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 ذاءــــاإلْ

 

 اف أفنى عمره محترقن عني عمى مكاصمة التعميـ, إلى مى بي كشجٌ  زٌ اني كاعتإلى كالدم الذم ربٌ 

 نكرني الريى لكي يي  اشامخن 

 ي تعبت كسيرت كعانت, فأثمر جيدىاإلى كالدتي الغالية الت

 تي الغالية دعاء التكركرمإلى رفيقة دربي زكج

  يتخكاني كأخكاإإلى 

 صدقائي المخمصيف المحبيفأإلى 

خكانيإلى زمبلئي  لى مى بٌل ط كا   ني في اهللحبٌ أف ب العمـ كا 

 كاسؿء األبرار كاألسرل البالشيدا إلى كؿٌ 

 رابطيف الذيف يحممكف راية الجيادالمجاىديف كالم إلى كؿٌ 

 مف نفسي كطني الجريح عميٌ  ىك أعزٌ  فإلى مى 

 .أف ينالكا أجره كجؿٌ  عزٌ اهللى  اراجينا كداعين  اكتقديرن  كفاءن  أىدم ىذا الجيد الييـ جميعن إ
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 رـديـقـر والتـكـالش

ٍف الى يىٍشكيري الناس(: مف منطمؽ قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ )الى يىٍشكيري المَّوى مى
أتقدـ  ،(1)

أيمف عبد الحميد عبد المجيد البداريف : بعظيـ الشكر ككافر االمتناف إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر
الذم أفادني بتكجيياتو كنصائحو القيمة كما شاركني مشاقي, كلو الفضؿ مف بعد اهلل عز كجؿ 

ف ىذه الرسالة, كمف منطمؽ اعتمادم عميو كثقتي التامة بعممو كنصحو بنصحي كاقتراحو لي بعنكا
 لي كلجميع طمبة العمـ, باشرت بعنكاف ىذه الرسالة.

 

كالمذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه  أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عضكم لجنة المناقشةكيسعدني 
-ية الشريعة في جامعة الخميؿ، كىما: األستاذ الدكتكر حسيف مطاكع الترتكرم: عميد كمالرسالة

ممتحننا داخمينا كالدكتكر محمد مطمؽ محمد عساؼ: رئيس قسـ الفقو كالتشريع، كمنسؽ برنامج 
كأشكرىما  ممتحننا خارجينا،-ماجستير الفقو كأصكلو في كمية الدعكة في جامعة القدس أبك ديس

 .-ف شاء اهللإ-ي مف مبلحظات قيمةعمى ما سيقدماف ل

أف أتقدـ بعظيـ الشكر إلى أساتذتي األفاضؿ في كميتي الشريعة كالدراسات ا أيضن كيسعدني 
 العميا.

كأشكر الصرح العممي الشامخ جامعتي جامعة الخميؿ التي حضنتني في مرحمتي البكالكريكس 
 كالماجستير.

 

 جزاىـ اهلل عني خير الجزاء

 

 

 

 

                                                                 

، التمالبستي،  (1) ٍعبدى التعميقات الحساف ، يمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستيمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
المممكة  -دار با كزير لمنشر كالتكزيع، جدة ، محفكظو عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف

 . (5/284ـ ) 2003 -ىػ  1424األكلى،  الطبعة، العربية السعكدية
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 انًــهــخـــص

إلى بحث األصكؿ حيث ىدفت  ،راسات المعاصرةا قؿ تناكلو في الدبحثت ىذه الدراسة مكضكعن 
ا مف فيدن القضائية اإلجرائية في الفقو المالكي, كقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي مست

ستنباطي, فجعؿ الباحث رسالتو في أربعة فصكؿ, تكمـ في الفصؿ المنيجيف االستقرائي كاال
كالسنة النبكية، ألدلة عمييا مف القرآف الكريـ التمييدم عف تعريؼ األصكؿ القضائية اإلجرائية كا

 .عند المالكية كبيف الباحث أركاف القضاء كاألصكؿ اإلجرائية العامة في القضاء

دارة جمساتيا في   أما في الفصؿ األكؿ فتكمـ الباحث عف اإلجراءات في التداعي أماـ المحاكـ كا 
 إلجابة عمييا.كاالمذىب المالكي, كاإلجراءات المتبعة في رفع الدعكل 

ذىب في الفصؿ الثاني تكمـ الباحث عف إجراءات إثبات الدعكل كاألحكاؿ الطارئة عمييا في المك 
 سقاطيا.لدعكل, كتأجيميا ككقفيا كا  جراءاتيا كدفع الدعكل, كتكحيد االمالكي كعف أنكاع البينات كا  

جراءاتو  كاآلثار الناتجة عف األحكاـ أما الفصؿ الثالث فتكمـ الباحث عف تعريؼ الحكـ كأنكاعو كا 
القضائية كاإلجراءات المتبعة فييا, كتصحيح األحكاـ كتعجيؿ تنفيذىا, كالحجز االحتياطي 

اكمصاريؼ الدعكل, كالطع  , كبياف القرارات القضائية.ف في األحكاـ استئنافنا كاعتراضن

أف مستندات  :ثـ ختـ الباحث دراستو بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات كمف أبرزىا
المرافعة أماـ القضاء, : اإلجراءات القضائية كالبينات مستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية مثؿ

 .كسماع القاضي كبلـ الطرفيف لمقضاء بينيما كاألدلة عمى البينات
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Abstract 

The study aims to look into the judicial procedural fundamentals in al-

Maliki jurisprudence (Fiqh), the researcher has adopted in his study the 

descriptive approach, taking advantage of both inductive and deductive 

methods. 

He made his study in four chapters:  

- In the introductory chapter he discussed the definition of judicial 

procedural fundamentals and their evidence in the holy Qur'an and 

Sunnah, and he demonstrated the basic elements of judiciary and the 

general judicial procedural fundamentals. 

- In the first chapter the researcher discussed procedures of the judicial 

proceedings in front of the courts , managing their sessions in the Maliki 

school, and procedures followed in bringing lawsuit and response to it  

-In the second chapter the researcher discussed procedures to prove the 

lawsuit and its accidental cases in the Maliki school, types of evidence 

and their procedures , refute and unify, adjourn , stop judgment and 

drop the lawsuit  

-In the third chapter the researcher discussed the definition of judgment 

and its types, procedures , effects resulting from judicial judgments and 

the followed procedures, to correct judgments and accelerate their 

implementation, provisional detention ,expenses of the proceedings, 

challenging the verdicts by appeal and objection, and demonstration of 

the judicial decisions 

Then the researcher concluded his study in an epilogue, which included 

the most significant findings and recommendations:  

- The judicial proceedings documents and evidence are derived from the 

holy Koran and the Sunnah, such as: pleading in front of the court, judge 

listens to words of the two parties to judge between them, and proofs on 

the evidence. 
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 تــذيـقـانً

ماـ إً ى اهلل عميو كسمـ د صمٌ دنا محمٌ بلـ عمى سيٌ بلة كالسٌ العالميف كالصٌ  ربٌ  الحمد هلل

 كبعد... المتقيف كعمى آلو كصحبو إلى يـك الديف,

العدؿ مف األسس التي أمر بيا اإلسبلـ إلعمار  إفٌ  ،(1) { ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: قاؿ تعالى

صبلح العباد العدؿ  كليذا فإفٌ  ،لمحكـ بيف الناس ااإلسبلـ عميو كجعمو أساسن  لذا حثٌ  ،الككف كا 

فالقضاء كسيمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ  ؛بنى عمييا القضاء في اإلسبلـاألسس التي يي  مف أىـٌ 

 ،سبحانو كتعالى ىك العدؿ فيك سبحانو ال يحكـ إال بالحؽٌ  كاهلل ،رعيٌ كىذا المقصد الشٌ  الٌسامي,

 .كال يقضي إال بالحؽٌ  ،كال يقكؿ إال الحؽٌ 

، ةن ، كأعزىا مكاناالعمـك قدرن  ريعة، كىك مف أجؿٌ مجاالت فقو الشٌ  كفقو القضاء مف أىـٌ 

كقضاياىـ  مشكبلتيـ فٌ إ ر فييا، حيثي حياة الناس كيؤثٌ  القضاء يمٌس  كذلؾ ألفٌ  ؛اكأشرفيا ذكرن 

 غايتيا تحقيؽ العدؿ. ,عرض عمى القضاء، إلصدار األحكاـ بشأنيا كفؽ قكاعد شرعيةتي 

فٌ   ث عػػػػػػفكىػػػػػػي تتحػػػػػدٌ  ,صػػػػػكؿ القضػػػػػػائية المكضػػػػػكعيةألا: األول: نكعػػػػػػاف األصػػػػػكؿ القضػػػػػائية كا 

بيػػػػػػػاف معنػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػي, كأىميػػػػػػػػة القضػػػػػػػػاء, كحكمػػػػػػػو, كشػػػػػػػػيادة القاضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدكه, كاجتيػػػػػػػػاد 

, ي, ككاجػػػػػػب القاضػػػػػػػي تجػػػػػػػاهالقاضػػػػػػي, كاليديػػػػػػػة لمقاضػػػػػػػ ك اسػػػػػػػتخبلؼ القاضػػػػػػػي لغيػػػػػػػره  الخصػػػػػػـك

مػػػػػػف القضػػػػػػػاة, كمشػػػػػػاكرة القاضػػػػػػػي لمفقيػػػػػػػاء, كىيبػػػػػػة القاضػػػػػػػي, ككاليػػػػػػػة القاضػػػػػػي, كأىميػػػػػػػة القضػػػػػػػاة 

 ,كشػػػػػػػركطيـ, كمسػػػػػػػؤكلية القاضػػػػػػػي, كشػػػػػػػرائط القضػػػػػػػػاء نفسػػػػػػػو, كتقييػػػػػػػد القاضػػػػػػػي بمػػػػػػػذىب معػػػػػػػػيف

القكاعػػػػػػد كىػػػػػػي  جرائيػػػػػػةاألصػػػػػػكؿ القضػػػػػائية اإل: والنــــــوع ال ــــــانيكىػػػػػي ليسػػػػػػت مكضػػػػػػكع بحثػػػػػي, 

                                                                 

 58 اآلية -( سكرة النساء(1
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كالخطػػػػػكات التػػػػػػي تبػػػػػػيف كيفيػػػػػػة رفػػػػػع النػػػػػػزاع أك القضػػػػػػية إلػػػػػػى المحكمػػػػػة لتفصػػػػػػؿ فييػػػػػػا, كتصػػػػػػدر 

 .(1)العدؿ الذم أمرنا اهلل بو كأقيـ القضاء ألجموحكميا لتتحقؽ 

كفي ىذا , اإلجرائية في الفقو المالكيٌ  ةاألصكؿ القضائي: قد ارتأيت أف أجعؿ البحث بعنكافك 

ة مف بداية رفع ف مجريات التقاضي كاإلجراءات التي تحصؿ في أية قضيٌ البحث تحدثت ع

 .ى إصدار الحكـ فيياحتٌ  ,الدعكل لدل المحاكـ

 : أْذاف انبحث

 : تيةاألىداؼ اآلييدؼ البحث إلى تحقيؽ 

براز تميٌ  (1  زه كمكانتو في ىذا المجاؿ.معرفة أصكؿ التقاضي في الفقو المالكي كا 

مكانية االقضائية في الفقو المالكي ك ؼ عمى اإلجراءات الالتعرٌ  (2 ستفادة منيا في القانكف النافذ ا 

 رعية.في المحاكـ الشٌ 

ؿ جمع اإلجراءات القضائية في الفقو المالكي ككضع ىذه اإلجراءات بشكؿ متسمسؿ يسي   (3

 .ستفادة منواالعمى القارئ 

ت مف مدَّ ا قد استي معظـ اإلجراءات القضائية في القكانيف المعمكؿ بيا في ببلدن بياف أفٌ  (4

 ريعة اإلسبلمية الغراء.الشٌ 

 : ت انبحث ٔسبب اختٛارِأًْٛ  

 : تيفي اآلتكمف أىمية المكضكع كأسباب اختياره 

 ة كبيرة في مجاؿ القضاء الشرعي. يٌ أىمٌ  ٌف ىذا المكضكع يشتمؿ عمىإ (1

                                                                 

شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء  ،الدكتكر عبد الناصر أبك البصؿأبك البصؿ،  1))
 .148ـ، ص2005 عة األكلى/اإلصدار الثاني,الطبلتكزيع, الثقافة لمنشر كادار , الشرعي
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مية ساس العمأ كذلؾ ألفٌ  ,صي في القضاء كعمكده الفقرمىذا المكضكع ىك صمب تخصٌ  فٌ إ (2

 .معرفة اإلجراءات القضائية لتحقيؽ العدالةالقضائية 

األصؿ متناثرة في بطكف كتب الفقو في التي ىي  تسييؿ الرجكع إلى ىذه األصكؿ اإلجرائية (3

 المالكي. 

اإلجراءات القضائية  ىذه فإفٌ  ،إظيار الشريعة اإلسبلمية كمدل مكاكبتيا لمكاقع كالزماف (4

 كٌمو كلكي نبرىف لمعالـ ،يا عمى ىذا التشريع العظيـمبادئي  لدل المحاكـ مبنية بياالمعمكؿ 

 في جميع نكاحي الحياة. كدكرىا ىذه الشريعة ةأىميٌ 

كذلؾ في حدكد  صة في اإلجراءات القضائية في الفقو المالكي,عدـ كجكد دراسة متخصٌ  (5

 بلع الباحث.اطٌ 

 : حذٔد انذراست

صتيا بمذىب كخصَّ  ,ت القضائيةارتأيت أف أجعؿ ىذه الدراسة محصكرة في اإلجراءا

 ،ز في ىذا المجاؿكىك المذىب المالكي لما ليذا المذىب مف تميٌ  ,ربعةكاحد مف المذاىب األ

كىك بحث استقرائي  ,(األصكؿ القضائية اإلجرائية في الفقو المالكي)فكاف البحث بعنكاف 

ه الدراسة، كليس بحثنا يف دفتٌي ىذفي المذىب المالكي، كجمعيا ب ستنباط إجراءات التقاضيال

كيز في بحثي سيككف عمى التر ف ، فمـ أستخدـ فيو منيج البحث الفقيي المقارف،فقيينا مقارننا

  .، كلـ أبحث في الجانب المكضكعيجرائي منوالجانب اإل

 : انذراساث انسابقت

لكف في حدكد  ,رعيٌ جاءت كتابات كثيرة في ىذا العصر تبحث في مجاؿ القضاء الشٌ 

دراسة كيكجد  ،صة في ىذه الجزئية التي ىي مكضكع البحثالباحث لـ يجد دراسة متخصٌ  بلعاطٌ 

يمحظ فييا كجكد تقاطعات مع دراستي لئلجراءات القضائية، كلكنيا بعيدة عف صمب مكضكعي، 
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كقد اشتممت عمى  ،(رعيةأصكؿ المحاكمات الشٌ )كد بعنكاف مدكتكر أحمد محمد عمي داكىي ل

ص التمييد لمحديث في تعريؼ القضاء كمشركعيتو كدراسة ص  كخي  ،فصكؿ مقدمة كتمييد كعشرة

كالفصؿ  ،ث عف القاضي كآدابو كشركطوتحدٌ : كالفصؿ األكؿ ،تاريخية لمقضاء كالمحاكمات

ث تحدٌ : كالفصؿ الرابع ،ى عميوعى ث عف المدَّ تحدٌ : كالفصؿ الثالث ،عيث عف المدٌ تحدٌ : الثاني

ث عف البينات تحدٌ : ادسكالفصؿ السٌ  ،ث عف الشيادةتحدٌ : كالفصؿ الخامس ،عف اإلقرار

كالفصؿ  ،ث عف اليميفتحدٌ : كالفصؿ الثامف ،ث عف القرائفتحدٌ : ابعكالفصؿ السٌ  ،يةالخطٌ 

ىذه  أفٌ  ييمحظك ، ث عف الحكـتحدٌ : كالفصؿ العاشر ،ث عف قضاء القاضي بعمموتحدٌ : التاسع

 دراستي كانت في المذىب المالكي. إال أفٌ  ,الدراسة كانت في المذاىب األربعة

ا الطريقة المرضية في ) دراسة لمشيخ سيدم محمد العزيز جعيط بعنكاف كتكجد أيضن

الدعكل : الباب األكؿ: كقد اشتممت عمى ثبلثة أبكاب (اإلجراءات الشرعية عمى مذىب المالكية

 الحكـ.: الثالث كالباب ،مستند الحكـ: كالباب الثاني ،عى عميوي كالمدٌ عً كالجكاب كالمدٌ 

إال  ،ثت عف األصكؿ القضائية المكضكعية كاإلجرائيةحظ عمى ىذه الدراسة بأنيا تحدٌ مكيي 

ة في األصكؿ كدراستي خاصٌ  ،مكضكع ىذه الدراسة األصكؿ القضائية المكضكعية ىي جؿٌ  أفٌ 

 ـ تذكرل قضائيةجراءات إاشتممت عمى  ىي أٌف دراستيأخرل  حكظةمم ثٌمةك  ،القضائية اإلجرائية

 في ىذه الدراسة.

 : يُٓج انبحث

في دراستو ىذه  كاالستقرائيٌ  مف المنيج االستنباطيٌ  ابع الباحث المنيج الكصفي مستفيدن ات

 : تيةاآلالخطكات  ؽى فٍ كً 

كتكثيؽ رسـ  رة لتكثيؽ اآليات الكاردة في ىذا البحث,ة المطيٌ نٌ الكريـ كالسٌ  إلى القرآفالرجكع  .1

 .كتركنيٌ اإللالمنكرة لمنشر  ف مصحؼ المدينةاآليات م
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 تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث. .2

 الرجكع إلى الكتب القانكنية كاالستفادة مف بعض المكاضيع فييا.  .3

 في عرض ىذا البحث. التسمسؿ المنطقيٌ  .4

 النافذ. عرض اإلجراءات القضائية حسب المعتمد لدل النظاـ القضائيٌ  .5

 نية كاالستفادة منيا في بعض المكاضيع.لكترك الرجكع لبعض المكاقع اإل .6

 .االعتماد في متف ىذا البحث عمى كتب الفقو المالكيٌ  .7

 : ت انبحثخط  

كثبلثة  ،كفصؿ تمييدم ،مةفقد اشتمؿ البحث عمى مقدٌ  ,إلى الغايات المطمكبة صكالن ك 

أىداؼ  ،يتوىمٌ أسبب اختيار البحث ك : تيةآلنت األمكر افقد تضمٌ  ,أما المقدمة ،خاتمةك  ،فصكؿ

 تو.كخطٌ  ،منيجية البحث ،الدراسات السابقة ،البحث

األصول القضائية اإلجرائية وأركان القضاء وشروطو واإلجراءات : الفصل التمييدي

 : العامة فيو

 مفيوم األصول القضائية اإلجرائية ومستنداتيا: المبحث األول

 تعريؼ األصكؿ القضائية اإلجرائية.: المطمب األكؿ

 .األدلة عمى األصكؿ القضائية اإلجرائية: نيالمطمب الثا

جراءات إل, واوظيفيوال أركان القضاء وشروطو, واالختصاص المكاني  : المبحث ال اني

 العامة في القضاء

 أركاف القضاء: المطمب األكؿ

 شركط القضاء: المطمب الثاني

 كالمكانيٌ  االختصاص الكظيفيٌ : المطمب الثالث
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 جرائية العامة في القضاءإلصكؿ ااأل: المطمب الرابع

دراة جمساتيا في المذىب المالكياإلجراءات في التداعي أمام المحاكم و : الفصل األول  ا 

 في رفع الدعوى في المذىب المالكياإلجراءات : المبحث األول

 المكائح كمضمكنيا: المطمب األكؿ

 التبميغات: المطمب الثاني

 لجراءات التككيؿ في الدعك إ: ثالثالمطمب ال

 حاكمة ونظاميا في المذىب المالكياإلجراءات في إدارة جمسات الم المبحث ال اني:

 في المذىب المالكيدكر القاضي في إدارة جمسة المحاكمة : المطمب األكؿ

 ةإدارة جمسة المحاكمة عند المالكيدكر أعكاف القاضي في : المطمب الثاني

 الخصـكة المحاكمة كالمساكاة بيف عبلني: المطمب الثالث

 في المذىب المالكي اإلجراءات في اإلجابة عن الدعوى: المبحث ال الث

 الدعكل كامتناعو عف الجكاب فى عميو لمجكاب ععى استدعاء المدٌ : المطمب األكؿ

ار أك بالنككؿ في ى عميو كجكابو باإلقرار أك باإلنكعى حضكر المدٌ : المطمب الثاني

 المذىب المالكي

الطارئة عمييا في المذىب حوال  بات الدعوى واألإءات في جراإلا: الفصل ال اني  

 المالكي

  بات الدعوى في المذىب المالكيإ جراءات فياإل: المبحث األول

 ياتيا في المذىب المالكءجراا  البينات ك  أنكاع: المطمب األكؿ

 البينات الكتابية: المطمب الثاني

 اتيا في المذىب المالكيءجراا  ألحوال الطارئة عمى الدعوى و ا: المبحث ال اني
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 دفع الدعكل في المذىب المالكي: ؿالمطمب األك 

 في المذىب المالكي د المتخاصميفتكحيد الدعكل كتعد  : المطمب الثاني

يقافيا في : المطمب الثالث  المذىب المالكيتأجيؿ الدعكل كا 

 سقاط الدعكل في المذىب المالكيإ: المطمب الرابع

ندبيـ كنقؿ ىـ ك ف حياد القاضي كتنحية القضاة كردٌ كسائؿ ضما: المطمب الخامس

 خرل في المذىب المالكيأالدعكل مف محكمة إلى 

ادرة من المحكمة واآل ار الناتجة عنيا اإلجراءات في األحكام الص  : الفصل ال الث

 عن عميياوالط

 اعووأنو الحكم : المبحث األول

 تعريؼ الحكـ: المطمب األكؿ

 اتياءجراكا  حكاـ أنكاع األ: الثانيالمطمب 

 بعة فييا ار الناتجة عن األحكام القضائية واإلجراءات المت  اآل: المبحث ال اني

 تصحيح األحكاـ كنقض الخاطئ منيا: المطمب األكؿ

 تأجيؿ األحكاـ: المطمب الثاني

 تعجيؿ تنفيذ األحكاـ: مطمب الثالثال

 كمصاريؼ الدعكل الحجز االحتياطيٌ : المطمب الرابع

 عف في الحكـ كقراراتوالطٌ : لخامسالمطمب ا
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 : األصول القضائية اإلجرائية وأركان القضاء وشروطو واإلجراءات العامة فيو: الفصل التمييدي

 مفيوم األصول القضائية اإلجرائية ومستنداتيا: المبحث األول

 تعريؼ األصكؿ القضائية اإلجرائية: المطمب األكؿ

 صكؿ القضائية اإلجرائيةاألدلة عمى األ: المطمب الثاني

جراءات , واإلوالزماني   أركان القضاء وشروطو, واالختصاص المكاني  : المبحث ال اني

 العامة في القضاء

 أركاف القضاء: المطمب األكؿ

 شركط القضاء: المطمب الثاني

 كالمكانيٌ  االختصاص الكظيفيٌ : المطمب الثالث

 القضاءجرائية العامة في األصكؿ اإل: المطمب الرابع
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ٔأركاٌ انقضاء ٔشزٔطّ األصٕل انقضائٛت اإلجزائٛت : انفصم انتًٓٛذ٘

 : ٔاإلجزاءاث انعايت فّٛ

 يفٕٓو األصٕل انقضائٛت اإلجزائٛت ٔيستُذاتٓا: انًبحث األٔل

: دراسةتعريؼ مصطمحات ال: عف يدكر الحديث في ىذا المبحث, في المطمب األكؿ

باحث عف مستندات كأدلة عمى ث الفي المطمب الثاني تحدٌ  ثـٌ  , كمفيةجرائً صكؿ القضائية اإلاأل

المرافعة : مثؿ , ففي الفرع األكؿ تـ بحث األدلة عمى إجراءات قضائية عامة,جراءات القضائيةاإل

, اتخاذ الختـ, سماع القاضي كبلـ الطرفيف لمقضاء بينيما, المستندات الحيكمية, أماـ القضاء

, اتيءاجراا  األدلة عمى البينات ك رع الثاني عف ث في الفى تحدٌ  كمف ثـٌ  ,نقض قضاء القاضي

  .ليميفا, اإلقرار, القضاء بالشاىد مع اليميف, الشيادة

 تعزٚف األصٕل انقضائٛت اإلجزائٛت: انًطهب األٔل

 : األصول

كاألصؿ يطمؽ عمى أكثر مف  استأصمو, ؿأصؿ مؤصٌ : كجمعو األصكؿ يقاؿ األصؿ

 .(1)يء, كاألصؿ ما كاف مف النيار بعد العشيٌ اس الشٌ األصؿ ىك أس: منيا ،معنى

 

 

 

                                                                 

 عبد: المحقق اللغة، مقاٌٌس معجم الحسٌن، أبو الرازي، القزوٌنً زكرٌاء بن فارس بن أحمد فارس، ابن( (1

 الجوهري حماد بن إسماعٌل نصر أبو, الفارابً(, 9/991) م9191-ه9911الفكر، دار هارون، محمد السالم

 9199 -  هـ 9019بٌروت, الطبعة الرابعة  –تاج اللغة وصحاح العربٌة, دار العلم للمالٌٌن  الصحاح ,الفارابً

 , مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرٌمبن األثٌر(, ا0/9269م )

م, 9191 -هـ 9911بٌروت،  -الشٌبانً الجزري ابن األثٌر, النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر, المكتبة العلمٌة 

(9/26) 
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 : القضائية

 ,بمعنى الحكـ كيستعمؿ لغةن  ,األقضية جمع قضاء: كىك مف ذكر التعريؼ المغكمٌ  ال بدٌ 

 قضي أصؿ صحيح يدؿٌ  ,(1)كالتقدير ،كالصنع ،كالمضيٌ  ،كاإلنياء ،كاألداء ،كاليبلؾ ،كالفراغ

نفاذ تقانو كا  َٛ }: ه لجيتو، قاؿ اهلل تعالىعمى إحكاـ أمر كا  َّٰ َّٓ َسۡجَع َس ِٓ افَمََعٰىُٙ ١ۡ َِ ۡٛ {ٖد فِٟ ٠َ
أم  ,(2)

بٓ أََٔذ لَبض   }: كتعالىقاؿ اهلل سبحانو  ،الحكـىك : كالقضاء, أحكـ خمقيفٌ  َِ {فَٲۡلِط 
(3)

: أم ،

: قاؿ تعالى, (4)ىااألحكاـ كينفذٌ بألنو يحكـ  ؛اي القاضي قاضين م  كلذلؾ سي  ؛(اصنع كاحكـ)

ٓ إ٠َِّبُٖ } اْ إَِّلَّ ٓٚ ٰٝ َسثَُّه أََّلَّ رَۡعجُذُ لََع َٚ}
 قضيتي : نحك (الفراغ)كقد يككف القضاء بمعنى  (حكـى ): أم ,(5)

: قضى القاضي بيف الخصميف بمعنى: نحك (الفصؿ)بمعنى فرغت منيا، كبمعنى  ،حاجتي

 .(6)افصؿ بينيم
مية كٍ صفة حي : ذكر كىكف يي رع يجب أالقضاء في الشٌ  , فإفٌ بعد تعريؼ القضاء لغةن ك  

 .(7)ال في عمـك مصالح المسمميف ،كلك بتعديؿ أك تجريح رعيٌ تكجب لمكصكفيا نفكذ حكمو الشٌ 

                                                                 

صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم, الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني, المكتبة الثقافية  بي,اآل( (1
 ( 1/604) بيركت –

  12اآلية -سكرة فصمت ((2
  72اآلية  –سكرة طو  ((3

 ( 5/99, مقاييس المغة )ابف الفارس ((4
  23ية آلا – سكرة اإلسراء ((5
الفكاكو الدكاني  النفراكم, أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي, ((6

 (2/219ـ )1995 -ىػ 1415: عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني, دار الفكر, تاريخ النشر
اليداية الكافية الشافية لبياف , التكنسي المالكي الرصاع, محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل، الرصاع ((7

ىػ 1350حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية )شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع(, المكتبة العممية, الطبعة األكلى، 
(, الحطاب, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ 1/433)

 -ىػ 1412المالكي, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, دار الفكر, الطبعة الثالثة،  بالحطاب الر عيني
(, عميش, محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي, منح الجميؿ شرح مختصر 6/86ـ )1992

 (8/255ـ )1989ىػ/1409: بيركت, تاريخ النشر –خميؿ, دار الفكر 
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 : شرح قيود التعريف

إنو الفصؿ بيف الخصميف لقصره عمى الفصؿ : ف قاؿكرد عمى مى : كميةفة حي صً : قكلو

ف لـ يفصؿ فدؿٌ  ،لو نفكذ الفصؿ يكجب القضاء لو معنىن  مف ذلؾ؛ ألفٌ  الفعمي، كالقضاء أعـٌ   كا 

: , كقكلوصؿ أك لـ يفصؿف كاف فيو معنى اختص بو عف غيره شرعا فى مى  القاضي عرؼى  عمى أفٌ 

: (كلك بتعديؿ أك تجريح)قكلو , ك الفراغ أكبمعنى اإلمضاء , هؤ أم إمضا: (نفكذ حكمو الشرعي)

ليصير التعديؿ  أك تجريحشيء حكـ بو كلك كاف بتعديؿ  أم يكجب نفكذ حكمو الشرعي بكؿٌ 

القاضي  أخرج بو اإلمامة؛ ألفٌ : (ال في عمـك مصالح المسمميف)قكلو , ك ؽ الحكـكالتجريح متعمٌ 

بؿ كظيفتو  ،ليس لو قسمة الغنائـ كال تفريؽ أمكاؿ بيت الماؿ كال ترتيب الجيكش كال قتؿ البغاة

 .(1) لمطرفيف ساسية ىي الفصؿ بيف المتخاصميف بحكـ إلزاميٌ األ

 غير أفٌ , عمى سبيؿ اإللزاـ اإلخبار عف حكـ شرعيٌ : خر لمقضاء كىككيكجد تعريؼ آ

المراد بو أمر اإلخبار المحتمؿ  فإنو يكىـ أفٌ  ؛رفظ اإلخباذكر ل: كىي مسامحة ىذ التعريؼفي 

نما المراد بو أمر القاضي بحكـ شرعي عمى  ,كليس ذلؾ بمراد ,لمصدؽ كالكذب المقابؿ لئلنشاء كا 

 .(2) اإللزاـطريؽ 

 

 : الترجيح

                                                                 

الخرشي المالكي أبك عبد اهلل, شرح مختصر خميؿ لمخرشي, دار الفكر لمطباعة الخرشي, محمد بف عبد اهلل  ((1
 ( 2/219الفكاكو الدكاني ) ,(, النفراكم7/138بيركت, ) –
, عياض بف مكسى بف قاضي عياضال ,(8/255) (, عميش, منح الجميؿ6/86) الحطاب, مكاىب الجميؿ ((2

نىًة كالميٍختىمىطى التَّ  ,عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ ٍستىٍنبىطةي عمى الكيتيًب الميدىكَّ ًة , دار ٍنبييىاتي المي
، بيركت  الزرقاني, عبد الباقي بف يكسؼ  , (3/1608ـ )2011 -ىػ 1432لبناف, الطبعة األكلى،  –ابف حـز

رقاني عمى مختصر خميؿ كمعو و الزرقاني, الفتح الرباني فيما ذىؿ عن: بف أحمد الزرقاني المصرم, شرح الز 
 (7/226ـ ) 2002 -ىػ  1422لبناف, الطبعة األكلى،  –دار الكتب العممية، بيركت 
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كاألشمؿ  الباحث اقتصر عمى التعريؼ األعـٌ  فإفٌ  ،كعمى ىذا كبعد النظر في التعريفيف

كمية تكجب لمكصكفيا نفكذ حكمو الشرعي كلك بتعديؿ أك تجريح ال في صفة حي : لمقضاء كىك

 .عمـك مصالح المسمميف

 

 : تعريف اإلجرائية

أجرل , لرى جٍ ، كالمفعكؿ مي رو ، إجراء، فيك مجرلأجرل يجرم، أج :اإلجرائية في المغة

 .(1)أمضاه كأنفذه: قاـ بو أجرل األمر: أجرل بحثا, أسالو، جعمو يجرم: الماء كنحكه

التي تتبع في رفع الدعكل أماـ  الطرؽ ىي :صطالحفي اال اإلجرائيةاألصول القضائية 
عاـ في المحكمة مف اتياـ , كىي خطكات معينة يقـك بيا المحامي أك النائب ال(2)المحاكـ
 .(3) أك دفاع

                                                                 

ىػ  1429الطبعة األكلى، , أحمد مختار عبد الحميد عمر, معجـ المغة العربية المعاصرة, عالـ الكتبعمر, ( (1
 ( 1/367ـ ) 2008 -
 ( 1/361) دار الدعكة, ـ الكسيطمجمع المغة العربية بالقاىرة, المعج, مصطفى كآخركف ((2
 ( 2/918) مغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر, معجـ العمر,  ((3
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 األدلة عمى األصول القضائية اإلجرائية: المطمب ال اني
المرافعة أماـ : جرائية كمنياصكؿ القضائية اإلدلة األأعف  مطمبال يدكر الحديث في ىذا

القضاء, المستندات الحيكمية, سماع القاضي كبلـ الطرفيف لمقضاء بينيما, اتخاذ الختـ, نقض 

: اتياءجراا  دلة عمى البينات ك أالثاني تحدث الباحث عف مستندات ك قضاء القاضي, كفي الفرع 

 : اليميف ,اإلقرار اىد مع اليميف,كالشيادة, القضاء بالشٌ 

 جراءات قضائية عامةإى األدلة عم: الفرع األول

 انكزٚى انقزآٌ: ًٔل أ

 انًزافعت أياو انقضاء: نت األٔنٗانًسأ

دعػػاء المرفػػكع ء الترافػع أمػػاـ القاضػػي لمحكـػ باالي تحصػؿ أمػػاـ القضػػااإلجػػراءات التػػ مػف

ُۡ {: قاؿ تعالىإليو,  ُ الحكـ يجب أف يككف بعد أف يترافع الخصـك فإف , (1)}فَئِْ َجبُٓءَٚن فَٲۡحىُُ ث١ََٕۡٙ

 .بالقضية أماـ القاضي

 ت انُبٕٚتُ  انس  : اثاًَٛ 

 انًستُذاث انُحكًٛت: ٛتانًسأنت انثاَ

, كبينت لنا ضي أف يستند إلى مرجع يحكـ منو إلتماـ الفصؿ بيف المتخاصميفينبغي لمقا

عف الحارث بف عمرك، عف : بو كدليؿ ذلؾ نة النبكية كيفية كصكؿ القاضي لمحكـ المقضيٌ الس  

كيؼ : ـ بعث معاذا إلى اليمف، فقاؿى اهلل عميو كسمٌ اهلل صمٌ  رسكؿى  رجاؿ مف أصحاب معاذ، أفٌ 

ة رسكؿ اهلل فبسنٌ : فإف لـ يكف في كتاب اهلل؟، قاؿ: قاؿ ,ضي بما في كتاب اهللأق: فقاؿ ؟, تقضي

                                                                 

 (9/294, ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ) 42ية اآل –لمائدة سكرة ا ((1
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أجتيد : فإف لـ يكف في سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟، قاؿ: ـ، قاؿى اهلل عميو كسمٌ صمٌ 

 .(1) رسكؿ رسكؿ اهلل ؽى الحمد هلل الذم كفٌ : رأيي، قاؿ

 هقضاء بًُٛٓاسًاع انقاضٙ كالو انطزفٍٛ ن: انًسأنت انثانثت

بل يقضي الحاكـ بيف إف قضاء القاضي ال يككف إال مف بعد سماع الطرفيف, ف

عف أـ سممة، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى : كالدليؿ عمى ذلؾ ى يسمع كبلميماالمتخاصميف حتٌ 

إنكـ تختصمكف إلي، كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض، فأقضي لو  اهلل عميو كسمـ:

أسمع منو، فمف قطعت لو مف حؽ أخيو شيئا، فبل يأخذه، فإنما أقطع لو بو قطعة عمى نحك مما 

 .(2)مف النار

 اتخاذ الختم: المسألة الرابعة

 ,كاعتبارىا لدل الجيات المعنيةييشترط في األكراؽ القضائية لكي تكتسب الصفة الرسمية 

: ؾ، رضي اهلل عنو قاؿعف أنس بف مال: , كالدليؿ عمى ذلؾيجب أف تككف مختكمة بختـ رسميٌ 

كتابؾ إذا لـ  أيكاقرى تإنيـ لف : ـ أف يكتب إلى الرـك قيؿ لوى اهلل عميو كسمٌ لما أراد رسكؿ اهلل صمٌ 

 .(3)د رسكؿ اهللة, كنقشو محمٌ يكف مختكما, فاتخذ خاتما مف فضٌ 

                                                                 

ة الترمذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى, سنف الترمذم, شرك( (1
أحمد بف  (,3/608ـ )1975 -ىػ 1395مصر, الطبعة الثانية،  –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

, مؤسسة ؿمسند اإلماـ أحمد بف حنب, , أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيحنبؿ
إف أىؿ العمـ إال  ,ضعيف الحديث :اإلمام أحمد(، 36/333) ـ2001 -ىػ  1421الرسالة, الطبعة األكلى، 

 .قد تقبمكه كاحتجكا بو، فكقفنا بذلؾ عمى صحتو عندىـ
 (3/1337( النيسابكرم, صحيح مسمـ )(2
البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر ( (3

محمد زىير بف ناصر الناصر, دار : م, المحقؽصحيح البخار -رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو
ىػ 1422طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة األكلى، 

(1/24 ) 
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 نقض قضاء القاضي: المسألة الخامسة

عف أبي ىريرة، عف : ى ذلؾكالدليؿ عملقاضي آخر أف ينقض قضاء قاضي آخر  يحؽٌ 

فأخذ الذئب أحدىما، فاختصمتا  ،خرجت امرأتاف معيما كلداىما): ـ قاؿى اهلل عميو كسمٌ النبي صمٌ 

: رتا عمى سميماف عميو السبلـ، فقاؿ، فقضى بو لمكبرل منيما، فمٍ عميو السبلـفي الكلد إلى داكد 

ليذه نصؼ، كليذه  ,فعو بنصفيأقط: قضى بو لمكبرل، قاؿ سميماف: قالت ,كيؼ قضى بينكما؟

ال تقطعو، ىك كلدىا، فقضى بو لمتي أبت : غرل، فقالت الصٌ ونعـ، اقطع: قالت الكبرل: نصؼ

 .(1)(أف يقطعو

 .اتياءجراا  األدلة عمى البينات و : الفرع ال اني

: بلـبلة كالسٌ قاؿ عميو الصٌ  ,صكؿ اإلجراءات القضائيةأنة النبكية عمى مف الس   الدليؿ

ى اهلل عميو النبي صمٌ  كعف ابف عباس، أفٌ , (2) (ى عميوعى كاليميف عمى المدٌ  ،ة عمى المدعيالبين)

اليميف عمى  عى ناس دماء رجاؿ كأمكاليـ، كلكفٌ ى الناس بدعكاىـ، الدٌ طى عٍ لك يي ): ـ قاؿكسمٌ 

ؿ اإلنساف قبؿ قك ففيو أنو ال يي  ,ىذا الحديث قاعدة كبيرة مف قكاعد أحكاـ الشرعك , (3)(ى عميوعى المدٌ 

                                                                 

السنف الصغرل -المجتبى مف السنف ,النسائي, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي ((1
(, اإلماـ احمد بف 8/236)1986 – 1406حمب الطبعة الثانية،  –المطبكعات اإلسبلمية مكتب  لمنسائي,

 ح .الحديث صحي :مام احمد بن حنبلاال ,(14/185حنبؿ, مسند االماـ احمد بف حنبؿ)
ابف فرحكف, إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف  ,(3/167) ,البخارم, صحيح البخارم ((2

بصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ, مكتبة الكميات األزىرية, الطبعة األكلى، اليعمرم, ت
رقاني عمى مختصر خميؿ )1/238)1986 -ىػ 1406  القاضي عبد الكىاب, (,7/415(, الزرقاني, شرح الز 

اإلماـ »لمدينة , المعكنة عمى مذىب عالـ ايأبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالك
رسالة دكتكراة بجامعة أـ : مكة المكرمة أصؿ الكتاب -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز, «مالؾ بف أنس

 .(2/190بف رشد, المقدمات المميدات )ا(, 1/1570القرل بمكة المكرمة )
نقؿ العدؿ عف العدؿ , مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم, المسند الصحيح المختصر بمسمـ ((3

بيركت  -محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي : إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, المحقؽ
(3/1336) 
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ى عى مب يميف المدٌ فإف طي , ى عميوعى بؿ يحتاج إلى بينة أك تصديؽ المدٌ , عيو بمجرد دعكاهفيما يدٌ 

, د دعكاهطى بمجرٌ عٍ ـ الحكمة في ككنو ال يي ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ الرسكؿ ف كقد بيٌ , فمو ذلؾ ,عميو

عميو أف  لممٌدعىى يمكف كال, دىا الدعى قـك دماء قـك كأمكاليـ كاستبيحألنو لك كاف أعطى بمجرٌ 

بينتؾ )كقاؿ ألحد رجميف تخاصما إليو  عي فيمكنو صيانتيما بالبينة,كأما المدٌ , يصكف مالو كدمو

كال تجب إال أف  ,د الدعكلي بمجرٌ عً ى عميو لممدٌ عى كال تجب اليميف عند مالؾ عمى المدٌ  (أك يمنيو

 .(1) وى عميعى فإف ثبتت الخمطة حمؼ المدٌ  ,تككف بينيما مخالطة

 الشيادة: األولى ةالمسأل

 : تعريف الشيادة

 (أشيد بكذا): ىي الحضكر، كالعمـ، كالحمؼ، كالخبر القاطع، يقكؿ: الشيادة في المغة

 .(2)ىك الحاضر: أم أحمؼ، كالمشاىدة ىي المعاينة، كالشاىد

 لمغير عمى اإلخبار في مجمس الحكـ بمفظ الشيادة إلثبات حؽٌ : في االصطالحالشيادة 

 .(3)الغير

، لمغير عمى النفس ثبات حؽ  اإلقرار إ كىنا يظير االختبلؼ بيف اإلقرار كالشيادة, فإفٌ 

 لمغير عمى الغير. ثبات حؽٌ كالشيادة إ

                                                                 

, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي, الكافي في بف عبد البرا ((1
ثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية, الطبعة الثانية، فقو أىؿ المدينة, مكتبة الرياض الحدي

 ( 2/921ـ )1980ىػ/1400
، الرازم، (2/513النياية في غريب الحديث كاألثر )ابف األثير، (، 3/221) ، معجـ مقاييس المغةابف فارس ((2

يكسؼ : ، المحقؽزيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم، مختار الصحاح
, مصطفى (1/169) صيدا، الطبعة الخامسة –الدار النمكذجية، بيركت  -الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 ( 1/497) مجمع المغة العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيط , دار الدعكة, كآخركف
د بف عرفة الدسكقي الدسكقي, محمد بف أحم, (6/47المكسكعة الفقيية الككيتية )مجمكعة مف العمماء,  ((3

 (  4/164) المالكي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, دار الفكر



  21 
 

ذا  ,يعً ـ لممدٌ كً حي  فإف أقرٌ  عاء,دٌ ى عميو عف االعى المدٌ  ؿي أىسي يي عً في حاؿ ادعاء المدٌ  كا 

نية آيات القر ت عمييا اآلاإلثبات الشرعية التي نصٌ  , مف طرؽثبات دعكاهإعي مب مف المدٌ أنكر طي 

 : كاألدلة عمى ذلؾ ,كالسنة النبكية الشيادة

ِِۚ }: قاؿ تعالى .1 َذحَ لِِلَّ َٰ ُّٛاْ ٱٌشَّٙ أَل١ِ َٚ  ُۡ ٕىُ ِِّ ٞۡ َعۡذٖي  َٚ ِٙذُٚاْ َر أَۡش َٚ}
(1). 

ُۡ ٠َىُ }: قاؿ تعالى .2 َّ ُۡ  فَئِْ ٌ َجبٌِىُ ٓ سِّ ِِ  ِٓ ١َذ٠ۡ ِٙ ِٙذُٚاْ َش ٱۡسزَۡش َٚ  ً ِٓ فََشُج ١ۡ َشأَرَ  َٛٔب َسُجٍَ ِۡ ٱ َٚ ِْ ٓب َّّ ِِ 

ََّل ٠َۡأَة ٱٌشََُّٙذآُء إِرَ  َٚ  
ِٰٜۚ ب ٱۡۡلُۡخَش َّ َش إِۡحَذٰىُٙ ب فَزَُزوِّ َّ ًَّ إِۡحَذٰىُٙ َٓ ٱٌشََُّٙذآِء أَْ رَِع ِِ  َْ ۡٛ ب رَۡشَظ َِ ا 

 
{دُُعٛاِْۚ

(2). 

َذحُ ث١َِٕۡ  }: قاؿ تعالى .3 ُٕٛاْ َشَٰٙ َِ َٓ َءا َِّز٠ َب ٱٌ أ٠َُّٙ
ٓ ا ٠َٰ َٚ ِْ َر َِّخ ٱۡثَٕب ِص١ َٛ ٌۡ َٓ ٱ ُد ِح١ ۡٛ َّ

ٌۡ ُُ ٱ ُۡ إَِرا َحَعَش أََحَذوُ ىُ

ُۡ  َعۡذيٖ  ٕىُ ِِّ}
(3). 

أىؿى  كجؿٌ  رفكا بالشيادة، كأنيـ الذيف أمر اهلل عزٌ الشيكد أشخاصه معمكمكف قد عي : كجو الداللة

ُۡ  }: الحقكؽ باستشيادىـ بقكلو َجبٌِىُ ٓ سِّ ِِ  ِٓ ١َذ٠ۡ ِٙ ِٙذُٚاْ َش ٱۡسزَۡش َٚ   ً ِٓ فََشُج ١ۡ ُۡ ٠َىَُٛٔب َسُجٍَ َّ َشأَرَ  فَئِْ ٌ ِۡ ٱ َٚ ِْ ب

َٓ ٱٌشََُّٙذآءِ  ِِ  َْ ۡٛ َّّٓ رَۡشَظ ِِ}
ركا بإجابة داعييـ إلقامة شيادتيـ بعد ما استيٍشيدكا مً ، كأنيـ أي (4)

ا َعۡذيٖ }: ىكعف ابف عباس في تفسير قكلو تعال, فشيدكا َٚ ُۡ  َر ٕىُ ذكا عدؿ مف أىؿ ): قاؿ ،(5) {ِِّ

 .(6)(بلـاإلس

ى اهلل قاؿ رسكؿ اهلل صمٌ : عف األعمش، قاؿنة النبكية الشريفة, الدليؿ عمى الشيادة في الس   .4

كىك فييا فاجر، ليقتطع بيا ماؿ امرئ مسمـ، لقي اهلل  ،ف حمؼ عمى يميفمى ): ـعميو كسمٌ 
                                                                 

  2يةاآل –سكرة الطبلؽ  ((1
  282 اآلية –سكرة البقرة  ((2
  106 اآلية -سكرة المائدة  ((3
  282 اآلية –( سكرة البقرة (4

  106 اآلية –( سكرة المائدة (5
د بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ ( ابف جرير, محمد بف جرير بف يزي(6

 ( 6/74ـ )2000 -ىػ 1420القرآف, مؤسسة الرسالة , الطبعة األكلى، 
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كاف بيني كبيف رجؿ مف الييكد أرض فجحدني، : فقاؿ األشعث: قاؿ (كىك عميو غضباف

 ,(1)نةألؾ بيٌ : ـى اهلل عميو كسمٌ ـ، فقاؿ لي رسكؿ اهلل صمٌ ى اهلل عميو كسمٌ و إلى النبي صمٌ فقدمت

, (2)يا رسكؿ اهلل، إذا يحمؼ كيذىب بمالي: قمت: احمؼ، قاؿ: فقاؿ لمييكدمٌ : ال، قاؿ: قمت

َّ }: فأنزؿ اهلل تعالى ُۡ ثَ ِٙ ِٕ َّٰ ٠ۡ أَ َٚ  ِ ِذ ٱلِلَّ ۡٙ َْ ثَِع َٓ ٠َۡشزَُشٚ َِّز٠ َّْ ٱٌ {ب ل١ًٍَِل ٕ  إِ
(3). 

الحقكؽ إلى  الحقكؽ كاألنفس, كردٌ  تيحفىظٍ ىذه األدلة عمى الشيادة, التي عف طريقيا  .5

كت فً كت األعراض, كسي يً نات لضاعت الحقكؽ, كانتي أصحابيا, كلكال الشيادة كغيرىا مف البيٌ 

 الدماء.

 في األموال القضاء بالشاىد مع اليمين: المسألة ال انية

 ماماؿ إذا أقاـ المدعي عمى : اإلثبات بالشاىد كاليميف ؼد مف ذكر تعريفي المقدمة ال ب

لتكميؿ  عي إقامة شاىد ثافً ر عمى المدٌ كيتعذٌ , (4)شاىدا كاحدا عدال، كحمؼ معو أخذ ما ادعى

ـ ىذا اليميف بمقاـ الشاىد فو القاضي أف يحمؼ عمى حقٌ رعي في الشيادة, فيكمٌ النصاب الشٌ  و, كيقك

 .(5)الثاني

 

 

 : ريفةنة النبكية الشٌ القضاء بالشاىد كاليميف في السٌ  مشركعية كاألدلة عمى

                                                                 

 , ىذا ما كاف يطمؽ عمى البينة في قديـ الزماف.المقصكد في البينة ىنا الشيادة ((1
 ( 3/121البخارم, صحيح البخارم ) ((2
  77 اآلية – سكرة اؿ عمراف ((3

تبصرة الحكاـ في أصكؿ , ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرمإبراىيـ بف عمي بف محمد،  ابف فرحكف,  ((4
  (1/326ـ )1986 -ىػ 1406 الطبعة األكلى, مكتبة الكميات األزىرية, األقضية كمناىج األحكاـ

رقاني عمى مختصر خميؿ) ((5   (7/330الزرقاني, شرح الز 
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ى ضى قٍ ما يي  ككؿٌ , (1)(قضى بيميف كشاىد)ـ ى اهلل عميو كسمٌ رسكؿ اهلل صمٌ  أفٌ  اس،عف ابف عبٌ  .1

كقضى بو جماعة , (2)كبالنككؿ مع اليميف ,فيو بالشاىد كاليميف يقضى فيو بالمرأتيف كاليميف

 .(3)لـ يرك عف أحد منيـ أنو أنكرهمف الصحابة ك 

كيميف  ،ـ، )أجاز شيادة الرجؿى اهلل عميو كسمٌ النبي صمٌ  سد الجيني، أفٌ أعف سرؽ بف  .2

 .(4)الطالب(

عي القضاء بالشاىد كاليميف فيو مصمحة عامة في المحافظة عمى الحقكؽ, حيف ال يجد المدٌ  .3

لمركنة في إيصاؿ الحقكؽ إلى أىميا, با رعيٍ ز بو القضاء الشٌ , كىذا ما يتميٌ شاىدنا كاحدنا

تنصؼ الجميع, عف طريؽ إقامة العدؿ  كالمحافظة عمى األمكاؿ كالدماء كاألعراض, محافظةن 

 بيف الناس.

 اإلقرار: المسألة ال ال ة

 : ار حيثفي البداية البد لنا مف تعريؼ اإلقر 

 .(5) االعتراؼ بو كأنو أثبتو: يءاإلقرار بالشٌ  :اإلقرار في المغة

 

 .(1) خبر يكجب حكـ صدقو عمى قائمو فقط بمفظو أك بمفظ نائبو: ااإلقرار شرعً 

                                                                 

 ( 3/1337) يح مسمـ, صحمسمـ ((1
الفاسي, شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي الفاسي، المعركؼ بػ زركؽ,  ((2

لبناف الطبعة األكلى،  –شرح زركؽ عمى متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني, دار الكتب العممية، بيركت 
 ( 2/909ـ ) 2006 -ىػ  1427

 ( 1/325ة الحكاـ)فرحكف, تبصر  ف( اب(3
: تحقيؽ، سنف ابف ماجو، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيدابف ماجو،  ((4

صحيح  :االلباني ,(2/793فيصؿ عيسى البابي الحمبي ) -دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي
 لغيره.

 ( 9/296(، ابف عرفة، المختصر الفقيي )17/558) ( ابف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة(5
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 : شرح مفردات التعريف

كنحكىما كنطؽ الكافر  كاشتريتي ، كبعتي  يدخؿ إقرار الككيؿ كتخرج اإلنشاءات، 

فيك مف اإلقرار، كيخرج أيضا  (كنت استممتي ): يادتيف لئلخبار عنيما بأنو فعميما كقكلوبالشٌ 

أحد، كالشيادة خبر يكجب حكـ  الركاية خبر يكجب حكـ صدقو عمى كؿٌ  ألفٌ  ؛كاية كالشيادةالر 

 .(2) صدقو عمى غيره فقط

 : اإلقرار في القران الكريم مشروعية األدلة عمى

ٓ دِ }: تعالىقاؿ  .1 ِِّ َْ أَٔفَُسىُُ  ََّل رُۡخِشُجٛ َٚ  ُۡ بَٓءوُ َِ َْ ِد ُۡ ََّل رَۡسفِىُٛ مَىُ
١ثَٰ ِِ إِۡر أََخۡزَٔب  َٚ َُّ ُ ُۡ ث ِشوُ َٰ٠

 َْ ُۡ رَۡشَٙذُٚ ُ أَٔز َٚ  ُۡ ُ {أَۡلَشۡسر
(3). 

كاعترفتـ بو كلـ تنكركه  ,أم أقررتـ بيذا الميثاؽ أييا الحاضركف المخاطبكف: كجو الداللة

 .(4)بألسنتكـ، بؿ شيدتـ بو كأعمنتمكه، فالحجة عميكـ قائمة

َّج١ِِّ}: لبي رعبٌٝ .2 َك ٱٌٕ
١ثَٰ ِِ  ُ إِۡر أََخَز ٱلِلَّ تٖ َٓ ٌَ  َۧٚ ٓ ِوزَٰ ِِّ  ُ بٓ َءار١َۡزُىُ خٖ  َّ َّ ِحۡى َُّ َجبٓءَ  َٚ ُ ُۡ َسسُٛي  ث وُ

ب  َّ َصذِّق  ٌِّ اْ ُِّ ٓٛ ُ ٞ  لَبٌ ُۡ إِۡصِش ٌِىُ
ٰ
ٰٝ َر ُۡ َعٍَ ُ أََخۡزر َٚ  ُۡ ُ ُۚۥِ لَبَي َءأَۡلَشۡسر َّٗ ٌَزَُٕصُشٔ َٚ َّٓ ثِِٗۦ  ُ ٕ ِِ ُۡ ٌَزُۡؤ َعىُ َِ

 ِِّ َعىُُ  َِ أََٔ۠ب  َٚ  لَبَي فَٲۡشَٙذُٚاْ 
َٓ أَۡلَشۡسَٔبِۚ ِذ٠ ِٙ

{َٓ ٱٌشَّٰ
(5). 

 امكثقن , كاف ىك شاىده كأشيد عميو رسمو ,ا جميبلن ا رىيبن مكثقن , لقد أخذ اهلل سبحانو: كجو الداللة

لما معو، أف يؤمف  اقن صد  رسكؿ أنو ميما آتاه مف كتاب كحكمة، ثـ جاء رسكؿ بعده مي  عمى كؿٌ 

 .رسكؿ بينو كبيف كؿٌ  اكجعؿ ىذا عيدن  بو كينصره، كيتبع دينو

                                                                                                                                                                                          

رقاني عمى مختصر خميؿ ((1 (، النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد 6/164) الزرقاني، شرح الز 
 (2/246القيركاني )

 المرجع السابؽ. ((2
  90 اآلٌة –سورة البقرة  ((3

راغي, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده المراغي, أحمد بف مصطفى المراغي, تفسير الم ((4
 ( 1/161ـ ) 1946 -ىػ  1365بمصر, الطبعة األكلى، 

  99 اآلٌة -ال عمران سكرة ((5
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كاهلل الجميؿ الكبير , يـ في مشيدكالتعبير القرآني يطكم األزمنة المتتابعة بيف الرسؿ كيجمعيـ كمٌ 

ُۡ  لَبيَ }: قاؿ تعالى: ىؿ أقركا ىذا الميثاؽ كأخذكا عميو عيد اهلل الثقيؿ: يخاطبيـ جممة ُ َءأَۡلَشۡسر

  ٞ ُۡ إِۡصِش ٌِىُ
ٰ
ٰٝ َر ُۡ َعٍَ ُ أََخۡزر َٚ}

(1)
اْ أَۡلَشۡسَٔبِۚ }: ، قال تعالىكىـ يجيبكف  ٓٛ ُ {لَبٌ

(2). 

 ف الرسؿ.بعدىـ مً  فٍ كا بما جاء مى قي كا كاعترفكا كصدَّ قرٌ الرسؿ عمييـ السبلـ أ أم أفٌ 

 : اإلقرار مشروعية الدليل من السنة النبوية عمى

أف ماعز بف مالؾ األسممي، أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، : ، قاؿشيبوعف أبي 

ني أريد أف تطيرني، فرده، فمما كاف مف فقاؿ: يا رسكؿ اهلل،  إني قد ظممت نفسي، كزنيت، كا 

اهلل عميو كسمـ الغد أتاه، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسؿ رسكؿ اهلل صمى 

فقالكا: ما نعممو إال كفي العقؿ مف  (كف بعقمو بأسا، تنكركف منو شيئا؟أتعمم) إلى قكمو، فقاؿ:

ما نرل، فأتاه الثالثة، فأرسؿ إلييـ أيضا فسأؿ عنو، فأخبركه أنو ال بأس بو، كال بعقمو، صالحينا في

 .(3) فمما كاف الرابعة حفر لو حفرة، ثـ أمر بو فرجـ

                                                                 

 99 اآلٌة -ال عمران سكرة( (1

 -القاىرة, الطبعة السابعة عشر  -بيركت، سيد قطب, إبراىيـ حسيف الشاربي في ظبلؿ القرآف, دار الشركؽ ((2
  81 اآلية –, سكرة اؿ عمراف (1/420ىػ )1412

 (.3/1323مسمـ، صحيح مسمـ ) ((3
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 اليمين: المسألة الرابعة

 : في البداية البد لنا مف ذكر تعريؼ اليميف في المغو كاإلصطبلح

ألنيـ كانكا إذا  ؛ي بذلؾم  سي : يقاؿ ,ف كأيمافمع أيمٍ سـ أك التزاـ, الجقى  :في المغة اليمين

 .(1) امرئ منيـ يمينو عمى يميف صاحبو تحالفكا ضرب كؿٌ 

عبارة عف تأكيد األمر كتحقيقو بذكر اسـ اهلل أك بصفة مف : اليمين في االصطالح

 .(2) صفاتو عز كجؿ

 : اليمينمشروعية الدليل عمى 

ف حمؼ عمػى يمػيف يسػتحؽ بيػا مػاال مى : ضي اهلل عنوقاؿ عبد اهلل ر : عف أبي كائؿ، قاؿ

ِ }: كىك فييا فاجر، لقي اهلل كىك عميو غضباف، فأنزؿ اهلل تصديؽ ذلؾ ِذ ٱلِلَّ ۡٙ َْ ثَِع َٓ ٠َۡشزَُشٚ َِّز٠ َّْ ٱٌ إِ

ن  ٕ َّ ُۡ ثَ ِٙ نِٕ َّٰ ٠ۡ أَ ٍِن١ًل َٚ ُ ب لَ ُُ ٱلِلَّ ُٙن ُّ ََّل ٠َُىٍِّ َٚ ُۡ فِننٟ ٱۡۡلِٓخنَشِح  ُٙن نَك ٌَ
ئِننَه ََّل َخٍَٰ

ٓ ٌَٰ ْٚ ُ ََّل أ َٚ ننِخ  َّ م١َِٰ
ٌۡ ََ ٱ ۡٛ ُۡ ٠َن ِٙ ٌَن١ۡ ََّل ٠َٕإُننُش إِ َٚ  

  ُ ٌِنن١ ُۡ َعننَزاةي أَ ُٙنن ٌَ َٚ  ُۡ ِٙ ١ {٠ُننَكوِّ
ثكـ أبػػك عبػػػد مػػا يحػػدٌ : األشػػعث بػػف قػػيس خػػرج إلينػػا، فقػػاؿ إفٌ  ثػػـٌ , (3)

صدؽ، لفي كاهلل أنزلت، كانػت بينػي كبػيف رجػؿ خصػكمة فػي : فقاؿ: فحدثناه، قاؿ: الرحمف؟ قاؿ

: شػاىداؾ أك يمينػو, قمػت: ـ، فقػاؿ رسػكؿ اهللى اهلل عميػو كسػمٌ لػى رسػكؿ اهلل صػمٌ بئر، فاختصمنا إ

                                                                 

بي, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي, الصحاح ا(, الفار 1/126) الرصاع, شرح حدكد ابف عرفة ((1
, (6/2221) ـ1987 -  ىػ1407الطبعة الرابعة , بيركت –تاج المغة كصحاح العربية, دار العمـ لممبلييف 

 .(6/158معجـ مقاييس المغة )ابف فارس، 
( خميؿ, خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم, مختصر العبلمة خميؿ, دار (2

(, القكنكم, قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي 1/82مػ )2005ىػ/1426الحديث، القاىرة, الطبعة األكلى، 
لفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء, المحقؽ: يحيى حسف مراد, القكنكم الركمي الحنفي, أنيس ا

  .(1/61ىػ )1424-ـ2004دار الكتب العممية
  99 اآلٌة –سورة ال عمران  ((3
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بيػا  ف حمػؼ عمػى يمػيف يسػتحؽٌ مى : ـى اهلل عميو كسمٌ ا يحمؼ كال يبالي، فقاؿ رسكؿ اهلل صمٌ إنو إذن 

 .(1)، كىك فييا فاجر، لقي اهلل كىك عميو غضبافماالن 

ٕ  }: فأنزؿ اهلل تصديؽ ذلؾ، ثـ اقترأ ىذه اآلية َّ ُۡ ثَ ِٙ ِٕ َّٰ ٠ۡ أَ َٚ  ِ ِذ ٱلِلَّ ۡٙ َْ ثَِع َٓ ٠َۡشزَُشٚ َِّز٠ َّْ ٱٌ {ب ل١ًٍَِل إِ
إلى , (2)

ُ  }: قكلو تعالى ُۡ َعَزاةي أ١ٌَِ ُ ٌَٙ َٚ}
ى عميو عى ي كالمدٌ عً أف يككف بيف المدٌ  كيشترط في إدالء اليميف ،(3)

، فإذا جاءه الرجؿ كىك يقضي بيف الناس قاضينانو كاف يحضر إ": قاؿ مالؾ, مخالطة أك مبلبسة

ف  ي عميو,عً نظر، فإف كانت بينيما مخالطة أك مبلبسة أحمؼ الذم ادٌ : اعي عمى الرجؿ حق  يدٌ  كا 

عى عمى رجؿ كعمى ذلؾ األمر عندنا، أنو مف ادٌ : قاؿ مالؾ لـ يكف شيء مف ذلؾ لـ يحمفو,

حمؼ بطؿ ذلؾ فإف  ى عميو,عى بدعكل، نظر فإف كانت بينيما مخالطة أك مبلبسة أحمؼ المدَّ 

ف أبى أف يحمؼ، كري  الحؽٌ   .(4) "و، أخذ حقٌ عي، فحمؼ طالب الحؽٌ اليميف عمى المدٌ  دَّ عنو، كا 

 

 

                                                                 

 ( 1/123( مسمـ، صحيح مسمـ )(1
 99 اآلٌة –سورة ال عمران  ((2

الذخيرة, دار ي, لرحمف المالكي الشيير بالقراف( القرافي, أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد ا(3
, القاضي أبك محمد القاضي عبد الكىاب(, 11/52ـ ) 1994بيركت , الطبعة األكلى،  -الغرب اإلسبلمي

, الطبعة  , اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ,يعبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم المالك دار ابف حـز
, خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي خميؿ(, 2/960ـ )1999 -ىػ 1420األكلى، 

المصرم, التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب, مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث 
المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة  الثعمبي البغدادم المالكي, ,(8/20ـ )2008 -ىػ 1429الطبعة األكلى، 

 77 اآلية –عمراف  ، سكرة اؿ(1/1567)
مكطأ اإلماـ مالؾ صححو كرقمو كخرج , مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدنيمالؾ ابف أنس,  ((4

ـ 1985 -ىػ 1406 ,لبناف –دار إحياء التراث العربي، بيركت  ,محمد فؤاد عبد الباقي: أحاديثو كعمؽ عميو
(2/725 ) 
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جراءات , واإلوظيفيروطو, واالختصاص المكاني والأركان القضاء وش: المبحث ال اني

  العامة في القضاء.

كالكظيفي  في ىذا المبحث عف شركط القضاء كاالختصاص المكاني يتمحكر الحديث 

كىذا المبحث يتحدث عف الجانب المكضكعي في القضاء الذم  كاإلجراءات العامة في القضاء,

عف أركاف في المطمب األكؿ ال يخمك مف الجانب اإلجرائي الذم يجب ذكره ىنا, كقد تحدثت 

في  تي ثتحدٌ قد , طريقة القضاء, ك ى بوعى المدٌ  , الحكـى عميوعى المدٌ , يعً المدٌ , القاضي, القضاء

, كشركط االستحباب, كشركط إذا لـ تكجد شركط الكالية: , مثؿشركط القضاءالمطمب الثاني عف 

االختصاص : كالمكانيٌ  عف االختصاص الكظيفيٌ  تحدثتي : , كفي المطمب الثالثيفسخ القضاء

, كفي , ك قكاعد االختصاص المكانيٌ , كاختصاصات القاضي, االختصاص المكانيٌ الكظيفي

مصدرية القضاء : جرائية العامة في القضاء مثؿاألصكؿ اإل: فع تي ابع تحدثالمطمب الر 

لكتاب كالخطاب في مراحؿ ا, نقض القضاءاإلسراع في القضاء, , كاستقبلليتو, تجنب الشكميات

 .اكثرىا اعتمادن أك  اختبلؼ درجات البينات كترتيبياالقضاء, 
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 أركان القضاء: المطمب األول

نتعرؼ  ينبغي لنا أف ،قضية تي يجب أف تتكافر لمقضاء في أمٌ قبؿ البدء باألركاف ال

جانبو, كفبلف يأكم إلى ركف شديد، أم إلى : شيء كؿٌ  : كىك ركففي المغة الركفعمى تعريؼ 

كالركف في , (1)األركاف: ركفكجمع عشيرة كمنعة, كركنت إلى فبلف أركف إليو رككنا, 

 .(2)كده الكجكد مع ككنو داخبل في الماىيةىك ما يمـز مف عدمو العدـ كمف كج االصطبلح:

ف إ ،كالقضاء ىك الفصؿ بيف المتخاصميف, كلمقضاء أركاف يجب أف تتكافر جميعيا

دة أك قكاعد يرتكز عمييا ركاف تعتبر بمثابة قاعالقضاء دكنو, كلكؿ شيء أ اختؿ بعضيا ال يصحي 

فيو, الحكـ, طريقة  , المقضيٌ ي لوعى ي, المدٌ عً القاضي, المدٌ : ركاف القضاء ستة ىيالشيء كأ

 القضاء.

 القاضي: الفرع األول

بطاؿ إلظيار الحؽٌ  ,تمامياة إلساسيٌ أعناصر  فرمحاكمة يجب أف تتكا البدء بأمٌ  قبؿ  كا 

يصاؿ الحقكؽ  ,فالمتداعيليقـك بالفصؿ بيف  ,القاضي أك الحاكـ: ىذه العناصر كأىـٌ  ,الباطؿ كا 

بكجو شرعي قائـ عمى النصكص مف األدلة ف االمتنازع طرفافالمع ما يقدمو  اتزامنن  ,إلى أىميا

 عف شركط القاضي في مطمب تي تحدثقد , ك نة كالعرؼ كالعادات كالتقاليدالمتبعة في الكتاب كالس  

 .(3)مستقؿ 

                                                                 

بيركت, الطبعة  –دريد األزدم, جميرة المغة, دار العمـ لممبلييف  , أبك بكر محمد بف الحسف بفبف دريدا ((1
 ( 2/799ـ )1987األكلى، 

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ المركزم,  ((2
كتب العممية، بيركت، دار ال, محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي, قكاطع األدلة في األصكؿ, الشافعي
 ( 1/101ـ )1999ىػ/1418الطبعة األكلى، , لبناف
 المطمب الثاني.  ,المبحث الثاني( (3
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 يع  المد  : الفرع ال اني

ف عريت دعكاه مف ي مى عً كالمدٌ  ,(1)(مف اٌدعىالبينة عمى ): قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

، (2)كىك مف كانت دعكاه عمى خبلؼ الظاىر قكلو عف مصدؽ, كىك مف تجردٌ  جح غير شيادة,مر 

ي عً ي أضعؼ لخركجو عف معيكد أك لمخالفة أصؿ كىذا ما يقصد بو أف المدٌ عً كقكؿ المدٌ 

، كىك الذم لك سكت لترؾ عمى (4) ي ىك الذم يقكؿ كافعً كالمدٌ , (3) ايف سببن أضعؼ المتداع

نما جي  ,ى عميوعى ي كالمدٌ عً الفرؽ بيف المدٌ مف عرؼ  , كسككتو مت عً فقد عرؼ كجو القضاء، كا 

ى الناس طى عٍ لك يي ): بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ المفيـك مف قكلو ك ا باألمة عي رفقن البينة عمى المدٌ 

, (5)(عى كاليميف عمى مف أنكرنة عمى مف ادٌ البيٌ  ىـ، لكفٌ عى رجاؿ أمكاؿ قـك كدماءى بدعكاىـ الدٌ 

مت اليميف عمى عً جانبو أضعؼ مف أجؿ أنو يريد أف يثبت، كجي  عي؛ ألفٌ نة عمى المدٌ البيٌ  متعً كجي 

 .(6) إذ األصؿ براءة الذمة ,عي األصؿا مف أجؿ أنو يدٌ ف أنكر؛ ألنو أقكل جانبن مى 

                                                                 

(, ابك االصبغ, عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدم الجياني القرطبي 3/167البخارم, صحيح البخارم )( (1
األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ, دار الحديث، الغرناطي أبك األىٍصبىغ, ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ 

 (1/78ـ )2007 -ىػ 1428جميكرية مصر العربية,  -القاىرة 
 ( 12/312القرافي, الذخيرة )( (2
القكانيف الفقيية , ابف جزم, أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي( (3
عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم, تبصرة الحكاـ في (, ابف فرحكف, إبراىيـ بف 1/197)

  .(1/143ـ )1986 -ىػ 1406أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ, مكتبة الكميات األزىرية, الطبعة األكلى، 
العدكم, أبك الحسف, عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم العدكم, حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب ( (4

, صالح بف عبد السميع بي(, اآل2/339ـ )1994 -ىػ 1414: بيركت, تاريخ النشر –دار الفكر الرباني, 
(, الخرشي, 1/604بيركت ) –اآلبي األزىرم, الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني, المكتبة الثقافية 

بيركت  –ر الفكر لمطباعة محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل, شرح مختصر خميؿ لمخرشي, دا
(7/135) 
 ( 3/1336, صحيح مسمـ )مسمـ( (5
النفراكم, األحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي, الفكاكو ( (6

 ،دكم(, الع2/220ـ )1995 -ىػ 1415: الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني, دار الفكر, تاريخ النشر
 ( 1/604) الثمر الداني ,اآلبي (,2/339) حاشية العدكم
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 ى عميوع  المد  : الفرع ال الث

صؿ أك فؽ أكاف قكلو عمى كى  فٍ ك مى ىي و المٌدعى عميو ىك الطرؼ الثاني في الدعكل 

ى عى المدٌ فإٌف كبعبارة أخرل  ,كيصدؽ مع يمينو كخصـك ىؤالء المتقدميف, ى عميوعى ظاىر فيك المدٌ 

ى عميو ىك الذم عى ى عميو ىك الذم يقكؿ لـ يكف كالمدٌ عى كالمدٌ  ,(1) يف سبباعميو ىك أرجح المتداع

 براءة ذمتواألصؿ  ألفٌ  ى عميو مع يمينو؛عى فالقكؿ قكؿ المدٌ , (2)ترؾ عمى سككتولك سكت لـ يي 

(3). 

 : ى عميوع  ي والمد  ع  شروط المد  

 شرط األىمية، كشرط الصفة.: ى عميو شرطافعى ي كالمدٌ عً مف المدٌ  شترط في كؿ  يي 

ككذلؾ الجكاب  ,ا يترتب عميو أحكاـ شرعيةعكل تصرفن ا كانت الدٌ لمٌ : شرط األىمية أوالً 

 لمقياـ ى عميو أىبلن عى ي كالمدٌ عً مف المدٌ  عنيا، فقد ذىب الفقياء في الجممة عمى أف يككف كؿٌ 

 ,أك كصيٌ  رعي مف كليٌ و ممثمو الشٌ لو بحقٌ  بي ليس أىبل فيطالً  فٍ كأما مى  ,رعيةفات الشٌ بالتصرٌ 

الدعكل  شترط فيو الرشد، كتصحي ي فبل يي عً فأما المدٌ : ى عميوعى ي كالمدٌ عً كالمالكية يفرقكف بيف المدٌ 

ى عميو، فتشترط فيو األىمية الكاممة، فإف كاف عى كأما المدٌ , (4)كالمحجكر يٌ بمف السفيو كالصٌ 

 .الدعكل عميو عديميا أك ناقصيا لـ تصحٌ 

                                                                 

بمغة , أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكيالصاكم,  ,(6/54)القرافي, الذخيرة  ((1
السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ 

( الدردير لكتابو اًلؾو اـً مى مى  القكانيف الفقيية ، ابف جزم,(3/42دار المعارؼ ) ,المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإلًٍ
(1/197 ) 
 ( 1/604) الثمر الداني ،اآلبي, (2/339) حاشية العدكم ,العدكم ,(2/220) الفكاكو الدكاني ,النفراكم ((2
 (1/143) تبصرة الحكاـ ,بف فرحكفا((3
  (6/127) ىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿمكاالحطاب,  ((4
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ى عميو ذا شأف في عى ي كالمدٌ عً مف المدٌ  المقصكد بو أف يككف كؿٌ : شرط الصفة ا انيً 

عي لمدٌ كيعتبره كافيا لتخكيؿ ا, ارع بيذا الشأفالقضية التي أثيرت حكليا الدعكل، كأف يعترؼ الشٌ 

 .(1) ى عميو بالجكاب كالمخاصمةعى االدعاء، كلتكميؼ المدٌ  حؽٌ 

 الحكم: الفرع الرابع

سنة النبكية الشريفة, إذ ف الكريـ كالٌ حكاـ المكجكد في القرآعمى القاضي أف يستند إلى األ

ِْ ٱۡحىُُ ث١ََُُٕۡٙ }: دستكر يعتكز عميو القاضي حينما يقضي بيف الناس, قاؿ تعالى اىم أَ بٓ أََٔكَي َٚ َّ ثِ

 ُ {ٱلِلَّ
ى د رسكؿ اهلل صمٌ نبيو محمٌ  سنةيرجع إلى فإف لـ يجد تعالى, مف كتاب اهلل ىك الحكـ ك , (2)

فقضى بما اتفقكا عميو، فإف  ,نة شيئا نظر في أقكاؿ الصحابةفإف لـ يجد في السٌ  ,ـاهلل عميو كسمٌ 

ف ك كاليـ قأ عنده اختمفكا قضى بما صحبتو األعماؿ مف ذلؾ، فإف لـ يصحٍ  لو أف يجتيد، كا 

إجماع  ا، ككذلؾ الحكـ في إجماع التابعيف بعد الصحابة رضي اهلل عنيـ، كفي كؿٌ خالفيـ جميعن 

 .(3)عصر مف األعصار إلى يـك القيامة ينعقد في كؿٌ 

 ى بوع  المد  : الفرع الخامس

, اقن ا محقعى فيو أىف يككف معمكمن كشرط المدٌ , (4)المقضي فيو ىك جميع الحقكؽإفَّ 

 لـ (عميو شيء)قة، فمك قاؿ لي حيحة، كىي أىف تككف معمكمة محقٍ كالدعكل المسمكعة ىي الصٍ 

                                                                 

 ىػ(1427-1404الككيت, المكسكعة الفقيية الككيتية, الطبعة )مف  –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ( (1
  (1/109, ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ)(20/294)
  01 اآلٌة –سورة المائدة  ((2

كليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, البياف كالتحصيؿ , أبك البف رشدا, (1/64) تبصرة الحكاـ ,ابف فرحكف ((3
لبناف, الطبعة الثانية،  –كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة, دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 

 , أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, المقدمات المميداتبف رشدا, (9/190ـ )1988-ىػ1408
(2/262). 
 ( 1/93) تبصرة الحكاـ ,ابف فرحكف (4)
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ذا لـ سمع دعكاه,تي  عف دعكاه حتى عميو ى عى ا ىك ككـ ىك لىـٍ يسأؿ المدٌ معي دعكاه ف المدٌ يعيٌ  كا 

 .(1) عف دعكاه المدعى عميوفيسأؿ حينئذ  الئحتو,ًفي  يعً المدٌ يبينو 

 : بو عىشروط المد  

عى عميو عي كالمدٌ ره، أم تميزه في ذىف المدٌ عى بو تصكٌ كالمراد بعمـ المدٌ  ا،أف يككف معمكمن  .1

المقصكد بالدعكل ىك إصدار الحكـ فييا، كالمقصكد بالحكـ فصؿ  كذلؾ ألفٌ , كالقاضي

 إلى صاحبو، كال إلزاـ مع الجيالة.الحؽ ٌ  الخصكمة بإلزاـ المحقكؽ بردٌ 

 .كة مف ىك أكبر سنا أك مف ىك مساكيوني عي بى يدٌ كمف  ،حتمؿ الثبكتعى بو مأف يككف المدٌ  .2

عي عمى شخص معركؼ ف يدٌ الدعكل بما يستحيؿ ثبكتو في العرؼ كالعادة، ككمى  ال تصحٌ  .3

عمى الخميفة أك عمى عظيـ  السكؽبالصبلح كالتقكل أنو غصب مالو، ككادعاء رجؿ مف 

 .ومف الممكؾ أنو استأجره لكنس داره كسياسة دكاب

إلضرار  أك ما ينفع في الحؽ، كأف يككف ىذا الحؽ قد تعرض ,اى بو حقن عى أف يككف المدٌ  .4

 .(2)الخصـ

                                                                 

المكناسي, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي بف غازم العثماني المكناسي, شفاء  ((1
جميكرية مصر  -الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ دراسة, مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث، القاىرة 

يش, محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد عم, (2/997ـ )2008 -ىػ 1429العربية, الطبعة األكلى، 
ـ 1989ىػ/1409: بيركت, تاريخ النشر –اهلل المالكي, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ, دار الفكر 

, خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم, التكضيح في شرح , خميؿ(8/310)
 -ىػ 1429خطكطات كخدمة التراث, الطبعة األكلى، مركز نجيبكيو لمم المختصر الفرعي البف الحاجب,

ابف الحاجب, عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس، أبك عمرك جماؿ الديف ابف الحاجب , (8/19ـ )2008
ـ 2000 -ىػ 1421الكردم المالكي, جامع األميات, اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية، 

(1/483 ) 
 ( 20/299) المكسكعة الفقيية الككيتيةالككيت، -كالشؤكف اإلسبلميةكزارة األكقاؼ  ((2
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 طريقة القضاء: الفرع السادس

 تيككؿ إلى قمـ المحكمة ميٌمة تعييف مكعدعي عريضة الدعكل لممحكمة, بعد تقديـ المدٌ 

ف, بلئيـ, في حاؿ حضكر الطرفيينادم القاضي عمى الخصـك أك ككف لممحاكمة, كفي اليـك المعيَّ 

عى عميو, بعد ذلؾ يقـك القاضي عي كمف المدٌ عي, بعد معرفة مف المدٌ يبدأ القاضي مع المدٌ 

ي يحكـ القاضي عً ى عميو بما أدعى المدٌ عى عي, فإذا أقر المدٌ عى عميو عف دعكل المدٌ بسؤاؿ المدٌ 

ي عف عً في دعكاه, يقـك بسؤاؿ المدٌ  يعً ى عميو ما جاء بو المدٌ عى ي, كأما إذا أنكر المدٌ عً لممدٌ 

ي بدعكاه كبينتو, عً تحكـ لممدٌ فإنيا ي البينة كاقتنعت المحكمة بالبينة عً بينتو, في حاؿ إحضار المدٌ 

 ى عميو اليميف القضائية,عى تحميؼ المدٌ  عي عف إحضار البينة يككف لو حؽٌ كفي حاؿ عجز المدٌ 

ى عميو يحكـ القاضي عى عميو, إذا حمؼ المدٌ  ىعى تحميؼ المدٌ كيطمب القاضي بإذف مف المدعي 

ذا نكؿ المدٌ عى لممدٌ  بمثابو اليركب, فيحكـ القاضي  (1)فيعتبر نككلو ,ى عميو عف اليميفعى ى عميو, كا 

 ي بدعكاه.عً لممدٌ 

                                                                 

تحدثتي عف النككؿ في مبحث مستقؿ كلكف ال بد مف تعريؼ النككؿ ىنا لكي يككف القارئ عمى : ( النككؿ(1
ابن عرفة، المختصر الفقهً البن )امتناع مف كجب عميو أك لو يميف منياكىك:  ،دراية تامة بمعنى ىذا المصطمح

 (1/219عرف )
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 شروط القضاء: المطمب ال اني

ككرة, ذسبلـ, الاإل العقؿ, البمكغ,: ىيشركط الكالية ك : ىذا المطمب في الفرع األكؿ يعرضي 

شركط االستحباب  لقاضي, كفي الفرع الثانيا , الحرية, تفردٌ قرشيناأف يككف  العدالة, الفطنة, الفقو,

ا بما يحتاج إليو مف العربية, أف نة, أف يككف عارفن ا بالكتاب كالس  أف يككف القاضي عالمن : كىي

 في تنفيذ , أف يككف جزالن اا, أف يككف رحيمن ا, أف يككف كقكرن ا في دينو, أف يككف غنين يككف كرعن 

 عرض كفي الفرع الثالث ،ااألحكاـ, أف يككف مف أىؿ البمد الذم يقضي فيو, أف ال يككف محدكدن 

 : امتكممن ك ا بصيرن  ا،أف يككف سميعن : ال يكلى القضاء كىي في القاضي شركط إذا لـ تكجدل

 شروط الوالية: الفرع األول

 : ، كىيكاليتو في القضاء شركط لجكازعدة يجب أف يتكفر في القاضي 

لتحصيؿ الكازع  ؛ابالغن  العقؿ ىك النكر الذم ييتدم بو, ألفٌ  ؛عاقبلن : ا بالغن عاقبلن أف يككفى  .1

 عف اتباع اليكل. رعيٌ الشٌ 

ا, ك : الذككرةسبلـ ك اإل .2  .(1)فبل يصح مف أنثى كال خنثى ,اأف يككف ذكرن أف يككف مسممن

 .كفيمة بأف ينطؽ الحؽ إف كاف عدالن لدل المسمـ ك  الدينيالكازع  يالعدالة ى ألفٌ : العدالة .3

فبل يصح مف بميد مغفؿ ينخدع بتحسيف الكبلـ كال يتنبو لما يكجب اإلقرار أك : الفطنة .4

 جكدة الذىف كقكة إدراكو لمعاني الكبلـ.: اإلنكار كتناقض الكبلـ؛ فالفطنة

 .(2)ادن مقمٌ ي لمقضاء بيا كلك ل  عمـ باألحكاـ الشرعية التي كي الأم : الفقو .5

 .(1)مف قريش: , أمأف يككف قرشينا .6

                                                                 

المكاؽ, محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي، التاج  ((1
 (8/67ـ )1994-ىػ1416كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، 

  المرجع السابؽ ((2
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 .الحرية .7

ى اثناف عمى كجو كلَّ إنما ىك حيث ال يجكز أف يي  ,القاضي اشتراط تكحدٌ : تفرد القاضي .8

 ,بسبب اختبلؼ آرائيما ,م إلى بقاء التظالـ كالعنادذلؾ يؤدٌ  ألفٌ  ,قضية االشتراؾ في كؿٌ 

 .(2) فجاز بإجماع األمة ,النظركاحد منيما ب ذ كؿٌ كأما قاضياف في بمد ينفٌ 

 شروط االستحباب: الفرع ال اني  

شركط مستحبة لمقاضي البد مف تكافرىا حيث تعتبر بمثابة أساس يبني عمييا القاضي 

 : أحكامو، كىي

بحيث يبمغ رتبة االجتياد في األحكاـ الشرعية كال  ,ةنٍ ا بالكتاب كالسٌ أف يككف القاضي عالمن  .1

 مة.ا مف األئد أحدن يقمٌ 

 ا بعقد الشركط كىي الكثائؽ.كأف يككف عارفن  ا بما يحتاج إليو مف العربية,أف يككف عارفن  .2

 ا.كأف يككف صبكرن  كالكرع زيادة عمى العدالة, ,ا في دينوأف يككف كرعن  .3

 

 .(1)ل عنو ديكنوا أغناه اإلماـ كأدٌ فإف كاف فقيرن  ,اأف يككف غنيَّ  .4

                                                                                                                                                                                          

, خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، خميؿ ,(8/63) الكميؿالتاج كاالمكاؽ, (, 4/187حاشية الصاكم)الصاكم،  ((1
ضياء الديف الجندم المالكي المصرم, مختصر العبلمة خميؿ, دار الحديث/القاىرة, الطبعة األكلى، 

 (1/218ػ) ـ2005ىػ/1426
ابف رشد, أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير , (10/20) القرافي, الذخيرة (2)

، بدكف طبعة ـ2004 -ىػ 1425، القاىرة –دار الحديث  ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،بابف رشد الحفيد
ابف , 30(, محمد محمد بف عامر الميبي, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكية ص4/244)

اًلؾ  ,ب الديف المالكي, عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمد، شياعسكر ادي السَّ إٍرشى
اًلؾ كبيامشو اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف, شركة مكتبة كمطبعة : إلىى أىشرى

الكشناكم, أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل , (1/117مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر, الطبعة الثالثة )
لبناف, الطبعة  –دار الفكر، بيركت  ,«شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ»مدارؾ الكشناكم, أسيؿ ال

 (3/196) الثانية



  37 
 

 .ا ال متغفبلن كأف يككف متيقظن  ا,يككف حميمن  كأف, ا في غير غضبعبكسن  ,اأف يككف كقكرن  .5

 ا يشفؽ عمى األرامؿ كاليتامى كغيرىـ.أف يككف رحيمن  .6

 كأف ال يبالي بمـك الناس كال بأىؿ الجاه.  في تنفيذ األحكاـ,أف يككف جزالن  .7

كال  ,فبل يككف كلد زنى ,كأف يككف معركؼ النسب, أف يككف مف أىؿ البمد الذم يقضي فيو .8

 كلد مبلعنة.

ف كاف قد تاب ,اأف ال يككف محدكدن  .9  .(2)كا 

 شروط إذا لم توجد يفسخ القضاء: الفرع ال الث

امن ا متكمٌ ا بصيرن أف يككف سميعن عمى القاضي 
منع مف معرفة تعدـ الحكاس  ألفٌ , (3)

ما لنظر ما في نفسو مف متكمٌ كيجب أف يككف  ,جج الشرعيةعميو أكلو كمف سماع الحً  المقضيٌ 

تقدمت  فإف القضاء،يقتضي فسخ في القاضي  الشركطتكاجد ىذه  كعدـ, حكاـاالستفسارات كاأل

ف كانت مكجكدة  ,أضدادىا عميو أك طرأت بعده فينفذ ما مضى مف أحكامو إلى حيف العزؿ كا 

 .(4)حيف الحكـ

                                                                                                                                                                                          

, (1/195(, ابف جزم, القكانيف الفقيية )10/17الذخيرة ) ,, القرافي30الميبي, ممخص األحكاـ الشرعية, ص ((1
 (8/87, التاج كاالكميؿ )المكاؽ

 مرجع السابؽال ((2
 (8/81) التاج كاالكميؿاؽ, المك  ((3
 ( 10/17) القرافي, الذخيرة ((4
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 والمكاني   االختصاص الوظيفي  : المطمب ال الث

ا ص  و خى شيء يخصٌ و بالخصٌ : (صى صى خى )االختصاص في المغة مأخكذة مف  كممة

ص لو إذا انفرد، فبلف باألمر كتخصٌ  اختٌص : أفرده بو دكف غيره, كيقاؿ: وكاختصٌ  وي صى كخصٌ 

ريعة مصطمح االختصاص اصطبلح قانكني يقابمو في الشٌ  كممة, ك (1) هو ببرٌ غيره كاختصٌ  كخٌص 

ط بمسألة لقضاء ترتب, فاالختصاص القضائي يعني كالية القضاء, كمسألة اختصاص ا(الكالية)

نعمـ ما ىك يجب أف ص القضاء إذ إننا بعد أف نخص   ؛بؿ ىي نتيجة ليا ,تخصيص القضاء

 اختصاص ىذا القضاء.

ريعة اإلسبلمية, تخصيص القضاء بالمكاف كالزماف كالنكع بحسب كقد أجاز فقياء الشٌ 

لمختمفة, تكزيع العمؿ بيف المحاكـ كالجيات القضائية ا: ؼ االختصاص بأنور  المصمحة, كعي 

د المنازعات, كالقضايا كالمسائؿ, التي تدخؿ القكاعد التي تحدٌ : فت قكاعد االختصاص بأنيار  كعي 

 .(2)محكمة في سمطة كؿٌ 

                                                                 

 , محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى,بف منظكر( ا(1
 ( 7/24) ىػ414 -بيركت, الطبعة الثالثة  –دار صادر لساف العرب, 

, أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي, دار ( أبك البصؿ, الدكتكر عبد الناصر أبك البصؿ(2
 . 88صفحة  2005الثقافة, الطبعة األكلى 
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 : , كاالختصاص المكانيٌ االختصاص الكظيفيٌ : كينقسـ االختصاص إلى قسميف

 االختصاص الوظيفي  : الفرع األول

 :اختصاصات القضاء الشرعي

 : ةختصاصات المكضكعية اآلتيفي اال يينظر القاض 

كنفقة  ,كالنفقة لمزكجة عمى زكجيا الغائب, (3) كأمكاؿ اليتامى ,(2) النسبك , (1) الميراث .1

 .(4) الرجؿ عمى كالديو

 كالحبس، كالجرح، الديف،ك  ,(7)رجـ, كالجمدالك  ,كالقصاص الحدكدك  ,(6) الكصيةك  ,(5) الكقؼ .2

 .(8)كالضرب، كالسب, كالدماء

، كالشرب، كالزنا، كالسرقة، كالغصب، كالعدالة، كالذككرة، كاألنكثة، كالمكت، كالحياة، القذؼ .3

 .(9) كترؾ الصبلة, ، كالكبر، كالنكاح، كالطبلؽركالجنكف، كالعقؿ، كالسفو، كالرشد، كالصغ

                                                                 

 (4/222حاشية الصاكم )الصاكم,  ((1
البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ  ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبيابف رشد,  ((2

 -ىػ 1408الطبعة الثانية، ، لبناف –دار الغرب اإلسبلمي، بيركت ، فد محمد حجي كآخرك : ، تحقيؽالمستخرجة
 (9/234) ـ1988

 (9/233) البياف كالتحصيؿابف رشد,  ((3
 (9/295) البياف كالتحصيؿابف رشد,  ((4
 في ما عمى كالزيادات محمد، النكادر أبك القيركاني زيد أبي الرحمف عبد بف اهلل أبك زيد القيركاني, عبد ((5

 اإلسبلمي الغرب خبزة، دار بك األميف محمد -الحمك الفتاح عبد: المحقؽ األميات، مف غيرىا مف دكنةالم
 (8/192)ـ، الطبعة األكلى 1999 

 (9/301) البياف كالتحصيؿابف رشد,  ((6
 (8/150) التاج كاالكميؿالمكاؽ,  ((7
لكف كانكا مف ضمف تخصصات  جرح كضرب كحبس كسب ىذه في كقتنا الحالي مف اختصاصات النظامية ((8

 القضاء قديما فيك كاف عاـ كشامؿ, كالديف الذم نقصده ىنا ىك المتعمؽ بأمكاؿ اليتامى كاألكقاؼ.
 (4/186) حاشية الصاكمالصاكم,  ((9
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 ,(1)كالعتؽ كفسخ النكاح, كالمعاف, كالكالء لشخص عمى آخر, أك قصاص,ة دٌ القتؿ في رً  .4

جميع ىذه االختصاصات لمقضاء  ,(2)ؽ بمالو كزكجتو كحياتو كمكتوا يتعمٌ ممٌ كفي الغائب 

 .اإلسبلمي في كتب فقيائنا القدامى

 المجانيف كتقديـ األكصياء عمييـ حفظا ألمكاليـ. .5

 تنفيذ الكصية. .6

 .الكليٌ  أك عضميفٌ  كليٌ  عقد نكاح النساء إذا لـ يكف ليفٌ  .7

 .(3) كالفعؿاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بالقكؿ  .8

 االختصاص المكاني  : الفرع ال اني  

 تعريف االختصاص: المسألة األولى

منيما بناحية مف البمد  كؿٌ  خٌص تكلية قاضييف ببمد عمى أف يي  ىك: االختصاص المكانيٌ 

قاؿ  ة,دٌ عمى حً  يكٌليانياببعض البمد بخطة المناكح ف كقد تنفرد القضاة أك نكع مف المحكـك فيو،

قاتو، ا مف تخصيص أحدىما بأحكاـ النكاح كمتعمٌ ا كحديثن كما في بمدنا تكنس قديمن ": ابف عرفة

 .(4) "كاآلخر بما سكل ذلؾ

                                                                 

 (1/513الرصاع, شرح حدكد ابف عرفة) رفع ممؾ حقيقي عف آدمي حيالعتاؽ:  ((1
 (4/199) حاشية الصاكمالصاكم,  ((2
 ( 1/194القكانيف الفقيية )بف جزم, ا ((3
(, المكناسي, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي بف 8/98) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((4

غازم العثماني المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ دراسة, مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث، 
رقاني 2/991ـ )2008 -ىػ 1429, الطبعة األكلى، جميكرية مصر العربية -القاىرة  (, الزرقاني, شرح الز 

 (7/235) عمى مختصر خميؿ
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 قواعد االختصاص المكاني: ال انيةالمسألة 

قكاعد االختصاص المكاني, التي تسيؿ عمى القاضي  عند رفع القضية ال بد مف مراعاة
عد تدخؿ في الشكميات كاإلجراءات التي ييحدثيا أحد ، كىذه القكامعرفة المدعي مف المدعى عميو

 : كىذه القكاعد ىي الطرفيف قبؿ الدخكؿ في المحاكمة،

 .ى عميوعى اختصاص المحكمة التي يقيـ فييا المدٌ : القاعدة األولى

ة كما رعيٌ ى عميو, كىك المتكافؽ مع القكاعد الشٌ عى في الدعاكل أف تيقاـ في بمد المدٌ  األصؿ

, كمف ثـٌ  ى عميو خاليةه مف أمٌ عى ذمة المدٌ  ألفٌ  ؛الةتقتضيو العد ى عى المدٌ  فبل ييجبر التزاماتو كحقكؽو

عند ك  إقامة الدعكل عمى خصمو حيث كجده, عيلممدٌ , ك عيعمى الحضكر في بمد المدٌ  عميو

أم في المحكمة  ,ى عميوعى المدٌ  ى عميو يجب أف تككف في محؿٌ عى ي دعكل عمى المدٌ عً إقامة المدٌ 

 شخص: كاآلتي كرت ىذه المسألة في كتب المالكية كىيكذي  ى عميو,عى تقع في منطقة المدٌ  التي

، فيأخذ عميو كتابا مف قاض إلى قاضي البمد الذم ىك بو بما ي طمبوعً المدٌ غائب ببمد، فيريد 

مف أىؿ المدينة، لو دار بمكة،  خركشخص آ ,(1) ثبت عميو، كبينتو ببمد القاضي الذم يكتب لو

كالدار  يعً ى عميو، كليس حيث المدٌ عى حيث المدٌ : خصكمتيما؟ قاؿ في، أيف تكك ىا رجؿ مكٌ فادعا

ة، كصاحبيا بالمدينة، فمتكف الخصكمة أيضا عييا بمكٌ المدعاة، كلك كانت الدار بغير مكة، كمدٌ 

ة، فأثبت عنده إف شاء بدأ بقاضي مكٌ : و؟ قاؿفكيؼ يطمب ىذا حقٌ : قمت ,ى عميوعى حيث المدٌ 

ف شاء أثبت ككالة ككيؿ عند قاضي مكة، ككتب لو دعكاه ، ثـ يكتب بذلؾ إلى قاضي المدينة، كا 

                                                                 

 (8/199)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني,  ((1
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ذا كتب إليو بما ثبت عنده مف ممؾ  ليكمؿبذلؾ كتابا  ككيمو الخصكمة بالمدينة عند قاضييا، كا 

ال حكمت عم إف جئتى : ى عميو، كقاؿ لوعى عي، قرأ كتابو عمى المدٌ الدار لممدٌ   .(1) يؾبمنفعة كا 

 ى بو.عى اختصاص المحكمة التي يقاـ فييا العقار أك المدٌ : اعدة ال انيةالق

لى في النظر في المحكمة التي يقع العقار ضمف حدكدىا ىي األكٍ  أفٌ تجدر اإلشارة إلى 

ؽ بو مف محكمة أخرل, ألنيا عمى عمـو بالعقار كما يتعمٌ  الدعكل المقامة عمى ىذا العقار مف أمٌ 

لى كٍ خر ىي األى, كمف جانب آا أك حديثنازعات قديمن حدثت ىذه المناسكاء أ حقكؽ كمنازعات,

ي دعكل عمى عً ألنو مف ضمف حدكدىا, فإذا رفع المدٌ  ؛لمعقار الكصكؿً  قدر مف حيث سيكلةي كاألى

, (2) الدعكلفي ى عميو إذا طمب عى فيجاب المدٌ  ى بو,عى الدعكل حيث المدٌ  ف يككف محؿٌ عقار معيٍ 

ليس لو ك  ،بوى عى عى عميو تككف الخصكمة حيث المدٌ المدٌ  في غير محؿٌ  بوى عً فإذا كاف المدٌ 

ؽ بو في غير مكضع العقار كالخصاـ فيو، كأما إف كاف العقار في إف تعمٌ  ى عميوعى المدٌ إمساؾ 

ؽ بو فإنما الخصاـ حيث تعمٌ , في الذمة كأما الدعكل بحؽٌ  ,ؽ بو فيو فمو حبسالمكضع الذم تعمٌ 

 .(3) يعً المدٌ 

 اختصاص القاضي من تحت واليتو:  ال ةدة الالقاع

ى تدخؿ اليزكج امرأة خارجة عف كاليتو حتٌ , (4)حكـ القاضي في غير كال يتو ال يصح

 ك بمدتو التي يقضي فييا.أتحت كاليتو  مف صبلحيات القاضي ما يككف داخبلن  فإفٌ  ,(5)كاليتو

                                                                 

المكاؽ, التاج كاإلكميؿ , (1/94(, ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ)8/208)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني,  ((1
المعركؼ بالحطاب الر عيني المالكي, مكاىب الجميؿ  ,الحطاب, الطرابمسي المغربي (,8/155) لمختصر خميؿ

 (6/164في شرح مختصر خميؿ )
, محمد بف أحمد بف ابف عرفة(, 7/284الزرقاني, شرح الزرقاني ) ,(4/234) حاشية الصاكمالصاكم,  ((2

 (4/164ر الفكر )عرفة الدسكقي المالكي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, دا
 (7/284(, الزرقاني, شرح الزرقاني )8/156) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((3
 (4/130, حاشية الدسكقي )ابف عرفة(, 4/196) حاشية الصاكمالصاكم,  ((4
 ( 10/119القرافي, الذخيرة ) ((5



  43 
 

 : حكم القاضي فيما ال يدخل ضمن اختصاصاتو

نيى عف حكمو كيي  ضى قً ني  ,ام فيما ال يدخؿ في اختصاصو, فيما ليس لوإذا حكـ القاضي 

أدبو السمطاف كأمضى حكمو كبقي المحدكد , أك ضرب الحدٌ  فإف فعؿ ذلؾ فقتؿ أك اقتٌص , العكدة

 .(1) محدكدا كالمبلعف ماضياٌ 

 تعيين األوصياء واألولياء:  ال ةالمسألة ال

كالقاصر كفاقد األىمية,  لطرفيف فييا كليناكلـ يكف ألحد ا في حاؿ كاجو القاضي قضية

فالمحكمة  كلو,أحكـ عميو ي في ىذه الخصكمة كغيرىا، ثـٌ  ويككف كليلعميو الحاكـ كليا،  فميكؿٌ 

 .(2) التي تنظر فييا الخصكمة ىي محكمة الكلي

 عتراض عمى الصالحيةاال: الرابعة المسألة

ال أقرع بينيما ,عيقكؿ المدٌ عند التنازع عمى صبلحية المحكمة يرتفع النزاع ب كلك  ،كا 

و عند كاحد منيما أف يطمب حقٌ  منيما يطمب صاحبو، فمكؿٌ  كؿٌ  ,ا طالبيفجميعن  فً فرضنا الخصميٍ 

ف  و عند مف شاء,ف شاء مف القضاة، كيطمب اآلخر حقٌ مى  ختمفا فيمف يبدأ بالطمب كفيمف اكا 

ف لـ يكف ألحدىما ترجيح بسبؽ ـ الطمبالذم قدٌ يذىباف إليو مف القاضييف أكجبت لمسابؽ  ، كا 

في بمد قاضياف ثـ تنازع  بى ص  لك ني  ,كال بغير ذلؾ أقرع بينيما كاالدعاء ,الطمب عمى اآلخر

 .(3) الخصماف في االختيار أك ازدحـ متداعياف فالقرعة

                                                                 

 ( 10/37) القرافي, الذخيرة ((1
 (6/39الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ), (8/199)كالزيادات  النكادر أبك زيد القيركاني, ((2
(, ابف شاس, أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ ابف شاس بف نزار 8/98) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((3

 –دار الغرب اإلسبلمي، بيركت , الجذامي السعدم المالكي, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة
 (3/1005) ـ2003 -ىػ 1423كلى، لبناف, الطبعة األ
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 تغير محل اإلقامة: مسألة الخامسةال

 المحكمة القضية في محؿٌ ى عميو تنظر عى عي برفع دعكل عمى المدٌ في حاؿ قياـ المدٌ 

ف ة لممحكمة أف تنظر القضيٍ  قامتو فيحؽٌ إ ى عميو محؿٌ عى ر المدٌ ى عميو, فإذا غيٌ عى اقامة المدٌ  كا 

طمبو، فيأخذ عميو كتابا مف قاض  عيالمدٌ غائب ببمد، فيريد , كالى عميوعى إقامة المدٌ  ر محؿٌ تغيٌ 

 .(1) القاضي الذم يكتب لوإلى قاضي البمد الذم ىك بو بما ثبت عميو، كبينتو ببمد 

 تعارض االختصاص: المسألة السادسة

ى عى ى عميو أماـ محكمة معينة, كقاـ المدٌ عى عي برفع دعكل عمى المدٌ عندما يقـك المدٌ 

كالمسألة  ,النزاع بالقرعة فيما بينيـ حؿٌ عي, فعند الخبلؼ يي عتراض عمى ما قاـ بو المدٌ عميو باال

ا قضى في أمر لـ يكف لو أف القاضي إذا بمغو أف قاضين  أفٌ : في كتب الفقو المالكي كالتالي

تنازع الخصماف في االختيار أك ازدحـ متداعياف  كلك نصب في بمد قاضياف ثـٌ  ينظر فيو,

 .(2) فالقرعة

  

                                                                 

 (8/199) النكادر كالزياداتأبك زيد القيركاني,  ((1
 (8/98) التاج كاألكميؿالمكاؽ,  (,9/168) البياف كالتحصيؿابف رشد,  ((2
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 جرائية العامة في القضاءاألصول اإل: المطمب الرابع
ية القضاء كاستقبلليتو, مصدر : عفث كىي تتحدٌ  ,ثىٌمة أصكؿ إجرائية عاٌمة في القضاء

القضاء, سراع في باإل, كيمتاز القضاء الشرعي بتجنب الشكميات, كيمتاز نقض قضاء القاضي
 , كاختبلؼ البينات كدرجاتيا.ككتاب القاضي إلى القاضي 

 مصدرية القضاء واستقالليتو: الفرع األول

امو كٌ ضاتو كأمكر حي ؿ قي كينبغي لئلماـ أف يتفقد أحكا, (1)مف طرؼ السمطاف القاضي فعيَّ يي 

فإنيـ سناـ أمكره كرأس سمطانو، كيسأؿ عنيـ أىؿ , د قضاياىـع أحكاميـ كيتفقٌ كيتطمٌ , ككالتو

ف تشكٌ الصٌ  ف كانكا عمى ما يجب أقرىـ، كا  ف كلئلماـ أف يعزؿ مى , (2)ى بيـ عزليـبلح كالفضؿ، كا 

 .(3)عؼ أك بطانة السكءقضاتو مف يخشى عميو الضٌ 

كالدليؿ عمى ذلؾ إف , ة عف الكاليات األخرلبمعنى أنيا مستقمٌ  ,(4)ةخاصٌ القضاء كالية ك 

ة ذلؾ إال بقكلو فبل تجب، إال أف دعاؾ إماـ جائر إلى قطع يد رجؿ في سرقة كأنت ال تعمـ صحٌ 

(5)تعمـ عدالة البينة
 القضاة ك السمطة التنفيذية في قراراتأعمى عدـ تأثير الدكلة  كىذا يدؿٌ , 

كال يعزؿ القاضي  القاضي يحكـ عف طريؽ دليؿ ال عف طريؽ قرار مف الكالي, فٌ أل ,كأحكاميـ

سمطات كعدـ تأثير سمطة عمى عمى الفصؿ بيف ال كىذا يدؿٌ  ,(6)يو اإلماـ أك أميرهبمكت مكلٌ 

 خرل.أسمطة 

                                                                 

 (4/186) الصاكم, حاشية الصاكم ((1
 (8/102المكاؽ, التاج كاإلكميؿ ) ((2
 (10/127) القرافي, الذخيرة ((3
 (10/26) , الذخيرةالقرافي ((4
 (8/91) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((5
 (8/97) , التاج كاالكميؿالمكاؽ ((6
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 نقض حكم القاضي: انيالفرع ال 

 نقض القضاء لو خمس صكر:       

 .(1) ينقضو ىك كغيره ,إلجماعإف خالؼ نص الكتاب أك السنة أك ا .1

 .(2)ينقضو ىك دكف غيره ،اا فيصادؼ غيره سيكن أف يقصد مذىبن  .2

ػعػ, كاب في غير ما حكـ بػوأف يجتيد فيظير لو الصٍ  .3 فعنػد ابػف  ,اف طريػؽ االجتيػاد أيضن

 ,ال يرجع لجػكاز تغيػر غيػره الثػاني أيضػا: كقيؿ, أنو يرجع إلى ما ظير لو ,القاسـ كغيره

 .(3) فيك كالمصمي يتغير اجتياده بعد الصبلة في القبمة ,يةفبل يقؼ عند غا

ألنػػػو  ,ىػػػك كغيػػره الحكػـػ فيػػنقض ,كالتنجيػػػز مػػف غيػػر اجتيػػػاد فػػي األدلػػػة فٌ أف يحكػـػ بػػالظٍ  .4

 .(4)فسؽ

مف اهلل تعالى عمى لساف  الحكـ نٌص  ألفٌ  ,حكـ الحاكـ في مكاضع الخبلؼ ال ينقض فٌ إ .5

ػػ ,مػع ىػػذا  تعػػالى قػػاؿ الحػػؽٌ كػأف اهلل, ـاهلل تعػػالى مقػػدٌ  كنػػٌص  ,الحػاكـ ذا كػػاف ىػػذا نص  ا كا 

كأف ىذا الحكـ ىك الحكـ في ىذه الحادثة حـر عمى المخػالؼ لػو , تعالى ا مف اهللصريحن 

 .(5)مف المجتيديف نقض ىذا الحكـ في ىذه الحادثة بناء عمى قاعدة مجمع عمييا

 

                                                                 

رقاني عمى مختصر خميؿ ((1  ( 10/134) الذخيرة ،القرافي (,7/264) الزرقاني, شرح الز 
 ( 10/134( القرافي, الذخيرة )(2
 ( 4/229)حاشية الصاكم الصاكم,  ,(7/427) خميؿ, التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب ((3
 (3/1016)نة ابف شاس, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدي (,10/134) القرافي, الذخيرة ((4
, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ بف عبد البر(, ا10/122) القرافي, الذخيرة ((5

مدينة, مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية, النمرم القرطبي, الكافي في فقو أىؿ ال
 (2/958ـ )1980ىػ/1400الطبعة الثانية، 
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 الكتاب والخطاب في مراحل القضاء: ال الثالفرع 

 شيادإالخطاب مع الخواتم والطوابع دون : ىالمرحمة األول

الخكاتـ تجكز عمى كتب القضاة، حتى أحدثت الشيادة عمى كتاب القاضي ألجؿ  كانت

أبكه : حدكث التيمة عمى خاتـ القاضي، كأكؿ مف أحدث الشيادة عمى ذلؾ ىاركف الرشيد، كقيؿ

ذا كتب قاض إلى قاض بما ثبت عنده مف شيادة عمى رج ,(1)الميدم ، أك قصاص، ؿ في حدٌ كا 

ىذا كتاب القاضي الذم  و، فثبت عند المكتكب إليو أفٌ سكاه، أك بقضاء أنفذه في ذلؾ كمٌ  أك حؽٌ 

، أك ثبت أنو كتابو كال طابع فيو، فذلؾ سكاء، ركتب إليو كطابعو، أك كاف فيو طابع فانكس

أك مات ككصؿ الكتاب إلى كينبغي ليذا الذم جاءه الكتاب إنفاذ ما فيو، فإف عيزؿ المكتكب إليو، 

مف كلي بعده، فمينفذه، ككذلؾ إف عيزؿ الذم كتب بو إليو، أك مات قبؿ كصكلو أك بعده، فمينفذه 

ف لـ تشيد البينة عمى ما في كتاب القاضي، لـ يمتفت إلى طابعو مف كصؿ إليو,  .(2) كا 

 الخطاب مع اإلشياد: المرحمة ال انية

كف مع ىذا الكتاب أك الخطاب شيادة شاىديف خر, يكآ اعندما يخاطب قاضي قاضين 

في القاضي يكتب بالكتاب ": قاؿ مالؾ, كفي حاؿ عدـ كجكد شيادة شاىديف ال ينظر إلى الطكابع

القاضي الذم جاءه  إفٌ : يكديكد عمى ما يقضي بو ككتب بعدالة الشٌ إلى قاض آخر فيو الشٌ 

                                                                 

 (1/356) , تبصرة الحكاـابف فرحكف ((1
التيذيب في , خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم القيركاني، أبك سعيد ابف البراذعي المالكيابف البراذعي,  ((2

حياء التراث، دبيدا, اختصار المدكنة ـ 2002 -ىػ 1423الطبعة األكلى، , ر البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا 
(4/424).  
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و ا أك غير ذلؾ كما شككنا أنو كمٌ قصاصن  ا كالر لنا مالؾ حدن الكتاب يقضي بو كينفذه، كلـ يفسٌ 

 .(1)" سكاء

ف عزؿ القاضي الذم كتب إليو الكتاب أك مات فكلي غيره في مكضعو": كقاؿ مالؾ , كا 

ف كاف الذم كتبو قد عزؿ أك مات ,ىذا الذم كلي بعده ينبغي لو أف ينفذ ما فيو إفٌ : قاؿ فإنو  ؛كا 

كال ينظر في عزؿ الذم كتب بو إليو كال في  ينبغي لمقاضي الذم جاءه الكتاب أف ينفذ ذلؾ،

ف لـ يكف طبعو القاضي الذم كتب  كلكف إذا شيدكا عمى الكتاب بعينو،, مكتو كانكسر الطابع كا 

إذا لـ يشيد الشيكد عمى ما في : مالكا قاؿ في الطابع فإنو جائز إذا شيدكا عمى ما فيو، ألفٌ  ,بو

 .(2) "عكتاب القاضي فبل يمتفت إلى الطاب ,الكتاب

نما قمنا إنو ال يثبت إال بشاىديف دكف طابع القاضي ألنو سبب يجب بو تنفيذ الحكـ  ,كا 

ا إنو يثبت الكتابة ىي عميو، ككجو قكلو في الز عى فكجب أف ال يككف إال بشاىديف أصمو إقرار المدٌ 

يقاـ بشيادة  فإذا ثبت الكتاب بشاىديف فالحدٌ  ,ىة بالزنالشيادة بالكتاب غير الشياد بشاىديف أفٌ 

يقاـ بكتاب  الحدٌ  ألفٌ مف أربعة  األربعة الذيف شيدكا عند الحاكـ األكؿ، ككجو القكؿ بأنو ال بدٌ 

 .(3)أصمو الشيادة المباشرة ,مف الشيادة ال يككف إال بأربعة الحاكـ كما يقاـ بو الحدٌ 

 الخطاب بالكتابة: لمرحمة ال ال ةا

نو يم ,كتاب القاضي إلى القاضي يقبؿ  ,ـز المكتكب إليو تنفيذ ما فيو لمضركرة إلى ذلؾكا 

ي قد تككف بغير البمد عً البينة التي لممدٌ  ألفٌ , المشيكد بو ألنو لك لـ يقبؿ ألدل إلى تمؼ الحؽٌ 

                                                                 

مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, المدكنة, دار الكتب العممية, الطبعة مالؾ بف انس, ( (1
  .(4/522ـ )1994 -ىػ 1415األكلى، 

ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في , (9/237شد, البياف كالتحصيؿ )بف ر ا(, 4/522) لؾ بف انس, المدكنةام ((2
 .(1/483أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ )

  .(1/1555, المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة )القاضي عبد الكىاب ((3
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ف كقد ال يككف ىناؾ مى  ,الذم يحتاج إلى إقامتيا بو فبل يجكز تكميفيـ السفر إليو ليشيدكا بو

ككتاب الحاكـ الذم يشيدكف  ,ادتيـ في المكضع الذم ىـ بوفمـ يبؽ إال شي ،يعرفيـ بالعدالة

 ,بشيادتيـ عنده إلى الحاكـ الذم يحتاج إليو في إقامة الشيادة عنده بما ثبت عنده مف الحؽٌ 

 .(1)ؼ كعمى ذلؾ مضى أمر السم

 

                                                                 

 .(1/1555, المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة )القاضي عبد الكىاب ((1
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دراة جمسات: الفصل األول يا في اإلجراءات في التداعي أمام المحاكم وا 

 المذىب المالكي  

 اإلجراءات في رفع الدعوى في المذىب المالكي: ث األولالمبح 

 المطمب األكؿ: المكائح كمضمكنيا

 المطمب الثاني: التبميغات

 جراءات التككيؿ في الدعكلإالمطمب الثالث: 

حاكمة ونظاميا في المذىب اإلجراءات في إدارة جمسات الم: المبحث ال اني

 المالكي  

 جمسة المحاكمة في المذىب المالكيٌ ة دكر القاضي في إدار : المطمب األكؿ

 دارة جمسة المحاكمة عند المالكيةدكر أعكاف القاضي في إ: المطمب الثاني

 لمحاكمة كالمساكاة بيف الخصـكعبلنية ا: المطمب الثالث

 في المذىب المالكي اإلجراءات في اإلجابة عن الدعوى: المبحث ال الث

 الدعكل كامتناعو عف الجكاب فب عمجكاى عميو لعى استدعاء المدٌ : المطمب األكؿ

ار أك بالنككؿ في ى عميو كجكابو باإلقرار أك باإلنكعى حضكر المدٌ : المطمب الثاني

 المذىب المالكي
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فٙ انًذْب  اإلجزاءاث فٙ انتذاعٙ أياو انًحاكى ٔإدراة جهساتٓاانفصم األٔل: 

 انًانكٙ

 المالكي اإلجراءات في رفع الدعوى في المذىب: األولالمبحث 

, ة فركعكيشمؿ ىذا المطمب عدٌ  ,المكائح كمضمكنيا: المطمب األكؿ: ة مطالبكفيو عدٌ 

جكاز تقديـ الدفاع , ك الحضكر كرةى مذٌ , ك ؿ الكقائع التي حكـ بياجٌ يكتب في السٌ , ك جبلتالسٌ : ىي

 طمب المتخاصميف نسخة مف المكائح كاألكراؽ القضائية., ك يالخطٌ 

, تعريؼ التبميغ: ىي, ة فركع, كيشتمؿ عمى عدٌ التبميغاتي في: المطمب الثانيكأما 

ى عى تعذر تبميغ المدٌ ك  ,تبميغ األكراؽ القضائية كتسميـ نسخة إلى الخصـ أك ككيمو, ك كيفية التبميغك 

عادة األكراؽ القضائية عى رفض المدٌ , ك عميو ى عميو التبميغ, كشرح المحضر لكقكع عممية التبميغ كا 

عطاء العنكاف لمتبميغ, ك كفاقدييا األىمية تبميغ ناقصي, ك المعتقميف تبميغ, ك إلى المحكمة الجمب , ك ا 

 في المكاد المستعجمة.

 : ىي, ة فركع, كيشتمؿ عمى عدٌ جراءات التككيؿ في الدعكلفيي إ: المطمب الثالثكأما 

لزـك , ك ال يجكز أكثر مف تككيؿ كاحد في خصكمة, ك تبميغ المحامي ىك تبميغ لمككيؿ

أجرة , ك عزؿ المحاميف كانسحابيـ, ك استمرار ككالة الككيؿ إف لـ يعزؿ, ك بو الككيؿ ما يقرٌ المككؿ ب

 و أك المحكـك عميو.المحامي عمى مككمٌ 
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 الموائح ومضمونيا: المطمب األول

 ،توي حجٌ عً يكتب فييا المدٌ ما  ذكرت المكائح في الفقو المالكي بمصطمح الصحيفة كىي

ة ي حجٌ لٍ : عي صحيفة يقكؿ فيياـ المدٌ , كمف الممكف أف يقدٌ (1)وى عميعى كاسـ المدٌ  ،كشيادتو

 .(2)كمطعف في ىذه البينة

 السجالت: الفرع األول

 ,محاضرى بالسمَّ كتي فتتح بيا الخصكمات يي التي يي ف: جبلتالسٌ بداية ال بد مف تعريؼ 

: حضراضي, كيكتب في المى حضر، كىك مأخكذ مف حضكر الخصميف بيف يدم القمى  اكأحدى

ليا  ره لنفسو كمذكٌ  به فكأنو مخاطً  ,(3)تمؾ الصحيفة عنده كفي ديكانو حضرني فبلف بف فبلف، ألفٌ 

قاؿ عند القاضي فبلف  ,قضاة بقرطبة أف يكتب الكاتبالكالذم جرل بو رسـ , بما كاف بيف يديو

 عى عميو كذافادٌ  ,بف فبلف قاضي الجماعة بقرطبة فبلف بف فبلف إذ قاـ عميو خصمو فبلفا

شيد عميو بذلؾ مف سمعو منيما في أ احق   ,ا مف ذلؾ كال يقر بوفبلف إنو ال يعرؼ شيئن : فقاؿ

يكد شياداتيـ كيشيدكف بذلؾ عند في المجمس مف الش   ف حضرى كيكتب مى  ,شير كذا في سنة كذا

 .((4القاضي

                                                                 

رقاني عمى الزرقاني,  ,(8/31) د القيركاني, النكادر كالزيادات(, أبك زي10/78القرافي, الذخيرة ) ((1 شرح الز 
 (7/278) مختصر خميؿ

 (8/215) الصاكم, حاشية الصاكم ((2
أبك األصبغ, ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير , (10/173) القرافي, الذخيرة ((3

 (35/1) الحكاـ
 المراجع السابقة ((4
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 يكتب في السجل الوقائع التي حكم بيا: الفرع ال اني

في جية  ثبت عندم بشيادة فبلف كفبلف ممكو لمحؿٌ : جؿٌ يكتب في السٌ  عمى الكاتب أف

 .((1يعً ى عميو الحؽ المدعى بو مف ًقبؿ المدٌ عى , أك ثبت عندم بإقرار المدٌ كذا

كأنكر أحدىما  ,تنازع الخصماف ثـٌ  ,ة كمضى زمنياالقاضي حكـ في قضيٌ  أفٌ صكرتيا 

ى الحكـ، عى ادٌ  ادة عدليف لمفً مف شي كال بدٌ  ,القاضي ال تقبؿ شيادتو عمى حكمو الحكـ، فإفٌ 

مت سجبلت عً كيقـك مقاـ شيادة العدليف كجكد القضية في السجؿ الكائف بيد العدكؿ، كلذلؾ جي 

 .((2القضاء لرفع النزاع في المستقبؿ

 مذكرة الحضور: الفرع ال الث

ال ي دعكاه أمر القاضي خصمو بجكابو إف استحقٌ عً إذا ذكر المدٌ  ت الدعكل جكابا كا 

 ى عميو.عى يقـك الكاتب بعمؿ مذكرة حضكر لممدٌ  مف ثـٌ ك , (3)فبل

 يجواز تقديم الدفاع الخط  : الفرع الرابع

 ةلبياف الحجٌ أنظره القاضي  ,(نةة كمطعف في ىذه البيٌ لي حجٌ ): ى عميوعى قاؿ المدٌ  ذاإ

نما ىك مكككؿ الجتياد الح ف،معيٌ  حدٌ  نظارلئلفميس  ,بإقامة البينة بيا باالجتياد منو  .(4)اكـكا 

 طمب المتخاصمين نسخة من الموائح واألوراق القضائية: الفرع الخامس

إذا طمب , أك (فيو ألتأمؿنسخة مف المقاؿ  خذآى ال أجيب حتٌ ): ى عميوعى إذا قاؿ المدٌ 

أحد المتخاصميف تمكينو مف نسخة مف المقاؿ أك الجكاب أك الشيادات كالكثائؽ كغيرىا أك 

النسخة بما يراه  إحضارؿ عمى الجكاب عف الدعكل بعد جٌ كأي  ى مطمبو,القاضي إل أجابو ،األحكاـ
                                                                 

 (3/300) لدسكقي, حاشية الدسكقيا (,3/392) الصاكم, حاشية الصاكم ((1
 ( 4/197م )الصاكم, حاشية الصاك  ((2
 (8/313) عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ, (8/124المكاؽ, التاج كاألكميؿ ) ((3
 (4/215) الصاكم, حاشية الصاكم ((4
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فإذا حضر ككيمو زيد عمى  ى عميو نفسو,عى ؿ بثبلثة أياـ إذا حضر المدٌ ؤجٌ كيحسف أف يٌ  الحاكـ,

كما تستدعيو مفاىمة الككيؿ مع مككمو مف  ,ؿ كبعدهكعي قرب بمد المككٌ كري  ,األياـ الثبلثة

 .(1)الزماف

                                                                 

في اإلجراءات الشرعية عمى مذىب المالكية, الطبعة  سيدم محمد العزيز جعيط, الطريقة المرضيةجعيط,  ((1
: , ابف رشد, أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, مسائؿ أبي الكليد ابف رشد, تحقيؽ16الثانية, صفحة 

 (1155/1الطبعة الثانية )محمد الحبيب التجكاني, 
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 التبميغات: انيالمطمب ال 

, كيشتمؿ التبميغ ىك اإلجراء الٌتاليي برفع الئحة الدعكل لممحكمة, يككف عً بعد قياـ المدٌ 

تبميغ األكراؽ القضائية كتسميـ نسخة إلى , ك كيفية التبميغ, ك تعريؼ التبميغ: ىي, ة فركععمى عدٌ 

ى عميو التبميغ, كشرح عى رفض المدٌ , ك ور تبميغتعذٌ ك  , ككيفية تبميغ المدعى عميوالخصـ أك ككيمو

عادة األكراؽ القضائية إلى المحكمة تبميغ , ك تبميغ المعتقميف, ك المحضر لكقكع عممية التبميغ كا 

عطاء العنكاف لمتبميغ, ك فاقديياك  األىميةناقصي   ., كأجرة المحضرالجمب في المكاد المستعجمة, ك ا 

 تعريف التبميغ : الفرع األول

َٓ }: كصمت إليو، كمنو قكلو تعالىأم  ,االمكاف بمكغن  تي بمغمف : التبميغ في المغة فَئَِرا ثٍََۡغ

 ّٓ ُ ََ {أََجٍَٙ
 .(2)كاإليصاؿ, كالكفاية، اإلدراؾ: , كمف معاني التبميغأم قاربنو ,(1) 

ألجؿ إحضاره لمخاصمتو فيو  ,أف يبعث القاضي لو رسكالن ىك : في االصطالح التبميغو 

 .(3) كالحكـ عميو

 ة التبميغكيفي: الفرع ال اني

 في حكمو يصدر ذلؾ كبعد مستنداتيا, فحص الحاكـ فعمى لمقرار, ةالقضيٌ  دخمت إذا

 ىعى لممدٌ  التبميغ, كالتبميغ قبؿ كلك ذلؾ عمى طبلعاال الطرفيف كيجكز لككبلء يراه, فيما القضية

 غكالتبمي خصمو, ةحجٌ  ليدفع أك عميو المقامة البينة ليسمع أك خصمو دعكل سماع ليحضر عميو

ا القاضي فعيٌ  بينتو, كمتى ليحضر يعً لممدٌ   قبؿ لمحضكر عميو ىعى المدٌ  يبمغ لممحاكمة, يكمن

 ىعى لممدٌ  بمغيا أنو الحكـ بأصؿ أك التبميغ كرقة بقسيمة يثبت أف المبمغ بيكميف, كعمى الميعاد

                                                                 

  234 اآلية –( سكرة البقرة (1
 ( 4/1316حاح العربية )الفارابي, الصحاح تاج المغة كص ((2
 (7/243(, الزرقاني, شرح الزقاني )4/140( الدسكقي, حاشية الدسكقي )(3
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 فكيبيٌ  يجده, لـ حيث ,أقاربو أحد بيد سكناه محؿٌ  في موسمٌ  باليد, أك لو مياسمٌ  بالذات, كأنو عميو

 في التبميغ كصكؿمف  القاضي ؽيتحقٌ  كي المبمغة الكرقة في رمؤشٌ  ىك كما ,تسميميا تاريخ

 .(1( أك بعده ميعاده

 تبميغ األوراق القضائية وتسميم نسخة إلى الخصم أو وكيمو: الفرع ال الث

 : التبميغ إجراءات

ـ عمى بابو .1 يـك ثبلث  كؿٌ  ،تيما ثبلثة أياـينادم بحضر  ف,اثقة كمعو شاىد كيبعث رسكالن  يخت

ال القاضي فبلف يأمرؾ بحضكر مجمس ا ,بف فبلفيا فبلف : مرات لحكـ مع خصمؾ، كا 

 .(2) نصب لؾ ككيبلن 

بأمره مف ى عنف ىك يي حضر ككيمو، فإف لـ يكف لو ككيؿ، فيكشؼ عف أمره مى لمقاضي أف يي  .2

 .(3)قرابة لو، أك صديؽ، فإذا استقصى ذلؾ، حكـ عميو

 يقدر عمى استخراج الماؿ منو. قضى عميو إلى أفٍ  ,كسمع البينة ب لو ككيبلن فإذا نصَّ  .3

ثـ يفتش  ,نة مع نساء كخدـ، فيدخؿ لو النساء كالخدـ كتقؼ األعكاف ببابويرسؿ إليو بيٌ  .4

 .(4) يرل أف ييجـ عميو فٍ كمنيـ مى  ,بيتو، كيعزؿ حريمو في ناحية

 يوالفرع الرابع: كيفية تبميغ المحضر لممدعى عم
: فإذا قاؿ المراد تبميغو ،التبميغ خص المراد تبميغو فيسٌممور بأخذ التبميغ لمشٌ حضً يقـك المي 

القاضي  بأفٌ  يبٌمغيوي المحضر نو تشيد عمى كبلمو, ثـٌ أنا مريض فيأمر القاضي أف يعكدكا إليو ببيٌ 
                                                                 

 (63( محمد بف عامر, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكية )(1
 (7/455ابف الحاجب ) , التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ ((2
 ابف فرحكف, تبصرة (7/455( الدسكقي, حاشية الدسكقي )8/200) اداتالقيركاني, النكارد كالزيأبك زيد  ((3

 (1/369( الحكاـ
ابف الحاجب  , التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ( 2/844, الشامؿ في الفقو المالكي )بيراـ ((4
(7/455) 
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ا: يقكؿ لؾ ال فايشيداف عمى أنؾ مريض ,فابعث بشاىديف ,إف كنت مريضن  كتخاصـ, ثـٌ  خرجٍ , كا 

, (1)يرسؿ المحضر عميو نة عمى عصيانو, كمف ثـٌ إلحضار البيٌ  بعد ذلؾ يضرب القاضي لو أجبلن 

 بتفصيؿ عف ىذا المكضكع في الفصؿ األكؿ في المبحث الثاني.  كقد تحدثتي 

 ى عميوع  تعذر تبميغ المد  : الخامسالفرع 

ى ما يرجك مف أطراؼ لو األجؿ عم القاضي ، ضربى عميوعى ر تبميغ المدٌ إذا تعذٌ 

ف كاف بعيدن , طبع عمى باب داره, فإف لـ يحضر (2)الببلد إما أف : ا معمـك المكضع كتب إليوكا 

ما أف يحضر معو ف كاف في بمد غير كاليتو كتب إلى قاضي ذلؾ البمد , يرضي خصمو كا  كا 

فتوبالنظر في قضيٌ   يعً المدٌ ر كاف لو ممؾ في البمد كجبت تكفية الحقكؽ منو بعد أف يؤم , كا 

ثبات غيبتو ,كيميف القضاء بعد الثبكت, وبإثبات حقٌ  يقـك القاضي كاف لو عقار  , بعد ذلؾ إذاكا 

 .(3)ببيعو كيحكـ لو

ى عميو التبميغ, وشرح المحضر لوقوع عممية ع  رفض المد  : السادس الفرع

عادة األوراق القضائية إلى المحكمة  التبميغ وا 

كعميو  عممية التبميغ لكي يشكر عميو بشيء يفعمو, عمى المحضر أف يشرح لمقاضييجب 

ليـ في يد رجؿ  فذكركا لو أفٍ  ،الحاكـجاء قـك إلى  إعادة األكراؽ إلى المحكمة بعد التبميغ,

أنا مريض، فأمر أف يعكدكا : ا، فمـ يأت معيـ، كقاؿ، كأنو غمبيـ عمييا، فأعطاىـ طابعن حكانيتى 

إنو مريض، : ى، فذىبكا إليو فاختفى في داره، كقيؿ ليـإف عص نة تشيد عمى عصيانو,إليو ببيٌ 

خرج إلينا، فمـ يجبيـ بشيء، كلـ ىذا طابع القاضي، أي : يسمع ف في داره مف حيثي فصاحكا عمى مى 
                                                                 

الحاجب  ابف , التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ( 2/844, الشامؿ في الفقو المالكي )بيراـ ((1
(7/455)  
 (8/200) القيركاني, النكارد كالزياداتأبك زيد  ((2
 (1/97) ابف جزم, القكانيف الفقيية ((3



  58 
 

عميؾ الحضكر أماـ القاضي : أخبره رسكالن  بعث إليو ثـٌ  ،ليختبر مرضو ؛ى فيو أيامايخرج، فتأنٌ 

 .(1)حضر ذلؾ لمقاضي, فذكر المي ليبلن  و مريض كىرببأن كادعى ،لممخاصمة

 فاقدييا أو األىمية تبميغ ناقصي: السابعالفرع 

ف كاف , ك المسؤكؿ عنو األىمية تككف لمكليٌ  مفاقد تبميغ األكراؽ القضائية التي تخٌص  ا 

، لـ يكف يدافع عف نفسو، كلكف إف كاف في لـ يضرب لو أجبل؛ ألنو لك حٌض  الغائب صغيرا،

ف حضر خاصـ بحجج الصٍ كالتو أحد غائب  ،بي، فإف لـ يكف عميو كليه ، ضرب لكليو أجبل، كا 

 .(2)كـ كليا، يككف كليا لو في ىذه الخصكمة كغيرىااعميو الح فميكؿٍ 

 تبميغ المعتقمين: ال امنالفرع 

ف يخاصـ إليو كلمناس عميو حقكؽ، يأمره اإلماـ أف يككؿ مى  ,اإذا سجف اإلماـ شخص  

ف أبى الككيؿ يقـك  أف كىذا يعني ,(3)ؿ قضى عميو إذا شيدت البينة عميوككٌ أف يي  كيعذر إليو، كا 

 ؛مو المسجكفكٌ التبميغ يككف لمككيؿ الذم كى ؿ فيو, كمف ضمنيا ك  مقاـ المسجكف في جميع ما كي 

 ة.نو ىك الذم يباشر سير القضيٌ أل

 إعطاء العنوان لمتبميغ: تاسعالفرع ال

 ,كاف الشخص المراد تبميغو األكراؽ القضائيةيجب عمى المحكمة إعطاء المحضر عن

الرسكؿ معو عنكاف  عمى أفٌ  ىذا يدؿٌ , (4) "ثـ بعث إليو رسكالن ": ةيقكؿ المالكعمى ذلؾ  كالذم يدؿٌ 

 .خص المراد تبميغوالشٌ 

                                                                 

 (8/132) أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات ((1
 (6/39) الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, (8/199أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات ) ((2
 (5/49) الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, (8/206) زيد القيركاني, النكادر كالزياداتأبك  ((3
 (8/132) أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات ((4
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 الجمب في المواد المستعجمة: عاشرالفرع ال

كالمسافر يقدمو  ,عمى الفكر في القضايا المستعجمةالشخص المراد تبميغو يجب جمب 

ر كلك تأخٌ  ي,عً المدٌ  الستعجاؿى عميو عمى الفكر عى فيأتي المحضر بالمدٌ  عمى غيره لضركرة سفره،

كمثاؿ ما يخشى  منيما, ـ األىـٌ فإذا اجتمع مسافر كما يخشى فكاتو قدٌ  في المجيء عف غيره,

عى شخص عمى دٌ ا فإذا ,(1)كالنكاح الفاسد يفسخ قبؿ الدخكؿ, الطعاـ الذم يتغير بالتأخير: فكاتو

فيجب عمى  ك تأخر القاضي في نظر القضية,أى عميو عى ر المدٌ خر بطعاـ قد يفسد لك تأخٌ آ

 .اخر فكرن في مثؿ ىذه القضية كجمب الخصـ اآلالقاضي كالمحكمة النظر 

 الفرع الحادي عشر: أجرة المحضر 
 .(2)فاألجرة عميو توتعنٌ كتبيف  ى عميوعى المدٌ ب فإف تغيٌ ي, عً لمدٌ عمى ا المحضرأجرة 

                                                                 

 (4/204) , حاشية الصاكممالصاك  ((1
الخرشي, شرح مختصر خميؿ لمخرشي , (6/113الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) ((2
 ( 8/286عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ,(7/146)
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 جراءات التوكيل في الدعوىإ: المطمب ال الث

لكي يقـك بمتابعة مكضكع الدعكل  تككيؿ محاـو  فً مف الطرفيف المتنازعيٍ  لكؿٌ  يحؽٌ 

كىذا ما ذكره الفقياء تحت عنكاف التككيؿ في  بعة لدل المحاكـ,كاإلجراءات القانكنية المتٌ 

لمامو بالقكانيف كاإلجراءات ككيفية متابعة القضيٌ  ع المحامي بمعرفتوكيتمتٌ  الخصكمة, ة مف كا 

ؿ بتككيؿ المحامي لتمثيمو أماـ المحاكـ, النشغالو ى صدكر الحكـ فييا, كيقـك المكك  بدايتيا حتٌ 

كمقدرة المحامي عمى إقامة الحجة كمرافعة حجج  بأمكر تمنعو مف الحضكر أماـ المحكمة,

, ال يجكز أكثر , ك تبميغ المحامي ىك تبميغ لمككيؿؿ ك ككيؿ كالمككٌ مف ذكر تعريؼ ال كال بدٌ  الخصـك

استمرار ككالة الككيؿ إف لـ , ك بو الككيؿ ؿ بما يقرٌ لزـك المككٌ , ك مف تككيؿ كاحد في خصكمة

 مو أك المحكـك عميو.أجرة المحامي عمى مككٌ , ك عزؿ المحاميف كانسحابيـ, ك يعزؿ

ا ما ليق: الموكِّل ض شخصن  ـك بأمره.ىك الذم يفك 

كىؿى إليو القياـ بأمره ألفٌ  ؛ف يقـك بأمر اإلنساف، سيم ي بومى : الوكيل ك مو قد كى ميكى
(1). 

ؼ عمى بعض إجراءات التككيؿ كما يجب عمى الككيؿ كما يجب لو, أف نتعرٌ  كال بدٌ 

 : يا كااللتزاـ بيا كمف ىذه األمكرتباعجب اكمعرفة أمكر ي

 تبميغ لموكيل تبميغ المحامي ىو: الفرع األول

ؿ عنو في ألنو مككٌ  ؛عتبر تنفيذا لمخصـ نفسوكيي  ,القاضي ينفذ القضاء لككيؿ الخصـ إفٌ 

 ألفٌ  ؛نفسو فإنو يجكز ؛ككذلؾ إذا تـ تبميغ ككيؿ الخصـ كلـ يتـ تبميغ الخصـ ,ةىذه الخصكم

 .(1) الككيؿ يقـك مقامو

                                                                 

( 1/799)الطبعة األكلى عمر مختار, بمساعدة فريؽ عمؿ, معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي,  ((1
بضـ الميـ األكلى ككسر الميـ الثانية اسـ فاعؿ، المدافع, كىك الككيؿ : كيسمى الككيؿ في أيامنا ىذه المحامي

براز كجية نظره لمقاضي, محمد ركاس قمعجي عف الشخص في ال حامد صادؽ  -خصكمة لمدفاع عنو كا 
 (1/409)الطبعة الثانية قنيبي, معجـ لغة الفقياء, 
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 ال يجوز أك ر من توكيل واحد في خصومة: الفرع ال اني

, لما فيو مف كثرة النزاع إال برضا الخصـ؛ يجكز أكثر مف تككيؿ كاحد في خصكمةال 

 ,(2)فيجكز األكثر كما يجكز الكاحد مطمقا إال لعداكة بيف الككيؿ كالخصـ لما فيو مف اإلضرار

 .(3) كليس لرجؿ كال المرأة أف يككؿ في الخصاـ أكثر مف ككيؿ كاحد، كال يجكز تككيؿ ككيميف

 بو الوكيل لزوم الموكل بما يقر  : ثالفرع ال ال

عقد الككالة باإلقرار  إذا نٌص  , ىذابو عميو ككيمو كاف لو أك عميو يمـز المكك ؿ ما أقرٌ 

 .(4)وكاإلنكار عف ككيم

 استمرار وكالة الوكيل إن لم يعزل: الفرع الرابع

ؿ أىك ئً ا سي ؿ حاضرن فإف كاف المكك   ،نشب خصكمة يقـك بياتلو سنتاف لـ  الككيؿ إذا تـٌ 

ف كاف غائبا فيك عمى ككالتو  .(5) عمى ككالتو أـ ال؟ كا 

 عزل المحامين وانسحابيم: الفرع الخامس

 ل بذلكمن الوكيل الصمح مالم يوك   ال يصح  : المسألة األولى

مح عمى أنو أمضى الصٌ : ي لو في التككيؿ مثؿم  ال يجكز لمككيؿ أف يتجاكز ما سي 

 .(6)لتككيؿكلـ يذكر في ا ،ؿالمكك  

                                                                                                                                                                                          

 (8/162) أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات ((1
 ( 3/505) الصاكم, بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ((2
 (5/182) الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ((3
 المرجع السابؽ ((4
 المرجع السابؽ ((5
 (9/282) ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ((6
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 انعزال الوكيل وعزلو: المسألة ال انية

 .انعزاالن  قؿ الككالة إلى كرثتو, كىذا ييعدٌ إذا مات الككيؿ انقضت ككالتو, كال تنت .1

كبيف  يعً المدٌ ، انقضت ككالة الككيؿ، كصارت الخصكمة بيف ؿإذا مات المككٌ  .2

 .انعزاالن  , كىذا ييعدٌ (1)ى عميوعى المدٌ كرثة 

فمو أف يعزلو  ،ومسامحة في حقٌ  كأميؿ مع خصمو  ف ككيموإذا ظير لممككؿ م .3

 .عزالن  , ىذا ييعدٌ (2) أك يخاصـ لنفسو ،غيره يى كيكلٌ 

 عزل الوكيل متى ال يصح  : المسألة ال ال ة

أف يككف عزلو  إالكما تقيد عمى الككيؿ الـز لمككمو،  ,العزؿ بعد بدء الخصاـ ال يصحٌ 

ذ ال إ، إعبلموشيد عميو، كلـ يكف منو تفريط في تأخير قبؿ مناشبة الخصاـ عزال أعمف بو كأ

جاز  ذ لكإؿ ككيبل عمى الخصاـ أف يعزلو، بعد أف ناشب خصمو في الخصاـ، كٌ يجكز لمف كى 

 .(3)  عمى المخاصمة عنوؿ ككيبلن أحد أف يككٌ  ذلؾ لـ يشأ

 مو أو المحكوم عميوأجرة المحامي عمى موك  : الفرع السادس

ف كاف مف  ،فإف كاف عمى اتفاؽ كشرط فمو شرطو ،موو عمى مككٌ لممحامي أجرة أتعاب كا 

, ككضع المصاريؼ كأجرة ككيؿ الخصـ عمى عاتؽ المحكـك (4)فيك عمى أجرة المثؿ, غير شرط

 .(5)عميو

 

                                                                 

 (8/237) أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات ((1
 (9/236) ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ((2
 (1/695) ابف رشد, مسائؿ أبي الكليد ((3
 ( 118) عامر, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكي محمد بف ((4
 المرجع السابؽ ((5
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فٙ انًذْب  اإلجزاءاث فٙ إدارة جهساث انًحاكًت َٔظايٓا: انثاَٙ انًبحث

 انًانكٙ

دكر القاضي في إدارة جمسة المحاكمة في عف  يدكر الحكار كالبحث في ىذ المبحث 

عبلنية المحاكمة , ك دكر أعكاف القاضي في إدارة جمسة المحاكمة عند المالكيةك  ,المذىب المالكي

 .كالمساكاة بيف الخصـك

 فٙ انًذْب انًانكٙ دارة جهست انًحاكًتإدٔر انقاضٙ فٙ : انًطهب األٔل

حصكؿ : كمف ىذه األدكار ,بعةجراءات المتٌ دارة جمسة المحاكمة كاإلإأدكار القاضي في 

عمى , ك ى عميوعى المدٌ ك ي عً ز بيف المدٌ عمى القاضي أف يميٌ , ك اإلجراءات في مكاجية الخصـك

عمى القاضي أف ك  تماـ ما فيو نقص,إكأف يطمب منو  ,ي عف دعكاهعً القاضي أف يسأؿ المدٌ 

يجب عمى , ك ي عف السببعً عمى القاضي أف يسأؿ المدٌ , ك ي تكضيح دعكاهعً يطمب مف المدٌ 

ى عميو عى الحكـ بإقرار المدٌ , ك يعً ى عميو عف الجكاب عمى دعكل المدٌ عى القاضي أف يسأؿ المدٌ 

ي عً نة المدٌ ى عميو في حاؿ تعارضت بيٌ عى يقـك القاضي بتحميؼ المدٌ , ك يعً لممدٌ  كاسترداد الحؽٌ 

عمى القاضي , ك ى عميوعى ار المدٌ نتو في حاؿ إنكي عف بيٌ عً يسأؿ القاضي المدٌ , ك ى عميوعى كالمدٌ 

ف عمى القاضي أف يسأؿ الخصميٍ , ك أف يأمر الكاتب بكتابة الحكـ بتفاصيمو ككضعو في كتاب

األمكر التي يجب مراعاتيا  عف تي تحدث رع الثانيالفى , كفي تيماعف كبلميما األخير أك عف حجٌ 

الة الغضب كالجكع ال يقضي القاضي في ح, أثناء النظر في الدعكلفي مف قبؿ القاضي 

ال ك , يفرد النساء عف الرجاؿ في الخصكمة, عقكبة انتياؾ حرمة المحكمةك , كغير ذلؾ

تدخؿ القاضي في الدعكل كرفضيا إف لـ , توقف أحد الخصكـ بحجٌ لمقاضي أف يمٌ  يحؽٌ 

 يكف في الدعكل خصكمة.
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 عتبدارة جهست انًحاكًت ٔاإلجزاءاث انًت  انفزع األٔل: أدٔار انقاضٙ فٙ إ

, كىي حسب يجب عمى القاضي أف يتٌ  بع اإلجراءات القضائية في القضاء بيف الخصـك

 : الترتيب التسمسمي المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية

 :  حصٕل اإلجزاءاث فٙ يٕاجٓت انخصٕوأًٔل

(1)حجتو كشيادة شيكده بكتابةي عً ؼ المدٌ أف يكمٌ عمى القاضي 
ذلؾ عمى كجكد  يدؿٌ , 

ؿ كىذه اإلجراءات تسي  , عميو قبؿ المكاجية في الخصكمة ىعى ي كالمدٌ عً المدٌ  يخضع ليا إجراءات

 .العممية القضائية كالتقاضي أماـ الخصـك

 .ى عميوع  المد  و ي ع  ز بين المد  عمى القاضي أن يمي   انًيا: 

ي سألو عً فإف عرؼ المدٌ  ؟يعً أيكما المدٌ : سأؿ القاضي الخصـكيعند بداية المحاكمة 

كال  ،كيستنطؽ اآلخر ,يأمره بالسككت ثـٌ  ،تويسكت عف صاحبو حتى يسمع حجٌ ك  عف دعكاه,

ـ كال فيقدَّ , اأرجح شرعن  صاحب الحؽٌ  ألفٍ  ,أكالن  يعً بؿ المدٌ  ,ى عميو بالنطؽعى ينبغي أف يبتدئ المدٌ 

ذا قاؿ أحدىما يعكد ألحدىما بالسؤاؿ, فبل بأس أف يسألو  ,كسكت اآلخر كلـ ينكر ,يعً أنا المدٌ : كا 

كلـ ينكر  ,ي ىذاعً المدٌ : فإف قاؿ أحدىما اآلخر بذلؾ, ى يقرٌ كاألحسف أف يسألو حتٌ , ف دعكاهع

فممقاضي أف  ,ي كلست مدعياعً كاحد عف اآلخر ىك المدٌ  كؿٌ : فإف قاؿ ,فمو أف يسألو ,اآلخر

 .(2) عيلمدٌ فيككف ىك ا ,أحدىما لمخصكمة ميا حتى يأتيى يقيٍ 

تمام ما إي عن دعواه وأن يطمب منو ع  د  عمى القاضي أن يسأل الما:  ال ً 

 .فيو نقص

                                                                 

 (10/78(, القرافي, الذخيرة )8/31) كالزيادات القيراكاني, النكادرأبك زيد  ((1
(, الرجراجي, أبك الحسف عمي بف سعيد الرجراجي, منىاًىجي 8/308عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((2

ؿ  ميشًكبلتيا, الطبعة األكلىالتَّ  نة كحى (, المكناسي, شفاء 8/67) حًصيًؿ كنتائج لطائؼ التٍَّأًكيؿ في شىرًح المدىكَّ
(, القرافي, الذخيرة 8/120المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ), (2/996الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )

(10/67 ) 



  65 
 

ي منيما عف دعكاه كيفيميما عً يجب عمى القاضي إذا حضره الخصماف أف يسأؿ المدٌ 

عميو  ىعى أعممو بذلؾ، كلـ يسأؿ المدٌ  عميو حؽٌ ى عى فإف كانت دعكاه ال يجب بيا عمى المدٌ , عنو

ف نقص مف دعكاه ما فيو بياف مطمبو كمغزاه ,عف شيء ف أتى بإشكاؿ أمره  كا  أمره بتمامو، كا 

، أجابأك أنكر نظر في ذلؾ بما  قرٌ أفإف  ,عنياالمدعى عميو ت الدعكل يسأؿ فإذا صحٌ  ,ببيانو

ف أبيـ جكابو أمر بتفسيره حتٌ  و عنيما في كتاب كشيد كقيد ذلؾ كمٌ , ى يرتفع اإلشكاؿ عنوكا 

ذا لـ يعيٌ , ك (1)عمييما مف حضر المجمس  ىعى لـ يسأؿ المدٌ  ؟ككـ ىك ,ه ما ىكي دعكاعً ف المدٌ ا 

كالتي تعتبر  ,الدعكل المسمكعة ألفٌ  ,عي في طمبو فيسأؿ حينئذنو المدٌ ى يبيٌ عميو عف دعكاه حتٌ 

ككذلؾ لك  لـ تسمع دعكاه, ,عميو شيء: قة، فمك قاؿ ليتككف معمكمة محقٌ  التي صحيحة ىي

, كتكضيح (2) سمعي قضيتو لىـٍ يي أنٌ  أظفٌ أك  ,كذا لؾ عميٌ : أىك قاؿ الي عميؾ شيئن  أفٌ  أظفٌ : قاؿ

 : ى بوعى , كيككف التكضيح حسب نكع المدٌ كمقداره كجنسو الدعكل يككف بذكر الحؽٌ 

عي ف ما يدٌ فتصحيح الدعكل أف يبيٌ  ,ى عميوعى ا كىك بيد المدٌ ا معينن شيئن ى بو عى المدٌ إف كاف  .1

أك الرىف أك  (3) أك العارية بطريؽ الغصب أك الكديعة ى عميوعى المدٌ بو، كيذكر أنو في يد 

ي أف يسأؿ الحاكـ النظر بينيما بما يكجب عً اإلجارة أك غير ذلؾ، كال يشترط في المدٌ 

 .(4)الشرع

                                                                 

 ( 1/35أبك األصبغ, ديكاف األحكاـ الكبرل ) ((1
 ( 2/997المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ ) ((2
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة  ,قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الركمي الحنفيالقكنكم,  ((3

  (1/49) ق1424-ـ2004الطبعة , دار الكتب العممية, بيف الفقياء
الحطاب, المالكي مكاىب الجميؿ في شرح مختصر  ,(8/313عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((4

, مختصر خميؿ ,(1/149ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) ,(6/125خميؿ )
القاضي عبد الكىاب, القاضي  ,(8/120المكاؽ , التاج كاإلكميؿ, لمختصر خميؿ ) ,(219/1العبلمة خميؿ )

: مي بف نصر البغدادم المالكي, اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ , المحقؽأبك محمد عبد الكىاب بف ع
القاضي عبد  ,(1/1573, المعكنة )لقاضي عبد الكىابا ,(2/985الحبيب بف طاىر, الطبعة األكلى )
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بيا  ا لك أقرٌ ؽ بيا غرض صحيح ال تكذبيا العادة، كتككف ممٌ .أف تككف الدعكل معتبرة يتعمٌ  .2

 .(1) يرةشع كأقمحة  ى بوعى كأف ال يككف المدٌ  ى عميو تمزمو،عى المدٌ 

ف قدره، إال أنو ال يحتاج في ىذا إلى ذكر أنو في فيبيٌ  ,إف كانت الدعكل في شيء في الذمة .3

 رتب في ذمتو مف بيع أك قرض أك سمـ كنحك ذلؾ. بؿ يذكر أنو تٌ  ,يده

عى عمى فبلف ادٌ : كيقكؿ, ف مكضعيافيبيٌ  ,إف كانت الدعكل في دار أك عقار مف األراضي .4

ممؾ لي مف  ,ع الدار المكصكفة المحدكدة بجميع حقكقيا كحدكدىاجمي أفٌ  ,ابف فبلف ىذا

 .(2) جية كذا، كأنيا بيده بطريؽ كذا

ف مف فإنو يذكر الكيؿ أك الكزف أك العدد كيبيٌ , إف كانت الدعكل في شيء مف ذكات األمثاؿ .5

 .(3)صفة ذلؾ ما ينضبط بو كيتميز

كال  ,معت دعكاها سي ا صحيحن تزكيجن جيا عى أنو تزكٌ إذا ادٌ : إف كانت الدعكل في الزكجية .6

ىي زكجتي كفاه : بؿ لك قاؿ ،بؿ لك أطمؽ سمع أيضا ،كبرضاىا يشترط أف يقكؿ بكليٌ 

فبل يسمع قاضي  ,اا صحيحن يف كادعى أنو نكحيا بقرطبة مثبل نكاحن بمدبأما لك كانا  ،اإلطبلؽ

                                                                                                                                                                                          

اًئؿ, دراسة كتحقيؽ سى : الكىاب, أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي, عيييكفي المى
 ( 2/528) األكلىعمي محمَّد إبراىيـ بكركيبة, الطبعة 

الحطاب, المالكي مكاىب الجميؿ في شرح مختصر  ,(8/313عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((1
, مختصر خميؿ ,(1/149ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) ,(6/125خميؿ )

القاضي عبد الكىاب, اإلشراؼ  ,(8/120, التاج كاإلكميؿ, لمختصر خميؿ )المكاؽ ,(1/219العبلمة خميؿ )
القاضي عبد الكىاب, عيييكفي  ,(1/1573القاضي عبد الكىاب, المعكنة ),(2/985عمى نكت مسائؿ الخبلؼ )

اًئؿ ) سى  ( 2/528المى
  ة.جع السابقاالمر  ((2
مالكي مكاىب الجميؿ في شرح مختصر الحطاب, ال ,(8/313عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((3

, مختصر خميؿ ,(1/149ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) ,(6/125خميؿ )
القاضي عبد الكىاب, اإلشراؼ  ,(8/120المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ) ,(1/219العبلمة خميؿ )

القاضي عبد الكىاب, عيييكفي  ,(1573/1) الكىاب, المعكنةالقاضي عبد  ,(2/985عمى نكت مسائؿ الخبلؼ )
اًئؿ ) سى  ( 528/2المى
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ة النكاح قبؿ صحٌ  كيمـز القاضي الكشؼ عف ،قرطبة الدعكل بينيما قبؿ ثبكت الزكجية عنده

 .(1)الحكـ

ي عن السبب.ا: خامسً   عمى القاضي أن يسأل المد ع 

يجب عمى القاضي ك  مف استفساره, فبل بدٌ  ,ا مجيكالن عى أمرن ي بدعكاه كادٌ عً إذا نظر المدٌ 

 مف بيع أك سمؼ أك ضماف أك تعد  : فإف قاؿ ,عيتكجب لؾ ما ادٌ  مف أيفى : يعً أف يقكؿ لممدٌ 

شيء كجب صار  كثر مف ذلؾ، فإف لـ يكشؼ القاضي عف كجو ذلؾ كمف أمٌ كشبيو لـ يكمفو أ

 ,إذا فسره عيو مف كجو ال يجب بو حؽٌ عيو مدٌ إنما يدٌ  إذ ال يؤمف أف يككف الحؽٌ  ,كالخابط عشكاء

 .(2) فميسألو الحاكـ عف السبب

ف لى  ،ال أذكر كجو ذلؾ قيبؿ منو: فإف قاؿ ,ي أف يخبر بالسببعً إذا رفض المدٌ  ـٍ يقؿ كاً 
مىٍيًو أٌنو ال  ،ال أذكر سببو: ى يذكر سبب دعكاه أىك يقكؿذلؾ فبل يقضى لىوي بشيء حتٌ  كال يميف عى

مىى دعكاه ،يذكر سببو  .(3)كيسألو البينة عى

يجب عمى القاضي أن يسأل المدعى عميو عن الجواب عمى دعوى ا: سادسً 

 المدعي.

                                                                 

الحطاب, المالكي مكاىب الجميؿ في شرح مختصر  ,(8/313عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((1
, مختصر خميؿ ,(1/149ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) ,(6/125خميؿ )
القاضي عبد الكىاب, اإلشراؼ  ,(8/120المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ) ,(1/219ة خميؿ )العبلم

القاضي عبد الكىاب, عيييكفي  ,(1573/1) القاضي عبد الكىاب, المعكنة ,(2/985عمى نكت مسائؿ الخبلؼ )
اًئؿ ) سى  (528/2المى

(, 7/249) ني عمى مختصر خميؿ كحاشية البنانيالزرقاني, شرح الزرقا ,(8/122المكاؽ, التاج كاإلكميؿ ) ((2
(, 8/311) عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,(2/998المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )

بيراـ بف عبد اهلل بف عبد العزيز بف عمر بف عكض، أبك البقاء، تاج  بيراـ, (,1/219, مختصر خميؿ )خميؿ
 (2/875) ٍميىاًطٌي المالكي, الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ, الطبعة األكلىالديف السممي الدًَّميًرٌم الد  

 ( 2/999) المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ ((3
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لمقاضي أف  أفٍ ك  ي,عً دعكل المدٌ  عف ى عميو الجكابعى المدٌ  مفب مطعمى القاضي أف ي

ف لـ يقؿ المدٌ عى يسأؿ المدٌ   .(1)اسألو: يعً ى عميو كا 

 لممدعي. ى عميو واسترداد الحق  ع  الحكم بإقرار المد  ا: سابعً 

فإف كاف  ,عميو بإقراره يضً قٍ فإنو يى  ,لخصمو الخصـ في مجمس القاضي بحؽٌ  إذا أقرٌ 

عى غرمو، فإف ادٌ  ؼ المقرٌ فإنو يكمٌ  ؛ في الذمةإذا كاف ماالن كأما  ,يعً مو لممدٌ سمٌ ا ى فيو عينن عى المدٌ 

ا، فإذا الح عسره يمن نة إف كاف متٍ ف عدمو إما بطكؿ السجف أك البيٌ ى يتبيٌ حتٌ  العدـ حبسو القاضي

إِْلى: }لقكلو تعا؛ (2)ى سبيموخمٌ  َْ رُٚ ُعۡسَشحٖ  َٚ ١ۡسَ  َوب َِ  ٰٝ {َشٖحِۚ فََِٕإَشحي إٌَِ
يف أحد الخصم فمك أقرٌ , (3)

, (4)فحكـ عميو القاضي مستندا إلقراره مضى ذلؾ الحكـ، كال يفيد الخصـ إنكاره بعد حكـ القاضي

بو خكؼ جحد إقراره ببمد آخر أك  بما أقرٌ  اإلشياد عميو يعً مممدٌ ف ,ى عميو بالحؽٌ عى المدٌ  فإف أقرٌ 

ما فيو مف تقميؿ اـ لكٌ ألنو مف شأف الحي  ؛ي عمى اإلشيادعً تنبيو المدٌ  كلمحاكـ ،آخر عند قاضو 

 .(5)ر في ذلؾالحاكـ مخيٌ  كظاىره أفٌ , فميس مف تمقيف الخصـ الحجة ,الخصاـ كقطع النزاع

 ى عميو.ع  ي عن بينتو في حال إنكار المد  ع  يسأل القاضي المد  ا:  امنً 

 .(6)في حاؿ انكر المدعى عميو دعكل المدعي يسأؿ القاضي المدعي عف بينتو

 

                                                                 

عميش, منح الجميؿ شرح مختصر  ,(7/436, التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب )خميؿ ((1
 ( 8/319خميؿ )

الخرشي, محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد  ,(4/255المقتصد ) , بداية المجتيد كنياية ( ابف رشد(2
 ( 1/482) (, ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ7/158اهلل, شرح مختصر خميؿ لمخرشي )

  280 اآلية –( سكرة البقرة (3
 ( 2/42) (, ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ7/432, التكضيح في شرح المختصر الفرعي )خميؿ ((4
رقاني عمى مختصر خميؿ )الزرقا ((5  ( 7/252ني, شرح الز 
 ( 4/255ابف رشد, بداية المجتيد كنياية المقتصد ) ((6
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في حال عجز المدعي عن ميف المدعى عميو يقوم القاضي بتحا: تاسعً 

 في حال تعارضت بينة المدعي والمدعى عميو.احضار بينتو و 

، يسأؿ القاضي المدعي ي, أك أنكر دعكاهعً ى عميو بدعكل المدٌ عى في حاؿ عدـ إقرار المدٌ 

كيحمؼ  ,(1)ى عميوعى في تحميؼ المدٌ  ي الحؽٌ عً فإف لممدٌ  بينتو, فإف عجز عف احضار بينتو,

فقياء  اختمؼ ،ى عميوعى ي مع بينة المدٌ عً نة المدٌ تعارض بيٌ  قاضي احدل الطرفيف في حاؿال

ذا تساكت في العدالة بأعدؿ البينتيف, أف يقضيى : القكؿ األكؿ: المالكية عمى قكليف يحمؼ  كا 

 .(2)ي ككجب الحؽٌ عً ى عميو، فإف نكؿ حمؼ المدٌ عى المدٌ 

لحكزه  ,؛ ألف كبل منيما لو شبيةالحؽ بينيما ـي قسً يى : في حاؿ عدالة البينتيف: القكؿ الثاني

 .(3)فجعمو بينيما عدؿ

فالترجيح بينيما  ،في العدالة نتاف: في حاؿ تساكت البيٌ القكؿ الراجح في ىذا اإلجراء

ي كيحكـ عً في حاؿ نككلو عف اليميف يحمؼ المدٌ ك  ,ى عميوعى يككف عف طريؽ تحميؼ اليميف لممدٌ 

حد أؼ كٌ ففي حاؿ تخ ,ف ىك صاحب الحؽٌ قاـ الدليؿ الذم يكشؼ مى فاليميف ىنا يقـك م لو,

 كاهلل أعمـ. يده عف الحؽٌ  مقاـ خمكٌ  اؼ قائمن فيككف ىذا التخكٌ  ,المتخاصميف مف حمؼ اليميف

                                                                 

التكضيح في شرح (, خميؿ, 2/877(, بيراـ, الشامؿ في فقو االماـ مالؾ )8/274( المكاؽ, التاج كاالكميؿ )(1
  (3/1085ـ المدينة )عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عال(, ابف شاس, 8/38)المختصر الفرعي 

القاضي عبد الكىاب, أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي, التمقيف في الفقة  ((2
(, ابف رشد , بداية 2/215أبي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني, الطبعة األكلى ): المالكي, المحقؽ

ب بف الحسيف بف الحسف أبك القاسـ  ب, عبيد اهلل(, ابف الجبل4/256المجتيد كنياية المقتصد ) بلَّ بف الجى
(, القاضي 2/251) الطبعة األكلى, سيد كسركم حسف: المالكي, التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس, المحقؽ

 ( 1/159) المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة عبد الكىاب,
, شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة البف أبي , قاسـ بف عيسى بف ناجي التنكخي القيركانيابف ناجي ((3

(, 1/200ابف جزم, القكانيف الفقيية ), (2/371) األكلىأحمد فريد المزيدم, الطبعة : زيد القيركاني أعتنى بو
ابف فرحكف, تبصرة  ,(4/307) (, الصاكم, حاشية الصاكم8/259المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ )

 ( 1/378الحكاـ )
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عمى القاضي أن يسأل الخصمين عن كالميما األخير أو عن : اعاشرً 

 تيما.حج  

 فعميو ، فأراد أف يحكـ القاضي بينيما،تيما، كفيـ القاضي عنيماإذا أدلى الخصماف بحجٍ 

 .(1)فصؿ بينيما كأكقع الحكـ, ال: ة؟ فإف قاالأبقيت لكما حجٌ : أف يقكؿ ليما

عمى القاضي أن يأمر الكاتب بكتابة الحكم بتفاصيمو : الحادي عشر

 ووضعو في كتاب.

, إلنكاركيأمر كاتبو بشرح الدعكل كا نسيانو، كاتبو أف يكتب الحكـ خيفةى  القاضي يأمر

كما حكـ بو بينيما، كيحفظو في  ,كأنساب الجميع كما يعرفكف بو, كاسـ المسألة كأسماء المتداعيف

ـ عميو حتٌ  خصكمة فبلف في شير كذا : "ى ال ينساه، كيكتب عميوخريطة أك جراب أك غيره، كيخت

 .(2) "ةدى شير عمى حً  كيجعؿ خصكمة كؿٌ , مف سنة كذا

                                                                 

القرافي,  ,(4/3) , مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, المدكنة, الطبعة األكلىمالؾ بف أنس ((1
(, الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح 8/130(, المكاؽ, التاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ )10/76الذخيرة )

, منىاًىجي جراجيالر (, 8/322(, عميش, منح الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )5/184مختصر خميؿ )
ؿ  ميشًكبلتيا ) نة كحى (, القاضي عياض, عياض بف 8/68التَّحًصيًؿ كنتائج لطائؼ التٍَّأًكيؿ في شىرًح المدىكَّ

نىًة  ٍستىٍنبىطةي عمى الكيتيًب الميدىكَّ مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي البستي، أبك الفضؿ , التٍَّنبييىاتي المي
, خميؿ(, 1/1611) الطبعة األكلى, تكر محمد الكثيؽ، الدكتكر عبد النعيـ حميتيالدك: كالميٍختىمىطىةً, تحقيؽ

 (2/1004) (, المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ7/438التكضيح في شرح المختصر الفرعي )
ف عبد , أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بابف عبد البر ,(8/51) كالزيادات القيركاني, النكادرأبك زيد  ((2

محمد محمد أحيد كلد ماديؾ : البر بف عاصـ النمرم القرطبي, الكافي في فقو أىؿ المدينة, المحقؽ
, التكضيح في شرح المختصر , خميؿ(10/174القرافي, الذخيرة ) ,(2/954)الطبعة الثانية المكريتاني, 

 (3/1011بف شاس, الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة )ا ,(7/412الفرعي )
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أ ناء النظر  في جب مراعاتيا من قبل القاضياألمور التي ي: الفرع ال اني

 في الدعوى

نتباه إلى بعض األمكر, التي ىي في غاية في أثناء نظر الدعكل االعمى القاضي 

 : األىمية لمكصكؿ إلى الحؽ كالمساكاة كالعدؿ بيف المتخاصميف كمنيا

 : ال يقضي القاضي في حالة الغضب والجوع وغير ذلك .1

 ما كال حالة يسرع إليو الغضب فييا أك, غضب كال جكع في حالة القاضي ال يقضي

ذا داخمو ىى , اكال يكثر الجمكس جدن , عف تماـ الفكر ويدىش  وقال ,فميقـ ره جى أك ضى  عاسه أك ني  ـ  كا 

ـ " ال يقضيف حكـ ى اهلل عميو كسمٌ بع الكثير كأصؿ ذلؾ قكلو صمٌ الشٌ : كمف ذلؾ, (1)المخمي

 .(2) بيف اثنيف كىك غضباف"

 : ة انتياك حرمة المحكمةعقوب .2

فاجر كظالـ كفاسؽ : نحك ف أساء عمى خصمو في مجمس القضاء بقبيح،ر القاضي مى عز  يي 

بؿ يستند  بينة،إلى القبيح، كال يحتاج في ذلؾ  بٌ كلى ما كاف أعظـ مف ذلؾ كالسٌ كأى ,ابككذٌ 
                                                                 

مف كبار أصحاب مالؾ كجمسائو, كنيتو أبك خالد كىك أيضان أبك عبد اهلل لو اسماف : طميب بف كامؿ المخمي ((1
كأصمو أندلسي سكف اإلسكندرية, ركل عنو ابف القاسـ كابف كىب : قالو أبك سعيد حفيد مؤنس في تاريخو, قاؿ

ككانكا عنده أكثؽ أصحاب : ف, قاؿ ابف حارثكبو تفقو ابف القاسـ قبؿ رحمتو إلى مالؾ مع سعد كعبد الرحما
كاف طميب بف كامؿ نبيبلن كىك مف العرب مف لخـ، كىك مصرم اسكندراني, قالو : مالؾ, قاؿ ابف كضاح

سحنكف, كذكر ابف شعباف في المصرييف عبد اهلل بف كامؿ, كفي االسكندرانييف طميبان بف كامؿ فجعميما رجميف 
ميبان بف كامؿ فجعميما رجميف كىما كاحد كما تقدـ, كتكفي طميب باإلسكندرية كىما كاحد كما تقدـ, كتكفي ط

سنة ثبلث كسبعيف كمائة في حياة مالؾ, )القاضي عياض, أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي, 
 ((3/61الطبعة األكلى ) ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ,

الميبي ,  ,(10/63القرافي, الذخيرة ), (9/65حيح البخارم )البخارم, ص (,612/3الترمذم, سنف الترمذم ) ((2
اًلؾابف عسكر, 32ممخص األحكاـ الشرعية, ص اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى اًلؾ إلىى أىشرى ادي السَّ  , إٍرشى

ر (, ابف شاس, عقد الجكاى8/116(, المكاؽ, التاج كاالكميؿ )1/196(, ابف جزم, القكانيف الفقيية )1/118)
(, الفاسي, أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي 3/1011الثمينة في مذىب عالـ المدينة )

 (8/341(, عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )155/2المالكي الشيير بابف الحاج , المدخؿ )
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 يجكز فبل ,في ذلؾ هلل كالحؽٌ  صاف عف ذلؾ,مجمس القضاء يي  عممو؛ ألفٌ إلى في ذلؾ 

كينبغي , (1) نة أك إقرارمف الثبكت ببيٌ  لمقاضي تركو، كأما في غير مجمس القضاء فبل بدٌ 

، كاألدب في مثؿ ىذا أمثؿ مف رهكيعزٌ  بولمقاضي إف لمزه أحد الخصـك بما يكره، أف يؤدٌ 

، فبل شيء أخكؼ ليـ مف إبداء الحؽ عمى كاتباعو العفك، كليخؼ الناس بمزـك الحؽٌ 

إذا تبيف : أحد الخصميف لصاحبو، فعرؼ بذلؾ القاضي، قاؿ إذا لمزى ": اؿ مالؾق أىكائيـ,

ككاف سحنكف إذا تبيف لو لداد أحد ": (2)قاؿ ابف سحنكف ",منو كنياه فأرل أف يعاقبو

فيجب  ,(3)" ما سجنوكربٌ  ،ضربو ،الخصميف، كسمع الكذب عمى خصمو كلـ يأخذ مخرجو

جميع مراحؿ التقاضي مف اختيار القاضي كمعاممتو  مراعاة األخبلؽ كالفضائؿ كالقيـ في

 لمخصـك كمعاممة الخصـك لبعضيـ البعض كفي المرافعة كفي التنفيذ.

 : جال في الخصومةالنساء عن الر   د  ر  ف  ي   .3

كانت خصكمة بيف نساء, كخصكمة فإف  ,كقتا كجعؿ ليفٌ  ,إذا كانت الخصكمة بينيفٌ   

 ,ممرجاؿ كقتف ,جعؿ الخصكمة ثبلث مراتفقط, بيف نساء كرجاؿ, كخصكمة بيف الرجاؿ 

منع المرأة الجميمة مباشرة كتي  ,كقت كلمنساء كحدىفٌ , كانت خصكمتو مف النساء كقت فٍ كلمى 

                                                                 

زم, القكانيف الفقيية ابف ج ,31الميبي, ممخص األحكاـ الشرعية, ص, (4/207) الصاكم, حاشية الصاكم ((1
(, 6/104) الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, (117/8(, المكاؽ, التاج كاالكميؿ )1/196)

(, عميش, 4/142(, الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )7/152الخرشي, شرح مختصر خميؿ )
(, ابف فرحكف, تبصرة 9/839ماـ مالؾ ), الشامؿ في فقو اإلبيراـ(, 8/276منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )

 (1/49) الحكاـ
كسمع مف ابف أبي حساف، كمكسى بف معاكية، كعبد  ،تفقو بأبيو ،مٌر نسبو في أبيو، محمد بف سحنكف ((2

كسمع مف  ،كرحؿ الى المشرؽ، فمقي بالمدينة أبا مصعب الزىرم، كابف كاسب ،العزيز بف يحيى المدني، كغيرىـ
عالمان  ،ككاف عالمان بالذب عف مذىب أىؿ المدينة ،ككاف إمامان في الفقو ثقة: ؿ أبك العربقا ،سممة بف شبيب

، القاضي عياض، ترتيب المدارؾ باآلثار، صحيح الكتاب، لـ يكف في عصره أحذؽ بفنكف العمـ منو، فيما عممت
  (4/204كتقريب المسالؾ )

 (8/63)كالزيادات  القيركاني, النكادرأبك زيد  ((3
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 ,الخصكمة لذكم الييئات مف الرجاؿ لما فييا مف نقص العرض ككره مالؾ الخصكمة فقط,

 .(1)فالنساء أكلى

 : في مجمس قضاء القاضي توقن أحد الخصوم بحج  لمقاضي أن يم   ال يحق   .4

ـ  عضد أحد منع شدٌ يي   أفٌ : مثاؿ عمى ذلؾ, (2)ألنو ميؿ مع أحدىما ؛وتى كتمقينو حجَّ الخصك

: فقاؿ ليا ,ص منوكعسر عمييا التخمٌ  ,كأساء عشرتيا جيا أندلسيٌ مفتي تكنس أتتو امرأة تزكٌ 

 ،ينظر إلى ذلؾ المحؿٌ  فحكـ عميو بأف ,عت ذلؾ عميوفادٌ  ،بداخؿ دبره برصا عي عميو أفٌ ادٌ 

ابف  فقاؿ, (3)عتبر مف باب تمقيف الخصـ القادح في العدالةقيا، كىذا يي فمما رأل ذلؾ الزكج طمٌ 

ة ال نما كره أف يمقنو حجٌ , كا  ة عجز عنياة شرعيٌ ال بأس بتمقينو أحد خصميف حجٌ : "(4)فرحكف

تو، فيفيـ خصمو حجٌ  ,يمزمؾ عمى قكلؾ كذا ككذا: كصكرة ذلؾ أف يقكؿ لخصمو عة فييا,منف

 .(5)" قؿ لو كذا: ف لو المنفعةكال يقكؿ لمى 

 تدخل القاضي في الدعوى ورفضيا إن لم يكن في الدعوى خصومة. .5
                                                                 

الصاكم, بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ , (8/119المكاؽ, التاج كاإلكميؿ ) ,(10/66القرافي, الذخيرة ) ((1
 (4/205المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )

 ( 10/68القرافي, الذخيرة ) ((2
خرشي , ( ال6/175( الحطاب , مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )8/111المكاؽ, التاج كاإلكميؿ ) ((3

( عميش , منح 4/181( الدسكقي , حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير)7/156شرح مختصر خميؿ لمخرشي )
رقاني عمى مختصر خميؿ ) ,(8/319الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ابف فرحكف,  ,(7/252الزرقاني, شرح الز 

 ( 1/264تبصرة الحكاـ )
عالـ بحاث، كلد كنشأ كمات في : ف، برىاف الديف اليعمرمإبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحك ابف فرحكف,  ((4

 792المدينة, كىك مغربي األصؿ، نسبتو إلى يعمر بف مالؾ، مف عدناف, رحؿ إلى مصر كالقدس كالشاـ سنة 
عاما, كىك  70ثـ أصيب بالفالج في شقو األيسر، فمات بعمتو عف نحك  793ىػ, كتكلى القضاء بالمدينة سنة 

ية، لو )الديباج المذىب( في تراجـ أعياف المذىب المالكي، ك )تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية مف شيكخ المالك
كمناىج األحكاـ ( ك )درة الغكاص في محاضرة الخكاص ( ك )طبقات عمماء الغرب ( ك )تسييؿ الميمات ( في 

ف فارس، الزركمي خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بالزركمي,  شرح جامع األميات البف الحاجب.
 (1/52) ـ 2002أيار / مايك  -الطبعة الخامسة عشر , دار العمـ لممبلييف االعبلـ, ,الدمشقي

 ( 1/47) ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ ,(4/181الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ) ((5
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 : اآلتيةالدعوى في األمور  يتدخل القاضي في 

 .(1)وف يقـك لمغائب بحقٌ يككؿ مى  أف مقاضيل .1

ي عً إذا رفض المدٌ  ,(2)اكجكبن ي سبب الخصكمة سألو الحاكـ عف السبب عً إذا لـ يبيف المدٌ  .2

ف لىـٍ يقؿ ذلؾ: فإف قاؿ ,أف يخبر بالسبب فبل  ,ألني ال أذكر كجو ذلؾ قيبؿ منو، كاً 

مىٍيًو أٌنو ال  ،ال أذكر سببو: ى يذكر سبب دعكاه أىك يقكؿى لىوي بشيء حتٌ ضى قٍ يي  كال يميف عى

مىى دعكاه  .(3)يذكر سببو، كيسألو البينة عى

 : ومةرفض الدعوى لعدم الخص .6

مينة القضاء ىي الفصؿ بيف  ألفٌ ؛ فضت الدعكلإذا لـ يكف في الدعكل خصكمة ري   

كـ عميو جكره عى بعض مف حى كادٌ  ،القاضي ؿى زً إذا عي : مثاؿ ذلؾ الخصكمات كرفع النزعات,

 .(4) انن ا بيٌ نظر في ذلؾ، كال خصكمة بينو كبينيـ، إال أف يرل جكرن في ذلؾ، فبل يي 

                                                                 

 خميؿ, (,6/149ر خميؿ )الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختص ,(9/194ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ) ((1
 (7/459)البف الحاجب التكضيح في شرح المختصر الفرعي 

النفراكم, أحمد بف غانـ)أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف , (4/209) الصاكم, حاشية الصاكم ((2
, التاج كاإلكميؿ المكاؽ ,(2/222) النفراكم األزىرم المالكي, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني

المكناسي, شفاء الغميؿ  ,(7/249(, الزرقاني, شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ كحاشية البناني )8/122)
, مختصر خميؿ خميؿ ,(8/311عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ,(2/998في حؿ مقفؿ خميؿ )

 (2/875, الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ )بيراـ (,1/219)
 ( 2/999شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ ) المكناسي, ((3
 (1/455ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ ) ,(8/93) كالزيادات النكادر أبك زيد القيركاني, ((4
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 ر أعوان القاضي في إدارة جمسة المحاكمة عند المالكيةدو: المطمب ال اني

ر سيال يستطيع القاضي تال بد أف يككف لمقاضي أعكاف يعينكنو في مجمس قضائو حيث 

البعد عف النظر في  م إلى انشغالو في أمكر كثيرة تبعده كؿٌ ذلؾ يؤدٌ  ألفٌ  مجريات األمكر كحده؛

, لشريعتنا اإلسبلمية كىذا مناؼو اآلخريف, حقكؽ ضياع  إلىم ا يؤدٌ ممٌ  ,المنازعات كالخصكمات

ألنو يعتمد  ,ابو إال عدكالجٌ كأف ال يككف ككبلؤه كحي  ,ف يساندكنو في القضاياالفقياء مى  عى ضى كعميو كى 

ؤتمنكف عمى كيي , كيككنكف ذكم رفؽ كأناة لكركد الضعيؼ كالمظمـك عمييـ, عمييـ في أمكر كثيرة

, ككذلؾ جمساؤه ,القاضي فبل ينقمكىا ألحد الخصميف ,أسرارفإذا اطمعكا عمى , الحديث معيـ

 : وأعوان القاضي ىم

 الكاتب: الفرع األول 

ما يجرم  أقكاؿ الشيكد ككؿٌ ك  ,(1)يكتب كقائع الخصـك يجب عمى القاضي اتخاذ كاتب

ا أك أف يزيد أك ينقص غمطن  الحتماؿ ينبغي أف ينظر القاضي فيما يكتبو؛ك  في جمسات المحاكمة,

ف كاف غير ثقة, ا لرشكة يأخذىادن ا أك تعمٌ يكن س طبلع القاضي عمى ما يكتبو، امف  بدٌ  فبل ,كا 

 .(2)فيجمسو قريبا بحيث يشاىد ما يكتب عنده

 

 

 

 

                                                                 

الخرشي, شرح مختصر خميؿ  ,(1/196(, ابف جزم, القكانيف الفقيية )4/202الصاكم, حاشية الصاكم) ((1
رقاني عمى  ,(8/291ؿ )عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خمي, (7/148لمخرشي ) الزرقاني, شرح الز 

 (4/138) الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, (7/240مختصر خميؿ )
 ( 7/406) ابف الحاجب , التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ ((2
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 شروط الكاتب: المسألة األولى

 : ال بد أف تتكافر عدة شركط في الكاتب

كاتبا إال  كأف ال يتخذى  ب,فينظر فيما يكت ، كيكتب بيف يديو,(1)ا عدالن أف يككف كاتبو فقيين  .1

 .(2)بلح كالعفاؼمف المسمميف، كمف أىؿ الصٌ 

 و سميمة. تككف حكاسٌ  أف .2

 ا عف كؿٌ ىن كمتنزٌ  ,لفاظ كالكاجب كالجائزليفرؽ بيف مكاقع األ فاضبلن  نان طً أف يككف فى  .3

  .(3)سكء

خذ في شيء كال يت ،اا كال مكاتبن عبدن كال  امة كال قاسمن مف أىؿ الذٌ  ال يتخذ القاضي كاتبان  .4

 .(4)مف أمكر المسمميف إال العدكؿ المسمميف

 وظيفة كاتب القاضي: المسألة ال انية

عمى , فخذةأثناء استماع الدعكل كاإلجراءات المتٌ  في ما يطرح تدكيف كؿٌ يقـك الكاتب ب

ما يجرم في جمسات المحاكمة  أقكاؿ الشيكد ككؿٌ ك , (5)القاضي اتخاذ كاتب يكتب كقائع الخصـك

أف يكتب  و لو الحؽٌ إذا تكجٌ  يعً المدٌ  كمف حؽٌ  ,ةما يحدث بيف الخصـك في القضيٌ  ؿ كؿٌ كتسجي

ألنو  ,نة إف ظيرتنة أك يميف أك نككؿ أك سقكط بيً ي  كسبب الثبكت مف بى  ,تو بما ثبت لولو قضيٌ 

 كأنساب الجميع كما ,يفالبينة كأسماء المتداع ا, كيقـك بتسجيؿيخشى أف يقـك عميو بعد ذلؾ بي

                                                                 

 (2/993المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ ) ,(10/62القرافي, الذخيرة ) ((1
 (8/30القيركاني, النكادر كالزيادات )أبك زيد  ((2
 ( 1/285) ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ ,(10/63القرافي, الذخيرة ) ((3
 ( 3/577, التيذيب في اختصار المدكنة )ابف البراذعي ((4
 (4/202) الصاكم, حاشية الصاكم ((5
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ـ عميو كيكتب عميو خصكمة كؿٌ , كما حكـ بو ,عرفكف بويي  شير عمى  كيحتفظ بو في خريطة كيخت

 .(1)ى يتيسردة حتٌ حً 

 المسألة ال ال ة: تأديب الكاتب 
ـ أحد الخصـك كثيقة مف دكف , أك قاـ عقدا أك كثيقة إذا كجدلمقاضي تأديب الكاتب  بتسمي

 .(2)خبار القاضيإ

 (3)المترجم: الفرع ال اني

كعكسو عند  ,الذم يبدؿ لغة أعجمية بمغة عربيةىك ال بد مف ذكر تعريؼ المترجـ: ك 

ف , ك ال يعرفكف العربية كعكسو ـه جٍ ا ال يعرؼ العجمية كالخصـك عي إذا كاف عربين , ىذا القاضي ا 

ينبغي أف يترجـ عنيـ رجؿ ثقة , مكف بغير العربية كال يفقو كبلميـاحتكـ لمقاضي خصـك يتكمٌ 

قبؿ ترجمة كافر كال عبد، كال بأس بترجمة المرأة ئ الكاحد، كال تي كيجزً أفضؿ كاثناف  ,سمـمأمكف م

ىذا  ألفٌ  ؛أفضؿكامرأتاف كالرجؿ  ،ا يقبؿ فيو شيادة النساءممٌ  إف كانت مف أىؿ العفاؼ كالحؽٌ 

 .(5)" يجكز فيو الكاحد": (4)كقاؿ ابف رشد ،مكضع شيادات

                                                                 

 (10/77القرافي, الذخيرة ) ((1
 ( 8/291عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((2
اًلؾ )ابف عسكر ((3 اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى اًلؾ إلىى أىشرى ادي السَّ (, ابف جزم, القكانيف الفقيية 1/118, إٍرشى
رقاني عمى مختصر خميؿ ) ,(1/196)  ( 1/483ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ ) ,(7/241الزرقاني, شرح الز 
 - 450مف أعياف المالكية )كلد  ,قاضي الجماعة بقرطبة: دمحمد بف أحمد ابف رشد، أبك الكلي، ابف رشد( (4

ٍشد الفيمسكؼ )محمد بف أحمد(, لو تآليؼ، منيا " المقدمات المميدات " في  520كتكفي ىػ (, كىك جٌد ابف ري
األحكاـ الشرعية، ك " البياف كالتحصيؿ "، ك " مختصر شرح معاني اآلثار لمطحاكم" ك " الفتاكل " ك " اختصار 

 عبلـ, األ()الزركمي سكطة " ك " المسائؿ " مجمكعة مف فتاكيو، في معيد المخطكطات. مكلده ككفاتو بقرطبةالمب
(5/316). 

, حاشية الصاكم الصاكم ,(9/205) ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ,(106/8المكاؽ, التاج كاالكميؿ ) ((5
 (8/292عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ), (4/192)
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ر: الفرع ال الث  الم حض 

ـ بتبميغ األ: المحضرذكر تعريؼ  ال بد مف ى عى كراؽ القضائية لممدٌ ىك الشخص الذم يقك

: أك كظيفتيما المحضر أك الرسكؿ نةعمى مي كقائع في كتب المالكية تدؿٌ  ثىٌمةك  عميو أك الشيكد,

ا إذا استعدل رجؿ عمى رجؿ بدعكل عند الحاكـ، فإف كاف في المصر أك قريبا منو، أعطاه طابعن 

ف كاف بعيدا عف المصرسكالن في جمبو أك   ,(1)، لـ يجمبو إال أف يشيد عميو شاىداف أك شاىدر، كا 

 .كيكتفي برسكلو إلييـ أك إليو إذا كاف مأمكنا

 الخبير: الرابع الفرع

تقـك  كاالختصاصات,جميع المجاالت  فيىـ أىؿ الخبرة : الخبراءال بد مف ذكر تعريؼ 

ف يكمفو القاضي نظر العيب، كقياس كمنيـ مى  ,قيقةالمحكمة باالستعانة بيـ لمكصكؿ إلى الح

كما يحكـ بقكؿ الطبيب النصراني كغير  ,(2)، أك يحسب لو تركتوالجراح، أك يترجـ عف األعجميٌ 

 .(3)بٌ فيو إلى قكلو مف جية معرفتو بالطٌ  العدؿ فيما يضطرٌ 

 تقديم تقرير من الخبير لمقاضي بما توصل إليو: المسألة األولى

يكتب  فمثبلن  ,بكتابة تقرير يشرح فيو اآللية التي اتبعيا في تقييـ المنزؿ ختٌص يقـك الم 

خ كيؤرٌ  كال غبف في ذلؾ, ,ذلؾ قيمة المثؿ كأفٌ , جميع الثمف المذككرىي قيمة الدار المذككرة  أفٌ ب

                                                                 

 (8/39) القيركاني, النكادر كالزياداتد أبك زي ((1
كالتحصيؿ  ابف رشد, البياف ,(8/106المكاؽ, التاج كاإلكميؿ ) ,(8/60القيركاني, النكادر كالزيادات )أبك زيد  ((2
 (4/192(, الصاكم, حاشية الصاكم )9/205)
 ,(7/408) البف حاجب , التكضيح في شرح المختصر الفرعي, خميؿ(9/206ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ) ((3

ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج  ,(2/107المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ )
 (1/36األحكاـ )
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 ىذا العقار,الثمف المذككر قيمة  بأفٌ : يكتب شيكد القيمة كالميندسكف خطكطيـ ثـٌ  التقرير,

 .(1)كيكتب شيكد المعاقدة الشيادة عمييا باالبتياع ,كيعمـ تحت رسـ شيادتيـ ،عند الحاكـ فك كيؤد

 اإلجراءات في معرفة الخطوط عن طريق أىل الخبرة: المسألة ال انية

إف كاف مع ف الخطكط عف طريؽ اتباع آلية لمعرفة الخطكط, عمى معرفة يعمؿ المختٌص 

, ة مضمكنوو سألو عف صحٌ فإف اعترؼ بخطٌ  ,ى عميوعى سأؿ المدٌ  ,ى عميوعى المدعي خط المدٌ 

ف لـ يعترؼ بصحٌ  ,فإف اعترؼ ألزمو بإقراره ىك ألنو  ؛وحكـ عميو بخطٌ يي : فقيؿ ,ة مضمكنوكا 

 ,بخطكطو التي كتبيا يختبر الخطٌ  فٍ بمى  مرى أى فإف أنكر الخطٌ  ,بؿ يسألو: قكف قالكاكالمحقٌ  اىر,الظٌ 

ف و حكـ بو عميو عمى قكؿ مى فإف تشابيت بخطٌ  ,ع فيياع مف التصنٌ فيا مف كثرة الكتابة كيمنكتكمٌ 

كمف أىؿ الخبرة  ,(2)يحكـ عميو ببراءتو يعً ا عمى المدٌ و منافين فإف كاف خطٌ  ,اعترافا يجعؿ الخطٌ 

 .المترجـىك القاضي  ـيستعيف بي فالذي

ىل يوجد  ,يسأل القاضي أىل المعرفة والخبرة في الشخص: المسألة ال ال ة

 ؟مال أم ال لو

يسأؿ القاضي بؿ البينة أنو ال ماؿ لو،  ليس عمى القاضي أف يسأؿ الذم عميو الحؽٌ 

 .(3)ى سبيموعنو أىؿ الخبرة بو كالمعرفة، فإف لـ يجد لو ماال أحمفو كخمٌ 

 

                                                                 

 (10/362) القرافي, الذخيرة ((1
 (10/40) الصاكم, حاشية الصاكم ((2
 ( 10/419جة )ابف رشد, البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخر  ((3
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 القاسم: الفرع الخامس

ـ قس  ىك الذم يي : القاسـفرض اهلل سبحانو كتعالى المكاريث كلكؿ مستحؽ ميراث معيف, ف

صغير، أك , ككاف مف بينيـ (1)ـ بيف كرثةسً قٍ ا يى إذا بعث القاضي قاسمن ف, الميراث بيف الكرثة

ى يرفعو إليو لينظر فيو، فإف رآه صكابا، أمضاه إف كاف مأمكنا غائب، فميأمره أف ال يشيد فيو حتٌ 

ـك مقامو في ئ، كينبغي أف يجعؿ لمصغير أك الغائب ككيبل يقجزً ، كالكاحد يي أفضؿعنده، كاثناف 

 .(2)القسـ

 يالمزك  : الفرع السادس

ا بعد البحث ه بأحكاؿ الشيكد سر  ك ليخبر يف العدكؿ الثقات يعمى القاضي أف يختار المزك

أك  بسؤاؿ عدؿ كاحد مأمكنيف، كال يكتفي كسؤالو عنيـ عدكال ثقاتو  ,عنيـ في مساكنيـ كأعماليـ

 .(3) اا أك عدك  اثنيف خيفة مصادفتو حبيبن 

 : يشروط يجب توافرىا في المزك  : سألة األولىالم

 .ا بالتزكيةأف يككف عارفن  .1

 .بمجاكرتو أك مخالطتو لو ىا عمى أحكاؿ المزكَّ معن أف يككف مطٌ  .2

 .فبل يجكز تعديؿ النساء كال تجريحيفٌ  ,اأف يككف ذكرن   .3

ا أك كال يكتفي بكاحد أك اثنيف خيفة مصادفتو حبيبن  ,يشترط العدد في المزكٌ يي   .4

 .اعدك  
                                                                 

 ( 4/288)كنة مالؾ بف أنس, المد ((1
 (8/33) القيركاني, النكادر كالزياداتأبك زيد  ((2
ابف جزم,  ,(7/149الخرشي, شرح مختصر خميؿ ) ,(8/291عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ) ((3

, (8/291تصر خميؿ )عميش, منح الجميؿ شرح مخ ,(10/62القرافي, الذخيرة ) ,(1/204) القكانيف الفقيية
عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ,(7/408) ابف الحاجب , التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ

 ( 7/149الخرشي, شرح مختصر خميؿ ), (8/291)
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 ,ي كالكاتبكيختار القاضي المزكٌ  ,ا مرضين ي أف يككف عدالن شترط في المزكٌ يي   .5

 .(1)ككنيما مف أعدؿ المكجكديف

 : ي أو الشاىدينرجوع المزك  : المسألة ال انية

كقبميما القاضي فحكـ  ,اىما رجبلفكالقاضي ال يعرفيما فزكٌ  ,إذا شيد رجبلف بحؽٌ 

, بغيرىما أخذ الحؽٌ  ألفٌ  فبل ضماف عمييما، ,زكينا غير عدليف: ثـ رجع المزكياف كقاال ,بالحؽٌ 

 .(2)بيما قاـ الحؽٌ  ألفٌ  ؛فً الشاىديٍ اىما لـ يغـر إال لك رجع الشاىداف كمف زكٌ ك 

ى عميو عن المزك ي: المسألة ال ال ة ي والمد ع   : سؤال المد ع 

ف عمٌ  يعً المدٌ  أك سأؿ ،؟كعدلياي عً المدٌ نة ى بيٌ ف زكٌ مى , القاضي ى عميوعى لمدٌ سأؿ اإذا 

ح؛ ؿ أك المجر  كال يمتفت لسؤاؿ ذلؾ السائؿ بذكر المعد   ,يو لوفبل يمزـ القاضي أف يسمٌ  ,نتوجرح بيٌ 

 .(3)يثؽ بو فٍ القاضي ال يقيـ لذلؾ إال مى  ألفٌ 

 المحمٍّف: الفرع السابع

يكفي فيو  ,و اليميف عميوؼ الخصـ عند تكجٌ حم  الذم يي  ىك: ؼالمحم  مف أعكاف القاضي 

, رةكامرأة مخدَّ , كقاـ بو مانع مف حضكر مجمس القضاء ,يت عميو يميفف تكجٌ مى ك , (4)الكاحد

 .(5)ألنو مخبر ؛كاحدمحم ؼ كمحبكس، فيكفي فيو  ,كمريض

                                                                 

عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ , (10/62القرافي, الذخيرة ), (1/204) ابف جزم, القكانيف الفقيية ((1
عميش, منح الجميؿ شرح  ,(7/408) ابف الحاجب التكضيح في شرح المختصر الفرعي ؿ،, خمي(8/291)

 ( 7/149الخرشي, شرح مختصر خميؿ ) ,(8/291مختصر خميؿ )
الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ  ,(8/242المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ) ((2
(8/206 ) 
 ( 4/149) رح الكبيرالدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الش ((3
 (4/203) الصاكم, حاشية الصاكم ((4
 ( 7/149الخرشي, شرح مختصر خميؿ ) ,(8/293) عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ((5
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الكاتب, : طبلع كالبحث في كتب الفقو المالكي عف أعكاف القاضي كىـكبعد اال

عف  مطكالن  اكلـ أجد كبلمن  ,(1)افجٌ كالسى  ؼ,ي, كالمحم  مزكٌ المترجـ, كالقاسـ, كالك كالمحضر, كالخبير, 

 الٌسٌجاف فذكرتو ىنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 (4/194) الصاكم, حاشية الصاكم ((1
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 عالنية المحاكمة والمساواة بين الخصوم: المطمب ال الث

{ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ: }قاؿ تعالى
َّْ ٱ: }, كقاؿ تعالى(1) َ إِ  لِلَّ

َعۡذيِ  ٌۡ ُش ثِٲ ُِ {٠َۡأ
ى اهلل كأعمى درجات األجر, قاؿ رسكؿ اهلل صمٌ  رٌ الحكـ بالعدؿ أفضؿ أعماؿ الب ,(2)

، ككمتا يديو كجؿٌ  المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر، عف يميف الرحمف عزٌ  إفٌ ): ـعميو كسمٌ 

العدؿ أف يحكـ القاضي أماـ الناس  , كمفى (3) (اكٍ يميف، الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلَّ 

عمى الشفافية كالنزاىة, كالمساكاة بيف  القضاء مبنيٌ  ناس فكرة أفٌ عبلنية, كىذا األمر يبني لدل ال

 خر.اآل فحدىما عأز الخصـك مف دكف أف يميٌ 

 رعيةعمنية المحاكمات الش  : الفرع األول

بطاقة،  مف الخصـك كاحد كتب إلى كؿٌ أف يي كال  ا،ال ينبغي أف يقضي بيف المسمميف سرٌ 

كاستثنى حيث الجماعة جماعة الناس،  كأف يقضيى  ,(4)كتقرأ عبلنية في مجمس القاضيإال 

 ,ى يشغمو ذلؾ عف النظر كالفيـإال أف يدخؿ عميو في ذلؾ ضرر مف كثرة الناس حتٌ  ,بعضيـ

أف ك , (6) كينبغي لمحاكـ أف يجمس في المسجد ,(5)فميكف لو مكضع في المسجد يحكؿ بينو كبينيـ

 كاستحبَّ  ,في المسجد مف األمر القديـكجمكسو  ,عيؼكالضٌ  يجمس في مكضع يصؿ إليو القكمٌ 

  .(7)بعض العمماء أف يجمس خارج المسجد ليصؿ إليو الحائض كالنفساء كالييكد كالنصارل

                                                                 

 58 اآلية –سكرة النساء  ((1
  90 اآلية -سكرة النحؿ  ((2

رم النيسابكرم, المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ , مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيمسمـ( (3
 (3/1458محمد فؤاد عبد الباقي ): إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, المحقؽ

 (8/42) القيركاني, النكادر كالزياداتأبك زيد  ((4
 , النكادر كالزياداتالقيركاني أبك زيد (,1/39) ابف فرحكف, تبصرة الحكاـ, (10/60) القرافي, الذخيرة ((5
(8/21) 
 ( 2/209القاضي عبد الكىاب, التمقيف ) ((6
 ( 1/195ابف جزم, القكانيف الفقيية ) ((7
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إذ يفضي ذلؾ إلى ثقة  ؛ذلؾ عمى أف يككف القضاء كجمساتو تتصؼ بالعبلنية كيدؿٌ 

في المسجد )قكلو في ك  ر الذم يككف فيو بعض الشيء مف التيمة,كعدـ التستٌ , الناس بالقضاء

رضي اهلل  كاف عثمافحيث  شخص حضكر جمسات القضاء, عمى أنو يجكز ألمٌ  يدؿٌ ( الجامع

مجمس القاضي يتسـ بالعبلنية  أفٌ  , أمٌ (1)حابةحضر أربعة مف الصٌ أعنو، إذا جمس لمقضاء، 

 .زه بالعدؿ كالمساكاةالتي تفضي إلى مركنة القضاء كتميٌ 

 الخصومالمساواة بين : الفرع ال اني

فبل يقدـ أحدىما عمى , (2)بيف الخصميف في المجمس مى يجب عمى القاضي أف يسك  

ف كاف أحدىما مسممن  ,اآلخر  مى كيجب عميو أف يسك   ,(3)التسكية مف العدؿ ألفٌ  ؛ا كاآلخر كافراكا 

كال  ,ريؼ عمى المشركؼؿ الشٌ كال يفضٌ  ,بيف الخصميف في الجمكس كالكبلـ كاالستماع كالمبلحظة

قامة التسكية كالعدؿ ىك اليدؼ مف القضاء  ,(4)كال القريب عمى البعيد ,عمى الفقير لغنيٌ ا كا 

غير كىذا يككف بالعدؿ كالمساكاة بيف الصٌ , لمفصؿ بيف الخصكمات كالنزاعات القائمة بيف الناس

نظر إلى أحدىما كال ي, عيؼكالضٌ  كالقكمٌ , كالمسمـ يٌ مٌ كالذٌ  ر,كالفقي كالغنيٌ  ,كالذكر كاألنثى, كالكبير

ذا لـ يسمع أحدىما ما يسارر بو  أحدىما كال يساررىما جميعا, رٍ كال يسارً  أكثر, رو شٍ كبً  بطبلقةو  كا 

ا يكىف خصمو كيدخؿ عميو ذلؾ ممٌ  فإفٌ  ؛كال يضيؼ أحدىما كال يخمك بو أك يقؼ معو ,راآلخ

                                                                 

 (8/18) القيركاني, النكادر كالزياداتأبك زيد  ((1
, , ابف عسكر(2/209القاضي عبد الكىاب, التمقيف ) ,(1/255( ابف رشد, بداية المجتيد كنياية المقتصد )(2

اًلؾ )إٍرشى  اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى اًلؾ إلىى أىشرى  ( 1/118ادي السَّ
 (2/209القاضي عبد الكىاب, التمقيف ) ,(4/205حاشية الصاكم )الصاكم,  ((3
 ( 1/159ابف جزم, القكانيف الفقيية ) ((4
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 ,يعً خصكمة المدٌ  لـ يكف يعرؼ كجو , إال إذاكال يجيب أحدىما في غيبة اآلخر ,فٌ سكء الظٌ 

 .(1)ى يعمـ أمرىمافيسمع منو حتٌ 

ى اهلل عميو صمٌ  النبيٌ  عف أـ سممة زكجً : عمى كجكب المساكاة بيف الخصميف ا يدؿٌ كممٌ 

أحدكـ بالقضاء بيف  تميى إذا ابٍ : ـ يقكؿى اهلل عميو كسمٌ سمعت رسكؿ اهلل صمٌ ": قالت ـكسمٌ 

بالقضاء بيف  ميى إذا ابتي : كسمعتو يقكؿ: قالت ,إلشارةبينيـ في النظر كالمجمس كا سك  المسمميف فميى 

 .(2) "الناس فبل يرفع صكتو عمى أحد الخصميف أكثر مف اآلخر

ال ييدخؿ القاضي عميو أحد  أف: كمف المساكاة المبنية عمى العدالة بيف الخصـك

عؿ المسمـ ج اين كذمٌ  اكلك كاف الخصماف مسممن , (3)ال كحده كال في جماعة ,الخصميف دكف صاحبو

 .(4)أرفع

 
 

 

                                                                 

ًؼ , إابف عسكر, 32يبي, ممخص األحكاـ الشرعية صمال, (10/67القرافي, الذخيرة ) ((1 اًلؾ إلىى أىشرى ادي السَّ ٍرشى
اًلؾ ) اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى  (1/196ابف جزم, القكانيف الفقيية ) ,(1/118المى

(, ابف راىكية, أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ 8/40( أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات )(2
د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ : مسند إسحاؽ بف راىكيو , المحقؽالحنظمي المركزم المعركؼ بػ ابف راىكيو 

األلباني حكـ عمى الحديث بأنو ضعيؼ جدان, ابف رشد , بداية المجتيد , (4/82البمكشيى, الطبعة األكلى )
 (4/255كنياية المقتصد )

 ( 8/110) , التاج كاإلكميؿالمكاؽ ((3
 المرجع السابؽ  ((4
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 اإلجراءات في اإلجابة عن الدعوى في المذىب المالكي: المبحث ال الث

ى عميو لمجكاب عى استدعاء المدٌ : المطمب األكؿعدة مطالب, ىذا المبحث يشتمؿ عمى 

امتناع , ك ى عميوعى كيفية استدعاء المدٌ : ة فركع, كفيو عدٌ الدعكل كامتناعو عف الجكاب فع

 .ى عميو ألسباب معينةعى عدـ إجابة المدٌ , ك و عف الجكابى عميعى المدٌ 

ى عميو كجكابو باإلقرار أك باإلنكار أك بالنككؿ في عى حضكر المدٌ فيك : المطمب الثانيأما 

ى عميو عى حضكر المدٌ , ك جكابو باإلنكار, ك جكابو باإلقرار: ىي, , كفيو عدة فركعالمذىب المالكي

 كجكابو بالنككؿ.
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الدعوى وامتناعو عن  نى عميو لمجواب عع  استدعاء المد  : المطمب األول

 الجواب.

ى عميو عى امتناع المدٌ , ك ى عميوعى كيفية استدعاء المدٌ : عف كر البحث في ىذا المطمبيد

 .ى عميو ألسباب معينةعى عدـ إجابة المدٌ , ك عف الجكاب

 ى عميوع  كيفية استدعاء المد  : الفرع األول

ذا كاف محجكرن  إليو, االستدعاءيكجو  اى عميو رشيدن عى إذا كاف المدٌ  فإف كانت الدعكل : اكا 

ف كانت دعكل في ماؿ استي  لممحجكر نفسو, االستدعاءو ج  كي  غير مالية, كاف لو  إفحاجره  يى دعً كا 

كحينئذ يجرم الخصاـ مع  أمكرهينظر في  فٍ فإف القاضي يقدـ مى  أما إذا لـ يكف لو ناظر, ناظر,

ذا ذكر المدٌ ك , الناظر القاضي خصمو بجكابو إف استحقت  ري مٍ أنفمقتضى المذىب  ,ي دعكاهعً ا 

ال فبلالدعكل جكابن   .(1) ا كا 

 امتناع المدعى عميو عن الجواب: الفرع ال اني

: أك ال أنكر: أك ال أقرٌ : أك ال أجيب: بأف قاؿى عميو بإقرار كال إنكار عى لـ يجب المدٌ إف 

ي عً فيقضي لممدٌ  ,إنكاراذلؾ  دٌ عى  ؛برسـ أك بغير رسـ يٌ عي عمىؿ ما تدٌ  ,ف ليى تبيٌ ال أجيبؾ حتٌ 

فإف كاف ما ادعاه مف  كاف ما ادعاه مف الحقكؽ التي تثبت باليميف, إفعى بعد يمينو بما ادٌ 

ذا  ي بالبينة,عً ؼ المدٌ الحقكؽ التي ال تثبت باليميف كمٌ  , (2)عمى الكجو المعتبر يقضى لو أقامياكا 

فإف  و عميو القاضي اليميف,كجٌ  ,عيا يدٌ شيء ممٌ  ىؿ عميٌ  ,ال أدرم: وى عميعى أما إذا قاؿ المدٌ ك 

                                                                 

ابف عرفة, , (2/1000المكناسي, شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ ), (8/124ؿ )المكاؽ, التاج كاالكمي ((1
 ( 9/154المختصر الفقيي )

(, محمد بف عامر, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد 8/332) منح الجميؿ شرح مختصر خميؿعميش,  ((2
  39مف مذىب المالكية صفحة 
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ذا استمرٌ (1)وحقٌ  بإثباتي عً ؼ المدٌ حمؼ كمٌ  ف ربب بالضٌ د  كأي  سى بً حي عمى عدـ الجكاب  , كا  , كا 

اليميف  ي؛ ألفٌ عً ببل يميف مف المدٌ  ؛ ألنو في قكة اإلقرار بالحؽٌ عميو بالحؽٌ  ـى كً حي  بعد ذلؾ استمرٌ 

 .(2) جكاب كىك لـ يجبفرع ال

 : ى عميو ألسباب معينة وىيع  عدم إجابة المد  : الفرع ال الث

 .ال تمزمو أشياءي عً المدٌ  إثباتى عميو الجكاب عمى عى تعميؽ المدٌ  .1

 .ت كيذكرى عميو التأجيؿ عمى الجكاب ليتثبٌ عى طمب المدٌ  .2

يمة أمر فإف كانت الدعكل بسيطة س ،ؿى يككٌ ى عميو أف ال يجيب حتٌ عى طمب المدٌ  .3

 .(3)ؿى ج  كأي  ؿى ميً أي غير ذلؾ ف كانت ا  ك  ،بالجكاب في الحاؿ

صرفت  ،ي أريد المحاكمة بيف يدم القاضي الحنفيال أجيب ألنٌ : ى عميوعى المدٌ قكؿ  .4

  .(4)عنده لمحاكـ الذم يريد المخاصمة القضية

ف تمكينو مف نسخة مف المقاؿ أك الجكاب أك الشيادات إذا طمب أحد المتخاصميٍ  .5

خذ آال أجيب حتى : ى عميوعى المدٌ قكؿ ك ,القاضي إلى مطمبو أجابو ،األحكاـكثائؽ أك كال

ؿ عمى ج  كأي  ،ف مف أخذ النسخةكٌ مطمبو كمي  إلى أجيب ،فيو ألتأمؿنسخة مف المقاؿ 

 .(5)الحاكـالنسخة بما يراه  إحضارالجكاب عف الدعكل بعد 

 
                                                                 

الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح  ,(3/1075) المدينة ابف شاس, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ ((1
 (4/151) الكبير

 ( 4/151) الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ((2
, اعتمدت عمى ىذا 39محمد بف عامر, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكية صفحة  ((3

  ذا المكضكع في كتب القدماء.الكتاب مف كتب المالكية الحديثة, لعدـ ايجاد ى
, اعتمدت عمى ىذا 39محمد بف عامر, ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكية صفحة  ((4

  الكتاب مف كتب المالكية الحديثة, لعدـ ايجاد ىذا المكضكع في كتب القدماء.
 المرجع السابؽ ((5
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ى عميو وجوابو ب: المطمب ال اني       اإلقرار أو باإلنكار أو بالنكولحضور المد ع 

 في المذىب المالكي

ى عميو كجكابو باإلقرار أك باإلنكار أك عى حضكر المدٌ : يدكر الحديث في ىذا المطمب عف        

حضكر , ك جكابو باإلنكار, ك جكابو باإلقرار: ىي, , كفيو عدة فركعبالنككؿ في المذىب المالكي

 ى عميو كجكابو بالنككؿ.عى المدٌ 

 جوابو باإلقرار: ع األولالفر 

 ,عى بو عميور بما ادٌ ى عميو بالجكاب، فإف أقٌ عى يأمر القاضي المدٌ ي عً بعد ادعاء المدٌ 

إذا , فيأمر القاضي الشيكد الحاضريف عنده بالشيادة عميو ككتابة اإلقرار بعد اإلقرار خكؼ جحده

ي عً و المدٌ كلمحاكـ أف ينبٌ  الحاكـ, وأجاب بالشيادة, إقرارهي تقييد عً فطمب المدٌ  ى عميو,عى المدٌ  أقرٌ 

 .(1)عف ذلؾ

 جوابو باإلنكار: الفرع ال اني

ف أنكر فإف  ,ي بإقامة البينة عميوعً أمر القاضي المدٌ  ي,عً ى عميو دعكل المدٌ عى المدٌ  كا 

فإف  (ف يجرح تمؾ البينة؟ىؿ عندؾ مى ): ى عميو فييا بأف يقكؿ لوعى أقاميا سمعيا، كأعذر لممدٌ 

ف عجز عف إقامة البينة أقاـ بينة ت ى عى طمب تحميؼ المدٌ ي عً لممدٌ شيد بجرحتيا أمره بغيرىا، كا 

ف لـ يجب ال بإقرار كال بإنكار, فمو تحميفو بعد إثبات الخمطة ,عميو ال : بؿ سكت، أك قاؿ ,كا 

 .(2)بو عمى عدـ جكابوالحاكـ يحبسو كيؤدٌ  فإفٌ  ؛أخاصمو

                                                                 

الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح  ,(2/222ي زيد القيركاني )النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أب ((1
 (8/295) عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ, (4/139الكبير )

شرح إرشاد »أسيؿ المدارؾ , الكشناكم, (2/222النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني) ((2
  (3/200) «السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ



  90 
 

 بالنكولى عميو وجوابو ع  حضور المد  : الفرع ال الث

في  ي الحؽٌ عً فإف لممدٌ  ،ي, أك أنكر دعكاهعً ى عميو بدعكل المدٌ عى في حاؿ عدـ إقرار المدٌ 

بأف ى عميو عى المدٌ  نككؿ كيتـٌ  ,يعً اليميف عمى المدٌ  تردٌ في لـ يحمؼ, فإف ى عميو عى تحميؼ المدٌ 

متناع مف ، أك يتمادل عمى اال(مؼحٍ )ا: ، أك يقكؿ لممدعي(أنا ناكؿ)، أك (ال أحمؼ): يقكؿ

 .(1)أنا أحمؼ، لـ يقبؿ منو: قاؿ فإفٌ  ,اليميف، فيحكـ القاضي بنككلو

ي عً المدٌ  ثٌـ  ,كيشرح لو حكـ النككؿ ى عميوعى مدٌ كينبغي أف يعرض القاضي اليميف عمى ال

ف حمؼ استحؽٌ عى إف نكؿ فنككلو كحمؼ المدٌ  ف قاؿ  ,أميؿ (أميمكني): كلك قاؿ ,ى عميو، كا  كا 

اليكميف كالثبلثة،  ؿى ميً الميمة حتى يراجع حسابو، أي  كطمببيني كبينو حسابنا،  إفٌ : ى عميوعى المدٌ 

 .(2) بعد إقامة كفيؿ بكجيو

 

 

 

 

                                                                 

التكضيح في شرح , خميؿ (,2/877, الشامؿ في فقو االماـ مالؾ )بيراـ (,8/274) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((1
 (3/1085عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ) ,(, ابف شاس8/38)المختصر الفرعي 

 ( 3/1085) ابف شاس, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ((2
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حوال الطارئة عمييا في المذىب  بات الدعوى واألإجراءات في اإل: ال انيالفصل 

  :المالكي

  بات الدعوى في المذىب المالكيإجراءات في اإل: المبحث األول

عمى الئحة الدعكل، كمعرفة  كاالطبلعى عميو، عى ي كالمدٌ عً ؼ عمى المدٌ بعد التعر 

كانو في إدارة جمسات المحاكمة، الدعكل، كدكر القاضي كأع فجراءات التي تتبع في اإلجابة عاإل

جب اتباعيا مف قبؿ القاضي ، عمينا أف نتعرؼ عمى اإلجراءات التي يجراءات التككيؿا  ك 

ينات المرفكعة أماـ المحكمة، كيجب معرفة البينات كتفاصيميا ف في البيف المتنازعيكالطرف

الدعكل يككف عف طريؽ  تثباا  ، ك كقانكنيٌ  الفصؿ في الخصكمات بكجو شرعيٌ  اإلجرائية لكي يتـٌ 

ة البينات التي تشمؿ الشيادة كاإلقرار كاإلنكار كالنككؿ، كعف طريؽ المسندات الكتابية الرسميٌ 

 : ةكغير الرسميٌ 
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 اتيا في المذىب المالكيءجراا  و  أنواع البينات: األول المطمب 

كما ىي عميو مف  كالمحتاج إلى إقامتيا، البينة مرتبة بحسب الحقكؽ المشيكد فييا،

مكاف التكثٌ  ،التكسعة كالتضييؽ كالتخفيؼ كالتثقيؿ كالبينات عمى  ،ره عمى ما نبينو مف بعدؽ كتعذٌ كا 

ة فييا يجب عمى القاضي جراءات خاصٌ إبينة  مراتبيا في القكة كالضعؼ، كلكؿٌ  اختبلؼ

 :األكلى :بينات أنكاع ىي, كالفي القضية كالعدؿ المرجكٌ  كالخصـك اتباعيا لمكصكؿ إلى الحؽٌ 

 :الخامسةف, الشاىد كاليمي :الرابعة, الشاىداف كاليميف :الثالثة, الشاىداف :الثانية, األربعة الشيكد

, اليميف كالنككؿ: الثامنة, المرأتاف كالنككؿ :السابعة, كالنككؿ الشاىد :السادسة, المرأتاف كاليميف

اليميف  :الثانية عشرة, المرأتاف فقط :لحادية عشرةا, خمسكف يمينا :العاشرة, أربعة أيماف :التاسعة

السادسة , القافة :الخامسة عشرة, شيادة الصبياف: الرابعة عشرة, اإلقرار :الثالثة عشرة, كحدىا

 .(1) اليد :السابعة عشرة, كشكاىدىا حيطافقمط ال :عشرة

 تعريف البينة: الفرع األول

 (بينة)الداللة البينة أك العبلمة، فإف قيؿ لو : أم (بينة)البينات جمع : البينة في المغة

 .(2)عبلمة كاضحة عمى صدقو: أم

كيرتفع  ما يقع البياف بو، كيظيره، فكؿٌ  ما يبيف الحؽٌ  ىي اسـ لكؿٌ : البينة في االصطالح

 .(3)ة القكيةىي الحجٌ : اإلشكاؿ بكجكده فيك بينة كقيؿ

                                                                 

 (1/1543المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة )القاضي عبد الكىاب, (, 4/139رافي, الفركؽ )الق (1)
، شمس الديف، المطمع عمى ألفاظ المقنع، البعمي، محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي، أبك عبد اهلل ((2

ىػ 1423الطبعة األكلى محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع، الطبعة : المحقؽ
 (.1/492) ـ 2003 -

نجيب ىكاكيني، : لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية، المحقؽ ((3
الككيت،  –(، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 1/338آراـ باغ، كراتشي )، نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب
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حضار البينة، إل الدعوى من دون بينة والعجر في فص: الفرع ال اني

نة بعد صدور الحكم وقبل صدوره واعتبارىا في مجمس واالست ناءات في اعتبار البي  

 .القاضي عند عزلو أو موتو

 ةنفصل الدعوى بدون بي  : المسألة األولى

فإف كاف في يد أحدىما، فالقكؿ قكلو  إذا تداعى رجبلف شيئنا كال يد كال بينة لكاحد منيما،

يككف عف اليميف  خراآل مع يمينو، فإف نكؿ عف اليميف حمؼ اآلخر كانتزعو مف يده، فإف نكؿ

 .(1)خرلآل قرار بالحؽٌ بمثابة إ

 ي عن إحضار بينتوع  عجز المد  : المسألة ال انية

: جؿميالو كيكتب في السٌ إحضار البينة مف بعد إعف ي عً المدٌ الحكـ بعجز التعجيز ىك 

ة بعد ذلؾ، قبؿ لو حجٌ ، فبل تي فمـ نحكـ لوفمـ يأت بيا  كأنظرناه,ة في البينة إنا طمبنا منو حجٌ 

 .(2)لـ ينظره كأف القاضيى  ,توعمى حجٌ  ي أنو باؽو عً كفائدة التسجيؿ مخافة أف يدٌ 

 : ييا تعجيزخمس مسائل ليس لمقاضي ف

ا كلو بينة بذلؾ، فأنظره عي فبلف عمى فبلف بأنو قتؿ كليو عمدن كأف يدٌ : دعكل الدـ .1

 ى عميو.عى فبل يعجزه، فمتى أتى بيا حكـ بقتؿ المدٌ  ,بيا، فمـ يأت بيا القاضي ليأتيى 

 

                                                                                                                                                                                          

لـ يجد الباحث في الفقو المالكي  (28/215ىػ( ) 1427 - 1404لككيتية الطبعة )مف المكسكعة الفقيية ا
 تعريفا جامعنا مانعنا لمبينة, فقاـ في البحث في كتب الحنفية كعرؼ البينة.

ب المالكي، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف بف الحسيف بف الحسف أبك القاسـ  ابف الجبلب، عبيد اهلل ((1 بلَّ بف الجى
لبناف، الطبعة األكلى،  –سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية، بيركت : ، المحقؽ-رحمو اهلل  -س أن

 ( 2/250ـ ) 2007 -ىػ  1428
 (4/150(، الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )4/216( الصاكم، حاشية الصاكم )(2
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، فأنظره ليا (عندم بينة): ده المنكر، كقاؿعاه الرقيؽ عمى سيٌ ادٌ  كعتؽو : دعكل الرؽٌ  .2

 . (1)بؿ متى أقاميا حكـ بعتقو ,ت بيا، فبل يعجزهفمـ يأ

كلـ تأت بيا فبل  ,ليا بينة بذلؾ طبلؽ ادعتو المرأة عمى زكجيا، كأفٌ : دعكل الطبلؽ .3

 يعجزىا، فمتى أقامتيا حكـ بطبلقيا.

لي بينة ): عمى الكاقؼ أك كاضع اليد المنكر، كقاؿ عى شخصادٌ : دعكل الكقؼ .4

 .يأت بيا، فبل يعجزه، فمتى أتى بيا حكـ بالكقؼ ، فأنظره الحاكـ فمـ(عمى كقفو

بأنو مف ذرية فبلف كلو بذلؾ بينة، فإف لـ يأت بيا بعد  شخصادعاه : دعكل النسب .5

 .تو، متى أقاميا حكـ بنسبواإلنظار لـ يحكـ بتعجيزه، كىك باؽ عمى حجٌ 

ى عميو عى ي، كأما المدٌ عً إنما ىي مفركضة في كبلـ األئمة في المدٌ  ستثناءاتفيذه اال

 .(2) فيعجزه فييا كفي غيرىا

 االست ناءات في اإلدالء بالبينة بعد صدور الحكم : المسألة ال ال ة

 عرف موضعياإذا كانت البينة غائبة ولم ي  : أوال 

فالجيؿ بيا  ,مت فمو القياـ بياقدٌ  ثـٌ  ,ـ عميياكً فحي  بعيدةن  غيبةن  إذا كانت البينة غائبةن 

فمتى أحضر شيكده فيك  ,الغيبة بعيدةى  نةن لو بيٌ  تو أنو ذكر أفٌ في قضيٌ  كالغيبة، كينبغي أف يكتب

تو، فإذا رأل أنيا كانت غائبة، لـ يعرؼ مكضعيا، فميقبؿ منو، كأما عمى غير ذلؾ، فبل عمى حجٌ 

 .(3)يقبؿ منو، كحكـ عميو

                                                                 

 (4/150ى الشرح الكبير )الدسكقي، حاشية الدسكقي عم، (4/216) حاشية الصاكمالصاكم،  ((1
 ةجع السابقاالمر  ((2
ارشاد السالؾ الى ابف عسكر،  (10/77) ، القرافي، الذخيرة(8/223)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((3

 (1/123) اشراؼ المسالؾ في فقو االماـ مالؾ
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 اإلتيان بشاىد عند من ال يقضي بشاىد ويمين: ا انيً 

: يـ القاضي عنيما كأراد أف يحكـ بينيما فميقؿ ليمافف ,إذا أدلى الخصماف بحجتيما

بما  ة إال أف يأتيى ى عميو حجٌ عى ال يقبؿ مف المدٌ  ال، حكـ بينيما، ثـٌ : ة، فإف قاالأبىًقيت لكما حجٌ 

كيميف، فحكـ عميو،  ف ال يقضي بشاىدلو كجو، مثؿ بينة لـ يعمـ بيا، أك يككف أتى بشاىد عند مى 

 .(1)لـ أعمـ بو، فميقض بيذا اآلخر: لحكـ، كقاؿآخر بعد ا اثـ كجد شاىدن 

 نسيان البينة: ا ال ً 

سمع منو تي فإٌنيا حضار بينتو، كتبيف بعد ذلؾ بأنو نسييا إي عف عً في حاؿ عجز المدٌ 

 .(2)ااستثناءن 

 هلل اإذا كان حقً : ارابعً 

ع بعد نفكذ سمال يي : كقيؿ ،األكقاؼ، كالعتؽ: ، مثؿتعالى هلل اسمع البينة إذا كانت حقن تي 

 ى عميو، كىك ما إذا أقرٌ عى ي كالمدٌ عً ال يسمع منيما جميعا، كقيؿ بالفرؽ بيف المدٌ : الحكـ، كقيؿ

 .(3)مف حقكؽ اهلل عمى القاضي سماع البينة إذا كاف الحؽٌ : , كالراجح مف ىذه األقكاؿبالعجز

                                                                 

(، 8/130كميؿ لمختصر خميؿ )(، المكاؽ، التاج كاإل3/581) التيذيب في اختصار المدكنةابف البراذعي،  ((1
 البف الحاجب ، التكضيح في شرح المختصر الفرعيخميؿ(، 8/320عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )

بف يكنس، أبك بكر محمد بف عبد اهلل ا(، 2/1004(، المكناسي، شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )7/441)
مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه، معيد : لمحقؽبف يكنس التميمي الصقمي، الجامع لمسائؿ المدكنة، ا

حياء التراث اإلسبلمي  الطبعة  دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع: تكزيع، جامعة أـ القرل -البحكث العممية كا 
 (15/774) األكلى

 ( 1/220) مختصر خميؿالخرشي,  ((2
 ( 4/257) بداية المجتيد كنياية المقتصدابف رشد،  ((3
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 ميا الخصم قبل الخصومة.اعتبار البينة التي يقد  : المسألة الرابعة

ضي سماع البينة قبؿ الخصكمة، فإذا جاء الخصـ ذكر لو أسماء الشيكد كأنسابيـ لمقا 

ال حكـ عميوكمساكنيـ، فإف ادٌ  ف طمب إحضار البينة ثانيا لـ يجب  ,عى مطعنا كمفو إثباتو، كا  كا 

 .(1)لذلؾ

 البينة في مجمس القاضي وقت عزلو أو موتو.: المسألة الخامسة

 ليٌ ، لـ ينظر فيو مف كى كعدالتيا البينات شيادة كانوؿ كفي ديزً إذا مات القاضي أك عي 

ف قاؿ المعزكؿ  عتبريي قبؿ قكلو، كال ما في ديكاني قد شيدت بو البينة عندم، لـ يي : بعده، كا 

ي أف يحم ؼ عً كلممدٌ , ـ بينة عمى ذلؾ، أمرىـ القاضي المحدث بإعادة البينة، فإف لـ تقدٌ اشاىدن 

شيادة التي في ديكاف القاضي ما شيد عميو بيا أحد، فإف نكؿ حمؼ ىذه ال ى عميو باهلل أفٌ عى المدٌ 

بما كاف ينظر المعزكؿ، كال تجكز شيادة  ,ليٌ نظر فييا الذم كي  ي، كثبتت لو الشيادة، ثـٌ عً المدٌ 

 .(2) المعزكؿ عمى ما حكـ بو

                                                                 

( الصاكم، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى 9/292البياف كالتحصيؿ)شد، ابف ر  ((1
(، الخرشي، شرح مختصر خميؿ 6/129الشرح الصغير، الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )

، حاشية لعدكما (،2/223(، النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )7/156لمخرشي )
(، 4/148(، الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )2/342العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني، )

رقاني عمى مختصر خميؿ ) (، ابف شاس، عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ 7/253الزرقاني، شرح الز 
 (4/148) (، الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير3/1027المدينة )

القرافي، الذخيرة ، 32ممخص األحكاـ الشرعية ص، محمد بف عامر، (3/576) ،ةجع السابقاالمر  ((2
، مكاىب الجميؿ في الحطاب(، 3/576، التيذيب في اختصار المدكنة، )ابف البراذعي(، 10/99()10/131)

(، ابف عرفة، 2/1016(، المكناسي، شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )6/106شرح مختصر خميؿ )
 (15/743بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة )ا(، 9/115المختصر الفقيي البف عرفة )
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 حصر البينة: المسألة السادسة

ثـ أراد أف يستحمفو بعد  ،دعكلفبلنا أبرأه مف جميع ال أفٌ  ،رجؿلصالح شيدت بينة  إذا

أك  ،كال عنده لـ يبؽ لو عميو كال قبمو حؽٌ لو ذلؾ ك فميس  ،كادعى أنو قد غمط أك نسي ،ذلؾ

فميس لو بعد ذلؾ أف يستحمفو عمى  ،شيدكا أنو لـ يبؽ بينو كبينو معاممة غير ما في ىذا الكتاب

 .(1) غير ذلؾ

، وطرق اك رىا اعتمادً أو  اختالف درجات البينات وترتيبيا: الفرع ال الث

 عن في البينات, والحكم بالبينات بعد سؤال الطرفين عن كالميما األخيرالط  

خر، د أكثر مف اآلعتمى ، كمنيا ما ىك مي ثبات الحؽٌ تختمؼ البينات مف حيث قكتيا في إ

يا، عف حسب اقتناع المحكمة بالطعف المقدـ فيبكؿ ىذا الطٌ لمخصـك الطعف في البينات كقى  كيحؽٌ 

 ,سأؿ القاضي الطرفيف عف كبلميما األخيرعف فييا أك عدـ الطعف فييا، يى بكت البينة كالطٌ كبعد ثي 

 ة التي أمامو.بعد ذلؾ يصدر الحكـ في القضيٌ  ثـٌ 

 اوأك رىا اعتمادً  اختالف درجات البينات وترتيبيا: المسألة األولى

 التساوي في البينات: أوال 

ال سقطتا كتحالفا كتفاسخا: كؿالقاعدة في الفقو المالكي تق إذا تنازعا  ،(2) قضي باألعدؿ كا 

في ىذه المسألة عمى  ؼى مً يا لو، اختي الدار كمٌ  كاحد منيما بينة أفٌ  كأقاـ كؿٌ  ,دارا ليست في أيدييما

 : ثبلثة أقكاؿ

 .كقؼ الحكـ فييا إذا تساكت العدالة قالو مالؾيي : القكؿ األكؿ

 
                                                                 

 (5/232, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )، الحطاب(8/169) , النكادر كالزياداتالقيركانيأبك زيد ((1
 ( 11/35) القرافي، الذخيرة ((2
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 .(1)قالو ابف القاسـىذا ما  ,بعد أيمانيماالدار بينيما : القكؿ الثاني

 .قالو عمي بف أبي طالبىذا ما  ,يقرع بينيما: القكؿ الثالث

عمى القاضي  ، يرل الباحث أفٌ كاحد ما في يده بقي لكؿٌ  نتاففإف استكت البيٌ : األرجح

 .(2) وـ لكً نة أقكل حي البينتيف، كمف كاف طعنو لمبيٌ  اؿ الخصـك في تقديـ الطعكف في كمتاميإ

 الترجيح بين البينات: ا انيً 

 : تيةترجيح بين البينات بالطرق اآليكون ال

ف جي التاريخ أقكل حي  ألفٌ  ؛إف كانت بينة اآلخر أعدؿ: التاريخزيادة  .1  ؿى يً كـ بيا، كا 

ف استكتا ,ألعدليما يى ضً التاريخ قي   .(3) ف كانت تحت يدهفيبقى تحت يد مى  ,كا 

أك نسج، فيك لمف بيده منيما لرجحاف بينتو  ,(4) جأقاما بينتيف عمى نتا إف: اليد .2

 .(5)باليد، تقدـ بينة صاحب اليد

إذا كقع التعارض بيف البينتيف، كلـ تثبت : يعً ى عميو كحمؼ المدٌ عى نككؿ المدٌ  .3

ذا تساكت في العدالة بأعدؿ الب إحداىما أمرا زائدا، فالحكـ أف يقضيى  ينتيف، كا 

يد  ؛ ألفٌ ي ككجب الحؽٌ عً يو، فإف نكؿ حمؼ المدٌ ى عمعى يحمؼ المدٌ  ,البينتيف تاكم

 .(6)اليميف: دليمو أضعؼ الدليميف، أم ؿى عً كلذلؾ جي  ؛ى عميو شاىدة لوعى المدٌ 

                                                                 

اًلؾ إلىى أىشرى ا ((1 ادي السَّ اًلؾ )بف عسكر، إٍرشى اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى  ( 1/120ًؼ المى
 ( 1/1570) المعكنةالقاضي عبد الكىاب، ( ا11/29) القرافي، الذخيرة ((2
 ( 11/27) القرافي، الذخيرة ((3
  كضع البييمة حمميا: نتاج ((4
 ( 11/11) القرافي، الذخيرة ((5
 ( 4/255ابف رشد، بداية المجتيد كنياية المقتصد ) ((6
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كشيدت األخرل أنو أكصى، كىك شيادة إحداىما أنو أكصى، كىك صحيح،  .4

 .(1)تقدـ بينة الصحة ألف ذلؾ ىك األصؿ كالغالب ,مريض

مجممة كالنظر في التفصيؿ كاإلجماؿ مقدـ عمى ترجح البينة المفصمة عمى ال .5

 .النظر في األعدلية فإف استككا في التفصيؿ كاإلجماؿ نظر في األعدلية

شيادة إحداىما بحكز الصدقة قبؿ المكت، كشيدت األخرل برؤيتو يخدمو في  .6

 .مرض المكت فتقدـ بينة عدـ الحكز إذ لـ تتعرض األخرل لرد ىذا

، كشيدت األخرل بأنو كاف مجنكنا إف كاف القياـ إذا شيدت بأنو زنى عاقبلن  .7

ف كاف القياـ عميو، كىك مجنكف قدمت  عميو، كىك عاقؿ قدمت بينة العقؿ، كا 

 .بينة الجنكف، كىك ترجيح بشيادة الحاؿ

إف اختصت أحدىما بمزيد االطبلع كشيادة إحداىما بحكز الرىف، كاألخرل بعدـ  .8

 .(2)يقضي بو لمف ىك في يده, اطبلعدة الحكز ألنيا مثبتة لمحكز، كىي زيا

 ااعتمادً أك ر وسائل اإل بات : ا ال ً 

 ،استعماالن قدميا أ، ك كسائؿ اإلثبات، كأعظميا مكانةن  تزاؿ مف أىـٌ  كماالشيادة كانت 

عمى كتب  بلعاالطٌ ريعة اإلسبلمية، كبعد كذلؾ لما ليا مف مكانة رفيعة، كمنزلة عظيمة في الشٌ 

كسيمة الشيادة ككسيمة اإلقرار، مف أعظـ  فإفٌ  ,ككتب الفقياء بشكؿ عاـ ,المالكية بشكؿ خاٌص 

بكاب منفصمة، ككتب منفردة لما ليا أعف ىاتيف الكسيمتيف في  تحٌدث الفقياءسائؿ اإلثبات، ك ك 

                                                                 

الفركؽ = أنكار , الشيير بالقرافيأبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي القرافي,  ((1
   (4/62عالـ الكتب ), البركؽ في أنكاء الفركؽ

 المرجع السابؽ ((2



100 
 

يتحدثكف عف الشيادة بشكؿ كبير في كتبيـ الفقياء ك ، مف مكانة كقيمة عظيمة في الفقو اإلسبلميٌ 

 .(1)ااعتمادن عتبر الشيادة مف أكثر كسائؿ اإلثبات األساس تي كعميؽ، كعمى ىذا 

 رق الطعن في البيناتط  : المسألة ال انية

ًيؿى المدٌ  عف فييا، فميخبره القاضي بما في جرح البينة كالطٌ  الو حقن  ى عميو أفٌ عى في حاؿ جى

 : كالتجريح كالطعف يككف بما يمي ،(2) لو مف ذلؾ كيبينو لو

 تيمة القرابة. بإثبات العداكة أك .1

 .ابإثبات ككف أحدىما رقيقن  .2

 .(3)ى عميوكلٌ بإثبات ككف أحدىما مي  .3

 .(4)ابإثبات ككنو نصرانين  .4

 .(5)الشاىد شارب خمر، أك آكؿ ربا أك، أك كذاب بإثبات أفٌ  .5

 سؤال القاضي لمخصمين عن كالميما األخير: المسألة ال ال ة

أبقيت ): فميقؿ بينيما, أف يحكـ اضيالق كأراد ,كفيـ عنيما ,ماجيبحج فى الخصمادلأإف 

أميمو؛ فإف لـ يأت بشيء  (ةبقيت لي حجٌ ): كلك قاؿ لو ،(ال حكـ بينيما): فإف قاال ،(ةلكما حجٌ 

                                                                 

في الفقو استند الباحث في اعتماده عمى أف أكثر كسائؿ االثبات اعتمادا ىي الشيادة, بإف أميات الكتب  ((1
المالكي تحدثت عف الشيادة في أبكاب مستقمة مثؿ كتاب: المدكنة النس بف مالؾ تحدث عف الشيادة في كتاب 
مستقؿ كسماه كتاب الشيادات, كتاب الذخيرة لمقرافي تحدث عف الشيادة في باب مستقؿ كسماه كتاب الشيادات, 

 ة. كفي كتاب مختصر خميؿ نحدت في باب مستقؿ عف احكاـ الشياد
 ( 17/542بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة )ا ((2
 حدكد ابف عرفةالرصاع، ، "كىك يشمؿ كؿ مف أعتؽ عف نفسو أك عف غيره قكلو "كلك بعكض: الكالء ((3
(1/520 ) 
 (10/135القرافي، الذخيرة ) ((4
 ( 17/542بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة )ا ((5
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ف نقض ذلؾ لـ يقبؿ منيما إال أف يأتيا بأمر يرل أف لذلؾ اكـ عميو، فإف أتيا بعد ذلؾ يريدحي 

 .(1)كجو

جراءاتيا: الفرع الرابع  وسائل اإل بات وا 

ثبات الحقكؽ ىي الشيادة، كاإلقرار، كاليميف، د عمييا في إعتمى رؽ اإلثبات المي طي  إفٌ 

ة مف كاإلنكار، كىذا المتعارؼ عميو في المحاكـ المقامة لدل الدكؿ العربية، كىذه الكسائؿ مستمدٌ 

 : , كىي كاآلتية النبكية الشريفةنٌ ف الكريـ كالسٌ القرآ

جراءا: المسألة األولى   تياالشيادة وا 

صاحبو مف غاصبو إذا إلى  الحؽٌ  كصؿي األحكاـ بيف العباد، فتي إثبات الشيادة ىي عماد 

مف  ر الشيكد عف الشيادة بما في عمميـ، فيأكمو القكمٌ يكد، كتمنعو منو إذا تأخٌ شيد بو الشٌ 

كما  ,بيا الفركج حؿٌ قاـ بيا الحدكد كتى يادة تي يادة، كالشٌ يكد مف الشٌ عيؼ بسبب امتناع الشٌ الضٌ 

شيد بما استي  كليؤد   ,في نفسو اىدي اهلل الشٌ  ؽً فميتٌ  حكاـ الشرعية,منفذ لؤل يادة،لمشٌ  ثبتالقاضي إال م

كليتدبر في  ،(2)حكـ الحاكميفأعمييا مف  جازلن ، كليعمـ بأنو مسؤكؿ عمى شيادتو، كمي بو بحؽٌ 

َٓ }: معنى قكلو تعالى َِّز٠ َب ٱٌ أ٠َُّٙ
ٓ َٰ٠  َّٰٛ ُٕٛاْ وُُٛٔٛاْ لَ َِ ِٓ َءا ٌَِذ٠ۡ َٰٛ

ٌۡ ِٚ ٱ ُۡ أَ ٓ أَٔفُِسىُ ٰٝ ٛۡ َعٍَ ٌَ َٚ  ِ مِۡسِػ شََُٙذآَء لِِلَّ
ٌۡ َٓ ثِٲ ١ ِِ

 َِۚٓ ٱۡۡلَۡلَشث١ِ َٚ} 
(3). 

                                                                 

(، الحطاب، 8/130(، المكاؽ، التاج كاإلكميؿ )4/3الؾ بف أنس، المدكنة )(، م10/76)القرافي، الذخيرة  ((1
(، 8/322(، عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )5/184مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )

ؿ  ميشًكبلتيا ) نة كحى  (، القاضي8/68الرجراجي، منىاًىجي التَّحًصيًؿ كنتائج لطائؼ التٍَّأًكيؿ في شىرًح المدىكَّ
نىًة كالميٍختىمىطىًة ) ٍستىٍنبىطةي عمى الكيتيًب الميدىكَّ التكضيح في شرح المختصر خميؿ،  (،3/1611عياض، التٍَّنبييىاتي المي

 (2/1004(، المكناسي، شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )7/438)البف الحاجب الفرعي 
 72( محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية مف مذىب المالكية ص(2
  135 اآلية –( سكرة النساء (3
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 يادةجراءات التي يجب اتباعيا في الش  اإل

  ٌيادة بغير ره مف عاقبة الشٌ ف ينبو الشاىد كيحذٌ أيادة، ك ل في الشٌ عمى القاضي أف يتحر

، إف ظير خبلؼ ما ره بعقاب اهللحاؿ الشاىد، كأف يذكٌ ، بحسب ما يظير لو مف الحؽٌ 

 .(1)شيد بو، كذلؾ قبؿ سؤالو عف شيادتو

  ٌيستغني عف تزكيتو، أما فإٌنو ف كاف يعمـ القاضي عدالتو إ ؛اىد العدؿالشٌ : يكدتزكية الش

أف يسأؿ عف عدالتيـ مف  فبل بدَّ  ,كريب يكد فييا شؾٌ شيادة الشٌ  إذا شعر القاضي أفٌ 

ى يسأؿ عنيـ في يكد حتٌ كال تزكؿ إال بالتزكية، فبل يقضي بشيادة الشٌ  ,التيمة لتزكؿى 

مف  أك في العبلنية اكتفى بذلؾ، كال يقبؿ في التزكية أقؿٌ  رٌ كا في السٌ ، فإف زيك  رٌ السٌ 

ف ال يسأؿ عنو كال يطمب الناس مى  ى الشاىد كىك غائب عف القاضي، كمفى زكَّ رجميف، كيي 

 .(2)التو عند القاضي كالناسفيو تزكية لشيرة عد

  (3) داءتحميؼ الشاىد اليميف عند األلمقاضي
. 

  ٌأم القاضي يدع الشاىد : كيدعو: الخصـك في مناقشتو سؤاؿ المحكمة لمشاىد كحؽ

(4)سؤالومناقشة الشاىد ك  كلمقاضي حؽٌ يشيد بما عنده، 
ذا اتيـ القاضي الشٌ  ، يكد عمى كا 

لمخصـ أف يسأؿ  عمى أفٌ  كىذا يدؿٌ  ،(5)أك لـ يسألو الغمط، فبل يفرؽ بينيـ، سألو الخصـ

                                                                 

  76محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية مف مذىب المالكية ص ((1
بف يكنس، ا(، 3/576، التيذيب في اختصار المدكنة )ابف البراذعي(، 4/13مالؾ بف انس، المدكنة ) ((2

 (.15/739الجامع لمسائؿ المدكنة )
 (، 4/247) حاشية الصاكمالصاكم، (، 4/174) الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ((3
 (8/49)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((4
 المرجع السابؽ ((5
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ب، عاقى بزكر، إف عنى أنو شيد عميو بباطؿ لـ يي  عميَّ  شيدتى : يكد كيناقشيـ، فإف قاؿالشٌ 

ف قصد أذاه كالشيرة بو نكؿ بقدر حاؿ الشاىد كالمشيكد عميو  .(1)كا 

  ٌ(2)جمسة المحاكمةع يكتب كقائ عمى القاضي اتخاذ كاتبو : يكدتدكيف أقكاؿ الفرقاء كالش. 

 (3) يجب أف تتطابؽ البينة مع الدعكل: مطابقة الشيادة أك أية بينة لمدعكل. 

  األصؿ في الشيادة العمـ كاليقيف: حاؿ عمـ خبلؼ ما شيدت بوال يحكـ بالبينة في, 

َْ }: لقكلو تعالى ُّٛ ُۡ ٠َۡعٍَ ُ٘ َٚ َحكِّ  ٌۡ َذ ثِٲ ِٙ ٓ َش َِ {إَِّلَّ 
ب شَ }: كقكلو تعالى ,(4) َِ ب َٚ َّ ۡذَٔبٓ إَِّلَّ ثِ ِٙ

َٕب ّۡ {َعٍِ
، فإذا عمـ خبلؼ (6)ف عمـ شيئا بكجو مف الكجكه المكجبة لمعمـ شيد بومى  ككؿٌ  ،(5)

رفع ذلؾ إلى األمير ىا لعدالتيا، كيي ما شيدت بو البينة لـ يحكـ بشيادتيا، كال يجكز لو ردٌ 

فإف كانت البينة  ,رأيوفيشيد بما عمـ كالبينة بما عممت، كيرل ذلؾ اآلخر  ,الذم ىك فكقو

 .(7)عادلة شيدت بما يعممو، ال يقضي بشيادتيا لعدـ العدالة غيرى 

 مت فيو جٌ ضي، يرجع إلى الكتاب الذم سي افي حاؿ نسي الشاىد ما شيد بو أماـ الق

م ذلؾ ر الشيادة كيكقف بيا، كيؤدٌ ى يتذكٌ و، فبل يشيد حتٌ فإذا عرؼ الشاىد خطٌ  ,شيادتو

 .(8)كما عمـ

                                                                 

 (8/17) التاج كاالكميؿالمكاؽ،  ((1
 (4/138(، الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )4/202) حاشية الصاكمالصاكم،  ((2
 ( 7/444) البف الحاجب ، التكضيح في شرح المختصر الفرعييؿخم(، 10/107)قرافي، الذخيرة ال ((3
  86اآلية - ( سكرة الزخرؼ(4
  81اآلية - ( سكرة يكسؼ(5

 ( 10/156) لذخيرةالقرافي، ا ((6
 (15/762بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة )ا(، 10/96)القرافي، الذخيرة  ((7
(، خميؿ، التكضيح في 3/576يذيب في اختصار المدكنة )، التابف البراذعي(، 10/96القرافي، الذخيرة ) ((8

بف يكنس، الجامع ا(، 9/340(، ابف عرفة، المختصر الفقيي )5/537شرح المختصر الفرعي البف الحاجب )
 (15/741لمسائؿ المدكنة )
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  يأمر القاضي المشيكد لو أف يأتي بأكلئؾ الشيكد فيسمع منيـ : المحكمة بالشيادةاقتناع

دكال أشيد القاضي رجاال أنو قد أجاز شيادتيـ كقبميا ع شيادتيـ، فإف كانكا عي كيكقٌ 

ذا شيد عنده الشاىد  ،(1)لعدالتيـ عنده، كيطبع عمى الكتاب الذم أكقع فيو شيادتيـ كا 

ذا لـ يكف مشيكرا، لـ يقكىك معركؼ مشيكر، قبؿ التز  ف لـ يحضر، كا  بؿ كية فيو، كا 

فيذا  ,كأما الحكـ بشيادتيما ،(2)يادة، كيكتب التزكية أسفؿ مف الشٌ التزكية إال بمحضره

 .(3)اقتناع القاضي بالشيكدعمى  يدؿٌ 

  ٌإلى أداء الشيادة في غير البمد فى كٍ دعى يكد الذيف يي الشٌ ف: نفقاتالشيكد لمي عً دفع المد, 

, كينفؽ عمييـ ا، فيعطييـ المشيكد لو دكاب  (عمينا اليبكط إلى الحاضرة يشؽٌ ): كفيقكل

 .(4)فيجب عمى المشيكد لو تغطية جميع مصاريفيـ

  ٌينبغي لمقاضي أف ال يحكـ إال بحضرة الشيكد ليحكـ : يكد عف الحضكرؼ الشٌ تخم

(5)بشيادتيـ ال بعممو
 .(6)فإذا لـ يحضركا ال يحكـ لو، 

  ٌحكـ كلـ لـ يي  ,قبؿ الحكـ بيا عف شيادتو اىدفإف رجع الشٌ : د عف شيادتواىرجكع الش

ف رجع بعد الحكـ لـ ينقض الحكـ،  ,يمزمو شيء ال تبطؿ شيادة الشاىد إال أف يعرؼ ك كا 

 .(7) شيادتو في ىذا كفي غيره ردٌ كذبو فيما شيد بو، فتي 

                                                                 

 (9/253) البياف كالتحصيؿابف رشد،  ((1
 (8/60)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((2
 رجع السابؽالم ((3
(، خميؿ، التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب 8/320) النكادر كالزياداتأبك زيد القيركاني،  ((4
 (17/554بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة )ا(، 7/550)
 (8/109التاج كاألكميؿ )المكاؽ،  ((5
 (4/294) حاشية الصاكمالصاكم،  ((6
بف يكنس، ا(، 1/206(، ابف جزم، القكانيف الفقيية )3/576) اختصار المدكنة، التيذيب في ابف البراذعي ((7

 (17/560الجامع لمسائؿ المدكنة )
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 ىا فردٌ  ادة عند قاضو ف شيد بشيمى  كؿٌ : أك المانعلشيادة بعد زكاؿ الجرحة ال تقبؿ ا

شيد بيا بعد ذلؾ عند ذلؾ القاضي  أك لكجو ال تجكز معو، ثـٌ  ,أك لمانعالقاضي بجرحة 

تمؾ الشيادة ال  فإفٌ  ,أك المانع الذم لـ تجز مف أجمو بعد أف زالت الجرحة ,أك غيره

 .(1) ىاحكـ بردٌ  اقاضين  ألفٌ  ؛تقبؿ

جراءاتو: المسألة ال انية  (2)اإلقرار وا 

ر يطمب مف المدعى عميو حاؿ رفع الدعكل, فإف أقر يككف الحكـ لصالح المدعي, اإلقرا

 كفي حاؿ عدـ اقرار المدعى عميو, يطمب القاضي مف المدعي اثبات دعكاه. 

 لو اليمين تحميف المقر  : أوال 

شياده عمى إقراره، فعمى المقًر لو أف يحمؼ اليميف عمى اإلقرار،  في حاؿ إقرار المقٌر كا 

ليا مف اليميف  شيد بذلؾ، فبل بدٌ أ، ك جميع ما في بيتو المرأتو الزكج بأفٌ  إذا أقرٌ : (3)بف زربقاؿ ا

                                                                 

 (9/296(، ابف عرفة، المختصر الفقيي )17/558) بف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنةا ((1
 : أركان اإلقرار ((2
كشرط المقر لو ككنو أىبل ، مفا غير محجكر عميوفشرط المقر ككنو مك: كالمقر لو، كالمقر بو، كالصيغة ,المقر 

كأف ال يحصؿ منو تكذيب لممقر إف كاف أىبل لمتكذيب، كأف ال ، لممؾ المقر بو كلك حكما كحمؿ أك مسجد
، كشرط المقر بو ككنو حقا بحيث يمـز المقر كلك غير مالي كقتمت زيدا عمدا، يتيـ المقر عمى اإلقرار

المكاؽ، التاج كاإلكميؿ لمختصر  ،ف كذا أك فعمت كذا مما يكجب فعمو حكـكصيغتو عمي أك في ذمتي لفبل
العدكم، حاشية  (،2/246(، النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )7/215خميؿ )

 (2/372) العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني
راء كاف أبكه يبقى أحد قي ، قرطبي ف زرب بف يزيدالقاضي أبك بكر محمد بف يبقى بف محمد ب: ابف زرب ((3

ككاف ابف زرب مف أحفظ أىؿ زمانو لمسائؿ مذىب مالؾ كأفقييـ بو. كعميو كاف مدار طمبو في ، القرآف لمناس
كاف ابف زرب مع عممو عالمان مجتيدان كرعان ، ك كلـ تكف لو رحمة كال ركاية، ككاف الفقو جٌؿ عممو، المناظرة

مستبحران في ، دقيؽ التفقو، قريب الدمعة، حسف الخطابة، بصيران بالعربية كالحساب، صبلة كالتبلكةعفيفان كثير ال
ليو كانت الخطبة كالصبلة، متثبتان في أحكامو، كثير االقتداء، حافظان لؤلصكؿ حاذقان بالفنكف، المسائؿ كأٌلؼ ، كا 
ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ القاضي عياض،  ,المشيكر في الفقو عمى مذىب مالؾ (الخصاؿ)كتاب 

(7/115 ) 
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، قاؿ (فت في الكثيقةصً شيد ليا بيا، ككي أت األشياء التي ف نصٌ ا  ك ): البف زرب بعد ذلؾ، كقيؿ

 .(1)(مف اليميف فبل بدٌ  ,صفتكاف كي )

 اإلشياد عمى اإلقرار:  انًيا

يء لخصمو بيف يدم القاضي، فإذا لـ يشيد عميو عدالف بذلؾ الخصـ بش إذا أقرٌ 

أشيدتؾ : قاؿ المقرٌ : ، مثاؿ ذلؾ(2) إذا أنكره، كال يجكز لمحاكـ الحكـ بو هال يعتبر إقرار , اإلقرار

 .(4)كأنا عالـ بو فحفظ الشاىد القبالة كما فيو كشيد عمى إقراره ،(3) عمى ما في القبالة

 ارالرجوع عن اإلقر :  ال اً 

ف أقرٌ  يجكز لمخمكؽ ال بحؽٌ  شخص أقرٌ إذا  ، كشرب ىهلل تعالى كالزن بحؽٌ  الرجكع، كا 

ف رجع إلى غير شبية ففيو قكالف ،بؿ منوالخمر، فإف رجع إلى شبية قي  : كقيؿ ,قبؿ منويي : قيؿ: كا 

 .(5) قبؿ منوال يي 

جراءاتو: المسألة ال ال ة  اليمين وا 

ييا الخصـ أماـ القضاء بناء كيؤدٌ  ،في القضاء ٌمةميطرؽ اإلثبات ال أحد ر اليميفعتبيي 

كصيغتيا أف  ،أك طمب المحكمة عند انعداـ الدليؿ أك عدـ كفايتو ,عمى طمب الخصـ اآلخر

                                                                 

 (107) ( جعيط، الطريقة المرضية في اإلجراءات الشرعية عمى مذىب المالكية(1
، الخرشي، شرح مختصر 31ممخص األحكاـ الشرعية ص، محمد بف عامر، (10/75)القرافي، الذخيرة  ((2

رقاني عمى مختصر (، الزرق8/369(، عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )6/96) خميؿ اني، شرح الز 
 (6/181خميؿ )

، الخرشي، شرح مختصر خميؿ ألنو يحفظ الحؽٌ  ؛قباال ؾٌ ي الصٌ كلذا سمٌ  ,( قبيؿ مف القبالة كىي الحفظ(3
(6/36) 
 ( 10/107)القرافي، الذخيرة  ((4
 صر خميؿ(، الخرشي، شرح مخت12/61(، القرافي، الذخيرة )1/208ابف جزم، القكانيف الفقيية ) ((5
: (، المازرم، أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التًَّميمي المازرم المالكي، شرح التمقيف، المحقؽ4/135)

 (3/114) سماحة الشيخ محمَّد المختار الٌسبلمي، دار الغرب اإًلسبلمي، الطبعة الطبعة األكلى
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لمف  اليميف حؽٌ ، ك (باهلل الذم ال إلو إال ىك): أف يحمؼ ,يحمؼ باسـ اهلل أك صفة مف صفاتو مثؿ

: ، ىي، كلميميف أقساـ أربعةعدـ قياـ البينة لوكبسبب  ،ى عميوعى نكار المدٌ إكجبت لو بسبب 

تككف في الدعكل التي ال تتحقؽ عمى المٌدعىى عميو كتتكٌجو عمى : يميف تيمة: القسـ األكؿ

تتكٌجو في الدعكل عمى الغائب كالميت كاليتيـ كالمساكيف : يميف القضاء: المتيـ، القسـ الثاني

مف الحيكاف، القسـ  اؿ كعمى مف استحٌؽ شيئن كبيت الما كاألحباس ككٌؿ كجو مف كجكه البر

فيي اليميف لرٌد دعكل مالية محققة إذا عجز المٌدًعي عف االستظيار : يميف اإلنكار: الثالث

فيي اليميف مف الشاىد في الدعاكل المالية كما : اليميف المكممة لمنصاب: بالبينة، القسـ الرابع

يىٍؤكؿ إلييا
(1). 

 :عيا في اليمينجراءات التي يجب اتبااإل

   ؼ أف ينٌص أك ككيمو، كلممحم   اليميف ؼ الكاجبة لويجب أف يككف التحميؼ بحضرة المحم 

احمؼ أنت ): يعً أف يقكؿ لممدٌ ك ,يت عميو اليميف قمبيا إذا شاءعميو كما يريد، كلمف تكجٌ 

 .(2)( بيمينو عي استحؽٌ فإذا حمؼ المدٌ  ,كأنا أعطيؾ ما تدعيو ,عمى صحة دعكاؾ

 ى عى القاضي ال يستحمؼ المدٌ  األصؿ أفٌ ف: يعً ى عميو إال بإذف مف المدٌ عى حمؼ المدٌ ال ي

ى عى فأنكر المدٌ  ,عى رجؿ عمى رجؿ ثبلثيف ديناراادٌ ): ي، مثاؿ ذلؾعً عميو إال بإذف المدٌ 

لـ آذف في ىذه اليميف كلـ أرض بيا، فبل بد أف : لمدعيفقاؿ ا ,فاستحمفو القاضي ,عميو

 .(3) (تعاد ىذه اليميف

                                                                 

 84ية صجراءات الشرعية عمى مذىب المالكجعيط، الطريقة المرضية في اإل ((1
  97( محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية مف مذىب المالكية ص(2
، مكاىب الجميؿ في الحطاب(، 10/466(، ابف رشد، البياف كالتحصيؿ )8/130) التاج كاالكميؿالمكاؽ،  ((3

(، الصاكم، حاشية 4/233(، الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )6/221شرح مختصر خميؿ )
(، الحطاب، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، 4/318) الصاكم
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  ٌشخص عى فإذا ادٌ : مطة كمبلبسةى يككف بينو كبيف المدعي خي حتٌ  ى عميوعى ال يحمؼ المد

ي، فبل يميف لو عً ، فأنكر أف يككف حدث بينيما مخالطة، كال بينة لممدٌ خر بحؽٌ عمى آ

معيا  كالخمطة التي يصحٌ  ,مطةمطة، أك يقيـ عميو بينة بخي بخي  ى عميوعى المدٌ لو  ى يقرٌ حتٌ 

ى عى ي كالمدٌ عً كشرط المخالطة بيف المدٌ  ،(1)منو كيشترمى أك يبايعو، أك و، ف يسالفي اليميف بأ

الحقكؽ ك ، (2)شاىداؾ أك يمينو _ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ_ ذكر في عميو لمتحميؼ، لـ تي 

 .(3)ضياع الحقكؽإلى م مطة فاشتراط الخمطة يؤدٌ قد ثبتت بدكف الخي 

 (4)كبالشاىد كاليميف ,شاىديفكبال ,تثبت الخمطة بإقرار الخصـ ليا. 

  و اليميف فييا مف غير إثباتيافتتكجٌ  ,مطةالمسائؿ المستثناة مف ثبكت الخي : 

كالنجار مثبل اذا ادعى  ا لو فيو صنعة،عى عميو شخص بشيء ممٌ انع إذا ادٌ الصٌ  .1

 و كال يحتاج اليميف تتكجٌ  فإفٌ  ،لو بأنو قد كجد في البضاعة تمفنا شخص كقاؿ عميو

 

                                                                                                                                                                                          

عبد السبلـ محمد الشريؼ، : لتزاـ، المحقؽمالكي، تحرير الكبلـ في مسائؿ االالمعركؼ بالحطاب الر عيني ال
 (9/509مختصر الفقيي )(، ابف عرفة، ال1/215لبناف، الطبعة األكلى ) –دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 

(، المخمي، 8/333) (، عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ9/288ابف رشد، البياف كالتحصيؿ ) ((1
(، المكناسي، شفاء 3/1076(، ابف شاس، عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة )11/5744) التبصرة

اإلماـ مالؾ »عكنة عمى مذىب عالـ المدينة (، القاضي عبد الكىاب، الم2/998الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )
 (1/1509« )بف أنس

 ( 1/123، صحيح مسمـ )مسمـ ((2
 ( 11/46القرافي، الذخيرة ) ((3
ادي ابف عسكر(، 3/600، التيذيب في اختصار المدكنة )بف البراذعي(، ا11/47)القرافي، الذخيرة  ((4 ، إٍرشى

اًلًؾ ًفي فقوً  سى ًؼ المى اًلؾ إلىى أىشرى اًلؾ ) السَّ اـً مى (، النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد 1/118اإلمى
(، الفاسي، شرح زركؽ 2/340(، العدكم، حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني )2/220القيركاني )

عزيز بف إبراىيـ (، ابف بزيزة، أبك محمد، كأبك فارس، عبد ال2/905عمى متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني )
عبد : بف أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ بابف بزيزة، ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف، المحقؽ

، الطبعة األكلى  (2/1362) المطيؼ زكاغ، دار ابف حـز
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 .(1)عى عميوف ادٌ مطة بينو كبيف مى ثبات خي إلى إ

ى عى كأف يككف المدٌ  ,تمؾ الكديعةمثؿ يممؾ  عيدعكل الكديعة بشرط أف يككف المدٌ  .2

و اليميف فتتكجٌ  ,كأف يككف الحاؿ اقتضى اإليداع ,عميو يكدع عنده مثؿ تمؾ الكديعة

 .ى عميو مف غير إثبات خمطةعى عمى المدٌ 

أك أنو أتمؼ منو ماال في حاؿ  ,نو أكدعو ماالدعكل المسافر عمى بعض رفقتو أ .3

ألنو قد يعرض لو ما  ؛و كال يحتاج فييا إلى إثبات خمطةاليميف تتكجٌ  سفره، فإفٌ 

 .(2)يكجب دفع مالو لبعض رفقتو

ى عى و عمى المدٌ اليميف تتكجٌ  عي في مرض مكتو عمى آخر بديف، فإفٌ المريض يدٌ  .4

 رثتو.كمثمو ك  ,عميو كال يحتاج إلى إثبات خمطة

ف حضر المزايدة أنو عى البائع عمى رجؿ ممٌ فادٌ  ,رجؿ عرض سمعتو في السكؽ لمبيع .5

عى الرجؿ عمى البائع أنو ابتاعيا منو بكذا أك ادٌ  ,راءكأنكر الرجؿ الشٌ  ,اشتراىا بكذا

ف لـ تثبت خمطةفتتكجٌ , كأنكر البائع البيع   .(3)و اليميف عمى المنكر منيما كا 

  ٌفإنو يحمؼ عمى  ؛ى عميو شخص كاحدعى ر مف شخص، كالمدٌ ي أكثعً إذا كاف المد

عى أحد المتفاكضيف إذا ادٌ فعف الجميع،  ى لك كاف أحدىـ ككيبلن حتٌ  ,احصصيـ جميعن 

بؿ  ,ي كحدهعً ة المدٌ ى عميو أف يحمؼ عمى حصٌ عى مف شركتيما ليس لممدٌ  اينن عمى رجؿ د

                                                                 

اًلؾ )ابف عسكر،  ((1 اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى اًلؾ إلىى أىشرى ادي السَّ  مختصر خميؿيؿ، خم (1/118إٍرشى
(1/219 ) 
رقاني عمى مختصر خميؿ )(2  (7/156، شرح مختصر خميؿ )لخرشي(، ا7/252( الزرقاني، شرح الز 
 ( 7/155شرح مختصر خميؿ )الخرشي،  ((3
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أتى صاحبو لـ يكف لو أف  فعؿ أحدىما كفعميما، فإذا حمؼ ىذا ثـٌ  ألفٌ  ؛عمى الجميع

 .(1)ألنو قد حمؼ لشريكو ؛يحمفو

  ٌال تحضر مجمس الحكـ كيبعث  ,(2)ى عميو لحمؼ اليميف، كالمخدرةعى ر حضكر المدٌ تعذ

 .(3) فياف يحم  إلييا مى 

 النكول: ا ال ً 

حدل الكسائؿ التي يمجأ إلييا القاضي في إبر تكجيو اليميف في مجمس القضاء عتيي  

أك طمب تكجيييا مف خصـ إلى الخصـ  كذلؾ بتكجيييا إلى أحد الخصميف، ،أحكاؿ معينة

ؼ بأنو االمتناع عف اليميف في مجمس ر عكالنككؿ عف اليميف يي  ،أك نفيو إلثبات حؽٌ  اآلخر،

 تـٌ ك  عجز عف إثبات دعكاه ي إذاعً اليميف عمى المدٌ  ردٌ ه، لكف تي بمجردٌ  ال يثبت الحؽٌ ك  ،القضاء

، (احمؼ): يعً ، أك يقكؿ لممدٌ (ال أحمؼ، أك أنا ناكؿ): نككلو بأف يقكؿ كيتـٌ  ،ى عميوعى نككؿ المدٌ 

أك يتمادل عمى االمتناع مف اليميف، فيحكـ القاضي بنككلو، كينبغي أف يعرض القاضي اليميف 

ف عى ي إف نكؿ فنككلو كحمؼ المدٌ عً المدٌ  ى عميو كيشرح لو حكـ النككؿ، ثـٌ عى عمى المدٌ  ى عميو، كا 

 .(4)حمؼ استحؽٌ 

 تعريف النكول: أوال 

 .(5) عمى منع كامتناع نكؿ يدؿٌ : النكول في المغة

 .(1) امتناع مف كجب عميو أك لو يميف منيا: االنكول شرعً 
                                                                 

 ( 11/22)القرافي، الذخيرة  ((1
بكسىة في بيتيا( المخدرة: (2 مف الخميؿ بف أحمد بف أبك عبد الرحكغيرىا مف أصحاب األعذار, الفراىيدم,  المىحي

 ( 1/159) عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم, العيف دار كمكتبة اليبلؿ
 ( 10/117)القرافي، الذخيرة  ((3
 ( 3/1085عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة )ابف شاس،  ((4
 ( 5/473) الرازم، مقاييس المغة ((5
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 ى عميو بنكولوع  عمى المد   بوت الحق     : ا انيً 

مؼ ، إال أف يحبالٌنككؿ نفسيا لممٌدعىى عميوي عً لممدٌ  ال يثبت الحؽٌ ى عميو عى إذا نكؿ المدٌ 

إما بيميف كشاىد، : الحقكؽ تثبت بشيئيف أفٌ : ة في ذلؾعي أك يككف لو شاىد كاحد، كالحجٌ المدٌ 

ما بنككؿ كيميف ما بنككؿ كشاىد، كا   .(2) كا 

 يع  اليمين عمى المد   ى عميو ورد  ع  نكول المد  : ا ال ً 

و، فإف اليميف عمي ى يردٌ ي حتٌ عً ى عميو فنكؿ، لـ يقض لممدٌ عى المدٌ  القاضي إذا استحمؼ

فإف  ,ىاى يردٌ فعميو أف يعممو بذلؾ، كال يقضي حتٌ  ,ىاى عميو أرساؿ الحاكـ طمب ردٌ عى جيؿ المدٌ 

 .(3)ي فبل شيء لوعً نكؿ المدٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 ( 9/508ابف عرفة، المختصر الفقيي البف عرؼ ) ((1
 ( 4/252بداية المجتيد كنياية المقتصد )ابف رشد،  ((2
 ( 11/76القرافي، الذخيرة ) ((3
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 البينات الكتابية: المطمب ال اني

ة، كىي أكراؽ ة، كمستندات غير رسميٌ مستندات رسميٌ : تنقسـ البينات الكتابية إلى

ية البينات الكتابية معتبرة أماـ لتجاء إلييا في حاؿ امتبلكيـ ليا، كحجٌ يستطيع الخصـك اال

ة سميٌ رٌ الغير مية بالتزكير، كالطعف باألكراؽ القضاء، كالخصـ قادر عمى الطعف في األكراؽ الرس

 : باإلنكار

 ةالمستندات الرسمي  : الفرع األول

 ةتعريف المستندات الرسمي  : المسألة األولى

ؼ عاـ أك شخص مكمَّؼ بخدمة عامة ما تـ عمى يديو أك بت بيا مكظٌ ىي تمؾ التي يث

 .كفي حدكد سمطتو أك كاليتو أك اختصاصو كذلؾ طبقا لمقكاعد المرعية، أف،ما تمقاه مف ذكم الشٌ 

صكر األحكاـ التي تستخرجيا المحكمة مميكرة بإمضاء : ةم ال المستندات الرسمي   

بلؽ، شيادات الميبلد، صككؾ األراضي كعقكدىا كالطٌ القاضي كختـ المحكمة، كثائؽ الزكاج 

كغير  ,بلت مصمحة األراضي، مخالصات مصمحة الضرائب كصندكؽ الزكاةالمستخرجة مف سجٌ 

مضائيا ةن دى عتمى ة مي ستخرج مف الجيات المختصٌ ذلؾ مف المستندات التي تي   .(1)بختميا كا 

 ةالدليل عمى المستندات الرسمي  : المسألة ال انية

السابقيف ما كرد عنيـ في كبلميـ عف كتاب القاضي إلى  الفقياء مف كتب ستدؿٌ ي

ككذلؾ يككف حٌجة ما يصدره القضاة مف أكراؽ  ,فإنو يككف حٌجة ؛القاضي أك الحاكـ إلى عمالو

 .مف الحكـ الذم أصدركه في قضاياىـ كغير ذلؾلمخصـك تتضٌ 

                                                                 

 مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، نظاـ اإلثبات في الفقو اإلسبلمي، عكض عبد اهلل أبك بكر ((1
(115/63 ) 
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إذا : عميو كمشيكده  تكـه مخ الى قاضو  كتاب قاضو : جرائي عمى مستند رسمي  إم ال  

فأردت أف تأخذ منيا كتابا منو إلى قاضي البمد الذم  ,ببمد يعرفؾ مت في محاكمة عند قاضو ككٌ 

ال كمٌ أردتو، فإف كاف القاضي يعرفؾ أك كنت مشيكرن  فإذا  ,فؾ البينة أنؾ فبلفا اكتفى بذلؾ، كا 

ا في لو جارن  كذكر أفٌ  ,عدليفأتاني فبلف بف فبلف كقد عرفتو أك ثبت عندؾ ب: ثبت عنده كتب لؾ

ه عمى ؿ فبلنا لمخصكمة فييا، فترل في ذلؾ رأيؾ كتقرؤي كٌ ىا، كأنو كى البصرة في مكضع كيحدٌ 

ال يقبؿ  (1)اىديف، ككاف سحنكفخمي الشٌ كيختمو كتشيد ما عميو أنو كتابو كخاتمو كتي  ,شاىديف

بعض قضاتو كال  اف يعرؼ خطٌ كك ,و إال بمحضرىماكال يفكٌ  ,مف قضاتو إال بشاىديف كتاب قاضو 

 ,نةبغير بيٌ  يقبمو ال بشاىديف ككاف يطبع جكابو إلى القضاة كال يشيد عميو كيقبؿ كتب أمنائو كينفذٌ 

 .(2)كيأمرىـ بإحراز كتبيـ كيرفعيا عند أعكانو

 ةية المستندات الرسمي  حج  : المسألة ال ال ة

ركط ت مادامت قد استكفت الشٌ نتو مف حقكؽ كبياناة عمى ما تضمٌ ة حجٌ الكرقة الرسميٌ 

ة ال تستخرج ىذا السند إال إذا الجية الرسميٌ  فٌ إإذ  ؛قبؿ إنكار ما جاء فيياكلذلؾ ال يي  ؛المتقدمة

 .(3)م الدقيؽ أك بشيادة الشيكد أك بالرجكع إلى سجبلتياة بياناتو بالتحرٌ قت مف صحٌ تكثٌ 

                                                                 

ف حبيب بف حساف بف ىبلؿ بف بكار بف اإلماـ, العبلمة، فقيو المغرب, أبك سعيد عبد السبلـ ب: سحنكف( (1
ربيعة بف عبد اهلل التنكخي, الحمصي األصؿ, المغربي, القيركاني, المالكي, قاضي القيركاف، كصاحب المدكنة، 

كسمع مف سفياف بف عيينة، كالكليد بف مسمـ، كعبد اهلل بف كىب، كعبد الرحمف بف , بسحنكف, ارتحؿ كحج: كيمقب
الـز ابف كىب، كابف , كلـ يتكسع في الحديث كما تكسع، في الفركع, ح، كأشيب، كطائفةالقاسـ، كككيع بف الجرا

كعدد  كلده محمد؛ فقيو القيركاف، كأصبغ بف خميؿ القرطبي،: عنو , أخذالقاسـ، كأشيب حتى صار مف نظرائيـ
سحنكف سيد : ى قاؿكعف يكنس بف عبد األعم, ما قدـ عمينا أحد مثؿ سحنكف: فعف أشيب, قاؿ, كثير مف الفقياء

 ((9/462) سير أعبلـ النببلءأىؿ المغرب.)الذىبي, 
 ( 10/100)القرافي، الذخيرة  ((2
 ( المرجع السابؽ(3
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ذكر فييا ب أن ي  يج ة أو الو يقة درجة المستند الرسمي  تكتسب الحج   ولكي

 : ما يمي

أك تمؾ  ؼأف يككف ذلؾ المكظٌ ك ة، أك جية رسميٌ  ؼ عمكميٌ أف يككف تحريره بمعرفة مكظٌ  .1

أف يككف ك ة بتحرير مثؿ ىذا السند كفي حدكد سمطتيا أك كاليتيا، الجية الرسمية مختصٌ 

 .(1)بحسب القكاعد المكضكعة لو تحرير ىذا السند قد تـٌ 

و إذا تكجٌ  يعً المدٌ  مف حؽٌ ف: عميو بما ثبت لوا ثبت لممدعي التسجيؿ في كتاب معيف م .2

 تو بما ثبت لو.أف يكتب لو قضيٌ  لو الحؽٌ 

كىي عبارة عف بينة أك يميف أك نككؿ، : سباب الثبكت ىي البيناتأك  ,سبب الثبكت ري كٍ ذً  .3

ليس عمى القاضي اإلسجاؿ ، ك ى عميو إذا لـ يثبت عميو بتمؾ الدعكلعى اختمؼ في المدٌ 

ى يكتب لو حتٌ : كقاؿ مطرؼ ى عميو إذا لـ يثبت عميو بتمؾ الدعكل شيء،عى المدٌ  عمى

 .(2) ال تعكد الخصكمة في ذلؾ

كما يعرفكف بو كما  كأنساب الجميع، ،يفكأسماء المتداع يكتب في اإلسجاؿ أسماء البينة، .4

 دةشير عمى حً  كيكتب عميو خصكمة كؿٌ  ,كيختـ عميو ،كيحتفظ بو في خريطة كـ بو،حى 

 .(3)رى يتيسٌ حتٌ 

                                                                 

 (63/116) نظاـ اإلثبات في الفقو اإلسبلمي، عكض عبد اهلل أبك بكر ((1
 (9/301) ؿالبياف كالتحصي، ابف رشد، (10/77) الذخيرةالقرافي،  ((2
 ةسابقجع الاالمر  ((3
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 ةالمستندات غير الرسمي  : الفرع ال اني

 تعريف المستندات العرفية: المسألة األولى

، كىي ؼ مختٌص ة أك مكظٌ ىي األكراؽ كالمستندات التي لـ تصدر مف دائرة رسميٌ 

ي مف غير أف ييشيد المكصً  لفبلف عميو كذا، أك كتابة الكصية بخطٌ  يده أفٌ  ككتابة الميًقر بخطٌ 

ا أف يجد الكارث ى كصيتو، ككذلؾ ىبتو آلخر مف غير أف يقـك بتسجيؿ اليبة، كمف ذلؾ أيضن عم

ف تعامميـ كدائنييـ ار التي تبيٌ جٌ ثو أف لو عند فبلف كذا، كمنو أيضا دفاتر التٌ في دفتر مكرٌ 

 .(1)دينييـكمي 

إلقرار نتو، كيجكز لمقاضي أف يحكـ بمقتضاىا، فيي كاة فيما تضمٌ كالكرقة العرفية حجٌ 

و، خص بتكقيعو أك بخطٌ الشٌ  بالكتابة، كاإلقرار بالكتابة كاإلقرار بالمساف عند الفقياء، فمتى ما أقرٌ 

 ,اا كمشيكرن أك التكقيع معركفن  أك كاف ذلؾ الخطٌ  ,ثو أك تكقيعومكرٌ  ىذاى خطٌ  الكارث بأفٌ  أك أقرٌ 

 .(2)فعمى القاضي أف يعمؿ بمقتضى ىذا السند

  بات الحقإفية استعمال الورقة العرفية في يك: المسألة ال انية

المضاىاة  ي بأف يكتب لكي يتـٌ عً , كطمب المدٌ ى عميوعى المدٌ  بكرقة مكتكبة بخطٌ  االدعاء

ي عً عى رجؿ عمى رجؿ بماؿ فأنكر، فأخرج المدٌ إذا ادٌ : كمقارنة الخطكط مع بعضيا البعض

ى عى ي أف يجبر المدٌ عً كر، كطمب المدٌ و فأنكزعـ أنيا خطٌ  ,ى عميوعى صحيفة مكتكبة بإقرار المدٌ 

ؿ تطكيبل ال يمكف طك  ي، كأف ال يي عً عميو أف يكتب بحضرة العدكؿ كيقابمكا ما كتبو بما أظيره المدٌ 

                                                                 

  (63/116) نظاـ اإلثبات في الفقو اإلسبلمي، عكض عبد اهلل أبك بكر ((1
 ( المرجع السابؽ(2
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ي كتشيد بمكافقتو أك عً البينة تقابؿ ما كتبو بما أحضره المدٌ  و، ثـٌ ا غير خطٌ أف يستعمؿ فيو خطٌ 

 .(1) مخالفتو

 ل الخبراء واإلشراف عمييمآلية عم: المسألة ال ال ة

أىؿ الخبرة االعتماد عمى : مثاؿ ذلؾ ,خر المحضريكتبي الخبراء تقاريرىـ في آ

مف القاضي فبلف الحاكـ  بإذف شرعيٌ يف بمعرفة العقارات كتقكيميا كقسمتيا كتعديميا, المختصٌ 

 ,بالبمد الفبلنيالمكجكدة  ،إلى حيث الدار التي ذكرىا ،أحكامو بالديار الفبلنية أداـ اهلل أيامو كأعزٌ 

فكجدكىا , كبعد ذلؾ يقكمكف بالتأمؿ فييا كاحاطة العمـ بيا, دحدَّ ؼ كتي كصى كتي  ,المكضع الفبلنيك 

جزء  كؿٌ  ,عمى قدر ممؾ الشركاء ,ف أك غير ذلؾيٍ أكشيدكا أنيا يمكف قسمتيا جز  ،قابمة لمقسمة

 ؤرخ ثـٌ كتي  جازت مسألتو، فٍ ؤاؿ مى شيدكا بذلؾ بس ،لمجزء اآلخر في القسمة كاالنتفاع بو مساكو 

، (2) ىذا ما أشيد عمينا سيدنا قاضي القضاة: يكتب عمى ظير المحضر ثـٌ  ،يشيدكف عند الحاكـ

 .(3)فو القاضيكيقبؿ قكؿ الطبيب فيما كمٌ 

قيمة  كىـ أىؿ الخبرة بذلؾ أفٌ  ،ف لتقكيـ األمبلؾك ف المندكبك العدكؿ كالميندس: خرمثاؿ آ

كال  ،غبنة كال ،فييا ؼى يٍ ال حى  ،ثؿ يكمئذذلؾ قيمة المً  كأفٌ  ميع الثمف المذككر،الدار المذككرة ج

كتب شيكد القيمة كالميندسكف خطكطيـ يى  ثـٌ  ،ؤرخكتي  ،كالمصمحة في البيع بذلؾ الحظٌ  كأفٌ  ،فرط

شيكد  كتبرسـ شيادتيـ كيى  وكيعمـ تحت ،عند الحاكـ فك كيؤدٌ  "،الثمف المذككر قيمة يكمئذ": بأفٌ 

(4) "كقد تـ ذلؾ": معاقدة الشيادة عمييا باالبتياعال
. 

                                                                 

 ( 7/534التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب )خميؿ،  ((1
 (10/397) الذخيرةالقرافي،  ((2
 (8/73) النكارد كالزياداتأبك زيد القيركاني،  ((3
 (10/362)القرافي، الذخيرة  ((4
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 تعيين المحكمة ألىل الخبرة في حالة عدم اتفاق الطرفين: رابعةالمسألة ال

يقسـ بينيـ، فإذا  ا قاسمن الكرثة كيأمرىـ بأف يرتضكا رجبلن  أف يدعك يتعيف عمى القاضي

ف لـ ـ القاضي مى دٌ بأحد، فإذا ق اضه كاف بيا، كقد ال يجتمعكف عمى الرٌ كٍ ارتضى  ف يرضاه جاز، كا 

نما يقدٌ كا بو كمٌ يرتضي   ,ا يقسـ بيف القـك إذا تنازعكا في القسمةـ القاضي قاسمن يـ أك بعضيـ، كا 

ا ا حضكرن إلييا بعضيـ كأباىا بعضيـ، أك كاف فييـ صغير أك غائب، كأما إف كانكا كبارن  افدع

 فٍ ا إلى ذلؾ، كليقدمكا ألنفسيـ مى كٍ عى ا إف دى فميس عمى القاضي أف يقدـ ليـ قاسمن  ,راضيف بالقسمة

ذا قدـ القاضي قاسمن  ا يقسـ بيف القـك إلباية بعضيـ، أك لصغره يقسـ بينيـ محتسبا أك بإجارة، كا 

ى يعرضو عمى الكبار منيـ، فبل ينبغي لمقاضي أف يشيد عمى إمضاء فعمو حتٌ  ,أك لمغيبو فقسـ

كاف فييـ صغير أك غائب فيسممكه كال يعترضكا فيو، غير، أك لمغائب إف مو لمصٌ ف قدٌ كعمى مى 

ف لـ يقؼ عمى صحة باطنو، فإف اعترضكا فيو جميعا، أك أحدىـ  ,كيراه ىك صكابا في ظاىره كا 

 .(1) ؾنظر في ذل

                                                                 

 (9/197البياف كالتحصيؿ )ابف رشد،  ((1
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اتيا في المذىب ءجراا  ألحوال الطارئة عمى الدعوى و ا: المبحث ال اني

 المالكي

في الحكـ الذم سيصدره القاضي، كمف ىذه  اتغييرن  ثي حدً حكاؿ تي أيطرأ عمى الدعكل 

يقافياك  ،د المتخاصميفى عميو، كتكحيد الدعكل كتعدٌ عى األحكاؿ دفع دعكل المدٌ  ، تأجيؿ الدعكل كا 

كسائؿ ضماف حياد القاضي ك  كفاة الفرقاء كتبميغ الكرثة كمتابعة رؤية الدعكل،ك ، سقاط الدعكلا  ك 

 : خرلأمحكمة إلى ندبيـ كنقؿ الدعكل مف كتنحية القضاة كردىـ ك 

 دفع الدعوى في المذىب المالكي: المطمب األول

ة كمرٌ  ى عميو،عى و الحكـ عمى المدٌ ة يتكجٌ فمرٌ  عميو، عن كمدٌ  عو مدٌ : طراؼ الدعكل اثنافأ

 .(1)ي بتعجيزه لممطمكب كدفعوعً عمى المدٌ 

 تعريف الدفع: الفرع األول

نحاه كأزالو بقكة، : دفعوكقكلو  ,ةحجٌ بال وي ددتي رى : أم دفعت القكؿ: تعريف الدفع في المغة

 .(2) كأبعده عنو

دفع دعكل ى عميو تى عى بؿ المدٌ الدفع ىك اإلتياف بدعكل مف قً : اتعريف الدفع اصطالحً 

 أنا كنت أديتي ): ى عميوعى عى أحد مف جية القرض كذا قرشا، كقاؿ المدٌ إذا ادٌ : ي، مثبلعً المدٌ 

بؿ ىك ثمف الماؿ  ,االحنا، أك ليس ىذا المبمغ قرضن ، أك إنؾ أبرأتني مف ذلؾ، أك كنا تص(ذلؾ

أنت كنت قد كفمت : عى أحد عمى آخر بقكلوالفبلني الذم كنت قد بعتو لؾ، ككذلؾ إذا ادٌ 

ل ذلؾ المبمغ يككف المديف قد أدٌ  إفٌ : ى عميوعى كقاؿ المدٌ  ,مطمكبي الذم في ذمة فبلف كذا دراىـ
                                                                 

 ( 10/76)القرافي، الذخيرة  ((1
أبك العباس، ، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكمالفيكمي، (، 1/105) الرازم، مختار الصحاح ((2

، تكممة (، رينيارت بيتر آف ديكًزم1/196بيركت ) -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المكتبة العممية 
 (4/370) الجميكرية العراقية، الطبعة األكلى، المعاجـ العربية، كزارة الثقافة كاإلعبلـ
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كأجاب عميو  ,حد بالماؿ الذم ىك في يد غيره بأنو ماليعى أي، ككذا إذا ادٌ عً قد دفع دعكل المدٌ 

ي، ككذلؾ لك عً عى ىذا الماؿ فبلف كنت قد شيدت لدعكاه يككف قد دفع دعكل المدٌ بأنؾ حينما ادٌ 

عى الكارث بعد ادٌ  ثـٌ  كأثبت دعكاه بناء عمى إنكار الكارث، ت كذا دراىـ،عى أحد مف تركة الميٌ ادٌ 

الدائف قد أبرأه منو حاؿ حياتو بككنو قد دفع دعكل  ل ىذا المبمغ أك أفٌ ى كاف قد أدٌ المتكفٌ  ذلؾ أفٌ 

 .(1) يعً المدٌ 

 جراءات في دفع الدعوىاإل: الفرع ال اني

 لو الطعف، كأما إف ظفٍ  القاضي جيؿ مف يريد الحكـ عميو بأفٌ  اإلعذار كاجب إف ظفٌ  .1

كحيث  ,أف يحكـ بدكنو بؿ لو ,اإلعذار لو الطعف كأنو قادر عمى ذلؾ لـ يجب عممو بأفٌ 

 .(2)نقض الحكـ كاستؤنؼ اإلعذار ,كجب اإلعذار كحكـ بدكنو

عذار إلى يو، كال يحكـ عمى أحد إال بعد اإلى عمعى يقضي القاضي بعد اإلعذار إلى المدٌ  .2

 .(3)ى عميوعى المدٌ 

لو مدفعا أك مقاال  عى أفٌ ى عميو فيما ثبت عميو، فإف ادٌ عى إذا أعذر القاضي إلى المدٌ  .3

 .(4) ف مف الدفعكٌ جريح الشيكد، أك عداكة بينو كبينيـ، أك غير ذلؾ مي كت

فضرب لو  ,ة، أنظره القاضينعـ لي حجٌ : ى عميو مف الدفع كقاؿعى ف المدٌ ك  في حاؿ مي  .4

عى بينة بعيدة الحكـ، كلك ادٌ  نطؽي ثـٌ  ,غير بعيد ، يضرب لو أجبلن لـ يأت ، فإفأجبلن 

                                                                 

 فيمي الحسيني، دار الجيؿ: عمي حيدر خكاجو أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، تعريب ((1
 (4/212الطبعة األكلى )

 ( 4/214الصاكم، حاشية الصاكم ) ((2
 ( 1/198قكانيف الفقيية )ابف جزم، ال ((3
(، أبك 2/1057(، المكناسي، شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ )9/444ابف عرفة، المختصر الفقيي ) ((4

 (1/54ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ ) ,األصبغ
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لمغرب قضى عميو، كمتى حضرت بينتو كاف عمى نتي بالعراؽ أك بابيٌ : كما لك قاؿ

 .(1) تو كيقـك بيا عند ىذا القاضي كعند غيرهحجٌ 

بعد التمكيف مف األعذار إليو قضى  زى جً أك عى  ,فإف اعترؼ أف ليس لو مدفع كال مقاؿ  .5

 .(2) عميو

 في المذىب المالكي توحيد الدعوى وتعدد المتخاصمين: المطمب ال اني

 ى عمييمع  عين والمد  عدد المد  جواز ت: الفرع األول

عكا رجاؿ ادٌ : كيدؿ عمى ذلؾ ,ة الكاحدةى عمييـ في القضيٌ عى يف كالمدٌ يجكز تعدد المدع

 ،(3)عرفكف بالصبلح، فبل يميف عمييـعرفكف بالغصب، كيي عمى قـك أنيـ غصبكىـ ماال، كىـ ال يي 

الغائب الذم في يديو  ييـ، كأفٌ ىذه الدار ألب كفي دعكل الميراث أقاـ كرثة المتكفى بينة عمى أفٌ 

 ى عميو.عى أك أكثر مف مدٌ  عو كاحد أك اكثر مف مدٌ  عو الدعكل مف مدٌ  تصحٌ ف ،(4)لو فييا ال حؽٌ 

 دىمى عمييم في حالة تعد  ع  ف بعض المدعين أو المد  تخم  : ال انيالفرع 

ـ بالدعكل مكا أحدىـ لمقياككٌ ى عمييـ, يجكز أف يي عى يف أك المدٌ عؼ بعض المدٌ في حاؿ تخمٌ 

خكتو غي  , بأنياأحد األكالد خاصـ في دار لمميت: المقامة ليـ أك عمييـ, مثاؿ ذلؾ  به يَّ بيد رجؿ، كا 

دفع جميع الدار إلى الحاضر منيـ إال بككالة الباقيف، كلكف تنزع مف يد الذم قضي بل يي فعنو، 

ي ذلؾ، فإف ف غاب، كيمكف الحاضر مف الطمب فكضع عمى يد عدؿ يريد نصيب مى عميو، فتي 

حتى يحضركا  لو بذلؾ، فنصيب شركائو يكقؼ بيد عدؿ يى ضً مكه، فإف قي ككٌ ا، لـ يي بن يٌ كاف شركاؤه غي 

                                                                 

أبك األصبغ، ديكاف األحكاـ الكبرل أك (، 7/438خميؿ، التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب ) ((1
 (1/47اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ )

 ( 1/198ابف جزم، القكانيف الفقيية ) ((2
 (8/151) النكادر كالزياداتأبك زيد القيركاني،  ((3
 (8/201)أبك زيد القيركاني، النكادر كالزيادات  ((4
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 و، كيككف القضاء لو كعميو، كال يككف لآلخريف قضاء كال عمييـيخاصـ في حقٌ ف فيأخذكا نصيبيـ،

(1). 

يقافيا في المذىب المالكي: المطمب ال الث  تأجيل الدعوى وا 

 تأجيل الدعوى : ولالفرع األ 

في  البتٌ مف القاضي  في لمخصـك تأجيؿ الدعكل المقامة, ألسباب مقنعة تمكٌ  يحؽٌ 

ر في الحكـ ثٌ ؤ كاليي  اال يجدم نفعن ك  ,طمب التأجيؿ لسبب أك لعذر غير مقنع إذا كاف الدعكل, كلكف

  .القاضي ال يضرب لو األجؿ فإفٌ  ,ةعمى القضيٌ 

 : جزاءاث تأجٛم انذعٕٖإ

في حاؿ طمب أحد الخصـك تأجيؿ الدعكل أجابو لذلؾ, كمف بعد التأجيؿ لمقاضي  .1

 لو بينةن  فيذكر أفٌ تو, القاضي الخصـ عف حجٌ  ؿي أيس: مثاؿ ذلؾ ستأنؼ الدعكل,تي 

الشيريف كالثبلثة، كيذىب : ؿ لو األجؿ الكاسعة، فيؤجٌ لو فييا شيادة كحجٌ  غائبةن 

بل فأما الرجؿ الصادؽ المأمكف : قاؿ ,نتيتفرقت بيٌ : األجؿ، كال يأتي بشيء، كيقكؿ

الذم  جؿ، كيستأني بو، كأما الرجؿعي باطبل، فأرل أف يزيده في ذلؾ األأف يدٌ  يتيـٌ 

 .(2) يريد اإلضرار بخصمو، فبل يمكنو مف ذلؾ

رب البينة ة الدعكل كقي ضرب لو القاضي أجبل بقدر أىميٌ  ,ي البينةعً ؼ المدٌ متى كمٌ  .2

 .(3)عدىاكبي 

 

 
                                                                 

 (8/211) زياداتالنكادر كالأبك زيد القيركاني،  ((1
 (9/204البياف كالتحصيؿ )، (، ابف رشد8/222)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((2
  41محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية  ((3
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اعى عى المدٌ ة في حاؿ ادٌ ضي القضيٌ ؿ القاؤجٌ يي  .3  .(1) ى عميو مدفعنا بالبينة، أك تجريحن

مصركؼ إلى اجتياد الحاكـ  ,عيو مف بينةضرب األجؿ لممحكـك عميو فيما يدٌ  .4

 .(2) بحسب ما يظير لو

ت عميو ب، كلمف تكجٌ عي النسيافمدٌ لا فقط قدره ثبلثة أياـ  كاحدن يؤجؿ القاضي أجبلن  .5

ذا ضي عن عى أفٌ فادٌ  ,يميف فعمى القاضي  ,جاؿ متفرقةن بت اآلرً ده ما يدفعيا عنو، كا 

ا بعد كاحد، كىك أكلى مف جمع اآلجاؿ في مرة كاحدة جؿ في سجمو كاحدن أ ثبات كؿٌ إ

 بإعبلـؿ لو، كعند تفصيؿ اآلجاؿ جرل العمؿ لما في ذلؾ مف التنبيو عمى المؤجٌ 

 .(3) جؿأ المؤجؿ لو عند ضرب كؿٌ 

 لدعوىوقف ا: الفرع ال اني

جؿ أؼ السير فييا إلى كيتكقٌ  ،عدـ السير في إجراءات المحاكمة: كقؼ الدعكل معناه

 .(4)ى، كيككف ىذا األجؿ مرتبطا بحدكث أمر آخر في غالب األحيافغير مسمٌ 

كىك يرل  ككذلؾ إذا تبيف لو الحؽٌ  ،فإنو يقؼ كال يحكـ ؛إذا أشكؿ الحكـ عمى القاضي

مر بيف المتنازعيف كعظـ األمر كخشيت الفتنة كيندب أىؿ الفضؿ أنو متى أكقع الحكـ تفاقـ األ

                                                                 

أبك محمد، كأبك فارس، عبد العزيز بف إبراىيـ بف أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ بابف ، ( ابف بزيزة(1
الطبعة األكلى ، دار ابف حـز، عبد المطيؼ زكاغ: المحقؽ، لمستبيف في شرح كتاب التمقيفبزيزة، ركضة ا

(2/1389 ) 
 (8/327(، عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )8/132المكاؽ، التاج كاالكميؿ ) ((2
  41محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية  ((3
جمادل ثانى  12 -ميبلدل  2016مارس  22الثبلثاء مكقع األحكاـ الشرعية لدل المحاكـ الشرعية،  (4(

ال يكجد تعريؼ كقؼ الدعكل في كتب الفقو المالكي التجأت إلى مصدر ال يعكد لمذىب ، ىجرل 1437
  معيف
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: يقاؼ الحكـ في القضاء المالكي قديما في مكضكع الرشكة كىكإكذكر ، (1) إلى ترؾ الخصكمات

 .(2)أك إليقاؼ الحكـ حقيقة الرشكة األخذ لمحكـ بغير الحؽٌ 

 الفرق بين وقف الدعوى وتأجيميا: الفرع ال الث

ا يككف كغالبن  ،التأجيؿ يككف ألجؿ محدكد كمعمـك فٌ أب ,عكل عف تأجيميايختمؼ كقؼ الدٌ 

كاألجؿ في  ،أما كقؼ الدعكل فأسبابو مختمفة ،التأجيؿ لفترة معقكلة كألسباب غير أسباب الكقؼ

فقد ال  ,كا بطمب التأجيؿالخصـك لك استمرٌ  كيضاؼ إلى ذلؾ أفٌ  ،د بالضبطالدعكل غير محدٌ 

 .(3)فيتضرركف بسبب عدـ التأجيؿتجيبيـ المحكمة لذلؾ 

                                                                 

 (8/134التاج كاالكميؿ )المكاؽ،  ((1
 ( 10/83)القرافي، الذخيرة  ((2
جمادل ثانى  12 -ميبلدل  2016مارس  22ء الثبلثامكقع األحكاـ الشرعية لدل المحاكـ الشرعية، ( 3(

ال يكجد تعريؼ كقؼ الدعكل في كتب الفقو المالكي التجأت إلى مصدر ال يعكد لمذىب ، ىجرل 1437
  معيف
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 سقاط الدعوى في المذىب المالكيإ: المطمب الخامس

 .(1) إجراء في الدعكل انتياء الخصكمة قبؿ الفصؿ كمحك آثار كؿٌ ىك : سقوط الدعوى

 حاالت إسقاط المحكمة لمدعوى: الفرع األول

ى عميو مع عى ى المدٌ بل يميف عمفى عميو، عى ي عف اليميف بعد نككؿ المدٌ عً ؿ المدٌ إذا نكٌ  .1

 .(2)بسقكط الدعكل يي الكائف، بؿ يقضعً نككؿ المدٌ 

حيف  ,فإف قضى عمى القائـ بإسقاط دعكاه ,إذا لـ يجد بينة يعً القاضي دعكل المدٌ  سقطيي  .2

 .(3)فمو القياـ بيا كيجب القضاء لو ,كجد بينة ثـٌ  ,لـ يجد بينة مف غير تعجيزه

اإلجابة, كيحكـ القاضي ى عميو عى ب القاضي مف المدٌ ال يطم ي,عً ل المدٌ سمع دعك إذا لـ تي  .3

 .(4)الدعكلسقاط بإ

 .(5) فسخ الدعكلعي بينتو تي المدٌ  لـ يسـٌ إذا  .4

ف ظير لو أنيما عبداف، أك ممٌ  إذا شيد رجبلف عمى رجؿ بماؿ لرجؿ، فحكـ القاضي، ثـٌ  .5

 .(6)قضاؤه ردٌ يي فإٌنو  ,كيفسخ ال تجكز شيادتيما،

                                                                 

 (2/1079مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة ) ، أحمدعمر( (1
ي، ميارة اإلتقاف كاإلحكاـ في شرح تحفة الحكاـ المعركؼ أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف محمد الفاسمٌيارة،  ((2

 ( 1/76) دار المعرفة، بشرح ميارة
 (8/133) كاالكميؿ جالتاالمكاؽ،  ((3
 (4/210) حاشية الصاكمالصاكم،  ((4
 (8/152) التاج كاالكميؿالمكاؽ،  ((5
 (8/225) النكادر كالزياداتأبك زيد القيركاني،  ((6
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عمى  بو والمسائل التالية تدل   عتد  قبل وجوبو ال ي   لحق  سقاط اإ: الفرع ال اني

 ذلك

, أم بأنو ال سقاط الحؽٌ لؤلكؿ إ خر لكي يحؽٌ مف شخص إلى آ يجب أف ينتقؿ الحؽٌ 

األمثمة عمى ذلؾ تكمف بو, ك  عتدٌ قبؿ كجكبو ال يي  سقاط الحؽٌ إ بو كيمتمكو, ألفٌ  ا يستحؽٌ يمتمؾ حق  

 : في المسائؿ اآلتية

ىذا اإلسقاط ال يمضي  فإفٌ  ,زكج زكجتو عمى أف تسقط ىي كأميا الحضانةإذا خالع ال .1

ليا في ىذا اإلسقاط إال بعد أف ينتقؿ  فبل حؽٌ  ,الجدة؛ ألنيا أسقطت مالـ يجب في حؽٌ 

 .(1)إلييا كتممكو الحؽٌ 

ككاف ذلؾ قبؿ مكت  ,ثيـ لكراث أك بما زاد عمى الثمث ألجنبية مكرٌ إذا أجاز الكرثة كصيٌ  .2

 بيا. عتدٌ فإجازتيـ غير الزمة كال يي  ,كاستحقاقيـ اإلرث فيو مكرثيـ

ككاف ذلؾ قبؿ الشراء، فبل يفيد  ,و في الشفعة لممشترمـ حقٌ مف أشيد عمى نفسو بأنو سمٌ  .3

 .قبؿ كجكبو سقط الحؽٌ أنو كال يعتد بو كىك باؽ عمى شفعتو ألىذا التنازؿ، 

جكع فميا الرٍ  ,مبيت زكجيا عندىاتيا في رٌ مع ضي  ةيا في القسمكجة حقٌ ز إذا أسقطت ال .4

 .(2) متى شاءت

 وفاة الفرقاء: الفرع ال الث

 اسببيا قائمً  عدم سقوط الدعوى بوفاة الفرقاء إذا استمر  : المسألة األولى

رجؿ : مثاؿ ذلؾ، (1) لو قبؿ أف يحكز، فكرثتو بمنزلتو يقكمكف مقامو لك مات المقضيٌ 

ي، كخذكا سيؼ ـ رىنني سيفو ىذا بكذا ككذا، فياتكا حقٌ أباك إفٌ : فقاؿ ليـ ،جاء إلى كرثة رجؿ
                                                                 

 (8/255ني، النكادر كالزيادات )أبك زيد القيركا ((1
  54محمد بف عامر، ممخص األحكاـ الشرعية مف مذىب المالكية صفحة  ((2
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نة عمى ما سيؼ أبينا، فإف جاء ببيٌ  كالرىف، فياتً  عي مف الحؽٌ ما نعمـ ما تدٌ : أبيكـ، فقاؿ الكرثة

ف لـ يأت ببينة لـ يى  ذكر مف الحؽٌ  صدؽ، كدفع السيؼ إلى أىمو، كحمفكا إف كاف كالرىف، أخذه، كا 

 ,عتبر السبب قائما لكي يقـك الكرثة مقاـ أبييـة يي في ىذه القضيٌ فذلؾ، أنو يعمـ  ف يظفٌ فييـ مى 

 .(2)ؽ بالرىف الذم عند صاحب الحؽٌ كقياـ السبب متعمٌ 

 تبميغ الور ة ومتابعة رؤية الدعوى: المسألة ال انية

كقدره كذا,  ا قد مات, كترؾ مبمغنافبلنن  في بمد آخر كأخبره بأفٌ  إلى قاضً  أرسؿ قاضو كتابنا

رسمو إليو لذم أعمى القاضي أف يبمغ الكرثة بالكتاب ا كرثتو ببمدؾ, فإنو ينبغي أخبره بأفٌ ك 

ف جيميـ، سأؿ عنيـ، ثـٌ القاضي اآلخر  فيـ البينة عمى أنيـ كرثتو، فإذا ثبت ذلؾ، كتب يكمٌ  كا 

 .(3)ف يقبضو، كبعثكا مى عنده الماؿلقاضي إلى القاضي الذم بذلؾ ا

ىم ان حياد القاضي وتنحية القضاة ورد  وسائل ضم: سادسالمطمب ال

 خرى في المذىب المالكيأندبيم ونقل الدعوى من محكمة إلى و 

 وسائل ضمان حياد القاضي: الفرع األول

 بأف اليميؿ ,التي تحكـ طبيعة عمؿ القاضي ,ةساسيٌ مبدأ حياد القاضي مف المبادئ األ

ال أك  ,فيما بينيـ مى ف يساك أك  ,ؿ معيـفي التعام ف يككف عادالن أك  ,ماـ الخصـك بالدعكلأألحد 

 : ىي ية, ككسائؿ ضماف حيادية القاضيينظرىا بشفافك لبتة أيككف لمقاضي مصمحو في الدعكل 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 (2/435) (، مالؾ بف أنس، المدكنة8/101)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((1
 ( 11/87) ابف رشد، البياف كالتحصيؿ ((2
 (8/112)كالزيادات  النكادرأبك زيد القيركاني،  ((3
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 : لمقاضي اإذا كان أحد الخصوم خصمً  .1

ذا رى  ،(1)لمخصـ نقض حكمو القاضي عدكٌ  إذا ثبت أفٌ  ضي خصـ القاضي كا 

تو كيفعؿ ما ىك أبقى لمتيمة، فإذا جٌ ف يقـك بحؿ القاضي مى بالحكـ عنده فميككٌ 

، كعميو إذا حكـ (2)مالي قضى بينيما تخاصـ عنده خصماف لو عند أحدىما حؽٌ 

 .(3)فبل يجكز قضاؤه عميو ,لو القاضي عدكٌ  القاضي فأقاـ المحكـك عميو بينة أفٌ 

 : إذا كان أحد الخصوم من أقارب القاضي .2

، فبل يحكـ لكلده الصغير أك (4)ـ لوف ال تجكز شيادتو لو ال يجكز أف يحكمى  كؿٌ 

ف رضي  يتيمو أك امرأتو، كال ينبغي لو القضاء بيف أحد عشيرتو كخصمو، كا 

الخصـ بخبلؼ رجميف رضيا بحكـ رجؿ أجنبي ينفد ذلؾ عمييما، كال يقضي بينو 

ف رضي الخصـ بذلؾ فإف فعؿ فميشيد عمى رضاه، كيجتيد في  ؛كبيف غيره كا 

يا كرضا ة كمٌ أك لمف يمتنع قضاؤه لو، فميذكر القصٌ فإف قضى لنفسو  ,الحؽٌ 

(5) ف شيد برضا الخصـخصمو كشيادة مى 
يشيد عند : قاؿ سحنكف في القاضي ،

ال أرل أف تجكز شيادتو، إال أف يككف الكلد أك كلد : ابنو أك كلد كلده عمى رجؿ

(6)الكلد مبرز العدالة، فحينئذ أرل أف تجكز شيادتو
ف ال مى  كال يجكز قضاؤه عمى ،

 .(7) تجكز عميو شيادتو

                                                                 

 (1/196القكانيف الفقيية )، ابف جزم، (10/110الذخيرة )، القرافي (8/135التاج كاالكميؿ )المكاؽ،  ((1
 (10/110)القرافي، الذخيرة  ((2
 (8/137) التاج كاالكميؿالمكاؽ،  ((3
 (1/196لقكانيف الفقيية )، ابف جزم، ا(10/110الذخيرة )، القرافي، (8/135التاج كاالكميؿ )المكاؽ،  ((4
 (10/109) الذخيرةالقرافي،  ((5
 (9/296) البياف كالتحصيؿابف رشد،  ((6
 ( 1/220)خميؿ، مختصر خميؿ ( 4/254بداية المجتيد كنياية المقتصد )ابف رشد،  ((7
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من الخصوم، وال يقف معو؛ فإن ذلك يوىن خصمو، ويدخل عميو  اأن ال يكمم أحدً  .3

 .(1) ن  بو سوء الظ  

كقد حكـ  ,زؿ القاضيفإذا عي ة لجور القاضي، القضي   ى عميو رد  ع  إذا طمب المد   .4

ف حكـ عميو جكره، لـ ينظر في قكلو، كال خصكمة بينيما، عى مى بأحكاـ فادٌ 

فيرده، كال شيء عمى األكؿ، كال  اا بٌينن ، إال أف يرل الذم كلي بعده جكرن كقضاؤه نافذ

 .(2)يتعرض الذم كلي قضاء مف كاف قبمو إال في الجكر البيف

بينو كبيف ا كاف كالحاصؿ مف المذىب ال يحكـ لمف ال تجكز شيادتو عميو، كال يحكـ إذ

 ا يكىف خصمو بأفٌ ة ىذا إذا ثبتت العداكة، كأف ال يتحدث مع أحد الخصـك ممٌ أحد الخصـك عداك 

حكـ القاضي المعزكؿ لجكره،  ى عميو ردٌ عى ر عمى حكـ القاضي، كطمب المدٌ ستؤثٌ  ىناؾ عبلقةن 

كعمى  ,ة أماموة الكاقععمى حكـ القاضي في القضيٌ  تؤٌثرس االتيمة كالقرابة كالعداكة جميعيفإذف 

 ة التي يكجد فييا ما ذكرنا.ىذا ال ينظر القاضي في القضيٌ 

 ةتنحية القاضي من القضي  : الفرع ال اني

خشية  ,ةصدار الحكـ في ىذه القضيٌ إلو  ذا شعر أنو ال يحؽٌ إة ى القاضي مف القضيٌ يتنحٌ  .1

 : اهلل القاضي مع حؽٌ  ؽٌ حذا اجتمع إ: كمثاؿ ذلؾ ,صدار الحكـ لصالحوإ

بؿ يرفعو لمف  ,اهلل تعالى ال يحكـ بمالو كالسرقة القاضي كحؽٌ  ة حؽٌ ا اجتمع في القضيٌ إذ .2

ألنو ال يشيد لنفسو فيقطعو  ؛و لمف فكقوفإف شيد القاضي كآخر أنو سرؽ رفع حقٌ  ,فكقو

 ألفٌ  ؛ال يقطع بشيادتيا: كقيؿ ,الغير بالشيادة كيغرمو لمقاضي بالشاىد مع يميف القاضي

                                                                 

 (8/23)أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات  ((1
 (3/580التيذيب في اختصار المدكنة )، (، ابف البراذعي15/764) ابف يكنس، الجامع لمسائؿ المدكنة ((2
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نما تتبعٌ  ,ض الشيادة في ىذاعٌ بعنو مف باب التيمة تت ردٌ تي شيادة القاضي  ض إذا كانت كا 

 .(1)ف جية الشرع المف أجؿ التيمةم ردٌ تي 

كيجكز  ,كيصرؼ الحكـ في ذلؾ إلى غيره ,ف ال تجكز شيادتو لو ككلده ككالدهال يقضي لمى  .3

 .(2)عميو لو أف يقضيى 

 ندب القضاة: الفرع ال الث

فبل يرجع الخصـك إلى المصر إال  ,عا كأقطار مصره متباينةإذا كاف نظر القاضي كاس

ـ في الجيات البعيدة حكاما قدٌ عمى الناس كيي  ؽٌ شي يى  دى عٍ ما بى  ألفٌ  ,فيما قرب مف األمياؿ القريبة

ا مكانو كيريح نفسو إال إف سافر ينظركف لمناس في أحكاميـ، كليس لمقاضي أف يستخمؼ قاضين 

(3) اا أك حاضرن فبل نبالي كاف القاضي غائبن  ,إلماـفإف كاف ذلؾ بإذف ا ،أك مرض
الندب  أم أفٌ  ،

 خر مكاف القاضي األصمي.آ ركرة كالسفر كالمرض يندب قاضو يككف في حاالت الضٌ 

 أخرىإلى نقل الدعوى من محكمة : الفرع الرابع

ككتب بو إلى قاضي البمد الذم فيو  ،عند قاضي بمد لرجؿ في بمد غيره ذا ثبت حؽٌ إ

زؿ أك بقي قبؿ كصكؿ مات الكاتب أك عي فإف  ،ينفذ المكتكب إليو ما كتب بو إليو ،الحؽٌ  صاحب

 .(4) الكتاب إليو لـز المنصكب مكانو مف إنفاذه

  

 

 

                                                                 

 ( 10/111)القرافي، الذخيرة  ((1
 ( 1/196القكانيف الفقيية )ابف جزم،  ((2
 (10/124)، القرافي الذخيرة (8/91/97) التاج كاالكميؿالمكاؽ،  ((3
 (2/209) المالكيالتمقيف في الفقو ، القاضي عبد الكىاب، (9/237) البياف كالتحصيؿابف رشد،  ((4
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اإلجراءات في األحكام الصادرة من المحكمة واآل ار الناتجة عنيا : الفصل ال الث

 والطعن عمييا

 : , وفيو عدة مطالبواعوالحكم وأن: المبحث األول: وفيو مبح ان

  كاجراءاتو. تعريؼ الحكـ: المطمب األكؿ

 .اتياءجراا  أنكاع األحكاـ ك المطمب الثاني: 

ة , كفيو عدٌ ثار الناتجة عف األحكاـ القضائية كاإلجراءات المتبعة فييااآل: المبحث الثاني

 : مطالب

تصحيح : األكؿ: , كفيو عدة فركعتصحيح األحكاـ كنقض الخاطئ منيا: المطمب األكؿ

 كتصحيحو نقض الحكـ الخاطئك : الثاني, األحكاـ

ا الدليؿ عمى تأجيؿ القضاي: األكؿ: , كفيو عدة فركعتأجيؿ األحكاـ: المطمب الثاني

 جؿ لممفقكد.ضرب األ: الثالث ,حدكد التأجيؿ: ـ, الثانيكاألحكا

, تعجيؿ التنفيذحاالت : األكؿ: , كفيو عدة فركعتعجيؿ تنفيذ األحكاـ: المطمب الثالث

 حكاـ مف بعده. مكت القاضي كتنفيذ األ: الثاني

الدليؿ : األكؿ: كفيو عدة فركع كمصاريؼ الدعكل الحجز االحتياطيٌ : المطمب الرابع

ضع األشياء كاألمكاؿ ك : الثالث, األمكاؿ المستثناة مف الحجز: الثاني, عمى الحجز االحتياطي

 الحكـ بمصاريؼ الدعاكل كاإلجراءات راجع لممحكمة.: بعالرا, يد أميف تالمنقكلة المحجكزة تح

: , الثانياالستئناؼ: األكؿ: كفيو عدة فركع ,الطعف في الحكـ كقراراتو: المطمب الخامس

 .قرارات القضاء: الثالث, االعتراض عمى األحكاـ
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 تعريف الحكم واجراءاتو.: المطمب األول

 تعريف الحكم: الفرع األول 

ـى بينيـ يىٍحكيـي أم قضى: مصدر قكلؾ: الحكم في المغة كى كىـى عميو ,حى ـى لو كحى كى كالحيٍكـي  ,كحى

ة مف العمـ: اأيضن  كيـي , الًحكمى  .(1)المتًقف لؤلمكر: كالحىكيـ ,العالـ، كصاحب الحكمة: كالحى

لزاـ الحاكـ فيما يمكف أف يقع فيو  ,إخبار عف إلزاـ اهلل تعالى: في االصطالح الحكم كا 

 .(2) لح الدنياالنزاع لمصا

 نواع القضاة واألحكام الصادرة عنيم أ: الفرع ال اني 

منظر إلييا لعارض لنظر فييا إال كال يي  ,ح أحكاموتصفٌ ال تي  ىك قاضو : .القاضي العادل1

ب ليا إف سأؿ ذلؾ المحكـك عميو كالتعقٌ  ,ال عمى كجو الكشؼ عنيا ,يعرض مف كجو خصكمة

يء منيا عند النظر إلييا عمى الكجو الجائز أنو خطأ ظاىر لـ يا، إال أف يظير في شفتنفذ كم  

 .(3)ذلؾ مف حكمو، كىك القاضي العدؿ العالـ يختمؼ فيو، فيردٌ 

ف كانت مستقيمة في كمٌ  ردٌ ح أحكامو، كتي تصفٌ ىك قاض ال تي : .القاضي الجائر2 يا، كا 

 .ة باطنياظاىرىا إال أف يثبت صحٌ 

فما كاف منيا صكابا أك خطأ  ,ياح أحكامو كمٌ تصفٌ ىك قاض تي : .القاضي العادل الجاىل3

 .(4) تدَّ ذت، كما كاف منيا خطأ ال اختبلؼ فيو ري ف  فيو اختبلؼ ني 

                                                                 

 ( 5/1901الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ) ( الفارابي,(1
 ( 10/121) القرافي, الذخيرة ((2
 (9/256) ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ((3
 المرجع السابؽ ((4
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 من القاضي اوموقعً  اومؤرخً  اوجوب كون الحكم مكتوبً : ال الثالفرع 

ا كمكقعناي إذا  يعً المدٌ  كمف حؽٌ مف القاضي,  جب أف يككف الحكـ بما ثبت مكتكبنا كمؤرخن
أف يكتب لو قضيتو بما ثبت لو كسبب الثبكت مف بينة أك يميف أك نككؿ أك سقكط  و لو الحؽٌ كجٌ ت

إذا لػـػ  كأمػػا بالنسػبة لممػدعى عميػو ,أف يطالػػب بػو فتكػكف حجػة بيػده ألنػو يخشػى ؛بينػة إف ظيػرت
لػػيس عمػى القاضػػي أف : فقػد اختمػػؼ بػأمره حيػػث قػاؿ عبػػد الممػؾ يثبػت عميػو بتمػػؾ الػدعكل شػػيء

ى ال تعػػػكد يكتػػػب لػػو حتٌػػػ: (1)قػػاؿ مطػػػرؼك  ,بعػػػدـ ثبػػكت شػػػيء ضػػػده فػػي ىػػػذه القضػػػية يكتػػب لػػػو
يف كأنسػػاب الجميػػع كمػػػا جاؿ أسػػػماء البينػػة كأسػػماء المتػػداعيكتػػب فػػي اإلسػػك  الخصػػكمة فػػي ذلػػؾ,

ـ عميو كيكتب عميو خصكمة كؿٌ  ,كما حكـ بو ,يعرفكف بو شير عمى  كيحتفظ بو في خريطة كيخت
 .(2)ى يتيسرحتٌ  ,حدة

 إعطاء الحكم فور انتياء المحاكمة: رابعرع الالف 

فػكر انتيػاء المحاكمػة يجػب عمػى القاضػي اعطػاء الحكـػ كاإلعػبلف عػف انتيػاء المحاكمػػة, 
حيػػث أدلػػى الخصػػماف بحجتيمػػا, كفيػـػ القاضػػي عنيمػػا, كأراد بعػػد ذلػػؾ أف يحكػـػ بينيمػػا عميػػو أف 

 ة بعػد إنفػاذ حكمػوحٌجػ مػاال يقبػؿ مني ـٌ ثػ ,حكـػ بينيمػا .ال: فإف قػاال ؟ةأبقيت لكما حجٌ : يقكؿ ليما
(3). 

                                                                 

كيقاؿ أبك عبد اهلل، مكلى ميمكنة أـ المؤمنيف.، ككاف ىك , بف يسار اليسارم اليبللي، أبك مصعب: ( مطرؼ(1
خكتو عطاء ك  مطرؼ  ,عبد اهلل كعبد الممؾ بنك يسار، مكاتبيف لميمكنة أـ المؤمنيف، أخذ عف جميعيـ العمـكا 

ركل عف مالؾ كاف أبي الزناد كعبد الرحماف بف أبي  ,الفقيو صاحب مالؾ، ىك ابف أختو، ككاف مطرؼ أصـ
براىيـ بف المقدر كالذىمي كيعقكب بف شيبة  المكلى كعبد اهلل بف عمر العمرم، كركل عنو أبك زرعة كأبك حاتـ كا 

تفقو بمالؾ، كعبد العزيز ابف الماجشكف كابف أبي حاـز كابف : قاؿ الشيرازم, كالبخارم، كخرج عنو في صحيحو
قاؿ  ,ىك عنده ارجح مف ابف أبي أكيس: مطرؼ ثقة. قاؿ ابف كضاح: قاؿ ابف معيف, دينار كابف كنانة كالمغيرة

أبك الفضؿ القاضي عياض بف اليحبصي,  مالؾ,نكا يقدمكنو عمى أصحاب قاؿ أحمد بف حنبؿ كا ,الككفي ىك ثقة
  (3/133الطبعة األكلى ), المحمدية، المغرب -ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ مطبعة فضالة  ,مكسى اليحصبي

 (10/77) القرافي, الذخيرة ((2
 (8/130) المكاؽ, التاج كاالكميؿ ((3
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 اتياءجراا  أنواع األحكام و : مطمب ال انيال 

نيائيػا,  حضكر الخصميف لدل القاضي مف أعظـ أسباب سرعة البتٌ  إفٌ   فػي القضػايا كا 

ر الحكػػـػ فػػػي القضػػايا ككثرتيػػػا كتراكميػػػا فػػػي فيػػـػ ككثػػػرة غيػػابيـ مػػػف أكثػػػر أسػػػباب تػػأخٌ تخمٌ  كمػػا أفٌ 

ؽ بحضػػكر الخصػـك ككجػػكب عنايػػة فائقػة بمػػا يتعمٌػ ي الفقػػو اإلسػبلميٌ نًػائية, كقػػد عي المكاتػب القضػ

ِ  }: كما قاؿ اهلل تعالى ،ذلؾ, إذ ىك مف عبلمات اإليماف ٌَنٝ ٱلِلَّ اْ إِ ٓٛ َٓ إَِرا دُُعن ١ِٕ ِِ نۡؤ ُّ
ٌۡ َي ٱ ۡٛ َْ لَ ب َوب َّ َّ إِٔ

أَ  َٚ ۡعَٕب  ِّ ُۡ أَْ ٠َمٌُُٛٛاْ َس ُ َُ ث١ََٕۡٙ َسسٌُِِٛٗۦ ١ٌَِۡحىُ {غَۡعَٕبِۚ َٚ
لحضػكر أمػاـ المحػاكـ يمػـز القاضػي , كالغيػاب كا(1)

 اتخػاذ قػػراره, كقبػؿ الحػديث عػػف اإلجػراءات المتبعػة فػػي حػاؿ غيػػاب جػراءات البلزمػػة فػيبػاع اإلتٌ ا

 :  حكاـذكر أنكاع األ كحضكرىـ فبل بدالخصـك 

 الحكم الغيابي: الفرع األول 

مداينات كالككاالت كسائر الحقكؽ يقضى عمى الغائب في الحقكؽ كميا كالمعامبلت كال
اال العقار كحده فأنو ال يحكـ عميو منو إال أف تطكؿ غيبتو كيضر ذلؾ بخصمو فإف كاف ذلؾ 

 .(2)حكـ عميو فيو

 (3)الحكم الوجاىي: الفرع ال اني 

عناده  ف، فإف تبيٌ ضرب لو أجبلن كينظره القاضي ية" "نعـ لي حجٌ : ى عميوعى المدٌ  عند قكؿ

, كىذا يدؿ عمى أف الحكـ (4)نفذ الحكـثـ يي  ,غير بعيد يضرب لو أجبلن , الغياب صراره عمىكا  

 كجاىي ال غيابي.

                                                                 

  52 اآلية –( سكرة النكر (1
  (2/931) الكافي في فقو أىؿ المدينةف عبد البر, (اب(2

بعد اطبلعا كبحثا في المذىب المالكي لـ يجد الباحث مصطمح ككف الحكـ كجاىيا لكف بما ىك معركؼ عف  ((3
 الحكـ الكجاىي ىك يككف بمكاجية الطرفيف أم أف الحكـ يصدر بحضكر المدعى عميو. 

 ( 7/438ي البف الحاجب )( خميؿ, التكضيح في شرح المختصر الفرع(4
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 وحضورىم الخصوم جراءات المتبعة في حال غياباإل: الفرع ال الث 

بعد  أو ىروبو المدعى عميو اإلجراء في حال غياب: ولىالمسألة األ  

 .الدخول في الدعوى

ا مف كىرب فرارن , ا قدـ جميع حججو كلـ يبقى لو أية حجةمبعد عميو ىعى المدٌ  غابإذا 

بمنزلة أف لك قضى عميو  أف يقـك بحجتو ـى دً نو يقضي عميو، كال يككف لو إذا قى , فإالقضاء عميو

المحكـك عميو إذا أتى بحجة ليا كجو بعد الحكـ عميو يسمع  كىك حاضر، إال عمى القكؿ بأفٌ 

، يكجد لو عذرجميع حججو، فالكاجب في ذلؾ أف  تكفيى ب قبؿ أف يسكأما إف ىرب كتغيٌ , منو

 .(1)فإف لـ يخرج كتمادل عمى مغيبو كاختفائو قضى عميو

المحاكمة  ى عميو عن جمساتع  اإلجراء في حال غياب المد  : المسألة ال انية

 .وحضوره قبل صدور الحكم

 ضىقألنو يي  ,بحضكره البينة عادحضر قبؿ الحكـ ال تي  ثـٌ  ,بينة عمى غائب أقيمت إذا

 .(2)ةعنده حجٌ  لعؿٌ  ؛كلكف يخبر بمف شيد عميو كبالشيادة ,عميو في غيبتو

 
 

                                                                 

( ضياء 2/844(, أبك البقاء الدمياطي, الشامؿ في الفقو المالكي )9/192( ابف رشد, البياف كالتحصيؿ )(1
رقاني 7/455الديف الجندم, التكضيح في شرح المختصر الفرعي ابف الحاجب ) (, أحمد الزرقاني, شرح الز 

 (1/99حكاـ )(, ابف فرحكف, تبصرة ال7/259عمى مختصر خميؿ )
 ( 10/112( القرافي, الذخيرة )(2
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بعد  او المتغيب سابقً ى عميع  اإلجراء في حال حضور المد  : المسألة ال ال ة

 .صدور الحكم

تسمع فإنيا حجة كبينة كقدـ إذا قضى القاضي لشخص عمى شخص غائب كعاد الغائب 

 .(1)منو

 

ي في ع  ى عميو لممد  ع  اإلجراء في حال عدم إجابة المد  : ابعةالمسألة الر 

 .الحضور لمخصومة

د ب شدٌ فإف تغيٌ  ,إف كاف عدالالقاضي بو أدٌ  ,فمـ يجبوى عميو عى ي إذا دعا المدٌ عً المدٌ  إفٌ 

 .(2)القاضي عميو في الطمب

 

ي عن ع  عميو وعجز المد  ى ع  اإلجراء في حال غياب المد  : المسألة الخامسة

 أو معو بينة. ات دعواهإ ب

عي ا فيرب كليس مع المدٌ أك كاف حاضرن , اى عميو لككنو غائبن عى ر إحضار المدٌ تعذٌ  إذا

 .(3)ءعمى عدـ اإلبرا فوبينة يسمع منو كيحم   أك معو ,لعدـ الفائدة ؛ع دعكاهمسلـ تي , بينة

                                                                 

 (8/200) ( أبك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات(1
 ( 6/113( الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )(2
 ( 10/113( القرافي, الذخيرة )(3
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لخصم في حال لم يحضر اإلجراء في حال سماع بينة ا: المسألة السادسة

 خراآلالخصم 

يادة يسمع القاضي بينة الخصـ حضر خصمو أك لـ يحضر، فإذا حضر قرأ عميو الشٌ 

لو كديعة  كذكرت أفٌ  ,زكجيا كىك غائب مفالنفقة عدـ ادعت  امرأة , فمك أفٌ (1)يكدكأسماء الشٌ 

 .(2) فكذلؾ سائر الحقكؽ ,ؤخذ ليا منوكيي  ,ليا بنفقتيا يقضفإنو يى  ؛بيا الرجؿٌ  فأقر ,عند رجؿ

                                                                 

(, ابف رشد , 1/72) ( أبك األصبغ, ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ(1
 (9/214البياف كالتحصيؿ )

(, الحقكؽ التي 1/1513( القاضي عبد الكىاب, المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة اإلماـ مالؾ بف أنس )(2
يحكـ عمى الغائب في الحقكؽ كميا، كالككاالت، كالمقاسمات، كسائر المعامبلت، : يحكـ عمى الغائب فييا

عمى الغائب في الرَّبع كالعقار إال أف تطكؿ غيبتو كيضر ذلؾ بخصمو، فيحكـ عميو  كالمداينات, كقد كره الحكـ
( القرافي, الذخيرة 2/259يحكـ عميو في الرَّبع كغيره ابف الجبلب, التفريغ ): إذا طالت غيبتو, كقاؿ أشيب

(10/117 ) 
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 .اغائبً  اصبيً  اإلجراء في حال كون المدعى عميو: السابعةمسألة ال
إذا كاف الغائب صغيرا لـ يضرب لو أجبل ألنو لك حضر لـ يكف يدافع عف نفسو كال أخذ 
ف لـ يحضر  ف حضر خاصـ عنو كا  ليا كلكف إف كاف في كالية أحد غائب ضرب لكليو أجبل كا 

ف لـ يكف عميو كلي فميكؿ عميو الحاكـ كليا يككف كليا لو في ىذه  حكـ عميو كأشيد كا 
 .(1)الخصكمة

 

 .المدعي اليمين بعد تقديم البينة ف القاضيحمي: ال امنةالمسألة 
القضاء عمى الغائب نافذ كيحمؼ لمقاضي المدعي بعد البينة عمى عدـ اإلبراء كاالستيفاء 

ضي الشيكد أم كتب كاإلحالة كاالحتياؿ كالتككيؿ عمى االقتضاء في جميع الحؽ كسمى القا
ذا قدـ الغائب أخبره بأسمائيـ كأعذر لو فييـ، فإف سمـ شيادتيـ مضى  أسماءىـ في سجمو، كا 
ف لـ يسـ الشيكد الذيف حكـ بشيادتيـ عمى  ف ادعى مسقطا لشيادتيـ كمفو بإثباتو, كا  الحكـ، كا 

 .(2)الغائب فسخت القضية

                                                                 

 ( 6/39)مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ(الحطاب, (1
 (8/373) منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ(, عميش, 8/152) ميؿ لمختصر خميؿالمكاؽ, التاج كاإلك((2
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بعة ئية واإلجراءات المت   ار الناتجة عن األحكام القضااآل: المبحث ال اني
 فييا

الحكـ  قضنو ها,تصحٌحو تأجيؿ األحكاـثار مترتبة عميو مف حيث, الحكـ القضائي لو آ

, كتعجيؿ تنفيذ األحكاـ, كالطعف في الحجز االحتياطي كمصاريؼ الدعكلك  ,كتصحيحو ئالخاطً 

  .جراءاتاآلثار مف إؽ بيذه األحكاـ مف حيث االستئناؼ كاالعتراض عمى األحكاـ كجميع ما يتعمٌ 

 تصحيح األحكام ونقض الخاطئ منيا: المطمب األول
ىذا  الحكـ خاطئ, فيردٌ  صدره في حاؿ شعر بأفٌ أـ الذم لمقاضي الرجكع عف الحك يحؽٌ 

 : ة أك لمكتابنٌ الحكـ إذا رأل أفضؿ منو, كالخاطئ يككف بمخالفتو لمسٌ 

 تصحيح األحكام: الفرع األول

ه ىك كمف بعده مف د  ختمؼ فيو ير راح الذم لـ يي ـ الخطأ الص  الحك ال اختبلؼ في أفٌ 

 ه ىك إذا رأل أحسف منو عمى مذىب أصحاب مالؾاـ، كأما ما اختمؼ فيو، فيردٌ كٌ القضاة كالحي 
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ة قائمة، أك يككف الخبلؼ نٌ ه مف بعده إال أف يككف خبلؼ سي ، كال يردٌ (1)ابف عبد الحكـ عدايـ، كمٌ 

 .(2) معنى إلعادتوشاذا فيختمؼ في ذلؾ، فبل

 وتصحيحو الحكم الخاطئنقض : الفرع ال اني

رل يي : غيره أصكب, قاؿ مالؾ أف ينقض حكمو ىك فقط إف ظير أفٌ ب عمى القاضي يج

تو كيقضي بما رأل بعد قضيٌ  غير ما قضى بو أصكب أف يردٌ  الحؽٌ  لمقاضي بقضية تبيف لو أفٌ 

غير ما قضى بو رجع  الحؽٌ  إف تبيف لو أفٌ  :قاؿ ا اختمؼ فيو,كلك كاف ما قضى بو ممٌ  ,ذلؾ

نما ال يرجع فيما قضت بو القضاة ممٌ   .(3) ا اختمؼ فيوفيو، كا 

 ,غيره لحكمو جائز أف يرجع عنيا، كأما ردٌ فمف ال ,إذا قضى القاضي بقضية: (4) قاؿ ابف العربي

إف رأل : بف رشدقاؿ ا ,(1)را بينا أك بخبلؼ شاذ أك خرج عف رأيوكٍ فبل يجكز إال أف يككف جٍ 

                                                                 

أبػػػػك محمػػػػد عبػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد الحكػػـػ بػػػػف أعػػػػيف بػػػف ليػػػػث بػػػػف رافػػػع، الفقيػػػػو المػػػػالكي : عبػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد الحكػػـػ( (1
المصػػرم؛ كػػاف أعمػـػ أصػػحاب مالػػؾ بمختمػػؼ قكلػػو، كأفضػػت إليػػو رياسػػة الطائفػػة المالكيػػة بعػػد أشػػيب، كركل عػػػف 

الػؾ المكطػػأ سػماعان، ككػػاف مػػف ذكم األمػكاؿ كالربػػاع، لػػو جػاه عظػػيـ كقػدر كبيػػر، ككػػاف يزكػي الشػػيكد كيجػػرحيـ، م
رأيػػت مالػػؾ بػف أنػػس فػػي النػػـك : يشػيد كال أحػػد مػػف كلػده لػػدعكة سػػبقت فيػػو، كركل بشػر بػػف بكػػر، قػاؿ كمػع ىػػذا لػـػ

، ف: بعػدما مػات بأيػاـ، فقػاؿ ككػاف ألبػي محمػد المػػذككر , خػذكا عنػو فإنػو ثقػػةإف ببمػػدكـ رجػبلن يقػاؿ لػو ابػف عبػػد الحكـػ
 كلد آخر يسمى عبد الرحمف مف أىؿ الحديث كالتكاريخ، صنؼ كتاب فتكح كغيره.

 كتػػكفي فػػػي شػػػير ,ككانػػت كالدة أبػػػي محمػػد المػػػذككر فػػػي سػػنة خمسػػػيف كمائػػػة، كقيػػؿ سػػػنة خمػػس كخمسػػػيف كمائػػػة
مػاـ الشػافعي، رضػي اهلل عنيمػا، ممػا يمػي القبمػة، رمضاف سنة أربع عشرة كمائتيف بمصر، كقبره إلى جانػب قبػر اإل

كتػػػكفي كلػػده عبػػد الػػرحمف المػػذككر فػػي سػػػنة سػػبع كخمسػػيف كمػػائتيف، كقبػػره إلػػػى , كىػػك األكسػػط مػػف القبػػكر الثبلثػػة
   (3/34ابف خمكاف, كفيات األعياف,), جانب قبر أبيو مف جية القبمة

 ( 9/285( ابف رشد, البياف كالتحصيؿ )(2
( ,عميش , منح الجميؿ شرح مختصر 9/141(, ابف عرفة, المختصر الفقيي )1/220ر خميؿ )(خميؿ, مختص(3

 (8/141(, المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ )8/350خميؿ )
 : ابف العربي ((4

ي اإلماـ العبلمة الحافظ القاضي، أبك بكر، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل، ابف العربي األندلسي اإلشبيم
 .لميجرة في سنة ثماف كستيف كأربع مائة: المالكي، صاحب التصانيؼ, سألو ابف بشككاؿ عف مكلده، فقاؿ

سمع مف خالو الحسف بف عمر اليزني كطائفة باألندلس, كتفقو باإلماـ أبي حامد الغزالي، كالفقيو أبي بكر 
كفي فنكف العمـ برع، ككاف فصيحا الشاشي، كالعبلمة األديب أبي زكريا التبريزم، كجماعة، كصنؼ، كجمع، 
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فالمشيكر إف رأل ما ىك أحسف نقضو كرجع إلى ما رأل ما داـ  ,خبلؼ ما قضى بو باجتياده

ا اختمؼ فيو، كىذا إذا قضى كىك يراه باجتياده يـك قضائو، في كاليتو كلك كاف قضاؤه أكال ممٌ 

لـ  فإف كأما لك قضى بو جيبل أك نسيانا فبل يسمع خبلؼ في كجكب الرجكع عنو إلى ما رأل,

ح لو الرجكع عنو إلى تقميد فبل يسع الخبلؼ في أنو ال يصٌ  ,يكف مجتيدا كقضى بو تقميدا

 .(2)آخر

  

                                                                                                                                                                                          

صنؼ كتاب "عارضة األحكذم في شرح جامع أبي عيسى الترمذم"، كفسر القرآف المجيد، كلو ، بميغا خطيبا
كتاب "كككب الحديث كالمسمسبلت"، ككتاب "األصناؼ" في الفقو، ككتاب "أميات المسائؿ"، ككتاب "نزىة 

ي األصكؿ، ك"حسـ الداء، في الكبلـ عمى حديث السكداء" الناظر"، ككتاب "ستر العكرة"، ك"المحصكؿ" ف
تكفي ابف العربي بفاس في شير ربيع اآلخر سنة ثبلث : كغيرىا مف التصانيؼ, قاؿ أبك القاسـ بف بشككاؿ

الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي, لميجرة، ) كأربعيف كخمس مائة
 (15/42)(ـ 2006-ىػ1427القاىرة, الطبعة  -لنببلء, دار الحديثسير أعبلـ ا

(,عميش , منح الجميؿ شرح 8/141المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ) (,5/358القرافي, الذخيرة ) ((1
(, الرجراجي, أبك الحسف عمي بف سعيد الرجراجي, منىاًىجي التَّحًصيًؿ كنتائج لطائؼ 8/345مختصر خميؿ )

ؿ  ميشًكبلتيا, دار ابف حـز ,الطبعة األكلى، التٍَّأ نة كحى  (8/97ـ ) 2007 -ىػ  1428ًكيؿ في شىرًح المدىكَّ
 (3/575, التيذيب في اختصار المدكنة )ابف البراذعي(, 8/141المكاؽ, التاج كاالكميؿ ) ((2
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 تأجيل األحكام: المطمب ال اني
إذا , ف(1)جؿ فييافي األحكاـ كضرب األ التأجيؿ أم ,القضاءشاعت اآلجاؿ في 

القاضي  وضرب ذمؿ الاآلج ىإذا انتي: لطالب عجزه القاضي, أمانصرمت اآلجاؿ كعجز ا

 .(2)حضار بينتوإعف  اي اعتبره القاضي عاجزن عً لممدٌ 

 في المذىب. تأجيل القضايا واألحكام  بات وجودا: الفرع األول

قاضي مصر صرؼ السمطاف عنو قضية مف عممو إلى قاضي مصر آخر، بعيد منو،  

يضعكف عنده، حججيـ، ف يثبت عنده أىؿ القضية بيناتيـ، ك فاستناب القاضي المصركؼ إليو مى 

الزماف كانكا يعممكف عمى ضرب اآلجاؿ  القضاة في ذلؾ فٌ , دليؿ عمى أ(3)كيضرب بينيـ اآلجاؿ

 حكاـ.كتأجيؿ األ

 التأجيلحدود : الفرع ال اني 

 ثـٌ  ,ثمانية أياـ (4)ى فيو، ففي ما عدا األصكؿعى يء المدٌ اآلجاؿ تختمؼ باختبلؼ الشٌ 

ركل أشيب عف مالؾ في ك  , دليؿ ذلؾف كالثبلثةافي األصكؿ الشير ثبلثة، ك  ثـٌ  ,أربعة ثـٌ  ,ستة

"لي بينة" : ى عميوعى فيقكؿ المدٌ  ,ي ببينة عدؿعً دعى عميو في منزؿ بيده، كيأتي المدٌ الرجؿ يي 

بلثة، كيمضي األجؿ كال يحضر كيسأؿ التأجيؿ فيضرب لو األجؿ الكاسع الشير كالشيريف كالث

أما : آخر أـ يقضي عميو؟ فقاؿ قيـ؛ ىؿ ترل أف يضرب لو أجبلن كتفر ، كيذكر غيبة شيكده اشيئن 

                                                                 

 ( 10/61( القرافي, الذخيرة )(1
 ( 8/332, عميش, منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )(8/133( المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ )(2
 -( ابف رشد, أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, مسائؿ أبي الكليد ابف رشد , دار الجيؿ، بيركت (3

 ( 2/1205ـ ) 1993 -ىػ  1414دار اآلفاؽ الجديدة، المغرب, الطبعة الثانية، 
رد االقتصادٌية التي تممكيا مؤسَّسة تجاريَّة أك رجؿ أعماؿ، المدخبلت أك المكاىي : األصكؿ: المكجكدات ((4

أحمد مختار عبد  ,عمر .كتتضمَّف النَّقد كاألسيـ كالقيمة المعنكٌية التي يكتسبيا محٌؿ تجارٌم عمى مٌر الس نيف
 (3/2402) معجـ المغة العربية المعاصرة الحميد عمر،
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لو في األجؿ، كأما الذم يرل أنو  فأرل أف يمدٌ  عي باطبلن دٌ الصادؽ المأمكف الذم ال يتيـ أف يى 

، (1)يقضي عميو بما يرل ثـٌ  ,يريد اإلضرار بخصمو فبل أرل أف يمكف مف ذلؾ األمد القريب

كفي اإلعذار في  ,كفي إثبات الديكف ثبلثة أياـ, بينة، كحينئذ يعجزال بى يٍ غً عى مى السيما إذا ادٌ 

 .(2)العقكد ثبلثكف يكمن انتياء االبينات ك 

 جل لممفقودضرب األ: الفرع ال الث 

ثـ  ,كدخؿ بيا جتتزكٌ  ثـٌ  ,في امرأة المفقكد إذا ضرب ليا أجؿ أربع سنيف": قاؿ مالؾ 

أنيا عنده  ,جيا بعد ذلؾقدـ المفقكد فأراد أف يتزكٌ جيا كدخؿ بيا، ثـ الذم تزكٌ مات زكجيا ىذا 

نو ال يحكـ (3) "أف يككف طمقيا قبؿ ذلؾ إال في حاؿ ىي رجعت إليو بعد زكج عمى تطميقتيف , كا 

عمى غائب في شيء إال مف بعد ضرب اآلجاؿ عمى قدر مسافة البمد الذم ىك بو، كال يضرب 

ذلؾ مف إنجاز  ذلؾ الخصـ الذم يطمبو؛ ألفٌ األجؿ حتى تعرؼ الغيبة كيعرؼ أيف ىك، كيكمؼ 

 فإف صحٌ  ,ؿ سنة لعبلجوج  إذا حدث بالزكج جنكف بعد النكاح عزؿ عنيا كأي , ككذلؾ (4)ما يطمب

ال فرؽ بينيما  .(5)كا 

 

                                                                 

 (9/204ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ) (,7/439ف الحاجب )( خميؿ, التكضيح في شرح المختصر الفرعي الب(1
 ( 7/439( خميؿ, التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب )(2
( ,المكاؽ, التاج كاإلكميؿ لمختصر 5/408ابف رشد, البياف كالتحصيؿ ) (,2/30) المدكنة بف انس,ا( مالؾ (3

شرح إرشاد السالؾ في »اهلل الكشناكم, أسيؿ المدارؾ (, الكشناكم, أبك بكر بف حسف بف عبد 5/496خميؿ )
(, أبك زيد القيركاني, أبك محمد 2/133لبناف, الطبعة الثانية ) –دار الفكر، بيركت «, مذىب إماـ األئمة مالؾ

المممكة المغربية , عبد اهلل بف )أبي زيد( عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي, الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ
حياء التراث, الطبعة األكلى،  -الرابطة المحمدية لمعمماء  -  2011 -ىػ  1432مركز الدراسات كاألبحاث كا 
 (1/820المعكنة ) ,القاضي عبد الكىاب (,2/690ـ )

 ( 1/386أبك األصبغ, ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ ) ((4
 ( 4/432الذخيرة ) القرافي, ((5
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 تعجيل تنفيذ األحكام: المطمب ال الث 

ض االشخاص لبعشرعت حكاـ تنفيذ األ كتعجيؿ ,يتسـ القضاء بالمساكاة كالعدؿ

 ,ى بوعى رر بالمدٌ لحاؽ الضٌ إأك  كقتلفكات ال ,التنفيذ ـف يعجؿ ليأصكفيف بكصؼ يستحؽ المك 

 .كلـ تكجد ىذه الضركرة إال لمصمحة تدفع الضرر القائـ بتمؾ الدعكل

 حاالت تعجيل التنفيذ: الفرع األول 

كؿ األ ـ الخصـك األكؿ فاألكؿ؛ ألفٌ قد  لحاالت معينة, كفي األصؿ ي يعجؿ تنفيذ األحكاـ 
أك ما  ,إلى المجالس كاألمكر المباحات ككالسبؽ ,بسبقو إال أف يككف مثؿ المسافر قد استحؽٌ 

ف تعذٌ  ,يخشى فكاتو دئ فمف خرج اسمو بي  ,رت معرفة األكؿ كتبت أسماؤىـ في بطائؽ كخمطتكا 
كيقدـ فييا  عمى ىذا يكجد دعاكل مستثناة عف ىذه القاعدة, األنو تطييب لمنفكس كبناءن ؛ بو
 : كمنيـحابيا عف غيرىـ لغاية ما صأ

 ه.فيطمؽ مف حبس في ظمـ أك تعزير كبمغ حدٌ  الحبس عذاب, ألفٌ  المحبكسكف؛ :والً أ

ينبغي لو إذا قعد ": (1) قاؿ أصبغ ,رافع لكقائعيا إليو ااألكصياء كككافؿ األطفاؿ إذ :ا انيً 

سفيو  لو كال ككيؿ ككؿٌ  كصيَّ كؿ يتيـ لـ يبمغ كال  لمقضاء يأمر مناديا نادم عنو في الناس أفٌ 

 ,كمف عمـ مكاف أحد مف ىؤالء فميرفعو إلينا ,مستكجب لمكالية منعت الناس مف متاجرتو كمداينتو

  ."فمف داينو بعد منادم القاضي أك باع منو أك ابتاع فيك مردكد ,لنكلي عميو كيحجر

                                                                 

أبك عبد اهلل أصبغ بف الفرج بف سعيد بف نافع الفقيو المالؾ المصرم؛ تفقو بابف القاسـ كابف : أصبغ المالكي ((1
كال ابف القاسـ : ما أخرجت مصر مثؿ أصبغ، قيؿ لو: كىب كأشيب. كقاؿ عبد الممؾ بف الماجشكف في حقو

يؽ عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ األمكم كالي كال ابف القاسـ. ككاف كاتب ابف كىب، كجده نافع عت: قاؿ
ألف : سمعت مف أبيؾ كبلمان نفعني اهلل تعالى بو كىك: مصر,حكى عكف بف عبد اهلل قاؿ، قاؿ لي أصبغ

في العقكبة,كتكفي يـك األحد ألربع بقيف مف شكاؿ سنة خمس  يخطئ اإلماـ في العفك خير مف أف يخطئ
كفيات األعياف كأنباء أبناء , سنة عشريف، رحمو اهلل تعالى: شريف، كقيؿسنة ست كع: كعشريف كمائتيف، كقيؿ

, أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي: الزماف 
 ( 1/240بيركت ) –إحساف عباس دار صادر : المحقؽ
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ى عميو عمى الفكر عى دٌ ر بالمفيأتي المحضً  المسافر يقدمو عمى غيره لضركرة سفره، :ا ال ً 

كما يخشى فكاتو لك قدـ غيره عميو لضركرة  ر في المجيء عف غيره,كلك تأخٌ  ي,عً الستعجاؿ المدٌ 

 منيـ الفكات، فإذا اجتمع مسافر كما يخشى فكاتو قدـ األىـٌ 
(1). 

إف ادعيت ما يفسد مف المحـ كرطب  ,الطعاـ الذم يتغير بالتأخير: ما يخشى فكاتو :ارابعً 

 .(2)كالنكاح الفاسد يفسخ قبؿ الدخكؿ ,كوالفكا

عمى القاضي  ,فيحكـ ليا بالنفقة كىك غائب ,المرأة طالبة النفقة عمى ماؿ زكجيا :اخامسً 

 في تأخير تنفيذ حكـ النفقة ألفٌ  ؛اا أك غائبن تعجيؿ تنفيذ حكـ النفقة عمى الزكج اف كاف حاضرن 

 .(3)ضرر عمى المرأة

 حكام من بعدهتنفيذ األموت القاضي و : رع ال انيالف 

(4)بعده إنفاذ الكتاب يى ل  ف كي فعمى مى  ,مف قاض آخر إف مات القاضي المكتكب إليو كتابه 
 ,

أك بشيادة عدليف عمى  ,ذ حكـ القاضي إال إذا كاف في مجمس حكمو كقضائونفَّ كال يي  ال يصحٌ ك 

 .(5) حكمو

 ومصاريف الدعوى الحجز االحتياطي: المطمب الرابع 

ي ككقكع عً عمى طمب المدٌ  اى عميو بناءن عى حتياطي عمى أمكاؿ المدٌ الحجز االع كضيتـ 

, كيأمر القاضي بحجز األمكاؿ سكاء المنقكلة أك غير المنقكلة ككضعيا الحجز قبؿ إقامة الدعكل

 : ى انتياء المحاكمةتحت يد أمينة حتٌ 

                                                                 

 (1/219خميؿ, مختصر خميؿ ) ،(4/204( الصاكم, حاشية الصاكم )(1
 (11/19القرافي, الذخيرة )، (4/204( الصاكم, حاشية الصاكم )(2
 ( 9/295( ابف رشد, البياف كالتحصيؿ )(3
 (8/149المكاؽ, التاج كاالكميؿ ) ((4
  31( الميبي, ممخص األحكاـ الشرعية ص(5
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 من المذىب المالكي. الدليل عمى الحجز االحتياطي: الفرع األول

)أم حجز جميع ما  فأمر بعقؿ جميع ضياعو": أبك زيد فيمف ىرب مف القضاء قاؿ 

اميميـ ف يسكف الحكانيت بإخراج ما ليـ فييا، ك مف دكر كحكانيت، كأمر مى  ى عميو(عى يممؾ المدٌ 

عنده  ى صحٌ ، فبقيت مغمكلة حتٌ آمف عمييا عقميا ، كسدٌ أم حجزىا ثبلثة أياـ، فمما تفرغت، عقميا

" ىركبو
(1). 

 األموال المست ناة من الحجز: لفرع ال انيا

الحجز  فإفٍ  ,ى عميوعى يتبيف لنا مف القضية السابقة في الحجز عمى جميع ضياع المدٌ 

عيش كالحياة كالمبلبس كاألكؿ يشمؿ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة ما عدا مستمزمات ال

 .غيرىا...ك 

 ةأمين يد  أت محجوزة تحء واألموال المنقولة الوضع األشيا: الفرع ال الث

فإنو يعمؿ عمى  ؛ى عميوعى مكاؿ المدٌ أبمصادرة جميع  االقاضي عندما يصدر أمرن  إفٍ 

ة مسؤكلة عف ىذه األمكاؿ المحتجزة لدل القضاء أك كضع ىذه األمكاؿ تحت يد جية رسميٌ 

القاضي , فأمر ترجع ىنا لمقاضي, أم يأمر (2) "فأمر بعقؿ جميع ضياعوبدليؿ قكليـ "المحكمة, 

كمف المؤكد أف القاضي جية رسمية كيعتبر يد  أم اغراض المدعى عميو, بحجز جميع اغراضو

 .أمينة ىك كمف كضعت االغراض عنده

                                                                 

 (8/132( ابك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات )(1
 ( المرجع السابؽ(2
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 عمى من عميو الحقالحكم بمصاريف الدعاوى : الفرع الرابع

ال فعمى المدٌ  ,ألنو مبطؿ صمح كذلؾ ؛ى عميوعى فالمؤنة عمى المدٌ  ثبت الحؽٌ  إذا  ؛يعً كا 

 ألنو حؽٌ ؛ ى عميو في مدة اإلحضارعى و مبطؿ في ظاىر الشرع كال تجب أجرة تعطيؿ المدٌ ألن

 .(1)لمحاكـ

 الطعن في الحكم وقراراتو : المطمب الخامس

عرض كمف المصمحة أف يي , لمخطأ ةه رضعي  عمؿ بشرمٌ  شأنو شأف كؿٌ  ,كـ القاضيحي ف إ

ة فإف ثبتت صحٌ , ا كراء الحقيقةعين القضاء لمنظر فيما يقدـ في الحكـ مف مطاعف سى األمر عم

ف تبيف خطؤه أي , الحكـ تأيد ا بعد الحكـ حيف يصبح باتن  الناس إلي أفٌ  يطمئفٌ  ىحتٌ , لغي أك عدؿكا 

 .الحقيقة ىعم اا صادقن ضحي عنكانن اقد  ,استنفاد طرؽ الطعف فيو

 االستئناف: الفرع األول

 حاالت نقض الحكم واستئنافو: األولىالمسألة  

ذا حكـ بما ىك مكافؽ لمكتاب ا  ك  القاضي بما اختمؼ الناس فيو فبل ينقضو, إذا حكـ

 : القاضي في الحاالت التالية حكـ ينقض أف بل ينقض حكمو كعميوفجماع ة كاإلكالسنٌ 

 .كعدـ العدؿ رً كٍ رؼ القاضي بالجى إذا عي   .1

أمره بو بالجيالة كاليكل لبعض ما يشبو الباطؿ، كالدفع لما ي اإذا كاف القاضي معركفن  .2

زؿ أك لـ يعزؿ، فيمضي أف يفتش أقضية مثؿ ىذا، عي  األمير كالكزير؛ فمف الحؽٌ 

عف  يرفع لمنظر فيو احكـ ىذا القاضي تمقائين  أم أفٌ , (2)صكابيا، كيرد باطميا

: يعزؿ لسكء حالو، أك يمكت، كىك معركؼ بالجكر في أحكامو، قاؿفالقاضي 
                                                                 

 (11/41الذخيرة ) ( القرافي,(1
 (8/91بك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات )أ( (2
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بلتو التي قضي بيا، أك يقاؿ سج كىؿ تصمح يستأنؼ النظر فيما حكـ بو،

، أك يجكر في إف كاف غير عدؿف: فقاؿ ىؿ تريداف استئناؼ القضية؟,: لمخصميف

(1)الخصكمة فشبو ىذا، فمتنقض أحكامو، كيأتنفك حكمو، كما ي
. 

؛ ألف عكمال يشترط فيو تقدـ دى  المالكية كـ عندالحي  فٌ إ: نقض الحكـ لكجكد بينة .3

ذا جاء سى  ,غائب كيحكـ عميوأف يسمع البينة عمى ال لمقاضي ى لو البينة كأعذر لو مٌ كا 

ال فبل  فييا؛ فإف أبدل مطعنا نقض الحكـ كا 
(2). 

أف يحكـ بالظف مف غير ب: دكف األدلة القاضي يحكـ بالظفٌ  ألفٌ  ؛نقض الحكـ .4

(3)ألنو فسؽ ؛فينقضو ىك كغيره ,اجتياد في األدلة
. 

أف يحكـ بما يخالؼ الكتاب أك ب: ة كاإلجماعنٌ نقض الحكـ لمخالفتو الكتاب كالسٌ  .5

كيمحؽ  ,فينقض ىك حكـ نفسو بذلؾ كينقضو القاضي الكالي بعده ,ة أك اإلجماعنٌ السٌ 

إذا ظير لمقاضي بعد الحكـ أنو حكـ بشيادة عبديف ف, (4) بذلؾ الحكـ بالقكؿ الشاذ

 .(5) أك كافريف أك كصبييف نقض الحكـ لعدـ المستند

إذا قضى فيما : القانكف )المذىب( المعمكؿ بو خالؼ القاضيالحكـ إذا نقض  .6

ذا كاف يمـز مذىبا معينا  ثـ تبيف الحؽٌ  ,اختمؼ فيو في غير ما قضى بو رجع عنو, كا 

(6)في مذىبو نقضو ىك دكف غيره فغمطى  فحكـى  كيحكـ بتقميده ال باجتياده
. 

                                                                 

 (8/91بك زيد القيركاني, النكادر كالزيادات )أ( (1
 (4/227( الصاكم, حاشية الصاكم )(2
 (1/195, القكانيف الفقيية )ابف جزم(, 10/137(, )10/133( القرافي, الذخيرة )(3
اًلؾ إلابف عسكر، ( (4 ادي السَّ اًلؾ )إٍرشى اـً مى اًلًؾ ًفي فقًو اإلمى سى ًؼ المى  ( 1/118ىى أىشرى
 (3/1042) بف شاس, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينةا(, 10/142الذخيرة ) ,( القرافي(5
 ةجع السابقاالمر ( (6
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مو, وأمر حكانقض قضاء القاضي غير العادل في أ: نيةالمسألة ال ا

 .استئناف الخصامالخصوم ب

يقبؿ مف الشيداء غير  ممفغير أىؿ العدؿ، كخيؼ أف يككف  إذا كاف القاضي مف

العدكؿ، أك يجكر في أحكامو أك ما أشبو ىذا، نقضت أحكامو، كأمر الخصـك باستئناؼ 

(1)الخصاـ
. 

 ة عمى أنو نسييا وينقض الحكملمخصم اإلتيان بحج   يحق  : ل ال ةا ةالمسأل

استنطؽ خصمي : يقكؿك  ,كنت نسيتيا: لحكـ بأف يأتي بحجة يقكؿليس لمخصـ نقض ا

ال لما انقطعت المنازعات  ؛سمعيا القاضي: قكاؿأفثبلثة  ,فإف أحضر بينة لـ يعمـ بيا ,عف كذا كا 

: اثالثن  ,عدـ سماعيا صكنا لمحكـ عف استمرار المنازعة: ثانيا ,ة ظاىرة كينقض الحكـألنيا حجٌ 

راه راجحا أكالذم , (2) فبل الحتماؿ مستند آخر لو في الحكـ ,ك غيرأإف كاف ىذا القاضي نقضو 

نسييا الخصـ كينقض الحكـ الذم  فٍ إعمى القاضي سماع ىذه البينة  في ىذه المسألة ىك أفٌ 

 ال بعد التأكد مف أنو نسييا بأمٌ إالخصـ لكف بشرط عدـ التياكف في قبكؿ البينة  صدر في حؽٌ 

  كسيمة مف الكسائؿ.

                                                                 

 (9/255( ابف رشد, البياف كالتحصيؿ )(1
 ( 10/135( القرافي, الذخيرة )(2
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 االعتراض عمى األحكام: ع ال انيالفر  

 كم الغيابي بالطعن في بينة الخصمعتراض عمى الحاال: سألة األولىملا

إذا كانت القضية عمى غائب ثـ قدـ بجرح البينة فقيؿ ذلؾ لو, كالقاضي لو أف يسمع 

ذا جاء سى  قض ى لو البينة كأعذر لو فييا؛ فإف أبدل مطعنا نمٌ البينة عمى الغائب كيحكـ عميو كا 

ال فبل  .(1) الحكـ كا 

 عتزاض عهٗ انحكى انغٛابٙ قبم تبهٛغّال: انًسأنت انثاَٛت

ًمـى  دار، أك في أرض، أك في غير ذلؾ بأيدم قـك يخاؼ في  غائبيفا لقـك حق   أفٌ إف عي

ف عمـ ذلؾ اليبلؾ لتقادمو في أيدييـ، كطكؿ مغيب أىمو عنو، كيخاؼ مكت مى  عمى ذلؾ الحؽٌ 

فيقـك ليـ باستحقاؽ  الغائبيفلطكؿ الزماف، ىؿ يجكز لمسمطاف أف يككمو عمى  قبمو، أك نسيانيـ

حيائو ليـ، كالخصكمة عنيـ؟ قاؿ كمكاضعة الحجج فبل أرل أف  أما الخصكمة عنيـ: حقكقيـ، كا 

قبمو عمى ىذا  عى الحؽٌ ؿ عمى ذلؾ ككيبل يقـك بو عف الغائب، كذلؾ أنو إذا قضى لمذم ادٌ يككٌ 

لـ يمـز ذلؾ الغائب إذا قدـ، ككاف لو أف يخاصـ في حقو  ,اف عف الغائبمو السمطالذم ككٌ 

كيبتدئ لو النظر في طمبو، فإذا كاف ما يقع عمى الككيؿ ال يمـز الغائب فيما لو كعميو، فبل ينبغي 

في يديو فيطكؿ عناؤه، كيطكؿ اختبلفو، فإذا قضى عميو  لمقاضي أف يشخص ىذا الذم الحؽٌ 

ف قضى لوالغيب أف يقر  فمعؿٌ  جاء الغيب لـ ينتفع ىذا  ثـٌ  ,كا بخبلؼ ما طمب ىذا ليـ، كا 

 .(2) بالقضاء لو، كعاد في خصكمة مبتدأة

                                                                 

 (4/227اكم )( الصاكم, حاشية الص(1
 (9/253( ابف رشد, البياف كالتحصيؿ )(2
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 قرارات القضاء: الفرع ال الث

ك كؿ ما تصدره المحكمة أثناء نظرىا لمقضية كحتى صدكر الحكـ فييا، ى :تعريف القرار
 .فيككف الحكـ ىك القرار األخير في الدعكل

القرارات اإلعدادية، القرارات : أربعة قرارات ىالقضائية التي تصدرىا المحكمة القرارات كتقسـ ال
(1)المؤقتة، كقرارات قرينة، كقرارات قاطعة كأحكاـ

. 

ىك القرار الذم تصدره المحكمة كيتضمف تدبيرا يسيؿ تحقيؽ  :القرار اإلعدادي: والً أ

أمر القاضي خصمو بجكابو إف استحقت : ا, مثاؿالدعكل كرؤيتيا كيميد ألسباب الحكـ فيي

ال  .(2) فبل الدعكل جكابا كا 

 القرار الذم يتضمف تدبيرا مؤقتا تقتضيو الحاؿ في الدعكل، ىك :القرار المؤقت: ا انيً 

ف يسكف الحكانيت بإخراج ما ليـ فأمر بعقؿ جميع ضياعو مف دكر كحكانيت، كأمر مى : مثاؿ

عنده  ى صحٌ عقميا، فبقيت مغمكلة حتٌ  ، عقميا، كسدٌ فييا، ككخرىـ ثبلثة أياـ، فمما تفرغت

 .(3)ىركبو

ىك الذم يتضمف األمر باتخاذ تدبير يسيؿ الفصؿ في الدعكل  :قرار القرينة: ا ال ً 

القاضي ال  أفٌ : كيييؤىا إلصدار الحكـ فييا كمنو يستفاد ما سيككف عميو ذلؾ الحكـ, مثاؿ

ى عى عى رجؿ عمى رجؿ ثبلثيف دينارا فأنكر المدٌ ادٌ  ي,عً ى عميو إال بإذف المدٌ عى يستحمؼ المدٌ 

                                                                 

ربيع ثانى  26 -ميبلدل  2017يناير  25مكقع األحكاـ الشرعية لدل المحاكـ الشرعية عدد األربعاء  ((1

 .ىجرل 1438

 (8/124( المكاؽ, التاج كاالكميؿ )(2
 (8/132بك زيد القيراكني, النكادر كالزيادات )أ( (3
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تعاد ىذه  أفٌ  لـ آذف في ىذه اليميف كلـ أرض بيا، فبل بدٌ : يعً فقاؿ المدٌ  ,فاستحمفو القاضي ,عميو

 ى عميو.عى ي عف البينة يحؽ لو تحميؼ المدٌ عً فعندما يعجز المدٌ  ,(1)اليميف

كتنتيي في المحكمة كىك الذم يقاؿ لو  الذم تفصؿ بو الدعكلىك  :القرار القطعي: اعً راب

 ه كىك نافذ القضاء كالحكـ ماضييما أنو ثبت عنده كصحٌ حكمو كقضاؤ : , مثاؿالحكـ االخير

 .(3)ة, أم حكمو في القضيٌ (2)لديو

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 (8/130كاالكميؿ )( المكاؽ, التاج (1
 (10/414القرافي, الذخيرة ) ((2

ربيع ثانى  26 -ميبلدل  2017يناير  25مكقع األحكاـ الشرعية لدل المحاكـ الشرعية عدد األربعاء  ((3

, استعاف الباحث بالمكقع االلكتركني لعدـ كجكد تعريؼ القرارات القضائية في المذىب المالكي, ىجرل 1438

  مى ضرب االمثمة مف المذىب كتأصيؿ ىذه القرارات مف فقينا كديننا الحنيؼ.لكف اعتمد الباحث ع
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 : ةــمــاتــالخ
جرائية نتائج كالتكصيات في األصكؿ اإلتكصؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف ال

 : عمى مذىب المالكية أىميا

 : نتائج البحث: أوال

: , مثاؿ ذلؾمف الكتاب كالسنة ةالقضائية العامة كالبينات مستمدٌ مستندات اإلجراءات  .1
 .عة أماـ القضاء, كالدليؿ عمى النككؿفالمرا

ىي القكاعد التي تحٌدد المنازعات, كالقضايا كالمسائؿ, التي تدخؿ  قكاعد االختصاص .2
 محكمة.في سمطة كٌؿ 

ىك تكلية قاضييف ببمد عمى أف ييخٌص كٌؿ منيما بناحية مف  االختصاص المكانيٌ  .3
 .البمد أك نكع مف المحكـك فيو

األصؿ في الدعاكل أف تيقاـ في بمد المٌدعىى عميو, كىك المتكافؽ مع القكاعد الٌشرعٌية  .4
 .كما تقتضيو العدالة

الخطاب مع الخكاتـ : ثة مراحؿبثبل عند المالكيةالقضاء  يمر الكتاب كالخطاب في .5

 ., الخطاب مع اإلشياد, الخطاب بالكتابةكالطكابع دكف إشياد

عمى القاضي أف يسأؿ المٌدًعي عف دعكاه كأف يطمب منو إتماـ ما فيو نقص, كأف  .6

 .يطمب منو بياف الدعكل إذا كاف فييا إشكاؿ

تو .7 قف أحد الخصكـ بحٌج  ال يحٌؽ لمقاضي أف يٌم

ىي التي ييفتتح بيا الخصكمات كتيسمَّى ك : الٌسجبلتي عرؼ المذىب المالك .8

 .بالمحاضر
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إذا تعٌذر تبميغ المٌدعىى عميو، ضرب القاضي لو األجؿ عمى ما يرجك مف أطراؼ  .9

 .الببلد, فإف لـ يحضر طبع عمى باب داره

يجب عمى المحضر أف يشرح لمقاضي عممية التبميغ لكي يشكر عميو بشيء  .11

 .راؽ إلى المحكمة بعد التبميغيفعمو, كعميو إعادة األك 

تبميغ المحامي , تبميغ األكراؽ القضائية التي تخٌص فاقدم األىمية تككف لمكليٌ  .11

ال يصٌح عزؿ الككيؿ , ال يجكز أكثر مف تككيؿ كاحد في خصكمة, ىك تبميغ لمككيؿ

 .بعد بدء الخصاـ

ال : أقٌر أك ال: ال أجيب أك: بأف قاؿإف لـ يجب المٌدعىى عميو بإقرار كال إنكار  .12
ٌد ذلؾ إنكارا, فيقضي لممٌدًعي بما ادٌ  إذا تمادل المٌدعىى عميو , عى بعد يمينوأنكر, عى

 .أنا ناكؿ، فيحكـ القاضي بنككلو: في االمتناع عف حمؼ اليميف كقاؿ

ىك الحكـ بعجز المٌدًعي عف إحضار البينة مف بعد لمقاضي الحكـ بالتعجيز ك  .13
دعاكل الدـ كالرؽ كالطبلؽ : مقاضي فييا تعجيزخمس مسائؿ ليس ل, كثمة إميالو

 كالنسب كالكقؼ.

 غائبة كلـ ييعرؼكانت البينة  دالء بالبينة في حاؿاإل بعد صدكر الحكـيمكف  .14

نسياف  أك عندمف ال يقضي بشاىد كيميف,  اإلتياف بشاىد عندأك في حاؿ  مكضعيا,

 .هلل الحؽإذا كاف أك البينة, 

في حاؿ , ك كمة لمشاىد كحٌؽ الخصـك في مناقشتوسؤاؿ المحنص المالكية عمى  .15
, نسي الشاىد ما شيد بو أماـ القاضي، يرجع إلى الكتاب الذم سيٌجمت فيو شيادتو

ف رجع بعد  فإف رجع الٌشاىد عف شيادتو قبؿ الحكـ بيا, لـ ييحكـ كلـ يمزمو شيء, كا 
 .الحكـ لـ ينقض الحكـ
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, كفي حاؿ اـ القاضي, فبل يعتبر إنكارهإذا أنكر المقٌر إقراره, بعد ما أقٌر بو أم .16
ف أقٌر بحٌؽ هلل تعالى كالزنى، كشرب  أقٌر شخص بحٌؽ لمخمكؽ ال يجكز الرجكع، كا 

 .الخمر، فإف رجع إلى شبية قيبؿ منو

 .ال يحمؼ المٌدعىى عميو إال بإذف مف المٌدًعي .17

كاحد؛ فإنو يحمؼ إذا كاف المٌدًعي أكثر مف شخص، كالمٌدعىى عميو شخص  .18
 .اى حصصيـ جميعن عم

يختمؼ كقؼ الٌدعكل عف ك  ,تأجيؿ الدعكل ككقفياذىب المالكي معرؼ ال .19
, أما كقؼ الدعكل األجؿ في  تأجيميا, بأٌف التأجيؿ يككف ألجؿ محدكد كمعمـك

 .االفرقاء إذا استمٌر سببيا قائمن  الدعكل بكفاة, كال تسقط الدعكل غير محٌدد بالضبط

 .مف القاضي اكمكقعن  اا كمؤرخن ككف الحكـ مكتكبن يجب  .21

تصحيح األحكاـ كنقض الخاطئ منيا : اآلثار الناتجة عف األحكاـ القضائيةمف  .21
كتعجيؿ تنفيذ األحكاـ كالحجز االحتياطي كمصاريؼ الدعكل كالطعف في كتأجيميا 

  .الحكـ كقراراتو

 .تفتيش أقضية القضاة الذيف ييعرفكف بالجيؿ كاليكليجب  .22

 عدادم كالقرار القطعي.القرار اإل، القرار المؤقت، ينةقرار القر : قرارات القضاء .23

 

 توصية:  انًيا

صكؿ المحاكمات الشرعية لقمة يكصي الباحث باإلكثار مف البحث في مكضكع أي 
 البحكث في ذلؾ.
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بك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف أابف خمكاف,  .23

 .بيركت -ي, كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, دار صادر خمكاف البرمكي اإلربم

الخرشي, محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل, شرح مختصر خميؿ  .24

 بيركت. –دار الفكر لمطباعة  لمخرشي,

خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم,  خميؿ، .25

مركز نجيبكيو لممخطكطات  ف الحاجب,التكضيح في شرح المختصر الفرعي الب

 .ـ2008 -ىػ 1429األكلى،  الطبعةكخدمة التراث 

, خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم, خميؿ .26

 .مػ2005ىػ/1426األكلى،  الطبعةدار الحديث/القاىرة,  مختصر العبلمة خميؿ,

بف بشير بف شداد بف عمرك , أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ أبك داككد .27

 .بيركت –المكتبة العصرية، صيدا  األزدم الس ًجٍستاني, سنف أبي داكد,

دار العمـ  , أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم, جميرة المغة,ابف دريد .28

 .ـ1987بيركت, الطبعة األكلى،  –لممبلييف 
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لدسكقي عمى الدسكقي, محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي, حاشية ا .29

 ر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ر الفكدا الشرح الكبير,

, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي, الذىبي .30

فيات المشاىير كىاألعبلـ, المحقؽ كى الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ : تاريخ اإلسبلـ كى

 .األكلى الطبعة

حمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي, الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل م .31

 .ـ2006-ىػ1427 الطبعةالقاىرة,  -دار الحديث سير أعبلـ النببلء,

عبد القادر الحنفي الرازم، ، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف الرازم .32

الدار  -يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية : الصحاح، المحقؽ مختار

 .ـ1999ىػ / 1420الخامسة،  الطبعةصيدا،  –ت النمكذجية، بيرك 

ـ الحنظمي المركزم  .33 ـ بف مخمد بف إبراىي ابف راىكية, أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىي

د. عبد الغفكر بف عبد : مسند إسحاؽ بف راىكيو، المحقؽ ،المعركؼ بػ ابف راىكيو

 .الحؽ البمكشيى, الطبعة األكلى

منىاًىجي التَّحًصيًؿ كنتائج لطائؼ  راجي،أبك الحسف عمي بف سعيد الرجالرجراجي,  .34

، ؿ  ميشًكبلتيا, دار ابف حـز نة كحى  -ىػ  1428األكلى،  الطبعة التٍَّأًكيؿ في شىرًح المدىكَّ

 .ـ 2007

القرطبي الشيير  ابف رشد, أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد .35

ىػ 1425، القاىرة –ار الحديث د ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،بابف رشد الحفيد

 ، بدكف طبعة.ـ2004 -
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 البياف كالتحصيؿ كالشرح ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبيابف رشد,  .92

دار الغرب ، د محمد حجي كآخركف: ، تحقيؽكالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة

 .ـ1988 -ىػ 1408الطبعة الثانية، ، لبناف –اإلسبلمي، بيركت 

, أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, مسائؿ أبي الكليد ابف رشد ابف رشد .37

دار اآلفاؽ الجديدة،  -دار الجيؿ، بيركت  ،محمد الحبيب التجكاني: تحقيؽ ,

 .ـ 1993 -ىػ  1414الطبعة الثانية، المغرب, 

دار  , أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, المقدمات كالمميدات,ابف رشد .38

 .ـ 1988 -ىػ  1408األكلى،  الطبعةلبناف  –ب اإلسبلمي، بيركت الغر 

محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل، الرصاع التكنسي المالكي, الرصاع,  .39

اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية )شرح حدكد ابف عرفة 

 .ىػ1350األكلى،  الطبعةالمكتبة العممية,  لمرصاع(,

رينيارت بيتر آف ديكًزم، تكممة المعاجـ العربية، كزارة الثقافة كاإلعبلـ،  .40

 .األكلى الطبعةالجميكرية العراقية، 

رقاني عمى  .41 الزرقاني, عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد الزرقاني المصرم, شرح الز 

دار الكتب العممية،  الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني,: مختصر خميؿ كمعو

 .ـ 2002 -ىػ  1422األكلى،  الطبعةلبناف,  –ت بيرك 

الزركمي, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي,  .42

 .ـ 2002أيار / مايك  -الخامسة عشر  الطبعةاالعبلـ, دار العمـ لممبلييف, 
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, شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي زركؽ .43

 المعركؼ بػ زركؽ, شرح زركؽ عمى متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني,الفاسي، 

 .ـ 2006 -ىػ  1427الطبعة األكلى، لبناف  –دار الكتب العممية، بيركت 

أبك محمد عبد اهلل بف )أبي زيد( عبد الرحمف النفزم، أبك زيد القيركاني,  .44

. محمد العممي، ، المحقؽ: دالقيركاني، المالكي, الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ

مركز الدراسات كاالبحاث كاحياء -الرابطة المحمدية لمعمماء-المممكو المغربية

 ـ.2011-ق1432سمسو نكادر التراث، الطبعة األكلى، -التراث

 محمد، النكادر أبك القيركاني زيد أبي الرحمف عبد بف اهلل أبك زيد القيركاني, عبد .45

 -الحمك الفتاح عبد: المحقؽ األميات، مف غيرىا مف المدكنة في ما عمى كالزيادات

 .(8/192)ـ، الطبعة األكلى 1999اإلسبلمي،  الغرب خبزة، دار بك األميف محمد

 -بيركت -دار الشركؽ  سيد قطب, إبراىيـ حسيف الشاربي في ظبلؿ القرآف, .46

 .ىػ 1412 -السابعة عشر  الطبعةالقاىرة, 

بف نزار الجذامي  ابف شاسجـ أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف ن, ابف شاس .47

دار الغرب  السعدم المالكي, عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة,

 .ـ 2003 -ىػ  1423األكلى،  الطبعةلبناف,  –اإلسبلمي، بيركت 

, أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي, بمغة الصاكم .48

ية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاش

(,الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ  اًلؾو اـً مى مى ٍذىىًب اإلًٍ  ًلمى

 ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.دار المعارؼ
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, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ بف عبد البرا .49

كفضمو, دار ابف الجكزم، المممكة العربية النمرم القرطبي, جامع بياف العمـ 

 .ـ 1994 -ىػ  1414األكلى،  الطبعةالسعكدية 

, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ بف عبد البرا .50

محمد محمد أحيد كلد ماديؾ : النمرم القرطبي, الكافي في فقو أىؿ المدينة, المحقؽ

 الطبعة، الرياض، المممكة العربية السعكدية, مكتبة الرياض الحديثة ،المكريتاني

 .ـ1980ىػ/1400الثانية، 

العدكم, أبك الحسف, عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم العدكم, حاشية العدكم  .51

 -ىػ 1414: بيركت, تاريخ النشر –دار الفكرعمى شرح كفاية الطالب الرباني, 

 .ـ1994

سي المالكي، أبك عبد اهلل، ابف عرفة، محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكن .52

د. حافظ عبد الرحمف محمد خير، مؤسسة : المختصر الفقيي البف عرؼ، المحقؽ

 .خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية، الطبعة األكلى

, عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمد، ابف عسكر .53

اًلؾ شياب الديف المالكي, إٍرشىادي السَّاًلؾ إلىى أى اـً مى سىاًلًؾ ًفي فقًو اإلمى ًؼ المى شرى

شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف,: كبيامشو

 ة.الطبعة الثالثالحمبي كأكالده، مصر, 

عميش, محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي, منح الجميؿ شرح  .54

 .ـ1989ىػ/1409: يخ النشربيركت, تار  –دار الفكر  مختصر خميؿ,
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عمر مختار, بمساعدة فريؽ عمؿ, معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي,  .55

 ـ.2008-ق1429، الطبعة األكلىالقاىره، -عالـ الكتب

عكض عبد اهلل أبك بكر، نظاـ اإلثبات في الفقو اإلسبلمي، مجمة  ،أبك بكر .56

 دكف دار نشر كبدكف تاريخ.، بدكف طبعو كبالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

بي, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي, الصحاح تاج المغة االفار  .57

 -  ىػ 1407الطبعة الرابعة بيركت,  –دار العمـ لممبلييف  كصحاح العربية,

 .ـ1987

لحسيف، معجـ أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك ا، ابف فارس .58

 ـ.1979-ق1399،لفكردار ا ،مقاييس المغة

أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم الفراىيدم,  .59

دار كمكتبة  ئي،د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرا: المحقؽ ،البصرم, العيف

 .، بدكف طبعو كبدكف تاريخاليبلؿ

إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم, ابف فرحكف,  .60

مكتبة الكميات األزىرية, الطبعة  بصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ,ت

 .1986 -ىػ 1406األكلى، 

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس، المصباح ، الفيكمي .61

 .بيركت –المنير في غريب الشرح الكبير المكتبة العممية 

ب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم القاضي عبد الكىاب, أبك محمد عبد الكىا .62

أبي أكيس محمد بك خبزة الحسني : المالكي, التمقيف في الفقة المالكي, المحقؽ

 ـ.2004-ق1425،األكلى الطبعةدار الكتب العممية، التطكاني, 
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, القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر القاضي عبد الكىاب .63

,البغدادم المالكي, اإلشراؼ عمى نكت م : المحقؽ سائؿ الخبلؼ, دار ابف حـز

 ـ.1999 -ىػ 1420لى، األك  الطبعة ،الحبيب بف طاىر

أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم القاضي عبد الكىاب,  .64

سىاًئؿ, دراسة كتحقيؽ د إبراىيـ بكركيبة,: المالكي, عيييكفي المى ، عمي محمَّ  دار ابف حـز

 .األكلى الطبعة

, أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم عبد الكىاب القاضي .65

المكتبة التجارية، «, اإلماـ مالؾ بف أنس»المالكي, المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة 

رسالة دكتكراة بجامعة أـ القرل : مكة المكرمة أصؿ الكتاب -مصطفى أحمد الباز

 .بمكة المكرمة

, السبتي ضي عياض بف مكسى اليحصبيالقاضي عياض, أبك الفضؿ القا .66

 الطبعة ،المحمدية، المغرب -مطبعة فضالة  ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ,

 ، بدكف تاريخ.األكلى

, عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، قاضي عياضال .67

نىًة كالميخٍ  الدكتكر : تحقيؽ تىمىطىًة،أبك الفضؿ, التٍَّنبييىاتي الميٍستىٍنبىطةي عمى الكيتيًب الميدىكَّ

، بيركت   الطبعةلبناف،  –محمد الكثيؽ، الدكتكر عبد النعيـ حميتي, دار ابف حـز

 .ـ 2011 -ىػ  1432األكلى، 

عياض، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي،  القاضي .68

ر المكتبة العتيقة كدا: أبك الفضؿ، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، دار النشر

 ، بدكف طبعو كبدكف تاريخ.التراث
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القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي  .69

 .ـ 1994األكلى،  الطبعةبيركت,  -دار الغرب اإلسبلميالذخيرة، الشيير بالقرافي, 

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي القرافي,  .70

 .عالـ الكتب, الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ, فيالشيير بالقرا

قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الركمي الحنفي, أنيس الفقياء , كنكمالق .71

-ـ2004 الطبعةفي تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء, دار الكتب العممية, 

 .ق1424

شرح إرشاد »أسيؿ المدارؾ  أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشناكم, الكشناكم, .72

 .الثانية الطبعةلبناف,  –دار الفكر، بيركت  «,السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ

، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيدابف ماجو،  .73

فيصؿ  -دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽسنف ابف ماجو، 

 .البابي الحمبيعيسى 

أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التًَّميمي المازرم المالكي، شرح المازرم،  .74

د المختار الٌسبلمي، دار الغرب اإًلسبلمي، : التمقيف، المحقؽ سماحة الشيخ محمَّ

 ـ.2008، األكلى الطبعة

دار  مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, المدكنة,اإلماـ مالؾ,  .75

 .ـ1994 -ىػ 1415األكلى،  الطبعةلكتب العممية, ا

مالؾ, مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, مكطأ اإلماـ اإلماـ  .76

دار إحياء  محمد فؤاد عبد الباقي,: صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو ،مالؾ

 .ـ 1985 -ىػ  1406 لبناف, –التراث العربي، بيركت 
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نجيب ىكاكيني، نكر : مة األحكاـ العدلية، المحقؽ، مجمجمكعة مف العمماء .77

 .محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي

 .دار الدعكة ،العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيطمجمع المغة ، مصطفى كآخركف .78

عمى المعتمد مف محمد محمد بف عامر الميبي, ممخص االحكاـ الشرعية الميبي,  .79

 ـ.1996-ق1416اج، الطبعة الثالثة، ، مكتبة المنيمذىب المالكية

شركة مكتبة كمطبعة  المراغي, أحمد بف مصطفى المراغي, تفسير المراغي, .80

 .ـ 1946 -ىػ  1365األكلى،  الطبعةمصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر, 

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل المركزم,  .81

محمد حسف محمد , قكاطع األدلة في األصكؿ, ـ الشافعيالسمعاني التميمي الحنفي ث

الطبعة األكلى، , دار الكتب العممية، بيركت، لبناف, حسف اسماعيؿ الشافعي

 ـ1999ىػ/1418

, مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم, المسند الصحيح مسمـ .82

: , المحقؽالمختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي  محمد فؤاد عبد الباقي,

المكناسي, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي بف غازم  .83
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