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لفضيلة   ،(1)(ِإن بالجميل  والعرفان  الجزيل  بالشكر  الدكتور عالء  أتوجه 

اف عل  رسطاوي  الدين محمد مصلح ي به غم  ا مول  لرسالة، هذه اعل تفضله باإلرسر
رتن

 وتوجيهات قيمة. وإرشادات  ائحنص من

بالشكر   الكريمة  متنانواال وأتوجه  المناقشة  لجنة  بال  ؛إىل  الداخلي  ممثلة  ممتحن 

أيمنال المجيد   دكتور  عبد  الحميد  ي    ،البدارين  عبد  الخارخ  جمال  والممتحن  الدكتور 

الجليل سالم  عبد  أبو  الع امعالجو   ،يوسف  ال  ريقة،ة  بر خليلجامعة  ممثلة  يس ئ؛ 

األم وأخص  وأعضائه  ناءمجلس  كافة،  فيها  ن  والمدرسي  والعمداء  الجامعة  ورئيس   ،

يعة وأ   ساتذتها، وعمادة كلية الدراسات العليا. بالذكر عمادة كلية الشر

ق شكوأ   ا مك من  مسار كل  ىلي  ي عدةدم 
النهات  بشكلها  الدراسة  هذه  إخراج  ي 

فن وأسهم   ، .

 
 . 7راهيم، آية سورة إب (1)



 ج

 

 ملخص البحث 

الدراس هذه  المشتتحدث  دعوى  عن  واالستضاة  وتطبيقاتهااهدة  الشر في    فة  بأسلوب   ،عيةالمحاكم 
وقد جاءت هذه ،  ويقارن القانون بها مقارنة توفي بحق عنوانه  ،يدرس المسائل من ناحية شرعية فقهية

 الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي:

فتحد أما   مو المقدمة  الدراسةثت  اخ  ،ضوع  الوإشكا  ،دراسته  ميةوأه  ،تياره وأسباب  والمنهج   ،دراسةلية 
 وخطة الدراسة. ،والدراسات السابقة ذات العالقة ،واإلجراءات التي سارت وفقها الدراسة ،المتبع فيها

  ل من الحضانةوبيان عالقتها بك  ،وأما الفصل األول فقد تناول تعريف دعوى المشاهدة واالستضافة
ن لم تكن الحضانة من  لذيحق لألقارب ا  دة واالستضافةائجه أن المشاهوكان من أهم نت ،وصلة الرحم

 على صلة الرحم.  كما أنها تعد تدريبا   ،يبهمنص

والمدة المقررة   ،والذي تناول تحديد األشخاص الذين لهم حق المشاهدة واالستضافة  ،ثم الفصل الثاني
هذه  كل مسألة من    مصلحة الطفل فيجه وجوب تقديم  من أهم نتائ  وكان  ، قديرهاومعايير ت   ،لكل منهم
 المسائل.

الثالث  الفلسطينية من حيث    والفصل  تناول دعوى المشاهدة واالستضافة في المحاكم الشرعية  الذي 
فيها واألطراف  وعناصرها  المكاني  ،شروطها  عليها   ،واالختصاص  الواردة  القاضي    ،والدفوع  ونظر 

حد  أ  م يتطرق إليهاالدعوى ولو ل  مصلحة الطفل فيعليه أن يقدر    ومن أهم نتائجه أن القاضي  ،فيها
 الخصوم.

  دعوى المشاهدة واالستضافة   فيثم الفصل الرابع واألخير والذي تناول القرارات واألحكام واستئنافها  
ول تقدير الخبراء في  ومن أهم نتائجه وجوب قب  ،والمشكالت التي تواجه تنفيذها  ،وتنفيذ هذه األحكام
 تكلفة المواصالت.

 أهم النتائج والتوصيات. ا إلى خاتمة فيهنتهت الدراسة او 
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Abstract 

 

This study discusses the viewing and hosting case and its applications in Shari 'a 

courts, in a way that examines issues in terms of jurisprudence. This study contains 

introduction, four chapters and a conclusion as follows: 

 

The introduction discussed the topic of the study, the reasons for choosing it, the 

importance of its studying, the problem of the study, the approach followed, the 

procedures followed by the study, the previous related studies, and the study plan.  

 

The first chapter dealt with the definition of a viewing and hosting suit, and 

demonstrated its relationship with both the nursery and the uterine connection, one of 

its most important results was that viewing and hosting was a right for relatives who 

were not nursery of their own share, and it was also considered a family kinship 

training. 

 

Chapter II, which dealt with the identification of persons with the right to watch and 

host, the duration of each of them, and the criteria for their appreciation, one of the 

most important results of which was that the child's interest in each of these matters 

must be presented. 

 

Chapter III, which dealt with the case of viewing and hosting in the Palestinian Shari 

'a courts in terms of their terms, elements and parties, spatial jurisdiction, and 

defenses contained therein, was considered by the judge. One of its main findings was 

that the judge must assess the interest of the child in the proceedings, even if they 

were not addressed by a litigant. 

 

The fourth and final chapter, which dealt with decisions and provisions and appealed 

them in the case of viewing, hosting and implementation of these provisions, and the 

problems facing their implementation. One of its main consequences was that experts' 

estimation of the cost of transportation should be accepted. 

 

The study is concluded with the most important findings and recommendations . 
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 المقدمة 

وعلى آله  ،  والصالة والسالم على سيدنا محمد في العالمين  ،الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:، ينوصحبه أجمع 

ل ، وأوجبت كيها الشريعة اإلسالميةت الخمس التي حافظت علالضرورا  ورة من ر ضالنسل    فإن حفظ

الضرورات؛   هذه  يحفظ  حضانة  و ما  ذلك  بالصيانة  من  شؤونهم  على  والقيام  ورعايتهم،  األطفال 

قبلتعاو ة  والتربي الوالديليم من  يتمتع  فهي  ن،  ل  أن  يجب  التي  الحقوق  أهم  لعجز ط  بها كلمن  ه فل، 

،  هما أحق بحضانته من غيرهماو ،  يضا  ته األولى، وهو حق لوالديه أاو  في سنا  وخصوص  ،واحتياجه

، فإن أحدهما على األقل  وانط له نفس، لكن اإلشكاالت تبدأ إذا تفرق األبوهذا ال ينكره عقل وال تسخ 

 .االستضافةو ة د لمشاهلطفل، فيما نسميه اا ةنظيم عملية رؤي، فيلزم ت مع الطفل يعيش ال

ادع  عن  الحديث وعند   و لمشاهاوى  المحاالستضافةدة  فإن  الشرعي ،  المصلحة اكم  وتراعي  تنظر    ة 

ى  رتباط هذه الدعاوى بالصغار ورعاية نفسياتهم التي تنعكس سلبا  أو إيجابا  عل؛ الالفضلى للطفل أوال  

أ اته يح بجميع  األبعادها،  م  إلى  بحاجة  السن  هذه  في  أنهم  واألخاصة  تأم  ب  بالشريعة  معا ،  سيا  

الالساإل أوجبمية  الطفل،تي  مراعاة مصلحة  إلى ضرورة  ت  أيضا   متوازنةإقامة عال  ودعت  بين    قة 

 الطفل ووالديه؛ ألنه يحتاجهما معا .
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 واًل: أسباب اختيار البحث:أ

  جمع ال  يبحثا  مستق  –في حدود معرفتي واطالعي–لم أجد    ينألنضوع  المو   ذاعلى ه  ختياروقع اال

ويعال شت الموضوع،  هذا  مف  جات  دعوى   رداتهكافة  يبين  مستقل  و   بشكل  في    االستضافةالمشاهدة 

ثر تنفيذ هذا الحكم على  أو   ،االستضافةفلسطينية، ويبين آلية تنفيذ حكم المشاهدة و الشرعية ال  المحاكم

في تهيئة الطفل    ة ي اعجتمالاووزارة التنمية    ي ور اإلرشاد األسر لك بيان د فسية، وكذ ة نيح ناالطفل من  

بيكو نفسيا ،   الحاال ذلك  التي  ان  الت  فيها  إمتحول  القضايا  هذه  مثل  الشرطحكمة  القضائ لى  ية،  ة 

مع حقوق الطفل واإلجبار، فرغبت أن أبحث فيه، وكذلك إلشارة القاضي    (1) وتعارض التعميم الجديد 

 يل هذه الدعوى ين تفاصنون يباق ي هذا الموضوع ألهميته، ولعدم وجود الكتابة فإلي ب (2)عيساد  د مأح

ااءجر وإ كثرة  مع  التنفيذ  وآلية  ع اتها  الصادرة  قاضي  لتعميمات  ديوان  بتعديل ن  بعض    القضاة 

 تنفيذ أحكامأن  والذي ينص على    ،م2021  العام  في  صدروخاصة التعميم الجديد الذي    ،جراءاتهاإ

و ضانحلا والضم  عالمشاهدة  ة  يكون  الشرعية  المحاكم  عن  اإل  ىلالصادرة  مع    ،لزاموجه  وبالتعاون 

  االجتماعية ي وزارة التنمية  سري ومرشدي الطفولة فاإلرشاد األجاز لدوائر  قضائية، وأيضا أالة  الشرط

عملي،  ال  جمب  التدخل في هذه الحاالت من أجل ضمان وتهيئة الصغار نفسيا  لتقبلها، ولكونه يتعلق

 .تابة في هذا الموضوعآثرت الك فقد 

 

 
 . 111، ص فةتضاسشاهدة واالمذ أحكام الحضانة والضم والبخصوص تنفي 2021 تعميم (3ملحق رقم )انظر: (1)

 .في محكمة بيت لحم الشرعية يشرعال التنفيذ ئيسر  (2)
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 :البحث ةأهمي  ثانيًا:

ال لهذا  اختياري  المم  منموضوع  جاء  بأهمية  شعوري  المحضون؛    للطفل  االستضافةو   شاهدةنطلق 

 من عدة وجوه:دراسته أهمية ي  وتأت

 .ا  في تهيئة الطفل نفسي  االجتماعيةووزارة التنمية  ي،دور اإلرشاد األسر بيان  -1

 . فسيةحية نفل من ناعلى الط موآثر تنفيذ هذا الحك ستضافةاإلدة و كم المشاهة تنفيذ حآلي نا يب -2

ضافة  دة واستفي مشاه لوالدين بما يخص حقوقهما  مور التي قد تختلط على ااألض  بعتوضيح   -3

 أطفالهم. 

عند فصله بين الخصوم، ومعرفة   االستضافةحاجة القاضي لإللمام بموضوع دعوى المشاهدة و  -4

 .فةاض تاالسلحة الطفل المحضون بالمشاهدة و عليها مص التي تقوم يريامعال

 .ةاالستضافت تنفيذ المشاهدة و ءارانظم إج اح مواد قانونية ت تر اق -5

 في المجتمع.  ة تنظيمهاخطر المشاهدة واالستضافة وأهمي -6

 :شكالية الدراسةإ: لثاً ثا

 دراسة تجيب على األسئلة التالية:ال هذه

 ما هي دعوى المشاهدة واالستضافة؟  -1

 حكمة؟ كيف يتم رفع دعوى المشاهدة واالستضافة وفي أي م -2

 ثار فيها؟ وما الدفوع التي ت لمشاهدة واالستضافةعوى اكيف ينظر القاضي في د  -3

 هدة واالستضافة؟ في المشا هل تلعب دوائر اإلرشاد األسري دورا   -4
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 المشاهدة واالستضافة؟  ى حكام الصادرة عن دعو تنفيذ األكيف يتم  -5

 منهج البحث:رابعًا: 

البحث  هذا  في  ب  نهجت  مستعينة  الوصفي  االالمنهالمنهج  الخطوات  يلي والتحلستنباطي  جين  وفق   ،

 ية: التال

 . في القرآنر مكانها وذك ،مةالكري اآليات  عزو -1

ا  ،األحاديث   تخريج -2 كتب  إلى  الدرج  يانبو   ،لحديث وعزوها  في    حديث ة  يكن  لم  ما 

 . الصحيحين

ا له  القانونية واالستفادة ممو   الفقهية  الكتب   ل الرجوع إلىعزو األقوال إلى مصادرها من خال -3

البحث  بموضوع  و عالقة  بالمصطلحات   ككذل،  والتعريف  والفقه،  اللغة  معاجم  إلى  الرجوع 

 . الغريبة التي سترد في البحث بإذن هللا تعالى

 ة: ساف الدر : أهداخامساً 

الم -1 المعلومات  المشا جمع  بدعوى  في تعلقة  تصورها؛  لتحقيق  الكافية  واالستضافة؛  هدة 

 مكان واحد.

المعايير التي  ان  وبيافة،  الستض وا  هدةالتي تتعلق بالمشا  طلحات تعريف المفاهيم والمص -2

 محضون بالمشاهدة واالستضافة.تقوم عليها مصلحة الطفل ال 
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م المعمول به في محاكم  1976  لسنة  ة األردنيصيال الشخنون األحو بيان مدى توافق قا -3

الشرعية، الغربية  القضاة،    الضفة  قاضي  ديوان  عن  الصادرة  اوالتعميمات    لشرع مع 

 الحنيف.اإلسالمي 

كيف شرع لحفظ  عي وعظمته، وكم راعى الدقة في التشريع و الشر لم  ة العى سعر مد إظها -4

التقدير ات  إثب  ، و اإلنصافته على  في قدر   ، وال يدانيه شيءالطفل أحكاما  ال مثيل لها

 في باب حقوق الطفل المحضون.  بيان اجتهاداتهموتجديد االحترام للعلماء من خالل 

الزياد  -5 المجتمو ة  خالل  عي  من  عليهم  عتعي  وما  لهم  بما  األسرة  أفراد  حقريف  وق من 

 لشأن. ا ابهذ وواجبات 

 : الدراسات السابقة : سادساً 

 ا:  حاث، أهمهت وأب على عدة دراساوع ا الموضعثرت في هذ        

  ة م حكم  الحضانة والمشاهدة بين الفقه والقانون، تأليف الدكتور أحمد يوسف السالمي عضو  -1

  ، صفحة 280د الصفحات  وزيع، عد التنشر و ت، دار المعارف للالشرعية في الكوي  ئنافاالست

ز ، وركسالمياإل  ف الفقهبين موقوآلية التنفيذ، و   االستضافةالمشاهدة و تكلم الدكتور عن  د  وق

الق الكو على  دراسته  القانون  ف  يتي،انون  في  أستخدمه  القانون  الذي  فات  الكويتي،هو  ه  توقد 

آلي  ءات راج اإل  بعض  التنفيذ في  ودر ة  تغني    هذه  استه،  االباحال  السبب،   ،فلسطينيلث  لهذا 

 . ودراسته في القوانين الفلسطينية قهى إعطاء هذا الموضوع حسأحرص عل
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الاستضا -2 ا فة  بين  األ اإلسالمي  لفقه  محضون  تطبيقية،  وقضايا  دراسة  الشخصية،  حوال 

ام بن عبد  ، جامعة األمير سطعيد   فضيللا  عبد للدكتور سعد محمد التميمي، والدكتور عادل  

بحقي    اوعالقته  ستضافةاالماهية  عن    تكلم الباحثان فيه  ،صفحة  65  في  بحث وهو    العزيز،

والرؤية والمعايالمحة  مصل  وعن  ،الحضانة  الحضون،  عير  تقوم  مصلح تي  ومدى ليها  ته، 

حق   األحوا  ستضافةاإل تقرير  وقضايا  اإلسالمي  الفقه  الشخصية،في  اء  ضالق  موقفو   ل 

واوالقان المصري  وآليةون  فالتن  لسعودي  إا،  يهمفيذ  بيان  والدفوتجنبا  والقرارات جراءاتها  وع 

جراءات  فقط، وإوالسعودي    مصري ن الانو على القية الواردة عليها، واقتصر بحثهما  االستئناف 

هذا   سأتداركذا  ، لأمر مهم ينبغي أن تضمه الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع  هذه الدعوى هو

 .هللا  إن شاء ي دراستيلفوت فا

زيز ، للدكتورة أسماء فتحي عبد العالمحضون في نظر الفقه والقانون   ؤيةنة ور زمن الحضا  -3

ا بقسم  المدرسة  الشحاته،  األزهر  ربيةوالع  اإلسالمية الدراسات  كلية  مقارن،  لفقه  جامعة   ،

من   مكون  بحث  وهو  الدكتور صفحة  68الشريف،  تكلمت  ف،  بة  عن  ي  نة  لحضاا حثها 

ي جزئية  ستضافة والمشاهدة إال ف طرق لإلت تم  فل  ،ةل بحثها عن الحضان حقيقتها وحكمها وجو 

المبح في  المحضون  بسيطة  تحت عنوان رؤية  الخامس  د وسأعمل  ث  ه على  هذ تي  راسفي 

 .حقه هذا الموضوع اءعطإ 

سبق،   العمو مما  هذا  تطابق  دراسة  أي  أجد  لم  والتنقيب  البحث  الففانل،  بعد  رصة تهزت 

المو أل هذا  محال  جعل  أ  لدراستي،  ضوع  فوالتي  والواقع    يها جمع  والقانون،  الفقه  العملي بين 
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إللمحاكم   فيها  وأبين  الفلسطينية،  الجراءات  الشرعية  و دعوى   دفوع وال  ضافة االستمشاهدة 

ن  ، ولذلك فقد تكو ةتفصيال  من الدراسات السابق أكثر  بشرح والقرارات االستئنافية الواردة عليها

؛ كونها تميزت باالختصار غير  االستضافةلمشاهدة و ى اعاو في د   ةستي هذه مرجعا  للقضادرا

االس القرارت  وعرض  واالالمخل،  اعماماتئنافية  والدفوع  الموضوع،  عن  الصادرة  لشكلية ت 

 التي تثار حوله. والموضوعية

  ث:خطة البح: سابعاً         

 .ومالحقة اتموخ وأربعة فصوللى مقدمة  الة عسلر ا ملت اشت

افيها أهم  بينت حيث  :  مةالمقد السابقة وم ختياره والدراسية الموضوع وسبب  البحث ه نات  ج 

 .وخطة البحث   وطريقته وأهداف الدراسة

وفيه  ،  وعلقتها بالحضانة وصلة الرحم افةستضاالتعريف دعوى المشاهدة و :  الفصل األول

 : نمبحثا

 : نمطلبا  ، وفيهةتضافاالستعريف دعوى المشاهدة و  :لوأل ا بحثالم

 الدعوى. : تعريفاألول المطلب 

 لمشاهدة.المطلب الثاني: تعريف ا

 . االستضافةتعريف  لثالث:ب االمطل



8 

 

 ، وفيه مطلبان: حمالر لة بالحضانة وص  االستضافة: عالقة المشاهدة و الثاني المبحث

 انة. لحض با  ةتضافاالسة و : عالقة المشاهد المطلب األول

 الرحم.بصلة   فةاالستضااهدة و المش : عالقةالمطلب الثاني

 ثلثة مباحث: وفيه، ه والقانون الفق في   االستضافةالمشاهدة و  :الثاني الفصل

األول  الذينالمبحث  و   :  المشاهدة  الم  ،االستضافة لهم حق  لقرر والمدة  منة  ومعايير   همكل   ،

 ، وفيه أربعة مطالب:تقديرها

 . ماه، والمدة المقررة لواألم األب : لاألو  المطلب 

 .مدة المقررة لهمت، والوالجدا األجداد  يالثان المطلب 

 .مدة المقررة لهمذين لهم حق الحضانة، والالب ر قاباقي األ المطلب الثالث:

 . االستضافةو دة المطلب الرابع: معايير تقدير حق المشاه

و   واجبات :  الثانيالمبحث   بهاالتكليام  حكاألو   ةتضافاالسالمشاهدة  المتعلقة  وفيهفية  ة  ثالث   ، 

 ب:مطال

 . والتمكين منهما االستضافةشاهدة و م طلب الم: حكولأللب االمط

 .االستضافةالمشاهدة و  واجبات : يالثانالمطلب 
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الثالث و   :المبحث  المشاهدة  و   االستضافةأثر  الطفل  الشريعة   أحكام   وفق  بها  حتهمصلعلى 

 .واالجتماعفق علمي النفس و اإلسالمية، و 

و الثالثل  فصلا المشاهدة  دعوى  ا  ةافستضاال:  يه  ف و   ،ينيةالفلسطشرعية  الم  لمحاكفي 

 مبحثان:

 ، وفيه مطلبان: وأثر إقامتها االستضافةو  لمشاهدةدعوى ا : إقامةالمبحث األول

 . ةضافاالستألول: إقامة دعوى المشاهدة و المطلب ا

 .االستضافة: الخصم في دعوى المشاهدة و أوال  

 الدعوى.  ةئحروط ال ا : شنيثا

 .هااتويمحت، و عوى ة الد الئح عناصر:  ثالثا  

 .االستضافةالمكاني لدعوى المشاهدة و  تصاص خ اال: لثانيلب االمط

، وفيه ونظر القاضي فيها  الستضافةا: الدفوع الواردة على دعوى المشاهدة و الثاني  بحثالم

 : بانمطل

 . افةستضال ااهدة و المطلب األول: الدفوع الواردة على دعوى المش

 : الدفوع الشكلية.أوال  

 ية. عضو المو  الدفوع: يا  ثان 
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 عوى والدفوع.ظر القاضي في الد الثاني: ن طلب الم

و قر ال  :الرابع  لفصال المشاهدة  دعوى  في  واألحكام  ذها،  وتنفي  واستئنافها  االستضافةارات 

 وفيه مبحثان:

 ، وفيه مطلبان: افهاتئنواس ةستضافالاالقرارات واألحكام في دعوى المشاهدة و : األول حثمبلا

 .االستضافةو  المشاهدةدعوى  حكام فيألات واالقرار ول: المطلب األ

 .االستضافةة و المشاهد  في دعوى  نافستئاالالمطلب الثاني: 

و :  الثانيالمبحث   المشاهدة  المحاكم  تال  الت والمشك  الستضافة االتنفيذ في دعوى  تواجهها  ي 

 ، وفيه مطلبان: الشرعية فيه

 . ةتضافساالة و لمشاهد عوى اتنفيذ القرارات واألحكام في د : لاألو  المطلب 

الثاني:لا التي  مطلب  في   المشكالت  المحكمة  األحكام   تواجه  المشاهدة   تنفيذ  دعوى  في 

 وحلول مقترحة لها. االستضافةو 

 يات.ص و لتوا: الخالصة وأهم النتائج الخاتمة

 . االستضافةمشاهدة و لاى لدعو  تطبيقيةالنماذج والوالقرارات،  االعمامات : الملحق
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  وصلة الرحم وعلقتها بالحضانة  ةاالستضافة و هدشاوى المدع ريف عت ول:األ صل الف

 . االستضافةشاهدة و تعريف دعوى المالمبحث األول: 

 . وصلة الرحم نةضابالح  االستضافةالمبحث الثاني: علقة المشاهدة و 
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 . افةستضالااهدة و المبحث األول: تعريف دعوى المش

 .المطلب األول: تعريف الدعوى 

 .اهدةيف المشعر تثاني: ال طلبالم

 . االستضافةث: تعريف الثال المطلب
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 : االستضافةلمشاهدة و دعوى ا : تعريفولث األ المبح

على تعريف كل من الدعوى،   ال  أو   قوفلوصول إلى تعريف دعوى المشاهدة واالستضافة، ينبغي الو ل

  ونيين القانء، و االفقه  حاصطال في    ،واصطالحا    منها، لغة  على كل    عرفوالت   ستضافة،والمشاهدة، واال

 المبحث. سيتم بحثه في هذا وهو ما

 :وى الدع ول: تعريف المطلب األ 

اللغةالدعوى   المرء  :في  لما يدعيه  ال، و (1) اسم  إليه  و   ،و  دع  فعل  من  نسبه  ادَّعى على شخص شيئ ا: 

 .(2) قاضاهو ى عليه، الدعو أقام و ند القاضي،  ه ع في وخاصمه

طال  ومنه قول هللا تعالى: ان أو با؛ حقا  كته ليأي زعم  يفس بته لنيته طلدعواه  تمني شيء توادعيت ال

ِقيل   ) ذ ا  و  ُعون    ۦ ُكنُتم ِبهِ   لَِّذيٱه َٰ ،  (4)   دعاوى بكسر الواو وفتحهادعوى  وجمع    ،الدعوى واالسم    ،(3)(ت دَّ

 . (5)لب وهو الط، لدعاءقة من ات الدعوى: مشف

 
، دار صادر،  مهملةال  الدال، فصل  الواو والياءكتاب  مكرم بن علي، لسان العرب،  منظور، محمد بن    ابن  ر:انظ  (1)

 . 257 ، ص 14م، ج 1993بيروت،

،  1ج    م،2008،  1ط  ،  تبيرو ،  بلكتاعالم    صرة،اة العربية المع، معجم اللغعمرالحميد    حمد مختار عبدعمر، أ  (2)
 . 748-747ص 

   . 27ة يآسورة الملك،  (3)

ت رو بي،  لميةعالمكتبة ال،  كبيرالشرح ال  غريب  المصباح المنير في، أبو العباس،  محمد بن عليبن  ، أحمد  لفيوميا  (4)
 . 194ص  ، 1ط، ج  ، د. 

ار  د  ،من العلماء  ه وصححه جماعة طضب:  حقيقت  فات،يالتعر   ،ريفلزين الشن علي امحمد بعلي بن  الجرجاني،    (5)
 . 104  ، صم 1983، 1:ط ،بيروت ،العلمية لكتبا
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 : صطالحاالفي الدعوى 

الشيء إلى نفسه حالة  إضافة  المدعيصد به يق اضيد القعنل قول مقبو  يه ة: ف الحنفيتعري

 .  (1)  المنازعة

 . (2)  حقا  أوجب له ِلم  بحيث لو سُ  هي قول المدعي تعريف المالكية:

 .(3) معند حاك عن وجوب حق على غيره  من المدعي إخبار هي  تعريف الشافعية:

 . (4) فى ذمتهأو ره، غي اق شىء فى يد ستحق إلى نفسه ا ة المدعيإضافهي  تعريف الحنابلة:

  .(5) "على الغير  حق بات نسان إث قول يطلب به اإل" بأنها: بعض المعاصرينعرفها كما 

 
ْلِبي ِ ائق  جن ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقعثمان بن علي بن محزيلعي،  انظر: ال  (1)   بعة األميرية، ، المطوحاشية الشِ 

مختار، دار  ر على الدر الار، رد المحتعم  ن عابدين، محمد أمين بناب  ،  290، ص  4هـ، ج  1313،  1القاهرة، ط  
 . 541، ص5، ج2م، ط1992بيروت،  كر،الف

واء الفروق، الناشر: عالم  ي أنإدريس ، الفروق = أنوار البروق ف لعباس شهاب الدين أحمد بن القرافي، أبو ا :ظران (2)
 . 17، ص  1د.ت، جالكتب، د.ط ، 

الكتب العلمية،  معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار ي المحتاج إلى الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغن  ظر:ان (3)
 . 399، ص  6ج م،1994، 1ط

عبد المحسن التركي، الدكتور عبد     بن الدكتور عبد ّللاَّ   ، تحقيق:محمد  عبد هللا بن أحمد بن،  دامةابن ق  ظر:ان  (4)
ج    م،1997،  3  ، طية السعوديةالمملكة العرب  الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،،  محمد الحلو  الفتاح
 . 275ص ، 14

   .104ص ، تفاريالتعلجرجاني، ا (5)
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د به إنسان طلب حق  امه في مجلس القضاء، يقصمقبول أو ما يقوم مقل  قو "ومنهم من عرفها بأنها:  

 .(1) "ه أو لحمايتهثللمن يم له أو 

 . (2) "خر في حضور الحاكمن آ ه مقاحد حطلب و " :هابأن  (1613)ة لماد جلة في اكما عرفتها الم

القانون و  لكيفية جريان  اإلجر   وعةمجمي  ه  :ني المد   الدعوى في  المقررة  أمام  اءات والقواعد  التقاضي 

ة  ا من التفريق بين الدعوى والمطالب هنال بد عات، و بقا  لما تقتضي به العادة في قوانين المرافالقضاء ط

 .(3)طالبة به بمقتضى القانون عي للموضو ق مح باشرةهي: م يةائ لمطالبة القض، فاالقضائية

يف  انون قد استعان في تعر نالحظ أن القه اإلسالمي والقانون،  في الفق  عوى ف الد تعري  وبالنظر إلى

   يلي: وكذلك نالحظ ما ،الميالدعوى بالفقه اإلس

بأنها قول مقبول أو متعريف الفقهاء للدعو   نإ -1 أعم  هو    ،قحال  بقصد طلب   مهام مقا يقو ى 

القانوني  تعريف  من  طلب وأشمل  بأنها  للدعوى  للن  ،ين  الحق  إضافة  إن  الفقهاء   عند فس  إذ 

   .(4)ب طلالب ت اقترنبينما ليست دعوى عند القانونيين إال إذا  ،دعوى 

 
كتب، ، دار عالم اليةار والتجمدنية  ال  فعاتمية وقانون المراإلسالعة االشري  ة الدعوى بيند نعيم، نظريمحمياسين،    (1)
 . 83م، ص  2003رياض، ال

 . 907م، ص 1923 ،3، بيروت، طدبيةاأل، المطبعة 3116م، شرح المجلة، المادة م رستباز، سلي (2)

 . 222، صم2008 ،1ة، عمان، ط، دار الثقافن و ل إلى علم القانالمدخ ج،جور  ن،ف، عباس/ حزبو الصرا (3)

للقارج  يقولومثال هذا أن    (4)  يران التعبفهذان    ،مع فالن هو لي"صان الذي  لحأو "ا  ،أخذ حصاني"  نفالضي: "ل 
 . ه"أطلبأن يقول: "وأنا ك ،بالطلب إال إذا اقترناالقانونيين  عند  ى عو د  تينما ليسب ،دعوى عند الفقهاء
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والقانو تعرين  إ -2 الفقهاء  عند  الدعوى  النيين  ف  للقيعتبر  الدعوى    شرطا    ضاءلجوء  العتبار 

فالدعوى إذا لم تكن    ،يبحالة حضور القاضد الدعوى  ين تقي فاد متسالم؛ وهذا هو  ا  طالحاص

  كما يفهم أن اللجوء للقضاء يشترط أن   ،د دعوى في االصطالحتع  ال   ،في حضور القاضي

و   يكون  عند ومكانه    قتهفي  طلبت  ما  دعوى  تعد  خ   فال  المكا القاضي  المخصص ارج  ن 

 .ساالنالقاضي بين  قضاءأو خارج الوقت المخصص ل ،ضاءللق

لى  ن عنيي بينما يركز تعريف القانو   ، احية المضمون عريف الفقهاء على الدعوى من نز تيرك -3

 ،فقهاء أقوى وأثبت لف اتعري  نا فإلهذ   ،ويعبر عنها باإلجراءات   شكلياتها   الدعوى من ناحية

 ير الدعوى. ي هذا تغوال يعن  ،الدعوى تتغيرألن بعض إجراءات  نظرا  

تعريف كالمذ التعريف   -4 من  لقانونلا  ات ور  الدعيين  بين  يفرق  وإجراءاتهم  الدعوى   ،اوى  فعرف 

ا والقواعد  هي  ،  للتقاضي  ررةلمقباإلجراءات  وليست  للدعوى  تابعة  اإلجراءات  هذه  أن  مع 

   دعوى.ال

من تلك التي    ى بشكل أفضلريف بالدعو تحقق التع  ،الفقهاء للدعوى   يف تعر داول  فإن ت  ذاله

 ون. ا القانونيوضعه

 

 

 



17 

 

 :ف المشاهدةعري: تثانيالمطلب ال

اللغة  المشاهدة الح  :في  على  ويدل  شهد،  الفعل  على    (2) المعاينةو   (1)ضورمن  يء  الشواإلطالع 

الشاهد ،  (3) عيانا   يقول  ،ومنه  كأنه  بشهادته  ع  ألنه  اطلعت  ذللقد  بمعنى    المشاهدة  أتيوت  ،(4) كلى 

 . (6)حدى الحواس، واإلدراك بإ(5)الرؤية

 لى الشيء عيانا . ع عطال واالعاينة، هو الم ب:لو المط ىوالمعن

للطرف الذي لم تثبت  عتبارها حقا  با  دة"في كتب الفقهاء لفظ "المشاهلم يرد : حصطالفي االة المشاهد 

التي جاءت   (7) ل نفس المعنى، كلفظ المعاينةتحم يعها جمرى أخ ا  ، واستعملوا ألفاظله حضانة الصغير

 
الناشر:  ، سالم محمد هارون : عبد ال، تحقيقعجم مقاييس اللغةم ،أحمد بن فارس بن زكرياء، انظر: ابن فارس (1)

 . 221، ص  3ج م، 1979، دار الفكر

الدالرازي،    (2) هللا  ينزين  عبد  أبيأبو  بن  محمد  المخت  ،كرب    تحقيق،احصحار  ال  ،  ة تبالمك  ،محمد  يخشيوسف 
 . 170ص، م١٩٩٩  ،5، ط تالعصرية، بيرو 

ابن  ا  المناوي،  (3) الدينلعابدين  زين  على  ا،  محمد  زين  امهملتوقيف  الكتبعال،  يفلتعار ات  طرةالقاه،  م   ،1 ،
 . 209ص ، م1990

 . 432، ص1، جبيريب الشرح الكغر المصباح المنير في ، وميالفي (4)

  ،عبدد حسين بن    حقيق،، تمن الكلوم  العربوم ودواء كالم  لالعشمس  ،  ليمنيا  ى وان بن سعيد الحمير نشيري،  الحم(5)
 . 3573ص   ،6، جم  ١٩٩٩ ،  1ط ،قدمش، الفكر يروت، دارب، الفكر المعاصردار 

 . 497، ص 1، جار الدعوةد  يرهم، المعجم الوسيط،وغ حمدات، أهيم / الزيمصطفى، إبرا  (6)

 . 111، ص 16، ج م3199بيروت، د.ط، ، رفة المع  دار مبسوط،ال ،ن أحمد بن أبي سهلب محمد خسي،لسر ا (7)
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مه  ار، فقد تكلم في معرض كالبص اإل  حمصطلبدين بن عا شية اب في حا  ت ة، كما جاءبمعنى الرؤي

 .(1)م""يمكنها أن تبصر ولدها كل يو  ة فقال:عن المشاهد 

 ،(3)ربالبصالمشاهدة  ، و (2) النظر:  يعني  بالمشاهدة الحسية  المشاهدة في مواضع أخرى   وعرف الفقهاء

 . (4)لزيارةفظ اول

ي لم  القانون:  في  القانو المشاهدة  المعتطرق  في  مول  ن  الالمحاكبه  الفلسطينيشم  وضع  إلى  ة  رعية 

المادة   نص ة  راسود   بعد النظر  للمشاهدةاستنباط تعريف    ثةوحاولت الباحمشاهدة،  الب  تعريف خاص 

لعام    (163) األردني  الشخصية  األحوال  قانون  ف  المعمول  م1976من  المبه  الحاكي  شرعية  م 

المذ   ،الفلسطينية المادة  تنص  ف  األب   م وحقاأل   حق  يتساوى ":  أنه  علىكورة  حيث  الجد ألب  ي  أو 

عن الصغير  غرؤية  يد  في  يكون  مدما  المش  فيكون   ،(5) "له حق حضانتهمن  يره  دعوى  ة اهد تعريف 

  العامين  هناوز سم يتج أنها: طلب يقدم من قبل الطرف غير الحاضن بمعاينة ورؤية الصغير الذي لب

 
عاب  (1) أمين  ابن  محمد  رد دين،  ال  المحتار  بن عمر،  الدر  دار  مخعلى  بيروت،تار،    ، 3، ج2طم،  1992  الفكر، 

 . 571ص

 . 571ص ،3جتار، مخعلى الدر ال المحتار، رد  عابدين ابن (2)

ي محمد  يق: الشيخ علتحق  الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي،ي بن محمد، الحاوي  ، أبو الحسن علالماوردي  (3)
الموجودال  -معوض   عبد  أحمد  عادل  طشيخ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ج  1999  ،1،  ص  11م،  ؛  507، 

 . 109ص لتعريفات، الجرجاني، ا

 .224ص ،8م، ج1968  ط، د.قاهرة، بة الي، مكتالمغنمد، بن محهللا بن أحمد قدامة، عبد  بنا (4)

 . م1976ردني لسنة  ل الشخصية األمن قانون األحوا 163انظر المادة  (5)
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بي عن قرب  المتفق عليه  والزمان  المكان  أالدعو   ن طرفي، في  القاضي،حيلذين  لاو  ى،  دون   ددهما 

   ضافته.ت سالحق با

 : ستضافةاالريف : تعالمطلب الثالث

اللغة  ستضافةاال اضا   :في  إليه، ف  ومال  وضيافة ،  ضيفا   به  نزل  وضيافة :  ضيفا   يضيفه  لرجل 

 يأنا ،  ل: أضاف فالن فالالمستضاف هو نفسه المضاف، لذلك يقاضيافة، و ال  إليه   : طلب واستضافه

ضم الميم: هو الذي والمضيف ب  ،(3)أو لم يدععي  ، د (2) عند غيره  هو النازل  ف:ضيوال  ،(1)لجأ إليه

 .(5)اضيف  هعند  الرجل من اآلخر أن ينزل : هي طلب االستضافةف ،(4) أنزل عنده الضيف

 خر أن ينزل عنده ضيفا . آلرجل من اال و طلب اد: هوالمعنى المر 

 
ا  علي،   بن  مكرمابن منظور، محمد بن    (1) العرب، كتاب  الضاد،  لفاء،  لسان  بيروتصاددار  فصل  م،  3199،ر، 
 .  209-208، ص9ج

 . 974 ص، 1م الوسيط، جالمعج يرهم،د وغ، أحمتالزيا اهيم /، إبر صطفىم (2)

 . 226ص  م،8198  ، 2ط شق،دم، ب، سعدي، القاموس الفقهي، دار الفكرحبي أبو (3)

 . 636ص ،2المصباح المنير، ج، يوميالف (4)

مختار،  عمر(5) أحمد  دلي  الصواب  معجم،  االلغوي  العربلمثقل  العا  ،يف  القاهرةلم  ،  1ج،  م2008،  1ط  ،كتب، 
 . 111ص
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اال  ة ستضافاال اال تعال ج  خر ي   لم:  صطالحفي  عن  لال  صطالحيريف  اللستضافة  لالمعنى  ه،  غوي 

ه مدة معينة، للعناية  عند ره  الطرف غير الحاضن يطلب أن يضيف صغي   عني هنا: أنت  االستضافةف

 . (1) تقاضيال ضي أوالتراه وإكرامه، وذلك إما بهمال تربيته، وتوجيبه، وإك

القانون:    ستضافةاال يتطرق  في  الم  بالقانون  الشلما  ه فيلمعمول  الر حاكم  وضع  إلى  ية  طين فلس عية 

انة  لحضم استضافة بالنظر في أحكالالباط تعريف  ، وحاولت الباحثة استن ةتضافاالس ب تعريف خاص  

الحاضن غير  يطلب  أن  أنها:  على  بها  صي  ،األمين  ،المعمول  على  االقادر  لقيام  وا  لصغيرانة 

 .يحقق مصلحته بما ضي بهأو المق هيلتفق عن المان والزما، في المكصغير ضيفا  الإنزال شؤونه، ب

د يتضح مما سب أن  ذكره  و المشعوى  ق  الف  االستضافة اهدة  يقوم    قه اإلسالميفي  ما  أو  تعني: قول 

أقامم إلثبات ه  القاضي  الحاضن  مام  غير  الطرف  باحق  القائم  الصغير،  نحو  في  لتزاماته  أن  ، 

أو    هاعلي  تفاقي يتم االتالوالمدة    زمانالو   انمكب أو يشاهد الصغير في اله المناسفه بمسكنتضييس

 . (2)  ون صلحة الفضلى للطفل المحضالمته  ا اضي مع مراعالق يحددها

في  القانون    أما به  الشرعيحاكالمالمعمول  الفلسطينية  م  يضع فة  المشاهدة    ا  خاص  ا  تعريف  لم  بدعوى 

انبطستوا،  ةاالستضافو  و   ا  تعريف  لباحثةت  المشاهدة  ق  (163)ادة  لما  من  االستضافةلدعوى  نون  امن 

لعام    لشخصيةاال  حو األ أحكابالنظر  و ،  م1976األردني  بهافي  المعمول  الحضانة  والتعميم رقم  م   ،

 
المحا  ل، بحث بعنوان:د، عادعد/ عيي، سلتميما(1) الشخصبضون  ستضافة  الفقه اإلسالمي وقضايا األحوال  ية،  ين 

 . 5م، ص 2017د العزيز، ببن ع مير سلطانعة األجام

 . 7صال الشخصية، األحو  ضاياسالمي وقاإل فقه حضون بين الفة الم، بحث بعنوان: استضاتميمي: النظرا(2)
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: تقديم طلب من الطرف غير الحاضن  على أنها  ،(1)   ي القضاةقاض  واندي   الصادر عن  2012/ 59

الق  إذا توافرت ،  وليأو الاألم  سواء كان   ء  ضاق فيه من ال  لب ، يطانون فيه الشروط التي نص عليها 

منتمكين ا  ،ومشاهدته  رالصغي  باستضافة حقه    ه  الذ لمكافي  والزمان  علي ن  يتفق  الطرفان  ي  ه 

 بما يحقق مصلحة الصغير.  ،ذين يحددهما القاضيلال أو ،نالمتداعيا 

التعريف  في  النظر  خالل  السابقينومن    دعوى أن  القول    يمكن  االستضافةو ة  مشاهد ال  وى دعل  ين 

و مال ا   الطرف  من  ب لط  : هي  افةاالستض شاهدة  بالحاضن  غير  في  الصغي  نحوته  امالتز القائم  ر 

ي مع مراعاة  القاضن أو  يعي متدا المن قبل  هما  علي  المتفق في المكان والزمان    ه أو مشاهدتهاستضافت

 .لصغير المحضون ا مصلحة

 
 .  109-108  ص ،( 59/1220م )م رقتعمي ،  (1)رقم لحق انظر: م(1)
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 . صلة الرحمبالحضانة و   االستضافةو ة المبحث الثاني: علقة المشاهد

 . ضانةبالح افةستضاالاهدة و شعلقة الم األول:المطلب 

 .الرحملة بص  االستضافةلب الثاني: علقة المشاهدة و مطال
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 : بالحضانة افةاالستضة و مشاهدقة الألول: عللب االمط

لبيان  ذا   لللصغير المحضون بحق الحضانة كثيرا    االستضافةحق المشاهدة و يختلط   سوف أتعرض 

 هما: عالقة بينال

ال  يدور الشريعة    ، فالحضانة ما يضره  دفعضون و المح   غيرالصلح  فظ مصاح على    حضانةحق  في 

المشاهدة ف،  (1)"وقايته عما يؤذيها يصلحه و ته بموتربييستقل بأمره   القيام بحفظ من ال"ي:  اإلسالمية ه

،  وصيانته   الصغير المحضون هو حفظ  ا  مهمن مقصود  الفي أن    انة لحضتتفق مع حق ا  االستضافة و 

الحفيكو و  ا  ظن  الحضان  لطعاماو يت  والمب  لجسمفي  مدة  طوال  والتربية  أو  والتوجيه  المشاهدة  أو  ة 

ال  ، ةتضافاالس بأما  اف  ينهمافرق  أن  الحضانة  االستضافةو   لمشاهدةهو  من  مقتطعة  في  مدة  ألنه  ؛ 

المحض الصغير  يلزم  الحضالحون  الحضانة  فترة  طوال  بداي اضن  من  سن  انة  انتهاء  وحتى  تها 

مفتر   يهف  فةستضاإلا ا  أم  نة،الحضا منيع ة  المحضون    نة  فيها  ينتقل  الحضانة  للمستضيف فترات 

في أيام    ا أيام الدراسة عنه  ة الصغير، وتختلف في على مصلح بناء  لقاضيسبما يقررها اوهذه المدة ح

واألعياد، واإلجازات  عن    أنا  مك  العطالت  تختلف  و المشاهدة  فيها    بأن  االستضافةالحضانة  ليس 

جهت،  مبي نص   انة بالحض   لوية األو ة  ومن  ال  (154)المادة    فحسب  األحوال  قانون  شخصية من 

لسنة   ب  م7691األردني  ا   ،األمه هي  المعمول  النساء  ،ألمثم ألم  من  للمحارم  المشاهدة (2) ثم  أما   ،

واألب ف  ستضافةاإلو  األم  حق  من  المادة    ب حسب  تكون  نص  األحوال   (163)شرح  قانون  من 
 

،  3، طم1991  ،بيروتب اإلسالمي،  مفتين، المكتن يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعدة ال يالد  لنووي، محييا  (1)
 . 98، ص9ج

 م. 1976ة  ل الشخصية األردني لسنمن قانون األحوا 154ر المادة انظ (2)
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أصلها    حيث األصل التشريعي فحق الحضانة  نم، و (1)به  عمولالم  م6197نة  لس  الشخصية األردني

ِلدَ   آر  ضَ ت    لَ )  ل هللا تعالى:الكتاب من قو   ا ورد فيم  بَِولَِدَها َوَٰ
أن امرأة  قالت: يا رسول     ، والسنة(2)   (ة ُۢ

 ناد أوأر   ي،قنله طأبا، وإن  ، وحجري له ِحواء  دي له ِسقاء  له وعاء ، وثني  بط   هللا، إن ابني هذا كان

ا حق  أم،  (3)"ا لم تنكحيأنِت أحق به م":  -وسلمصلَّى هللا عليه  -هللا  ل لها رسول  ي، فقانمعه  ينتز 

 الفقهاء والبحث في   ات على اجتهاد   التي يعتمد فيهامن المسائل المستجدة   يفه  ضافةاالستة و لمشاهد ا

 .(4)ءاه لفقعند ا ليهاق عمتفال غيرئل  وهي من المسا، مصلحة المحضون لنظر في الشريعة، وا اصد مق

 

 

 

 

 

 
 

 م. 7619ة  ي لسنلشخصية األردنون األحوال ا انمن ق 163ادة انظر الم (1)

 . 332آية قرة، الب رةسو (2)

  ، شعيب األرنؤوط يق:  ود، تحقسنن أبي دا  ، هـ(  ٢٧٥  -  ٢٢٠اني )ليمان بن األشعث األزدي السجستس  ود، أبو دا(3)
 . 588، ص3م، ج 2009،  1، طيةالعالمالة لرسدار ا 

 . 11-10ص خصية، الش حوال ألقضايا امي و الفقه اإلسال يناستضافة المحضون بمي، التمي انظر:(4)
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 رحمبصلة ال  االستضافةدة و : علقة المشاهالمطلب الثاني

الرابطة تنفصم  الحسابا  الزوجية  عندما  تصفية  مرحلة  للصغير  يقرر    ،ت وتبدأ  قطع صلة  الحاضن 

أصوله،   وبين  المحضون  الصغير  بين  عفالرحم  مصلتؤثر  األبناءلى  يستعمل  حيث  الصغير،    حة 

ينسون   ،بينهم  لضفال  نسون يو هم،  آبائد  ض  حا  سال ف  كما  األرحام،  الر أهمية صلة  من  م  حصلة  ُتعد 

مجتمع اإلسالمي  ال   أن  تعلم  أوجبها هللا تعالى على عباده، خاصة  وأن جميع الشعوب بادات التي  الع

يميزه   ما  األرحامو الترابط  هو  أكثر  وقد نصلة  قو   هى هللا ،  األرحام في   لى:تعاله  سبحانه عن قطع 

يۡ ۡل  ف ه  ) فِ مۡ تُ ع س  ُتۡفِسُدوْا  أ ن  لَّۡيُتۡم  ت و  ِإن  و    ي  ُكمۡ   ٓواْ ُتق طِ عُ ٱأۡل ۡرِض  ام  ف أ ص    أ ۡرح  ٱَّللَُّ  ن ُهُم  ل ع  ٱلَِّذين   ِئك   ۡم  هُ مَّ ُأْول َٰٓ

ر   رضي    سىعن أبي مو :ل قطع األرحامي تدل على هو األحاديث الت   أما السنة فمن  ،(1)(مهُ و أ ۡعم ىَٰٓ أ ۡبص َٰ

"قال عنه  هللا الوالد وولده"ول هللا صلى هللالعن رس  :  بين    أبي هريرة عن  ، و (2)  عليه وسلم من فرق 

م، الرحامت  قمنه  غ  فر ما  فل  ق،خلالهللا  خلق  " قال:   عليه وسلم  صلى هللا   نبيعن العنه،  رضي هللا  

بِ ف فق  وِ قْ ح  أخذت  له: مه،  الرحمن،  العال  مقام  هذا  قال:  قطيال  من   بك  ائذ قالت:  أ الأعة،  ن   ترضين 

  -  ل هللارسو   أيضا    قالكما  ،  (3)   "من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك  أصل

 
 . 23-22آية ، مدمح  سورة(1)

محمَّد كامل قره   -مرشد عادل  -ب األرنؤوط شعي، تحقيق:  سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيدبن ماجه، ا (2)
اب التجارات، باب النهي عن التفريق أبو ،  م 2009، 1طالرسالة العالمية، اشر: دار ع بد الل طيف حرز هللا، الن  -لي بل

 . 359، ص  3ج، 2250سبي، رقم الحديث بين ال

بنخاري،  الب  (3) محمد  هللا،  عبد  ال،  إسماعيل    أبو  العلماء ج  ،تحقيق،  ري بخاصحيح  من  الكبرى لمطا،  ماعة  بعة 
 . 134ص، 6، ج4830مكم، حديث رقم طعوا أرحا، باب وتق ، كتاب تفسير القرءانهـ ١٣١١صر، ميرية، األم
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 ألخيه مثلما يحب  ن أن يحبَّ لى الحاضعف  ،(1)"رحم  طعقالجنة  ايدخل  ال  ":  - عليه وسلم  هللا  ىل  ص

 . لنفسه

  ، إعطاء حق الزيارة لصاحِبه   بالفضلالعرفان    أقل، و (2)(  ۡينَك ۡم  بَ   لَ ضۡ ۡلفَ ٱ  ا  تَنَسو  َوَل  ) تعالى يقول:    وهللا

صغ  خصوصا   المحضون  كان  فإذا    ألنه  ،يرا  وإن  بعيدا    نفك  ينشأ  أقرب  غريبا    الحاضن  ائه  عن 

يفإن  ن؛ رياآلخ قد  الشعو ه  الفقد  بهذه  له  ،ةقراب ر  تربية  هذا  في  الرحم  ويكون  قطع  والعكس   ،على 

افإذ   ،صحيح بينه  اللرت  ستما  أقربائبو قيا  الرحم  ،هين  يربيه على صلة  فقدان    ، فهذا مما  ويمنع من 

 ن أرحامه.معاني القرابة بينه وبي

 
  مطبعة،  محمد فؤاد عبد الباقي  ق:حقيت،  صحيح مسلم،  ابوري النيسقشيري  ج الالحجا  م بن ن مسليبو الحسأ،  لممس  (1)

ة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث  لباب ص داب،والصلة واآلبر ، كتاب الم 1955 ،رةقاهشركاه، الي و ي الحلبعيسى الباب
 . 1981، ص 4ج ، 2556م رق

   .        372 سورة البقرة، آية (2) 
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 .ن و نالفقه والقفي ا  االستضافةالمشاهدة و  :انيلثا لالفص

 .هار دي، ومعايير تقة لكل منهمالمقرر  والمدة ،االستضافةلهم حق المشاهدة و  نذيال: ألولالمبحث ا

 . واألحكام التكليفية المتعلقة بها  االستضافةو  المشاهدةط رو لثاني: شحث امبال

المشا أثر  الثالث:  و المبحث  ا  ضافةاالستهدة  ومصلحت لطفعلى  النفس ل  علمي  وفق  بها  ه 

 .إلسلميةيعة ا فق الشر و و الجتماع، وا
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 ،ممنهكل لة والمدة المقرر  ،االستضافةهدة و لهم حق المشا الذين: المبحث األول

 لب:ربعة مطا، وفيه أهار تقدير ايي ومع

 . لهما المطلب األول: األب واألم، والمدة المقررة                 

 . جداد والجدات، والمدة المقررة لهمألا :لثانيا طلبالم

 لمدة ، وامشاهدة واالستضافةم حق الب الذين لهر قاالث: باقي األب الثالمطل

 . المقررة لهم

 .ضافةاالستدة و هالمشق ار حتقدي  رايي: معالمطلب الرابع
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 المطلب األول: األب واألم، والمدة المقررة لهما:

األقانو   ينص  الشخحوان  الفلسطين   م1976لسنة  (  61)  قمر   صيةل  به في األراضي  ية في  المعمول 

  في يد   ي مشاهدة الصغير عندما يكون يتساوى حق األم وحق الولي ف"  :لى أنه ه عمن   (163)المادة  

ختالف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته لألم والولي مرة كل  ، وعند اإلنتهحضاحق    ممن لهره  غي 

على  لحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان  مصنها حسب  مكاهدة و المشاد زمان  حديي ت أسبوع، وللقاض

 .(1) ك"ذل

ي  ير فيس ع  و برة شرعا ، لذا كان العمل بهذا الموضة تنبع من المصلحة المعتتهاديفي ذلك اج  فالمسألة

بملشر ام  المحاك س  حافظات عية  عن  تعميم صادر  وفق  الغربية  السابق  الضفة  القضاة  قاضي  ماحة 

إدعي  الشيخ واليوسف  الحاجةالتجربة    فبعد ،  2012/ 59الرقم  مل  ذي يحس  إعادة  اسم  كانت  إلى  ة 

ر  دو لص  داته، األمر الذي هيأت المجتمع ومستجديد بما ينسجم مع متطلباه وصياغته من جيالنظر ف

كث تع المجل  ةير ميمات  األعلىعن  الشرعي    س  القضاةو للقضاء  قاضي  دعوى    ،ديوان  بخصوص 

 .  اكم الضفة الغربية الشرعيةفي مح يا  ا حالمل بهلجاري العامشاهدة الصغار و 

كن  ث تم، حيلألب واألم  ا  مشروع  ا  حقة الصغير  مشاهد   كانت   م59/2012رقم  السابق  تعميموفق الف

األب   أو  رؤياألم  الصغمن  عند المحضو )ير  ة  ين(  الحضانة  في  كون ما  حق  له  ممن  غيره  ،  يد 

س وعشرين  أربع  إلى  تمتد  األسبوع  في  مرة  الس  ةا مراعمع    ةمتواصل  عةاواستضافته  محضون  ن 

و   وظروفه أوال   مصلحته  يحقق  ثانوبما  الدعوى  تيمصلحة طرفي  أن  ويجوز  فترة  ا ،    االستضافةمتد 

 
 . م1976  سنةل( 16)  رقم ردنيألون األحوال الشخصية امن قان 163مادة انظر ال (1)
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تقباال  مع  الدعوى  طرفي  بين  كفتفاق  كل  عدلية    الةديم  إلى  لض  والاألحفي  المحضون  إعادة  مان 

فترة   انقضاء  بعد  إقامةاالستضافةحاضنته  كانت  إذا  وهذا  اطرفيال  ،  فلداخ  عيين دا لمتن  سطين، ل 

تع الطلب  على  بناء  للمحكمة  مع  ويمكن  المشاهدة  حكم  تغيبناء     تضافةسالاديل  ظروف  على  ر 

األحوال، كذلك ال    كل   في  المحضون حة  اة مصلعمرا ما مع  كان إقامتهه أو الحاضن أو مالمحكوم ل

 ستضافة للطفل قبل تجاوزه السنتين. ا

األأما   القانون  األر ص شخحوال  لعام  ية  غير    2019دني  من  للطفل  المبيت  صالحية  أعطى  فقد 

 أيام متتالية أو متفرقة خالل الشهر. 5الحاضن مدة 

   :أنه ص علىقانونية تن مواد إضافة اقترح وبناء  على ما سبق 

استضافة المحضون لمدة خمسون ساعة متواصلة    ( األب أو األمضن) الحاف غير  للطر   قيح -1

 .لمدرسيةسبوع خالل فترة اإلجازات والعطل افي األ

للقيام على مرض الصغير يح -2 لم تكن الحضانة بيدها أن تطلب حضانة مؤقتة  إذا  ق لألم 

 حتى شفائه. 

مشاهدته فوق المحكوم به بعد  يحق للطرف غير الحاضن)األب واألم( استضافة المحضون و  -3

 ة دخل بها. شفاء الصغير من وعكة صحي
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 : لمقررة لهمدة الماو ات، الجدو جداد : األالثانيالمطلب 

الشخصية  ينص  األحوال  )  قانون  رقم  لسن61األردني  فيالمعمو   م1976ة  (  به  األراضي    ل 

لألجداد حدد رؤيته  صغير تال  هدةختالف في مشااال  عند   :منه على أنه  (163)دة  ية في الماالفلسطين 

إذا لم  غير  الص  صلحة سب محانها  ة ومك، وللقاضي تحديد زمان المشاهد في الشهرمرة    ألم والجدات 

 . يتفق الطرفان على ذلك

التو  مشا  2012  / 59عميم  وفق  الصفإن  والجدات مشروع  غير حق  هدة  حلألجداد  اليث  ،  جد يمكن 

من رؤية الصغير )المحضون( عندما يكون  هلية(  لأل  انهفره أو فقد ه أو سموت)ب  عند عدم األب ألب  

إلى أربع وعشرين ساعة مع  متد  ت  عو ألسبفي ا  ه مرةتضافتفي يد غيره ممن له حق الحضانة، واس

الم سن  يحققمراعاة  وبما  وظروفه  أوال     حضون  ثانيا  مصلحته  الدعوى  طرفي  ال  ومصلحة  حيث   ،

تفاق بين طرفي الدعوى مع تقديم  باال  ستضافةال ا ة  فتر ، ويجوز أن تمتد  تينلطفل دون السن استضافة ل

إ  لضمان  األحوال  كل  في  عدلية  إلو المحضعادة  كفالة  حان  فترة    بعد   تهنض ى  ،  االستضافةانقضاء 

عدم  األب عند    ن الجد ألب يأخذ حكم حظ أ، ويال خل فلسطينطرفي الدعوى دا  إقامة  وهذا إذا كانت 

 األب. وجود 

   قانونية تنص على أنه: اد و م عمام لنص القانون، وسنال ا وبناء  على ما سبق اقترح إضافة 

   .ساعة 24يحق لألجداد والجدات استضافة الصغير مرتين في الشهر ولمدة  -1

في حال فقد األب أو غاب أو توفي أو فقد األهلية يقوم الجد ألب مقامه ويحق له استضافة   -2

 الصغير كاألب. 
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 :رة لهمقر حضانة، والمدة المب الذين لهم حق الر قاباقي األث: الثال المطلب

في األراضي الفلسطينية  عمول به  الم  1976  لسنة(  61رقم )   قانون األحوال الشخصية األردني  ينص  

المادة   أنه  (163)في  على  ماال  عند   :منه  في  الصغختالف  تحدد شاهدة  حق  له   نم لرؤيته    ير  م 

فالحضا مرة  األقارب  من  السنةنة  وللقاضيي  المشاهدة  زم  ديد تح  ،  حسب  ان  مصلحة  ومكانها 

 لك.يتفق الطرفان على ذ  إذا لملصغير ا

الجد ألب مقامه،   أو فقد األهلية يقوم  أو توفي    أو غاب    األبُ   د  قِ فُ   حال  يف   59/2012  تعميموفق الو 

للصغي  وإذا يوجد  أو جد  لم  أم  أو  يفإنب  ألر أب  الحضانة    حق ه  له حق  تعددوا  لمن  مشاهدة  وإن 

المشاهدةالحق فصاحب    ن مشاهدته معقارب مسائر األ ع  يمن ال  الصغير، و  تنظيم وتحديد أما  ،  ي 

اتفاقهما أو  ضنة وطاللحابين ا  قاضييحكم الفة  المشاهد  بناء  على  "اتفاقهم" على زمان  ب المشاهدة 

بذل  ضري  ومدتها على أن ال   مشاهدة ومكانهاال ي حال  األصل لكن فحة الصغير، هذا هو  لمصك 

االتف افيحاق  تعذر  فبالم  لقاضيكم  ويبين  ازمان    ي حكمهشاهدة،  ومدة  فإن    ،لمشاهدةومكان  كذلك 

ختالف  إل  ة وفقا  لمشاهدة، بل حدد عدد ساعات المشاهد د مرات اعد   تحديد   على  م لم يقتصرالتعمي

فق  أعمار كاسم  الصغير،  إذا  بحيث  اعمن  األمر  من    يرصغل ر  تزيد    سنتينأقل  ال  مدة  ميالدية 

عن   استتينساعالمشاهدة  وال  للطف،  تجاو ضافة  قبل  السل  جعل،  نتينزه  الصغير    فالتعميم  مشاهدة 

ساعا المشاهدةوعدد  ومكوزما  ت  تمديد    المشاهدةان  ن  و مدة  وكذلك  في    افةاالستض المشاهدة 

الخا واالمناسبات  كاألعياد  الطارئةصة  السلط  ود تع  ألحوال  يتعارض   التقديرية ضي  القة  ال  أن   على 

ال مصلحة  مع  أجرصغيذلك  أن  كما  ا،  انتقال  المشاهدة  عهرجاوإ  لصغيررة  طالب  على  أو   تكون 
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لم    ستضافةاإل الما  علطرفيتفق  غيران  أما  كذل  ى  الصغار  ،  مشاهدة  مشاهدا  فقد مكان  ت  بدأت 

أيام األسبف  رةبيوال  هللا  ممحافظة راالصغار في   لرسمية في العطل واألعياد ا  هاضمنمن  و   وعي كل 

وذلك وفق    ،مركز المذكورإلى الشاهدة  يد ساعة المترك تحد   وحيث تم  ،ولة لطفز حماية وتنمية امرك

ديالصادر    2021/ 18التعميم   الصغار  القضاة،  اضيوان قعن  يتم مستقبال مشاهدة  أن  في   على 

 .(1)يةاعتم االجراكز التنمية ة الغربية في م جميع محافظات الضف

د  وقصغير،  نفسية الب ان ال يضر  اختيار مك  تمي   نأ،  لصغار النفسيةا  على حالة احفاظميل الباحثة  تو 

فيكون   أو قاضي التنفيذ، الموضوعضي من قاقرار ما قضاء  بيكون تحديد مكان المشاهدة إما اتفاقا  وإ

هو   الالمكان  المشاهدة  ت مهيأمراكز  والتي  لذلك  عليها  ة  الموافقة  ي   و أم  حسب د حتتم  ما  الحقا   يده 

مة المكان المختار  ئر مالالعتباخذ بعين األلك، مع ااف على ذ شر اإل التنفيذيةبالجهة ويناط   ،صولاأل

لتحقيق األ النمان والراحللمشاهدة  للمشاهد فل كاختيللطفسية  ة  أماكن مهيأة  إلى وقت  فقد كان    ة،ار 

قت المشاهدة  صغير في مأمن و لاو ان  الطرف  ن لشرطة بحجة أن يكو شاهدة هو قسم اريب مكان المق

كن في نظري ي نزاع، لدون أ  مشاهدةبعد انتهاء مدة اله  ليضونه إمح  ودة الحاضن من ع  ئنطمولي

بالطر   ن يشعر فيههذا المكان وإن كا لصغير  صغير فإنهم أغفلوا الجانب النفسي لن على المأمفان 

جو  لوس طفل يحتاج إلى  لج  يأةليست مهفمراكز الشرطة    ،رهيخدش في مثل عمالذي يجب أن ال  

  منزل العائلة السابق  وكذلك ،ةول مر يشاهدها الطفل ألقد  ظاهرن مف ملخو ء والراحة وعدم امن الهدو 

مهيأ رؤيتهم  لذلك؛  غير  و   الموجودةت  والذكرياان  المك  لذلك  ألن  نفسيتهم،  من  يحطم  أجل  به  من 

وجين أو من  فق عليه من قبل الز مت  شكلهدة باشم اختيار مكان الميتهم يجب أن يت الحفاظ على نفس
 

 .  110 ص، (18/1202تعميم رقم )، (2رقم ) لحقانظر: م(1)
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أن يكون المكان    المهم من  اهدة و ة للمشمراكز خاصة ومهيأ  اد وإيج  الفالخ ال  خالل القضاء في ح

اق أي أضرار من أجل عدم قيام أحد األطراف بإلح  مان وذلكاألغاية  ل في  ه هذا الطففي  الموجود 

أحد من   وجود ويفضل عدم    ،ةد هالمشا ق بحلختطاف من قبل صاحب احدوث حاالت اإلأو    بالطفل

فاألفضل أن    ر في نفس الطفلتوالتو   ألن ذلك يزرع الخوف  ؛ن المشاهدةمكا من  ال األمن بالقرب  رج

ختيار بعض مراكز  المعمول به اآلن او ت وما شابه؛  المنتزهاة كة عامرفيهيفي أماكن تُيشاه د الطفل  

كون عبر  يفتنفيذ حكم المشاهدة   ص  خصو ا ب مأ،  دةهلمشاكمكان هادئ ومالئم ل  االجتماعية ية  نمالت

ال ايذ  تنف دائرة  المحاكم  حافي  في  ت  لشرعية  عن  لا  ع  نَّ م  ل  الصادر  المشاهدة  حكم  تنفيذ  عن  حاضن 

عن ديوان قاضي  ادر  الص  االعماموذلك وفق    أقسام الشرطةرا  عبر  جب  تنفيذ تم الالشرعي في  القضاء

 . م2021/ 10/5ضاة بتاريخ الق

عل سبقبناء   ما  المت  ى  فماكون  للطفل  فتكون  االستضافة  أما  السنتين،  دون  للطفل  فوق    شاهدة 

 إضافة مواد قانونية تنص على أنه:  ولهذا اقترح، السنتين

 سنوات. ٣ال استضافة للطفل قبل سن   -1

 ولمدة ساعة فقط يمكن تكرارها مرتين في األسبوع.  شهور 6المشاهدة للطفل تبدأ من سن  -2

 ( تكون لمدة ساعتين على األقل وأال تتجاوز ثالث ساعات. 4_ 2المشاهدة للطفل من سن )  -3

 ساعات على األقل. 3دة ر تكون لمنوات فأكثس  7من سن ة للطفلالمشاهد  -4

 . يحق لباقي األقارب استضافة الطفل مرتين في السنة -5



35 

 

 .أو المنتزهات  راكز التنمية االجتماعية أو الحدائق العامةفرض قرار المشاهدة في م -6

ة أو  افتضفرض غرامة مالية أو العقوبة بالحبس لمن يتخلف عن تنفيد قرار المشاهدة واالس  -7

 غض أحد من أهله. ة تحريض الطفل وتربيته على بثبت أنه يمارس جريم
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 :تضافةس االحق المشاهدة و  معايير تقدير: لرابعا طلبالم

أ دراسة  لم  عن  جد  االمعاييتحدثت  المشاهدة    لتير  حق  تقدير  عند  مراعاتها  القاضي  على  يجب 

هله   لمن  افةاالستضو  تقس   نكلو   ،الحق  ذام  المع  م ييمكن  باعتبار مصهذه  أقسام  درهايير  إلى عدة  ا 

 : التالية ، ترجع إلى النقاطة الحسنةلتربينة وا الحضاعن راء النصوص الشرعية التي تحدثت  باستق

ومصلحته -1 المحضون  المستض   ، حق  علىفمشاهدة  والتعرف  فيها  يف  واالندماج  ؛ حق  بيئته 

للمحضون  وتجب   ،ومصلحة  امراع  كما  يا  طرخاملاة  قد  لر عتلتي  أثناء  ض  المحضون  ها 

علافةستضاال االستدل  ويمكن  خالل  ،  من  ذلك  ديوان  صاد ال  2012/ 59اعمام  ى  عن  ر 

 . لقضاة قاضي ا

غير من  ص نة الن حضالم تك ممن    أو غيرهما  كان أو أما    يف أبا  مستضفال  ،حق المستضيف -2

حق له  الصغ  نصيبه؛  هذا  مشاهدة  الطبيع  ،يرفي  العالقة  معوإنشاء  ال    ،هية  دي  ؤ يكي 

الاال إلى  بينهما  بعد نقطاع  فيما  نص جفاء  خالل  من  الحق  هذا  على  االستدالل  ويمكن   ،  

ده م سبع سنين عاقال  وخير بين أمه وأبيه واختار أباه، كان عنفقهاء الحنابلة: " إذا بلغ الغال

 . (1)"، وال يمنع من زيارة أمهليال  ونهارا  

  ستضافة اإلو بغي أن ال تكون المشاهدة  ني   ،راييعلما  ق من سب  ااة مع مرا   فمع  ،نلحاض حق ا -3

فال يعقل   ،لحاضناة عن  لحضانة اف صينفي    بشكلها وتكرارها الدوري  مدت  طول  من حيث 

 
ال الحجاوي   (1) السعودية:    سن، بن عبد المح، تحقيق: عبد هللالطالب االنتفاع  دين موسى بن أحمد، االقناع، شرف 

 . 82-81، ص  4م، ج1988، 2ط سالمية واألوقاف،وزارة الشؤون اال
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أن   أسبوعمثال  مدتها  أسبوعين  ا  تكون  كل  يوم  ،يتكرر  يومين  ا  أو  ويمكن  ذاهكو   ،بعد   ،

، لطفلتربية ا  يية لألم فقحيث أعطت األح،  الشريفة  ل على ذلك من السنة النبويةاالستدال

أن امرأة     :بن عمرو  ، فعن عبد هللارجل أجنبي عن الصغير دم زواجها من  ولكن بشرط ع

،  ، وحجري له ِحواء  دي له ِسقاء  له وعاء ، وثني  بط  قالت: يا رسول  هللا، إن ابني هذا كان

أنِت "  :-وسلم ليه  صلَّى هللا ع-هللا  ل لها رسول  مني، فقاعه  ينتز   اد أنوأر   ي،قن أباه طلوإن  

 . (1) "ا لم تنكحيأحق به م

فة،  األخالق، فمسألة المشاهدة واالستضالشرعية، والقيم اإلسالمية، ومكارم  مراعاة األحكام ا -4

تعد من صلة األرحام، وبر الوالدين، فهذه القيم ستكون عسيرة على المحضون إذا لم يمكن  

وا الوقت  لها  يخصص  لم  وإذا  االستضافة،  من  الكافالمستضيف  الصغير  ييلدور  لنشأة  ن 

 عليها.  

 والسلطة التقديرية للقاضي. القانون واالعمامات   -5

ال هي  الهذه  تراعى  معايير  أن  يجب  الحكم  تي  اعند  أو    ال  بو ق  االستضافة و ة  د هلمشاعلى 

إفمث  ا ،وتقييد   ،رفضا   كانت  ال  عمل  ذا  سكنهالمستضيف  بيئة  منطقة  أو  آمنة  تقيد    ،غير 

و هالمشا اصط  ةافاالستض دة  لهاحبعدم  المناطقبه  تك  ، ذه  بي وبأن  في  على  ون  آمنة  ئة 

 ر.الصغي

 
  ، عيب األرنؤوط شود، تحقيق:  ، سنن أبي داهـ(  275  -  202اني )ليمان بن األشعث األزدي السجستس  ود، أبو دا(1)

 . 588، ص3م، ج 2009،  1، طيةلمالعاالة دار الرس
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 . ابه متعلقةة الفييلالتكحكام واأل  ةتضافاالسالمشاهدة و  المبحث الثاني: شروط

 .منهمامكين والت  االستضافةشاهدة و المطلب األول: حكم طلب الم

 . ستضافةالادة و لمشاهالمطلب الثاني: شروط ا
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 :ين منهماتمكوال االستضافةدة و مشاهال  بلحكم طول: المطلب األ 

 : دةالمشاه حكم طلب: أوالً 

ِلَدة ُۢ َل  ) : له تعالىي قو ف  ،رلصغيهدة احق طلب مشاكريم ما يثبت  ورد في القرآن ال َوَٰ ا  بَِولَِدهَ   ت َضآر  

أن ينتزع الولد منها له    لال يحكما    ،عنها لتضر أباه بتربيته  هتدفع  أي ال،  (1) (هۥ  بَِولَِدِهۦ ۡول وٞد ل  َوَل مَ 

  ،بالطرف غير الحاضنالحاق الضرر  عن    في هذه اآلية  فقد نهى هللا سبحانه وتعالى  ،(2) بها  ضرارا  إ

غير حاجة لذلك؛ ألنه   مشاهدة طفله منحرمان الحاضن لصاحب حق المشاهدة من حقه في    وعن

ولما إل  حق مقرر شرعا ،  افيه من  المحضطلوبا  ضن لحاغير اطرف  بال  لضررحاق  فهذه (3) ون فل   ،

 .  (4) واجبة شرعا   ، وأنها ليست مشروعة فقط بلحق المشاهدةلى مشروعية ع تدل  آليةا

على  كما   الفقهاء  طلب ثبوت  اتفق  قبل    ومشاهدته  الصغير  مشروعية  المن  غير  صاحب  حق 

 ومن النصوص التي تدل على ذلك: ،الحاضن

 
      .  233سورة البقرة، آية  (1) 

الناشر:  ، سامي بن محمد السالمة ، تحقيق:فسير القرآن العظيمت ،عيل بن عمرأبو الفداء إسماابن كثير،  نظر: ا (2) 
 .  634، ص  1ج  م، 1999،  2، طدار طيبة للنشر والتوزيع

م،  2002  ث، بيروت،تراال، دار إحياء  1ن، طماسليمقاتل بن  تفسير    شير،ان بن بقاتل بن سليمر: األزدي، مظان  (3) 
   . 198ص

صية  الشخ  الن األحو قه اإلسالمي وتطبيقاته في قانو دة في الفمشاهحق النوان:  بعبحث    المحاميد، شويش،انظر:    (4) 
 . 34م، ص 2006، 1العدد ،33، المجلد ون علوم الشريعة والقاناألردني، 
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  وأخذه األب ال م  األ   انةضحطت  قس  إذااجية:  لسر ا  يفو ار  المختفي الدر  ء  جا"  أوال : المذهب الحنفي:

 .(1) "أن تراه ال تمنع من ذلك رادت ذا أها، بل هي إأن يرسله ل لىيجبر ع

النظر إليه،    يمنع اآلخر من  : الولد متى كان عند أحد األبوين الما في التتارخانية"  وفي رد المحتار:

 .(2)  وعن تعهده"

وإن    ،ه في األيامي ت وتأ  مهي أن يأتمن أ  هعنيه من ألب أباه لم يك ر  اتوإن اخ"ي:  مذهب الشافع: الثانيا  

على أبيها إخراجها إليها إال من مرض فيؤمر أن  وال أعلم    ،أن تأتيها  ع أمها مننم ت  لم  بنت كانت  

وال تمنع في مرضها من  ،نتليها حتى تدف وإن ماتت البنت لم تمنع األم من أن :عائدة، قال بإخراجها

 .(3) "هاريضن تلي تمأ

 .(4) "ها فليحفظنبفي جا ماأن تبصر ولدها كل يوم ك نهاكيم  انلى مكجه إراخإله  حاوي:وفي ال"

 

 
،  3ج  م، 6619،  2طحلبي، مصر،  ل، مطبعة اتارمخحتار على الدر الالمرد    ،بن عمر  مد أمينمح  عابدين،  ابن  (1) 

   .  571ص

 . 571، ص  3جلمختار، لى الدر اار عالمحتن، رد  دين عاباب (2) 

مافالش  (3)  إدريس  عي،  بن  الحمد  دار  د.ط،  األم،  العباس،  بيرو معبن  النفقات  م،1990ت،  رفة،  أي  ،  كتاب  باب 
 . 99، ص 5ق بالولد، ج  حلدين أالوا 

علي  شيخ : الق، تحقيعيالشافقه مذهب اإلمام ر في فلكبياوي ا الح، محمد بن بو الحسن عليأ ردي،انظر: الماو  (4) 
 . 507، ص 11م، ج  1999، 1، طلعلمية، بيروتدار الكتب ا  ،موجودالمد عبد الشيخ عادل أح  -محمد معوض 
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 .(1) عند أمه يعلمه ويؤدبه""إذا كان االبن في حضانة أمه، فلألب تعاهد ولده ثالثا : المذهب المالكي: 

؛ ألن  كون عنده ليال  ونهارا  ها تد األب، فإنعند األم أو عن  البنت إذا كانت  "المذهب الحنبلي:    :رابعا  

وتخريج تعليمتأديبها  من  البيت  في جوف  والطبها  الغزل  وغيرهما،ها  اإلخراج  وال حاجة    خ  إلى  بها 

 .(2)  "خرعند اآل هارتزيا ا منأحدهموال يمنع  منه،

ل  هاء على ثبوت مشروعية طلب الصغير ومشاهدته من قبقهذه النصوص اتفاق الف  نستخلص من

 أو جدا  أو جدة أو غيرهم من أقارب المحضون. ا  أو أما  ، أبغير الحاضن  صاحب الحق

 :افة ستضاال: حكم طلب ثانياً 

 :اضن بين مؤيد ومعارض طلب استضافة المحضون عند غير الحفي مسألة  لف الفقهاءتخا

يبيت    اله  أنو   ،  د غير الحاضنإلى عدم جواز طلب استضافة المحضون عن  (3) حيث ذهب المالكية

 : به الضررإلحاق ة ليحتما ند أمه؛ الغير إال ع الص

 

 
  كرالناشر: دار الف، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  محمدمس الدين أبو عبد هللاش، الرعيني بحطاال (1) 

 .  594، ص 5جم، 1992الطبعة: الثالثة،  

أحق  من  لنفقات، باب  ا  كتاب  م، 1968. ط،  هرة، دة القاالمغني، مكتبمحمد،    بن أحمد بن  قدامة، عبد هللا ابن    (2) 
 . 242، ص 8ل، جالطف الةبكف

، ص  1م، ج9981مية، بيروت،  العل  تبدار الكن علي، البهجة في شرح التحفة،  م بالسال  بن عبدي  عل ي،  التسول  (3) 
648 . 
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 .(1) "ند أمهيبيت إال عوال لمكتب ل ثه دبه وبعولده عند أمه وأاهد تعب لأل: و نةفي المدو ل قا"

الفقهاء ا  وذهب جمهور  المحضون جواز  الحاضن  ستضافة  تدل (2) عند غير  التي  النصوص  ، ومن 

  ذلك:على 

 .(3)  النظر إليه، وعن تعهده" منيمنع اآلخر  األبوين الحد د أى كان عنالولد مت"ب الحنفي: لمذها

  يكونان عند األم ليال  ل األم بضبطه فالصغير غير المميز والمجنون الذي ال تستق"المذهب الشافعي:  

 .(4)  "نون مجضبط ال ليه وع رما مهما بألب ويالحظويزورهما ا ونهارا  

  أديبها ن تأل   ؛هارا   ونليال  ن عنده  فإنها تكو   ند األب،ألم أو عد اعن  البنت   إذا كانت "المذهب الحنبلي:  

جة بها إلى اإلخراج منه، وال  ما، وال حالطبخ وغيرهوال  ها الغز جوف البيت من تعليم  فيا  يجهتخر و 

 .(5)  "ع أحدهما من زيارتها عند اآلخريمن 

 
سولي،  ؛ الت825، ص  2م، ج1994، 1، طلمية ر الكتب العدا  ، المدونة،مربن عا الكأنس بن م بن مالك، (1) 

 . 648 ، ص1جح التحفة، شر في  البهجة

  ،بيطخلا دمحأ نب  دمحم الشربيني،؛ 571، ص3، جابقالس لمرجعا ،تارمخالدر ار على الالمحت رد ين،عابدابن  (2) 
 غني، ابن قدامة، الم؛  200، ص  5، ج م1994  ،1ط   ،ةيملعلا  بتكلا  راد  ،اج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحت

 .  242، ص 8ج  ،سابقجع المر ال

 . 157، ص  3جلمختار، لى الدر اار عالمحتن، رد  دين عاباب (3) 

 . 200  ص ،5، جفة ألفاظ المنهاجمعر  إلىج المحتاي ، مغنبينيالشر  (4) 

 . 242ص  ،8ج سابق،ال  المرجع ني،قدامة، المغ بنا (5) 
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الف جمهور  أن  أجويالحظ  ااز قهاء  اوا  عستضافة  لما لمحضون  الحاضن  غير  من  ند   للمحضون 

 ٍة في ذلك.مصلح

 : االستضافةالتمكين من المشاهدة و كم : حثالثاً 

للطر  الحاضن  تمكين  ميعد  الحاضن  غير  األواستضافة  ن مشاهدة  ف  الصغير من صلة  رحام  ابنه 

ُلون  ِبهِ لَِّذي ت  ٱ ٱَّللَّ   واْ قُ ٱتَّ و  )قال هللا تعالى: ث حي، ايهإل تعالى نه و حاب س دعا هللاالتي  ٓاء   ح  ۦ و ٱأۡل رۡ س 
 
: (1)  (ام 

ا اتقوا  تقيعني  آ ال   ):  أيضا    تعالى  هللا  كما قال،  (2)طعوهاألرحام أن  ُة  ُتض  ِلد  و َٰ ۡوُلو   رَّ  م  ل ِده ا و ال   لَّهُۥ ِبو    ٞد 

ل دِ  لَّيۡ ع   ه لۡ ف  )لى: اعه تقول رحام فيعن قطع األ الىعوتنه سبحا نهى هللا كما ،(3) (ۦ  هِ ِبو  ۡيُتۡم ِإن ت و  ُتۡم أ ن  س 

ُتق طِ عُ ِسُدوْا ِفي ٱأۡل ۡرِض  فۡ تُ  ُكمۡ و  ام  أ ۡرح  ن هُ   ٓوْا  ل ع  ٱلَِّذين   ِئك   مَُّهۡم و أ ۡعم ىَٰٓ ُم ٱَّللَُّ ف أ  ُأْول َٰٓ َره مۡ   ص    يات آلاف  ،(4)  (أَۡبَصَٰ

حق  صاحلن  حاضالان  حرمعن    ىهتن  جاءت  مشاه  هقح  نم   ةفاستضاالو المشاهدة  ب   دة في 

 . فةاالستضاو  اهدةية حق المشوع على مشر  تدل وأيضا    ،طفله واستضافة

الرحم إلى صلة  تدعو  األحاديث  كثير من  السنة في  الرحمر من  وتحذ   ثم جاءت  قال يح  ،قطع  ث 

عليه  –رسول هللا   ي  أحب   ن م"  :-وسلم   صلى هللا  في رز   سطب أن  و له  فلأ  سينقه،  فليصل  ه  أثره  ي 

 
 .1نساء، آية سورة ال (1) 

  حسنر عبد هللا بن عبد المحقيق: الدكتو ت، قرآنتأويل آي الان عن لبيجامع ا، دزيمحمد بن جرير بن يالطبري،  (2) 
 . 349ص  ،6ج م، 2001،ط،نشر عة والاطبار هجر للد، تركيال

        . 332ة البقرة، آية سور  (3) 

 . 23-22د، آية محم سورة(4)
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لقة  الرحم مع  " عليه وسلم:  هللا صلى هللا  قالت: قال رسول  -نها هللا ع رضي    -ائشة ع  نعو   ،(1)   "رحمه

عنه،    رة رضي هللاأبي هريعن  و ،    (2)  "رش تقول من وصلني وصله هللا، ومن قطعني قطعه هللابالع

النبي صلى هللا   وسلم  عن  بحفأخذ الرحم،  قامت  منه  غ  ر فما  فل،  الخلق  هللاخلق  "قال:  عليه  قو  ت 

أصل من وصلك، ن أن القطيعة، قال: أال ترضي منالعائذ بك  قالت: هذا مقام ال له: مه،الرحمن، فق

 . (3)  "وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك

هللا    ا  يضأ  قالكما   وسلل  ص  -رسول  عليه  هللا  نشأ   ذافإ  ،(4)"رحماطع  قة  الجن  يدخلال  ":  -م  ى 

ال كنف  في  ا  غريبا  عن  دا  بعي  حاضنالمحضون  قد أقربائه  فإنه  الشعو   آلخرين؛  القرابة،  ر  يفقد  بهذه 

تويكون في   بهذا  اللقيا  استمرت  فإذا  والعكس صحيح،  الرحم،  له على قطع  أقرباربية  وبين  ئه، ينه 

 ه.م حاأر  وبين ابة بينهر القعاني دان ميمنع من فقفهذا مما يربيه على صلة الرحم، و 

  لضفة الغربية ا  الشرعية في  ل به في المحاكمم المعمو 2016لسنة    17قم  عي ر الشر قانون التنفيذ  أما  

ح أجاز  من  فقد  و   يرفض بس  المشاهدة  حكم  رفض  ،االستضافةتنفيذ  حال  في  أنه  الطرف    وبين 

 
،  4ج،  2557  مث رقا، حديتهيع، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطح مسلم ، صحيلممس  (1) 

       .  1982ص 

،  4، ج5552  قمديث ر ا، حيم قطيعتهالرحم وتحر   صلة اب، باب  ة واآلدوالصل   اب البركت  لم،مسلم، صحيح مس  (2) 
 .       1981ص 

 . 134، ص6ج، 4830كتاب تفسير القرءان، باب وتقطعوا أرحامكم، حديث رقم  ،بخاري الح صحي ،لبخاري ا (3)
ال  الصلة واآلداب، بابر و البتاب  ، كمسلم  يحصح،  مسلم  (4) ،  4ج  ،6255قم  رحم وتحريم قطيعتها، حديث ر صلة 

 . 1981ص
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صاحب  الحاضن   و تمكين  المشاهدة  و   نم  ستضافة اإلحق  الاستضامشاهدة  يح  رصغيفة    ق فإنه 

و ال  حق  حب صال التنفيلق  بٍ طل  ديمقت   ستضافةاإلمشاهدة  ال  الشرعي  ذ اضي  حبس  فيه  طرف  يطلب 

حكوم عليه إلى حبس الم  يجوز"  منه على أنه:  (15)ادة  لما  حيث نصت ،  إذعانه  حين  إلى  الحاضن

  أو   ضافة ستاالة أو  مشاهد لفيذ حكم التزام بتنالصغير، أو عدم االتسليم    تناع عنمند االحين إذعانه ع

ر صراحة   بحضانة الصغيمحكوم له  ا يبقى لل، كمم لهمحكو ك بناء  على طلب الذلو   ،(1) حاب طصاال

ال  ضمنا    أو المثابرة على  إذا  حق  لدى رئيس  تنفيذ  له  المحكوم  وأثبت  الصغير،  عليه  المحكوم  أخذ 

  .(2)"حت يد المحكوم عليهيذ أن الصغير تالتنف 

 
تفسير الراغب  ، محمدأبو القاسم الحسين بن الراغب األصفهاني،  انظر: ،ع طول لبثاالصطحاب: اجتماع م (1) 

، ج  م1999: 1ط ، جامعة طنطا، الناشر: كلية اآلداب، د العزيز بسيونيتحقيق ودراسة: د. محمد عب، األصفهاني
 . 166، ص  1

 رعي. لشيذ االتنفن  م بشأ1602  لسنة ( 17)رقم  ن قرار بقانون م 15ة الماد (2)
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 : ةتضافسالاو  شاهدةالم واجبات: ثانيلاالمطلب 

ال  -1 حيتخ  أن  و ذ  المشاهدة  بل  يعةر ذ   ة تضافاالسق  الحضاإلخالل  انتقاصهحق  وال  . نة 

اومستند هذ  اا  المقاصدية  لحق  تكلقاعدة  تقول: كل  تكملة التي  فلها من حيث هي  ملة 

، أي أن الحضانة أصل (1)والنقض   اإلبطالها على أصلها بشرط وهو أن ال يعود اعتبار 

طل أو بت   فةاالستضااهدة و لمشق اسة حار ممانت  ذا كإف  نهافرع ع  ضافةاالستهدة و والمشا

 .(2) غير مشروع افةاالستضو  حق المشاهدة  لحضانة أصبحتقص من حق اتن 

 أن يكون صاحب حق المشاهدة واالستضافة خاليا  من األمراض المعدية.  -2

 أن ال يكون طالب المشاهدة واالستضافة أحد المبغضين للصغير. -3

 دا . ة مرتأن ال يكون صاحب حق االستضاف -4

واالستضافة -5 المشاهدة  تتم  لنفسية في    أن  مراعاة  لذلك  مهيأة  كلطا  أماكن    ، زلالمن فل: 

 ة التنمية االجتماعية.ووزار نتزهات، مة، والمالحدائق العاو 

أال يصادم حقا  للصغير، ألنه في كل مسائل الصغير يتعين مراعاة مصلحته هو قبل  -6

طالب ى حق  إل  فات لتا  دون تحققت مصلحته وجب المصير إليها  ة والديه فمتى  مصلح
 

بورنو  نظر:ا  (1)  أحمد،  آل  بن  صدقي  الفقمحمد  القواعد  موسوعة  الرسالة،   هية،،  مؤسسة  ط لبنان  الناشر:   ،1 ،  
 .  252، ص  1، جللفرع[ التاسعة والتسعون ]االستنباط[ والقاعدة المائة ]تكذيب األصلقاعدة  الم،  2003

األحوال الشخصية  ته في قانون  وتطبيقامي  ه اإلسالي الفق هدة فان: حق المشاالمحاميد، شويش، بحث بعنو   نظر:ا  (2) 
 . 34، ص م2006، 1، العدد33لد ن، المجيعة والقانو علوم الشر  ألردني،ا
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ور  الصفي  لمطالبة به  ا  ةالمشاهد حق    ك ال يجوز لصاحب لذل ، و فةاستضاالدة و شاهالم

 :(1) تيةاآل

 في أثناء فترة نوم الصغير ليال . -أ

 في أثناء فترة تعليم الصغير نهارا .  -ب 

 يقيه منها. ون أن يهيئ ما وقت حر شديد أو برد شديد أو ضوضاء شديدة د  -ت 

 ت. الوق ي ذلكف إال يرضع ان الوقت إرضاعه إذا ك -ث 

ا -7 للم  لطفلتهيئة  واالستنفسيا   ويكون شاهدة  االس  ضافة،  بأذلك من خالل  خصائي  تعانة 

الجتماعية أو موظف المحكمة الذي يعمل مرشدا أسريا في تماعي من وزارة التنمية ا اج

 دائرة اإلرشاد األسري. 

اء  ى الصغير سو من عل ال يؤ   ن و ن المجن عاقال ، أل مكلفا   دة  شاهن صاحب حق الميكو أن   -8

 .(2) أيضا  ئدة الفا أم غيرهما، ولعدم أما   أكان أبا  أم

 
الفقالمحاميد  نظر:ا  (1)  في  المشاهدة  حق  بعنوان:  بحث  اإلسالمي  ،  قانون  يقاوتطب ه  في  الشخصية  ته  األحوال 
 . 34، ص ألردنيا

بع ب  المحاميد،  نظر:ا  (2)  المشاحث  حق  الفقنوان:  في  اإلسالمي  هدة  قانون  وتطبيقاه  في  الشخصيةته    األحوال 
 . 34ص  ألردني،ا
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أو السفر به إذا كان هدد بذلك  رب بالصغير لمشاهدة الها صاحب حق أن ال يخشى من -9

السفر من  ممنوعا   يكون  أن  إال  به  الهرب  له  سبق  وبين    أو  بينه  يحول  كفيل  له  أو 

 .(1) ذلك

قه عن ح  ازلضن للتن تأثير على الحالير لالصغ  ةشاهد حق مخدم صاحب   يست أن ال  -10

عقله  في جسمه  ئه  يذابإ و و  أ  مشروعةر  يمه سلوكيات غيتعلأو  أو  الده تحريضه ضد 

 .(2) اآلخر

ال -11 التنفيذ  دائرة  أمام  الالزمة  العدلية  الكفالة  المتقديم  في  الشرعيشرعي  ى  ت ح ة  حاكم 

إ الطفل  عودة  الحاضن  الطرف  أنيأمن  دون  المحاكم    نإث  حي  ،وهكر بم  يصاب   ليه 

 .(3)الشرطا ترط هذ تشة غربية الي الضفة فرعي الش

وال يهمله بل يبقى    االستضافةاهدة و ترة المشر خالل فعن الصغي  مسؤوال    أن يكون   -12

 .(4)ذا السن لذلكتحت رقابته طوال هذا الوقت لحاجته في ه

 
حب  المحاميد،  نظر:ا  (1)  بعنوان:  المشحث  الفقق  في  اإلسالمي  اهدة  قانون  وتطبيقاه  في  الشخصيةته    األحوال 
 . 34ص  ألردني،ا

المش  المحاميد،  نظر:ا  (2)  حق  بعنوان:  الفقبحث  في  اإلاهدة  قانون  توتطبيقاسالمي  ه  في  الشخصية  ه  األحوال 
 . 34ص  ألردني،ا

 . م8/2021/ 30بتاريخ  اةالصادر عن ديوان قاضي القض  59/2021يم تعم  نظر:ا (3) 

الفق  المحاميد،  نظر:ا  (4)  في  المشاهدة  حق  بعنوان:  ا بحث  قانون  وتطبيقاإلسالمي  ه  في  الشخصية  ته  األحوال 
 . 34ص  ألردني،ا
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ي؛  ؤذ لمب افل من قبل بالضر طلا  ذىقد آ  االستضافةة و اهد المش  طالب   أن ال يكون  -13

، أخرى   رةم   االستضافةالمشاهدة و   يحصل على حق   ق أنال يستح  بذلكالذي يقوم    ن أل

 وتعهد بعدم العودة إلى ذلك.  ،ه وتوبتهإال إذا أبدى ندم

 . (1) ةتضافاالسو للمشاهدة  قت والمكان المحددينبالو  لتزاماال -14

 

 
بعنو   اميد،المح  نظر:ا  (1)  الفقبحث  في  المشاهدة  حق  اإلسالمي  ان:  قانون  وتطبيقاه  في  الشخصية  األته  حوال 
 . 34ص  ألردني،ا
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  الشريعة امأحك وفق  بها ومصلحته الطفل على واالستضافة المشاهدة أثر: الثالثالمبحث 

 .  عواالجتما النفس علمي ووفق اإلسلمية،
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المشاه:  ثالثلا  ثحبالم و أثر  على  دة  بهااالستضافة  ومصلحته  الشريعة   أحكام  وفق   الطفل 

 : تماعواالجية، ووفق علمي النفس اإلسلم

وال الطفولة  مرحلة  وتوافقه  تعد  الطفل  شخصية  نمو  في  مهمة  منها  األولى  الخمس  السنوات  سيما 

فاواال  النفسي التجتماعي،  فلرعاية  الطفل  يتلقاها  هيألسر اي  ي  الب  ساساأل حجر    مثابةب  ة    ء نافي 

و نفسال كااالي  وكلما  األسرةبن ن  جتماعي،  صحي   ا  ينمتو   ا  قوي  اء  للطفل  النفسي  البناء  كان    ا  كلما 

أنه  ا  وصحيح يشعر  حيث  الطفل  على  ينعكس  وهذا  واال،  بالحب  أيضا   ويحس  فيه،  هتمام  مرغوب 

لى  كس عنعذا يفه  صلةتواالم  ت نزاعالات  تحكة و كمفرة  إذا كان العكس وكانت األس أما  ير الذات،  وتقد 

ه وبوالديه وبمجتمعه، ويبقى خائفا  وال يعلم ما  نفس ثقة ب يفقد ال  للطفل، حيث   عيتما ناء النفسي واالج الب

المستقبل، ويصبح عدواني باألمان  ا  ينتظره في  الوقت وال يشعر  تؤدي هذ ،  مع  التراكمات وقد  ى  لد   ه 

أن يستعيد    دا  لصعب جمن اح سيصب ما ، كديهكية لوسلو  ةي نفس ابات ر ضطدوث ا إلى ح مستقبال  الطفل 

 .(1) بعدم األمان دوما  ور الشع وسيرافقهقة بنفسه لثا الطفل

إل  يحتاج  من  فالطفل  واالهتمام  والرعاية  والعناية  التربية  المشاهدة  كليهما  الوالدينى  تعد  لذلك   ،

ه  نمو   إلىدي  مة تؤ ة سلي ئبي  يف  أشنتى يح  من قبل الطرف غير الحاضن  ضرورية للطفل  ةاالستضافو 

نفسيا   نموا   قاد   يث بح  ،واجتماعيا  صحيحا    ا  را  يصبح  وهنا  نخراط  العلى  بنفسه،  وواثقا   المجتمع  في 

التنمية   وزارة  دور  وكذلك  الفلسطينية  الشرعية  المحاكم  في  األسري  اإلرشاد  دوائر  دور  يظهر 

ه أحد تجا  قد ه حلديلد  لة تو في حان أو  يوالد ال ال فصحين يعاني من اند الطفل  في إعدا  يةتماعاالج

 
 أثر الطالق على األطفال. :مقال، //:omoum7.cym.https ر:انظ (1) 

https://m.youm7.com/
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نفسية  د وال أو أعراض  ا  رى أخيه،  نفسوتهيئة  الصغير    ا  يلطفل  الحاضن من مشاهدة  الطرف  ليتمكن 

 واستضافته دون إجبار الطفل على ذلك.

ر  يث مع أسرة الطفل عن آثافلسطينية بالحد كما تقوم دوائر اإلرشاد األسري في المحاكم الشرعية ال

ا  ضافةاالستو هدة  المشا ملطفعلى  نل  ن اح ن  وافسية  التعاماعيجتمية  وكيفية  وذ   معل  ة،  لك  الطفل 

فل من  آثار عدم تمكين الط  دم تنمية الحقد للطفل على والديه، وكذلك بيانف على عاألطرا  هبتوجي

له أقاربه  واستضافة  على مشاهدة  ذلك  ينعكس  حيث  ع  ،  فيصبح  م دوانيا  الطفل  يعاني  قد  كما  ن  ، 

زيد من  أو ربما يت  رامان على تعاطي المخد لإلد وصوال  نده  ع  مراأل  ورطتما يورب  ،لقالقو ب  ئاكتاال

نتحار نتيجة الضغوطات التي  وربما يصبح لديه ميول لال  يه للمخدرات في وقت مبكر،ة تعاط صر ف

ج في  الذين  األطفال  يرى  عندما  خاصة   لها  يعيشون يتعرض  كيف  باستقرا  يله  والديهم  كنف  ر  في 

ل خد ، وهذا يكليهماأو    هديوالقد لديه على أحد  الح  فينمو  م،ماهتاالب و الحلؤها  كة يمماسمت  ةأسر خل  دا

نتيجة عدم قدرته على االل في صراعاالطف دائرة  نحياز  ت عاطفية  تدعو  الوالدين، وكذلك  إلى أحد 

رف  طل الا يجعهذ من الطرف اآلخر، ألن  ام  نتقلة لالكوسي  الطفلاإلرشاد األسري إلى عدم استغالل  

إلعر  انه ضة  فبب مبسبي  عص   يارى  يترسب  نداخله من ش  يا  تج  اتد عصبي  والديه   صرفات عن 

اآلخر،  الا للطرف  إيذاء  كأداة  للطفل  واستخدامهم  يترك  نتقامية،  كله  نفس  هذا  في  سيئة  بصمات 

ل  نعزا اللى اإ  لجأفي  االجتماعيةا  للعالقات  المجتمع وكاره  وناقما  على والديه وعلىكارها     أالطفل فينش

واعنال  إلى  أود  توحوال وتنمو هجات  نيةلعدواف  األطفال  معا  ذهه  بلألعراض  إلى  ويص غو ه  من  بح  ه، 

عند الطفل فترة بلوغه أو بعد بلوغه، ألن هذه األعراض تستمر وتزداد  عالج هذه األعراض  الصعب  

يع األطفال  هؤالء  يصبح  ح بحيث  في  د ايشون  و   ائمة لة  والقلق  التوتر  بات  راضطالواب  كتئا االمن 
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ون غير قادرين  سيكون  لالمستقب  لنفس، وفي باة  ة للمجتمع وعدم الثق د ادة المضاالح  يةلوكالسة و لنفسيا

ا عالقات  تكوين  أسرةجتماعية  على  األطفاوإنشاء  أن  كما  اإلناث ،  من  عرضة  أكثر  الذكور  ل 

 ضطرابات النفسية. لال

  ضانة لحوا  افةستضاالو   شاهدةي المعموضو ة في  ضايوان قاضي القصادرة عن د ال  االعمامات   نأ  كما

والذي ينص على أن    2021امعذي صدر  ل ا  (1)جديد ال  االعمام  صةوخاهذين الموضوعين،    لم تعالج

اإللزام   وجه  على  يكون  الشرعية  المحاكم  عن  الصادرة  والمشاهدة  والضم  الحضانة  أحكام  تنفيذ 

  وكه، وسل  تهحيا لى  ر عإلجباهذا ا  وأثر  فسيةل الن طف، فلم يراع حالة الطة القضائيةلتعاون مع الشر وبا

 ن آلية التنفيذ وكيفية تهيئة الطفل نفسيا  لذلك.بيا   دون  ية للقاضي،دير تقالوترك المجال أمام السلطة 

ا اإلسالمية  أما  إلى ضرو   فقد لشريعة  أيضا   ودعت  الطفل،  مصلحة  مراعاة  عالقة أوجبت  إقامة    رة 

األطفال حق    ضافةواست   هدةاشم   ةرعية ش احين   منف،  معا    ا اجهمه يحتنمتوازنة بين الطفل ووالديه؛ أل

حرما  ،ماهكال  لوالدينل يمكن  من    نوال  أطفاله؛أحدهما  واستضافة  ألحد   مشاهدة  يسبب  ذلك  ألن 

وذلك  ر المنهي عنه،  جاءت آيات من القرآن الكريم توضح هذا الضر حيث  نفسية،    ا  األطراف أضرار 

انه وتعالى  حبفقد نهى هللا س  ،(2) (  ل وٞد ل هۥ  بَِولَِدِهۦ َمۡو َل  وَ ا  ِدهَ لَ  بِوَ َدة ُۢ لِ َوَٰ   آر  ت ضَ   لَ ) من خالل قوله تعالى:  

من حقه في مشاهدة واستضافة طفله من    االستضافةصاحب حق المشاهدة و ل  الحاضن  حرمان  عن

 
 .  111 ص ة واالستضافة، شاهدضانة والضم والمح يذ أحكام البخصوص تنف 2021تعميم  ،(3رقم )ملحق  ظر:ان(1)

   .     233سورة البقرة، آية  (2) 
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  ل الطفضن وبحار اليمن إلحاق الضرر بالطرف غ   رعا ، ولما فيهغير حاجة لذلك؛ ألنه حق مقرر ش

 .(1) ون ضحالم

ُتعد من العبادات  م  ا حن صلة األر إ حيث    ،امرحتدخل في باب صلة األ  ةتضاف االسدة و اهالمش  نأا  كم

ية فهذه اآل  ،(2)(َويَۡقَطع وَن َمآ أََمَر ٱَّلل   بِِهۦٓ أَن ي وَصلَ ) :  ى، لقوله تعالالتي أوجبها هللا تعالى على عباده

صلة الرحم  من    نوع  افتهتضواس  ر يغلصا  هدةمشا  ن أ، و ةفاستضاالو   دةعلى مشروعية حق المشاهتدل  

 . (3) بل واجبة شرعا    ليست مشروعة فقط ، فهنا المشاهدةا  رعش  المأمور بها

 
م،  2200بيروت،  اث،  التر   اء، دار إحي1طيمان،  سل  بنل  ت، تفسير مقابن بشيران  بن سليم  انظر: األزدي، مقاتل  (1) 

   .        198ص

   .       27آية ة، لبقر رة اسو  (2) 

  ته في قانون األحوال الشخصية مي وتطبيقافي الفقه اإلسال  اهدةحق المشبعنوان:    ، شويش، بحثانظر: المحاميد  (3) 
 . 34 ص  م،2006، 1العدد، 33لد لمجقانون، اردني، علوم الشريعة والاأل
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  :نوفيه مبحثافي المحاكم الشرعية الفلسطينية،  االستضافةالفصل الثالث: دعوى المشاهدة و 

 .اهتإقام وأثر   ضافةستاالدعوى المشاهدة و ول: إقامة المبحث األ 

 .هاي فونظر القاضي   تضافةسالا و  ردة على دعوى المشاهدةالوا دفوعالي: ثانال مبحثلا
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 ، وفيه مطلبان:وأثر إقامتها  االستضافةالمبحث األول: إقامة دعوى المشاهدة و 

 . افةستضاالالمطلب األول: إقامة دعوى المشاهدة و 

 . ةتضافساالو  ةشاهدى المعو المكاني لد االختصاصي: الثان المطلب
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 : ةافتضاالسهدة و قامة دعوى المشاول: إاأل  لبالمط

 ء  د فيها من تحقق عدد من األمور، ابتداها شأن سائر الدعاوى، البالستضافة شأناو دعوى المشاهدة  

 . المطلب بمعرفة الدفوع التي تطرأ عليها، وهو ما سيتم بحثه في هذا   من الخصم ومعرفته وانتهاء  

   :افةتضاالسو  هدةالمشادعوى  في مصالخ اًل:و أ

و واضع  لحاضن ه وألن ا  ،أيا  كان  صغيرلاواضع اليد على  لى  ع  فةستضاعوى المشاهدة واالم د تقا 

الصغير على  عليه  ،اليد  المدعى  هو  يكون  الصغي  وغالبا    ،فإنه  حاضنة  هي  األم  تكون  أو  ما  ر 

الدعوى عليها  ،الصغيرة الح  ،فتقام  يا وفي كثير من  دعوى  الي  ف  ثالثا    ا  م شخصاأل  مأخال  تم إد الت 

  ها هي واضعة أم  أن  تدعي  أم الصغيرألن    و أ  ،واضعة اليد حقيقة  ون تك  ألنها  ،اليهمدعى ع  تهابصف 

 . من الدعوى  تهربا   ،اليد 

 : (1)شروط الئحة الدعوى ثانيًا: 

  يض من ق أب، وعلى ور بر، وبخط واضح أو باآللة الكاتبةأن تكون الالئحة مكتوبة بالح  -1

على ظهر   بةتا، فال يجوز الك واحدة فقط  صفحة  ورقةالن  م  مل تعسين  وأ،  ملاكع الطلقا

لعام    ني  اكمات الشرعية األرد لمحقانون أصول ان  م  (38)ث جاء في المادة  يحلورقة،  ا

في    م1959 به  الغربية  محاكم  المعمول  "جميعالضفة  نصه:  تقدم    ما  التي  اللوائح 

تكون  أن  ينبغي  بمكت  للمحكمة  ب  واضح  طوبخ  رحبالوبة  و كاتلالة  اآلأو  و بة  رق على 
 

م، ص  2010،  2ار الثقافة، عمان، ط، درعيةالش  لمحاكماب  ات الخاصة يعتشر ال،  عطا هللااتب  هر، ر ظاانظر: ال  (1) 
76.          
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هامش   إال صفحة واحدة مع ترك  ةقال يستعمل من الور ن  وأأبيض من القطع الكامل  

 . (1) فيها"

مضمون الالئحة على بيان موجز للوقائع المادية التي يستند إليها أي من    قتصرأن ي -2

  ( 39) ة  د االم  يف   اءحيث جال،  ي إثبات دعواه، أو دفاعه حسب مقتضى الحالفرقاء ف

لعام حاكما الم  أصولنون  قا  من األردني   الشرعية  به في  م1959  ت    كم احم   المعمول 

المادية التي    للوقائعجز  وائح على بيان مو ون الليقتصر مضم  : "هالضفة الغربية ما نص

 .(2) أو دفاعه حسب مقتضى الحال"يستند إليها أي من الفرقاء في إثبات دعواه 

م  ج ذلك المستند، أو األقسا اإدر   نبغي ، ي ةي وهر الجلة  د من األ  د ما تنس م  تويات ت محإذا كان -3

من قانون    (41) مادة  حيث جاء في ال  صة أو إلحاقها بها،المخت   لالئحةجوهرية في اال

غربية  الضفة ال  محاكم  المعمول به في  م1959لعام  أصول المحاكمات الشرعية األردني  

ك  ص ذلنصو   جدراي إينبغ   هريةو جة اللد األا من  ند مإذا كانت محتويات مست: "ما نصه

 .(3) أو إلحاقها بها" ةصفي الالئحة المخت نهم ستند أو األقسام الجوهرية الم

 

 
 

 . م9591لعام   (31رقم ) عية األردني اكمات الشر قانون أصول المح من  83لمادة انظر: ا (1) 

 . م9591 لعام  (31م ) رق دنياألر  يةعحاكمات الشر ن أصول الممن قانو  39انظر: المادة  (2) 

 . م1959لعام   (31رقم )  عية األردنيلشر ات احاكمول المصأ  من قانون  41مادة ال انظر: (3) 
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 : ، ومحتوياتهاحة الدعوى ئال  عناصرلثًا: اث

 م المحكمةاسيجب ذكر  حيث  هي مكان يتم فيه التقاضي بين المتخاصمين،  :  المحكمة -1

 .(1) يةشرعالم لح ت بي كمةمح يقال  ثال  مف: وى ع الد  ةالئحي  ف المرفوعة أمامها الدعوى 

تحق إال و من ال يسوه،  الخصومة  ىل هو من ال يجبر ع، و (2)هو طالب الحق  :المدعي -2

ذكر(3) ينةبب  فيجب  وشهرت  ،  المدعي  واساسم  إقامته  ومحل  يمثلهه  من  الئحة   م  في 

معرفة  الدعوى  عليه  المدعى  على  يسهل  حتى  وذلك  يخ؛  الذي  كما   اصمه،الشخص 

 لدعوى ورد المدعى عليه. ءات اإجرامدعي ال ليغ ين تبمحضر لاعلى هل سي

عليهمد ال  -3 المطل  :عى  ا  ب و هو  و (4)لحقمنه  ي ،  من  علىهو  وهو من  الخصوم  جبر  ة، 

ه على ما كان ما لم يثبت المدعي   بال حجة إذ بقوله: هو لي، يكون ليكون مستحقا  

ذكر    ،(5) استحقاقه يجب  عوحيث  المدعى  و اسم  ة ئحال   في  ه تماإق  محلو   شهرتهليه 

 المحاكمة.د جلسات وعومئحة الدعوى سهل تبليغه الحتى ي ذلك؛ و وى لدعا

 
العانظر  (1) خلدو :  خالديوي،  الأحم  ون  إثبات  دعوى  وتطبيقد،  الفنسب  الشرعية  المحاكم  في  رسالة لسطاتها  ينية، 

قس القضاءماجستير،  الم  جامعة  دعو ال  جنموذ  ، (4) رقم  ملحق  انظر:    ؛ 14  ص   ، م2009،  خليل،  مئحة    شاهدة ى 
 .  101  ص، استضافة و 

 . 89ص م، 2006، 3ط ؤسسة الرسالة، دمشق،ممية، اإلسالعبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة ن، زيدا (2) 

 . 907م، ص 3192، 3ط ، المطبعة األدبية، بيروت،1613ة مادرستم، شرح المجلة، ال ، سليمباز (3) 

 . 89ص ،  ة،ميسالاإل شريعةقضاء في الال نظام، دانزي (4) 

 . 907، ص 1613 ادةالم جلة،رح المش باز، (5) 
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موضوع  ذكر  ، فيجب  يب به المدعيطالالحق الذي  هو  :  وى موضوع الدعدعاء وهو  اال  -4

 تى يتم معرفة المحكمة المختصة وظيفيا . لك ح؛ وذ في الئحة الدعوى  الدعوى 

األحوال    الوقائع: -5 عناقال  رتب ي  التي  ،(1) واألحداث هي   يقتصرأن    فيجب ،  ا  أثر   يهالون 

ل  انبيالدعوى على  مضمون الئحة   المموجز  الد الوقائع  إليها  التي يستند  مدعي في ية 

   ، وهي:(2) دعواه، والبينات التي يستند إليهاإثبات 

 رعي أو الطالق.لزوجية والدخول الشاإلشارة إلى قيام ا -أ

 .لصحيحااش الزوجية وضاعة الوالدة على فر   -ب 

 . ته(نا ي حض)ف ليهعدعى د المي  اعةوض  -ت 

 ي.ن و قان أو مبررٍ  عذرٍ و أ لبة والرفض دون وجه حقمطاال  -ث 

واستضافة ابنه  من مشاهدة    المدعي  وقرة تمكين حكمة الممن الملتماس  االهو  الطلب:   -6

للمالصغير ذلك  وتبليغ  ال،  حسب  عليهم  الئحة  لذلك  ،  قانون دعى  تتضمن  أن  يجب 

 ة.مقبول واه دع ون تك   حتى  لفصيالت ب  ه دعوا دعي به المبى كل ما يطل الدعو 

 م والشهر والسنة. يو التاريخ تحرير الدعوى ب   -7

 
 . 5110، ص  2ج ،دعوةدار ال يط،وغيرهم، المعجم الوسد ملزيات، أح، إبراهيم / امصطفى (1) 

 . م9195لعام   (31) رقم  دنين أصول المحاكمات الشرعية األر قانو  من  11انظر: المادة  (2) 
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وكيله؛    -8 أو  المدعي  وجود توقيع  عدم  إلى   وقيعلتا  ألن  يؤدي  الدعوى  الئحة  على 

 بطالنها. 

ال أصول  قانون  أشار  األردنوقد  الشرعية  لعام  محاكمات  محاك   1959ي  في  به  الضفة  المعمول  م 

  مشتملة على   وى دعن تقدم الئحة اليجب أ: "  ( منه11)  ادةلمي اط فو ر الشذه  ه  ىة إللشرعيبية ار الغ

ة عن  إلدعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صور إقامته وعلى ا  الفرقاء وشهرته ومحل  من  لسم كا

 .(1) المدعى عليهم" الالئحة إلى كل من

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . م9195عام ل  (13رقم )  نيعية األردشر ات الاكممحول الن أصقانو  من  11مادة ال انظر: (1) 
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 : افةضتساالو اهدة المش ى كاني لدعو لما االختصاصالمطلب الثاني: 

الشرعية    الغربية  ةبه في محاكم الضف   ولعمالم  م1959ت الشرعية لعام  حاكما الم  نون أصولقا  نبي 

منه  (3) المدعي رفع دعواه فيها، فقد نصت المادة طيعية المكانية التي يستة الصالح ة صاحبالمحكم

ة كلمملود اد حضمن  عليه  مدعى  ليقيم فيها ال دعوى ترى في محكمة المحل الذي  ا يلي : "كعلى م

لمدعي  محكمة التي يقيم فيها الاعوى ترفع أمام  الد ف  كةي المملعليه محل إقامة ف  لمدعىكن لإذا لم يف

 .(1)المملكة" ضمن حدود 

محكمة   أن  القدس  الشرعية  االستئنافكما  منعقدة  في  كانت  م  والتي  في  قررت مؤقتا   الخليل  دينة 

ر 4/2017/ 30بتاريخ   بقرارها  واد همشا  دعوى   رد   2017/ 102قم  م  منظة صستضافة  في  ورة  غيرة 

الشرعمح لحم  بيت  مإ   حيث   ينالمكا  االختصاص دم  لعك  وذل  ؛يةكمة  عليها  المدعى  نابلس  ن  ن 

 .(2) مخيم بالطة وسكان 

 

 
ه المادة  ثنت هذوقد است،  م 1959لعام    ( 31) رقم    لشرعية األردنيت االمحاكما  من قانون أصول  3انظر: المادة    (1) 

  و 7و6  و5واد ادة في المالمم هذه حكاأ لجتذكورة، وقد عو مادة الميمكن اإلطالع عليها بمراجعة العاوى بعضا  من الد
 ة المكانية.الصالحي  وضعفي معية ت الشر اكمصول المحاأ قانون من  9و8

وى المشاهدة واالستضافة،  اص المكاني لدع صوص االختصمحكمة االستئناف بخ رار، ق(5قم ): ملحق ر انظر (2) 
 . 114-113ص 
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المشاهدة   دعوى  على  الواردة  الدفوع  الثاني:  فيها  ستضافةاالو المبحث  القاضي  ،  ونظر 

 ان:وفيه مطلب

 . ةتضافاالسو دة شاهى المدعو  ىلدة عالوار دفوع الاألول: المطلب 

 .لدعوى والدفوعا فيلب الثاني: نظر القاضي مطال
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 : ستضافةالامشاهدة و عوى الالواردة على د المطلب األول: الدفوع

عت القول دفو   ،عنحيته فاندف :  يأ  ،دفعا    الرجل  دفعت قال  في  ، ةوالتنحي  هو الرد مصدر دفع، و   لغة :  الدفع

   .(1) حجةرددته بال

منبدعو تيان  اإلهو    :حا  الطصا  لدفعا تدف  ى  عليه  المدعى  المدعي  وتبطل  د وتر   عقبل  ، (2) دعوى 

األصلية هو مدع    ى ترط في الدعوى، فالمدعى عليه في الدعو شترط فيه ما يشفيعتبر الدفع دعوى وي

 عالدفيدفع  ، وقد  (3) دعوى الدفع  في دعوى الدفع، والمدعي في الدعوى األصلية هو مدعى عليه في

عوى المدعي، وإن لم يقدر على  الدعوى تندفع د وإذا أثبت من دفع  فع،  فع الد د   مىسي، و ا  أيض  عبدف

ن بطلبه، فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه، وإ  حلف المدعي األصلياإلثبات ي

 .(4) يةلصاأل  دعواه حلف المدعي تعود 

 

 
ة  اللغ في    الصحاح  امة،م وأس؛ مرعشلي، ندي  196ص ،  1، جبيرنير في غريب الشرح الكح الم المصبا،  الفيومي  (1)
 1562ص لعلوم،  وا

علي،  ؛ حيدر،  927ص  م،  1923،  3بيروت، ط  ية،ة األدببع، المط1163، المادة  رح المجلةشرستم،    سليماز،  ب  (2) 
ال األح  حكامدرر  مجلة  دار  شرح  أص؛  185ص  ،  4  ج  بيروت،  ،العلمية  كتبالكام،  شفيق،  محمد  ول  العاني، 
القو   عاتالمراف في  االصكوك  اإلطبع، ميلشرعضاء  ا  ،مال، جةدعو   ؛  55ص    م،1965،  2ط  د،رشاة  لدفع  نظرية 

 . 43، غزة، ص يةمنشورة، الجامعة اإلسالم ، رسالة ماجستير غيرنون مي والقاه اإلسالفي الفق الموضوعي 

أ  (3)  القراراد دحمداود،  االستئنافياود،  الشرعية في  ت  المحاكمات  القرار رقمالدعو مناهج  ة و أصول  ،    32297  ى، 
 . 459، ص  1 ج ،16/6/82تاريخ ب

 .  379، ص 1م، ج 2011،  3افة، طلثقية، دار ا م الشرعيا واألحكام في المحاكد، القضاداو  أحمدود، دا (4) 



65 

 

 :(1) ترط في الدعوى دعوى ويشترط فيه ما يشفالدفع 

 . مدعي والمدعى عليه للخصومة في الدعوى الة أهلي  -1

 أن تتوفر في المدعي صفة حق االدعاء الشرعية في الدعوى.  -2

 .أن تكون الدعوى ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوتها -3

 أن تكون خصومة حقيقية بين المدعي والمدعى عليه.  -4

 عليه معلوما  شخصه.  أن يكون المدعى -5

 .ومشروعا   ،ما  دعى به معلو أن يكون الم -6

 أن يكون المدعى به محتمل الثبوت. -7

 ، وعدم التناقض في الدعوى. الجزم والقطع في الدعوى  -8

 المطالبة بالحق المدعى به. -9

 

 

 
 

د،  داو   أحمدود،  دا  ؛459، ص  لدعوى داود، القرارات االستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج اانظر:    (1) 
 .  33-27، ص 1، ج م الشرعية، يا واألحكام في المحاكالقضا
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 :(1)وعلدفع اواأن

   :وع الشكليةفدال: الً و أ

  تصاص االخيها، أو  و السير فها، أة رفعسواء من حيث طريق  ،اءات الدعوى لى إجر إ  جههي دفوع تو 

الد م يؤدي إلى تأخير ابها، بغرض استصدار حك  خول لفصل في الدعوى، أو ينهي الخصومة قبل 

 .(2) فيها ودون الخوض في موضوعها

 :(3) يةشكلالوع لدفا ىعل  ةألمثلومن ا

التي ُرفعت  ي للمحكمة  المكان  االختصاص   مد عبليه دعوى المدعي  مدعى علادفع  أن ي  -1

 .(4) ا الدعوى مامهأ

ببطالالد   -2 بالحضورن أوراق  فع  للق:  التكليف  التي يجب مراعاتإذا تمت مخالفة  ها  واعد 

 .(5) في تحريرها، وكيفية إعالنها

 
فارس،  الخانظر:    (1)  اأصو وري،  المحاكمات  القوقلحل  مكتب  العربي،نية،    ؛   304ص  م،  1936  مشق،د  شر 

 . 221 ، ص1ج ،م1976اد، غدب ارف،المعمطبعة  ،عاتلمرافحكام اشرح أ، ناجي سعدون  ني،القشطي

 . 89 ص ،ةيعر شل ا تامكاحملا ل و صأ ن و ناق حر ش ي ف زيجو لا ،نامثع ،ي ر و ر كتلا (2) 

 .7م، ص  1994لوطنية، ي، المكتبة االمسالدفوع الشكلية في الفقه اإل  ذياب، زياد صبحي علي، (3) 

الفعمرو،    (4)  القضائيةاالقر   عايش،  تاحعبد  أ   رات  المحاكماصول  في  عام  ح  يةلشرعات  دا0919تى  يمم،  ان،  ر 
القرا1990 رقم  م،  اإلستئنافي  ص  1969لسنة    16174ر  أصول  ؛    201م،  قانون  شرح  في  الوجيز  التكروري، 
 م. 1959الشرعية لعام  اكماتأصول المحون  من قان ( 5ة )مادال: ؛ انظر  31كمات الشرعية، ص المحا

 ليغ.ضوع التبمو  9195 لعامردني ألا الشرعيةت مامحاكل الون أصو نن قام 31-18اد من المو  عالجتوقد  (5) 
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اكمة، فإذا تغيب خلف المدعي عن حضور جلسات المحومة: إذا تإسقاط الخصبفع  الد  -3

قرر الد  الدفع  إسقاط  فإذا طلب  الدفع،  دعوى  اآلخر عن  الطرف  المحكمة  تسأل  ت  افع 

ب ياغ   يرد الدفع في حال  يجوز أن  وال  ه،عياء مد تدعواسأجيل  الت  ت ر ر  ق، وإالطهسقاإ

 . (1) اب المدعيي غيحكم ال يجوز أن يصدر ف د الر  الدافع؛ ألن

بعدم  ا -4 الدعوى لدفع  شصحة  توفر  لعدم  الشروط  ؛  من  الدعو رط  في  توفرها  ى  الواجب 

 .(2) الصحيحة

ى،  و ع الد   ع هذهبل رفن قالدفع بأن الدعوى المرفوعة مقامة نفسها لدى محكمة أخرى م -5

 .(3) الديهورة ت منظزالما  هاأنو 

 ل الوكالة، و شكق بالموكل أو الوكيل ألعيتفي الدعوى لسبب  ل  كيالدفع بعدم صحة التو  -6

 .(4) ل في الدعوى ال مثول الوكيوذلك في ح

 
 

االقرار   اود،د  (1)  أافئنالستات  في  رقم  الدعو ومناهج    رعية الش  كماتالمحا  لصو ية  القرار  بتاريخ ،  007110ى، 
 . 462، ص  1 ، ج19/11/58

 حاكمات مالي أصول  ف  يةقضائت الرالقراا رو،  عم؛    54ص    ،1ج    ية،الشرعمحاكم  ل ا  كام فيا واألحقضاي، الداود  (2) 
 . 147  ، صم1960ة  لسن 11181ستئنافي رقم قرار اإل، الرعيةالش

لمالعربي، محمد      (3)  القضائية  المباديء  احمزة،  في  الشرعية  اإلستئناف  األردنيلمحكمة  مملكة  الهاشمية  نة  ن سة 
اود،  د؛ 161، ص م 1963نة  لس 13071م قفي ر ستئنام، القرار اإل1973 عمان، ،صىم، مكتبة األق1973 -1951

 . 54ص  ، 1، ج لمحاكم الشرعيةفي اكام األحيا و لقضاا

 . 45، ص  1، ج كام في المحاكم الشرعيةالقضايا واألح داود،  (4)
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   :ضوعيةالدفوع المو ثانيًا: 

ت  اذ كون  تو   ،اه بدعو   إليه  يرميهي الدفوع التي يقصد بها إبطال نفس دعوى المدعي، والغرض الذي  

 .(1) ى و الدعحلة من مراحل مر ي يجوز إبداؤها في أو  عاء،د إلع اوضو مشرة بمبالة ص

 :(2) عيةوضو فوع الم الد  على  مثلةومن األ

بعدم   -1 و   ةأمانالدفع  المشاهدة  يعر ال  ،االستضافةطالب  بشكل  الصغير  عن  ضه نشغاله 

ه  فإن عه  دف  فعلداا  ت أثب  فإذا  درات،لمخلتعاطيه ا  أو لشربه الخمر، أو  لإلهمال والضياع،

 .(3) ستضافةإلااهدة دون مشالحق  االستضافةشاهدة و مللب ااطت ليثب

 .(4)  رلصغيي على اسن جء العتداة اإلاولبمحدفع لا -2

 
وع في قانون  الدف  نظرية  ،مدأح؛ أبو الوفا،    55ص    ،1ج    ،يةلمحاكم الشرعكام في ااألحو   داود، القضايا  انظر:  (1) 
ال  ،عاتمرافلا اجا العات  مطبو دار  الموضو دغم، خالاأل  ؛  15ص    ،كندريةسإلمعية،  الدفوع  عية في دعاوى  د محمد، 
   .72م، ص 2007 ة،غز  ،، الجامعة اإلسالميةشرعي، رسالة ماجستير، قسم القضاء البحكم القاضيفريق الت

عة  مجا،  تشريعالو   لفقهاسم  تير، قسماج  رسالةواردة عليها،  وع الفوالد  ةاندعوى الحضيل حسن،  د خلمحم،  تييتاس    (2) 
  قراعة، علي   ؛  380، ص  1الشرعية، ج  حكام في المحاكم  داود، القضايا واأل  ؛  65  -60ص  ،  م2022  ،جاحالن

 59ص مصر، كتبة، مرة التوثيقاتالشرعية ومذكت األصول القضائية في المرافعا، ه محمودوولد

،  3/7/59يخ بتار ،  66394 قمار ر ر لقدعوى، االج مناه ية و لشرعا تاكماالمح نافية في أصولالستئ ارات ار لقداود، ا (3) 
القضيالعرب؛    474، ص  1ج   المباديء  المملكة  ،  في  الشرعية  اإلستئناف  لمحكمة  الهاشميةاألردائية  القرار  ،  نية 

حمد  حمد م؛ داود، أ 115ص ،    1964ة نلس  13149تئنافي رقم  اإلسقرار  وال،  1964لسنة   13096في رقم  نااإلستئ
 . 521، ص  1ج  م،1999، 1فة، عمان، ط ار الثقاة، دشخصيل الاألحوا فيئنافية ستإلات اقرار لي، الع

الق    (4)  اانظر  القعن مادر  الص  م6/9/2018بتاريخ    8012/ 194قم  نافي ر ئ السترار  احكمة  الشرعية  لمنعقدة  دس 
 . ا   في رام هللاؤقتم
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أثبت الدافع دفعه فإذا    ،(1) غير مكلف شرعا    افةضتسااللمشاهدة و طالب حق االدفع بأن   -3

دون أن يشكل   ،فةستضااإلالمشاهدة دون  حق    ةاالستضاففإنه يثبت لطالب المشاهدة و 

 .(2)صغيراة اللى حي ذلك خطرا  ع

إن كان  ف  :هن لبيت المبغضي سيمسكه في    ستضافةاإلو   ةلب حق المشاهد ن طابأع  الدف -4

من ال يأمن الصغير و   من يبغضه،  اإلستضافة يريد أن يمسك في بيت اهدة و ب المشطال

في نفسه  بدفع  ه،  على  عليها  المدعى  و عالدف  بهذا  الدعوى وقامت  ف هادفع  تت بثأ،    إنه ، 

 . (3)  ة دون اإلستضافةمشاهد لاعي بد ملل يحكم

و فد ال -5 المشاهدة  حق  طالب  بأن  ال  االستضافةع  مسكن  لديه  يوجد  ر الصغي  ستضافةال 

 .(4) يهف

 .(5) ال  أنه يعمل ليالبالد أو  جيقيم في خار  تضافةساالن طالب حق المشاهدة و بأ عالدف -6

 
 . أو فاقد األهلية أي: مجنون  (1) 

ص  ،  2021،  1، الرياض، ط  بةتو واألنظمة الوضعية، مكتبة ال  العليوي، سليمان، الدعوى القضائية بين الشريعة  (2) 
 . 55، ص  1 ، جاود، القضايا واألحكامد؛   200

 . 551، ص 1ج  ، الشخصية  رات اإلستئنافية في األحوال، القراداود (3) 

المباديءالعربي  (4)  ال  لقضائيةا  ،  اإلستئناف  األردنية    شرعيةلمحكمة  المملكة  اإلستئنافيالقر   اشمية،الهفي  رقم    ار 
 . 115، ص  1963لسنة   12626

الداود(5)  أص  ةفيالستئنا ا  اتقرار ،  افي  ا   لشرعيةا  كماتلمحاول  الدعوى،  ر لقراومناهج  بتا38852قم  ر  ريخ  ، 
 474ص ،  1، ج 95/ 18/5
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ر أفكا  علمهيو يئة  بية س ير تر الصغن يربي  يمكن أ   االستضافةشاهدة و لمالدفع بأن طالب ا -7

)انحر م الصغير(األ  بعدم  لدفعفة  على  فإذ مان  فإا  ،  دفعه  الدافع  لطالب   هنأثبت  يثبت 

 .(1)  ستضافةإلاالمشاهدة دون حق  ستضافةاإلو هدة المشا

حة  ص  ع بعدمالدفع بأن الصغير ليس عند الحاضن وأنه موجود مع شخص آخر )الدف -8

 .(2) الدعوى  ي فالثا  ثصا  خ ششخص ذا الخال هالمحكمة بإد وهنا تقوم  ،مة(الخصو 

، ويخشى على حياة  يقيم في سكن غير صحيلب المشاهدة واإلستضافة  بأن طاالدفع   -9

فيهالصغي و فإذا  ،  ر  المشاهدة  لطالب  يثبت  فإنه  دفعه  الدافع  حق   ضافةتساإلأثبت 

 .(3)  افةستض إلا ن و ة د د همشالا

حيث ال ،  سيفنبمرض عصبي أو    مصاب   فةستضاالمشاهدة واإل  الب ط  أنبفع  الد  -10

 . (4) الصغير عندهيأمن على 

 
القدس الشرعية المنعقدة مؤقتا     الصادر عن محكمة  م 1/2018/ 8بتاريخ    5/1820ي رقم  ئنافالستاار  ر القر ظان    (1) 

 .في نابلس

عقدة لمنة ارعيدر عن محكمة القدس الشالصا  م 20/10/2017بتاريخ    2017/ 258م  انظر القرار االستئنافي رق    (2) 
 . هللام مؤقتا   في را

ال  (3)  االقضامباديء  العربي،  لمحكمة  ائية  فيلشإلستئناف  ال  رعية  األردنية  اإلستئنافي  هاشميالمملكة  القرار    رقم ة، 
 . 115، ص 1951لسنة   5753

االقرار   اود،د(4)  أافئنالستات  في  ا ومناهج    رعيةلشا  كماتالمحا  لصو ية  ر الدعوى،  بتاريخ  36137قم  لقرار   ،
 . 486، ص 1، ج 94/ 15/6
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ي -11 علادفع  أن  المدعي  مدعى  دعوى  للمحكمة    االختصاص   مد عبليه  التي الوظيفي 

 .(1)ا الدعوى مامهفعت أرُ 

ها، عو موض  م فيور حكصد   سبققد  ن  يكو   نألك ب: وذ ةمقضي  الدفع بكون القضية -12

 .(2) ه حكم سابقحسم  نأ سبق  تفصل في نزاع أنمة حكال يجوز للم إذ 

بهدفع الخصومة:   -13 بدون   يقصد  المدعى عليه  التعرض لصدق   دفع الخصومة عن 

 ا ذ ، فإخصمه  لمدعي يه أن االمدعى علبأن ينكر  ، وذلك  (3) دعواه المدعي أو كذبه في  

  ن صاق ن ن أهليته أو بصا نقدفع المدعى عليه بومة، كصخم اللعد   لدعوى د اتر   ت ذلكأثب

 . (4) خصمه المدعي   أهلية

 
الف  (1)  عبد  القضائيةر االقر   عايش،  تاحعمرو،  أ   ات  المحاكماصول  في  عام  ح  يةلشرعات  دا0919تى  يمم،  ان،  ر 

القرا1990 رقم  م،  اإلستئنافي  ص  1969لسنة    16174ر  أصول  ؛    201م،  قانون  شرح  في  الوجيز  التكروري، 
 م. 1959الشرعية لعام  اكماتأصول المحمن قانون   ( 5مادة )ال: ؛ انظر  31كمات الشرعية، ص المحا

البصل،    (2)  الناصر،  أبو  المحشرح  عبد  أصول  طقانون  الثقافة،  دار  الشرعية،  عمرو،  ؛    751ص    ،1اكمات 
 .  196 ، صم1960ة  لسن 10783لقرار اإلستئنافي رقم  ، ايةئية في أصول المحاكمات الشرعضارات القالقرا

 . 885ص  لتجارية، مرافعات المدنية وا الن الشريعة اإلسالمية وقانون نظرية الدعوى بيياسين،  (3) 

خكلب  (4)  وليد  أسبالديزي،  نقضا،  علىدر ،  رعيةالش  لمحاكمالدى  ائية  القض  األحكام  ب  اإلحم   اسة  ناف  ستئكمة 
الدالشر  الدوليةعية،  العلمية  ط  ع  ، ار  الشريعة  ياسين،  ؛    271-270ص    م،2020،  1مان،  بين  الدعوى  نظرية 
 . 593دنية والتجارية، ص لمإلسالمية وقانون المرافعات اا
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بأن -14 ح  الدفع  و   قطالب  معدي  صام   ستضافةاإلالمشاهدة  بمرض  انتقاله  ب  يمكن 

وسللص خطر يغير  حياته  ا  شكل  بتقريرعلى  دفعه  الدافع  أثبت  فإذا  المؤيد   ،  الطبيب 

 .(1) ةتضافواإلساهدة حكم له بالمشدعوى المدعي وال ي  ردت ه، بشهادت

حن  بأ  الدفع -15 الطالب  الطف  االستضافةو   ةاهد مشق  أذى  بال  من ل  قد  ضرب قبل 

 . (2) الطفل ، أو يمكن أن يقوم بقتليالمؤذ 

 

 

 

 
ة دنعقمية الة القدس الشرعمحكم  ادر عن الصم  21/12/2015بتاريخ    42/6120الستئنافي رقم  نظر القرار اا    (1) 
   .  هللا امفي ر ا   ؤقتم

االراراالق  داود،(2)  استئنافيت  المحاكمات  أصول  في  الة  ومناهج  ا لشرعية  ر دعوى،  بتاريخ  37445قم  لقرار   ،
 . 476 ، ص1، ج 94/ 23/6



73 

 

 :فوعوالد لدعوى ا ي فيلقاضنظر اي: ثانللب االمط

 :(1) ستضافة الصغيراهدة واشملب ائق المطلوبة لطثو لا أواًل:

مدعي )طالب صورة هوية ال  وضوع هذه الدعوى، الئحة الدعوى،الد الصغير مشهادة مي  عقد زواج،

 .الة شرعية في حال توكيل محامي(، وكستضافةالاالمشاهدة و  حق

 :تقاضيت الاءإجرا: ياً ثان

تقد ت ي -1 المحكمة،  إ  دعوى لا  عاءد ستا  يمم  قلم  المث  حيلى  قلم  ثم  تب   مة حكيقوم  الطلب  دقيق 

 .الدعوى للقاضي لقبول  تحويله

الدع -2 قلبعد قبول  إلى  يقوم بتحويلها  القاضي  المحكمة  وى من قبل فضيلة  المحاسب م  ليقوم 

 .ستدعاءم عن االيفاء الرسو ست اب

ين  القضايا، ثم تعي جل  س  فيساس  قم أر   هاائعطبإ   لدعوى يس اسأة بت لمحكمقلم اومن ثم يقوم   -3

اسب  ى وفق ما يتنهذه الدعو للنظر في  ة  ساعوالاليوم والتاريخ  ب  ى و لدعد الجلسة لهذه اعمو 

ا يقوم  ثم  القاضي،  أجندة  وكيلمع  أو  القلملمدعي  ورئيس  بال  ه  موعوالقاضي  على  د توقيع 

 .الجلسة

 
ة،  افثقر ال، دالقضائيابيق  والتطعة اإلسالمية  الشريكم في الحلدعوى واإلثبات و اء واالقض   ي،محمد علأحمد  داود،    (1) 

 . 184  ص، 2ج ، 2012،  1ط، عمان
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ل -4 ملف  إنشاء  يتم  اثم  أ  عليه  ب تكوي   هاب  قةتعلالماق  األور فيه    ظتحف  لدعوى هذه  ساس  رقم 

  .عد الجلسةلب وموضوع الدعوى ومو طلخ اوتاري ء الخصومماأسالدعوى و 

  .يغ المدعى عليه من قبل المحضرتحرر مذكرة تبليغ لتبل ثم   -5

ادى  ة ُين حل الموعد المعين للجلس  ثم إذاالمحدد،    دعوى في موعدهار في هذه الومن ثم النظ -6

محاكمة  ون التكو   ية الدعوى ن حتى نهاداعيا متالن  فاطر الحضر  في،  ى الدعو طرفي    على  الثا  ث

بحق المدعى   ى عليه فتكون المحاكمةدون حضور المدعأو يحضر المدعي فقط    ،ةوجاهي 

، ات المحاكمةباقي جلس  ى عليهغيب المدعالمتداعيان ثم ي  أو يحضر الطرفان  عليه غيابيا ،

المدعي ويغيب   حضري  أنأو    ة،هي جاالو رة  لصو يا باغياب  هعلي  لمدعىبحق افتكون المحاكمة  

اكمة وجاهية بحقه، كمة فتكون المحقبل انتهاء المحا   يحضر  ات ثمعليه عن الجلس  يعد الم

علي أو   المدعى  يحضر  يحقأن  وهنا  المدعي  ويغيب  إ  ه  أو  للمدعي  الدعوى  ب لطسقاط 

ضي  قاالر  يقر ( فليهعدعى  والم  يدعلمان )اتداعيأن يغيب الطرفان المأو  فيها،  تأجيل النظر  

 . ى ه الدعو هذ  اطسقإ

الي الطرف  ورحض حال  وفي    -7 القاضي الجلسةتيفت ن  يعي متدا ن  حدد ويحضر  في موعدها الم  ح 

دعوى  المدعى عليه عن هذه السأل  ، ويليه بالذات وتكون المحاكمة علنيةدعى عالمدعي والم

جوابه ثالثة   فيكون  أحد  إ(1)هو  أو  إقرار  دفنكار  :  و عأو   كلفيعليه  عى  لمد ا  كارإن  د نع، 

 
 . 121ص ة، ميالشريعة اإلسال، نظام القضاء في يدانز  (1) 

 



75 

 

  مثل وثيقة عقد   خطية الرسمية المبرزةلالبينة  ثبات يكون باإلاو   واه،دعي إثبات دعالمي  اضقال

 فإذا  تسمية الشهود وحصرهم،، وبالبينة الشخصية المقنعة المستمعة بالزواج أو شهادة الميالد 

بينة  قال ال  عاجزا    ،لي  المدعي  المحكمة  عن  تعتبره  و اإلثب   لههمه  فتات  ليف  تح  حق   أن 

يتمفإن طلبعوى  لد ا  على نفي  الشرعية  ينليم ا  يهل ى عمدعلا عى  توجيهها للمد تصويرها و   ها 

عن حلف    كال  ، تعتبره المحكمة نامصورةين الشرعية الدعى عليه اليم لم يحلف الما  عليه، وإذ 

  عليه   مدعىلاعن    خصومةفع اللدفع فقد يكون شكليا مثل د ة المصورة له، أما االيمين الشرعي

دفع يكون ال  د حة، وقعوى غير صحيلد ا  و أنمحكمة أخرى، أ   في  عةفو ر ى مدعو لكون ان تكأ

ك المدعى  أنموضوعيا  الدعوى   يدفع  و   بأن طالب حق  عليه  يوجد   االستضافة المشاهدة  ال 

 لمدعيأثبت دفعه تحكم المحكمة ل  يعمل ليال  فإذاأنه  أو    ستضافة الصغير فيهن اللديه مسك

 .ةضافاالستدون  ةشاهد بالم

محاكمة المدعى   دعيالملب  لسات، يطج  دةبعد حضوره ع  ى عليهالمدع  ب اغي  الت اوفي ح -8

غي إ  الوجاهية،بالصورة    ابيا  عليه  تقرر  غيابيا والمحكمة  عليه  المدعى  ومحاكمة    جابة طلبه 

وبطلب   الوجاهية،  دفوعبالصورة  تسقط  و المدعي  بإقر ه،  يحكم  سابقا   أقر    رأنكذا  وإ،  ارهإذا 

 ت.باثعي اإل لمد ف ا يكلسابقا  

 ة:قع نتيجة الجلسة المتو ًا: ثلاث

نتيجإما أن تكو  لك بسبب ذ و أجيل النظر فيها  وى، أو تفي الدع  ا  حكم  القاضي الجلسة بإصدار    ةن 

أ المتداعية  األطراف  أحد  المدعطلب  تبليغ  عدم  حالة  في  عليه،  و  تبليغ    إعادة  القاضي  فيقررى 
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أو   ه،ليأو المدعى ع المدعيمن ب طلون بيكو  الدعوى  طسقاأو إ فيها رالنظ أجيل مع ت المدعى عليه

عليه وطلب أو حضر المدعى    نفسهالقاء  من ت  ا المحكمةتسقطهين المتداعيين ففر ور الطلعدم حض

    .في قضية أخرى منظورة البت  لحين الدعوى  وقفأو  سقاطهاإ

القانون  ا  اي قض الن  م  هاألن،  افةستض االو   ةاهد شمال  ى و ادع   بت فيالجهة القضائية بسرعة ال  وقد ألزم 

وعين إال إذا كان  رة أكثر من أسبجيلها لفتد لها أو تأيع يد موا عدم تحد لال، و عجستااللتي تحمل صفة  ا

 .  (1) عبفئة ضعيفة من المجتم ولتعلقها وترابطها، ألسرة قرار اتس لتعلق مثل هذه القضايا باا ؛ مسببذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 115، ص (17/2120 )م تعميم رق ،(6ملحق رقم ) انظر: (1) 
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فكحواأل  اراتالقر   :الرابع  الفصل دعو ام  اي  ،  وتنفيذها   افهاتئناسو   افةستضاالو اهدة  لمشى 

 ن:مبحثا  هفي و 

األ  فل:  والمبحث  واألحكام  المشاهدالقرارات  دعوى  و ي  وفيه  واستئنافها  االستضافةة   ،

 مطلبان:

 . ستضافةالاالمشاهدة و  حكام في دعوى القرارات واألمطلب األول: ال 

 .فةضاست االو هدة  المشا دعوى في   ستئنافاالالمطلب الثاني: 

اكم  تواجهها المح  يمشكلت التالو   تضافةساالعوى المشاهدة و ي دف  يذالتنف  :انيالثحث  مبال

 لبان:، وفيه مطيهة فالشرعي

 . تضافةسااللمشاهدة و المطلب األول: تنفيذ القرارات واألحكام في دعوى ا

الثالمطل األب  تنفيذ  في  المحكمة  تواجه  التي  المشكلت  دعحكام  اني:  افي  ة شاهدملوى 

 . الهقترحة ول موحل افةضتساالو 
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األول:   في  واألحارات  قر الالمبحث  و عدكام  المشاهدة  و واستئنافها  االستضافةوى    فيه، 

 مطلبان:

 ستضافة الالمشاهدة و مطلب األول: القرارات واألحكام في دعوى اال

 االستضافة في دعوى المشاهدة و   االستئنافي: الثان المطلب
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 : االستضافةو دة اهمشعوى الفي دحكام األت و اقرار : اللواأل  مطلبلا

ها، بغض النظر عن موضوع الدعوى، إال أن  قضائية في قوتها وتصنيفلاحكام  ات واألالقرار   بهتشا ت

الفروق، من خالل المرور على ثة هذه  س الباحالستضافة، وهنا تدر هناك ما يميز دعوى المشاهدة وا

 الستضافة من أمور.واة لمشاهد وى ايز دعيم  ما ر أهمتذك  مثها، أنواعبيان تعريف القرارات و 

 :(1)ائيضقار القر ال: لع األور فلا

 .(2) عن هيئة قضائية  يصدروإعالن بيان أمر و  ، وهو، والجمع قرارات رَّ مصدر ق : القرار لغة   

  ر دو ص تىوح لقضيةأثناء نظرها ل يصدر عن هيئة المحكمة كل أمرهو  حا : اصطال القضائي القرار 

فيهالحك الفيكا،  م  و األر  راالق  هوحكم  ون  الدعوى،  في  يكون لبذ خير  إ  ك  لطال بين  ولفظ   ظفق  قرار 

ع  عموم، فالحكم قرار، ورفض المحكمة سما خصوص و رارات  على ما تصدره المحكمة من قالحكم  

  وص خصة بلمحكمار كلمة عامة تشمل الحكم وغيره مما تصدره ا، فالقر ارهادة شاهد في الدعوى قر ش

 .(3) دعوى في ال لفصكمة بالالمح هيئة  ارقر ى  علإالطلق فال يكم الحأما  عوى،د لا

 : (4) ارات القر  عا أنو 

 
 . 116 ، صافةستضوى المشاهدة واالفي دعقضائي   اروذج قر نم ،(7ملحق رقم ) ر:انظ (1) 

ممرعانظر:    (2)  اعجم  ،  د  7961ص    ،3ج    عاصرة،لماية  لعرباللغة  المعرين  وزي،؛  تكملة  آن،  بيتر  اجم هارت 
 . 208، ص 8ج   ،م2000، 1ط ثقافة واإلعالم، العراق،، وزارة الةالعربي

 mcoanfez.w.tttps://wwh   ظر:انو   ؛  419، ص  ةاكمات الشرعيأصول المح  قانون أبو البصل، شرح  انظر:    (3) 

أبو ؛    258م، ص  2017بية، بيروت،  األدبعة  لمطاوقية،  قلحمحاكمات االنون  ح قاستم، شر يم ر ز، سلانظر: با  (4) 
 .196-195 ، صةون أصول المحاكمات الشرعيالبصل، شرح قان
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 :أربعة أنواعة إلى المحكمالقضائية التي تصدرها قرارات التقسم 

اإلعداد  -1 تصدره  ي:القرار  الذي  القرار  ويتضالمحكم   ةيئه  هو  تحقيق  من  ة  يسهل  تدبيرا  

ورؤ  وذلك  (1) ا فيهم  حكال  ب باس مهد ألوي  ها يتالدعوى  بإر كالق،  بيت   اءجر ار  الكشف على 

هو  ةجيالزو  أ شرعمسكن    هل  ك   مي  أو  المدعى عال؟  بتكليف  باإلجابة على  القرار  ليه 

والقرار    ،الدعوى إدخال شخص ثالث في  أو القرار الصادر بكر؟  أم ين  هل يقرالدعوى،  

،  لدعوى ي ار فللسي  حكمةملها اتتخذ   رارات فهذه القبإحالة الدعوى إلى محكمين شرعيين،  

ضمن  وم اإلعجراءات،  اإلن  يجوزد داوالقرار  اللقاض  ي  ومثال(2) عنه  عو لرجي  في   ه ، 

تاكهدة واالستضافة محدعوى المشا وضيح  مة المدعى عليه غيابيا ، أو تكليف المدعي 

 ليفه اثبات دعواه. وتصحيح الدعوى، أو تك

كالقرار بإلزام  و الذي يتضمن تدبيرا  مؤقتا  تقتضيه الحال في الدعوى،  لمؤقت: هالقرار ا -2

الد،  ج الب مواله خار هريب أ من تالدعوى خوفا  ن انتهاء  ى حي ة إل لمدعى عليه بتقديم كفالا

ز الحجالقرار ب  أو   ،لن من الماعيدفع مبلغ مب  يلزمه  يصدر ضده  قد   حكم نفيذ  لة ت قر أو ع

 
، ص  1ج    م،1924سالمية،  إلتام اسة األية، مطبعة مدر ات الحقوقيمحاكمح، عبد اللطيف، شرح قانون الصال  (1) 

 . 195، ص  رعيةلشات احاكمصول المون أ ح قان، شر أبو البصل؛   266

،  1971لسنة    61416ر اإلستئنافي رقم  القرا،  رات القضائية في أصول المحاكمات الشرعيةالقرارو،  عم  :انظر  (2) 
 . 140ص 
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المؤقت إلا والقرار  عنه   حتياطي،  الرجوع  المحكمة  لهيئة  دعوى  ،  (1) يجوز  في  ومثاله 

 دعوى. قتضيه الما ت ستعانة بخبير أو طبيب وفقاال هدة واالستضافةالمشا

القرار    -3 هو  القرينة:  ويشعرا  تصدرهالذي  قرار  كلمة   لمحكمة  ذكر  ومن  الحكم،  بنتيجة 

ا  ذ ه  ى عل  تب حكم بما سيتر ال  مة فيالمحك  تجاهين ابير  رااسم القرار يفهم أنه ق  يف  قرينة

ومثرالقرا واالستضافةاله  ،  المشاهدة  بالمحكمار  راق  في  عن دعالمعتبار  ة  عاجزا     ي 

الثبات اإل فهذا  المد قرار  ،  أن  عليه  يعني  المدعي  –عى  طلب  سيحلف   -بعد  أنه  إما 

، فيكون بدعواه   دعيضي للمل قعي دعواه، وإن نك ال، فإن حلف فسيخسر المد   اليمين أو

المقرا الابت عباحكمة  ر  قر اإلثبعن    زا  عاجمدعي  ر  بنها   راات  يشعر   ت اسجل   يةقرينة 

ه، فإن  يجوز للقاضي الرجوع عنال    رار القرينةوق،  الحكمحكمة في  لمه اتجاوبا   اكمةالمح

القرار هذا  الشرعية  اإلستئناف  تفسخ محكمة  وتقر رجع عن قراره  أنه  ،  المحكمة ر  على 

  لكذ   ا يؤيد ، وممندهاة ع سوخمفال  قطةنل امن    لدعوى هذه ا  إجراءات   السير في  ئيةاإلبتدا

 .(2) (م14166/7119تئنافي رقم )س إلار اا جاء في القر م

 
باز،    (1)  اانظر:  قانون  الحقوقلمحاكشرح  قانون أصو   ل، البص   أبو؛    226-261، ص  يةمات  اشرح  ات لمحاكمل 
 . 195 ، صشرعيةال

 . 196-195 ص ،عيةالشر مات المحاك  ولقانون أص رحل، شالبصأبو ر: انظ (2) 
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االقطع  القرار -4 بهي: هو  تفصل  المحاكمةجلس  بههي  وتنت  ،الدعوى   لذي  الذي  ات  ، وهو 

الحكم له  المشاهد (1) يقال  في  ومثاله  ا،  صدور  واالستضافة  بة  المشاهدة لحكم 

 واالستضافة. 

لإلخاض  جميعهاوالقرارات   تستأنعة  بل  وحدها،  تستأنف  ولكن ال  فاألحك  معف  ستئناف  ة  نهاي  يام 

أ  ،ى عو لد ا تر وللمحكمة  بعكالمؤق  راقر وال  اإلعداديالقرار    نع   عجن  والقرار    القرينة  راقر س  ت، 

الرجو (الحكمالقطعي) المحكمة  تستطيع  فال  و ،  عنهما،  إلع  يصار  طإنما  في  رق  ى  المقررة  الطعن 

 .(2) القانون 

أن )  كما  رقم  الشرعية  المحاكمات  أصول  ف  م،1959لعام    ( 31قانون  اسخلط  تي  ملكل  دامهختي 

بينهمف  (،حكملا)و  (القرار) أساجمع  على  أ ا  المو شي   مانهس  في  واحد  )ء  وفرق (104و    103اد   ،

   .(3)  (137و   102و    101د )في الموا بينهما

 

 

 
باز،    (1)  المحاكمانظر:  قانون  الحقوقيةشرح  قا  ؛  265-264، ص  ات  البصل، شرح  المحاكمات نون  أبو  أصول 

 . 196 ، صالشرعية

مات  المحاك أصول انون من ق 137مادة ظر ال؛ ان 619 ، صمات الشرعيةاكالمح ون أصولبصل، شرح قانأبو ال (2) 
   م.1959ة  لسن  (31م ) قر  ة األردنيعيالشر 

و    101  و  104و    103المواد    ظر:وان ؛  195، ص  مات الشرعيةأصول المحاك  أبو البصل، شرح قانون انظر:    (3) 
 م. 1959م لعا  (31لشرعية رقم )صول المحاكمات امن قانون أ 137و  102
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  :القضائيكم الح الفرع الثاني:

 .(1)والفصل القضاء هوالحكم لغة : 

 .(2) إللزاميق ابطر  اهايه إ وحسم اصمةخم ي الالقاض صلوف قطعهو :  حا  اصطال الحكم القضائي

 :  (3) حكاماألع أنوا 

   لتالي:عتبارات مختلفة على النحو اتعددة بااع م أنو  سم األحكام إلىقت

وحكم غيابي    اهيرفين أو غيابهما إلى حكم وجالط  بار صدور الحكم في مواجهةتع أوال : التقسيم با 

 :(4)وحكم غيابي ةبالصورة الوجاهي

 
المع  اللغةمعجم    ،مرعانظر:    (1)  فلا  لمصباحا   ،ميالفيو ؛    537، ص  1ج    اصرة،العربية  غمنير  ار ي  لشرح  يب 

ص  1ج  الكبير،   ال  56،  الدينز فيرو ؛  مجد  محمد،    آبادي،  طاهر  المحيط،  القأبي  مصاموس  بوالق،  ر، مطبعة 
 . 1095ص  هـ، 1303

  574  ، ص4، ج  حكامة األشرح مجلام  ، درر الحكحيدر؛    1161، ص  7861لة، المادة  باز، شرح المج:  انظر  (2)
الفرقان،  هـ، دار  1404،  1، ط إلسالمية والقوانين الوضعيةا  يعةالشر بين  قضائي  لا  الحكم  جيةح  يم،مد نعسين، محيا؛  

دار    لمدنية،في المواد ا  جراءات واألحكاماإلائي و : التنظيم القضفعاتامسلم، أحمد، أصول المر ؛    643  األردن، ص
 . 678م، ص 1968الفكر، القاهرة، 

 التفريق بين، دعوى  زوق ملحمار مر عم، ظاهر؛  198 ص شرعية،ال اتاكمالمح ون أصول قان ، شرحأبو البصل (3)
 . 129 -126، ص م2013النجاح،  ر، قسم الفقه والتشريع، جامعة، رسالة ماجستيلضررالزوجين للغيبة وا

الما  (4) يجب   :"نه على أ، حيث نصت  م5919م  ي لعادنألر حاكمات الشرعية ال المنون أصو من قا  101ة  دانظر: 
إذا   من إنتهاء المحاكمةفي خالل عشرة أيام ة إن كان ذلك ممكنا  وإال فمحاكمء النتهاإ ينرفطالم تفه فور ملحكطاء اإع

 ار حكمها".ن إصدمحكمة مال يمنع ال ة ما في هذه الحالدقيق، وتغيب الطرفين أو أحدهكان الحكم يحتاج إلى الت
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ا  اهي:الوج  محكال -أ لجلسات ا  ورهمضحو ن  فيالطر   ةهواجبم  صدر   يالذ حكم  لوهو 

 .(1)مةكحاالم

الغي  -ب  بالصورةالحكم  المدعى الوجاهية:    ابي  حضور  حال  صدر  الذي  الحكم  وهو 

كثر وتخلفه بعد ذلك عن الحضور، فيوصف سة من جلسات المحاكمة أو أعليه جل

ا هذه  في  بالصور الحكم  الغيابي  بالحكم  أيجاهيةو الة  لحالة  ال  ،  م حأن  حكم  ث ين 

صد الواق اكنه  ول،  يا  غياب  رع  حيث  للمالك  ألثرمن  يحق  ال  عليه  د وجاهي  عى 

 . (2) اإلعتراض عليه

الذي    -ت  الحكم  وهو  الغيابي:  في  صالحكم  ف  غيبةدر  فيكون  عليه،  عدا يالمدعى  ما 

د  المحاكمة، بع من جلسات  ضر أيا  لم يح  صدر الحكم والمدعى عليهالوجاهي، أي  

 
نظياسين  :نظرا  (1) ج،  الدعوى،  شالبصلأبو    ؛  671  ، ص1  رية  أصقا  رح،  ص  عية،  الشر مات  المحاك  ولنون 

الشرعية األر كمان قانون أصول المحم  102المادة    انظر:و ؛  198 لعامدات  نه: "  يث نصت على أح  ، م1959  ني 
إ الحكم وجاهيا   بمواجهة  يعتبر  إ ذا صدر  أو  المحالساى عليه جلسة من ج المدعذا حضر  الطرفين  أكثر كمة  ت  أو 

على شخص    ذا صدر الحكمط في ذلك أنه إويشتر يا   غيابالحكم    ون ذلك يكا  دع  يماور وفعن الحضذلك  بعد    وتخلف
من تاريخ مدة االستئناف  لحكم إليه أو إليهم حتى تبدأبليغ إعالم ات كم فيجبلسة الحجيكونوا حاضرين   لم أو أشخاص

 . بليغ"الت

  ، اهرظ؛    145ص    ،( 01625)   رقمي  نافتئإلسلقرار اة، الشرعيل المحاكمات اأصو   في   ائيةلقضعمرو، القرارات ا   (2)
ملحم  عمار دعوى  مرزوق  للغيبةالتفريق  ،  الزوجين  ماجوالضرر  بين  رسالة  جا،  والتشريع،  الفقه  قسم  معة  ستير، 

 . 129 -126، ص م2013النجاح، 
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تيكون    أن مو لبقد  العغ  األ  ةجلسد  في  اجا  م  وحسب   ،صولحسب  ن  المادتيء 

 .(1)ةحكام العدلي( من مجلة األ1834و    3318)

وم به، ئز لقوة الشيء المحكبتدائي وانتهائي وحا ا   حكم  ية الحكم للطعن إلى قابلبار  عتثانيا : التقسيم با

 : (2) كم بات وح

ن ل الطع قبوي   ةائيد بتاال  رعية الش  ةكمحلما  عن   الصادرالحكم  بتدائي: وهو  الحكم اال  -أ

اهدة واالستضافة أن يصدر القاضي حكما   ، ومثاله في دعوى المش(3) فنائست االب  هفي

واالستضاف المشاهدة  دعوى  أوالد   المدعي  تمكينب ة  في  واستضافة  مشاهدة   ، همن 

 لالستئناف واالعتراض. قابال   حكمهويكون 

 ، ولكن قد يقبل االستئنافب  فيه   طعنقبل الي  الي  ئي: وهو الحكم الذ هانت الحكم اال  -ب 

،  (5) تئنافاالس المهم أنه ال يقبل    أو بالتماس إعادة النظر،  (4) عتراض عليهاال ب  الطعن

واالستضافة المشاهدة  دعوى  في  في    ومثاله  حكما   القاضي  يصدر  دعوى  أن 
 

،  المحسن  عبد  هللا  إهاب عبد ،  افيسك  ؛   198ص    ية،المحاكمات الشرع  أصول  ح قانون بو البصل، شر أ  انظر:  (1)
 . 48-47، ص  م 2018، لالخلي، جامعة الشرعيالقضاء قسم  تير،ماجسرسالة  ،يالقضائكم لحر اآثا

 .  199-198ية، ص ح قانون أصول المحاكمات الشرعأبو البصل، شر  (2)

 .  117لشرعية، ص مات االمحاك ح قانون أصول الوجيز في شر  ي،التكرور  (3)

أنه:" إذا صدر   ت علىث نص، حيم 5919 معاردني لاألة رعيت الشلمحاكماول اون أصمن قان 115دة الماانظر:  (4)
للشخ يحق  دعوى  في  لمحكم  الذي  وك  ص  فيها  طرفا   أال  انيكن  حقوقه  يمس  هذحكم  كان  الشخو  من  أ  صا  حق 

 ير".راض الغترض عليه إعتلمحكوم به أن يعالمكلف له با

 . 366ص   ،اماألحكة ظرين، أبو الوفا (5)
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أ واستضافة  مشاهدة  من  المدعي  بتمكين  واالستضافة  ويجوز ،  والدهالمشاهدة 

 االعتراض عليه ال استئنافه .

لطرق اه بن فيعالط  ل ب يقلذي الا  محكال  الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به: وهو   -ت 

قابال  للطعن فيه  كان    إن، و االستئنافبي و يا لغم الى الحكراض عتع الا  وهي  ة،ديعاال

كبال العادية  غير  أن وم،  (1)مةالمحاكإعادة  طرق  واالستضافة  المشاهدة  في  ثاله 

ي طرف من أطراف يجوز أل  فيه، والبما فصل  ضي حكما  يكون حجة  يصدر القا

 وضوع والسبب.يجدد النزاع فيه عن طريق دعوى مجددة لنفس المالدعوى أن  

ال  -ث  الذي  الحكم  وهو  البات:  يقبلالحكم  طريق    بأي  فيه  طرق   الطعن  الطعن   من 

 وال   ة النظرد ااعوال    النقض   وال   تئنافس إلا  ة، فهو حكم ال يقبلالعادية وغير العادي 

من    المصدق  الحكم، ومثاله في المشاهدة واالستضافة  (2)  عتراض اال   الو   ةرضعاالم

 محكمة االستئناف الشرعية. 

 :(3)ستحقاقضاء باالبالترك وق ي أيضا  إلى قضاءضقا ُا: ويقسم حكم الثلاث

 
اثااآلمود،  عمر مح   وفل،ن  ظر:ان  (1) األعة  لمترتبر  الجامع ضائيةالق  حكاملى  ة اإلسالمية، غزة، ، رسالة ماجستير، 

، حيث نصت على م1959الشرعية األردني لعام    من قانون أصول المحاكمات  153  المادة  ؛  18هـ، ص  1430
"أ أل  نه:  الخيجوز  مقامهصمين  حد  يقوم  من  في    عادةإ يطلب    أن  أو  ااألحكالمحاكمة  الة  ادر لصام   كم محامن 

 ر من المحاكم اإلبتدائية".ي تصدالت امحك، واألةفيستئنا اال

 .  117ول المحاكمات الشرعية، ص يز في شرح قانون أصالتكروري، الوج (2)

 .991الشرعية، ص أصول المحاكمات أبو البصل، شرح قانون   (3)
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ال -أ ويقضاء  القاضي  كون ترك:  وأنه غير   رفبص  قضاء  المدعي  دعوى  النظر عن 

اثبت المدعي دعواه فحكم له  إذا    في المشاهدة واالستضافة:  ، ومثالهه عوا محق في د 

  .ى عليه بأداء الحق المحكوم بهالقاضي بدعواه، وأمر المدع

 كم حو الأ به    ى عللمد دعي  ملا  اق ستحقاضي باقضاء القتحقاق: ويكون  س االاء  قض  -ب 

أن    اهدة واالستضافة:في المش  ، ومثالهمنها  ي جزءأو ف  ه ا عو د   طلب فيبما  دعي  لمل

اليميني عليه  المدعى  ويحلف  دعواه،  اثبات  عن  المدعي  بطلب الش  عجز  رعية 

، منوع من معارضة المدعى عليهحكم القاضي على المدعي قائال  انك م، فيالمدعي

 عى عليه. القضائي لصالح المد الحكم  فيكون 

كاتا  كم إ ينظم  الضبط  الحكمعالب  امشتمال    (1) م  على  والفرق  القاضي  وموضوع  سم  الدعوى  اء 

الثب الحكم  يةوتواألسباب  الوجاهية)  (2) ونوع  بالصورة  القرار مؤرخا   و ،  (وجاهي، غيابي، غيابي  يكون 

 .  (3) يسملر ا ةملمحكتم ااخا  بختوممو ي اضوموقعا  من الق

 
م " ينظ  :نهعلى أ  نصتث  حي  م، 5991لعام    ردنية األحاكمات الشرعيالم  ون أصولقانمن    104: المادة  انظر  (1)

الثبوتية و األ على إسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى و مال  م مشتعالاإل  وره،  بتاريخ صدرخا  القرار يكون مؤ سباب 
ال  وموقعا   المي، ومخاضقمن  الرسمي،توما  بخاتم  إ   حكمة  يخ طلبه تار   أيام منرة  صورة عنه خالل عشعطاء  ويجب 
 ".لطلباتا د ا  لقيخاص جال  كمة سعد المحأن تعلى  خطيا  

 . 117ص   هدة واالستضافة،نموذج إعالم حكم في دعوى المشا ،(8ملحق رقم ) انظر: (2) 

" يكون   نه: أ  نصت علىحيث    ،5919م  ردني لعاعية األن قانون أصول المحاكمات الشر م  103مادة  انظر: ال  (3) 
والنصوص التي  بابه  وأس  لحكمعلل ا   رراي متن القف  درجأن ي  القاضي   وعلىقاضي  وقعا  من الوم  خا  مؤر ا  و توبكالحكم م

 أستند إليها".
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 :(1) افةالستضاالمشاهدة و  وى دعفي   ئنافتسالااني: ثالب المطل

محاكم الدرجة األولى  هيئة  لتي تصدر من  طعن في األحكام امن طرق ال: طريق عادي  ستئنافاال

سع  رة أو ببخ   غالبا    عألولى وتتمتة أكثر عددا  من ايئ ، وتكون هذه الهثانيةجة الالدر   محاكمهيئة  أمام  

أد هفو  لمسم  عمال  القضاء  لئاق  الدر اضي  التق  دأمبب  ،  المادة  حي،  جتينعلى  نصت  من    (135)ث 

لعام   األردني  الشرعية  المحاكمات  أصول  ع1959قانون  لمحكمة  لى  م  الشرعية    االستئنافأنه:" 

 .(2) كم الشرعية"حاتأنفة الصادرة من المحكام المسصالحية الفصل في األ

 :(3)فا نستئاالع وانأ األول: الفرع

( منه  137)  مادةم في ال1959لعام   (31)رقم    األردني  عيةالشر   ت امكحاملاول  نون أصقا  نص حيث  

"يجوز   أنه:  الفاصلةاعلى  األحكام  ا  ستئناف  وقرارات  الدعوى  موضوع  والصالحية،  في  لوظيفة، 

  رعية الش فانستئاالة كمحم إلىة دائيترفع المحكمة الب: " لى أنهمنه ع (138)، والمادة "لزمنومرور ا

الصادر حاأل وبيت    لىوعاألهلية  قدي  وفا  ينصر ا قلا  لىع  ةكام  النكاح  وأح  المالالوقف  فسخ  كام 

ون وغير ذلك مما يتعلق به حق هللا  لطالق والرضاع المانع للزوجية واإلمهال للعنة والجنوالتفريق وا

 أن ال   لكفي ذ   شترط يو   حكمور الصد   منا   وم الثين يذلك بعد مضي ثقيقها و لتد ية  تعالى وأحكام الد 

 
 . 118ص   االستضافة، موذج قرار استئنافي في دعوى المشاهدة و ن ،(9قم )ملحق ر  انظر: (1) 

، لطعنطرق او األحكام    –ة  جاريية والتمدن صول المحاكمات النون أشرح قا  ن، الكافي فيماالتكروري، عث   انظر:  (2)
ي لعام ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردن135)مادة  ال  ؛  177، ص2ج  ،وتلفكر، بير ا  دارد.ت،  ،  د.ط

 . م1959

 .821محاكمات الشرعية، ص أبو البصل، شرح قانون أصول ال (3)
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ا  وا نفتأ سا  قد   مصو خلايكون   المعينالخ  ألحكامهذه  المدة  و ل  في    االستئنافمحكمة    فصلت ة 

 .(1)ا"موضوعه

( المادتين  نص  على  الم  (138و  137فبناء   أصول  قانون  لعام  من  األردني  الشرعية  حاكمات 

 :(2)ى و عالد  هلق بتتع يإلى قسمين بحسب نوع الحكم الذ  االستئناف يقسم م،1959

 تدائيةباكم اال ادرة عن المحلصا  ألحكاميع ام ل جيشم  يذ لا  هوو   الجوازي:  اف نئ ستاال -1

  ستئناف األحكام والقرارات التي تخصهم أمام ا بطلب امو جوز للخصوم أن يتقد ي  يث ح

يث تأثر حقوقهم وعدم ذلك ألن لهم مصلحة في الطعن من ح و   ؛االستئنافمحكمة  

كم بعد  تأنف أحد أطراف الدعوى الح، ومثاله في المشاهدة واالستضافة أن يستأثرها

 ة البداية. ه عن محكم صدور 

 اف ئناالستمحكمة  ئية إلىدابت ال ا كمالمحاترفع  مسلقهذا ا في :ن نو قاالوة بق  افاالستئن -2

م يرفعها الخصوم، فإذا  حتى لو لو    وجوبا  لتدقيقها، تعلق بحق هللا  األحكام التي لها

ية بذلك ثان م  قو بتدائية ال ت ة االالمحكم، فإن  ئنافاالستعوى لمحكمة  الخصوم الد رفع  

 ق عليتا  يمنظر فحالة تلاه  في هذ   فنائت االسحكمة  من  لكاكتفاء بما فعله الخصوم، و 

العب أما في حالة  ا  معهللا    بد وحقحق  الرف  عدم،  فإن مخصوم لالع  مة حكستئناف 

 ولهم يطلبوا شيئا  ؛ ألن الخصوم لم  فقطفي الجزء المتعلق بحق هللا  تنظر    ئنافاالست

 
 . م1959لعام (  31دني رقم ) األر لشرعية ت اون أصول المحاكما قان  نم (138)والمادة  (371)انظر: المادة (1)

 .218ية، ص الشرعمات محاكصول الأن  شرح قانو  ل،لبصأبو ا (2)



90 

 

التنأم  هم،ازل عن حقوقالتن يملك أحد  المشاهدة ازل عنها حق هللا فال  ، ومثاله في 

 واالستضافة أن يكون أحد أطراف الدعوى قاصرا  أو محجورا  عليه. 

 :(1)فنا ستئالامدة  ني:اثع الفر لا

 :(2) الحكمب ب هذه المدة بحسساحتتلف اا ، ويخثون يومال ث افئنستاالمدة 

 . (3) منذ صدور الحكم فااالستئنة هيا  تبتدئ مد وجاحكم كان ال إذا -1

 .(4) فمن تاريخ تبليغ الحكم المستأن ئنافاالستفتبدأ مدة  إذا كان الحكم غيابيا  و   -2

 
الم  (1) أصول  قانون  شرح  البصل،  اأبو  أص  136المادة    ؛   218لشرعية، ص  حاكمات  قانون  المحاكمات من    ول 

ا  كم إذ اريخ صدور الحمن تتبتدئ    ما  ستئناف ثالثون يو ة االه: " مدث نصت على أنحي،  1959ي لعام  الشرعية األردن
يه الحكم أو  كان غيابيا  ويسقط من المدة اليوم الذي صدر ف  ف إذاستأنالم  كم إلىحال يخ تبليغ  ار ن تا  ومن وجاهيكا

يابي م الغاف الحكويجوز إستئن   ف،مدة االستئنا  ا وقعت في نهايةل الرسمية إذجرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العط
ب في االستئناف الراغريق  الف  ذا كانإو   المستأنف  كمالحعالم  ئناف بإالستشفع ايغا  على أن يتبل   تبر ذلكويعقبل تبليغه  

تهي  م اإلستدعاء وتنمن يوم تقدي  ار بتأجيل دفع رسوم االستئناف فالمدة التي تبتدئقدم إستدعاء يطلب فيه إصدار قر 
ء عطاقبل إ لمحكمة  هر لإذا ظة لإلستئناف و معينلمدة الن اتدعائه ال تحسب مأن إسصادر بشغه القرار ال الفي يوم إب
قانوني فإذا لم ينفذ القرار خاللها ردت  أن تقرر إمهاله مدة مناسبة إلستكمال الرسم ال  فلها  قصا  ن نارسم كالا  القرار أن
 ". في موضوع الدعوى ف قبل النظر االستئنا

فليحهللا  لعبدا  (2)  الممدحم  ،  والمبادجالس  ،  إلجر درا  قضائية،ال  ئالشرعية  عملية  في  التقاءات  سة  وى  الدعااضي 
 . 119ص م، 2009،  1عمان، طية، دار الثقافة، اإلستئناف راراتالق أحدثبأهم و  دةشرعية مؤيال

 . 1959 حاكمات الشرعية األردني لعاممن قانون أصول الم 136: المادة ظرنا (3) 

،  م5196لسنة    14296  رقم  ئنافيالقرار اإلست  ،عيةاف الشر تئنائية لمحكمة اإلسالقض  لمباديءا  العربي،:  رظنا  (4) 
ت على أنه: " إذا لم  ث نصم ، حي1959ول المحاكمات الشرعية األردني لعام  ون أصقان  من  114ادة  مال؛    22ص  

ا  إذ   تية:األحوال اآل  يال فملغى إ  صبحه يخ صدور ريل سنة من تاال لغيابيان إلى المحكوم عليه خيبلغ الحكم أو القرار ا
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 :  (1) افستئنالا لبديم طتق وطشر الفرع الثالث: 

قبل  بعدها فال ي، فإذا قدم  هددة لمحالونية  ة القانفي المد   فانئ تس االطلب  أن يقدم   -1

 .(2)د وير 

يقبل شفاه  –بالئحة    افالستئنا  المستأنف طلب   يقدم  -2 اللوائح،    -  ة  فال  كسائر 

البيانات الضرورية   نف تأنف وتوقيعه والمستأسم المس إك   ويجب أن يشتمل على 

 . (3) افن ئست الااب ب سأه و علي

مد ور أمئنافية  ست اال  ئحتهال ن  مض ي   أنللمستأنف  ز  و ج ي  ال -3 تكن  لم  واقعية  ار ا  

 .(4) ةمستأنفال الدعوى بحث في 

 

هي معاملة التبليغ، وإذا كان  ن تنتبل أدة قضت الممو   مدة السنةل  خالبليغ  رسم للتع الة ودفكوم له المحكمالمحراجع  
 . تعالىبه حق هللاتعلق مما يالحكم 

 .220ل المحاكمات الشرعية، ص أبو البصل، شرح قانون أصو  (1)

اظرنا  (2)  ق  147ادة  لم:  الانون أصمن  الشرعية  ول  لعاألمحاكمات  أ، حيث نصت  5991ام  ردني  " يرد  نه:  على 
 رر".المقعاد ي الميفم ذا لم يقدإ نافالستئا

" يرفق  صت على أنه:  ، حيث ن1959ت الشرعية األردني لعام  من قانون أصول المحاكما  141انظر: المادة    (3) 
 . يه"عل إلى المستأنف هاعن لغ صورةلى نسختين تبع ابه تقدمبأسب بطلب االستئناف الئحة

يجوز  ال  ت على أنه: "  يث نص، ح9195  عام ي لن ردشرعية األالات  محاكمأصول النون من قا  451: المادة  انظر  (4) 
ليه أن  أنفة كما ال يسمح للمستأنف عرا  واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستمو أ  ئحتهن يضمن الللمستأنف أ

  لة هذه الحا  فية و كافي  ى أسباب علبناء    ذلكالمحكمة ب  ح لهلم تسم  ما  ذكرها في الالئحةلم ي  أسبابا  اء المرافعة  ثنيقدم أ
 مستند لم يكن مبرزا  في القضية".و أ وثيقةتطلب أي بينة اإلضافية و ال نافية أن تسمعالستئمة المحكز ليجو 
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  مقدما  من تاريخ دفع الرسم   االستئنافالمقرر، ويعتبر    ونيالقان  أن يدفع الرسم  -4

وقبلالقانوني الق  ،  شكله  مستوفيا   الطلب  يعتبر  ال  الرسم  ز  يجو و   نيانو استيفاء 

ادف  ليجأت ي  مسو لر ع  لم  مقدما ، فد   علىقادرا     فاالستئنا  ب لط  دممق  كنإذا  عها 

ط دفعوعلى  تأجيل  تقدي  الب  بطالرسوم  استدعاء  التأجيم  وتلب  بهذه حكم  ل 

 ما تراه موافقا  للعدل. وفق  الطلب المحكمة

 : (1) االستئنافإجراءات  الفرع الرابع: 

البمنمتض  فاالستئناالئحة    تأنفالمسينظم   -1 تو الوا  ت اناية  الهر افجب  في    ع م   وى دعالئحة  ا 

مصدقة ا صورة  ، ويرفق معهماالستئنافئحة  ويقدم نسختين عن ال   ،فاالستئناباب  بيان أس 

 .مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى  االستئنافتأنف إما إلى محكمة سعن الحكم الم

رسوم    ثم -2 المستأنف  ا  الستئنافايدفع  قدم  وإذا  م  فهنااستئ  فنأ ستلمالمقررة،  حكمة  إلى 

كمة التي أصدرت  وراق إلى المحاأل  مة حكهذه الم ترسلمة أخرى  كمحو  أ   يةالشرع   تئنافساال

أن له الحق في تقديم  إلى المستأنف عليه، وتشعره ب  هليغ الئحتوتب  االستئنافيل  الحكم لتسج

  ق راأو حكمة  ملال  رسثم ت،  االستئنافئحة  تبليغه ال ل عشرة أيام من تاريخ  الئحة جوابية خال

 
 . 225-212 ات الشرعية، صبصل، شرح قانون أصول المحاكمأبو ال (1)
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بمالدع م  ي فا  وى  الذلك  فيه  ي لتا  ى و دعلف  الصدر  المسا    االستئناف ئحة  وال  نفتأ حكم 

 . (1) االستئناف كمة والالئحة الجوابية إلى مح

تن   -3 تد   االستئنافمحكمة    رظثم  القضية  لمحكمة  في  ظهر  فإذا  الئحة  أن    االستئنافقيقا ، 

حكم لتؤيد ا  أنفإما  وبة  لطلما  لشروطل  ةفيتو القانونية وأنها مس   ضمن المدةقدمت    االستئناف

إنو ف  ستأنلما و لشل  موافقا    كان   تصدقه  الم  القانون مع رد رع  أوردها  التي  ،  ستأنف األسباب 

التي ال تؤثر على نتيجة الحكم أو من    إلجراءات الشكليةفي ا  ا  نقص  كلان أن هوإذا ظهر لها  

ل، يد تعمع الحكم  لاى  علتصدق    وأك  ذلالمحكمة البدائية ل  ركها تنبهاألخطاء التي يمكن تدا

 
أ  140ة  المادانظر:    (1)  قانون  األردمات  المحاك  صولمن  لعالشرعية  حي9591ام  ني  نصت،  "  ى  عل  ث  أنه: 
لرسم ء اسطة أي محكمة أخرى وبعد إستيفااف إلى محكمة االستئناف الشرعية مباشرة أو بواستئنم االيقد  أنف أنتمسلل

يه  تأنف عللمسيغ الالئحة إلى اوتبل  ستئنافكم لتسجيل االلحالتي أصدرت ا   ى المحكمةإل  ألوراقن ترسل ايفي الحالت
 ة االستئناف الشرعية". محكم إلى بها متعلقةلا واألوراق  يةلقضرفع اقتضاة تالم عاملةعند إتمام المو 
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الدعوى مع  تعيد ملف    ثم،  (1) سخ الحكمه تفركدا يمكن تات الاإلجراء  يف  لنقص ا  ا كانوإذ 

  .(2) ي للخصوماالستئنافمحكمة البداية بتبليغ القرار  م و ، فتقالبدايةارها لمحكمة قر 

ن  ، ومد يجد س  م أسارق  هاائة لقلم المحكمة إلعطاضي القضيلحكم مفسوخا  يحول القوفي حال كان ا

موعد يي تعثم   وتبليف  رظلنل  جديد   ن  اها،  الس  ،كذل   لخصوميغ  القاضي  يقرر  النقطة  ثم  من  فيها  ير 

 الشرعية.  ستئنافالاندها وعلى هدي محكمة خة ع مفسو ال

  

 

 

 
 

ظهر   نه: " إذاأ ىنصت عل ، حيث 9591األردني لعام ية من قانون أصول المحاكمات الشرع 146انظر: المادة  (1) 
المدةستئنائحة االستئناف أن الاللمحكمة ا للوأن  قانونيةال  ف قدمت ضمن  اها مستوفية  فللمطل شرط  أبوبة  د  ؤين تها: 
  ظهر ب التي أوردها المستأنف، وإذا  للوجه الشرعي واألصول القانونية مع رد األسبا  افقا  ن مو ن كاتأنف إسلمالحكم ا 

ت التي اراية أو أن في القر الشكللنواقص  بدائية بعض االبها المحكمة    التي قامتت  لمعامالراءات واجلها أن في اإل
لألأصدر  مخالفة  أنمما  صول  تها  وأبارك  يتدا  يمكن  تأث  نهإلصالح  لال  الحكم  اإلجر تلك  ير  على  واألخطاء  اءات 

مة البدائية،  بهت المحكون  تأييدهقرارها ب  والقانون أصدرترع  يجة وأنه في حد ذاته موافق للش المستأنف من حيث النت
  ي حد ذاته ف  حكمان الح أو كإلصالكه باال يمكن تدار   مما  القضية   ءاتالواقعة في إجرا  خطاءاقص واألذا كانت النو وإ
 والقانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته".شرعي  ه الللوجالفا  خم

المادة    (2)  تعلم    "  نصت على أنه:  ، حيث1959م  ادني لععية األر ر المحاكمات الش  صول من قانون أ  151انظر: 
ة  مالحظ عم  رار نهائيبقها ة إلية القضياعاداريخ ل اسبوع من تف خالالستئناة الخصوم بقرار محكمئية اة البداالمحكم

ا   جاء  ما المادةفي  من  األولى  اعال149لفقرة  عن  صورة  وتعطي  بصو ،  مظهرا   المستأـنف  الحكم  القرار  رة  م  عن 
 ي القضية ". ظا  فلي محفو القرار األص  ظلتأنف على أن يقبل المس من د طلبهئنافي عنتاالس
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و الثاني  المبحث المشاهدة  دعوى  في  التنفيذ  ال  الستضافةا:  تواجههوالمشكلت  المحاكم  تي  ا 

 :بانلطيه موف ،  يهالشرعية ف

 . االستضافةو ة المشاهد دعوى حكام في األو  اتار القر  تنفيذ :لوأل لب االمط

التي  الثاني:المطلب   المحكمة  المشكلت  اف   تواجه  تنفيذ  فيي  المش  ألحكام  اهدة دعوى 

 . وحلول مقترحة لها ةاالستضافو 
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 : ةتضافاالست واألحكام في دعوى المشاهدة و القرارا األول: تنفيذ المطلب

ا  ،ءضاماإلو   ،واألمر  ،نذ إلاهو    لغة :  ذ نفيالت من  نفذ وهو  منفذ،تنذ  ينف  لفعل  فهو  والجمع    فيدا ، 

 .(1)تنفيذات 

من   جبرا   وأ ا  عو ط كوم بهالمحو  المطالب  ليه للمحكوم له بالحقمحكوم عوفاء ال وه :اصطالحا   ذ نفيالت

 .(2)الدولة عامة فيال سلطات الخالل 

شرع لتحصيل  لة حددها ائيضا ق  ئلسابموجب و ية  نون قا  ات إجراء  ة عنعبار   ذ تنفيبناء  عليه يكون الو 

 .(3) ائيةبه برعاية السلطة القض ب والمحكومالمطال حقال

 تنفيذ: اع ال: أنو ألولالفرع ا

اإلختياري: -1 ال  التنفيذ  فيه  يبادر  الذي  إيهو  إلى  نفسه  تلقاء  باإلذعان من  صال  محكوم عليه 

للمحكوم   به  المحكوم  د الحق  أي  و له  سل  تدخلن  معمن  المشاهدة (4) ينة طة  في  ومثاله   ،

 
ر، معجم عم؛    266  ، ص01، ج  ةيربمعاجم العاللة  تكم،  دوزي ؛    298  ، صيطالقاموس المح  ، اديآبفيروز ال  (1) 

 . 2249، ص 3اللغة العربية المعاصرة، ج 

؛   2، صجبري ن التنفيذ الالتدريبية بعنواالمادة    ،عام الشرعي األردنيالمدعي ال  ،عبدهللا  منصور  الطوالبة،  انظر:  (2) 
 . 9ص  دمشق،نونية، القاكتبة ذ المدني، المتنفيأصول ال ن، لحدار، صالح الديس

ية في محاكم التنفيذ الشرعية دات التنفيذاإلجراءات التنفيذية واألحكام القانونية للسن  محمد،اسم  ر، قبني بك  ر:انظ  (3) 
 . 13-12م، ص 2018، 1ألردني، إربد، طفيذ في النظام القضائي انالتودوائر 

،  1ة، طتحدثالمسالتها  يعدرافعات وتلمة امجموعطبقا  لبري  ذ الججيز في التنفيالو   م أحمد،لحكشرف، عبد اانظر:    (4) 
القضاة،    3ص  م،  1999 التنف؛  أصول  وفقا  ألمفلح عواد،  التنيذ  لقانون  التعديالت  دراسةفيذحدث  ،  1مقارنة، ط  ، 
 . 20قافة، عمان، ص ، دار الثم2008
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، فيتم  يرة التنفيذ الشرع واالستضافة أن يقوم المحكوم له بطرح الحكم الحاصل عليه لدى دائ 

الما قخطار  فإذا  معينة،  فترة  خالل  الحكم  بتنفيذ  عليه  مدة حكوم  خالل  الحكم  بتنفيذ  ام 

 من قبله. يا  اختيار   فذلك يعتبر تنفيذا   ،االخطار

دولة تحت إشراف ورقابة القضاء سلطة العامة في الاله  جرييذ الذي تهو التنف   ي:بر لجا  يذ التنف  -2

المحكوم    بناء   طلب  اعلى  الحق  إليصال  بهلمحكو له  المشاهدة (1) له  م  في  ومثاله   ،

واالستضافة أن يقوم المحكوم له بطرح الحكم الحاصل عليه لدى دائرة التنفيذ الشرعي، فيتم  

 ، ا لم يقم بالتنفيذ خالل مدة االخطاركوم عليه بتنفيذ الحكم خالل فترة معينة، فإذ اخطار المح

 على األموال.  أو الحجز ري كالحبسطرق التنفيذ الجب فيتم التنفيذ بحقه جبريا  من خالل 

 : (2)جراءات التنفيذإالفرع الثاني: 

ال يكا  بالوغ،  ليه عكوم  المحله أو    فيذ المحكوميتقدم المعني بالتنأوال :     فيذ لتن اة  ئر داه إلى  لوم  محكون 

المحكوم  فيه اسم  ، ويذكر  (4) الشرعي   جها  لرئيس التنفيذ ويكون هذا الطلب مو   ،(3) طلب خطيبي  الشرع

حل إقامته ورقم هويته، كما يذكر مضمون السند واسم المحكوم عليه وم  ، تهرقم هويقامته و له ومحل إ
 

ا:  انظر  (1)  ا  لوفا،أبو  إجراءات  في  لتنأحمد،  واالمو فيذ  المدنية  المية،  لتجار اد  اطبوعادار  اإللجت   ندرية، كسامعية، 
 . 18ص م، 2007

 . 7شقر، ص جمال أبوسنينة، محمد عبد المجيد األ لشرعي، محمددليل عمل إجراءات دوائر التنفيذ اانظر:  (2) 

المادة  وذلك عمال  ب  (3)  لى  لتي تنص ع، وام 0162لسنة    (17قم )ر   يالشرع  فيذالتن  ن قانون م  1فقرة  ال  /10أحكام 
ب التنفيذ و من يمثلهما إلى المحكمة مشتمال  على إسم طالليه أوم علمحكه أو ا لم  من المحكو ذ  نفيب التيقدم طله:"  أن
 . لتنفيذي"د انه، مشفوعا  بالسته ومحل إقامتنفيذ عليه وشهر ومحل إقامته، واسم المطلوب الت شهرتهو 

 . 119ذ، ص تنفيذج طلب نمو ، (01ملحق رقم ) انظر: (4) 
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ن  أ   فيذه علىتنالمراد  ي  يذ نفت لا  ند بالطلب السا   رفقم  ي،يذ ف نالت   سند ال  ذ نفيي طلبه تالتنفيذي، ويطلب ف

 . حاكم الشرعيةعليه من الم اكم الشرعية، أو مصادقا  يكون صادرا  عن المح

، (1)الطلب المقدم  أمور التنفيذ محضرا  بمضمون من رئيس التنفيذ؛ ينظم مالطلب    ل أن يحو   ا : بعد نيثا

ى  يس الدعو أس نوني بتقاالم  سر الء  بعد استيفاوم  ويق،  نينو اقم اللرسا  ءايف تس حاسب الثم يحوله إلى الم

المناسبإ الرقم  ويدون  عطائها  األساس،  سجل  في  األساب  سجل  من في  كل  اسم  له  الم  س:  حكوم 

ومالمحكوم  و  ورقم  عليه  منهما  كل  إقامة  هاتفه  حل  ورقم  أمكن _هويته،  السند  _إن  ومضمون   ،

 .(2) يةيذ نف الت وى دعللداد ملف بإعوم  يقو  ه،خيوتار مه رقو  له المصدرة التنفيذي، والمحكمة

ئية  غ صورة ضو رفق بورقة التبلي ، وهي عبارة عن ورقة إخبار، ويلتبليغمور التنفيذ ورقة اأم : ينظمثالثا  

 .(3)تنفيذي المراد تنفيذهلسند العن ا

المحكوم   تبليغ  بعد  يحضر خالل  رابعا :  قد  معليه:  أيام  تاريخ  سبعة  د لسنا  يذ نفتلتعد  ويسه  غي تبلن 

 .ضرح يال قد لتنفيذي، و ا

 
 . 120 فيذ، صنت موذج محضرن ،(11)  قململحق ر ا ر:انظ (1) 

التنالشخانبة، صهظر:  ان  (2)  ائية، دار  فيذ الشرعي، دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضيب عبد هللا بشير، أحكام 
 . 245-244م، ص 2022،  1طالفاروق، األردن، 

ام  كأحع مراعاة  م  ه:" لى أنث نصت عي، حم2016( لسنة  17قم )عي ر يذ الشر تنف( من قانون ال11)مادة  انظر ال  (3) 
بقانون   7ة  المادمن    3قرةالف القرار  هذا  يمن  الشخص  ،  تبليغ  قانون ع  ذالتنفيمطلوب  التم  ألحكام  وفقا   أصول    ليه 
أو تقديم  ذي،  التنفي  سند نة وجوب تنفيذ المتضم  ة إخبارذ بوساطة ورقإجراءات التنفي  حاكمات الشرعية، وقبل مباشرةالم
 ". لغه خ تبلتاري يالاليوم التن م م ة أياالل سبعخيه اض علاعتر 
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  وهنا يقبل منه   تنفيذي كما هو،د لتنفيذ مضمون السند الر المحكوم عليه يستعحضا  إذ ى:  ولاألالحالة  

لك الدعوى عند هذا الحد، ويمكن تجديدها أو طلب د لتنفيذه، وتنتهي بذ ما استعى منه  لك ويستوفذ 

أما   ،ارمر ستا االتهيع بن ط م تيالدعاوى ال من  فةضااالستو هدة مشا ال ى دعو ها؛ ألن التنفيذ من جديد في

المحكوم عليه وطا  إذ  التنفيذ عن طحضر  يكون  تقو لب أن  الشرطة  بمخاريق  المحكمة  ة مدير طب م 

 عن طريق الشرطة.  االستضافةجل تنفيذ المشاهدة و اختصاص المحكمة من أ ي منطقةشرطة فال

نفيذ  ت ه  ل  المحكومطلب  و   ة،كممحيذ قرار التنفن ل ذعولم ي  عليهوم  حكملر اا لم يحضالحالة الثانية: إذ 

التنفيذيمضمو  مة من  طقة اختصاص المحكالمحكمة بمخاطبة مدير الشرطة في من  قوم؛ تن السند 

  أو عدم التزامه   امتناع المحكوم عليه، وفي حال  ق الشرطةعن طري  االستضافةدة و المشاه  تنفيذ   أجل

 .(1)  رشهأستة  تقل عنلمدة ال  حبسبال عاقب يفة تضاس الاة و بتنفيذ حكم المشاهد 

النتيج  دون ت  ثم و   دعوى ة  فيالقالتنفيذية  فيها  الصادر  األساس  رار  ولرئيسجل  ء  تلقا  التنفيذ من  س، 

أنفس علو  ه،  المتضرربناء   الرجوعى طلب  يكون    ؛  أن  على  التنفيذ،  مأمور  به  قام  إجراء  أي  عن 

 ختصة،ة المالشرعي  تئنافاالس  تئناف لدى محكمةساللة لقاب  ذ نفيالتس  ئيت ر ون قراراسببا ، وتكالقرار م

   ها.خ تفهيمها أو تبليغاري عة أيام من تخالل سب

 
  بشأن   م2016  لسنة(  17)  رقم  بقانون   قرار  بتعديل  م2022  لسنة(  20)  رقم  بقانون   القرار  من  (3لمادة )ا  انظر:  (1) 

ة  لسن  (17قانون رقم )عديل قرار ببت  م2022لسنة    (20)  ن رقمر بقانو قرا،  (12)  قمالملحق ر   وانظر:؛  الشرعي  التنفيذ
 . 122-121 ، صالشرعيذ ن التنفيم بشأ2016
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  االستضافة لمشاهدة و ي دعوى افيذ األحكام فمة في تن حك الم  تواجهالتي  المشكلت    :يب الثانالمطل

 : وحلول مقترحة لها

أ  بتحريض يقوم الطرف الحاضن   -1 يصل األمر  ما  ورب  ،هنهفي ذ ئة  سير  فكاالطفل وبث 

ن الإلى  طاسج  عن  الوهمية  القصص  و لب  إلى هلهوأ   االستضافةمشاهدة  يؤدي  مما   ،

وعدم  رفض  طال  هت استجاب  الطفل  حق  لرؤية  المقتالستضافةاو هدة  المشا ب  والحل  رح  ، 

  االجتماعية كز التنمية  : أن تنظم مراكز اإلرشاد األسري بالتعاون مع مرااإلشكاليةلهذه  

ه اإلشكالية؛  حل هذ في    س معه مفيدالو طرف يرون الجوأي    يه،الد ل وو الطف  ءات معلقا

بلتوعيته وكذلكم  الطفل،  الطف  مصلحة  نفسيا  تهيئة  فكرة  ل  و   لتقبل  دة المشاهالحضانة 

 الوقت. في ذات  تضافةاالسو 

  ،على نفسية الطفلسلبيا   تؤثر  في مراكز الشرطة  آلية تسليم وتسلم الصغير  و المشاهدة    -2

ية: سن  شكالح لهذه اإل الحل المقتر و   ،ؤدي إلى عدم تقبله لفكرة المشاهدة واالستضافةتو 

اونيقان  مادة تمنح  السلطةة  ل  لقاضي  قراالالزمة  المفرض  التنم  شاهدةر  مراكز  ية  في 

في بيت يتفق عليه الطرفان المتداعيان  أو    ،امةائق العتزهات والحد أو المن  االجتماعية

 ، مع وجود الضمانات والكفاالت الالزمة لذلك . لشرطةراكز اعن أجواء مبعيدا  

الطفأ -3 تنقل  المحضو جرة  المشاهدة ل  طالب  على  بأنها  القانون  حددها  وقد  ن، 

ن ستضافةاالو  أنه  إال  استغال،  اتيجة  ان  ي داعيالمتلطرفين  ل  بينه لتصفية  م عن  لحسابات 

اطبة  لية: مخ لهذه اإلشكاقل، والحل المقترح  لتنأجرة ا  قيمةلفون على  ، يختطريق األطفال
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ا التنفيذ  بتزويد د اصالت  لنقل والمو وزارة  ي محاكم الضفة الغربية بكتاب الشرعي فوائر 

التنقل التنقلافظات، وتسعبين المح  يحوي تسعيرة    ؛ ليتسنىحدةالوافظة  ل المحاداخ  يرة 

أجرة    قيمةهد على  مشاطرف الحاضن والطرف الف الوع إليها عند اختالللقاضي الرج

 سعيرة.راف بهذا التام األط ، وإلز لتنقلا

و  -4 الحاضن،  للطرف  المستمرة  المشاهدة  طالب  إذا  تهديدات  الطفلتخويفه   ألي   تعرض 

أو اإلشكا  المقترح  لحلوا،  أذى  جرح  قانو لهذه  مادة  تلية: سن  السلطة نية  القاضي  منح 

إذا  و   ،من قبلهاك تقصير  نكان ه  ذاإ  لكيقوم بذ الطرف الذي  عقوبة على  مة لفرض  الز ال

 لشرعي. لتنفيذ ات ذلك لرئيس اثب

ا -5 مع  وأقاربه  الحاضن  الطرف  بين  المستمرة  المشاهالمشاحنات  وأقاربه، لطرف    د 

ذ واس تعفلك  تغالل  الم  طيلي  و حكم  الطرف  ضافة تاالسشاهدة  قبل  أو الحا  من  ضن، 

ا تسليم  صالصغ تأخير  الطرف  قبل  من  المشاير  حق  و حب  ف ر للط  ستضافةاالهدة 

دة قانونية تمنح القاضي السلطة الالزمة : سن ماةلهذه اإلشكاليالمقترح  والحل    ،الحاضن

ماليةلفرض   تعطل  األطرافعلى    غرامة  حكم  تنف  التي  وفي   الستضافةاو   اهدةالمشيذ 

من  ، يتم حبس  عقوبة المالية نفعا  ال  كم المشاهدة ولم تجدِ فيذ حتمرار التعطيل لتن سحالة ا

 . شهرتقل عن  لمدة الالمشاهدة  تنفيذ قرار يعطل
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قبول -6 ا  عدم  و الطرف  المشاهدة  حق  صاحب  تمكين  مشاهدة   االستضافةلحاضن  من 

الصغيرستضوا الم  ،افة  ا  قترحوالحل  تنفيذ  لمثابرة  ا  :اليةإلشكلهذه  بحبس لاعلى  قانون 

 صول.وفق القانون واأل ستضافةاالتنفيذ حكم المشاهدة و ع عن  لممتنا

المت -7 األطراف  نتيجاحتكاك  واستالة  داعية  الصغيتسلم  إ  ،رم  يؤدي  حدوث  قد  لى 

أقار مشاحنات   الحاضبين  الطرف  والطرفب  المشاهدة  ن  والحل  االستضافةو   طالب   ،

مات المالية،  االغر ت كل هذه المشاحناثتردع حدوث مقانونية  اد  ن مو ة: س إلشكاليذه اله

 عشر يوما .خمسة   15ة ال تقل عن  لمد  والحبسوالحجز على األموال، 

الصغير -8 إرجاع  ال  عدم  قبل  و طر من  المشاهد  والالمستضيف  للصغير  بهف  أو هروب   ،

  عي الشر   لتنفيذ ئر اوان د ما بي : التعاون    لهذه اإلشكاليةالمقترح  قاربه، والحل  عند أ  هؤ خفاإ

القانون بحببرة عقضائية للمثا لطة ار والشلشرعية  لمحاكم اي اف لممتنع عن  س الى تنفيذ 

 تسليم الصغير وفق القانون واألصول.
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 خاتمةال

 وإجراءاتها أخلص إلى النتائج التالية:  االستضافةو لعرض لدعوى المشاهدة بعد ا    

و  -1 المشاهدة  ا  طلب :  عنيت  ستضافةاالدعوى  نحو  من  بالتزاماته  القائم  الحاضن  غير  لطرف 

ير في استضافته أو مشاهدته في المكان والزمان المتفق عليهما من قبل المتداعيين أو  غالص

 الصغير المحضون. عاة مصلحة  القاضي مع مرا 

بهذا   مصطلح مستحدث، حيث إن الفقهاء لم يتناولوه في كتبهم  مشاهدة الصغير واستضافته  -2

ارة، والمعاينة،  يالمعنى، كلفظ الرؤية، والز   سجميعها تحمل نفألفاظ أخرى  ملوا  ، واستعاللفظ

   .والمشاهدة الحسية

 . رحاملة األوصب نساى األعل  فظةتدخل في باب المحا االستضافةإن المشاهدة و  -3

ولم   ،القانون يتعامل مع المشاهدة واالستضافة باعتبارها مصلحة لغير الحاضن من األقرباء -4

فلم يوجبها على األقرباء أو األب أو األم إذا ،  اعتبارها مصلحة مؤكدة للصغيرب   ينظر إليها

 لم يطلبوها. 

المش   في  االستضافةو لمشاهدة  وا  ضانةالح  تختلف -5 و أن  من  م  فةستضاالااهدة  مقتطعة  دة 

األم  ضانالح الحضانة  في  األحق  وأن  األمة،  المحارم من    ثم ألم  الم  النساء،ثم  اهدة شأما 

 تكون من حق األم والولي.ف ضافةاالستو 

 اضن. ر الحغيلحق صاحب اقبل من الصغير  هدةاتفق الفقهاء على ثبوت مشروعية مشا  -6
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 حاضن في كثير من الحاالت.ا الطرف اللم يعالج القانون مشكلة التحريض التي يمارسه -7

واالستضافة   -8 واالجتماعالمشاهدة  النفس  وعلوم  اإلسالمية  الشريعة  عليه  حثت  وهي    ،نشاط 

 ضروري لنشوء الطفل نشأة سليمة بنفس سوية.  أمر

تكون  شاهالم -9 أدة  إلى ساعة متواصلة  24ون  فتك  ضافةاالستما  ساعات محددة  ، وقد تصل 

   ديرية للقاضي.لطة التقلس ساعة متواصلة وفقا  ل 48

ية األردني المعمول به في محاكم الضفة الغربية الشرعية لم  صقانون األحوال الشخ  -10

   اكتفى بمشاهدة المحضون.وإنما  المحضون ينص على استضافة 

 من وسائله.  ستضافة االدة و إن صالح األوالد مقصد شرعي، والمشاه -11

بوالديه نة  العالقة المتز نفسي و ن ال ن مشاهدة وإستضافة المحضون تحقق له التواز إ  -12

 . تمعهومج

الال  من   ةتضاف االسو ة  شاهد الم  امكأح -13 ل مسائل  التي  يتطرق  مستجدة  الم   فقهاءإليها 

ن خالل حديثهم عن حق الطرف غير الحاضن، أنهم  م م في كتبهم، وإنما يفه  بصورة مباشرة

للمحضو  أكثر  قرروا  و ن  المشاهدة  حق  التضافةاالس من  لفكرة  ووصلوا  المشرعا ،  تركة ية 

   الفعلية.
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 أما التوصيات: 

ل يد أجرة التنقل من خاللة، كتحد رساي الها فقترحتا  التيمن الحلول  الستفادة  ابصي  أو  -1

سلبا  على    ر ومنع المشاهدة في األماكن التي تؤث  ت،وزارة النقل والمواصالن مع  التعاو 

 . مة ت العاكالمنتزها مشاهدة الصغيرل سب إيجاد مكان مناو ، نفسية الصغير

تمع  جالم   ظروفيتناسب مع  ، بما  افةضتاالس المشاهدة و   تنظممواد قانونية    سنصي بأو  -2

انعقاد  ،  وبيئته  لسطينيفال التشريعيالعند  غير  مجلس  للطرف  تسمح  مادة  سن  مثل   ،

لمدة   المحضون  باستضافة  لل  48الحاضن  اإلجازات  فترة  صغير ساعة متواصلة خالل 

   المحضون.

   لمشتركة للصغير المحضون.الرعاية ا تجسيد فكرةالعمل على ي بأوص -3

ب -4 سيين  نفيين والين اإلجتماعشارية من األخصائيستهيئات اإل لعلى تفعيل ا لعمل  اأوصي 

 .افةاالستض و  فكرة المشاهدةلتقبل   ؛ة األطفال نفسيا  لتهيئ 

الحاضنة -5 لألطراف  دورات  بعقد  الحاضنة  ، أوصي  غير  بأهمية    ،واألطراف  وتعريفهم 

 ة وضرورتها.واالستضاف المشاهدة

واالستضافة -6 المشاهدة  عمليات  اإلرشاد  بدوائر  أو  بنفسها  المحكمة  تتابع  بأن   ؛ أوصي 

 تحقيق مقاصدها الشرعية. للتأكد من سيرها في 
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اليوم  -7 والهاتفي  اإللكتروني  التواصل  إمكانية  القانون  يراعي  بأن  يلزم    ،أوصي  وأن 

مدة خمس دقائق    ير يوميا  هاتفة الصغالطرف الحاضن بالسماح للطرف غير الحاضن بم

  لكل صغير. على األقل 

ما -8 بسن  لمدة  أوصي  المحضون  باستضافة  الحاضن  غير  للطرف  تسمح  اعة  س  48دة 

 متواصلة خالل فترة اإلجازات للصغير المحضون. 
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 الملحق: 

 . : التعميمات والقرارات أوالً 

 . ةضافالستاة و مشاهدالعوى ة على ديقي: نماذج تطبثانياً 
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 : التعميمات والقرارات.أوالً 

 (. 59/2012) عميم رقم : ت1رقم ملحق 

 



109 

 

 

 



110 

 

 (. 18/2021: تعميم رقم ) 2ملحق رقم 
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 تنفيذ أحكام الحضانة والضم والمشاهدة واالستضافة. بخصوص  2021تعميم  : 3رقم  ملحق
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 ضافة. مشاهدة واست: نموذج الئحة دعوى 4م ملحق رق
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 افة.ستض االة و اهد مش ال دعوى ل ختصاص المكانيبخصوص اال   ئنافست الة ا محكم رار: ق5 قمحق ر مل
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 (. 17/2021: تعميم رقم ) 6حق رقم مل
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 : االستضافةنموذج قرار قضائي في دعوى المشاهدة و  :7ملحق رقم 

 باسم الشعب العربي الفلسطيني 

  1817و 79  مواد لل   ندا  ي وسع لشر ايجاب  ا لإللحة وتوفيق والمصا  ربناء على الدعوى والطلب واإلقرا  
فقد حكمت على المدعى   59/2012رقم    ميمية والتعوال الشخصألحنون امن قا  163من المجلة و

 ...   المذكورة من مشاهدة واستضافة ابنتهما الصغيرة  ...  مذكور بتمكين مطلقته المدعيةال...  عليه  
عليه مدة   دعىالم  لدهاواة  ضاند وحية بد الموجو   ...  يح بتاريخية الصح جالمولودة لها على فراش الزو 

وأن ...  صباحا وحتى الساعة    ...  بت من الساعةم سلك كل يو سبوع وذ أل ي اصلة فساعات متوا  5
دائرة ي لدى  الالزمة  العدلية  الكفالة  بتقديم  المدعية  تقوم  أن  وعلى  دوري  وبشكل  أسبوعيا   ذلك  كون 

وأ الشرعي  المدمالتنفيذ  بعرت  عليه  معى  فعلمد اعارضة  دم  ذ ية  تضم  لكي  عليه  مين  ع  المدعى 
يرا في تحر   األصولقابال  لالستئناف فهم ذلك علنا حسب  ا   ا  وجاهينونية حكملقاريف االرسوم والمصا

 م . ... ـ /...ه
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 .االستضافةنموذج إعالم حكم في دعوى المشاهدة و : 8ملحق رقم 
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   :  ةافتضالساة و د شاهعوى المفي د ستئنافي ا  قرار ذجنمو : 9ملحق رقم 
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 نفيذ.: نموذج طلب ت10ق رقم ملح
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 محضر تنفيذ. ذج : نمو 11 ملحق رقم
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م  2016( لسنة 17ار بقانون رقم ) م بتعديل قر 2022( لسنة  20قرار بقانون رقم ): 12 رقم ملحق

 . بشأن التنفيذ الشرعي
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 فةاالستضادة و عوى المشاهة على د: نماذج تطبيقيثانياً  

 :(1) يةجاه صورة الو ابيا  بالغي  فيها عوى مشاهدة وإستضافة صدر الحكمل: د و األذج لنمو ا

 م بسم هللا الرحمن الرحي 

 رم لحم الشرعي المحت فضيلة قاضي بيت 

 2022/        سساأدعوى 

 ، جوال رقم . من بيت لحم وسكانها هوية رقم  اسمه رباعيا  المدعي : 

 رقم .، جوال عنوانها للتبليغ، ة رقمهوي هاانوسكلحم  بيت من  يا  رباعاسمها ها: دعى عليالم

 .ب استضافة صغير من الجد أل ة و مشاهد ى :ع الدعو ضو مو 

 :      تاريخ الدعوى 

لفضيلتكم -1 المد أ  اعرض  زوجن  كانت  عليها  الشرعي    ةمدخولو   ةعى  العقد  بصحيح 

  .بتاريخ ه تعالىحمتمن ولدي المرحوم  الذي انتقل إلى ر 

 
ا سارت بها المحكمة الشرعية من البداية وحتى  من سجالت محكمة بيت لحم الشرعية، أعرضها كمذه دعوى  ه  (1) 

بتصرفصدو  فيها،  النهائي  الحكم  دون يسير  ر  أوالتع  ،  لألسماء  ما؛    كناألما  رض  كريشان،  اللوائح    ر،هانظر: 
نصوص القانونية وقرارات المحكمة العليا  بال  ليهاعليق عتالالشرعية و ى  ر الدعاو عناصفة  ع كاضيح مشرعية في التو ال

 . 184، ص  2022رواية العربية للنشر والتوزيع، عمان، الشرعية، ال
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لهمت -2 عولد  فر لا  مواليد  جية  زو الاش  ى  من  وهو  ولدهما  لدته وايد  بوهو  الصحيحة 

الية  ذكور بموجب حجة و منني الولي الشرعي على حفيدي الأوحيث    ةالمذكور ها  مدعى عليال

 . الرقمتحمل  عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ  ةالصادر جد 

المدعى عليها بمشاهدة  -3 المذكلصغيفة حفيدي اواستضا  طالبت   عت تنام  كنها لور  ر 

   .ن وجه حق وال مسوغ شرعيبدو 

 .حاكمةالمناء  أثم صر وتقد تحات لبيان ا -4

 .هذه الدعوى  يلهذه المحكمة صالحية الفصل والنظر ف -5

   -مس من هذه المحكمة الموقرة ما يلي : لتألب : الط

و  -1 الدعوى  لرؤية  يوم  نسخ المدعى  تبليغ  و   المحاكمة  إجراءتعيين  الئحة من    ةعليها 

 . كمةلمحا ل هاعوتى ود و لدعا

اب المذكور فيدي عقة حواستضاف  بمشاهدةا  ليهدعى عغب ثبوت الحكم لي على الم -2

و  الشرعي  الوجه  عليهتو   األصولحسب  المدعى  الرسومضمين  والمصاريف    ا 

 . القانونية

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 : تحريرا في

 أو وكيله  يالمدع توقيع 
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 ..... رقميفة حص  ...    رعيةبط محكمة ش ورقة ض

 (1) سم هللا الرحمن الرحيمب

حامي  الم  قاضي بيت لحم الشرعي حضر ...نا  ألمعقود لدي  ي الس الشرع وفي المج  عينم المفي اليو 

المدعي  بصفته     ....الشرعي   خاصة شامله    ةوسكانها وذلك بموجب وكال  ...من    ...وكيال عن 

مؤرخ الدعوى  الر ومستوف    ةلموضوع  عنها  اى  عليها  تال  بعد   ...ريخ  بتا  لقانونيسم  واالطالع  وتها 

م في  الحفظت  لالعتمادعو لف  عليها  ى  قبله حسب    وهيد  من  ومصدقة  وحضر    األصولمنظمة 

وسكانها وذلك بموجب    ...من    ...وكيال عن  المدعى عليها    بصفته  ... المحامي الشرعي  وره  بحض

شامل  ةوكال الدعو   ةخاصة  مؤرخ لموضوع  الوفى  ومست   ...  ةى  بتننو القارسم  عنها  بعد   ...  اريخي 

و  علياإل تالوتها  حف طالع  الظت  ها  ملف  لفي  قبله عتمال دعوى  من  ومصدقة  منظمة  وهي  عليها  اد 

الإجراءبوشرت    صولاألحسب   اات  وكيل محاكمة  كرر  المجلس  في  علنا  الئحة    لوجاهية  المدعي 

وصدقها بمضمون  (2)الدعوى  الحكم  وطلب  وتضموقررها  المدعى  ها  يف ر مصاوال  سومالر   عليهين 

تكلنونيالقا المحكمة  المحاماة  وأتعاب  وكية  اف  تل  دعوى  وضلمدعي  واستمهل   (3) لهموكيح  فاستعد 

 
دأ باسم هللا فهو أبتر؛  ؛ ألن كل عمل ال يبمحضررة من ال ذكر بسم هللا الرحمن الرحيم في المحاضر رجاء الثم  (1) 

أو أقطع" ، انظر: أحمد، أبو   -بذكر هللا فهو أبتر، أو أمر ذي بال ال ُيفتح  صلى هللا عليه وسلم: " كل كالملقوله  
أحمد هللا  محمدعبد  المسند،بن  مرشدتح  ،  وعادل  األرنؤوط  شعيب  طوآخرين  قيق  الرسالة،  مؤسسة  م،  2001،  1، 

 . 329، ص  14ج

 ا.وتصديق المدعي لما جاء فيه ة الدعوى،ة الئحيجب تالو  (2) 

وصحيحة  (3)  واضحة  دعوى  عن  إال  المدعي  يسأل  أصول  ال  في  االستئنافية  القرارات  أحمد،  داود،  انظر:   ،
 . 38430، القرار االستئنافي رقم ةكمات الشرعيالمحا
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وتقرر  أ الطلب  النظأتجيب  وذلكجيل  الدعوى  في  علنا حسب    ..الساعة    ...ليوم    ر  فهم  صباحا 

 ... م. وفق  ...هـ تحريرا في    األصول

 القاضي                  كاتب ال         و.المدعي         و.المدعى عليها 

 .....  رقم صحيفة    .. عية . ورقة ضبط محكمة شر 

شرعي حضر وكيل  ت لحم القاضي بي  ...نا  أ  معقود لديوفي المجلس الشرعي ال  في اليوم المعين

المذكور   ...عي  وحضر بحضوره وكيل المدعى عليها المحامي الشر   ...المدعية المحامي الشرعي  

حة  ي من الئد الثاننبال   صححأو وضح  أنني  إ  جاب قائال  أجله  أن  هل ماستمما  ع  يةلمدعيل اوك  سؤالوب

ب الصغيرة  أ الدعوى  والد  ع  ..ن  العديالمذكور  من  ليه  الحبسأد  تت  وامر  وشيكات  التي  بديون  علق 

ث  ثالعن    فترة تزيد   نذ نية م لى مناطق السلطة الوطنية الفلسطي إبياالت وانه لهذا السبب لم يدخل  وكم

ب ألل او يحل محب وه رة ألصغيجد الن المدعي هو  إخضر و خل الخط األل دايعم  نهإث  حيوات  سن

صغيرة المذكورة منذ فترة طويلة  اهدوا الة المذكورة لم يشلد الصغير هل واأ ن المدعي و أفي حاله غيابه و 

التعرف   في  المذكورة  الصغيرة  ولمصلحة  الرحم  ولصلة  ف  هلأ على  وعليه  التأنني  إوالدها   لحكم مس 

مد واستضاف  اهدةبمش  دعيلمل المذكورة  الصغيرة  الدعوى دعأنني  إو   سبوعيا  أة  ساع  24ة  ة  بهذه  ي 

المدعى  لمحكمة وبسؤال وكيل  الشرعي ا  اإليجاب   إجراء  ب وأطللوجه  على هذا ا  ةموضحة ومصحح 

قال   الدعوى  هذه  تجيب  إعليها عن  المدعى عليها ال  د إن  ين  ويتب وصحيحة  حة  عوى واضال على 

لمقومات   هذه  ن أة  وقر لما  متكم لمحك مفتقرة  و   ومستوجبة   يحةالصح  الدعوى   الدعوى  مأالرد  ثاره  أا  ن 

الفاض الزميلي  الجلسة  هذه  في  الل  يزيد  تناقضا  إدعوى    لذلك    وبطالنا    ال  من أوعدم صحة  لتمس 
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حسب  المحك الدعوى  هذه  رد  الموقرة  تقر   األصولمة  بالمحكمة  وصحيالدعوى  ن  أ ر  حة  واضحة 

وكتكلو  ايف  عدعلمل  اإلللم  ليها ى  الثانية  فقالرة  عليها  قرار    نزوال    جابة  مع لماالمحكمة  عند  وقرة 

والقانون المحكمة تقرر  ولاألصحسب جابة عليها ي لإلمهالإتمس لأنني إ تحفظي على عدم صحتها ف

    صول األ  حسب   ا فهم علنا صباح  ...الساعة     ...جيل النظر في الدعوى وذلك ليوم  أجابة الطلب وت إ

 ...م.وفق   هـ. ..ي ا فير حر ت

 الكاتب                   القاضي                المدعي   و.      و.المدعى عليها   

 ة رقم .....صحيف    محكمة شرعية ... ورقة ضبط 

جاب  أله  جأل من  مهأفي اليوم المعين حضر الوكيالن المذكوران وبسؤال وكيل المدعى عليها عما  

ااد تصلتي  موك  نإ  ئال  قا عللمدعق  األي  البند  في  ورد  ما  ال ى  من  اول  المتعللدعئحة  بسبق    قوى 

و لزو ا والطالق  والدخول  ف  تصادق على  يضا  أجية  الثاني م ما ورد  البند  المتعلق  ن الئحة  ي  الدعوى 

ة  ئحمن ال ند الثالث  الب   في  وهي بيد والدتها المدعى عليها وتنكر ما ورد   ...بتاريخ    ..بوالدة البنت  

وكيا  يجاب اإل  ءإجرا  لب أطو   دعوى ال تكلف  المحكمة  الملشرعي  مو إ  دعي ل  اإل ثبات  فقال    كار ناطن 

الشرعاإليج  إجراء  وأطلب مهالي  إلتمس  أ تقرر  اب   المحكمة  الطإي  وتجابة  في  ألب  النظر  جيل 

 .م...وفق  ..ه.را في تحري   صباحا فهم علنا حسب األصول ...الساعة  ...الدعوى وذلك ليوم 

 اضي الق                      مدعي                  الكاتب و.ال        ا يهى عل لمدعو.ا

 رقم .....ورقة ضبط محكمة شرعية ...     صحيفة 
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ن  أيه ووكيله فلم يحضر أي منهما مع  ل المدعي ونودي على المدعى عل حضر وكي   في اليوم المعين

قد   عليها  المدعى  مو تفه وكيل  الجم  هذه  لتمس أالمدعي    وكيل قال  ول  صاألحسب  ذات  باللسة  عد 

ة  جابإتقرر  المحكمة  الشرعي    اإليجاب   إجراء  وأطلب   هيةرة الوجا بالصو   يا  ياب ليه غمحاكمة المدعى ع

جله  أمهل من  أبالصورة الوجاهية وبسؤال وكيل المدعي عما    ليها غيابيا  المدعى عالطلب بمحاكمة  

قائال  أ بيإ  جاب  خرون  آسكانها وشهود  و   ..من    عهمميج  ...  ة عنبار هي ع ي الشخصية  نة موكلن 

على  سأع ا  في  حصرهممل  من  إس  لتمألقادمة  الجلسة  إلحضار  الأمهالي  في  منهم  جلسة  ستطيع 

تاإليجاب    إجراء  وأطلب دمة  القا تقرر  المحكمة  ليوم  أالشرعي  وذلك  الدعوى  في  النظر     ... جيل 

 م. ... وفق ..هـ.ي را فتحري    صولحسب األا صباحا فهم علن ...لساعة ا

 القاضي                         الكاتب           عليها         و.المدعي       مدعىو.ال

 ...صحيفة رقم ..    رعية ... ورقة ضبط محكمة ش 

مس  لتأالمذكور    ...المذكور قال وكيل المدعى عليها المحامي    ...اليوم المعين حضر الوكيالن  في   

  ا وجاهيا  همتومحاكفي الدعوى    ادخالهإالوجاهية و   صورةبال   يا  اب غي لتي  موك  كمةمحا  وع عن قرارالرج

المدعى علإرر  تق  المحكمة الطلب بمحاكمة  التي وصل  وجاهيا منيها  جابة  الدعوى    ليهاإت  النقطة 

عما   المدعي  وكيل  من  أوبسؤال  قائال  أجله  أمهل  واحإجاب  كل  هم  موكلتي  شهود  باقي    ... د  ن 

ية بهم  صشخلي الحصر بينة موكأنني  وإى من ذكرت  ي سو موكلد لهو ش  وال  انهاوسك  ...كالهما من  و 
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سماأو  م لتمس  الشاع  حضر  وبالنداء  المحكمة  منهم  حضر  المسمىن  شر   هد  المكلف    ( 1) ا عالرجل 

وهو من جائزي الشهادة شرعا وغب االستشهاد الشرعي    ...روف لدينا ذاتا وبهويته الشخصية  والمع

شهد  م أد بع  منفردا  نه  قالق  ائهد  المدعي  أ إنني    (2) ظيمالع  هللا)و   الائسم  ها  نكاوس  ...من    ...عرف 

ألداء   بة مانعهوال قراوة ظاهرة رفهما من غير عداعأ وسكانها وإنني  ...من  ...ا ليهالمدعى ععرف أ و 

و  المدعو  إالشهادة  عليها  المدعى  طليق  والد  هو  المدعي  قد    ...ن  عأوكانت  منه  فراش نجبت    لى 

ا البنت لصحي الزوجية  المدعى  ..حوالي  رها  عم  ...  غيرة صال   ح  بيد  وهي  والد إو ا  عليه  سنوات  ن 

األإالمذكور هارب    ...لصغيرة  ا الخط  داخل  منذ حوالي  لى  تر   ...خضر  بسبب  الديسنوات  ون  اكم 

حوالي    سنوات حيث حضر قبل  ...لى الضفة الغربية منذ حوالي  إعليه وطلبه للمحاكم وهو ال يأتي  

الشوالحسنوات    ... ير ول  فهرب  رطة قته  هم  وبها  جع  وبمناقشة  أذه شهادتي  قبل  م  (3)د الشاهشهد  ن 

نت  نني ك إو   مع والده المدعي  يهرب كان يسكنن  أبل  ن والد الصغيرة قإل الشاهد  قا  ل المدعيوكي

الضفة    لىإنه ال يجازف بالحضور  إلى بيت والده لرأيته و إلوالديه وما زلت ولو حضر    اسكن جار أ

مل  عأ نني  إ  ئال  هد قاجاب الشا أل وكيل المدعى عليها  ن قبهد ملشاشة امناق مدعي وبال  لواكتفى وكي

 
كام وتصرفاتها، وذلك لدفع دعوى الجنون أو عدم  إثبات صفة التكليف الزم؛ ألن المكلف هو الذي تعتريه األح  (1) 

، وتفيد أن هذا لغير المكلف  ، وال يثبتها القاضي في المحضرالمكلف  البلوغ ونحو ذلك إذا أقيمت فيما بعد على هذا
الجلس عقدت  حين  تصرفه  يملك  كان  الكويتية،ة الشخص  الفقهية  الموسوعة  الكويتية،  األوقاف  وزارة  انظر:   ط  ، 

 . 250-248، ص 13ج   ،(248-250)

 ، وإال ال تعتبر.هادةال بد للشاهد أن يقسم باَّلل تعالى قبل أداء الش (2) 

 . يحق للخصوم مناقشة الشهود (3) 
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نني لم أره وإلم يحضر  يام و أل  اربه قبأقد توفي  بالمنزل وق  ل نجارا  عمأ منية وبعد الدوام  زة األجهفي األ

 . مناقشةنتهت العلم بالغيب اأ نني ال أمنذ ثالث سنوات مع  في مناطق السلطة قطعيا  

 (1)اهد شال

  .. .ة  ه الشخصيتا وبهويتاذ   لديناى الرجل المكلف شرعا والمعروف  لمسما  (2)هد لشا ضر ااء حلند وبا

شهد منفردا بعد أدائه رعي منه  غب االستشهاد الشو من جائزي الشهادة شرعا و وسكانها وه   ...من  

 ...من    ...ا  عليه لمدعىعرف اأ و   وسكانها  ...من    ...عرف المدعي  أ القسم قائال )وهللا العظيم إنني  

و كانهوس عداوة ظاهرة  عر أ   إننيا  غير  قفهما من  ألداء  نمارابة  وال  والد   نإو الشهادة  عه  هو  المدعي 

راش الزوجية الصحيح البنت الصغيرة  نه على فنجبت مأوكانت قد    ...المدعى عليها المدعو    طليق

لى إرب  ر هامذكو ال  ...  غيرةد الصن والإليها و عوهي بيد المدعى   سنوات تقربيا    ...عمرها حوالي    ...

ات سنو   ...شاهده منذ  أم  ي ل ننإرطة و ن قبل الشم ه  س عليمر حبأخضر بسبب وجود  الخط األ  داخل

لوالإنو   تقريبا   المدعو  ني جار  يسالذ   ...د  الدخول  إكن مع والده و ي كان  لى مناطق إنه ال يستطيع 

ليه  عى علمد يل ال وك من قب  هاقشت وبمن  لمدعيوكيل ا  مر الحبس وال مناقشة من قبلأالسلطة بسبب  

بما فيها بعد الظهر    ..ا وحتى  باحص  ..اعة  من الس  ...ي  دية فمل موظف بلأعنني  إجاب الشاهد  أ

 
القاضي المديجب إحضار الشهود للشهادة على دعاوى    (1)  عي اثبات دعواه، لقوله تعالى:  المحاكم في حال كلف 
رج" من  شهيدين  وبين رجل [282أية:    البقرة،]  "الكمواستشهدوا  بيني  كانت  قال:  قيس  بن  األشعث  وللحديث عن   ،

( فقال:  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إلى  فاختصمنا  بئٍر  في  يمينهخصومة  أو  صحيح  ]  (شاهداك  البخاري، 
 .  [143، ص 3خاري، جالب

 ع شهادة الشهود إال منفردين، إال النساء فتسمع شهادة المرأتين معا .ال تسم (2) 
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انتهت    لى والئم رمضان عند والده ولم يحضرإا ندعى  ننا كنأ  ر لسمعنا بذلك معنه لو حضأالسبت و 

  .المناقشة

 الشاهد 

   اإليجاب   إجراء  وأطلب يها  د عل عتمااال تمس  لأ ي  ى موكلو ى دعنة علالبي   قد قامت قال وكيل المدعي ل

لتقد إلتمس  أين فقال  عليه عن شهادة الشاهد عى  كيل المد مة تسأل و كمحعي الالشر  في  يم موقمهالي 

شهاالقانون من  الشاهدين  ي  تقرر    إجراء  وأطلب دة  المحكمة  الشرعي  وتإاإليجاب  الطلب  جيل  أجابة 

...ه تحريرا في    حسب األصول   علنافهم  هر  الظ  بعد   ...عة  االس  ...م  ك ليو عوى وذلالنظر في الد 

 .م...ق وف

 (1) قاضيال              الكاتب                   و.المدعي                عليها   و.المدعى 

 ة ضبط محكمة شرعية ...     صحيفة رقم .....ورق

المحامي   المدعي  وكيل  المعين حضر  اليوم  و المذ   ...في  وو عليهلمدعى  اعلى  نودي  كور  ها  كيلا 

الجلسة  قد تفهم موعد هذه  ها  مدعى علين وكيل الأع  هما مالمذكور فلم يحضر أي من  ...مي  لمحاا

الت  قال  األصولبالذات حسب   المدعي  محاكموكيل  عليها غيابيا  مس  المدعى  الوجاهية    ة  بالصورة 

تجا  اإليجاب   إجراء  وأطلب  وحيث  المحكمة  االس  وزت الشرعي  )آلاعة    كمة المحن  فإصباحا    (...ن 

لتدقيق في لمحكمة ومن خالل اة االوجاهي  بالصورة  ا  بيا غياابة الطلب بمحاكمة المدعى عليه جإر  تقر 
 

ا المحضر، وإن كان  ، ووكيل المدعي، والكاتب، والقاضي على هذيجب أن يوقع كل من وكيل المدعى عليها  (1) 
 . ، فيجب أن يختم بهي منهم ختٌم معروفأل
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محكمة مطابقة شهادتهما لدى المدعي لذا فان المحكمة  يتبين للنه  إالمذكورين ف  ...شهادة الشاهدين  

الدعوى وأقرر  هذه  في   قال ما ييبق  نه لم أ ب  مة رر المحكتقو   (1) ة بهاتقرر قبولها واالعتماد عليها للقناع 

 الشرعي بناء عليه ولتوفر أسباب  ب اإليجا إجراءب فطل (2)فيهاه األخير مال عن ك سؤال وكيل المدعي

المتكونة بين الطرفين المذكورين وأصدرت القرار التالي باسم    م المحاكمةعلنت ختا الحكم لدي فقد أ 

 .م...وفق  ..ه.ا في  حرير ت األصولب سعلنا حهللا تعالى فهم 

 القاضي                         ب    دعي                     الكات.المو

 م ....بط محكمة شرعية ...     صحيفة رقورقة ض

 القرار

ابن على  واإلاء  والطلب  وتوفيقا  ر  قرالدعوى  الشخصية  وسندا    والبينة  الشرعي  للمواد    لإليجاب 

ال  1817و 79 وممن  قام  163جلة  األنو ن  و خصيالش  حوالن  المحاكمات أ قانون    من  67ة  صول 

المت  حكمفقد    الشرعية عليهعلى  بت  ...ا  دعى  المدعي  المذكورة  مشاه  ...مكين  من  دة  المذكور 

ساعة  في األسبوع في الزمان والمكان اللذين   24لمدة  ...من مواليد    ...رة  ته الصغي واستضافة حفيد 

فضيلة  الاقاضي    يحددهما  لمانالض  كافةوتقديم  رعي  شلتنفيذ  د ات  القرادى  هذا  لتنفيذ  التنفيذ  ر  ائرة 

  نونية ومبلغ خمسة قاع تضمينها الرسوم والمصاريف الارضته في ذلك ممع يها بعدممدعى علالرت وأم

 
 القناعة بشهادة الشهود قبل قبول شهادتهم.من  ال بد للمحكمة (1) 

ليات ة الك، مكتبحكاماأل أصول األقضية ومناهج يف  تبصرة الحكامحمد، هيم بن علي بن مإبرا ابن فرحون، انظر: (2)
 . 85 ص  ،1، ج م1986 ،1، طزهريةاأل
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غيابيا  أشيكل  وعشرين   حكما  المدعي  لوكيل  محاماة  قابال  لبا  تعاب  الوجاهية  فهم    صورة  لالستئناف 

 . م . .. وفق هـ...رير فيتح  لو األصحسب  الك علنذ 

 اضي الق                      الكاتب                         

 2021/ الدعوى اساسإعالم حكم في 

 . ...( وكيله المحامي ...)وية رقم وسكانها  ه ...ن م ... المدعي:

 .. ..محامي ( وكيلها ال...وسكانها هوية رقم ) ...من  ... :االمدعى عليه 

  يرة.صغ ضافةواستمشاهدة وع :ضالمو 

 .  جاهيةبالصورة الو  ع الحكم : غيابيا  نو 

 الشخصية المقنعة. قرار والبينة اإل :ةلثبوتيسباب ااأل

 ملخص الدعوى 

ن  أ واستضافة ابنة ابنه الصغيرة حيث  ة ولده المدعى عليها بمشاهدة  الب مطلقنه ط أ عى المدعي باد 

 . ه حقن وج بدو نعت امت  نهاأ ال إضر خالخط األ لداخود ابنه والد الصغيرة موج

 ى ات السير في الدعو إجراء

 جاهيا.لدعوى و ا في السيرتم  .1
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مطلقها عيين من  جية والدخول الشر وعلى لسان وكيلها بسبق قيام الزو المدعى عليها    قرت أ .2

 نكرت باقي الدعوى .ألهما على فراش الزوجية الصحيح و  ... وعلى والدة الصغيرة  ...

 ة. خصينة شه بي قي دعوا ت بااثبمدعي إللقدم ا .3

 سبوع.عة في األسا  24لمدة  الصغيرةه يدتفة حفالمحكمة للمدعي بمشاهدة واستضاكمت ح .4

 القرار

 بسم هللا تعالى 

على و   بناء  والطلب  للمواد  قرار  اإلالدعوى  وسندا  الشرعي  لإليجاب  وتوفيقا  الشخصية   والبينة 

و  1817و 79 المجلة  قانو   163من  الشخصيو األح  ن من  قان  67و   ةال  ات حاكمالمصول  أ ون  من 

علا المدعى  على  حكمت  فقد  المذكورة  ا  ...يها  لشرعية  مشاهدة    المذكور  ...عي  لمد بتمكين  من 

ساعة  في األسبوع في الزمان والمكان اللذين   24دة  لم  ...د  من موالي  ...يرة  واستضافة حفيدته الصغ

و  الشرعي  التنفيذ  قاضي  فضيلة  الضماكتقديم  يحددهما  لنافة  دائر ات  الدى  لتنفية  هذ تنفيذ  القرار  ذ  ا 

قانونية ومبلغ خمسة  اريف الا الرسوم والمصينهك مع تضم ته في ذلضعار عدم م وأمرت المدعى عليها ب

شيكل  وعشري محاأن  لوكيتعاب  حكما  ماة  المدعي  قابال  لبا  غيابيا    ل  الوجاهية  فهم  لال  صورة  ستئناف 

 م .  ... ـ وفقه...  يف ارير تح  األصولذلك علنا حسب 

 صل األ

 عي لحم الشر اضي بيت ق                                             تب الكا
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 :(1) م فيها غيابيا  ستضافة صدر الحكي: دعوى مشاهدة واالنموذج الثان

 ضبط محكمة شرعية ...     صحيفة رقم .... ورقة

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

المعين  اليوم  الم و   (2) في  لدالم  (3) الشرعيجلس  في  أنعقود  حضر   الشرعي  ...     (4)اضيق  . ..ا  ي 

خاصة   ةذلك بموجب وكالو وسكانها    ...من    ...المدعي    عن  كيال  و ته  بصف    ...المحامي الشرعي  

طالع  البعد تالوتها وا  ....مستوفى عنها الرسم القانوني بتاريخ  و   ...  ةخموضوع الدعوى مؤر ل  ةشامل

ونودي   ألصولاسب له حقب  ة من مصدقمنظمة و وهي ماد عليها  عتى لالدعو عليها حفظت في ملف ال

المدعى عليها   فلم توسكانه  ...ن  م  ...على  ت  حضرا   تبلغها  ولم  الرغم من  تعتذر على  وكل ولم 

بالذاموعد   الجلسة  أ  صولاألت حسب  هذه  قد حضرت  كما  قبل  إنها  اليوم  هذا  المحكمة  قاعة  لى 

تقريبا   الن  ساعة  المقامة  والشقا  زاعلحضور جلسة  قاعلي دعى  الم  بلها ضد من قق  المدعي ل وكه  يل 

الم  نظرا   حضور  علعدم  مأ  اليهدعى  المحكملتمس  من  غيابيا  حاكمتهة   اإليجاب   إجراء  وأطلب   ا 

 
ا المحكمة الشرعية من البداية  سجالت محكمة بيت لحم الشرعية، أعرضها كما سارت به  نية محقيقدعوى    ههذ  (1) 

 ء أو األماكن. ن التعرض لألسمالنهائي فيها، بتصرف بسيط، دو وحتى صدور الحكم ا

 ، رعيةالش  حاكماتمالفي أصول    يةفالستئناات ارار الق  داود،  اكمة، انظر:حاجراءات المي  فب ذكر اليوم المعين  يج  (2) 
 . 359، ص  1، ج  31528ستئنافي رقم القرار اال

،  قيد " الشرعي" هو قيد يفيد أن المجلس انعقد في تاريخه ومكانه المحددين سابقا ، المعلومين لمن له شأن فيه   (3) 
 قانوني.لكل ما يعطيه صفة االعتبار المحققا  

، والرجوع عليه  سؤولية فيهي الناظم للمحضر ضروري لحصر الميمأل هذا الفراغ باسم القاضي، وذكر اسم القاض  (4) 
 . وإمضائه بكل خلل في تنظيمه
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ال تقرر  الشرعي  ب  جابةإمحكمة  غيابيا  الطلب  عليها  المدعى  المحاكمة إجراءبوشرت    محاكمة  ات 

مضمونها  كم بالح  طلب ها و وقرر وصدقها  عوى  الد   ة الئح  المدعي   كيلالغيابية علنا في المجلس كرر و 

لمحاماة المحكمة تكلف وكيل المدعي  تعاب اأو   لقانونيةمصاريف الوا  لرسوموتضمين المدعى عليها ا

المذكور في الئحة الدعوى    ...ن الصغير  أ ح دعوى موكلي ب وض أنني  إ فقال    هدعوى موكلتوضيح  

المدعى   والدته  وحضانة  بيد  و عليهو  بالأي  نن إها  وم موضحالدعوى  ئحة  دعي  هذ عل  ةصححة  ا  ى 

 إنني   ات دعوى موكله فقالبثإعي  لمد ف وكيل احكمة تكلمال  لشرعيا  اإليجاب   إجراء  وأطلب النحو  

صباحا    ...الساعة  ...  يل النظر في الدعوى وذلك ليوم  ج أتقرر تمهل و أمهال  اإل  ب وأطلمستعد لذلك  

 ..   .وفق ه ... (1) تحريرا في األصولفهم علنا حسب 

 اضي قال      الكاتب                                                         دعي و.الم

 ....  (2) ية ...     صحيفة رقمشرعحكمة ورقة ضبط م

  ... المذكور ونودي على المدعى عليها    ...رعي  حامي الش وكيل المدعي الم  في اليوم المعين حضر

المحاكمة غيابيا   المالسا حضر كتفلم    المذكورة  المدع  وبسؤال  حكمة بق  جله  أمن  هل  مأا  ي عم وكيل 

  ... هي عبارة عن شهادة كل من  ة و ينة شخصيواه هي بدع  ت ثباإ  علىن بينة موكلي  إ   جاب قائال  أ

من   ليوسك  ...كالهما  شاهد  وال  وقد  أنني  إو سواهما    انها  فيهما  الشخصية  البينة  حضرت احصر 

 
 الضبط.محضر موعد ن التاريخ لبيا (1) 

بأن تعطى كل ورقة نظيم الوثائق واألوراق ذات الشأن  عادة تمحضر الضبط، كما جرت  المقصود بالرقم؛ أي رقم    (2) 
 سهل الرجوع إليها في سجالت المؤسسة. رقما  خاصا  بها ي
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النداء  رر  ة تقمحكمالشرعي  ال  اإليجاب   راءإج  طلب وأر  هادة من حضلتمس االستماع لشأمنهم    ابعض

ال الرجل  المسمى  الشاهد  شرعمكلفحضر  لوا  اف  ذاتلمعروف  بدينا  الشخصية  ا    ... من    ...هويته 

جائز  وهو من  و وسكانها  الشهادة شرعا  االستي  القسم غب  أدائه  بعد  منفردا  منه شهد  الشرعي  شهاد 

ا  إنني  العظيم  )وهللا  المدعيقائال  و وس  ...من    ...  عرف  المدعىأ كانها   ... من    ...ها  علي  عرف 

وإنني   قر اهر ظداوة  ر ععرفهما من غيأ وسكانها  مانعة وال  والمدعى عليها زوجة  ه ألابة  الشهادة  داء 

بصحيح لل  ومدخولة  الشرعي  وقد العقد  الصغير    مدعي  الصحيح  الزوجية  فراش  على  لهما   ...تولد 

يها بمشاهدة  عل   مدعىي الطالب المدع  يها وقد ى علالمدع  لدتهوحضانة وا  وهو بيد   ...وعمره حوالي  

وغ شرعي مقبول وهذه شهادتي و مسأق  ون وجه حمتنعت بد ا اهنأال  إر  واستضافة الصغير المذكو 

 وال مناقشة للشاهد من قبل وكيل المدعي ل وشهيد على ما أقول وكي  شهد وهللاأوبها 

 الشاهد 

من     ...ة  خصيالش  ويته ينا ذاتا بهعروف لد والمشرعا    مكلفى الرجل الوبالنداء حضر الشاهد المسم

جائز    ... من  وهو  اوسكانها  اشر   ةلشهاد ي  وغب  أدائه ال  الستشهاد عا  بعد  منفردا  شهد  منه  شرعي 

 ...من    ...عرف المدعى عليها  أ وسكانها و   ...من    ...دعي  اعرف الم العظيم إنني  القسم قائال )وهللا

وإنني   قر   اهرةداوة ظير عرفهما من غأعوسكانها  مانعه ألوال  والمدعى عليها زوجة  هاد الش  داءابة  ة 

بصحيح اال  ومدخولة  للمدعيشرعلعقد  تول  ي  لوقد  الصغير  د  الصحيح  الزوجية  فراش  على   ...هما 

والدته المدعى عليها وقد طالب المدعي المدعى عليها بمشاهدة    د وحضانة وهو بي  ...حوالي  وعمره  
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ال مقبول وهذه شهادتي   رعيوغ شو مسأون وجه حق  تنعت بد ا امنهأال  إور  صغير المذكواستضافة 

 قشة للشاهد من قبل وكيل المدعي مناهيد وال وكيل وش قولأى ما عل  وبها اشهد وهللا

 الشاهد 

الشرعي المحكمة من    اإليجاب   إجراءطلب  أعلى دعوى موكلي  البينة    المدعي لقد قامت   قال وكيل

ال لشهادة  للمحيتب   ذكورينالم  ...شاهدين  تدقيقها  مطاين  فلد   تهماشهاد بقة  كمة  لذا  المدعي  ن إعوى 

قب تقرر  واعولهالمحكمة  للقنا ماد تا  قها  بها  المدعي  ال  عة  عدلية صادرة عن  أنني  إوكيل  كفالة  برز 

بعد    إليجاب ا  إجراء  وأطلب   ...تب عدل  كا الدعوى  في ملف  المبرز  تقرر حفظ  المحكمة  الشرعي 

ما يقال في هذه الدعوى  بق  لم ي نه  أوتقرر ب  صولاأل حسب  ليه  تماد ععلال في المجلس    تالوته علنا  

ا وكيل  عن لمد وسؤال  األخيكال  عي  فمه  فيها  ولتوفر    اإليجاب   إجراء  طلب ر  عليه   بناء  الشرعي 

أ   أسباب  فقد  لدي  ختاالحكم  المحاكمةعلنت  القرار   (1) م  وأصدرت  المذكورين  الطرفين  بين  المتكونة 

 .م . .. وفق .هـ ..حريرا في ت  ألصولاسب علنا حفهم  تعالى التالي باسم هللا

 القاضي            ب          الكات            و.المدعي                     

 صحيفة رقم .... ...     (2) ورقة ضبط محكمة شرعية 

 القرار

 
عمرو، عبد  انظر: إعالن ختام المحاكمة قبل سؤال الطرفين عن كالمهما األخير في الدعوى موجب لفسخ الحكم،  (1) 

 .18، ص 19484االستئنافي رقم  القرار لشرعية،مات اات القضائية في أصول المحاكالفتاح، القرار 

 ذكر المحكمة التي كتب فيها المحضر فيه تحديد لمكان كتابة المحضر.  (2) 
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  ا  وتوفيق   59/2012م رقم  ناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة والشخصية المقنعة والتعميب

  75و   67و  شخصيةال  حوالمن قانون األ   163من المجلة و   1818  مواد ا للالشرعي وسند إليجاب  ل

ب لدى كات  المصدقة  2021/ 2741المحاكمات الشرعية وسندا للكفالة العدلية رقم  ول  من قانون أص

 ...   مدعيبتمكين ال  المذكورة  ...فقد حكمت على المدعى عليها    ...بتاريخ    ...عدل محكمة صلح  

المدعى    تهالد و ضانة  وح  الموجود بيد   ...من مواليد    ...صغير  ال  ولدهافة  شاهدة واستض ور من ملمذكا

لمدة  المعليها   األسبوع  في  واحدة  مرة  متواص  24ذكورة  الزماساعة  في  وذلك  والمكالة  اللذين  ن  ن 

مع بعدم  عليها  المدعى  وأمرت  الشرعي  التنفيذ  قاضي  فضيلة  المدعيحددهما  في ارضة  م  ي  ع  ذلك 

اتض والمصمينها  شيكال  انو الق  اريفلرسوم  وعشرين  خمسة  ومبلغ  المدعي ل  وكيلاماة  مح  تعاب أ  نية 

      ... م. وفق    هـ...في  تحرير    األصولسب  فهم ذلك علنا ح  االستئنافعتراض و لال  قابال    يا  يابغ  حكما  

 قاضي ال        الكاتب                                             

 2021/    عوى أساسفي الد  حكم إعالم

 دريس.إدريس فالح إضي : عبد القادر لقاا

 ....وكيله المحامي  ...ل هوية فلسطينية رقم يحموسكانها و  ... من ...دعي: الم

 ( . ...وسكانها تحمل هوية رقم ) ....من  ...مدعى عليها: ال

 الموضوع :مشاهدة واستضافة صغير.  

 .  كم : غيابينوع الح
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 . 2012/ 59المقنعة والتعميم رقم   صيةالشخية و البينة الخط: ةبوتيالث  سباب ألا

 ى الدعو خص مل

د بيد المذكور والموجو   ...زوجته المدعى عليها من مشاهدة ولده الصغير    الب نه طأالمدعي ب  عىاد 

 ول.و مسوغ شرعي مقبأنها امتنعت بدون وجه حق أ إالضانة والدته المدعى عليها وح

 عوى الد  سير فيت الاإجراء

 . بياغيا   دعوى السير في التم  .1

 . كفالة عدلية دموق ةلمقنعة اشخصيثبت المدعي دعواه بالبينة الأ .2

بصد أ .3 حكمها  المحكمة  المدعيأرت  عليها  المدعى  تمكن  واستض   ن  مشاهدة  ولده من    افة 

 سبوع. ساعة متواصلة في األ 24مذكور مدة الصغير ال

 القرار

 بسم هللا تعالى 

قا   وفيوت  59/2012ية المقنعة والتعميم رقم  شخصوال  برزة الخطية الم  والبينةطلب  وى والالدع بناء على  

  75و   67صية وحوال الشخمن قانون األ   163من المجلة و   1818واد  للمالشرعي وسندا    اب يجإلل

اتب المصدقة لدى ك  2021/ 2741ل المحاكمات الشرعية وسندا للكفالة العدلية رقم  انون أصو من ق

.. عليها ... المذكورة بتمكين المدعي .عى  المد على  . فقد حكمت  اريخ ... بتصلح ..كمة  عدل مح
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  نة والدته المدعى لده الصغير ... من مواليد ... الموجود بيد وحضاة و مشاهدة واستضافن  ر مو المذك

ا لمدة  عليها  األسبوع  في  واحدة  مرة  والم  24لمذكورة  الزمان  في  وذلك  متواصلة  اللذين ساعة    كان 

فيحد  ا  ضيلةدهما  الشر قاضي  و لتنفيذ  ذ ال  أمرت عي  في  المدعي  معارضة  بعدم  عليها  مع  لك  مدعى 

والمصار ا  ينهمتض محاميف  الرسوم  أتعاب  شيكال   وعشرين  خمسة  ومبلغ  لوكيلالقانونية  المدعي   اة 

      م.   هـ وفق ... تحرير في ...  األصولفهم ذلك علنا حسب    االستئنافعتراض و ابيا  قابال  لالحكما  غي

 ل األص

 ت لحم الشرعي بيضي اق                                                     اتب        الك  
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 :(1) فيها وجاهيا   ستضافة صدر الحكملنموذج الثالث: دعوى مشاهدة واا

 ...     صحيفة رقم .... ضبط محكمة شرعيةورقة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ( 3) حضر المدعي  (2) الشرعي  ...ضيقا  ...ا  نأعقود لدي  رعي المالش  المجلس  وفيوم المعين  في الي 

الم المعشر لف  كالرجل  بهوي  روفعا  ذاتا  هوية    وسكانها  ...  (4) من   ...الشخصية  ته  لدينا  ويحمل 

رقمفلسطين الشرعية  بحضوره    وحضرت   ...    (5) ية  المدعى    ....المحامية  عن  وكيلة  بصفتها 

ق  المعروفة  ...(6) عليها الز عائلتها  بوذ   ...واج  بل  وكلك  شاموجب  خاصة  الدعوى  وع  لموض  ةملاله 

عنها     ةمؤرخ اومستوفى  تالوت...  يخ  تار ب نوني  لقا الرسم  ملف  واإلها  بعد  في  حفظت  عليها  طالع 

ات المحاكمة إجراءبوشرت    األصولقبلها حسب  صدقة من  يها وهي منظمة ومعتماد عل الدعوى لال

المجلس  في  علنا  المدع  الوجاهية  الئح كرر  الي  و ة  وقرره صدقهدعوى  الحكا  وطلب  بم ا  ها  ضمونم 

 
لبداية  مة الشرعية من اسارت بها المحك  رضها كما، أع مة بيت لحم الشرعيةهذه دعوى حقيقية من سجالت محك  (1) 

 كن. ألماأو ا لألسماءلتعرض بسيط، دون اف ر حكم النهائي فيها، بتصوحتى صدور ال

 كمة في الدعوى في مجلس القضاء. يجب أن يكون سير المح (2) 

 أي أنه حضر بنفسه ولم يبعث وكيال  عنه. (3) 

 كنها. والتي يسالمدعي هذا لبلد التي منها يوضع في الفراغ ا (4) 

 الرقم ال يتكرر وهو ما يميز الشخص عن غيره. (5) 

ح الحكم،  محاكمة، وإال ال يصى عليه كامال  عند حضوره أول جلسة من جلسات اليجب ذكر اسم المدعي والمدع  (6) 
المانظر الفتاح، القرارات القضائية في أصول  ، ص  29809حاكمات الشرعية، القرار االستئنافي رقم  : عمرو، عبد 
20 . 
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و  الرسوم  المدعى عليه  االمصاريوتضمين  المدعي  ية  ن لقانو ف  قال  المدعى عليها   لقد وهنا  اسم  ورد 

نني ادعي بالئحة الدعوى موضحة  إتصحيح و د هذا الالتمس اعتما  ...  والصحيح هو  ...خطأ باسم  

وى  الدععن    لمدعى عليهاوكيلة اؤال  مة وبسلمحك ا  يجاب اإل  إجراء  وأطلب على هذا الوجه  ة  ومصحح

الدعوى قبلقالت اط تقاأ نها يجب  أ  حيث   ساسألبا  الدخول  لب رد هذه  ذه الدعوى في مكان  م هن 

  ...قامة المدعى عليها هو  إن مكان  أ ين بدعوى يتب يق الئحة الن تدققامة المدعى عليه المحكمة مإ

ات  حاكمالم  صولأ قانون    من   3دة  المامنطوق  ل  ا  ي خالفختصاص مكان ن هذه الدعوى لها ا أبمعنى  

سؤال الطرفين المتداعيين عن  رر  ي هذه الدعوى وأقل فاما يقبق  نه لم ي أقرر ب أنني  إالشرعية وعليه ف

شرعي بناء عليه  ولتوفر أسباب الحكم لدي فقد أعلنت ال  يجاب اإل  إجراءا فطلبا  كالمهما األخير فيه

المحاكمة ب   ختام  الطالمتكونة  الت  وأصدرت   ورينالمذك  رفينين  علنا  هللا   باسمالي  القرار  فهم  تعالى   

 فق ...م . ـ و ه...ي ا فتحرير  لاألصو حسب 

  يالقاض                الكاتب            يه                      و.المدعية             عل  المدعى

 ورقة ضبط محكمة شرعية ...     صحيفة رقم ....

 القرار

واالدعو   بناء على  للمادة )لإلقا   توفيالمكاني و   ص االختصاعدم  لطلب و ى  الشرعي وسندا   ( 3يجاب 

ون  المكاني بد   االختصاص حكمت برد دعوى المدعي لعدم  قد محاكمات الشرعية فال  صول أ  نون من قا 

في    ا  تحرير   األصولستئناف فهم ذلك علنا حسب  لال  قابال    وجاهيا    ة حكما  ف قانونيو مصاريأرسوم  

 .  .. موفق . ...هـ
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 القاضي                                      ب      لكاتا  

 

 2022/   سسا أدعوى ال م حكم فيإعال

 دريس.إدريس فالح إبد القادر : ع القاضي 

 . ...طينية رقم هوية فلسحمل يوسكانها  ....من  ...المدعي: 

قم  طينية ر فلس  ل هويةوتحمسكانها  و   ...من    ...المعروفة بهويتها الشخصية    ....المدعى عليها:   

 ...ة اميالمحتها وكيل/...

 نوع الحكم : وجاهي.  

 تضافة صغير. اسو اهدة مش الموضوع:

 المكاني.  االختصاص : عدم ةالثبوتياب األسب

 ملخص الدعوى 

يها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وقد تولد لهما على لمدعى علدعى المدعي بان اا

الزوجيفر  الصحياش  ال ة  اح  المد وق  ..ر  لفقيصغير  طالب  عد  مشاهدة    من  ليهاعى  من  تمكينه 

 بب شرعي مقبول . ر سنها تمنعت من غيأ الإذكور  المالصغير  واستضافة

 ات السير في الدعوى إجراء
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 وجاهيا. السير في الدعوى  تم .1

 المكاني.  االختصاص طلبت وكيلة المدعى عليها رد الدعوى لعدم  .2

 المكاني.  ختصاص االعدم وى لوتم رد الدععليها  مدعىيلة الع وكحكمة دفقبلت الم .3

 القرار

 لى هللا تعابسم  

الدعوى والطلب و عل  بناء  الشرعي وسنالمكاني وتوفيقا  لإل  االختصاص   عدمى  للمادة )يجاب  (  3دا 

ون  لمكاني بد ا  االختصاص أصول المحاكمات الشرعية فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم  ن قانون  م

 في  يرا  تحر   صولاأل ستئناف فهم ذلك علنا حسب  لالال   قاب  ما  وجاهيا  ونية حكقان  مصاريفأو    رسوم

 هـ وفق ... م.  ...

 خرج وقوبل أ صلاأل

 قاضي بيت لحم الشرعي                               الكاتب                           
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 ت القرآنيةاآليافهرس 

 ة صفحقم الر  يةاآل  رقم  اآلية السورة  

  54  27 لَ أََمَر ٱَّلل   بِِهۦٓ أَن ي وصَ  آ َن مَ ع وَويَۡقطَ    ةالبقر 

 بَِولَدِ   آر  ت ضَ َل  البقرة  
ِلَدة ُۢ   24  233 َها َوَٰ

  39  233  ۦ ۥ بَِولَِدهِ  ل ه   َمۡول ودٞ  بَِولَِدَها َولَ ِلَدة ُۢ ت َضآر  َوَٰ َل  البقرة  

  26  237 ۡينَك ۡم  بَ َل  ضۡ فَ ٱلۡ  ا  َسو  تَنَل وَ  رة  البق

َجاِلك ۡم  َشِهيَديۡ  ۡستَۡشِهد وا  ٱوَ    البقرة  130 282  ِن ِمن ر ِ

َ َوٱت ق وا    نساء ال  43  1 َم  َحارۡ ل وَن بِِهۦ َوٱۡلَ ءَ َسآ ي تَ ٱل ذِ ٱَّلل 

َشكَ َرب  تَأَذ َن  َوإِۡذ   إبراهيم   لَئِن  كَ   ك ۡم  َلَِزيَدن  ۡرت ۡم  ك ۡم  إِن  فَۡرت مۡ َولَئِن   

 ابِي لََشِديدٞ َعذَ 
 ب    7

تَ مۡ ت  يۡ َعسَ ۡل  فَهَ  مد  مح  إِن  أَ َول ۡيت مۡ   ت    ع وٓ ۡفسِ ن  َوت قَط ِ ٱۡلَۡرِض  فِي  ا  د وا  

ئِ أَۡرحَ 
ٓ لََٰ أ و  ٱكَ اَمك ۡم  ٱَّلل   ل    لَعَنَه م   َوأَ ِذيَن  ۡم  ه  فَأََصم     ٓ ۡعَمىَٰ

 َره ۡم  أَۡبَصَٰ 

22-23   25  

ذَا َوقِيَل    الملك   13 27  تَد ع ونَ  ۦك نت م بِهِ  ل ِذيٱَهَٰ
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 ة الشريفة يالنبو  ثاديهرس األحف

 م الصفحة رق ث لحديا

 44 هللا  هقطععني ن قطوم ه هللا،لني وصوصلتقول من   معلقة بالعرشالرحم 

 24 أنِت أحق به ما لم تنكحي 

فالمت  قامنه  فرغ  ا  فلمالخلق،  هللا  خلق   بِ رحم،  له: الرحمن،    وِ قْ ح  أخذت  فقال 

قالت: م  مه،  مهذا  بك  العائذ  أال  لقا  القطيعة،ن  قام  أن أصلت:  من    رضين 

 ذاك : فرب، قال اقالت: بلى ي ، وأقطع من قطعك،وصلك

25 

 130 شاهداك أو يمينه 

 125 كل كالم، أو أمر ذي بال ال ُيفتح بذكر هللا فهو أبتر أو أقطع

 26 رحمع  طقاجنة ال دخليال  

 43 رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل 
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 27 نون ه والقاالفق في افةاالستضاهدة و : المشالثاني الفصل

نهم، ومعايير  ، والمدة المقررة لكل م االستضافةو المشاهدة    ذين لهم حقال  ث األول:المبح

 تقديرها 

28 

 29 مارة لهمقر لا واألم، والمدة ل: األب و المطلب األ

 31 مدة المقررة لهم وال ت،داالجالمطلب الثاني األجداد و 

 32 ة لهممدة المقرر والحضانة، حق الن لهم ب الذياألرقاباقي  الثالث:المطلب 



160 

 

 36 االستضافة تقدير حق المشاهدة و   بع: معاييرلمطلب الراا

 38 ا هبة  متعلقال ةفيألحكام التكلياو  تضافةساالالمشاهدة و  واجبات المبحث الثاني: 

 39 ين منهما والتمك االستضافةو هدة شالمب االمطلب األول: حكم طل

 39 دة م طلب المشاهأوال : حك

 41 االستضافة : حكم طلب ثانيا  

 43 اهدة واالستضافة مشين من الحكم التمك  ثالثا :

 46 االستضافة المشاهدة و  واجبات ي: ب الثانالمطل

الثمبال المشاهدة  ث:  الحث  وفق    على  واالستضافةأثر  بها  ومصلحته  كام  حأ الطفل 

 ع يعة اإلسالمية، ووفق علمي النفس واالجتما الشر 

50 

 55   سطينيةالفلكم الشرعية في المحا  ةاالستضافو  شاهدة: دعوى المالثالث فصل ال

 56 وأثر إقامتها  افةالستضااهدة و وى المشل: إقامة دعالمبحث األو 

 57 فة االستضاو  دةالمشاه ة دعوى امول: إقألطلب االم

 57   ستضافةاالو هدة مشاأوال : الخصم في دعوى ال

 57 الدعوى ثانيا : شروط الئحة 
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 59 وياتها دعوى، ومحتة الالئح عناصر  الثا :ث

 62 ة الستضافاالمشاهدة و المكاني لدعوى  صاص االختاني: المطلب الث

 63 ا يهف  ضينظر القاو  ةتضافاالسدة و هوى المشادعى لثاني: الدفوع الواردة علالمبحث ا

 64 االستضافة على دعوى المشاهدة و ردة الواوع المطلب األول: الدف

 66 شكليةوع الف: الد أوال  

 68 الموضوعية : الدفوع ثانيا  

 73 وعر القاضي في الدعوى والدفظالثاني: نالمطلب 

 77 وتنفيذها  اهاستئنافو  ضافةاالستو  ةهد األحكام في دعوى المشا: القرارات و عالراب الفصل

 78 فها واستئنا االستضافةعوى المشاهدة و في د كام ألحلمبحث األول: القرارات واا

 79 افة االستض هدة و دعوى المشا في ألحكام : القرارات واولب األلالمط

 79 ول: القرار القضائي فرع األال

 83 : الحكم القضائي الفرع الثاني

 88 ةفضاالستاة و د اهالمشفي دعوى  الستئنافا لثاني:المطلب ا
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 88 ئناف ستالفرع األول: أنواع اال

 90 ستئناف : مدة االالفرع الثاني

 91 ستئناف وط تقديم طلب االلث: شر الفرع الثا

 92 اف ات االستئنرابع: اجراءالفرع ال

ا االمبحث  دعوى  في  التنفيذ  و لمشلثاني:  تواوا  تضافةاالساهدة  التي  ها جهلمشكالت 

 ه كم الشرعية فيالمحا

95 

 96 االستضافة و مشاهدة العوى في د ام ل: تنفيذ القرارات واألحكو ألاب المطل

 96 ذ التنفيألول: أنواع لفرع اا

 97 ات التنفيذ اني: اجراءالفرع الث

ا  المطلب  فيالثاني:  المحكمة  تواجه  التي  األحكا   لمشكالت  التنفيذ  مشاهدة م في دعوى 

 هال  مقترحةل وحلو  ستضافةاالو 

100 

 103 ة  الخاتم

 107 قحالمال

 108 ت ارا: التعميمات والقر أوال  
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 123 االستضافة المشاهدة و  ى على دعو اذج تطبيقية  : نم نيا  ثا

 123 جاهية بالصورة الو  غيابيا  لحكم فيها امشاهدة وإستضافة صدر دعوى ول: النموذج األ

 135 يا  يها غياب ف ة صدر الحكموإستضاف : دعوى مشاهدةنيالنموذج الثا

 142 يا  وجاه يها م فمشاهدة وإستضافة صدر الحكى و عد  الثالث: جوذ النم

 146 ية س اآليات القرآن فهر 

 147 النبوية الشريفة األحاديث  فهرس

 148 المراجع فهرس

 158 محتويات الفهرس 

 

 

 

 

 

 




