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Abstract 

The process of notification in Islamic Judiciary system does not, significantly, differ from the 

Quran and Sunnah of the Prophet and what followed in the era of the Caliphs and the opinion of 

scholars that the notification has not changed between the past and present. Furthermore, the 

slowness of the judicial proceedings and the non-attendance of the defendant to the court are 

matters that Muslim jurists differed on, which negatively affect the validity of the procedure of 

litigation under the Islamic legal system. This is what prompted the jurists to develop scientific 

and studied steps for the importance of attending the required notification to the Council of the 

Judiciary for the resolution of disputes and this is confirmed by Islamic law to the fullest, which 

guarantees rights and return them to their owners. This was the result of Islamic reporting Muslim 

jurists in the system of litigation for Muslims and non-Muslims is adopted as a law that must be 

followed to ensure justice and to give rights to their owners. 
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 البحث ملخص

ن آالتبليغ يف نظام التقاضي اإلسالمي ال خيتلف كثريا عن التبليغ القضائي املعاصر، وقد أكد اإلسالم يف كل من القر 
وما تبعه يف عهد اخللفاء الراشدين وآراء الفقهاء على أمهية التبليغ وضرورته إلقامة العدل.  والسنة النبوية الشريفةالكرمي  

فالبطء يف سري الدعوى وعدم حضور املدعى عليه إىل دار القضاء من األمور اليت تنعكس سلبًا على صحة إجراء 
ع الفقهاء على وضع خطوات علمية ومدروسة ألمهية حضور التقاضي يف ظل نظام التقاضي اإلسالمي. وهذا ما دف

كمل والذي على الوجه األاملطلوب تبليغه إىل جملس القضاء لفض النزاعات وهذا ما أكدت عليه الشريعة اإلسالمية 
م احلقوق وإعادهتا ألصحاهبا. وهذا ما إليه أن يعتمد التبليغ القضائي اإلسالمي لدى فقهاء املسلمني يف نظا يضمن

 التقاضي للمسلمني وغري املسلمني وابعتباره قانون جيب أن يتبع لضمان العدل وإلعطاء احلقوق ألصحاهبا. 
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 املقدمة 

والتبليغ    ،واإلبالغ  ،بلغ الصيب أي وصل إىل سن الرشد والبلوغ  ،إذ يقال  ،واالسم منه البلوغ  ،يصالاإلالتبليغ لغة مبعىن  
   .(1)والتوصيل إىل غاية مقصودة أو حد مراد    ،مبعىن االنتهاء والوصول اإليصال

أقام عليها اإلسالم بناء كيانه وذاته يف حياة اإلنسان، وهذا ما نستوحيه  ،عملية التبليغ اإلسالمي مهمة إسالمية كربى
فالتبليغ يف اإلسالم هو عرض وإيصال التعاليم واإلرشادات السماوية اإلسالمية  ،يف املعىن اللغوي واالستعمال القرآين

 وااّللَُّ  ۖ   رِّساالاتاهُ  ب الَّْغتا  فاماا ت اْفعالْ  ّلَّْ  واإِّن  ۖ  لاْيكا مِّن رَّب ِّكا َيا أاي ُّهاا الرَُّسوُل ب ال ِّْغ ماا أُنزِّلا إِّ إىل الناس كافة،  قال تعاىل: ) 
ُمكا  نا  ي اْعصِّ (ِّ  اْلقاْوما  ي اْهدِّي الا  اّللَّا  إِّنَّ  ۖ   النَّاسِّ  مِّ ، كما جند الكثري من اآلَيت والرواَيت اليت تتحدث عن  (2)اْلكاافِّرِّينا

وذلك نظرا الرتباطهما مبختلف مفاصل اجملتمع  ،مكانة التبليغ وأمهيتها يف حياة األمم والشعوب على طوال التاريخ
 هلداية خلقه وكوهنما ميثالن الواسطة املباشرة بني السماء واألرض والوسيلة اليت اختارها هللا تعاىل ،البشري ومستوَيته

 وتعلميهم وتزكيتهم.

هو ختلف اخلصوم عن حضور اجللسات  إجنازهاأتخر الدعوى والبت يف القضاَي وسرعة  أسبابهم أمن  إن ال شك 
اخلصومة اليت يكون  إجراءاتمن  إجراءحق العلم بكل  ،هبذا اجلانب والتبليغ حق من حقوق اخلصم وعليه فقد اعتين

ضد  إجراءويتحقق العلم بذلك عن طريق التبليغ كما ال جيوز اختاذ  اإلجراءق العلم مبوضوع نه له احلأفيها كما  طرفاً 
 للتقاضي بني املتخاصمني.  اإلسالميوهذا ما جاء يف الفقه    إعالمه  إمكانيةشخص دون علمه مع  

 

 املبحث األول: التبليغ يف نظام التقاضي لدى املسلمني يف الفقه اإلسالمي

حيث كان التقاضي عند  ،احلديثةالوضعية يف التشريعات  املسلمني عنهاال ختتلف فلسفة التبليغات القضائية عند 
القضائية الدقيقة واملرتابطة وخاصة من حيث وجوب دفع الدعوى من قبل  اإلجراءاتمن  ةاملسلمني يتكون من سلسل

تقدمي األدلة لغرض ، والطلب من اخلصوم يف الدعوى  لدعوىوقيام القضاء بدعوة اخلصوم للمرافعة والتحقيق اب  ،املدعي
اختاذ من حيث وجوب  اإلسالميالقضائية يف نظام التقاضي  اإلجراءاتجند هذه و حكم عادل وهنائي.  إىلالوصول 

 

 . 2004( سنة 4رقم الطبعة ) ،مجهورية مصر العربية ،جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  (1)

 (. 67اآلية ) ،سورة املائدة (2)
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رف الغائب ابن حقه قد سلب يف عدم دعوته للمرافعة وسد الطريق طاخلصوم حىت ال يدعي ال  ةدعو كافة اإلجراءات يف  
 .اخلصم املماطل ودعوته للمرافعة  مامأ

وحىت يتمكن   ،حتصل املواجهة بني اخلصوم لفض النزاعات لدى القضاء  أنوقد حرصت الشريعة اإلسالمية على ضرورة  
من خالل تبليغ طريف الدعوى ابحلضور يف الزمان واملكان   إال  ذلكوال يتم  كل طرف دفع ما لديه من ادعاءات وحجج  

 املعينني للتقاضي.

 إىلحيث كان هذا النظام هو السبيل الوحيد لرد احلقوق  ابهتمام كبريي نظام التقاضي لدى فقهاء املسلمني ظحو 
 نأل وغري املسلمني(املسلمني )الناس  ةعامل و ليس املسلمني فقط ب أحد،نظام عادل ال يفرق بني  وإقامة أصحاهبا

جمتمع من اجملتمعات دون  أيحتل الطمأنينة يف  أن حيث ال ميكن  ،اإلسالمياحلقوق قد كفلها نظام التقاضي  ةمحاي
 .املتجاوزين واملنحرفني على النظام والقانون   والطمأنينة منتضرب على كل من حياول العبث ابلنظام    ةهناك جه يكون   أن 

 الكرمي التبليغ يف القراناملطلب األول:  

 هةاملواج  ةظام التقاضي وشرعيبن  اإلسالميلشرع  اعتداد  دليل قاطع على  فيها    من اآلَيتعدد  ن الكرمي  آوقد ورد يف القر 
ْل   :تعاىل  . فمن اآلَيت الكرمية قولهالسلف الصاحل  وآاثرالشريفة    ةالنبوي  ةيف السن  ذلك  وردذلك  وك  ،اخلصوم  بتبليغ  )واها

كا ن اباأُ اخلْاْصمِّ إِّْذ تاساوَُّروا اْلمِّْحراابا  ُهْم  *  أاَتا ن ْ  عالاى    ب اْعُضناا  ب اغاى    خاْصماانِّ  ۖ   ختاافْ  الا   قااُلوا  ۖ  إِّْذ داخاُلوا على دااُوودا ف افازِّعا مِّ
ن اناا  فااْحُكم  ب اْعض   حلْاق ِّ   ب اي ْ رااطِّ ساوااءِّ    إىل  وااْهدِّنا   ُتْشطِّطْ   واالا   ابِّ ٌة  * الص ِّ دا ٌة وااحِّ ا ن اْعجا ًة واِلِّ ي لاُه تِّْسٌع واتِّْسُعونا ن اْعجا ا أاخِّ ذا إِّنَّ ها 
هِّ   *   أاْكفِّْلنِّيهاا واعازَّينِّ يفِّ اخلِّطاابِّ ف اقاالا    ب اْعُضُهمْ   لاي اْبغِّي  اخْلُلاطااءِّ   م ِّنا   كاثِّريًا  واإِّنَّ   ۖ  قاالا لاقاْد ظالاماكا بُِّسؤاالِّ ن اْعجاتِّكا إِّىلا  نِّعااجِّ

با أا   دااُوودُ   واظانَّ   ۖ    ُهمْ   مَّا  واقالِّيلٌ   الصَّاحلِّااتِّ   واعامُِّلوا  آماُنوا  الَّذِّينا   إِّالَّ   ب اْعض    عالاى   رَّ رااكًِّعا واأانا  (.3)(َّنَّاا ف ات انَّاُه فااْست اْغفارا رابَُّه واخا
كالم   يسمع   أن نه قد حكم الحد اخلصمني قبل  أ  سبب استغفار داوود )عليه السالم(  أن    (4)املفسرين    أحدوقد ذهب  

على  توجبالنبوية الشريفة  ةحاديث يف السنأوردت التقاضي. كما  ةخلل يف عملي منهنستنتج مما  ،اآلخر اخلصم
عنه( علي )رضي هللا  اإلمامعن ف ،ن يستمع للمتقاضني حىت يعرف احلق وصاحبهأن يتم تبليغ املتخاصمني وأ القاضي

ن حديث السن ال علم ِل أفقلت لرسول هللا ترسلين و   ،اليمن قاضيا  إىل)بعثين رسول هللا عليه الصالة والسالم  :  نه قالأ

 

  .24- 21اآلية  ،سورة ص  (3)

 .1967 ،177ص  ،15اجلزء  ،القاهرة ،دار الكاتب العريب للطباعة والنشر ،القرطيب األنصاريعبد هللا بن امحد  أبو ،اجلامع ألحكام القران  (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
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 ذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضِّ ، إيهدي قلبك ويثبت لسانكسن هللا إفقال عليه الصالة والسالم:  ،ابلقضاء
  .(5)لك القضاء(  تبنيي  أن حرى  أنه  إف  األولما مسعت من    اآلخرحىت تسمع من  

قد فقات عينه فقال له  عمر ابن اخلطاب )رضي هللا عنه( أتىرجال  أن يالصحابة ما رو  ومن اآلاثر اليت رويت عن
فقال له عمر: فلعلك فقات عيين  أرى،ما  إالبك من الغضب  أمااملؤمنني  أمريقال له: َي ف ،عمر: حتضر خصمك

ويف هذه احلالة  .(6) ابن القضاء اآلخر ةمسعت حج إذا فقال عمر: ،فحضر خصمه وقد فقات عيناه معا ،خصمك
يتبني أن املدعي بث شكواه إىل اخلليفة فطلب اخلليفة بتبليغ املدعي عليه ابحلضور أمام القاضي لالستماع له، وهبذا 

 يتبني أبن القاضي استمع إىل اخلصمان لبيان احلق من عدمه.

ّل يكن يف ذلك الزمان مثل  ألنهالتقاضي يف دار القضاء  إجراءاتقواعد لتنظيم  أيالقران الكرمي ّل يضع  إن ويالحظ 
هذا ال يتعارض مع القول بوجود عدد من القواعد العرفية اليت تنظم عمل احلكام   أنغري    ،(7)  هذا الدار مبعناها املعاصر

 يف جملس القضاء.  لقضاةا  أو

 (صلى هللا عليه وسلم)املطلب الثاين: التبليغ عند الرسول    

اليت تنظم مبادئ العمل يف هذا  (صلى هللا عليه وسلم)عن الرسول  األحاديثاحملدثون والفقهاء عددا من  ىقد رو و 
 :اآلتيةيف النقاط    ميكن تلخيصها  واليت  اجملال

ا ابلطريقة ميعامله أنن من واجب القاضي إو  ،القاضي يف جملس القضاء إمامضور املتخاصمني حب التبليغ جيب-1
 .(8)  نفسها وابلتساوي

 .(9)  احلكم  إصداريصغي حلجج الطرفني املتنازعني قبل    أنعلى القاضي  -2

وال جيوز  ،شهادات الشهود وغري ذلك أواملتهم  كاعرتاف  ةعلى حجج مثبت ةيؤسس حكم أنينبغي على القاضي -3
 .(10)  بناء على الظن والعاطفة الشخصية  ةيصدر حكم  أن له  

 

 .1988 ،270ص ،القاهرة ،اجلزء الثاين ،تاينسالسج األشعثداوود سليمان ابن  أيب ،احلافظ اإلمام ،داود دار احلديث أيبسنن (5)

 . ه1352 ،449ص ،6اجمللد  ،اجلزء التاسع ،القاهرة اإلماممطبعة  ،الظاهري األندلسيحممد علي بن حزم  أيب ،احلافظ ،ىاحملل (6)

 2002د. هاشم حيىي املالح، عضو اجملمع الفقهي العراقي، بغداد،  ،حكومة الرسول املصطفى )صلى هللا عليه وسلم((7)

 م1981ه /1401سنة  ،52ص  ،6مؤسسة الرسالة، اجلزء  ،اهلندي ،العمال كنز(8)

 .م1947-ه 1366 سنة ،51ص ،األولاجلزء  ،مصر ،الكربىاملكتبة التجارية  ،كيعو  ،القضاة أخبار(9)

 .2012سنة  ،49ص اجلزء الرابع، ،بريوت ،دار الكتب العلمية الشيباين، ،إىل جامع األصول يف حديث الرسول تيسري الوصول (10)
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 يطلب أناليت تثبت ادعائه فله  األدلةن عجز عن تقدمي إف ،الدعوى تقع على عاتق املدعي إثبات ةمسؤولي إن-4
ن نكل عن حلف اليمني ثبتت عليه إو  ،ن حلف برأت ذمتهإف  ،من الدعوى  بريئةحيلف ابن ذمته    أن املدعي عليه  بتبليغ  

  .(11) الدعوى

 

 واآلاثر املرتتبة على غيابه لدى فقهاء املسلمنياملبحث الثاين: التبليغ القضائي للمدعي عليه  

أو يتغيب عن حضور  ،إن التبليغ القضائي هو أمر هام للسري يف إجراءات الدعوى إال أن املدعي عليه قد ال حيضر
 أكثراملواجهة بني املدعي واملدعي عليه قد ال حتصل يف  الدعوى أو بسبب عدم تبليغه للحضور والذي يدعو إىل

غياب املدعي عن حضور املرافعة ليس بذلك القدر من   أن   إال  ،قد يغيب املدعي عليه  أو  ،فقد يتغيب املدعي  ،األحيان 
واملطلوب   ابعتباره املتعدي  ةقد يعطل سري املرافع  األخرين غياب  وذلك أل  ،التأثري كما لو كان املتغيب هو املدعي عليه

ن املدعي هو من أل ،للمراجعةميتنع القاضي عن نظر الدعوى ويرتكها  املرافعةيوم  فعند غياب املدعي اخذ احلق منه.
اخلصم املطلوب  إعالم أوتبليغ ال . وقد كان (12) ن املدعي عليه خبالفه جيرب عليهاأو  ،عليها ترك دعواه ترك فال جيرب إذا

وكان  ،للمدعي ليعرضه على اخلصمعن طريق قيام القاضي ابخلتم على طني رطب يعطي يتم جمللس احلكم  إحضاره
ذا إ  أما  (،13)  مث هجره الناس واعتادوا على الكاغد   ،وكان هذا عادة قضاة السلف  ،ب القاضي فالنواج  نقش اخلتم هو

 أشخاص أووالعون شخص  (14) يسمون العون ةعندها كان يتم االعتماد على طائف ،اإلجراءّل يستجب اخلصم هلذا 
احملكمة ليسمع دعوى املدعي وليبدي دفوعه  إىلابملطلوب  اإلتيان مببادئ اخلصام ومهمتهم  أو ،ةهلم ابلشريع ةال معرف

 ةوذلك حبسب احلاج األشخاصمن  ةقد يكون جمموع أوينفذ عليه بعد احلكم وقد يكون شخصا واحدا  أو ،أراد إن 
 .(15)  خدماهتم إىل

 وإَّنا ،اآلخرتبليغ اخلصم  أو إحضاروهله يف سبيل  ألولالعون ال يتم  إىلاللجوء  أن  إال (16) نيويشري فقهاء املسلم
وظاهر كالم الفقهاء  ،منه أجرتهالعون اذا امتنع اخلصم من اجمليء ابخلتم وذلك الن الطالب قد يتضرر إبخذ  إىل يلجأ

 

 .116 ،112ص ،م1993 -ه  1414، 16بريوت، اجلزء  –دار املعرفة  السرخي، املبسوط، ،.9 ،6 ،4سورة النور  (11)

 .1984.سنة150و149ص ،بغداد العاين. مطبعة ،1ط ،د. عبد الكرمي زيدان  ،نظام التقاضي يف الشريعة اإلسالمي(12)

 الورق )امسر اللون( أنواع أحد (13)

 1958مصر  ،416ص وأوالدهمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  4ج ،الشربيين اخلطيبالشيخ حممد  ،لفاظ املنهاج أمعرفة  إىلمغين احملتاج (14)

 .1987 ،142بغداد ص للطباعة والنشر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،حممد احلبيب التجكاين ،يف الشريعة اإلسالمية واإلثباتالنظرية العامة للقضاء  (15)

مكتبة مطبعة البايب احلليب.    8بن شهاب الدين الرملي ج  محزةالعباس امحد بن    أيببن    ومشس الدينالشربيين اخلطيب  حممد   ،شرح املنهاج  إىلهناية احملتاج    (16)
 1938سنة  267ص، مصر
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السلطان الذين يقومون   أعوان وذلك خبالف   ،على الطالب مطلقا اذا ّل يرزق العون من بيت املال األجرة  أناملسلمني 
 األحوالويف كل    ،اخلصم املمتنع عن احلضور  أي  ،السلطان على املمتنع   أعوان   أجرةاخلصم حيث تكون   إحضارمبهمة  
على  ةاليت كانت مرصود األوقافمن  أومن بيت املال  إما أجورهمالقاضي ومن ضمنهم العون يتقاضون  أعوان كان 

 القضاء.  ةمؤسس

 

 املطلب األول: طريقة التبليغ عند فقهاء املسلمني

عن طريق قيام القاضي  ،ةعند االعتماد على العون إلمتام هذه املهم (17) التبليغ كما يبني بعض الفقهاء آليةوتكون 
 إنَي فالن بن فالن   ،يف كل يوم ثالث مرات  أَيمدار املدعي عليه مع شاهدين ينادي حبضرهتما ثالثة    إىليبعث العون  

ن ّل خيرج نصب إال نصب لك وكيال وقبلت بنيته عليك فأالقاضي يقول لك احضر مع خصمك فالن جمللس احلكم و 
 له وكيال ومسع شهود املدعي وحكم عليه مبحضر وكيله.

عندها يتم النظر يف الدعوى والتحقيق يف األدلة  ،القاضي أمامحضر املدعي عليه  أن ذا ما ترتب على هذا التبليغ إف
 إشكاالوهذا ابلطبع ال يثري    ،احلكم النهائي  إصدار  إىلاملقدمة من قبل املدعي ومساع دفاع املدعي عليه وحججه وصوال  

لمني يثور عند امتناع املدعي عليه من احلضور جمللس احلكم مع معرفة عند الفقهاء املس اإلشكال أن  إال .يف املسألة
عند تغيب املدعي عليه من حضور جملس احلكم مع عدم معرفة مكان  اإلشكالكذلك يثور   ،املكان الذي يتغيب فيه

الفقهاء  املثرية اجلدل عند األمورمن  اآلخريشكل هو  ة، فان غياب املدعي عليه عن مقر احملكم. وأخرياتواجده
جملس احلكم مع معرفة مكان تواجده فقد عاجل الفقهاء املسلمني  إىلفان امتناع املدعي عليه من احلضور ، املسلمني

يبعث القاضي منادَي، صحبه شاهدين، فينادي على املدعي  أن -األولخيارين.  أمامهذه املسالة، ووضعوا القاضي 
)َي فالن بن فالن القاضي فالن أيمرك حبضور جملس احلكم مع  وصفة النداء يف كل يوم ثالث مرات، أَيمعليه ثالثة 

املمنوح للقاضي يف هذه املسألة، فيتمثل ابهلجوم على املدعي عليه يف  -خصمك واال نصب لك وكيال( واخليار الثاين
بواسطة السلطة   أوي،  القاض  أعوان وصفة اهلجوم تكون عن طريق   خر يتواجد فيه،آمكان    أي  أو  ةمكان تواجده يف منزل

على ابب املطلوب  األعوان يقف  أنعن كيفية اهلجوم فهو  أما، ةاحملكم أماماملدعي عليه  إحضارالتنفيذية من اجل 
حيث  يتفقد النساء ويكون ذلك حبضور عدليني من  ، مث يتم بعث النساء مث الصبيان يفتشون عن املطلوب،إحضاره

غريهم يف التفتيش، كل ذلك بعد عزل حرم املطلوب قام آخرين  ال يف صحن الدار و الرجال فاذا دخلوا الدار وقف الرج

 

 - ه  1412 ،412ص ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،2طبعة  اخلامس،اجلزء  ،الشهري اببن عابدين، أمنيحممد  ، حاشيه رد املختار على الدر املختار (17)
 . م1992
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اخليار الثاين املمنوح للقاضي، يكون يف احلاالت اليت يتوجب فيها حضور  أن  ويبدوا .(18)من غرف املنزل ةيف غرف
ن تواجده يف جملس احلكم يساعد أل  أوحضوره يساعد على فض النزاع بشكل قصري    إما ألن القضاء    أماماملدعي عليه  

املدعي  إحضار أجلال ملا ذكر الفقهاء املسلمني هذه الطريقة من إاليت قد تكتنف الدعوى، و  اإلشكاالتفض بعض 
 جملس احلكم. أمامابملناداة على املدعي عليه للحضور    االكتفاءال كان  إعليه و 

 املطلب الثاين: تغيب املدعي عليه

املكان الذي خيتفي فيه،   أواملدعي عليه من حضور جملس احلكم مع عدم معرفة مكان تواجده    فيما يتعلق بتغيب  أما  
 آليةوتتلخص  إحضارهاملطلوب  أموالوالذي ميس  ،هذه احلالة إزاءالواجب اختاذه  اإلجراءفقد بني الفقهاء املسلمني 

حمل عمله، وذلك بناء  أوكمحل سكناه   ةاملهماملدعي عليه الغائب  أموالابلطبع )التسمري( )اخلتم( على  اإلجراءهذا 
غري املدعي عليه وذلك صيانة حلقوقهم  اهيكان أيو   إذااخلتم على الدار  أوعلى طلب املدعي، وال جيوز بتاَت التسمري 

 .(19)  لئال يكون ذلك سببا لتشردهم

، فاذا فتح ةيؤتى ابلشمع، ويضرب على جانب الباب املتصل ابلعتبة ويطبع عليها بطابع احملكم أنوصف اخلتم  إن
الوسيلتني  إىلالباب ابن ذلك على الشمع املطبوع فيعرف بذلك ابن املدعي عليه قد حضر، وعندها يتم اللجوء 

جملس احلكم هو تواجده يف مكان  إىلوقد يكون سبب تغيب املدعي عليه من احلضور  (20)آنفا السابقتني املذكورتني 
، ويف هذا الشأن وضع الفقهاء املسلمون ةيتعذر معه معرفة الدعوى املقامة عليه بسبب بعد املسافة بينه وبني مقر احملكم

فقهاء املسلمون معيارا حددوا مبوجبه املسافة ، ويف هذا الشأن وضع الةمعيارا حددوا مبوجبه املسافة بينه وبني مقر احملكم
يف الدعوى املعروضة، واذا تعذر عليه  وأدلتهدفاعه  إلبداء ةاليت يتمكن معها املدعي عليه من احلضور إىل مقر احملكم

 عنه.  توكيل غريه بدالً   إىلاحلضور جلأ 

حضار املدعي عليه مما يوجب إأهنا تكون حائال دون  ف  املرافعةاملسافة البعيدة واليت متنع املدعي عليه من احلضور يوم    أما
 ،احلكم غيابيا عليه واالحتفاظ للغائب حبق املراجعة، وذلك حفاظا على حق املدعي من الضياع إصدارعلى القاضي 

فقد اعتربها الفقهاء تلك املسافة اليت ال تقصر  ةمقر احملكم إىلاملسافة اليت يتمكن معها املدعي عليه من احلضور  أما

 

 .م1996سنة مصر ، 369ص 5الشيخ سليمان اجلمل، مطبعة مصطفى حممد ج حاشية اجلمل على شرح املنهج،(18)

 .1958، مصر 416ص وأوالدهمكتبة ومطبعة مصطفى البيايت احلليب  4املنهاج، الشيخ حممد الشربيين اخلطيب، ج ألفاظمعرفة  إىلمعىن احملتاج  (19)

 .1987 ،143ص  ،دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة والنشر ،حممد احلبيب التجكاين، اإلسالميةيف الشريعة  واإلثباتالنظرية العامة للقضاء  (20)
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 وال جيوز احلكم عليه بغري حضوره  إحضارهفاذا كان املدعي عليه على بعد هذه املسافة عندها يتوجب  .  (21)  فيها الصالة
ّل حيضر ذا  إصر على ذلك رغم النداء على اببه  أوتغيب و   األنظارذا امتنع املدعي عليه من احلضور، وتوارى عن  إف  ،(22)

قتنع القاضي أ  ذاإ، مع غياب املدعي عليه ويسأل املدعي عن بينته، فةسيحاكم غيابيا، عندها يباشر القاضي املرافع
 ،(23)  نه سيحكم عليه مبوجب تلك البينةأبتلك البينة حكم على املدعي عليه مبوجبها، ولكن ليس قبل النداء على اببه  

فالقاضي بعدما يسمع  الدعوى يعيد النداء على ابب املدعي عليه اثنية ابنه  واه،ذا ّل تكن للمدعي بينه تؤيد دعإ أما
فان ّل حيضر بعد النداء حكم القاضي بنكوله عن حلف اليمني،   سيتم احلكم عليه ابلنكول عن اليمني اذا ّل حيضر،

 .(24)  ورد اليمني على املدعي وحكم له مبا ادعى به اذا حلف اليمني

املدعي عليه جمللس احلكم  لبعد املسافة وهي املسافة اليت حددها الفقهاء املسلمون ابملسافة اليت  إحضارذا تعذر إ إما
تقصر فيها الصالة، عندها يقوم القاضي بنظر الدعوى على الغائب رغم عدم والية القاضي على بلد هذا الغائب، 

تؤيد دعواه، ويربز الفقهاء   ةبين  أيضان تكون لدى املدعي  أو   تكون دعوى املدعي متعلقة حبقوق األدميني  أنلكن بشرط  
حفاظا على حقوق املدعي من  أخرى ةاملدعي عليه الغائب، ومن جه إحضارذلك ابن القاضي ال ميلك الوالية على 

ه  يسمع دعوى املدعي وبينت أنوللقاضي عند مساعه الدعوى على الغائب يف هذه احلالة خياران، فأما ، (25)الضياع
حيكم القاضي   أنواخليار الثاين يتمثل يف  ،  نه قد وثق هذه البينةأويكاتب هبا قاضي بلد املدعي عليه ليحكم هبا ما دام  

 .(26)  لتنفيذه على املدعي عليه  ةاملقبولة عنده، مث يكاتب قاضي بلد املدعي عليه حبكم  ةابلبين

نفا يقرتب كثريا عما يسمى يف الوقت احلاضر ابإلنبة القضائية، آليه الفقهاء املسلمون  إ  أشارالذي    اإلجراء  أن يالحظ  
 أن ليه  إ  اإلشارةمما جتدر  ، و (27)  قضائي معني من اجل حسم النزاع  إجراءالختاذ    أخرى  ةحملكم  ةوهي حالة ختويل حمكم

 

بكر حممد بن  أيبسيف الدين  .1980 ة. سن89بريوت ص  ،اإلسالمي، املكتب 15الدين بن مفلح احلنبلي، املبدع يف شرح املقنع، ج إسحاق أيب (21)
 149ص ، مكتبة الرسالة احلديثة،8محد الشاش القفال، حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء حتقيق وتعليق د. َيسني امحد ابراهيم درادكه، ج

( كم 86مسافة القصر )وتقدر . 1997سنة  123دار الفكر. دمشق ص  4-ط -مع القانون الوضعي، وهبه الزحيلي ومقارنة نظرية الضرورة الشرعية(22)
 . ( كم89) عند احلنفية، وعند الشافعية

 .191 ص ،م1983-ه  1 357سنة ،مطبعة مصطفى حممد، مصر ابن حجر اهليثمي، ،حواشي حتفة احملتاج بشرح املنهاج(23)

 .153ص الكرمي زيدان مصدر سابق عبد (24)

 .1972سنة 7الرتاث العريب، بريوت ص، دار احياء 2، ط12، جالقشريي صحيح مسلم بشرح النووي،(25)

( من املادة أوالراجع الفقرة ) 1938، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر سنة  267ص  8شهاب الدين الرملي، ج شرح املنهاج،  إىلهناية احملتاج  (26)
 .عراقي إثبات( 15)

 عراقي. إثبات( 15( من املادة )أوالراجع الفقرة ) (27)
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ليفه ميينا يسمى ميني االستظهار، وفحوى هذه بعد حت  إالالقاضي عند فقهاء املسلمني ال حيكم للمدعي بعد مساع لبينته  
 أنهذه اليمني تكمن يف    وأمهيةوال من شيء منه،    أبرأهاملدعي حيلف على انه يقبض حقه وال شيئا منه، وال    أناليمني  

حق املدعي ويطلب حتليفه اليمني  إيفاءيدعي  أن  ألمكنهاملدعي قد يكون استوىف حقه، وان الغائب لو كان حاضرا 
على ميني  (29) وقد نص املشرع العراقي (28) لتحليفافالقاضي حيل حمل املدعي عليه يف  ،اإليفاء إثباتعجز عن اذا 

اخلصم الذي ليس له دليل كامل يف  إىلاليمني املتممة واليت توجه من قبل القاضي  أنواع كأحد وذلك  االستظهار
 يف قيمة ما حتكم به.  أوبعد ذلك حكمها يف موضوع الدعوى    ةالدعوى لتبين احملكم

 اخلالصة

كان دقيقا يف معاجلة مسألة التبليغات ابعتبارها و   أن الفقه اإلسالمي قد أهتم ابلتبليغ القضائي،من كل ما تقدم يتضح    
لكل احلاالت اليت تعرتي هذه   الالزمة، ويبدوا ذلك جليا من خالل بيان احللول  ةهمالقضائية امل  اإلجراءاتهم  أ  أحدى

احلنيف، واملتمثل بضرورة سري العملية  اإلسالميليه الشرع إمن احلرص الذي يسعى  إال، وذلك ال ينبع اإلجراءات
 هبا.والذي يضمن لألفراد حقوقهم وعدم التفريط    األكملالقضائية على الوجه  

 

 اخلامتة

ولدى اخللفاء الراشدين   ،( ويف سنتهملسو هيلع هللا ىلصيف كل ما تقدم يتضح أن التبليغ القضائي ورد يف القرآن الكرمي ويف عهد النيب )  
ات. وقد أهتم ومن جاء من بعدهم تطور التبليغ القضائي وإجراءاته للحاجة امللحة يف فض النزاعات لألفراد واجلماع

فقهاء املسلمني ابلتبليغ القضائي، وكان التبليغ دقيقا يف معاجلة مسألة التبليغات القضائية يف الدعاوى املقامة أمام 
ويبدو ذلك جليا من خالل  ،القضاء ابعتبارها إحدى أهم اإلجراءات القضائية املهمة ومن أولوَيت الدعوى القضائية

وذلك ينبع من خالل احلرص الذي يسعى إليه الشرع  ،الت اليت تعرتي هذه اإلجراءاتبيان احللول الالزمة لكل احلا
املتمثل بسري الدعوى القضائية على الوجه األكمل والذي يضمن لألفراد واجلماعات حقوقهم وعدم   ،اإلسالمي احلنيف

  التفريط هبا.   

 

بكر  أيبسيف الدين  -91وص90 برهان الدين بن مفلح احلنبلي، مصدر سابق ص وأيب إسحاق، 415حممد الشربيين اخلطيب مصدر سابق ص (28)
 151الكرمي زيدان، مصدر سابق ص عبد ود.، 147الشاشي القفال. مصدر سابق ص

األتية،   األحوالعلى ما يلي حتلف احملكمة من تلقاء نفسها يف  0002( لسنة 46العراقي وفقا للتعديل رقم ) اإلثباتمن قانون  124-تنص املادة  (29)
 أحاله ه وال أميني االستظهار على انه ّل يستوف هذا احلق بنفسه وال بغريه من املتويف بوجه وال ابر  –، فتحلفه احملكمة وأثبتهيف الرتكة حقا  أحدادعى  إذا. أوال

 ابلة هذا احلق رهنعلى غريه وال استوىف دينه وليس للمتويف يف مق
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