
 أ

 

 

 
 دولة ماليزيا                          

 KPT)وزارة التعليم العايل )   
 جامعة املدينة العاملية        
 كلية العلوم اإلسالمية        

 السياسة الشرعيةقسم القضاء و 
 

 
 
 
 

 
 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في

 القضاء و السياسة الشرعية
 اسم الباحث: اجلياليل حممد

حممد نور نائب رئيس قسم الفقه   ت شررا:: اسأستا  املساعد حسايحت
 أصولهو 

 و نائب  وكيل اجلامعة للشؤون اخلارجية
 قسم القضاء و السياسة الشرعية –كلية العلوم اإلسالمية 

 العام الجامعي 
 ه5341م 2014

إجراءات رفع الدعوى بين الشريعة 
 ة و القانون المدني الجزائرياإلسالمي

 



 ب



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 



 ج



 CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE : التحكيم  صفحة
 ..……………………: بحث الطالبتّم إقرار 

 من اآلتية أسماؤهم:
The thesis of …………………………. has been approved by the following: 

 
 
 
 

 

 Supervisor Academic على الرسالة   المشرف

 

   

   Supervisor of correctionحالمشرف على التصحي

 
 Head of Department رئيس القسم   

 
 

      Dean, of the Faculty     عميد الكلية

 
 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج 

Deanship of Postgraduate Studies    العليا الدراسات عمادة 

 

 
 
 
 
 



 د



 إقرار
من املصادر  أقررُت بأّن هذا البحث من عملي اخلاص، قم ُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس

 .هواملراجع املتعلقة مبوضوع
 

 .--------------اسم الطالب : 
 -----------------التوقيع :     
 -----------------التاريخ :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ه



DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except 

where otherwise stated.  

Name of student: ------------------------------.  

 

Signature:  ------------------------ 

 
Date:          ------------------------ 

  



 و



 جامعة المدينة العالمية
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 4153حقوق الطبع 
 اجلياليل حممد 

 
 إجراءات رفع الدعوى بين الشريعة اإلسالمية و القانون المدني الجزائري

ال جيوز شعادة شنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي ركل أو صورة من دون ش ن 
 من الباحث شالّ يف احلاالت اآلتية:موقع مكتوب 
 .بشرط العزو شليهميكن االقتباس من هذا البحث  -1
 ق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختل  الرر  و ل  حي -2

 ة.ة أو تسوقيّ سأغراض جتاريّ ال ة، سأغراض تعليميّ 
 ؛من هذا البحث غري املنشور نسخة مباليزيا استخراج العامليّ جامعة املدينة  حي ق ملكتبة -3

 ش ا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث اسأخرى.
 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :
 

 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:
  

 

 
 

 
 
 



 ز



 مـلـخــــص
شّن هذه الّدراسة تتناول شجراءات رفع الدَّعوى أمام اَْلمحاكم يف اْلمواد اْلمدنية و كيفية 

ب اسْأول تررق ت شىل تعري  ففي اْلبا ،تكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة
أقسامها و شجراءات رفعها يف ظّل اْلفقه اإْلسالمي مقارنا  ل   ،أركاهنا و رروطها،طبيعتها،الدَّعوى

مبا جاء يف  .ش.م.ش.ج بصفة خاصة و قوانني اْلمرافعات اْلوضعية بصفة عامة مربزا أهّم ما ميّيز 
الدَّعوى، هو طبيعتها أوال: حيث هي مباحة لْلُمدَِّعي  الّشريعة َاإْلسالمية عن هذه اَْلقوانني فيما خيص

لكن عند رفعها توّلد آثارا تتمّثل يف: وجوب اَْلفصل فيها من طر: اْلقاضي و وجوب حضور 
و ثالثا و ،اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء و وجوب َاجْلواب؛ و مبدأ حتقيقها قبل شستعراضها ثانيا

أّما بالّنسبة لْلباب ،هذا بالّنسبة لْلباب اسْأول،اَْلعادية لتشمل دعوى َاحْلسبة أخريا : توسيع الّصفة غري
الثاي فقد تناول ت فيه بالّتفصيل َاسْأرخاص اَْلمكّلفني بتكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور و شحضاره شىل 

لو بإستعمال اْلقّوة؛و كذل  جملس اْلقضاء يف ظّل اَْلفقه َاإْلسالمي مبّينا الرّر  اَْلمّتبعة يف شحضاره و 
مّث َاجْلزاءات اَْلمرتتّبة عن ختل  اَْلُمدََّعى عليه عن احْلضور  ،َاسْأعذار الّشرعية اْلمسقرة لواجب احْلضور

مع شبراز حقو  الّدفاع اّليت  ،و احْلكم عليه غيابيا،و اَْلمتمثلة يف: جواز تعزيره من طر: اْلقاضي
مبّينا بأن اَْلمحضر ،مقارنا كّل  ل  مبا جاء يف  .ش.م.ش ،لّشخص اْلغائبكفلتها الّشريعة َاإْلسالمية ل

اَْلقضائي هو الّشخص اَْلوحيد اَْلمكّل  بتكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة يف ظّل الّتشريع 
عية يف شبتكار خامتا هذه اْلدراسة باْلقول: بأسبقية الّشريعة َاإْلسالمية على اْلقوانني اْلوض،اجْلزائري

و أسبقيتها يف شحرتام ،اْلقواعد و اسْأصول اْلعاّمة إلجراءات اْلمرافعة أمام احملاكم اْلمدنية هذا من جهة
 .حقو  الّدفاع بصفة عامة وحقو  الّشخص اَْلغائب بصفة خاصة من جهة ثانية
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ABSTRACT 

This study concerns bringing suit procedure at tribunal on  civil articles and the 

defendant notification to be present at the audience , in the first chapter I defined the action : 

its nature ; element ; condition ; parties and bringing suit procedure on the Islamic 

jurisprudence in comparison especially with Algerian civil and administrative procedure law 

and bringing suit in general ; first its nature : it is authorized to the demandant , exposed to the 

judge judgment , the defendant must be present to the court ; must answer , the realization 

Principe before its exposition secondary , and thirdly and finally : 

Chapter two , I exposed on details the defendant  notification  to be present at the court 

even if by force , the sanction if the defendant doesn't come. 

On comparison with civil and administrative procedure law , exposing that the bailiff is 

charged by the notification on Algerian legislation. 

On the conclusion : the rules and pleading rules exist on the Islamic jurisprudence from 

one side, on the other side the respect of defense rights , and the rights of the absent person.    
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 شكر و تقدير

 

 أوَجه ركري و تقديري شىل كل من
 ساعدي يف شجناز هذه الرسالة سواء
 من بعيد أو من قريب و أخص بالذكر
 أستا ي و مشريف الدكتور حممد حسين نور
 الذي مل يبخل علي مبدي بكل اإلررادات

 ،و التوجيهات إلمتام هذه الرسالة
 ا أخص بالشكر و التقدير زوجيتكم

 سعاد اليت ساعدتين و  لل ت يل الصعاب
 يف سبيل التواصل مع مشريف و هذا نظرا

 إلعـاقيت السمعيـة.
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 اإلهـداء

 شىل والدي الذي نفخ يف روحي
 حب العلم و تقدير أهله
 شىل روح والديت

 شىل روح أخيت فاطمة اليت توفتها
 هذه الرسالةاملنية و أنا منشغل بإعداد 
 

 أهدي رساليت هذه
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 ةــــمـقـدم

 إفتتاحية
حيكم بني عباده فيما كانوا فيه خيتلفون،و  ،مُد  هل رّب اْلعاملني قّيوم الّسموات و اسْأرضَاحلْ 

م من نصلِّي و نسلِّم على سيِّدنا حممد عبده و رسوله، الَّذي أرسله ا هل تعاىل رمحة لعباده، ليخرجه
اَللَّهم صلِّي و سلِّم و بارك عليه و على آله و أصحابه  ،فأمرنا بإتِّباع ُسنَّته ،الظّلمات شىل النُّور

 .صالة دائمة شىل يوم الّدين ،أمجعني
 أّمــا بعــــد :

فأّن الّشريعة َاإْلسالمية تُعَترب الشَّريعة اْلوحيدة اّليت حباها ا هل سبحانه و تعاىل على باقي 
لصالحيَّتها للتَّربي ق يف كلِّ زمان و مكان، سأنَّ أحكامها ُمستمدَّة من كتاب مساوي ال يأتيه  ،رائعالشّ 

ومن ُسنَّة رريفة لنيبِّ كرمي، عصمه ا هل  ،اَْلباطل من بني يديه و ال من خلفه تنزيل من عزيز محيد
صاحلة حللِّ مشاكل كلِّ اْلبشر و لذل  فال َضرْي أْن تكون هذه َاسْأحكام ،سبحانـه و تعاىل من الزّلل
 .يف خمتل  اسْأزمنة و اسْأمكنة

 .وقد رّرع ت الشَّريعة اإْلسالمية اَْلقضاء إلجبار النّاس على تنفيذ أحكامها،و شحرتامها
َسنَّ ت هذه الّشريعة قواعد و أصوال تُِتيح لْلمتقاضني رفع ،وحىتَّ ميكن َاإْللتجاء شىل اْلقضاء

كما أوجدت طُرقا إلستدعاء و شحضار ،و على قدم اْلمساواة بينهم،حريَّة دعاويهم بكلِّ بساطة و
 ليتسىنَّ هلم الدِّفاع عن أنفسهم.،اخْلصوم شىل جلسات اْلمحكمة

 مشكلة البحث :
و من هنا أتساءل :كي  يتّم رفع اَلدَّعوى يف املواد املدنّية يف ظلِّ اْلفقه اإْلسالمي ؟ و ما 

؟ و ما طُر  و كيفيَّات شستدعاء الـُمدََّعى عليه و شحضاره شىل جملس  طبيعة و ركل هذه الدَّعوى
احْلكم ؟ ومن اجْلهة اَلـُمَخوَّلة بإستدعائه و شحضاره ؟ و هل ُوفِـَّق ت الّشريعة اإْلسالمية يف شحرتام 

 حقو  دفاع اْلمتقاضني من خالل طُر  اإْلستدعاء و اإْلحضار هذه ؟.
 ظلِّ اْلقوانني اْلوضعية بوجه عام و  .ش.م.ش.ج بوجه خاّص ؟و ما مثّ كي  يتّم رفع الدَّعوى يف

رروط و ركل الدَّعوى يف هذا اَْلقانون؟ و ما الّسلرة الْـُمكلَّفة بتكلي  الْـُمدََّعى عليه باحْلضور شىل 
؟ أم أّن اجْللسة ؟ و ما طُر  تكليفه باحْلضور؟ و هل أّن هذه اإَْلجراءات من شبتكار اْلقوانني اْلوضعية 

 الّشريعة َاإْلسالمية كان ت السبَّاقة شىل  ل ؟.
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و لِيُِليــط اَلِّلثـــام و لِيُبنيِّ ما  ،يأيت هذا اَْلبحث لُِيجيب عــن تلكم التَّساؤالت،و بناء على  ل 
و بني  مستعمال أسلوب اَْلمقارنة بينها ،ش ا كان ت الّشريعة َاإْلسالمية هي السَّبَّاقة إلجياد تل  اَْلقواعد

بوجه خاص بإعتبار أّن أحكامه ُمَستمدَّة من ،قوانني اْلمرافعات اْلوضعية بوجه عام، و  .ش.م.ش.ج
 .قانون اْلمرافعات اْلفرنسي

 أهداف البحث : 
 أّما عن اسْأهدا: الَّيت أصبو شليها من خالل شختيار هذا اَْلبحث فهي كالّتايل :

اْلُمَكرََّسة حاليا يف خمتل  اْلبلدان، و منها اَْلبلدان  / شثبات و تأكيد بأّن شجراءات اْلمرافعة1
و خصوصا شجراءات رفع الدَّعوى اَْلمدنية و تكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل جلسة ،َاإْلسالمية

اْلمحاكمة، ليس ت وليدة اْلقوانني اْلوضعية، و بالّتايل ليس ت من شبتكار احْلضارة اْلغربية، بل هي من 
 .و فقهاء َاإْلسالم بوجه خاص،ضارة اإْلسالمية بوجه عامابتكار احلْ 

و حقو  الّدفاع بصفة ،/ الّتأكيد على شحرتام الّشريعة َاإْلسالمية حلقو  اإْلنسان بصفه عامة2
 .و أسبقّيتها يف  ل  على اْلقوانني اْلوضعّية ،و حقو  اْلّشخص اْلغائب بصفة أخصّ ،خاصة
كغريها من أحكام ،اءات اْلمرافعة أمام اْلمحاكم يف الّشريعة اإْلسالمية/ الّتذكري على أّن أحكام شجر 3

 .عكس ما هو سائد يف اْلقوانني اْلوضعية،تقوم على منهج ربّاي، و أنَّ شتِّباعها يُعَترَب عبادة،الّشريعة
َاإْلسالمي بصفة و اَْلفقه ،/ شّن شالطة اللَّثام و تسليط الّضوِء على دور الّشريعة اإْلسالمية بصفة عاّمة4

يف شحداث و شثراء اسْأحكام و اْلمبادئ العاّمة اّليت تقوم عليها قوانني اْلمرافعات يف عصرنا ،خاّصة
من رأنه أن يُزِيل عقدة الّنقص الَّيت تنتاب نفسّية  ،و الَّيت َيدَّعِي اَْلغرب بأنّه هو الَّذي شبتكرها،احْلاضر

و ُتولِّد يف ،اَْلمسلم، و تزعزع فكرة تفوُّ  اَْلغرب من عقله و خصوصا الّشباب،اْلمسلم جتاه اَْلغرب
 .و صالحيتها للّتربي ق رغم كيد اْلكائدين و نعي ق الّناعقني،نفسه الثّقة يف دينه، و يف رريعته
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 الدراسات السابقة :
"، هو شّن حبثي هذا : " شجراءات رفع الدعوى بني الشريعة اإلسالمية و القانون املدي اجلزائري

شمتداد للدِّراسات و اَْلبحوث اَْلعلمّية الَّيت تـَوَّصل شليها اَْلعلماُء و اَْلباحثون قدميا وحديثا، من 
 اْلمتخّصصني يف الّشريعة اإْلسالمية و اْلفقه اإْلسالمي.

فمن اَْلباحثني قدميا أ كر منهم :اْلقاضي ابن فرحون اْلمالكي يف كتابه " تبصرة احْلّكام يف 
و الّصدر الّشهيد يف كتابه " ررح أدب اَْلقاضي لْلخّصا:  ،اسْأقضية و مناهج اسْأحكام "أصول 

"،شضافة شىل بقّية اْلفقهاء اّلذين تررّقوا شىل هذا اْلموضوع يف ِخضم تررّقهم شىل أحكام اْلفقه 
 .اإْلسالمي بصفة عامة

ان يف كتابه " اْلقضاء يف الشريعة أمَّا من اْلباحثني حديثا أ كر منهم: الدّكتور عبد اْلكرمي زيد
 .اإْلسالم"

لكنَّ اَْلُمالحظ أّن هؤالء اْلباحثني، مل يـُخصِّصوا ُمصّنفا مستقاّل يتضّمن شجراءات اْلمرافعة أمام 
و طُر  شحضار و تبليغ اْلُمدََّعى عليه، بل كان تررّقهم شىل هذا اْلموضوع يف ِخضم ،اْلمحاكم

كما أهّنم مل يفرِّقوا مابني رفع الدَّعوى يف اْلمواد   ،هذا من جهة ،بصفة عامةتررّقهم شىل والية اْلقضاء 
ومن جهة ثالتة مل يُبيِّنوا ما ش ا كان ت قواعد  ،اْلمدنّية و رفعها يف اْلمواد اجْلزائية من جهة ثانية

 .اْلمرافعات يف الّشريعة اإْلسالمية حترتم حقو  الّدفاع أم ال ؟
فاجْلديد ،و صرحا من صروحه،لُيضي  لَِبنة من لَِبنات اْلبحث اْلعلمي،حثو لذل  يأيت هذا اَْلب

و الّتوّسع يف ،يف هذا اْلبحث هو: الّترُّر  بصفة مستقلة شىل شجراءات رفع الدَّعوى يف اْلمجال اْلمدي
ية بصفة طُر  و شجراءات تكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة، و مقارنة  ل  باْلقوانني اْلوضع

و هذا حىّت يتبنّي مدى شحرتام اإْلسالم ملبدأ ح ّق الّدفاع، و كذل  ،و  .ش.م.ش.ج بصفة خاّصة،عامة
ملعرفة مدى أسبقية الّشريعة اإْلسالمية يف تنظيم أصول اْلمرافعات أمام اْلمحاكم اْلمدنّية قبل اْلقوانني 

 .اْلوضعية
 منهج البحث :

لذل  شنتهج ت يف حبثي هذا املنهج  ،من فروع العلوم اإلنسانية/ مبا أّن العلوم اإلسالمية فرع 1
بإستثناء اْلموضوع اْلمتعّل ق بتعري   ،متبعا أسلوب املقارنة ما بني الفقه اإلسالمي و  .ش.م.شالوصفي 
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و هذا نظرا ،فأّن اَْلمقارنة كان ت مابني اْلفقه اإْلسالمي و اْلفقه اْلقانوي اْلوضعي،الدَّعوى وطبيعتها
 .م ترّر   .ش.م.ش.ج شىل مثل هذا اْلموضوعلعد

/كن ت أعرض اَْلمسألة يف اْلفقه اإْلسالمي و  .ش.م.ش يف كّل مبحث، مث أقارن بينهما يف هناية  2
 .و هذا بالّنسبة للباب اسأّول،كّل مبحث

 .فصل فكن ت أجري اَْلمقارنة ما بني اْلفقه اإْلسالمي و  .ش.م.ش يف هناية كّل ،أّما اَْلباب الثّاي
حُميال اَلّتفاصيل و موق  اَْلفقهاء  ،/لقد توخَّي ت َاإْلجياز يف عرض اْلمسألة يف اْلفقه اإْلسالمي3

فقد ،بإستثناء مسألة احْلكم على اْلغائب،من اْلمسألة شىل اْلمصادر و اْلمراجع اْلُمدّونة يف اهْلامش
ملوق  اْلفقه اْلقانوي من مسألة و نفس الّشيء بالّنسبة ،فّصل ت بعض الّشيء موق  اْلفقهاء منها

تعري  الدَّعوى و طبيعتها، فقد كن ت أعرض هذه اْلمواق  بصورة موجزة، و ُأحيل اَلتَّفاصيل شىل 
 و اَْلُمشار شليها يف اهْلامش.،يت شستندت شليهااْلمراجع و اْلمصادر الّ 

 هيكل البحث :
 .املوضوع و خامتةصلب  ،أّما خرة البحث يف هذه الرسالة فمشتملة على مقدمة

الّدراسات السابقة،  ،أهدا: البحث ،مشكلة البحث ،أّما املقدمة فتحوي على : شفتتاحية
 .منهج البحث و أخريا هيكل البحث

 أّما صلب املوضوع : فيشمل على بابني : 
 .الباب األول : " إجراءات رفع الدَّعوى في المواد المدنّية "

 الفصل األول :
 و أنواعها ،نهاأركا،تعريف الدعوى

 .املبحث اسأول: تعري  الدعوى و طبيعتها
  .طبيعتها و مشروعيتها يف الفقه ،املرلب اسأول: تعري  الدعوى

 .الفرع اسأول : تعري  الدعوى يف الفقه
 .الغصن اسأول : التعري  اللغوي للدعوى

 .الغصن الثاي : التعري  االصرالحي للدعوى يف الفقه
 ية الدعوى و طبيعتها يف الفقه. الفرع الثاي : مشروع
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 الغصن اسأول : مشروعية الدعوى. 
 .الغصن الثاي : طبيعة الدعوى

  .املرلب الثاي: تعري  الدعوى و بيان طبيعتها يف القوانني الوضعية
 .الفرع اسأول : تعري  الدعوى يف الفقه القانوي

 .وضعيةالفرع الثاي : طبيعة الدعوى القضائية يف ظل القوانني ال
 .بيان مميزات الشريعة االسالمية عن القوانني الوضعية

 .املبحث الثاي : أركان الدعوى و رروطها
 .و رروطها يف الفقه املرلب اسأول : أركان الدعوى
 .الفرع اسأول : أركان الدعوى 

 .الغصن اسأول: املّدعي و املّدعى عليه
 .الغصن الثاي : املّدعى به
 صحة الدعوى.الفرع الثاي: رروط 

 .الغصن اسأول : الشروط املتعلقة باملّدعي و املّدعى عليه
 .الغصن الثاي : الشروط املتعلقة باملّدعى به

 .الغصن الثالث : الشروط املتعلقة بشكل الدعوى
 .املرلب الثاي : أركان الدعوى و رروطها يف القانون
 .الفرع اسأول : أركان أو عناصر الدعوى القضائية

 .اسأول : أطرا: الدعوى الغصن
 .الغصن الثاي: حمل الدعوى

  .الغصن الثالث: سبب الدعوى
 .الفرع الثاي : رروط قبول الدعوى

 .الغصن اسأول: املصلحة
 .الغصن الثاي: الصفة يف الدعوى

 .ملخص املبحث الثاي مع مقارنة الفقه بالقانون
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 .املبحث الثالث: أنواع الدعوى
 .الدعوى يف الفقهاملرلب اسأول: أنواع 

 الفرع اسأول : تقسيم الدعوى حبسب صحتها.
 .الغصن اسأول: الدعوى الصحيحة

 الغصن الثاي : الدعوى الفاسدة أو الناقصة. 
 الغصن الثالث:الدعوى الباطلة. 

 .الفرع الثاي: تقسيم الدعاوي حسب مراتبها
 .الغصن اسأول: الدعوى اليت تشهد العادة و العر: بكذهبا

 .ن الثاي: دعوى يشهد هلا العر: و العادة بصدقهاالغص
 .الغصن الثالث: الدعوى اليت ال يقضي العر: و العادة بصدقها و ال بكذهبا

 .الفرع الثالث : تقسيم الدعاوى من حيث موضوعها
 .الغصن اسأول : دعوى العني
 الغصن الثاي : دعوى الدين. 

 .الغصن الثالث : دعوى احلقو  الشرعية
  .ب الثاي : أنواع الدعاوي يف القانوناملرل

 .الفرع اسأول: تقسيم الدعاوي من حيث ركلها
 .الغصن اسأول : الدعوى اإلستعجالية أو الدعوى الوقتية

 .الغصن الثاي : دعوى املوضوع
  .الغصن الثالث : الدعوى التفسريية

 .الغصن الرابع : دعوى تصحيح اخلرأ املادي
 .لدعاوى بالنظر شىل طبيعة احل ق حمل احلمايةالفرع الثاي : تقسيم ا

 .الغصن اسأول : الدعوى الشخصية
 .الغصن الثاي : الدعوى العينية

 .الغصن الثالث : الدعوى املختلرة
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 الفرع الثالث : تقسيم الدعاوى شستنادا شىل حمل احل ق و شستنادا شىل طبيعة املال املرلوب فيها. 
 .و الدعوى العقاريةالغصن اسأول : الدعوى املنقولة 

  .الغصن الثاي : تداخل الدعوى العينية و الدعوى الشخصية بالدعوى العقارية و الدعوى املنقولة
 .الفرع الرابع : دعاوى احل ق و دعاوى احليازة

 .الغصن اسأول: دعوى احل ق
 .الغصن الثاي: دعوى احليازة

 .خالصة املبحث الثالث مع مقارنة الفقه بالقانون
 الثاني :الفصل 

 إجراءات رفع الدعوى
 .املبحث اسأول : كيفية رفع الدعوى

 .املرلب اسأول : كيفية رفع الدعوى يف الفقه
 .الفرع اسأول : مشروعية رفع الدعوى

 .الفرع الثاي : اإلجراءات اسأولية يف رفع الدعوى
 الغصن اسأول : اسأصل أن ترفع الدعوى رفاهة.

 .الغصن الثاي : قيد الدعوى
 .فرع الثالث : نظر الدعوى و حتقيقهاال

 .الغصن اسأول : الرتتيب يف نظر الدعوى
 .الغصن الثاي : نظر الدعوى و حتقيقها قبل شستعراضها

 .: من يرفع الدعوى ؟ الفرع الرابع
 .الغصن اسأول : رفع الدعوى من طر: صاحب احل ق

 .الغصن الثاي : الوكيل باخلصومة
 الدعوى يف القانون. املرلب الثاي : كيفية رفع

 .الفرع اسأول : ركل و مضمون عريضة شفتتاح الدعوى
 .الغصن اسأول : ركل عريضة شفتتاح الدعوى 
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 .الغصن الثاي : مضمون عريضة شفتتاح الدعوى
 .الفرع الثاي : قيد عريضة شفتتاح الدعوى و رهرها
 .الغصن اسأول : شجراءات قيد عريضة شفتتاح الدعوى

 .: شرهار عريضة شفتتاح الدعوى الغصن الثاي
 .الفرع الثالث : تبليغ عريضة شفتتاح الدعوى

 .ملخص املبحث اسأول مع مقارنة الفقه بالقانون
 .املبحث الثاي : احملكمة املختصة يف نظر الدعوى املدنية

 .املرلب االول : احملكمة املختصة يف نظر الدعوى يف ظل الفقه 
 .مة اقامة املدََّعى عليه هي املختصةالفرع االول : اسأصل أن حمك

 .الفرع الثاي :اإلستثناء : حمكمة وجود العقار أو املنقول هي املختصة
  .املرلب الثاي : احملكمة املختصة يف نظر الدعوى يف ظل القانون

 .الفرع االول: القاعدة العامة يف االختصاص االقليمي: موطن املدَّعى عليه
 .ناءات اليت ترد على القاعدة العامةالفرع الثاي : اإلستث

 .الغصن االول : اإلستثناءات املتعلقة بربيعة النزاع أو بربيعة الوقائع
 .الغصن الثاي : اإلستثناءات املتعلقة بصفة أطرا: اخلصومة

 .الغصن الثالث : اإلستثناءات املتعلقة مبواد خاصة
 .خالصة املبحث الثاي مع  مقارنة الفقه بالقانون

 باب الثاني :" تكليف المدََّعى عليه بالحضور إلى الجلسة "ال
 الفصل األول :

   .األشخاص المكلفون بتكليف المّدَعى عليه بالحضور إلى الجلسة
 .املبحث اسأول: اسأرخاص املكلفون بتكي  املّدَعى عليه باحلضوراىل اجللسة يف ظل الفقه

دَِّعي للمّدَعى عليه 
ُ
 .للحضور شىل اجللسة املرلب اسأول: دعوة امل

 .الفرع اسأول : كي  يدعو املدَِّعي املّدَعى عليه للحضور شىل جملس القضاء ؟
 الفرع الثاي : مشروعية شجابة املدََّعى عليه لدعوة املدَِّعي.
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 .املرلب الثاي: القاضي أو من يستخلفه  
 الفرع اسأول : شستدعاء القاضي بنفسه للمدََّعى عليه و مشروعيته.

 .لغصن اسأول : شستدعاء القاضي بنفسه للمدََّعى عليه ا
 .الغصن الثاي: مشروعية قيام القاضي بنفسه بإستدعاء املدََّعى عليه
 الفرع الثاي : حكم شجابة املدََّعى عليه لدعوة القاضي و مشروعيتها.

 .الغصن اسأول : حكم شجابة املدََّعى عليه لدعوة القاضي
 .شجابة املدََّعى عليه لدعوة احلاكم  الغصن الثاي: مشروعية

 الفرع الثالث : خليفة القاضي.
 .الغصن اسأول : اسأحكام العامة لإلستخال: 

                   .الغصن الثاي: حاالت قيام خليفة القاضي بإحضار املدََّعى عليه شىل جملس القضاء
 .املرلب الثالث: أعوان القاضي 

عوان القاضي املكلفني بإحضار اخلصوم ورروط تعيينهم و السلرة املكلفة الفرع اسأول : املقصود بأ
 .بذل 

 .الغصن اسأول : املقصود باعوان القاضي املكلفني بإحضار اخلصوم 
 .الغصن الثاي: رروط تعيينهم و السلرة املكلفة هبذا التعيني
 الفرع الثاي : رز  أعوان القاضي املكلفون بإحضار اخلصوم.

 .ول : رزقهم من بي ت مال املسلمني الغصن اسأ
 الغصن الثاي: رزقهم على عات ق القاضي و اخلصوم.

 .املرلب الرابع: اسأمري و أعوانه 
 .الفرع اسأول : املقصود باسأمري
 الغصن اسأول : اسأمري لغة.

 .الغصن الثاي: املقصود باسأمري عند الفقهاء 
 .شحضار املدََّعى عليه الفرع الثاي : حاالت قيام اسأمري بإستدعاء و

 الغصن اسأول : يف حالة تعذر شحضار املدََّعى عليه بأعوان القاضي.
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 .الغصن الثاي: يف حالة اهلجوم على مسكن املدََّعى عليه و تفتيشه أو هدمه
الغصن الثالث : يف حالة ما ش ا كان املدََّعى عليه يقيم يف بلد بعيد عن بلد القاضي لكن داخل يف 

    .واليته
 املبحث الثاي: الشخص املكل  بتكلي  املدََّعى عليه باحلضور شىل اجللسة يف ظل القانون.

 .املرلب اسأول: تعري  احملضر القضائي و كيفية تعيينه و عزله
 .الفرع اسأول : تعري  احملضر القضائي
 .الغصن اسأول : التعري  القانوي
 .الغصن الثاي: عناصر التعري  

 .: تعيني احملضر القضائي و عزله الفرع الثاي
 .الغصن اسأول : تعيني احملضر القضائي
 .الغصن الثاي: عزل احملضر القضائي

 .املرلب الثاي: صالحيات احملضر القضائي 
 .الفرع اسأول : قيام احملضر القضائي بالتنفيذ 

 .الفرع الثاي : صالحيات احملضر القضائي يف جمال التبليغ
 .تعري  التبليغ و أوقاته  الغصن اسأول : 

 .الغصن الثاي: جماالت التبليغ الرمسي  
 .الغصن الثالث: بيانات التبليغ الرمسي  

 .املرلب الثالث: التكلي  باحلضور كمجال من جماالت التبليغ الرمسي
 .أوقاته و ميعاده  ،الفرع اسأول : التكلي  باحلضور : تعريفه
                 .ضورالغصن اسأول : تعري  التكلي  باحل

 .الغصن الثاي:  أوقات التكلي  باحلضور و ميعاده
 .الفرع الثاي : مضمون التكلي  باحلضور و تسليمه
 .الغصن اسأول : مضمون حمضر التكلي  باحلضور

 .الغصن الثاي : تسليم التكلي  باحلضور 
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 .ملخص الفصل اسأول مع مقارنة الفقه اإلسالمي بالقانون
 لثاني :الفصل ا

 طرق تكليف المدََّعى عليه بالحضور إلى الجلسة
 .املبحث اسأول : اإلعداء و طرقه يف ظل الفقه

 .املرلب اسأول : تعري  اإلعداء : رروطه و مشروعيته 
 .الفرع اسأول : تعري  اإلعداء
 .الغصن اسأول : اإلعداء لغة  

 .الغصن الثاي : اإلعداء عند الفقهاء
 .وط اإلعداءالفرع الثاي : رر 

 .الغصن اسأول : أن يكون املدََّعى عليه يقيم يف بلد القاضي او قريب منه
الغصن الثاي : أن يكون املدََّعى عليه يقيم يف بلد بعيد عن بلد القاضي و داخل يف واليته و ليس له 

   .نائب فيها
   .الغصن الثالث: أن يكون املدََّعى عليه رجال صحيحا أو شمرأة برزة صحيحة

 الغصن الرابع: أن ال يستجيب املدََّعى عليه لدعوة املدَِّعي و أن يرلب هذا اسأخري اإلعداء.    
 .الفرع الثالث :  مشروعية اإلعداء
 .الغصن اسأول : اسأدلة من السنة 
 .الغصن الثاي : من آثار الصحابة

 .املرلب الثاي : اإلستدعاء عن طري ق الكتابة
 .شستدعاء املدََّعى عليه عن طري ق الكتابةالفرع اسأول : كيفية 

 .الغصن اسأول : صور الكتابة
 .الغصن الثاي : كيفية تسليم كتاب القاضي و الشخص املكل  بتسليمه

 الفرع الثاي : مشروعية اإلستدعاء عن طري ق الكتابة.
 .املرلب الثالث : شحضار املدََّعى عليه بالقوة

 مال القوة إلحضار املدََّعى عليه.الفرع اسأول : طر  و كيفيات شستع
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 .الغصن اسأول : شستعمال القوة إلحضار املدََّعى عليه دون اهلجوم على مسكنه أو تفتيشه
 .الغصن الثاي : شحضار املدََّعى عليه عن طري ق اهلجوم على مسكنه و تفتيشه

 .الفرع الثاي : مشروعية شحضار املدََّعى عليه بالقوة
 .ية شحضار املدََّعى عليه باسأعوانالغصن اسأول: مشروع

 .الغصن الثاي : مشروعية اهلجوم على مسكن املدََّعى عليه و تفتيشه
 .املرلب الرابع : شنذار املدََّعى عليه بالعقاب

 .الفرع اسأول : كيفية اإلنذار بالعقاب و مشروعيته
 .الغصن االول : كيفية اإلنذار بالعقاب

 .ذار بالعقابالغصن الثاي : مشروعية اإلن
 .الفرع الثاي : تنفيذ العقاب على املدََّعى عليه

 املبحث الثاي : طر  قيام احملضر القضائي بتكلي  املدََّعى عليه باحلضور شىل اجللسة. 
املرلب اسأول : تكلي  املدََّعى عليه باحلضور عن طري ق تبليغه رخصيا أو تبليغ أحد أقاربه املقيمني 

 معه  
 .: تبليغ املدََّعى عليه رخصياالفرع اسأول 

    .الغصن اسأول : التبليغ الشخصي للشخص الربيعي
 .الغصن الثاي : التبليغ الشخصي للشخص املعنوي

 الفرع الثاي : تكلي  املدََّعى عليه باحلضور عن طري ق تبليغ أحد اقاربه املقيمني معه.
  ق التعلي ق و عن طري ق الربيد املضمون.املرلب الثاي : تكلي  املدََّعى عليه باحلضور عن طري
 .الفرع اسأول : تكلي  املدََّعى عليه عن طري ق التعلي ق

 .الغصن اسأول : رروط تبليغ املدََّعى عليه بواسرة التعلي ق
 .الغصن الثاي : شجراءات التبليغ عن طري ق التعلي ق

 .ون بواسرة احملضر القضائي الفرع الثاي : تكلي  املدََّعى عليه باحلضور عن طري ق الربيد املضم
الغصن اسأول : حالة رفض املرلوب تبليغه رخصيا أو املدََّعى عليه شستيالم حمضر التبليغ أو رفض 

 التوقيع عليه 
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 الغصن الثاي : حالة رفض املقيمني مع الشحص املرلوب تبليغه شستيالم التبليغ 
 .ملخص الفصل الثاي مع مقارنة الفقه بالقانون فيما

 ص طر  تكلي  املدََّعى عليه باحلضور شىل اجللسة خي 
 الفصل الثالث :

 التخلف عن الحضور : أعذاره الشرعية و جزاءاته
 .املبحث اسأول : اسأعذار الشرعية للتخل  عن احلضور و جزاءاته يف الفقه

 .املرلب اسأول : اسأعذار الشرعية لتخل  املدََّعى عليه عن احلضور شىل اجللسة
 .سأول : ش ا كان املدََّعى عليه مريضا الفرع ا

 .الغصن اسأول : مشروعية عذر املرض وحدود املرض املانع للحضور
 .الغصن الثاي : شجراءات حماكمة املدََّعى عليه املتخل  عن احلضور بعذر املرض

 .الفرع الثاي : ش ا كان املدََّعى عليه شمرأة خمدرة 
 .رة و معيار التمييز بينها و بني املرأة الربزةالغصن اسأول : تعري  املرأة املخد

 الغصن الثاي : احلكمة من منع املرأة املخدرة من حضور جملس القضاء و مشروعية  ل .
 .الغصن الثالث : شجراءات حماكمة املرأة احملدرة

 .املرلب الثاي : جزاء ختل  املدََّعى عليه عن احلضور يف ظل الفقه
 .لى املدََّعى عليه مع تعيني وكيل عنه الفرع اسأول : احلكم ع

 .الغصن اسأول: احلكم على املدََّعى عليه املمتنع عن احلضور
الغصن الثاي: احلكم على املدََّعى عليه املقيم يف بلد بعيد عن بلد القاضي و داخل يف واليته و 

 .شختصاصه املكاي
 يدة و اخلارج عن والية القاضي الغصن الثالث: احلكم على املدََّعى عليه الغائب غيبة بع
 .الفرع الثاي : تعزير املدََّعى عليه املمتنع عن احلضور

 .الغصن اسأول: املقصود بالّتعزير
دََّعى عليه املمتنع عن احلضور؟

ُ
 .الغصن الثاي: كي  يعّزر امل

 .الغصن الثالث: حاالت تعزير املدََّعى عليه
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                 .ليه عن احلضور يف ظل القانوناملبحث الثاي : جزاء ختل  املدََّعى ع
 .املرلب اسأول : يف حالة تبليغ املدََّعى عليه رخصيا

 .الفرع اسأول : معىن حضور املدََّعى عليه شىل اجللسة طبقا للقانون
 .الغصن اسأول : احلضور الفعلي أو الشخصي للمدََّعى عليه   

 .ى عليهالغصن الثاي : احلضور التمثيلي للمدَّعَ 
 .الغصن الثالث: احلكم اإلعتباري أو احلكمي 

 .الفرع الثاي : احلكم على املدََّعى عليه حكما حضوريا شعتباريا ش ا بلغ رخضيا و ختل  عن احلضور
 .الغصن اسأول : مىت حيكم القاضي على املدََّعى عليه حكم حضوريا شعتباريا؟

 .ي و متييزه عن احلكم الغيايبالغصن الثاي : معىن احلكم احلضوري اإلعتبار 
 .املرلب الثاي : يف حالة عدم تبليغ املدََّعى عليه رخصيا
 .الفرع اسأول : حاالت عدم التبليغ الشخصي للمدََّعى عليه

 .الفرع الثاي: احلكم على املدََّعى عليه غيابيا ش ا مل يبلغ رخصيا
 .زائري للمدََّعى عليه احملكوم عليه غيابياالفرع الثالث: حقو  الدفاع املكفولة من طر: املشرع اجل

 .ملخص الفصل الثالث مع مقارنة الفقه بالقانون
   الخاتمــة   

 .أوال : النتائج العلمية املتوصل شليها  
 .ثانيا : التوصيات و اإلقرتاحات
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 .و طبيعتها تعري  الدَّعوىالمبحث األّول:  -
 .أركان الدَّعوى ورروطهاالمبحث الثّاني:  -
 أنواع الدَّعوى.المبحث الثالث:  -
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل األول

،أركانها و أنواعها تعريف الدَّعوى
: 
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 المبحث األول:
 .تعريف الدَّعوى و طبيعتها

 :المطلب األول

 طبيعتها و مشروعيتها في الفقه،تعريف الدَّعوى

 الفرع األول :
 الدَّعوى في الفقه تعريف

 لغوي للدَّعوىالغصن األول: التعريف ال
و هو الرّاجح عن سيبويه عند اإِلضافة ،و اجلمع دعاَوى بالفتح و دعاِوي بالكسر،الدَّعوى شسم

 (5) .(41)شىل الّضمري 
و  ،و شّما شسم مصدر من الفعل شدََّعى،(4) و الدَّعوى: شّما مشتقة من الّدعاِء و هو الرّلب 

 هي:(3) يف الّلغة على عّدة معاي  و الدَّعوى ُترَل ق (4) شّما مصدر من فعل َدَعا 
 
 

                                                           

هـ، حتقي ق الشيخ على حممد معوض  و  221ع لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساي احلنفي املتوىف سنة بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائ (1)
 .422 /2هـ،  1424م  2442الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،منشورات حممد على بيضون،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،الربعة الثانية،

م، حتقي ق و دراسة حممد صدي ق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،  1413هـ  211لسيد الشري  اجلرجاي املتوىف معجم التعريفات لعلى بن حممد ا (2)
 .11التاريخ غري حمدد، باب الدال،ص  

 هرسالة دكتوراح ق الدفاع أمام القضاء املدي،دراسة مقارنة بني القانون املصري و اليمين و الفقه اإلسالمي،الدكتور سعيد خالد علي الشرعي،  (3)
 .214،جامعة اليمن، ص 1111-41-12نوقش ت يف 

لسان العرب،شبن منظور، اإلمام مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي اسأنصاري،  دار املعار:، القاهرة، بدون حتديد الربعة و  (4)
 و ما بعدها. 1322تارخيها،حر: الدال،مادة دعا،ص 
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اإلستعانة كقول  للّرجل :ش ا لقي ت اَْلعدّو خالّيا فأدعو اَْلمسلمني، أّي: شستعن هبم وكقوله  -(1
  ".(5)  ِإْن ُكْنتُـم َصاِدِقيـنَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداءَُكـمْ  : "َواْدُعـواتعاىل

 .أّي: شستعينوا بآهلتكم

الدَّاعِ  َدْعَوة ُأِجيبُ «له تعاىل: الّدعاء : كقو  -(2 مبعىن: الّدعاء  هل، وكقوله تعاىل: (4)  » َدَعانِ  ِإَذا ََ
 أّي :دعائهم. (4) "  َساَلم   ِفيَها َوَتِحيَّتـُُهمْ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  ِفيَها َدْعَواُهمْ " 

 أّي: ال تعبد. (3)  "َآَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتدْعُ  َوَل العبادة : كقوله تعاىل: "  -(3
 أّي :يتمّنون. (1)" (12) َيدَُّعونَ  َما َوَلُهمْ الّتميّن : كقوله تعاىل: "  -(4

 الَِّذي َهَذا َوِقيلَ كقوله تعاىل: " ،الّزعم : فادَّعي ت الّشيء أّي: زعمته يل حّقا كان أو باطال -(2
 .(1) "  َتدَُّعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ 
 َآبَاَءُهمْ  تـَْعَلُموا َلمْ  فَِإنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  آِلَبَاِئِهمْ  اْدُعوُهمْ الّنسب : كقوله تعاىل: " -(1

 ،فقد كان الّنيّب صّلى ا هل عليه و سّلم يتبىّن زيد بن حارثة (2) "  َوَمَوالِيُكمْ  الدِّينِ  ِفي فَِإْخَواُنُكمْ 

 .يُنسبوا شىل من يتبّناهم فأمره ا هل عّز و جّل أْن يُنسب الّناس شىل آباءهم و ال،(8)
 .أّي: خيرب عن نفسه بذل ،مبعىن اخْلرب : فالن يَدعى بكرم فعاله -(1
 

 في الفقه الغصن الثاني: التعريف اإلصطالحي للدَّعوى

                                                           

 .23سورة البقرة اآلية  (1)
 .122سورة البقرة اآلية  (2)
 .14سورة يونس آية  (3)
 .22سورة القصص آية  (4)
 .21سورة يس آية  (2)
 .21سورة املل  آية  (1)
 .42سورة اسأحزاب آية  (1)
الغابة يف  هـ، أسد 42زيد بن حارثة بن رراحبيل بن كعب،موىل رسول ا هل )ص(و من اسأوائل الذين أسلموا، رهد بدرا، أستشهد يف مؤته سنة  (2)

/ 42م،  2441هـ  1421سنة  41معرفة الصحابة، شبن اسأثري، عز الدين أبو احلسني، حتقي ق خالد طرطوسي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 
،  1هـ،حتقي ق  .حممد علي عمر،مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط 234؛ كتاب الربقات الكبري، حممد بن سعد بن مناع الزهري املتويف  114،111
هـ، دار  413اإلستيعاب يف معرفة اسأصحاب، اإلمام أبو عمر يوس  بن عبد الرب النمري القرطيب املتويف ؛ 2/51م،  2441هـ 1421

 .321شىل  324/  1م،  2441هـ  1421الفكر،بريوت 
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و اّليت سأترر  شليها الحقا، فإهّنم ،رغم شتّفا  فقهاء اْلمسلمني على حتديد طبيعة الدَّعوى
ذا َاإْلختال: أراه حىّت يف شطار اْلمذهب اْلواحد، وسأعرض فيما يلي بل أّن ه،شختلفوا يف تعريفها
 هذه الّتعريفات:

  أّول : تعريف الدَّعوى عند األحناف :
 لقد شختل  َاسْأحنا: يف تعري  الدَّعوى على الشكل الّتايل :

ثبوته  / لقد عّر: بعض َاسْأحنا: الدَّعوى بأهنا:"مرالبة حب ّق يف جملس من له اخْلالص عند1
    (5) "و اَْلمقصود باحْل ّق: ما كان من حقو  اْلعباد، و املراد مبن له اخْلالص: اَْلقاضي

 (4) / أّما رأي فري ق آخر فقد عرّفها بأهّنا:"شضافة الّشيء شىل نفسه حال اْلمنازعة"2
 / و فري ق ثالث عرّفها بأهّنا : " قول مقبول يقصد به طلب ح ّق قبل غريه أو دفعه عن ح قّ 3
 .(4) نفسه "

و هو: قول اَْلُمدَِّعي يل على فالن أو قبل فالن  ،و ُيالحظ أّن هذا الّتعري   كر ركن الدَّعوى
 . (3) أو قضي ت ح ّق فالن

 
 ثانيا : تعريف الّدعوى عند المالكية :

عّر: اَْلمالكية الدَّعوى بأهّنا : " طلب معني أو ما يف  ّمة معني أو ما يرتتب عليه أحدمها 
 تربة ررعا ال تكّذهبا اَْلعادة ".مع
 

و يقصد بالرّلب مبا يف الّذمة دعوى  ،فرلب املعني يعين هبا دعوى اَْلعني عقارا أو منقوال
و قّيد هذا الّتعري   ،أّما عبارة ما يرتتب عليه أحدمها فيقصد به دعاوي َاحْلقو  الّشرعية ،الّدين

 . (5) ا ال تكّذهبا اَْلعادة الدَّعوى بكوهنا معتربة ررعا كما قـُّيدت بكوهن
                                                           

 .42/321غري حمدد،  درر  احلكام يف ررح غرر اسأحكام،القاضي حممد بن قراموز املعرو: مباالخنسرو،النارر جمهول،التاريخ (1)
 .4/2الفتاوي اهلندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، الشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند، دار الفكر، دمش ق، بدون حتديد التاريخ،  (2)
ملؤل ، دراسة و حتقي ق و تعلي ق رد احملتار على الدر املختار ررح تنوير اسأبصار، حممد أمني الشهري بإبن عابدين مع تكملة شبن عابدين لنجل ا (3)

الشيخ عادل امحد عبد املوجود،الشيخ علي حممد معوض،تقدمي و تقريض اسأستا  حممد بكر شمساعيل، دار عامل الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 
 .2/222م،  2443هـ  1423

 .44/222بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكساي، مرجع ساب ق  (4)
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 ثالثا : تعريف الدَّعوى عند الّشافعية : 

عّر: فقهاء الّشافعية الدَّعوى بأهّنا:" شخبار عن وجوب ح ق على غريه عند حاكم أو حُمّكم 
 ، فالدَّعوى هي شخبار يف  جملس اْلقضاء(4) أو سّيد "

 رابعا : تعريف الدَّعوى عند الحنابلة :
نابلة الدَّعوى بأهّنا :" شضافة اإْلنسان شىل نفسه شستحقا  ريء يف يد غريه أو عّر: بعض َاحلْ 

 .(4)  مته " 
 الموازنة و الّترجيح و بيان الّتعريف اْلمختار :  

 أول : بالّنسية لتعريفات اأْلحناف :
ط لصّحة / الّتعري  َاسْأّول : أّن هذا الّتعري  عّر: الدَّعوى باْلمرالبة و هذه اسْأخرية رر 1
 .كما أنّه تعري  غري مانع حيث تدخل دعوى اْلفضويل اّلذي يرالب حب ّق لغريه ال لنفسه  ،الدَّعوى
 
 ،(3) فهو ال يشمل شيفاء الّدين  ،/ الّتعري  الثّاي : أّن هذا الّتعري  غري جامع و ال مانع42

 .و خال من  كر جملس اْلقضاء
سأنّه و شن كان يشمل الّدعاوى باملرالبة  ،غري مانع / الّتعري  الثّالث : أّن هذا الّتعري 43

،شاّل أنّه ال (1) كما يشمل دعاوي الّدفاع عن احْلقو  من اإْلعتداء عليها كدعوى منع الّتعرض   ،باحْل قّ 
  .يشمل الدَّعوى اّليت يرفعها اَْلممّثل الّشرعي لْلمرالبة حب ّق ملمثّله أو دفع الّتعرض له

 ريف اَْلمالكية : ثانيا : بالّنسبة لتع

                                                                                                                                                                                     

 .4/113م،   1112هـ  1412يف أنواء الفرو ، أبو العباس أمحد القرايف، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان، الربعة اسأوىل،أنوار الربو    (1)
 اإلقناع يف حل ألفاظ أيب رجاع، مشس الّدين حممد اخلريب الشربيين،،حتقي ق وتعلي ق علي حممد معوض  و عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب  (2)

؛ هناية احملتاج شىل ررح املنهاج، مشس الّدين حممد بن أيب العباس الرملي، 44/342م،  2444هـ  1422،لبنان،الربعة الثانية، العلمية،بريوت
 .42/333م  2442هـ  1424سنة  43دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط 

؛ كشا: القناع عن منت 12/112بدون حتديد تاريخ الربعة، اجلزء املغين على خمتصر اخلرقي، موف ق الدين شبن قدامة،دار الكتاب العريب،بريوت،   (3)
 .3212/ 41م،  2443هـ،  1423اإلقناع،منصور بن يونس البهويت، حتقي ق : شبراهيم أمحد عبد احلميد،دار عامل الكتب، الرياض، 

 .41/241ربعة، غري حمدد التاريخ، البحر الرائ ق ررح كنز الدقائ ق، شبن جنيم، الشيخ زين العابدين بن شبراهيم، جمهول ال  (4)
 .42/222رد احملتار على الدر املختار، شبن عابدين،   (2)
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أّن هذا الّتعري  و شن كان يّتف ق مع طبيعة الدَّعوى يف كوهنا تصرفا ررعيا شاّل أنّه غري 
 .حيث خال من  كر جملس اْلقضاء،مانع

 ثالثا : بالّنسبة لتعريف الّشافعية :
أّن هذا الّتعري  غري مانع سأنّه يشمل الّشهادة فهي شخبار بوجوب ح ّق على الغري أمام  

 .حْلاكما
 رابعا : بالّنسبة لتعريف اَْلحنابلة :   

وقصرها على الدَّعوى باْلعني و الدَّعوى  ،أّن هذا الّتعري  أغفل الدَّعوى باحْلقو  الّشرعية
  .كما خال من  كر مكان الدَّعوى و هو جملس اْلقضاء  ،بالّدين

اْلفقه اإْلسالمي فأقول:  ميكنين شجياد تعري  جامع مانع للدَّعوى يف منظور،و بناء على  ل 
يقصد به شنسان طلب ح ّق له، أو ملن ،"الدَّعوى هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس اْلقضاء

 أو حبماية  ل  احْل ّق".،أو حب ق ا هل عّز وجلّ ،ميثّله
فهي تصّر: قويّل مشروع ،وهذا الّتعري  أقرب الّتعريفات اّليت حُتّدد معىن الدَّعوى شصرالحا

  .ا يقوم مقامه من كتابة أو شرارةأو م

ُأخرِج بذل  دعوى اَْلفضويل،كما أُدِخل يف ،وقويل: يقصد به شنسان طلب ح ّق له أو ملن ميثّله
  .هذا الّتعري  اجْلامع دعوى اَْلممّثل الّشرعي اّلذي يرالب حب ّق ملمثّله، أو دفع التعّرض له

ض الّتصرّفات اّليت تقع يف جملس ُأخرِج بذل  بع،وقويل : طلب ح ّق يف جملس اْلقضاء
اْلقضاء، كالّشهادة و اإْلقرار فإهّنما و شن كانا يقعا يف جملس اْلقضاء، لكّنهما ال يتعّلقا باْلمرالبة 

 .و شمنّا يُقصد هبما شثبات احْل قّ ،باحل ّق أو محايته
 .فإنين أُدِخل بذل  دعوى احْلسبة،أّما قويل :و حب ّق ا هل عّز و جلّ 
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 لثاني :الفرع ا
 مشروعية الدَّعوى و طبيعتها في الفقه

 الغصن األول: مشروعية الدَّعوى

لو اسأصل يف مشروعية الدَّعوى و شقامة اْلبيِّنات قول الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم: "  -1
يعطي النّاس بدعواهم ألّدعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البيّنة على اْلُمدَِّعي و اْليمين على 

 .(1) "  ن أنكرم
و خصوصا فيما يتعل ق بباب اْلقضاء ،فهذا َاحْلديث قاعدة أصلية من قواعد الّشريعة َاإْلسالمية

 و الدَّعاوى و اْلبيّنات. 
و شن غلب  ،فاحْلديث دليل على أنّه ال جيوز َاحْلكم شاّل باْلقانون الشرعي اّلذي رتب عليه

 .(4) على الّظن صد  اَْلُمدَِّعي 
فعلى اْلُمدََّعى عليه  ،فإن مل يكن لديه بّينة،ى على أحد فعليه اْلبيّنة إلثبات دعواهفمن شّدعَ 

سأنّه يكون مع اسْأقوى جانبا  ،و صارت اَْليمني يف جانبه،اْليمني لنفي ما أُّدعي عليه من ح ّق الدَّعوى
شّدعى دعوى ما  و قوي جانبه، سأّن َاسْأصل براءته مما وّجه شليه من الدَّعوى و لو أعري كل من

 .  (4) دماًء و أمواالً يبهتوهنم فيها  ،سأّدَعى من ال يراقب ا هل و ال خيشى عقابا على اسْأبرياء ،شّدعاه
أنّه قال :جاء رجل من حضرموت و رجل  (5) بن وائل (3) ما رواه مسلم بسنده عن علقمة  -2

رسول اهلل أّن هذا قد غلبني على يا من كنده شىل النيّب صّلي ا هل عليه و سّلم فقال احْلضرمي : 

                                                           

ة، بريوت، اجلامع الصحيح، اإلمام أبو احلسن مسلم بن احلجاج، النيسابوري، كتاب اسأقضية، باب اليمني على اَْلُمدََّعى عليه، دار اسأفا  اجلديد  (1)
؛ صحيح البخاري، مربوع مع شرراد الساري لشرح صحيح البخاري سأيب العباس رهاب الدين أمحد بن  42/122دون حتديد تاريخ الربعة، 

م،  1123هـ  1443حممد القسرالي، كتاب تفسري القرآن،باب شن الذين يشرتون بعهد ا هل مثنا قليال، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
41/24،22. 

هـ، مربوع ضمن رروح عمدة اسأحكام، تعلي ق حممد اسأمني الصنعاي، أمحد حممد  142ي ق العبد،املتويف سنة شحكام اسأحكام للعالمة شبن دق  (2)
 .  42/224م، باب القضاء،  2414راكر، حممد حامد التقي، دار شبن اجلوزي، القاهرة، مصر، الربعة اسأوىل، سنة 

 .42/221ضمن رروح عمدة اسأحكام السال  الذكر، باب القضاء،  تيسري العالم، لعبد ا هل بن عبد الرمحان آل بسام، مربوع  (3)
؛ معجم الصحابة، أبو 42/434هو علقمة بن وائل بن حجر الكندي احلضرمي مث الكويف وثقه شبن حيان، كتاب الربقات الكبري،شبن سعد،   (4)

 .42/311كان الربعة وال تارخيها، هـ، مكتبة الغرباء اسأثرية،بدون حتديد م 321احلسن عبد الباقي بن نافع املتويف 
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فقال ،ليس له فيها حقّ  ،فقال اْلكندي : هي أرضي و في يدي أزرعها ،أرض لي كانت ألبي
قال : " فلك يمينه " قال : ،النبّي صّلى اهلل عليه و سّلم للحضرمي: " ألك بيّنة "؟ " قال : ل

قال : " ليس ،وليس يتورّع من شيءيا رسول اهلل إّن الرجل فاجر ل يبالي على ما حلف عليه 
لك منه إلّ ذلك " فانطلق ليحلف : فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه و سّلم لما أدبر: " أّما لئن 

  .(4) ليأكله ظلما ليلقني ا هل وهو عنه معرض" -ويف لفظ الرتمذي على مال   -"  حلف على ماله
و ليس لْلُمدَِّعي غري  ،ش ا مل تكن لْلُمدَِّعي بّينة ،فاْلُمدََّعى عليه يربأ باليمني من دعوى صاحبه

، فاحْلديث دليل (4) فيمني اْلفاجر كيمنب اْلرّب يف احْلكم ،و حىّت لو كان اَْلُمدََّعى عليه فاجرا ، ل 
فكّل من اْلكندي و احْلضرمي قد ترافعا شىل الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم ،على مشروعية الدَّعوى

 .ليحكم بينهما
 الغصن الثاني: طبيعة الدَّعوى

يتبنّي بأّن اَْلفقهاء قد رّكزوا ،من خالل تعري  الدَّعوى يف اَْلفقه اإْلسالمي اّلذي عرضته سابقا
 على اجْلانب اْلعملي للدَّعوى،بإعتبارها تصرّفا قولّيا بإرادة مُيارس أمام اْلقضاء.

بل هي مباحة لْلُمدَِّعي، فإن راء ،فهي ليس ت واجبة على َاسْأفراد،و حكمها هو َاإْلباحة
 .رفعها و ال جُيرب على تركها

ومبا أّن الّشريعة اإْلسالمية أباح ت الدَّعوى للّناس حلماية حقوقهم اَْلُمعرَت: هبا ررعا، فإهّنا قد 
 ،و تتمثل فيما يلي:(3) َرتّب ت آثارا حني رفعها ش ا كان ت صحيحة مستوفية لشروطها 

 .اْلفصل فيها و ش ا امتنع عن  ل  ُعزِّر و ُعزلعلى اَْلقاضي واجب  -1

                                                                                                                                                                                     

ية هو وائل بن حجر بن سعيد أبو هنيدة احلضرمي، كان سيد قومه وقد وفد على النيب صلي ا هل عليه وسلم فأطلعه، نزل العرا ، فلما دخل معاو   (1)
هـ،  1412 41لرسالة، بريوت، طبايعه، هتذيب سري أعالم النبالء،احلافظ مشس الدين حممد الذهيب،  حتقي ق رعيب اسأرناؤوط، مؤسسة ا

هـ، حتقي ق حممد علي البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط  222؛ اإلصابة يف متيز الصحابة، شبن حجر العسقالي املتويف سنة  1/24م، 1111
 .44/413، ؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  شبن اسأثري 42/141؛ كتاب الربقات الكبري، شبن سعد،  41/211م،  1112هـ 1412، 41

 

؛صحيح البخاري، مربوع مع  41/21اجلامع الصحيح ، اإلمام مسلم، كتاب اسأميان، باب وعيد من شقترع ح ق مسلم بيمني فاجرة يف النار،   (2)
 .14/224شرراد الساري  للقسرالي، كتاب اسأحكام، باب احلكم يف البئر و حنوها، 

مع خمتصر سنن أيب داود للحافظ املنذري، حتقي ق حممد حامد الفقي، مربعة السنة احملمدية، القاهرة،  معامل السنن، سأيب سليمان اخلرايب، مربوع  (3)
 .42/232م،  1141هـ،  1312مصر، 

 .212ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (4)
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و هذا َاسْأخري ال يتّم ،و هذا لوجوب قرع الّنزاع،وجوب حضور اْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء -2
 .(5) شالّ حبضور اْلُمدََّعى عليه 

ن اَْلقرع شالّ وال ميك،سأّن قرع َاخْلصومة و اَْلمنازعة واجب ،وجوب اجْلواب على اْلُمدََّعى عليه -3
 .(4) باجْلواب، فكان واجبا 

 
 

 المطلب الثّاني :
 تعريف الدَّعوى و بيان طبيعتها في القوانين الوضعية

 الفرع األول :
 تعريف الدَّعوى في الفقه القانوني

لقد تعّددت تعريفات فقهاء اْلقانون للدَّعوى اْلقضائية تبعا إلختال: نظرهتم حول طبيعتها، 
ىل غموض فكرة الدَّعوى كظاهرة قانونية شجرائيـة، و شختالطهـا بكثري من اْلمفاهيم وهذا راجع ش

 .(4) و اَْلمرالبة اَْلقضائية، و اخَْلصومة ،اْلقانونية، كح ّق الّتقاضي
فهناك شجّتاه مل ميّيز بني الدَّعوى القضائية و ح ّق اإْللتجاء شىل اْلقضاء،بينما الّصحيح أّن هناك 

فح ّق َاإْللتجاء شىل اْلقضاء هو يف احْلقيقة ح ّق من احْلقو  اْلعاّمة اّليت أُعرت: هبا  ،همافرقا واضحا بين
 .(3) و لقد نّص ت عليه بعض الّدساتري ،سأفراد اْلمجتمع كّلهم، وهو يدخل يف نرا  احْلريات اْلعاّمة

                                                           

 .221/  41البحر الرائ ق ررح كنز الدقائ ق إلبن جنيم،    (1)
 .411/ 42دائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،ب  (2)
 ملزيد من املعلومات حول تعري  الّدعوى يف الفقه القانوي ميكن الرجوع شىل :  (3)
؛ الوسيط يف ررح قانون اإلجراءات  142م، ص  1111،سنة 42أصول احملاكمات املدنية اللبنانية، أمحد أبو الوفاء، مكتبة مكاوي، بريوت، ط -

؛ أصول املرافعات، أمحد مسلم، دار الفكر العريب،القاهرة  12م، ص  1114، 41دنية و التجارية، رمزي سي ، دار النهضة العربية، ط امل
  41م، ص  1113؛ الوسيط يف قانون القضاء املدي، فتحي وايل، دار النهضة العربية، القاهرة، 321م،ص  1112

على  ل  يقوهلا:> حتمي السلرة القضائية اجملتمع و احلريات و تضمن للجميع و لكل واحد  1111لسنة  من دستور اجلزائر 131نص ت املادة   (4)
منه :> الكل سواسية أمام القضاء وهو يف متناول اجلميع، و جيسده شحرتام  144احملافظة على حقوقهم اسأساسية < و نص ت املادة 

 القانون<.
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الّتنازل عنه، و ال ومبا أّن ح ّق َاإْللتجاء شىل اْلقضاء هو شحدى َاحْلريات اْلعاّمة، فال جيوز 
 .و ال يشرتط يف ممارسته أّي ررط،يسقط بالّتقادم

وهناك من ال ميّيز مابني الدَّعوى و الرّلب اْلقضائي ؛فالرّلب اَْلقضائي: هو اَْلعمل اّلذي 
 .(5) يبارر به الّشخص حسب اسْأحوال حّقه يف الدَّعوى، أو حّقه يف اإْللتجاء شىل اْلقضاء

ئي هو اَْلوسيلة اّليت متارس هبا الدَّعوى، كما أّن ح ّق الدَّعوى يوجد قبل ش ن فالرّلب اْلقضا
 .اْلمرالبة اْلقضائية

شضافة شىل  ل ، أّن الرّلب اْلقضائي قد يُقّدم من رخص ال ح ّق له يف الدَّعوى، كما أّن 
 .(4) الدَّعوى اجْلزاء اَْلمرتّتب على اْلمرالبة اْلقضائية غري َاجْلزاء اَْلمرتّتب على ختّل  ررط

و َاخْللط مابني الدَّعوى و الرّلب اْلقضائي ليس على اْلمستوى اْلفقهي فحسب، بل أنتقل 
 شىل اْلمستوى اْلقضائي.

قد يقضي اَْلقاضي بعدم قبول الدَّعوى سأّن صاحبها مل يكن له الّصفة يف ،ففي غالب اسْأحيان
ففي هذه احْلاالت فالرّلب اَْلقضائي هو  ،وهريةأو ناجتا عن عدم شحرتام بعض َاإْلجراءات اجلْ  ،رفعها

 .(4) بينما يبقى ح ّق اَْلُمدَِّعي يف اإْللتجاء شىل اْلقضاء قائما ،اّلذي يكون مرفوضا يف الّشكل
وهناك شجّتاه ثالث مل ميّيز بني الدَّعوى و َاحْل ّق بغّض الّنظر عن طبيعة هذا احْل ّق و 

فمن جهة أوىل قد ميكن شستعمال الدَّعوى يف ،ختتل  عن احل قّ  بينما الّصحيح أّن الدَّعوى،أوصافه
و اَْلمثال على  ل  :َأحْلالة اليت ،بعض احْلاالت من دون أن يكون  ل  من أجل محاية ح ّق  ايت

من  ،دون أن تقوم بالّدفاع عن ح ّق  ايت،تستعمل فيها الّنيابة اَْلعامة الدَّعوى اَْلمدنية لصاحل اْلقانون
فشروط شستعمال كّل من احْل ّق و الدَّعوى ختتلفان، فالدَّعوى قد ختضع لبعض جهة ثانية 
فهذا ال يعين بأّن ح ّق ،و ش ا مل تقبل الدَّعوى ركال لعدم مرابقتها هلذه الّشكليات،الّشكليات

 .  (3) بل ميكن هلذا اسْأخري أن يرفع دعوى أخرى، مراعيا الّشكليات الاّلزمة،اَْلُمدَِّعي قد ضاع
 

                                                           

 .221م،ص  2444،سنة 42بن ملحة، الديوان الوطين لألرغال الرتبوية، اجلزائر،طالقانون القضائي اجلزائري، الغوثي   (1)
 .212ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي، خالد على الشرعي، ص   (2)
 .22م،ص 1121،سنة 41حنو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية، عزمي عبد الفتاح، دار  ات السالسل، الكوي ت، ط   (3)
 .222ئي اجلزائري، الغوثي بن ملحة،ص القانون القضا  (4)
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 لفرع الثاني :ا

 طبيعة الدَّعوى القضائية في ظل القوانين الوضعية

فإجّتاه يرى أّن طبيعة ،لقد ثار خال: بني فقهاء اَْلقانون حول طبيعة الدَّعوى اَْلقضائية
الدَّعوى اَْلقضائية هي سلرة قانونية خيّوهلا الّنظام اَْلقانوي للّشخص يف اإْللتجاء شىل اْلمحاكم من 

فأنّه يُرّد على هذا الرّأي: بأّن اَْلواقع ،و أّن هد: الدَّعوى هو محاية الّشرعية اَْلقانونية،ّقهأجل محاية ح
فهد: َاسْأفراد من شستعمال الدَّعوى هو محاية حقوقهم ومصاحلهم َاخْلاّصة وال ،اَْلعملي غري  ل 

 .هتّمهم الّشرعية اَْلقانونية
وال ميكن معرفة ح ّق ،ْلقضائية هي ح ّق رخصي شجرائيو شجّتاه ثاي يرى: بأّن طبيعة الدَّعوى اَ 
فأنّه يُرّد على  ل  : بأّن ح ّق الدَّعوى موجود من قبل ،الدَّعوى شاّل بعد صدور حكم يف اْلموضوع

فضال على  ل  فإّن اَلْـُمّدَعى عليه ليس عليه ،بل هو موجود قبل اَْلمرالبة اَْلقضائية،صدور احْلكم
 .(1) عن نفسه واجب َاحْلضور للّدفاع 

  /**الرأي المختــار**/

 أّن الدَّعوى اَْلقضائية ميكن وصفها كسلرة قانونية بالّصفات الّتالية: 
فهي ح ّق غري رخصي و موضوعي دائٌم و مستمٌر، و على هذا َاسْأساس قد يكون للدَّعوى 

 اَْلقضائية جانبان :
 .ضي هو اّلذي ميل  هذا َاحْل قّ سأّن اَْلقا،: يتعّل ق باحْل ّق الّذايت الجانب َاأْلّول
: يتمّثل يف احْل ّق اَْلموضوعي، سأّن الّسلرة اَْلعمومية هي اّليت تشر: على سري الجانب الثّاني

  .(4) الدَّعوى 

                                                           

 ملزيد من املعلومات حول طبيعة الدعوى القضائية يف الفقه القانوي راجع :   (1)
؛ النظرية العامة للعمل القضائي، وجدي راغب، رسالة دكتوراه من كلية احلقو  جامعة عني  222القانون القضائي اجلزائري للغوثي بن ملحة،ص   -

؛ ح ق الدفاع أمام القضاء املدي لسعيد خالد على الشرعي، ص    114و  113م، ص  1114شاة املعار:، اإلسكندرية، م،من 1111مشس، 
؛ املوجز يف أصول و  21م، ص 1113؛ قانون القضاء املدي املصري، عزمي عبد الفتاح، دار النهضة العربية، القاهرة،الربعة الرابعة،  221

 .121م، ص  1111زغلول، الكتاب اسأول، التنظيم القضائي، دار أيب اجملد للرباعة، القاهرة، قواعد املرافعات، أمحد ماهر 
 .1م،ص 1122القانون القضائي اجلزائري، الدكتور الغوثي بن ملحة،اجلزء الثاي،ديوان املربوعات اجلامعية، حيدرة،اجلزائر،  (2)
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 بيان مميزات الشريعة اإلسالمية عن القوانين الوضعية فيما يخص تعريف الدَّعوى و طبيعتها 
 .مية عن اَْلقوانني اَْلوضعية هو طبيعة الدَّعوىأّن أهم ما ميّيز الّشريعة َاإْلسال

فإتّفا  فقهاء اَْلمسلمني حول طبيعة الدَّعوى خيتل  كّل َاإْلحتال: حول نظرة فقهاء اَْلقانون 
 .اْلوضعي شىل طبيعة الدَّعوى اْلقضائية

حلماية شّما أن تكون أحكاما ُرّرع ت ،فاسْأحكام الّشرعية اّليت جاءت هبا الّشريعة اإْلسالمية
و شّما أن تكون ُرّرع ت لْلمحافظة على حقو  اَْلعباد و حتقي ق ،حقو  ا هل تعاىل على عباده

و هذه َاسْأحكام َاسْأخرية و شن كان هدفها ،و دفع اَْلفساد و الّضرر اَْلواقع أو اَْلمتوّقع عنهم،مصاحلهم
ال مينع من شعتبار َاإْلمتثال هلذه  وهذا ،َاسْأصلي هو حتقي ق مصاحل الّناس و دفع اَْلفساد عن َاجْلماعة

َاسْأحكام يُعّد طاعة  هل سبحانه و تعاىل و رعاية حلّقه يثاب عليها، و أّن َاخْلروج عنها يُعترب معصية  هل 
على ،و تفوي ت حلّقه تعاىل يعاقب عليها،وشن جاءت رعاية حقو  ا هل تعاىل تبعا،سبحانه و تعاىل

 .و رعاية حقوقه،ا قصدا أّولّيا الّتقّرب شىل ا هل تعاىلخال: اَْلعبادات اّلذي يُقصد منه

: " لقوله تعاىل و هذا مصداقا،فكل َاسْأحكام الّشرعية هدفها َاسْأمسى: هو الّتقّرب شىل ا هل تعاىل
ْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما  . (5) "(11) لِيَـْعُبُدونِ  ِإلَّ  َواإْلِ

مسلمني الدَّعوى مباحة لْلُمدَِّعي،فإ ا رُفع ت و كان ت و تفريعا على  ل : فإّن شعتبار فقهاء اَلْ 
 صحيحة يرتتب على ممارستها آثارا ررعّية تتمّثل فيمايلي :

فإ ا شمتنع عن  ل  ُعّزر و ُعزل، بغّض الّنظر ،: وجوب اَْلفصل فيها من طر: اَْلقاضي أّول
 .عن كونه شرتكب معصية يعاقب عليها ا هل تعاىل يف اآلخرة

 

و وجوب َاجْلواب عن ما يدعّيه ،: و جوب حضور اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء او ثاني
فاْلُمدََّعى عليه جيب عليه َاجْلواب بنعم  أو  ال، حىّت أنّه لو ،سأّن قرع دابر َاخْلصومة واجب ،اَْلُمدَِّعي

 .سك ت كان سكوته شنكارا
                                                           

 .21سورة الذاريات اآلية   (1)
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فإمّنا يفعل  ل  سأّن اَْلفصل ،ى صحيحةفاْلقاضي عندما يفصل يف َاخْلصومة ش ا كان ت الدَّعو 
و هو طاعة يتقّرب هبا شىل ا هل سبحانه و تعاىل رغبة يف جّنته و خوفا من ،يف َاخْلصومات واجب

  .عذابه

فحضوره شىل جملس اْلقضاء وجوابه على شّدعاءات ،و نفس َاسْأمر ينرب ق على اَْلُمدََّعى عليه
إْلسالمية،و شجابته على شّدعاءات اَْلُمدَِّعي، سواء باإْلقرار أو واجب أمرت به الّشريعة اَ ،اَْلُمدَِّعي

 .بغّض الّنظر عن نتيجة اجْلواب،اإْلنكار، يُعترب طاعة يتقّرب هبا شىل ا هل سبحانه و تعاىل

و حيّفز اَْلُمدََّعى عليه ،شّن هذا اَْلوازع َاسْأخالقي هو اّلذي حيّفز اَْلقاضي على اْلفصل يف الّدعاوى
ليجيب عن شّدعاءات اَْلُمدَِّعي شمثتاال ملا أمرت به الّشريعة ،احْلضور بإرادته شىل جملس اْلقضاءعلى 

 .َاإْلسالمية

و هكذا فإن الّشريعة َاإْلسالمية ـ كغريها من الّشرائع الّسماوية ـ تتضّمن اَْلوعد بالّثواب و اَْلوعيد 
اعة أوامر ا هل سبحانه و تعاىل و شجتناب باْلعقاب و هذا ما يؤدي بالّناس على اْلمسارعة على ط

بغّض الّنظر عن اْلعقوبات الّدنيوية اّليت تبقى من شختصاص  ،نواهيه طلبا للّثواب و خوفا من اْلعقاب
 .َاحْلاكم

وهذا ما تفتقده اَْلقوانني اَْلوضعية اّليت حتتاط على اْلعقاب الّدنيوي فقط يف تنظيمها و تربيقها 
 .ستهانة هبا و اخْلروج عليهامما يؤّدي شىل اإْل 

 
 
 

  



-29- 



 
 
 
 

 المبحث الثاني: 
 أركان الدَّعوى وشروطها

 المطلب األول :
 أركان الدَّعوى و شروطها في الفقه

 الفرع األول:
 أركـان الدَّعوى 
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 الغصن األول: الُمدَِّعي و الُمدََّعى عليه

لدَّعوى، وأّن معرفتهما و الّتمييز بينهما دون لبس و أّن اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه مها طرفا ا
وهذا حىّت ،(5) من َاسْأمور الّضرورية اّليت جيب معرفتها، سواء من طر: اْلقاضي أو اخْلصوم،شرتباه

 .(4) تربي ق َاحْلديث الّنبوي الّشري : " البيّنة على من شّدعى و اَْليمني على من أنكر "
ِعي و اَْلُمدََّعى عليه ليس سهال، و تتجّلى هذه الّصعوبة يف شختال: و الّتمييز بني اَْلُمدَّ 

اْلفقهاء يف شجياد معيار ميّيز بينهما، يسّهل على اَْلقاضي تربي ق َاسْأحكام الّشرعية اَْلمقّررة لْلُمدََّعى 
 .(4) عليه 

بقوله: " من  (3) ب وقد عرّب عن هذه َاحْلقيقة فقيه اَْلمدينة الّصحايب َاجْلليل سعيد بن املسي
؛و بناء على  ل ، سأترر  شىل أهّم (1) عر: اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه فقد عر: وجه اَْلقضاء " 

 .اَْلمعايري اّليت متّيز اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه و اّليت  كرها اَْلفقهاء
 أّول : المعيار األول : 

ُمدَِّعي بأنّه : " من ش ا ترك َاخْلصومة ال جُيرب عليها "، أو هو فقد عّر: أكثر فقهاء َاحْلنفية اَلْ 
 .  (1) " ال جُيرب على اخْلصومة ش ا تركها " ؛و اَْلُمدََّعى عليه " من ش ا تركها جُيرب عليها"
و ال على الّسري فيها ،أّي :أّن اَْلُمدَِّعي هو من ش ا ترك َاخْلصومة بعد شقامتها ال جُيرب عليها

 .أّي : باحْلكم فيها ؛و اَْلُمدََّعى عليه هو من ش ا ترك َاجْلواب عن الدَّعوى ُأجرب عليه،ايتهاحىّت هن
 

                                                           

 .14م، ص  2444هـ  1421يعة اإلسالمية،الدكتور عبد الكرمي زيدان،مؤسسة الرسالة، الربعة الثالثة، نظام القضاء يف الشر   (1)
 .34لقد سب ق ختريج هذا احلديث ص   (2)

 .314ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي، سعيد خالد على الشرعي، ص   (3)
عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة،عامل أهل املدينة، و سيد التابعني يف  سعيد بن املسيب املخزومي : هو شبن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن  (4)

؛ كتاب الربقات الكبري،شبن سعد،  41/143هـ، سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب،  14زمانه،ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر،و تويف سنة 
 .143حىت  111/ 41

ام،القاضي برهان الدين بن علي بن أيب القاسم شبن حممد بن فرحون املالكي املدي املتويف سنة تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحك  (5)
هـ، موجود على هامش فتح العلى املال  يف الفتوى على مذهب اإلمام مال  سأيب عبد ا هل الشيخ حممد أمحد عليش. مربعة مصرفى  111

 .144/ 41م،  1131هـ  1321البايب احلليب و أوالده مبصر، الربعة الثانية، 
 

/ 1؛ كشا: القناع عن منت اإلقناع، البهويت، 43/42؛ الفتاوي اهلندية للشيخ نظام،  411/ 42بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
 .41/113؛ البحر الرائ ق يف ررح كنز الدقائ ق، شبن جنيم،  321/ 42؛ درر احلكام يف ررح غرر اسأحكام، مالخنسرو،  3211
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 ثانيا : المعيار الثاني :
لقد  هب اَْلمالكية شىل تعري  اْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليـه مبا يلـي :" اْلُمدَِّعي من جتّرد قوله عن 

 .(5) مبعهود أو أصل "و اَْلُمدََّعى عليه من ترّجح ،مصد 
 .(4) غري أّن اَْلمالكية يرون بأنّه يف حالة تعارض َاسْأصل مع اَْلعر: فإنّه يرّجح هذا اسَْأخري

 

 
فاسْأول: اْلُمدََّعى عليه و الثّاي: ،و شّدعى َاآْلخر ما خيالفه،فإ ا شّدعى رخص ما يواف ق اَْلعر:

فأّن اَْلعر: جيري باإْلنفا   ،َاإْلنفا  مع أنّه حاضر معهافلو شّدع ت امرأة على زوجها عدم  ،أَْلُمدَِّعي
 . (4) و بالتّايل تكون ُمدَِّعية 

 ثالثا : المعيار الثالث : 

عّر: مجهور الّشافعية اَْلُمدَِّعي: " بأنّه من خيال  قوله الظّاهر" ؛و اَْلُمدََّعى عليه:" من وافقه، 
سلمنا معا، فالّنكاح با ، وقال ت " بل مرتبا، فال نكاح فلو قال الّزوج وقد أسلم،وزوجته قبل وطء "أ

 .(3) " فهو ُمدِّع وهي ُمدََّعى عليها
أو أراد شلزامه حب ّق فهو ُمدَِّع ،أو شّدعى عليه أرياء يف يده ،فمن أراد مرالبة رخص بدين

 َاسْأصل براءة الذّمة من َاحْلقو .  سأنّ ،خيال  قوله الظّاهر
 :رابعا : المعيار الرابع 

و مفاد هذا اَْلمعيار: أّن متّيز اَْلُمدَِّعي عن اَْلُمدََّعى عليه يكون باْلمرالبة باحْل ّق " فاْلُمدَِّعي 
و ش ا سك ت تُرك ؛و اَْلُمدََّعى عليه اَْلمرالب و ش ا سك ت ،من يرالب غريه حب ّق يذكر شستحقاقه عليه

                                                           

 .42/122اإلقناع يف حل ألفاظ أيب رجاع، اخلريب الشربيين،   (1)

( هتذيب الفرو  و القواعد السنية يف اسأسرار الفقهية، للشيخ حممد بن علي بن حسني املكي املالكي، مربوع هبامش كتاب الفرو  للقرايف 42) (2)
 .44/124الساب ق الذكر، 

 .122/ 41و مناهج احلكام، بن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية   (3)
 .311ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (4)
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ء من يد غريه، أو شثبات ح ّق يف  ّمته ؛و ؛أو " اْلُمدَِّعي من يلتمس بقوله أخذ ري (5) مل ُيرتك " 
 . (4) اَْلُمدََّعى عليه من ينكر  ل  " 

 الموازنة و الّترجيح بين الّتعريفات اَْلمذكورة :

 يّتضح مايلي: ،بعد عرض آراء اَْلفقهاء يف الّتمييز بني اْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه
فقهاء احْلنفية هو أكثر اَْلمعايري حتقيقا لْلهد: : أّن اَْلمعيار اسأول اّلذي أخد به معظم أّول 

كما أّن هذا اَْلمعيار   ،من الّتمييز بني اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه اَْلمتمّثل يف أّي منهما تكون عليه اْلبيّنة
 .معيار عام و رامل و ال يكّل  اَْلقاضي بشيء

  
لكية يّتف ق مع اَْلمعيار الثّالث اّلذي وضعه الّشافعية، : أّن اَْلمعيار الثّاي اّلذي وضعه اَْلما ثانيا

سأنّه حيّتم على اَْلقاضي َاإْلملام جبميع  ،غري أّن هذين اَْلمعيارين يصعب حتقيقهما من الّناحية اَْلواقعية
كما عليه معرفة بعض قواعد الرّتجيح و تعارض مثل تل    ،اسأصول الّشرعية و َاسْأعرا: الّسائدة

 .(4) شالّ فإنّه يرّجح ما ال يستح ّق  ل  و يكون اَْلقول لآلخر فيضيع َاحْل ّق من صاحبه  َاسْأمور و
غري أّن على اَْلقاضي أن يسرترد  ،و بناءا على  ل ، فإّنين أميل شىل شختيار اَْلمعيار َاسْأول

ة حىّت يستريع و بأقضية الّرسول صّلى ا هل عليه وسّلم و أقضية الّصحاب،ببقّية اَْلمعايري َاسْأخرى 
 .الّتفري ق بني اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه و بالتّايل يصل شىل احلّل اَْلمناسب لْلقضّية اْلمرروحة عليه 

 الغصن الثاني: الُمدََّعى به

و يقصد به: احل ّق اّلذي يرالب به اَْلُمدَِّعي، فهو ،وهو الرّكن الثّالث من أركان الدَّعوى
 .موضوع الدَّعوى
شتّف ق اَْلفقهاء على أّن لْلقاضي احْل ّق يف نظر كّل َاحْلقو  اَْلمدَّعى هبا،وهذا يف حالة ما ش ا   ولقد

 . (3) كان تقليده عاّما،فهو حبكم يف كّل َاحْلقو  سواء كان ح ّق ا هل تعاىل أو حّقا لآْلدميني

                                                           

 .3212/ 41كشا: القناع عن منت اإلقناع، البهويت،    (1)
 .112/ 12املغين على خمتصر اخلرقي إلبن قدامة،   (2)
 .314الشرعي،  ص   ح ق الدفاع أمام القضاء املدي، سعيد حالد علي  (3)
 .411/ 42م،1122هـ  1442بداية اجملتهد و هناية املقتصد، شبن ررد احلفيد،أبو الوليد حممد،دار املعرفة، بريوت، لبنان،   (4)
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وى، و عليه: فأّن وهكذا نرى سعة َاحْل ّق اَْلُمدََّعى به اّلذي سيصلح أن يكون موضوعا للدَّع
عليه أن يعتمد موضوع الدَّعوى أو اَْلُمدََّعى به أثناء شصداره ،اَْلقاضي حىّت ال يعّرض حكمه لْلبرالن

 .حلكمه
 الفرع الثاني:

 شروط صّحة الدَّعوى

 الغصن األول: الشروط المتعلقة باْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه

 أّول:أهلية الّتكليف و الّتمييز: 

يف اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه أن يكونا مكّلفني: فاْلُمدَِّعي يشرتط أن يكون قادرا على  يشرتط
و اَْلُمدََّعى عليه يشرتط أن يكون قادرا على َاإْلنكار،ش ن فال تصّح دعوى و ،رفع الدَّعوى بنفسه

عقل حىّت ال يُلزم شنكار شاّل من جائز الّتصر:، فال تصّح دعوى اَْلمجنون و الّصيب اّلذي ال ي
 .(5) و شمّنا ينوب عنهما يف  ل  اَْلممّثل الّشرعي من ّويل أو ّوصي،وال ُتسمع اَْلبيّنة ،باجْلواب

 ثانيا : أن يكون كل من اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه ذا شأن في الخصومة :

ممّن ينوب منابه،  بالّنسبة لْلُمدَِّعي: جيب أن تكون الدَّعوى صادرة من صاحب َاحْل ّق أو 
 .كاْلويّل و اَْلوصيّ 

و ،جُيرب على الّدخول يف َاخْلصومة،أّما بالّنسبة لْلُمدََّعى عليه: فيجب أن يكون خصما ررعيا
 .ال خُيرج منها شالّ باإْلقرار أو باإْلنكار

 

                                                           

 ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع شىل املصادر التالية :  (1)
؛ درر احلكام يف ررح غرر اسأحكام  44/42الشيخ نظام، ؛ الفتاوي اهلندية،  3211/ 41كشا: القناع عن منت اإلقناع،البهويت 

؛ تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام، ابن  42/411؛ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساي،  42/324ملاالخنسرو،
 .141/ 41فرحون، 
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تكون  يشرتط لصّحة الدَّعوى أن يكون اَْلُمدََّعى به قابال للثّبوت عقال و عادة، سأّن الدَّعوى
يف حالة اَْلمستحيل اَْلعادي ظاهرة اْلكذب مع شحتمال الّصد  شحتماال بعيدا، أّما يف اَْلمستحيل 

 اْلعقلي و َاحْلّسي فتكون متيّقنة اَْلكذب.
وهذا الّشرط خاص بالدَّعوى اَْلمتعلقة حبقو  اآْلدميني ؛أّما بالّنسبة حلقو  ا هل سبحانه و 

لى جواز رفع دعوى َاحْلسبة فيما يتعّل ق هبذه َاحْلقو ، كاحْلدود و الّرال  فقد شتّف ق اَْلفقهاء ع ،تعاىل
 .(5) و الّرضاع مثال 

 ثالثا : أن يكون اَْلُمدََّعى عليه معينا :

كأن يقول لْلقاضي: أخذ أحد اَْلمسلمني حّقي دون أن ،فال تصّح الدَّعوى على غري معنّي 
 .فالدَّعوى ال تصحّ ،يعّينه

 ن بين اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه خصومة جدية :رابعا : أن يكو 

فإن كان اهَْلد: من رفع الدَّعوى هو الّتظاهر باخْلصومة، لكّن هذه َاسْأخرية غري موجودة يف 
 .(4) فأّن هذه الدَّعوى ال تصّح ،اَْلواقع

 

 الغصن الثاني: الّشروط المتعلقة باْلُمدََّعى به

 : به مما يتصور ثبوته أول : أن يكون اَْلُمدََّعى
 

املثال على اَْلمستحيل اَْلعقلي : شّدعاء اَْلمرء بأّن رخصا ابنه مع أنّه ال يولد مثله ملثله،كأن 
 و اَْلُمدََّعى ثبوته يف اخْلامس و الّثالثني من عمره. ،يكون اَْلُمدَِّعي يف اسأربعني من عمره

 ّول َاجْلبل  هبا و فضة.و مثال الدَّعوى باْلمستحيل احْلّسي: كإّدعائه حت

                                                           

و  22م، ص  1111هـ   1411، سنة 41 هل، مكتبة الزهراء،القاهرة، ط حول احلسبة راجع : والية احلسبة يف اإلسالم، د.عبد ا هل حممد عبد ا  (1)
 ما بعدها.  

 .3444/ 41؛ كشا: القناع عن منت اإلقناع،اليهوي،  111/ 41البحر الرائ ق يف ررح كنز الدقائ ق، ابن جنيم،   (2)
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و هو يأخذ ،ومثال الدَّعوى باْلمستحيل اْلعادي: دعوى من هو معرو: باْلفقر و َاحْلاجـة
الزّكاة من بي ت اْلمال على آخر، أنّه أقرضه من مال نفسه آال: الّدنانري الّذهبية دفعة واحدة، و أنّه 

 ا.شستهلكها يف رؤون نفسه بعد أن قبضها، و يرالب برّد بدهل
و ال يلتف ت شليها اَْلقاضي، سأّن اَْلعادات ،فريى بعض اَْلفقهاء: بأّن هذه الدَّعوى ال ُتسمع

حيث يرون جواز مساع الدَّعوى  ،تقرع بكذب هذه الّدعاوى؛ غري أّن الّشافعية  هبوا خال:  ل 
 .(5) وقوعه ولكن ال يستحيل ،يف اْلمستحيل اْلعادي، سأّن اَْلعادة قد جتعل أمرا بعيد اْلوقوع

و أن ال مانع من مساع هذه الّدعاوى سأنّه يف بعض َاسْأحيان ،و أنا أميل شىل هذا الرّأي اسَْأخري
بينما هو  ،فكم من رخص يظهر أنّه فقري احْلال،تدّل ظواهر َاسْأمور على خال: ما هو حاصل فعال

 .يكنز اَْلقناطري اَْلمقنررة من الّذهب و اَْلفضة
 ْلُمدََّعى به معلوما محددا :ثانيا:أن يكون اَ 

ال بّد من أن يكون اَْلُمدََّعى به معلوما لكي تكون الّدعوى صحيحة، بأن يفّصل اَْلُمدَِّعي ما  
و لتعّذر ،سأّن اَْلغرض شلزام اَْلُمدََّعى عليه على شقامة اْلبّينة، وال شلزام مبا ال يعلم جنسه وقدره،يّدعيه

  .الّشهادة و اَْلقضاء باْلمجهول
  .و شّما أن يكون دينا،و اَْلُمدََّعى به : شّما أن يكون عينا

فإ ا كان اَْلُمدََّعى به عينا: فإّما أن يكون منقوال و شّما أن يكون عقارا؛ فإ ا كان منقوال: فإّما 
أن يكون حمتمل الّنقل أو مل يكن حمتمل الّنقل، فإ ا كان حمتمال للّنقل :فال بّد من شحضاره لتمكني 

 رارة شليه عند الدَّعوى و الّشهادة فيصري معلوما.  اإْل 
 

 فإنّه ميكن تعريفه و وصفه و  كر قيمته.،أّما ش ا كان اَْلُمدََّعى به ال ميكن شحضاره
و  كر اَْلبلدة اّليت هو فيها؛ أّما ش ا كان ،أّما ش ا كان اَْلُمدََّعى به عقارا: فإنّه جيب  كر حدوده

  .جة شىل  كر َاحْلدود اَْلعقار مشهورا فال حا

                                                           

ري بابن أيب الدم،  حتقي ق مصرفى الزحيلي،  دار الفكر، كتاب أدب القضاء، القاضي رهاب الدين شبراهيم ابن عبد ا هل بن عبد املنعم الشه  (1)
 .122م، ص  1122، 42دمش ق،ط 
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أّما ش ا كان اَْلُمدََّعى به دينا: فال بّد من تبيان جنسه و نوعه و قدره و صفته،سأّن الّدين ال 
 . (5) شالّ ببيان هذه َاسْأرياء ،يصري معلوما

سأّن اَْلقصد من الدَّعوى شمّنا هو فصل اخْلصومة باحْلكم ،ش ن فال تصّح الدَّعوى باْلمجهول
و َاحْلكم عبارة عن شلتزام حب ق على كّل أطرا: اخَْلصومة، كّل منهما قبل ،إلرادة اْلمشرّع فيها طبقا
و ،طبقا لنظريّة احْل ّق و اْلواجب يف اْلفقه اإْلسالمي، سأّن كّل ح ّق البّد أن يقابله واجب،اآلخر

 .(4) يف أمر جمهول اَْلعكس صحيح؛ وال ميكن شستيفاء  ل  َاحْل ّق أو اَْلمرالبة باإْللتزام باْلواجب 
اصة حّددها اَْلفقهاء فيما فأنّه جيوز الدَّعوى مبجهول يف حاالت خ،و شستثناء من  ل 

 (4)يلي:
/ دعوى اَْلوصية : فلو شّدعى رخص أّن فالنا أوصى له حال حياته بثلث ماله دون أن يبنّي مقدار 1

وصية جتوز باْلمعلوم و اْلمجهول تشجيعا اْلمال اْلموصى به، فدعواه تصّح باْلوصية اْلمجهولة،سأّن اَلْ 
حيث جّوزه ،وهو َاإْليصاء على تربّع النّاس بأمواهلم،و ترغيبا يف أصل الدَّعوى نفسها،لْلمصلحة اْلعامة

 الّشرع معلوما و جمهوال.
/ دعوى اَْلغصب: مبا أّن َاإْلنسان قد جيهل قيمة ماله اْلمغصوب، فقد أجاز اَْلفقهاء الدَّعوى 2
 .غصوب حىّت ولو مل يبني قيمتهباْلم
/ دعوى الّرهن: تُرفع دعوى الّرهن بدون  كر قيمة اْلمرهون، و ال جنسه، ويكون اَْلقول يف اْلقيمة 3

 لْلمرهتن، فاْلُمدَِّعي ال يُلزم ببيان قيمة ما رهنه.
خص يرالبه / دعوى َاإْلبراء و َاإْلبراء باْلمجهول : وقد أجازها َاحْلنفية كمن رفع دعوى على ر4
فأّن تل  الدَّعوى )الّدفع( تُقبل وشن مل يبنّي اَْلُمدََّعى عليه َاحْلقو  ،فدفع اَْلُمدََّعى عليه باإْلبراء ،حب قّ 

  .اّليت أبرأه منها
                                                           

؛ كتاب أدب القضاء  111/ 41؛ البحر الرائ ق يف ررح كنز الدقائ ق، شبن جنيم، 412و  42/411بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
لة رد احملتار على الدر املختار ررح تنوير اسأبصار، سيدي حممد عالء الدين أفندي، ؛حارية قرة عيون اسأخبار تكم 113إلبن أيب الدم، ص 

م،  2443هـ  1423جنل شبن عابدين، دراسة وحتقي ق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ على حممد معوض، دار عامل الكتب، الرياص، 
11 /241. 

 .14صر فريد واصل،ص  نظرية الدعوى و اإلثبات يف الفقه اإلسالمي ؛ ن  (2)
 ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ميكن مراجعة مايلي:   (3)
؛ حارية قرة عيون اسأخبار تكملة رد  111/ 41؛ البحر الرائ ق يف ررح كنز الدقائ ق، شبن جنيم، 14،12د. نصر فريد واصل،املرجع الساب ق،ص   -

 .224/ 11احملتار على الدر املختار،جنل شبن عابدين،
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ش ا كان اَْلمرلوب موقوفا على تقدير اْلقاضي كنفقة ،/ الّدعاوى اّليت يرجع تقديرها شىل اْلقاضي5
فال يشرتط  كر قيمتها أو  ،ما يف الّشرع: كاإْلّدعاء بإستحقا  شبل الّديةأو كان منظّ ،الّزوجة مثال
و هذا حسب ما  هب شليه ،و بالّتايل جتوز الدَّعوى باْلمجهول يف هذا الّنوع من الّدعاوى،أوصافها

 .(5) بعض فقهاء الّشافعية 
 به مما يتعلق به غرض صحيح : ثالثا : أن يكون اَْلُمدََّعى

ررّع الدَّعوى حلماية اْلمصاحل الّشرعية و احْليلولة دون اَْلعدوان عليها،و اَْلمصاحل أّن الّشارع 
، الّشرعية ـ يف نظر َاسْأصوليني ـ هي كّل ما يفيد يف حفظ اَْلكّليّات َاخْلمس ) الّدين

 .(4)( املال،الّنسل،اَْلنفس،العقل
منها حتقي ق مصلحة ررعية و هو ما و تفريعا على  ل  :ال تصّح الدَّعوى شالّ ش ا كان اهَْلد: 
 عرّب عنه اَْلفقهاء بأن يكون لْلُمدَِّعي غرض صحيح من دعواه.

وال تتحّق ق تل  اَْلفائدة و ،و يكون لْلُمدَِّعي غرض صحيح من دعواه ش ا عادت باْلفائدة عليه
   .(4) ال اَْلمصلحة شالّ ش ا كان اَْلُمدََّعى به حّقا أو ما ينفع يف َاحْل قّ 

تفريعا عن  ل : فال تصّح الّدعوى باسْأرياء احْلقرية، فالّدعوى باْلمرالبة حبّبة قمح أو عشر و 
 .(3) سأنّه ال يرتّتب عليها نفع ررعي ،مسسمة ال تصحّ 

كما ال تصّح الدَّعوى ش ا مل يرتّتب عليها فائدة ررعية كقيام اْلمرأة برفع دعوى باإْلعرتا: 
 .(1) رالب حب ّق آخر من شرث أو غريه بأهّنا زوجة رخص متوىف، ومل ت

 
 به مما أباحته الّشريعة :  رابعا: أن يكون اَْلُمدََّعى

                                                           

 .342ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (1)
هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  114املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب،  اإلمام أبو شسحا  شبراهيم شبن موسى اللخمي املالكي، املتويف سنة   (2)

 .42/221بدون تاريخ أو حتديد الربعة، 
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الربعة اسأوىل   111باه و النظائر، جلالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، املتويف سنة اسأر  (3)

 .241م، ص  1111
 .123؛ أنوار الربو  يف أنواء الفرو ، القرايف، ص  41/121تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام،ابن فرحون،   (4)
 .322ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (2)
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ال تصّح الدَّعوى ش ا كان اَْلُمدََّعى به أو حمّل الدَّعوى ريئا حّرمته الّشريعة 
 .فأّن الدَّعوى ال يسمعها اَْلقاضي،اإْلسالمية،كاْلمرالبة بثمن مخر مثال

 

 ّشروط المتعلقة بشكل الدَّعوىالغصن الثالث: ال

 أول: أن تكون الدَّعوى بصيغة اَْلجزم و اَْليقين:

فال تصّح الدَّعوى ش ا كان ت قائمة على الّظّن أو الّش ، فلو قال ،أّي: أن تكون حمقّقة
لدَّعوى ال تسمع ا،اَْلُمدَِّعي: أظّن أّن عليه ألفا، أو قال اَْلُمدََّعى عليه يف اجْلواب: أظّن أّي قضيته

 .لتعّذر احْلكم باْلمجهول
 ثانيا: أن تكون الدَّعوى في مجلس اْلقضاء:

جيب أن تكون الدَّعوى يف جملس اْلقضاء حىّت تكون صحيحة، فإ ا كان ت يف غري جملس 
 اْلقضاء ال تصّح، فهي ال ُتسمع شالّ بني يدي اْلقاضي.

 
 ة:ثالثا : يجب أن تشمل الدَّعوى على اَْلمطالبة اَْلقضائي

فعلى اَْلُمدَِّعي أن يذكر يف صيغة دعواه: أنّه يرالب اَْلُمدََّعى عليه باحْل ّق اّلذي يّدعيه، و يرلب 
فإ ا مل يذكر  ل  يف صيغة دعواه، كأن قال:" على فالن أل  دينار  ،من اَْلقاضي احْلكم له به عليه
اْلُمدََّعى به هو أّن ح ّق اإْلنسان و الّسبب يف لزوم ح ّق اْلمرالبة باحْل ّق ،" و سك ت، مل تقبل دعواه

 .  (5) شمّنا جيب شيفاءه برلبه، فما مل يرلبه ال يرلب له
وقول ،فالرّأي اّلذي عليه اْلفتوى عند احْلنفية ،غري أّن هذ الّشرط هو حمّل شختال: بني اْلفقهاء

 كر اْلمرالبة ليس ت بشرط و الرّاجح عند احْلنابلة أّن  ،و أحد اَْلوجهني عند الّشافعية ،عند اْلمالكية

                                                           

 .13نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي زيدان،ص   (1)
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 سأّن ظرو: احْلال تدّل على أّن اَْلُمدَِّعي ما قّدم دعواه شاّل لْلمرالبة حبّقه ،من رروط صّحة الدَّعوى

(5)     . 
 رابعا : يجب أن ل تكون الدَّعوى متناقضة لما صدر عن اَْلُمدَِّعي :

  .وجود الّشيء مع ما يناقضه و ينافيه إلستحالة،أّي: أن ال يسب ق من اَْلُمدَِّعي ما يناقض دعواه
ويشرتط يف الّتناقض اّلذي  ،فأّن  ل  مينع رفع الدَّعوى،فإ ا سب ق من اَْلُمدَِّعي ما يناقض دعواه

مينع من مساع الدَّعوى هو: اّلذي ال ميكن معه الّتوفي ق بني اإْلّدعاء الّساب ق و اإْلّدعاء الاّلح ق ؛ أّما 
كالّشخص اّلذي يستأجر دارا مث علم بعد  ل  بأهّنا ،فيمكن مساع الدَّعوى ش ا أمكن الّتوفي ق بينهما

 .(4) منتقلة شليه عن طري ق اْلمرياث، فأنّه تسمع دعواه 

: أن تكون الدَّعوى ملزمة لْلخصم حب ّق من احْلقو : أّي: أن تكون ممّا لو أقّرها اَْلُمدََّعى عليه  خامسا
 .و شالّ كان ت عبثا،(4) لزمته 
، سأّن الدَّعوى (3) : أن يذكر اَْلُمدَِّعي يف دعوى اْلعقار: "أّن اَْلُمدََّعى عليه هو واضع يده عليه"اسادس

و اَْلُمدََّعى عليه شمّنا يصري خصما ش ا كان بيده، فالبّد و أن يذكر أنه يف  ،ال بّد أن تكون على خصم
 .يده ليصري خصما

 .(1) قول اْلموجود يف يد اْلُمدََّعى عليه عبارة: "بغري ح ّق":أن يذكر اَْلُمدَِّعي يف دعوى اْلمن سابعا
 : أن تكون الدَّعوى على خصم حاضر:  ثامنا

أو  ،يشرتط لصّحة الدَّعوى حضور َاخْلصم اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء، سواء كان أصيال
فال ،شّتصال يف اْلُمدََّعى به أو وارثا، أو من بينه وبني النّائب،أو ولّيا،أو وصّيا ،وكيال عن اسأصيل

و شيصال احْلقو  شىل ،ُتسمع الّدعوى و اْلبّينة شاّل على رخص حاضر، ملا يرتّتب عليها يف اْلقضاء

                                                           

 1124، سنة 2ن، ط هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنا 411روضة القضاة و طري ق النجاة،السمناي،اإلمام علي بن حممد بن أمحد، املتويف سنة   (1)
؛ روضة الرالبني و عمدة املفتني،النووي،أبو زكريا حيي بن رر:، املكتب اإلسالمي،  22/ 41؛ تبصرة احلكام، إلبن فرحون،  41/112م، 

 .214/ 42م،  2441هـ،  1434،سنة 4بريوت، لبنان،ط 
 .341ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (2)
 .121/ 41تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام، ابن فرحون،  (3)
 .13نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، د. عبد الكرمي زيدان، ص   (4)
 .13نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، املرجع الساب ق،ص   (2)
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و مسألة وجوب حضور اخْلصم هي حمّل خال: بني ،وال يتحق ّق  ل  ش ا كان َاخْلصم غائبا،أصحاهبا
 .(5) سأترر  شليه يف حينه  ،اْلفقهاء
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 و ما بعدها. 114أنظر الباب الثاي من هذه الرسالة ص   (1)
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 لمطلب الثاني :ا
 أركان الدَّعوى و شروطها في القانون 

 الفرع األول:
 أركان أو عناصر الدَّعوى القضائية

 الغصن األول: أطراف الدَّعوى

قد تكون أطرافا سلبية أو أطرافا شجيابية، فبالّنسبة لأْلطرا: اإْلجيابية فهي: مقّدمو 
 الّنيابة اْلعامة ش ا باررت الدَّعوى كرر: أصلي.كاْلُمدَِّعي و اْلمتدّخل يف اخْلصام أو ،اإْلّدعاء

أّما َاسْأطرا: اّليت تتمّتع بصفة سلبية يف الدَّعوى فهي: اَْلُمدََّعى عليهم، كاْلمدين أو اْلمسؤول 
 و ال يهّم شن كان أطرا: الدَّعوى أرخاصا طبيعية أو أرخاصا شعتبارية.،املدي

من ميثّله قانونا، كاْلوكيل أو اْلمحامي أو النّائب أو اْلويّل و تُرفع الدَّعوى من طر: اْلُمدَِّعي أو 
سواء كان وصّيا أم قّيما ؛و قد تُرفع الدَّعوى من عّدة أرخاص بعريضة واحدة أو ممّن ميثّلهم، ررط 
أن تكون هلم مصلحة واحدة و هد: واحد، ش  خال:  ل  نكون أمام حالة أو مبدأ فردية 

أرخاص هلم مصاحل متعارضة رفع دعوى واحدة و لو ضّد رخص واحد ؛  ش  ال جيوز لعّدة،الدَّعوى
 كما ال جيوز رفع دعوى من طر: أكثر من 

فأنّه ال جيوز كذل  رفع دعوى ضّد جمموعة  ،واحد عند شختال: موضوع اخْلصومة بالّنسبة هلم
اضي خمتلفة، ينبغي على اْلقو كان ت الّدوافع و َاسْأسباب ،أرخاص يف ركل دعوى مشرتكة

 .(5)رفضها
و مركز اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه غري مستقّر، فقد يتغرّي، فيصبح اَْلُمدَِّعي ُمدََّعى عليه و 
اَْلعكس صحيح، و تتمّثل هذه َاحْلالة جليا عند الرّعن يف اسْأحكام، فإ ا طعن اَْلُمدََّعى عليه يف 

و مركز ،أّن مركزه يتحّول من ُمدََّعى عليه شىل ُمدَِّعيف،احْلكم سواء باْلمعارضة أو اإْلستئنا: أو الّنقض
 .و هكذا،اَْلُمدَِّعي يف اخْلصومة اسْأوىل يتحّول شىل ُمدََّعى عليه

                                                           

 .31،ص 2441ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحان، منشورات بغدادي، اجلزائر،الربعة اسأوىل،   (1)
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غري أّن اَْلُمدَِّعي يف جمال اإْلثبات خيتل  عن اْلُمدَِّعي يف جمال رفع الدَّعوى، فهو يف جمال 
 .(5) ى عليه عكسه و اَْلُمدَّعَ ،اإْلثبات ُمدَِّعي خال: اسْأصل
 الغصن الثاني: محّل الدَّعوى

 .مل يّتف ق اَْلفقه اَْلقانوي على حتديد مصرلح علمي ملوضوع أو حمّل الدَّعوى

و يقصد باْلُمدَِّعي: مقّدم الرّلب سواء كان  ،أّن حمّل الدَّعوى اَْلقضائية هو ما يرلبه اَْلُمدَِّعي
 .(4) و سواء كان الرّلب أصليا أو عارضا،ليه أو اَْلغرياَْلُمدَِّعي اسْأصلي أو اَْلُمدََّعى ع

و  ل  من خالل الرّلبات اّليت  ،ش ن فمحّل الدَّعوى يتحق ّق باهلد: اّلذي من أجله رُفع ت
فقد يكون  ،مّت حتديدها يف عريضة شفتتاح الّدعوى، سواء كان ت َاخْلصومة شبتدائية أم شستئنافية

أو  ،ضاء هو شلزام رخص بأداء معنّي أو اَْلقيام أو اإَْلمتناع عن عملاَْلمقصود من اإْللتجاء شىل اْلق
 .جمرد الّتقرير بوجود ح ّق أو مركز قانوي أو شنكاره

و يشرتط يف حمل الدَّعوى: أاّل يكون خمالفا للّنظام اْلعام و اآْلداب اْلعاّمة وال لْلقانون و 
 الّشيء اْلمقضي فيه. كما يشرتط فيه:  أالّ يصردم حبّجية،اْلمبادئ العامة

قّوة الّشيء  تمن  .م.ج شىل  ل  بقوهلا: " َأسْأحكام اّليت حاز  332وقد أرارت اَْلماّدة 
و ال جيوز قبول أّي دليل ينقض هذه اْلقرينة و  ،اْلمقضي فيه تكون حّجة مبا فصل ت فيه من احْلقو 

دون أن تتغرّي  ،اخْلصوم أنفسهم لكن ال تكون لتل  اسْأحكام هذه َاحْلّجية شاّل يف نزاع قام بني
 .(4) صفاهتم و تتعّل ق حبقو  هلا نفس اْلمحل و الّسبب"

 
 

                                                           

 322ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (1)

الدعوى و مذكرات الرد، و اليت ميكن تعديلها بناء على تقدمي طلبات  الرلبات اسأصلية: جمموع الرلبات اليت يتقدم هبا اخلصوم يف عريضة شفتتاح  (2)
 عارضة.

رلب الرلبات العارضة هي : اسأدوات الفنية بواسرتها ميكن شدخال تفاعالت على الرلب اسأصلي، مما يضفي املزيد من املرونة على مبدأ ثبات ال
 القضائي.

 .12و  13فضيل العيش، منشورات أمني، جمهول الربعة و التاريخ، ص ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، 
 م املعدل و املتمم. 1112سبتمرب  21هـ املواف ق لـ  1312رمضان  24املؤرخ يف  12/22القانون املدي اجلزائري صدر مبقتضى اسأمر رقم   (3)
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 الغصن الثالث: سبب الدَّعوى

 يعترب الّسبب هو الرّكن الثّالث للدَّعوى،ولقد شختل  اَْلفقه اإلجرائي حول حتديده.
وهذا ،يتمّس  به اخْلصومفإجّتاه يرى أنصاره :أّن سبب الدَّعوى هو َاسْأساس اَْلقانوي كما 

َاسْأساس اَْلقانوي قد يتمّثل يف : الّنّص اَْلقانوي أو اَْلقاعدة اَْلقانونية، و قد يتمّثل يف: أَْلمبدأ اَْلقانوي 
   .اّلذي يؤسّس عليه اْلُمدَِّعي دعواه

 .(5) أّما اإلجّتاه الثّاي فريى أنصاره: بأّن سبب الدَّعوى هو اَْلواقعة
حيث يرى هذا َاسْأخري: بأّن سبب ،هذه اَْلفكرة جانب من اْلفقه اجْلزائري احْلديث وقد شعتن ق

و كذا الّنصوص اَْلقانونية ،الدَّعوى يتحّدد من خالل اْلوقائع اْلوارد عرضها يف عريضة شفتتاح الدَّعوى
 .(4) اّليت ترّب ق على تل  اْلوقائع اْلمعروضة و اْلمدّعمة للرّلب

 
 
 
 
 

 شىل اإْلجّتاه الثّاي و  ل  لأْلسباب الّتالية :و أنا أميل 
أّن اسأخذ باإْلجّتاه اسْأّول يؤّدي شىل شلزام اخْلصوم مبعرفة اْلقانون وهذا يستحيل حتقيقه يف 

كما أّن اَْلعمل هبذا َاإْلجّتاه سيؤّدي شىل اإْلخالل حب ّق الّدفاع سأّن احْلكم اْلقضائي ستكون له ،اْلواقع
 .ْلمسائل اّليت مل يتّم اْلمواجهة بشأهناَاحْلّجية يف ا

هو اّلذي يفّسر اَْلواجب اَْلملقى على اْلقاضي ،ولذل  فأّن شعتبار سبب الدَّعوى واقعة ماّدية
و شعمال قاعدة قانونية غري اْلقاعدة اّليت يتمّس  هبا ،بإحرتام حقو  الّدفاع عند شعادة تكيي  اْلواقعة

 .َاخْلصوم
  

                                                           

 .342،322، 341، 342خالد على الشرعي،ص  حول سبب الدعوى راجع :ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد  (1)
 .14الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية وف ق قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  اجلديد، يوس  دالندة، ص   (2)
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 الفرع الثاني: 
 وط قبول الدَّعوى شر 

 الغصن األول: المصلحة

فمنهم من عرّفها: على أهّنا اَْلفائدة اَْلعملية ،لقد شختل  اَْلفقه اَْلقانوي حول تعري  اْلمصلحة
اَْلمشروعة اّليت يراد حتقيقها من اإْللتجاء شىل اْلقضاء،وهي ختتل  عن احل ّق اَْلمعتدى عليه  اته،سأّن 

 .(5) م قانونا،بينما الدَّعوى تُرفع لدفع اْلعدوان عليههذا َاسْأخري موجود وقائ
بينما يرى اَْلبعض َاآْلخر: أّن اَْلمصلحة بأوصافها اْلقانونية ال تعرّب شاّل عن كون الدَّعوى 

 .(4) مستندة شىل ح ّق مستح ّق َاسْأداء، فاحْل ّق اَْلمستح ّق َاسْأداء هو عبارة عن اْلمصلحة اْلقانونية احْلالّة 
اإْلختال: بني الّتعريفني ليس باإْلختال: اَْلعمي ق، سأنّه ال يرّتب عليه شختال: يف  وهذا

 .(4) و شمّنا هو شختال: ناتج عن صعوبة ضبط اْلمصرلحات ،الّنتائج
واَْلمشرّع َاجْلزائري كما سب ق و أن أررت، قد شعترب اَْلمصلحة ررطًا من رروط قبول 

 .يقّرها اَْلقانون سواء كان ت قائمة أو حمتملة،الدَّعوى
و ،فيجب أن تكون قانونية،و أن تكون حالّة و قائمة،فاْلمصلحة ش ن هلا أوصا: أو رروط

 أن تكون رخصية و مباررة.
 وبناء على  ل ، سأترر  شىل هذه الّشروط أو َاسْأوصا: يف اْلفقرات الّتالية:

 أول : أن تكون المصلحة قانونية :

و اَْلمقصود هبذا: هو أن يّدعي ،ى اَْلقضائية شىل اْلقانونمبعىن أن يستند موضوع الدَّعو 
،فإ ا كان ت اَْلمصلحة ال تتمّتع حبماية (3) اَْلُمدَِّعي حّقا يعرت: به اَْلقانون أو حيميه بصفة جمّردة 

                                                           

 .312؛  أصول املرافعات ، أمحد مسلم،ص  21نظرية املصلحة يف الدعوى، عبد املنعم الشرقاوي،ص   (1)
 .134أصول احملاكمات املدنية اللبنانية، أمحد ابو الوفاء،ص   (2)
 .323ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (3)
 .233الوجيز يف اإلجراءات املدنية، د. عمارة بلغيث، ص   (4)
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فأّن ،كأن تكون مصلحة شقتصادية أو مصلحة غري مشروعة ملخالفتها للّنظام اْلعام و اآْلداب،اْلقانون
  .ى ال تكون مقبولةالدَّعو 

و َاحْلّد من شستعمال ،أّن اهَْلد: من شررتاط اْلمصلحة هو ضمان جّدية اإْللتجاء شىل اْلقضاء
 .الّدعاوى دون شقتضاء

 .و يستوي أن تكون هذه اْلمصلحة مادية أو أدبية، جّدية أو تافهة
ق ّق اَْلقاضي من و يشرتط أن يكون َاإْلّدعاء قائمًا على أساس ح ق أو مركز قانوي، و يتح

 .(5) تربي ق هذا الّشرط طبقا لْلقواعد اَْلعامة لْلقانون 
 ثانيا : يجب أن تكون المصلحة حالّة و قائمة :

أّن وجود عنصر قانونية اْلمصلحة يف شستعمال الدَّعوى اَْلقضائية، ال يكفى وحده لتكون 
ّدد واقعّية اْلمصلحة يف كوهنا حالّة و و تتح،واقعية و شمنا ينبغي أن تكون اَْلمصلحة،الدَّعوى مقبولة

قائمة، و يقصد بذل : أن يكون رافع الدَّعوى أو اْلمركز اْلقانوي اّلذي يقصد محايته لرفع الدَّعوى 
قد وقع عليه شعتداء باْلفعل، كأن ميتنع اَْلمدين من اْلوفاء بإلتزامه للّدائن بالّرغم من حلول أجل 

 ،و لذل  تقبل دعوى الّدائن لْلمرالبة بدين حّل أجله،نتفاع مبزايا حّقهفُيحرم الّدائن من اإْل  ،الّدين
 .(4) أّما قبل حلول أجل الّدين فال تقبل الدَّعوى سأّن اَْلمصلحة فيها ليس ت قائمة 

أّما اَْلمصلحة اَْلمحتملة فال تربّر رفع الدَّعوى شىل اْلقضاء شاّل يف احْلاالت اّليت نّص عليها 
 ، بينما يرى اَْلفقه َاحْلديث أنّه يلزم يف مجيع اسْأحوال توْفر اْلمصلحة اْلقائمة و احْلالّة.(4) اَْلمشرّع 

ومن أمثلة الّدعاوى اّليت تقوم على اْلمصلحة اْلمحتملة: الّدعاوى اَْلوقائية ؛و الّدعوى اَْلوقائية 
داء وقع باْلفعل،أو مل يقع وقد يرتّتب على شعت،هي: دعوى يقصد هبا تفادي ضرر يهّدد مركزا قانونيا

 بعد ؛ وهذه الدَّعوى صنفان: دعاوى وقائية عامة و دعاوى اسأدلّة :
 

 

 

                                                           

 .  12نظرية املصلحة يف الدعوى، عبد املنعم الشرقاوي،ص   (1)

 .42ز يف اإلجراءات املدنية، دكتور عمارة بلغيث،ص الوجي  (2)
 .12أصول احملاكمات املدنية اللبنانية، أمحد أبو الوفاء،ص   (3)
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 / بالّنسبة للّدعاوى الوقائية العامة أ كر منها : 1

دعوى قرع الّنزاع : وصورهتا أن يدَّعي رخص على آخر مزاعم تتضّمن َاإْلّدعاء حب ّق  -
مرالبا خصمه بإقامة الّدليل على صّحة ما  ،ذا َاسْأخري دعوىفريفع ه ،للزّاعم قبل اْلمزعوم ضّده

 .و شمتنع عليه يف اْلمستقبل أن يرفع دعوى مرالبا به،و شالّ ُحكم بعدم أحقّيته فيما يزعمه ،يّدعيه
 

و الرّأي الرّاجح يف اْلفقه يشرتط: أاّل تكون هذه اْلمزاعم جمّرد تصرّفات فارغة ليس هلا أثراً 
 يعتّد به. 
 دعوى وق  اسأعمال اجْلديدة. -
 دعوى منع الّتعّرض. -
دعوى اجْلنسية :مثل الدَّعوى اّليت يرفعها رخص تكون جنسيته غري حمقّقة، يرلب َاحْلكم  -

 .له بثبوت اجْلنسية اّليت يّدعيها، ليزيل كل ربهة حوهلا
من  .ش.م.ش  13املادة أّما عبارة " املصلحة اَْلمحتملة اّليت يقّرها اَْلقانون " و الواردة يف 

الّساب ق اإلرارة شليها فإّن جانبا من اْلفقه يرى: بأّن  ل  الّتعبري غري دقي ٌق، سأّن َاإْلحتمال ال يرِد على 
 .(5) و شمّنا يرِد على شحتمال وقوع الّضرر ،اْلمصلحة

 / أّما الصن  الثاي فهي دعاوى اسأدلّة : 2

دعوى مساع  ،ءات الّتحقي ق مثل: دعوى شثبات احْلالةو يقصد هبا الّدعاوى اَْلمتعّلقة بإجرا
 .دعوى الّتزوير اسْأصلية ،دعوى حتقي ق اخْلروط اسْأصلية ،الّشهود

 

 ثالثا : يجب أن تكون المصلحة شخصية و مباشرة :

يقصد باْلمصلحة الّشخصية و اْلمباررة: أن يكون رافع الدَّعوى هو صاحب احْل ّق أو اْلمركز 
و هلذا ،الّنزاع أو نائبه، كما يقصد هبا أن تُرفع الدَّعوى على الرّر: الّسليب يف هذا احْل قّ اْلقانوي حمّل 

                                                           

 .324ح ق الّدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (1)
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ال تقبل دعوى ابن يف حال حياة أبيه لبرالن تصّر: أجراه اَْلوالد، سأّن مصلحة اإْلبن ال تقّرر شالّ 
 .(5) بوفاة والده 

 الغصن الثاني: الّصفة في الدَّعوى

 : أول : الّصفة العادية

و يستمّدها اَْلُمدَِّعي من كونه ،الّصفة يف الدَّعوى: هي عبارة عن الّسلرة يف مباررة الدَّعوى
كاْلويّل و اْلوصـّي و اْلوكيل، وتوجد الّصفة لدى   ،صاحب َاحْل ّق يف الدَّعوى أو نائبا عن صاحب احْل قّ 

رلوب اَْلمحكوم عليه مبا يرلبه اَْلُمدََّعى عليه عندما يكون هذا اْلُمدََّعى عليه رخصيا هو اَْلم
 .(4) أّي: أّن اَْلُمدََّعى عليه هو الرّر: الّسليب يف هذا احْل قّ  ،اَْلُمدَِّعي

و  ل  عندما يكون رافع ،وقد ميتزج ررط اْلمصلحة مع ررط الّصفة فال ميكن الّتمييز بينهما
هذا ما حدا ببعض اْلفقهاء شىل اْلقول: الدَّعوى هو صاحب احْل ّق أو اَْلمركز اَْلقانوي اَْلمعتدى عليه،و 

 .(4) بأّن ررط اْلمصلحة الّشخصية هو بذاته ررط الّصفة 
و ررط الّصفة لقبول دعوى اْلُمدَِّعي هـو ررط أساسي من الّنظام اْلعـام حسب 

عدام من اْلقانون اْلمذكور أرارت: شىل شثارة اْلقاضي إلن 13فاْلفقرة الثّانية من اَْلماّدة ،ج.ش. .ش.م
الّصفة يف اْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه من تلقاء نفسه ؛كما ينبغي الّتمييز مابني الّصفة يف الدَّعوى و 

بل هي من رروط و  ،الّصفة يف الّتقاضي، فالّصفة يف الّتقاضي ليس ت من رروط قبول الدَّعوى
 ى. عكس الّصفة اّليت هي ررط من رروط قبول الدَّعو ،صّحة شجراءات اخلصومة

فقد يستحيل على صاحب الّصفة يف الدَّعوى مباررهتا رخصيا بسبب عذر مشروع، ففي 
أو ،كأن يكون حماميا نيابة عن اْلُمدَِّعي  ،هذه احْلالة خّول اَْلقانون لشخص آخر بتمثيله يف اإْلجراءات

ّحة ففي هذه احْلالة يقع على اْلقاضي الّتأّكد شبتداء من ص ،رخصا آخر مبوجب وكالة خاصة
فقد يصّح الّتمثيل مع فساد  ،مث يبحث الحقا يف مدى توّفر عنصر الّصفة لدى صاحب احْل قّ ،الّتمثيل

  و اَْلعكس صحيح.،الّصفة يف الدَّعوى
                                                           

 .123أصول احملاكمات املدنية اللبنانية، أمحد ابو الوفاء، ص   (1)
 .11ليلية يف قانون اإلجراءات املدنية اجلديد،،عبد العزيز سعد، دار هومة، اجلزائر،  التاريخ غري حمدد، ص أحبات حت  (2)
 .122أصول احملاكمات املدنية اللبنانية، أمحد أبو الوفاء،ص   (3)
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غري أنّه  ،و َاسْأصل العام أّن صاحب احْل ّق هو صاحب الّصفة يف رفع الدَّعوى للّدفاع عنه
بالّصفة لشخص آخر غري صاحب احْل ّق، و يرل ق اَْلفقه شستثناء من  ل ، فأّن اَْلقانون قد يعرت: 

أّما ش ا كان ت ال تتعّل ق  ،اَْلقانوي على الّصفة ش ا كان ت متعّلقة بشخص اخلصم: الّصفة اَْلعادية
 .(5) باخْلصم مباررة يرل ق عليها: الّصفة غري اْلعادية 

 وسأترر  فيما يلي شىل الّصفة غري اْلعادية :

 اْلعادية في الدَّعوى : ثانيا : الّصفة غير

شستثناء من اسْأصل اْلعام فأّن املشرّع جُييز يف حاالت حمّددة لشخص أن يرفع دعوى باْلمرالبة 
كما أنّه قد جُييز جلهة معّينة أن   ،حب ّق لغريه ش ا كان ت تعود عليه من  ل  فائدة أو منفعة رخصية

ن أي  ل  الّشخص أو تل  اهْليئة متمّتعان ترفع الدَّعوى دفاعًا عن مصلحة مجاعية، و عندئذ يكونا
 و سأعرض لذل  فيما يلي:،بالّصفة غري اْلعادية يف الدَّعوى

 / رفع الدَّعوى من رخص للمرالبة حب ّق لغريه:1

ش ا كان ت اَْلفائدة تعود عليه ،فقد جُييز اَْلقانون للّشخص أن يرفع الدَّعوى لْلمرالبة حب ّق لغريه
اوى : الدَّعوى غري اْلمباررة اّليت يرفعها الّدائن ضد اْلغري ليرالب حب ّق و من هذه الدَّع،من  ل 
و هد: هذه الدَّعوى هو اَْلمحافظة على  ،فالّدائن يف هذه الدَّعوى يعترب نائبا عن مدينه،ملدينه

من  .م.ج على هذه الدَّعوى  114الّضمان اْلعام للّدائن يف أموال اْلمدين،و قد نّص ت اَْلماّدة 
و كّل ما ينتج عن شستعمال  ،هلا : " يعترب الّدائن يف شستعماله حقو  مدينه نائبا عن هذا اْلمدينبقو 

 .هذه احْلقو  يدخل يف أموال اْلمدين و تكون ضمانا جلميع دائنيه "
 .فهكذا يالحظ بأّن هذه الّصفة ال تثب ت شالّ بناء على نّص يف اْلقانون

 
  

 

 

                                                           

 .222نظرية املصلحة يف الدَّعوى، عبد املنعم الشرقاوي، ص   (1)
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 املصاحل العامة و اجلماعية :/ الّصفة يف الّدفاع عن 2

ش ا كان اهَْلد: من رفع الدَّعوى هو محاية مصلحة عامة أو مجاعية، فأّن الّصفة تثب ت للهيئة 
اّليت يعرت: هلا اَْلقانون بالّدفاع عن هذه اْلمصاحل عند اإْلعتداء،و لعّل أهّم الّدعاوى اْلقضائية اّليت 

 .هي: دعاوي الّنقابات و دعاوي الّنيابة اَْلعامة،تقوم على اْلمصلحة اْلعامة أو اجْلماعية
 دعاوي الّنقابات :أ/ 

الدَّعوى الّنقابية: هي الدَّعوى اّليت ترفعها الّنقابة للّدفاع عن مصاحل اْلمهنة اّليت أت ت الّنقابة من 
أو  ،ائينيأجل الّدفاع عنها، سواء كان ت هذه الّنقابة شجبارية: كنقابة َاسْأطّباء و اَْلمحضرين اَْلقض

 .شختيارية: كنقابة الّتّجار و احَْلرفيني
و الدَّعوى اّليت ترفعها الّنقابة للّدفاع عن مصاحل اْلمهنة ختتل  متاما عن الدَّعوى اّليت ترفع 

و يعرت: هلا اَْلقانون بالّشخصية اإْلعتبارية، ويف هذه احْلالة  ،حلماية حقو  أعضاءها و تستقّل عليها
و هو ح ّق ،ش  أهّنا تسعى شىل محاية ح ّق مجاعي مشرتك،قابة كجماعة يف حّد  اهتاتكون الّصفة للنّ 

 .(1)  ايت 
 دعاوي الّنيابة :ب/ 

مهّمته الّدفاع عن اْلمصاحل اْلعامة يف حالة اإْلعتداء عليها، و ،لقد أوجد اَْلقانون جهازا قانونيا
حْل ّق يف رفع الدَّعاوى اْلعمومية للّدفاع عن حيث مسح هلا يف ا،يتمّثل هذا َاجْلهاز يف الّنيابة اْلعامة
 .و حفاظا على الّنظام اْلعام من جهة ثانية،اْلمصاحل اْلعامة لْلمجتمع من جهة

و من بني الدَّعاوي اّليت نّص عليها اَْلمشرّع ،و الّدعاوى اّليت تباررها الّنيابة اَْلعامة خمتلفة
 َاجْلزائري أ كر مايلي : 

                                                           

 . 244غوثي بن ملحة،ص القانون القضائي اجلزائري، ال  (1)
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و قد أرارت شليها اَْلماّدة ،قة حبالة اسْأرخاص مثل : دعوى سقوط اْلواليةالّدعاوى اَْلمتعلّ 
و كذل  دعوى احْلجر على فاقد اسْأهلية أو ناقصها و تعيني مقّدم يرعى رؤونه  ،من  .ش.م.ش 423
و ما بعدها من قانون اسأسرة ( و الدَّعوى اّليت هتد: شىل احْلكم بوفاة اْلمفقود ) املادة  11)املادة 
 .(1) من قانون اسأسرة اجلزائري ( 141

فإّن للّنيابة  (2) من قانون اجْلنسية اجْلزائري: 32الّدعاوى اَْلمتعّلقة باجْلنسية :فبناء على املادة 
اْلعامة احْل ّق يف أن ترفع دعوى ضّد أّي رخص، يكون موضوعها اسْأصلي شثبات متّتع اْلُمدََّعى عليه 

 .(3) متّتعه هبا باجْلنسية اجْلزائرية أو عدم 
و هكذا فإّن الّنيابة اَْلعاّمة تقوم بدور اْلمحتسب بقيامها برفع الّدعاوي سواء اْلمتعّلقة حبالة 
اسْأرخاص أو تل  اْلمتعّلقة باجْلنسية ؛ غري أنّه يُؤخذ على اْلقانون اجْلزائري و من ورائه  اْلقوانني 

مستبعدا بقية ،اْلمتعّلقة باسْأحوال الّشخصية و باجْلنسية اْلوضعية أنّه حصر دور الّنيابة يف رفع الّدعاوي
و من جهة ثانية منع َاسْأفراد ،هذا من جهة،و السّيما الّدعاوي اْلمتعّلقة باسْأموال الّدعاوي اسْأخرى،

من ح ّق رفع الدَّعاوي اْلمتعّلقة بالّدفاع عن حقو  ا هل سبحانه و تعاىل أو ما ُيسّمى ررعا بدعاوي 
 .احْلسبة

ولذل  أرى واجب متكني َاسْأفراد من ممارسة حّقهم يف اسْأمر باْلمعرو: و الّنهي عن اْلمنكر 
و ل  عن طري ق الّسماح هلم برفع دعاوي احْلسبة بكّل أنواعها مبا يف  ل  الدَّعاوي اَْلمتعّلقة باسْأموال 

ّص على أّن :" اإلسالم دين و هذا حىّت يتواف ق مع اْلماّدة الثانية من الّدستور اجْلزائري اّليت تن
  .الّدولة"،و بالّتايل حىّت يتواف ق مع مبادئ الّشريعة اإْلسالمية

  مقارنة الفقه اإلسالمي بالقانون  ملخص المبحث الثاني مع

 أول :اإلجراءات الّتي تميزت بها الّشريعة اإْلسالمية عن القوانين الوضعية :

                                                           

ديسمرب  21املؤرخ يف  42/42املعدل و املتمم باسأمر  1124يونيو  41املؤرخ يف  24/11قانون اسأسرة اجلزائري صدر مبقتضي القانون رقم   (1)
2442. 

 .1114-12-12املؤرخ يف  22-14قانون اجلنسية اجلزائري صدر مبقتضى اسأمر رقم   (2)
 .124انون اإلجراءات املدنية اجلديد، عبد العزيز سعد، ص أحبات حتليلية يف ق  (3)
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 الدَّعوى و اَْلمرالبة اَْلقضائية عكس  .ش.م.ش.ج اّلذي / شّن اَْلفقه َاإْلسالمي ال يفّر  بني41
و كنتيجة لذل  فإّن الّشروط اّليت وضعها فقهاء اْلمسلمني ،ميّيز الدَّعوى عن اخْلصومة اْلقضائية

بعضها يتعّل ق بشروط الدَّعوى و بعضها يتعّل ق بصّحة اْلمرالبة اْلقضائية؛ بينما يف  .ش.م.ش.ج و من 
و تدرس رروط  ،اْلوضعية فإّن رروط املْرالبة اْلقضائية تدرس ضمن نظريّة اخْلصومة ورائه اْلقوانني

الدَّعوى ضمن نظريّة الدَّعوى و هذا ما يُؤّكد بساطة الّشريعة اإْلسالمية وتناسقها و بعدها عن 
 .عكس اَْلقوانني اَْلوضعية،الّتعقيدات
 ة فيما خيص اَْلُمدَِّعي:/ يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن اْلقوانني اْلوضعي42

فاْلُمدَِّعي يف اْلفقة اإْلسالمي ش ا عجز عن اإْلثبات فإّن اَْليمني ستوّجه شىل اْلُمدََّعى عليه حىّت 
فإّن اَْلُمدَِّعي ش ا عجز عن اإْلثبات خيسر الدَّعوى ،على عكس اْلقوانني اْلوضعية،يتخّلص من الّدعوى

 .و يكسبها اَْلُمّدَعى عليه
فهو واحد  ،ة ثانية، فإّن مفهوم اْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه ال يتمّيز يف اْلفقه اإْلسالميو من جه

 .سواء كّنا بصدد جمال اإْلثبات أو يف جمال الدَّعوى اسْأصلية
فهذه َاسْأخرية متّيز ما  ،فإّن مفهوم اْلُمدَِّعي يف اْلقوانني اْلوضعية خيتل ،على اْلعكس من  ل 

فاْلُمدَِّعي يف جمال اإْلثبات من  ،ِعي يف الدَّعوى اسْأصلية و بني اْلُمدَِّعي يف جمال اإْلثباتبني اْلُمدَّ 
 بينما اَْلُمدََّعى عليه عكسه.   ،يّدعي خال: اسْأصل الثّاب ت

/ يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن  .ش.م.ش بصفة خاصة و اْلقوانني اْلوضعية بصفة عامة يف 43
و شن كان الّشافعية يرون جواز مساع ،ُمدََّعى به ممّا يتصّور ثبوته عقال و عادةشررتاط أن يكون اَلْ 

  .و هذا ما ال جنده يف  .ش.م.ش ،الدَّعوى يف اْلمستحيل اْلعادي
و وجوب شحضاره شىل جملس ،كما يشرتط اَْلفقه َاإْلسالمي أن يكون اَْلُمدََّعى به معلوما حمّددا

و  كر قيمته ؛ و  ،ووصفه ،أّما ش ا كان ال ميكن شحضاره فيجب تعريفه،اْلقضاء ش ا كان حمتمل الّنقل
 .هو عكس ما هو موجود يف  .ش.م.ش.ج حيث يكفي  كر حمّل الدَّعوى يف اْلعريضة اإْلفتتاحية

/ يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن  .ش.م.ش.ج يف شررتاط أن تكون الدَّعوى بصفة اجْلزم و اْليقني 44
أّي : أن ال يسب ق من اْلُمدَِّعي ما يناقض  ،أن ال تكون مناقضة ملا صدر عن اْلُمدَِّعيو  ،أّي: حمقّقة
    .و هذا ما يفتقده  .ش.م.ش ،دعواه
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/ يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي باإْلعرتا: بدعاوي احْلسبة للّدفاع عن حقو  ا هل سبحانه و 42
 .و هذا ما ال جنده يف اْلقوانني اْلوضعية،تعاىل

مّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن  .ش.م.ش.ج يف شررتاط أن يكون اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه / يت41
و قد أفاض اَْلفقهاء اَْلمسلمني يف  ل  ؛و هذا عكس  .ش.م.ش حيث يكفي  كر شسم  ،معلومني

 .اَْلُمدَِّعي و اَْلُمدََّعى عليه و عنواهنما يف اَْلعريضة َاإْلفتتاحية
ءات الّتي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج بصفة خاصة و القوانيين الوضعية بصفه ثانيا : اإلجرا

 عامة و المخالفة لألصول العامة للّشريعة اإلسالمية :
و نتيجة لذل : أفردت ،/ لقد فرّق ت اَْلقوانيني اَْلوضعية بني الدَّعوى و اْلمرالبة اْلقضائية41

من بينها ررط َاسْأهلية؛ فبينما يراها اَْلفقه ،وخّصص ت لْلمرالبة اْلقانونية رروطا،للدَّعوى أركانا
سواء تعّل ق اسْأمر بأهلية اْلُمدَِّعي أو اْلُمدََّعى عليه؛ فإّن ،َاإْلسالمي ررطا من رروط صّحة الدَّعوى

 .و شمّنا تعتربها ررطا من رروط اْلمرالبة اْلقضائية،اَْلقوانيني اَْلوضعية ال تعتربها كذل 
شستحدثتها اْلقوانني اْلوضعية ال تعرت: هبا الّشريعة اإْلسالمية و  / هناك بعض الدَّعاوي42

و الّدعاوي اّليت ترفعها  ،تتمّثل يف : الدَّعوى غري اْلمباررة اّليت يرفعها الّدائن ضّد مدين مدينه
 .الّنقابات
ْلمصاحل اْلعامة و / أّن منع اَْلقوانيني اَْلوضعية َاسْأفراد من رفع الّدعاوى اْلمتعّلقة بالّدفاع عن ا43

و حصر رفعها على جهاز وحيد و هو جهاز النّيابة اَْلعاّمة، و يف حدود ،بالّدفاع عن حقو  ا هل تعاىل
 .خيال  اَْلمبادئ اَْلعاّمة للّشريعة اإْلسالمية اّليت جُتيز لأْلفراد رفع دعاوى احْلسبة،ضّيقة

من رأنه أن  ،ما غلب ح ق ا هل تعاىل فيهأو  ،شّن منع َاسْأفراد من الّدفاع عن حقو  ا هل تعاىل
 .يؤّدي شىل تفّشي اْلمنكر يف أوساط اْلمجتمع اإْلسالمي فيؤّدي شىل شحنالله أخالقيا و تشر مه

/ أّن اَْلقوانيني اَْلوضعية ال تشرتط أن تكون اَْلمصلحة من رفع الّدعوى  ات قيمة، فيكفي 44
اَْلعاّمة لْلمرافعات يف الّشريعة اإْلسالمية، سأّن هذه َاسْأخرية  اَْلمصلحة الّتافهة ؛وهذا ما خيال  َاسْأصول
  ،فإ ا كان الّشارع قد ألغى شعتبارها فال تستح ّق َاحْلماية ،تشرتط يف اْلمصلحة أن تكون معتربة
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مصلحة سأّن اَْلمفسدة اّليت ترتّتب على اإْلّدعاء باسْأرياء احْلقرية أكرب من الْ ،كاإْلّدعاء باسْأرياء احْلقرية
 .(5) يف الدَّعوى 

 ثالثا : اإلجراءات الّتي تتفق بشأنها القوانين الوضعية بالفقه اإلسالمي :

 ،/ تّتف ق اَْلقوانني اَْلوضعية مع اْلفقه اإْلسالمي يف لزومية تقّيد اَْلقاضي مبا يرلب منه َاخْلصوم41
 .فال خيرج عن موضوع الدَّعوى

ِعي هو اّلذي يرفع الدَّعوى اْلفقه اإْلسالمي يف كون أّن اَْلُمدَّ  / تّتف ق اَْلقوانني اَْلوضعية مع42
بينما يقوم اْلُمدََّعى عليه بتقدمي الرّلب يف ،: هو اّلذي يبادر باخْلصومة و يقّدم الرّلب اَْلقضائيأيّ 

 مواجهته.
ن مصلحة و أن / تّتف ق اَْلقوانني اَْلوضعية مع اْلفقه اإْلسالمي يف أنّه ال بّد لوجود الدَّعوى م43

 .و يعرّب عنها اْلفقهاء بأن يكون لْلُمدَِّعي غرض صحيح من دعواه،تكون هذه اْلمصلحة رخصية
/ تّتف ق اَْلقوانني اَْلوضعية مع اْلفقه اإْلسالمي يف شررتاط الّصفة لدى اَْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى 44

 .ُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه  ا رأن يف اخْلصومةو يعرّب عنها اَْلفقه اإَْلسالمي :بأن يكون كّل من اَلْ ،عليه
 

  

                                                           

 .41/22تبصرة احلكام،ابن فرحون،  (1)



-54- 



 المبحث الثالث: 
 أنواع الدَّعوى

 المطلب األول:
 أنواع الدَّعوى في الفقه

 الفرع األول: 
 تقسيم الدَّعاوى حسب صحتها

 الغصن األول: الدَّعوى الّصحيحة

دَّعوى اّليت  كرهتا الدَّعوى الّصحيحة: هي تل  الدَّعوى اّليت توافرت فيها رروط صّحة ال
و أن تكون ،ممّا يتعّل ق هبا غرض صحيح ،ملزمة ،فهي الدَّعوى اّليت جيب أن تكون معلومة ،سابقا
و أن يكون فيها كل من اَْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه عاقلني، وأن تكون صيغتها بالّشكل ،حمقّقة

  .(1) الّصحيح اَْلمرلوب
 و الّناقصةالغصن الثاني: الدَّعوى الفاسدة أ

لكّنها خمتّلة يف  ،الدَّعوى اَْلفاسدة أو الّناقصة: هي الدَّعوى اّليت تكون صحيحة حبسب اسْأصل
مثل: أن يدَّعي اَْلُمدَِّعي دينا جتاه  ،بعض أوصافها َاخْلارجية بصورة ميكن شصالحها و تصحيحها

 .(2) و لكّنه ال يبنّي حدوده،أو يّدعي عليه شستحقا  عقار،و ال يبنّي مقداره،اَْلُمدََّعى عليه
و شمّنا يرلب من اَْلُمدَِّعي ،ففي هذه َاحْلالة ال يرّد اَْلقاضي هذه الّدعوى و ال يبارر مساعها

و لكن ال ،أّما ش ا مل يصّححها رّدها اَْلقاضي ،فإ ا صّححها اَْلُمدَِّعي مسع اَْلقاضي دعواه،تصحيحها
 شقامته للدَّعوى ثانية قد سقط، بل ميكن له أن يرفعها شىل اَْلقاضي يعين هذا الّرد بأّن ح ّق اَْلُمدَِّعي يف

 .(3) بعد تصحيحها

                                                           

 .41/121تبصرة احلكام، شبن فرحون،   (1)
 .123أنوار الربو  يف أنواء الفرو ، القرايف، ص   (2)
 .12نظرية الدعوى و اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، د. نصر فريد واصل، ص   (3)
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 الغصن الثالث: الدَّعـوى الباطلــة 

و ال يرتّتب عليها أّي حكم، وهي غري ،الدَّعوى اَْلباطلة: هي الدَّعوى غري الّصحيحة أصال
ل : أن يّدعي رخص فقري و معسر على و اَْلمثال على  ،سأّن شصالحها غري ممكن،قابلة لإْلصالح

 .(1) فهذه الّدعوى باطلة،جاره اْلموسر يرالب يف دعواه َاحْلكم عليه بإعرائه صدقة
 الفرع الثاني:

 تقسيم الّدعاوي حسب مراتبها  

 الغصن األول: الدَّعوى الّتي تشهد العادة و العرف بكذبها

لة هذه الّدعاوى أيضا: أن يكون حائزا ومن أمث ،كإمرأة شّدع ت على رجل صاحل أنّه زىن هبا
و يضيفها شىل ملكه، و كان شنسان حاضرا يشهد ،لدار سنني طويلة يتصّر: فيها بأنواع الّتصّر:

من غري مانع ،و ال يذكر أّن له فيها حّقا،و ال يعارضه فيها،و يؤاجر،و يبين،و هو يراه يهدم،أفعاله
ركة، مث جاء بعد طول اْلمّدة يّدعي أهّنا له، و يريد أن يقيم و ال شلتزام بينهما و ال ر،مينعه من الرّلب

اَْلبّينة على دعواه ؛ فهذا ال تسمع دعواه أصال و ال بّينته و ال ميني على اآَْلخر لتكذيب اْلعر: 
 .(2)هلا
 
 
رسالة  ،عبد الرمحان شبراهيم عبد العزيز احلميضي ،( القضاء و نظامه يف الكتاب و السنة42)

؛ نظام  422،423ص  ،الربعة اسأوىل ،م1121هـ 1441 ،جامعة أم القرى ،كلية الشريعة  ،دكتوراه
 .14،12ص ،القضاء يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي زيدان

 ،أبو القاسم حممد بن جزي الكليب ،؛ القوانني الفقهية 121/ 41 ،شبن فرحون ،( تبصرة احلكام43)
  .312ص  ،بدون حتديد تاريخ الربع ،لبنان ،بريوت ،قمرركة دار اسأرقم بن أيب اسأر 

  

                                                           

(1) 
(2) 
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 الغصن الثاني: دعوى يشهد لها العرف و العادة بصدقها

و مثلها من يّدعي سلعة ،وهذه الدَّعوى يقال هلا أيضا بأهّنا مشّبهة، أّي تشبه أن تكون حّقا
و كمن ،أودع أحد رفقته أو يّدعي مسافر أنّه،أو يّدعي غريب وديعة على رجل صاحل،معّينة بيد رجل

فهذه الدَّعوى تسمع من مّدعيها،و ميكن  ،شّدعى على صانع منتصبا لْلعمل أنّه دفع شليه متاعا يصنعه
 .(1) شقامة اْلبّينة على مرابقتها أو حيل  اَْلُمدََّعى عليه

 بصدقها و ال بكذبها  الغصن الثالث: دعاوى ما ل تقضي العادة أو العرف

أو يدَّعي  ،أنّه شقرتض منه ماال ينفقه على عياله،رجل معرو: بكثرة اْلمالكمن يدَّعي على 
على رجل ال معرفة بينه و بينه اْلبّتة، أنّه أقرضه أو باعه ريئا بثمن يف  ّمته شىل أجل، فهذه الدَّعوى 

 .(2) ُتسمع و ملّدعيها أن يقيم اَْلبّينة على مرابقتها 

 الفرع الثالث:             
 الّدعاوي من حيث موضوعهاتقسيم 

 الغصن األول: دعوى العين

فإ ا تعّلق ت مبنقول يقال  ،دعوى اَْلعني: هي الدَّعوى اْلمتعّلقة بعني سواء كان عقارا أو منقوال
 .(3) هلا : دعوى عني منقول ؛ أّما ش ا تعّلق ت بعقار يقال هلا: دعوى عقار 

 :كما قّسم بعض اَْلفقهاء دعوى اْلعني شىل قسمني 
 ./ حاضرة يف اْلمجلس: وهي الدَّعوى اّليت يكون فيها اْلُمدََّعى به حاضرا يف جملس اْلقضاء1
 / غائبة عن اْلمجلس: وهي الدَّعوى اّليت يكون فيها اْلُمدََّعى به غائبا عن جملس اْلقضاء.2

 .(4) وتنقسم الدَّعوى اَْلغائبة شىل منقولة و غري منقولة 

                                                           

 . 121/ 41تبصرة احلكام، املرجع الساب ق،   (1)
؛ القضاء و نظامه يف  41/324؛ تبصرة احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام،شبن فرحون، 312،311القوانني الفقهية،شبن جزي، ص   (2)

 .324الكتاب و السنة، احلميضي، ص 
 .42و  42/ 44د، الفتاوي اهلندية، الشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلن  (3)
 .314ح ق الدفاع أمام القضاء املدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (4)
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 ينالغصن الثاني: دعوى الدّ 

 دعوى الّدين: و هي اَْلمتعّلقة باْلمرالبة حب ّق رخصي ثابتا يف الذّمة.

 الغصن الثالث: دعاوي الحقوق الّشرعية

 ،كاحْل ّق يف الّنفقة و َاحْل ّق يف احْلضانة،وهي الدَّعاوى اّليت يكون موضوعها اْلمرالبة حب ّق ررعي
ى اّليت يكون حمّلها َاحْل ّق يف الّنكاح يقال هلا و تفريعا على  ل : فالدَّعو ،و احْل ّق يف الّرّد باْلعيب

 ......و اّليت حمّلها َاحْل ّق يف الّرال  يقال هلا :دعوى طال  و هكذا،:دعوى نكاح
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 المطلب الثاني: 
 أنواع الدَّعاوى في القانون

 الفرع األول:
 تقسيم الّدعاوى من حيث شكلها

 وى الوقتيةالغصن األول: الدَّعوى اإلستعجالية أو الدَّع

و ينظرها اَْلقاضي بصفة ،هي دعوى خاصة جدا بالّنظر شىل وقائعها و الظّرو: احمليرة هبا
خيشى مبرور اْلوق ت حدوث وضع يصعب ،و اَْلغاية من الّلجوء شليها درء خرر حال حمد  ،مستعجلة
و دعوى ،و هي تنقسم شىل قسمني: دعوى شستعجالية عادية ينظر اَْلقاضي فيها أسبوعيا ،تداركه

كما جيوز ،( أربعة و عشرين ساعة24شستعجالية قصوى حيث جيوز لْلقاضي الّنظر فيها يف مدة )
وقد أرار اَْلمشرّع َاجْلزائري شىل هذه ،تقدمي الرّلب شىل قاضي اإْلستعجال خارج ساعات و أيّام اَْلعمل

 ن  .ش.م.ش.م 342شىل  211الدَّعوى سواء كان ت شستعجالية عادية أو قصوى يف املواد 
فمن أمثلة حاالت اإْلستعجال اْلقصوى: الّنزاع اَْلمتعّل ق حبرمان الّرضيع من والدته، كأن يقوم 

و حيرم الّصغري من حليب أّمه ؛و كذا حرمان ،و ميس  الّرضيع لديه نكاية بأّمه،الّزوج بررد زوجته
ينروي على ظر: يقتضي الّسرعة ففي هاتني احْلالتني فأّن موضوع الّنزاع ،اْلمزارع من سقي مزروعاته

تفاديا ،و شخّتا  اسْأمر اْلمناسب بشأنه على جناح الّسرعة،اَْلقصوى يف اْلفصل،و حىّت يف أيّام اْلعرل
 .(1) لكّل ما من رأنه شحلا  الّضرر مبوضوع الّنزاع

 
 
 
 

 

                                                           

 .13هـ،ص  1411م،  1111الدليل العملي يف شجراءات الدعوى املدنية،سائح سنقوفة، دار اهلدى، عني مليلة،اجلزائر،   (1)
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 الغصن الثاني: دعوى الموضوع

صل احْل ّق، ويفصل اَْلقاضي يف دعوى وهي الدَّعوى اّليت يكون اهَْلد: منها اَْلفصل يف أ
 اَْلموضوع حبكم يقّرر ملن يعود َاحْل ّق أو الّشيء حمّل الّنزاع. 

و له ،و اَْلقاضي اّلذي يفصل فيها يقال له قاضي اَْلموضوع،وهذه الّدعاوى عديدة و متنّوعة
و حتديد النّص ،ة و اَْلقرائنمستندا على َاسْأدلّ ،و اَْلفصل فيها فصال تاّما،و تقديرها،سلرة فهم اَْلوقائع

اَْلقانوي اَْلمرّب ق على اَْلواقعة موضوع الّنظر،كما له كامل الّسلرة يف شخّتا  أّي شجراء من شجراءات 
 .(1) الّتحقي ق اْلمقّررة قانونا 

 الغصن الثالث: الدَّعوى التفسيرية

صوم أو كلي طريف َاخْلصومة الدَّعوى الّتفسريية: هي تل  الدَّعوى اّليت تقام من طر: أحد َاخلْ 
و هذا عندما يشوب منرو  َاحْلكم ،أمام اهَْليئة اَْلقضائية اّليت أصدرت َاحْلكم حمّل الدَّعوى الّتفسريية

بغرض توضيح  ،فهدفها هو: تفسري َاحْلكم اّلذي يكون منروقه غامضا، أو مبهما،اَْلغموض و َاإْلهبام
 .مدلوله أو حتديد مضمونه
دَّعوى أمام نفس َاجْلهة اَْلقضائية اّليت أصدرت َاحْلكم موضوع الّتفسري دون و ترفع هذه ال

 غريها.
من  .ش.م.ش.على  ل  بقوهلا: " أّن تفسري َاحْلكم بغرض توضيح  222وقد نّص ت اَْلماّدة 

يقّدم طلب تفسري َاحْلكم ،مدلوله أو حتديد مضمونه من شختصاص َاجْلهة اَْلقضائية اّليت أصدرته
ة من أحد اخْلصوم أو بعريضة مشرتكة منهم، و تفصل َاجْلهة اَْلقضائية بعد مساع اخْلصوم أو بعد بعريض

 صّحة تكليفهم باحْلضور".

 
 
 
 

                                                           

 .13الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة، يوس  دالندة،  ص   (1)
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 الغصن الرابع: دعوى تصحيح الخطأ الماّدي

دعوى تصحيح َاخْلرأ اَْلماّدي: هي تل  الدَّعوى اّليت يكون اهَْلد: من رفعها هو تصحيح 
أو طبعها، و قد نّص ت على ،غفال اّلذي يشوب َاسْأحكام اَْلمراد تصحيحها عند حتريرهاَاخْلرأ أو اإْل 

من  .ش.م.ش.بقوهلا: " جيوز لْلجهة اْلقضائية اّليت أصدرت َاحْلكم ولو بعد  221هذه الدَّعوى اَْلماّدة 
فال اّلذي يشوبه، كما حيازة  ل  َاحْلكم قّوة الّشيء اْلمقضي به أن تصّحح َاخْلرأ اَْلماّدي أو َاإْلغ

 جيوز لْلجهة اْلقضائية اّليت يرعن يف احْلكم أمامها اَْلقيام بتصحيحه.
 ،يقّدم طلب الّتصحيح شىل اجْلهة اْلقضائية بعريضة من أحد اخْلصوم، أو بعريضة مشرتكة منهم

ش ا تبنّي هلا أّن  و ميكن للّنيابة تقدمي هذا الرّلب، السّيما،وفقا لأْلركال اْلمقّررة يف رفع الدَّعوى
 .َاخْلرأ اَْلماّدي يعود شىل مرف ق اْلعدالة

 يُفصل يف طلب الّتصحيح بعد مساع اخْلصوم أو بعد صّحة تكليفهم باحْلضور".
فقد نّص ت على أنّه: "يقصد باخْلرأ اَْلماّدي عرض غري صحيح لواقعة مادية  221أّما اَْلماّدة 

رأ اَْلماّدي أو َاإْلغفال ال يؤّدي شىل تعديل ما قضي به أو جتاهل و جودها"، غري أّن تصحيح َاخلْ 
 .َاحْلكم من حقو  و شلتزامات لأْلطرا:

 الفرع الثاني: 
 تقسيم الدعاوى بالنظر إلى طبيعة اْلحّق محل الحماية

 الغصن األول: الّدعوى الّشخصية

و يف اْلغالب  الّدعوى الّشخصية: هي الّدعوى اّليت يكون اهَْلد: منها محاية ح ّق رخصي،
و هي تُرفع من طر: صاحب احْل ّق الّشخصي ،هذه الدَّعوى هتد: شىل احْلصول على مال ّ  فأن

كدعوى اَْلمؤّجر على اَْلمستأجر لْلمرالبة ،و توجد بينهما شلتزامات تعاقدية،على رخص معّر: سلفا
 .و دعوى الّدائن على اْلمدين عن عدم اْلوفاء بإلتزاماته،باسْأجرة
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عوى الّشخصية ال ميكن أن يرفعها شالّ أحد طرفيها يف مواجهة الرّر: اآْلخر،سأهّنا تستند و الدَّ 
 .(1) و هذا َاسْأخري هو رابرة بني رخصني ،شىل ح ّق رخصي

 الغصن الثاني: الدَّعوى العينية 
و هي تستعمل حلماية مجيع َاحْلقو  ،هي الدَّعوى اّليت يكون اهَْلد: منها محاية ح ّق عيين

 .(2) أو حقوقا عينية تبعية،سواء كان ت حقوقا عينية أصلية،عينيةاَلْ 
و الدَّعوى اَْلعينية، مثلها مثل َاحْلقو  اَْلعينية، أوردها اَْلمشرّع َاجْلزائري على سبيل احْلصر و  

أو َاحْلقو  اَْلمتعّلقة حب ّق ،هي: دعوى َاإْلستحقا  أّي دعوى اَْلملكية :و هي حتمي ح ّق اَْلملكية
مثل: ح ّق َاإْلنتفاع أو ح ّق َاإْلستعمال ؛و كذل  دعوى َاحْليازة :و هي حتمي حيازة َاحْل ّق ،ملكيةالْ 

أو صاحب ،اَْلعيين اَْلعقاري ؛و دعوى الّرهن :و هي حتمي ح ّق الّدائن اَْلمرهتن تأمينا عينيا أو حيازيا
 .أو الّتخصيص،ح ّق َاإْلمتياز

و هذا يف حالة اْلمرالبة ،حيث تستعمل بصفة شجيابية و هلذه الدَّعوى جانبني : جانب شجيايب
 يف حالة دفع كل مرالبة حب ّق غري ثاب ت.،حب ّق عيين ؛و جانب سليب

و الدَّعوى اَْلعينية ميكن رفعها على أّي رخص يدَِّعي حّقا على ريء، سأهّنا تستند على ح ّق 
 .(3) أينما كان و َاحْل ّق اَْلعيين هو : سلرة لشخص على ريء معنّي يتبعه  ،عيين

 الغصن الثالث: الّدعوى المختلطة

و ح ّق عيين من ،هي الدَّعوى اّليت تستند شىل حّقني يف نفس اْلوق ت :ح ّق رخصي من ناحية
ناحية أخرى، مثل: الدَّعوى اّليت يرفعها مشرتي اَْلعقار على اْلبائع لتنفيذ شلتزاماته و اَْلمتمثّلة يف تسليم 

فسخ بيع اْلعقار اَْلمرفوعة من طر: اْلبائع على اْلمشرتي و بإسرتداد اْلعقار  و دعوى،اْلعقار اْلمبيع
 .(4) لعدم تسديد الّثمن 

 

                                                           

 .242القانون القضائي اجلزائري، الغوثي بن ملحة،ص   (1)
 .243م،بريوت لبنان،ص  2411قانون أصول احملاكمات املدنية،نبيل شمساعيل عمر،منشورات احلليب احلقوقية،الربعة الثانية،  (2)
 .11الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة، يوس  دالندة، ص   (3)
 .331 أصول املرافعات ، أمحد مسلم، ص  (4)
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وتتجّلى أمهّية تقسيم الّدعاوى شىل رخصية و عينية و خمتلرة: عند حتديد اإْلختصاص احملّلي 
اَْلُمدََّعى عليه هي  فإ ا كان ت الدَّعوى رخصية:فأّن حمكمة موطن،لْلمحاكم و شجراءات اْلمرافعة

و ش ا كان ت عينية: فأّن حمكمة وجود اْلعقار هي اَْلمختّصة؛ أّما ش ا كان ت الّدعوى خمتلرة ،اَْلمختّصة
 .(1) :فأّن َاإْلختصاص يؤول لْلمحكمة اّليت يوجد يف دائرهتا مقّر َاسْأموال

 الفرع الثالث: 
 ى طبيعة المال المطلوب فيهاتقسيم الّدعاوى إستنادا إلى محل الحّق و إستنادا إل

 
 الغصن األول: الدَّعوى المنقولة و الدَّعوى العقارية

 أول : الدَّعوى المنقولة : 
 تكون الدَّعوى منقولة : ش ا كان موضوعها اَْلمرالبة حبماية ح ّق متعّل ق مبنقول.

 ثانيا : الدَّعوى العقارية :

 البة حبماية ح ّق متعّل ق بعقار.تكون الدَّعوى عقارية : ش ا كان موضوعها اَْلمر
 

                   الغصن الثاني: تداخل الدَّعوى العينية و الدَّعوى الّشخصية   
 بالدَّعوى العقارية و الدَّعوى المنقولة  

و بناء على  ل  نكون  ،مبعىن أّن الدَّعوى الّشخصية أو اَْلعينية قد تكون منقولة أو عقارية
 ت خمتلفة للّدعوى:( أربع حاال44أمام )

 أول : الدَّعوى الّشخصية المنقولة :
و يكون اهَْلد: منها َاحْلصول على مال ،هي تل  الدَّعوى اّليت تستند شىل ح ّق رخصي

كالدَّعوى اَْلمرفوعة من الّدائن ملرالبة اْلمدين بإسرتجاع مبلغ مايل، دون أن يكون لرافعها ح ّق ،منقول
 عيين.
 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 44، و 31، 32، 31املواد   (1)
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 ّشخصية العقارية :ثانيا : الّدعوى ال
وهي الّدعوى اّليت تستند شىل ح ّق رخصي،و يكون اهَْلد: منها َاحْلصول على عقار،و هذه 
َاحْلالة قليلة و راّ ة،و مثاهلا: الّدعوى اَْلمرفوعة من مشرتي اْلعقار بعقد غري مسّجل،و يرلب َاحْلكم 

مبصلحة الّشهر اْلعقاري باْلمحافظة و تسجيله ،و شعتبار احْلكم ناقال لْلملكية،على اْلبائع حبّقه
 .اْلعقارية

 ثالثا : الّدعوى العينية المنقولة : 
مثل: الّدعوى اّليت يرفعها مال  اْلمنقول ،و هي الّدعوى اّليت تستند شىل ح ّق عيين على منقول

 .(1) لْلمرالبة بإسرتداد هذا اْلمنقول،على من ينازعه يف ملكيته
 عقارية :رابعا : الّدعوى العينية ال

و اّليت يكون اهَْلد: منها طلب تقرير ح ّق ،هي الدَّعوى اّليت تستند شىل ح ّق عيين على عقار
و ،كدعوى َاإْلستحقا  أّي: دعوى اَْلملكية،أو يعتدي عليه،يف مواجهة من ينازع اَْلُمدَِّعي يف اْلعقار

 .(2) (42)ةو دعوى َاحْلياز ،أو َاإْلستفادة من عقار،دعوى تقرير ح ّق َاإْلرتفا 
فالّدعوى اَْلمنقولة رخصية كان ت ،و تكمن أمهّية هذا الّتقسيم يف: معرفة اإْلختصاص اْلمحّلي

يف حني أّن الدَّعوى اَْلعينية ،أو عينية ختتّص هبا اَْلمحكمة اّليت يقع يف دائرهتا موطن اْلُمدََّعى عليه
 .رالعقارية ختتّص هبا اَْلمحكمة اّليت يقع يف دائرهتا اْلعقا

أّما الدَّعوى الّشخصية اَْلعقارية فيكون َاإْلختصاص فيها لْلمحكمة اّليت يقع يف دائرة 
 .شختصاصها اْلعقار، أو موطن اَْلُمدََّعى عليه

 
 الفرع الرابع: 

 دعاوى الحّق و دعاوى الحيازة 

 الغصن األول: دعوى الحقّ 

                                                           

 .243قانون أصول احملاكمات املدنية نبيل شمساعيل عمر، ص   (1)
 .221القانون القضائي اجلزائري،الغويت بن ملحة، ص   (2)
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عينية اْلعقارية محاية مباررة، مبعىن: أّن و هي الّدعوى اّليت يكون اَْلغرض منها محاية احْلقو  الْ 
اَْلُمدََّعى به يف هذه الدَّعوى هو َاحْل ّق اَْلعيين،سواء تعّل ق َاسْأمر باْلمرالبة باإْلعرتا: حب ّق عيين على 

كح ّق ،و َاحْلقو  اَْلمتفّرعة عن اْلملكية،أو مبا يتبع َاحْل ّق اَْلعيين من احْلقو  اْلعينية الّتبعية،عقار
 .(5) و ح ّق اإْلرتفا ،و ح ّق الّسكن،و ح ّق اإْلستعمال،تفاعاإْلن

 الغصن الثاني: دعوى الحيازة 
دعوى َاحْليازة: هي تل  الّدعوى اّليت يكون اَْلغرض منها محاية حيازة احْل ّق اْلعيين 

بل ،فهي ال تتعّل ق بأصل احْل قّ ،بغّض الّنظر عن كون احْلائز هو صاحب احْل ّق أو غري صاحبه،اْلعقاري
فاحْلائز ،أّن اَْلُمدَِّعي يف دعوى احْليازة يرالب حبماية احْليازة يف مواجهة الّشخص اّلذي يعتدي عليها

 .بل يدَّعي بأنّه صاحب مركز قانوي واقعي و هو يتمّثل يف احْليازة،ال يرالب باحْل ّق  اته

من  .ش.م.ش،كما  234ىل ش 224و لقد ترر  اَْلمشرّع َاجْلزائري شىل دعاوى احْليازة يف اْلمواد 
 .من  .م 221شىل  211ترّر  شىل محاية احْليازة يف اْلمواد 
 فأّن اَْلمشرّع َاجْلزائري قّسم دعاوى َاحْليازة شىل ثالثة أقسام:،و بناء على اْلمواد اْلمذكورة

 
 
 
 
 

 مـن  .ش.م.ش و هي: تل  222: و قد أرارت شليهـا اَْلماّدة  دعوى إسترداد الحيازة/ 1
مرالبا فيها اْلقضاء شسرتداد حيازة  ،الّدعوى اّليت يرفعها من شغتصب ت منه احْليازة بالّتعّدي أو اإْلكراه

اْلعقار أو َاحْل ّق اْلعيين اْلعقاري، رريرة أن يكون له ـ وق ت حصول الّتعّدي أو اإْلكراه ـ احليازة اهَْلادئة 
محاية الّنظام ،جْلزائري من خالل شقرار هذه الّدعوىو يهد: اَْلمشرّع اَ ،أو وضع اْليد اهْلاديء اْلعلين

 .(4) حىّت ال يقتّص أّي أحد لنفسه بنفسه أو يعتدي على مراكز اْلغري  ،اْلعام

                                                           

 .12الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة،يوس  دالندة، ص   (1)
 .314ة، بربارة عبد الرمحان، ص ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلداري  (2)
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و كذل  من هو واضع اْليد على ،: اهلد: منها :محاية كّل حائز دعوى منع التعرض/ 2
سواء  ،فهي تُرفع كّلما وقع تعّرض ،ما من اْلغريأو َاحْل ّق اَْلعيين من أّي شعتداء يقع على حيازهت،اْلعقار

أو كان تعّرضا قانونيا مثل: ،كان تعّرضا ماّديا مثل: أَْلمرور على عقار اْلغري بناء على ح ّق اإْلرتفا 
 .(5) شنذار اَْلمستأجر اَْلمرتبط باحْلائز بدفع أجرة اإْلجيار لغري احْلائز

فإّن الّتحقي ق اّلذي قد يؤمر به يف هذا اخْلصوص ال ،ّرض هلاأو أُنكر الّتع،أّما ش ا أُنكرت َاحْليازة
،و الّتحقي ق اَْلمقصود هو: الّتحقي ق اّلذي يأمر اَْلقاضي به و ليس (4) جيوز أن ميّس أصل احْل ّق 

 .(4) الّتحقي ق اَْلمبارر من طر: اإْلدارة 

منها هو: محاية : دعوى وق  اسْأعمال اجْلديدة اهَْلد:  دعوى وقف األعمال الجديدة/ 3
مثل: أن يبدأ َاجْلار يف حفر اسْأساسات متهيدا إلقامة ،أو سيحدث مستقبال،َاحْليازة من تعّد حمتمل

لذل  قيل: أّن  ،فالّتعّرض هنا شحتمايل ومل يقع بعد،جدار لو مّت لكان تعّرضا حليازة جاره يف اْلمستقبل
بل هي ،يس ت يف احْلقيقة مبصلحة قائمةو أّن اَْلمصلحة فيها ل،هذه الدَّعوى هي دعوى وقائية

 ، و هي تساعد َاحْلائز على درء الّتعّرض قبل حصوله.(3) لكّنها ُتكّي  مبثابة اْلمصلحة القائمة،حمتملة
 
 

من  .ش.م.ش :أن يكون صاحبها حائزا  221و يشرتط يف هذه الدَّعوى و بناء على اَْلماّدة 
و أاّل يكون اَْلعمل مصدر الّتعّرض قد مّت وق ت رفع ،سنة 41دة لْلعقار أو احْل ّق اْلعيين حيازة هادئة مل

سأنّه لو مّت فإنّه يعترب تعّرضا مبعىن اْلكلمة ؛كما يشرتط: أن تكون اسَْأرغال اّليت تربّر رفع ،الدَّعوى
 .أن تقع دائما على عقار غري عقار اْلمدين،دعوى وق  اسْأرغال اجْلديدة

 

                                                           

 .242القانون القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة،ص   (1)

 من  . ش. م.ش. 221انظر املدة   (2)

 .14، ص 1/11، اجمللة القضائية 42/42/1111قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ   (3)
 .212( القانون القضائي اجلزائري، املرجع الساب ق،ص 42) (4)
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 رنة الفقه بالقانون خالصة المبحث الثالث مع مقا

 أول : مميزات الفقه اإلسالمي عن ق.إ.م.إ.ج فيما يخص أنواع الدَّعوى:

أّن ما ميّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن  .ش.م.ش.ج هو تقسيم الدَّعاوي بالّنظر شىل صّحتها شىل  -
 دعوى صحيحة و دعوى فاسدة أو ناقصة و دعوى باطلة ؛و تقسيمها حسب مراتبها شىل دعوى ما

و دعوى ما ال تقضي  ،دعوى يشهد هلا اَْلعر: و اَْلعادة بصدقها ،يشهد اَْلعادة و اَْلعر: بكذهبا
سأّن  ،اَْلعادة و اَْلعر: بصدقه و ال بكذبه ؛ و هذان الّتقسيمان ال وجود هلما يف اْلقوانيني اْلوضعية

و  ،عوى قبل الّنظر فيهاتقسيم الدَّعاوي حسب صّحتها يقتضي أن يقوم اَْلقاضي بالّتحقي ق يف الدَّ 
 .هذا َاإْلجراء غري معرت: به يف هذه اْلقوانيني

و نفس الّشيء بالّنسبة لتقسيم الدَّعاوي حسب مراتبها ؛ فاْلقاضي ال جيوز له مساع الدَّعوى 
كم يف سأّن اَْلقاضي ملزم باحلْ  ،و هذا ال وجود له يف اْلقوانيني اْلوضعية،اّليت يكّذهبا اَْلعر: أو اَْلعادة

الدَّعوى سواء يف الّشكل أو يف اْلموضوع بالرّفض أو اْلقبول وال ميكن رفضها شبتداء بدون حكم 
 .يصدره فيها

ثانيا : اإلجراءات الّتي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج و الّتي تتوافق مع األصول العامة للّشريعة 
 اإلسالمية :

أنواعا جديدة من الدَّعاوي مل يترّر   لقد شستحدث  .ش.م.ش.ج ومن ورائه اْلقوانيني اْلوضعية -
لكّنها تّتف ق مع اَْلقواعد اْلعامة للّشريعة اإْلسالمية؛ فتقسيم  .ش.م.ش للدَّعاوي ،شليها اَْلفقه َاإْلسالمي

دعوى تصحيح خرأ مادي ؛و ،دعوى موضوع، دعوى تفسريية،حسب ركلها شىل دعوى شستعجالية
هي من َاسْأمور اإْلجتهادية ،احْلماية ؛ و غريها من الّتقسيماتتقسيمها بالّنظر شىل طبيعة احْل ّق حمل 

 .لتحقي ق الّسهولة يف نظر الدَّعوى ،اّليت ختضع لوالة اسْأمور على ضوء اْلمصلحة اَْلعاّمة
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 .كيفية رفع الدَّعوى_ المبحث األول: 
 .حملكمة املختصة يف نظر الدَّعوىالمبحث الثاني : ا -
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  الفصل الثاني 
 وى ـعع الدَّ ــراءات رفـإج

: 
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 بحث األول: الم
 كيفية رفع الدَّعوى

 المطلب األول: 
 كيفية رفع الدَّعوى في الفقه

 الفرع األول:
 مشروعية رفع الدَّعوى 

ويف هذا اْلفرع أتكّلم عن مشروعية رفع ،لقد كن ت من قبل قد أوردت مشروعية الدَّعوى
 .الدَّعوى

وهذا ما أتكلم عليه ،ْلكتاب و السّنةفأقول : أّن َاسْأصل يف رفع الدَّعوى شىل احْلاكم يستند شىل ا
 يف اْلفقرتني الّتاليتني: 

 أّول : من الكتاب :
 فـََفزِعَ  َداُوودَ  َعَلى َدَخُلوا ِإذْ ( 45) اْلِمْحَرابَ  َتَسوَُّروا ِإذْ  اْلَخْصمِ  نـََبأُ  أَتَاكَ  َوَهلْ :" قوله تعاىل

ُهمْ  نَـَنا فَاْحُكمْ  بـَْعض   ىَعلَ  بـَْعُضَنا بـََغى َخْصَمانِ  َتَخفْ  َل  قَاُلوا ِمنـْ  ِإَلى َواْهِدنَا ُتْشِططْ  َوَل  بِاْلَحقِّ  بـَيـْ
 َأْكِفْلِنيَها فـََقالَ  َواِحَدة   نـَْعَجة   َوِليَ  نـَْعَجةً  َوِتْسُعونَ  ِتْسع   َلهُ  َأِخي َهَذا ِإنَّ ( 44) الصَِّراطِ  َسَواءِ 

 . (5) " (44) اْلِخطَابِ  ِفي َوَعزَِّني
فاخْلصمان شختصما شىل داود عليه الّسالم ليحكم ،ى رفع الدَّعوى شىل احْلاكمفهذه َاآْلية تدّل عل

 و لو مل يكن رفع الدَّعوى مشروعا ملا ترافعا شليه عليه الّسالم.،بينهما
 
 
 

  

                                                           

 .23و  22، 21سورة ص اآليات    (1)
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 ثانيا : من السّنة الصحيحة :

تدّل على رفع الدَّعوى شىل احْلاكم يف رىّت اَْلقضايا و ،لقد وردت عّدة أحاديث صحيحة
 و سأعرض شىل بعٍض منها كما يلي: ،َاخْلصومات

أّن رجال عّض يد رجل فنزع يده من  (5) / لقد روى اَْلبخاري بسنده عن ِعمران بن ُحصني 41
يعّض أحدكم أخاه كما يعّض فمه فوقع ت ثنيتاه، فاختصموا شىل النيب صّلى ا هل عليه و سّلم فقال: " 

 .(4) " ، ل دية لك (4) الفحل

فإنتزع اَْلمعضوض يده من فم  ،ذا َاحْلديث : أّن رجال شعتدى على آخر فعّض يدهو معىن ه
 .فإختصما شىل النيب صّلى ا هل عليه و سّلم ،فسقر ت ثنيتاه ،اْلعاضّ 

العاّض يرالب بدية الثّنيتني ؛املعضوض يدافع عن نفسه بأنّه يريد شنقا  يده من أسنانه، فأنكر 
لى اْلُمدَِّعي اْلعاّض كي  يفعل ما يفعل  كور الّدواب فيعّض أحدكم النيب صّلى ا هل عليه و سّلم ع

 .(3) مث بعد هذا يأيت ليرالب بدية أسنانه ،أخاه

فكّل من اَْلمعتدي و اَْلمعتَدى عليه قد ترافعا شىل الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم ليحكم 
 و لو مل تكن رفع الدَّعوى مشروعة ملا ختاصما شليه.    ،بينهما
 
 
 

                                                           

هو ِعمران بن ُحصني بن عبيد بن خل ، أسلم أيام خيرب، كان من علماء الصحابة روي عن النيب )ص( عدة أحاديث شعتزل الفتنة مات سنة   (1)
؛  43/232،233ثري، ؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة إلبن اسأ 141، 4/142هـ، اإلصابة يف معرفة الصحابة، شبن حجر العسقالي،  22

 .42/114؛ كتاب الربقات الكبري، شبن سعد،  112/ 42معجم الصحابة، شبن نافع، 
 .42/244الفحل : يريد به الذكر من اإلبل، و يرل ق على غريه من  كور الدواب، أنظر تيسري العالم آلل بسام،   (2)
سرالي، كتاب الديات، باب ش ا عض رجال فوقع ت ثنيتاه، دار الكتاب العريب، صحيح البخاري، لإلمام البخاري، مربوع مع شرراد الساري للق  (3)

؛اجلامع الصحيح لإلمام مسلم، كتاب القسامة و احملاربني و القصاص و الديات، باب شثبات القصاص  14/22م،  1123هـ  1443بريوت، 
 .42/142يف اسأسنان و ما يف معناها، 

 .42/244 تيسري العالم، املرجع الساب ق،  (4)
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 عن عائشة قال ت: " دخل ت هند بن ت عتبة  –و اللفظ ملسلم  –/ ما رواه اَْلبخاري و مسلم 2

 (4) امرأة أيب سفيان على رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم فقال ت : يا رسول ا هل أّن أبا سفيان  (5)
فهـــل  ،ري علمــــهال يعرين من الّنفقة ما يكفين و يكفي بين شاّل ما أخذت مــن ماله بغ،رجل رحيح

خـذي من ماله بالمعروف علّي يف  ل  من جناح ؟ فقـــــــال رســــــول ا هل صــــلّــــى ا هل عليــــــه و سّلم :" 
 .(4) " ما يكفيـك و يكفي بنيك

على شعتبار أّن هذا احْلكم  ،أّن هذا احْلديث شستدّل به اْلفقهاء اّلذين قالوا باحْلكم على اْلغائب
فهذا دليل على رفع الدَّعوى شىل  ،ن الّنيب صّلى ا هل عليه و سّلم هلند كان قضاءا و ليس شفتاءام

 سأّن هند رفع ت دعواها شىل الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم.    ،احْلاكم
قال: " اقتتل ت امرأتان من هذيل (3) / ما رواه اَْلبخاري بسنده أّن أبا هريرة رضي ا هل عنه 3

فاختصموا شىل الّنيب صّلى ا هل عليه و سّلم ،مها اسْأخرى حبجر فقتلتها و ما يف برنهافرم ت شحدا
 فقضى أّن دية جنينها 

  

                                                           

 هي هند بن ت عتبة بن ربيعة القررية والدة معاوية بن أيب سفيان أخبارها قبل اإلسالم مشهورة،وأسلم ت يوم الفتح و مات ت يف خالفة عثمان،  (1)
إلبن  ، الربقات الكبري211، 42/214؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة،شبن اسأثري،  44/422،421اإلصابة يف معرفة الصحابة،العسقالي، 

 .14/223سعد، 
هـ، سري أعالم  32هو صخر بن حرب بن أمية اسأموي أبو سفيان من مسلمي الفتح،رهد حنني و الرائ  و الريموك،قال شبن سعد: مات سنـة   (2)

البغوي املتويف ؛معجم الصحابة،أبو القاسم عبد ا هل بن حممد بن عبد العزيز  41/42؛ الربقات الكبري إلبن سعد،  41/23النبالء للذهيب، 
 .43/322م،  2444هـ  1421، 41هـ،حتقي ق حممد اسأمني بن حممد حممود أمحد اجلكين، مكتبة دار البيان، الكوي ت، ط  211

؛ اجلامع الصحيح لإلمام  14/241صحيح البخاري لإلمام البخاري، مربوع مع شرراد الساري، كتاب اسأحكام،باب احلكم على الغائب،   (3)
  121/  42اسأقضية، باب قصة هند، مسلم، كتاب 

ئة أبو هريرة بن عامر بن  ي الشرى، صحايب جليل أمجع أهل احلديث على أنه أكثر الصحابة حديثا، و أخرب البخاري أنه روى عنه حنو الثمامنا   (4)
؛  42/234بقات الكبري، شبن سعد، ؛ كتاب الر 242شىل  41/422هـ، اإلصابة يف معرفة الصحابة، العسقالي، 21من أهل العلم،تويف سنة 
 .241، 42/241أسد الغابة، شبن اسأثري، 
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 . (4) و قضى أّن دية اْلمرأة على عاقلتها "  ،عبد أو وليدة (5) غرّة

ية مبا و هذا احلديث و شن كان يتكّلم عن دية اْلقتل " ربه اَْلعمد " وهو أن يقصد اجَْلاي اجْلنا
 .،شالّ أنّه دليل على مشروعية الدَّعوى(4) ال يُقتل غالبا كاْلقتل باْلعصى الّصغرية

   
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ( غّرة : يف اسأصل بياض يف الوجه، و أستعمل ـ هنا ـ يف العبد و اسأمة و لو كان أسودين، لكرم اآلدمي على ا هل سبحانه و تعاىل، تيسري42) (1)
 .414/ 42العالم لعبد ا هل بن صاحل آل بسام، 

؛ اجلامع الصحيح لإلمام مسلم،كتاب القسامة  14/11يح البخاري لإلمام البخاري،املرجع الساب ق، كتاب الديات، باب جنني املرأة، ( صح41) (2)
 .114/ 42و احملاربني و الديات، باب دية اجلنني و وجوب الدية يف قتل اخلرأ وربه العمد على عاقلة اجلاي، 

 .412/ 42 ( تيسري العالم، املرجع الساب ق،41) (3)
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فأهل اَْلمرأة اَْلمقتولة رفعوا دعواهم شىل الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم ضّد اَْلمرأة اَْلقاتلة، فحكم 
وقضى أّن دية اَْلمرأة على  ،غرّة عبد أو وليدة حيث قضى أّن دية جنني اَْلمرأة اَْلمقتولة ،بينهم باحل قّ 
؛ و لو مل يكن رفع الدَّعوى شىل احْلاكم مشروعا ملا شختصموا شىل الّرسول صّلى ا هل عليه و (5) عاقلتها 

   .سّلم و ملا حكم بينهم
 من هذه الّنصوص الّشرعية يتبنّي لنا مشروعية رفع الّدعوى شىل اْلقاضي لْلحكم فيها.

و يتفادى اَْلكذب،لتكون دعواه ،عليه أن يتحّلى بالّصد ،اَْلُمدَِّعي ش ا رفع دعواه غري أنّ 
  .صحيحة

 الفرع الثاني: 
 اإلجراءات األولية في رفع الدَّعوى

 الغصن األول: األصل أن ترفع الدَّعوى شفاهة

، أّوال فيدخلهم َاحْلاجب على اْلقاضي،تُرفع الدَّعوى رفاهة شىل اَْلقاضي، فيحضر أصحاهبا
و نظر فيها ؛كما ميكن لْلُمدَِّعي أن يقّدم دعواه مكتوبة مثّ يسّلمها  ،فإ ا دخل سأله عن دعواه،بأّول

 .(4) شىل كاتب اَْلقاضي 
  

                                                           

نع، تيسري عاقلتها : العاقلة هم اسأقارب الذين يقومون بدفع دية اخلرأ عن قريبهم القاتل، فهم ' عاقلة ' سأهنم مينعون عن القاتل. فالعقل : امل  (1)
 .412/ 42العالم،لشيخ عبد ا هل بن صاحل آل بسام، 

هـ 1412بن عبد احملسن الرتكي، هاجر للرباعة و النشر و التوزيع، الربعة االوىل، سنة  الكايف، شبن قدامة املقدسي، موف ق الدين، حتقي ق عبد ا هل   (2)
 . 122/ 41م،  1111
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يف كتابه اْلمبسوط: على جواز قيام كاتب اْلقاضي  (5) ولقد  كر لنا مشس َاسْأئّمة الّسرخسي
أجر اَْلكتابة على عات ق اخْلصوم ش ا مل يكن يف بي ت  على أن يكون،على حترير دعاوى اَْلمتقاضني

 .(4) اْلمال سعة 
 
 
 
 
 

 الغصن الثاني: قيد الدَّعوى

بل ،وال من شبتكار اْلغرب ،أّن قيد الّدعوى بأمانة ضبط اْلمحكمة ليس وليد عصرنا َاحْلاضر
 .شبتكره فقهاء اإْلسالم

 ْلفقهاء : و فيما يلي شجراءات قيد الّدعوى كما  كرها هؤالء ا
/ يقوم كاتب اَْلقاضي بكتابة دعوى اْلُمدَِّعي يف كتاب حيث يسّجل اَْلمعلومات الاّلزمة 1
و بياضا آخر جلواب اْلُمدََّعى عليه، كما يكتب أمساء ،تاركا بياضا لكتابة تاريخ الّدعوى،بالّدعوى

 .تاركا بياضا بني كّل راهدين،الّشهود شن كان لْلُمدَِّعي رهود
 .كاتب اَْلقاضي برّي اْلكتاب و ختمه  / يقوم2
/ يكتب كاتب اَْلقاضي على ظهر اْلكتاب أمساء و نسب اخْلصوم، وهذا حىّت ال تلتبس 3

 .أمساؤهم بأمساء أرخاص آخرين
 .و ل  بكتابة رهر و سنة وقوعها،كما عليه أن حيّدد تاريخ اخْلصومة بدّقة

                                                           

السرخسي هو: مشس اسأئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر، السرخسي، من أهم أئمة اسأحنا: أهم مؤلفاته " كتاب املبسوط" الذي ألفه   (1)
يف طبقات احلنفية، حمي الدين أبو حممد عبد القادر القرري، حتقي ق عبد الفتاح حممد احللو، دار هجر للرباعة، يف سجن أوزجند،اجلواهر املضية 

، 41؛ معجم املؤلفني ) تراجم مصنفي الكتب العربية(،عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،ط 43/12م،   1113هـ  1413، سنة 42اجليزة ط
هـ، حتقي ق حممد خري رمضان  211سأيب الفداء زين الدين قاسم بن قرلوبغأ السودوي املتويف ؛ تاج الرتاجم، 43/22م،  1113هـ  1444

 .241م، ص 1112هـ  1413، 41يوس ، دار القلم، بريوت، ط
 .11/14،بدون حتديد تاريخ الربعة، اجمللد الثامن 41كتاب املبسوط،  أبو بكر حممد السرخسي، دار شحياء الثرات العريب، بريوت، ط    (2)
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 .(4) صومات كّل رهر قمررا واحدا،حبيث جيعل خل(5) بعد  ل  يضع اَْلكتاب يف ِقمرر
 الثالث:  الفرع

 نظر الدَّعوى و تحقيقها

 
 الغصن األول: الّترتيب في نظر الدَّعوى

يقوم َاحْلاجب بإدخال اخْلصوم اْلواحد بعد  ،بعد أن يقوم كاتب اَْلقاضي مبهاّمه اْلمذكورة آنفا
على أساس أسبقيتهم شىل جملس  أو ،اآْلخر حسب تسلسل أمساءهم يف قائمة أمساء اْلُمدَِّعني

 .(4) أو على أساس أسبقيتهم يف كتابة دعاويهم من قبل كاتب اْلقاضي ،اْلقضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هـ  1431، 1الِقمرر و القمررة : ما تصان فيه الكتب، و اجلمع قماطر، لسان العرب،شبن منظور، دار شحياء الثرات العريب، بريوت، لبنان، ط   (1)
 .41/311م، مادة قمرر،  2414

 .122/ 42بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  الكاساي،   (2)
 .141مية، دكتور عبد الكرمي زيدان،ص نظام القضاء يف الشريعة اإلسال   (3)
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أو لغناه ؛ كما  ،أو لسلرته،ملنزلته الرّفيعة،و على اْلقاضي أن ال يقّدم واحدا على من جاء قبله
وز له أن خيّصص للّنساء يوما كما جي،و الّرجال على حده،عليه أن يقّدم الّنساء على حده

 تفاديا لإْلختالط.،مستقال

فيقّدم دعاوى أصحاب ،فإّن لْلقاضي أن يرتك هذا الرّتتيب،و شستثناء من  ل 
أّما ش ا كانوا  كثرة و خشي اَْلقاضي شن قّدمهم يضّروا  ،كاْلمسافرين و اْلغرباء ش ا كانوا قّلة،اسْأعذار

 بلد، قّدمهم على منازهلم.بغريهم من اخْلصوم اْلمقيمني بالْ 

فإّن بعض ،أّما ش ا شجتمع على باب اْلقاضي أرباب الّشهود و اسْأميان و اْلغرباء و الّنساء
وليس من اإْلكرام حبسهم ،سأّن شكرام الّشهود واجب،اْلفقهاء يرون تقدمي صاحب الّشهود على غريه

 .(5) على باب اْلقاضي
 ها قبل إستعراضها الغصن الثاني: نظر الدَّعوى و تحقيق

يسأل اَْلقاضي اَْلُمدَِّعي عن ،بعد دخول اخْلصوم شىل اْلقاضي َاسْأسب ق فاسْأسب ق كما سب ق اَْلقول
بنفس ألفاظ اَْلُمدَِّعي بال زيادة و ال نقصان، و هذا يف حالة ما ،و يأمر كاتبه بكتابتها يف رقعة،دعواه

بل دخوله جملس اْلقضاء، وكذل  يف حالة ش ا مل يكن ش ا مل يكن اَْلكاتب قد كتب دعوى اَْلُمدَِّعي ق
و ،اَْلُمدَِّعي قد قّدم دعواه مكتوبة و سّلمها لْلكاتب؛ بعد  ل  يتحق ّق اَْلقاضي من صّحة الدَّعوى

ال يقبل على ،هذا قبل شستعراضها و الّشروع يف اْلمرافعة، فإ ا تبنّي لْلقاضي أّن دعوى اَْلُمدَِّعي فاسدة
 .(4) و ال يعترب  ل  قضاء شمنّا شفتاء ،ولكن يقول لْلُمدَِّعي: قم فصّحح دعواك ،عليهاْلُمدََّعى 

 
 
 
 
 

                                                           

 .321/ 43؛ الفتاوي اهلندية، الشيخ نظام،  42/121؛بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساي،  24،21/ 11كتاب املبسوط، السرخسي،    (1)
 .111كرمي زيدان،ص ؛ نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد ال  323/ 43الفتاوي اهلندية، املرجع الساب ق،  (2)
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فأّن اْلقاضي يواصل َاإْلجراءات و يشرع يف اْلمرافعة، أّما ش ا  ،أّما ش ا كان ت الدَّعوى صحيحة
وى مبا مينع الّشرع كان ت الدَّعوى باطلة ال ميكن تصحيحها فإّن اَْلقاضي يرّدها، مثل: أن تكون الدَّع

و حينئذ يرفضها ،فتكون شقامة الدَّعوى سأجله من باب اْلعبث،أو يكون اَْلُمدََّعى به تافها،من طلبه
 .اَْلقاضي شبتداًء كما سب ق و أن قل ت

و نظر الدَّعوى و حتقيقها من طر: اْلقاضي يكون ولو يف غياب اَْلُمدََّعى عليه، سأّن اَْلغرض 
و كذا معرفته ،فهو أصل لسري اَْلقاضي يف اْلقضّية ،من أجل شصدار َاحْلكم فيهامن نظر الّدعوى ليس 

 .من أّي قسم هي إلخّتا  شجراءاهتا املناسبة
 الرابع:  الفرع

 من يرفع الدَّعوى؟

 الغصن األول: رفع الدَّعوى من طرف صاحب الحقّ 

اّلذي حيضر أمام اَْلقاضي  و هو،اسأصل أّن صاحب َاحْل ّق هو اّلذي يرفع الّدعوى أمام اَْلقاضي
و كما سب ق أن أررت سابقا، فإنّه يشرتط يف ،و حتقيقها مث شستعراضها أو مساعها،لينظر يف دعواه

فإ ا كان فاقدا ،اْلُمدَِّعي أو صاحب احْل ّق اّلذي يرفع الّدعوى: أن يكون بالغا عاقال غري حمجور عليه
 عي. فإنّه ينوب عنه ولّيه الّشر ،لأْلهلية أو ناقصها

و ،و شستثناء من  ل ، جيوز لصاحب احْل ّق أن يوّكل غريه، لريفع دعواه أمام اَْلقاضي بالّنيابة عنه
 و سأترر  شليه يف اَْلغصن الثّاي. ،هذا هو ما يسّمى بالوكيل باخْلصومة
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 (5) ةالغصن الثاني: الوكيل بالخصوم

ْلُمدَِّعي أو عن اَْلُمدََّعى عليه أمر جائز، الّتوكيل باخْلصومة من أجل شقامة الدَّعوى نيابة عن اَ 
 .(4) فإ ا كان ت بغري عوض :فهي معرو: من اْلوكيل تلزمه ش ا قبل ،سواء بعوض أو بغري عوض

و هناك عدة أسباب تدعو شىل اإْللتجاء شىل اْلوكالة باخْلصومة منها: شختال: يف اْلبيان يف 
َاحْلجج،كما قد تدعو َاحْلاجة شليها لْلبعد عن مواطن  و اَْلقدرة على شيضاح الدَّعاوى و،اخْلصومة

 .اخْلصام و توّقي زلل اخْلصومات

 وقد استدّل اَْلفقهاء على جواز الّتوكيل باخْلصومة مبا رواه اَْلبيهقي بسنده عن عبد ا هل بن جعفر 

صومة وّكل فكان ش ا كان ت له خ،قال: " كان علّي بن أيب طالب رضي ا هل عنه يكره َاخْلصومة (4)
 .(1) فلّما كرب عقيل وّكلين "،(3) فيها عقيل ابن أيب طالب 

كما شستند اَْلفقهاء شىل جواز اْلوكالة باخْلصومة شىل ما فعله الّنيب صّلى ا هل عليه و سّلم حيث 
و فعقد الّنيب صّلى ا هل عليه  (5) يف تزويج أّم حبيبة بن ت أيب سفيان، (1) وّكل عمرو بن أمية الّضمري

 وهو عمل الّناس يف مجيع اسْأمصار.،سّلم عليها

                                                           

؛ تبصرة  111، 114ملزيد من املعلومات حول الوكالة باخلصومة راجع : نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي زيدان، ص    (1)
 .122شىل 122/ 41احلكام، شبن فرحون، 

 .111نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، املرجع الساب ق، ص   (2)
هـ، اإلصابة يف معرفة  21 بن جعفر بن أيب طالب : أول من ولد باحلبشة من املسلمني و ل  قبل اهلجرة بثالث سنني تويف سنة عبد ا هل  (3)

 .43/243؛ معجم الصحابة، البغوي،  41/411؛ كتاب الربقات الكبري،إلبن سعد  43شىل  44/44الصحابة، العسقالي،  
بن هارم أبو زيد ابن عم رسول ا هل صّلي ا هل عليه وسّلم، أسلم قبل احلديبية و رهد مؤتة تويف زمن معاوية، عقيل بن أيب طالب بن عبد املرلب   (4)

؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة، شبن اسأثري،  44/32؛ كتاب الربقات الكبري إلبن سعد،  21، 41/22سري أعالم النبالء، الذهيب،
43/314. 

؛ كما أخرجه بن أيب ريبة، فعنده :  41/21ي، كتاب الوكالة، باب التوكيل يف اخلصومات على احلضور و الغيبة، (  السنن الكربى، البيهق42) (2)
جهم بن اجلهم، و عنده أيضا : حدتين عبد ا هل بن جعفر، و قال : حدثين من مسع عبد ا هل بن جعفر حيدث، أنظر : الكتاب املصن  يف 

م، كتاب البيوع و  1121هـ، دار التاج، الربعة اسأوىل  222ن حممد بن أيب ريبة الكويف العبسي، املتويف احلديث و اآلثار، أبو بكر عبد ا هل ب
 .42/42اسأقضية، الوكالة يف اخلصومة، 

سعد  ( عمرو بن أمية الضمري : هو ابن خويلد بن عبد ا هل بن اياس، أبو أمية الضمري صاحب رسول ا هل صلي ا هل عليه وسلم،قال شبن 41) (1)
:أسلم حني شنصر: املشركون عن أحد  و قال : كان رجاعا مقداما أول ما راهده بئر معونة،تويف زمن معاوية، سري أعالم النبالء، 
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أّما ش ا ،وهو أن فلح و جنح ت دعواه أن جيعل لوكيله جعال معّينا،أّما َاجْلُعل يف اْلوكالة باخْلصومة
مل تنجح فال يستح ّق ريئا فقد أجازه بعض اْلفقهاء و رّبهه مبجاعلة الرّبيب على اْلرُبء، أّما َاإْلمام 

فيذهب ،و سأهّنا قد ترول و ال ينجز منها غرض اجْلاعل،هّنا على الّشر و اْلمجادلةمال  فقد كرهه سأ
 .(4) عمله جّمانا؛ و روي أّن أصحاب مال  بأنّه جّوزه من جهة ثانية لضرورة وحاجة الّناس شىل اْلوكالة

من  أو موت من وّكل عليه، أو عزل نفسه، أو عزل ،و تنتهي اَْلوكالة باخْلصومة مبوت املوّكل
 .(4) وّكله

غري أنّه ش ا مات اَْلموّكل، و كان اْلوكيل قد أرر: على متام اخْلصومة، فله أن يتّممها و ليس 
 .لْلورثة حينئذ عزله عنها

و جالسه عند احْلاكم ،كما ال جيوز لْلموّكل عزل اْلوكيل شن كان هذا اسْأخري قد نازع خصمه 
و تدّخل يف خصومة ؛و كذل  جيوز عزله ش ا كان ت شاّل ش ا ظهر منه غّش أ،ثالث مرات أو أكثر

أو ح ّق ،و ظهر غّشه ؛ كذل  ال جيوز لْلموّكل عزل وكيله ش ا تعّلق ت اَْلوكالة حب ّق لْلوكيل،اَْلوكالة بأجر
 .(3) فلصاحب احْل ّق أن مينع اَْلموّكل من عزل الوكيل،لغريه
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

؛ معجم  43/412،411؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة، شبن اسأثري،  44/233؛ كتاب الربقات الكبري إلبن سعد،  41/13الذهيب،
 .42/112الصحابة إلبن نافع، 

حديثا، توفي ت سنة  12أّم حبيبة بن ت أيب سفيان: هي أم املؤمنني رملة بن ت أيب سفيان عقد عليها الّرسول صلي ا هل عليه و سّلم باحلبشة، سندها  (1)
ري إلبن سعد، ؛ كتاب الربقات الكب 442، 42/441؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة، شبن اسأثري،  41/21هـ، سري أعالم النبالء، الذهيب، 44
14/14. 

 .122/ 41تبصرة احلكام، ابن فرحون،    (2)
 .111نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان، ص   (3)
 .122/ 41تبصرة احلكام، املرجع الساب ق،   (4)
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 المطلب الثاني: 
 كيفية رفع الدَّعوى في القانون

 

 األول:  لفرعا
 شكل و مضمون عريضة إفتتاح الدَّعوى 

 الغصن األول: شكل عريضة إفتتاح الدَّعوى 

فقد نّص ت اَْلمادة ،يف ركـل معيّـن (5) شررتط اَْلمشرّع َاجْلزائري أن تكون اَْلعريضة َاإْلفتتاحية
فعها أمام اْلمحكمة صراحة على: أّن شقامة الدَّعوى اَْلمدنية أمام اْلقضاء توجب ر  من  .ش.م.ش 14

اْلمختّصة مبوجب عريضة مكتوبة و موّقعة و مؤّرخة سواء من قبل اَْلُمدَِّعي رخصيا أو من وكيله أو 
و تكون مرفقة بعدد من الّنسخ يساوي عدد اسْأطرا: ،و تودع بأمانة ضبط اْلمحكمة،حماميه

 اْلمختصمني اْلوارد  كرهم يف اْلعريضة.

و هذا ما نّص ت عليه اْلماّدة ،و شاّل كان ت باطلة،ة بالّلغة اْلعربيةكما جيب أن حتّرر اَْلعريض
الّتاسعة من اْلقانون اْلمذكور بقوهلا: " جيب أن تتّم اإَْلجراءات و اَْلعقود من عرائض و مذّكرات بالّلغة 

 .اْلعربية حت ت طائلة اْلبرالن"

  
 الغصن الثاني: مضمون عريضة إفتتاح الدَّعوى

شفتتاح الدَّعوى هي اَْلوثيقة َاسْأساسية اّليت تشّكل مفتاح الّدخول شىل اْلمحكمة ملا كان ت عريضة 
أن تتضّمن  من  .ش.م.ش 12فقد أوجب اَْلمشرّع َاجْلزائري يف اْلمادة ،و اَْلفصل فيه،لعرض الّنزاع عليها

 و هذه اَْلبيانات هي:،هذه اَْلعريضة بيانات حمّددة حت ت طائلة عدم قبوهلا ركال

                                                           

مة القضائية، و لكن هذه اسأخرية ال تنشأ شال بتبليغ مسي ت بالعريضة اإلفتتاحية سأهنا يتم هبا عرض الّنزاع على القضاء، و بدأ شجراءات املخاص   (1)
 .12تل  العريضة شىل الـُمدََّعى عليه، فالّدعوى تعلن بغري علم القاضي و تدخله، أنظر : الوجيز يف اإلجراءات املدنية،عمارة بلغيث، ص 
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: حتديد َاجْلهة اَْلقضائية: فعلى اَْلُمدَِّعي حتديد َاجْلهة اَْلقضائية اّليت يرفع شليها الّنزاع،و  أّول
سواء تعّل ق َاسْأمر مبحاكم أّول درجة أو حماكم ،مّث َاجْلهة اَْلمختّصة نوعيا يف الدَّعوى،اَْلمختّصة شقليميا

 .اإْلستئنا:
 : اسم ولقب و موطن اْلُمدَِّعي. ثانيا

 .فإن مل يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له،: اسم ولقب و موطن اْلُمدََّعى عليه لثاثا
 هو منع اجْلهالة و دفع أّي لبس بشأن أطرا: اخْلصومة.،و اهَْلد: من تعينّي اخْلصوم

كتاريخ اْلميالد  غري أّن اَْلمشرّع َاجْلزائري مل ينّص على وجوب  كر كامل هلوية أطرا: الّدعوى،
بسبب وجود أرخاص آخرين حيملون ،وهذا ما سّبب ظهور شركاالت واقعية،كانه و أبويهماو م

 .نفس الّلقب و َاإْلسم
و صفة ممثّله اَْلقانوي ،و مقرّه اإْلجتماعي،: اإلرارة شىل تسمية و طبيعة الّشخص اَْلمعنوي رابعا
 أو َاإْلتّفاقي.

 ئل اّليت ُتؤّسس عليها الّدعوى:و عرض اْلوسا،:حترير موضوع الرّلب اْلقضائي خامسا
فعلى اْلُمدَِّعي أن يقوم من خالل عريضته اإْلفتتاحية بعرض موجز لْلوقائع ينتهي برلب أو 

و هذه الرّلبات قد ختتل ، فقد ،تدّعمها اَْلوسائل اّليت مّت مبوجبها تأسيس الدَّعوى،طلبات حمّددة
أو مركز قانوي بدون شلزام كتقرير برالن عقد ،ح قّ أو برلب تقرير وجود ،أو شمتناع،يكون شلزاما بأداء

، أو شجراء حتّفظي كتعيني حارس على مال متنازع  قأو طلب شنشاء مركز قانوي جديد كالّترلي،زواج
 عليه مثال.

وجوب تقدمي اْلوسائل اّليت ُتؤّسس عليها الّدعوى،أّي: تقدمي اَْلمرجعية ،شضافة شىل  ل 
 .ْلقضائية اّليت ُتؤّسس عليها الدَّعوى،و شالّ أصبح ت الدَّعوى جمّرد حديث عاماَْلقانونية، أو الّسواب ق اَ 

 : اإلرارة عند َاإْلقتضاء شىل اْلمستندات و اَْلوثائ ق اَْلمؤيّدة للّدعوى : سادسا
ولكن ش ا شقتض ت الّضرورة  ل  فيجب ،فهذا اَْلبيان ليس شلزاميا يف كّل اْلعرائض اإْلفتتاحية

هاته اْلوثائ ق و الّسندات، كوجوب َاإْلرارة شىل عقد الّزواج يف حالة رفع دعوى الّرال  َاإْلرارة شىل 
 مثال.
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يرّتتب على  ل  عدم قبوهلا ،فإ ا خل ت عريضة شفتتاح الّدعوى من اْلبيانات اّليت أوردهتا سابقا
لط ما بني خلّو و جيب هنا عدم اخلْ ،و بالّتايل ال ميكن لْلقاضي أن يترّر  شىل موضوع الدَّعوى،ركال

فإ ا ُوجد خرأ أو سهو غري خمّل، ليس من رأنه  ،اَْلعريضة من اْلبيانات و اخْلرأ أو الّسهو يف  كرها
فليس لْلقاضي أن حيكم بعدم ،أو شختصار لتسمية جهة قضائية،الّتشكي  أو الّتجهيل باسْأطرا:

 .(5) قبول الّدعوى ركال 
اْلواجب  كرها يف اْلعريضة اإْلفتتاحية و اّليت حّددها  ويالحظ من خالل الّتمّعن يف اْلبيانات

 .ش.م.ش.ج أّن بعضها كان غري مانع و السّيما اَْلبيان اَْلمتعّل ق باْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه، فإقتصار 
َاإْلرارة شىل شمسيهما و لقبيهما و موطنيهما دون بيان نسبيهما و تارخيي شزدياديهما، قد يؤّدي شىل 

فقد يتشابه لقبه و شمسه بألقاب و أمساء ،ط َاسْأمساء و خصوصا ما يتعّل ق باْلُمدََّعى عليهشختال
 ممّا يؤّدي شىل عدم حتديد هوية اْلُمدََّعى عليه بدّقة فيؤّدي  ل  شىل ضياع احْلقو .       ،أرخاص آخرين

 
 
 
 
 

  

                                                           

إلجراءات املدنية املوجزة يف التشريع اجلزائري،طاهري حسني، ؛ا 41،24، 42ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،بربارة عبد الرمحان، ص    (1)
 .22؛ الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة، يوس  دالندة، ص  41ص 
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 الثاني:  الفرع
 قيد عريضة إفتتاح الدَّعوى و شهرها

 : إجراءات قيد عريضة إفتتاح الّدعوىالغصن األول

يقوم بإيداعها  ،مستوفية كّل عناصرها و بياناهتا،بعد قيام اْلُمدَِّعي بتحرير عريضة شفتتاح الّدعوى
مث يتبعها ،ومن حلظتها ينشأ ما ُأصرلح على تسميته باْلقضّية،لدى أمانة ضبط اْلمحكمة اْلمختّصة
 .يلهابدفع الّرسوم اْلقضائية الالّزمة لتسج

يف سّجل خاص ،حيث يقوم بتسجيل اْلعريضة حاال،يأيت دور أمني ضبط اْلمحكمة،بعد  ل 
و بيان تاريخ اجْللسة و رقم اْلقضّية ،مع بيان أمساء و ألقاب اخْلصوم،برفع الدَّعاوى تبعا لرتتيب ورودها

وهذا ما نّص ت عليه ،ومعلى الّنسخة اسْأصلية لْلعريضة و على الّنسخ اسْأخرى اّليت ستبّلغ شىل اخْلص
 من  .ش.م.ش. 11و  11اْلمادتان 

 الغصن الثاني: إشهار عريضة إفتتاح الدَّعوى

جيب شرهار عريضة  >>من  .ش.م.ش علـى مايلي :  11لقد نّص ت اَْلفقرة الثّالثة من املادة 
قا لْلقانون و رفع الدَّعوى لدى اْلمحافظة اْلعقارية ش ا تعّلق ت بعقار أو ح ّق عيين عقاري مشّهر طب

تقدميها يف أّول جلسة ينادي فيها على اْلقضّية، حت ت طائلة عدم قبوهلا ركال ما مل يثب ت شيداعها 
 .<<لإْلرهار 

و ،من خالل هذه اَْلمادة يتبنّي يل أّن اَْلمشرّع َاجْلزائري أوجب شرهار عريضة شفتتاح الدَّعوى
اع بعقار أو ح ّق عيين عقاري، وعلى سبيل اْلمثال: و هذا عندما يتعّل ق الّنز ، ل  حت ت طائلة اْلبرالن

 فإّن الّدعاوى اّليت ختضع إلجراء اإْلرهار أَ كر منها :
 .العقود الّناقلة حل ّق عيين عقاري أصلي مثل عقد اْلبيع -
 العقود اَْلمنشاة حل ّق عيين عقاري أصلي. -
 العقود اَْلمعّدلة حل ّق عيين عقاري أصلي. -
 ة أو اَْلمنهية حل ّق عيين عقاري أصلي.العقود اَْلمزيل -
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 العقود اَْلكارفة مثل: عقد اْلقسمة، عقد الّرهن احْليازي. -

من احْلقو  اْلعينية  الرّلبات اَْلعارضة و طلبات الّتدّخل برلب صّحة عقد على ح قّ  -
 .(5)اْلعقارية

اْلعريضة بأمانة ضبط  اْلمذكورة أعاله، وجوب قيد 11و يُفهم من اْلفقرة الثّالثة من اْلمادة 
 مثّ اْلقيام بإرهارها يف أّول جلسة ينادي فيها على اْلقضّية.،اْلمحكمة

و أنا أرى بأّن شررتاط  .ش.م.ش.ج وجوب رهر اْلعريضة اإْلفتتاحية باْلمحافظة اْلعقارية ش ا 
ا ينّفر قد يعّقد شجراءات الّتقاضي أمام اَْلمحاكم، ممّ ،تعّلق ت بعقار أو ح ّق عيين عقاري مشّهر

عندئذ يلتجئون شىل طر  بديلة حلّل نزاعاهتم ؛  ،اَْلمتقاضني من َاإْللتجاء شىل اْلقضاء فتضيع حقوقهم
 .فيضا: هذا َاإْلجراء شىل مجلة اإْلجراءات اْلمعّقدة اّليت متتاز هبا اْلقوانيني اْلوضعية

 الثالث:  الفرع
 تبليغ عريضة إفتتاح الدَّعوى 

ائي مستقّر على أّن َاخْلصومة تنشأ بإيداع عريضة شفتتاح الدَّعوى لدى أمانة شّن اَْلفقه َاإْلجر 
 .لكّنها ال تنعقد شالّ بتكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة،ضبط اْلمحكمة

وقد ألقى اَْلمشرّع َاجْلزائري عملية تبليغ نسخة من عريضة شفتتاح الدَّعوى على كاهل اَْلُمدَِّعي 
و بعد دفع الّرسوم اْلقضائية  ث يبقى عليه بعد حتريرها، و شيداعها بأمانة ضبط اْلمحكمة،وحده، حي

و هذا ،أن يقوم بتبليغ نسخة منها شىل اَْلُمدََّعى عليه بواسرة اْلمحضر اْلقضائي،الاّلزمة لتسجيلها
 .َاسْأخري حيّرر حمضرا بذل 

اْلمحّددة من أهّم مبادئ شحرتام حقو  و تكلي  َاخْلصم باحْلضور أمام اْلمحكمة يف اجْللسة 
و سأترر  شىل تكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة بصورة مفّصلة يف اْلباب الثّاي من ،الّدفاع

 هذه الّرسالة شن راء ا هل تعاىل.
 
 

                                                           

 .21الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة، يوس  دالندة، ص     (1)
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 ملخص المبحث األول مع مقارنة الفقه اإلسالمي بالقانون  

 ه اإلسالمي عن القوانين الوضعية :أول :  اإلجراءات الّتي تميز الفق

/ أّن أهم ما ميّيز اَْلفقه اإْلسالمي عن  .ش.م.ش بصفة خاصة و اْلقوانني اْلوضعية بصفه 41
عامة هو نظر الدَّعوى و حتقيقها: فباب اْلمرافعة ال يُفتح من طر: اْلقاضي شالّ ش ا قام بنظر الّدعوى 

و أصبح ت صحيحة، هنا ينتقل ،ستوف ت كّل رروط صّحتهاو حتقيقها ؛ فإ ا تأّكد من أّن الدَّعوى ش
شستعراضها و بداية اْلمرافعة ؛أّما ش ا رأى اَْلقاضي بأّن الدَّعوى فاسدة فإنّه يوّجه اَْلُمدَِّعي شىل  شىل

وهذا غري معمول به يف  .ش.م.ش و من وراءه ،تصحيحها ؛ و ش ا كان ت باطلة فإنّه يرّدها و ال يسمعها
  .وضعيةاْلقوانني الْ 

و َاحْلقيقة شّنين أرى لو طُّب ق هذا َاإْلجراء أَي: نظر الدَّعوى و حتقيقها قبل شستعراضها و قبل 
 لتمّخض عن  ل  نتائج شجيابية أمجلها فيما يلي : ،يف عصرنا احْلاضر،اْلمرافعة

 أ/ يعري لْلُمدَِّعي فرصة تصحيح دعواه.
 ب/ اإلقتصاد يف اَْلمصاري  اَْلقضائية :

و ،كالّرسوم اْلقضائية،كثريا من اَْلمدَّعني من يتكّبد مصاري  معتربة مبناسبة رفع دعواهشّن  
أتعاب اْلمحضر اْلقضائي اْلمكّل  بتكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور،و أتعاب اْلمحامي،و غريها من 

اَْلُمدَِّعي  فيضررّ ،ولكّن يف هناية اْلمرا: تُرفض دعواه إلنعدام ررط من رروط صّحتها ،اْلمصاري 
و هذا ما يثقل كاهله؛ ولذل  فلو طُّب ق َاإْلجراء املذكور أَي: ،شىل رفع دعوى أخرى مبصاري  أخرى

فإّن  ل  سيوّفر على اَْلُمدَِّعي مصاري  شضافية،سأنّه ال يقوم برفع دعوى أخرى، و ،حتقي ق الّدعوى
و ،حْلضور شاّل بعد حتقي ق الدَّعوىشمّنا نفس الدَّعوى يقوم بتصحيحها،كما أنّه ال يكّل  خصمه با

 .يوّفر كذل  الوق ت لْلُمدَِّعي و لْلُمدََّعى عليه،هذا ممّا
 

 ج/ الّتقليل من تراكم امللفات على مستوى احملاكم :
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شّن كثريا من الدَّعاوى اّليت تُرفض على مستوى اْلمحاكم يكون رفضها بسبب شنعدام ررط 
محاكم مكّدسة مبلّفات هذه الدَّعاوى، ولذل  فإّن شعمال هذا و هذا ممّا جيعل رفو: الْ ،من رروطها

 َاإْلجراء خيّف  اَْلعبء  و يقّلل من تراكم اْلملّفات على مستوى اَْلمحاكم.
 / يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن  .ش.م.ش.ج فيما يتعّل ق بكيفية رفع الدَّعوى :42

عاوى يكون على أساس اسْأسبقية يف حضور ففي اَْلفقه َاإْلسالمي فإّن الرّتتيب يف رؤية الدَّ 
أو على ،اَْلُمدَِّعني أو يف تسلسل أمسائهم يف قائمة أمساء اَْلُمدَِّعني احملّررة من طر: كاتب اَْلقاضي

 .أساس اسْأسبقية يف كتابة دعاويهم من قبل كاتب اْلقاضي
عها لدى كتابة ضبط بينما يف  .ش.م.ش.ج فإّن ترتيب الدَّعاوي يكون على أساس أسبقية شيدا

 و تقييدها من طر: كاتب الّضبط يف الّسجل تبعا لرتتيب ورودها.،اْلمحكمة
/ يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي أيضا جبواز قيام اَْلقاضي بتقدمي دعاوي أصحاب اسْأعذار:  43

على  و هذا غري موجود ،و ختصيص أوقاتا للّنساء و أخرى للّرجال منعا لإْلختالط،كاْلمسافرين مثال
 .مستوى  .ش.م.ش.ج

ثانيا : اإلجراءات المستحدثة في ق.إ.م.إ.ج و الّتي تتوافق مع القواعد العامة للّشريعة 
 اإْلسالمية :
 
/ لقد شستحدث  .ش.م.ش.ج شجراءات خاصة بكيفية رفع الدَّعوى تتواف ق مع اْلقواعد 41

ع شاّل يف ركل عريضة شفتتاحية مكتوبة حيث نّص على أّن الدَّعوى ال تُرف،العاّمة للّشريعة اإْلسالمية
مّث يسّلمها لكاتب الّضبط فيقوم بقيد الدَّعوى و  ل  بتسجيل اْلعريضة ،يوّقع عليها اَْلُمدَِّعي

و بيان ،مع بيان أمساء و ألقاب اخْلصوم،اإْلفتتاحية يف سّجل خاص برفع الدَّعاوي تبعا لرتتيب ورودها
 .تاريخ اجْللسة و رقم اْلقضّية

فقد يرفعها اَْلُمدَِّعي  ،يّتف ق  .ش.م.ش.ج مع اَْلفقه َاإْلسالمي فيما خيص رافع الدَّعوى /42
 .رخصيا و قد يرفعها اَْلوكيل باخْلصومة
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ثالثا : اإلجراءات اَْلمستحدثة في ق.إ.م.إ.ج الّتي تخالف األصول العاّمة للّشريعة 
 اإلسالمية :
 
ضة اإْلفتتاحية اْلمتعّلقة بالدَّعاوي اْلعقارية و شّن اررتاط  .ش.م.ش.ج وجوب رهر اْلعري -

َاحْلقو  اَْلعينية اْلعقارية لدى اَْلمحافظات اَْلعقارية يعّقد من شجراءات اْلمرافعة، و يصّعب على 
و هذا ما خيال  َاسْأصول اَْلعاّمة للّشريعة اإَْلسالمية اّليت متتاز ،اَْلمتقاضني َاحْلصول على حقوقهم

 .اْلمرونةبالّسهولة و 
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 المبحث الثاني: 
 المحكمة المختصة في نظر الّدعوى المدنية

 المطلب األول: 
 المحكمة المختّصة في نظر الدَّعوى في ظل الفقه 

 األول:  الفرع
 األصل أن محكمة إقامة اْلُمدََّعى عليه هي المختّصة

 ،نهما يف حمّلة على حدهشختل  فقهاء َاسْأحنا: يف ما لو كان يف اْلبلدة قاضيان كّل واحد م
و اَْلُمدَِّعي يريد أن خياصمه شىل ،فوقع ت َاخْلصومة بني رجلني أحدمها من حمّلة و َاآْلخر من حمّلة أخرى

  .(5) قاضي حمّلته،و َاآْلخر يأىب  ل 
، و حّجة (4) فجانب يرى: بأّن قاضي حمّلة اْلُمدََّعى عليه هو اَْلمختّص،وهو رأي حممد اَْلّشيباي

و الّدافع يرلب سالمة نفسه، و َاسْأصل براءة  ّمته فأخذه شىل ،ا الرّأي: أّن اَْلُمدََّعى عليه دافع لههذ
رمبّا يوقعه يف شثبات ما مل يكن ثابتا يف  ّمته بالّنظر شليه و ،و هتمة وقع ت له،من يأباه لريبة ثبت ت عنده

و هي طلب ،جب عليه اسْأخذ باْلمرالبةو خصمه يريد أن يو ،شعتباره أوىل سأنّه يريد الّدفع عن نفسه
 .(4) الّسالمة أوىل بالّنظر ممّن طلب ضّدها

،صاحب أبو حنيفة،حيث يرى: بأّن (3) أّما الرّأي الثاي فهو لقاضي اْلقضاة أبو يوس 
 .(1) و شن راء أنشأها عند حمّلة خصمه،فإن راء رفع الدَّعوى عند قاضي حمّلته،لْلُمدََّعى عليه اخْليار

                                                           

   42/242رد احملتار على الدر املختار ررح تنوير اسأبصار،شبن عابدين،   (1)

سنة، أهم كتبـه "  22هـ بالعرا ، تويف و عمره  131لشيباي : هو حممد بن حسن الشيباي أحد تالميدة اإلمام أبو حنيفة ولد سنة حممد ا  (2)
هـ  1331،سنة 41املبسوط " و كتاب " الرد على أهل املدينة "، راجع اسأئمة اسأربعة، د.مصرفى الشكعة، دار الكتاب العريب، القاهرة، ط

هـ،  111؛ طبقات الفقهاء،أبو شسحا  الشريازي الشافعي، املتويف  43/221؛ معجم املؤلفني،رضا كحالة،  231شىل  211م،ص  1111
  132م، ص  1114حتقي ق شحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت،ط 

 .42/242رد احملتار على الدر املختار ررح تنوير اسأبصار، املرجع الساب ق،   (3)
هـ،  122هـ، و تويف سنة  113اإلمام اجملتهد قاضي القضاة أبو يوس  يعقوب بن شبراهيم، أحد تالمذة أبو حنيفة،ولد سنة  أبو يوس  : هو   (4)

؛ طبقات الفقهاء سأيب شسحا   313؛ تاج الرتاجم إلبن قرلوبغا، ص  41/332أهم كتبه " كتاب اخلراج "، كتاب الربقات إلبن سعد، 
 .134الشريازي، ص 

 .42/242تار على الدر املختار، شبن عابدين،  رد احمل  (2)
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و بالتّايل فله اخْليار يف ،قد استند هذا الرّأي شىل كون أّن اْلُمدَِّعي ش ا ترك فهو منشئ اخْلصومةو 
 و شّما أمام حمكمة شقامة اْلُمدََّعى عليه.،شنشاء اخْلصومة شّما أمام حمكمة شقامته

لّتايل فأّن قاضي مقّر و با،ورغم هذا َاإْلختال:، فأّن اّلذي عليه اَْلفتوى أّن َاخْليار لْلُمدََّعى عليه
 .(5) شقامة اْلُمدََّعى عليه هو اَْلمختّص 

سأّن اَْلُمدَِّعي ،: أّن حمكمة شقامة اْلُمدََّعى عليه هي اَْلمختّصة و أنا أميل شىل هذا الرّأي: أيّ 
تفاديا لتعّسفه يف شستعمال ،هو اّلذي عليه عبء تقدمي طلباته و حججه أمام موطن اْلُمدََّعى عليه

 ه يف الدَّعوى.حقّ 
 الثاني : الفرع

 اإلستثناء : محكمة وجود العقار أو المنقول هي المختّصة 

فأّن فقهاء اْلمالكية ،ش ا تعّلق ت الدَّعوى بعقار أو منقول موجود يف غري بلد اْلُمدََّعى عليه
 شختلفوا يف اْلقاضي اْلمختّص ينظر الدَّعوى.

،حيث يرى: بأنّه ش ا وقع ت خصومة حول (4) جيشون: هو رأي اْلفقيه ابن اْلمافالرّأي اسأول
فإّن اَْلقاضي اَْلمختّص هو قاضي وجود اْلعقار،أو الّشيء ،عقار موجود يف غري بلد اْلُمدََّعى عليه

ليدافع ،حيث يسمع اَْلقاضي بيّنة اَْلُمدَِّعي و حّجته مّث حيّدد لْلُمدََّعى عليه أجال لْلحضور،اَْلُمدََّعى به
فإ ا كان لرجل من أهل اْلمدينة دارا يف  ،يوّكل وكيال ينوب عنه يف اخْلصومة أو،عن نفسه

 .(4) فخصومتهما تكون حيث الّدار،فيّدعيها رجل من أهل مّكة،مّكة
،حيث يرى هذا الرّأي: شّن َاخْلصومة (5) و أصبغ(3) : فهو لْلفقيهني مرر: أّما الرّأي الثّاي

 يلتف ت شىل موقع اْلُمدَِّعي وال مكان اَْلُمدََّعى به، غري أّن من وال،تكون حيث يكون اْلُمدََّعى عليه
                                                           

لة، منحة اخلال ق على البحر الرائ ق، حممد أمني الشهري بإبن عابدين، موجود على هامش البحر الرائ ق إلبن جنيم، النارر جمهول و الربعة جمهو   (1)
41 /113. 

 213ن فقهاء املالكية، كان فصيحا، تفقه بأبيه و باإلمام مال ، تويف سنة ابن املاجيشون :هو أبو مروان عبد املل  بن عبد العزيز املاجيشون، م  (2)
؛ طبقات  142م، ص  1111هـ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، أبو شسحا  شبراهيم شبن فرحون،دار الرتاث العريب،بريوت،

 .41/124بن سعد، ؛طبقات ش 43/312؛ معجم املؤلفني،رضا كحالة،  142الفقهاء، الشريازي،ص 
 .41/23تبصرة احلكام، شبن فرحون،   (3)
هـ، راجع  214مرر: : هو أبو مصعب مرر: بن عبد ا هل، من تالمذة اإلمام مال ، رحل شىل العرا  مث عاد شىل احلجاز،تويف باملدينة سنة   (4)

 .141؛ طبقات الفقهاء، الشريازي، ص  424اسأئمة اسأربعة،مصرفى الشكعة، ص 
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مثّ كتب قاضي ،ح ّق اْلُمدَِّعي شن راء بدأ بقاضيه يعين بقاضي مّكة فريفع شليه أمره و أثب ت عنده بيّنته
مّكة بذل  شىل قاضي اْلمدينة و خرج بنفسه ؛و شن راء أن يوّكل أثب ت وكالة وكيله عند قاضي مّكة 

خرج اَْلوكيل باْلكتاب، فإ ا قدم اَْلُمدَِّعي أو وكيله شستعدى على اْلُمدََّعى عليه عند قاضي اْلمدينة  مثّ 
فإن ثب ت اَْلكتاب عند قاضي اْلمدينة لزمه قبول ما فيه و قرأه على اْلُمدََّعى ،وأخرج كتاب قاضي مّكة

 .(4) حْلكم عليه شن تبنّي له شنفا هو شالّ أنفذ اَ ،عليـه و سأله َاخْلروج عن  ل  أن كان له خمرج
فحسب هذا الرّأي: فإنّه ش ا كان اَْلُمدََّعى به ـ سواء كان عقارا أو منقوال ـ يف بلد غري بلد 

و هذا بعد أن يقوم اَْلُمدَِّعي بإثبات ،فإّن الدَّعوى تُرفع أمام حمكمة شقامة اْلُمدََّعى عليه،اْلُمدََّعى عليه
ع اْلعقار أو اْلمنقول ؛أّما ش ا كان اَْلُمدَِّعي مل يقّدم بّينته أمام حمكمة وجود بّينته أمام حمكمة وقو 

اْلعقار أو اْلمنقول،و رفع دعواه مباررة شىل حمكمة شقامة اْلُمدََّعى عليه، فإّن على قاضي اَْلمحكمة 
به من عدمه، َاسْأخرية أن يراسل قاضي حمكمة وجود اْلعقار أو اْلمنقول فيما خيّص وجود اْلمقضي 

مايلي :> أّما لو كان اْلُمدَِّعي أو وكيله مل  (4) حيث جاء يف تبصرة احْلّكام إلبن فرحون اْلمالكي
يأت بكتاب من عند قاضي مّكة، و شمّنا قدم على اَْلُمدََّعى عليه فإستعدى عليه قاضي 

أن يكتب له شىل قاضي ،حيث الّدارفينبغي لقاضي اْلمدينة ش ا أعلمه اْلُمدَِّعي أن بّينته مبّكة ،اْلمدينة
 .(3) مثّ يكتب بذل  شليه و يؤّجل له على قدر اْلمسافة <،مّكة أن يسمع من بّينته

و أنا أميل شىل الرّأي اسْأّول اْلقائل: بأّن حمكمة وجود اَْلُمدََّعى به )عقارا أو منقوال( هي 
ي نظر َاخْلصومة وحىّت يستريع أن ينّفذ عليه وهذا حىّت يكون اَْلعقار أقرب شىل اْلقاضي اّلذ،اَْلمختّصة

 لفائدة اْلُمدَِّعي.
 

                                                                                                                                                                                     

/بند 41هـ، سري أعالم النبالء، الذهيب  213أصبغ بن خليل، أبو القاسم اسأندلسي املالكي، فقيه قرطبة و مفتيها، كان  ا تعبد و ورع، تويف سنة   (1)
 .123؛ طبقات الفقهاء، الشريازي، ص  2324

 .41/24( تبصرة احلكام، املرجع الساب ق، 42) (2)
حممد بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون العمري، املدي، املالكي، ) أبو الوفاء، برهان الدين(، ولد باملدينة ابن فرحون : هو  شبراهيم بن علي بن   (3)

هـ أهم مؤلفاته :ررح خمتصر شبن حاجب مساه" تسهيل املهمات يف ررح جامع اسأمهات " و " الدباج املذهب  111هـ و تويف سنة  111سنة 
؛ الدرر الكامنة يف  41/42احلكام يف أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام "، معجم املؤلفني لرضا كحالة، يف معرفة أعيان املذهب "و " تبصرة 

هـ، حتقي ق الدكتور سامل الكرنكوي اسأملاي، مربعة دار  1222الثامنة، رهاب الدين املعرو: بإبن حجر العسقالي املتويف سنة  ةأعيان املائ
 .41/42هـ،  1341املعار:، حيدر آباد الدكن اهلند،ط 

 .24/ 41تبصرة احلكام إلبن فرحون،  (4)
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 المطلب الثاني: 
 المحكمة المختصة في نظر الدَّعوى في ظل القانون 

 األول:  الفرع
 القاعدة العامة في اإلختصاص اإلقليمي: موطن اَْلُمدََّعى عليه

ولقد مثّ  دََّعى عليه كقاعدة عامة،لقد أخذت معظم الّتشريعات اْلمقارنة بقاعدة موطن اَْلمُ 
من  .ش.م.ش بقوهلا: > يؤول َاإْلختصاص َاإْلقليمي لْلجهة  31الّنّص على هذه اْلقاعدة يف اْلمادة 

اْلقضائية اّليت يقع يف دائرة شختصاصها موطن اَْلُمدََّعى عليه <، و تربير  ل : أّن َاسْأصل هو براءة 
أن يسعى شليه، هذا من جهة ؛و من جهة ثانية ،صمه بشيءومن مّث على من يرالب خ،الّذّمة

فيجب من ،فاْلُمدَِّعي هو الذي قام بإفتتاح الدَّعوى ضد اَْلُمدََّعى عليه، و شختيار اَْلوق ت اّلذي يناسبه
شجبار اَْلُمدَِّعي على تقدمي طلباته و حججه ،وحىّت ال يساء شستعمال احْل ّق يف الدَّعوى،باب الّتوازن
 طن اَْلُمدََّعى عليه، ال أن خيتار اْلمحكمة اّليت تناسبه.أمام مو 

مبعىن أنّه جيوز لأْلطرا: اإلتّفا  على طرح ،و َاإْلختصاص َاإْلقليمي ليس من الّنظام العام
 نزاعهم أمام جهة قضائية غري خمتصة شقليميا.

ْلقضائية اّليت يقع أّما ش ا مل يكن لْلُمدََّعى عليه موطن معرو:، فيعود َاإْلختصاص لْلجهة ا
 فيها آخر موطن له.

فإّن َاإْلختصاص َاإْلقليمي يؤول لْلجهة اْلقضائية اّليت يقع فيها ،ويف حالة شختيار اْلموطن
 . .ش.م.ش ( 31ما مل ينّص اْلقانون على خال:  ل  )اَْلماّدة  ،اْلموطن اْلمختار

ى عليه، ما ش ا كان رخصا طبيعيا أم و موطن اَْلُمدََّعى عليه خيتل  بإختال: طبيعة اَْلُمدَّعَ 
 : (5) رخصا معنويا،و كذل  يف حالة تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم

                                                           

 : لقد تررق ت مواد القانون املدي اجلزائري شىل قواعد املوطن و ل  كالتايل  (1)
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فإّن قاعدة موطن اَْلُمدََّعى عليه ،سواء كان اَْلُمدََّعى عليه رخصا طبيعيا أو معنويا : لأو
 أو شجتماعية.  ويف مجيع اْلمواد : مدنية، أو جتارية،،ترّب ق أمام مجيع جهات اْلقضاء اْلعادي

 : حتديد اَْلموطن يف حالة تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم:ثانيا
من  .ش.م.ش على مايلي : " يف حالة تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم يؤول  32تنّص اَْلمادة 

 .اإْلختصاص اإْلقليمي لْلجهة اْلقضائية اّليت يقع يف دائرة شختصاصها موطن أحدهم "
ولقد قل ت بأّن اَْلقاعدة اَْلعامة ،ون اَْلُمدََّعى عليه رخصا واحدالقد تررق ت سابقا شىل حالة ك

لكّن  ،تنّص: على أّن الّدعوى تُرفع أمام اَْلمحكمة اّليت يقع يف دائرة شختصاصها موطن اَْلُمدََّعى عليه
 .ما هو احْلال يف حالة تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم ؟

فإّن لْلُمدَِّعي حرّية اإْلختيار يف رفع ،أعالهمن  .ش.م.ش اْلمذكورة  32بناءا على اْلمادة 
وهذا تفاديا لقيام ،الدَّعوى أمام اَْلمحكمة اّليت يقع يف دائرهتا موطن أّي واحد من اَْلُمدََّعى عليهم

ممّا يرتّتب على  ل  شرها  كاهل اَْلُمدَِّعي بنفقات ،اْلُمدَِّعي مبحاكمة كل ُمدََّعى عليه على حدة
 .(5) ظر عن شحتمال تعارض اسْأحكامبغّض النّ ،شضافية
 الثاني:  الفرع

 اإلستثناءات الّتي ترد على القاعدة العامة  

 الغصن األول: اإلستثناءات المتعلقة بطبيعة النزاع أو بطبيعة الوقائع 

                                                                                                                                                                                     

ة " موطن كل جزائري هو احملل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي و عند عدم وجود سكن حيل حملها مكان اإلقام : عرف ت املوطن كما يلي 31املادة  -
تكلم ت عن موطن التاجر أو احلريف بقوهلا:" يعترب  31املادة  -العادي وال جيوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من موطن يف نفس الوق ت"

 .املكان الذي ميارس فيه الشخص جتارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة شىل املعامالت املتعلقة هبذه التجارة أو املهنة"
 ن ناقص اسأهلية و عدميها بقوهلا:"موطن القاصر و احملجور عليه و املفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤالء قانونا.تعرض ت شىل موط 32املادة -

 ا ".و مع  ل  يكون القاصر الذي بلغ مثانية عشر سنة ومن هو يف حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات اليت يعتربها القانون أهل ملا مباررهت
ق ت شىل املوطن املختار بقوهلا: " جيوز شختيار موطن خاص لتنفيذ تصر: قانوي معني، جيب شختيار املوطن كتابة، املوطن املختار لتنفيذ ترر  31املادة  -

تصر: قانوي بعد موطن بالنسبة شىل كل ما يتعل ق هبذا التصر: مبا يف  ل  شجراءات التنفيذ اجلربي ما مل يشرتط صراحة هذا املوطن على 
 معينة".تصرفات 

من  .ش.م.ش شىل موطن الشخصي اإلعتباري بقوهلا: "يتمتع الشخص اإلعتباري جبميع احلقو  شال ما كان  24كما أرارت الفقرة اخلامسة من املادة 
 منها مالزما لصفة اإلنسان و  ل  يف احلدود اليت يقررها القانون. 

 يف مركز شدارهتا.......". فيكون له خصوصا :............ موطن و هو املكان الذي يوجد

 .22ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحن ، ص   (1)
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شاّل أّن اَْلفر  بني ،من  .ش.م.ش 44و  31لقد نّص ت على هذه َاإْلستثناءات اَْلمادتان 
فهي  44أّما اَْلمادة  ،تتعّل ق بقواعد اإْلختصاص اإْلقليمي اّليت جيوز خمالفتها 31اَْلمادة  اْلمادتني : أنّ 

 و سأعرض شليهما بالّتفصيل فيما يلي : ،تتعّل ق بقواعد اإْلختصاص اإْلقليمي اّليت ال جيوز خمالفتها
 أّول : قواعد اإلختصاص اإلقليمي الّتي يجوز مخالفتها: 

نّه ال جيوز لْلقاضي شثارة عدم اإْلختصاص تلقائيا ش ا مل يثره أحد ففي هذه َاحْلالة فإ
فإّن على اْلقاضي واجب الّرّد ،لكن ش ا تقّدم َاخْلصم بالّدفع بعدم شختصاص اجْلهة اْلقضائية،اخْلصوم

 .على هذا الّدفع
مبّينة أدناه من  .ش.م.ش : > تُرفع الدَّعاوى اَْلمتعّلقة باْلمواد الْ  31و فيمايلي نّص اَْلمادة 
 أمام اجْلهات اْلقضائية اآْلتية : 

/يف مواد الّدعاوى اْلمختلرة أمام اجْلهة اْلقضائية اّليت يقع يف دائرة شختصاصها مقّر 1
 .َاسْأموال

و دعاوى ،أو فعل تقصريي ،أو جنحة أو خمالفة،/ يف مواد تعويض الّضرر عن جناية2
 .اجْلهة اْلقضائية اّليت وقع يف دائرة شختصاصها اْلفعل الّضارَاسْأضرار َاحْلاصلة بفعل اإْلدارة أمام 

 ،/ يف مواد اْلمنازعات اْلمتعّلقة بالّتوريدات و اسْأرغال و تأجري اخْلدمات اْلفنية أو الّصناعية3
يؤول َاإْلختصاص لْلجهة اْلقضائية اّليت يقع يف دائرة شختصاصها مكان شبرام اإْلتّفا  أو تنفيذه، حىّت 

 .كان أحد اسْأطرا: غري مقيم يف  ل  اْلمكان  ولو
/ يف اَْلمواد اْلتجارية غري اإْلفالس و الّتسوية اْلقضائية أمام اجْلهة اْلقضائية اليّت وقع يف دائرة 4

أو أمام اجْلهة اْلقضائية اّليت جيب أن يتمذ اْلوفاء يف دائرة ،شختصاصها اْلوعد أو تسليم اْلبضاعة
عاوى اْلمرفوعة ضّد رركة أمام اجْلهة اْلقضائية اّليت يقع يف دائرة شختصاصها أحد و يف الدَّ ،شختصاصها
 .فروعها

/يف اَْلمواد اْلمتعّلقة باْلمنازعات اخْلاصة باْلمراسالت و اسْأرياء اْلموصي عليها، و َاإْلرسال 2
ائرة شختصاصها موطن  ي اْلقيمة اْلمصرّح هبا و طرود اْلربيد أمام اجْلهة اْلقضائية اّليت يقع يف د

 اْلمرسل أو موطن اْلمرسل شليه.
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 قواعد اإلختصاص اإلقليمي الّتي ل يجوز مخالفتها:: ثانيا
من  .ش.م.ش و تتمّيز هذه اْلقواعد برابع  44وقد نّص ت على هذه اَْلقواعد اَْلمادة 

مل يثره أحد  حبيث على اْلقاضي واجب شثارة عدم اإْلختصاص من تلقاء نفسه حىّت ولو،اإْللزام
 وفيما يلي حتديد هذه اَْلقواعد : ،َاخْلصوم

 أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها:  */ تُرفع الدَّعاوى
أو دعاوى اإْلجيارات مبا فيها الّتجارية ،/ يف اَْلمواد اْلعقارية أو َاسْأرغال اَْلمتعّلقة باْلعقار1

ْلمتعّلقة باسْأرغال اْلعمومية :أمام اْلمحكمة اّليت يقع يف دائرة و الدَّعاوى اَ ،اَْلمتعّلقة باْلعقارات
 شختصاصها اَْلعقار أو اْلمحكمة اّليت يقع يف دائرة شختصاصها مكان تنفيذ اسْأرغال.

الّنفقة اَْلغذائية و اَْلمسكن على ،َأحْلضانة،دعاوى الّرال  أو الّرجوع،/ يف مواد اَْلمرياث2
مكان ممارسة  ،مسكن الّزوجية ،ة اّليت يقع يف دائرة شختصاصها موطن اْلمتوىفّ الّتوايل :أمام اَْلمحكم

 .مكان وجود الّسكن،موطن الّدائن بالّنفقة،احْلضانة
/ يف مواد اإْلفالس أو الّتسوية اَْلقضائية للّشركات و كذا الدَّعاوى اَْلمتعّلقة مبنازعات 3

ختصاصها مكان شفتتاح اإْلفالس أو الّتسوية اْلقضائية أو الّشركاء: أمام اَْلمحكمة اّليت يقع يف دائرة ش
 .مكان اْلمقّر اإْلجتماعي للّشركة

/ يف مواد اْلملكية اْلفكرية: أمام اَْلمحكمة اَْلمنعقدة يف مقّر اَْلمجلس اَْلقضائي اَْلموجود يف 4
 دائرة شختصاصه موطن اَْلُمدََّعى عليه.

الرّبية: أمام اْلمحكمة اّليت مّت يف دائرة شختصاصها تقدمي  / يف اَْلمواد اْلمتعّلقة باخْلدمات2
 اْلعالج.
/ يف مواد مصاري  الدَّعاوى و أجور اْلمساعدين اْلقضائيني: أمام اْلمحكمة اّليت فصل ت 1

 .و يف دعاوى الّضمان: أمام اْلمحكمة اّليت قّدم شليها الرّلب اسْأصلي،يف الدَّعوى اسْأصلية
سواء كان بالّنسبة لإْل ن باحْلجز أو لإْلجراءات الّتالية له، أمام اْلمحكمة  / يف مواد احْلجز:1

 .اّليت وقع يف دائرة شختصاصها احْلجز
/ يف اْلمنازعات اّليت تقوم بني صاحب اْلعمل و اسْأجري: يؤول اإْلختصاص اإْلقليمي 2

و اّليت يوجد هبا موطن اَْلُمدََّعى لْلمحكمة اّليت مّت يف دائرة شختصاصها شبرام عقد اْلعمل أو تنفيذه أ
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غري أنّه يف حالة شهناء أو تعلي ق عقد اْلعمل بسبب حادث عمل أو مرض مهين يؤول ،عليه
 اإْلختصاص لْلمحكمة اّليت يوجد هبا موطن اَْلُمدَِّعي.

/ يف اْلمواد اْلمستعجلة: أمام اْلمحكمة اْلواقع يف دائرة شختصاصها مكان وقوع اإْلركال 1
 .لّتنفيذ أو الّتدابري اْلمرلوبةيف ا

 الغصن الثاني: اإلستثناءات المتعّلقة بصفة أطراف الخصومة

شستحدث اَْلمشرّع ،خالفا لقاعدة أّن اَْلمحكمة اَْلمختصة هي حمكمة موطن اَْلُمدََّعى عليه
 من 44شىل  41و قد نّص ت عليها اْلمواد ،َاجْلزائري أحكاما ختّص بعض فئات أطرا: اخْلصومة

و هي ختّص الدَّعاوى اَْلمرفوعة ضّد أو من اسْأجانب،و الدَّعاوى اْلمرفوعة من أو ضّد ، .ش.م.ش
  و هذا ما سأترر  شليه يف اْلفقرتني الّتاليتني:،اْلقضاة

 أّول: الدَّعاوى المرفوعة من القضاة أو ضدهم :
لتني: حالة ما ش ا و أُفر  مابني حا ،من  .ش.م.ش 44و  43وقد نّص ت على  ل  اَْلمادتان 

 وحالة ما ش ا كان اَْلقاضي ُمدََّعى عليه. ،كان اَْلقاضي ُمدَِّعي 
/ يف حالة ما ش ا كان اَْلقاضي ُمدَِّعي يف دعوى يؤول َاإْلختصاص فيها جلهة قضائية تابعة 1

 وجب عليه رفع الدَّعوى أمام جهة،لدائرة شختصاص اَْلمجلس اَْلقضائي اّلذي ميارس فيه وظائفه
 .قضائية تابعة سأقرب جملس حما  لْلمجلس اّلذي ميارس فيه مهامه

جاز لْلخصم اَْلُمدَِّعي أن يرفع دعواه أمام جهة ،/ يف حالة ما ش ا كان اَْلقاضي ُمدََّعى عليه2
قضائية تابعة لدائرة شختصاص أقرب جملس قضائي حما  لتل  اّليت ميارس يف دائرة شختصاصها اَْلقاضي 

 .وظائفه
 يا : الّدعاوى المرفوعة من األجانب أو ضدهم :ثان

منه تكلي   41حيث أجازت املادة ،من  .ش.م.ش 42و 41وقد نّص ت على  ل  اَْلمادتان 
و  ،َاسْأجنيب أمام أية جهة قضائية جزائرية دون حتديدها لتنفيذ شلتزاماته الّتعاقدية يف اجْلزائر مع جزائري

 .ْلقضائية بشأن شلتزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع جزائريكذا تكليفه باحْلضور أمام اجْلهات ا
: فقد أجازت تكلي  كّل جزائري أمام اجْلهات اْلقضائية اجْلزائرية بشأن  42أّما اَْلمادة 

 .شلتزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب حىّت ولو كان مع أجنيب
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و بالتّايل جيوز شتّفا  ،ة اجْلوازوُيالحظ أّن هاتني اَْلمادتني غري ملزمتان،حيث جاءتا بصيغ
 .اجْلزائري و اسْأجنيب على عرض الّنزاع اْلمثار بينهما أمام أّي حمكمة خيتاراهنا

 الغصن الثالث: اإلستثناءات المتعلقة بمواد خاصة

شضافة شىل اإْلستثناءات اّليت  كرهتا آنفا، أحدث اَْلمشرّع َاجْلزائري شستثناءات أخرى نّص 
اب الثّاي من  .ش.م.ش حت ت عنوان " يف َاإْلجراءات َاخْلاّصة بكّل جهة قضائية"، و عليها اَْلكت

 سأعرضها بالّتفصيل يف اْلفقرات التالية :
 أول : بالّنسبة لقضايا شؤون األسرة : 

من  .ش.م.ش حيث تقول :" تكون اَْلمحكمة خمتصة  421وقد نّص ت على  ل  اَْلمادة 
 شقليميا :
 عدول عن اخلربة مبكان وجود موطن اَْلُمدََّعى عليه./ يف موضوع الْ 1
 / يف موضوع شثبات الّزواج مبكان وجود موطن اَْلُمدََّعى عليه.2
ويف الّرال  بالرّتاضي ،/يف موضوع شثبات الّرال  أو الّرجوع مبكان وجود اْلمسكن اْلزوجي3

 مبكان شقامة أحد الّزوجني حسب شختيارمها.
و ح ّق الزّيارة و الّرخص اإْلدارية اْلمسّلمة لْلقاصر اْلمحضون مبكان  / يف موضوع احْلضانة4

 ممارسة احْلضانة.
 /يف موضوع الّنفقة اْلغذائية مبوطن الّدائن هبا.2
 /يف موضوع متاع بي ت الّزوجية مبكان وجود اْلمسكن الّزوجي.1
 /يف موضوع الرّتخيص بالّزواج مبكان طالب الرّتخيص.1
 ازعة حول الّصدا  مبكان موطن اَْلُمدََّعى عليه./يف موضوع اْلمن2
 /يف موضوع اْلوالية مبكان ممارسة اْلوالية".1

 ثانيا:فيما يخّص القضايا اإلجتماعية :
من  .ش.م.ش بقوهلا: " يؤول َاإْلختصاص َاإْلقليمي شىل اْلمحكمة  241ما نّص ت عليه اَْلمادة 

 عمل أو تنفيذه أو اّليت يوجد هبا موطن اَْلُمدََّعى عليه. اّليت يقع يف دائرة شختصاصها شبرام  عقد الْ 
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يؤول  ،غري أنّه يف حالة شهناء أو تعلي ق عقد اْلعمل بسبب حادث عمل أو مرض مهين
 .َاإْلختصاص شىل اْلمحكمة اّليت يوجد هبا موطن اَْلُمدَِّعي "

 ثالثا : فيما يخّص القضايا العقارية : 
من  .ش.م.ش بقوهلا : " يؤول َاإْلختصاص َاإْلقليمي شىل اْلمحكمة  212ما نّص ت عليه اَْلمادة 

 اّليت يوجد يف دائرة شختصاصها اْلعقار ما مل ينّص اَْلقانون على خال:  ل ".
من اْلقانون اْلمذكور نّص ت على:"أنّه يعترب الغيا و عدمي اسْأثر  42بقي أن أرري:أّن اَْلمادة 
 ليمي جلهة قضائية غري خمتصة شالّ ش ا مّت بني الّتجار".كّل ررط مينح َاإْلختصاص َاإْلق

و خصوصا عقود ،و َاحْلقيقة أّن هذه اَْلمادة هتد: شىل محاية اسْأطرا: الّضعيفة يف اْلعقود
حيث يعرض الرّر: اَْلقوي يف اْلعقد رروطا مسبقة تضّر بالرّر: الّضعي  مبا فيها مسألة ،اإْل عان

فإنّه جيوز لْلخصوم احْلضور ،بإستثناء اإْلتّفاقات اْلمربمة خارج شطار اْلعقود (5) اإْلختصاص اإْلقليمي،
بإختيارهم أمام اَْلقاضي حىّت ولو مل يكن خمتصا شقليميا، على أن يوّقع َاخْلصوم على تصريح برلب 

ّد كما ميت،و يكون اَْلقاضي خمتّصا طيلة اخْلصومة ،و ش ا تعّذر الّتوقيع يشار شىل  ل  ،الّتقاضي
 41و هذا ما أرارت شليه اَْلمادة ،َاإْلختصاص يف حالة اإْلستئنا: شىل اْلمجلس اْلقضائي الّتابع له

 من  .ش.م.ش.
  

                                                           

 .11ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحن ، ص  (1)
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ملخص المبحث الثاني مع مقارنة الفقه بالقانون فيما يخص المحكمة المختّصة في نظر 
 الدَّعوى 

 أخذ بها ق.إ.م.إ.ج :أّول : اإلجراءات الّتي تطرق إليها الفقه اإلسالمي و الّتي 

/ يّتف ق كّل من اْلفقه اإْلسالمي و  .ش.م.ش.ج يف كون أّن اَْلقاعدة اَْلعامة يف اإْلختصاص 41
  .اإْلقليمي هي: أن حمكمة موطن اَْلُمدََّعى عليه هي اَْلمحتّصة

قاعدة / يّتف ق اْلفقه اإْلسالمي مع  .ش.م.ش.ج فيما خيّص بعض اإْلستثناءات اّليت ترد على اَلْ 42
 اَْلمذكورة، و اليت تتمثل بوجه خاص يف : أّن حمكمة وجود اْلعقار هي اَْلمختّصة.   

ثانيا : اإلجراءات المستحدثة في  ق.إ.م.إ.ج و الّتي تتوافق مع األصول العامة للّشريعة 
 اإلسالمية :

كمة شقامة اَْلُمدََّعى ش ا كان ت الّشريعة َاإْلسالمية قد سبق ت اَْلقوانيني اَْلوضعية يف شعتبار أّن حم
عليه هي اَْلمختّصة يف نظر الدَّعوى كقاعدة عامة ؛ فإّن َاإْلستثناءات اّليت شستحدثها  .ش.م.ش.ج 

أو اَْلمتعّلقة بصفة أطرا: اخْلصومة، أو اَْلمتعّلقة مبوا د ،سواء تل  اَْلمتعّلقة بربيعة الّنزاع أو اْلوقائع
للّشريعة اإْلسالمية، سأهّنا من اسْأمور اإْلجتهادية اْلقابلة للّتغيري يف  تتواف ق مع َاسْأصول اْلعامة ،خاّصة

و لرفع احْلرج عن الّناس، و على سبيل اْلمثال: فإّن شعتبار  .ش.م.ش.ج أّن اَْلمحكمة ،الّزمان و اْلمكان
مة لْلقاصر اْلمحضون اَْلمحتّصة يف اْلقضايا اْلمتعّلقة باحْلضانة و ح ّق الزّيارة و الّرخص اإْلدارية املسلّ 

و اهَْلد: من  ل  هو محاية الرّفل اَْلمحضون و حاضنه حىّت ال  ،هي حمكمة مكان ممارسة احْلضانة
 .يتجّشم مشّقة اإْلنتقال شىل حماكم أخرى بعيدة عن مكان ممارسة احْلضانة
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 ي  اَْلُمدََّعى عليه اسأرخاص املكلفون بتكلالمبحث األول:  -

  .باحلضور شىل اجْللسة يف ظّل اَْلفقه                     
 سأرخاص املكلفون بتكلي  اَْلُمدََّعى عليه المبحث الثاني: ا -

   .باحْلضور شىل اجللسة  يف ظّل اَْلقانون                     
 
 
 

 
 
 
 

  

 : لفصل األولا

األشخاص المكلفون بتكليف 
 اْلُمدََّعى عليه بالحضور إلى الجلسة 
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 المبحث األول : 
  عليه بالحضور إلى الجلسة في ظل الفقه دََّعىاألشخاص المكلفون بتكليف اَْلمُ 

 المطلب األول : 
 اَْلُمدََّعى عليه للحضور إلى اْلجلسة  دعوة اَْلُمدَِّعي

 الفرع األول : 
 عليه للحضور إلى مجلس القضاء ؟ كيف يدعو اَْلُمدَِّعي اَْلُمدََّعى

حاكم شىل ررع ا هل تعاىل و احْلضور شىل يقوم اَْلُمدَِّعي بتوجيه الدَّعوة شىل اْلُمدََّعى عليه للتّ 
 .جملس اْلقضاء

فال بدَّ له من الّرف ق  ،فعلى اْلُمدَِّعي أن يتقيَّد بتقاليد اإْلسالم ،و مهما كان ت أسباب اخْلصومة
و هذا طاعة سأوامر ا هل سبحانه و تعاىل حيث ،وطيب اْلكالم عند توجيه الدَّعوة خلصمه للّتخاصم

 اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهمْ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِحْكَمةِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى ادْعُ  كتابه اْلمكنون :"يقول عزَّ من قائل يف
(5) "( 541) بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي

و قوله  
َنكَ  الَِّذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِهيَ  ِتيبِالَّ  اْدَفعْ : " تعاىل َنهُ  بـَيـْ    .(4) " (43) َحِميم   َوِلي   َكأَنَّهُ  َعَداَوة   َوبـَيـْ

و هذا حىّت تذوب ،فعلى اْلُمدَِّعي أن يدعَو خصمه بأحسن َاسْأحوال و أمجلها،و لذل 
عليه لدعوة اْلُمدَِّعي  و يكون  ل  مدعاة إلستجابة اْلُمدََّعى،الّشحناء و اَْلعداوة بني اخْلصمني

  .باحْلضور شىل جملس اْلقضاء
 
 
 
 

  

                                                           

 .122سورة النحل اآلية   (1)
 .34سورة قصل ت اآلية    (2)
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 الفرع الثاني :
 مشروعية إجابة اْلُمدََّعى عليه لدعوة اْلُمدَِّعي 

وجب على اْلُمدََّعى ،ش ا توّجه ت الّدعوة من اْلُمدَِّعي شىل اْلُمدََّعى عليه لْلحضور أمام اْلقاضي
 لس اْلقضاء إلجابة اْلُمدَِّعي عن دعواه باإْلقرار أو باإْلنكار.عليه تلبية الدَّعوة و الّتوّجه شىل جم

 و َاسْأصل يف وجوب شجابة الدَّعوة لْلحضور شىل جملس اْلقضاء :
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا َوِإَذا"  /قوله سبحانه و تعاىل1 ُهمْ  َفرِيق   ِإَذا بـَيـْ  ِمنـْ
 َيَخاُفونَ  َأمْ  اْرتَابُوا َأمِ  َمَرض   قـُُلوِبِهمْ  َأِفي (35) ُمْذِعِنينَ  ِإلَْيهِ  يَْأُتوا اْلَحق   َلُهمُ  َيُكنْ  َوِإنْ  (38) ُمْعِرُضونَ 

 .(5)" (11) الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  ُأولَِئكَ  َبلْ  َوَرُسولُهُ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َيِحيفَ  َأنْ 
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  وِلهِ َوَرسُ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا َوِإَذاو هذه َاآْلية "  " دليل على وجوب شجابة الدَّعوة  بـَيـْ

شىل احْلاكم سأنَّ ا هل سبحانه و تعاىل  ّم من ُدعي شىل رسول ا هل ليحكم بينه و بني خصمه فلم 
 .(4) " قـُُلوِبِهمْ  َأِفييستجب بأقبح املذّمة " 

نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  قـَْولَ  َكانَ  ِإنََّما"  / قوله تعاىل:2  َأنْ  بـَيـْ
 .(4) "  اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ  َوَأطَْعَنا َسِمْعَنا يـَُقوُلوا

و قد دّل ت َاآْلية على وجوب شستجابة اْلمؤمن ملن يدعوه شىل الّتحاكم شىل ررع ا هل سبحانه و 
  .(3) الّدعوة يكن ظاملا تعاىل، وأّن من أعرض عن  ل  ومل يلّب 

  

                                                           

 .24و  41، 42سورة النور اآليات   (1)
/ 41م،  2412هـ  1433اجلامع سأحكام القرآن،أبو عبد ا هل حممد القرطيب، حتقي ق عبد الرزا  املهدي ، دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان   (2)

211. 
 .21سورة النور االية   (3)
 .43/212 م، 1124سنة  41تفسري القرآن العظيم، حممد بن شمساعيل بن كثري ، دار شحياء الرتاث،حلب،سوريا، ط   (4)
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 المطلب الثاني : 
 القاضي أو من يستخلفه

 الفرع األول : 
 استدعاء القاضي بنفسه للُمدََّعى عليه و مشروعيته 

 الغصن األول : استدعاء القاضي بنفسه للُمدََّعى عليه

شىل مسكنه  أّن اَْلقاضي خمرّي بأن يقوم باستدعاء اْلُمدََّعى عليه بنفسه حيث ينتقل رخصّيا
وقد فعل  ،ولقد فعل الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم كلي الّنوعني ،وقد يبعث من حيضره،إلحضاره

ولكّن هذا َاإْلجراء قد ُعدل عنه فيما بعد، بعد شّتساع رقعة اخْلالفة  ،اَْلقضاة اّلذين جاءوا بعده مثله
و قد  ،بل يبعث من حُيضره،دََّعى عليهحيث أصبح اَْلقاضي ال يقوم بنفسه باستدعاء اْلمُ ،اإْلسالمية

 أرجع بعض اَْلفقهاء عزو: اْلقضاة عن استدعاء اخْلصوم بأنفسهم شىل سببني :
 .و عدم وجود اْلقاضي اْلوق ت اْلكايف إلستدعاءهم بنفسه،: كثرة اخْلصوم أحدهما
ولو قام بنفسه ،فلو قام مع اَْلكّل يكون فيه حرج،: شّن حشمة اَْلقاضي مبجلسه و أعوانه ثانيهما

 .(5) ُيستخّ  به، فال حيصل اَْلمقصود 
 الغصن الثاني : مشروعية قيام القاضي بنفسه باستدعاء الُمدََّعى عليه
 : َعى عليه باحْلديث الّتايل  كرهشستدّل اَْلفقهاء على مشروعية قيام اْلقاضي بنفسه باستدعاء اْلُمدَّ 

فباعها من أيب  ،قدم مّكة بإبل (4) أّن رجاًل من أراش ُكر عن رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم 
و شّي  ،فقال : يا معشر قريش : شّي رجل غريب ابن سبيل ،فقام يف اْلمسجد،فمرله،جهل بن هشام

و يأخذ يل حبّقي ؟ و رسول ا هل  فمن رجل يعديين عليه،،بع ت شبال من أيب جهل فمرلين و ظلمين
 .ْلمسجد، قال : فقالوا :  ل  الّرجل يعدي  عليهصّلى ا هل عليه و سّلم جالس يف ا

                                                           

كتاب " ررح أدب القاضي "، حسام الدين بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري املعرو: بالصدر الشهيد، حتقي ق حمي هالل السرحان،    (1)
 .41/314م،  1111هـ  1311مربعة اإلرراد، بغداد، 

؛ أطلس 43/22دار شحياء الثرات العريب،باب اخلاء، أراش : برن من خنهم ؛ و خنهم شسم قبيلة يف اليمن، لسان العرب، ابن منظور،   (2)
م، ص  2414هـ،  1431، 41الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراردين،سامي بن عبد ا هل بن أمحد املولود، مكتبة العبيكـان، الرياض، ط

13. 
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و شمّنا فعلوا  ل  شستهزاء  ،و بعث ت قريش يف أثرمها رجالً ،فقام معه،فذكر له  ل  ،قال : فانرل ق شليه
 ملا قد علموا مابني رسول ا هل صّلى ا هل عليه وسّلم و بني أيب جهل من اْلعداوة.

 .فأتى اَْلباب فضربه
 فقيل : من هذا ؟

 .ال : حمّمدفق
 .أّي : من اخلو: ،قال : فخرج أبو جهل و ما يف وجهه رائحة من الّذعر

 .فقال : أعط هذا حّقه
 .فقال : نعم
وجاء الّرجل فوق  عليهم فقال : جزاه ،فأخربهم (5) فجاء الّرسول ،و أعراه شيّاه ،فأخرج حّقه،فدخل
أبو جهل، فقالوا: ويل  ما صنع ت ؟ فقال : و فلم يتفرّقوا شىل أن جاء  ،فقد أخذ يل حبّقي ،ا هل خرياً 

و أّن معه  ،فقل ت من ؟ فقال : حممد، فذهب فؤادي فخرج ت،ا هل ما هو شاّل أْن ضرب علّي اْلباب
فوا  هل ما ملك ت نفسي أن ،و أنيابه لفحل قّط،أن كان ليأكلين لو شمتنع ت،لفحال ما رأي ت مثل هاّمته

 .(4) أعري ت حّقه "
 (3) يف ررحه لكتاب أدب اَْلقاضي لْلخّصا:،(4) به الّصدر الّشهيد و هذا حديث أستشهد 

 .(1)ة و الّسالم قام بنفسه باإْلعداءو ليبنّي أّن الّرسـول عليـه الّصال،ليبنّي جواز اإْلعداء مبجّرد الدَّعوى
  

                                                           

 يقصد بالرسول هنا، الرجل الذي بعثته قريش يف أثر الرسول )ص( و الرجل الغريب.  (1)

وما بعدها ؛ شنسان  41/321م،  1131هـ  1322السرية النبوية، عبد املال  بن هشام املعافري،مربعة مصرفى البايب احلليب و أوالده مبصر،   (2)
هـ  1321 ،43العيون يف سرية اسأمني املأمون املعروفة بالسرية احللبية، اإلمام علي بن برهان الدين احلليب الشافعي، املربعة اسأزهرية مبصر، ط

 .323، 41/322م،  1132
هـ يف معركة  231هـ و أستشهد  424هو حسام الدين بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري احلنفي،املعرو: بالصدر الشهيد،ولد سنة   (3)

 . 121غا ص ؛ تاج الرتاجم، شبن قرلوب 41/14قروان، راجع حمي هالل السرحان أثناء تقدميه لكتاب ررح أدب القاضي للخصا:، 
هـ، و هو من أهم فقهاء اسأحنا:، أهم  211هـ و تويف سنة  121اخلصا: : هو أمحد بن عمر بن مهري الشيباي أبو بكر اخلصا:، ولد سنة   (4)

؛ تاج  144كتبه " كتاب أدب القاضي " و " أحكام الوق  " و "الشروط الكبري و الشروط الصغري "،طبقات الفقهاء للشريازي، ص 
 .12اجم،شبن قرلوبغا، ص الرت 

 .314/ 41( ررخ أدب القاضي، الصدر الشهيد، 42) (2)
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 الفرع الثاني : 
 حكم إجابة الُمدََّعى عليه لدعوة القاضي و مشروعيتها 

 (5) إجابة الُمدََّعى عليه لدعوة القاضي  الغصن األول: حكم

 أّول : الحالت الّتي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم :
تُعترب شجابة اْلُمدََّعى عليه لدعوة احْلاكم أو اْلقاضي لْلحضور شىل جملس احْلكم واجبة، سأّن 

ْلُمدََّعى عليه واجب و أّن على ا ،الّدعوة شىل احْلاكم دعوة شىل تربي ق أحكام ا هل سبحانه و تعاىل
فإ ا شمتنع عن احْلضور فقد باء بغضب ،و شالّ وّكل وكيال حيضر مقامـه،احْلضور شىل جملس اْلقضاء ديانة

من ا هل سبحانه و تعاىل، و استح ّق اَْلعذاب َاسْأخروي بغّض الّنظر عن اْلعقاب الّدنيوي اّلذي يكون 
االت اّليت جيب على اْلُمدََّعى عليه فيها شجابة دعوة من شختصاص اْلقاضي أو احْلاكم، و فيما يلي َاحلْ 

 احْلاكم :
/ ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه يُقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه أّي: أن تكون اَْلمسافة بني جملس 1

ال تتّم ففي هذه احْلالة وجب ت عليه الدَّعوة، سأنّه ،اْلقضاء و شقامة اْلُمدََّعى عليه مسافة اْلقصر أو دوهنا
 .مصاحل اسْأحكام و شنصا: الءمظلومني من الظّاملني شالّ بذل 

ففي هذه احلالة شن كان ت ال جتب ،/ ش ا شعتقد اْلُمدََّعى عليه بعدم ثبوت ح ّق قبله لْلُمدَِّعي2
محل شاّل أهّنا ش ا صدرت الدَّعوة من احْلاكم فإنّه جيب عليه اإْلجابة له، سأّن اَلْ ،َاإْلجابة و ال تُلزمه

 .قابل لْلحكم و الّتصر: و اإْلجتهاد
مثل: تقدير الّنفقات، فهنا ،/ ش ا كان اَْلقيام باحْل ّق يتوّق  على حكم احْلاكم و تقديره43

أّما ش ا كان ت للّزوجة فأّن ،جيب َاإْلجابة و َاحْلضور فيها عند احْلاكم لتقديرها شن كان ت لأْلقارب
 .وبني اإْلجابة،لّزوجة حيث مل يلزمه اإَْلجابةاَْلُمدََّعى عليه خمرّي بني شبانة ا

بينما اَْلُمدَِّعي يعتقد ثبوته، ففي هذه احْلالة على اَْلُمدََّعى ،/ ش ا كان َاحْل ّق خمتلفا يف ثبوته44 
 .عليه واجب اإْلجابة، سأهّنا دعوى ح قّ 

 

                                                           

 .414و  412؛ القضاء و نظامه يف الكتاب و السنة، احلميضي، ص  342/ 41( تبصرة احلكام، ابن فرحون، 41) (1)
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 ثانيا : حالت عدم وجوب اإلجابة أو تحريمها :
امة اْلُمدََّعى عليه و جملس اْلقضاء أبعد من مسافة اْلقصر، فال /ش ا كان ت اَْلمسافة بني شق1

   .جتب َاإْلجابة
/ ش ا علم اَْلُمدَِّعي بإعسار خصمه حرم عليه طلبه و دعواه شىل احْلاكم، كما أّن اَْلُمدََّعى 2

  .عليه ال تلزمه ال َاإْلجابة و ال اَْلوفاء
ن يرفع عليه دعوى ليحكم عليه باجْلور، مل جتب / ش ا علم اَْلُمَدعى عليه أّن خصمه يريد أ3

بل أّن َاإْلجابة حُتّرم ش ا كان َاحْلكم يتعّل ق بالّدماء و اْلفروج و احْلدود و سائر اْلعقوبات  ،عليه َاإْلجابة
 .الّشرعية
غري أنّه ال يتوّق  على حكم احْلاكم و تقديره، فهنا ،/ ش ا شعتقد اَْلُمدََّعى عليه ثبوت احْل قّ 4

وال حُيّل له أن يقول خلصمه ال أدفعه ل  شالّ  ،جيب عليه أداؤه على اْلفور، مثل: رّد اْلمغصوب
  .سأّن اَْلمرل ظلم،باحْلكم

 الغصن الثاني : مشروعية إجابة الُمدََّعى عليه لدعوة الحاكم

 فيمايلي : شّن َاسْأّدلة اّليت توجب على اْلُمدََّعى عليه شجابة دعوة احْلاكم أو اْلقاضي تتمثل
 فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها يَا"  / قوله تعاىل5
ر   َذِلكَ  اآْلَِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى فـَُرد وهُ  َشْيء   ِفي تـََنازَْعُتمْ   َخيـْ
 .(5) "( 15) تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ 

وهذه َاآْلية دليل على وجوب شجابة دعوة اْلقاضي للّتحاكم، سأّن أُويِل اسْأمر يف هذه َاآْلية يراد 
و اَْلقضاة يدخلون يف أُويِل اسْأمر دخوال ،هبم : َأسْأمراء و َاحْلّكام على أحد اْلقولني يف منت اآْلية

 .(4) جيب شجابة دعوة اْلقاضي لذل  ،أّولّيا
من كان بينه و بين أخيه شيء أدعى إلى  حاكم / قول الّرسول صّلى ا هل عليه وسّلم: " 4

 .(4) " من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم ل حّق له
                                                           

 .21سورة النساء اآلية   (1)
 .224و  241/ 42اجلامع سأحكام القرآن، القرطيب،  اجمللد الثالث   (2)
؛و أخرجه الررباي يف املعجم الكبري  14/144السنن الكربى، البيهقي،وقال أنه مرسل، كتاب أدب القاضي، باب من دعى شىل حكم حاكم ،   (3)

ارخيها و عن مسرة، أنظر املعجم الكبري سأيب القاسم سليمان بن أمحد املعرو: بالررباي، حتقي ق أمحدي عبد اجمليد السلمي، جمهول الربعة و ت
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،كما أورده (4) يف تبصرته(5)  فهذا دليل على وجوب شجابة دعوة احْلاكم، و قد أورده شبن فرحون

و هذا أثناء سرده ،يف كتابه أحكام اَْلقرآن يف باب لزوم اإْلجابة ملن ُدعي شىل احْلاكم(4) جْلّصاص اَ 
  .(3)..." .لآْلية :" و ش ا دعوا شىل ا هل و رسوله

 الفرع الثالث : 
 خليفة القاضي

 الغصن األول : األحكام العامة لإلستخالف 
وعلى أنّه ش ا هناه فليس ،ْلقاضي يف اإْلستخال: فله  ل شتّف ق اَْلفقهاء على أّن َاإْلمام ش ا أ ن ل

و ل  سأّن اْلقاضي شمّنا يستمّد واليته من اإْلمام فال ميل  أن خيالفه يف تعّيني خلفا ،له أن يستخل 
؛أّما شن أطل ق َاإْلمام فلم يأ ن و مل ينه فهناك شجّتاهات يف  (1) له مىت هناه، كاْلوكيل مع املوّكل 

 .و شمّنا سأكتفي مبا  هب شليه اْلمالكية،هذا ليس مقام لشرحها و،اْلمذاهب
فحسب فقهاء اَْلمالكية:ش ا جتّرد عقد تولية اَْلقاضي عن الّنهي أو اإْل ن باإْلستخال:، فليس 

و ال شن عاقه ما يعو  من ،لقاضي اخْلليفة شستخال: قاضي مكانه ش ا كان حاضرا حيكم
خلفه يف اْلبلد اّلذي هو فيه لَيْكفه بعض تعب اخْلصوم؛ أّما ش ا كان وهذا يف حالة ما ش ا شست،الّشغل

  .عمل اَْلقاضي واسعا يريد أن يقّدم يف اجْلهات اْلبعيدة فاْلمشهور اجْلواز

                                                                                                                                                                                     

؛ و أخرجه البزار يف مسنده عن عمران بن حصني، أنظر البحر الزخار املعرو: مبسند البزار للحافظ أيب بكر  41/222مكاهنا، باب السني 
 41/24لربعة، أمحد بن عمرو بن عبد اخلال ق العتكي البزار، حتقي ق حمفوظ الرمحان زين ا هل، مكتبة العلوم و احلكم، املدينة املنورة، جمهول تاريخ ا

؛ قال شبن عريب : هو حديث باطل، فأما قوله " فهو ظامل " فكالم صحيح، و أما قولة " الح ق له " فال يصح، و حيمل أن يريد به أنه على 
 221 /43م ،  2414هـ  1431غري ح ق، أنظر أحكام القرآن سأيب بكر حممد بن عبد ا هل املعرو: بإبن العريب، دار الكتاب العريب، بريوت، 

؛ قال أبو بكر اهليثمي : "هو ضعي  و قد وثقه شبن عدي" أنظر جممع الزوائد و منبع الفوائد لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، كتاب 
 .111/ 44م،  1112هـ  1414اسأحكام،باب من دعى شىل احلاكم فإمتنع، مكتبة القدس،

 .11لقد سب ق ترمجته ص   (1)
 .342/ 41رحون، تبصرة احلكام ، ابن ف  (2)
؛ طبقات الفقهاء، الشريازي،  42/114هـ، سري أعالم النبالء، الذهيب،  314اجلصاص : هو ابو بكر امحد بن علي الرازي احلنفي مات سنة   (3)

 .11؛ تاج الرتاجم، قرلوبغا، ص  144ص 
 .41/34، لبنان،بدون حتديد تاريخ الربعة، أحكام القرآن، أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، دار الكتاب العريب،بريوت  (4)
 .33/312( املوسوعة الفقهية، وزارة اسأوقا: و الشؤون اإلسالمية بالكوي ت، جمهول دار النشر و تاريخ الربعة، مادة قضاء، 05) (2)
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و ال ُيشرتط يف نائب اْلقاضي أن تتوّفر فيه كّل صفات و رروط اْلقاضي،شاّل ش ا كان مستخلفا 
يه أن يكون عاملا هبا ؛أّما ش ا شستخل  يف جزء خاّص فال ُيشرتط فحينئذ جيب عل،يف مجيع اسْأحكام

  بل جيب أن يكون عاملا بذل  اجْلزء فقط.،فيه أن يكون عاملا بكّل اسْأحكام
 

 
و هذا ش ا كان ت تولية الّنائب مبقتضى ،ينعزل خليفة اْلقاضي أو نائبه مبوت اْلقاضي أو بعزله

الّنائب مبقتضى ش ن اسْأمري أو اخْلليفة فينبغي أن ال ينعزل الّنائب أّما ش ا كان تعيني  ،والية اْلقاضي
بل ال ينعزل حىّت يف حالة موت اخْلليفة أو اسْأمري، سأهّنما قاما بتعيينه ملصلحة  ،مبوت اْلقاضي
 .(5) و ال جيوز شنعزاله شالّ ش ا عزله اخْلليفة أو َاسْأمري الثّاي ،اْلمسلمني
 

 قيام خليفة القاضي بإحضار  الغصن الثاني : حالت
 الُمدََّعى عليه إلى مجلس القضاء           

 
ميكن اَْلقول أّن خليفة اْلقاضي أو نائبه ،من خالل اسْأحكام اْلعامة لإْلستخال: اّليت  ُكرت آنفا

 يقوم بإستدعاء و شحضار اْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء يف احْلاالت التالية: 
فأّن اَْلقاضي له أن ،و كان عقد الّتولية يأ ن له باإْلستخال:،ض اَْلقاضي أو سافر: ش ا مر  أّول

مبا يف  ل  شستدعاء اْلَمدََّعى عليهم و ،جيعل يف مكانه من يقوم مقامه يف تسيري مرف ق اْلقضاء
ن لْلقيـام و يقوم خليفة اَْلقاضي هبذه اَْلمهّمة سواء بنفسه أو يبعث َاسْأعوا،شحضارهم شىل جملس اْلقضاء

 .وله كذل  أن يسل  كّل طر  و شجراءات شستدعاء و شحضار اْلُمدََّعى عليه،بذل 
: ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه يقيم يف بلد بعيد عن بلد اْلقاضي ولكن داخاًل يف حمّل واليته،  ثانيا

ْلقاضي يسمع بّينة ففي هذه احْلالة فإّن اَ ،وكان لْلقاضي خليفة أو نائٌب له يف بلد اْلُمدََّعى عليه
اْلُمدَِّعي، و يكّل  نائبه أو خليفته مبواصلة بقية اإْلجراءات جتاه اْلُمدََّعى عليه اْلمقيم يف بلد خليفة 

 .اْلقاضي

                                                           

 .23،24،22/ 41تبصرو احلكام،  ابن فرحون،   (1)
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: ش ا ختّل  اَْلُمدََّعى عليه عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء بعذر ررعي، كاْلمرض أو ش ا كان ت  ثالثا

ففي هذه ،و كان عقد تولية اْلقاضي يأ ن له باإْلستخال:،احْلضور امرأة خمّدرة يسقط عليها واجب
احْلالة يكّل  اَْلقاضي خليفته باإْلنتقال شىل مسكن اْلُمدََّعى عليه اْلمتخّل  عن احْلضور بعذر ررعي 

 (5)لْلقيام باإْلجراءات 

 المطلب الثالث : 

 
 أعوان القاضي

 الفرع األول:
 ن بإحضار الخصوم المقصود بأعوان القاضي المكلفو 

 وشروط تعيينهم و السلطة المكلفة بذلك 
 الغصن األول: المقصود بأعوان القاضي المكلفون بإحضار الخصوم

و من ،اَْلقاضي أثناء قيامه بوظيفته حيتاج شىل أمناء و أعوان يساعدونه يف تسيري مرف ق اْلقضاء أنّ 
م بصفة عامة و اْلُمدََّعى عليهم بصفة هناك صن  مهّمتهم هي شحضار اخْلصو ،بني هؤالء اسْأعوان

و هؤالء اسْأعوان ،وهذا يف حالة ما ش ا أستدعى عليهم أصحاب َاحْلقو ،خاصة شىل جملس اْلقضاء
و قد شختلف ت تسمّيتهم بإختال: اْلعصور اّليت مّرت هبا اخْلالفة ،مرتّبني على باب اْلقاضي

وعويناً، كما مسّاه اَْلبعض  ،صوم عوناً فقد يسّمى الّشخص اَْلمكّل  بإحضار اخلْ ،اإْلسالمية
 .(4) كما أطل ق بعض اَْلفقهاء على اسْأعوان اسم أجرباء ،رسوالً 
 
 

 
                                                           

 . 113ر الشرعية ص راجع الفصل الثالث من هذا الباب املتعل ق باسأعذا  (1)
؛ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو شسحا  بن يوس   42/121؛ هناية احملتاج شىل ررح املنهاج، الرملي،  33/ 41تبصرة احلكام،ابن فرحون،  (2)

 .324/  43م، 1112هـ 1411،سنة 41الفريوزأبادي الشريازي،دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان، ط
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 الغصن الثاني : شروط تعيينهم و السلطة المكلفة بهذا التعيين

 أّول: شروط تعيين أعوان القاضي :
صوم عّدة رروط أمّهها: أن كبقية أعوان اَْلقاضي، ُيشرتط يف اسْأعوان اْلمكّلفني بإحضار اخلْ 

 يكونوا من  وي الّدين و اسْأمانة و اْلبعد عن الّرمع.
" وال يكون اَْلُعوين شاّل ثقة مأمونا، سأنّه قد يرلع َاخْلصوم  (1) يف هذا الّصدد يقول اَْلمازري:       

قد خيا: منه و  ،و قد يرري على اْلمنع و اإْل ن ،على ما ال ينبغي أن يرلع عليه أحد اخْلصمني
فكّل من يستعني به اْلقاضي على قضائه أو مشورته ال يكون شالّ ،على الَنسوان ش ا أحتجن شىل خصام

 . (2) ثقة مأمونا "
 ثانيا : اجلهة املكّلفة بتعيني أعوان القاضي :

كقاعدة عامة فأّن أعوان اَْلقاضي اْلمكّلفون بإحضار اخْلصوم يُعّينون من طر: الّدولة  و  ل  
أو قاضي اْلقضاة، أو من يفّوضه َاخْلليفة أمر ،و اَْلوايل،بواسرة اْلمسؤول اّلذي له ح ّق الّتعيني كاْلوزير

 .(3) تعّيينهم

     .و شستثناء قد يُعّينون من طر: اَْلقاضي
 
 

  

                                                           

هـ، أهم كتـبه        " املعلم لفوائد  231بو عبد ا هل  حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي املازري ولد باملهدية وهبا تويف سنة املازري : هو أ  (1)
 .322/ 43؛ معجم املؤلفني، رضا كحالة،  214، 41/221ررح املسلم " و " شيضاح احملصول "، سري أعالم النبالء، الذهيب، 

 .33/ 41ن فرحون، تبصرة احلكام،  اب  (2)
 .21نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية،عبد الكرم زيدان، ص   (3)



-111- 



 الفرع الثاني : 
 رزق أعوان القاضي المكّلفون بإحضار الخصوم 

 ن الغصن األول: رزقهم من بيت مال المسلمي
 

شّن أرزا  َاسْأعوان اّلذين يوّجههم اَْلقاضي شىل شحضار اخْلصوم و غريها من اْلمهام اْلمتعّلقة 
و هذا يف حالة ما ش ا مّت ،حبقو  الّناس يكون على عات ق بي ت مال اْلمسلمني، مثلهم مثل اَْلقضاة

 .تعّيينهم من طر: الّدولة
أخذ ريء من اخْلصوم عن اْلقضايا اّليت يُبعثون فإ ا كان هلم رز  من بي ت اْلمال، فال حي ّق هلم 

  .كما ال جيوز لْلقاضي أن جيعل هلم ريئا يف أموال اخْلصوم،فيها
 الغصن الثاني: رزقهم على عاتق القاضي و الخصوم 

 أّول : رزق العون على عاتق القاضي :
ض دعوة اْلُمدَِّعي لْلحضور ش ا اّضرر اَْلقاضي شىل بعث اسْأعوان إلحضار اْلُمدََّعى عليه اّلذي رف

فإّن رز  هؤالء اسْأعوان يكون على عات ق اْلقاضي، و هذا ش ا كان هلذا َاسْأخري  ،شىل جملس اْلقضاء
  .سعة من الّرز 

 ثانيا : رزق العون على عاتق اَْلُمدَِّعي :
 ،صمو عجز عن دفع رز  اْلعون اّلذي بعثه إلحضار اخلْ  ،ش ا مل يكن لْلقاضي سعة من الّرز 
حيث يّتف ق هذا َاسْأخري مع اْلعون على مثن شحضار و ،فإّن رز  اْلعون يكون على عات ق اْلُمدَِّعي

 .شستدعاء اْلُمدََّعى عليه
 ثالثا : رزق العون على عاتق اْلُمدََّعى عليه :

ْلمكّل  فأّن أجر اَْلعون ا،ش ا تبنّي لدد اْلُمدََّعى عليه و شمتناعه عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء
و ال يُعترب  ل  ظلم و ،بإستدعاءه و شحضاره يكون على عات ق اْلُمدََّعى عليه اْلممتنع عن احْلضور
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نتيجـة للدده و شمتناعـه عن احْلضور، أدخل غرميه ،شستباحة ملال اْلمسلم بدون ح ّق، سأّن اَْلُمدََّعى عليه
 .(5) و عّرض بإتال: ماله ،يف ُغرمه

يف هذا الّصدد: " ش ا مل يكن للّشرط اْلمتصّرفني بني أيدي  (4) الكي ولقد قال ابن ررد اْلم
اْلقضاة رز  من بي ت اْلمال كان ُجعل اْلغالم اْلمتصّر: بني اخْلصمني على الرّالب، شاّل أن يلّد 

 .(4) فيكون َاجْلُعل من شحضاره عليه"،تعنيتا بالرّالب،اْلمرلوب و خيتفي
 
 
 

  

                                                           

؛نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي  33،343،344/ 41راجع فيما خيص رز  أعوان القاضي : تبصرة احلكام، ابن فرحون،   (1)
 .121/ 42؛ هناية احملتاج،الرملي،  11/112، ؛ روضة الرالبني و عمدة املفتني،اإلمام النووي21زيدان،ص 

 224ابن ررد املالكي : هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن ررد القرطيب املالكي ريخ املالكية و قاضي اجلماعة بقرطبة، تويف سنة   (2)
 .43/41 لرضا كحالة، ؛ معجم املؤلفني 42/212هـ،صن  ررح العتيبة و خمتصر املبسوطة،سري أعالم النبالء، الذهيب، 

 .344/ 41تبصرة احلكام،  شبن فرحون،  (3)
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 المطلب الرابع : 
 أعوانهاألمير و 

 الفرع األول : 
 المقصود باألمير 

 الغصن األول : األمير لغة 

 .و قد أمر يأمر بالضم شمره بالكسر صار أمرياً و اسأنثى أمرية باهلاء ،اسأمري  و َاسْأمر
 و أمر أيضا يأمر بضم امليم فيهما شمارة بالكسر أيضا.

ره يف كدا مؤامرة راوره و العامة تقول و و تأّمر عليهم تسّلط و أمّ ،و أّمره تأّمرياً :  جعله أمريا 
 . (5) أمره وائتمر اسأمر أّي شمتثله 

و له  ،بالكسر ،و اإلسم : َاإْلمرة،و مصدر أمر علينا مثلثة : ش ا وله،و َاسْأمر : َأحْلادثة ج أمور
 .بالفتح ،علي شمرة مراعة

د اسأعمى و اجلار و املشاور و قائ ،و بفتح مجع أمراء ،و اسأمري : املل  و هي هباء بني اإلمارة
و أوىل َاسْأمر  ،و اَْلمسلطّ  ،و احملدّد و املوسوم و اَْلقناة ش ا جعل ت فيها سنانا ،املؤّمر كمعظّم : أملمّل ّ 

 .(4) الرؤساء و العلماء
 الغصن الثاني : المقصود باألمير عند الفقهاء

مل يبنّي لنا اَْلفقهاء ما اَْلمقصود  ،قضاءأثناء سردهم لرر  شحضار اْلُمدََّعى عليه شىل جملس الْ 
و يف هذا الّصدد يقول ،باسْأمري؟، فمنهم من اعترب اَْلمكّل  بإحضار اْلُمدََّعى عليه باْلقّوة هو اْلوايل
وهو يف منزله قد توارى ،أحدهم : " و لو أّن رجال أتى اَْلقاضي فقال أّن يل على فالن حّقا

، و منهم من يرى أّن اَْلمكّل  (4) قاضي يكتب شىل اْلوايل يف شحضاره"فأّن اَلْ ،وليس حيضر معي،عيّن 
فيقول أحدهم : "و ش ا شستعدى على حاضر ،بإحضار اْلُمدََّعى عليه باْلقّوة هو: الّسلران و أعوانه

                                                           

صر، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، تقدمي و تعلي ق الدكتور حيي مراد، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع، القاهرة، م  (1)
 .22هـ، حر: اسأل  مادة أمر، ص  1422م  2441الربعة اسأوىل، 

 .324القاموس احمليط، الفريوزأبادي، باب الراء، فصل اهلمزة، مادة أمر، ص   (2)
 .321/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (3)
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فإن شمتنع بال عذر أحضره بأعوان  ،يف اْلبلد أحضره بدفع ختم طني رطب أو غريه أو مرّتب لذل 
 .(5)  الّسلران "

و َاسْأصل يف قيام اسْأمري بإحضار اْلُمدََّعى عليه :بأّن أبا بكر الّصّدي ق رضي ا هل عنه، كتب شىل 
و أحلفه على قرب  (4) أمريه على اْلبحرين :"و أن أبعث شليه بقيس بن اْلمكشوح (4) اْلمهاجر بن أمّية

 ."(3) رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم مخسني ميينا أنّه ماقتل
 .أستخلص ممّا سب ق أّن اَْلمقصود باسْأمري عند اْلفقهاء هو : الوايل أو الّسلران

 الفرع الثاني :
      حالت قيام األمير بإستدعاء و إحضار الُمدََّعى عليه 

 الغصن األول : في حالة تعّذر إحضار الُمدََّعى عليه بأعوان القاضي  

ليه لْلحضور شىل جملس اْلقضاء بواسرة أعوانه، مع شبراز ش ا قام اَْلقاضي بإستدعاء اْلُمدََّعى ع
 (1) عالمة تّدل على شستدعاء اْلقاضي كقرعة مشع أو طني هبا ختم اْلقاضي، أو قرعة ور  أو قرطاس

لكّن اْلُمدََّعى عليه رفض َاإْلستجابة، أو قام بتكسري الّرني أو الّشمع،  ،أو كاغد خمتوم خبتم اْلقاضي
و  ل  باْلكتابة شليه إلحضار ،فإضرّر اَْلقاضي شىل اإْلستنجاد باْلوايل ،  اَْلمختوم خبتمهأو مّز  اَْلور 

و اَْلوايل شمّنا ،اْلُمدََّعى عليه اْلمتخّل  عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء، سأّن يف هذا شحياء حلقو  الّناس
 . (1) صم ُنِصب إلحياء حقو  النّاس، فكان لْلقاضي أن يستعني به يف شحضار اخلْ 

 الغصن الثاني : في حالة الهجوم على مسكن الُمدََّعى عليه و تفتيشه أو هدمه 

                                                           

 .221/ 42هناية احملتاج، الرملي،    (1)
سد الغابة يف معرفة الصحابة، شبن اسأثري، املهاجر بن أمية بن املغرية أخو أم سلمة زوجة النيب )ص( سأبيها وأمها رارك يف حروب الردة أنظر : أ  (2)

 .214/ 42؛ اإلستيعاب يف أمساء اسأصحاب، شبن عبد الرب،  41/12؛ كتاب الربقات الكبري، شبن سعد، 322/ 44
الم النبالء، قيس بن مكشوح : هو اسأمري أبو حسان املرادي، كان ممن أدرك زمن النبوة، وكان من أمراء علي يوم صفني فقتل يومئذ، سري أع  (3)

 .42/22؛ كتاب الربقات الكبري، شبن سعد،  41/122الذهيب، 
 .114/ 41( روضة القضاة و طري ق النجاة، السمناي، 05) (4)
س، قرطاس : الِقرطاس أو الُقرطاس و قرطس و فرطاس، كله : الصحيفه الثابتة اليت يكتب فيها، لسان العرب إلبن منظور، باب القا:، مادة قرط  (2)

41/232 . 

 .324/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (1)
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هناك حالة ثانية يستعني فيها اْلقاضي باسْأمري أو أعوانه من أجل شحضار اْلُمدََّعى عليه اْلممتنع 
َعى عليه حيث يرلب اَْلقاضي من الّسلران أن يُفّتش دار اْلُمدَّ ،عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء

   .اْلمتواري حبثا عنه
أّما ش ا كان يف مكان حصني جاز ،ويف بعض َاسْأحيان يقوم الّسلران بالّتضّيي ق عليه حىّت خيرج

لْلقاضي أن يرلب من اسْأمري أو أعوانه هدم اْلمكان اّلذي حتّصن فيه من أجل الّدخول شليه و 
 .شحضاره

 ّق موضوع الدَّعوى متوّقفا على احْلضور الّشخصي ُيشرتط يف هذه احْلالة: أن يكون شستيفاء احلْ 
حىّت ،و من جهة ثانية جيب أن يكون لْلُمدَِّعي بّينة ُمعتربة على ما يّدعيه،لْلُمدََّعى عليه هذا من جهة

 جيوز لأْلمري و أعوانه أن يهدم اَْلمكان اّلذي حتّصن فيه اْلُمدََّعى عليه.
 

 حالة ما إذا كان الُمدََّعى عليه يقيم في بلد الغصن الثالث : في                 
 القاضي لكّنه داخل في وليته بلد بعيد عن                                  

ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه يُقيم يف بلد غري بلد اْلقاضي و كان بلد اْلُمدََّعى عليه داخال يف والية 
اضي نائب أو خليفة له يف  ل  اْلبلد، أو مل يوجد  ومل يكن لْلق ،اْلقاضي و شختصاصه اْلمكاي

ففي هذه احْلالة يسمع  اَْلقاضي اَْلبّينة من اْلُمدَِّعي، مث ،كذل  من يصلح لإْلصالح بني اخْلصمني
 يبعث شىل أمري بلد اْلُمدََّعى عليه إلحضاره شىل جملس اْلقضاء يف يوم اْلمرافعة.
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 المبحث الثاني:
 يف الُمدََّعى عليه للحضور إلى الجلسة في ظّل القانونالّشخص المكلف بتكل

 
 

 المطلب األول : 
    تعريف المحضر القضائي و كيفية تعيينه و عزله

 الفرع األول : 
  تعريف المحضر القضائي 

 الغصن األول : التعريف القانوني :

-41ابعة من القانون رقم لقد عّر: اَْلمشرّع َاجْلزائري اَْلمحضر اَْلقضائي من خالل اَْلمادة الرّ 
أَْلمحضرَ اْلقضائي هو ضابط عمومي مُفوَّض من قبل السّلرة السال  الذكر مبا يلي: "  43

اْلعمومية يتوىّل تسيري مكتب عمومي حلسابه اخلاص و حت ت مسؤوليته على أن يكون اَْلمكتب 
 ". خاضعا لشروط و مقاييس خاصّة حُتدَّد عن طري ق التنظيم

 : عناصر التعريف  الغصن الثاني

 ميكن شستخالص عناصر هذا الّتعري  كمايلي :
 : أّول : أّن المحضر القضائي هو ضابط عمومي

فالّضابط اْلقضائي: هو رخص ،جيب الّتفري ق ما بني الّضابط اْلعمومي و الّضابط اْلقضائي
وهو ميارس نشاطه ضمن يقوم بتنفيذ اْلقرارات الّصادرة عن سلرات الّدولة اّليت هلا صفة اإْلمتياز 

و خُتّصص له الّسلرة اْلعمومية مكتبا ملمارسة هذا الّنشاط، و هذا بإعتباره  ،واجب اخْلدمة اْلعامة
 و له سلرة حترير اْلعقود الّرمسية.،وكيال عن زبائنه

بينما الّضابط اْلعمومي : فهو الّشخص اّلذي تُفّوض له الّسلرة اْلعامة سلرة توثي ق اْلعقود 
 مثل: ضابط احْلالة اْلمدنية، و كاتب الّضبط لدى اْلمحاكم، و اَْلمحافظ اَْلعقاري. فقط، 
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فاسْأول: يقوم بتحرير اْلعقود  ،فالّضابط اَْلقضائي ش ن هو أمشل من الّضابط اْلعمومي
و ،فكّل ضابط قضائي هو ضابط عمومي ،بينما الثّاي :تقتصر مهمته يف توثي ق اْلعقود فقط،وتوثيقها

 .كس غري صحيحاَْلع
و بالتايل أرى: أَن تعري  ،يستخلص من  ل : أَن اَْلمحضر اَْلقضائي هو ضابط قضائي

اَْلمشرّع َاجْلزائري لْلمحضر اْلقضائي و وصفه بأنّه ضابط عمومي هو تعري  ناقص، فكان َاسْأوىل أن 
 .يُعرَّ: بأنّه ضابط قضائي

 ثانيا : ُمفوَّض من قبل الّسلطة العامة :

هي اّليت منح ت لْلمحضر اْلقضائي تفويضا لْلقيام مبهام  ،رة اَْلعامة متمثّلة يف الّدولةفالّسل
و تنفيذ اسْأحكام و اْلقرارات ،و تتمّثل بوجه خاص يف: تبليغ اْلعقود و اْلمحّررات،معّينة و حمّددة

 اْلقضائية و باقي الّسندات.

 خاصة :ثالثا: يتوّلى تسيير مكتب عمومي يخضع لشروط و معايير 

فإنشاء و شلغاء مكاتب اْلمحضرين يتّم مبوجب قرار من وزير اْلعدل حافظ اسْأختام، وفْتح 
 .(1) هذه اْلمكاتب خيضع لشروط و هي تتمّتع باحْلماية اْلقانونية 

 
  

                                                           

احملدد لشروط اإللتحا  مبهنة احملضر القضائي و ممارستها  11/42/2441املؤرخ يف  11-41و ما يليها من املرسوم التنفيذي رقم  41أنظر املادة  (1)
 و نظامها التأدييب و قواعد تنظيمها.
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 رابعا : وهو يقوم بتسيير المكتب لحسابه الخاص :
 

و بالّتايل يتلّقى ،ارس مهنة حرّةفاْلمحضر اْلقضائي يقوم مبهاّمه كمحضر قضائي بإعتباره مي
وهو يتقاضى هاته اسْأتعاب حىّت ولو ُأستدعي لْلقيام خبدمات أو مهام لدى  ،أتعابه مباررة من زبائنه

ية تُنّظم عن طري ق مرسوم و ختضع هذه اسْأتعاب لتعريفة رمس ،اْلمحاكم أو اْلمجالس اْلقضائية
 .(1)تنفيذي

 ؤول عن تسيير المكتب:خامسا : أّن المحضر القضائي مس
فإ ا أخّل ،فاْلمحضر اْلقضائي ُيسأل مسؤولية مدنية و جزائية و تأديبية أثناء تسريه ملكتبه

و يف هذا الّصدد ،بغّض الّنظر عن اْلمسؤولية اْلمدنية و اجْلزائية،بإلتزاماته تعّرض لعقوبات تأديبية
ل باْلمسؤولية اجْلزائية و اْلمدنية املذكور: " دون اإْلخال 43-41من قانون  41نّص ت اَْلمادة 

اْلمنصوص عليها يف الّتشريع اْلمعمول به يتعّرض اَْلمحضر اَْلقضائي عن كّل تقصري يف التزاماته 
 اْلمهنية أو مبناسبة تأديتها شىل اْلعقوبات الّتأديبية اْلمنصوص عليها يف هذا اْلقانون".

و َاسْأخراء غري اْلعمدية اّليت يرتكبها نائبه ،كما ُيسأل مسؤولية مدنية عن أخراء مستخدميه  
 . (2) يف اْلعقود و الّسندات اّليت حُيّررها هذا َاسْأخري

ونظام اْلمحضرين اْلقضائيني اّلذي تأخذ به اجْلزائر، خيتل  عن نظام اْلمحضرين اْلمعمول به 
 كمصر و اسْأردن و سوريا.،اْلعربية يف بعض الّدول

بارة عن موّظ  باْلمحكمة، يقوم بإجراءات الّتنفيذ حت ت شررا: و فاْلمحضر يف مصر :هو ع
 . (3) تعليمات قاضي الّتنفيذ

أّما اَْلمحضر يف اسْأردن و سوريا فهو: كذل  عبارة عن موّظ  لدى اْلمحكمة، لكّنه يقوم 
 . (4) بتبليغ اسْأورا  اْلقضائية فقط 

                                                           

منشور  –الذي حيدد أتعاب احملضر القضائي  2441فيفري  11هـ املواف ق لـ  1434صفر  12املؤرخ يف  12-41م أنظر املرسوم التنفيذي رق  (1)
 .2441-12-12مؤرخة يف  11باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 

 املنظم ملهنة احملضر القضائي. 43-41من القانون رقم  11و  11أنظر املادتني   (2)

و  14م، ص  2442، مصر، 41اجلربي وفقا لقانون املرافعات يف املواد املدنية و التجارية، الدكتور سيد امحد حممود أمحد، ط  أصول التنفيذ  (3)
11. 

 ؛ 21م،ص  2444، 2طر  التنفيذ اجلربي و شجراءات التوزيع، الدكتور نصرت منال حيدر، املكتبة القانونية،  دمش ق، ط   (4)
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 الفرع الثاني : 

   تعيين المحضر القضائي و عزله

 الغصن األول: تعيين المحضر القضائي

و هذا بعد حصوله على ،يُعنّي اَْلمحضر اَْلقضائي مبوجب قرار عن وزير اْلعدل حافظ اسْأختام
 و هذه الّشهادة ال مُتنح شالّ ش ا توّفرت الّشروط التالية :،الّشهادة اْلمهنية لْلمحضرين اْلقضائيني

 بية و رفهية./ شجتياز مسابقة حتتوى على شختبارات كتا1
و ال مُتنح الّشهادة ،سنتني 42متابعة تكوين متخّصص مّدته  ،/ بعد الّنجاح يف اْلمسابقة2

 .اْلمذكورة شالّ بعد شختبار شمتحان هناية الّتخرّج 

 جيب أن تتوّفر يف اْلمرتّرح الّشروط الّتالية :،شضافة شىل  ل 
 ./ الّتمّتع باجْلنسية اجْلزائرية1
 .رهادة اللّيسانس يف احْلقو  أو ما يعادهلا/ احليازة على 2
 سنة على اسْأقل. 22/ أن يبلغ 3
 ./ الّتمّتع باحْلقو  اْلمدنية و الّسياسية4
 / الّتمّتع بشروط اْلكفاءة اْلبدنية الّضرورية ملمارسة اْلمهنة. 2
 .يةبإستثناء اجْلرائم غري اْلعمد،/ أن ال يكون قد ُحكم عليه من أجل جناية أو ُجنحة1
 و مل يُرّد شعتباره. ،/ أن ال يكون قد ُحكم عليه كمسرّي من أجل ُجنحة اإْلفالس1
أو عون الّدولة ُعزل مبقتضى ،/ أن ال يكون ضابرا عموميا وقع عزله، أو حماميا ُررب شمسه2

 .(5) شجراء تأدييب هنائي 
 

                                                                                                                                                                                     

 .21،44م، ص  2442عواد القضاة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، اسأردن، أصول التنفيذ، دكتور مفلح 
املنظم ملهنة احملضـر القضائـي ؛               و املواد  2441 -42-24املؤرخ يف  43 -41من القانون رقـم  42،41،14أنظر املـواد   (1)

احملدد لشروط اإللتحا  مبهنة احملضر القضائي و ممارستها  2441-42-11املؤرخ يف  11 -41من املرسوم التنفيذي رقم  42، و 42،43،44
 و نظامها التأدييب و قواعد تنظيمها.
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 الغصن الثاني: عزل المحضر القضائي 

 دل :أّول : العزل من طرف وزير الع
بعد شجراء حتقي ق َأوَّيل ،مُيكن لوزير اْلعدل حافظ اسْأختام أن يُوِق  اَْلمحضر اَْلقضائي فورا

و شبالغ اَْلغرفة اَْلوطنية لْلمحضرين بذل ، و هذا يف ،يتضّمن توضيحات اَْلمحضر اْلقضائي اْلمعين
جرمية من جرائم اْلقانون أو ،سواء كان شخالال بإلتزاماته اْلمهنية،حالة ما ش ا شرتكب خرأ جسيما

 .(5) ممّا ال ُيسمح له باإْلستمرار يف ممارسة نشاطه  ،اْلعام
 ثانيا : العزل عن طريق الهيئات التأديبية:

أعاله ـ  21 يُعزل اَْلمحضر اَْلقضائي اّلذي شرتكب خرأ ـ غري تل  اسْأخراء اْلمذكورة يف املادة
، أو اَْلمجلس (4) (42)  ت الّلجنة اَْلوطنية للرّعنسواء كان،و  ل  من طر: اهْليئات الّتأديبية

 َاسْأعضاء اَْلُمكّونني هلما 2/3، غري أنّه ال ميكن شصدار هذه  اَْلعقوبة شاّل بأغلبية ثلثي (4) (43)الّتأدييب
(44) (3). 

و يف حالة ُرغور مكتب اْلمحضر اْلقضائي بسبب اْلوفاة أو اْلعزل أو الّتوقي  أو يف غريها من 
يُعنيِّ وزير اْلعدل حافظ  ،و بناء على شقرتاح من رئيس اْلغرفة اْلوطنية لْلمحضرين اْلقضائيني ،االتاحلْ 

اسْأختام حمضرا قضائيا ُتسَند له مهمة تسّيري اْلمكتب، و تنتهي هذه اْلمهّمة بعد اإْلنتهاء من 
 . (1) شجراءات الّتصفية، أو زوال اْلمانع

  

                                                           

 السال  الذكر. 43 -41من القانون رقم  21املادة   (1)

أعضاء أساسية هم  42تتشكل من تنشا اللجنة الوطنية للرعن بقرار من وزير العدل و تكل  بالفصل يف الرعون ضد قرارات اجملالس التأديبية و   (2)
حمضرين فضائيني ختتارهم الغرفة الوطنية من غري أعضاء اجملالس التأديبية  44قضاة برتبة مستشار من احملكمة العليا يعينهم وزير العدل، و  44: 

 املذكور سابقا(. 43 -41من القانون  21)  املادة 

أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا،و تتم هذه النشأة عن طري ق  41ية، و هو يتكون من اجمللس التأدييب ينشأ على مستوى كل غرفة جهو   (3)
 من القانون املذكور(. 21ثالث سنوات قابلة للتجديد ) املادة  43اإلنتخاب ملدة 

 الساب ق  كره. 41-43من القانون  12و  23أنظر املادتني   (4)

 .41 -43من القانون  34( أنظر املادة 05) (2)
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 المطلب الثاني :
 المحضر القضائي صالحيات

 الفرع األول : 
 قيام المحضر القضائي بالّتنفيذ  

احملضر اَْلقضائي هو اَْلوحيد اّلذي يقوم بتنفيذ الّسندات الّتنفيذية يف كّل اْلمجاالت، ما عدا 
 .(5) اَْلمجال َاجْلزائي

ر: اْلمحضر من  .ش.م.ش الّسندات الّتنفيذية اَْلقابلة للّتنفيذ من ط 144وقد عّددت اَْلمادة 
و لعّل أهّم هذه الّسندات هي: َأسْأحكام و َاسْأوامر و اَْلقرارات الّصادرة عن اجْلهات ،اْلقضائي

 اْلقضائية، سواء كان ت حماكم أّول درجة أو حماكم ثاي درجة.
من  111شىل  224و قيام اَْلمحضر اَْلقضائي بتنفيذ الّسندات الّتنفيذية يستند شىل اْلمواد 

 .(4) شضافة شىل شستناده شىل نصوص قوانني خاّصة أخرى  ، .ش.م.ش
و الّتنفيذ اّلذي يقوم به اَْلمحضر اَْلقضائي، شّما أن يكون جربيا أو شختياريا ؛ و الّتنفيذ َاجْلربي: 
شّما أن يكون مباررا أو غري مبارر ؛ فالّتنفيذ َاجْلربي اَْلمبارر: هو اّلذي يتعّل ق بتنفيذ سندات تنفيذية 

ن شلزام اَْلمدين أو اَْلمنفذ ضّده بتسليم عقار أو شخالءه، كررد اْلمستأجر من اْلعني اّليت تتضمّ 
وقد يتعّل ق باْلقيام بعمل أو اإْلمتناع عن  ،أو تسليم منقول ُمعنّي بالّذات، كتسليم سّيارة مثال،يشغلها

 .اجْلار بغل ق الّنافذةأو َاحْلكم على  ،عمل، كاحْلكم على الّزوجة بالّرجوع شىل مسكن الّزوجية
                                                           

من  .ش.م.ش على ما يلي " يتم التنفيذ من طر: احملضرين القضائيني، بناء على طلب املستفيد من السند التنفيذي أو من ممثله  111نص ت املادة   (1)
 القانوي أو اإلتفاقي ".

 من هذه النصوص القانونية جند على سبيل املثال :  (2)
 21مؤرخ يف  14 – 23ربي ملستحقات الضمان اإلجتماعي املنصوص عليها يف القانون رقم و املتعلقة بإجراءات التحصيل اجل 22شىل  21املواد 

من القانون  124املتعل ق بإلتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي ؛ وكذل  املادة  1123-41-42هـ املواف ق لـ  1443رمضان عام 
مجادي الثانية  21املؤرخ يف  11-43املتضمن املوافقة على اسأمر رقم  2443-14-22هـ املواف ق  1424رعبان  21املؤرخ يف  12-43رقم 
غش ت املتعل ق بالنقد و القرض، و املادة املذكورة تتعل ق ببيع اسأموال املرهونة لفائدة املؤسسات البنكية من طر:  22هـ املواف ق لـ  1424عام 

 احملضرين القضائيني.
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أّما الّتنفيذ َاجْلربي غري اَْلمبارر أو الّتنفيذ عن طري ق احْلجز و نزع ملكية اْلمال اْلمحجوز و 
َأحْلجز الّتنفيذي على  ،طرقه كثرية و متعّددة منها: َأحْلجز الّتحفظي، َأحْلجز الّتنفيذي على اْلعقار

جز ماللمدين لدى اْلغري، و غريها من احْلجوز ؛و ح ،منقول، َأحْلجز على اسْأجور و اْلمرتّبات
عليه اإْلستعانة باْلقّوة اْلعمومية ،اَْلمحضر اَْلقضائي يف سبيل الّتنفيذ اجْلربي للّسندات الّتنفيذية

 .(5) اْلمسّخرة من طر: وكيل اجْلمهورية اْلمختّص شقليميا 
 الفرع الثاني :

   صالحيات المحضر القضائي في مجال  التبليغ 

 الغصن األول: تعريف التبليغ و أوقاته 

 أّول : تعريف الّتبليغ :
عّر: اَْلفقه اَْلقانوي الّتبليغ أو َاإْلعالن بأنّه :" شجراء يقصد به طالب الّتبليغ أو طالب اإْلعالن، 

ي  أو تكل ،شّما شحاطة اْلمعلن شليه علما بعمل أو شمتناع عن عمل قام به أو يقوم به طالب اإْلعالن
 .(4) اْلمعلن شليه اْلقيام أو اإْلمتناع عن عمل" 

 
و متكينه من اإْلّطالع عليها، و تسليمه ،كما عّر: شعالن اْلورقة بأنّه :" شخرار اْلمعلن شليه هبا

صورة منها "؛أو هو: " شيصال أمر أو واقعة شىل علم رخص معنّي على يد موّظ  رمسي، أو عن أّي 
 .(4) طري ق تسليمه صورة منها"  و  ل  عن،طري ق آخر حيّدده

و الّتبليغ أو َاإْلعالن: شّما أن يكون تبليغا عاّما، و هو تبليغ الّشخص عّما يـُّتخذ من شجراءات 
 دون بيان وسيلة.

و شّما أن يكون شعالنا أو تبليغا رمسّيا، و هو: الّتبليغ اّلذي يكون عن طري ق موّظ  متخّصص 
اسْأحيان اْلمحضر اْلقضائي ؛ و يف هذا الّصدد أرارت اَْلفقرة  و كفاءات خاّصة، و هو يف غالب 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 144أنظر املادة   (1)

، جلديد يف قضاء تنفيذ اسأمور املستعجلة و اإلعالنات القضائية "، عبد الرحيم شمساعيل زيتون و صالح الدين مجال الدين،دار نصر للرباعة" ا  (2)
 .231م،ص  2443مصر،سنة 

 .142، ص 222م، بند  1114القانون القضائي اخلاص،شبراهيم جنيب سعد، منشأة املعار:، اإلسكندرية،   (3)
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من  .ش.م.ش شىل  ل  بقوهلا :> يُقصد بالّتبليغ الّرمسي الّتبليغ اّلذي مّت  441َاسْأوىل من اْلمادة 
 .مبوجب حمضر يعّده اَْلمحضر اَْلقضائي <

 ثانيا : أوقات التّبليغ :
ه ال جيوز اَْلقيام بأّي تبليغ رمسي قبل الّساعة الثّامنة من  .ش.م.ش فإنّ  411بناء على اَْلمادة 

 و بعد ش ن من اْلقاضي.،و ال خالل أيام اْلعرل، شالّ يف حالة الّضرورة ،صباحا و ال بعد الثّامنة مساء
ُيستفاد من هذه اْلمادة :أّن اَْلمحضر اَْلقضائي جيب عليه أن يقوم بإجراءات الّتبليغ خالل 

و مُينع عليه شجراء أّي  ،من الّساعة الثّامنة صباحا شىل الّساعة الثّامنة ليال،ّددة قانوناَاسْأوقات اَْلمح
 .وهذا تفاديا إلزعاج النّاس و حفاظا على راحتهم ،تبليغ خارج هذه اسْأوقات و خالل اْلعرل

يف حالة و  ل   ،و شستثناء من  ل ، جيوز له الّتبليغ خارج َاسْأوقات الّرمسية و يف أيام اْلعرل
 .و بعد احْلصول على ش ن كتايّب من اْلقاضي ،الّضرورة و اإْلستعجال

 الغصن الثاني: مجالت الّتبليغ الّرسمي

ش ا كان الّتبليغ الّرمسي هو اسَْأداة َاسْأساسية اّليت رمسها  .ش.م.ش لتمكني اخْلصوم من اْلعلم بإجراء 
ي يف كاّفة اإْلجراءات،سواء كان ت سابقة على فهو ُيستخدم كوسيلة عامة لإْلعالن الّرمس ،معنّي 

اخْلصومة كاإْلنذارات و تبليغ اْلعرائض أو الحقة هلا كتبليغ اسْأحكام و حماضر احْلجز ؛وهذا ما 
من  .ش.م.ش الّسال   كرمها بقوهلما :> ميكن  441أرارت شليه اَْلفقرتان الثّانية و الثّالثة من اْلمادة 

 ي بعقد قضائي أو عقد غري قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.أن يتعّل ق الّتبليغ الّرمس
 .. <..جيوز الّتبليغ الّرمسي لْلعقود اْلقضائية و غري اْلقضائية و الّسندات الّتنفيذية

يتبنّي بأّن التّبليغ الّرمسي يتعّل ق شّما بعقود قضائية أو عقود غري  ،فبإستقراء اَْلفقرتني اَْلمذكورتني
 و سأتكلم عليها بإختصار يف اْلفقرات التالية:،أو حكم، أو قرار،أو أمر،نفيذيةأو سندات ت،قضائية

 أّول : العقود القضائية و غير القضائية :
محاضر و َاسْأورا  اّليت يقوم اَْلمحضر اَْلقضائي بتبليغها أثناء قيام العقود القضائية هي: تل  اَلْ 

سواء كان ت شفتتاحية أو شستئنافية، أو ما ُيسّمى ،مثل :تبليغ عريضة الدَّعوى ،اخْلصومة اْلقضائية
 .و تّبليغ عريضة الرّعن بالّنقض ،بالّتكلي  باحْلضور
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أّما اَْلعقود غري اَلقضائية فهي: تل  اَْلمحاضر و َاسْأورا  اّليت يقوم اَْلمحضر اَْلقضائي بتبليغها 
بيهات اّليت تُتّخذ قبل نشأة اخْلصومة، مثل: اإلنذارات و التّن ،لْلخصوم قبل و بعد اخْلصومة اْلقضائية

 .و هذا رغم شعتبارها أعماال شجرائية،أو بعد شنقضاءها
 ثانيا : تبليغ األوامر و األحكام و القرارات :

سواء كان ت حماكم أّول درجة ) ،فاسْأوامر و َاسْأحكام و اَْلقرارات الّصادرة عن اجْلهات اْلقضائية
أو اَْلمحاكم َاإْلدارية، أو حمكمة الّنقض ،كم ثاي درجة ) اجملالس اَْلقضائية(أو حما ،احملاكم َاإْلبتدائية (
تكون موضوع تبليغ رمسي حىّت يستريع َاخْلصوم مباررة شجراءات ،أو جملس الّدولة،) احملكمة اَْلعليا(

 الرّعن ضّد هذه َاسْأحكام و َاسْأوامر و اَْلقرارات. 
 ثالثا : الّسندات الّتنفيذية :

مثل: العقود الّرمسية اَْلمحّررة ،من  .ش.م.ش 144رب الّسندات الّتنفيذية اَْلمشار شليها يف اْلمادة تُعت
... و كذل  اَْلعقود و .و أحكام الّتحكيم الّدولـي و اَْلوطنـي شخل،من طر: اْلموثّقني، وحماضر الّصلح

وضوع تبليغ رمسي من طر: اْلمحضرين َاسْأورا  َاسْأخرى اّليت يعريها اَْلقانون صفة الّسند الّرمسي، م
  .اْلقضائيني

 الغصن الثالث: بيانات التّبليغ الّرسمي 

و مبا أّن اَْلمحاضر اَْلمحّررة من طر: املْحضر اْلقضائي و منها حماضر الّتبليغ الّرمسي، هلا حّجية 
ية من  اهتا ومن الّشخص و قد شستمّدت هذه احْلجّ  ،فال ميكن الرّعن فيها شاّل بالّتزوير،اْلعقد الّرمسي

من  .ش.م.ش لتحّدد اَْلبيانات  441و لذل  جاءت اَْلمادة ،اّلذي حّررها بإعتباره ضابرا قضائيا
وهذه اَْلبيانات هي بيانات عاّمة بالّنسبة جلميع حماضر  ،اَْلواجب توافرها يف حماضر الّتبليغ الّرمسي
يوجد جبانبها بيانات خاّصة بكّل حمضر ختتل   ش  أنّه،اْلمحضرين اْلقضائيني اخْلاّصة بالّتبليغ

فهناك بيانات خاّصة بتبليغ اْلعرائض أو ما ُيسّمى بالتكّلي   ،بإختال: اهَْلد: اَْلمقصود منها
و ثالثة ،باحْلضور ـ كما سب ق و أن أررت من قبل ـ و أخرى خاّصة باحْلجز الّتنفيذي على منقول

 ......الي خاّصة بالّتكليفات باْلوفاء و هكذا دو 
 و فيما يلي حتديد هذه اَْلبيانات كما جاءت يف اْلمادة اْلمذكورة آنفا : 
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/ اسم و لقب اَْلمحضر اَْلقضائي و عنوانه اْلمهين و توقيعه و ختمه ؛و َاحْلكمة  من  ل : 1
تتحّدد يف حدود شختصاصه اإْلقليمي و هذا حىّت  ،التأّكد من أّن من قام بالّتبليغ له سلرة اْلقيام به
 .مسؤولية اَْلمحضر اَْلقضائي اّلذي قام بالتّبليغ

و َاحْلكمة من  ل : الّتأّكد من أّن الّتبليغ قد مّت يف اْلوق ت  ،/ تاريخ الّتبليغ باحْلرو: و ساعته2
و حتديد ،اْلمنصوص عليه قانونا، و معرفة اْلوق ت اّلذي تبدأ فيه اآْلثار اّليت رتّبها اَْلقانون على الّتبليغ

الّتاريخ اّلذي يبدأ فيه سريان اْلمواعيد اليّت تسرى من تبليغ اْلمحضر كميعاد الّرعن يف احْلكم و ميعاد 
 .احْلضور أمام اْلمحكمة

 / اسم ولقب طالب الّتبليغ و موطنه. 3
و طبيعته و مقرّه َاإْلجتماعي، و صفة ،/ ش ا كان طالب الّتبليغ رخصا معنويا يُذكر تسميّته4
 .قانوي أو َاإْلتّفاقيممثّله اَلْ 
/ اسم ولقب و موطن الّشخص اّلذي تلّقى الّتبليغ و ش ا تعّل ق َاسْأمر بشخص معنوي ُيشار 2

 .شىل :طبيعته و تسميّته و مقرّه َاإْلجتماعي و شسم ولقب و صفة الّشخص اّلذي تلّقى الّتبليغ الّرمسي
وثيقة اّليت تثب ت هويّته و رقمها و تاريخ و بيان طبيعة الْ ،/ توقيع الّشخص اّلذي تلّقى الّتبليغ1

 .شصدارها، و ش ا تعّذر على اْلمبّلغ له الّتوقيع على اْلمحضر جيب وضع بصمته
وقد أرارت اَْلمادة اَْلمذكورة، أنّه :يف حالة ما ش ا مل يتضّمن حمضر الّتبليغ الّرمسي اَْلبيانات 

 .فع ببرالنه قبل شثارته سأّي دفعاَْلمشار شليها أعاله، جيوز لْلمرلوب تبليغه الدّ 
لذل  يتعنّي على اْلمحضر اْلقضائي أن حُيّرر حمضر الّتبليغ الّرمسي بكّل عناية و شهتمام، و 

فإ ا أغفل أو سهى اَْلمحضر  ،َاإْللتزام بكّل اَْلبيانات اّليت حّددها اَْلقانون و اَْلمشار شليها أعاله
فأنّه يعّرض عمله لْلبرالن بغّض الّنظر ،ن اْلبيانات اَْلمذكورةاَْلقضائي عن  كر أّي بيان يف حمضره م

 .عن مسؤوليته اْلمدنية و اْلمهنية
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 المطلب الثالث : 
  الّتكليف بالحضور كمجال من مجالت الّتبليغ الّرسمي

 
    

 الفرع األول : 
 أوقاته و ميعاده   ،الّتكليف بالحضور : تعريفه

 ف بالحضورالغصن األول: تعريف الّتكلي

الّتكلي  باحْلضور: هو دعوة اَْلُمدََّعى عليه من طر: اَْلُمدَِّعي بواسرة اْلمحضر اْلقضائي شىل 
 .(5) أو َاجْلهة اَْلقضائية اّليت رُفع ت أمامها الدَّعوى،احْلضور أمام اَْلمحكمة

ة بتبليغ اْلعرائض و و اَْلمتعّلق،فمحاضر الّتبليغ اَْلمعّدة و اَْلمحّررة من طر: اْلمحضر اْلقضائي
تسليمها شىل اْلُمدََّعى عليه ُتسّمى: حماضر الّتكلي  باحْلضور، سواء تعّل ق َاسْأمر باْلعرائض اإْلفتتاحية 
على مستوى حماكم أّول درجة، أو اَْلعرائض َاإْلستئنافية على مستوى اْلمجالس اْلقضائية ) حماكم ثاي 

 وى اْلمحكمة اْلعليا ) حمكمة الّنقض(.أو عرائض الرّعن بالّنقض على مست،درجة(
كما يدخل ضمن صالحيات اْلمحضر اْلقضائي تبليغ اَْلعرائض لْلحضور أمام اَْلقضاء 

سواء تعّل ق َاسْأمر مبحاكم أّول درجة ) احملاكم َاإْلدارية ( أو حماكم ثاي درجة أو حمكمة ،َاإْلداري
 الّنقض ) جملس الّدولة (.  

 الّتكليف باْلحضور و ميعاده   الغصن الثاني: أوقات

 أّول : أوقات الّتكليف باْلحضور : 
فأّن حمضر الّتكلي   ،كغريه من حماضر الّتبليغ الّرمسي اَْلمحّررة من طر: اْلمحضر اْلقضائي

من  .ش.م.ش، فال جيوز  411باحْلضور جيب أن يُبّلغ خالل اْلوق ت اْلقانوي اّلذي أرارت شليه اْلمادة 
ْلقضائي اَْلقيام بأّي تبليغ للّتكليفات باحْلضور قبل الّساعة الثّامنة صباحا و ال بعد الثّامنة لْلمحضر ا
 .و بعد ش ن من اْلقاضي،شالّ يف حالة الّضرورة،وال يف اْلعرل،مساءا

                                                           

 .24م،ص  2414ئ اسأساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،فرجية حسني، ديوان املربوعات اجلامعية،اجلزائر، املباد  (1)
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 : ثانيا : ميعاد الّتكليف باْلحضور
عشرين يوما على َاسْأقّل بني من  .ش.م.ش شحرتام أجل  11لقد أوجب ت اَْلفقرة الثّالثة من اَْلمادة 

ما مل ينّص اَْلقانون على خال:  ،تاريخ تسليم الّتكلي  باحْلضور و التّاريخ اَْلُمحّدد سأّول جلسة
   . ل 

و معىن ما مل ينّص اَْلقانون على خال:  ل : أنّه ُيستثىن من  ل  جواز ختفيض آجال 
أّما يف ،هذا يف اْلمواد اإْلستعجالية اْلعاديةو ،(24الّتكالي  باحْلضور شىل أربعة و عشرين ساعة )

اْلمواّد اإْلستعجالية اْلقصوى فيجوز أن يكون الّتكلي  باحْلضور من ساعة شىل ساعة، ررط أن يُبّلغ 
الّتكلي  باحْلضور شىل اْلُمدََّعى عليه رخصيا أو شىل ممثّله اْلقانوي أو اإْلتّفاقي، و هذا ما نّص ت عليه 

 .ن  .ش.م.شم 341اَْلمادة 
( أمام 24فُتمّدد مّدة عشرين يوما ) ،أّما ش ا كان الّشخص اَْلمكّل  باحْلضور يقيم يف اخْلارج

 .( أرهر43اجْلهات اْلقضائية شىل ثالثة )
 الفرع الثاني : 

   مضمون الّتكليف بالحضور و تسليمه

 الغصن األول: مضمون محضر التكليف بالحضور 

من  .ش.م.ش و هو: عبارة عن حمضر حيّرره اَْلمحضر اَْلقضائي  12 وقد تررّق ت شليه  اَْلمادة
 يتضّمن اَْلبيانات الّتالية :

شسم و لقب املْحضر اَْلقضائي و عنوانه اَْلمهين و ختمه و توقيعه و تاريخ الّتبليغ الّرمسي و  -1
 ساعته.
 .شسم ولقب اَْلُمدَِّعي وموطنه -2
 .ضور و موطنهشسم ولقب الّشخص اَْلمكّل  باحلْ  -3
 تسمية وطبيعة الّشخص اَْلمعنوي و مقرّه َاإْلجتماعي و صفة ممثّله اَْلقانوي أو َاإْلتّفاقي. -4

 .تاريخ أّول جلسة و ساعة إنعقادها -4
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 الغصن الثاني: تسليم الّتكليف بالحضور

ي يشهد من  .ش.م.ش و هو: عبارة عن حمضر حيّرره اَْلمحضر اَْلقضائ 11أرارت شليه اَْلمادة 
 فيه هذا َاسْأخري على واقعة شستيالم الّتكلي  باحْلضور و هو يتضّمن اَْلبيانات الّتالية : 

اسم و لقب اَْلمحضر اَْلقضائي و عنوانه اَْلمهين و ختمه و توقيعه و تاريخ التّبليغ الّرمسي و  -1
 .ساعته
 .اسم ولقب اَْلُمدَِّعي وموطنه -2
و ش ا تعّل ق َاسْأمر بشخص معنوّي ُيشار شىل تسمّيته و  ،اسم ولقب الّشخص اَْلمبّلغ له و موطنه -3

 و شسم ولقب و صفة الّشخص اَْلمبّلغ له. ،طبيعته و مقرّه َاإْلجتماعي
و تاريخ  مع بيان رقمها،و َاإْلرارة شىل طبيعة اْلوثيقة اَْلمثبتة هلويّته ،توقيع اَْلمبّلغ له على اْلمحضر -4

 .صدورها
مؤّرر عليها من ،تسليم الّتكلي  باحْلضور شىل اَْلمبّلغ له مرفقا بنسخة من اْلعريضة اإْلفتتاحية -2

 .أمني الّضبط
أو رفض الّتوقيع ،أو شستحالة تسليمه،اإلرارة يف اْلمحضر شىل رفض شستيالم الّتكلي  باحْلضور -1
 .عليه
 .ستحالة الّتوقيع على اْلمحضريف حالة ش ،وضع بصمة اَْلمبّلغ له -1
تنبيه اَْلُمدََّعى عليه بأنّه يف حالة عدم شمتثاله للّتكلي  باحْلضور، سيصدر حكم ضّده بناء على  -2

 ما قّدمه اَْلُمدَِّعي من عناصر.
و يالحظ من خالل اْلماّدتني اْلمذكورتني أّن اَْلمشرّع َاجْلزائري خّول لْلمحضر اْلقضائي 

واقعتني : شستيالم الّتكلي  من طر: اْلُمدََّعى عليه رفقة نسخة من اْلعريضة اإْلفتتاحية اإْلرهاد على 
 .(5) و له حّجية ال تقبل شالّ الّدفع بالّتزوير،وفقا ْللقانون، مثّ حيّرر حمضرا رمسيا باْلواقعة

ضة بإعداد و أّن شررتاط  .ش.م.ش.ج على اْلمحضر اْلقضائي وجوب تبليغ اَْلُمدََّعى عليه باْلعري
حترير حمضرين مها : حمضر الّتكلي  باحْلضور و حمضر تسليم الّتكلي  باحْلضور يعّد حسب ما أرى 

و بالّتايل ينّفر اَْلمتقاضني من َاإْللتجاء شىل اْلقضاء ،و يعّقد من شجراءات اْلمرافعة،مبالغة يف الّشكليات
                                                           

 .  12ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحان،ص   (1)
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بش ّق اسْأنفس و قد ال حيّصلون عليها ؛ فيصّعب عليهم احْلصول على حقوقهم، فقد حيّصلون عليها 
 .لذل  أرى وجوب شلغاء هذا الّشرط و َاإْلقتصار على حترير حمضر واحد

البيان  ،يالحظ أنّه من بني اْلبيانات اْلواجب  كرها يف هذين اْلمحضرين،من جهة ثانية
فقد كان على  ،ى عليهأّي : اَْلُمدَّعَ  ،اَْلمتعّل ق بإسم و لقب الّشخص اَْلمكّل  باحْلضور و موطنه

 .ش.م.ش.ج أن يبنّي هوية الّشخص اَْلمكّل  باحْلضور بدّقة بصورة كافية مانعة لْلجهالة و ل  بذكر 
 .نسب اَْلُمدََّعى عليه و تاريخ و مكان ميالده تفاديا إلختالط اسْأمساء و اسْألقاب

 
 

 
 ملخص الفصل األول مع مقارنة الفقه اإلسالمي بالقانون 

 إ.م.إ بصفة خاصة و اْلقوانين اْلوضعية بصفة عامة :.ما يمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن ق أول :
شّن ما ميّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن اْلقوانني اْلوضعية أّن على اْلُمدَِّعي أن يدعَو خصمه للّتحاكم شىل 

مستعمال الرّف ق و ،تدعائهقبل أن يلتجئ شىل اْلقاضي إلس ،ررع ا هل تعاىل و َاحْلضور شىل جملس اْلقضاء
عكس ،و هذا حىّت تذوب بينهما الّشحناء و اَْلبغضاء،طيب اَْلكالم طاعة سأوامر ا هل سبحانه و تعاىل

 اْلقوانني اْلوضعية فال وجود هلذا َاإْلجراء.
 ثانيا: اإلجراءات اَْلمستحدثة في ق.إ.م.إ.ج أَْلموافقة لْلمبادئ اْلعامة للّشريعة َاإْلسالمية:   

و اّلذي مسّاه اَْلمحضر اَْلقضائي، لْلقيام ،/ شّن ختصيص  .ش.م.ش.ج لعون من أعوان اْلقضاء41
بتكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة و تبليغه بورقة الّتكلي  باحْلضور رفقة اْلعريضة اإْلفتتاحية 

اته، يتواف ق مع َاسْأصول اَْلعاّمة للّشريعة مقابل أتعاب يقّدمها اَْلُمدَِّعي شىل هذا اَْلعون لقاء قيامه خبدم
 سأّن لكّل فّن رجاله. ،و يليّب مترّلبات عصرنا َاحْلاضر اّلذي يتمّيز بالّتخّصص،اإْلسالمية من جهة

غري أنّه ال ميكن اَْلقول بأّن شناطة تكلي  اْلُمّدعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة شىل اْلمحضر 
 شستحدتثها اَْلقوانني اَْلوضعية و شنفردت بإبتكارها، بل أّن اَْلفقه اْلقضائي هي من َاسْأمور اّليت

 َاإْلسالمي قد عر: نظام ما يسّمى بأعوان اَْلقاضي اَْلمكّلفني بإحضار اخْلضوم.
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مع شختال: يف ،/ يّتف ق  .ش.م.ش.ج مع اَْلفقه َاإْلسالمي من حيث مبدأ الّتكلي  باحْلضور42
 .و يف اسْأرخاص اَْلمكّلفني باْلقيام به،ثارهو آ،طريقة الّتكلي  باحْلضور

/ يّتف ق  .ش.م.ش.ج مع اَْلفقه َاإْلسالمي يف ضرورة أن يعلم اَْلُمدََّعى عليه بالدَّعوى بشكل 43
 .عام
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 .إلعداء و طرقه يف ظّل الفقهالمبحث األّول: ا -
 ىل  طر  و تكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور شالمبحث الثّاني:  -

 .اجْللسة يف ظّل القانون                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : الثانيلفصل ا
طرق تكليف الُمدََّعى عليه 

 إلى الجلسةبالحضور 
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 المبحث األول :
 اإلعداء و طرقه في ظّل الفقه  

 المطلب األول : 
 شروطه و مشروعيته ،تعريف اإلعداء

 الفرع األول : 
 تعريف اإلعداء 

 الغصن األول : اإلعداء لغة 

أّي ينتقم منه: ،لُيعدي  على من ظلم  و هو : طلب  شىل وال،اإلعداء مشت ّق من اَْلعدوى
و اإَْلسم منه اَْلعدوى و ،يقال : شستعدي ت َاسْأمري على فالن فأعداي أّي: شستعن ت به عليه فأعانين

 .و أعدى زيدا عليه نصره و أعانه و قّواه و شستعداه و شستعانه و شستنصره،(5) هي اَْلمعونة 
جال اْلقاضي يستعّدون إلحضار اخْلصوم وهم ر  ،وأصل َاإْلستعداء طلب شعداء العدى

  .(4) لإْلنتصا: منهم 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 .241خمتار الصحاح، أبو بكر الرازي، حر: العني مادة عدا، ص   (1)
 .1243حمليط، الفريوزأبادي،  باب الواو، فصل العني مادة عدا، ص القاموس ا  (2)
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 الغصن الثاني : اإلعداء عند الفقهاء

 و لكن ميكن شجياد تعري  له فأقول: ،مل يعّر: أكثرية اَْلفقهاء اإَْلعداء من ناحية اإْلصرالح
بعد شخراره من ،اْلقضاء اإلعداء هو قيام اَْلقاضي بدعوة اَْلُمدََّعى عليه لْلحضور شىل جملس

و أنّه رفض تلبية دعوة اْلُمدَِّعي لْلحضور شىل ،طر: اَْلُمدَِّعي بأّن له دعوى على خصمه اْلُمدََّعى عليه
 .جملس اْلقضاء

 الفرع الثاني : 
 شروط اإلعداء   

 الغصن األول : أن يكون الُمدََّعى عليه يقيم في بلد القاضي أو قريبا منه
يقيم اَْلُمدََّعى عليه يف بلد اْلقاضي أّي: البلد اّلذي يوجد  ْلقاضي باإْلعداء :أنُيشرتط ليقوم اَ 

حبيث ال تزيد اَْلمسافة بني شقامة اْلُمدََّعى عليه و بني جملس اْلقضاء عن ،فيه جملس اْلقضاء أو قريبا منه
  .مسافة اْلقصرِ 

 .(5) و لقد شختل  اَْلفقهاء يف حتديد اْلبعيد و اْلقريب
ن رغم هذا فإهّنم أمجعوا على أّن اَْلغائب غيبة قريبة كاحْلاضر فال تسمع دعوى و ال بّينة ولك

   .عليه، و ال حُيكم عليه، بل جيب شحضاره شالّ ش ا تعّذر  ل  بسبب تعّنته أو تواريه أو تعّززه بسلران
 

  

                                                           

 ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع يرجى اإلطالع على مايلي :  (1)
؛   224، 211/ 42؛ هناية احملتاج، الرملي،   332/ 43؛ الفتاوي اهلندية، الشيخ نظام،  342/ 41ررح كتاب أدب القاضي،  الصدر الشهيد، -

؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبري  21/ 41؛ تبصرة احلكام، شبن فرحون،  114/ 11الرالبني و عمدة املفتني، اإلمام النووي،  روضة
؛ مسائل يف اسأحكام الشرعية على املذهب املالكي أو 22/ 41للشيخ الدردير، حممد بن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

صة اسأحكام يف فصل اخلصام، حممد بن املبارك اخلنفي، تنظيم و تقدمي و تعلي ق حممد موهوب بن أمحد بن حسني، دار عمدة احلكام و خال
 .231/ 41م،  2442اهلدى،عني مليلة،اجلزائر، 
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 الغصن الثاني : أن يكون اَْلُمدََّعى عليه يقيم في بلد بعيد عن بلد
   القاضي و داخل في وليته و ليس له نائب فيها               

 
فإ ا كان اَْلُمدََّعى عليه يقيم يف بلد خارج بلد اَْلقاضي و داخال يف شختصاصه اْلمكاي و ليس 

فهنا على اَْلقاضي أن حُيضره عن طري ق أمري  ل  اَْلبلد شىل جملس اْلقضاء، لكن ال ،له فيها نائب
  .بعد مساع اَْلبّينة  ميكنه شحضاره شالّ 

أّما ش ا مل يكن ببلد اْلُمدََّعى عليه نائب لْلقاضي، لكن يوجد من يتوّسط و يصلح بني 
 .(5) فإن تعّذر الّصلح فحينئذ جيب شحضاره  ،اخْلصمني

 الغصن الثالث : أن يكون اَْلُمدََّعى عليه رجال صحيحا 
 صحيحة (4) أو امرأة بْرزّة       
 

عداء: أن يكون اَْلُمدََّعى عليه اَْلمستعدى عليه رجال صحيحا أو امرأة بْرزّة يشرتط يف اإْل 
فإنّه ،أو امرأة صحيحة لكّنها خُمدَّرة،فإ ا كان اَْلُمدََّعى عليه رجال مريضا أو امرأة بْرزّة مريضة،صحيحة

 .(4) ال جيوز شحضارهم، سأّن واجب َاإْلحضار قد سقط بوجود اَْلعذر الّشرعي
 

  

                                                           

 . 112/ 11؛ روضة الرالبني، اإلمام النووي،  331،332/ 41ررح كتاب أدب القاضي،الصدر الشهيد،   (1)
كب شىل ة : بارزة احملاسن، قال ابن اسأعرايب : قال الزبريي : الربزة من النساء اّليت ليس ت باملتزايلة اّليت تزايل  بوجهها تسرته عن  و تنامرأة بْرزَ   (2)

زة : ش ا  اسأرض،و املخرمقة اّليت ال تتكلم شن كلم ت،وقيل : امرأة برزة متجالة تربز للقوم جيلسون شليها و يتحدثون عنها..... و يقال امراة بر 
كان ت كهلة ال حتتجب و شحتجاب الشّواب،و هي مع  ل  عفيفة عاقلة جتلس للناس و حتدثهم : لسان العرب، شبن منظور، حر: الباء، 

41/221 ،222. 
 و ما بعدها. 113انظر ما كتبته عن اسأعذار الشرعية املسقرة لواجب احلضور ص   (3)
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 الغصن الرابع : أن ل يستجيب الُمدََّعى عليه لدعوة اْلُمدَِّعي               
 و أن يطلب هذا األخير اإلعداء.                     
 

بل يشرتط يف  ل  أن تسبقه دعوة  ،ال جيوز لْلقاضي أن يقوم بإحضار اَْلُمدََّعى عليه مباررة
و أن يرفض اَْلُمدََّعى عليه ، و احْلضور شىل جملس اْلقضاءاَْلُمدَِّعي خصمه للّتحاكم شىل ررع ا هل تعاىل

كما يشرتط أن يرلب اَْلُمدَِّعي من اْلقاضي دعوة و شحضار اَْلُمدََّعى عليه جمللس ،تلبّية هذه الّدعوة
 اْلقضاء.

 الفرع الثالث : 
 مشروعية اإلعداء 

و لذل  سأقسم هذا اَْلفرع شىل ،ثارلقد شستّدل اَْلفقهاء على مشروعّية اإْلعداء باسْأخبار و باآْل 
و اَْلغصن الثّاي: أّدلة اإلعداء من ،الغصن َاسْأول :سأتكلم فيه عن أّدلة اإْلعداء من الّسنة ،غصنيني

 .آثار اْلصحابة
 الغصن األول : األّدلة من الّسنة

ها من أيب فباع ،: حديث الّرسول صّلى ا هل عليه وسّلم أّن رجال من أراش قدم مكة بإبل أّول
 .(5) جهل بن هشام فمرله شىل آخر احلديث 

هذا احْلديث جاء  نّ :" أ (4) يف ررحه سأدب اْلقاضي لْلخّصا:  (4) وقد قال الّصدر الّشهيد  
  ."(3) ليبنّي جواز اإْلعداء مبجّرد الدَّعوى 

 
 
 
 

                                                           

 .111و  112فصيل يف ص لقد سب ق ختريج هذا احلديث و  كره بالت  (1)
 .111لقد سب ق ترمجته ص    (2)
 .111لقد سب ق ترمجته ص   (3)
 .314/ 41ررح كتاب أدب القاضي،الصدر الشهيد،  (4)
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من َاسْأعراب حيث قال :" أّن رجال  (5) : ما رواه مسلم يف صحيحه عن قّصة اْلعِسي  ثانيا
فقال  ،ى ا هل عليه و سّلم فقال : يا رسول ا هل : أنشدك ا هل شالّ قضي ت بكتاب ا هلأتى رسول ا هل صلّ 

و أئذن يل، فقال رسول ا هل صّلى ا هل ،اخْلصم َاآْلخر و هو أفقه منه : نعم فأقض بيننا بكتاب ا هل
ا فزىن بامرأته، و شي ُأخربت شّن على ابين عليه و سّلم: ' قل ' قال : شّن ابين كان َعِسيَفا على هذ

 .(4) الّرجم، فإفتدي ت منه مبائة راة و وليدة
و أّن على امرأة هذا  ،فسأل ت أهل اَْلعلم فأخربوي : أمّنا على ابين جلد مائة و تغريب عام

ا هل،  فقال رسول ا هل صّلى ا هل عليه وسّلم :" و اّلذي نفسي بيده سأقضنّي بينكما بكتاب ،الّرجم
واغد يا أُنيس شىل امرأة هذا، فإن شعرتف ت  ،و على شبن  جلد مائة وتغريب عام ،اْلوليدة و اَْلغنم ردٌ 

 .فأرمجها "
 .(4) فأمر هبا رسول ا هل صلى ا هل عليه و سّلم فُرمج ت"،فإعرتف ت ،قال : فغدا عليها

م قبل قول اَْلُمدَِّعي فأعداه و وجه َاإْلستدالل هبذا احَْلديث أّن الّرسول صّلى ا هل عليه وسلّ 
فاْلمرأة مل تثب ت أهّنا شقرتف ت ريئا قبل  هاب أُنيس  ،بالّرغم من عدم ثبوت احْل ّق على اْلُمدََّعى عليه

  .فكذل  جيب على اْلقاضي أن يستعدي على اْلُمدََّعى عليه،شليها
لّنيب صلى ا هل عليه و سّلم جاءت شىل ا (3) : ما ُروي عن علّي أّن امرأة اْلوليد بن عتبة  ثالثا

فأعراها هدية من ثوبه فجاءت  ،فجاءت فقال ت : شنّه أىب أن جييء ،فأعداها ،تستعدي على زوجها
 .(1) به "

  

                                                           

 .41/121العسي  : اسْأجري املستهان به، و العسفاء : اسْأجراء ؛ لسان العرب، ابن منظور،دار شحياء الثرات العريب،حر: العني،   (1)
 .411دة : الصبية و اسأمة و مجع الوالئد، خمتار الصحاح سأيب بكر الرازي، باب الواو، ص الولي  (2)
، صحيح البخاري، اإلمام البخاري، مربوع مع 42/121اجلامع الصحيح، اإلمام مسلم، كتاب احلدود، باب من شعرت: على نفسه بالزنا،   (3)

باب ش ا رمى امرأته أو امرأة غريه بالزنا عند احلاكم و الناس هل على احلاكم أن يبع ت  شرراد الساري، كتاب احملاربني من أهل الكفر و الردة،
 .14/221، كتاب اسأحكام باب هل جيوز للحاكم أن يبعث رجال وحده للنظر يف اسأمور، 14/34شليها فيسأهلا عما رمي ت 

هـ، قدم للصالة على معاوية بن يزيد، 11واله عليها يزيد بن معاوية سنة الوليد بن عثبة بن أيب سفيان بن حرب، ويل لعمه معاوية املدينة، مث   (4)
؛ تاريخ اسأمم و امللوك املعرو: بتاريخ الرربي، أبو جعفر حممد بن جرير  41/124فمات بالراعون يف الصالة، سري أعالم النبالء، الذهيب، 

 .321/  42م،  2442هـ  1421هـ، دار شحياء الثرات،بريوت، 314الرربي املتويف 
 .41/314( مل أعثر على هذا احلديث يف كتب احلديث، لقد  كره الصدر الشهيد يف كتابه ررح أدب القاضي، 42) (2)



-136- 



 (4) عن هذا َاحْلديث يف كتابه أدب اَْلقاضي اّلذي ررحه الّصدر الّشهيد (5) و قد قال َاخْلّصا:
لكي ،فالّرسول أعراها هديّة الّثوب عالمة،ْلقاضي يف اإْلعداء:" فهذا َاخْلرب أصل يف أخذ الرّينة من اَ 
 .(4) ال يأىب َاحْلضور شىل جملس اْلقضاء "

 الغصن الثاني : من آثار الصحابة

 شستدّل بعض اَْلفقهاء على مشروعية اإْلعداء ممّا فعله الّصحابة :
فقال:" أنّه بلغين أنّه يف  : ما  ُكر عن عمر بن اخْلرّاب رضي ا هل عنه أنّه خرب الّناس أّول

فإن  ،و شّي آيت بيوهتما ،فسّمى الثّقفي مرردا (3) بي ت فالن ررابا لرجل من قريش و رجل من ثقي 
قال : فأتى بي ت ،ومل يفعل الثّقفي،و أخرج ما يف بيته،كان حقا أحرقتهما، فسمع اَْلقرري فحذر

أحر  البي ت و قال : ما أن ت فيه اخْلمر فو أتى بي ت الثّقفي فوجد  ،فلم جيد فيه ريئا ،اَْلقرري
 .(1) " مبررد

فإّن عمر  ،و قد قال الّصدر الّشهيد يف ررحه سأدب اْلقاضي: "فائدة احْلديث جواز اإْلعداء
و الثّقفي مل ،فإتّعظ اَْلقرري بوعظه ،و شرتغل باخْلربة و اْلوعظ،رضي ا هل عنه ملّا بلغه َاخْلرب أعدى

    .يّتعظ فأحر  بيته"
عن أبيه قال: "أستعدي ت عثمان بن عّفان رضي  (1) : ما  ُكر عن حممد بن عبد الّرمحان  ثانيا

 .(2) فأعداي " ،ا هل عنه، و أخذت بتالبيبه
 .فقد ّدل َاحْلديث على جواز اإْلعداء

                                                           

 .111لقد سب ق ترمجته ص   (1)
 .111قد سب ق ترمجته يف ص   (2)
 .342/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (3)
رائ  أسلم ت و شررتك ت يف الفتوح،أنظر : املنجد يف اللغة و اسأعالم، دار املشر ، بريوت، لبنان،الربعة ثقي  : قبيلة عربية عدنانية سكن ت ال  (4)

 .121م، حر: الثاء، ص  2442املئوية، سنة 
اريخ الربعة، ( "سرية عمر بن اخلراب "، شبن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحان بن علي بن حممد، دار شحياء علوم الدين، دمش ق،بدون حتديد ت42) (2)

 .132ص 
جده  حممد بن عبد الرمحان : هو أبو عثي ق حممد بن عبد الرمحان بن أيب بكر الصدي ق بن أيب قحافة القرري التيمي، أدرك النيب )ص( هو وأبوه و  (1)

رفة الصحابة، شبن اسأثري، ؛ أسد الغابة يف مع 42/214و أبوه، و ليس ت هذه املنقبة لغريهم، اإلستيعاب يف معرفة اسأصحاب، شبن عبد الرب 
42/111. 

 .341/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،  (1)
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 المطلب الثاني : 
 اإلستدعاء عن طريق الكتابة 

 الفرع األول : 
  ن طريق الكتابةكيفية إستدعاء الُمدََّعى عليه ع

 الغصن األول: صور الكتابة

 ،لقد كان اَْلقاضي يبعث شىل اْلُمدََّعى عليه قرعة من مشع أو طني، خمتوما عليها خبامت اْلقاضي
 مكتوبا فيها أجب خصم  شىل جملس اْلقضاء.

 يف كتابه أخبار اَْلقضاة :" أنّه كان مكتوب على خامت سعيد بن (5) ولقد  كر اَْلقاضي وكيع 
 .(4) " أجب اْلقاضي سعيد شبن أروع "  (4) أروع

و حّل حمّلها اَْلكتابة يف ،ُهجرت هذه َاسْأخرية،و بعد شستعمال هذه الرّريقة ردحا من الّزمن
 .(3) اْلقرطاس أو اْلكاغد أو اْلور  

 الغصن الثاني : كيفية تسليم كتاب القاضي
 و الّشخص المكّلف بتسليمه                  

 
ما كان ت صورة اَْلكتاب اّلذي يبعثه اَْلقاضي شىل اْلُمدََّعى عليه: قرعة من طني أو مشع أو مه

أو يقوم اَْلعون ،فأّن اَْلُمدَِّعي هو اّلذي يسّلمه شىل اْلُمدََّعى عليه،قرطاس أو ور  خمتومني خبتم اْلقاضي
به اإْلجتهاد شليه من قّوة اخْلصم و  أو جيمع بينهما حبسب ما يؤّدي،اّلذي يبعثه اَْلقاضي هبذه املْهّمة

 .طبيعته

                                                           

 42هـ، سري أعالم النبالء، الذهيب،  341وكيع : هو القاضي أبو بكر حممد بن خل  بن حيان، ويل قضاء كور اسأهواز، تويف يف ربيع اسأول سنة   (1)
 .41/144؛ معجم املؤلفني، رضا كحالة،  2124بند 

سعيد بن أروع اهلمداي قاضي الكوفة زمن هشام بن عبد املل  و هو ممن روي عنه احلديث و الفقه، أخبار القضاة، وكيع، حممد بن خل  بن   (2)
 .42/442؛ كتاب الربقات،شبن سعد،  43/14،31حيان، عامل الكتب بريوت،بدون حتديد الربعة و التاريخ، 

 43/11،12الساب ق، ( أخبار القضاة، املرجع 42) (3)

 . 221/ 42؛ هناية احملتاج، الرملي،  114/ 11( روضة الرالبني، اإلمام النووي، 41) (4)
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غري أّن بعض اْلفقهاء يرون: بأّن اَْلقاضي ال يبعث اَْلعون رفقة اَْلُمدَِّعي شالّ ش ا شمتنع اَْلُمدََّعى عليه 
فاْلقاضي جيـوز له أن  ،من اْلمجيء باخْلتم، سأّن الرّالب أّي: اَْلُمدَِّعي قد يتضّرر بأخذ أجرته منه

 . (5) امتـه مع اْلُمدَِّعي ش ا مل يسترـع هذا اسْأخري دفع أجرة اَْلعونيبعث خ

فإ ا أعرى اْلقاضي لْلُمدَِّعي طينة أو مشعا أو ورقا و  هب به شىل اخْلصم، فينبغي أن يريَه شيّاه،و 
 .يقول لْلُمدََّعى عليه :"هذا خامت اْلقاضي فالن يدعوك جمللس اْلقضاء أتعرفه ؟"

أّما ش ا رفض َاحْلضور أو مّز  اَْلور  أو كسّر ،صم و حضر جملس َاحْلكم فبه نعم تفإن أجاب َاخلْ 
 .(4) شستشهد اْلُمدَِّعي على  ل  بشاهدين حىّت يشهدا عند اَْلقاضـي مبا وقع ،الرّينة أو الّشمع
 الفرع الثاني : 

 مشروعية اإلستدعاء عن طريق الكتابة

"  (4) ستدعـاء عن طري ق اْلكتابة بقوله سبحانه و تعاىل:لقد شستدّل اَْلفقهاء على مشروعية اإْل 
ُهمْ  تـََولَّ  ثُمَّ  ِإلَْيِهمْ  فَأَْلِقهِ  َهَذا ِبِكَتاِبي اْذَهبْ   ِإنِّي اْلَمأَلُ  أَيـ َها يَا قَاَلتْ ( 48) يـَْرِجُعونَ  َماَذا فَاْنظُرْ  َعنـْ

 تـَْعُلوا َألَّ ( 41) الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  َوِإنَّهُ  نَ ُسَلْيَما ِمنْ  ِإنَّهُ ( 45) َكرِيم   ِكَتاب   ِإَليَّ  أُْلِقيَ 
 ." ( 45) ُمْسِلِمينَ  َوْأُتوِني َعَليَّ 

و َاآْليات و شن كان ت تتكّلم عن قّصة سيدنا سليمان عليه الّسالم مع اهْلدهد و اْلملكة 
تابا يأمرها فيه أن تأيت هي و و كي  أّن سليمان عليه الّسالم أرسل شىل بلقيس ملكة سبأ ك،بلقيس

شاّل أهّنا تُعترب دليل على جواز أن يأمر اَْلقاضي اَْلُمدََّعى عليه  ،جنودها شليه مذعنني و مسلمني
 .باحْلضور شىل جملس اْلقضاء عن طري ق اْلكتابة

 

 
 
 

                                                           

 .411/ 41، ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،221/ 42هناية احملتاج،املرجع الساب ق،  (1)
 .331/ 43الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام،    (2)
 .34،31، 21، 22سورة النمل اآليات   (3)
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 المطلب الثالث : 
 إحضار الُمدََّعى عليه بالقوة

 الفرع األول : 
 وة إلحضار الُمدََّعى عليهطرق و كيفيات إستعمال الق

 الغصن األول : إستعمال القوة إلحضار الُمدََّعى عليه 
 دون الهجوم على مسكنه أو تفتيشه                 

 و ثانيا عن شجراءاهتا : ،سأتكلم أّوال عن رروط شستعمال هذه الرّريقة
لهجوم على مسكنه أو أّول : شروط إستعمال القوة إلحضار الُمدََّعى عليه باألعوان دون ا

 تفتيشه :
 جيب توّفر الّشروط التالية : ،حىّت جيوز لْلقاضي شستعمال هذه الرّريقة إلحضار اْلُمدََّعى عليه

رغم شستدعاءه ،/ أن يتخّل  اَْلُمدََّعى عليه عن احْلضور شىل جملس احْلكم بدون عذر ررعي1
احْلضور نتيجة لرفضه الّصريح لذل ، أو سواء كان ختّلفه عن ،من طر: اْلقاضي عن طري ق اْلكتابة

لتكسريه لرينة أو مشع اْلقاضي، أو لتمزيقه لْلور  اْلمختوم خبتم اْلقاضي، أو سكوته، أو هروبه من 
و كذل  يف حالة ما ش ا عرّب عن شستعداده لْلحضور لكّنه ،جملس اْلقضاء قبل مساع الدَّعوى عليه

 .ختّل  عن  ل 
 .ع الدَّعوى متوّق  شستيفاؤه على حضوره الّشخصي أو ال سواء/ أن يكون َاحْل ّق موضو 2
/ أن ال يتوارى اَْلُمدََّعى عليه، سواء يف مسكنه أو يف مكان آخر، و أن ال يتعّزز بسلران أو 3

بل يُلجأ شىل الرّريقة  ،فإ ا توارى أو شستند شىل قّوة حتميه فال ُترّب ق عليه هذه الرّريقة،قّوة حتميه
 .ي طريقة اهَْلجوم على مسكنه و تفتيشه، بل و هدمه أحياناو ه،اسْأخرى

 ثانيا : إجراءات إحضار الُمدََّعى عليه بالقوة :
فأّن اَْلقاضي خمرّي أن يّتخذ َاإْلجراءات التالية تبعا للدد  ،ش ا توافرت الّشروط اَْلمذكورة أعاله

 اْلُمدََّعى عليه :
 . / شّما أن يبعث أعوانه ليحضروه باْلقّوة1
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وهذا َاسْأخري شّما أن حيضره بنفسه أو يكّل  أعوانه ،/ و شّما أن يكتب شىل اْلوايل إلحضاره2
 .بذل 
 .(5) / و شّما أن حيضره عن طري ق صاحب الّشرطة3

 الغصن الثاني : إحضار الُمدََّعى عليه عن طريق الهجوم 
 على مسكنه و تفتيشه

 
اَْلقاضي عليه أن ينتقل شىل طريقة أكثر تشّددا من أجل فأّن  ،ش ا باءت الرّريقة َاسْأوىل باْلفشل
و هذه الرّريقة تتمّثل يف اهْلجوم على مسكنه و تفتيشه بل ،شحضار اْلُمدََّعى عليه شىل جملس احْلكم

 .قد يُلجأ يف بعض اسْأحيان شىل هدم مسكنه
 عماهلا: و لذل  سأتكلم أّوال :عن رروط شستعمال هذه الرّريقة و ثانيا :شجراءات شست

أّول : شروط إستعمال طريقة إحضار اْلُمدََّعى عليه بالقّوة عن طريق اْلهجوم على مسكنه و 
  تفتيشه :

 ال ميكن َاإْللتجاء شىل هذه الرّريقة شالّ ش ا توّفرت الّشروط التالية :
بسلران أو يتعّزز ،/ أن يرفض اَْلُمدََّعى عليه َاخْلروج و يتوارى يف مسكنه أو يف مكان آخر1

رغم كّل حماوالت شحضاره باْلقّوة عن طري ق أعوان اَْلقاضي أو أعوان اَْلوايل ،أّي: يلتجئ شىل قّوة حتميه
 .أو صاحب الّشرطة

  
 

فإ ا  ،/ أن يكون َاحْل ّق موضوع الدَّعوى متوّق  شستيفاءه على حضور اْلُمدََّعى عليه الّشخصي2
فاءه على حضوره الّشخصي، كأن كان موضوع الدَّعوى كان َاحْل ّق موضوع الدَّعوى ال يتوّق  شستي

 .فأّن اَْلقاضي ال يلتجئ شىل هذه الرّريقة إلحضاره، بل يكتفي باحْلكم عليه غيابيا ،دينا مثال
و  ل  بالّتسمري على باب مسكنه  و َاخْلتم عليه، لكّنه مل ،/أن يُنذر اَْلُمدََّعى عليه باْلعقاب3
فإنّه ال جيوز اهَْلجوم على مسكنه و تفتيشه  ،ة شحضاره باْلقّوة باْلفشلفإ ا ما باءت حماول ،يستجب

                                                           

 .114نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان، ص   (1)
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( سُيختم على بابه و 43شاّل ش ا أُنِذر على أنّه ش ا مل حيضر شىل جملس اْلقضاء خالل ثالثة أيام )
ُسمِّر على باب مسكنه و ختم ف ،أو أنّه أُنِذر لكّنه مل يستجب خالل اْلمّدة اْلمذكورة،يسّمر
 . (5)عليه

 ثانيا : إجراءات الهجوم على مسكن اْلُمدََّعى عليه و تفتيشه : 
 أّن اهَْلجوم على مسكن اَْلُمدََّعى عليه و تفتيشه هو:مذهب َاحْلنفية و اَْلمالكية و َاحْلنابلة.
 وشجراءات اهَْلجوم على مسكن اْلُمدََّعى عليه كما أوردها بعض اْلفقهاء تكون كالّتايل: 

يبعث رجلني ممّن يث ق هبم شىل مسكن ، لْلقاضي أّن اْلُمدََّعى عليه قد توارى يف منزلهبعد أن يتبنّي 
فإ ا وصلوا، قام أعوان ،رفقة أعوانه و جمموعة من الّنساء و الّرجال،اْلُمدََّعى عليه بصورة مفاجئة

خل الّنسوة اْلقاضي حبراسة اْلمسكن من كّل اجْلهات تفاديا هلروب اْلُمدََّعى عليه؛ شثر  ل  تد
لْلمسكن بغري شستئذان إلنذار حرم اْلُمدََّعى عليه ؛بعدها يدخل الّرجال فيقومون باْلبحث و الّتفتيش 

فإ ا مل جيدوه قام الّنسوة اَْلمرافقات هلم بتفتيش الّنسوة اْلموجودات باْلمسكن رمّبا ،على اْلُمدََّعى عليه
 .(4) شختفى اْلُمدََّعى عليه بينهنّ 

 
اَْلعلماء بأنّه يف حالة ما ش ا شختفى اْلُمدََّعى عليه و شمتنع عن اخْلروج، أمر الّسلران وقد أجاز 

فإ ا خرج أخذ منه احْل ّق و عاقبه علـى شمتناعه ؛ و شن طال أمره و أضّر ،بالّتضيي ق عليـه حىّت خيرج
أن يكون لْلُمدَِّعي سأنّه معاند للّسلران، بشرط ، ل  بصاحب احْل ّق، أمر بالّدخول عليه هبدم و غريه

 .(4) بّينة معتربة 
  

                                                           

 و ما بعدها. 121أنظر ما كتبته حول شنذار اَْلُمدََّعى عليه بالعقاب يف املرلب الرابع من هذا الفصل ص   (1)

 .331،332/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (2)
 .342/ 41ون، تبصرة احلكام، شبن فرح  (3)
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 الفرع الثاني : 
 مشروعية إحضار اْلُمدََّعى عليه بالقوة

 
 

 الغصن األول : مشروعية إحضار اْلُمدََّعى عليه باألعوان
 اسأصل يف شحضار اْلُمدََّعى عليه شىل جملس احْلكم باْلقّوة عن طري ق اسْأعوان هو : 

 ِإلَْيِهمْ  فَأَْلِقهِ  َهَذا ِبِكَتاِبي اْذَهبْ ( 42) اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  َأمْ  َأَصَدْقتَ  رُ َسنَـْنظُ  قَالَ قوله تعاىل :" 
ُهمْ  تـََولَّ  ثُمَّ   .(5) " ( 48) يـَْرِجُعونَ  َماَذا فَاْنظُرْ  َعنـْ

فهذا دليل من اْلكتاب على مشروعية اإْلستعانة باسْأعوان إلحضار اْلُمدََّعى عليه املْمتنع عن 
  ضور.احلْ 

 الغصن الثاني : مشروعية الهجوم على
 مسكن اْلُمدََّعى عليه و تفتيشه      
 

ال يوجد نّص صريح من اْلكتاب و الّسنّـة يتناول اهَْلجوم على مسكن اْلُمدََّعى عليه و 
و أورد بعض هذه ،لكّن  ل  جمّرد شجتهاد ورد عن بعض الّصحابة رضوان ا هل تعالـى عليهم،تفتيشه
 هادات :اإْلجت

  

                                                           

 .21،22سورة النمل اآلية   (1)
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فقال : أنّه بلغين أّن يف بي ت  ،/ لقد ورد عن عمر بن خرّاب رضي ا هل عنه أنّه خرب الّناس1
 .(5) .... شىل آخر اخَْلرب " .فالن ررابا
 .(4) / كما ُروى أّن عمر أخرج امرأة من دارها سأجل حماكمتها بعد أن شمتنع ت عن احْلضور2
عبد الرمحان بن حمرم أخد اَْلمال اَْلمستح ّق لبي ت  / ما روى عن علّي رضي ا هل عنه : أنّ 3
 .(4) فأرسل شليه من خيرجه من بي ت نعيم باْلقّوة،و توارى يف بي ت نعيم اسْأسدى،اْلمال

 المطلب الرابع : 
 إنذار اْلُمدََّعى عليه بالعقاب

 الفرع األول : 
 كيفية اإلنذار بالعقاب و مشروعيته 

 العقاب الغصن األول : كيفية اإلنذار ب

 
ش ا شمتنع اَْلُمدََّعى عليه عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء رغم حماولة اسْأعوان شحضاره باْلقّوة، و 

فلْلقاضي أن يلتجئ شىل طريقة شنذاره باْلعقاب، حيث يبعث من ، ل  بتعّنته أو هترّبه أو شختفاءه
( أيام، فإّن بابه سُيسّمر و خيتم 43)ينادي على بابه :أنّه ش ا مل حيضر شىل جملس اْلقضاء خالل ثالثـة 

  .(3) و هذا الّنداء يتّم حبضور راهدي عدل،عليه
 
 
 
 
 

                                                           

 .121لقد سب ق خترجيه ص   (1)
 .41/114روضة القضاة و طري ق النجاة، السمناي،    (2)
 . 41/114روضة القضاة و طري ق النجاة، املرجع الساب ق،    (3)
 .3124/ 41؛ كشا: القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  221/ 42هناية احملتاج، الرملي،   (4)



-144- 



 الغصن الثاني : مشروعية اإلنذار بالعقاب
اسأصل يف اإْلنذار باْلعقاب ما جاء يف قصة سليمان عليه السالم مع اهْلدهد : فيقول ا هل تعاىل: 

رَ  َوتـََفقَّدَ "  بـَنَّهُ ( 41) اْلَغائِِبينَ  ِمنَ  َكانَ  َأمْ  اْلُهْدُهدَ  َأَرى َل  ِليَ  َما فـََقالَ  الطَّيـْ  َأوْ  َشِديًدا َعَذابًا أَلَُعذِّ
 .(5) " (45) ُمِبين   ِبُسْلطَان   لََيْأتِيَـنِّي َأوْ  أَلَْذَبَحنَّهُ 

 .فهذا دليل على مشروعية اإْلنذار باْلعقاب
 الفرع الثاني : 

  تنفيذ العقاب على اْلُمدََّعى عليه

فقد أجاز بعض اْلفقهاء ،ش ا مل حيضر اَْلُمدََّعى عليه خالل أيام الّنداء الّثالثة شىل جملس اْلقضاء
 .بعد تأّكد اْلقاضي بأهّنا داره،مث اخَْلتم عليه،الّتسمري على باب داره
م على باب ـ من فقهاء اْلمالكية ـ ال جُييز الّتسمري و شن كان جُييز اخَْلت (4) غري أّن ابن اَْلعرّار 

 .اَْلُمدََّعى عليه، سأّن الّتسمري يفسد اَْلباب و قد يُزال بغري ش ن اْلقاضي مث يُعاد
أو بعد تسمري بابه أو  ،فإ ا حضر أو ُأحِضر اْلُمدََّعى عليه خالل مدة الّنداء الّسالفة الذكر

 .(4) جملس اْلقضاء فأّن اَْلقاضي حياكمه بعد أن يعّزره عن شمتناعه عن احْلضور شىل،اخلْتم عليه
مّث َاخْلتم عليه مل تعد تتالئم مع ظرو: ،غري أّن طريقة الّتسمري على باب دار اَْلُمدََّعى عليه

 ،ولذل  أرى بأنّه يكفي توجيه شنذار شىل اْلُمدََّعى عليه لْلحضور شىل جملس اْلقضاء ،عصرنا َاحْلاضر
كان احَْل ّق موضوع الدَّعوى غري متوّق  شستيفاءه على فإ ا مل حيضر فإنّه حيكم اَْلقاضي عليه غيابيا ش ا  

 حضوره الّشخصي.
 
 

                                                           

 .24،21سورة النمل اآلية   (1)
اب و ابن العرار : هو حممد بن أمحد بن عبد ا هل أبو عبد ا هل املعرو: بإبن العرار، فقيه، حافظ، أديب، حنوي، راعر، عار: بالفرائض و احلس  (2)

؛ الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء  43/11هـ من آثاره : كتاب الشروط وعللها، أنظر معجم املؤلفني لرضا كحالة،  311اللغة تويف سنة 
 .42/231م،  1114املذهب، أبو شسحا  شبراهيم بن علي بن فرحون، دار شحياء الرتات،بريوت، 

؛ ررح كتاب أدب القاضي،  343، 342/ 41؛ تبصرة احلكام، ابن فرحون،،  221القضاء و أحكامه يف الكتاب و السنة، احلميضي، ص   (3)
 .321، 321/ 41، الصدر الشهيد
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 المبحث الثاني:
   طرق قيام المحضر القضائي بتكليف الُمدََّعى عليه بالحضور إلى الجلسة 

 
 
 
 

 المطلب األول : 
     تكليف الُمدََّعى عليه بالحضور عن طريق تبليغه شخصيا أو تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه

 
 الفرع األول :

 تبليغ الُمدََّعى عليه شخصيا   

 الغصن األول: التّبليغ الّشخصي للشخص الطبيعي 

دََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة
ُ
جيوز أن يكون يف أّي مكان يوجد به، و هذا ما  ،أّن تبليغ امل

لّتبليغ الّرمسي لْلعقود اْلقضائية و من  .ش.م.ش بقوهلا: " جيوز ا 441أرارت شليه اَْلفقرة الثّانية من املادة 
ما مل ينّص  ،غري اْلقضائية و الّسندات الّتنفيذية بتسليم نسخة منها شىل اْلمرلوب تبليغه أينما وجد

 اَْلقانون على خال:  ل  ". 
مبا يف  ل  الّتكلي  باحْلضور و تبليغ  ،فهذه اَْلماّدة تتكّلم عن كّل جماالت الّتبليغ الّرمسي

 َعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة.اْلُمدَّ 
أو ،جيوز له أن يُبّلغ اَْلُمدََّعى عليه  اته سواء يف موطنه، أو يف حمّل شقامته ،فاْلمحضر اَْلقضائي

أو مقهى، أو غريها من اسأماكن العامة ؛ و ش ا كان تبليغ اْلُمدََّعى عليه ،يف الشارع،يف مكان عمله
 شركاال طاملا أّن اَْلمحضر اَْلقضائي قد شحرتم َاإْلجراءات رخصيا يف اسْأماكن اْلعامة ال يُثري

و خاّصة شحرتام اَْلوق ت اَْلمسموح به للّتبليغ الّرمسي، فإّن الّتبليغ يف أماكن اْلعمل يُثري بعض ،اَْلقانونية
أو اَْلمسؤول َاإْلداري دخول ،اإْلركاالت أوردها على ركل تساؤل : ما حكم لو رفض رّب اْلعمل
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و شصرار اَْلمحضر ،محضر اَْلقضائي شىل شدارته أو منشأته من أجل تبليغ اَْلُمدََّعى عليه رخصيااَلْ 
 .اَْلقضائي على مباررة الّتبليغ ؟

يف ظّل عدم وجود نّص صريح يُلزم رّب اَْلعمل أو اَْلمسؤول َاإْلداري من متكني اَْلمحضر 
فأّن جانبا من اْلفقه اْلقانوي يرى بأّن اَْلمحضر  ،بليغهاَْلقضائي من تبليغ اْلعامل أو اْلموّظ  اَْلمراد ت

دََّعى عليه رخصيا يف أماكن عمله
ُ
و رفض رّب اَْلعمل الّسماح ،اَْلقضائي ش ا ما أراد أن يُبّلغ امل

لْلمحضر اَْلقضائي بالّدخول شىل مؤّسسته أو شدارته، فأّن عليه أن ينتظر حىّت ينتهي الّشخص 
عمله حىّت يتمّكن من تبليغه خارج عمله، و ش ا ما أصّر اَْلمحضر اَْلقضائي على  اَْلمرلوب تبليغه من

اَْلمحضر اَْلقضائي ُيسأل مسؤولية جزائية  الّدخول شىل مكان اْلعمل رغم رفض رّب اْلعمل  ل ، فأنّ 
 .(5) و تأديبية

ى عليه  اته، فإ ا ما مّت بأّن التّبليغ الّرمسي يف مكان اْلعمل جيب أن يكون لْلُمدَّعَ ،بَقي أن أرري
الّتبليغ شىل املْسؤول اإْلداري أو رّب اْلعمل أو أّي رخص آخر غري اْلمرلوب تبليغه، وقع حمضر 

 .الّتبليغ باطال
 

 الغصن الثاني: التّبليغ الّشخصي للّشخص المعنوي
غ شنّه من الّصعوبة بل من اْلمستحيل أن نتصّور أّن رخصا معنويا يستلم بنفسه الّتبلي

و نظرا سأّن الّشخص  ،بل يترّلب هذا الّتبليغ وجود رخص طبيعي يقوم بتسلم حماضر الّتبليغ،الّرمسي
فأّن الّشخص اَْلمكّل  بإستيالم الّتكلي  باحْلضور أو التّبليغ ،اَْلمعنوي قد يكون عاّما أو خاّصا

.......... و ." قوهلا:من  .ش.م.ش ب 442و هذا ما أرارت شليه اَْلمادة ،خيتل  من حالة شىل أخرى
ش ا سُّلم حمضر التّبليغ شىل ممثّله اْلقانوي أو اإْلتّفاقي أو  ،يُعترب التّبليغ شىل الّشخص اْلمعنوي رخصيا

 .سأيّ رخص يقع تعيينه هلذا اْلغرض
يتّم التّبليغ الرمسي اْلمُوجّه شىل اإْلدارات و اجْلماعات اإْلقليمية و اْلمؤّسسات اْلعمومية  ات 

 الصّبغة اإْلدارية شىل اْلممثّل املعنّي هلذا الغرض و مبقرّها.
 .يتمّ التّبليغ الرمسي اْلمُوجّه شىل الّشخص اْلمعنوي يف حالة تصفية شىل املصّفي "

                                                           

 .11الوسيط يف احللول العلمية، عارور مربوك،ص   (1)
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و ،بإستقراء هذه اَْلمادة ُيالحظ بأّن اَْلمشرّع َاجْلزائري قد فّر  بني اسْأرخاص اإْلعتبارية اخْلاّصة
 .بارية اْلعاّمةاسْأرخاص اإْلعت

فبالّنسبة لأْلرخاص اإْلعتبارية اخْلاّصة، كالّشركات الّتجارية و اْلمدنية و اجْلمعّيات و 
فالّشخص الرّبيعي اَْلمكّل  بإستيالم حماضر الّتبليغ شّما : أن يكون اَْلممّثل اَْلقانوي هلا أو ،غريها

 أو رخص يقع تعيينه هلذا اْلغرض.،اإْلتّفاقي
مثل:  ،ّص اسْأرخاص اإْلعتبارية اْلعاّمة و اْلمؤّسسات  ات الّصبغة اإْلداريةأّما فيما خي

فيجب أن يتّم الّتبليغ مبقّرها، و ُتسّلم شىل ،أَْلواليات و اَْلبلديّات و اَْلمديريّات و اَْلوزارات و غريها
 ممثّلها.

 لّرمسي لْلمصّفى.أّما ش ا كان الّشخص اَْلمعنوي يف حالة تصفية،فُيسّلم حمضر الّتبليغ ا
 فإ ا مّت الّتبليغ الّرمسي أو الّتكلي  باحْلضور هبذه اْلكيفيات، فإنّه يُعترب الّتبليغ رخصيا. 

 
 الفرع الثاني : 

 تكليف اْلُمدََّعى عليه بالحضور عن طريق تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه  

حيث أّن اَْلعلم  ،ئما نتائج يقينيةنظرا لكون التّبليغ الّرمسي لْلُمدََّعى عليه رخصيا حيّق ق دا
لكّن اَْلوضع خيتل  يف حالة  ،مبضمون الّتبليغ الّرمسي يكون يقينيا بالّنسبة هلذا اَْلوضع من الّتبليغ
حيث يُعترب الّتبليغ يف هذه احْلالة  ،الّتبليغ شىل أحد أقارب اْلُمدََّعى عليه اْلمقيمني معه يف موطنه

حىّت و لو مل تصل حماضر التّبليغ فعال شىل ، ل  فإنّه يُعترب تبليغا قانونياو مع  ،حكميا و ليس يقينيا
تأسيسا على أّن اَْلمشرّع َاجْلزائري يُقيم من واقعة الّتبليغ الّرمسي يف اْلموطن و سأحد ،اْلُمدََّعى عليه  اته

خرار اخْلررية الّناجتة عن أقارب اْلمراد تبليغه قرينة قانونية قاطعة على علم اْلمراد تبليغه، و نظرا لأْل 
و منها شفرتاض علم الّشخص اْلمرلوب تبليغه رمسيّا  ،الّتبليغ يف اْلموطن لغري اْلُمدََّعى عليه  اته

فأّن اَْلمشرّع َاجْلزائري أحاط هذا الّنوع من الّتبليغ ،رغم عدم وصوله يقينا شليه،مبضمون حمضر الّتبليغ
من  .ش.م.ش بقوهلا: " عند شستحالة الّتبليغ  414يه اَْلمادة و هذا ما أرارت شل ،بضمانات و رروط

فإّن التّبليغ يُعّد صحيحا ش ا مّت يف موطنه اسْأصلي شىل أحد أفراد  ،الّرمسي رخصّيا لْلمرلوب تبليغه
 عائلته اْلمقيمني معه أو موطنه اْلمختار.
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شاّل كان الّتبليغ قابال  و جيب أن يكون الّشخص اّلذي تلّقى الّتبليغ متمّتعا باسْأهلية و
 .لإْلبرال"

 من هذه اْلمادة ميكن شستخالص رروط التّبليغ شىل أقارب الـُمدََّعى عليه كالتايل : 
 : أن يستحيل تبليغ اَْلمراد تبليغه رخصّياأول : 

فإ ا شستحال عليه  ،فاْلمحضر اَْلقضائي ُملزم بتبليغ الّشخص اَْلمراد تبليغه رخصيا أينما ُوجد
  ، ينتقل شىل اْلبديل أال و هو تبليغ اْلُمدََّعى عليه بواسرة أحد أقاربه اْلمقيمني معه يف موطنه.  ل

 .(5) أو موطنا خمتارا،: أن يكون للّشخص ـ اّلذي شستحال تبليغه أينما ُوجد ـ موطنا حقيقيا ثانيا
بليغه اْلمقيمني معه  : جيب أن ُيسّلم الّتبليغ شىل أحد أفراد عائلة الّشخص اْلمراد ت ثالثا 
 و شخوته. ،و فروعه ،كأصوله

 .: جيب أن يكون الّشخص اّلذي تلّقى الّتبليغ متمّتعا باسْأهلّية رابعا
فأّن اَْلمحضر اَْلقضائي ش ا قام بتبليغ أحد ،و يف شطار اْلمفهوم اْلمخال  لْلماّدة املْذكورة أعاله

وطنه احْلقيقي أو يف موطنه اْلمختار، أو قام بتبليغ أحد أقارب اْلُمدََّعى عليه ممّن ال يقيمون معه يف م
فأّن مثل هذا التّبليغ يُعترب غري قانوي، و يُعري ،أو ممّن ال يتمّتعون باسْأهلية،أقاربه من اْلقاصرين

 و الرّلب بعدم قبول الّدعوى ركال.،لْلخصم ح ّق الرّعن ببرالنه
 

 
  

                                                           

 .) على اهلامش( 141لقد سب ق الترر  شىل تعري  املوطن و أنواعه يف القانون املدي اجلزائري، راجع ص   (1)
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 المطلب الثاني : 
  بالحضور عن طريق التعليق و عن طريق البريد المضمونتكليف اْلُمدََّعى عليه 

 الفرع األول : 
   تكليف اْلُمدََّعى عليه بالحضور عن طريق التعليق

 الغصن األول: شروط تبليغ الُمدََّعى عليه بواسطة التعليق  

ى ميكن شستخالص رروط تبليغ و تكلي  اْلُمدَّعَ ،(5) من  .ش.م.ش 412بعد الّتمّعن يف اْلمادة 
  عليه باحْلضور عن طري ق التعلي ق كما يلي : 

أو يتعّذر  ،/ أن يستحيل على اْلمحضر اْلقضائي تسليم حمضر الّتبليغ شىل اْلُمدََّعى عليه  اته1
 .و هذا نظرا لعدم وجود موطن له معرو:،عليه تسليم هذا اَْلمحضر سأحد أقاربه

ال على اْلمحضر اْلقضائي تبليغه لكّن شستح ،/ أن يكون لْلُمدََّعى عليه موطن معرو:2
كما رفض أحد أفراد عائلته اْلمقيمني معه، و اّلذين هلم صفة تلّقي التّبليغ الّرمسي، شستيالم ،رخصّيا

 .حمضر الّتبليغ
ترب ق أحكام الفقة  ،شستيالم حمضر التبليغ ،ش ا رفض اسأرخاص الذين هلم صفة تلقي التبليغ الرمسي

ى  ل ، يرسل التبليغ الرمسي برسالة مضمنة مع اإلرعار باإلستيالم شىل و عالوة عل ،اسأوىل أعاله
 .آخر موطن له

يثب ت اإلرسال املضمون و التعلي ق خبتم شدارة الربيد أو تأررية رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو موظ  
 ........"  .أو تأررية رئيس أمناء ضبط حسب احلالة ،مؤهل لذل 

 بليغ عن طريق التعليقالغصن الثاني: إجراءات التّ 

ش ا توّفرت الّشروط اَْلمذكورة أعاله، أّي: أاّل يكون لْلُمدََّعى عليه موطن معرو:، أو أّن أحد 
ففي هاتني احْلالتني على اْلمحضر اْلقضائي أن ،أقاربه اّلذين يقيمون معه رفض شستيالم حمضر الّتبليغ

 يّتبع اإْلجراءات الّتالية : 

                                                           

طنا معروفا، حيرر احملضر القضائي حمضرا يضمنه من  .ش.م.ش على مايلي : " ش ا كان الشخص املرلوب تبليغه رمسيا، ال ميل  مو  412تنص املادة   (1)
 طن.اإلجراءات اليت قام هبا،و يتم التبليغ الرمسي بتعلي ق نسخة منه بلوحة اإلعالنات مبقر احملكمة و مقر البلدية اليت كان له هبا آخر مو 
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كأن حُيّرر حمضرا يذكر فيه أّن اَْلُمدََّعى ،حمضر يتّضمن اَْلوقائع اّليت عاينها/ أن يقوم بتحرير 1
و أنّه ليس له موطن معرو: ؛ و يف حالة رفض أحد ،عليه مل يعثر عليه و تعّذر عليه تبليغه رخصّيا

 أفراد عائلته اْلمقيمني معه شستيالم حمضر الّتبليغ، ُيشري شىل  ل  يف اْلمحضر اّلذي حيّرره.
/ أن يقوم بتعلي ق نسخة من حمضر الّتبليغ أو الّتكلي  باحْلضور بلوحة شعالنات اْلمحكمة، و 2

هذا بعد أن يقوم رئيس أمناء ضبط هذه اَْلمحكمة، اّليت يوجد على مستوى شختصاصها آخر موطن 
 لْلُمدََّعى عليه،بالّتأرري على الّنسخة اْلمراد تعليقها مبقّر اْلمحكمة.

تعلي ق نسخة أخرى من حمضر الّتبليغ أو الّتكلي  باحْلضور مبقّر اْلبلديّة اّليت كان / أن يقوم ب3
وهذا بعد أن يقوم رئيس اَْلبلديّة أو موّظ  مؤّهل بالّتأرري على  ،لْلُمدََّعى عليه هبا آخر موطن

 .الّنسخة اْلمراد تعليقها مبقّر اْلبلديّة
 

 الفرع الثاني :
  المحضر القضائي بواسطة ْلحضور عن طريق البريد المضمونتكليف اْلُمدََّعى عليه با 

حالة رفض المطلوب تبليغه شخصيا أو الُمدََّعى عليه إستيالم محضر الّتبليغ أو :  الغصن األول
 رفض الّتوقيع عليه

" ش ا رفض الّشخص اَْلمرلوب تبليغه رمسيا، من  .ش.م.ش مبا يلي:  411نّص ت اَْلمادة 
ليغ الرمسي أو رفض التّوقيع عليه أو رفض وضع بصمته يُدْون  ل  يف اْلمحضر شستيالم حمضر التّب

الّذي حُيرّره اْلمحضر اْلقضائي، و تُرسل له نسخة من التّبليغ الرمسي برسالة مضمّنة مع اإلرعار 
 باإْلسيتالم ". 

غه اّلذي يرفض مع الّشخص اْلمرلوب تبلي،من خالل هاته اْلمادة،لقد تشّدد اَْلمشرّع َاجْلزائري
و  ل  مبرالبة اْلمحضر اْلقضائي ،أو وضع بصمتـه،أو يرفض الّتوقيع عليه،شستيالم حمضر الّتبليغ

ويُرسل نسخة من الّتبليغ الّرمسي شىل هذا  ،بتحرير حمضر عن واقعة رفض اإْلستيالم أو رفض الّتوقيع
 .يغ شبتداء من تاريخ ختم اْلربيدالّشخص برسالة مضمونة مع شرعار باإْلستيالم و حُيسب أجل الّتبل

و يكتفي اَْلمحضر اَْلقضائي هبذا اإْلجراء، دون أن يلتجئ شىل الّتبليغ عن طري ق الّتعلي ق، لكون 
 أّن اّلذي قام برفض الّتوقيع أو رفض اإْلستيالم هو اَْلُمدََّعى عليه  اته.
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 يالم التّبليغالغصن الثاني: حالة رفض المقيمين مع الّشخص المطلوب تبليغه إست
من  .ش.م.ش على ما يلي: " ش ا رفض َاسْأرخاص  412لقد نّص ت اَْلفقرة الثّانية من اْلماّدة 

و عالوة ،ُترّب ق أحكام اْلفقرة اسْأوىل أعاله ،اّلذين هلم صفة تلّقي الّتبليغ الّرمسي استيالم حمضر التّبليغ
 رعار باإْلستيالم شىل آخر موطن له ".     يُرسل الّتبليغ الّرمسي برسالة مضّمنة مع اإْل ،على  ل 
أّن اَْلمحضر اَْلقضائي ش ا تعّذر عليه تبليغ اْلُمدََّعى عليه  ،يالحظ من خالل هذه اَْلماّدة   
و أضرّر شىل اإْلنتقال شىل اْلبديل اإْلحتياطي و هو الّتبليغ يف اْلموطن، و لكّن أقارب  ،رخصّيا

فأّن على اَْلمحضر اَْلقضائي أن يقوم بإرسال ،رفضوا شستيالم حمضر الّتبليغ اْلُمدََّعى عليه اْلمقيمني معه
وهذا باإْلضافة شىل ،نسخة من الّتبليغ الّرمسي برسالة مضّمنة مع شرعار باإْلستيالم شىل آخر موطن له

 قيامه بإجراءات الّتبليغ عن طري ق الّتعلي ق و اّليت  كرهتا سابقا.
هو جمّرد عبء شجرائي يزيد من تعّقد  ،التّبليغ عن طري ق اْلربيد اْلمضمونو َاحْلقيقة أّنين أرى أّن 

 .شجراءات اْلمرافعة
فقد أثبت ت اَْلوقائع أّن اَْلمحضر القضائي و من وراءه اَْلُمدَِّعي ينتظر َاسْأيام و الّشهور وصول 

مرور تاريخ اْلمحاكمة دون أن  ورقة َاإْلرعار باإْلستيالم الّصادرة عن اْلربيد؛ أّن هذا الّتأخر يؤّدي شىل
يتمّكن اَْلُمدَِّعي من تكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور و شستدعائه شىل اْلمحكمة عن طري ق اْلمحضر 

 .عندئذ ُتشرب دعواه و بالّتايل تضيع حقوقه ،اْلقضائي
طري ق و َاإْلكتفاء فقط برريقة التّبليغ عن  ،ولذل  أرى من الّضروري شستبعاد هذه الرّريقة

 .الّتعلي ق
ملخص الفصل الثاني مع مقارنة الفقه بالقانون فيما يخص طرق تكليف اْلُمدََّعى عليه 

 بالْحضور إلى اْلجلسة 
 أول : ما يميز الفقه اإلسالمي عن القانون : 

 و،/ شن رفع الّدعوى يف اَْلفقه َاإْلسالمي ال تتّم  شاّل حبضور اْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء41
هذا على عكس  .ش.م.ش.ج فإن الّدعوى تعترب مرفوعة ش ا قـُّيدت عريضتها يف سّجل قيد 

و ال ،و تكليفه باحْلضور شىل اجْللسة،لكّن َاخْلصومة ال تنشأ شال بتبليغ العريضة شىل َاخْلصم،اْلعرائض
 .يشرتط حضوره سواء كان الّتبليغ حكميا أو يقينيا
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مي عن اْلقانون اْلوضعي هو :أّن حضور اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس / أّن ما ميّيز اَْلفقه َاإْلسال42
و اَْلقاضي ليس له ،فعلى اخْلصم أن حيضر ش ا دعاه اْلقاضي شىل احْلضور ،اْلقضاء هو واجب ررعي
 .و لذل  على اْلقاضي شحضار اْلُمدََّعى عليه و لو بإستعمال اْلقّوة،أن حيكم شالّ يف حضوره
و بالّتايل ليس ،  .ش.م.ش.ج هو جمّرد عبء شجرائي و ليس واجب على اخْلصمبينما َاحْلضور يف

للقاضي أن حيضر اْلُمدََّعى عليه باْلقّوة يف حالة شمتناعه أو ختّلفه عن احْلضور، و كّل ما عليه فعله أن 
جْللسة من طر: حيكم يف اْلقضّية طاملا أّن اَْلُمدََّعى عليه قد بـُّلغ باْلعريضة و ُكّل  باحْلضور شىل ا

  .اْلمحضر اْلقضائي
 ثانيا : أوجه اإلتفاق ما بين الفقه و القانون :

 ./ يّتف ق  .ش.م.ش مع اَْلفقه َاإْلسالمي يف ضرورة أن يعلم اَْلُمدََّعى عليه بالّدعوى بشكل عام41
مع ،ر/ يّتف ق  .ش.م.ش.ج مع اْلفقه اإْلسالمي من حيث مبدأ تكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضو 42

 .اإْلحتال: يف طريقته و يف آثاره و يف اسْأرخاص اْلمكّلفني به
و ،/ من اإْلجراءات اّليت شستحدثها  .ش.م.ش.ج تكلي  اَْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسة43

و هذا َاإْلجراء من اسْأمور اإْلجتهادية اّليت ،تبليغه باْلعريضة سواء كان الّتبليغ حكميا أو يقينيا
فإ ا تعّذر تبليغ اَْلُمدََّعى عليه  ،ثها اَْلقانون اَْلوضعي حلّل شركالية غياب اَْلُمدََّعى عليهشستحد
 .فإنّه يُبّلغ تبليغا حكميا ،رخصيا

سأنّه حيفظ ح ّق اَْلُمدَِّعي من  ،أّن هذا َاإْلجراء يتواف ق مع َاسْأصول اْلعامة للّشريعة اإْلسالمية
و لو كان غائبا، هذا جهة ؛و من جهة ثانية حيفظ حقو   الّضياع حيث حيكم على خصمه حىّت 

سأّن تكليفه باحْلضور و تبليغه بتاريخ و مكان شنعقاد اْلمحاكمة، يعري له َاحْل ّق يف  ،اْلُمدََّعى عليه
 الّدفاع عن نفسه.

ثالثا : اإلجراءات الّتي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج و الّتي ل تتوافق مع األصول العامة للّشريعة 
 سالمية :اإل

و يف حمضري الّتكلي   ،شّن اَْلبيانات اّليت أوجب  .ش.م.ش.ج  كرها يف عريضة شفتتاح الدَّعوى
مثل  كر اسم و لقب اْلُمدَِّعي و اْلُمدََّعى عليه و عنواهنما و  ،باحْلضور و تسليم الّتكلي  باحْلضور

ُمدََّعى عليه بالعريضة بتحرير و غريها من اْلبيانات ؛ شضافة شىل وجوب تبليغ الْ ،تاريخ اجْللسة
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اَْلمحضرين الساب ق  كرمها؛ كّل  ل  يعترب من اإْلجراءات اّليت ختال  اسَْأصول العامة للّشريعة 
و هذا من رأنه أن ينّفر اَْلمتقاضني من اإْللتجاء  ،سأهّنا تزيد من تعقيد شجراءات الّتقاضي ،اإْلسالمية

 وقهم شالّ بصعوبة.شىل اْلقضاء، سأهّنم ال يصلون شىل حق
سأّن تل  اْلبيانات من رروط ،و هذا عكس اَْلفقه َاإْلسالمي اّلذي ميتاز باْلبساطة يف اإْلجراءات

نظر الّدعوى؛ و ش ا كان رجال اْلقانون يربّرون شخّتا  هــذه َاإْلجــــــراءات اَْلمعّقــــــــدة و  كر تل  اْلبيانات 
فأّن اَْلفقه َاإْلسالمي ،سأهّنا تتيح اَْلفرصة لْلُمدََّعى عليه إلعداد دفاعه،بأهّنا صورة من صور ح ّق الّدفاع

 .و شن كان ال يشرتط هذه اَْلبيانات و هذه َاإْلجراءات شالّ أنّه ـ قد كفل حقو  الّدفاع لْلُمدََّعى عليه ـ
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 اسأعذار الّشرعية للتخل  عن احْلضور و المبحث األّول:  -

 جزاءاته يف اْلفقه                   
  جزاء الّتخل  عن احْلضور يف اْلقانونالمبحث الثّاني:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث :
التخلف عن اْلحضور :أعذاره الشرعية و 

 جزاءاته 
: 
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 المبحث األول :
 األعذار الشرعية للتخلف عن الحضور و جزاءاته في الفقه

 المطلب األول : 
 األعذار الشرعية لتخلف اْلُمدََّعى عليه عن اْلحضور إلى الجلسة 

 

 ل :الفرع األو 
 إذا كان اْلُمدََّعى عليه مريضا  

  الغصن األول : مشروعية عذر المرض و حدود المرض المانع لْلحضور        

 أول : مشروعية عذر المرض :
شستدّل اَْلفقهاء على مشروعية شعتبار اْلمرض كعذر من َاسْأعذار اّليت ُتسِقط واجب َاحْلضور شىل 

 جملس اْلقضاء مبايلي :
 اْلَمرِيضِ  َعَلى َوَل  َحَرج   اأْلَْعَرجِ  َعَلى َوَل  َحَرج   اأْلَْعَمى َعَلى لَْيسَ نه و تعاىل : ' قوله سبحا

َهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّات   يُْدِخْلهُ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  َحَرج   ْبهُ  يـَتَـَولَّ  َوَمنْ  اأْلَنـْ  أَلِيًما َعَذابًا يـَُعذِّ
(52)  ' (5). 

 .فا هل سبحانه و تعاىل رفع احَْلرج عن اسْأعمى و عن اسْأعرج و على اْلمريض و عن كّل معذور
قال اَْلقرطيب : و شىل هذا أرار ابن عرية فقال : " فظاهر اآْلية و أمر الّشريعة يّدل على أّن 

و يقتضي  ،كملو تقتضي نيتهم فيه اإلتيان باسْأ ،َاحْلرج عنهم مرفوع يف كّل ما يضررهم شليه العذر
  .(4) العذر أن يقع عنهم َاسْأنقص"

 
 ثانيا : مقدار اَْلمرض اّلذي يسقط واجب اْلحضور إلى مجلس اْلقضاء:

                                                           

 .11سورة الفتح اآلية   (1)
 .11/221اجلامع سأحكام القرآن، القرطيب، اجمللد السادس،  (2)
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لقد تكّلم اَْلفقهاء حول مقدار اَْلمرض اّلذي ُيسِقط واجب حضور اْلُمدََّعى عليه اْلمريض و 
كنه َاحْلضور بنفسه و اَْلمشي على فقد قال بعضهم: أن يكون حبال ال مي،شحضاره شىل جملس اْلقضاء

قدميه و لو مُحل أو ركب على أيدي الّناس يزداد مرضه، و قال: البعض اآلخر: أن يكون حبال ال 
 .(5) و شن كان ميكنه َاحْلضور بالرّكوب و محل الّناس من غري أن يـزداد مرضه ،ميكنه َاحْلضور بنفسه

واجب حضور و شحضار اْلُمدََّعى عليه شىل جملس  و أنا أرى أّن مقدار اَْلمرض اّلذي ُيسِقط
احْلكم هو :اَْلمرض اّلذي ال يستريع اَْلمرلوب معه َاحْلضور بنفسه شىل جملس اْلقضاء سواء خي  

 .من تفاقم مرضه أو ال
 الغصن الثاني : إجراءات محاكمة اْلُمدََّعى عليه المتخلف 

  عن اْلحضور بعذر المرض

 ضي حّق اإْلستخالف : أّول : إذا كان لْلقا
يبعث خليفته رفقة اْلُمدَِّعي شىل اْلُمدََّعى ،ش ا كان لْلقاضي ح ّق اإْلستخال: و مأ ونا له بذل 

عليه اْلمتخّل  عن احْلضور لعذر اْلمرض لَيقضي بينه و بني خصمه، سأّن جملس اخْلليفة يكون  
 .(4) كمجلس اْلقاضي 

 تخالف :ثانيا : إذا لم يكن لْلقاضي حّق اإْلس
فأّن اَْلقاضي يَتّبع َاإْلجراءات ،و غري مأ ونا له بذل ،ش ا مل يكن لْلقاضي ح ّق َاإْلستخال:

 الّتالية حملاكمة  اْلمعذور:
يبعث اَْلقاضي أمينا من أمنائه فقيها شىل اْلُمدََّعى عليه اَْلمعذور، و هذا رفقة اْلُمدَِّعي و  /15

 . خُيرب اَْلقاضي مبا جرىحىّت ،راهدين عدلني ممّن يعر: اَْلمريض
و أمره َاسْأمني أن يُوكِّل وكيال ،رهد الّشاهدان على  ل ،شن أقّر اَْلمعذور بدعوى اْلُمدَِّعي /14

حيضر معه جملس اْلقاضي ليشهَد عليه راهدان مبا أقّر به حبضرة وكيله، فيقضى اَْلقاضي عليه حبضرة 
 .وكيله

                                                           

 .332/ 43القتاوي اهلندية، الشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند،   (1)
 .124و  111لقد سب ق و أن تررق ت شىل معىن اإلستخال: و كيفيته يف ص   (2)
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فإن كان هلذا َاسْأخري بّينة، أمر َاسْأمني اْلُمدََّعى عليه ،ُمدَِّعيشن أنكر اَْلمعذور مبا اّدعاه الْ  /14
دَِّعي جملس اْلقضاء لتقام عليه اْلبّينة حبضرة وكيله

َ
 .اَْلمريض بتوكيل وكيل حيضر مع خصمه امل

اضي يقوم أمني اْلق،ش ا أنكر اَْلُمدََّعى عليه شّدعاءات اْلُمدَِّعي، و مل يكن هلذا َاسْأخري بّينة /13
 مثّ يقوم الّشاهدان بإخبار اْلقاضي بذل .،بتحلي  اْلُمدََّعى عليه اَْلمعذور بعذر اْلمرض

أّما ش ا نكل اَْلُمدََّعى عليه عن أداء اْليمني ثالث مرات، أمره أمني اْلقاضي أن يُوّكل وكيال حيضر 
 .بالّنكول و يقضي اْلقاضي عليه،مع خصمه جملس احْلكم، و يشهد عليه الّشاهدان بنكوله
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 الفرع الثاني : 
  إذا كان اْلُمدََّعى عليه امرأة ُمخدَّرة

 الغصن األول : تعريف المرأة الُمخدَّرة و معيار التمييز 
 بينها و بين المرأة اَْلبَـْرزَة     

 أول : تعريف المرأة الُمخدَّرة :
 / التعريف اللغوي :15

مشتّقة من اخِلدر بالكسر و هو ِسرت يُعد لْلجارية ناحية  رةداملرأة اَْلمخّدرة أو اَْلمخدورة أو اَْلمخ
مجع خدور و أخدار مجع اجلمع أخادير، و  ،اْلبي ت كاسأخدور و كّل ما وراك من بي ت و حنوه

و أمجة اسْأسد و منه أسد خادر و بالفتح : شلزام  ،مستورة بثوب ،خشبات تُنصب فو  قتب اْلبعري
 .(5) خدير اْلبن ت اخلدر كاسأخدار و التّ 

 .(4) و جارية خمّدرة ش ا لزم ت اخِلدر 
 / التعريف الفقهي :14

"؛ و عرّفها (4) عّر: بعض اْلفقهاء اْلمرأة اَْلُمَخدَّرة بأهّنا :"املرأة اّليت ال تربز لقضاء حوائجها
 ". (3) اَْلبعض بأهّنا: " اّليت مل يُعهد هلا اخْلروج شالّ عند الّضرورة

و اّليت ال خترج شالّ ،أّن اَْلمرأة اّليت ال خترج أصال شاّل لضرورة فهي خُمّدرة وقال فقهاء آخرون:"
 ". (1) نادرا لعزاء أو زيارة أو محام فهي خمّدرة أيضا

 
 .و تُعترب امرأة خُمّدرة أيضا اّليت ال يكثر خروجها حلاجات متكّررة

 

                                                           

 .323القاموس احمليط، الفريوزأبادي، مادة خدر،ص   (1)
 .114حمتار الصحاح، أبو بكر الرازي، مادة خدر،ص   (2)
 .41/3222القناع،  البهويت، كشا:   (3)
 .312/ 41الصدر الشهيد، ررخ أدب القاضي،   (4)
 .112/ 11؛ روضة الرالبني،اإلمام النووي، 42/212؛ هناية احملتاج،الرملي، 3222/ 41( كشا: القناع عن منت اإلقناع، البهويت،42) (2)
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 ْلُمَخدَّرة :ثانيا : معيار التفرقة ما بين المرأة اَْلبَـْرزَة و المرأة اَ 
 .املرأة اَْلبَـْرَزة هي اَْلمرأة اّليت خترج لقضاء حوائجها

فمعيار الّتفرقة ش ن بني اَْلمرأة اَْلبَـْرَزة و اَْلمرأة اَْلُمَخدَّرة : أّن اَْلمرأة اَْلرْبزة كثرية َاخْلروج لقضاء 
  .ال خترج شالّ لضرورة أو نادرا فاخْلروج عندها عادة ؛ بينما اَْلمرأة اَْلُمَخدَّرة فهي اّليت،حوائجها

وقد أحل ق اَْلمالكية اَْلمرأة اجَْلميلة باْلمرأة اَْلمخّدرة مُينع حضورها شىل جملس اْلقضاء، و يف هذا 
:'ش ا كان ت الّدعوى على امرأة رابّة  ات مجال و خا: عليها أن تكّلم ت (5) الّصدد قال اَْلمازري

، فإهّنا ُتؤمر أن ُتوّكل، وال يكون من ح ّق اخْلصم أن يُؤيت هبا أن يؤّدي مساع كالمها شىل الّشغ  هبا
 .(4) شىل جملس اْلقضاء' 

 غصن الثاني: الحكمة من منع المرأة المخّدرة من حضور ال
 مجلس القضاء و مشروعية ذلك      

 أول: الحكمة من سقوط واجب حضور المرأة المخّدرة إلى مجلس اْلقضاء :
ّن احَْلكمة من سقوط واجب احْلضور شىل جملس اْلقضاء بالّنسبة لْلمرأة يرى بعض اْلفقهاء :أ

و رمّبا ،سأّن َاحْلياء مينعها من الّتكلم،اْلمخّدرة يتمّثل يف: أهّنا ال فائدة من شحضارها جمللس اْلقضاء
 .(4) يصري  ل  سببا لفوات حّقها

ورها شىل جملس اْلقضاء ـ كما سب ق القول فاحْلكمة من منع حض،أّما بالّنسبة لْلمرأة الّشابة اجْلميلة
و  ،سأّن مساع كالمها ش ا تكّلم ت يف جملس اْلقضاء يؤّدي شىل الّشغ  هبا،ـ حىّت ال تكون سببا لْلفتنة

درءا لْلفتنة و سّدا ،و لكن ممنوع عليها حضور جملس اْلقضاء،لذل  فإهّنا ليس ت معذورة فقط
 .للّذرائع

بل و منعها  ،ية لْلمرأة اْلمَخدَّرة الّتخّل  عن احْلضور جمللس اْلقضاءشّن شجازة الّشريعة َاإْلسالم
من رأنه أن حيافظ على متاس  اَْلمجتمع و َاحْليلولة دون  ،من احْلضور ش ا كان ت مجيلة تفنت الّرجال

                                                           

 .122لقد سب ق ترمجته يف ص   (1)
 .44/ 41تبصرة احلكام،  ابن فرحون،   (2)
 .41/312الصدر الشهيد، ررح أدب القاضي،     (3)
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مرأة و  و من جهة ثانية فإّن  ل  ال يرعن يف شحرتام اإْلسالم للْ ،هذا من جهة ،اإْلحنالل َاخْلُلقي
 .حقوقهاكفالته حلرّيتها و 

و ل  بإتّباع أحكام الّشريعة ،فحقو  اَْلمرأة و حرّيتها مقّيدة براعة خالقها سبحانه و تعاىل
 .َاإْلسالمية

فالّشريعة َاإْلسالمية قد َحفظ ت حقو  اَْلمرأة اَْلُمخّدرة و َاجْلميلة سواء كان ت ُمدَِّعية أو ُمدََّعى 
 .عليها

أّما ش ا كان ت ُمدََّعى ،هّنا ُتؤمر أن تُعنّي وكيال يدافع عنها أمام جملس اْلقضاءفإ ا كان ت ُمدَِّعية فإ
  .عليها فإّن اَْلقاضي أو خليفته ينتقل شىل مسكنها ليسمع جواهبا كما سل  أن بّينته سابقا

 ثانيا : مشروعية سقوط واجب حضور المرأة المخّدرة إلى مجلس القضاء :
قوط واجب حضور اَْلمرأة اَْلُمَخّدرة شىل جملس اْلقضاء حبديث لقد شستدّل اَْلفقهاء على س

حيث قال رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم :" و أغد يا أُنيس شىل امرأة هذا، فإن شعرتف ت ،اْلَعِسي 
 .(5) فأرمجها " 

اَْلمرأة ووجه َاإْلستدالل هبذا َاحْلديث: أّن رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم مل يأمر بإحضار هذه 
 .(4) لسماع  ل  منها و لعّلها كان ت على حال ال حيسن شحضارها و خراهبا مبحضر الّناس 

   .فهذا دليل على سقوط واجب حضورها أمام جملس اْلقضاء
 الغصن الثالث : إجراءات محاكمة المرأة المخّدرة

جراءات اَْلمّتبعة يف حماكمة أّن َاإْلجراءات اَْلمّتبعة يف حماكمة اْلمرأة اَْلمخّدرة هي نفس َاإْل 
غري أّن هناك بعض اسْأمور ،اْلُمدََّعى عليه اَْلمتخّل  عن احْلضور أمام جملس اْلقضاء بعذر اْلمرض

 .ختتّص هبا اَْلمرأة اَْلُمَخّدرة
فقد أورد بعض اْلفقهاء: أّن اَْلمرأة اَْلُمخّدرة ش ا حضر دارها نائب اَْلقاضي تكّلم ت من وراء 

أو رهد اثنان من حمارمها بأهّنا هي اّليت ،يف حالة ما ش ا شعرت: خصمها بأهّنا خصمهسرت، وهذا 

                                                           

 .124لقد سب ق  كر احلديث بالتفصيل عند الترر  شىل مشروعية اإلعداء، كما سب ق خترجيه فأرجع شليه ص   (1)
 .44/ 41تبصرة احلكام،  ابن فرحون،  (2)
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،ونفس (5)  فإّن عليها أن تتلّف  يف ملحفة و خترج من وراء الّسرت،ويف حالة اْلعكس،شّدعى عليها
 .احْلكم ينرب ق على اْلمرأة الّشابّة  ات اجْلمال
أّما بقّية اإْلجراءات فهي نفسها اّليت  كرهتا عند اْلكالم عن  ،هذا ما ميّيز حماكمة اْلمرأة اَْلمخّدرة
 .شجراءات حماكمة اْلمريض فلريجع شليها

 المطلب الثاني : 
 جزاء تخلف اْلُمدََّعى عليه عن الحضور في ظل الفقه 

 الفرع األول : 
 الحكم على اْلُمدََّعى عليه مع تعيين وكيل عنه

 ُمدََّعى عليه الممتنع عن اْلحضورالغصن األول : الحكم على ال      
 

 أول : شروط الحكم على اْلُمدََّعى عليه الممتنع عن الحضور :
حىّت ميكن َاحْلكم على اَْلُمدََّعى عليه اْلممتنع عن احْلضور، البّد من توافر عّدة رروط أمجلها 

 فيما يلي : 
  / تعّسر إحضار اْلُمدََّعى عليه :15

ُمدََّعى عليه اْلغائب عن جملس اْلقضاء و اْلمقيم ببلد اْلقاضي أو قريبا منه ال ميكن َاحْلكم على الْ 
و  ل  بسبب تعّنته أو تواريه، أو تعّززه ،شاّل بعد شستنفاد كّل طر  شحضاره اّليت سب ق  كرها

 .أو حبسه مبحّل ال ميكن اَْلوصول شليه،أو هربه من جملس اْلقضاء بعد حضوره،بسلران
 دََّعى به حّقا آلدمي : / أن يكون اْلمُ 14

كحّد ررب   ،فال يصّح أن حُيكم عليه غيابيا،فإن كان حّقا خالصا من حقو  ا هل تبارك و تعاىل
و  ل  بإعتبار أّن حقو  ا هل تعاىل مبنّية على اْلمساحمة  و الّدرء ما ،اخْلمر و حّد الزّنا مثال

 .على عكس حقو  اآْلدميني،أمكن

                                                           

 .124/ 11؛ روضة الرالبني، النووي، 41/44تبصرة احلكام،  ابن فرحون،  (1)
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فأنّه جيوز اْلقضاء على اْلغائب يف ،حّقني : ح ّق ا هل تعاىل و ح ّق اْلعبد أّما ش ا كان َاحْل ّق به
 .ففي الّسرقة مثال: يقضي باْلُغرم فقط دون عقوبة اْلقرع،اجْلانب اْلمتعّل ق حب ّق اْلعبد

سأّن هذا َاسْأخري به ،فأّن الّشافعية أجازوا اْلقضاء على اْلغائب بشأنه،أّما بالّنسبة حلّد اْلقد:
 .(5) و أّن ح ّق اَْلعبد أغلب عندهم  ،حّقان

 / ألّ يتوّقف إستيفاء الحّق على حضوره :14
ُيشرتط حىّت حُيكم غيابيا على اَْلُمدََّعى عليه اْلممتنع عن احْلضور: أن ال يتوّق  شستيفاء احْل ّق 

يفاء احْل ّق على كأن يكون حمّل الدَّعوى يتعّل ق باْلمرالبة بأموال مثال ؛أّما ش ا توّق  شست،على حضوره
فال ميكن ،حضوره الّشخصي، كأن تكون الدَّعوى متعّلقة حبقو  اآْلدميني ممّا يوجب اَْلقصاص عليه

 .َاحْلكم عليه غيابيا
 ثانيا : إجراءات الحكم على اْلُمدََّعى عليه الممتنع عن الحضور:

يه اَْلممتنع عن احْلضور، البّد و قبل احْلكم على اْلُمدََّعى عل،ش ا توّفرت الّشروط اَْلمذكورة أعاله
 من شتّباع اخْلروات الّتالية : 

 / إنذار اْلُمدََّعى عليه الممتنع عن اْلحضور ثالثة أيام قبل اْلحكم عليه: 15
شتّف ق مجهور اَْلفقهاء على احْلكم على اْلغائب اْلممتنع عن احْلضور بعد شعذاره ثالثة أيّام، حيث 

بابه، حبضرة راهدين ثالث مرّات على: أنّه ش ا مل حيضر مع خصمه  يبعث اَْلقاضي من ينادي على
 .(4) و يتّم اإَْلعذار ثالثة أيـام، يف كّل يوم ثالث مرات ،جملس احْلكم أقام عليه وكيال و حكم عليه

 / تقديم اْلُمدَِّعي بينته دون أن يحلف :14
يقوم اَْلقاضي مبباررة  ،رغم شعذاره،رش ا متادى اََلُمدََّعى عليه يف غّيه و أصّر على عدم احْلضو 

غري أّن اْلُمدَِّعي ال ،شجراءات اَْلمحاكمة بسماع بّينة اْلُمدَِّعي، مث حيكم غيابيا على اْلُمدََّعى عليه
  .سأّن َاخْلصم قادر على احْلضور و لو مل يكن يف اْلبلد،حيل 

                                                           

 .224/ 42؛ هناية احملتاج، الرملي، 111/ 11ة الرالبني، اإلمام النووي،روض  (1)
؛ كتاب الفروع، حممد بن مفلح املقدسي، بي ت اسأفكار الدولية، اسأردن، بدون حتديد  41/321ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (2)

 .3223/ 41؛ كشا: القناع، البهويت،  1121تاريخ الربعة، ص 
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ليفه ؛غري أّن جانبا من اْلفقه و بالّتايل يستريع ش ا حضر أن خياصم اْلُمدَِّعي و يرالب بتح
سأنّه جيوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته باْلبّينة شيفاء أو قضاء ،الّشافعي أجاز حتليفه شحتياطا لْلحكم

 .(5) أو حوالة 
 / تنصيب مسّخر أو وكيل عنه :14

ن ينّصب يري مجهور اَْلفقهاء: أّن اَْلغائب اَْلممتنع عن احْلضور حيكم عليه اْلقاضي غيابيا بعد أ
و اَْلُمسّخر هو :الّشخص اّلذي يقوم مقام اْلُمدََّعى عليه اْلغائب، يُنكر ما ،عنه وكيال أو مسّخرا

 .يّدعي اْلُمدَِّعي نيابة عن اْلغائب
وحكم نصب اَْلمسّخر هو حمّل خال: بني اْلفقهاء، فمنهم من قال :أنّه مستحّب، و منهم 

 .(4) من أوجبه 
و كذال  اَْلغائب اَْلبعيد اّلذي يقضى عليه ،اْلغائب اْلممتنع عن احْلضور فبعض َاحْلنفية يرون أنّ 

 .(4) حيكم عليه اْلقاضي بعد أن ينّصب وكيال يدافع عن حقوقه  ،للّضرورة
 .(3) و نصب اَْلمسّخر أو الوكيل هو رأي بعض اَْلمالكية و مذهب اَْلّشافعية 

أّما اَْلغائب  ،ّخر عن اْلغائب اْلممتنع عن احْلضورأّما بالّنسبة لْلحنابلة فريون وجوب نصب املس
 .(1) اَْلبعيد اّلذي مل يُدعى لْلحضور فال وجوب لتنصيب وكيل يدافع عنه 

و ،ولقد شنتقد بعض فقهاء اْلعصر َاحْلديث نظام نصب اَْلمسّخر، حيث شعتربوه جمّرد سخ 
 .(1) شغرا  يف احْلرص على الّشكليات يشبه اَْلمهزلة

هـ  1412 ،الربعة الثانية ،دار البيان ،حممد رأف ت عثمان ،لنظام القضائي يف الفقه اإلسالمي( ا41)
  .121ص  ،م 1114

                                                           

 .11/114الرالبني، اإلمام النووي،روضة   (1)
 .321/ 41؛ ررح كتاب أدب  القاضي، الصدر الشهيد،  112/ 11روضة الرالبني، املرجع الساب ق،  (2)
 .41/342، روضة القضاة، السمناي، 41/11البحر الرائ ق، ابن جنيم،   (3)
 .211؛ أدب القضاء،شبن أيب الدم، ص  41/144تبصرة احلكام، ابن فرحون،   (4)
( اإلنصا: يف معرفة الراجح يف مذهب أمحد بن حنبل،املرداوي، اإلمام عالء الّدين شبن احلسن علي أيب سليمان، مكتبة السنة احملمدية، 42) (2)

 .11/341م، بدون حتديد للربعة،  1122القاهرة، سنة 
 .121م، ص  1114هـ  1412ربعة الثانية، ( النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، حممد رأف ت عثمان، دار البيان، ال41) (1)
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و أنا أرى  ـ مع شحرتامي لرأي هؤالء اْلمنتقدين لنظام نصب اَْلمسّخر ـ أّن شهتمام فقهاء 
ز باخْلصوبة و الثّراء و اَْلعراء ؛ اإْلسالم بالّشكليات و اجْلزئيات هو اّلذي جعل اَْلفقه َاإْلسالمي يتميّ 

ال أعتقد بأّن  ل   ،و أّن قول بعض فقهاء اإْلسالم بإستحباب أو وجوب نصب اْلوكيل أو اَْلمسّخر
و شمّنا هو دليل قاطع على رّدة حرص هؤالء اَْلفقهاء على شحرتام حقو   ،يعترب مبالغة يف الّشكليات

ص الّشريعة َاإْلسالمية على ضمان و كفالة حقو  الّدفاع و بالّتايل دليل على حر ،الّشخص اَْلغائب
 .و كفالة ح ّق الّشخص اَْلغائب بصفة خاّصة،بصفة عاّمة

 / تحليف اْلُمدَِّعي في حالة ما إذا لم تكن له بيّنة :13
فأّن اَْلقاضي يأمر أعوانه بالّنداء على باب ،يرى الّشافعية : بأّن اَْلُمدَِّعي ش ا مل يكن له بّينة

فإ ا مل حيضر اَْلُمدََّعى ،مسكن اْلُمدََّعى عليه ثانية بأنّه سُيحكم عليه بالّنكول عن اْليمني ش ا مل حيضر
فَيحل  اَْلُمدَِّعي ميني  ،عليه شىل جملس اْلقضاء ـ رغم شنذاره ثانية جعل هذا اسْأخري يف حكم الّناكل

 .(5) و حكم له اَْلقاضي مبا شّدعى به  ،الرد
 ر الحكم على اْلُمدََّعى عليه الممتنع عن اْلحضور:ثالثا : آثا

 / سقوط حجته :15
و اّلذي شمتنع عن ،يرى اَْلمالكية: أّن اَْلغائب قريب اَْلغيبة على مسرية اْليوم و اْليومني و اْلّثالثة

اعه عن و  ل  عقابا له عن شمتن،سأنّه ال عذر له،احْلضور، فإنّه ـ بعد احْلكم عليه ـ ال تُرجى له ُحّجة
 .و ش ا حضر فأّن اَْلقاضي يُعجزه أّي: حيكم عليه بعدم قبول بّينته،احْلضور بدون عذر

كما أّن َاحْلكم الّصادر ضّده ال حيتاج شىل تسمية الّشهود فيه، سأنّه قد أُعذر شليه فيهم، وهذا 
 .(4) بناء على أنّه ال تُرجى له ُحّجة 

                                                           

 .134؛ نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان،ص  224/ 42هناية احملتاج، الرملي،  (1)
؛ بلغة السال  سأقرب املسال ،  22/ 41؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبري،شبن عرفة الدسوقي، 41/21تبصرة احلكام،  شبن فرحون،  (2)

؛ عمدة احلكام و خالصة اسأحكام، اخلنفي،ص  42/324صاوي،أمحد بن حممد، دار الفكر، بدون حتديد تاريخ الربعة و ال مكاهنا،  ال
231،231. 
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  / بيع أمواله و عقاراته :14

الكية: أّن اَْلقريب اَْلغيبة اَْلممتنع عن احْلضور حيكم عليه و يُباع عليه ماله، فإن كان له يرى اَْلم
مّث وّجه رهود َاحْليازة يشهدون ،عقار يُباع يف دينه،أمر اَْلقاضي اَْلُمدَِّعي بإثبات متّلكه له و شّتصاله به

يبيعه مبا قـُّوم به أو بأزيد من  ل   مّث قدم من ،مّث أمر اَْلقاضي بتقوميه و تسويقه ،على من رهد به
 .(5) شن بلغ يف الّتسوي ق، مث يقبض الّثمن و يُدفع لصاحبه

حيث يرون: بأّن اَْلممتنع عن احْلضور،شن ُوجد له ماال وفّاه منه، ،و نفس َاسْأمر بالّنسبة لْلحنابلة
 .(4) يت  منهو شالّ فأّن اَْلقاضي يقول لْلُمدَِّعي:شن عرف َت له ماال و ثب ت عنده وفّ 

بَقي أن ُأرري أّن اَْلُمدََّعى عليه اْلمسجون اّلذي ال ميكن له َاحْلضور شىل جملس احْلكم، وشن كان  
حيث يباع له عقاره،شاّل أنّه يفرت  عن اْلممتنع عن احْلضور حيث أّن َاحْلاكم ،يُعاَمل معاملة اْلغائب

ُحِكم عليه بعد ،ر شليه، فإن شمتنع عن الّتوكيليأمره أن يوّكل من خياصم عنه ويسمع الدَّعوى و يُعذ
 .(4) أن يُعذر شليه 

 الغصن الثاني : الحكم على اْلُمدََّعى عليه المقيم في بلد بعيد عن 
 بلد القاضي وداخل في وليته وإختصاصه المكاني                  

س القاضي والداخل أول : شروط الحكم على اْلُمدََّعى عليه المقيم في بلد بعيد عن مجل
 في وليته:

حىّت جيوز لْلقاضي َاحْلكم على اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد بعيد عن جملس اْلقاضي والّداخل يف 
 واليته وشختصاصه اْلمكاي، حيب أن تتوّفر الّشروط الّتالية :

 
 
 
 

                                                           

/ 41؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبري، شبن عرفة الدسوقي، 21/ 41؛ تبصرة احلكام، شبن فرحون، 311القوانني الفقهية، شبن جزي، ص   (1)
22. 

 .1121كتاب الفروع، شبن مفلح،  ص    (2)
 .344/ 41تبصرة احلكام،  املرجع الساب ق،  (3)



-166- 



 
لكن داخل يف والية ،اْلقضاءأن يكون اَْلُمدََّعى عليه غائبا عن اْلبلد اّلذي يوجد فيه جملس  /15

 .اْلقاضي و شختصاصه اْلمكاي
من بينها اَْلمسافة اَْلمتوّسرة و هي اّليت ال تزيد ،فاْلمالكية يفرّقون بني ثالثة أنواع من اْلمسافة

 ،( أيام14عن عشرة أيام ؛فاْلُمدََّعى عليه اّلذي يقيم يف بلد بعيد عن جملس اْلقضاء مسافة عشرة )
 .(5) ولكن حُيكم عليه غيابيا  ،تدعى لْلحضورفأنّه ال ُيس

،و هي: اّليت يرجع منها مبّكر (4) أّما الّشافعية فيعتربون اَْلمسافة بعيدة ش ا كان ت مسافة اْلعدوى
فإن كان ت اَْلمسافة فو  مسافة اْلعدوى ال جيوز لْلقاضي شحضاره، و هو نفس ما  هب ،شىل حمّله ليال

ّن اَْلُمدََّعى عليه يُعترب غائبا ش ا كان ت اَْلمسافة بينه و بني جملس اْلقضاء تزيد شليه َاحْلنابلة حيث يرون أ
 .(4) فإن كان ت اَْلمسافة دون مسافة اْلقصر على اَْلقاضي شحضاره و شالّ فال ،على مسافة اْلقصر

 و ليس حبقو  ا هل تعاىل. ،جيب أن تكون الدَّعوى متعّلقة حبقو  اآْلدميني /14
يكون احَْل ّق موضوع الدَّعوى ميكن شستيفاؤه دون احْلضور الّشخصي لْلُمدََّعى  جيب أن /14

فهنا  ،عليه كالّديون مثال ؛ أّما ش ا كان َاحْل ّق ال ميكن شستيفاؤه شاّل باحْلضور الّشخصي لْلُمدََّعى عليه
 .ال جيوز لْلقاضي َاحْلكم عليه غيابيا

حبيث ميكن له شحضار بيّنته من غري شستحضار ،جيب أن يكون لْلُمدَِّعي بّينة صادقة /13
 .(3) َاخْلصم ش ا دع ت الّضرورة لذل  

 

 

 

 

                                                           

 .231عمدة احلكام و خالصة اسأحكام، اخلنفي،ص   (1)
 .122/ 42مسي ت مسافة العدوى بذل  سأن القاضي يعدى أي يعني من طلب خصمه منه على شحضاره، هناية احملتاج،الرملي،   (2)
 .413/ 12صر اخلرقي، شبن قدامة، املغين على خمت  (3)
 .412،411القضاء و نظامه يف الكتاب و السنة، احلميضي،ص   (4)
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ثانيا : إجراءات و آثار الحكم على اْلُمدََّعى عليه البعيد عن بلد القاضي و الداخل في 
 وليته :

/ إجراءات الحكم على اْلُمدََّعى عليه المقيم في بلد بعيد عن مجلس القاضي  و 15
 وليته : الداخل في

ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه يقيم يف بلد يبعد عن جملس اْلقضاء حبيث تزيد اَْلمسافة عن مسافة 
بل عليه أن يّتبع شجراءات أخرى،  كرها ،فليس على اْلقاضي شحضاره من أجل احْلكم عليه،اْلقصر

وشن كان يف واليته و له يف  ......يف كتابه اَْلُمْغين بقوله : " و شن شستعدى على غائب (5)  شبن قدامة
و شن مل يكن له بيّنة ،فإن كان ت له بّينة ثب ت َاحْل ّق عنده وكتب به شىل خليفته و مل حيضره ،بلده خليفة

حاضرة نفده شىل خصمه ليخاصمه عند خليفته، و شن مل يكن له فيه خليفة و كان فيه من يصلح 
سأنّه جيوز ،من يصلح لْلقضاء قيل له :حّرر دعواكو شن مل يكن فيه ،لْلقضاء أ ن له يف احْلكم بينهما

أن يكون ما يّدعيه ليس حب ّق عنده كالّنفقة جلار و قيمة اْلكلب أو مخر الّذّمي فال يكّلفه َاحْلضور ملا 
خبال: احْلاضر فإنّه ال مشّقة يف حضوره، فإ ا حتّررت بعث  ،ال يقضي عليه به مع اْلمشّقة فيه

 .(4)........" .سافة أو قرب تفأحضر خصمه بـَُعدت اَْلم
 
 
 

 / آثار الحكم على اْلُمدََّعى عليه البعيد عن بلد القاضي الداخل في وليته :14
أّن آثار َاحْلكم على اْلُمدََّعى عليه اَْلبعيد عن بلد اْلقاضي الّداخل يف واليته هي نفس اآْلثار 

حيث تُرجي له  ،غائب اخْلارج عن والية اْلقاضياْلمرّتتبة عن احْلكم على اْلغائب اْلبعيد اْلغيبة أو الْ 
 .(4) : أّن حقوقه حمفوظة شىل حني رجوعه من غيبته  أيّ  ،َاحلُّْجة

                                                           

 124هـ، من مؤلفاته " املغين "،" الكايف" و " املقنع" تويف سنة  241ابن قدامة : هو موف ق الدين أبو حممد عبد ا هل بن أمحد ولد بنابلس سنة   (1)
؛ العرب يف خرب من غرب ملؤرخ اإلسالم الذهيب،حتقي ق أبو  42/221؛ معجم املؤلفني، رضا كحالة،  43/111  هـ، سري أعالم النبالء، الذهيب،

 .121و  43/124م،  1122هـ  1442هاجر حممد السعيد بسيوي زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .412،413/ 12املغين على خمتصر اخلرقي، شبن قدامة،  (2)
 و ما بعدها. 111حول حقو  الّدفاع املكفولة لْلُمدََّعى عليه الغائب غيبة بعيدة ص انظر ما كتبته   (3)
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وهذا عكس اْلغائب غيبة ،غري أّن اَْلمالكية يرون : بأنّه ال تباع عقاراته كاسْأرض و اْلمساكن
 .لتضّرر اْلُمدَِّعي من اإْلنتظار (5)  بعيدة أو اْلمقيم خارج والية اْلقاضي اّلذي تُباع له عقاراته،
 الغصن الثالث: الحكم على اْلُمدََّعى عليه الغائب 

 غيبة بعيدة و الخارج عن ولية القاضي                        

لقد كادت أن تتقارب آراء مجهور اَْلفقهاء و َاسْأحنا: حول َاحْلكم على اَْلُمدََّعى عليه اَْلغائب، 
هذا باإْلضافة شىل ما ش ا كان ممتنعا عن احْلضور، أو غائبا ،دا أو مّيتا أو قاصرا أو مرتّداش ا كان مفقو 
 .(4) غيبة متوسرة

 لكّنهم شختلفوا يف مسألة َاحْلكم على اَْلغائب اْلبعيد اْلغيبة كما هو مبني يف اْلفقرتني الّتاليتني :
 :أول : آراء الفقهاء حول الحكم على الغائب غيبة بعيدة 

و ،لقد ثار خال: عمي ق مابني مجهور اَْلفقهاء و هم: أَْلمالكية و َاحْلنابلة و اَْلّشافعية من جهة
 .حول مدى جواز احْلكم على اْلغائب غيبة بعيدة،َاسْأحنا: و من وافقهم من جهة ثانية

 مث أُ ّيل هذه اَْلفقرة مبوقفي من  ل  :،وسأترر  شىل آراء كّل فري ق و ُحججه
 

  أي القائل بعدم جواز الحكم على الغائب :أ ـ الر 

،و من (4) و اَْلقائل هبذا الرّأي هو: اإلمام أبو حنيفة الّنعمان و تلميذه حممد بن َاحْلسن الّشيباي
 ،عمر بن عبد اْلعزيز (1) ،و اَْلقاضي رريح(3) أصحاب هذا الرّأي كذل : اإلمام زيد بن علي 

                                                           

؛ حارية  231؛ عمدة احلكام و خالصة اسأحكام، اخلنفي،ص  321،322ح ق الدفاع أمام القضاء املدي، د. خالد سعيد علي الشرعي،ص   (1)
 .21/ 41الدسوقي على الشرح الكبري، الشيخ عرفة الدسوقي، 

 .12/413؛ املغين، شبن قدامة،   41/21؛ تبصرة احلكام، شبن فرحون،   1/222بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،   (2)
 .11لقد سب ق ترمجته ص   (3)
سري أعالم هـ،  122نة زيد بن علي : ابن احلسني ابن علي ابن أيب طالب، روى عن أبيه زين العابدين و أخيه الباقر و عروة بن الزبري،أستشهد س  (4)

 .41/311؛ كتاب الربقات الكبري، شبن سعد،  41/243الذهيب، النبالء، اإلمام 
من القاضي رريح : هو الفقيه أبو أمية، رريح شبن احلارث شبن قيس شبن اجلهم الكندي، قاضي الكوفة أسلم يف حياة النيب )ص( و أرسل شىل الي  (2)

 .212شىل  42/222؛ كتاب الربقات، شبن سعد، 41/112ري أعالم النبالء، املرجع الساب ق، هـ، س 24من طر: الصدي ق،تويف سنة 
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من  (3) كّلهم من اسْأحنا: و حنا حنوهم ابن اَْلماجشون   (4) لّنخعي،و شبراهيم ا(4) ابن أيب ليلي ،(5)
     .اَْلمالكية

و يرى َاإْلمام أبو حنيفة و تلميذه حممد بن َاحْلسن الّشيباي : أنّه ال جيوز اَْلقضاء على اَْلغائب  
ْلُمدََّعى عليه كما أّن اَ   ،سواء كان اَْلغائب بسبب اْلمسافة أو بسبب اإْلمتناع عن احْلضور،مرلقا

 اهَْلارب من جملس اْلقضاء، بعد شقامة اْلبّينة عليه، هو أيضا ال جيوز َاحْلكم عليه.
ـ كما سب ق و أن أررُت ـ خال  أبا حنيفة و حممد يف اْلمنع عن (1)  لكّن َاإْلمام أبو يوس 

وهذا ملّا أُبتلي  ،( أيّام43حيث أجاز َاحْلكم عليه بعد تنصيب وكيل عنه و شعذاره ثالثة )،احْلضور
  .بالقضاء، و رأى يف  ل  صعوبات عملّية

 و لقد شستدّل أصحاب هذا الرّأي يف عدم جواز احْلكم على اْلغائب مبايلي : 
 : / من القرآن15

 
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى واــُدعُ  َوِإَذاـ قوله تعاىل: "  ُهمْ  َفرِيق   ِإَذا بـَيـْ  .(1)(41)"(38) ونَ ُمْعِرضُ  ِمنـْ

أّن ا هل سبحانه و تعاىل  ّم اَْلممتنعني عن احْلضور شىل جملس احْلكم، ،ووجه َاإْلستدالل هبذه اآْلية
 .(2) (42)و لو كان احْلكم نافذا مع اْلغيبة مل جيب َاحْلضور ومل يستح ّق الّذّم 

 (8) (43)"(41) بِاْلَحقِّ  النَّاسِ  بـَْينَ  فَاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُوودُ  يَا_ قوله تعاىل :" 
                                                           

عمر بن عبد العزيز : ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص شبن أمية، اخلليفة اسأموى الزاهد الرارد و هو من ائمة اإلجتهاد ومن اخللفاء   (1)
 .41/324؛كتاب الربقات،شبن سعد، 112/ 41ء،املرجع الساب ق، هـ،سري أعالم النبال 141الراردين،أستشهد مسموما 

فقه ( ابن أيب ليلي : حممد بن عبد الرمحان بن أيب ليلي، مفيت الكوفة و قاضيها، ولد سنة ني  و سبعني، كان نظريا لإلمام ايب حنيفة يف ال42) (2)
 .42/412كتاب الربقات، شبن سعد، ؛   234،232/ 41هـ، سري أعالم النبالء، املرجع الساب ق،  142تويف سنة 

ابعني ( شبراهيم النخعي : اإلمام احلافظ، فقيه العرا  و مفيت أهل الكوفة، و هو أبو عمران ابراهيم بن يازيد بن قيس، روى عن جمموعة من الت41) (3)
شىل  42/322اب الربقات، شبن سعد، ؛ كت 41/111هـ،سري أعالم النبالء، املرجع الساب ق،  11و كان بصريا بعلم شبن مسعود،تويف سنة 

442. 
 .12( لقد سب ق ترمجته ص  41) (4)
 .11( لقد سب ق ترمجته ص 42) (2)
 .42سورة النور اآلية   (1)
م،  1112هـ  1312هـ، مربعة العاي، بغداد، مكتبة احلرم املكي، طبعة  424أدب القاضي، علي بن حممد حبيب البصري املاوردي املتويف   (1)

42/341. 
 .21سورة ص اآلية   (2)
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و شحتمال اْلعدم ثاب ت يف البّينة ،و َاحْل ّق شسم لْلكائن الثّاب ت،و ال ثبوت مع شحتمال اْلعدم
فكان ينبغي أن ال جيوز َاحْلكـم هبا أصال ،إلحتمال اْلكذب، فلم يكن َاحْلكم بالبيّنة حكمـا باحْل قّ 

"(44) (5). 
فلعلّ بعضكم  ،إّنكم تختصمون إليّ ـ قوله صلّى هللا عليه و سلّم: " / من الّسنة : 14

فمن قطعت ،فأقضي له على نحو ما أسمع منه،أن يكون ألحن بحّجته من بعض

" له من حق أخيه شيئا فإّنما أقطع له قطعة من الّنار 
 (2)

 . 

حىّت يتمّكن من اإْلستماع ،ضورمهاو هذا يترّلب ح،فعلى اَْلقاضي َاإْلستماع شىل اخْلصمني
  .شليهما
 
 

: " إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألّول ـ قوله صّلى ا هل عليه و سّلم لعلّي بن أيب طالب
و قال  ،"حّتى تسمع كالم َاآْلخر فسوف تدري كيف تقضي" قال علي:" فمازلت قاضيا بعد

  .(4) الرّتمذي أنّه حديث حسن
احْلديث، أّن الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم هنى عليّا رضي ا هل عنه عن ووجه شستدالهلم هبذا 

و اَْلقضاء باحْل ّق لْلُمدَِّعي حال غيبة اْلُمدََّعى عليه ،اْلقضاء سأحد اخْلصمني قبل مساع كالم َاآْلخر

                                                           

 .413/ 42بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،  (1)
؛        و رواه  42/121( احلديث متف ق عليه، اجلامع الصحيح، اإلمام مسلم، كتاب اسأقضية، باب احلكم بالظاهر و اللحن باحلجة، 42) (2)

 .14/242ح البخاري، كتاب اسأحكام، باب من قضي له حب ق أخيه فال يأخذه، البخاري بلفظ آخر عن أم سلمة، شرراد الساري لشرح صحي
، صحيح الرتمذي بشرح اإلمام ابن العريب املالكي، أبواب اسأحكام، باب القاضي ال يقضي بني اخلصمني حىت يسمع، دار الكتاب العريب، بريوت  (3)

فظ املندري، كتاب اسأقضية،باب كي  القضاء، مكتبة السنة احملمدية، ؛ خمتصر سنن شبن داود، احلا 41/12بريوت، بدون حتديد تاريخ الربعة، 
هـ حتقي ق حممد عبد القادر عرى، مسند  241؛ مسند اإلمام أمحد بن حنبل املتويف سنة  42/224بدون حتديد مكان الربعة و ال تارخيها، 

قال الصنعاي حسنه و قواه ابن املديين و صححه ابن ، 211، 41/211م،  2442علي بن أيب طالب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
اريخ غري حبان، أنظر سبل السالم ررح بلوغ املرام من مجع أدلة اسأحكام،الصنعاي، حممد بن شمساعيل، رركة دار اسأرقم بن أيب اسأرقم،بريوت، الت

 .42/443،444حمدد،، 
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ء على فدّل َاحْلديث على منع اْلقضا،قضاء سأحد اخْلصمني قبل مساع كالم َاآْلخر، فكان منهّيا عنه
 .(5) اْلغائب ررعا 

  /  أدلتهم من أعمال الصحابة :14

فقال له ُعَمـَر: " حتضر ،شستدّلوا مبا ُروي : أّن عمر بن اخْلرّاب جاءه رجـل قد فُقئ ت عينه
خصم  ؟ فقال له : يا أمري اَْلمؤمنني أما ب  من اْلغضب شاّل ما أرى ؟ فقال له عمر: فلعّل  قد 

فقال ُعَمَر : ش ا مسع ت حّجة َاآْلخر بان  ،حضر خصمه قد فُقئ ت عيناهف ،فقأت عيين خصم  معا
 ل  اَْلقضاء" قال اَْلمستدّلون هبذا احْلديث :و ال يُعلم لعمر بن اخْلرّاب 

 .(4) يف  ل  خمال  من الّصحابة 
اَْلمشهورة و هذه الّرواية ،ش ن: فإّن َاإْلمام أيب حنيفة الّنعمان قد منع َاحْلكم على اْلغائب مرلقا 
  .عنه

، و خواهر (4) و منهم على اخْلصوص اْلفقيه ابن قاضي مساونة،غري أّن بعض متأّخرى احْلنفية
تأسيسا على فتوى أخرى نُقل ت عن اإْلمام أيب حنيفة جتيز َاحْلكم ،أجازوا َاحْلكم على اْلغائب (3) زاد،
 .(1) عليه 
 
 

                                                           

 .413/ 42بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
عة، احمللى ررح اجمللى،أبو حممد بن علي بن سعيد، ابن حزم، حتقي ق أمحد حممد راكر، دار شحياء الثرات العريب، بريوت، لبنان، الربعة الراب  (2)

 .14/242م،  2441هـ  1434
هـ،من أهم مؤلفاته : " جامع  223ل سنة هو حممود بن شسرائيل بن عبد العزيز احلنفي املعرو: بإبن قاضي مساونة ) بدر الدين( فقيه، صويف،قت  (3)

؛ التعليقات السنية على فوائد البهية سأيب احلسنات  43/111الفصولني "و" مسرة القلوب يف التصو: " أنظر معجم املؤلفني لرضا كحالة، 
 1324وار حمافظة مصر، الربعة اسأوىل، حممد شبن عبد احلي اللكنوي اهلندي، مربوع بذيل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، مربعة السعادة جب

 .121هـ،ص 
هـ، سري أعالم النبالء،  423هو حممد بن احلسني بن حممد البخاري املعرو: بأيب بكر خواهر زاد أهم مؤلفاته كتاب "املبسوط " تويف سنة   (4)

 .233؛ تاج الرتاجم، شبن قرلوبغا، ص  42/431الذهيب، 
؛ النظام القضائي  41/11  املذهب احلنفي من مسألة احلكم على الغائب راجع : البحر الرائ ق، شبن جنيم، ملزيد من التفاصيل حول موق  (2)

،  41اإلسالمي، الشيخ القاضي جماهد اإلسالم القامسي، ترمجه من اهلندية شىل العربية  . نور احل ق الرمحاي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
 .413/ 42لصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساي، ؛ بدائع ا 111م،ص  2441هـ  1422
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 ب ـ الرأي القائل بجواز الحكم على الغائب :
شضافة شىل مذاهب أخرى غري اْلمذاهب ،و رأي مجهور فقهاء اَْلمالكية و الّشافعية و َاحْلنابلةو ه

  .فهؤالء جُييزون اَْلقضاء على اْلغائب اْلبعيد (5) اسْأربعة منهم: الظّاهرية 
 و قد شستدّل هذا الرّأي مبا يلي :

 من القرآن : - 15
 َعَلى َوَلوْ  لِلَّهِ  ُشَهَداءَ  بِاْلِقْسطِ  قـَوَّاِمينَ  ُكونُوا َآَمُنوا ِذينَ الَّ  أَيـ َها يَا ـ شستدّلوا بقوله تعاىل:"

ُفِسُكمْ  َربِينَ  اْلَواِلَدْينِ  َأوِ  أَنـْ  َأنْ  اْلَهَوى تـَتَِّبُعوا َفاَل  ِبِهَما َأْوَلى فَاللَّهُ  َفِقيًرا َأوْ  َغِنيًّا َيُكنْ  ِإنْ  َواأْلَقـْ
 .(4) (42)"  (541) َخِبيًرا تـَْعَمُلونَ  ِبَما َكانَ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ِرُضواتـُعْ  َأوْ  تـَْلُووا َوِإنْ  تـَْعِدُلوا

 يـَتَّقِ  َوَمنْ  اآْلَِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  ِبهِ  يُوَعظُ  َذِلُكمْ  لِلَّهِ  الشََّهاَدةَ  َوَأِقيُمواوقوله تعاىل:"
 .(4) (41) " (4) َمْخَرًجا َلهُ  َيْجَعلْ  اللَّهَ 

 وجه َاإْلستدالل هباتني اآْليتني، أّن َاسْأمر باْلقسط و اسَْأمر بإقامة الّشهادة باحْل ّق جــــــــــــــــــــاء
 
. 

على وجه اْلعموم، بغري أن خُيّصص  ل  حباضر أو غائب، و يستنتج  ل  : جواز َاحْلكم على 
 .اْلغائب
 بِاْلَحقِّ  النَّاسِ  بـَْينَ  فَاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُوودُ  يَا" / شستدّلوا بقوله تعاىل: 2

(41 ) "(41) (3)  . 
فال حيكم على اْلغائب شاّل بعد تقدمي اْلبّينة و ما رهدت به هذه َاسْأخرية فهو ح ّق جيب َاحْلكم 

 .(1) (42)به 
 أدلتهم من الّسنة :  - 14

                                                           

 .311باإلضافة شىل الظاهرية،جند الزيدية،اإلمامية،و اإلباضية، أنظر ح ق الدفاع أمام القضاء املدي، سعيد خالد علي الشرعي، ص   (1)
   132( سورة النساء اآلية 42) (2)

 . 42( سورة الرال  اآلية 41) (3)

 .21سورة ص اآلية   (4)
 .42/311أدب القاضي، املاوردي،   (2)
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هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت للنّبي صّلى اهلل عليه  أنّ ـ شستدّلوا مبارواه الّشيخان : " 
فأحتاج أن آخذ من ماله قال:خذي ما يكفيك و ولدك ،و سّلم: أّن أبا سفيان رجل شحيح

 .(5) (43)"  بالمعروف
أّن الّرسول صّلى ا هل عليه و سّلم قضى على أيب سفيان مع كونه ،ووجه َاإْلستدالل هبذا احْلديث

 .(4) (44)قضاء ال شفتاء و شالّ لقال : ل  أن تأخذي مثال  فهو ،غائبا
كما حدث  / شستدّلوا مبا صّح عن رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم أنّه حكم على اْلغائب،42

و فّروا فأرسل شليهم اَْلقائ  يتبعهم وهم  ،ومسلوا أعينهم ،الّذين قتلوا الّرعاء (4) (42)يف حادثة اْلغرننني 
 . أدركوا و أقتّص منهمحىّت  ،ُغّيب

/ شستدّلوا مبا ثب ت أّن رسول ا هل صّلى ا هل عليه و سّلم قال سأولياء عبد ا هل بن سهل رضي 43
قال هلم رسول ا هل صّلى ا هل  ،اّلذي ُوجد مقتوال يف خيرب و شّدعوا أّن أهل خيرب قتلوه (3) ا هل عنه 

  .يدفع برّمته"عليه و سّلم: " يُقسم مخسون منكم على رجل منهم ف
 أدلتهم من أعمال الصحابة :  - 14 

و ال خمال  هلما ،لقد شستدّلوا مبا صّح عن ُعَمَر و عثمان رضي ا هل عنهما اَْلقضاء على اْلغائب
 .(1) و شتّفاقهم على مساع اَْلبيّنة عليه فاحْلكم متلها ،من الّصحابة

 أدلتهم من القياس :  -13
ّي ت و الّصغري مع أهّنما أعجز عن الّدفع من اْلغائب، فيقاس اَْلغائب أّن الّدعوى ُتسمع على اْلم

 .(1) عليهما 

                                                           

 .21لقد سب ق خترجيه ص   (1)
 .212/ 42هناية احملتاج يف ررح املنهاج، الرملي،   (2)
ة ( رواه البخاري عن أنس رضي ا هل عنه حيث قال : " قدم على النيب )ص( نفر من عكل، فأسلموا فأجتوا املدينة فأمرهم أن يأتوا شبل الصدق42) (3)

مل أبواهلا و ألباهنا ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاهتا و شستاقوا فبعث يف أثارهم فأتى هبم فقرع أيديهم و أرجلهم و مسل أعينهم مث  فيشربوا من
  ؛ و أنظر اجلامع الصحيح، اإلمام مسلم، 14/43حيميهم حىت ماتوا " شرراد الساري، املرجع الساب ق، كتاب احملاربني من أهل الكفر و الردة، 

 .42/141كتاب القسامة و احملاربني و القصاص و الديات، باب حكم احملاربني و املرتدين، 
سقالي، عبد ا هل بن سهل بن زيد اسأنصاري احلارثي خرج مع أصحابه شىل خيرب، ميتارون مترا فوجد يف عني مقتوال، اإلصابة يف متيز الصحابة، الع  (4)

 .44/221؛ كتاب الربقات، شبن سعد،  44/123
 .2/212هناية احملتاج يف ررح املنهاج، الرملي،  (2)
 .42/214هناية احملتاج يف ررح املنهاج، املرجع الساب ق،  (1)
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 أدلتهم من المعقول :  - 11
و هذا ما يتعارض مع ،/ أّن منع اَْلقضاء على اْلغائب يرتّتب عليه شضاعة احْلقوّ  على أرباهبا1

اسْأمر باطل جيب دفعه على اْلفور  و هذا يف واقع،ما أوجبه ا هل تعاىل على احْلّكام من ضبط احْلقو 
 .(5) بإجابة طلب اْلُمدَِّعي ش ا كان معه بيّنة ررعّية تشهد له ولو كان َاخْلصم غائبا 

فكذل  جيوز َاحْلكم عليه كاحْلاضر  ،/ مبا أّن اَْلغائب جيوز مساع اَْلبيّنة عليه عند اجْلميع2
 .(4) الّساك ت 
حيث أهّنا ُتسمع و ،اىف مع حّقه يف شبداء حّجته ش ا حضر/ أّن اَْلقضاء على اْلغائب ال يتن3

 .(4) يعمل مبقتضاها، ولو أّدى  ل  شىل نقض احْلكم 
 

 ج ـ التوفيق بين الرأيين و موقفي من ذلك:

 بعد سردي آلراء اْلفقهاء فيما خيّص اَْلقضاء على اْلغائب يتبنّي مايلي : 
انب اْلُمدََّعى عليه اْلغائب حفظا حلقوقه، و لكّنهم / أّن هد: اَْلقائلني باْلمنع هو :رعاية ج1

 حيث أجازوا احَْلكم على اْلغائب للّضرورة.،رغم  ل ،مل يُهملوا حقو  اْلُمدَِّعي
 و جعلوها على سبيل احْلصر. ،أهّنم حّددوا هذه َاسْأسباب ،و شمّنا يؤخذ عليهم

فظ حقو  اْلُمدَِّعي خشية اإْلضرار به أّما بالّنسبة لْلقائلني باجْلواز فهدفهم الرّئيسي هو :ح
و لكّنهم رغم ،ممّا يؤّدي شىل ضياع حقوقه يف شنتظار قدوم اْلُمدََّعى عليه اْلغائب،فيرول َاإْلنتظار

حيث أرجأوا َاحلُّْجة له شىل حني قدومه، و شستحال: ، ل ، فقد راعوا حقو  اْلُمدََّعى عليه اْلغائب
 .ضافة شىل  ل  نصب مسّخرا لهش،اْلُمدَِّعي على نفاد احْل قّ 
 .أهّنم مل يوجبوا شحضار اْلُمدََّعى عليه اْلغائب غيبة بعيدة،و لكن يؤخذ عليهم

و هذا شن دّل على ،/ أّن أدلّة كّل من اَْلقائلني باْلمنع و اَْلقائلني باجْلواز مل تكن أدلّة قاطعة2
و صالحيتها للّتربي ق يف كّل زمان و  ريء فإمّنا يدّل على مساحة الّشريعة اإْلسالمية و مُسّوها

                                                           

 .42/43م  1124، 42قواعد اسأحكام يف مصاحل اسأنام،ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز، دار اجليل، بريوت،ط  (1)
 .41/311( احمللي،ابن حزم، 42) (2)
؛نيل اسأوطار ررح منتقى اسأخبار، الشوكاي، حممد بن على بن حممد، بي ت اسأفكار الدولية،اسأردن،  44/121( سبل السالم، الصنعاي، 41) (3)

 .14/241التاريخ غري حمدد، 
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فهي شن كان ت ترفع َاحْلرج لرعاية اْلمصاحل و درء ،فهي توازن بني اْلمصاحل و َاحْلقو ،مكان
فعمومية َاسْأدلّة و عدم وجود أدلّة قاطعة جُتيز أو ،فإهّنا بالتّايل تضع َاحْلدود لرعاية َاحْلقو ،اْلمفاسد

بل هو قّمة يف اْلعدل، و هذا حىّت ميكن  ،بل هو خريا كّل َاخْلري،رامتنع اَْلقضاء على اْلغائب ليس رّ 
 شيفاء َاحْل ّق لْلُمدَِّعي ش ا شقتض ت الّضرورة، و حفظ حقو  اْلُمدََّعى عليه اَْلغائب ش ا مل تقتضيه.

ة و لذل  أرى شمكانية الّتوفي ق بني الرّأيني و اسْأخذ بإجيابيات كّل رأي ؛و ش ا كان ت بُعد اْلمساف
و ش ا كان ت ،هي الّسبب الرّئيسي يف شختال: اجْلمهور و اسْأحنا: حول مسألة اْلقضاء على اْلغائب

هذه اَْلمسافة اْلبعيدة هي اّليت جعل ت اَْلقائلني جبواز احْلكم على اْلغائب يغّضون الرّر: على وجوب 
ّنقل و اْلمواصالت و ختّلفها يف و هذا نظرا لقّلة وسائل ال،شحضار اْلُمدََّعى عليه اَْلغائب غيبة بعيدة

فأّن َاسْأمر قد شختل  حاليا، فـأّن الّترّور َاحْلضاري و الّتكنولوجي اّلذي جعل اَْلعامل  ، ل  اْلعصر
و خصوصا بعد شكتشا: ما ،و اّلذي كان من مظاهره ترّور وسائل الّنقل و َاإْلّتصال،قرية واحدة

و لذل  فأّن عدم شحضار ،و غريها من اْلوسائل احْلديثة ُيسّمى بالّشبكة اْلعنكبوتية )اسأنرتني ت(
و بات من الّضروري وجوب تبليغ و ،اْلُمدََّعى عليه اْلغائب لبعد اْلمسافة مل تـَُعد ُحّجة سائغة

 .حىّت ولو كان خارج الّدولة اّليت هبا جملس اْلقضاء،شستحضار اْلُمدََّعى عليه اْلغائب
تض ت الّضرورة حماكمة اْلُمدََّعى عليه اْلغائب غيبة بعيدة، فيجب و تفريعا على  ل ، فأنّه ش ا شق

و شن مل حيضر حُيكم يف  ،، فإ ا حضر شىل جملس اْلقضاء فبه نعم ت(5) شستدعاؤه حقيقة أو حكما
و اَْلمتسّبب يف عدم ،و سأنّه بـُّلغ و مل حيضر فهو اَْلمضّيع حلّقه،حفظا حلقو  الّناس من الّضياع،غيابه

   .(4) أو دفعه حُلّجة خصمه ،ته لْلقاضيشمساع ُحجّ 
 

 ثانيا : شروط و إجراءات محاكمة اْلُمدََّعى عليه الغائب غيبة بعيدة :

 / شروط الحكم على الغائب غيبة بعيدة أو المقيم في بلد خارج ولية القاضي:15
يم يف بلد خارج والية حىّت جيوز لْلقاضي أن حيكم على اْلُمدََّعى عليه اْلغائب غيبة بعيدة أو اَْلمق

 جيب أن تتوّفر الّشروط الّتالية : ،اَْلقاضي

                                                           

 و ما بعدها. 111و احلقيقي ص  أنظر حول ما كتبته عن تبليغ اَْلُمدََّعى عليه يف ظل قانون  .ش.م.ش.ج حيث تررق ت للتبليغ احلكمي  (1)

 .131نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان، ص   (2)
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 و ليس حّقا من حقو  ا هل تعاىل.،أن تكون الدَّعوى متعّلقة حب ّق من حقو  اآْلدميني -أ

  .أن يقّدم اَْلُمدَِّعي بيّنة على دعواه -ب
 .(5) ال ُتسمع بّينته فإن قال: هو مقّر، ،أن يّدعى اَْلُمدَِّعي جحود اَْلُمدََّعى عليه -ج

 
ْلُمدََّعى عليه الغائب غيبة بعيدة أو المقيم في بلد خارج عن ولية / إجراءات محاكمة اَ 14

 القاضي :
 فأّن اْلقاضي له اخَْليار بني أمرين :  ،ش ا توّفرت الّشروط اَْلمذكورة أعاله

َعى عليه، ليحكم مبا ثب ت شّما أن يكتب شىل قاضي آخر، أّي: القاضي اَْلمقيم يف بلد اْلُمدَّ 
 .عنده من اَْلبّينة اّليت قّدمها اَْلُمدَِّعي

و شّما أن حيكم بناء على اْلبّينة اّليت مسعها من اْلُمدَِّعي، مّث يكاتب هبا قاضي بلد اْلُمدََّعى عليه 
على اْلغائب بعد  ،و يف هذه َاحْلالة اسْأخرية، على اَْلقاضي أن حيّل  اَْلُمدَِّعي(4) لينّفذ هذا َاحْلكم 

و ال شعتاض و ال شستوىف، ،وال من ريء منه،قيام اْلبّينة و تعديلها أنّه: ما أبرأه من الّدين اّلذي يّدعيه
وجيوز أن  ،بل هو ثابث يف  ّمة اْلُمدََّعى عليه يلزمه أداؤه،و ال أخذ من جهته،وال أحال عليه هو

  .تسليمهو وجوب ،فيحّلفه على ثبوت اْلمال يف  ّمته،يقتصر
فإن مل حيّل  اَْلقاضي اَْلُمدَِّعي ميني  ،وهاته اَْليمني هي واجبة عند اَْلمالكية ال يتّم َاحْلكم شاّل هبا

 .نقض حكمه ،و حكم،اَْلقضاء
 و حتلي  اَْلُمدَِّعي مع بّينته هو كذل  مذهب اَْلّشافعية.

الّرواية الثّانية: فتقول باإْلكتفاء بقبول بّينة أّما ،أّما َاحْلنابلة فلهم روايتني: اسْأوىل: تقول بالّتحلي 
و عدم حتليفه اَْليمني لْلحديث الّشري  اْلقائل: " البيّنة على اْلُمدَِّعي و اَْليمني على من ،اَْلُمدَِّعي

                                                           

 .112/ 11روضة الرالبني و عمدة املفتني، اإلمام النووي،   (1)
 .122الكايف،شبن قدامة، ص   (2)
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 ال جتب و بالّتايل،؛فألّن اَْلُمدَِّعي قد قّدم اَْلبّينة فال يرالب معها باْليمني، سأّن اَْلبّينة عادلة (1) أنكر "
 .(2) معها اَْليمني كاْلُمدََّعى عليه احْلاضر 

 ثالثا : حقوق الّدفاع المكفولة للمحكوم عليه الغائب غيبة بعيدة:

أّن الّشريعة َاإْلسالمية ـ من خالل اْلفقهاء اّلذين أجازوا اَْلقضاء على اْلغائب ـ كفل ت هلذا 
و هذه الّضمانات مكفولة ،ّد شّدعاءات اْلُمدَِّعيو ر ،َاسْأخري عّدة ضمانات من أجل الّدفاع عن حقوقه

و سأترر   ،أو عند قدومه ؛أثناء اخْلصومة اْلقضائية، أو بعد صدور احْلكم،سواء قبل قدوم اْلغائب
 شىل  ل  يف اْلفقرات الّتالية : 

 حقوق الّدفاع المكفولة للخصم الغائب أثناء الخصومة : -أ 
 أو عند حضوره: ،خصم اْلغائب قد تكون قبل حضور اْلغائبأّن هذه َاحْلقو  اَْلمكفولة للْ 

/ الحقوق اَْلمكفولة قبل قدوم اْلخصم اْلغائب :تتمّثل هذه اْلحقوق و الضمانات 11
 فيما يلي : 

 سماع بّينة اَْلُمدَِّعي اَْلحاضر: -
َاسْأخري له ال ميكن لْلقاضي أن حيكم على اخلصم اْلغائب لفائدة اْلُمدَِّعي شاّل ش ا كان هذا  
سأنّه لو مل ُتسمع بّينته ُجعل ت اَْلغبية و َاإْلستتار طريقا شىل ،فإ ا مل تكن له بّينة فال حيكم له،بّينة

 .(3) شسقاط احْلقو  اّليت ُنصب احْلاكم حلفظها 
  وجوب تحليف اَْلُمدَِّعي بعد سماع بّينته : -

سالمية مل تكت  مبنع احْلكم عليه فإّن الّشريعة َاإْل ،حرصا على حفظ حقو  َاخْلصم اْلغائب
بل أوجب ت على اْلقاضي أن يستحل  اَْلُمدَِّعي َاحْلاضر اّلذي مُسع ت ،ش ا مل يكن لْلُمدَِّعي بيّنة

فاْلقاضي ال حيكم على اْلُمدََّعى عليه اْلغائب شاّل أن حيل  اَْلُمدَِّعي أنّه مل يربئ من َاحْل ّق، سأنّه ،بّينته
 .(4) تمل أن يكون قضاه أو أبرأه أو غري  ل  و حيُ ،جيب َاإْلحتياط

                                                           

 .34لقد سب ق ختريج احلديث ص   (1)
؛نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي  41/21؛ حارية الدسوقي، شبن عرفة الدسوقي،  111/ 11روضة الرالبني،اإلمام النووي،   (2)

 .121زيدان، ص 
 .444املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،الشريازي،ص   (3)
 .444؛ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املرجع الساب ق،ص  122/ 41الكايف، شبن قدامة،   (4)
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 .(1) وهذا َاإْلستحال: حمّل خال: بني اَْلفقهاء قد سب ق و أن أررنا شليه 

 نصب مسّخر أو وكيل يدافع عن الّشخص الغائب:  -ج

يرى بعض اَْلفقهاء :أنّه ال حُيكم على الّشخص اْلغائب شاّل ش ا قام اَْلقاضي بتنصيب مسّخر 
 .(2) و اَْلفقهاء خمتلفون يف  ل  ،للّدفاع عنهأو وكيل 

  / حقوق الّدفاع المكفولة لْلُمدََّعى عليه الغائب بعد حضوره:14

فإ ا طلب من ،فإنّه ُيستدعى لْلحضور،ش ا قدم اَْلُمدََّعى عليه اَْلغائب قبل صدور َاحْلكم عليه
فإ ا ،ه و ردوده حول شّدعاءات اْلُمدَِّعيو هذا ليقّدم دفوعات،اْلقاضي أن يُعرَيه أجال أجابه شىل طلبه

فإن قّدم ،قّدم دفوعه أوقام بتجريح أحد الّشهود،أو شّدعى َاإْلبراء خالل َاسْأجل اّلذي منحه له اَْلقاضي
وشن عجز عن اإْلثبات كان له  (3) بل حيكم برباءة  ّمته،فإنّه ال يوجب َاحْلكم عليه،ما يثب ت  ل 

 .(4) اَْلقاضي حكمه حتلي  اْلُمدَِّعي،مث يصدر
 

 ب ـ حقوق الّدفاع المكفولة للّشخص الغائب أثناء و بعد صدور الحكم :
 / قبل قدوم الّشخص الغائب :15

قبل قدومه و عند و بعد صدور  ،لقد كفل ت الّشريعة َاإْلسالمية للّشخص اْلغائب 
  أحْلقو  و الّضمانات الّتالية :،َاحْلكم
 الحكم :الّتصريح بأسماء الّشهود في  - أ

على اَْلقاضي عند شصدار حكمه على اْلغائب أن يصرّح بأمساء الّشهود اّلذي ثب ت هبم هذا 
فإ ا مل يصرّح بأمسائهم، فاْلمشهور عند اْلمالكية أّن  ل  َاحْلكم ال ينفذ دون أن يعر: ،َاحْلكم

فأّن ،باْلعدل و اْلفضل اَْلغائب من يشهد عليه ؛أّما ش ا كان اَْلقاضي اّلذي أصدر َاحْلكم ليس مشهورا

                                                           

 ذا املبحث.من ه 111أنظر ص   (1)

 .122لقد سب ق الترر  شىل هذا املوضوع ص   (2)
 .22/ 41تبصرة احلكام، ابن فرحون،   (3)
 .121نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان، ص   (4)
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عدم الّتصريح بأمساء الّشهود يف احْلكم يُبيح ملن بعده أن يتعّقب  ل  َاحْلكم، سأّن الّتصريح بالّشهود 
هو واجب إلرجاء احلُّْجة على اْلغائب 

 (1). 

                                                           

 .21/ 41تبصرة احلكام، املرجع الساب ق،   (1)
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وجوب ذكر :" أن الغائب له الحّق في إقامة الحجة في الحكم " : -ب  

ْلقاضي يف حكمه :أّن اَْلغائب له َاحْل ّق يف شقامة احلُّْجة، وهذا لقد أوجب الّشافعية أن ينّص اَ 
 .(1) لكي يقتضي شطال  احْلكم عليه شبرال مجيع ُحججه و حقوقه 

 / بعد قدوم الّشخص الغائب :14
 حّق الغائب في طلب الطّعن بالمعارضة في الحكم اّلذي صدر ضّده : - أ

فأّن هلذا َاسْأخري ح ّق الرّعن ،حْلكم عليهيف حالة حضور اْلغائب بعد غيبته و بعد صدور ا
سأّن شرجاء َاحلُْجج لْلغائب فيما حيكم ،فرُتجى له كّل َاحلُْجج،باْلمعارضة يف احْلكم اّلذي صدر ضّده

 .(4) و ال ينبغي اْلعدول عنه و ال َاحْلكم بغريه ،به عليه أصل معمول به عند احْلّكام و اْلقضاة
عليه غيابيا ش ا قّدم بّينة مقبولة يدفع هبا شّدعاءات خصمه اْلُمدَِّعي،  و بالتّايل: فأَن اَْلمحكوم

ففي هذه ،فأّن اَْلقاضي ينقض حكمه اّلذي أصدره ؛ أّما ش ا عجز اَْلُمدََّعى عليه على شثبات دفوعاته
بال للّتنفيذ ؛أّما ش ا فإ ا حل  اَْلُمدَِّعي فأّن َاحْلكم يصبح هنائيا قا،احْلالة عليه حتلي  اَْلُمدَِّعي اَْليمني

نكل اَْلُمدَِّعي عن أداء اْليمني اْلموّجهة شليه من طر: خصمه احْلاضر بعد غيبته، فأّن على اْلقاضي 
 و برئ اَْلُمدََّعى عليه من احْلكم.،أن يُبرل حكمه اّلذي أصدره

 حّق الغائب في طلب منح اآلجال:   -ب
م ريثما قّدم دفوعاته، كاسْأدلّة أو ما جيرّح ش ا حضر اَْلغائب، و طلب تأجيل تنفيذ احْلك

 .فأّن اَْلقاضي مينحه أجال حسب شجتهاده،الّشهود

 
 
 

                                                           

 .42/322أدب القاضي، املاوردي،   (1)
 .22/ 41فرحون، تبصرة احلكام، ابن   (2)
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حيكم برباءة  ّمته ؛ أّما ش ا أظهر لدده، يقوم ،خالل اسَْأجل اَْلممنوح له،فإ ا أثب ت  ل 
 .(1) اَْلقاضي بتعجيزه 

 للغائب حّق اإلّطالع على ملف القضية : -ج
فمن حّقه اإْلّطالع على الّشهود اْلمصرّح هبم و ،ائب بعد صدور احْلكم عليهش ا َقِدم اَْلغ

 .(2) اّلذين ثب ت هبم احْلكم الّصادر ضّدهم 
و مل يسّمها ،و عدهلا،كما أّن له َاحْل ّق أن يرلب من اْلكاتب أن يبنّي له اَْلبّينة اّليت مسعها

 .(3) ليقدح فيها 
و لعّل أهّم هذه َاحْلقو  ،حقو  اَْلُمدََّعى عليه اَْلغائب و هكذا شحرتم ت الّشريعة َاإْلسالمية

مىت عاد اَْلُمدََّعى عليه اَْلغائب من غيابه ؛ ،هو حّقه يف الرّعن يف احْلكم اّلذي صدر غيابيا ضّده
  .فمعارضة َاحْلكم اَْلغيايب يف الّشريعة اإْلسالمية غري حُمدد مبّدة معّينة 

 الفرع الثاني :
 دََّعى عليه الممتنع عن الحضورتعزير اْلمُ  

 الغصن األول : أَْلمقصود بالّتعزير 
 أول : تعريف الّتعزير و خصائصه

 أ ـ تعريف الّتعزير : 
و خيتل  حكمه بإختال: حاله و حال ،التَّعزير: هو تأديب على  نوب مل تشرع فيها َاحْلدود

 .(5) عقوبة مقّررة  و هو عقوبة على جرائم مل تضع الّشريعة سأيِّها،(4) فاعله 
 

                                                           

 .121نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان،ص   (1)
 .22/ 41تبصرة احلكام، املرجع الساب ق،   (2)
 .212/ 42هناية احملتاج، الرملي،   (3)
 .244م، ص  1123ية، اجلزائر اسأحكام السلرانية و الواليات الدينية، علي بن حممد حبيب البصري املاوردي، ديوان املربوعات اجلامع  (4)
، 41/121م، 1123هـ  44،1443( التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط 42) (2)

122. 
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يقول شبن فرحون حول معىن التعجيز : " و ش ا شنقض ت اآلجال و التلوم و شستوف ت الشروط  (41)
وسجل و قرع  ،ومل يأيت الشخص املؤجل بشيء يوجب له نظرا، عجزه القاضي و أنفذ القضاء عليه

وقع عليها و ال يقبل مث ال يسمع منه بعد  ل  حجة شن  ،بذل  تبعته عن خصمه يف  ل  املرلوب
 .111/ 41ابن فرحون،  ،تبصرة احلكام ،منه بينة شن أتى هبا، كان هذا املعجز طالبا أو مرلوبا "

 : ثانيا : خصائص الّتعزير

 يتمّيز الّتعزير باخْلصائص التّالية : 
و أنّه جيوز من الّتعزير ما ،/ أنّه تأديب شستصالح وزجر، خيتل  حبسب شختال: الّذنب1
 .(1) عاقبته غالبا، فينبغي أن ال تكون عقوبة الّتعزير مهلكة  أمن ت

تبتدئ بأتفه اْلعقوبات  ،هلا حّد أدىن و حّد أقصى،/ أنّه جمموعة من اْلعقوبات غري اْلمقّدرة2
بل قد تصل شىل حّد اْلقتل يف بعض ،و تنتهى بأرّد اْلعقوبات كاحْلبس و اجْللد،كاإْلنذار و الّنصح

و حلال ،و ُيرتك لْلقاضي حريّة شختيار اْلعقوبة اْلمالئمة لْلجرمية،(2) ة على قول اسْأحنا:اجْلرائم اخْلرري 
  .اْلمجرم و نفسّيته و سوابقه

 ثانيا : الفرق بين الّتعازير و غيرها من العقوبات:

 ختتل  الّتعازير عن اْلعقوبات اْلمتعّلقة جبرائم احْلدود و جرائم اْلقصاص و الّديـة، و  ل  على
 الّتفصيل الّتايل :

هلا حّد أدىن و حّد أقصى، و لْلقاضي ،أّن الّتعازير هي عبارة عن عقوبات غري ُمقّدرة /15
 .سلرة تقديرية يف شختيار اْلعقوبة اْلمالئمة

و هي عقوبات ُمقّدرة ،على عكس اْلعقوبات اْلمقّررة جلرائم احْلدود و جرائم اْلقصاص و الّدية
 .(3) و ال يزيد فيها ،وال ينقص منها،ي أن يستبدل هبا غريهاو ليس لْلقاض،و حمّددة

: أّن َاحْلدود و بقية اْلعقوبات ال تقبل اَْلعفو و ال الّشفاعة من أولياء اسْأمر، على عكس  ثانيا
 .فهي قابلة لْلعفو و الّشفاعة ،الّتعازير

                                                           

 .244اسأحكام السلرانية،املاوردي، ص   (1)
 .41/122التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،   (2)
 .121، 41/121التشريع اجلنائي اإلسالمي، املرجع الساب ق،   (3)
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ا أضرار و شتال:، على :أّن َاحْلدود ال توجب الّضمان يف حالة ما ش ا نتج عن تنفيذهثالتا 
 .(1) عكس الّتعزير فإنّه يوجب ضمان ما حدث من الّتل 

 الغصن الثاني : كيف يعّزر اَْلُمدََّعى عليه الممتنع عن الحضور ؟

و الثّاي: تعزير لْلمصلحة ،أّن الّتعازير تنقسم شىل ثالثة أقسام : أسْأّول : تعزير على اَْلمعاصي
 .لى اْلمخالفاتو الثّالث :تعزير ع،اْلعاّمة

فالّتعزير على اْلمعاصي: فرض على أفعال حّرمتها الّشريعة بذواهتا و يعترب شتياهنا معصّية؛ و 
و ال يشرتط ،الّتعزير لْلمصلحة اْلعاّمة :فرض سأفعال و حاالت مل حتّرم لذواهتا و شمّنا ُحّرم ت سأوصافها

ير اْلمخالفات: فرض على أفعال حّرمتها الّشريعة يف اْلفعل أو احْلالة اْلمحّرمـة أن تكون معصّية ؛و تعز 
 .(2) و يعترب شتياهنا خمالفة وال يعترب معصّية ،بذواهتا

ضمن  و يدخل تعزير اَْلُمدََّعى عليه اَْلممتنع عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء دون عذر ررعي،
:  األّولناع عن اْلقيام بواجبني و  ل  سأنّه ترك ما أوجبته عليه الّشريعة باإْلمت،الّتعزير على اْلمعاصي

  .واجب الّتحاكم شىل ررع ا هل تعاىل بعد أن ُدعي شليه
  .فأّن كّل مسّلم مأمور بفعلهما،: واجب طاعة أوىل اسْأمر يف غري معصّية الثّاني

بعد تأّخره أو شمتناعه عن ،فإ ا حضر أو ُأحِضر اَْلُمدََّعى عليه اّلذي دعاه اَْلقاضي شىل احْلضور
و  ل  بعد ثبوت شمتناعه ،فعلى اَْلقاضي أن يُعّزره أن رأى  ل  حبسب مايراه تأديبا له،ل  

  .بشاهدين لدى اْلقاضي
أّي اَْلقاضي  –يقول الّصدر الّشهيد يف ررحه سأدب اْلقاضي لْلخّصا: : ' فإ ا حضر أمر 

يف وجه برّد اخْلامت و شمتناعه  اَْلُمدَِّعي أن يعيد عليه الّشهود على ما صنع فإ ا رهد الّشهود عليه –
  .(3) عن احْلضور عّزره ' 

                                                           

 .242، 244اسأحكام السلرانية، املاوردي، ص   (1)
 .122/ 41التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،  (2)
 .322/ 41كتاب ررح أدب القاضي للخصا:، الصدر الشهيد،   (3)
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و خالصة اَْلقول :فأّن لْلقاضي سلرة تقديرية يف تعزير اَْلُمدََّعى عليه اْلمتخّل  عن احْلضور 
أو ،فقد يُعّزر بالّضرب، أو الّصفع،كما أّن له سلرة تقديرية يف حتديد هذا الّتعزير،بدون عذر ررعي

 .وقد يكون الّتعزير كذال  عن طري ق اجْللد،ليس اْلوجه، أو بكش  الرّأسأو بتغ،باحْلبس

 الغصن الثالث : حالت تعزير اْلُمدََّعى عليه 

 .مىت يُعزَّر اَْلُمدََّعى عليه ؟ أو من اَْلُمدََّعى عليه اّلذي تلحقه عقوبة الّتعزير ؟
و مل حيضر دون أن  ،قضاءكقاعدة عامة، فأّن كّل ُمدََّعى عليه وجب حضوره شىل جملس الْ 

دََّعى عليه اّلذي على اْلقاضي تعزيره هو  ،و تفريعا على  ل  ،يكون له عذر ررعي فإنه يُعّزر
ُ
فأّن امل

 : 
: الـُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه و اّلذي تساوي اَْلمسافة بني سكناه  أول

اّلذي دعاه خصمه شىل احْلضور شىل جملس  و،و جملس اْلقضاء مسافة اْلقصر أو دوهنا
مستشهدا بقرعة من مشع أو طني أو ور  أو غريه خمتوما خبتم اْلقاضي، لكّنه قام بتكسري ،اْلقضاء

 فإّضرر اَْلقاضي شىل شحضاره بواسرة أعوان الّسلران.،اخْلتم أو متزي ق اْلور  اْلمختوم
و اّلذي شستدعاه اَْلقاضي بواسرة ،ضي أو قريبا منه: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقا ثانيا
وظل ّساكتا دون أن يُبدَي ،لكّنه مل جُيب،حمّددا له تاريخ احْلضور،مستشهدا خبتم اْلقاضي،اْلُمدَِّعي

سأّن ،رأيه ما ش ا كان حيضر شىل جملس اْلقضاء أم ال ؟، شاّل أنّه مل حيضر معه يف اْلوق ت اْلمحّدد له
 اجْلواب يكون شمتناعا عما ُدعي، فيصري كأنّه قال ال أحضر.  الّسكوت يف مواقع

و اّلذي دعاه خصمه شىل احْلضور شىل ،: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه ثالثا
وصرّح له بأنّه سيحضر شىل جملس اْلقضاء ،بعد ما أراه ختم اْلقاضي أو عالمة أخرى،جملس اْلقضاء
 .فإضرّر اْلقاضي شىل شحضاره بواسرة  اسْأعوان،رلكّنه مل حيض
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: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه اّلذي وصلته دعوة اْلقاضي  رابعا
 فأحضره اْلقاضي باسْأعوان.،وصرّح صراحة بأنّه ال حيضر شىل جملس اْلقضاء،لْلحضور

 ،قاضي أو قريبا منه اّلذي رفض شجابة دعوة اْلقاضي: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد الْ  خامسا
 .فأضرّر اَْلقاضي شىل اإْلستعانة باْلوايل إلحضاره،و توارى يف مسكنه

: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه اّلذي وصلته دعوة اْلقاضي، لكّنه  سادسا
شاّل أّن هذا َاسْأخري مل يسترع ،اْلقاضي باْلوايلو رغم شستنجاد ،شمتنع عن احْلضور فتوارى يف مسكنه

 لكّنه ظفر به فيما بعد.،فأضرّر اْلقاضي شىل اخْلتم على بابه،شحضاره
و اَْلمتوارى  ،أْلممتنع عن احْلضور ،: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه سابعا

قاضي شىل شنذاره ثالثة أيّام بأنّه ش ا مل حيضر شىل فأضرّر اَلْ  ،يف مسكنه رغم ختم اْلقاضي على بابه
لكّنه حضر شىل جملس اْلقضاء قبل مرور اْلمّدة ،جملس اْلقضاء نصب عليه وكيال وحكم عليه

 .اْلمذكورة
اّلذي وصلته دعوة اْلقاضي فإمتنع ،: اَْلُمدََّعى عليه اَْلمقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه ثامنا
و اّلذي مل حيضر خالل أيّام الّنداء الثالث، و كان َاحْل ّق ،تعنّتا أو هترّبا أو شخفاءشّما  ،عن احْلضور

فأضرّر اَْلقاضي شىل اإْلستنجاد ،موضوع الدَّعوى يتوّق  شستيفاؤه على حضوره الّشخصي
فقام هذا َاسْأخري بإحضاره بعد اهْلجوم على مسكنه و تفتيشه مع شصرحاب بعض ،بالّسلران
    .الّنسوة الثّقات لعزل حرم اْلمرلوبالّصبيـان و 

وكذل   ،: اَْلُمدََّعى عليه اّلذي حضر شىل جملس اْلقضاء و قبل مساع الدَّعوى هرب تاسعا
 اّلذي هرب بعد مساع الدَّعوى.
ش ا ظفر اَْلقاضي بالـمـُدََّعى عليه سواء حبضوره متأّخرا شىل جملس ،ففي كّل هذه احْلاالت

أو اْلوايل، فأّن لْلقاضي أّن يعّزره  ،أو أعوان الّسلران،ره من طر: أعوان اْلقاضيأو بعد شحضا،اْلقضاء
 .حسب كل حالة من احْلاالت اّليت  كرهتا
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 المبحث الثاني: 
 جزاء تخلف الُمدََّعى عليه عن الحضور في ظل القانون  

 
 

 المطلب األول : 
 في حالة تبليغ اْلُمدََّعى عليه شخصيا    

 الفرع األول:
 معنى حضور الُمدَّّعى عليه إلى الجلسة طبقا للقانون  

   الغصن األول: الحضور الّشخصي أو الفعلي للُمدََّعى عليه

ُمدََّعى عليه هو أحسن طريقة للّدفاع عن حقوقه و مصاحله أمام يُعترب َاحْلضور الّشخصي للْ 
فاحْلضور ما هو شاّل عبء  ،خْلصومة اْلقضائيةلكّنه ليس واجبا و ليس الزما لصّحة سري ا ،اَْلقضاء

شجرائي يقع على عات ق كّل من يعترب خصما يف خصومة منظورة أمام اَْلقضاء، و ال يرتّتب على 
كن أن حيّققها َاخْلصم من و أّن كّل ما يرتّتب عليه هو تفوي ت اَْلفرصة اّليت مي ،خمالفته جزاء ما

 .(5)حضوره
و اَْلُمدََّعى عليه ،زائري شىل احْلضور الّشخصي لْلخصوم بصفة عاّمةوقد ترّر  اَْلمشرّع َاجلْ 

 .من  .ش.م.ش 141شىل  12و  21بصفة خاّصة يف اْلمواد 
من اْلقانون اْلمذكور، فقد نّص ت: على شمكانية أن يأمر اَْلقاضي يف  21فيما خيّص اَْلماّدة 

 .رية حلّل الّنزاعاجْللسة حبضور اخْلصوم رخصيا لتقدمي توضيحات يراها ضرو 
فقد ترّرق ت شىل شمكانية أن يأمر اْلقاضي َاخْلصوم أو  141شىل  12أّما بالّنسبة لْلمواد 

أحدهم تلقائيا أو برلب منهم باحْلضور رخصيا أمامه من أجل شستجواهبم و لو كان لديهم حمام أو 
ة عاّمة، أو اَْلُمدََّعى عليه شاّل يف حالة ما ش ا شستحال على َاخْلصم بصف ،ممّثل قانوي ينوب عنهم

َاإْلنتقال لسماعه، بعد َاإْلخرار  فأّن على هذا َاسْأخري جواز،بصفة خاّصة، أحْلضور أمام اْلقاضي
                                                           

 .21، ص 1124، 2منشأة املعار: اإلسكندرية، ج  القانون القضائي اخلاص، شبراهيم جنيب سعد،  (1)
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اَْلمسّب ق لْلخصم اّلذي ميكنه َاحْلصول على نسخة من اَْلمحضر اْلمّحرر بشأن هذا َاإْلجراء ) املادة 
 من  .ش.م.ش (. 141

َأحْل ّق لْلقاضي أن يأمر بإحضار فاقد َاسْأهلّية رفقة ممثّله ،من  .ش.م.ش 141 كما خّول ت اَْلماّدة
شمّنا لإْلطمئنان على صّحة اإْلّدعاء بفقد اسْأهلّية، أو على سبيل  ،اْلقانوي، ليس بغرض شستجوابه رمسّيا

سواء كان ،معنوي، و على اَْلقاضي كذل  أن يأمر مبثول اَْلممّثل اْلقانوي للّشخص الْ (5) اإْلستئناس 
  .خاضعا لْلقانون اْلعام أو اخلاص

 الغصن الثاني: الحضور التمثيلي للُمدََّعى عليه

بل حيضر من ميثّله سواء كان حماميه أو  ،يُعترب اَْلُمدََّعى عليه حاضرا حىّت ولو مل حيضر بنفسه
وم يف الّتاريخ اْلمحّدد يف من  .ش.م.ش بقوهلا: "حيضر َاخْلص 24و هذا ما أرارت شليه اْلماّدة ،وكيله

 الّتكلي  باحْلضور رخصيا أو بواسرة حماميهم أو وكالئهم ".
 الغصن الثالث: الحضور اإلعتباري أو الحكمي

لقد أخذ اَْلمشرّع َاجْلزائري مببدأ  احْلضور احْلكمي أو اإْلعتباري حىّت ولو مل يتحق ّق حضور 
الّتحق ق من اْلعلم اْليقيين للُمدََّعى عليه باخْلصومة عن طري ق و هذا يف حالة عدم  ،اَْلُمدََّعى عليه فعال
  .تبليغه رخصيا
 الفرع الثاني:

 ألحكم على الُمدََّعى عليه حكما حضوريا إعتباريا إذا بـُّلغ شخصيا و تخلف عن اْلحضور
 الغصن األول: متى يحكم القاضي على اْلُمدََّعى عليه حكما 

 ا إعتباريا؟   حضوري                        

لكي ميكن لْلقاضي أن حيكم على اْلُمدََّعى عليه حكما حضوريا شعتباريا جيب أن تتوّفر 
 الّشروط الّتالية :

 ./ أن يتخّل  اَْلُمدََّعى عليه عن احْلضور رخصيا شىل جلسة اْلمحاكمة1

                                                           

 .112ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحان، ص   (1)
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ر شىل جلسة عن احْلضو ،ش ا كان لديه حماميا أو و كيال،/ أن يتخّل  كذل  حماميه أو وكيله2
 .اْلمحاكمة

من طر: اْلمحضر اْلقضائي، باحْلضور شىل ،/ أن يكون اَْلُمدََّعى عليه قد ُكّل  رخصيا3
أو يرفض َاإْلمضاء و َاإْلستيالم، فرُيَسل  ،اجْللسة،ويستوي يف  ل  أن يستلم الّتكلي  و ميضى فيه
 .عن طري ق اْلربيد اْلمضمون من طر: اْلمحضر اْلقضائي

من  .ش.م.ش على  ل  بقوهلا:"ش ا ختّل  اَْلُمدََّعى عليه اَْلمكّل   213اَْلماّدة وقد نّص ت 
 باحْلضور رخصيا أو وكيله أو حماميه عن احْلضور يُفصل حبكم شعتباري حضوري".

 الغصن الثاني: معنى الحكم الحضوري اإلعتباري و تمييزه 
    عن الحكم الغيابي                         

فأّن َاحْلكم يكون شعتباريا حضوريا ش ا ختّل  اَْلُمدََّعى عليه اَْلمكّل   ،و أن أررت كما سب ق
كان يّتف ق مع  باحْلضور رخصيا، أو وكيله أو حماميه عن احْلضور، و َاحْلكم َاحْلضوري َاإْلعتباري و أن

ّما ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه احْلكم اْلغيايب يف أّن: كليهما يصدر يف غياب اْلُمدََّعى عليه، بغّض الّنظر ع
أو بواسرة رخص آخر نيابة عنه، فإهّنما خيتلفان يف: كون أّن  ،قد شستلم الّتكلي  باحْلضور رخصيا

و يفقد بذل  اَْلُمدََّعى عليه ،َاحْلكم َاحْلضوري َاإْلعتباري ال ميكن لْلُمدََّعى عليه الرّعن فيه باْلمعارضة
عن اجْللسة طريقا من طر  الرّعن اْلعادية، سأّن عدم حضوره هو نتيجة  اَْلمبّلغ رخصيا و اَْلمتغّيب

 .(5) تقاعسه
وبالّتايل يستفيد اَْلمعارض من فرصة شعادة الّنظر يف ،بينما َاحْلكم اْلغيايب فهو قاباًل لْلمعارضة

 .(4) اْلقضّية من جديد
 
 
 
 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 212أنظر املادة   (1)

 من  .ش.م.ش. 214أنظر املادة   (2)
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 المطلب الثاني : 
      في حالة عدم تبليغ اْلُمدََّعى عليه شخصيا

 الفرع األول:
 حالت عدم التبليغ الّشخصي لْلُمدَّعى عليه  

فأّن يف حالة ما ش ا تعّذر على اْلمحضر اْلقضائي تبليغ الّتكلي   ،كما سب ق و أن  كرت آنفا
 فأنّه يلتجئ  شىل بدائل الّتبليغ الّشخصي اْلمتمثّلة فيما يلي : ،باحْلضور شىل اْلُمدََّعى عليه  اته

 .يغ أحد أقارب اَْلُمدََّعى عليه اّلذين يقيمون معه واّلذين يتمّتعون باسْأهلية: تبلأول
شستيالم الّتبليغ، أو رفضوا الّتوقيع أو وضع اْلبصمة، فأّن  ،: ش ا رفض َاسْأرخاص اَْلمذكرون أعالهثانيا

نات اْلمحكمة، اَْلمحضر اَْلقضائي يقوم بالّتبليغ عن طري ق تعلي ق نسخة من حمضر الّتبليغ بلوحة شعال
عالوة على شرساله نسخة من الّتبليغ عن طري ق  ،و مقّر اْلبلدية اّليت كان لْلُمدََّعى عليه آخر موطن هبا

 اْلربيد برسالة مضمونة مع شرعار باإْلستيالم.
: ش ا تعّذر على اْلمحضر اْلقضائي تبليغ اْلُمدََّعى عليه رخصيا أو أحد أقاربه، لكونه ليس له  ثالثا
و يقوم بتعلي ق نسخة من الّتبليغ بلوحة ،فأّن اَْلمحضر اَْلقضائي حُيّرر حمضرا بذل ،طن معرو:مو 

 .شعالنات اْلمحكمة و مقّر اْلبلدية
و بالّتايل فأّن جزاءه غري  ،يُعترب الّتبليغ مل يُبّلغ شىل اْلُمدََّعى عليه رخصيا،ففي كّل هذه احْلاالت
 فما هو هذا َاجْلزاء؟.،خصيا و اَْلمتخّل  عن احْلضورجزاء اْلُمدََّعى عليه اَْلمبّلغ ر

 هذا ما سأتكلم عنه يف اْلفرع الثّاي:
 الفرع الثاني:

   الحكم على الُمدََّعى عليه غيابيا إذا لم يبلغ شخصيا

على عكس اَْلُمدََّعى عليه اْلمكّل  باحْلضور رخصيا و خَتّل  هو أو حماميه أو وكيله عن 
ّلذي يكون جزاؤه صدور حكما حضوريا شعتباريا يف حّقه، و حرمانه من الرّعن حضور اجْللسة، و ا

 باملعارضة.
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يصدر يف حّقه حكم غيايب، و هذا ما أرارت  ،فأّن اَْلُمدََّعى عليه اّلذي يتعّذر تبليغه رخصيا
يه رغم صّحة من  .ش.م.ش بقوهلا: " ش ا مل حيضر اَْلُمدََّعى عليه أو وكيله أو حمام 212شليه اَْلماّدة 

 الّتكلي  باحْلضور يفصل اْلقاضي غيابيا".
  .ولكن ما اَْلمقصود بغياب اَْلُمدََّعى عليه يف  .ش.م.ش ؟

يُقصد بغياب اَْلُمدََّعى عليه عند اَْلمشرّع َاجْلزائري : هو ختّل  اَْلُمدََّعى عليه أو وكيله أو حماميه 
فإ ا بـُّلغ رخصيا و ختّل  عن  ،ياعن حضور جلسة اْلمحاكمة، ررط أن ال يُبّلغ رخص

 فإنّه يُعترب حاضرا شعتباريا.،احْلضور
أّما ش ا تغّيب اَْلُمدََّعى عليه سأّن اَْلُمدَِّعي مل يْسَع شىل تكليفه باحْلضور بواسرة اْلمحضر 

و شنعدام  ،اْلقضائي، ففي هذه احْلالة فأّن َاخْلصومة ال تنعقد إلنعدام أحد طرفيها و هو اَْلُمدََّعى عليه
فلو صدر َاحْلكم غيابيا جتاه اْلُمدََّعى عليه اْلمتخّل  عن ،أحد طرفيها يُعترب شنعداما لركن من أركاهنا

بل يُعّد حكما  ،احْلضور و اّلذي مل يُبّلغ شطالقا، فأّن هذا َاحْلكم ال يُعترب حكما باطال فحسب
 .(5) منعدما 

لى اْلُمدَِّعي أن يْسَع شىل تبليغهم باحْلضور كّلهم، و هذا ما أّما ش ا تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم، فأّن ع
من  .ش.م.ش بقوهلا: " يقوم اَْلمحضر اَْلقضائي بالّتبليغ  441نّص ت عليه اَْلفقرة الرّابعة من اْلماّدة 

من  الّرمسي بناء على طلب الّشخص اْلمعين أو ممثّله اْلقانوي أو اإْلتّفاقي و حيّرر بشأنه حمضرا يف عدد
 الّنسخ مساو لعدد اسْأرخاص اّلذين يتّم تبليغهم رمسيا ".

فحضر كّلهم، بإستثناء واحد ،فإ ا قام اَْلُمدَِّعي بتبليغ اْلُمدََّعى عليهم بواسرة اْلمحضر اْلقضائي
ففي هذه احْلالة أّن َاحْلكم الّصادر يكون غيابيا  ،منهم ختّل  عن احْلضور و قد بـُّلغ تبليغا حكميا

 و حضوريا جتاه بقية اْلُمدََّعى عليهم َاحْلاضرين.  ،اْلُمدََّعى عليه اْلغائبجتاه 
 الفرع الثالث:

 حقوق الّدفاع المكفولة من طرف المشّرع الجزائري للُمدََّعى عليه المحكوم عليه غيابيا    
ئري ـ كغريه من لذل  أحاطه اَْلمشرّع َاجْلزا ،أّن اَْلُمدََّعى عليه هو الرّر: الّضعي  يف الّدعوى

و يتجّلى  ل  من خالل وجوب ،الّتشريعات اْلوضعية ـ بضمانات عديدة تقتضي مساواته خبصمه

                                                           

 .14ررح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، بربارة عبد الرمحان، ص   (1)



-191- 



تكليفه باحْلضور شىل اجْللسة حىّت مُتنح له فرصة الّرّد على ما يّدعيه اْلُمدَِّعي من شّدعاءات؛ و لْلقاضي 
و ،فإ ا حتّق ق من صّحة تكليفه باحْلضور ،صالحية الّتأّكد من صّحة تكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور

أّما ش ا راّب  ،تغّيب هذا َاسْأخري أّي: الـُمدََّعى عليه عن حضور اجْللسة، جاز لْلقاضي تأجيل اجَْللسة
أو عدم قيام ،الّتبليغ أو الّتكلي  باحْلضور عيب من اْلعيوب، كعدم  كر شسم و لقب من تلّقى الّتبليغ

و شكتفى بتحرير حمضر ،ات الّتعلي ق و الّتبليغ عن طري ق اْلربيد اْلمضموناْلمحضر اْلقضائي بإجراء
ففي كّل هذه َاسْأمثلة يأمر اَْلقاضي اْلُمدَِّعي بإعادة تبليغ ،برفض اإْلستيالم أو رفض الّتوقيع مثال

 .اْلُمدََّعى عليه
و رغم  ل  ،اْلربيد اْلمضمونأّما ش ا مّت تبليغ اَْلُمدََّعى عليه بواسرة أقاربه أو بواسرة الّتعلي ق و 

 يف هذه احْلالة حيكم اَْلقاضي عليه غيابيا. ،ختّل  عن احْلضور
و  .ش.م.ش بوجه خاص ال جيعل َاحْلضور واجبا قانونيا على  ،ومبا أّن اَْلقوانني اَْلوضعية بوجه عام

َعى عليه قد يوجد ما اخْلصوم يف اْلقضايا اْلمدنية ـ كما سب ق و أن أررُت ـ فأّن حدوث غياب اَْلُمدَّ 
مثل : املرض أو الّسفر أو عدم علمه اْليقيين باخْلصومة نظرا لعدم توّصله بالّتبليغ اّلذي ،يربّره أحيانا

و قد يكون دافعه اَْلمماطلة و الّتهرب من اْلمثول أمام اْلمحكمة أحيانا  ،ُسّلم سأحد أقاربه مثالً 
  .أخرى

و مبا أّن  ،لة أن تنظر َاخْلصومة و اَْلُمدََّعى عليه غائباشقتض ت اَْلعدا،ففي كّل هذه احْلاالت
كغريه من اْلقوانني اْلوضعية، بني حالتني : ،فقد زاوج  .ش.م.ش ،َاخْلصم اَْلغائب ال يتمّتع حب ّق الّدفاع

اع حالة نظر َاخْلصومة غيابيا، و بالّتايل: احلكم على اْلُمدََّعى عليه غيابيا ؛ و حالة مراعاة ح ّق الّدف
 اْلمقّرر لْلُمدََّعى عليه اْلغائب.

وميكن شمجال حقو  الّدفاع اّليت كفلها اَْلمشرّع َاجْلزائري لْلُمدََّعى عليه اْلمحكوم عليه غيابيا قبل 
 شنعقاد اخْلصومة، و بعد صدور احْلكم عليه كمايلي : 

 أول : قبل إنعقاد الخصومة :
من  .ش.م.ش على  11أوجب ت اَْلفقرة الثّانية من اَْلماّدة  شمعانا يف زيادة اْلعلم لْلُمدََّعى عليه،

اْلمحضر اْلقضائي أن يذكر يف حمضر الّتبليغ الّرمسي اَْلموّجه لْلُمدََّعى عليه:" أنّه يف حالة عدم شمتثاله 
 للّتكلي  باحْلضور، يصدر حكم ضّده بناء على ما قّدمه اَْلُمدَِّعي من عناصر "، و هذه اَْلعبارة اّليت
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فإ ا مل تذكر هذه  ،أحدثها اَْلمشرّع َاجْلزائري جاءت لتعّزز ح ّق اَْلُمدََّعى عليه يف الّدفاع عن نفسه
 يكون اَْلمحضر معّرضا لْلبرالن.،اَْلعبارة يف حمضر الّتبليغ

 ثانيا: حقوق الّدفاع بعد صدور الحكم الغيابي :
خّل  عن احْلضور و الّصادر يف حّقه حكما لقد كفل اَْلمشرّع َاجْلزائري لْلُمدََّعى عليه اَْلمت

فأّن احَْلكم اَْلغيايب ال جيوز ،عالوة على  ل  ،َاحْل ّق يف الرّعن باْلمعارضة يف احْلكم اْلمذكور ،غيابيا
وكّل  ل  من أجل اْلوصول شىل مساواة حقيقية بينه و بني  ،تنفيذه خالل مّدة الرّعن باْلمعارضة

 أ كر هذه احْلقو  بالّتفصيل يف اْلفقرتني الّتاليتني: وفيمايلي .خصمه اْلُمدَِّعي
 الحّق في الطّعن في الحكم الغيابي عن طريق المعارضة : -أ

املعارضة هي: شحدى طر  الرّعن اْلعادية ميارسها اخَْلصم اَْلمتغّيب، و تسمح مبراجعة احْلكم أو 
اْلوقائع أو من حيث اْلقانون، و أمام سواء من حيث ،و الّنظر يف اْلقضية من جديد،اْلقرار اْلغيايب

و هي : احملكمة ) حمكمة أّول درجة ( أو اَْلمجلس اَْلقضائي ) ،نفس اجْلهة اْلقضائية اّليت أصدرته
حمكمة اإْلستئنا: أو ثاي درجة(، أّما قرارات اْلمحكمة العليا ) حمكمة الّنقض( فال ميكن الرّعن 

من  331شىل  321ع َاجْلزائري أحكام الرّعن باْلمعارضة يف اْلمواد فيها باْلمعارضة ؛و قد نظّم اَْلمشرّ 
 أّما مّدة اْلمعارضة فهي رهر واحد شبتداء من تاريخ الّتبليغ الّرمسي لْلحكم أو لْلقرار الغيايب.  ، .ش.م.ش

 وال ميكن اَْلقيام بأيّة معارضة شالّ بعد الّتبليغ الّرمسي لْلُمدََّعى عليه.
و ل  يف حالة احْلكم عليهم غيابيا بالّتضامن بينهم أو يف نزاع  ،اَْلُمدََّعى عليهمأّما ش ا تعّدد 
 311فأّن أجل الرّعن باْلمعارضة ال يسرى شاّل على من مّت تبليغه رمسيا ) أَْلماّدة  ،غري قابل للّتجزئة

 .(5) من  .ش.م.ش( وهذا حىّت يتحّق ق اَْلعلم اْلكامل لْلخصم اْلغائب
 يابي ل يجوز تنفيذه خالل مّدة الطّعن :الحكم الغ -ب

أحاط اَْلمشرّع َاجْلزائري اَْلُمدََّعى عليه اَْلمحكوم عليه غيابيا بضمانة أخرى أثناء الّتنفيذ، و 
تتمّثل باخْلصوص يف عدم جواز اْلُمدَِّعي اْلمحكوم له اَْلقيام بتنفيذ احْلكم الّصادر لصاحله خالل 

من  .ش.م.ش:" يوق  تنفيذ  323و يف هذا الصّدد تقول اَْلمـادة ،الرّعنميعاد الرّعن أو أثناء نظر 
 احْلكم خالل أجل الرّعن اْلعادي كما يوق  بسبب ممارسته ".

                                                           

 .322ح ّق الّدفاع أمام القضاء املدي، سعيد خالد علي الشرعي، ص   (1)
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من  .ش.م.ش  313وطر  الرّعن اْلعادية: هي الرّعن باْلمعارضة و الرّعن باإْلستئنا: )أْلمادة 
.) 
 

 نملخص الفصل الثالث مع مقارنة الفقه بالقانو 
أول : ما يميز الفقه اإلسالمي عن ق.إ.م.إ.ج بصفة خاصة و القوانين الوضعية بصفة 

 .عامة

/ تعترب َاسْأعذار الّشرعية اَْلمسقرة لواجب حضور اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء من 41
 وضعية.اَْلمبادئ اّليت شنفردت هبا الّشريعة َاإْلسالمية و اّليت تتمّيز هبا عن اْلقوانني الْ 

أو ش ا كان امرأة خُمّدرة فإنه يسقط عليهما  ،ففي اْلفقه اإْلسالمي ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه مريضا
واجب َاحْلضور وليس لْلقاضي شحضارمها ؛ بل شّن احَْلضور قد حُيّرم ش ا كان اَْلُمدََّعى عليه امرأة مجيلة 

 ،لّنسبة شليها يعترب َاحْلضور جمّرد عبء شجرائيفبا ،و هذا على عكس اْلقوانني اْلوضعية ،تفنت الّرجال
و تكليفه باحْلضور شىل اجْللسة لتنعقد اخَْلصومة سواء حضر أو  ،فيكفي تبليغ اَْلُمدََّعى عليه باْلعريضة

و بالّتايل فأّن اَْلُمدََّعى عليه اَْلمريض أو اَْلمرأة ـ سواء كان ت قليلة اخْلروج لقضاء حوائجها  ،مل حيضر
ادة اخْلروج أو كان ت امرأة مجيلة ـ ما دام هؤالء قد بـُّلغوا بعريضة شفتتاح الّدعوى و ُكّلفوا أو معت

فإّن اَْلقاضي يصدر حكمه بشأهنم سواء  ،باحْلضور، من طر: اْلمحضر اْلقضائي، شىل اجْللسة
 حضروا أو مل حيضروا.

عّدد حقو  الّدفاع اّليت كفلها / يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن اْلقوانني اْلوضعية بتنوّع و ت42
لْلمحكوم عليه غيابيا فهي أكثر ضمانة من احْلقو  اّليت كفلتها اْلقوانني اْلوضعية له؛ حيث كفل اَْلفقه 

عالوة على  ل  فإّن اَْلقاضي ال حيكم عليه شالّ  ،َاإْلسالمي لْلخصم اْلغائب وكيال يدافع عن حقوقه
 .ستظهاربعد أن حيل  اَْلُمدَِّعي ميني اإْل 

/ أّن اَْلفقه َاإْلسالمي يعترب ختّل  َاخْلصم عن احْلضور بغري عذر ررعي معصية دينية 43
املتمّثل يف جواز تعزيره من طر: اْلقاضي  ،شضافة شىل اْلعذاب الّدنيوي ،تستوجب اَْلعذاب َاسْأخروي

.ش.م.ش.ج بصفة خاّصة أو مبا يتناسب مع حال َاخْلصم ؛ و ال وجود هلذا الّتعزير أو اَْلعقوبة يف  
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بل يكفي َاحْلكم حضوريا شعتباريا ش ا بـُّلغ ت اَْلعريضة شىل اَْلُمدََّعى عليه  ،اْلقوانني اْلوضعية بصفة عاّمة
 .رخصيا و ختّل  عن احْلضور، أّما ش ا مل يُبّلغ رخصيا فيحكم عليه غيابيا

كونه أنّه مل حُيّدد اَْلمّدة اَْلمقّررة للرّعن / يتمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن اْلقوانني اْلوضعية : يف  44
يف احْلكم الّصادر غيابيا ضّد اَْلُمدََّعى عليه، حبيث حي ّق لْلمحكوم عليه غيابيا الرّعن يف احْلكم 
الّصادر ضّده مىت حضر بعد غيابه، فإ ا قدم بيّنة مقبولة تدفع دعوى اَْلُمدَِّعي فإّن اَْلقاضي يصدر 

 .كم اّلذي أصدرهقراره بإبرال َاحلْ 
على اَْلعكس من  ل  فإّن  .ش.م.ش.ج بإعتباره قانونا وضعيا قد حّدد لْلمحكوم عليه غيابيا 

 .مّدة رهر واحٌد للرّعن يف َاحْلكم اَْلغيايب شبتداءا من تبليغه هبذا احْلكم
 

 ثانيا : أوجه اإلتفاق مابين ق.إ.م.إ و الفقه اإلسالمي :

ي اْلقائل يف اْلفقه اإْلسالمي بعدم جواز احْلكم على الغائب اّلذي / يّتف ق  .ش.م.ش مع الرأ41
 .مل يُدعى لْلحضور

/ يّتف ق  .ش.م.ش مع اْلفقه اإْلسالمي يف أّن غياب اْلُمدََّعى عليه عن احْلضور شىل اجْللسة ال 42
  .يُغرّي من عبء اإْلثبات

عن يف احْلكم الّصادر                / يّتف ق  .ش.م.ش مع اَْلفقه َاإْلسالمي يف كفالة ح ّق الرّ 43
 .غيابيا كمبدأ عام

/ يّتف ق  .ش.م.ش مع اْلفقه اإْلسالمي يف وضع ضمانات لْلمحكوم عليه عند تنفيذ احْلكم 44
 .اَْلقاضي عليه مع شختال: يف مضمون تل  الّضمانات

 
بصفة عاّمة و  ثالثا: اإلجراءات الّتي إستحدثها ق.إ.م.إ بصفة خاّصة و القوانين الوضعية

 : الّتي تتوافق مع األصول العامة للّشريعة اإلسالمية
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و ربط َاحْلكم عليه بوجوب تكليفه باحْلضور و  ،/ عاجل  .ش.م.ش فكرة غياب اَْلُمدََّعى عليه41

 ،فإ ا ختّل  عن احْلضور رغم تبليغه رخصيا ،سواء كان الّتبليغ رخصيا أو حكميا ،تبليغه باْلعريضة
فيحكم عليه حكما غيابيا؛ كما عاجل ،يه حكما حضوريا شعتباريا ؛ أّما ش ا بـُّلغ تبليغا حكمياحيكم عل

 .فكرة تعّدد اَْلُمدََّعى عليهم اَْلغائبني ووضع أحكاما ختّصهم
لكن ال يعين هذا بأّن َاإْلجراءات اَْلمذكورة قد شستحدثها  .ش.م.ش شبتداءا ؛ فقد سب ق لْلفقه 

االت حمّددة تتعّل ق بتعّدد اَْلُمدََّعى عليهم اْلغائبني يكون فيها َاخْلصم َاحْلاضر اإْلسالمي أن عاجل ح
 .ممّثال لْلغائبني

من جهة ثانية فإّن ما أمساه  .ش.م.ش باحْلكم احْلضوري اإْلعتباري اّلذي يصدر ضّد اَْلُمدََّعى 
يف اْلمعارضة، ربيه شىل حّد عليه اْلمبّلغ رحصيا و اْلمتخّل  عن احْلضور حيث يسقط حّقه بالرّعن 

بعيد شىل ما  هب شليه اَْلفقه َاإْلسالمي من عدم َاإْلرجاء احلجة لْلُمدََّعى عليه اْلمحكوم عليه غيابيا و 
    .اْلمتخّل  عن ْاحلضور شىل جملس احْلكم
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 الخـاتـمـــة
و ثانيا: الّتوصيات و  ،يت توّصل ت شليهاو أختم هذه الّدراسة بالّترر  أّوال شىل الّنتائج اْلعلمية الّ 

 .َاإْلقرتاحات اَْلمتعّلقة هبذه الّدراسة
 أّول : الّنتائج العلمية المتوصل إليها

و اّليت أمجلها فيما  ،ميكن شستخالص الّنتائج اْلعلمية اّليت توّصل ت شليها من خالل دراسيت هذه
 يلي : 

 ين اْلوضعية :ما يمّيز اَْلفقه َاإْلسالمي عن اْلقوان -أ 
أّن أهّم ميزة متّيز شجراءات اْلمرافعة يف ظّل الّشريعة اإْلسالمية عن اْلقوانني  - 41
سواء تعّل ق َاسْأمر باخْلصوم أو ،مراقبة ا هل سبحانه و تعاىل طلبا لثوايه و خوفا من عقابه،اْلوضعية
 .اْلقضاة

ه الّشريعة َاإْلسالمية فيبادر شىل فاْلقاضي يفصل يف اْلقضايا سأّن اَْلفصل فيها واجب أمرت ب
 .طاعة ا هل سبحانه و تعاىل طمعا يف ثوابه و خوفا من عقابه

و جوابه على شّدعاءات اْلُمدَِّعي هو واجب  ،و حضور اَْلُمدََّعى عليه شىل جملس اْلقضاء
يبا يثاب على فعله و يعاقب على تركه ؛ و لذل  يسارع شىل احْلضور شىل جملس اْلقضاء جم ،ررعي

 .على شّدعاءات اْلُمدَِّعي طمعا يف ثواب ا هل سبحانه و تعاىل و خوفا من عقابه
ممّا ،و هذا ما تفتقده اَْلقوانني اَْلوضعية اّليت هتتّم فقط باجْلانب الّدنيوي و باْلعقوبات الّدنيوية

 يؤّدي بالنّاس شىل شستعمال الرّر  اإْلحتيالية إلنتهاكها و عدم اإْلمثتال هلا.
تتمّيز الّشريعة َاإْلسالمية على اْلقوانني اْلوضعية باْلواقعية و بساطة شجراءات الّتقاضي و  - 42

و يتجّلى هذا بوضوح يف جتسيد مبدأ " حتقي ق الّدعوى قبل شستعراضها ،بعدها عن الّتعقيدات
دة فإنّه يرلب فإ ا كان ت فاس ،"،فاْلقاضي ال يفتح باب اَْلمرافعة شاّل ش ا حتّق ق أن الّدعوى صحيحة

و هذا ممّا يوفّر ،أّما ش ا كان ت باطلة فريّدها شبتداء دون أن يصدر حكمه فيها،من اْلُمدَِّعي تصحيحها
و حيّد من طول اإْلجراءات و تعّقدها، و يقّلل من تراكم ،يف اْلوق ت و يقتصد يف اْلمصاري  اْلقضائية

 .اْلملّفات على مستوى اَْلمحاكم



-197- 



فإّن اَْلقاضي ملزم بإصدار حكمه يف الدَّعوى حىّت و لو شنعدم ررط  ،ضعيةعكس اَْلقوانني اَْلو 
من رروطها، ممّا يؤّدي شىل ضياع اَْلوق ت و شرتفاع اْلمصاري  اْلقضائية و بالّتايل يؤّدي شىل نفور 

 .اْلمتقاضني من اإْللتجاء شىل اْلقضاء فتضيع حقوقهم
و يف حمضر  ، كر بيانات معّينة يف عريضة الدَّعوى من جهة ثانية أّن اَْلقوانني اَْلوضعية حتّتم

و غريها من اْلبيانات ؛ و  ،موضوع الدَّعوى و أسانيدها اَْلقانونية ،كاسم اخْلصوم،الّتكلي  باحْلضور
تل  َاسْأمور ال تترّلبها اَْلّشريعة َاإْلسالمية سأّن اَْلقاضي هو اّلذي يتحّق ق منها أثناء نظر الدَّعوى و 

 .راضهاقبل شستع
تتمّيز الّشريعة اإَْلسالمية عن اْلقوانني اْلوضعية باإْلعرتا: برفع الّدعاوي للّدفاع عن  - 43

أو ما يسّمى ررعا بدعاوي احْلسبة، و هذا لتمكني اْلمسلم من شستخذام ،حقو  ا هل سبحانه و تعاىل
 .ْلقوانني اَْلوضعيةو هذا ما ال تعرت: به اَ ،حّقه يف اسْأمر باْلمعرو: و الّنهي عن اْلمنكر

تتمّيز الّشريعة َاإْلسالمية عن اْلقوانني اْلوضعية بتنوّع و تعّدد حقو  الّدفاع اّليت كفلتها  -44
كما أهّنا مل تقّيد حّقه يف الرّعن باْلمعارضة يف احْلكم الّصادر   ،لْلخصم اْلغائب اْلمحكوم عليه غيابيا

 .غيابيا ضّده بأّي مّدة
فالدَّعوى ال تعترب مرفوعة و َاخْلصومة ال  ،دََّعى عليه يعترب واجب ررعيأّن حضور اَْلمُ  -42

 .فإ ا ختّل  عن احْلضور بغري عذر يعترب معصية دينية جُييز لْلقاضي تعزيره ،تنعقد شالّ حبضوره
على عكس اَْلقوانني اَْلوضعية فإّن الدَّعوى تنعقد مبجّرد تقييد اْلعريضة بكتابة ضبط 

سواء حضر هذا َاسْأخري أم  ،أّن َاخْلصومة ال تنعقد شاّل بتبليغها شىل اْلُمدََّعى عليهغري ،اْلمحكمة
 .فاحْلضور جمّرد عبء شجرائي فقط،ال

تتمّيز الّشريعة َاإْلسالمية عن اْلقوانني اْلوضعية مبا أمسّيه ' أخلقة َاحْلياة اَْلقضائية و  -41
و نشر َاسْأخال  اَْلفاضلة بني أفراد اْلمجتمع اإْلسالمي؛ فهد: الّشريعة َاإْلسالمية ه ،َاإْلجتماعية '

بل ،أّن هذا اهَْلد: يتجّلى بوضوح يف شجازة ختّل  اْلمرأة اْلمخّدرة عن احْلضور شىل جملس اْلقضاء
حترمي حضورها ش ا كان ت امرأة مجيلة تفنت الّرجال، درءا للفتنة، كما يتجّلى أيضا يف اْلفصل بني 

لّتقاضي و  ل  بتخصيص قاعات أو أوقات للّنساء و أخرى للّرجال ؛ و هذا ما اجْلنسني أثناء ا
 .تفتقده اَْلقوانني اَْلوضعية
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اإلجراءات الّتي إستحدتتها اْلقوانين اْلوضعية و الّتي تتوافق مع اَْلمبادئ اَْلعاّمة  -ب 
 للّشريعة َاإْلسالمية :

ية هو وجوب تبليغ اَْلُمدََّعى عليه باْلعريضة و أّن أهّم شجراء شستحدثته اَْلقوانني اَْلوضع - 41
أو يف بلد بعيد ،سواء كان يقيم يف بلد اْلقاضي أو قريبا منه،تكليفه باحْلضور شىل اجْللسة أينما وجد

عن بلد اْلقاضي ولو خارج الّدولة اّليت يوجد هبا جملس اْلقضاء ؛ و يستوى يف  ل  أن يكون الّتبليغ 
د ترّور الّتبليغ يف عصرنا َاحْلاضر حيث أُبتكر مؤخرّا يف بعض الّدول ما رخصيا أو حكميا ؛ و ق

 .يسّمى بالّتبليغ اإْللكرتوي فيتّم تبليغ اَْلُمدََّعى عليه عن طري ق بريده َاإْللكرتوي
و أرى أّن هذه َاإْلجراءات من َاسْأمور َاإْلجتهادية اّليت تتواف ق مع َاسْأصول اَْلعاّمة للّشريعة 

و عدم جواز َاحْلكم  ،فوجوب تبليغ اْلُمدََّعى عليه تبليغا رحصيا أو حكميا أينما وجد ،سالميةَاإْل 
 عليه غيابيا ش ا مل يُدَْع لْلحضور حيق ّق هدفني :

: شحرتام حقو  دفاع الّشخص اْلغائب و  ل  بتمكينه من الّدفاع عن نفسه عن  أولهما
 .الدَّعوى طري ق شستدعاءه شىل اجْللسة و تبليغه بعريضة

و  ل  باحْلكم على اْلُمدََّعى عليه مىت مّت ،: ضمان حقو  اْلُمدَِّعي صاحب َاحْل قّ  ثانيهما
 .تبليغ هذا َاسْأخري باْلعريضة و تكليفه باحْلضور شىل اجْللسة

اَْلقوانني اَْلوضعية قواعد خاّصة باْلمحكمة اَْلمختّصة بنظر الدَّعوى ؛ لقد أستحدث ت  - 42
ْلفقه َاإْلسالمي قد سب ق اَْلقوانني اَْلوضعية يف شعتبار أّن اَْلمحكمة اَْلمختّصة يف نظر الدَّعوى فإ ا كان اَ 

هي حمكمة اْلُمدََّعى عليه كأصل عام؛ فإّن َاإْلستثناءات اّليت أوردها  .ش.م.ش على هذه اَْلقاعدة اَْلعاّمة 
سأّن هدفها اَْلمحافظة ،اَْلعاّمة للّشريعة اإْلسالمية لكّنها تتواف ق مع َاسْأصول،مل يعاجلها اَْلفقه َاإْلسالمي

 .على حقو  اْلعباد و حتقي ق مصاحلهم و دفع اَْلفساد و الّضرر اَْلواقع و اَْلمتوّقع عنهم
 ،و نفس َاسْأمر ينرب ق على ما شستحدثه  .ش.م.ش من شجراءات فيما خيّص تقسيم الدَّعاوي

ن َاسْأمور اإَْلجتهادية اّليت تتغرّي حسب الّزمان و اْلمكان و فبعض الّتقسيمات ـ كما سب ق اَْلقول ـ م
 .اّليت تّتف ق مع َاسْأصول اَْلعاّمة لْلّشريعة َاإْلسالمية

أّن اَْلمحضر اَْلقضائي بإعتباره عون من أعوان اْلقضاء ميارس مهنة حرّة تتمّثل أساسا  - 43
و ،ا تكلي  اْلُمدََّعى عليه باحْلضور شىل اجْللسةو السّيم،يف تبليغ اْلعقود اْلقضائية و غري اْلقضائية
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يتواف ق مع َاسْأصول اَْلعاّمة للّشريعة اإْلسالمية، سأنّه يستحيل قيام اَْلقاضي  ،اّلذي يأخد به  .ش.م.ش.ج
و لذل  أرى ،و خصوصا يف عصرنا َاحْلاضر اّلذي كثرت فيه الّنزاعات و َاخْلصومات،بنفسه بالّتبليغ

 .كّل  بتبليغ اْلُمدََّعى عليه شىل اجْللسة أصبح ضرورة ملّحةأّن ختصيص رخص م
لكّن هذا ال يعين أّن اَْلقوانني اَْلوضعية هي اّليت شستحدث ت ـ شبتداءا ـ اسأعوان اَْلمكّلفني 

 .بل سب ق لْلفقه اإْلسالمي أن عر: هذا الّنوع من َاسْأعوان كما  كرت يف ثنايا هذا اَْلبحث،بالّتبليغ
     

 : التوصيات و اإلقتراحات  ثانيا
يوّد اَْلباحث أن يررح بعض َاإْلقرتاحات و الّتوصيات اّليت هتّيأت أفكارها خالل شجنازه هلذه 

يف حّل اْلمشاكل الّناجتة عن تعّقد شجراءات ،و اّليت يتوّقع منها َاإْلسهام و لو بشيء يسري ،الّدراسة
 .ش.م.ش.ج هبا قوانني اَْلمرافعات اَْلوضعية بصفة عاّمة و اْلمرافعة أمام اْلمحاكم اْلمدنية اّليت توسم 

و ترعيم هذه اْلقوانني باسْأفكار و اْلمبادئ اّليت تزخر هبا الّشريعة َاإْلسالمية، مع َاسْأخذ  ،بصفة خاّصة
رّاء و هذا حىّت نربط أّمتنا َاإْلسالمية بشريعتها اَْلغ ،مبا وصل شليه اَْلعصر َاحْلديث من تقّدم و حتّضر

اَْلقائمة على اسْأخال  اْلفاضلة، و حىّت نثب ت لْلعامل أمجع بأّن هذه الّشريعة صاحلة للّتربي ق يف كّل 
 زمان و مكان، و ميكن تلخيص هذه َاإْلقرتاحات فيما يلي : 

و حّث الّسلرات الّتشريعية على ،ضرورة تربي ق مبدأ " حتقي ق الدَّعوى قبل شستعراضها " -1
إْلسالمي على شدماج هذا اَْلمبدأ ضمن قوانني اَْلمرافعات اّليت تنّظم مرف ق آْلقضاء يف مستوى آْلعامل ا
 .هذه الّدول

 ،من رأنه أن حيّق ق عّدة نتائج شجيابية،أّن تربي ق هذا اَْلمبدأ على مستوى آجْلهات اْلقضائية
 ،قوانني آْلمرافعات اْلوضعيةتتمّثل يف اْلقضاء أو الّتخفي  من ثقل اإْلجرات اْلمعّقدة اّليت تتمّيز هبا 

و أخريا الّتقليل من عبء اْلمصاري   ،الّتخفي  من تكّدس اسْأحكام على مستوى آْلمحاكم
  .القضائية

من أجل تربي ق هذا آْلمبدأ أنصح بضرورة تأهيل أكرب عدد ممكن من آْلقضاة اْلمتخّصصني يف 
حّدة اْلبرالة اّليت تضرب أوساط الّشباب وهذا من رأنه أن يقّلص من  ،اْلمجال الّشرعي واْلقانوي

  .اْلمسلم يف أرجاء اْلعامل اإْلسالمي من خّرجيي اجْلامعات و اْلمعاهد اْلعليا اْلمتخّصصة
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ضرورة آْلفصل بني آجْلنسني أثناء الّتقاضي و  ل  بتخصيص أوقات أو أماكن خاّصة  -2
و لْلحيلولة دون تدّي اسْأخال  يف  ،لْلفتنةبالّنساء و أخرى خاّصة بالّرجال سّدا للّذرائع و درءا 

  .اَْلمجتمعات اإْلسالمية
تأهيل أعوانا لْلقضاء من خّرجيي اجْلامعات و آْلمعاهد اْلعليا اْلمتخّصصة تكون مهّمتهم  -3

و هذا ،و تكلي  اخْلصوم لْلحضور شىل جلسات اْلمحاكم  ،تبليغ آْلعقود اْلقضائية و غري آْلقضائية
مع آْلعناية بتولية اسْأكفأ و  ،ررعيا و قانونيا،تيارهم وشعدادهم شعدادا علميا و أخالقيابعد حسن شخ

  .اسْأصلح 
ضرورة تضمني قوانني اَْلمرافعات يف الّدول اإْلسالمية  أحكاما و نصوصا من رأهنا توسيع  -3

عاّمة بصفة خاّصة، لتشمل و الّصفة يف الّدفاع عن اْلمصاحل الْ ،آسْأخذ بالّصفة غري اْلعادية بصفة عاّمة
 .أو ما ُيسّمى ررعا بدعاوى احْلسبة،الّصفة يف الّدفاع عن حقو  ا هل تعاىل

و ش ا كان ت بعض الّدول اإْلسالمية قد شعرتف ت للّنيابة اْلعاّمة بالّدفاع عن حقو  ا هل تعاىل دون 
فأّن هذا غري   ،معّقدة و بريئة و بإجراءات ،ولكن يف جمال حمّدد هو جمال َاسْأحوال الّشخصية ،َاسْأفراد
بل جيب أن يتعّدى  ل  شىل آإْلعرتا: لأْلفراد هبذه الّصفة، و الّسماح هلم بالّدفاع عن  ،كا:

هذا من جهة، ومن جهة ثانية جيب أن ال يقتصر ،حقو  ا هل تعاىل أو فيما غلب ح ّق ا هل تعاىل فيه
اها شىل كّل اْلمسائل مبا فيها آْلمسائل بل يتعدّ  ،موضوعها على مسائل َاسْأحوال الّشخصية فقط

 .اْلمالية
من رأنه أن  ،أّن توسيع الّصفة غري اْلعادية لتشمل َاإْلعرتا: لأْلفراد بالّدفاع عن حقو  ا هل تعاىل

ممّا يؤّدي شىل حتصني اَْلمجتمعات َاإْلسالمية  ،يؤّدي شىل آحْلفاظ على َاسْأخال  اَْلفاضلة يف اْلمجتمع
و يؤّدي كذل  شىل مزيد من َاحْلرص على رعاية اَْلمصاحل اَْلعاّمة، ممّا ،الل َاخْللقي و الّتشر ممن َاإْلحن

يعين جتسيد مبدأ " اسأمر باْلمعرو: و الّنهي عن آْلمنكر " اّلذي هو واجب على كّل مسلم و 
رَ  ُكْنُتمْ وحىّت حنق ّق بذل  قول ا هل سبحانه و تعاىل: "  ،مسلمة  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  رَِجتْ ُأخْ  أُمَّة   َخيـْ

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  ًرا َلَكانَ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  َآَمنَ  َوَلوْ  بِاللَّهِ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ ُهمُ  َلُهمْ  َخيـْ  ِمنـْ
 .(5) "(551) اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكثـَُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنونَ 

                                                           

 114سورة آل عمران اآلية رقم   (1)
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 تّم البحث و هلل اَْلحمد و المنة
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 / فهرس اآليات القرآنية 5
         اآلية                                                         رقمها                          

 الصفحة          
 / سورة البقرة 2                                          

                                                    23ُدوِن                                  ِمنْ  ُرَهَداءَُكمْ  "َواْدُعوا
21 

 " ِشْن ُكْنُتم َصاِدِقنيَ  اللَّهِ  
 

                                                  122                            " َدَعانِ  ِشَ ا ْعَوة الدَّاعِ دَ  "ُأِجيبُ 
21 

 / سورة آل عمران3        

                                                 114                           لِلنَّاسِ  ُأْخرَِج تْ  أُمَّةٍ  َخيـْرَ  ُكْنُتمْ " 
223 
 ......"..بِاْلَمْعُرو:ِ  تَْأُمُرونَ 
 / سورة النساء 4      

                                                  21                                 َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها " يَا
112 
 .....".الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ 
 
                                                132                          قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا" 

111 
 ........".بِاْلِقْسطِ 

 / سورة يونس01

                                                     14                             اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَن َ  ِفيَها َدْعَواُهمْ " 
21 
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 ". َساَلمٌ  ِفيَها َوحتَِيَّتـُُهمْ 
 / سورة النحل01

                                                       122                         بِاحلِْْكَمةِ  َربِّ َ  َسِبيلِ  "ادُْع ِشىَل 
112 

 ....."..احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ 
 /سورة النور24

                                               42َوَرُسولِِه                              اللَّهِ  ِشىَل  ُدُعوا "َوِشَ ا
113، 121 
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ     َفرِي قٌ  ِشَ ا بـَيـْ

ُهمْ   ُمْعِرُضوَن".  ِمنـْ
  

                                                  24 ،41           ُمْذِعِننَي   شِلَْيهِ  يَْأُتوا احلَْ قُّ  هَلُمُ  َيُكنْ  " َوِشنْ 
113 
 َمَرٌض.....".  قـُُلوهِبِمْ  َأيف ( 41)

َا                                                    21                     ِشىَل  ُدُعوا ِشَ ا اْلُمْؤِمِننيَ  قـَْولَ  َكانَ  "ِشمنَّ
113 
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  ولِهِ َوَرسُ  اللَّهِ    يـَُقوُلوا َأنْ  بـَيـْ
ْعَنا  .اْلُمْفِلُحوَن" ُهمُ  َوأُولَِئ َ  َوَأطَْعَنا مسَِ
 / سورة النمل22     

                                            21 ،24                          أََرى اَل  يلَ  َما فـََقالَ  الرَّيـْرَ  "َوتـََفقَّدَ 
114   
 ( 24) اْلَغائِِبنيَ  ِمنَ  َكانَ  أَمْ  ْدُهدَ اهلُْ 

بـَنَّهُ   سَأَْ حَبَنَّهُ  أَوْ  َرِديًدا َعَذابًا سَأَُعذِّ
 ". (21) ُمِبنيٍ  ِبُسْلرَانٍ  لََيْأتِيَـينِّ  َأوْ  
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                                                21                           ُكْن َت ِمنَ  أَمْ  َأَصَدْق تَ  َسنَـْنظُرُ  قَالَ " 
122 
 ". اْلَكاِ ِبنيَ  
  

                                        22                             مُثَّ  شِلَْيِهمْ  َفأَْلِقهِ  َهَذا ِبِكَتايب  "اْ َهبْ 
124 ،122 
ُهمْ  تـََولَّ   يـَْرِجُعوَن". َماَ ا فَاْنظُرْ  َعنـْ
 

                                       21،34،31                          ِشيَلَّ  أُْلِقيَ  يِّ شِ  اْلَمأَلُ  أَيُـَّها يَا "قَاَل تْ 
124 
  ُسَلْيَمانَ  ِمنْ  ِشنَّهُ ( 21) َكرميٌ  ِكَتابٌ 
 (34) الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  َوِشنَّهُ 
 ". (31) ُمْسِلِمنيَ  َوْأُتوِي  َعَليَّ  تـَْعُلوا َأالَّ 

 / سورة القصص22

                                                     22                             ."َآَخرَ  ِشهَلًا اللَّهِ  َمعَ  َتدْعُ  َواَل " 
21 
 

 / سورة األحزاب33
                                                     42                               أَْقَسطُ  ُهوَ  آِلَبَاِئِهمْ  اْدُعوُهمْ " 
21 
  َآبَاَءُهمْ  تـَْعَلُموا ملَْ  فَِإنْ  اللَّهِ  ِعْندَ 

 ". َوَمَوالِيُكمْ  الدِّينِ  يف  فَِإْخَواُنُكمْ 
 / سورة يس31

                                                          21".                                   َيدَُّعونَ  َما " َوهَلُمْ 
21 
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 / سورة ص32

ْصمِ  نـََبأُ  أَتَاكَ  َوَهلْ "                                                    23، 22، 21                           اخلَْ
11 
 ( 21) اْلِمْحرَابَ  َتَسوَُّروا ِش ْ 
ُهمْ  فـََفزِعَ  َداُوودَ  َعَلى َدَخُلوا ِش ْ    ِمنـْ
 بـَْعُضَنا بـََغى ْصَمانِ خَ  خَتَ ْ  اَل  قَاُلوا
نَـَنا فَاْحُكمْ  بـَْعضٍ  َعَلى   بِاحلَْ قِّ  بـَيـْ
 الصِّرَاطِ  َسَواءِ  ِشىَل  َواْهِدنَا ُتْشِرطْ  َواَل 
  ِتْسعٌ  َلهُ  َأِخي َهَذا ِشنَّ (22)

  فـََقالَ  َواِحَدةٌ  نـَْعَجةٌ  َويلَ  نـَْعَجةً  َوِتْسُعونَ 
 ". (23) اخلِْرَابِ  يف  َوَعزَِّي  َأْكِفْلِنيَها

 
                                              21                            َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِشنَّا َداُوودُ  يَا"

121 ،112 
  بـَنْيَ  فَاْحُكمْ  اسْأَْرضِ  يف 

 ." بِاحلَْ قِّ  النَّاسِ 
 / سورة فصلت40

                                                          34                              َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  "اْدَفعْ 
112 
َنهُ  بـَيـَْن َ  الَِّذي فَِإَ ا   َوبـَيـْ
يٌم" َويلي  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ   .محَِ
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 /سورة الفتح42

                                                        11                             َحرَجٌ  اسْأَْعَمى َعَلى لَْيسَ " 
111 
  َحرَجٌ  اسْأَْعرَجِ  َعَلى َواَل 
 .."..َحرَجٌ  اْلَمرِيضِ  َعَلى َواَل 

 / سورة الذاريات10

ْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْق تُ  َوَما"                                                           21                            َواإْلِ
31 
 ." ونِ لِيَـْعُبدُ  ِشالَّ 
 
 
 
 
 

 / سورة الطالق11

                                                      42                              َ ِلُكمْ  لِلَّهِ  الشََّهاَدةَ  َوأَِقيُموا"
111 
  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  بِهِ  يُوَعظُ  

 ..... ".اآْلَِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ 
 / سورة الملك 12

                                                          21"                   َتدَُّعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َهَذا ِقيلَ وَ " 
21 
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 / فهرس األحاديث النبوية و آثار الصحابة14

                                       الحديث                                                       
 الصفحة          

 حرف األلــف

"ش ا تقاضى شلي  رجالن فال تقض                                                                               
114 

 ..... شخل "..لألول حىت تسمع كالم اآلخر
 

                                                                           "شقتتل ت امرأتان من هذيل فرم ت        
21 

 ...........شخل"..شحدامها اسأخرى حبجر
 

"أّن رجال عّض يد رجل فنزع                                                                                      
24  

 ...... شخل"...يده من فمه فوقع ت ثنيتاه
 

"أن رجال من أراش قدم مكة بإبل،                                                              
112،111، 141 
 ..... شخل"..فباعها من أيب جهل بن هشام 
 

  "أّن رجال من اسأعراب أتى رسول                                                                    
124، 44 

 ا هل صلى ا هل عليه و سلم فقال : 
 يا رسول ا هل : أنشدك ا هل 
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 ..... شخل "..شالّ قضي ت بكتاب ا هل
 

"أّن رسول ا هل صلى ا هل عليه و سلم                                                                            
113 

 قال سأولياء عبد ا هل بن سهل 
 .......شخل "..عنه رضي ا هل

 
)ث( "أّن عمر بن اخلراب جاءه رجل                                                                           

114 
 فقال له عمر:،قد فقئ ت عينه

 ........ شخل"." حتضر خصم  ؟
 
 
 

 * )ث( أقصد هبا آثار الصحابة 
ب                                                      )ث( "أن عمر بن اخلراب رضي ا هل  عنه خر 

121، 121 
 الناس فقال:" أنه بلغين أنه يف بي ت فالن ررابا لرجل 

 ...... شخل".من قريش  و رجل من ثقي 
 

 )ث( "أن عمر أخرج شمرأة من دارها سأجل                                                                     
121 

 .حماكمتها بعد أن شمتنع ت عن احلضور "
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فلعل بعضكم                                                                               ،"شنكم ختتصمون شيل
121 

 ..... شخل".. .أن يكون أحلن حبجته
 
                                      أَن هند بن ت عتبة امرأة أيب                                          "
21، 112 

 سفيان قال ت للنيب صلى ا هل عليه 
 ".شخل... .و سلم: أن أبا سفيان رجل

 حرف البــاء     
البينة على املّدعي و اليمني                                                                                "
34، 111 
 ر".على من أنك 
 

 حرف الجيــم
" جاء رجل من حضرموت                                                                                         

31 
 و رجل من كنده شىل النيب صلي ا هل 
 عليه و سلم فقال احلضرمي : يا 
 رسول ا هل أن هذا قد غلبين 
 ........ شخل".على أرض يل كان ت سأيب

 ف الـرايحر 
"روي عن علي أّن شمرأة الوليد بن                                                                                

124 
 عتبة جاءت شىل النيب صلي ا هل عليه 
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 .... شخل "..و سلم تستعدي على زوجها
 

                                             )ث( "روى عن علي رضي ا هل عنه : أّن عبد                       
121 
 الرمحان بن حمرم أخد املال املستح ق 
 .............. شخل". .لبي ت املال 
 

)ث( "روي عن حممد بن عبد الرمحان عن أبيه أنه قال:                                                           
122 

 "أستعدي ت عثمان بن عفان رضي
 ا هل عنه،و أخذت بتالبيبه، فأعداي ". 

  حرف القـاف
                                                                         ،قدم على النيب )ص( نفر من عكل)هـ("
112 

 ...... شخل".فأسلموا فأجتوا املدينة
 حرف الـكاف

                                                             )ث( "كان على بن أيب طالب رضي ا هل               
21 

 .... شخل". .عنه يكره اخلصومة
 

 حرف الـالم
"لو يعري الناس بدعواهم سأدعى                                                                                    

34  
 "...........شخل.رجال أموال قوم ودمائهم
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 حرف الميـم
"من كان بينه و بني أخيه ريء                                                                                   

112 
 أدعى شىل  حاكم من حكام  

 املسلمني فأىب أن جييب فهو
 ظامل ال ح ق له ". 
 

 * )هـ( أقصد أن احلديث موجود باهلامش
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 / فهرس األعـــالم14

 الصفحة لعلم                                    اإسم 
  حرف األلــف

  122شبراهيم النخعي........................................ 
  12أصبغ بن خليل.................   

  134أنيس...... 
  حرف البــاء

  12البخاري، أبو عبد ا هل حممد بن امساعيل............،....... 
  121أبو بكر الصدي ق................ 
  21البيهقي،أبو بكر أمحد............ 

  حرف التــاء
  22الرتمذي، أبو عيسى حممد........  

  حرف الحــاء
  21أَم حبيبة، أم املؤمنني رملة بن ت أيب سفيان................ 

  111، 14،114،111أبو حنيفة النعمان................. 
  حرف الجيــم 

  111اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي................ 
   114أبو جهل بن هشام.............. 

  حرف الخــاء
   121، 111،141اخلصا:، أبو بكر أمحد بن عمر......... 

  111خواهر زاد، أبو بكر حممد بن احلسني.................. 
  حرف الــراء 

   124ن ررد املالكي، أبو الوليد حممد اب
  حرف الــزاي
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  21زيد بن حارثة....................  
  122زيد بن علي.................... 

  حرف السـين 
  22السرخسي، مشس اسأئمة حممد بن أمحد...................  

  122سعيد بن أروع اهلمذاي......... 
  31زومي.......  سعيد بن املسيب املخ

  112، 44، 21أبو سفيان، صخر بن حرب............... 
  142، 132سليمان بن داود )عليهما السالم(............... 

  حرف الشيـن
  122رريح القاضي.................. 

  حرف الصــاد
   121، 141، 111الصدر الشهيد، حسام الدين بن عمر.... 

  حرف العيــن 
  12عائشة أم املؤمنني................. 
  14عبد الكرمي زيدان................. 
  21عبد ا هل بن جعفر بن أيب طالب.... 
  113عبد ا هل بن سهل............... 
  144عبد الرمحان بن حمرم............ 
  132عثمان بن عفان................ 
  114... ابن العرار، حممد بن أمحد...

  21عقيل بن أيب طالب............... 
  31علقمة بن وائل................... 

  114، 21علي بن أيب طالب.........
  24عمران بن حصني................ 
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  114، 143، 132عمر بن اخلراب...................... 
  122عمر بن عبد العزيز............. 

  21الضمري........... عمرو بن أمية 
  حرف الفــاء 

  111، 11ابن فرحون املالكي، شبراهيم بن علي................
  حرف القــاف

  111ابن قاضي مساونة، بدر الدين حممود بن شسرائيل......... 
  121ابن قدامة،موف ق الدين أبو حممد. 
  121قيس بن املكشوح.............. 

  حرف الــالم 
  122بن أيب ليلي، حممد بن عبد الرمحان...................... 

  حرف الميــم 
  122، 12ابن املاجيشون، أبو مروان عبد املل .............. 
    111، 122املازري، أبو عبد ا هل حممد بن علي.............. 

  22مال  بن أنس اسأصبحي.......... 
  12.... مرر:، أبو مصعب بن عبدا هل

  22،12مسلم،أبو احلسني بن احلجاج النيسابوري............ 
  122، 11حممد بن احلسن الشيباي.. 

  122حممد بن عبد الرمحان............ 
  132امللكة بلقيس................... 
  121املهاجر بن أمية................. 

   حرف النــون
   144....... نعيم اسأسدي............

  حرف الهــاء
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  112، 21هند بن ت عتبة............ 
  21أبو هريرة بن عامر................ 

  حرف الــواو 
   31وائل بن حجر................... 
  122وكيع، أبو بكر حممد بن خل ... 
  124الوليد بن عتبة.................. 

  حرف اليــاء
   122، 11وب بن شبراهيم.................... أبو يوس ، يعق
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 / فهرس المراجـع 13
 المراجع الشرعية -أ 

  أول : القرآن الكريم
 ............... 

 ثانيا : كتب التفسير و أحكام القرآن الكريم
لبنان، ،بريوت،دار الكتاب العريب ،أبو بكر أمحد بن علي الرازي : أحكام القرآن ،/ اجلصاص41

  .بدون حتديد تاريخ الربعة
أحكام القرآن حتقي ق و ختريج عبد  ،أبو بكر حممد بن عبد ا هل ،/ ابن عريب42...............
 .م 2414 ،هـ 1431لبنان،  ،دار الكتاب العريب، بريوت ،الرزا  املهدي

اجلامع سأحكام القرآن ابو عبد ا هل حممد بن امحد االنصاري :  ،/القرطيب43...............
 .م 2412 ،هـ 1433لبنان،  ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،حتقي ق عبد الرزا  املهدي،الكرمي

 ،دار شحياء الرتاث ،أبو الفداء شمساعيل : تفسري القرآن العظيم،/ ابن كثري44...............
 .م 1124الربعة اسأوىل، سنة  ،سوريا،حلب

.............. 
 الحديث النبوي الشريفثالثا : كتب 

مربوع ضمن كتاب رروح عمدة  ،الشيخ عبد ا هل بن صاحل : تيسري العالم ،/ آل بسام42
دار شبن  ،الشيخ حامد الفقي ،الشيح أمحد حممد راكر ،اسأحكام، تعلي ق العالمة اسأمري الصنعاي

 .م 2414 ،الربعة اسأوىل ،مصر ،القاهرة ،اجلوزي
حتقي ق حممد  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل رضي ا هل عنه ،أمحد بن حنبل / اإلمام41...............
  .م 2442 ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عرى
............... 

مربوع مع فتح الباري،  ،أبو عبد ا هل حممد بن شمساعيل بن شبراهيم : صحيح البخاري،/ البخاري41
 .1121سنة ،الثانية الربعة،مصرفى احلليب، القاهرة

............... 



-219- 



هـ :  212احلافظ اإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال ق العتكي البزار املتويف  ،/ البزار42
املدينة  ،مكتبة العلوم و احلكم ،حتقي ق د. حمفوظ الرمحان زين ا هل ،البحر الزجار املعرو: مبسند البزار

 .دون حتديد تاريخ الربعة ،املنورة
 ،بريوت،دار املعرفة ،أبو بكر أمحد بن احلسن بن علي : السنن الكربى ،/البيهقي41...............

 م.1112هـ 1413 ،لبنان
ابو عيسى حممد بن عيسى بن سورة : صحيح الرتمذي مربوع مع  ،/ الرتمذي14...............

 .بدون حتديد تاريخ الربعة،بنانبريوت، ل ،عارضة اسأحو ي لإلمام شبن العريب، دار الكتاب العريب
مربوع على هامش خمتصر سنن أيب داود  ،أبو سليمان : معامل السنن ،/ اخلرايب11...............
دون حتديد تاريخ  ،مصر ،القاهرة ،حتقي ق حممد حامد الفقي، مكتبة السنة احملمدية ،للحافظ املنذري

 .الربعة
مربوع ضمن   ،هـ : شحكام اسأحكام 142املتويف سنة ،/ ابن دقي ق العبد حممد12...............

 م  2414الربعة اسأوىل سنة  ،مصر ،القاهرة ،دار شبن اجلوزي ،كتاب رروح عمدة احلكام
ررح  ،هـ : نيل اسأوطار 1224حممد بن علي بن حممد املتويف  ،/ الشوكاي13...............
 .هـ 2444بي ت االفكار الدولية، بريوت،  ،منتقى اسأخبار
............... 

هـ :  222/ بن أيب ريبة : أبو بكر عبد ا هل بن حممد بن أيب ريبة الكويف العبسي املتويف سنة 14
بدون حتديد مكان و  ،دار التاج ،تقدمي كمال يوس  احلوت ،الكتاب املصن  يف احلديث و اآلثار

 .تاريخ الربعة
............... 

هـ :سبل السالم ررح بلوع املرام مع مجع أدلة  1122املتويف  حممد بن شمساعيل،/ الصنعاي 12
 .بريوت، دون حتديد تاريخ الربعة ،رركة دار اسأرقم بن أيب اسأرقم ،اسأحكام

هـ :  314أبو القاسم سليمان بن أمحد املعرو: بالررباي املتويف  ،/ الررباي11...............
 .جمهول الربعة و تارخيها و دار النشر ،د السلفيحتقي ق أمحد بن عبد اجملي ،املعجم الكبري
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مربوع  ،أبو بكر حممد بن عبد ا هل بن حممد : عارضة اسأحو ي ،/ ابن العريب11...............
 .دون حتديد تاريخ الربعة ،بريوت، لبنان ،دار الكتاب العريب،مع صحيح الرتمذي
أمحد بن حممد : شرراد الساري لشرح  أبو العباس رهاب الدين ،/ القسرالي12..............
 .م 1123هـ  1443بريوت، لبنان  ،دار الكتاب العريب ،صحيح البخاري

دار ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج شبن مسلم النيسابوري : اجلامع الصحيح ،/ اإلمام مسلم11
 .بريوت، لبنان بدون حتديد التاريخ  ،اآلفا  اجلديدة
حتقي ق حممد حامد الفقي، مكتبة  ،ملنذرى : خمتصر سنن أيب داود/ احلافظ ا24...............

 .السنة احملمدية، بدون حتديد تاريخ الربعة و ال مكاهنا
مربوع مع  ،أبو زكريا حيي بن رر: : صحيح مسلم بشروح النووي ،/ النووي21...............
 .م 1123هـ  1443لبنان،  ،بريوت،دار الكتاب العريب ،شرراد الساري

هـ : جممع  241احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي املتويف  ،/ اهليثمي22...............
 .م 1114هـ 1414مكتبة القدس،  ،الزوائد و منبع الفوائد
.............. 

 رابعا: أصول الفقه
النظائر،  هـ : اسأرباه و 111املتويف سنة  ،اإلمام جالل الدين عبد الرمحان أبو بكر،/ السيوطي23

 .م 1111سنة  ،الربعة اسأويل ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب الكلمية
هـ  114املتويف سنة  ،/ الشاطيب، أبو شسحا  شبراهيم بن موسى اللخمي املالكي24...............

  .لبنان، بدون تاريخ أو حتديد الربعة ،بريوت،: املوافقات يف أصول الشريعة، دار املعرفة
سلران العلماء اإلمام أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  ،/ ابن عبد السالم22...............

 .م 1124 ،42بريوت، ط  ،دار اجليل ،السالم السلمي : قواعد االحكام يف مصاحل اسأنام
ابو العباس أمحد بن شدريس الصنهاجي : الفرو  أو أنوار الربو  يف  ،/ القرايف21...............

 .م 1112هـ  1412بريوت،  ،دار الكتب العلمية ،فرو أنواء ال
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هـ  1311املتويف سنة  ،الشيخ حممد بن علي بن حسني املكي املالكي ،/ املكي21...............
الساب ق  ،مربوع هبامش كتاب الفرو  للقرايف،: هتذيب الفرو  و القواعد السنية يف اسأسرار الفقهية

 .الذكر
.............. 

 كتب الفقه اإلسالمي :خامسا:   
 المذهب الحنفي : –أ 
بريوت، لبنان،  ،كتاب املبسوط : دار شحياء الثرات العريب  ،/ السرخسي : أبو بكر حممد بن أمحد22

 .الربعة اسأوىل، بدون حتديد تاريخ الربعة
ة هـ : روض 411اإلمام علي بن حممد بن أمحد السمناي املتويف  ،/ السمناي21...............

 .م 1124 ،42ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،القضاة و طري ق النجاة
............... 

جنل ابن عابدين : حارية قرة عيون اسأخبار تكملة رد احملتار على الدر ،/سيدي حممد عالء الدين34
دراسة و حتقي ق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ علي حممد  ،املختار ررح تنوير اسأبصار

 .م 2443هـ  1423 ،طبعة خاصة،الرياض، السعودية دار عامل الكتب، ،معوض
حسام الدين حممد بن عبد العزيز بن مازة البخاري : كتاب  ،/ الصدر الشهيد31...............

بغداد، ،الربعة اسأوىل،مربعة اإلرراد ،ررح أدب القاضي للخصا:، حتقي ق حمي هالل السرحان
 .م 1111هـ  1311

مربوع على هامش ،منحة اخلال ق على البحر الرائ ق ،حممد أمني ،/ ابن عابدين32...............
 .جمهول مكان الربعة و التاريخ  ،البحر الرائ ق ررح كنز الدقائ ق البن جنيم

دار  ،رد احملتار على الدر املختار ررح تنوير اسأبصار ،حممد أمني ،/ ابن عابدين33...............
 .م 2443هـ  1423 عامل الكتب، بريوت،
بدون  ،حممد بن قراموز بن علي : درر احلكام ررح غرر اسأحكام ،/ منال خسرو34...............

 تاريخ و بدون حتديد املربعة.
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بدون  ،زين العابدين بن ابراهيم : البحر الرائ ق ررح كنز الدقائ ق ،/ ابن جنيم 32...............
 .خ الربعةحتديد املربعة و ال مكان و ال تاري

/ الشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند : الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام 31...............
 .بدون حتديد تاريخ الربعة،دمش ق،دار الفكر للرباعة و النشر و التوزيع ،اسأعظم ايب حنيفة النعمان

 ،ائع يف ترتيب الشرائععالء الدين ابو بكر  بن مسعود : بدائع الصن،/الكاساي31...............
 ،دار الكتب العلمية ،حتقي ق و تعلي ق الشيخ على حممد معوض و الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

 .هـ 1424م  2442لبنان، الربعة الثانية، ،بريوت
 المذهب المالكي -ب...............

بريوت،  ،بن أيب االرقمرركة دار اسأرقم ،/ ابن جزي الكليب، أبو القاسم حممد : القوانني الفقهية 32
 لبنان، بدون حتديد تاريخ الربعة.

حممد بن حممد الريب بن أمحد بن املبارك : مسائل يف اسأحكام الشرعية على املذهب  ،/ اخلنفي31
اجلزائر ،عني مليلة،دار اهلدى ،املالكي أو عمدة احلكام و خالصة اسأحكام يف فصل اخلصام

 م.2442
دار  ،أبو الوليد حممد بن أمحد : بداية اجملتهد و هناية املقتصد ،د احلفيد/ ابن رر44...............

 .م 1122هـ  1442 ،41ط ،املعرفة
بدون  ،دار الفكر ،أمحد بن حممد : بلغة السال  سأقرب املسال  ،/ الصاوي41...............

 حتديد تاريخ الربعة.
د بن امحد : حارية الدسوقي على الشرح مشس الدين حمم ،/ ابن عرفة الدسوقي42...............
 .م2442هـ 1424 ، 42لبنان، ط  ،بريوت،دار الكتب العلمية ،الكبري للدردير

برهان الدين شبراهيم بن علي بن ايب القاسم : تبصرة احلكام يف  ،/ ابن فرحون43...............
يف الفتوى على مذهب أصول اسأقضية و مناهج اسأحكام، مربوع على هامش فتح العلى املال  

 .هـ  1321م  1131  ،42مربعة مصرفى البايب احلليب و أوالده يف مصر، ط ،اإلمام مال 
 المذهب الشافعي -ج...............
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دراسة وحتقي ق  ،مشس الدين حممد بن حممد :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب رجاع،/ اخلريب الشربيين44
 ،3ط،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد املوجودالشيخ علي حممد معوض و الشيخ عادل أمحد 

 .م2444 -هـ 1422
رهاب الدين ابراهيم ابن عبد ا هل :كتاب أدب القضاء أو الدرر  ،/ ابن أيب الدم42...............

 1122سنة   ،2ط،دمش ق ،دار الفكر،حتقي ق مصرفي الزحيلي ،املنظومات يف اسأقضية واحلكومات
 .م

دار  ،مشس الدين حممد بن أيب العباس :هناية احملتاج اىل ررح املنهاج ،/ الرملي41...............
 م.2442 ،هـ 3،1424بريوت، لبنان، ط ،الكتب العلمية
/ الشريازي :أبو شسحا  ابراهيم بن علي بن يوس  الفريوز أبادي :املهذب يف 41...............

 .م1112 ،هـ1،1411لبنان، ط ،بريوت ،فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية
بغداد،  ،مربعة العاي،علي بن حممد حبيب البصري : أدب القاضي ،/ املاوردي42...............
 .م 1112هـ  1312طبعة ،مكتبة احلرم املكي
علي بن حممد حبيب البصري : اسأحكام السلرانية و الواليات  ،/ املاوردي41...............

 م.  1123بوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان املر ،الدينية
املكتب  ،أبو زكريا حيي بن رر: : روضة الرالبني و عمدة املفتني ،/ النووي24...............

 .م 1111هــ  1412 ،43ط ،بريوت ،اإلسالمي
............... 

 المذهب الحنبلي : -د
حتقي ق ابراهيم أمحد  ،قناعمنصور بن يوس  بن شدريس : كشا: القناع عن منت اإل ،/ البهويت 21

 .م 2443 -هـ 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عامل الكتب .عبد اجمليد
 ،موف ق الدين عبد ا هل بن أمحد بن حممد : املغين على خمتصر اخلرقي ،/ ابن قدامة22...............
 .بدون حتديد تاريخ الربعة ،بريوت، لبنان ،دار الكتاب العريب
حتقي ق الدكتور ،موف ق الدين عبد ا هل بن أمحد بن حممد : الكايف ،/ ابن قدامة23...............

 م. 1111هـ  1412  ، 41اجليزة، ط،عبد ا هل بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر للرباعة و النشر
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............... 
اجح يف اإلمام عالء الّدين شبن احلسن علي أيب سليمان : اإلنصا: يف معرفة الر  ،/ املرداوي24

  .بدون حتديد للربعة ،م 1122سنة  ،القاهرة ،مكتبة السنة احملمدية، مذهب أمحد بن حنبل
 ،بي ت اسأفكار الدولية ،حممد بن مفلح املقدسى :كتاب الفروع،/ ابن مفلح22...............

 بدون حتديد تاريخ الربعة.،اسأردن
............... 

 الفقه الظاهري : -هـ 
دار شحياء  ،حتقي ق أمحد حممد راكر ،بو حممد علي بن أمحد : احمللى ررح اجمللىأ ،/ ابن حزم21

 .م 2441هـ  1434 ،44لبنان ط  ،الثرات العريب، بريوت
............. 

 سادسا : كتب التاريخ و السير و التراجم
ي ق الشيخ حتق ،عز الدين أبو احلسني علي بن حممد : أسد الغابة يف معرفة الصحابة،/ ابن اسأثري21

 .م 2441 ،هـ 1421لبنان، الربعة اسأوىل،  ،بريوت ،خالد طرطوسي، دار الكتاب العريب
هـ :  211/ البغوي، أبو القاسم عبد ا هل بن حممد بن عبد العزيز البغوي املتويف 22...............

الكوي ت، ط  ،مكتبة دار البيان ،معجم الصحابة، حتقي ق حممد اسأمني بن حممد حممود أمحد اجلكين
 .م 2444 ،هـ 1421، 41

دار  ،أبو الفرج عبد الرمحان بن علي: سرية عمر بن اخلراب ،/ ابن اجلوزي21...............
 .بدون حتديد تاريخ الربعة،شحياء علوم الدين، دمش ق

مني اإلمام علي برهان الدين احلليب الشافعي : شنسان العيون يف سرية اسأ ،/ احلليب14...............
 .م 1132هـ  1321 ،43الربعة  ،املأمون املعروفة بالسرية احللبية، املربعة اسأزهرية مبصر

حتقي ق  ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : العرب يف خرب من غرب ،/ الذهيب11............... 
هـ  1442 ،41لبنان، ط  ،بريوت،دار الكتب العلمية ،أبو هاجر حممد السعيد شبن بسيوي زغلول

 .م 1122
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 ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : هتذيب سري أعالم النبالء ،/ الذهيب12...............
 .م 1111هـ  1412 ،41ط ،لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،حتقي ق رعيب اسأرناؤوط

 / سامي بن عبد ا هل بن أمحد املولود : أطلس الفتوحات اإلسالمية يف عهد13...............
 .م 2414هـ  1431 ،الربعة اسأوىل ،السعودية ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،اخلالفاء الراردين
هـ : كتاب الربقات  234حممد بن سعد بن منيع الزهري املتويف  ،/ ابن سعد14...............

 2441هـ  1421 ،41ط ،القاهرة ،الشركة الدولية للرباعة ،حتقي ق الدكتور علي حممد عمر ،الكبري
 .م

هـ : طبقات  411أبو شسحا  الشريازي الشافعي املتويف سنة  ،/ الشريازي12...............
 .م 1114طبعة ،بريوت،دار الرائد العريب ،حتقي ق شحسان عباس ،الفقهاء

هـ : تاريخ اسأمم و  314أبو جعفر حممد بن جرير الرربي املتويف ،/ الرربي11...............
 م.   2442هـ  1421ط  ،بريوت، لبنان،دار شحياء الرتاث ،يخ الرربيامللوك املعرو: بتار 
 413اإلمام أبو عمر يوس  بن عبد الرب النمري القرطيب املتويف ،/ ابن عبد الرب11...............

 م. 2441هـ  1421 ،بريوت،دار الفكر ،هـ : اإلستيعاب يف معرفة اسأصحاب
 ةأمحد بن علي بن حجر : الدرر الكامنة يف أعيان املائ / العسقالي : احلافظ12...............

اهلند، ط ،مربعة دار املعار:، حيدر آباد الدكن ،سامل الكرنكوي اسأملاي .حتقي ق د ،الثامنة
   .هـ1341

حتقي ق  ،احلافظ أمحد بن علي بن حجر : اإلصابة يف متييز الصحابة ،/ العسقالي11...............
 .م 1112هـ  1412 ،41لبنان، ط  ،بريوت ،دار اجليل ،جاويو ضبط علي حممد الب
أبو شسحا  شبراهيم بن علي بن فرحون : الديباج املذهب يف  ،/ ابن فرحون14...............

 .م 1114بريوت،  ،دار شحياء الرتاث ،معرفة أعيان علماء املذهب
هـ : معجم  321مرزو  املتويف  أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن،/ ابن قانع11...............

 .بدون حتديد تاريخ الربعة و ال مكاهنا ،مكتبة الغرباء اسأترية ،الصحابة
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حمي الدين أبو حممد عبد القادر القرري احلنفي : اجلواهر املضية يف  ،/ القرري12...............
 42،1413اجليزة، ط ،نشردار هاجر للرباعة و ال،طبقات احلنفية، حتقي ق د. عبد الفتاح حممد احللو

 م.1113هـ 
هـ  211أبو الفداء زين الدين قاسم شبن قرلوبغا السودوي املتويف  ،/ ابن قرلوبغا13...............
 م.1112هـ  1413 ،41ط  ،دار القلم، بريوت ،حتقي ق حممد خري رمضان يوس  ،: تاج الرتاجم

) تراجم مصنفي الكتب العربية (، مؤسسة / عمر رضا كحالة : معجم املؤلفني 14...............
 .م 1113هـ  1414 ،41ط  ،لبنان ،الرسالة، بريوت
أبو احلسنات حممد بن عبد احلي اللكنوي اهلندي : التعليقات السنية ،/ اللكنوي12...............

 ،ر حمافظة مصرعلي فوائد البهية ـ مربوع بذيل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ـ مربعة السعادة جبوا
 .هـ 1324 ،41ط 

بريوت، ط ،/ مصرفى الشكعة :اسأئمة اسأربعة،دار الكتاب اللبناي11...............
 م  1111 ،هـ41،1311

مربعة مصرفى بايب  ،عبد املال  بن هشام املعافري :السرية النبوية،/ ابن هشام11...............
  .م 1131هـ  1322احلليب و أوالده، مبصر 

 ،بريوت ،عامل الكتب ،حممد بن خل  بن حيان : أخبار القضاة ،/ وكيع12...............
 بدون حتديد الربعة و التاريخ.،لبنان

............. 
 سابعا : كتب اللغة و المصطلحات

دار  ،حتقي ق حممد صدي ق املناوي ،علي بن حممد السيد الشري  : معجم التعريفات ،/ اجلرجاي11
 .هرة، بدون حتديد الربعة و التاريخالفضيلة، القا

 ،مؤسسة املختار ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر : خمتار الصحاح ،/الرازي24...............
 .م 2441هـ  1422الربعة اسأوىل، ،القاهرة

 ،مؤسسة الرسالة ،جمد الدين حممد بن يعقوب : القاموس احمليط ،/الفريوزأبادي21...............
 .م 2442هـ  1421 ،42بنان ط ل،بريوت
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دار  ،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم : لسان العرب ،/ ابن منظور22...............
 .بدون حتديد الربعة و تارخيها ،القاهرة،املعار:

............... 
 ،دار احياء الرتاث العريب ،مجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم : لسان العرب ،/ ابن منظور23
 م 2414 ،هـ1434 ،الربعة اسأوىل ،لبنان ،بريوت

الربعة  ،دار املشر  ،/ املنجد يف اللغة و اسأعالم )دون حتديد شسم املؤل  (24...............
 م. 2442 ،لبنان ،بريوت ،املئوية اسأوىل

.............. 
 ثامنا : كتب الفقه اإلسالمي الحديث

 أ/ الكتب الفقهية العامة 
 ،مؤسسة الرسالة ،القادر عودة : التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي/ عبد 22

 .م 1123هـ 1443 ،الربعة الرابعة ،بريوت، لبنان
القاهرة،  ،مكتبة الزهراء ،/ د. عبد ا هل حممد عبد ا هل : والية احلسبة يف اإلسالم21...............
 .م 1111هـ  1411الربعة اسأوىل، 

 ،مؤسسة الرسالة ،/ د. عبد الكرمي زيدان : نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية21...............
 م  2444هـ  1421لبنان الربعة الثالثة، ،بريوت

ترمجه من اهلندية  ،/ القاضي جماهد اإلسالم القامسي : النظام القضائي اإلسالمي22...............
 2441هـ  1422 ،41لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية، بريوت ،شىل العربية اسأستا  نور احل ق الرمحاي

 .م
............... 

 ،جمهول مكان الربع ،دار البيان ،/ حممد رأف ت عثمان : النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي21
  .م1114 ،هـ1414الربعة الثانية 

دار  ،فقه اإلسالمي/د. نصر فريد واصل : نظرية الدعوى و اإلثبات يف ال14...............
 .م 2442هــ   1422الربعة اسأوىل،  ،الشرو ، القاهرة
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بدون حتديد  ،/ وزارة اسأوقا: و الشؤون اإلسالمية بالكوي ت : املوسوعة الفقهية11...............
 .الربعة و ال تارخيها
 ،42ط ،سوريا،دمش ق ،دار الفكر،/ د.وهبة الزحيلي :الوجيز يف الفقه اإلسالمي12...............

 م  2441هـ  1421
 ب/ الرسائل العلمية...............

رسالة  ،/د. عبد الرمحان شبراهيم عبد العزيز احلميضي : القضاء و نظامه يف الكتاب و السنة13
م،  22/42/1124هـ املواف ق ل  21/42/1444دكتوراه،كلية الشريعة، جامعة أم القرى بتاريخ 

 .الربعة االوىل ،م 1121هـ  1441جامعة أم القرى 
............ 

 المراجع القانونية -ب 
 أول : الكتب القانونية العامة 

 .م1124اإلسكندرية،  ،منشاة املعار: ،/ شبراهيم جنيب سعد : القانون القضائي اخلاص14
يم الكتاب اسأول، التنظ ،/ أمحد ماهر زغلول : املوجز يف أصول وقواعد املرافعات12...............

 م. 1111دار أيب اجملد للرباعة، القاهرة،  ،القضائي
 ،م 1112سنة  ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،/ أمحد مسلم : أصول املرافعات11...............
 .بدون حتديد الربعة
 ،مكتبة مكاوي ،/ أمحد أبو الوفاء : أصول احملاكمات املدنية اللبنانية11...............

 م.1111سنة ،ثانيةالربعة ال،بريوت
منشورات  ،/ بربارة عبد الرمحان : ررح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية12...............

 م. 2441طبعة أوىل، ،اجلزائر ،بغدادي
دار  ،/ رمزي سي  : الوسيط يف ررح قانون اإلجراءات املدنية و التجارية11...............
 م. 1114ة سن ،41القاهرة، ط  ،النهضة العربية

عني ،دار اهلدى،/ سائح سنقوفة : الدليل العملي يف شجراءات الدعوى املدنية 144...............
 م.  1111طبعة ،اجلزائر ،مليلة
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/ د. سيد أمحد حممود أمحد : أصول التنفيذ اجلربي وفقا لقانون املرافعات يف 141...............
 .م  2444،2442 ،الربعةجمهول مكان  ،املواد املدنية و التجارية

رركة ،/ طاهري حسني :اإلجراءات املدنية املوجزة يف التشريع اجلزائري142...............
 .م1114، 41ط ،اجلزائر،اسأيام

/ عارور مربوك : الوسيط يف احللول العلمية و العملية ملشاكل تسليم اإلعالن 143...............
 .م 2441 ،41هرة، ط دار النهضة العربية، القا ،اليومية

/ عبد الرحيم شمساعيل زيتون وصالح الدين مجال الدين : اجلديد يف قضاء 144...............
 .م 2443القاهرة،  ،دار نصر للرباعة ،التنفيذ و قضاء اسأمور املستعجلة واإلعالنات القضائية

دار  ،ءات املدنية اجلديد/ عبد العزيز سعد: أحبات حتليلية يف قانون االجرا142...............
 .م2411اجلزائر،  ،هومة

 ،دار النهضة العربية ،/ عزمي عبد الفتاح : قانون القضاء املدي املصري141...............
 .م 1113سنة ،44ط  ،القاهرة

اجلزائر،  ،عنابة ،دار العلوم،/ عمارة بلغيث : الوجيز يف االجراءات املدنية141...............
 م. 2442

التنظيم القضائي،  ،اجلزء الثاي ،/ الغوثي بن ملحة : القانون القضاء اجلزائري142...............
  .م 1122اجلزائر،  ،ديوان املربوعات اجلامعية

الديوان الوطين لألرغال  ،/ الغوثي بن ملحة : القانون القضائي اجلزائري141...............
 .م  2444،  42الربعة  ،الرتبوية
القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،/فتحي واىل : الوسيط يف قانون القضاء املدي114...............

 .م1113طبعة 
ديوان  ،/ فرحية حسني :املبادئ اسأساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية111...............
 م. 2414اجلزائر،  ،املربوعات اجلامعية
منشورات  ،العيش :ررح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد / فضيل112...............

 .م 2441اجلزائر، طبعة  ،أمني
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 ،دراسة مقارنة ،/ مفلح عواد القضاة : أصول التنفيذ وفقا لقانون اإلجراء113...............
 م.  1111 ،43مكتبة الثقافة، عمان، اسأردن، ط

: أصول التنفيذ وفقا سأحدث التعديالت لقانون التنفيذ  / مفلح عواد القضاة114...............
 م. 2442هـ  1421عمان، اسأردن،  ،دار الثقافة ،دراسة مقارنة

............... 
 -بريوت  ،منشورات احلليب احلقوقية ،/ نبيل امساعيل عمر : قانون اصول احملاكمات املدنية112
 2411الربعة الثانية  ،لبنان

سنة ،42ط ،دمش ق ،املكتبة القانونية ،/ نصرت منالحيدر :طر  التنفيذ اجلربي111...............
 .م 2444

/ يوس  دالندة :الوجيز يف ررح اسأحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية 111...............
 .م 2442طبعة  ،اجلزائر ،دار هومة ،وف ق قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد

.............. 
 ثانيا : األبحاث و الرسائل الجامعية

دراسة فقهية مقارنة يف  ،/ د. سعيد خالد علي الشرعي : ح ق الدفاع أمام القضاء املدي112
م جامعة  12/41/1111رسالة دكتوراه نوقش ت يف  ،القانونني املصري و اليمين و الفقه اإلسالمي

 اليمن.
كلية   ،رسالة دكتوراه ،نظرية املصلحة يف الدعوى/ عبد املنعم الشرقاوي : 111...............

الربعة  ،القاهرة ،م، منشورة من طر: السيد بن عبد ا هل وهبة1144احلقو ، جامعة القاهرة سنة 
 م. 1141اسأوىل، سنة 

مربعة  ات  ،/ عزمي عبد الفتاح : حنو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية124...............
 م. 1121سنة ،41الكوي ت، ط ،سالسل

جامعة  ،رسالة دكتوراه ،/ وجدى راغب فهمي: النظرية العامة للعمل القضائي121...............
 م.  1114اإلسكندرية،  ،منشأة املعار: 1111عني مشس سنة 
.............. 
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 ثالثا : الوثائق القانونية
م املتضمن  1111نيو يو  42هـ املواف ق لـ  1321صفر  12املؤرخ يف  124-11/اسأمر رقم 122

 .قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري
فيفري  24هـ املواف ق لـ  1421حمرم عام  21مؤرخ يف  43-41/قانون رقم 123...............

 .م يتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 2441
 21هـ املواف ق لـ  1312رمضان عام  24املؤرخ يف  22 - 12/اسأمر رقم 124...............
 .م املتضمن القانون املدي املعدل و املتمم 1112سبتمرب سنة 

/ دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي 122...............
م و املتعل ق  1111ديسمرب  41هـ املواف ق لـ  1411رجب عام  21مؤرخ يف  432-11رقم 

 .بإصدار نص تعديل الدستور
م و املتضمن قانون 1124يونيو سنة  41مؤرخ يف  11-24/قانون رقم 121...............

 .م 2442فيفري  21املؤرخ يف  42-42اسأسرة املعدل و املتمم باسأمر رقم 
م املتضمن قانون  2442فيفري سنة  22املؤرخ يف  41-42/قانون رقم 121...............

 .زائرياالجراءات املدنية و االدارية اجل
 42هـ املواف ق لـ  1411مجادى الثانية عام  22مؤرخ يف  43-11/قانون رقم 122...............

 .م املنظم ملهنة احملضر 1111يناير سنة 
م و املتضمن قانون  1111ديسمرب  12املؤرخ يف  22-14/ االمر رقم 121...............
 .اجلنسية اجلزائرية
أكتوبر  22هـ املواف ق لـ  1424رعبان  21املؤرخ يف  12-43قم / قانون ر 134...............

هـ املواف ق لـ  1424مجادي الثانية  21املؤرخ يف  11-43م املتضمن املوافقة على اسأمر رقم  2443
 .م املتعل ق بالنقد و القرض 2443غش ت  21

جويلية  42 هـ املواف ق لـ 1443رمضان  21مؤرخ يف  23/14/ قانون رقم 131...............
 .م املتعل ق باإللتزمات املكلفني يف جمال الضمان اإلجتماعي 2441
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 11هـ املواف ق  1434صفر  12مؤرخ يف  12-41/ املرسوم التنفيذي رقم 132...............
 .م، حيدد أتعاب احملضر القضائي 2441فيفري 

هـ املواف ق لـ  1434ر عام صف 12املؤرخ يف  11-41/ املرسوم التنفيذي رقم 133...............
م حيدد رروط اإللتحا  مبهنة احملضر القضائي و ممارستها و نظامها التأدييب و  2441فيفري  11

 قواعد تنظيمها.
............. 

 رابعا : المجالت
 .م 1111سنة  41عدد  ،و زارة العدل اجلزائرية ،/ اجمللة القضائية134

 


