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 اإلهداء
 إلى من تاقت نفسي لشفاعتو، واشتاقت روحي لرؤيتو خير خلق اهلل محمد رسول اهلل

 صلى اهلل عليو وسلم

دعم والنصح لي إلى من علمني أن األمور العظيمة ال تتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار ... إلى من كان دائم ال

في كل خطوت أخطوىا... إلى منبع فخري وإعتزازي ... إليك والدي الغالي، وإلى من سهرت وتعبت وكانت 

دعواتها ترافقني في كل خطوت أخطوىا إليك والدتي الغالية، أدعو لكما أن يأجركما ربي خيًرا، وأن يغفر لكما، 

 ، وأن يدخلكما الجنة، فجزاكما اهلل كل خير.وأن يحسن خاتمتكما، وأن يتقبل منكما الطاعة والعمل

، وإلى أخواتي اسراء واالء وبيان وسمية، الذين كانوا عوننا لي، عبد الرحمن ومحمد ىمام ونصر اهللوإلى أخوتي 

 وال يمكنني أن انسى زوجتي الغالية التي أكن لها أسمى مشاعر االحترام والتقدير.

 ئي في القضاء الشرعي.وإلى كل من كان لو فضل علي، وإلى زمال

إليهم جميعاً أىدي ثمرة بحثي ىذا... داعياً المولى _عز وجل_ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ... وأن 

 ينفع بو اإلسالم والمسلمين.
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 شكر وتقدير
اً  الحمد هلل حمد الشاكرين، والصالة والسالم على إمام المعلمين محمد صلى اهلل عليو وسلم، أحمد اهلل حمد

َت كثيرًا على ما أسبغ من نعم ظاىرة وباطنة، وكما قال اهلل تعالى : )قال َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعمْ 
ا قال رسول اهلل ، وكم1َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن(

 .2صلى اهلل عليو وسلم: )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس(

والتزامًا بهذا المنهج الرباني في إسناد الفضل ألىلو، فإنني أتقدم بخالص الشكر واالمتنان، وعظيم التقدير 
قبول اإلشراف الدكتور لؤي عزمي الغزاوي حفظو اهلل وأدام ظلو على تفضلو ب وصديقي واالحترام، إلى أستاذي

على ىذه الرسالة، وعلى ما بذلو معي من وقت وجهد لكي  تخرج ىذه الرسالة إلى النور، وذلك بعد توجيهاتو 
ثرت ىذا البحث بمعلومات عظيمة مما جعلو يخرج بهذه الصورة، فكان نعم أالمفيدة، ونصائحو القيمة التي 

ثرة مشاغلو، ومسئولياتو العظيمة، وأدعو هلل عز األستاذ والموجو الذي لم يقصر في نصحي وتوجيهي، رغم ك
 وجل أن يحفظو ويوفقو في الدنيا واألخرة.

 لجنة المناقشة:  ىما عضواكما أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى فارسين من فرسان كلية الشريعة، و 

 البدارين  عبد الحميد ايمن فضيلة الدكتور :

 عصام أبو اسنينو  فضيلة الدكتور :

وعلى ما بذاله من جهد  ،وطيب نفس وصبرىم على قراءة ىذا البحث ومناقشتو ،برحابة صدر لتفضلهما
وسقطاتو، وأدعو هلل أن يديم عليهما الصحة، وأن يجعل جهدىم ىذا في ميزان  ،لتصويبو، وتصحيح أخطائو

 حسناتهم.

في عميدىا، فضيلة الدكتور كما ال أنسى في ىذا المقام أن أخص بالشكر كليتي الموقرة كلية الشريعة، ممثلة 
 مهند فؤاد استيتي حفظو اهلل.
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 ممخص الرسالة: 

، وىي الدفوع الشكمية والموضوعية لدعاوى الوقف ميمةإن موضوع ىذه الرسالة يعالج قضية 

لما ليذا الموضوع من أثر كبير في ؛ والوصية والميراث، وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية

نما تسييل مصالح الناس، ورد ال ساعد في الوصول يمظالم ألصحابيا، وليس ىذا وحسب، وا 

 فصول كاآلتي: ثالثة فصل تمييدي و إلى العدالة في حكم القاضي، وىذه الرسالة تتكون من

" ، ومشروعيتيا، وتقسيماتيا، وشروطيا، وأثرىاالدعوى مفيوم" بعنوان: التمييديالفصل 

، شرعاً ممت فيو عن مفيوم الدعوى لغة، و المبحث األول: تك ن، كما يمي:يويتكون من مبحث

والمبحث الثاني: تحدثت فيو عن أطراف الدعوى، والتمييز بين وقانونًا، ومشروعية الدعوى، 

جراءات الدعوى.  المدعي والمدعى عميو، وشروط صحة الدعوى، وا 

ون الدفوع، ومشروعيتيا، وتقسيماتيا، وشروطيا، وأثرىا" ويتك مفيوم" بعنوان: األولالفصل 

، شرعاً لغة، و  تناولت في المبحث األول بيان مفيوم الدفوع من ثالثة مباحث، كما يمي:

وشروط  تكممت فيو عن تقسيمات الدفوعفوأما المبحث الثاني الدفوع،  وقانونًا، ومشروعية

 وبيان دفع الدفع. ئووفي المبحث الثالث تناولت فيو أحكام الدفع وأثاره، ووقت إبدادفوع، ال

" وىو يتكون المحاكم، وتطبيقاتياالدفوع الشكمية مفيوميا، وصورىا في بعنوان " :لثانيا الفصل

تكممت فيو عن مفيوم الدفوع الشكمية، وقواعدىا،  المبحث األول كما يمي:ثالثة مباحث،  من

تناولت فيو بيان صور ف أما المبحث الثاني، تفريق بينيا وبين الدفوع الموضوعيةالوأثرىا و 

أمام المحاكم الشرعية، أما المبحث الثالث فتكممت فيو عن تطبيقات الدفوع  شكميةالدفوع ال

 لدعاوى الوقف والوصية والميراث. الشكمية
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دعاوى الوقف، والوصية، والميراث، وتطبيقاتيم في لالدفوع الموضوعية بعنوان ": الثالثالفصل 

 التمييدي كما يمي: المبحث مباحث، مبحث تمييدي، وثالثةالمحاكم الشرعية" وىو يتكون من 

ما المبحث أثارتيا، و اتناولت فيو الدفوع الموضوعية من حيث مفيوميا، وخصائصيا، ووقت 

تكممت فيو عن الدفوع الموضوعية لدعاوى الوقف وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية، ف األول

ي المحاكم تناولت فيو الدفوع الموضوعية لدعاوى الوصية وتطبيقاتيا ف الثانيوالمبحث 

الدفوع الموضوعية لدعاوى الميراث وتطبيقاتيا  تكممت فيو عن الثالثالشرعية، وفي المبحث 

 في المحاكم الشرعية.

 وأخيرًا جاءت الخاتمة التي استخمصت فييا أىم النتائج والتوصيات..

 

 الحمد هلل رب العالمين،،
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Abstract : 

The subject of this letter deals with an important issue, namely, the 

formal and objective objections to the claims of waqf, will and 

inheritance, and their application in the Shari'a courts. This issue has a 

great impact on facilitating the interests of the people, , And this letter 

consists of an introductory chapter and three chapters as follows: 

The first chapter deals with the concept of legal, legal, legal, and legal 

proceedings. The second topic: I spoke about the parties to the case, the 

discrimination, the discrimination, Between the plaintiff and the 

defendant, the conditions of the suit, and the proceedings. 

The first chapter discusses the concept of defenses, their legitimacy, their 

divisions, their conditions, and their impact. It consists of three topics, as 

follows: The first topic dealt with the definition of the defenses of 

language, law, law, and legitimacy of the defenses. The second section 

discussed the division of defenses and the conditions of defenses , And in 

the third section dealt with the provisions of payment and its effects, and 

the time of its creation and payment payment statement. 

The second section deals with the concept of formative defenses, their 

rules, their impact and the distinction between them and the substantive 

objections. The second section deals with the statement of the pictures of 

the defenses And the third discussed the application of formal defenses to 

the law of waqf, will and inheritance. 

The third chapter is entitled "The substantive objections to the lawsuits of 

the waqf, the commandment, the inheritance, and their applications in the 

Shari'a courts." It consists of a preliminary study and three topics, as 

follows: The introductory course dealt with the substantive objections in 

terms of its concept, characteristics and time. The second topic dealt with 
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the substantive objections to the lawsuits and their applications in the 

Shari'a courts. In the third section I spoke about the substantive 

objections to the claims of inheritance and their applications in the Shari'a 

courts. 

Finally, the conclusion reached by the most important conclusions and 

recommendations. 

  

Praise to Allah, Lord of the Worlds,, 
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  :المقدمة

والصالة والسالـ عمى رسولو خير األناـ سيدنا محمد وعمى آلو  ،الحمد  المتفّضؿ باإلنعاـ

فقد فضؿ ا تعالى ىذه  و واقتفى أثره واستقاـ،وصحبو مصابيح الظالـ ومف سار عمى نيج

ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف :لقولو تعالى ،األمة عمى سائر األمـ ﴿ ُكنُت

ِإنَّا َأْنَزْلَنا ﴿ :قاؿ ا تعالى في كتابو العزيزو  ،(110﴾.) آؿ عمراف َعِف اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو.

ـَ َبْيَف النَّاِس ِبَما َأَراَؾ المَُّو َوَل   ،(105 :النساء) ﴾َتُكْف ِلْمَخاِئِنيَف َخِصيًما ِإَلْيَؾ اْلِكَتاَب ِباْلَحؽّْ ِلَتْحُك

ـْ َواْحَذْرُىـْ .﴿ :وقاؿ تعالى َأف َيْفِتُنوَؾ َعف َبْعِض َما  َوَأِف اْحُكـ َبْيَنُيـ ِبَما َأنَزَؿ المَُّو َوَل َتتَِّبْع َأْىَواءُى

فَّ َكثِ  ـْ َواِ  ـْ َأنََّما ُيِريُد المَُّو َأف ُيِصيَبُيـ ِبَبْعِض ُذُنوِبِي َف النَّاِس َأنَزَؿ المَُّو ِإَلْيَؾ َفِإف َتَولَّْوا َفاْعَم يًرا مّْ

 .....اما بعد .(49 :المائدة) ﴾َلَفاِسُقوفَ 

كبر في األ ىتماـالفقد كاف لو  ،ت الرريعة السالميةىـ مجالأاء مف ضالق فإفكما ىو معمـو ف

وبناء عمى ذلؾ  ،خرىاألوذلؾ لمكانتو وررفو وعمو منزلتو بيف جميع المجالت  ،سالميةاإلالدولة 

تطبيؽ الرريعة  ىو ،التي تمثؿ السمطة القضائية، المحاكـ التي تنرئيا الدولة وظيفة فإف

فكاف  ؛مامياأفراد في المجتمع وخاصو المتقاضيف األؽ لى حماية حقو إسالمية التي تيدؼ اإل

لى إذا كاف لكؿ رخص الحؽ في المجوء إف قواعد تساعد في الوصوؿ إؿ العدالة،لبد مف وجود 

ف يدافع أجراءات تمكنو مف إكاف لبد مف وجود ف ،خرأالقضاء طمبًا لمحماية في مواجية رخص 

 دفع الدعوى حؽ المدعى عميوعطاء إخرى أوبعبارة  ،ععف نفسو بما يراه مناسبًا مف وسائؿ الدفا

لى إتيدؼ  والموضوعيةالركمية فالدفوع  ،ماـ المحاكـ الررعيةأبالطرؽ التي يسمح بيا  عنو 

 ،الوقؼوى ادع وألىمية موضوع الدفوع في ،تفادي الحكـ مف خالؿ إثارة المنازعة كإنكار الدعوى

ف المحاميف الررعييف وقد تغيب عف كثير مف القضاة كثير م ياالتي يجيم ،والميراث ،والوصية
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التي ليا عالقة بأصؿ  "جية الموضوعية"ف تتعمؽ بيذه الدعاوى وخاصة مف أالدفوع التي يمكف 

الموضوعية الركمية و ف ىذه الرسالة تعرض الدفوع إف ،اإلجراءات الركميةبالدعوى ول دخؿ ليا 

والحديث عف  ،ماـ المحاكـ الررعيةأصية والميراث والو تقدـ عمى دعاوى الوقؼ  ف أيمكف  التي

بعد إل  اً ف يقدـ دفعأل يمكف ألنو  ؛كاف لبد مف تقديموالدعاوى القضائية في بداية الرسالة 

)"البينة عمى المدعي واليميف  :صؿ ول خالؼ فيو بناء عمى قاعدةاألىذا ىو ، و وجود دعوى

فكاف لبد  ،(واألصؿ براءة النساف) ،تثبت إدانتو(المتيـ بريء حتى : )ايضاً ( و عمى مف أنكر"

 .مف وجود وسيمة لدفع ىذه التيمو عنو

 ىمية الدراسةأ: 

مور التي األ، كاف لبد مف التحدث عف حمو بأكمؿ القضاء ويظير صورة كتمؿتف أجؿ أ مف

ماـ أوى التي تقدـ افي الدعالموضوعية و الركمية ومنيا الدفوع  ،تكمؿ دور القضاء وتساعده

 دفع عميو ىممدعحؽ لعمى طالب القضاء العمـ بيا فيي الوسيمة التي ي فكاف ،الررعيةالمحاكـ 

وتعد الدفوع مف ، وغيابيا عف كثير مف الناس واخترت الحديث عنيا ألىميتيا ،عنوالدعوى 

  .صوؿ المحاكمات الررعيةأالمواضيع الميمة في قانوف 

 الدراسة سباب اختيارأ:  

التي تعرض  الموضوعيةالركمية و  الدفوع فأ دراسةال هفي اختيار ىذ اً تي كانت سببسباب الاألمف 

جانب المدعى عميو تمس كونيا ل ،ور كبير في سير العممية القضائيةليا د في المحاكـ الررعية

فإف  وفؽ عمـ الباحث، ألنو خرىاألعف الجوانب الحقوقية  ، عوضاً رد الدعوى عنوفي كيفية 

، الوقؼ، والوصيةعف لتي تتعمؽ بالدفوع الركمية والموضوعية لـ تتحدث معظـ الرسائؿ ا
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وىي ، المحاكـ الررعية، والدفوع بركؿ عاـ جزء مف راث سواء أكانت ركمية أو موضوعيةوالمي

ف أىي جزء مف القضاء فعمى مف يدرس القضاء ، و الررعية صوؿ المحاكماتأقانوف  ضمف

البد مف فالررعية لو دور فعاؿ في المحاكـ  ي الدعاوىالدفع فمصطمح و ، عمييامطمعًا يكوف 

 .الحديث عنو

 ىداف الدراسةأ:  

 والميراث الوقف والوصيةدعاوى الدفوع في  معرفة رتقاء بمستوىال لى إ ىذه الرسالة يدف ت

 من خالل: في المحاكم الشرعية 

 . وىبياف المقصود مف الدع .1

 .الموضوعيةو بياف المقصود مف الدفوع الركمية  .2

 .الرروط المطموبة لقبوؿ الدفوع معرفة .3

 .وىمف لو حؽ الدفع في الدع توضيح .4

 الفرؽ بيف الدفع الركمي والموضوعي. معرفة .5

 .الركمية لدعاوى الوقؼ والوصية والميراث إظيار الدفوع .6

 .ظيار الدفوع الموضوعية الواردة في دعاوى الوقؼإ .7

 .وضوعية الواردة في دعاوى الوصيةظيار الدفوع المإ .8

 إظيار الدفوع الموضوعية الواردة في دعاوى الميراث.  .9

 ،والوصية ،لموقؼ الموضوعية الدفوعرفاؽ ىذه الدراسة بنماذج مف التطبيقات حوؿ إ .10

 ، لمباحث أحمد داود، نقاًل عفالررعية المحاكـ في واألحكاـ القضايا كتاب مف والميراث

 .المحاكـ الررعية
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 الدراسات السابقة:  

 ، تتحدث عن الدفوعنفسو والبحث، لم يجد الباحث دراسات سابقة في الموضوعبعد الطالع 

نما ا  ، و وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعيةوالميراث وى الوقف والوصية االموضوعية لدعو  الشكمية

  -:وىي ،في موضوعات أخرىالموضوعية الشكمية و دراسات تتحدث عن الدفوع و ىناك أبحاث 

"، (وعي وتطبيقاتيا في القضاء الررعي األردني )دراسة مقارنةرسالة "نظرية الدفع الموض (1

وىي رسالة متخصصة بالدفوع  الجامعة األردنية، مف قاسـ محمد محمد بني بكر،مباحث ل

تحدث فيو عف مفيـو الدعوى  ،الموضوعية بركؿ عاـ، وىي مكونو مف فصؿ تمييدي

نواع الدفوع في الفقو أتوافؽ بيف نواعو ومدى الأوجواب المدعى عميو عمييا وتعريؼ الدفع و 

في ، فعمى بابيف الرسالة عمى ثالثة مباحث، وتحتوي التمييد حتويوي ،وأنواعو في القانوف

سالمي والقانوف وفيو ثالثة فصوؿ، اإلعف الدفع الموضوعي في الفقو تحدث فيو  الباب األوؿ

لررعي األردني وفيو وتكمـ في الباب الثاني عف تطبيقات الدفع الموضوعي في القضاء ا

 أربعة فصوؿ، وخاتمة وقد أفدت منيا. 

 نيا ل أىمية ىذه الدراسة، إل أنو وعمى الرغـ مف أعف ىذه الرسالة  ما يميز رسالة الباحث

حيث جاءت رسالة الباحث في موضوع مختمؼ المحتوى، فيذه  ،تغني عف رسالة الباحث

يا في القضاء الررعي األردني )دراسة ختصت بنظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتاالرسالة 

الركمية دفوع الف رسالة الباحث خاصة بأمقارنة( فيي عامو في موضوعيا، في حيف 

 .عمى نماذج تتعمؽ بيذا الموضوع واحتوائيا والميراث لدعاوى الوقؼ والوصيةوالموضوعية 

الجامعة  مف ،ؼمأموف محمد أبو سيمباحث ، ل"دفوع الموضوعية في دعاوى النفقاتال" رسالة (2

 ةتكونت رسالتو مف ثالث، و دفوع التي ترد عمى دعاوى النفقاتتحدث فييا عف ال األردنية،
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 ،مباحث ةوفيو خمس ،وؿ عف التعريؼ بمفردات الدراسةاألتحدث في الفصؿ ف ،فصوؿ

والفصؿ الثالث  ،مباحث ةربعأوفيو  ،والفصؿ الثاني تحدث فيو عف الدفع بنروز الزوجة

، وقدـ فييا الباحث أىـ الدفوع مباحث ةربعأوجاء فيو ، موجبات سقوط النفقة تحدث فيو عف

 .فدت منياأالموضوعية في دعاوى النفقات وقد 

  نيا ل أ، إل ىمية ىذه الدراسةأنو وعمى الرغـ مف أعف ىذه الرسالة ما يميز رسالة الباحث

المحتوى  في موضوع مختمؼ، حيث جاءت رسالة الباحث تغني عف رسالة الباحث

ف رسالة أ، في حيف دفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، فيذه الرسالة اختصت بوالمضموف

حتوائيا عمى او  لدعاوى الوقؼ والوصية والميراثوالموضوعية بالدفوع الركمية الباحث خاصة 

 .نماذج تتعمؽ بيذا الموضوع

، خالد محمد األدغـحث مبا، ل"دعاوى التفريؽ بحكـ القاضيالدفوع الموضوعية في "رسالة  (3

، صو في دعاوى التفريؽ بيف الزوجيفوىي رسالة متخصغزة،  –الجامعة اإلسالمية مف 

التمييدي، وتحدث في الفصؿ األوؿ  ؿوتحتوي رسالة الباحث عمى ثالثة فصوؿ بعد الفص

جراءات تبميغيا ، مباحث ةربعأويرتمؿ عمى  ،عف الدعوى وحقيقتيا وأركانيا ورروطيا وا 

، وتحدث روعيتو وأقسامو وفيو ثالثة مباحثفي الفصؿ الثاني عف حقيقة الدفع ومروتحدث 

في الفصؿ الثالث عف الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريؽ بحكـ القاضي وفيو ستة مباحث 

 وقد أفدت منيا.وخاتمة 

  تعمؽ بدعاوى التفريؽ بحكـ القاضيالدفوع التي تنيا خاصة في الباحث أما يميز رسالة، 

لدعاوى والموضوعية الركمية  الدفوع عمى تركيزىا :مف حيثعنيا ة الباحث تختمؼ رسالو 

 .واحتوائيا عمى نماذج مف المحاكـ الررعيةالوقؼ والوصية والميراث 

  مف ،يوسؼ درادكةمباحث ل ،"فريؽ بيف الزوجيفتالدفوع الموضوعية في دعاوى ال" رسالة (4
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خصصة في دعاوى التفريؽ بيف الزوجيف وتحتوي مترسالة  وىي ،األردف – البيت آؿ جامعة

 حصؿ عمى تفاصيميا.أولـ  ،ؿ التمييديعمى ثالثة فصوؿ بعد الفص

  الدفوع الموضوعية التي تتعمؽ بالتفريؽ بيف الزوجيف، نيا خاصة في أما يميز رسالة الباحث

عاوى لدوالموضوعية الدفوع الركمية عمى مف حيث: تركيزىا عنيا ة الباحث وتختمؼ رسال

 واحتوائيا عمى نماذج مف المحاكـ الررعية.الوقؼ والوصية والميراث 

الحضانة والضـ وتطبيقاتيا في القضاء الررعي  ىالدفوع الموضوعية في دعو "رسالة  (5

وىي رسالة  األردف، –مف جامعة آؿ البيت  براىيـ المطايفو،إحمد أبالؿ مباحث ، ل"األردني

 .التمييدي وخاتمة ؿتحتوي عمى فصميف بعد الفصو  ،متخصصة في دعاوى الحضانة والضـ

  تتعمؽ بدعاوى الحضانة الدفوع الموضوعية التي نيا خاصة في أما يميز رسالة الباحث

والموضوعية الركمية الدفوع عمى : تركيزىا مف حيث عنيا ة الباحثوتختمؼ رسال ،والضـ

 اكـ الررعية.واحتوائيا عمى نماذج مف المحلدعاوى الوقؼ والوصية والميراث 

تيا في المحاكـ الررعية قطاع دفوع الركمية والموضوعية لدعاوى الميور وتطبيقاال"رسالة  (6

رسالة وىي  غزة، –مف الجامعة اإلسالمية  موسى خالد سعيد ضاىر،مباحث ل ،"غزة

فصؿ وتحدث في ال ،تحتوي عمى أربعة فصوؿ وخاتمةو ، متخصصة في دعاوى الميور

، وفي الفصؿ الثاني عف حقيقة الدعوى والدفع والمير ـ لمبحثاألوؿ عف اإلطار العا

، وفي الفصؿ الثالث تحدث عف الدفوع الركمية في دعاوى مباحث ةومرروعيتيا وفيو ثالث

، وفي الفصؿ الرابع عف الدفوع مباحث ةالميور وتطبيقاتيا في المحاكـ الررعية وفيو ثالث

 .وخاتمة مباحث ةالمحاكـ الررعية وفيو أربعالموضوعية في دعاوى الميور وتطبيقاتيا في 

  نيا خاصة في الدفوع الركمية والموضوعية لدعاوى الميور أما يميز رسالة الباحث

عمى  : تركيزىاحيث مف ة الباحثوتختمؼ رسال ،وتطبيقاتيا في المحاكـ الررعية قطاع غزة
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وائيا عمى نماذج مف واحتلدعاوى الوقؼ  والوصية والميراث والموضوعية الدفوع الركمية 

 .المحاكـ الررعية

مف  راكاف الدغمي،محمد مباحث ، ل"دعوى التناقض والدفع في الرريعة اإلسالمية"رسالة  (7

 .ولـ أحصؿ عمى تفاصيميا ،غزة -جامعة األزىر

  ودعاوى الدفع بركؿ عاـ دعاوى التناقض مف جيةنيا خاصة في أما يميز رسالة الباحث ،

الركمية  عمى الدفوع تركيزىامف حيث  عنيا سالة الباحثر وتختمؼ  خرى،أمف جية 

 .واحتوائيا عمى نماذج مف المحاكـ الررعيةلدعاوى الوقؼ والوصية والميراث والموضوعية 

 منيج الدراسة:  

 ستقرائي والتحميمياإل، مستفيدًا مف المنيج  عت في ىذه الدراسة المنيج الوصفيتبا. 

 ورة ورقـ اآلية في سـ السإ، وذلؾ بذكر مواقعيا في السور ة في البحث إلىعزو اآليات الوارد

 .ىامش التوثيؽ

  الرجوع إلى المصادر األصمية لكؿ مذىب مف المذاىب الفقيية، وذلؾ حسب التسمسؿ

 التاريخي لممذاىب.

 بالمذاىب الفقيية األربعة المريورة، الحنفية والمالكية والرافعية والحنابمة. الكتفاء 

  اإلعالـ دوف الترجمة ليـالكتفاء بذكر. 

  آثرت إدراج نماذج المحكمة الررعية فيما يتعمؽ بكؿ موضوع في ذات المبحث، ولـ ادرجيا

 في مالحؽ، وذلؾ تسيياًل عمى القارئ.   

 :حدود الدراسة 

 الرسالة تتحدث عف دعاوى الوقؼ والوصية والميراث فقط 
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 فيما وذلؾ ـ،1976 لسنة(  43)رقـ دنياألر  المدني القانوف في الموجودة بالمواد الستعانة 
 .فمسطيني مدني قانوف بوجود الباحث عمـ ولعدـ الرسالة، موضوع يخدـ

 ـ، النافذ في 1976لسنة جاءت رسالة الباحث حسب قانوف األحواؿ الرخصية األردني

الضفة الغربية، إل إف الباحث اضطر إلى الستعانة بقانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ 

حواؿ ـ، وذلؾ لعدـ وجود مواد تخدـ موضوع الرسالة في قانوف األ2010سنة( ل36)

 ـ.1976رخصية األردني لسنة ال

  ـ، النافذ 1959( لسنة31رقـ )جاءت رسالة الباحث حسب قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية
 .، وذلؾ فيما يخدـ موضوع الرسالةفي الضفة الغربية

 ختيار لاوسبب ىداف الدراسة أمية الدراسة و ىأ: المقدمة وتشمل :محتوى الدراسة

 :لىإ، وقد قسمت ىذه الدراسة قة ومنيجية الدراسة  المتبعة فيووالدراسات الساب

 ، وفيووأنواعيا ،طرافياومشروعيتيا، وأ ،الدعوى مفيوم :ويشمل: التمييدي فصلال

 :نامبحث

 :ثالثة مطالب ، وفيو، ومشروعيتياىالدعو مفيوم : المبحث األول

 وشرعًا، وقانونًا.، الدعوى لغة مفيوم: األوللمطمب ا

 غة.مالالفرع األول: الدعوى في 

 شرعاً الفرع الثاني: الدعوى 

 .قانوناً الدعوى مفيوم : نيالمطمب الثا

 .في الكتاب والسنة واإلجماع مشروعية الدعوىالمطمب الثالث: 
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جر  ،وشروط صحتيا ،وأنواعيا ،أطراف الدعوى: لثانيالمبحث ا  أربعة ، وفيواءاتياوا 

  مطالب:

 .والتمييز بين المدعي والمدعى عميوأطراف الدعوى المطمب األول: 

 .الفرع األول: أطراف الدعوى

  .الفرع الثاني: ضابط التمييز بين المدعي والمدعى عميو

 أنواع الدعوى. المطمب الثاني:

 شروط صحة الدعوى. المطمب الثالث: 

 .عوىالمطمب الرابع: إجراءات الد

 ،وتقسيماتيا، وشروطيا ، ومشروعيتيا،عو الدف مفيوم :يشملو  :األولالفصل 

  ثالثة مباحث: وفيو  وأثرىا،

 ثالثة مطالب: وفيوومشروعيتيا،  الدفوع،مفيوم  األول: المبحث

 واصطالحا.، الدفوع لغةً  مفيوم األول: المطمب

 .غةمالالفرع األول: الدفوع في 

 لصطالح الفقيي.الفرع الثاني: الدفوع في ا

 .الدفوع قانوناً  مفيوم المطمب الثاني:
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 مشروعية الدفوع في الفقو اإلسالمي. المطمب الثالث:

  وفيو ثالثة مطالب: ،وشروطياتقسيمات الدفوع : المبحث الثاني

 بشكل عام.    تقسيمات الدفوع :األولالمطمب 

 الفرع األول: تقسيم الدفوع من جية وقتيا. 

 .تقسيم الدفوع من جية طبيعتيا  الفرع الثاني:

  .إلبداء الدفوع والخاصة الشروط العامة: المطمب الثاني

  ع.و ثبات الدفإوسائل : المطمب الثالث

، وفيو أربعة ، وبيان دفع الدفعئو، ووقت إبداثارهآأحكام الدفع، و حث الثالث: بالم

 مطالب: 

 يممك حق دفع الدعوى. منالمطمب األول: 

 وقت دفع الدعوى.  المطمب الثاني:

 األثر المترتب عمى دفع الدعوى.المطمب الثالث: 

 .بيان دفع الدفعالمطمب الرابع: 

وفيو  ،المحاكم وتطبيقاتياوصورىا في  ،مفيوميا ،: الدفوع الشكميةالثانيالفصل 

  :ثالثة مباحث
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تفريق بينيا وبين الو قواعدىا، وأثرىا، و  ،الدفوع الشكميةمفيوم : المبحث األول

 وفيو خمسة مطالب: ،الدفوع الموضوعية

 .الدفوع الشكمية مفيوم: المطمب األول

 الدفوع الشكمية.  قواعد :المطمب الثاني

 وقت إثارة الدفوع الشكمية. :المطمب الثالث

 الفرع األول: وقت إثارة الدفع الشكمي في الفقو اإلسالمي.

  الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الشكمي في القانون. 

 أثر الدفوع الشكمية.المطمب الرابع: 

 :الفرق بين الدفوع الشكمية والدفوع الموضوعية : الخامسالمطمب 

 ن:ا، وفيو مطمبأمام المحاكم الشرعيةالدفوع الشكمية : صور المبحث الثاني

 : الدفوع الشكمية أمام المحاكم البتدائية.المطمب األول

   .ة برؤية الدعوى: الدفع بعدم اختصاص  المحكمالفرع األول

  .الدفع بعدم الخصومة :الثانيالفرع 

 .الفرع الثالث: الدفع بارتباط الدعوى بدعوى أخرى

 .الدفع بوجود نفس الدعوى في محكمة أخرىالفرع الرابع: 
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 الدفع بعدم صحة الدعوى. الفرع الخامس: 

 الدفع ببطالن أوراق التبميغ.الفرع السادس: 

 دفع رسوم الدعوى أو استكماليا الدفع بعدم :الفرع السابع

 الدفع بأن الحكم قد صدر في ىذه الدعوى من محكمة أخرى. الفرع الثامن:

 .الدفع بمرور الزمن )التقادم(  الفرع التاسع:

 الدفع بتأخير الدعوى من أجل إعداد الدفاع.الفرع العاشر: 

أخرى في مسألة ريثما تفصل محكمة  في الدعوى الدفع بوقف البت الفرع الحادي عشر:

 عارضو.

 .الدفوع الشكمية أمام محاكم الستئناف: المطمب الثاني

 .الفرع األول: الدفع بمضي وقت الستئناف

 الفرع الثاني: الدفع بعدم وجود أسباب واضحو لالستئناف.

 الفرع الثالث: الدفع بعدم استيفاء الرسوم  لالستئناف.

 .الخصوم الدفع بوجود خطأ في أسماء :الفرع الرابع

 .في الستئناف الفرع الخامس: الدفع ببطالن التبميغ

 الدفع بعدم وجود توقيع لممستأنف عمى الستئناف. الفرع السادس:

 .الدفع فيما يتعمق بوكالت المحامين الفرع السابع: 
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، وفيو المبحث الثالث: تطبيقات الدفوع الشكمية لدعاوى الوقف والوصية والميراث

  ثالثة مطالب:

 .لدفوع شكمية في دعوى الوقف تطبيقاتلمطمب األول: ا

 .لدفوع شكمية في دعوى الوصية تطبيقاتالمطمب الثاني: 

 .لدفوع شكمية في دعوى الميراث تطبيقاتالمطمب الثالث: 

 اوتطبيقاتي ،والميراث ،والوصية ،دعاوى الوقفلملدفوع الموضوعية : االثالثالفصل 

 :مباحث عةأرب وفيو في المحاكم الشرعية،

، وفيو وقت إثارتياو وخصائصيا، ، مفيوميا : الدفوع الموضوعيةالتمييديالمبحث 

 مطالب: خمسة

 الدفوع الموضوعية. مفيوم المطمب األول:

 خصائص الدفوع الموضوعية. المطمب الثاني:

 .بالدعوى ةع الموضوعيو عالقة الدف :المطمب الثالث

 .ةعيع الموضو و وقت إثارة الدف المطمب الرابع:

 الفرع األول: وقت إثارة الدفع الموضوعي في الفقو اإلسالمي.

 الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الموضوعي في القانون.

 المطمب الخامس: أثر الدفوع الموضوعية.



 ق
 

في المحاكم  وتطبيقاتيا ،موضوعية لدعاوى الوقفالدفوع ال: األولالمبحث 

  :مطالب أربعة، وفيو الشرعية

 لغة وشرعًا وقانونًا. الوقف  مفيوم: لالمطمب األو

 و.تمشروعية الوقف وحكم :المطمب الثاني

 .: الدفوع التي ترد عمى دعاوى الوقفلثالثاالمطمب 

 الفرع األول: الدفع بعدم أىمية الواقف لمتبرع:  

 .الدفع بعدم ممكية الوقف :الفرع الثاني

 .لرسميةالدفع بعدم تسجيل الوقف في الدوائر ا: الفرع الثالث

 .الفرع الرابع: الدفع بعدم قابمية العقار لموقف وذلك لعدم أمكانية تقسيمو

 .الفرع الخامس: الدفع ببطالن صيغة الوقف

 .الفرع السادس: الدفع بأن العقار مؤجرًا فال يمكن النتفاع بو 

لرجوع الفرع السابع: الدفع بوجود شرط جعمي مبطل لموقف كاشتراط أن لو بيعو أو ىبتو أو ا

 .عنو

 .الفرع الثامن: الدفع بأن الموقوف عميو ل يصح أن يممك

 .الفرع التاسع: الدفع بانقطاع الجية الموقوف عمييا

  .الفرع العاشر: الدفع بجيالة الجية الموقوف عمييا
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 .الفرع الحادي عشر: الدفع بأن الموقوف عميو جية معصية

 لدعاوى وقف في المحاكم الشرعية. نموذج عمى الدفوع الموضوعية: الرابعالمطمب 

في المحاكم  وتطبيقاتيا ،لدعاوى الوصية : الدفوع الموضوعيةالثانيالمبحث 

 مطالب: خمسة  ، وفيوالشرعية

 وقانونًا. الوصية لغة وشرعاً  مفيوم: المطمب األول

 .: مشروعية الوصية وحكمتياالمطمب الثاني

  التفريق بين الوصية والوقف. :الثالثالمطمب 

 .الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوصية المطمب الرابع:

 الدفع بعدم أىمية الموصي لمتبرع.: الفرع األول

 الدفع بوفاة الموصى لو في حال حياة الموصي.: الفرع الثاني 

 الدفع بأن الموصى لو جية معصية. :الفرع الثالث

 : الدفع بأن الموصى لو وارث.الفرع الرابع

 الدفع بأن الموصى لو قتل الموصي بعد الوصية. :خامسالفرع ال

 الدفع بأن الموصي رجع عن الوصية حال حياتو.: الفرع السادس

 الدفع بعدم ممكية الموصى بو لمموصي.: الفرع السابع

 الدفع بأن الوصية تزيد عن الثمث.: الفرع الثامن



 ل
 

 الدفع بأن الموصى لو رد الوصية.: الفرع التاسع

 الدفع بأن الوصية معمقة عمى شرط صحيح لم يطبق. :رالفرع العاش

 الدفع بأن الموصى لو مجيول.: الفرع الحادي عشر 

 الدفع بعدم تسجيل حجة الوصية في المحكمة.: الفرع الثاني عشر

 .اً الفرع الثالث عشر: الدفع بيالك الموصى بو وأنو لم يعد موجود

 ن يستغرق كل مالو.الفرع الرابع عشر: الدفع بأن الموصي مدين بدي

 ره عمى الوصية.الفرع الخامس عشر: الدفع بأن الموصي أك  

 نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى وصية في المحاكم الشرعية. : الخامسالمطمب 

في المحاكم  وتطبيقاتيا ،لدعاوى الميراثالدفوع الموضوعية : الثالثالمبحث 

 :مطالب خمسة ، وفيوالشرعية

 لغة وشرعًا. الميراث مفيوم :المطمب األول

 .وحكمتو : مشروعية الميراثالمطمب الثاني

 الفرق بين الوصية والميراث. : المطمب الثالث

 الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الميراث.المطمب الرابع: 

 الدفع بأن الوارث قتل المورث عمدًا.  :الفرع األول

 الدفع بأن الوارث كافر.: الفرع الثاني



 م
 

 .ث محجوب حجب حرمان من الميراثار : الدفع بأن الو فرع الثالثال

 الدفع بأنو تم توزيع التركة في حال حياة المورث.: الفرع الرابع

 .الفرع الخامس: الدفع بأن المورث مدين بدين يستغرق كل مالو

 الفرع السادس: الدفع بأن الوارث ولد زنى.

 . المورث موت بعدم الدفع: السابع الفرع

 .الورثة أحد حياة بعدم الدفع: الثامن رعالف

 .والده قبل الورثة أحد بموت الدفع: التاسع الفرع

 .الدارين باختالف الدفع: العاشر الفرع

 .الزوجة بطالق الدفع: عشر الحادي الفرع

 .الوفاة بعد الزوجة بإسالم الدفع: عشر الثاني الفرع

 .بالوارث المورث بزنى الدفع: عشر الثالث الفرع

 .والزوجة الزوج بين بالمعان الزوجية بانتفاء الدفع: عشر الرابع الفرع

 نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى ميراث في المحاكم الشرعية.: الخامسالمطمب 

 والتوصيات.: وفييا أىم النتائج الخاتمة

 

 



9 
  

 

 

 

 

 

 :التمييديالفصل 

 ، وأنواعيا.أطرافياالدعوى، ومشروعيتيا، و مفيوم ويشمل: 

 وفيو مبحثاف:

  :الدعوى، ومرروعيتيا.مفيـو المبحث األوؿ 

 :جراءاتيا. المبحث الثاني  أطراؼ الدعوى، وأنواعيا، ورروط صحتيا، وا 
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 المبحث األول:

 الدعوى، ومشروعيتيا.مفيوم 

 وفيو ثالثة مطالب:

 وررعًا، وقانونًا. الدعوى لغة، المطمب األوؿ: مفيـو 

 عوى في المغة.الفرع األوؿ: الد 

  ررعاً الفرع الثاني: الدعوى. 

 الدعوى قانوناً  المطمب الثاني: مفيـو. 

 .المطمب الثالث: مرروعية الدعوى في الكتاب والسنة واإلجماع 
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 المطمب األول:

 .شرعًا، وقانوناً مفيوم الدعوى لغة، و 

 الفرع األول: الدعوى في المغة:  

  .1ى تصمح أف تكوف في معنى الدعاء""اسـ لما يدعيو، والدعو  الدَّْعَوى:

وليا في المغة إطالقات متعددة: منيا الحقيقي، ومنيا المجازي، ولعؿ معظميا يرجع إلى معنى 

ـْ ِفيَيا َفاِكَيٌة َوَلُيـ مَّا َيدَُّعوَف{2(الميؿأصمي واحد وىو ) ومف ذلؾ قولو تعالى: }َلُي
، ويقاؿ: ادعيت 3

، وىو أقرب المعاني إلى المعنى الصطالحي لدعاوى، 4فسيالريء تمنيتو، وادعيتو طمبتو لن

  :   5وفيما يمي نذكر بعض ىذه اإلطالقات ومنيا

ـْ ِفيَيا  :6وتستعمؿ بمعنى الدعاء  َـّ َوَتِحيَُّتُي ـْ ِفيَيا ُسْبَحاَنَؾ المَُّي ومف ذلؾ قولو تعالى: "َدْعَواُى
ـْ َأِف اْلَحْمُد ِلمَّوِ  ـُ اْدُعوِني َأْسَتِجْب  ، وقولو تعالى:7َربّْ اْلَعاَلِميَف" َساَلـٌ  َوآِخُر َدْعَواُى "َوَقاَؿ َربُُّك

" ـْ َلُك
دعوى  ، وجاء في لساف العرب لو قمت: الميـ أرركنا في صالح دعاء المسمميف، أو8

 .9والبتياؿ إليو بالسؤاؿ
 .10أي يخبر بذلؾ عف نفسو ،: يقاؿ: فالف يدعي بكـر فعالوراإلخباوتطمؽ عمى  

                                                             
  هـ 9494 - الثالثة: الطبعة – العرب لسان - (هـ799:ت،)الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد -منظور ابن -1

 .257، ص94ج – بٌروت – صادر دار -
 عبد: المحقق -اللغة مقاٌٌس معجم -(هـ395: ت) الحسٌن أبو الرازي، القزوٌنً زكرٌاء بن فارس بن أحمد -ابن فارس -2

  279ص -2ج -الفكر دار  -هارون محمد السالم
    . (57:) اآلٌة ٌس سورة  3-

  .994 ص ،9ج  - الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح - الفٌومً  4-

 –دار عالم الكتب –ة الدعوى بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة وقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة نظرٌ -محمد نعٌم  –ٌاسٌن  5-

   75ص--2003/ 9423: ط –الرٌاض 
  .252ص ،14ج – العرب لسان - منظور ابن -6
 .(90 :)ٌونس اآلٌة سورة -7
 . ( 60:) سورة غافر اآلٌة -8
بٌدي -9  من العروس تاج  - (هـ9205: ت) بمرتضى، الملّقب الفٌض، أبو ٌنً،الحس الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد، الزَّ

 46، ص 38ج –دون طبعة – الهداٌة دار - القاموس جواهر

 . 994 ص ،9ج - الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح - الفٌومً 10-
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نحو  ، أوةصفق مكًا، أو استحقاقًا، أوستعمؿ كثيرًا بمعنى: إضافة اإلنساف إلى نفسو ريئًا، موت 

 .1ذلؾ

 :شرعاً الفرع الثاني: الدعوى  

 . 2عرؼ الحنفية الدعوى بأنيا: إضافة الّريء إلى نفسو حالة المنازعة 

وى، اإلضافة تحصؿ مف غير دعف أل ويعترض عمى ىذا التعريؼ بأنو تعريؼ غير مانع؛ 

 .  3وعندما ذكر "إضافة الّريء إلى نفسو" ىنا أخرج مف التعريؼ مسألة دفع الدعوى

وعرؼ المالكية الدعوى بأنيا: طمب معيف أو ما في ذمة معيف أو أمر يترتب لو عميو نفع  

 .4معتبر ررعًا ول تكذبيا العادة 

ذكر بعض تضمف التعريؼ لكونو  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير مانع؛  

الرروط، وذلؾ كقولو )معتبر ررعًا، وَل تكذبيا العادة(، واألصؿ أف يكوف التعريؼ لبياف 

 . 5الماىية، وليس لذكر الرروط

 .6وعرؼ الرافعية الدعوى بأنيا: إخبار عف وجوب حؽ عمى غيره عند حاكـ 

                                                             
 الدمشقً ثم المقدسً ٌلًالجماع قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد أبو، المقدسً قدامة ابن -1

 . 242، ص 90ج – القاهرة مكتبة - المغنً - (هـ620: ت)الحنبلً،
اإلسالمٌة،  البشائر دار، 9، طالدقائق كنز، (هـ790: ت،)الدٌن حافظ محمود بن أحمد بن هللا عبد البركات أبو - النسفً -2

  .  494،ص  بكداش سائد. د. أ، تحقٌق:  السراج دار
3
 – الثقافة دار – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو -

 999ص – األولى الطبعة
 الغرب دار، 9، طالذخٌرة، (هـ684:ت،)المالكً الرحمن عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب العباس أبو - القرافً 4-

 .5، ص 99ج - بٌروت -اإلسالمً
5
 الدار– الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – محمد قاسم – بكر بنً -

 وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن/  33ص -9430 -2009:  األولى الطبعة – الثقافٌة

  80ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات
-6
 المعٌن فتح، (هـ987: ت) - أحمد بن علً بن الدٌن زٌن بن العزٌز عبد بن أحمد الدٌن زٌن - الهندي يالملٌبار المعبري 

 بن دار ، 9الدٌن، ط بمهمات العٌن قرة المسمى هو كتابه على للمإلف شرح هو) الدٌن بمهمات العٌن قرة بشرح المعٌن

 .630، ص حزم
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التي  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير مانع؛ لكونو يدخؿ فيو دعوى الفضولي 

ّنما لغيره، يطالب بحؽ  ألنو ،يعتبرىا الرافعية باطمو عمى غيره لدى القاضي, وليس لنفسو وا 

 .1ولـ يقيد التعريؼ بكونو في حاؿ المنازعة

 . 2إلى نفسو استحقاؽ ريء في يد غيره، أو في ذمتو تووعرؼ الحنابمة الدعوى بأنيا: إضاف 

لكونو ل يرمؿ جميع الدعاوى، وألنو ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛  

حاوؿ حصر الدعوى في )يد غيره( يقصد بيا دعوى العيف، و )في ذمتو( وقصد بيا دعوى 

الديف، والدعوى ل تنحصر في ىذيف النوعيف فيناؾ دعاوى تتعمؽ بالنسب مثاًل، وأيضًا كونو 

الوصي، وىو غير  مقيد بأف الطمب يكوف مف النفس فقط مع أنو يجوز عف طريؽ الوكيؿ أو

 .    3مانع مف جية عدـ تقيد التعريؼ بمكاف إقامة الدعوى وىو مجمس القضاء

: "ىي قوؿ مقبوؿ أو ما يقـو مقامو في مجمس القضاء، يقصد بو التعريف المختار لمدعوى 

 . 4إنساف طمب حؽ لو أو لمف يمثمو، أو حمايتو"

تعريؼ يتجنب النتقادات التي وجيت وىذا ما يراه الباحث في تعريؼ الدعوى؛ ألف ىذا ال 

 لمتعريفات السابقة، وأيضًا يرجع اختيار ىذا التعريؼ لما يمي:

بيانو لطبيعة الدعوى باعتبارىا تصرفًا قوليًا مباحًا, األصؿ فيو أف يكوف بوسيمة القوؿ, مع  .1

 صحتو بالكتابة واإلرارة عند عدـ القدرة عمى القوؿ.

                                                             
 – بكر بنً/ 80ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون المٌةاإلس الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -1

 34ص  – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة
 معرفة فً اإلنصاف، (هـ885: ت) ،سلٌمان بن علً الحسن أبو الدٌن عالء - الحنبلً الصالحً الدمشقً المرداوي 2-

 أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد أبو -ابن قدامة / 369، ص 99، ج العربً التراث إحٌاء دار، 3، طخالفال من الراجح

ص – 90ج-طبعة بدون - القاهرة مكتبة -المغنً -(هـ620: ت) الحنبلً، الدمشقً ثم المقدسً الجماعٌلً قدامة بن محمد بن

242  

 –/ العلٌوي  83ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة ةالشرٌع بٌن الدعوى نظرٌة  -نعٌم محمد – ٌاسٌن 3-

م 2092 -هـ 9433الطبعة األولى:  –مكتبة التوبة  –الدعوى القضائٌة بٌن الشرٌعة واألنظمة الوضعٌة  -سلٌمان بن احمد 

-2099:  الثالثة الطبعة – الثقافة دار – النفقات دعاوى فً الموضوعٌة الدفوع – محمد مؤمون – ٌوسف / أبو 52ص  –

   26ص  -9432
   83ص -نظرٌة الدعوى بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة وقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة   -محمد نعٌم –ٌاسٌن   -4
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مغوي, والدعوى بالمعنى الصطالحي, ألنيا تقيد في المعنى تمييزه بيف الدعوى بالمعنى ال .2

 الصطالحي بحصوليا في مجمس القضاء, ول تقيد بذلؾ في المعنى المغوي.

ميز بيف التعريفات التي ل يرترط لصحتيا حصوليا في مجمس القضاء، كالعقود، وبيف غيرىا  .3

 مف التصرفات التي يرترط ليا مجمس القضاء. 

تصرفات التي يرترط لصحتيا وقوعيا في مجمس القضاء ويطمب بيا إثبات حؽ تمييزه بيف ال .4

ف كاف مف رروطيا وقوعيا في مجمس القضاء, لكف  لمغير، كالريادة، وبيف الدعاوى, ألنيا وا 

 القصد منيا طمب المدعي الحؽ لنفسو, ل لغيره.

 كونو جامعًا مانعًا:  .5

ة عند جماىير العمماء بما فييا دعوى منع فيو جامع إلدخالو جميع أنواع الدعاوى المعتبر  

 التعرض.

 .1ومانع إلخراجو جميع الدعاوى الفاسدة لكونيا قوًل غير مقبوؿ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  84 –83ص  – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة  -نعٌم محمد – ٌاسٌن -1
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 المطمب الثاني: 

  مفيوم الدعوى قانونًا.

 عرؼ فقياء القانوف الدعوى بتعريفات متعددة، منيا: 

مب أحد حقو مف آخر في ( الدعوى: ىي ط1613تعريؼ مجمة األحكاـ العدلية: "المادة ) .1

 .1حضور القاضي"

وعرفيا فتحي والي بأنيا: "حؽ الرخص في الحصوؿ عمى حكـ في الموضوع لصالحو، وذلؾ  .2

 .2في مواجية رخص أخر بواسطة السمطة القضائية"

وعرفيا أحمد أبو الوفا بأنيا: "ىي سمطة اللتجاء إلى القضاء بقصد الوصوؿ إلى احتراـ  .3

 . 3القانوف"

نبيؿ إسماعيؿ عمر بأنيا: "حؽ إرادي مستقؿ عف الحؽ الموضوعي الدي تحميو، وىو وعرفيا  .4

 .4وسيمة لحماية الحؽ الموضوعي"

نما كانت وجية   ويالحظ عمى ىذه التعريفات أنيا لـ تعبر عف الدعوى بالمطالبة القضائية، وا 

مطالبة، فكانت نظر بعض فقياء القانوف أف الدعوى تطمؽ عمى حؽ اإلنساف في القياـ بيذه ال

المطالبة القضائية، بناًء عمى ذلؾ  الفقياء ىي الدعوى عندىـ حؽ مف الحقوؽ، فالدعوى عند

ل توجد إل إذا بارر صاحب الحؽ دعواه، وفؽ اإلجراءات القضائية، إل أف بعض فقياء 

                                                             
 باغ، آرام كتب، تجارتِ  كارخانه محمد، نور -هواوٌنً  نجٌب: المحقق - األحكام العدلٌة مجلة -الفقهاء مجموعة من  1-

  320ص -9ج –دون طبعة  -كراتشً
    93ص  -9ج -م 9959الطبعة األولى سنة  -دون ناشر–نظرٌة البطالن فٌقانون المرافعات  -فتحً  -والً  -2

   789ص  -9ج –الطبعة الرابعة  -دون ناشر –ع فً قانون المرافعات نظرٌة الدفو –احمد  –ابو الوفا  3-

-الطبعة األولى  –المطبعة دار المعارف، اإلسكندرٌة  –أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة  –نبٌل إسماعٌل  -عمر4- 

   406ص – 9ج –م 9986
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يؼ القانوف عبروا عف الدعوى بأنيا طمب كما ىو الحاؿ عند فقياء المسمميف، ومثاؿ ذلؾ تعر 

 .1مجمة األحكاـ العدلية

    

 المطمب الثالث:

 مشروعية الدعوى في الكتاب والسنة واإلجماع.

 : }القرآف الكريـ {الستدلؿ بالكتاب 

َـّ َل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِيـْ  .1 ـْ ُث  قولو تعالى: }َفاَل َوَربَّْؾ َل ُيْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َرَجَر َبْيَنُي

 .2{ْيَت َوُيَسمُّْموْا َتْسِميماً جًا مّْمَّا َقضَ َحرَ 

وجو الدللة: أف ىذه اآلية الكريمة تدؿ عمى مرروعية الدعوى مف حيث أف ا عز وجؿ قد   

( أي حتى يحكموا رسوؿ ا  ـْ أقسـ فييا بأف قاؿ: )َل ُيْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َرَجَر َبْيَنُي

مـ فيما رجر بينيـ، "ويجعموؾ حكمًا فيما اختمؼ واختمط مف أمورىـ والتبس صمى ا عميو وس

 ، والحتكاـ ل يكوف إل بعد وجود دعوى وىذا دليؿ عمى مرروعيتيا. 3عمييـ حكمو"

ـْ ِإذَ  .2 ـَ َبْيَنُي َذا ُدُعوا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُك ْنُيـ مُّْعِرُضوفَ وقولو تعالى: }َواِ   .4{ا َفِريٌؽ مّْ

وجو الدللة: "أف ىذه اآلية تدؿ عمى وجوب إجابة الداعي إلى الحاكـ ألف ا سبحانو ذـ مف  
جابة الداعي ل تكوف إل بعد 5دعي إلى رسولو ليحكـ بينو وبيف خصمو بأقبح الذـ" ، وا 

 الدعوى، فدؿ ذلؾ عمى مرروعية الدعوى.   
                                                             

 – بكر بنً/ 87ص – والتجارٌة المدنٌة لمرافعاتا وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن1-  

 .37 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة
 (.   65 اآلٌة:) النساءسورة  2-
 -البغوي(  تفسٌر( القرآن تفسٌر فً التنزٌل معالم -(هـ590:ت)مسعود بن الحسٌن محمد أبو - السنة محًٌ -البغوي  3-

 - هـ 9497 الرابعة،: الطبعة-والتوزٌع للنشر طٌبة دار -وآخرون  النمر هللا عبد محمد أحادٌثه وخرج حققه: المحقق

  246ص  – 2ج – م9997
    (.48:) سورة النور اآلٌة4-  

 الجامع -(هـ679 الدٌن) ت:  شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو -القرطبً  5-

 الثانٌة،: الطبعة-القاهرة – المصرٌة الكتب دار -أطفٌش وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق -( القرطبً تفسٌر)القرآن ألحكام
  294ص -92ج – م9964 - هـ9384
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 الستدلؿ بالسنة النبوية:  

 يد مرروعية الدعوى ومنيا: وردت أحاديث كثيرة تف

عف ابف رياب، قاؿ: أخبرني عروة بف الزبير، أف زينب بنت أبي سممة، أخبرتو أف أـ سممة  

زوج النبي صمى ا عميو وسمـ، أخبرتيا، عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، أنو سمع 

نو يأتيني الخصـ،»خصومة بباب حجرتو فخرج إلييـ،  فقاؿ:  فمعؿ بعضكـ  إنما أنا برر، وا 

أف يكوف أبمغ مف بعض، فأحسب أنو صادؽ فأقضي لو بذلؾ، فمف قضيت لو بحؽ مسمـ، 

 .1«فإنما ىي قطعة مف النار فميأخذىا أو ليتركيا

، فيذا إقرار مف النبي  "الخصـ يأتيني إنو: " صمى ا عميو وسمـ النبي قوؿ ىووجو الدللة:  

 مرروعّية عمى دليؿوسماعو لدعوى وقضاؤه فييا،  صمى ا عميو وسمـ لرفع الخصومة إليو،

 .والقضاء الدعوى

لو يعطى الناس بدعواىـ، لدعى ناس »عف ابف عباس، أف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ:  

 .2«دماء رجاؿ وأمواليـ، ولكف اليميف عمى المدعى عميو

لقولو صمى ا وجو الدللة: أف الحديث صريح في الدللة عمى مرروعية الدعوى، وذلؾ  

عميو وسمـ: )لو يعطى الناس بدعواىـ( فيو دليؿ عمى إجازة الدعوى وأيضًا قولو)اليميف عمى 

 .3المدعى عميو( فيي مف مفردات الدعوى

 

                                                             
 حراما ٌحل ال الحاكم قضاء فإن ٌؤخذه، فال أخٌه بحق له قضً من باب –كتاب األحكام  –أخرجه البخاري فً صحٌحه  1-

   7989رقم الحدٌث  -72ص  -9ج– حالال ٌحرم وال
  9799رقم الحدٌث:   -9336ص – 3ج –باب الٌمٌن على المدعى علٌه  –كتاب األقضٌة  –أخرجة مسلم فً صحٌحه  2-

3
 إحٌاء دار   - الحجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج -(هـ676:ت)شرف بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبو - النووي -

 3ص  – 92ج  -9392الثانٌة، : الطبعة -بٌروت – العربً ثالترا
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الستدلؿ باإلجماع: انعقد اإلجماع مف لدف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، إلى يومنا ىذا  

والحاجة، وأيضًا "أجمعوا عمى أف البينة عمى  عمى مرروعية الدعوى وجوازىا، لمضرورة

، وىي مف مفردات الدعوى فدؿ ذلؾ عمى اإلجماع عمى 1المدعي، واليميف عمى المدعى عميو"

 مرروعية الدعوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 للنشر المسلم دار  -أحمد المنعم عبد فإاد - اإلجماع – (هـ399:ت)إبراهٌم بن محمد بكر أبو - المنذر النٌسابوري بنا  -1

  65ص  – 9ج - مـ2004/ هـ9425 األولى الطبعة:  الطبعة-والتوزٌع
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 المبحث الثاني:

جراءاتيا.  أطراف الدعوى وأنواعيا وشروط صحتيا وا 

 وفيو أربعة مطالب:

 والتمييز بيف المدعي والمدعى عميو. المطمب األوؿ: أطراؼ الدعوى 

 .الفرع األوؿ: أطراؼ الدعوى 

 .الفرع الثاني: ضابط التمييز بيف المدعي والمدعى عميو 

  .المطمب الثاني: أنواع الدعوى 

  .المطمب الثالث: رروط صحة الدعوى 

 .المطمب الرابع: إجراءات الدعوى 
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 لمطمب األول:ا

 عي والمدعى عميو.أطراف الدعوى والتمييز بين المد 

، بحيث ل يتصور ىـ األرخاص الذيف تكوف الدعوى بينيـ : أطراف الدعوى:الفرع األول 

"وىـ المدعي والمدعى عميو، وقد ينضـ إلييـ أي طرؼ يتأثر بنتيجة الحكـ،  ـدونيدعوى 

 .1ويسمى الرخص الثالث"

أف معرفة المدعي مف  ل رؾ في ضابط التمييز بين المدعي والمدعى عميو: الفرع الثاني:  

المدعى عميو مف أىـ قواعد اإلثبات، حيث يبنى عمييا كثير مف مسائؿ الدعوى، وىي التي 

تساعد في حؿ الخالؼ بيف المتخاصميف، فميس مف السيؿ عمى القاضي أف يميز بينيما، 

 وذلؾ لوجود ربو كبير بينيما، فكاف لبد مف معرفة كؿ واحد منيما عمى حده، لذلؾ اجتيد

الفقياء في وضع ضوابط تعيف القضاة في التمييز بيف المدعي والمدعى عميو ويمكف تقسيميا 

 إلى أربعة ضوابط ىي: 

أوًل: ضابط التمييز بيف المدعي والمدعى عميو عند الحنفية: ذىب معظـ فقياء الحنفية إلى  

إذا ترؾ  والمدعى عميو مف ،تعريؼ المدعي: "أنو مف إذا ترؾ الخصومة ل يجبر عمييا

 .2الجواب يجبر عميو"

وىذا الضابط مأخوذ مف طبيعة الدعوى، فيي تصرؼ إرادي صادر مف طرؼ المدعي، وأما 

 . 3جوابيا فيو أثر مف ذلؾ التصرؼ وىو واجب عمى المدعى عميو

                                                             
 924ص  –شرح قانون أصول المحاكمات الشرعٌة ونظام القضاء الشرعً –عبد الناصر موسى  –أبو البصل  -1
2
 الكتب دار - الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع - (هـ587:ت)الحنفً أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدٌن، عالء -الكاسانً  -

 شمس سهل ًأب بن أحمد بن محمد - السرخسً/ 224ص  – 6ج -م9986 - هـ9406 الثانٌة،: الطبعة -العلمٌة

 – 97ج  – م9993 - هـ9494: النشر تارٌخ -طبعة بدون: الطبعة-بٌروت – المعرفة دار - المبسوط – (هـ483:ت)األئمة
  39ص 

-3
 977ص  – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 
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، 1مف دخوؿ غيره فيو اً و مانع اً ورجح معظـ الحنفية ىذا الضابط عمى غيره، لكونو جامع

 .2أنو عاـ ل يخرج عنو ريء مف الفرعيات"وبعبارة أخرى: "

وقاؿ: بعضيـ المدعي مف يمتمس قبؿ غيره لنفسو عينًا أو دينًا أو حقًا والمدعى عميو مف يدفع 

ذلؾ عف نفسو، وقاؿ بعضيـ ينظر إلى المتخاصميف أييما كاف منكرًا فاآلخر يكوف مدعيًا، 

والمدعى عميو مف يخبر عما في يد المدعي مف يخبر عما في يد غيره لنفسو،  :وقاؿ بعضيـ

 ،نفسو لنفسو؛ فينفصالف بذلؾ عف الراىد والمقر، والراىد مف يخبر عما في يد غيره لغيره

 .   3والمقر مف يخبر عما في يد نفسو لغيره

والمدعى عميو ىو مف ادعى ظاىرًا  ،"ويقاؿ: المدعي ىو كؿ مف ادعى باطنًا ليزيؿ بو ظاىراً  

، "وقيؿ: المدعي ىو الذي لو الخصومة 4ويسمى المنكر" ،ىو عميو وقرر الريء عمى ما

 .5فيطمبيا عند أي قاض أراد"

ثانيًا: ضابط التمييز بيف المدعي والمدعى عميو عند المالكية: ذىب معظـ فقياء المالكية إلى  

أف المدعي ىو مف تجردت دعواه عف أمر يصدقو، وزاد بعضيـ: أو كاف أضعؼ المتداعييف 

 .6في الدللة عمى الصدؽأمرًا 

                                                             
 وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن - (هـ743:ت)الحنفً الدٌن فخر لبارعً،ا محجن بن علً بن عثمان - الزٌلعً 1-

 ًِّ ْلِب ً   ٌونس بن إسماعٌل بن ٌونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدٌن شهاب: الحاشٌة - الشِّ ْلِب  المطبعة -(هـ9029: ت)الشِّ

 هـ 9393 األولى،: الطبعة - القاهرة بوالق، - األمٌرٌة الكبرى
 978 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -2

-3
ًِّ  وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن - الزٌلعً  ْلِب  224ص  – 4ج – الشِّ

ِبٌِديّ  -4 -الخٌرٌة المطبعة - النٌرة هرةالجو -( هـ800: ت)الحنفً الٌمنً العبادي الحدادي محمد بن علً بن بكر أبو - الزَّ

    290 ص –2 ج - هـ9322 األولى،: الطبعة
5
 المختار الدر على المحتار رد -( هـ9252: ت)الحنفً الدمشقً عابدٌن العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن -

  542 ص – 5ج – م9992 - هـ9492 الثانٌة،: الطبعة-بٌروت-الفكر دار -
 - (هـ954: المغربً،)ت الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن شمس - المالكً عٌنًالر   الحطاب 6-

  924ص  -6ج  - م9992 - هـ9492 الثالثة،: الطبعة -الفكر دار - خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب
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وجاء في الررح الكبير: "والمدعي ىو مف تجرد قولو حاؿ الدعوى عف مصدؽ مف أصؿ، أو 

معيود عرفًا أي لـ يكف لو ما يصدقو مف ىذيف حيف الدعوى، ولذا طمب منو البينة ليصدؽ، 

    1وأما المدعى عميو فيو مف تمسؾ بأصؿ، أو عرؼ"

بقوليـ: المدعي ىو مف لـ يترجح قولو بمعيود أو أصؿ، وفسر بعضيـ ىذا األمر المصدؽ 

 .2والمدعى عميو عكسو، والمعيود ىو العرؼ والعادة والغالب

ثـ إف األمر المصدؽ الذي إذا اعتضد بو أحد المتخاصميف كاف دلياًل عمى أنو ىو المدعى  

 : 3عميو يمكف اف يكوف أحد ريئيف ىما

بيا في الواقعة المخصوصة، أو الدللة المستمرة، أو  األصؿ: وىو القاعدة الررعية المعموؿ (1

 ، ويرمؿ:  4استصحاب الحاؿ األوؿ

  األصؿ براءة الذمة حتى يثبت خالؼ ذلؾ: ومثالو: ادعى عمى آخر حقًا, فيو مدع واآلخر

 .5مدعى عميو, ألف جانبو قد تقوى بالبراءة األصمية

 ا وقع طالؽ رجؿ لزوجتو بائنًا, ثـ األصؿ في اإلنساف الصحة حتى يثبت مرضو: ومثالو: إذ

مات, فقالت المرأة لمورثة: إنو طمقيا في مرض الموت, لكي ترث منو, فأنكر ذلؾ الورثة, 

كانت المرأة مدعية, ألف األصؿ أف اإلنساف سميـ حتى يثبت مرضو, فيكوف القوؿ لمورثة, 

                                                             
: الطبعة-الفكر دار - الكبٌر الشرح لىع الدسوقً حاشٌة - (هـ9230: ت)المالكً عرفة بن أحمد بن محمد - الدسوقً 1-

  943ص  – 4ج  – طبعة بدون
: المحقق -المالكً العدوي حجازي: بحاشٌة  -المالكً  الفقه فً المجموع شرح الشموع ضوء – المالكً األمٌر محمد -2

   96ص  – 4ج  – م 2005 - هـ 9426 األولى،: ط - تاشفٌن بن ٌوسف دار -المسومً األمٌن محمد ولد محمود محمد

 –دار القلم دمشق  –المدخل الفقهً العام  –مصطفى احمد  –/ الزرقا 272 ص -20 ج – الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة 3-

 فًالطرٌقة المرضٌة   -محمد العزٌز –وما بعدها / جعٌط  – 984ص  – 2ج –م 2004 -هـ 9425الطبعة الثانٌة:  

   20ص  –الطبعة الثانٌة  –بة االستقامة:  تونس مكت – المالكٌة مذهب على الشرعٌة اإلجراءات

 األقضٌة أصول فً الحكام تبصرة - (هـ799: ت)الٌعمري الدٌن محمد، برهان بن علً بن إبراهٌم -فرحون  ابن 4-

  949ص  – 9ج  – م9986 - هـ9406 األولى،: الطبعة - األزهرٌة الكلٌات مكتبة -األحكام  ومناهج
  989 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -5
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مثبتة لمتصرؼ في خالؿ وتطالب ىي بالبينة, ولو أقاـ كالىما بينة متساوية قدمت البينة ال

 . 1الصحة, ألنو األصؿ

  األصؿ عدـ المضارة وعدـ التعدي: ومثالو: لو ادعى عمى الطبيب العمد فيما زاد عمى

المأذوف فيو, فادعى الطبيب الخطأ, يكوف الطبيب مدعى عميو, واآلخر مدعيًا يطالب بالبينة, 

 .2ألف األصؿ عدـ المضارة والتعدي

 يؿ بالريء حتى يقوـ الدليؿ عمى عممو بو: ومثالو: إذا قاـ الرريؾ األصؿ في اإلنساف الج

بطمب حصة رريكو بالرفعة ممف ارتراىا, وكاف ذلؾ بعد مرور عاـ مف البيع, فادعى 

المرتري عمـ الرريؾ بالبيع, وادعى الرريؾ جيمو بذلؾ: كاف الرريؾ مدعى عميو, فالقوؿ قولو 

 .3فيطالب بالبينة لتعضده باألصؿ, ويكوف المرتري مدعياً 

  األصؿ الفقر لسبقو الغنى, إذ يولد اإلنساف فقيرًا ثـ يكتسب فيصبح غنيًا, لكّنيـ قالوا: إف

الناس محمولوف عمى الغنى لغمبتو. فينا تعارض األصؿ، وىو الفقر، مع الغالب وىو الغنى, 

ف وافق و األصؿ الذي ىو فقدـ الغالب عمى األصؿ. ومثالو: أف زاعـ اإلعسار يعتبر مدعيًا, وا 

الفقر, فيو مطالب بالبينة عمى إعساره, ألف الغالب عدـ اإلعسار, والغالب مقدـ عمى األصؿ 

 .4الذي ىو الفقر

 الظاىر: (2

الظاىر المعتبر ىو ما كثرت أسبابو, فإف قمت لـ ينظر إليو. فاألمر المصدؽ ألحد 

 المتداعييف يمكف أف يكوف الظاىر, وىو يستفاد مف أ حد أمريف:

                                                             
 181ص   –نظرٌة الدعوى بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة وقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة  -محمد نعٌم  –ٌاسٌن  -1

   182ص  – المصدر السابق 2-
    182ص  – المصدر السابق3-
   182 ص – المصدر السابق 4-
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  ,العرؼ: ويسميو بعضيـ المعيود والغالب والعادة: والعرؼ مقدـ عمى األصؿ إذا تعارضا

وليذا قالوا: كؿ أصؿ كذبو العرؼ رجح العرؼ عميو, ولـ يستثنوا إل أصؿ براءة الذمة. 

ومثالو: لو ادعى الصالح التقي, العظيـ المنزلة والرأف في العمـ والديف, عمى أفسؽ الناس 

: فإف الغالب صدقو, واألصؿ براءة الذمة, فيقدـ األصؿ عمى الغالب في ىذه درىمًا واحداً 

 .1الصورة

  :ـّ ادعاه غيره القرائف وظواىر الحاؿ وغمبة الظف: ومثالو: مف حاز ريئًا مدة يتصرؼ فيو, ث

فإنو يرجح قوؿ الحائز في دعوى الممكية, ويكوف اآلخر مدعيًا, ألف قولو خالؼ الظاىر, 

ل دفعت دعواه بيميف الحائزفيكوف عميو ا  .2لبينة وا 

وقد استثنى المالكّية مف القاعدة السابقة بعض المسائؿ, مف أجؿ المحافظة عمى المصمحة 

 العامة، أو لمضرورة.  ومف أمثمة ذلؾ:

   قوؿ األمناء في تمؼ األمانات التي بيف أيدييـ, فإنو يقبؿ, مع أف األصؿ عدمو ألنو أمر

نما قبؿ لكي  .3ل يزىد الناس في قبوؿ األمانات فتفوت ىذه المصمحة العاّمة عارض, وا 

  قوؿ الغاصب بتمؼ المغصوب, فإنو يقبؿ بيمينو, مع أف األصؿ عدـ التمؼ, وذلؾ لضرورة

 .4الحاجة, فإنو لو لـ يقبؿ لكاف مصيره الخمود في السجف

 

                                                             
   998ص  -الفقهٌة القوانٌن-(هـ749: ت)الكلبً الغرناطً  هللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو - جزي ابن  1-

  998 ص – الفقهٌة القوانٌن - جزي ابن 2 -

 985  ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 3-

 فً البروق الفروق)أنوار – (هـ684: ت)المالكً الرحمن عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب العباس أبو -القرافً  4-

 76ص  – 4ج  – طبعة بدون: الطبعة -الكتب عالم -الفروق( أنواء
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عظـ فقياء الرافعية ثالثًا: ضابط التمييز بيف المدعي والمدعى عميو عند الرافعية: ذىب م 

، أي 1إلى أف المدعي ىو: مف يمتمس خالؼ الظاىر، والمدعى عميو مف يتمسؾ بالظاىر

"المدعى: ىو مف خالؼ قولو الظاىر، والمدعى عميو: ىو مف وافؽ قولو الظاىر، والفرؽ 

بينيما أف المدعي يدعى حقًا عمى المدعى عميو، وقولو ىذا مخالؼ لمظاىر، وىو البراءة، 

 . 2مدعى عميو ينكر ذلؾ الحؽ، واألصؿ ػ وىو البراءة"وال

ومثاؿ ذلؾ: أف المرأة لو ادعت عمى زوجيا الحاضر أنو ل ينفؽ عمييا، فاألصؿ يقضي بعدـ 

اإلنفاؽ، والظاىر المستفاد مف قرائف الحاؿ يقضي بأنو ينفؽ عمييا، والرافعية يقدموف األوؿ 

قوؿ المرأة، والبينة عمى الزوج، وىذا بخالؼ ما  عمى الثاني في ىذه المسألة، ويكوف القوؿ

 .3ذىب إليو المالكية، حيث يجعموف المرأة مدعية، والزوج مدعى عميو

أنو  4يورد في كتاب األـ: "إذا ادعى رجؿ أنو أكراه بيتًا مف دار ريرًا بعررة, وادعى المكتر و  

احبو, وعمى كؿ واحد اكترى الدار كميا ذلؾ الرير بعررة, فكؿ واحد منيما مدع عمى ص

 .5منيما البينة, فإف لـ تكف بينة فعمى كؿ واحد منيما اليميف عمى دعوى صاحبو"

ويظير مما تقدـ أّف الضابط الذي قاؿ بو معظـ الرافعية في التمييز بيف المدعي والمدعى 

عميو يتفؽ مع الضابط الذي قاؿ بو المالكية, والخالؼ بينيما منحصر في التطبيؽ عند 

                                                             
: ت)الدمشقً، السلمً حسنال بن القاسم أبً بن السالم عبد بن العزٌز عبد الدٌن عز محمد أبو - العز بن عبد السالم -1

 – 2ج  – م9999 - هـ 9494: طبعة - القاهرة – األزهرٌة الكلٌات مكتبة - األنام مصالح األحكام فً قواعد - (هـ660
 معانً معرفة إلى المحتاج مغنً - (هـ977: ت)الشافعً أحمد بن محمد الدٌن، شمس  -الشربٌنً  الخطٌب/  922ص 

  404ص  – 6ج -م9994 - هـ9495 األولى،: الطبعة - لعلمٌةا الكتب دار - المنهاج ألفاظ
 والنشر للطباعة القلم دار - تعالى هللا رحمه الشافعً اإلمام مذهب على المنهجً الفقه، وآخرون ُمصطفى، -الِخنْ  -2

 204ص  – 8ج  – م 9992 - هـ 9493 الرابعة،: الطبعة-دمشق والتوزٌع،
3
    949 ص – 9 ج -األحكام  ومناهج األقضٌة صولأ فً الحكام تبصرة - فرحون ابن -

  استؤجره، انظر: استكراه؛: خادًما اكترى - ُمكتٍر، فهو اكِتراًء، الكراء، اْكَتِر، ٌكتري، اكترىمعنى المكتري: وهو  4-

ص  -م2003 - هـ9424 األولى،: الطبعة - العلمٌة الكتب دار - البركتً المجددي اإلحسان عمٌم محمد -الفقهٌة التعرٌفات

989 

 القرشً المطلبً مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدرٌس بن محمد هللا عبد أبو -الشافعً  5-

  247ص  – 6ج  – طبعة بدون: الطبعة -بٌروت – المعرفة دار -األم – (هـ204: ت)المكً
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رض األصؿ مع الظاىر, فالرافعية يروف أف األصؿ أقوى, والمالكية يروف أف الظاىر تعا

 .1أقوى, فكؿ منيما قدـ األقوى في نظره، وجعؿ مخالفو مدعيًا وعميو البينة

رابعًا: ضابط التمييز بيف المدعي والمدعى عميو عند الحنابمة:  ذىب كثير مف الحنابمة إلى  

ى عميو مف تعريؼ الدعوى نفسيا, فكأنيـ يقولوف: إف المدعي ارتقاؽ تعريؼ المدعي والمدع

 ىو فاعؿ الدعوى, والمدعى عميو ىو مف توجيت ضده الدعوى، ولذلؾ قالوا:

استحقاؽ ريء في يد غيره، َأو في ذمتو. والمدعى عميو، مف  المدعي ىو مف يضيؼ إلى نفسو- أ

 .2يضاؼ إليو استحقاؽ ريء عميو

ب غيره بحؽ يذكر استحقاقو عميو, والمدعى عميو ىو مف يطالبو وقيؿ: "المدعي ىو مف يطال  - ب

 3غيره بحؽ يذكر استحقاقو عميو"

وقيؿ: "المدعي مف يمتمس بقولو َأخذ ريء مف يد غيره، َأو إثبات حؽ في ذمتو. والمدعى  - ت

 .4عميو مف ينكر ذلؾ"

أمرًا باطنًا وقيؿ: "المدعي ىو الطالب، والمنكر ىو المطموب، وقيؿ:  المدعي: مف يدعى   - ث

 .5خفيًا، والمنكر: مف يدعى أمرًا ظاىرًا جميًا"

خالصة القوؿ بعد النظر في ىذه الضوابط التي ذىب إلييا جميور الفقياء, في محاولة   

وضع ضابط رامؿ يميز بيف المدعي والمدعى عميو، مف أجؿ معرفة مف المكمؼ بالبينة 

باحث لـ يقـ بذكر ىذه الضوابط مف أجؿ لموصوؿ إلى الحؽ, كاف فيو جيد كبير، إل إف ال

نما ذكرىا مف أجؿ أف تعيف القضاة في التمييز بيف المدعي والمدعى عميو  الترجيح بينيا، وا 

                                                             
1
 276 ص -20 ج – الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة  -

 . 242 ص، 90ج - المغنً - المقدسً ةقدام ابن 2-
 متن عن القناع كشاف - (هـ9059: ت)الحنبلى إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصور - البهوتى -3

  384ص  6ج  –بدون طبعة  – العلمٌة الكتب دار -اإلقناع

-4
    .  242 ص، 90ج - المغنً - المقدسً قدامة ابن 
 من الراجح معرفة فً اإلنصاف - (هـ885: ت)أحمد بن سلٌمان بن علً الحسن أبو دٌنال عالء - الَمْرداوي 5-

 محمد الفتاح عبد الدكتور - التركً المحسن عبد بن هللا عبد الدكتور: تحقٌق - (الكبٌر والشرح المقنع مع المطبوع)الخالف
 م 9995 - هـ 9495 األولى،: الطبعة -لعربٌةا مصر جمهورٌة - القاهرة واإلعالن، والتوزٌع والنشر للطباعة هجر -الحلو

    370ص  – 99ج –

 



99 
  

إذا أركؿ عمييـ األمر، واألصؿ عدـ العتماد عمى ضابط واحد في جميع القضايا، بؿ لبد 

 .مف النظر في كؿ قضية عمى حده

 

 المطمب الثاني:

 وى:أنواع الدع

 :  1تقسـ الدعوى مف حيث وجوب سماعيا إلى ثالثة أنواع

أوًل: الدعوى الصحيحة: )دعوى مسموعة(: وىي الدعوى المستوفية لجميع  رروطيا، وترتب  

إحضار الخصـ، ومطالبة الخصـ بالجواب، واإلثبات بالبينة لدى  :حكاـ مفعمييا جميع األ

 . 2وجوب اليميف، ويترتب عمييا الحكـاإلنكار، و 

ثانيًا: الدعوى الفاسدة: )يمكف سماعيا(: وىي الدعوى التي استوفت جميع ررائطيا األساسية  

بحيث تكوف صحيحة مف حيث األصؿ، ولكنيا مختمة في بعض أوصافيا الخارجية، بصورة 

 .3يمكف إصالحيا وتصحيحيا

 : ور منياويرجع سبب الفساد في الدعوى إلى أم 

                                                             
-1
 –دار الثقافة  -القضاء والدعوى واإلثباث والحكم فً الشرٌعة اإلسالمٌة والتطبٌق القضائً –احمد محمد علً داود  

 225ص  -9ج -هـ 9433 -م2092الطبعة األولى 
ج  -م 9994 - هـ 9494 الثانٌة،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار - الفقهاء تحفة - (هـ540 نحو: ت) بكر أبو مد،أح أبً بن أحمد بن محمد  - الدٌن السمرقندي عالء -2

 – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل / أبو 989ص  – 3

  937ص 

 استماع أصول  - (هـ9353: ت) أمٌن أفندي خواجه حٌدر /  علً 289 ص -20ج  –الكوٌتٌة  الفقهٌة الموسوعة-3

 –المطبعة الترقً دمشق  –هـ(9327-9326الحقوقٌة)مجموعة مقاالت نشرت فً الجرٌدة العدلٌة التركٌة سنة  الدعوى

  44، 43ص  –الطبعة األولى 
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ؾ في معمومية الريء، أو كاف في ناحية ثانية، كنقصاف ررط المعمومية: "سواء كاف ذل - أ

، ومثاؿ ذلؾ: أف 1معمومية سبب الستحقاؽ في تمؾ الدعاوى التي يرترط فييا ذكر السبب"

 يدعي رخص عمى آخر ديًنا ول يبيف مقداره. 

الرروط المطموبة في التعبير المكّوف لمدعوى, وذلؾ لرتراط بعض األمور في الخبر المكّوف - ب

ّنما تكوف فاسدة ل مدعوى, فإف لـ يذكر المّدعي ىذه األمور أو بعضيا لـ تكف الدعوى باطمة, وا 

 أنّها المّدعي يذكر وال, األعيان من عين طلب في الدعوى :ذلك ومثال ,ينقصها ما بذكر يمكف تصحيحيا

 .2حق بغير أخذىا عليو المّدعى أنّ  أو, عليو المّدعى بيد

 الجهالة.اإلكراه و - ت

 شرط من شروط صحة الدعوى.فوات - ث

الدعوى الباطمة: )غير مسموعة(: وىي الدعوى غير الصحيحة أصاًل، ول يترتب عمييا حكـ،  

ألف إصالحيا غير ممكف، وتعود أسباب البطالف في الدعاوى إلى فقد أحد الرروط األساسية 

سر, ول المطموبة فييا، ومثاؿ ذلؾ: لو اّدعى رخص أّف جاره فالف موسر, وىو فقير مع

 .3يعطيو

 

                                                             
مكتبة – األردنً المدنً والقانون الشرٌعة بٌن نةمقار فقهٌة دراسة:  المرافعات نظام - علً خٌري الوهاب عبد -العانً  -1

   289ص  – 20ج  –الكوٌتٌة  الفقهٌة الموسوعة/  262ص   – 2094الطبعة األولى   –األهرام  القاهرة 
ص   – األردنً المدنً والقانون الشرٌعة بٌن مقارنة فقهٌة دراسة:  المرافعات نظام - علً خٌري الوهاب عبد - العانً 2-

   282 ص – 20 ج – الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة  - الكوٌت – اإلسالمٌة والشئون األوقاف وزارة /  262
  / 44ص  –(هـ9327-9326 سنة التركٌة العدلٌة الجرٌدة فً نشرت مقاالت مجموعة)الحقوقٌة الدعوى استماع أصول -أمٌن أفندي  خواجه -حٌدر علً -3

   282 ص – 20 ج – الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة
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 المطمب الثالث:

 شروط صحة الدعوى.

 يرترط لصحة الدعوى عدة رروط منيا: 

(  مف مجمة األحكاـ العدلية: 1616أوًل: أىمية المدعي والمدعى عميو:  فقد ورد في مادة ) 

"يرترط أف يكوف المدعي والمدعى عميو عاقميف، ودعوى المجنوف والصبي غير المميز ليست 

 .1كف يصح أف يكوف أولياؤىما وأوصياؤىما مدعيف أو مدعى عمييـ في محميا"بصحيحة ول

ثانيًا: أف يكوف المدعى عميو معمومًا، فيرترط في صحة الدعوى أف يكوف المدعى عميو  

ذا كاف المدعى عميو مجيوًل فال يتحقؽ اإلرياد  معمومًا رخصو، ألف فائدة الدعوى اإللزاـ، وا 

( مف مجمة األحكاـ العدلية، وأف يكوف المدعى بو 1617المادة ) واإللزاـ، وىذا ما أكدتو

( مف مجمة األحكاـ 1619وىذا ما أكدتو المادة ) معمومًا، لتعذر الريادة، والقضاء بالمجيوؿ،

 .2العدلية

يرترط أف يكوف المدعى بو محتمؿ الثبوت، بناء عميو ل يصح الدعاء بريء وجوده ثالثًا:  

 .3( مف مجمة األحكاـ العدلية1629وىذا ما جاء في المادة ) محاؿ عقاًل أو عادة،

 

 

                                                             
  329  ص -9ج - األحكام العدلٌة مجلة -1
  329 ص - 9ج - األحكام العدلٌة مجلة -2

   324 ص - 9ج - األحكام العدلٌة مجلة 3-
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 المطمب الرابع: 

 إجراءات الدعوى. 

وىنا لبد مف توضيح مسألة وىي أف مستند إجراءات الدعوى الررعية يعود إلى عدة قوانيف،  

وأىميا قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية وقانوف األحواؿ الرخصية، والتعميمات القضائية، 

انوف أصوؿ المحاكمات المدنية في حالة عدـ وجود نص في قانوف أصوؿ المحاكمات وق

 الررعية.

أوًل: الرروع في الدعوى )الدعاء(: والدعوى تكوف نتيجة خصومو بيف طرفيف فأكثر في  

موضوع معيف وىو الذي يطمؽ عميو الحؽ، وطالب الحؽ يكوف المدعي، ومنكر ىذا الحؽ 

ى ذلؾ مف أجؿ حؿ ىذا الخالؼ لبد مف رفعو إلى القضاء والجية المدعى عميو، وبناء عم

 .1المعنية في ذلؾ

البيانات التي تتعمؽ تتضمف جميع المعمومات و  ثانيًا: خطوات رفع الدعوى: تقديـ لئحة دعوى 

 :2بالمدعي والمدعى عميو مف حيث

وتحديد المدعى تحديد المدعي في لئحة الدعوى بذكر اسمو كاممو ورقـ اليوية والياتؼ،  

ضافة رقـ اليوية والياتؼ أيضًا.  عميو بذكر اسمو في لئحة الدعوى كاممو، وا 

أو  وذلؾ بذكر مكاف إقامتو أو الحي ولبد مف بياف محؿ إقامة المدعى عميو بالتفصيؿ، 

 الرارع الذي يتواجد فيو، مف أجؿ أمكانية تبميغو الدعوى. 

يضاحو ب   ذكره في لئحة الدعوى بعبارات صحيحة وموجزه.ولبد مف بياف موضوع الدعوى، وا 

                                                             
  43ص  -9ج –القضاٌا واالحكام فً المحاكم الشرعٌة  –احمد محمد علً داود  1-
ص  –دار الثقافة  –ونظام القضاء الشرعً  شرح قانون أصول المحاكمات الشرعٌة -عبد الناصر موسى –أبو بصل  2-

959-952 
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ولبد مف احتواء لئحة الدعوى عمى أسباب الخصومة وتكوف موجزه ومختصره تعبر عف  

 . 1مضمونيا

ثالثًا: رسـو رفع الدعوى: إف لئحة الدعوى حيف رفعيا إلى المحكمة تكوف مقيده برسوـ  

اكمات الررعية حيث جاء في المادة يحددىا القانوف، وىذا ما نص عميو قانوف أصوؿ المح

( "كؿ أدعاء يستوجب رسمًا مستقاًل سواء كاف قبؿ المحاكمة أو اثناءىا ل يعتبر ما لـ 12)

 .   2يدفع رسمو مقدمًا، ويعتبر مبدأ الدعوى مف تاريخ استيفاء الرسـ"

:  ويعتبر اإلعالف الوسيمة الرئيسية التي رسميا قانوف ال  مرافعات لتمكيف رابعًا: إعالف الخصـو

الطرؼ األخر مف العمـ بإجراء معيف، وتكمف الفائدة مف إعالف الخصـو أنو يحدد الخصوـ، 

 .3ويحدد ليـ جمسة عند القاضي ليحضروا معًا أو مف يمثميما

بعد تقديـ الدعوى ودفع رسوميا وأخذىا رقـ أساس )رقـ لمقضية( وتحديد موعد لنظر الدعوى،  

عالمو بالخصومةفإف المحكمة تقـو بتبمي  .4غ المدعى عميو وا 

بعد النتياء مف تجيير ممؼ الدعوى، وتأكد مف تبميغ الخصـ بموعد الجمسة تقـو المحكمة  

بالنداء عمى كال الطرفيف )المدعي والمدعى عميو(، وذلؾ ليؤكد المدعي عمى ما جاء في 

وف إما باإلقرار، أو الدعوى، وأيضًا مف أجؿ سؤاؿ المدعى عميو عنيا، وجواب مدعى عميو يك

 .5اإلنكار، أو المتناع عف الجواب، أو الدفع

 

                                                             
–كتاب شرح قانون أصول المحاكمات الشرعٌة ونظام القضاء الشرعً  –جمٌع ما ذكر فً ثانٌاً من أبو البصل  1-

  952ص
 . 9/9/9/بتارٌخ 9449نشر فً الجرٌدة الرسمٌة رقم  -9959( لسنة 39قانون أصول المحاكمات الشرعٌة رقم)  -2

-3
  47ص  –الدفوع الموضوعٌة فً دعاوى التفرٌق بحكم القاضً  –لد محمد األدغم خا 

ص  – الثقافة دار – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح -موسى الناصر عبد – بصل أبو -4

956 

 45ص  -9ج – الشرعٌة المحاكم فً واالحكام القضاٌا – داود علً محمد احمد  5-
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 :األولالفصل 

 وأثرىا. الدفوع، ومشروعيتيا، وتقسيماتيا، وشروطيا، مفيومويشمل: 

 وفيو ثالثة مباحث:  

  :الدفوع، ومرروعيتيا.مفيـو المبحث األوؿ 

 .المبحث الثاني: تقسيمات الدفوع ورروطيا 

 :ثاره، ووقت إبدائو، وبياف دفع الدفع.آأحكاـ الدفع، و  المبحث الثالث 
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 المبحث األول: 

 الدفوع، ومشروعيتيا.مفيوم 

 

 وفيو ثالثة مطالب:

  ًالمطمب األوؿ: مفيـو الدفوع لغًة، واصطالحا 

  .الفرع األوؿ: الدفوع في المغة 

 .الفرع الثاني: الدفوع في الصطالح الفقيي 

 الدفوع قانونًا. المطمب الثاني: مفيـو 

 . المطمب الثالث: مرروعية الدفوع في الفقو اإلسالمي 
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 :المطمب األول 

 مفيوم الدفوع لغًة، واصطالحًا   

دَفع الرَّيء: نحاه  ,1الدفع: مصدر مف دفع يدفع دفعاً  الفرع األول: الدفوع في المغة: 

، ويطمؽ في المغة 2دفعو دفعا""ويدؿ عمى تنحية الريء، يقاؿ دَفعت الرَّيء َأ وأبعده ورده،

  معاف منيا: عدة  عمى

  ليو الريء رده، ويقاؿ: دفع القوؿ الرد بالحجة: "ويقاؿ دفعتو عني ودفع عنو األذى والرر، وا 

 ،  وىو أقرب المعاني إلى المعنى الصطالحي لمدفع.3رده بالحجة"

  َ4عوا في الحديث"السرعة والمضي في األمر: "اندفع الفرس َأي َأسرع في سيره واندف. 

لقد اختمفت مصطمحات وعبارات الفقياء  الفرع الثاني: الدفوع في الصطالح الفقيي: 

في تعريفيـ لمدفع، فقد اعتمد بعض الفقياء في تعريفيـ لمصطمح دفع الدعوى عمى معانيو 

 المغوية، ويعمؿ األستاذ الدكتور محمد نعيـ ذلؾ قائاًل: "لـ يصرح الفقياء بتعريؼ لمدفع

معتمديف عمى أنو نوع مف الدعاوى يقصد بو أحد أمريف: إما إسقاط الخصومة عف المطموب 

ثبات عدـ صحة توجيو المطالبة إليو، أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجو أي حق لو على  وا 

                                                             
 9429 األولى،: الطبعة -الكتب عالم - المعاصرة العربٌة اللغة معجم - (هـ9424: ت) الحمٌد عبد مختار أحمد -عمر  1-

 759ص  – 9ج – م 2008 - هـ
 السالم عبد: المحقق - اللغة مقاٌٌس معجم - (هـ395: ت) الرازي، أبو الحسٌن القزوٌنً زكرٌاء بن أحمد - فارس أبن 2-

 288ص  – 2ج –دون طبعة  -الفكر دار -هارون محمد
  289ص – 9ج –دون طبعة  – الدعوة دار - الوسٌط المعجم - وآخرون، إبراهٌم -مصطفى  3-

 - الصحاح مختار -(هـ666: ت) الحنفً القادر عبد بن بكر أبً بن محمد هللا عبد أبو الدٌن زٌن - الرازيابو بكر   -4

 -م 9999/  هـ9420 الخامسة،: الطبعة -صٌدا – بٌروت النموذجٌة، دارال - العصرٌة المكتبة -محمد الشٌخ ٌوسف: المحقق

  905ص
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، إل أف الفقياء المتأخريف استنبطوا لمدفع تعريفات، جميعيا يدلؿ عمى أف الدفع ىو 1المطموب"

 وى جديدة، ومف ىذه التعريفات:  دع

أوًل: تعريؼ عمي حيدر أفندي "ىو اإلتياف بدعوى )قبؿ الحكـ أو بعده( مف قبؿ المدعى عميو  

، أو "ىو إيراد دعوى مف طرؼ المدعى عميو ترد دعوى 2تدفع أي ترد وتزيؿ دعوى المدعي"

 .  3المدعي"

  ل يرمؿ جميع الدفوع، ألنو ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ لكونو

حصرىا في الدفوع التي تكوف مف قبؿ المدعى عميو فقط، ولـ يرمؿ الدفوع التي تكوف مف 

نائب المدعى عميو، ول التي تكوف مف قبؿ القاضي، أو التي قد تكوف مف غير طرفي 

 .4الخصومة

لمتضرر أو ثانيًا: تعريؼ مأموف محمد أبو يوسؼ "ىو دعوى يثيرىا المدعى عميو أو ا 

 .5المحكمة، بيدؼ رد دعوى المدعي أو تأخير الحكـ فييا"

  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ مف حيث أنو حصر الدفع قبؿ الحكـ، ولـ

 .6يرمؿ الدفع بعد الحكـ

ثالثا: تعريؼ محمود عمي قراعة "ىو دعوى مف قبؿ المدعى عميو، أو ممف ينتصب المدعى  

 .7، يقصد بيا دفع الخصومة عنو، أو إبطاؿ دعوى المدعي"عميو خصمًا عنو

                                                             
1
 –الكتب عالم دار – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -

 586ص --2003/ 9423: ط – الرٌاض
 دار -الحسٌنً فهمً : تعرٌب -األحكام  مجلة شرح فً الحكام ردر - (هـ9353: ت) أمٌن أفندي خواجه -حٌدر علً -2

 292ص  – 4ج – م9999 - هـ9499 األولى،: الطبعة-الجٌل

  292ص  – 4ج  -األحكام  مجلة شرح فً الحكام درر - أفندي أمٌن خواجه -حٌدر علً 3-
 الدار– الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها نوالقانو اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – محمد قاسم – بكر بنً -4

     43 ص -9430 -2009:  األولى الطبعة – الثقافٌة

 -9432-2099الطبعة الثالثة:   –دار الثقافة  –الدفوع الموضوعٌة فً دعاوى النفقات  –مؤمون محمد  –أبو ٌوسف  5-

   38ص 
 47ص  – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها نوالقانو اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً -6
7
مصر، مطبعة  –ملخص األصول القضائٌة فً المرافعات الشرعٌة ومذكرة التوثٌقات الشرعٌة  –محمود علً  –قراعة  -

    54ص  –الطبعة الثانٌة  –مطبعة النهضة 
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  يقيد التعريؼ بكوف ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ مف حيث كونو لـ

 الدفع قبؿ الحكـ أو بعده.

 

 المطمب الثاني:

  مفيوم الدفوع قانونًا. 

 لقد عرؼ فقياء القانوف الدفوع بتعريفات متعددة، منيا: 

(: "الدفع ىو اإلتياف بدعوى مف قبؿ المدعى 1631األحكاـ العدلية: المادة ) تعريؼ مجمة .1

 . 1عميو تدفع دعوى المدعى"

  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع لكونو ل يرمؿ جميع الدفوع، وأيضًا

دفع، التعبير بمفظ )تدفع( ل يصح لما فيو مف الدور، ولـ يحدد الوقت الذي يسمح فيو بإثارة ال

وأف ىذا التعريؼ يدؿ عمى أف اليدؼ مف الدفع ىو رد دعوى المدعي كميًا، والحقيقة أف 

بعض أنواع الدفوع تيدؼ إلى رد دعوى المدعي جزئيًا، وقد حصر ىدؼ الدفع بإبطاؿ دعوى 

 .  2المدعي، والحقيقة أف ىدؼ الدفع قد يكوف كذلؾ وقد يكوف غير ذلؾ 

مدعى عميو عمى الدعوى بإنكارىا، أو بإنكار جواز قبوليا أو وعرفو أحمد مسمـ: "ىو جواب ال .2

سماعيا، أو بإنكار صحة اإلجراءات التي رفعت بيا، أو اختصاص المحكمة المرفوعة 

 . 3إلييا"

  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ لكونو ل يرمؿ جميع الدفوع، وكونو أيضًا
 .  4 بعده أو كـالح قبؿ الدفع بكوف التعريؼ يقيد لـ

                                                             
  324 ص -9ج – األحكام العدلٌة مجلة 1-
 44 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – محمد قاسم - بكر بن2ً- 

  - والشخصٌة والتجارٌة المدنٌة المواد واألحكام فى واإلجراءات القضائً التنظٌم: المرافعات اصول -احمد  –مسلم  3- 

  565ص  –دون طبعة  – العربى الفكر دار

  48 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون المًاإلس الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة– بكر بنً 4-
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وعرفو رزؽ ا أنطاكي: "ىو جميع الوسائؿ التي يستعمميا المدعى عميو، والتي يقصد منيا  .3

 . 1تفادي الحكـ عميو بالدعوى"

  ويعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ لكونو ل يرمؿ جميع الدفوع، وىو غير

ل يصح، ألنو مف المقرر أف الدافع  مانع لكونو يعد إنكار الدعوى مف جممة الدفوع، وىذا

 .  2يكمؼ بإثبات دفعو، في حيف أف المنكر ل يكمؼ بإثبات إنكاره

 : 3دفعل ةالمختار  اتالتعريفمن   

 4.رد الدعوى بما يبطميا: بأنو الدفع تعريؼ يمكف تقدـ ما خالؿ مف 

  القوؿ بأف ىذا التعريؼ قد تميز بالجمع بيف الدفع وغيره مف العتراضات أو الردود يمكف و

 التي قد ترد في الدعوى فيما يبطميا. 

   قاسـ محمد في كتابو نظرية الدفع الموضوعي في الفقو السالمي والقانوف بأنو  يعرفوو

لخصـ أو المتضرر أو القاضي، في وقت مخصوص، بيدؼ عدـ "دعوى معتبرة، مف قبؿ ا

نياء الخصومة فييا، أو إبطاليا كميًا أو جزئيًا، أو فسخ إسماع الدعوى، أو تأخير الفصؿ أو 

 الحكـ  أو تعديمو".

 :مف العتراضات مف حيث رمولو عمى جميع  اً أف ىذا التعريؼ قد تجنب كثير  ويمكف القوؿ

ه، ولـ يحصر الدفع في المدعى عميو فقط، بؿ رمؿ كؿ مف لو حؽ الدفوع، قبؿ الحكـ وبعد

                                                             
ص  – 9969الطبعة الثالثة:   –جامعة دمشق – والتجارٌة المدنٌة المواد فً المحاكمات أصول -رزق هللا  –أنطاكً  -1

207  
 بكر بنً/ 587 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 2-

 49 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة–

  49ص –نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً والقانون وتطبٌقاتها فً القضاء الشرعً –بنً بكر  3-
4
 .م29/5/2099بتارٌخ  لمناقشةالدكتور أٌمن البدارٌن الى هذا التعرٌف أثناء ااشار   
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في إثارة الدفع، وتحدث أيضًا عف أف لمدفع وقت معيف يحؽ المطالبة بو، وأيضًا يرجع اختيار 

 ىذا التعريؼ لكونو جامعًا مانعًا، وذلؾ مف خالؿ ررح التعريؼ: 

عمى الدعوى مف األحكاـ  دعوى: ألف الدفع ينطبؽ عميو في كثير مف األحياف ما ينطبؽ (1

 والرروط.

 معتبرة: ألجؿ إخراج الدفوع الفاسدة والباطمة مف التعريؼ. (2

مف قبؿ المدعى عميو أو المتضرر أو القاضي: لبياف أصحاب الحؽ في إثارة الدفع ومف  (3

 ينوب عنو في ذلؾ، ويصح منو.

ناء عمى نوع وقت مخصوص: لبياف أف الدفع لو وقت محدد يثار فيو، وىذا الوقت يحدد ب (4

 الدفع المثار.

بيدؼ عدـ سماع الدعوى: لمدللة عمى الدفع بعدـ الخصومة عند الفقياء الذي يقابؿ في  (5

 القانوف الدفع بعد القبوؿ.

أو إبطاليا كميًا أو جزئيًا: لمدللة عمى الدفع الركمي  تأخير الفصؿ أو أنياء الخصومة فييا، (6

 والدفع الموضوعي.

 : لبياف ىدؼ الدفع المثار بعد الحكـ.فسخ الحكـ  أو تعديمو (7
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 المطمب الثالث:

 مشروعية الدفوع في الفقو اإلسالمي.  

 الستدلؿ بالكتاب }القرآف الكريـ{:  

قولو تعالى: في حكاية يوسؼ: } َوَراَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتَيا َعف نَّْفِسِو َوَغمََّقِت اأَلْبَواَب َوَقاَلْت  .1

َـّ 23َقاَؿ َمَعاَذ الّمِو ِإنَُّو َربّْي َأْحَسَف َمْثَواَي ِإنَُّو َل ُيْفِمُح الظَّاِلُموَف } َىْيَت َلؾَ  {َوَلَقْد َىمَّْت ِبِو َوَى

 ِصيفَ ِبَيا َلْول َأف رََّأى ُبْرَىاَف َربِّْو َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَراء ِإنَُّو ِمْف ِعَباِدَنا اْلُمْخمَ 

{َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمف ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَّْدَىا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء َمْف َأَراَد 24}

{ َقاَؿ ِىَي َراَوَدْتِني َعف نَّْفِسي َوَرِيَد َراِىٌد مّْْف 25ِبَأْىِمَؾ ُسَوءًا ِإلَّ َأف ُيْسَجَف َأْو َعَذاٌب َأِليـٌ }

 . 1{26ِمَيا ِإف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمف ُقُبٍؿ َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَف الَكاِذِبيَف }َأىْ 

  وجو الدللة: "لما سمع يوسؼ مقالتيا أراد أف يبرىف عف نفسو قاَؿ يعني يوسؼ ِىَي راَوَدْتِني

ىي ، فكاف ىذا بمثابة دعوى جديدة، و 2َعْف َنْفِسي يعني طمبت مني الفحراء فأبيت وفررت"

 مف الدفوع.

 .4{ِباْلَعْدؿِ  َيْأُمرُ  المَّوَ  ِإفَّ  } وقولو تعالى:.3{ َرُسوًل  َنْبَعثَ  َحتَّى   ُمَعذِّْبيفَ  ُكنَّا َوَما قولو تعالى:} .2

  يحب العدؿ، وىذه اآلية تتحدث عف عدلو سبحانو وجو الدللة: أف ا سبحانو وتعالى

والبرىاف عميو، فإذا كاف ا سبحانو وتعالى ل  وتعالى، فيو ل يعذب أحدا إل بعد قياـ الحجة

يعذب أحدًا إل بعد تماـ الحجة والبرىاف عميو، فمف باب أولى تطبيؽ ذلؾ في القضاء والحكـ 

                                                             
   ( 26 )- (23:) ٌوسف اآلٌة سورة  1-
 معانً فً التؤوٌل لباب - (هـ749: ت)الحسن، أبو الشٌحً عمر بن إبراهٌم بن محمد بن علً الدٌن عالء -الخازن  2-

  524ص  -2ج  -هـ 9495 األولى،: الطبعة-بٌروت – العلمٌة الكتب دار -شاهٌن علً محمد: تصحٌح - التنزٌل
 ( 95:) اآلٌة األسراء سورة -3

 ( 90) :سورة النحل اآلٌة 4-
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عمى الخصـو حتى يظير العدؿ ل يحكموف عمى الرخص المدعى عميو  إل بعد تماـ الحجة 

 .  1دفاعًا عف نفسووالبرىاف عميو، فإف كاف لديو حجة أو برىاف قدمو 

 الستدلؿ بالسنة النبوية:  
"أف النبي صمى ا عميو وسمـ ابتاع فرسًا مف أعرابي، فاستتبعو النبي صمى ا عميو وسمـ  .1

ليقضيو ثمف فرسو، فأسرع رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ المري وأبطأ األعرابي، فطفؽ 

يرعروف أف النبي صمى ا عميو وسمـ رجاؿ يعترضوف األعرابي، فيساومونو بالفرس ول 

ل  ابتاعو، فنادى األعرابي رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، فقاؿ: إف كنت مبتاعًا ىذا الفرس وا 

بعتو؟ فقاـ النبي صمى ا عميو وسمـ حيف سمع نداء األعرابي، فقاؿ:" أو ليس قد ابتعتو 

ي صمى ا عميو وسمـ:" بمى قد ابتعتو منؾ" منؾ؟" فقاؿ األعرابي: ل وا ما بعتكو، فقاؿ النب

فطفؽ األعرابي، يقوؿ ىمـ رييدًا، فقاؿ خزيمة بف ثابت: أنا أريد أنؾ قد بايعتو، فأقبؿ النبي 

صمى ا عميو وسمـ عمى خزيمة فقاؿ:" بـ تريد؟"، فقاؿ : بتصديقؾ يا رسوؿ ا فجعؿ 

 . 2ة رجميف"رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ريادة خزيمة برياد

  :وسمـ عميو ا صمى - والرسوؿ النزاع، محؿ الفرس ممكية يدعي األعرابي أفوجو الدللة - 

 بدعوى األعرابي دعوى دفع - وسمـ عميو ا صمى - ولكنو األعرابي، يدعيو ما ينكر لـ

 قدو  األعرابي، مف الرراء بطريؽ - وسمـ عميو ا صمى - إليو الفرس انتقاؿ وىي مقابمة

 - وسمـ عميو ا صمى - أثبت حتى - وسمـ عميو ا صمى - ا رسوؿ دفع األعرابي أنكر

 .3الدعوى بدفع يعرؼ ما وىذا عنو، ا رضي - خزيمة بريادة دفعو صحة

 

                                                             
 -العظٌم القرآن تفسٌر -(هـ774: ت) الدمشقً ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن سماعٌلإ الفداء أبو -بن كثٌرا 1-

 52ص -5ج -م 9999 - هـ9420 الثانٌة: الطبعة -والتوزٌع للنشر طٌبة دار - سالمة محمد بن سامً: المحقق

ِجْستانً زدياأل عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان -داود أبو -رواه أبو داود 2-  -(هـ275: ت) السِّ

 الحدٌث رقم/ 308ص/3ج-بٌروت – صٌدا العصرٌة، المكتبة -الحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد: المحقق  -داود أبً سنن

  .حدٌث صحٌح االلبانً عنه وقال/ 3607

 155ص  -30ج –مجلة البحوث اإلسالمٌة  -دفع الدعوى -القحطان3ً-
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 الستدلؿ بالمعقوؿ: 

إف المدعي في الدعوى األصمية ىو المياجـ ابتداء، وىو الذي يريد أف يغير ما عميو واقع 

خالؼ الظاىر أو األصؿ، وليس ببعيد أف يكوف كاذبًا  -غالبًا  -ي يدعي ذاؿ، وىو الالح

بزعمو، ومع ذلؾ فإف دعواه تقبؿ وتسمع ضد المدعى عميو، لذا فميس مف المعقوؿ أف يحـر 

سيما أنو ىو الرخص المياجـ، والظاىر راىد لو أو  ىذا األخير مف حؽ الدفاع عف نفسو ل

 1العقؿ  والمنطؽ يحتماف مرروعيتواألصؿ براءتو، فإف 













 

 

 

                                                             
 ص– الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – محمد قاسم – بكر بنً -1

999 
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 المبحث الثاني: 

 تقسيمات الدفوع وشروطيا.  

 وفيو ثالثة مطالب:

 بركؿ عاـ المطمب األوؿ: تقسيمات الدفوع. 

  .الفرع األوؿ: تقسيـ الدفوع مف جية وقتيا 

 .الفرع الثاني: تقسيـ الدفوع مف جية طبيعتيا 

 والخاصة إلبداء الدفوع. المطمب الثاني: الرروط العامة 

  .المطمب الثالث: وسائؿ إثبات الدفوع 
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 المطمب األول:

 تقسيمات الدفوع بشكل عام.

 الفرع األول: تقسيم الدفوع من جية وقتيا:   

الدفوع المؤقتة: وىي الدفوع المحددة بوقت، فيجب إبداؤىا قبؿ أي طمب أو دفاع في الدعوى،  (1

ل سقطت، ومف صور الدفوع ال   :1مؤقتة كالتاليوا 

  الدفع ببطالف صحيفة الدعوى: كأف يحصؿ فييا خطٌأ في اسـ المحكمة المرفوعة إلييا

 .2الدعوى، أو اسـ المدعي أو المدعى عميو أو عنوانيما، ما لـ يمكف تصحيحو

  ،ـَ الدعوى في غير بمد المدََّعى عميو الدفع بعدـ الختصاص المحمي )المكاني(: وذلؾ كأف تُقا

سمع الدفع بعدـ الختصاص المكاني إل إذا ُأبِدي قبؿ أي طمب أو دفاع، فإف تأخَّر عف فال ي

ذلؾ سقط ىذا الدفع، فمو أجاب الُمدَّعى عميو عمى الدعوى ولـ يدفع بعدـ الختصاص 

المكاني، سقط حقُّو في ىذا الدفع، واستمرَّ القاضي في نظر الدعوى في المكاف الذي ُأقيمت 

 .3فيو

   بطمب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى؛ لقياـ النزاع ذاتو أماميا: والدفع بطمب اإلحالة الدفع

ر الخصـُ الُمدََّعى عميو أنو سبؽ رفع الدعوى المرفوعة عميو  إلى محكمٍة أخرى يعني أف ُيقرّْ

اآلف أماـ محكمة أو قاٍض آخر مختصٍّ بالنزاع، ويطمب إحالة ىذه الدعوى مع سابقِتيا لدى 

 .4مة المرفوعة لدييا الدعوى أولً المحك

                                                             
/ عبد هللا محمد 275ص  -هـ 9439شوال  -(48مجلة العدل ) -الدفوع المإقتة والمطلقة -عبد هللا محمد بن سعد -آل خنٌن -1

العدد  -35المجلد  –علوم الشرعٌة  والقانون  دراسات، –وقت اثارة دفع الدعوى  –ربابعه، بن وٌوسف عبد هللا الشرٌفٌن 

 95ص -م2008 – 9

 – ٌاسٌن/ 275 ص - هـ9439 شوال -(48) العدل مجلة -والمطلقة المإقتة الدفوع -سعد بن محمد هللا عبد -خنٌن آل 2-

 588 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد

  275 ص - هـ9439 شوال -(48) العدل مجلة -والمطلقة المإقتة الدفوع -سعد بن محمد هللا عبد -خنٌن آل 3-
    275 ص - هـ9439 شوال -(48) العدل مجلة -والمطلقة المإقتة الدفوع -سعد بن محمد هللا عبد -خنٌن آل 4-
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حالُتيا إلى  والغرض مف ىذا الدفع منُع المحكمة المرفوعة أماميا القضيَّة ثانًيا مف سماعيا، وا 

المحكمة المرفوعة أماميا أوًل، ويتحقَّؽ الدفع باإلحالة متى كانت القضيَّتاِف متَّحدتيِف في 

، وسواء أكاف محؿُّ ال نزاع والطمب واحًدا أـ كاف بعضو، وتدُخُؿ الموضوع والسبب والخصـو

 إحداىما في الثانية ولو رفعت إحداىما بدعوى أصميَّة واألخرى بطمٍب عارٍض.

ول بد أف تكوف المحكمة المطموب اإلحالة عمييا مختصًة بسماِع النزاع، وأف تكوف الخصومة 

ذا الدفع، وكذا لو كانت في كؿٍّ منيما قائمًة، فمو زالت الخصومة في إحداىما، لـ يصحَّ ى

المحكمة المحاؿ إلييا غير مختصَّة، وفي الفقرة الرابعة مف الالئحة التنفيذيَّة ليذه المادة أنو: 

  .1"يرترط أف تكوف السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة"

  ة لقياـ دعوى أخرى لدييا مرتبطة بالدعوى الدفع بطمب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مختصَّ

الرتباط بيف الدعوييف يعني وجود صمٍة بينيما في السبب أو الموضوع ُتؤكّْد جمَعيا نفسيا: و 

في دعوى واحدة أماـ قاٍض واحد والحكـ فييا مًعا؛ منًعا لتعارض األحكاـ، وذلؾ كأف يطمَب 

 .2أحُدىما تنفيذ عقد، واآلخر يطمب فسخو

تسمع في أي مرحمة تكوف فييا  وىي التي لـ يحدد ليا وقت تفوت بمضيو، بؿ الدفوع المطمقة: (2

الدعوى. وحتى في مراحؿ سير الدعوى، وىي دفوع يحكـ بيا قاضي الدعوى مف تمقاء نفسو، 

ف لـ يطمب الخصـ ذلؾ، وىذه الدفوع كالتالي  : 3وا 

  الدفع بعدـ الختصاص النوعي: وىي كأف ترفع دعوى عقارية إلى محكمة غير مختصة بنظر

عوى في نصاب مف الماؿ أماـ محكمة ل تختص بسماع الدعوى قضايا العقار، وكأف ترفع د

 في ىذا النصاب.

                                                             
-1
    275 ص - هـ9439 شوال -(48) العدل مجلة -والمطلقة المإقتة الدفوع -سعد بن محمد هللا عبد -خنٌن آل 

      275 ص - المصدر السابق 2-

-3
 277ص  - المصدر السابق  
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  الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى: وتكوف في تخمؼ ررط مف رروط الدعوى األساس، كعدـ الصفة

بأف يكوف المدعي أو المدعى عميو ليس صاحب الحؽ ول نائبا عنو، وكعدـ األىمية بأف يكوف 

تحقؽ المصمحة لمخصـ في الدعوى، أو الدفع بعدـ قبوؿ  الخصـ مجنونا أو قاصرا، أو عدـ

 الدعوى ألي سبب أخر.

 :وىي كالدفع يسبؽ الفصؿ في القضية نفسيا بحكـ قضائي،  الدفع بعدـ سماع الدعوى

عميو الحؽ في  ىفالقضية متى فصمت مرة فال تعاد الخصومة فييا مرة ثانية، ولذا فإف لممدع

 مرحمة مف مراحميا.الدفع بعدـ سماع الدعوى في أي 

 الفرع الثاني: تقسيم الدفوع من جية طبيعتيا:  

  :الدفع الموضوعي 

وىي التي تكوف موجية إلى أصؿ الحؽ المدعى بو، ويجوز إبداؤىا في أي حاؿ تكوف عميو 

 .1الدعوى، وىي الدفوع المتعمقة بالنظاـ العاـ، مثؿ الدفع بانقضاء الحؽ بالوفاء أو اإلبراء

 ئي )الدفع الركمي(: الدفع اإلجرا 

وىي الدفوع التي  تتعمؽ باإلجراءات المتعمقة بالدعوى كما ىو واضح مف اسميا، والتي يجب 

إبداؤىا قبؿ أي طمب، أو دفع يتعمؽ بو المساس بأصؿ الحؽ أو موضوع الدعوى، وىدفيا 

                                                             
/ العٌلوي 594 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -1

مكتبة التوبة  -م2092-9433 –الطبعة األولى  –ة الوضعٌة الدعوى القضائٌة بٌن السرٌعة واألنظم –سلٌمان بن أحمد  –

 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 200ص  –

 هللا عبد /59 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً/ 974

 -35 المجلد – والقانون  الشرعٌة علوم دراسات، – الدعوى دفع اثارة وقت – الشرٌفٌن هللا عبد وٌوسف بن ربابعه، محمد

  95 ص-م2008 – 9 العدد
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موضوع تفادي الحكـ مؤقتًا، وذلؾ بسبب وجود خمؿ في اإلجراءات، التي ليس ليا أي عالقة ب

 .1الدعوى، كالدفع بعدـ الختصاص المكاني

  :)دفع الخصومة )الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى 

وىو الدفع الذي يجوز بو لمخصـ إظيار القوة في استعماؿ الحؽ في رفع الدعوى، وليس في 

ذات الحؽ المتنازع عميو، وىو دفع ينكر فيو الخصـ سمطة خصمو في رفع الدعوى، لعدـ 

 . 2الحكـ في الموضوع وجود صفة أو سبؽ

 

 المطمب الثاني: 

 الشروط العامة والخاصة إلبداء الدفوع.

الدفع نوعا مف الدعاوى، حتى إنيـ حينما وضعوا تعريفيـ  -رحميـ ا  -اعتبر الفقياء 

ما  الدفع لمدعوى حرصوا عمى أف يدخموا فيو دفعيا، فإنو مف البدييي أف يرترطوا لصحة

ي مختمؼ عناصرىا مف أىمية وصفة في أطراؼ الدعوى ومعمومية ارترطوه لصحة الدعوى ف

                                                             
 العٌلوي/ 594 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن  1-

 التوبة مكتبة -م2092-9433 – األولى الطبعة – الوضعٌة واألنظمة السرٌعة بٌن القضائٌة الدعوى – حمدأ بن سلٌمان –

 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 200 ص –

 هللا عبد/ 55 ص – الشرعً القضاء فً بٌقاتهاوتط والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً/ 974

 -35 المجلد – والقانون  الشرعٌة علوم دراسات، – الدعوى دفع اثارة وقت – الشرٌفٌن هللا عبد وٌوسف بن ربابعه، محمد

 96 ص-م2008 – 9 العدد

-2
 العٌلوي/ 594 ص – التجارٌةو المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 

 التوبة مكتبة -م2092-9433 – األولى الطبعة – الوضعٌة واألنظمة السرٌعة بٌن القضائٌة الدعوى – أحمد بن سلٌمان –

 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 200 ص –

 هللا عبد/ 55 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً/ 974

 -35 المجلد – والقانون  الشرعٌة علوم دراسات، – الدعوى دفع اثارة وقت – الشرٌفٌن هللا عبد وٌوسف بن ربابعه، محمد

   96 ص-م2008 – 9 العدد
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في الحؽ المدعى، ومرروعية فيو، وغير ذلؾ مف الرروط، ويضاؼ إلييا بعض الرروط 

 وىي:  ،1المستمدة مف كوف دفع الدعوى مرتبطا بدعوى سابقة عميو

في قبولو؛ إذ أف يوجو الدفع إلى دعوى صحيحة: فإف كانت الدعوى األصمية باطمة فال خالؼ  -1

ليس لمدعوى الباطمة حكـ، وىي تعتبر في حكـ المنعدمة، والتصدي لدفعيا تحصيؿ حاصؿ، 

وىو عبث، أما إذا كانت الدعوى األصمية فاسدة، فيؿ يقبؿ دفعيا مف قبؿ المدعى عميو؟ الرأي 

دعوى الراجح عند الحنفية أف الدفع الصحيح لمدعوى الفاسدة صحيح. فإف قيؿ: ما فائدة دفع ال

الفاسدة مع أف القاضي ل يسمعيا؟ أجيب بأنو لو ادعاىا عمى وجو صحيح يكوف الدفع األوؿ 

ومثاؿ ذلؾ: لو ادعى مدع بدعوى دوف تعييف المدعى بو فدفع المدعى عميو ىذه  ،2كافيا

الدعوى الفاسدة بقولو: لقد أبرأتني مف جميع الدعاوى، يقبؿ ىذا الدفع منو، فإف أثبت المدعى 

ىذا الدفع وجب عمى القاضي ردىا، ول يبقى لممدعي حؽ في إصالح دعواه مف فسادىا  عميو

 .     3ودفعيا مرة ثانية صحيحة

عدـ التناقض في الدفع، سواء كاف التناقض مع كالـ صادر عف الدافع في جواب الدعوى،  -2

لدعوى أو في دفع آخر سبؽ أف أبداه، أـ كاف صادرا خارج مجمس القضاء، وىذا ررط في ا

 . 4ولكف حصوؿ التناقض في الدفع أوسع نطاقا -أيضا -

أف ينعكس الدفع عمى دعوى المدعي، بحيث يتعارض معيا في حاؿ ثبوتو، فإذا اختؿ ىذا  -3

الررط فإف الدفع ل يكوف صحيحا، ومثاؿ الدفع الفاقد ليذا الررط: أف يدعي رخص عمى 

عميو ممؾ لي وأطمب تسميمي إياه، وبعد  آخر مال قائال: إف ىذا الماؿ الذي في يد المدعى

                                                             
/ 628 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة رٌعةالش بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 1-

 العلمٌة البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورٌة مجلة - اإلسالمٌة البحوث مجلة - الدعوى دفع – القحطانً
 960 ص/30ج – واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمٌة البحوث إلدارات العامة الرئاسة -واإلرشاد والدعوة واإلفتاء

-2
 239 ص -7ج - الدقائق كنز شرح الرائق البحر -محمد بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - المصري نجٌم ابن 

وهً مجموعة مقاالت نشرت فً الجرٌدة العدلٌة التركٌة سنة  -أصول استماع الدعوى الحقٌقٌة -أفندي  -علً حٌدر3- 

 - نعٌم محمد – ٌاسٌن/  83ص  -م/ 9342/9923سنة هـ  -بدمشق مطبعة الترقً/ نقلها إلى العربٌة فاٌز خوري -هـ9327

 مجلة - الدعوى دفع – القحطانً/ 628 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة

 960 ص/30ج – اإلسالمٌة البحوث

-4
  / 628 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات نوقانو اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 

  960 ص/30ج –- اإلسالمٌة البحوث مجلة - الدعوى دفع – القحطانً



40 
  

منو  عرض الدعوى أجاب المدعى عميو بقولو: إف المدعي قد أقر بأف رخصا آخر قد أخذ

الماؿ الذي يدعيو. فإف ىذا الدفع ل ينعكس عمى الدعوى األصمية. ألف الدعوى تقاـ عمى 

قرار المدعى عميو أف رخصا آخر أخذ الماؿ ل يمـز ال مدعي بريء؛ ألنو صاحب اليد؛ وا 

 .1ىمو استرداد مالو مف اليد التي وصؿ إلييا

 وىناك شروط خاصة لدفع الدعوى:  

أف تكوف دعوى الدفع جوابا قضائيا، بمعنى أف تكوف دعوى الدفع جوابا صادرا مف المدعى  - أ

عميو، بعد أف يسألو القاضي الجواب عمى دعوى المدعي، ومعمـو أف القاضي ل يسأؿ 

لجواب إل بعد أف تتجاوز دعوى المدعي مرحمة البطالف والفساد إلى مرحمة المدعى عميو ا

الصحة. فإذا أجاب المدعى عميو بدعوى الدفع قبؿ أف يسألو القاضي الجواب عمى دعوى 

يكوف لغوا ل أثر لو، كما لو حمؼ المدعى  المدعي، فإف ذلؾ ل يكوف دفعا صحيحا، بؿ

يو ومثاؿ دعوى الدفع الفاقدة ليذا الررط: أف يبادر عميو قبؿ أف يوجو القاضي اليميف إل

أو قبؿ أف تصح دعواه: إف  -قبؿ أف يبدأ المدعي في دعواه  -المدعى عميو القاضي قائال 

ف  -فيذا القوؿ  -ما يدعيو المدعي غير صحيح؛ ألني قد أديت إليو الديف الذي يدعيو  وا 

 .2ي؛ فمـ يكف جوابا قضائياإل أنو لـ يقع في محمو الررع -كاف دفعا لمدعوى 

أف تكوف دعوى المدعي قضائية: بمعنى أف تكوف مرفوعة أماـ القضاء، فإذا لـ تكف دعوى  - ب

المدعي مرفوعة أماـ القضاء، فإف دعوى دفعيا أماـ القضاء يعرؼ لدى الفقياء بالدعوى 

اه، وقد المقموبة وىي غير مسموعة، ألف المرتكي فييا يطمب فييا إجبار خصمو ليقيـ دعو 

 .3اتفؽ الفقياء، عمى أف الرخص ل يجبر عمى إقامة دعواه

                                                             
 969 ص/30ج – اإلسالمٌة البحوث مجلة - الدعوى دفع – القحطانً 1-

 962 ص/30ج –المصدر السابق 2-

  962 ص/30ج – المصدر السابق 3-
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مثاؿ الدفع الفاقد ليذا الررط أف يقوؿ المدعى عميو: إف فالنا الغائب عف مجمس القضاء "و

يدعي أنو أقرضني مبمغ كذا، وأنا كنت قد أديت إليو ذلؾ المبمغ، وأطمب إحضاره ألثبت أني 

 .1"أني ما أديت إليو أديت إليو ذلؾ المبمغ، أو يحمؼ

أف تتعارض دعوى الدفع مع الدعوى المدفوعة بحيث ل يمكف الجمع بينيما في حاؿ افتراض  - ت

ثبوت الدفع، فإذا لـ تتعارض دعوى الدفع الصادرة مف المدعى عميو مع الدعوى المدفوعة 

 .2الصادرة مف المدعي فإف الدفع ل يكوف صحيحا

أف يجيب المدعى عميو بقولو: إف ىذه العيف التي يطمبيا  مثاؿ الدفع الفاقد ليذا الررط:"و

فإف ىذا الدفع ل  -بطريؽ الرراء مف فالف الغائب  -أنا المدعى عميو  -المدعي ممكتيا 

مع دعوى المدعي؛ ألف البائع ربما غصبيا أو سرقيا مف  -عمى افتراض ثبوتو  -يتعارض 

الجمع بيف دعوى الدفع والدعوى المدفوعة، المدعي ثـ باعيا عمى المدعى عميو، فأمكف بيذا 

وحينئذ فإف القاضي يمـز المدعى عميو الذي لـ يصح دفعو أف يجيب بجواب ررعي صحيح 

ل اعتبره ناكال عف الجواب وقضى عميو  .3"وا 

 

 

 

 

 

                                                             
  963 ص/30ج – اإلسالمٌة وثالبح مجلة - الدعوى دفع – القحطانً 1-

  964 ص/30ج – المصدر السابق 2-

، لم ٌجدها  اإلسالمٌة البحوث مجلة - الدعوى دفع – القحطانً  -جمٌع ما ذكر فً الشروط الخاصة لدفع الدعوى من  3-

 الباحث فً غٌره.
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 المطمب الثالث: 

 وسائل إثبات الدفوع.

أو تأخير الفصؿ فييا فإف ىذا عند إثارة المدعى عميو دفوعًا عمى دعوى المدعي بغرض رد دعواه 

وتثبت الدفوع بوسائؿ  الدفع ل يمـز قبولو والحكـ بمقتضاه مف قبؿ القاضي إل إذا ثبت ىذا الدفع؛ 

 منيا:

 :أوًل: إقرار المدعي 

يثبت الدفع الذي يثيره المدعى عميو عمى دعوى المدعي بإقرار المدعي بيذا الدفع قائاًل: أقر 

لمدعى عميو مف دفع عمى ىذه الدعوى، وبذلؾ ترد دعوى المدعي، ول وأصادؽ عمى ما أثاره ا

يكمؼ المدعى عميو باإلجابة عمييا. يقاؿ في ىذه الحالة: إف المدعى عميو دفع دعوى المدعي 

ذا أنكر ىذا الدفع كمؼ المدعى  بالدفع المذكور، ويسأؿ عف ذلؾ فإذا أقر بيذا الدفع ترد دعواه، وا 

 .  1ذا أثبتو ردت دعوى المدعيعميو بإثبات دفعو، فإ

 :ثانيًا: البينة 

، بعد إنكار المدعى عميو وأثبت المدعى عميو ما 2إثبات الدفع بالبينة الخطية أو البينة الرخصية

 أثاره مف دفوع بالبينة فإف ذلؾ يكوف سببًا في رد دعوى المدعي. 

 

                                                             
 224/ص4ج -األحكام مجلة شرح فً الحكام درر - أمٌن أفندي خواجه -حٌدر علً 1-
 الً: البٌنة الخطٌة: وهً قسمان )رسمٌة، عرفٌة(.أو 2-

البٌنة الخطٌة الرسمٌة: وهً الوثائق والشهادات والحجج التً تسجل لدى الدوائر الرسمٌة المختصة من قبل موظفٌن  - أ
 وهذا النوع ال ٌطعن فٌه إال بالتزوٌر. "كوثٌقة الزواج وشهادة الوالدة  " مختصٌن

وهً األوراق التً ٌكتبها فرٌقان من الناس أو ٌوقع علٌها توقٌعاً عادٌاً أو  "لعرفٌة ا "البٌنة الخطٌة غٌر الرسمٌة  - ب
 بالختم أو بالبصمة، وهذا النوع ٌطعن فٌه بإنكار التوقٌع أو البصمة أو الختم وأٌضاً بالتزوٌر. 

ًْ وٌظهره، وإذا أطلق هذا الفظ عند الفقهاء ق صد به الشهادة، أنظر كتاب ثانٌاً: البٌنة الشخصٌة: هً كل ما ٌبٌن الش
 47/ص9ج -أحمد محمد علً داود–القضاٌا واألحكام فً المحاكم الشرعٌة 
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 حث الثالث: بالم

 دفع الدفع. أحكام الدفع، وآثاره، ووقت إبدائو، وبيان

 

 وفيو أربعة مطالب:

 المطمب األوؿ: مف يممؾ حؽ دفع الدعوى 

  .المطمب الثاني: وقت دفع الدعوى 

 .المطمب الثالث: األثر المترتب عمى دفع الدعوى 

 .المطمب الرابع: بياف دفع الدفع 
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 المطمب األول:

 من يممك حق دفع الدعوى.

، أنو وجو مف وجوه الجواب عمى الدعوى 1اً كما مره سابق ويظير مف تعريؼ دفع الدعوى

اعتبره العمماء نوعًا مف الدعاوى، يقصد بو المدعى عميو رد الدعوى، ودفع قد المقامة، و 

 الخصومة عف نفسو.

فإنو عندما يمجأ الرخص طالبًا حماية القضاء، فعميو أف يسمؾ إجراء رسمو الررع والنظاـ لكي 

ستكمؿ تمؾ اإلجراءات قضى لو بما ادعاه، ولو نقص مف يترتب عمى ىذا المجوء أثره، فإف ا

ذلؾ ريء كاف لخصمو أف يجيب عمى ما يدعيو، بدفع يوجو لمخصومة فيكوف ركميًا أو 

موجيًا ألصؿ الحؽ الذي يتمسؾ بو خصمو فيكوف موضوعيًا، أو لمدعوى التي يستعمميا 

 .2عدـ القبوؿفيكوف مختمطًا بيف الركمية والموضوعية وىو ما يسمى بالدفع ب

وبذلؾ فإف الدفع عند الفقياء المسمميف ل يقبؿ إل مف المدعى عميو أو مف يمثمو ررعًا سواء 

كاف مدعى عميو في الدعوى األصمية أـ كاف في دفعيا، ألنو ىو المكمؼ بالجواب عف دعوى 

بح فييا خصمو باإلقرار أو اإلنكار أو الدفع، وقد نص الفقياء عمى أف الدفع نفسو دعوى، يص

في الدفع، فيكوف  -مدعياً -والمدعى عميو في الدعوى األصمية   -مدعى عميو -المدعي

لممدعي الذي انقمب مدعًا عميو في الدفع أف يدفع الدفع الموجو إليو، وىذه ىي القاعدة العامة 

، في قبوؿ الدفع، فإف صدر الدفع مف غير المدعى عميو، ولـ يكف ممثاًل لو ررعًا ول قانوناً 

فإنو ل يسمع ول يقبؿ، ولكنو يسمع مف غير المدعى عميو إذا تعدى إليو الحكـ عمى فرض 

صدوره، والسبب في ذلؾ يعود لما عرضناه بأف الدفع في الفقو صورة مف صور الدعوى، 

                                                             
-1
  29انظر صفحة  -تعرٌف الدفع   

 –م 2002طبعة  –أحكام الدفوع فً نظام المرافعات الشرعٌة السعودٌة  -فإاد عبد المنعم أحمد، والحسٌن علً غنٌم  2-

  95ص  -درٌة، مصرالمكتب العربً الحدٌث، االسكن
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يرترط مف أجؿ قبولو أف يبدى مف رخص لو رأف في القضية، والرأف في الدفع يكوف 

دعوى أوليما: إما دفع الخصومة عف نفسو، وثانييما: إبطاؿ " لممدعى عميو بتحقؽ أمريف:

ببياف أنيا غير مستندة إلى حؽ مستحؽ اإلداء، وبذلؾ يمحؽ بو كؿ مف يتضرر  الخصـ

بالحكـ الصادر عمى المدعى عميو، وىذا غالبًا ما يكوف عندما يتدخؿ بالدفع مف يصح لو أف 

 .1"يكوف خصمًا عف المدعى عميو

الذي أكد عميو الفقياء: أف الدفع ل يقبؿ إل مف المدعى عميو، وممف يتعدى إليو ولعؿ المفيـو 

الحكـ، ىو أف ىذا الدفع ل يجوز إثارتو مف قبؿ غير ىؤلء، ألف ذلؾ يخؿ بمبدأ المساواة بيف 

، وكما أف الدعوى ل يجوز إثارتيا مف غير مدٍع، فكذلؾ الدفع ل يصح إثارتو مف  الخصـو

مف كوف الدفع ل يكوف إل مف المدعى عميو، بعض  ويستثنىعى عميو، غير طمب المد

 :2الدفع مف غير المدعى عميو، أريرىا ما يمي يقبؿ فيياالحالت التي 

  الحالة األولى: الدفع مف أحد الورثة: إذا كاف المدعى عميو أحد الورثة، ولـ يأت بدفع صحيح

ف لـ فإف لبق يترتب عميو ضرر لبقية الورثة، مقبوؿ، ية الورثة الحؽ في دفع ىذه الدعوى، وا 

–، وذكر ابف نجيـ الحنفي 3تكف الدعوى عمييـ أصاًل، وذلؾ جائز لقياـ بعضيـ مقاـ الجميع

، وقاؿ 4:  "الدفع مف غير المدعى عميو ل يصح، إل إذا كاف مف أحد الورثة"-رحمو ا

ئر الورثة، فيما يدعى عمى : "أحد الورثة خصـ عف الميت وعف سا-رحمو ا -السرخسي

: "إذا مات رجؿ عف ديف، وخمؼ ورثة -رحمو ا-، وقاؿ ابف ابي الدـ5الميت كدعوى الديف"

                                                             
  623 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 1-
الطبعة   -األردنً المدنً القانون و الشرعٌة بٌن فقهٌة دراسة:  المرافعات نظام  -العانً علً خٌري الوهاب عبد 2-

 699ص  -األولى
 292ص -4ج -األحكام مجلة شرح فً الحكام درر - أمٌن أفندي هخواج حٌدر عل3ً- 

ًْ  َمْذَهبِ  َعلَى َوالنََّظاِئرُ  اأْلَْشَباهُ -(هـ970: ت)محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - المصري نجٌم ابن4-  َفةَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  َحِن   -الن 

 999 ص -م9999 - هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار

  48 ص – 97 ج – المبسوط – األئمة شمس سهل أبً بن أحمد بن محمد - السرخسً 5-
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فإف ادعى الكؿ بو، أو وكيؿ عنيـ، وكانوا أىاًل لمدعوى، والتوكيؿ، وأقاموا بينة عادلة عمى 

 .1الديف استحقوا جميعًا"

 ؼ عمييـ: فيجوز أف يعيف أحد الموقوؼ عمييـ : يصح الدفع مف أحد الموقو الحالة الثانية

خصمًا في الدعوى عف بقية المستحقيف في وجو المدعي، ويقبؿ دفعو ىذا، ألف الحكـ يعمو 

مع بقية المدعى عمييـ، وجاء في األرباه والنظائر: "أحد الموقوؼ عمييـ ينتصب خصمًا عف 

الدفع ممف يعمو الحكـ كالطبقة  ، وقد نص عمى ذلؾ الحنابمة في قوليـ بجواز قبوؿ2الباقي"

الثانية مف أىؿ الوقؼ مع الطبقة األولى، كأبناء األبناء مع األبناء، فقد جاء في مجمة 

األحكاـ الررعية ما نصو: "كما يقبؿ الدفع مف المدعى عميو يقبؿ ممف يعمو الحكـ عمى 

ح دفعًا مف البطف المدعى عميو، كالطبقة الثانية مف أىؿ الوقؼ مع الطبقة األولى، فما ص

 في األرباه -رحمو ا -، وذكر السيوطي3األولى يصح أف يدفع البطف الثاني وما بعده"

"بأف ما ل يجوز لمرجؿ فعمو بانفراده ل يجوز لو أف يطمب استيفاءه بأف يدعي  والنظائر:

  .4بو... ومنو مسألة الدعوى في األوقاؼ بسبب الريع ونحوه... "

  ف لـ تكف الدعوى عميو: فيسمع : الثالثةالحالة يصح الدفع مف البائع في دعوى الستحقاؽ، وا 

ف لـ تكف الدعوى مقدمة ضده، فمو أف يدفع دعوى  الدفع مف البائع في دعوى الستحقاؽ وا 

 . 5المدعي، ليدفع الضرر الذي قد يمحؽ بو إذا حكـ عمى المدعى عميو

                                                             
1
تحقٌق محً  -ادب القضاء -(هـ642: ت)-شهاب الدٌن أبً اسحاق ابراهٌم بن عبد هللا الهمدانً الحمً -ابن ابً الدم -

 633ص  – 9ج -بغداد–مطبعة االرشاد  -م9984-هـ9404-الطبعة األولى -هالل السرحان
ًْ  َمْذَهبِ  َعَلى َوالنََّظاِئرُ  اأْلَْشَباهُ - محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - المصري نجٌم ابن 2- َفةَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  َحِن   999 ص  -الن 

هـ 9409الطبعة األولى:  –تحقٌق  عبد الوهاب ابراهٌم ابو سلٌمان  -مجلة األحكام الشرعٌة –احمد بن عبد هللا  -القاري 3-

    629ص  -2942المادة  –م 9989 -

-4
 األولى،: الطبعة -العلمٌة الكتب دار  -والنظائر األشباه -(هـ999: ت)الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبد -السٌوطً  

  506ص  -م9990 - هـ9499
طبعة  -لبنان –بٌروت  -دار الجبل –دعوى التناقض والدفع فً الشرٌعة االسالمٌة  -محمد راكان ضٌفا هللا –الدغمى  5-

    980ص -هـ 9499أولى 
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  يؿ: ألف براءة األصيؿ توجب براءة الكفيؿ، إذا يقبؿ الدفع مف األصيؿ عف الكف الرابعة:الحالة

كانت باألداء، أو اإلبراء، كما ينتصب الكفيؿ بالديف عف المديوف، بأف يدفع عنو دعوى مف 

ادعى الديف، فإذا كاف قد دفع لمدائف ما كفؿ بو، فإنو يدفع عنو بدعوى يقيميا ضد الدائف، 

 .1ويذكر بيا أنو دفع لو المدعى بو

  وىو ما يعرؼ حديثًا بالدفاع، فيسمع القاضي جواب 2الُمسخَّر: يقبؿ الدفع مف سةالخامالحالة :

عف المدعى عميو إذا كاف غائبًا، بعد أف يأذف لو القاضي بالجواب عمى الدعوى نيابة  ُمسخَّر

بالضرورة، فإف الدعوى التي يتقدـ بيا  ُمسخَّر، ولقد عمؿ الفقياء قبوؿ الدفع مف ال3عف الغائب

ي عمى خصـ غائب تستدعي جوابًا، حفظًا لمحقوؽ، وحيث تعذر جواب الغائب، فإف المدع

" وىو ل يستطيع أف ُمسخَّرالقاضي ينصب مف يقـو مكانو ويعرؼ ىذا في القضاء باسـ "ال

يدفع الدعوى إل باإلنكار، إذ أف أسوأ أحواؿ الغائب أف ينكر، فإف أجاب المسخر باإلنكار، 

 .4ب طمبو حسب دعواهفسمع منو المدعي ويجا

 

 

 

 

                                                             
    988 ص -الحقٌقٌة الدعوى استماع أصول -أفندي -حٌدر علً 1-

ر 2- بالضم بمعناه وسخرته فً العمل  "السخرى  " : السخرة، ما سخرت من الخادم أو دابة بال أجر وال ثمنالُمسخَّ

/ و المقصود به  269 ص ،9ج  - الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر حالمصبا - الفٌومً بالتشغٌل، استعملته مجاناً، انظر: 

 بن محمد بن أحمد -الولٌد  ، انظر:  أبو"هنا  ان ٌنصب القاضً وكٌالً عن الغائب تسمع الخصومة علٌه ٌحضره المسخر 
 – الحلبً البابً -ام األحك معرفة فً الحكام لسان  -(هـ882: ت)الحلبً الحلبً الثقفً الشِّْحَنة ابن الدٌن لسان محمد،

    228ص  -9973 – 9393 الثانٌة،: الطبعة -القاهرة
    983ص  – االسالمٌة الشرٌعة فً والدفع التناقض دعوى -هللا ضٌفا راكان محمد – الدغمى  3-

-4
ْحَنة ابن الدٌن لسان محمد، بن محمد بن أحمد - الولٌد أبو   فً الحكام نلسا  -(هـ882: ت)الحلبً الحلبً الثقفً الشِّ

      228 ص -األحكام  معرفة
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 المطمب الثاني: 

 .دفع الدعوى وقت

. واختمفوا في دفع الدعوى بعد 1الفقياء وأىؿ القانوف عمى أنو يجوز دفع الدعوى قبؿ الحكـ اتفؽ

  الحكـ عمى قوليف: 

 .2القوؿ األوؿ: ذىب الحنفية وقوؿ لممالكية، إلى أنو يجوز دفع الدعوى بعد الحكـ

قبؿ  حنفي  ذلؾ األمر؛ وقالوا بأنو يجوز دفع الدعوى قبؿ الحكـ وبعده كما يجوزوقد ذكر فقياء ال

  جائز، إذا وجد خمؿ في التقاضي.   ، وذلؾ ألف استئناؼ الحكـ بعد صدوره3البينة وبعدىا

، وذلؾ لتنظيـ 4القوؿ الثاني: ذىب الرافعية، والحنابمة؛ إلى أنو ل يجوز دفع الدعوى بعد الحكـ

 القضاء  

 

 
                                                             

 -(هـ696: ت) الحنفً البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزٌز عبد بن أحمد بن محمود الدٌن برهان المعالً أبو -مازة  بنا 1-

 لكتبا دار -الجندي سامً الكرٌم عبد: المحقق -عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً الفقه فً البرهانً المحٌط
 بن أحمد بن محمد القاسم، أبو -جزي  ابن/ 243ص -9ج -م 2004 - هـ 9424 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة،

 بن علً الحسن أبو - الماوردي/ 998ص  – 9ج – الفقهٌة القوانٌن - (هـ749: ت) الغرناطً الكلبً هللا، عبد بن محمد

 شرح وهو الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاوي -(هـ450: ت) البغدادي، البصري حبٌب بن محمد بن محمد

 – بٌروت العلمٌة، الكتب دار -الموجود عبد أحمد عادل الشٌخ - معوض محمد علً الشٌخ: المحقق - المزنً مختصر
 تقً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان -الصالح  ابن/ 70ص  – 7ج -م 9999- هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان

 – الكتب عالم,  والحكم العلوم مكتبة -القادر عبد هللا عبد موفق. د: المحقق -الصالح  ابن فتاوى - (هـ643: ت)الدٌن

  302ص – 9ج -9407 األولى،: الطبعة -بٌروت

عٌنًا الحطاب/ 243 ص-9ج -  عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً الفقه فً البرهانً المحٌط - مازة ابن2-   لر 

 فً الجلٌل مواهب -(هـ954: ت) المغربً، الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن شمس -المالكً

 983ص – 5ج -.م9992 - هـ9492 الثالثة،: الطبعة- الفكر دار - خلٌل مختصر شرح
3
ًْ  َمْذَهبِ  َعلَى َوالنََّظاِئرُ  َباهُاأْلَشْ  -(هـ970: ت) المصري محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - نجٌم ابن - َفةَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  َحِن  - الن 

 990ص – 9ج  –م  9999 - هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان  – بٌروت العلمٌة، الكتب دار

 صربم الكبرى التجارٌة المكتبة -المنهاج شرح فً المحتاج تحفة  -الهٌتمً حجر بن علً بن محمد بن أحمد -حجر ابن  4-

 بن موسى - النجا أبو/  323ص -90ج -م 9983 - هـ 9357: النشر عام -طبعة بدون: الطبعة -محمد مصطفى لصاحبها

 عبد: المحقق-(هـ968: ت) الدٌن، شرف الصالحً، ثم المقدسً، الحجاوي سالم بن عٌسى بن سالم بن موسى بن أحمد

 399ص  – 90ج – لبنان – بٌروت المعرفة دار -السبكً موسى محمد اللطٌف
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 المطمب الثالث:

 .األثر المترتب عمى دفع الدعوى

أوًل: متى وجد الدفع الصحيح مف المدعى عميو أو مف يمثمو، صار بذلؾ مدعيًا، والمدعي مدعى 

عميو، وحينئذ يسير القاضي مع الخصـو كسيره في الدعوى األصمية فيسأؿ المدعي األصمي والذي 

جراءاتياتغير مركزه إلى مدعى عميو، عف جوابو عمى   .1دعوى الدفع كما ىو متبع في الدعوى وا 

 -ثانيًا: وأما إذا أجاب المدعى عميو بدفع غير صحيح، كأف لـ يستوؼ الدفع رروطو أو أحدىما

ل يكوف صحيحًا، وعمى القاضي أف يفيـ المدعى عميو بأف لو أف يجيب  -حينئذ -فإف الجواب

ل اعتبره ناكاًل عف الجواب   .2ويقضى عميوجوابًا صحيحًا وا 

ثالثًا: إذا أقر المدعي بما دفع بو خصمو المدعى عميو لزمو ما أقر بو، واندفعت دعواه األصمية 

وصرؼ القاضي النظر عنيا، وكاف لمدافع الحتجاج بالحكـ الصادر بقبوؿ دفعو أماـ أي قاض 

سأؿ الدافع عما يجدد المدعي دعواه عنده، أما إذا ما أنكر المدعي دفع خصمو، فإف لمقاضي أف ي

ف عجز عف  لديو مف بينات تثبت دفعو، فإف أثبتو بحجة ررعية اندفعت دعوى المدعي األصمي، وا 

يطمبيا مف المدعي األصمي، فإذا طمبيا  اإلثبات، أفيمو القاضي بأف لو طمب اليميف النافية لدفعو

ع وصرؼ القاضي وجو القاضي اليميف الررعية إلى المدعي األصمي، فإف نكؿ عف اليميف الدف

 .3النظر عف الدعوى األصمية لسقوطيا بقياـ دعوى دفع وصحتيا

                                                             
-1
 639 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 

  955 ص/30ج – اإلسالمٌة البحوث مجلة -دفع الدعوى  –القحطانً  2-

  986 ص -الحقٌقٌة الدعوى استماع أصول -حٌدر علً -أفندي 3-
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رابعًا: إذا عجز المدعي في دعوى الدفع عف إثبات ما دفع بو، وحمؼ خصمو عمى نفى دعوى 

الدفع، فإف دعوى الدفع تصبح ساقطة، أما سير القاضي حينئذ في الدعوى فإنو يتحو إلى واحد مف 

 أمريف:

ضمف دفع الدافع إقرارًا بالدعوى كدفع دعوى الديف باألداء أو اإلبراء لذات الديف األوؿ: إذا ت -

 فإف القاضي يفصؿ الخصومة بإلزاـ الدافع بما أقر بو.

وصورة ىذا الدفع أف يجيب  -الثاني: إذا لـ يتضمف دفع الدافع إقرارًا بما يدعيو المدعي -

وى فإف القاضي حينئذ يسير في نظر المدعى عميو بأف المدعي كاف قد أبرأه مف ىذه الدع

 .1الدعوى األصمية، كما لـ يكف ىناؾ دفع

 المطمب الرابع: 

 بيان دفع الدفع.

 إذا تابعنا الحديث عف الدفوع فينبغي أف نبيف ما المقصود مف دفع الدفع.

  المقصود بدفع الدفع: ىو أف يأتي المدعي األصمي بدفع لدفع المدعى عميو فكما يصح دفع

 .2وى، يصح دفع الدفعالدع

 :أمثمة عمى دفع الدفع 

المثاؿ األوؿ: لو ادعى عمى آخر بمبمغ كذا دينًا عمى أنو أخذه منو عمى جية القرض، فدفع  (أ 

المدعى عميو الدعوى قائاًل: نعـ، قد أخذت منؾ ىذا المبمغ عمى جية القرض، لكني قد أديتو 

                                                             
-1
    957 ص/30ج – اإلسالمٌة البحوث مجلة - الدعوى دفع – القحطانً 

ًْ  َمْذَهبِ  َعَلى َوالنََّظاِئرُ  اأْلَْشَباهُ - محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - المصري نجٌم ابن 2- َفةَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  َحِن    990 ص -الن 
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رتني أف أرسؿ ىذا إلى فالف، وقد سممتو إليؾ، فدفع المدعي األصمي دفعو قائاًل: إنؾ قد أم

لو، فأنكر المدعى عميو ىذا الكالـ، ثـ بعد ذلؾ أقاـ المدعي البينة عمى ما ادعاه مف دفع 

 .1الدفع

إذا ادعى المدعي مف آخر قائال: إف لي في ذمتؾ كذا دراىـ مف جية القرض فأجابو المدعى  (ب 

المدعي دفعو قائاًل: إف اإلبراء المذكور كاف  عميو قائاًل: قد أبرأتني مف المبمغ المذكور فدفع

 .3وأثبت مدعاه ىذا فيكوف فد دفع الدفع ،2بطريؽ المواضعة وفسر المواضعة

لو دفعت الزوجة دعوى الطاعة المرفوعة في مجمس القضاء، بانرغاؿ ذمة الزوج بتوابع  (ج 

ى حكـ سابؽ المير، وأثاث البيت بقيمة ألفي دينار، فدفع الزوج دفعيا بأنيا حصمت عم

بالتوابع المطموبة مف مدة طويمة، وأنو أرسؿ إلييا أكثر مف جية رسمية وغير رسمية لستالـ 

 . 4التوابع فرفضت، وىنا يكوف دفع الزوج دفع الدفع

 

 

 

 

 

                                                             
    299ص/4ج -األحكام مجلة شرح فً الحكام درر - أمٌن أفندي خواجه - حٌدر علً 1-

-2
 الفضل أبً بن الفتح أبً بن محمد -المقنع  ألفاظ على المطلعمواضعة: هً عبارة عن بٌع برأس المال، انظر كتاب ال 

 السوادي مكتبة - الخطٌب محمود وٌاسٌن األرناإوط محمود: المحقق -(هـ709: ت) الدٌن شمس هللا، عبد أبو البعلً،

    285 – م 2003 - هـ9423 األولى الطبعة: الطبعة -للتوزٌع

 220ص/4ج -األحكام مجلة شرح فً الحكام درر - أفندي أمٌن خواجه  -حٌدر علً 3-

دار  -م2003 -هـ9424 -طبعة األولى -أصول اإلجراءات القضائٌة والتوثٌقات الشرعٌة –محمد حسٌن  -ابو سردانه 4-

   37ص -العلوم ،األردن
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 : نيالفصل الثا

  ا في المحاكم، وتطبيقاتيا.، وصورىالدفوع الشكمية مفيوميا

 

 : ثالثة مباحثوفيو  

 :والتفريؽ بينيا وبيف الدفوع  وقواعدىا، وأثرىا، مفيـو الدفوع الركمية، المبحث األوؿ

 الموضوعية.

  :صور الدفوع الركمية أماـ المحاكـ الررعية.المبحث الثاني 

  الدفوع الركمية لدعاوى الوقؼ والوصية والميراث.المبحث الثالث: تطبيقات 
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 المبحث األول: 

 وأثرىا، والتفريق بينيا وبين الدفوع الموضوعية. مفيوم الدفوع الشكمية، وقواعدىا،

 

 وفيو خمسة مطالب:

 .المطمب األوؿ: مفيـو الدفوع الركمية 

 :قواعد الدفوع الركمية.  المطمب الثاني 

 .المطمب الثالث: وقت إثارة الدفوع الركمية 

 .الفرع األوؿ: وقت إثارة الدفع الركمي في الفقو اإلسالمي 

 رة الدفع الركمي في القانوف. الفرع الثاني: وقت إثا 

 .المطمب الرابع: أثر الدفوع الركمية 

 .المطالب الخامس: الفرؽ بيف الدفوع الركمية والدفوع الموضوعية 
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 المطمب األول: 

 مفيوم الدفوع الشكمية.

  وىي الدفوع التي  تتعمؽ باإلجراءات المتعمقة بالدعوى كما ىو واضح مف اسميا، والتي يجب

ؿ أي طمب، أو دفع يتعمؽ بو المساس بأصؿ الحؽ أو موضوع الدعوى، وىدفيا إبداؤىا قب

تفادي الحكـ مؤقتًا، وذلؾ بسبب وجود خمؿ في اإلجراءات التي ليس ليا أي عالقة بموضوع 

 .1الدعوى، كالدفع بعدـ الختصاص المكاني

 

 المطمب الثاني: 

 قواعد الدفوع الشكمية.

 :2ة مف القواعد نذكرىا فيما يميتخضع الدفوع الركمية إلى مجموع

 أوًل: وقت ابداء الدفوع الركمية:  -

ينبغي إبداء الدفوع الركمية قبؿ التكمـ في موضوع الدعوى، أي في مستيؿ النزاع وقبؿ الدخوؿ  (أ 

ل سقط الحؽ في اإلدلء بيا، فالتراخي في إثارتيا إلى ما بعد الخوض في  في األساس، وا 

زؿ عنيا صاحب المصمحة ما لـ يكف الدفع متعمقًا بالنظاـ العاـ، الموضوع يحمؿ عمى أنو تنا

فتجوز إثارتو في أية حالة تكوف عمييا الدعوى، كالدفوع بعدـ الختصاص المتعمقة بالوظيفة أو 

بنوع القضية أو بقيمتيا، وىناؾ مف يرى بأف أساس ىذه القاعدة ليس النزوؿ الضمني، ألف 
                                                             

 العٌلوي/ 594 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون سالمٌةاإل الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 1-

 – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 200 ص –الوضعٌة واألنظمة السرٌعة بٌن القضائٌة الدعوى – أحمد بن سلٌمان –

 974ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح
ص   -2008طبعة  -دار الفالح للنشر والتوزٌع -مة للدفوع المدنٌة دراسة مقارنةالنظرٌة العا -ابراهٌم حرب -محٌسن 2-

 بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن /  970ص -9ج – المرافعات قانون فً الدفوع نظرٌة – احمد – الوفا ابو/  32

    629 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة
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ن ما ىو تحديد واقعة معينة ىي الكالـ في الموضوع بحيث النزوؿ عف الحؽ ل يفترض، وا 

يترتب عمى تحققيا سقوط الحؽ في الدفع، ويتحقؽ ىذا السقوط بصرؼ النظر عف إرادة 

صاحب الدفع، وسواء أعمـ بحقو فيو أـ بالسبب المنرئ ليذا الحؽ أـ لـ يعمـ، فإذا تمسؾ 

ي الموضوع بعد ذلؾ. ويجب إبداؤىا الخصـ بدفع ركمي، فإف ىذا الدفع ل يسقط بعد كالمو ف

قبؿ إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعد القبوؿ تحت طائمة السقوط، فإذا أقدـ 

المدعى عميو عمى إبداء دفع موضوعي أو أي طمب يتعمؽ بالموضوع كالطمب العارض، أو 

في الموضوع  أي طمب يتعمؽ بأدلة الموضوع كطمب إحالة الدعوى لمتحقيؽ لسماع ريود نفي

أو طمب الحكـ بتزوير السند الذي قدمو المدعي، كؿ ذلؾ يؤدي إلى سقوط الحؽ في إبداء 

 الدفوع اإلجرائية، مف ذلؾ طمب التأجيؿ إل إذا بني عمى سبب موضوعي.

ل سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا، فال يستطيع  (ب  يجب إبداء جميع الدفوع الركمية )اإلجرائية( معًا وا 

و أف يبدي دفعًا ببطالف صحيفة الدعوى )لئحة الدعوى( في جمسة ثـ يبدي دفعًا المدعى عمي

آخر بعدـ الختصاص المحمي في جمسة أخرى، بؿ يجب إبداؤىما معًا في جمسة واحدة أو 

 مذكرة واحدة.

يجب إبداء الدفوع الركمية )اإلجرائية( التي لـ يسقط الحؽ في إبدائيا في لئحة الطعف في  (ج 

ل  سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا، فإذا صدر حكـ في موضوع الدعوى بناء عمى إعالف الحكـ وا 

باطؿ، جاز لممحكـو عميو التمسؾ ببطالف إعالنو عف طريؽ الطعف في الحكـ رريطة إبدائو 

 في أوؿ مناسبة وىي لئحة الطعف.

ى الخصـ أف وجوب إبداء أوجو الدفع الركمي وأسبابو معًا وقبؿ التكمـ في الموضوع: ليس عم (د 

يبدي سائر دفوعو الركمية معًا وقبؿ الخوض في الموضوع، فحسب، بؿ عميو أيضًا إبداء 

سائر األوجو التي تقـو عمييا ىذه الدفوع وأسبابيا دفعة واحدة، فال يجوز لو عمى سبيؿ المثاؿ 
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التمسؾ بعدـ الختصاص المحمي لسبب ما في مرافعتو الرفوية ثـ يدلي بعد ذلؾ بمذكرة 

 تمسؾ فييا بعدـ الختصاص المحمي لسبب آخر.ي

 الحالت المستثناة من ىذه القاعدة: -

 يستثنى مف حكـ القاعدة المتعمقة بوقت إبداء الدفوع الركمية ما يمي:

الدفوع المتعمقة بالنظاـ العاـ، فيذه الدفوع مما يجوز اإلدلء بيا في أية حالة تكوف عمييا  -1

حكمة النقض )التمييز(، كالدفع بعدـ الختصاص المتعمؽ اإلجراءات ولو ألوؿ مرة أماـ م

 .1بالوظيفة وبنوع الدعوى أو قيمتيا، والدفع بعدـ توقيع لئحة الطعف بالستئناؼ مف قبؿ محاـ

الدفوع التي ينرأ الحؽ في اإلدلء بيا بعد التكمـ في الموضوع كالدفع بالتمسؾ بميعاد معيف،  -2

مسة أخرى ألي سبب استجد بعد رفع الدعوى، والدفع بإسقاط والدفع بتأخير نظر القضية إلى ج

  .2الخصومة، أو باعتبارىا كأف لـ تكف

 

 

 

 

 

                                                             
/ 622  ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم حمدم – ٌاسٌن 1-

        35 ص  -2008 طبعة -والتوزٌع للنشر الفالح دار -مقارنة دراسة المدنٌة للدفوع العامة النظرٌة -حرب ابراهٌم -محٌسن
2
 / 622  ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون سالمٌةاإل الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن -

       35 ص  -2008 طبعة -والتوزٌع للنشر الفالح دار -مقارنة دراسة المدنٌة للدفوع العامة النظرٌة -حرب ابراهٌم -محٌسن
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 المطمب الثالث:

 وقت إثارة الدفوع الشكمية.

 الفرع األول: وقت إثارة الدفع الشكمي في الفقو اإلسالمي:  -

مي لممرافعات، إل أنو كما لـ يذكر الفقياء أحكامًا لمدفع الركمي لضيؽ نطاقو في النظاـ اإلسال

ل فإف تأخر الدفع إلى  يبدو يكوف محمو قبؿ الجواب عمى الدعوى باإلقرار أو اإلنكار أو الدفع، وا 

بعد الجواب دؿ ذلؾ عمى رضاه باألمر الواقع، فيرد دفعو، فمو قاؿ المدعى عميو: ل أجيب ألنني 

الذي يريد المخاصمة عنده، حيث إف أريد التحاكـ بيف يدي القاضي الحنفي، صرؼ إلى الحاكـ 

 . 1المفيـو مف ىذا النص أف الدفع بعدـ اختصاص القاضي يكوف قبؿ الجواب عمى الدعوى

 : 2الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الشكمي في القانون -

اتفؽ فقياء القانوف عمى أف الدفع الركمي يجب إبداؤه قبؿ البدء بالخصومة، أي قبؿ إبداء أوجو 

لموضوعية، وىذا ىو األصؿ، وذلؾ ألف ىذا الدفع يتعمؽ باإلجراءات الركمية التي ررعت الدفع ا

 لتكوف وسائؿ لضماف مناقرة وبحث الدعوى، ويستثنى مف ذلؾ: 

                                                             
-1

 والقانون، الشرٌعة علوم دراسات، -الدعوى دفع إثارة وقت -الشرٌفٌن هللا عبد وٌوسف ربابعه، هللا عبد 

    22 ص -9،2008،العدد35المجلد
 ابو/  629 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 2-

  947ص -9ج – المرافعات قانون فً الدفوع نظرٌة – احمد – الوفا
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الدفوع الركمية التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ، فإنو يجوز إثارتيا في أي مرحمة تكوف عمييا الدعوى  - أ

عنى أف الدفوع التي ل تتعمؽ بالنظاـ العاـ يجب أف تثار ول تتقيد إثارتيا في وقت معيف، بم

ل سقط الحؽ بإثارتيا.  قبؿ اإلجابة عمى موضوع الدعوى  وا 

، فإف الحؽ في ىذا  - ب حالة طمب تأجيؿ الدعوى مف أجؿ الطالع عمى مستندات قدميا الخصـو

عمى ما جاء في ىذه الدفع ل ينرأ إل بعد تقديـ تمؾ المستندات، ولكف إذا بادر الخصـ بالرد 

 .المستندات سقط حقو في ىذا الدفع
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 المطمب الرابع:

 أثر الدفوع الشكمية. 

 :1يترتب عمى اعتبار األحكاـ الصادرة في الدفوع الركمية أثار، وىي

  الحكـ الصادر بقبوؿ الدفوع الركمية ل يمس أصؿ الحؽ المدعى بو، ول يترتب عميو انياء

 النزاع

 انقضاء الخصومة أماـ المحكمة، ولكف ل يؤدي إلى ضياع  وع الركمية يترتب عميوقبوؿ الدف

إلى تأخير دعواه أو تجديدىا، وتارة يمكنو   النتيجة أنو قد يضطر تكوفحؽ المدعي، و 

 تجديدىا حاًل، وتارة يجب عميو انتظار مدة معمومة أو إجراء أعماؿ مخصوصة

   عمى ورؾ السقوط  الحؽ، إل إذا كاف و ضياع الحؽقبوؿ الدفوع الركمية ل يترتب عمي

، ل الحكـ التقادـ الحؽبمضي المدة قبؿ أف يمكنو رفع دعوى جديدة فيكوف السبب في سقوط 

 بالدفع الركمي 

 نما بطالف عمؿ مف أعماليا،  دفوع ىناؾ ركمية ل يترتب عمييا انقضاء الخصومة مف أوليا وا 

إجراءات الخصومة حيث يترتب عمى الحكـ بيا ببطالف وىذه ىي الدفوع ببطالف إجراء مف 

الذي وجو إليو الدفع، واعتباره كأف لـ يكف، فيسقط ويسقط معو جميع اإلجراءات  اءاإلجر 

المتأخرة عنو، واآلثار القانونية المترتبة عميو، ولكنو ل يؤثر فيما تقدـ عميو مف اإلجراءات ما 

ل يؤثر عمى اإلجراءات التالية لو إذا كاف ليا كياف  لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ، كما أنو

 مستقؿ ولـ تكف مترتبة عميو. 

                                                             
/  637-636 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون سالمٌةاإل الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 1-

 274ص -9ج – المرافعات قانون فً الدفوع نظرٌة – احمد – الوفا ابو
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 مب الخامس: المط

 الفرق بين الدفوع الشكمية والدفوع الموضوعية.

 : 1تختمؼ الدفوع الركمية عف الدفوع الموضوعية مف حيث

و ىذا بحكـ تعمقو إبداؤىا: الدفع الموضوعي يجوز إداؤه في أية مرحمة مف مراحؿ الدعوى - أ

في حيف يجب إبداء الدفع الركمي قبؿ  بذات الحؽ المتنازع عميو ول يتعمؽ بالنظاـ العاـ،

ويستثنى مف ىذه القاعدة الدفع المتعمؽ بالختصاص أو بالنظاـ العاـ,  الدفع في الموضوع،

 لفصؿ. إضافة الى ىذا فإنو يتعيف إبداء الدفوع الركمية جممة لضماف عدـ التأخير في ا

البت في الدفع: يجب عمى المحكمة أف تثير الدفوع الركمية تمقائيًا؛ ألنيا تتعمؽ بالنظاـ  - ب

 العاـ، ول يجوز لممحكمة إثارة الدفوع الموضوعية تمقائيًا؛ ألنيا ل تتعمؽ بالنظاـ العاـ. 

يمس  اآلثار: الحكـ الصادر في الدفوع الركمية ل يحوز حجية الريء المقضي بو، بحيث ل- ت

نما يرتب انقضاؤه أماـ المحكمة، ويعد فرعيًا، ألنو  جوىر الحؽ، ول يرتب إنياء النزاع، وا 

يصدر قبؿ الفصؿ في جوىر القضية، أما الحكـ الصادر في الدفوع الموضوعية يحوز حجية 

الريء المقضي بو، بحيث يعتبر فاصاًل في الموضوع، ويترتب عميو إنياء النزاع عمى أصؿ 

دعى بو، ومف ثـ بمجرد ما تصدر المحكمة حكميا فييا تستنفذ وليتيا ول تنظر فييا الحؽ الم

 مف جديد، ول يسوغ تجديد نفس القضية أماـ أية محكمة.

الستئناؼ: إذا تـ استئناؼ الحكـ الصادر عف الدفوع الركمية بقبولو، ل يطرح أماـ محكمة - ث

ؽ بيذا الدفع دوف موضوع الدعوى، فإذا ألغت الدرجة الثانية )الستئناؼ( إل النزاع المتعم

                                                             
-1
 -دفع الدعوى فً الشرٌعة االسالمٌة وتطبٌقاته فً نظام المرافعات الشرعٌة السعودي -علً بن حسن بن جعفر -العتمً 

 ص  -مقارنة  دراسة المدنٌة للدفوع العامة النظرٌة -حرب ابراهٌم -محٌسن/ 905ص  -منٌةجامعة ناٌف العربٌة للعلوم اال

38 
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الحكـ البتدائي أعادت القضية إلى محكمة الدرجة األولى )البتدائية( لتبت في الموضوع 

ألنيا ىي صاحبة الولية فييا دائما، إما إذا تـ استئناؼ الحكـ الصادر عف الدفوع 

)الستئناؼ( فإذا ألغت الحكـ الموضوعية، يطرح الموضوع برمتو أماـ محكمة الدرجة الثانية 

  البتدائي، ألزمت بالبت مف جديد في موضوع الدعوى. 
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 المبحث الثاني:

 أمام المحاكم الشرعية.الدفوع الشكمية صور 

 

 وفيو مطمباف:

 .المطمب األوؿ: الدفوع الركمية أماـ المحاكـ البتدائية 

 ية أماـ محاكـ الستئناؼ.المطمب الثاني: الدفوع الركم 
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 المطمب األول:

 الدفوع الشكمية أمام المحاكم البتدائية.

 .  2المحكمة برؤية الدعوى 1الفرع األول: الدفع بعدم اختصاص 

وىو الدفع الذي يقصد بو منع المحكمة مف الفصؿ في الدعوى المعروضة أماميا لخروجيا 

ويتمثؿ ىذا الدفع بعدـ أحقية المحكمة برؤية  ،3عف حدود وليتيا طبقا لقواعد الختصاص

الدعوى، حيث أف المدعى عميو ل يجبر عمى المرافعة أماـ محكمة غير محكمة محمو أو 

إقامتو، ويحؽ لممدعى عميو أف يسقط ىذا العتراض إما صراحة بإعالف قبولو برؤية الدعوى، 

 لدعوى دوف إثارة ىذا الدفع.أو بالدللة وذلؾ بسكوتو عف العتراض، ودخولو في أساس ا

وبالنظر إلى القضاء الررعي في المحاكـ الررعية فإننا نجد أف الدفع بعدـ الختصاص ينقسـ  

 إلى قسميف:

أوًل: الدفع بعدـ الختصاص النوعي أو )الوظيفي(: ويقصد بو سمطة المحكمة في النظر في  -1

ـ العاـ مف حيث أف المحكمة منازعات معينو،  وقد تميز ىذا الختصاص بأنو مف النظا

 ، تتعرض مف تمقاء نفسيا ليذه المسألة وتفصؿ فييا دوف الحاجة إلى طمب مف أحد الخصـو

وأيضًا يتميز بأنو يقبؿ في أي دور مف أدوار المحاكمة سواء في البداية أو الستئناؼ، 

اء في المادة ، فقد ج4وتستطيع محكمة الستئناؼ نفسيا أف تنظر فيو ولو لـ يطمب منيا ذلؾ

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية، بياف الختصاص الوظيفي لممحاكـ الررعية، 2)

 .5والقضايا التي تنظرىا المحاكـ الررعية

                                                             
كلمة االختصاص فً اللغة مؤخوذة من خصص: وهً مشتقاتها كخصصه، واختصه، وغٌرها تدور على معنى افراده  1-

    .24ص ،7ج – العرب لسان - منظور ابن -بالشًء دون غبره... انظر

-2
  994ص  –جواب المدعى علٌه على الدعوى وتطبٌقاتها فً المحاكم الشرعٌة  –عبد هللا محمد  –أبو رٌا  

القضاء والدعوى  -علً محمد احمد -داود/  988ص -9ج – المرافعات قانون فً الدفوع نظرٌة – احمد – الوفا ابو 3-

  390ص  -9ج -دار الثقافة -هـ 9433 -م 2092الطبعة االولى: -واالثبات والحكم فً الشرٌعة اإلسالمٌة والتطبٌق القضائً
-4
   89 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو 
 االردنٌة الرسمٌة الجرٌدة من( 9449)العدد  فً المنشور – م9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 5-

  . 939 ص -م9/99/9959 ارٌخبت( االردنً )الحكم
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ثانيًا: الدفع بعدـ الختصاص المحمي )المكاني(: ويقصد بو وجود رابطة بيف المحكمة  -2

، وقد 1ب أف تنظر القضية تمؾ المحكمةوالقضية المرفوعة إلييا وىذه الرابطة تجعؿ مف المناس

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية بياف اختصاص المحكمة المحمي 3جاء في المادة )

 . 2)المكاني(

ويظير مثؿ ىذا الدفع عندما ينكر المدعى عميو وجود  الفرع الثاني: الدفع بعدم الخصومة: 

ف تعتبر ررطًا مف رروط الدعوى، خصومة بينو وبيف المدعي، حيث إف الخصومة بيف الطرفي

فإذا أثبت المدعى عميو دفعو ردت الدعوى، وبذلؾ تندفع الخصومة عف المدعى عميو، ويخرج 

، مثاًل: كأف يدعي ممكية عيف في يد المدعى عميو، فيكوف جواب 3عف كونو خصمًا لممدعي

تدعييا ىي لفالف  المدعى عميو بالدفع، فيدفع دعوى المدعي بقولو: إف ىذه العيف التي أنت

 .4غائب، فقاـ المدعى عميو، وأثبت دفعو باإلقرار أو البينة، وبذلؾ تندفع عنو الخصومة

: ومثاؿ ذلؾ: لو أقاـ الزوج دعوى طاعة الفرع الثالث: الدفع بارتباط الدعوى بدعوى أخرى 

الزوجة، عمى زوجتو، ودفعت الزوجة دعوى الطاعة بدعوى التفريؽ لمرقاؽ والنزاع المقامة مف 

فعمى المحكمة أف توحد بيف الدعوتيف، ثـ تفصؿ في دعوى الرقاؽ والنزاع أوًل، فإف ثبتت 

صارت فييا و إل ردتيا، ثـ انتقمت إلى بحث موضوع الطاعة، ألنو ليس مف العدؿ الحكـ 

بالطاعة عمى مف ترتكي الضرر مف زوجيا، وتطمب بالتفريؽ بينو وبينيا، دوف أف ينظر في 

 . 5ويفصؿ فييا أولً ركواىا 

لضماف حسف سير العدالة يقتضي  الفرع الرابع: الدفع بوجود نفس الدعوى في محكمة أخرى: 

عدـ إقامة دعوتيف في نفس الموضوع أماـ محكمتيف في درجة واحدة ومف نفس النوع، مثؿ 
                                                             

     900 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – البصل أبو 1-

-2
     م.9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 

-3
   982ص/4ج -األحكام مجلة شرح فً الحكام درر - أمٌن أفندي خواجه - حٌدر علً 

 احمد -داود / 228 ص -7ج - الدقائق كنز شرح الرائق البحر -محمد بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - المصري نجٌم ابن 4-

 320 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات والدعوى القضاء -علً محمد
 994ص  -جواب المدعى علٌه على الدعوى -عبد هللا -أبو راٌا -5
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ىذه األحكاـ تؤدي إلى إىدار حجية الريء المقضي بو ألف تضارب األحكاـ ينفي عنيا 

 . 1يتيا، ولذلؾ لضماف صحة اإلجراءات وسالمة المضموفحج

وذلؾ بعدـ صحة دعوى المدعي مف حيث نقص  الفرع الخامس: الدفع بعدم صحة الدعوى: 

ررط مف رروط صحتيا كانتفاء المصمحة لممدعي التي يحمييا القانوف، أو أنيا مصمحة، 

ف مراحؿ الدعوى حتي بعد ولكف لـ يحصؿ عمييا اعتداء ويكوف ىذا الدفع في أي مرحمة م

صدور الحكـ وكذلؾ لنعداـ الصفة لممدعي، وعدـ وجود توقيع عمى لئحة الدعوى، وىذا ل 

، ويجب عمى القاضي رد أي دعوى لـ تكتمؿ رروطيا واعتبره 2يتعرض إلى موضوع الدعوى

 .3الفقياء مف واجبات القاضي

دـ تبميغ المدعى عميو تبميغًا صحيحًا، وذلؾ بع الفرع السادس: الدفع ببطالن أوراق التبميغ: 

، فمذلؾ يجب تبميغ المدعى عميو تبميغًا يتضمف  والتبميغ تطبيؽ لمبدأ المواجية بيف الخصـو

تكميفو بالخضور أماـ المحكمة في الجمسة المحددة في الدعوى، وتمييدًا ليذا أوجب القانوف 

ليوـ التالي مف تقديـ الدعوى عمى الكاتب المختص أف يسمـ أوراؽ التبميغ وصورىا في ا

وتسجيميا في سجؿ خاص )األساس( في المحكمة، وعمى الموظؼ المختص تبميغ أوراؽ 

مف  (18، ونصت المادة )4الدعوى إلى المدعى عميو، قبؿ تاريخ الجمسة، ووقت الحضور

                                                             
-1
 والدعوى القضاء -علً محمد احمد -داود/  253ص -9ج – المرافعات قانون فً الدفوع رٌةنظ – احمد – الوفا ابو 

    390 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات
       76ص -الحقٌقٌة الدعوى استماع أصول -حٌدر علً -أفندي 2-

-3
 -/ داود625 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون سالمٌةاإل الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 

   390 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات والدعوى القضاء -علً محمد احمد

بً الحدٌث المكتب العر -أحكام الدفوع فً نظام المرافعات الشرعٌة السعودي -الحسٌن علً غنٌم -فإاد عبد المنعم أحمد 4-

  40ص  -
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ئية :تبميغ األوراؽ القضائية "إذا أصدرت المحكمة ورقة قضا1قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية

 -لمتبميغ، وذلؾ وفؽ اإلجراءات األتية:

 تسمـ إلى المحضر ألجؿ تبميغيا. -1

إذا كاف المطموب تبميغو يقيـ في منطقة محكمة أخرى ترسؿ األوراؽ إلى تمؾ المحكمة لتتولى  -2

تبميغيا ثـ تعيدىا إلى المحكمة التي أصدرتيا مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو برأنيا مف 

لممحكمة التي أصدرت التبميغ أف ترسؿ األوراؽ القضائية مباررة إلى  اإلجراءات عمى أنو يحؽ

 الييئات التي نص ىذا القانوف عمى إجراء التبميغ بمعرفتيا ولو كانت خارج منطقة المحكمة".   

وذلؾ بعدـ قياـ المدعي أو وكيمو  الفرع السابع: الدفع بعدم دفع رسوم الدعوى أو استكماليا: 

 نية المطموبة لتسجيؿ الدعوى في المحكمة مف أجؿ السير فييا.بدفع الرسـو القانو 

ويظير ىذا الدفع  الفرع الثامن: الدفع بأن الحكم قد صدر في ىذه الدعوى من محكمة أخرى: 

إذا كاف ىناؾ حكـ في نفس الدعوى المرفوعة مف المدعي نفسو ولكف مف محكمة أخرى، أي 

 . 2ؾ ل يقبؿ رفع نفس الدعوى مرة أخرىأنو صدر في ىذه الدعوى حكـ، وبناء عمى ذل

ويظير ىذا الدفع عندما يدفع المدعى عميو بأف  الفرع التاسع: الدفع بمرور الزمن )التقادم(: 

الدعوى لـ تقع في زمانيا لمضي مدة زمنية تسقط سماعيا بعدىا، وبالتالي فإف مف ترؾ 

                                                             
  .م9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 1-
   . 390 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات والدعوى القضاء -علً محمد احمد -داود 2-
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ف كاف الحؽ ل يسقط الدعوى زمنًا مع التمكف مف إقامتيا، يدؿ عمى عدـ الحؽ ظاى رًا، وا 

 .1بمرور الزمف ميما طاؿ، ول يكتسب ذلؾ بالتقادـ

ويظير ىذا الدفع عندما يطمب  الفرع العاشر: الدفع بتأخير الدعوى من أجل إعداد الدفاع: 

المدعى عميو مف القاضي  تأخير النظر في الدعوى مف أجؿ أعداد لئحة دفاعية عمى 

( مف قانوف أصوؿ 37فييا التيمو عف نفسو، ونصت المادة ) الدعوى يقدميا لممحكمة يدفع

"إذا كاف لممدعى عميو دفع لدعوى المدعي، عميو أف يذكر ذلؾ صراحة  2المحاكمات الررعية

 في لئحة دفاعو إذا اختار تقديـ مثؿ ىذه الالئحة مع ما يستند إليو في ىذا الدفع".

ريثما تفصل محكمة أخرى في مسألة  الفرع الحادي عشر: الدفع بوقف البت في الدعوى 

ويظير ىذا الدفع عندما يكوف جزء مف الدعوى يتعمؽ باختصاص محكمة أخرى،  عارضو:

مثؿ: محكمة الصمح مثاًل، فالدفع ىنا يقـو عمى أساس طمب التوقؼ في البت في الدعوى مف 

 أجؿ انتظار حكـ المحكمة األخرى؛ ألنو قد يكوف سببًا في إنياء الخصومة.

 

 

 

 

                                                             
 -السعودي الشرعٌة المرافعات منظا فً وتطبٌقاته االسالمٌة الشرٌعة فً الدعوى دفع -جعفر بن حسن بن علً -العتمً 1-

 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات والدعوى القضاء -علً محمد احمد -داود/ 994ص

390   . 
   . م9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 2-
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 المطمب الثاني: 

 الدفوع الشكمية أمام محاكم الستئناف.

فإذا مضى الميعاد المحدد لالستئناؼ، وىو  :1الفرع األول: الدفع بمضي وقت الستئناف 

، 2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية147( والمادة )136ثالثوف يومًا طبقًا لنص المادة )

دوف الخوض في الموضوع؛ وذلؾ ألنيا رفعت بعد فإف محكمة الستئناؼ ترد الدعوى ركاًل 

 . 3انتياء المدة المسموح بيا

فمف أراد استئناؼ الدعوى عميو  الفرع الثاني: الدفع بعدم وجود أسباب واضحو لالستئناف: 

تقديـ لئحة استئنافية يوضح فييا أسباب الستئناؼ، فإذا رفعت الدعوى لدى محكمة 

وى خالية مف ىذه الالئحة الستئنافية فإنيا ترد ركاًل دوف أف الستئناؼ ووجدت المحكمة الدع

( مف قانوف 141، كما ورد في المادة )4تخوض في موضوعيا؛ ألنيا خالفت أمرًا إجرائياً 

 أصوؿ المحاكمات الررعية. 

فإذا لـ يكف الخصـ قد دفع رسوـ  الفرع الثالث: الدفع بعدم استيفاء الرسوم  لالستئناف:  

ذا كاف رسـ الستئناؼ  ناقصًا يكمؼ المستأنؼ بإكمالو حيث الستئناؼ  ترد الدعوى ركاًل، وا 

تصدر محكمة الستئناؼ قرارًا بذلؾ وخالؿ مدة تحددىا ىي، وتبدأ مف تاريخ تبميغو ىذا 

 .5القرار

إذا وقع خطأ في أسماء الخصـو فإف  الفرع الرابع: الدفع بوجود خطأ في أسماء الخصوم: 

يقع بيف طرفيف غير الطرفيف األصيميف في الدعوى، فالسير في اإلجراءات  موضوع الخصومة

                                                             
طرٌق طعن عادي فً األحكام والقرارات القضائٌة االستئناف لغة: االبتداء، أما فً االصطالح فٌمكن تعرٌفه بؤنه:  1-

الصادرة من محاكم الدرجة األولى) محاكم البداٌة أو االبتدائٌة( برفعها إلى محكمة من محاكم الدرجة الثانٌة لغرض 
ظام االستئناف فً ن -تصدٌقها، أو فسخها، أو تعدٌلها، أو إعادة الفصل فٌها، أنظر رسالة آدم نوح علً معابده القضاة 

    4ص-القضاء الشرعً األردنً
  .   م9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 2-

 -دار الثقافة للنشر-9ط-الدعوى ومناهج الشرعٌة المحاكمات اصول فً االستئنافٌة القرارات -علً محمد احمد -داود 3-

 30، 23/ص 9ج

 80/ ص 9ج –السابق مرجع  -االستئنافٌة القرارات -علً محمد احمد -داود 4-
-5
     98 ص/ 9ج – السابق مرجع - االستئنافٌة القرارات  -علً محمد احمد -داود 
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مع األخطاء في أسماء الخصـو ينجـ عنو مركمة كبيرة، ويعتبر ىذا خطًأ جسيمًا مف المحكمة 

 البتدائية كاف عمييا أف ترد الدعوى ركالً 

ف حكـ عميو محتجًا بناء عميو، والسبب أنو عند التنفيذ سيتمسؾ مف حكـ ضده بأنو ليس ىو م

 . 1السـ األوؿ أو أسـ األب أو الجد باختالؼ

والمقصود ىنا تبميغ الالئحة الستئنافية  الفرع الخامس: الدفع ببطالن التبميغ في الستئناف: 

التي يترتب عمييا رد الستئناؼ ركاًل، فإذا لـ يبمغ الخصـ بالئحة الستئناؼ، فإف الدعوى ترد 

ذا خال تب ميغ لئحة الستئناؼ مف اإلرياد عمييا يتقرر رد الستئناؼ ركاًل ألنو ركاًل، وا 

 .2خالؼ التبميغ حسب األصوؿ

إذا خمت لئحة  الفرع السادس: الدفع بعدم وجود توقيع لممستأنف عمى الستئناف: 

الستئناؼ مف اسـ المستأنؼ، ولـ توقع منو ولـ يوجد ما يقـو مقاـ التوقيع حتى يتـ التحقؽ أنو 

 مقدـ الطمب فإنيا ترد ركاًل.

 الفرع السابع: الدفع فيما يتعمق بوكالت المحامين:  

إذا كانت وكالت المحاميف غير سميمة بأف تكوف غير مستوفاة رسـ اإلبراز، فإنو ترد  - أ

 الدعوى ركاًل.

 إذا لـ يذكر صفة الوكيؿ أو صمتو بالموكؿ، فال يصح استئنافو عنو وترد الدعوى ركاًل. - ب

تتضمف الوكالة الموضوع الموكؿ بو بحيث ل يكوف معمومًا فيرد استئناؼ الوكيؿ  إذا لـ- ت

 .3ركالً 

 

 

 
                                                             

ص  –عمان:  دار ٌمان للنشر والتوزٌع  -9ط -القرارات القضائٌة فً أصول المحاكمات الشرعٌة –عبد الفتاح  -عمرو 1-

32   

      66 ص/ 9ج – السابق مرجع - االستئنافٌة القرارات  -علً محمد احمد -داود 2-
 القضاء -علً محمد احمد -/ داود98 ص/ 9ج – السابق مرجع - االستئنافٌة القرارات  -علً محمد احمد -داود 3-

       .   390 ص -9ج -القضائً والتطبٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً والحكم واالثبات والدعوى
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 المبحث الثالث: 

 تطبيقات الدفوع الشكمية لدعاوى الوقف والوصية والميراث.

 وفيو ثالثة مطالب:

  :لدفوع ركمية في دعوى الوقؼ. تطبيقاتالمطمب األوؿ 

  :كمية في دعوى الوصية.رلدفوع  تطبيقاتالمطمب الثاني 

 :ركمية في دعوى الميراث.لدفوع  تطبيقات المطمب الثالث 
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 : األول المطمب

 .الوقف دعوى في شكمية لدفوع تطبيقات

 الدعوى برؤية المحكمة  اختصاص بعدم الدفع: 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس.... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 

سؤاؿ وب قبؿ السير في الدعوى،يو الواقؼ، وقؼ، المقامة مف المدعي....... عمى المدعى عم

بدفع الدعوى بقوؿ بعدـ اختصاص المحمي)المكاني( بالقوؿ  المدعى عميو عف الدعوى أجاب

فقاـ القاضي بإجراء اإليجاب  بعد التدقيؽ تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عميو، لممحكمة ،

حيث أف قطعة األرض الموقوفة تقع ضمف الررعي ورد الدعوى لعدـ اختصاص المحكمة 

 اختصاص محكمة اخرى. 

 وىو دفع ركمي المحمي لممحكمة  عدـ اختصاصعميو دفع بلمدعى ا. 

 الخصومة بعدم الدفع: 

 اثبات طمب موضوعيا والتي دعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية،ممؼ الكما ورد في 

مف مدير األوقاؼ عمى المدعى عميو بوصفو متوليًا عمى الوقؼ آؿ ..... بوصفو وقؼ، المقامة 

 وىدعالف ع يوعمى دعلما اؿؤ سبو  ،ؼ الخيريواضع يد عمى الحصص المدعى بيا لجية الوق

تبيف أف المدعى عميو لـ يكف متوليًا عمى  لةاو مدالو  يؽدقتلا بعد ،مةصو لخا دـبعع دفب وؿلقباب جاأ

الوقؼ المذكور، وفي ىذه الحالة، كاف عمى المحكمة تصحيحًا لمخصومة، ومحافظة عمى حؽ 

 .  الوقؼ، أف تأذف لممدعى عميو بالخصومة بالنيابة عف وقؼ آؿ
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 إل بعد تصحيحيا  الدعوىل يمكف السير في  ة، لذلؾبعدـ الخصومالدعوى  دفع عميو المدعى

مف قبؿ المحكمة ولذلؾ لعدـ وجود خصومو في الدعوى والصؿ توجيو الخصومة في 

 لعدـ وجود الخصومة. ركمي دفعوىو  الدعوى، 

 أخرى محكمة في الدعوى نفس بوجود الدفع: 

كما ورد في ممؼ الدعوى اساس ....... لدى محكمة ....... الررعية، والتي موضوعيا طمب 

ؿ ؤابسو  المدعي........ عمى الواقؼ يعترض فيو عمى ىذا الوقؼ،  إثبات وقؼ، المقامة مف

بدفع الدعوى بقولو بوجود نفس الدعوى في محكمة اخرى في تاريخ  ابأجو ميع عىمدال

كذا.........، وبعد التدقيؽ تبيف لممحكمة وجود نفس الدعوى في محكمة اخرى مرفوعة مف قبؿ، 

 ضي رد الدعوى. ولذلؾ حسب األصوؿ قرر القا

 ل تستطيع المحكمة  ، لذلؾ أخرى محكمة في الدعوى نفس بوجود الدعوى دفع عميو المدعى

 ىو دفع ركمي.و السير في الدعوى إذا تبيف ليا وجود نفس الدعوى في محكمة أخرى، 

 الدفاع إعداد أجل من الدعوى بتأخير الدفع: 

كما ورد في ممؼ الدعوى اساس ....... لدى محكمة .............. الررعية، والتي موضوعيا 

إثبات وقؼ، المقامة مف المدعي....... عمى المدعى عميو، بعد حضور الخصـو ومف ينوب 

عنيـ، تميت لئحة الدعوى مف قبؿ وكيؿ المدعي وقررىا وكررىا وصدقيا وطمب الحكـ 

بمضمونيا، وفي حيف دفع المدعى عميو الدعوى بطمب إميالو ألجؿ أعداد الدفاع ، فقرر القاضي 

 اجراء اإليجاب الررعي وتأجيؿ القضية مف أجؿ الدفاع.

  نما ىو دفع بالمعنى األعـ وىو رد الدعوى بما يبطميا ذاتو يفالمحكمة لمدعوى ليس ورد ، وا 

 .ى عميو مف أجؿ أعداد الدفاعبتأجيؿ القضية بناء عمى طمب مف المدع القاضي قاـلذلؾ 
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 التبميغ أوراق ببطالن الدفع: 

كما ورد في ممؼ الدعوى اساس ........ لدى محكمة ....... الررعية، والتي موضوعيا إثبات 

وقؼ، المقامة مف المدعي عمى المدعى عميو، حضر المدعي ونودي عمى المدعى عميو فمـ 

لمدعي وحضر يحضر، فتقرر الحكـ عمى المدعى عميو غيابيًا، وفي الجمس الثانية، حضر ا

المدعى عميو، ودفع الدعوى بعدـ وصوؿ التبميغ لو، ولدى التدقيؽ تبيف لممحكمة وجود خطًا في 

 التبميغ، وتـ إجراء اإليجاب الررعي.

 .التبميغ أعادة القاضي وعمى لممدعى عميو دفع الدعوى بعدـ وصوؿ التبميغ لو وىو دفع ركمي 

 .أخرى مرة
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 : الثاني المطمب

 .الوصية دعوى في شكمية لدفوعتطبيقات 

 الدعوى برؤية المحكمة  اختصاص بعدم الدفع: 

دعوى اساس........ لدى محكمة ........ الررعية، والتي موضوعيا ابطاؿ ممؼ الكما ورد في 

حجة وصية أرض أوصى بيا الموصي لجية خيرية ، المقامة مف ورثة الموصي  عمى المدعى 

 اختصاص بعدـوبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى أجاب بالقوؿ بدفع الدعوى  عميو،

 فقاـ يو،بعد التدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عم لممحكمة،( المكاني)المحمي

 األرض قطعة أف حيث المحكمة اختصاص لعدـ الدعوى ورد الررعي اإليجاب بإجراء القاضي

 . اخرى محكمة اختصاص ضمف تقع الموصى بيا

 ركمي دفع وىو لممحكمة المحمي اختصاص بعدـ دفع عميو المدعى . 

  الدعوى صحة بعدم الدفع.: 

الدعوى اساس .........لدى محكمة ........ الررعية، والتي موضوعيا إثبات كما ورد في ممؼ 

حجة وصية، المقامة مف المحكمة عمى المدعى عمييـ وىـ ورثة الموصي، بعد تالوة لئحة 

 ، بدفع الدعوى بوجود خطًا في  أجابوا الموصي ورثةوبسؤاؿ المدعى عميو  الدعوى عمى الخصـو

مة صحت كالـ المدعى عميو، فقرر القاضي رد الدعوى أسـ الموصي، ولدى التدقيؽ تبيف لممحك

 وتصحيح الخطأ . 

 ركمي دفع ىوو  صحة الدعوى بعدـ دفع عميو المدعى. 
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 الدفاع إعداد أجل من الدعوى بتأخير الدفع: 

 موضوعيا والتي الررعية،..............  محكمة لدى.......  اساس دعوىممؼ ال في ورد كما

 الخصوـ حضور بعد عميو، المدعى عمىورثة الموصي  المدعي مف المقامة ،وصية بطاؿ حجةإ

 الحكـ وطمب وصدقيا وكررىا وقررىا المدعي وكيؿ قبؿ مف الدعوى لئحة تميت عنيـ، ينوب ومف

 فقرر ، الدفاع أعداد ألجؿ إميالوجاب بطمب بسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى أو  بمضمونيا،

 .الدفاع أجؿ مف القضية وتأجيؿ الررعي اإليجاب اجراء القاضي

 نما ذاتو في ليس لمدعوى المحكمة ورد  يبطميا، بما الدعوى رد وىو األعـ بالمعنى دفع ىو وا 

 .الدفاع أعداد أجؿ مف عميو المدعى مف طمب عمى بناء القضية بتأجيؿ القاضي قاـ لذلؾ

 أخرى محكمة من الدعوى ىذه في صدر قد الحكم بأن دفع: 

 إبطاؿ كما ورد في ممؼ الدعوى اساس..... لدى محكمة ..... .... الررعية، والتي موضوعيا

، ورثة الموصي عمى المدعى عميو الموصى لو فالف، المقامة مف  الموصي بيا أوصى وصية

وجود حكـ في نفس القضية مف ببسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى أجاب بالقوؿ بدفع الدعوى و 

 القاضي فقرر، التدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عميو بعد ، ومحكمة أخرى

 رد الدعوى.و  الررعي اإليجاب اجراء

  محكمة مف الدعوى ىذه في صدر قد الحكـ بأفدفع الدعوى  المدعى عميو الموصى لو 

  .دفع ركميوىو  ،أخرى
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 التبميغ أوراق ببطالن الدفع: 

بطاؿ إعية، والتي موضوعيا دعوى اساس ........ لدى محكمة ....... الرر ممؼ ال كما ورد في

، المقامة مف المدعي عمى المدعى عميو، حضر المدعي ونودي عمى المدعى عميو فمـ وصية

يحضر، فتقرر الحكـ عمى المدعى عميو غيابيًا، وفي الجمس الثانية، حضر المدعي وحضر 

دفع الدعوى بعدـ وصوؿ التبميغ لو، ب أجاب  مدعى عميو عف الدعوىوبسؤاؿ ال المدعى عميو، 

 ود خطًا في التبميغ، وتـ إجراء اإليجاب الررعي.ولدى التدقيؽ تبيف لممحكمة وج

 التبميغ أعادة القاضي وعمى ،لممدعى عميو دفع الدعوى بعدـ وصوؿ التبميغ لو وىو دفع ركمي 

 . أخرى مرة
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 :الثالث المطمب

 .الميراث دعوى في شكمية لدفوعتطبيقات 

  الدعوى برؤية المحكمة  اختصاص بعدم الدفع: 

....... الررعية،  والتي كما ورد في ممؼ الدعوى اساس ......... لدى المحكمة .......

 الدعوى، في السير قبؿموضوعيا إبطاؿ حجة إرث، المقامة مف ورثة الميت عمى المدعى عميو، 

( المكاني)المحمي اختصاص بعدـ بقوؿ الدعوى بدفع أجاب سؤاؿ المدعى عميو عف الدعوىبو 

 بإجراء القاضي فقاـألف المدعى عميو يقيـ في منطقة تحت اختصاص محكمة اخرى،  لممحكمة،

 ضمف أف المدعى عميو يقع حيث المحكمة اختصاص لعدـ الدعوى ورد الررعي اإليجاب

 .اخرى محكمة اختصاص

 ركمي دفع وىو لممحكمة المحمي اختصاص بعدـ دفع عميو المدعى . 

 أخرى محكمة من الدعوى ىذه في صدر قد الحكم بأن الدفع: 

ضوعيا دعوى اساس ........ لدى محكمة ......... الررعية، والتي مو ممؼ الدعوى كما ورد في 

بسؤاؿ المدعى عميو و  إبطاؿ وتصحيح حجة حصر إرث، المقامة مف المدعي عمى ورثة الميت ، 

 ،بوجود حكـ صدر مف محكمة اخرى في نفس الموضوع بدفع الدعوى بالقوؿعف الدعوى  أجاب 

 حسب ولذلؾ ، الدعوى نفسحكمة اخرى  في حكـ صدر مف م وجود لممحكمة تبيف التدقيؽ وبعد

 . الدعوى رد القاضي قرر األصوؿ

  .لممدعي دفع الدعوى بالقوؿ بوجود حكـ سابؽ في نفس الدعوى وىو دفع ركمي 
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 التبميغ أوراق ببطالن الدفع: 

 إبطاؿ موضوعيا والتي الررعية،.......  محكمة لدى........  اساس دعوىممؼ ال في ورد كما

 المدعى عمى ونودي المدعي حضر عميو، مدعىال عمى المدعي مف المقامة إرث، حصر حجة

 المدعي حضر الثانية، الجمس وفي غيابيًا، عميو المدعى عمى الحكـ فتقرر يحضر، فمـ عميو

 ولدى لو، التبميغ وصوؿ بعدـ الدعوى دفعبعف الدعوى أجاب  لواوبسؤ   عميو، المدعى وحضر

 .الررعي اإليجاب إجراء وتـ التبميغ، في خطاً  وجود لممحكمة تبيف التدقيؽ

 التبميغ أعادة القاضي وعمى ،ركمي دفع وىو لو التبميغ وصوؿ بعدـ الدعوى دفع يوعم ممدعىل 

 . أخرى مرة

  الدعوى صحة بعدمالدفع : 

كما ورد في ممؼ الدعوى اساس..... لدى محكمة ......... الررعية، والتي موضوعيا ابطاؿ 

 وبسؤاؿ  حجة  حصر إرث، المقامة مف المدعي عمى ورثة الميت، بعد تالوة الدعوى وتكرارىا،

بعدـ صحة الدعوى لوجود خطأ في  دفع ب بالقوؿ أجابوا  الدعوىعف  ورثة الميتالمدعى عميو 

لممحكمة وجود خطأ في اسـ الميت، فقرر القاضي وفؽ اإليجاب  تبيف التدقيؽ وبعد اسـ المتوفى،

 الررعي رد الدعوى  

  ، دفع ركمي  ىوو لممدعى عميو دفع الدعوى بالقوؿ بعدـ صحتيا لوجود خطأ في الدعوى. 

 الخصومةبعدم  عالدف: 

 ابطاؿ موضوعيا والتي الررعية،.........  محكمة لدى..... اساس الدعوى ممؼ في ورد كما

وبسؤاؿ   وتكرارىا، الدعوى تالوة بعد الميت، ورثة عمى المدعي مف المقامة إرث، حصر  حجة
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والدفع بعدـ صحة  الخصومة، بعدـ بدفع  بالقوؿأجابوا   الدعوى عف  الميت ورثةالمدعى عميو 

ولذلؾ لوجود خطأ في ذكر اسماء الورثة، وبعد التدقيؽ تبيف لممحكمة وجود خطأ في  الدعوى،

اسماء الورثة، وبناء عميو لـ يعد ىناؾ خصومة بيف الطرفيف، فقرر القاضي رد الدعوى وفؽ  ذكر

 . اإليجاب الررعي.   

  ويعتبر ىذا دفعًا   الدعوى، صحة بعدـ والدفع الخصومة، بعدـلممدعى عميو دفع الدعوى بقوؿ

 .ركمياً 

 لالستئناف واضحو أسباب وجود بعدم الدفع: 

 في إرث، حصر حجة تصحيح موضوع في دايةالب محكمة قرار عمى استئنافو المستأنؼ قدـ

 محضر عمى الطالع بعد ........ ، رقـ تحت .........، بتاريخ ..........، اساس دعوى

لستئناؼ لعدـ االقوؿ بدفع ؼ عميو أجاب بنأوبسؤاؿ المست الدعوى وسائر األوراؽ المتعمقة بيا ،

وبالتدقيؽ والمداولة تبيف أف المستأنؼ لـ يذكر أسباب واضحة في  واضحة فيو،وجود أسباب 

 أماـ لمطعف قابالً  ذكر ما وفؽ تقرر رد الدعوى لئحة الستئناؼ لذلؾ فإف المحكمة الستئنافية

 ........ في تحريراً  الررعية العميا المحكمة

   ىو دفع ركمي.و لستئناؼ بعدـ وجود أسباب واضحة فيو ادفع عميو المستأنؼ 

   يعدم الخصومة:الدفع 

 في إرث، حصر حجة تصحيح موضوع في البداية محكمة قرار عمى استئنافو المستأنؼ قدـ

 الدعوى محضر عمى الطالع ، بعد64/99/159حت رقـ : ، ت 148/2017اساس  دعوى

أجاب بالقوؿ بدفع  بعدـ  سؤاؿ المدعى عميو عف الدعوىبو ، بيا المتعمقة األوراؽ وسائر

ل تتأثر  عي، ألنوًا لمدليس خصم أف المدعى عميو ة مكحلمم وبالتدقيؽ والمداولة تبيفالخصومة، 



80 
  

حصتو مف نتيجة الدعوى، لذلؾ فإف المحكمة تقرر رد الدعوى لعدـ الخصومة وفؽ ما ذكر قاباًل 

 ........لمطعف أماـ المحكمة العميا الررعية تحريرًا في 

 وىو دفع ركمي عدـ وجود خصومةب الدعوى  دفع عميو المستأنؼ. 
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 :الثالثالفصل 

وتطبيقاتيا في  دعاوى: الوقف، والوصية، والميراث،الدفوع الموضوعية ل

 المحاكم الشرعية.

 

 وفيو أربعة مباحث:

  الدفوع الموضوعية مفيوميا، وخصائصيا، ووقت إثارتيا.التمييديالمبحث : 

  الدفوع الموضوعية لدعاوى الوقؼ وتطبيقاتيا في المحاكـ الررعية.األوؿالمبحث : 

 الررعيةـ في المحاك وتطبيقاتيا الوصية :الدفوع الموضوعية لدعاوىنيالثا المبحث  

 في المحاكـ الررعية الدفوع الموضوعية لدعاوى الميراث وتطبيقاتيا:الثالث المبحث  
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 :  التمييديالمبحث 

 دفوع الموضوعية مفيوميا، وخصائصيا، ووقت إثارتيا، ال

 وفيو خمسة مطالب:  

 .المطمب األوؿ: مفيـو الدفوع الموضوعية 

  .المطمب الثاني: خصائص الدفوع الموضوعية 

 :عالقة الدفوع الموضوعية بالدعوى. المطمب الثالث   

  .المطمب الرابع: وقت إثارة الدفوع الموضوعية 

  إثارة الدفع الموضوعي في الفقو اإلسالمي.الفرع األوؿ: وقت 

  .الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الموضوعي في القانوف 

 .المطمب الخامس: أثر الدفوع الموضوعية 
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 المطمب األول: 

 مفيوم الدفوع الموضوعية.

  وىي التي تكوف موجية إلى أصؿ الحؽ المدعى بو، ويجوز إبداؤىا في أي حاؿ تكوف عميو

 .1، وىي الدفوع المتعمقة بالنظاـ العاـ، مثؿ الدفع بانقضاء الحؽ بالوفاء أو اإلبراءالدعوى

 المطمب الثاني: 

 خصائص الدفوع الموضوعية:

إف لمدفوع الموضوعية خصائص تميزىا عف باقي الدفوع األخرى أو باألحرى تميزىا عف الدفوع 

 : 2يةالركمية بصوره خاصة، وسنذكر أىـ خصائص الدفوع الموضوع

عدـ إمكانية حصر الدفوع الموضوعية: مف المعمـو أف الدفوع الموضوعية تتعمؽ بموضع  -1

الدعوى، ووقائعيا، واألدلة المتوافرة فييا، وبناء عمى ذلؾ ل يمكف حصرىا، وىذا راجع لتعمؽ 

ىذه الدفوع بوقائع الخصومة فيي تختمؼ باختالؼ عوامؿ الدعوى، ومسبباتيا، وظروؼ 

 يمكف أف تحيط بالدعوى إلى غيرىا مف العوامؿ التي ل يمكف توقعيا. الخاصة التي

إمكانية التمسؾ بالدفوع الموضوعية في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى: ل يمنع إثارة الدفوع  -2

الموضوعية في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى، سواء أكاف ذلؾ أماـ محكمة الدرجة األولى 

 رجة الثانية )الستئناؼ(.  )البتدائية(، أو أماـ محكمة الد

                                                             
 العٌلوي/ 594 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 1-

 التوبة مكتبة -م2092-9433 – األولى الطبعة – الوضعٌة واألنظمة السرٌعة بٌن القضائٌة دعوىال – أحمد بن سلٌمان –

 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 200 ص –

974  

    50ص  -رجامعة محمد خضٌ -الدفوع الموضوعٌة أمام المحاكم الجزائٌة -محمد -فتحً 2-
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الحكـ بقبوؿ الدفوع الموضوعية في  الحكـ الصادر في الدفوع الموضوعية منيية لمخصومة: -3

يترتب عميو إنياء النزاع عمى أصؿ الحؽ المدعى بو، ول يستطيع المحكـو عميو رفع الدعوى 

 دعوى جديدة في نفس الموضوع.

الدفوع بعدـ وجود ترتيب خاص ينبغي اتباعو في عدـ تقادـ الدفوع الموضوعية: تتميز ىذه   -4

إبداء ىذه الدفوع، ول يعد تنازًل عف الدفع الموضوعي تقديـ دفع آخر عميو إل ما يقتضيو 

 النسجاـ المنطقي بينيا بحيث ل تتعارض وتتناقض مع بعضيا.   
 

 المطمب الثالث:

 عالقة الدفوع الموضوعية بالدعوى.

ع الموضوعي في حقيقتو يعتبر دعوى؛ ألف أحكاـ الدعوى عمومًا تنطبؽ يتبف مما سبؽ أف الدف

عميو، إل أف ىذا ل يعني بالضرورة أف كمييما ريء واحد، ولتوضيح ىذه المسألة لبد مف 

 :1بياف العالقة بينيما، وىذه العالقة تتمثؿ باآلتي

وضوعي ىو أوًل: بيف الدفع الموضوعي والدعوى عمـو وخصوص مف وجو، فكؿ دفع م -

نما بعض أنواع الدعاوي ىي دفوع  دعوى، وليست كؿ دعوى ىي دفع موضوعي، وا 

 موضوعية.

ثانيًا: الدفع الموضوعي متأخر عف الدعوى، ومتفرع منيا، فكؿ دفع موضوعي لبد وأف تسبقو  -

 دعوى.

                                                             
 .74 ص – الشرعً القضاء فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً -1
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ثالثًا: الدفع الموضوعي ىو أحد صور اإلجابة في الدعوى، فالمدعى عميو حيف يسأؿ عف  -

المدعى بو عميو قد يكوف جوابو: باإلقرار، أو اإلنكار، أو الدفع بعدـ الخصومة، أو  الحؽ

 الدفع بإجراء ركمي، أو بتوجيو دفع موضوعي لمدعوى.

رابعًا: يمكف أف يكوف في الدعوى الواحدة أكثر مف دفع موضوعي، فمثاًل: إذا رفع الزوج   -

ة أف تدفع ىذه الدعوى بأكثر مف دفع دعوى عمى زوجتو يطالبيا بالدخوؿ في طاعتو، فممزوج

موضوعي، منيا أف الزوج ل يحسف معاررتيا ويضربيا بغير وجو حؽ، ومنيا أف الزوج لـ 

يدفع ليا ميرىا المعجؿ، ومنيا أف المدعي قد بت طالقيا وأبانيا مف عصمتو وعقد نكاحو، 

 عوى المدعي.إلى غير ذلؾ مف الدفوع الموضوعية، التي إذا ثبت أي منيا حكـ برد د

خامسًا: الدعوى تكوف مف قبؿ المدعي فييا، أما الدفوع الموضوعية فتكوف مف قبؿ طرفي  -

 الخصومة، وىما المدعي، والمدعى عميو.

كؿ مف الدفع الموضوعي والدعوى مف حيث ىدفاىما عمى نقيض مف اآلخر، ألف المدعي  -

ؼ الدافع بدفعو بدعواه ييدؼ إلى الحصوؿ عمى الحؽ المدعى بو، في حيف أف ىد

الموضوعي، ىو عدـ تمكيف المدعي مف الحصوؿ عمى الحؽ الذي يدعيو، أو بياف عدـ 

 أحقيتو بالحؽ الذي سبؽ وأف حصؿ عميو.

سابعًا: بالنسبة إلضافة الحقوؽ وخسرانيا، فإف ثبوت الدعوى مف رأنو أف يضيؼ لمدعييا  -

الحاؿ عمى ما كاف عميو قبؿ تمكينو مف الحؽ المدعى بو، وعدـ ثبوتيا يبقي األمر أو 

فثبوتو يبقي األمر عمى ما كاف عميو قبؿ  –المثار قبؿ الحكـ  –الدعوى، أما الدفع الموضوعي 

الدعوى في حالة ما إذا كاف الدفع منصبًا عمى كؿ الدعوى، أما عدـ ثبوتو فإنو يمحؽ بالدافع 

ىذا الدفع غير المثبت  خسارة في حؽ ما، أو في مركز قانوني، أو ررعي معيف، سواء أكاف

 منصبًا عمى كؿ الدعوى أـ منصبًا عمى قسـ منيا.
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 المطمب الرابع: 

 وقت إثارة الدفوع الموضوعية.

 : 1الفرع األول: وقت إثارة الدفع الموضوعي في الفقو اإلسالمي -

ما أ - ف أوًل: الدفع الموضوعي قبؿ الحكـ: إما أف يكوف قبؿ إقامة المدعي البينة عمى دعواه، وا 

يكوف بعد إقامة المدعي لمبينة، فإذا كاف األوؿ فال خالؼ بيف الفقياء في أف ىذا الدفع يسمع 

وتترتب عميو آثاره الررعية كافة؛ ألف الدفع الموضوعي حؽ مف الحقوؽ المرروعة لممدعى 

إليو، لذا يقبؿ منو عند تكميفو باإلجابة عنيا   ةعميو في الدفاع عف نفسو ضد الدعوى الموجي

فعو ليا بأحد الدفوع الموضوعية، أيضًا ل خالؼ بيف الفقياء في قبوؿ الدفع الموضوعي بعد د

إقامة المدعي البينة عمى دعواه، ولكف يرترط الفقياء ىنا أل يكوف الدافع قبؿ إقامة البينة قد 

أنكر سبب الحؽ ابتداء، أو أنكر حصوؿ أي معاممة مف األصؿ بينو وبيف المدعي، وىذا 

ما إذا قاؿ الدافع قبؿ إقامة البينة في جوابو عمى دعوى المدعي: ما كاف لؾ عمي  بخالؼ

ريء قط، أو ل حؽ لؾ عمي، فأقاـ المدعي البينة عف دعواه، فإذا دفع المدعى عميو بعد ذلؾ 

بالقضاء أو اإلبراء قبؿ منو، وعمؿ بمقتضاه، لعدـ تناقضو في ذلؾ، وخالصة األمر اتفاؽ 

 .2ز إبداء الدفع الموضوعي قبؿ صدور الحكـالفقياء عمى جوا

                                                             
دراسات، علوم الشرٌعة والقانون،  -وقت إثارة دفع الدعوى -عبد هللا ربابعه، وٌوسف عبد هللا الشرٌفٌن 1-

 فً وتطبٌقاتها والقانون اإلسالمً الفقه فً الموضوعً الدفع نظرٌة – بكر بنً/  97ص  -9،2008،العدد35المجلد

 المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن/ 958ص – الشرعً القضاء

 690 ص – والتجارٌة

 -(هـ696: ت) الحنفً لبخاريا َماَزةَ  بن عمر بن العزٌز عبد بن أحمد بن محمود الدٌن برهان المعالً أبو - مازة ابن 2-

 الكتب دار -الجندي سامً الكرٌم عبد: المحقق -عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً الفقه فً البرهانً المحٌط
 بن أحمد بن محمد القاسم، أبو - جزي ابن/ 243 ص-9ج -م 2004 - هـ 9424 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة،

 بن علً الحسن أبو - الماوردي/ 998 ص – 9ج – الفقهٌة القوانٌن -( هـ749: ت) الغرناطً الكلبً ،هللا عبد بن محمد

 شرح وهو الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاوي -(هـ450: ت) البغدادي، البصري حبٌب بن محمد بن محمد

 – بٌروت العلمٌة، الكتب دار -الموجود عبد أحمد عادل الشٌخ - معوض محمد علً الشٌخ: المحقق - المزنً مختصر
 تقً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان - الصالح ابن/ 70 ص – 7ج -م 9999- هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان

 – الكتب عالم,  والحكم العلوم مكتبة -القادر عبد هللا عبد موفق. د: المحقق - الصالح ابن فتاوى -( هـ643: ت)الدٌن

 302ص – 9ج -9407 األولى،: عةالطب -بٌروت
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ثانيًا: الدفع الموضوعي بعد الحكـ: وىنا اختمؼ الفقياء عمى إبداء الدفع الموضوعي بعد  -

 صدور الحكـ إلى ثالثة أقواؿ:

  القوؿ األوؿ: ذىب بعض الحنفية، وبعض المالكية ، والرافعية، والحنابمة إلى جواز إبداء الدفع

و الدعوى ما لـ يصدر الحكـ، سواء أكاف الدفع قبؿ إقامة البينة أـ في أي وقت تكوف عمي

 . 1بعدىا، أو قبؿ الستمياؿ أـ بعده

  :وبعض المالكية إلى جواز إبداء الدفع قبؿ صدور الحكـ أو  ،ذىب بعض الحنفيةالقوؿ الثاني

بعده، فمو ، وقد نصت مجمة األحكاـ الررعية عمى أنو: يقبؿ الدفع الصحيح قبؿ الحكـ و 2بعده

ادعى عميو بديف فأجاب بأنو ل حؽ لو عمي فأقاـ المدعي البينة وحكـ بيا ثـ دفع المدعى 

 .3عميو باإلبراء ونحوه وأقاـ البينة قبؿ منو وسمعت

 :جواز إبداء الدفع قبؿ صدور الحكـ، وأجازوه بعد صدور ب 4قوؿ عند الحنفية القوؿ الثالث

 الحكـ بررطيف، ىما: 

                                                             
-1
 -(هـ696: ت) الحنفً البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزٌز عبد بن أحمد بن محمود الدٌن برهان المعالً أبو - مازة ابن 

 الكتب دار -الجندي سامً الكرٌم عبد: المحقق -عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً الفقه فً البرهانً المحٌط
 بن أحمد بن محمد القاسم، أبو - جزي ابن/ 243 ص-9ج -م 2004 - هـ 9424 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت ة،العلمٌ

 بن علً الحسن أبو - الماوردي/ 998 ص – 9ج – الفقهٌة القوانٌن -( هـ749: ت) الغرناطً الكلبً هللا، عبد بن محمد

 شرح وهو الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاوي -(هـ450: ت) البغدادي، البصري حبٌب بن محمد بن محمد

 – بٌروت العلمٌة، الكتب دار -الموجود عبد أحمد عادل الشٌخ - معوض محمد علً الشٌخ: المحقق - المزنً مختصر

 تقً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان - الصالح ابن/ 70 ص – 7ج -م 9999- هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان

 – الكتب عالم,  والحكم العلوم مكتبة -القادر عبد هللا عبد موفق. د: المحقق - الصالح ابن فتاوى -( هـ643: ت)الدٌن

 -(هـ970: ت) المصري محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - نجٌم ابن/   302ص – 9ج -9407 األولى،: الطبعة -بٌروت

ًْ  َمْذَهبِ  َعَلى َوالنََّظاِئرُ  اأْلَْشَباهُ َفةَ حَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  ِن  9999 - هـ 9499 األولى،: الطبعة - لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار - الن 

  990 ص– 9 ج – م
عٌنً الحطاب/ 243 ص-9ج -  عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً الفقه فً البرهانً المحٌط - مازة ابن 2-  الر 

 فً الجلٌل مواهب -(هـ954: ت) المغربً، الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد نب محمد هللا عبد أبو الدٌن شمس -المالكً

 983ص – 5ج -.م9992 - هـ9492 الثالثة،: الطبعة- الفكر دار - خلٌل مختصر شرح
     629 ص -2949 المادة – سلٌمان ابو ابراهٌم الوهاب عبد  تحقٌق -األحكام الشرعٌة مجلة – هللا عبد بن احمد -القاري 3-
ًْ  َمْذَهبِ  َعلَى َوالنََّظاِئرُ  اأْلَْشَباهُ -(هـ970: ت) المصري محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن - نجٌم ابن  4- َفةَ  أَِب ٌْ ْعَمانِ  َحِن  - الن 

 المعالً أبو - مازة / ابن990 ص– 9 ج – م 9999 - هـ 9499 األولى،: الطبعة - لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار

 الفقه فً البرهانً المحٌط -(هـ696: ت) الحنفً البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزٌز عبد بن أحمد بن حمودم الدٌن برهان

قرة عٌون  -هـ (9306محمد عالء الدٌن) –/ ابن عابدٌن 243 ص-9ج - -عنه هللا رضً حنٌفة أبً اإلمام فقه النعمانً

  457ص  -2ج هـ9327سنة  -المطبعة العثمانٌة -األخٌار تكملة رد المحتار
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  :أف يتضمف ىذا الدفع إبطاؿ الحكـ األوؿ إذا ثبت، وذلؾ كما إذا ادعى المدعي الررط األوؿ

دارًا باإلرث مف إبيو وبرىف عمى ذلؾ فقضي لو بيا، وبعد ذلؾ ادعى المدعى عميو أنو ارترى 

  . 1ىذه الدار مف مورث المدعي صح ىذا الدفع ونقض القضاء األوؿ

 مدعى عميو الذي أتى بو بعد الحكـ والدعوى الررط الثاني: أل يمكف التوفيؽ بيف دفع ال

األصمية، فإف كاف التوفيؽ ممكنًا لـ يقبؿ ىذا الدفع بعد الحكـ، وذلؾ كما لو برىف المدعى 

عميو بعد الحكـ أف المدعي أقر قبؿ الدعوى أنو ل حؽ لو في الدار التي حكـ لو بيا، فإنو ل 

ف التوفيؽ بينو وبيف دعوى المدعي بأف يحمؿ يبطؿ الحكـ ول يقبؿ مف ىذا الدفع، وذلؾ إلمكا

وقت الخيار، ثـ بمضي مدة الخيار ممكيا،  عمى أف المدعي ارترى الدار بخيار فمـ يممكيا في

فمما احتمؿ ىذا لـ يبطؿ الحكـ الثابت بالرؾ، ولو برىف قبؿ الحكـ يقبؿ منو الدفع ويقضى 

 . 2بعده بو، وذلؾ ألف الرؾ يدفع الحكـ قبؿ صدوره ول يرفعو

ذىب ففقياء القانوف إلى أف الدفوع  وقت إثارة الدفع الموضوعي في القانون: الفرع الثاني: -

الموضوعية تبدى وتثار دائما في أية حالة كانت عمييا الدعوى، بمعنى أنو ل يوجد وقت محدد 

ف كاف ىناؾ رروط معينة لبد مف  في الخصومة يجب إبداء الدفع الموضوعي خاللو، وا 

عاتيا، وعميو فالدفوع الموضوعية يمكف إثارتيا والتمسؾ بيا في أية مرحمة مف مراحؿ مرا

الدعوى، وليس ىناؾ ترتيب خاص ينبغي اتباعو في إبداء ىذه الدفوع، ول يعد تنازًل عف الدفع 

الموضوعي تقديـ دفع آخر عميو إل ما يقتضيو النسجاـ المنطقي بينيا بحيث ل تتعارض 

( عمى أنو: "كما 1840بعضيا، وقد  ورد في مجمة األحكاـ العدلية في المادة )وتتناقض مع 

يصح دفع الدعوى قبؿ الحكـ يصح بعد الحكـ، بناء عميو إذا بيف وقدـ المحكـو عميو في 

دعوى سببًا صالحًا لدفع الدعوى، وادعى دفع الدعوى وطمب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه ىذا 

                                                             
 الجرٌدة فً نشرت مقاالت مجموعة)الحقوقٌة الدعوى استماع أصول  -( هـ9353: ت) أفندي أمٌن خواجه -حٌدر علً 1-

 وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن /922ص –(هـ9327-9326 سنة التركٌة العدلٌة

    690 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات

 690 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة الشرٌعة بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 2-
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تجري محاكمتيما في حؽ ىذا الخصوص، مثاًل إذا ادعى أحد  في مواجية المحكـو لو و 

وقاؿ: الدار التي ىي في تصرؼ اآلخر بأنيا موروثة لو مف أبيو وأثبت ذلؾ ثـ ظير بعد 

الحكـ سند معموؿ بو بيف أف أبا المدعي كاف قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع 

ذا أثبت  ، 1ذلؾ انتقض الحكـ األوؿ واندفعت دعوى المدعي"الدعوى ذي اليد )المدعى عميو( وا 

ـ عمى أنو: "يجوز 8/12/1971( تاريخ 16866وىذا ما ذىب إليو القرار الستئنافي رقـ )

 .  2سماع الدعوى ورؤيتيا بعد الحكـ فييا إذا بيف وقدـ المحكـو عميو سببًا صالحًا لدفع الدفع"

 المطمب الخامس:

 أثر الدفوع الموضوعية.

تب عمى الحكـ الصادر بقبوؿ الدفع الموضوعي إنياء النزاع عمى أصؿ الحؽ المدعى بو، يتر 

فيخسر المدعي دعواه خسرانًا نيائيًا ل يستطيع معو أف يرفع دعوى جديدة، ألف قوة الريء 

المحكـو بو تحوؿ بينو وبيف رفع  دعوى جديدة، بالموضوع نفسو الذي سبؽ البت فيو نيائيًا مف 

 .3ءقبؿ القضا

( مف مجمة األحكاـ العدلية األثر المترتب عمى إثارة الدفع الموضوعي 1632وقد أوضحت المادة )

ف لـ يقدر عمى اإلثبات فنصت عمى ما يمي: " إذا أثبت مف دفع الدعوى، تندفع دعوى المدعي وا 

ف حمؼ  يحمؼ المدعي األصمي بطمبو فإف نكؿ المدعي عف اليميف يثبت دفع المدعى عميو وا 

 . 4مدعي تعود دعواه األصمية"ال

                                                             
-1
   374 ص -9ج – األحكام العدلٌة مجلة  

-2
    364ص/ 9ج – السابق مرجع - االستئنافٌة القرارات  -علً محمد احمد -داود 

-3
 636 ص – والتجارٌة المدنٌة المرافعات وقانون اإلسالمٌة شرٌعةال بٌن الدعوى نظرٌة - نعٌم محمد – ٌاسٌن 

    325 ص -9ج – األحكام العدلٌة مجلة 4-
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ولكف ما ينبغي التنبيو إليو ىو أف خصـ الدافع ل يكمؼ باإلجابة عف دعوى الدفع الموضوعي، إل 

إذا تـ توضيحو مف قبؿ الدافع عمى وجو تتحقؽ بو المحكمة مف إنتاجيتو في إبطاؿ الدعوى عمى 

مة ضرورة ذكره لصحة الدفع، فرض ثبوتو، وفي حاؿ إغفاؿ مدعي الدفع ألمر ما، ترى المحك

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية عمى ما يمي: 42فإنيا تسأؿ الدافع عنو، إذ نصت المادة )

"إذا أغفؿ المدعي ريئًا يجب ذكره لصحة الدعوى سألو القاضي عنو ول يعد ذلؾ تمقينًا إل إذا زاده 

 . 1عممًا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .   م9959 عام 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول قانون 1-
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 المبحث الثاني: 

 ة لدعاوى الوقف، وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية. الدفوع الموضوعي

 وفيو أربعة مطالب: 

 .المطمب األوؿ: مفيـو الوقؼ لغة وررعًا وقانونًا 

 .المطمب الثاني: مرروعية الوقؼ وحكمتو 

 .المطمب الثالث: الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوقؼ 

  عية.المطمب الرابع: نموذج لدعاوى وقؼ في المحاكـ الرر 
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 المطمب األول: 

 مفيوم الوقف لغة وشرعًا وقانونًا.

أوًل: مفيـو الوقؼ لغة: الوقؼ بفتح الواو وسكوف القاؼ، مصدر وقؼ الريء وأوقفو بمعنى حبسو 

 . 1وأحبسو. وتجمع عمى أوقاؼ ووقوؼ، وسمي وقفًا لما فيو مف حبس الماؿ عمى الجية المعينة

: ذكر الفقياء تعريفات مختمفة لموقؼ تبعًا آلرائيـ في مسائمو الجزئية، إل ثانيًا: مفيـو الوقؼ ررعاً 

، إذ يؤيده ما رواه عبد ا بف 2«تحبيس األصؿ وتسبيؿ المنفعة»أف أرمؿ تعريؼ لموقؼ ىو: 

عمر رضي ا عنيما، أف عمر بف الخطاب رضي ا عنو أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي 

تأمره فييا، فقاؿ: يا رسوؿ ا! أصبت أرضًا بخيبر لـ أصب ماًل قط صمى ا عميو وسمـ يس

 .3«إف رئت حبست أصميا، وتصدقت بيا»أنفس عندي منو، فما تأمر بو؟ قاؿ: 

فقولو: )تحبيس( مف الحبس بمعنى المنع، ويقصد بو إمساؾ العيف ومنع تممكيا بأي سبب مف 

وفة، وقولو )تسبيؿ المنفعة( أي إطالؽ فوائد العيف أسباب التمميؾ، وقولو )األصؿ( أي العيف الموق

 . 4الموقوفة وعائداتيا لمجية المقصودة مف الوقؼ والمعنية بو

ثالثًا: مفيـو الوقؼ قانونًا: فقد عرفو المررع الردني بأنو: "حبس عيف الماؿ الممموؾ عمى حكـ 

 .5ممؾ  تعالى عمى وجو التأبيد وتخصيص منافعو لمبر ولو ماًل"

                                                             
-1
 النفائس دار -الفقهاء لغة معجم -قنٌبً  صادق حامد - قلعجً رواس / محمد359ص ،9ج – العرب لسان - منظور ابن 

     508ص  –م  9988 - هـ 9408 الثانٌة،: الطبعة -والتوزٌع والنشر للطباعة
: الطبعة -العبٌكان دار - الزركشً شرح - (هـ772: ت)الحنبلً المصري  هللا عبد بن محمد الدٌن شمس - الزركشً -2

  268ص  -4ج – م 9993 - هـ 9493 األولى،
/ وفً  2737رقم الحدٌث:  -998ص  -2ج - الوقف فً الشروط ببا – الشروط كتاب، صحٌحه فً أخرجه البخاري 3-

 الوصٌة فً  صحٌحه، كتاب مسلمأخرجه  /  2772رقم الحدٌث:  -92ص – 4ج  –ٌكتب  كٌف الوقف باب الوصاٌا،كتاب 

 9632رقم الحدٌث:  – 9255ص – 3 – الوقف باب –
-4
    249-240 ص -4ج –اإلقناع متن عن القناع كشاف - البهوتى 

 الجرٌدة فً منشور ،2009لسنة 32رقم االردنً اإلسالمٌة والمقدسات والشإون األوقاف قانون من -الثانٌة-المادة 5-

 ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 96/7/2009 فً 4496 بعدد الرسمٌة

  (.9233)  المادة  - م9976 لسنة  (43)رقم األردنً المدنً / قانون 99 ص – الشرعً القضاء
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 المطمب الثاني: 

 مشروعية الوقف وحكمتو.

  :أوًل: مرروعية الوقؼ 

، والندب 1دلت النصوص الررعية مف الكتاب، والسنة النبوية، واإلجماع عمى مرروعية الوقؼ

 إليو، وأنو في سبيؿ ا تعالى، ومف ىذه النصوص: 

 القرآف الكريـ:  - أ

ى  ُتنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف  َوَما تُنِفُقوا ِمف َرْيٍء َفِإفَّ المََّو ِبِو َلف َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ قولو سبحانو تعالى: " -1

َعِميـٌ"
ـْ َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكـ 2 ، وقاؿ سبحانو وتعالى: "َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأنِفُقوا ِمف َطيَّْباِت َما َكَسْبُت

َف اأْلَْرِض َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث  ِمْنُو تُنِفُقوَف َوَلْستـُ ِبآِخِذيِو ِإلَّ َأف ُتْغِمُضوا ِفيِو  َواْعَمُموا َأفَّ المََّو مّْ

ووجو الدللة: أف ا تعالى أمر بالصدقات واألنفاؽ في سبيؿ ا، والوقؼ في .  3َغِنيّّ َحِميٌد"

 روعيتو. سبيؿ ا وسيمو مف وسائؿ اإلنفاؽ في سبيمو وقربة إليو، فدؿ ذلؾ عمى مر

  السنة النبوية: - ب

إذا مات ابف آدـ انقطع »عف أبي ىريرة رضي ا عنو، أف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ:  -1

. ووجو الدللة: 4«عممو إل مف ثالث، صدقة جارية، أو عمـ ينتفع بو، أو ولد صالح يدعو لو

عموا ألنفسيـ فالنبي صمى ا عميو وسمـ قد حث في ىذا الحديث المسمميف عمى أف يج

صدقات جارية بعد موتيـ تعود عمى عمـو المسمميف بالنفع، وتعود عمييـ باألجر حتى بعد 

 موتيـ، ومف ىذه األمور الوقؼ فدؿ ذلؾ عمى مرروعيتو. 

                                                             
الوقف الذري:  -2الوقف الخٌري:  وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداًء أي العامة،  -9الوقف ٌقسم إلى توعان:   1-

 وهو ما خصصت منفعته إلى أشخاص معٌنٌن وذرٌاتهم من بعدهم، ثم إلى جهة بر عند انقراض الموقوف علٌهم، / انظر:

     99 ص – الشرعً القضاء ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر دعب – البصل أبو
 (. 92:) اآلٌة آل عمران سورة  2-
 (.267:) اآلٌة سورة البقرة  3-

 رقم – 9255 ص– 3 –وفاته  بعد الثواب من اإلنسان ٌلحق ما باب– الوصٌة كتاب صحٌحه،  فً مسلم  أخرجه 4-

 9639:الحدٌث
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عف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما، أف عمر بف الخطاب رضي ا عنو أصاب أرضًا  -2
يستأمره فييا، فقاؿ: يا رسوؿ ا! أصبت أرضًا  بخيبر، فأتى النبي صمى ا عميو وسمـ

إف رئت حبست أصميا، » بخيبر لـ أصب ماًل قط أنفس عندي منو، فما تأمر بو؟ قاؿ: 
ووجو الدللة: أف ا تعالى أمر بالصدقات واألنفاؽ في سبيؿ ا، والوقؼ   .1«وتصدقت بيا 

ربو مف القرب التي تقرب بيا إليو، فدؿ في سبيؿ ا وسيمو مف وسائؿ اإلنفاؽ في سبيمو وق
 ذلؾ عمى مرروعيتو. 

اإلجماع: قاؿ الترمذي في سننو  بعد أف خرج حديث عمر السابؽ في الوقؼ: "والعمؿ عمى  - ت

ىذا عند أىؿ العمـ مف أصحاب النبي صمى ا عميو وسمـ وغيرىـ ل نعمـ بيف المتقدميف منيـ 

 .2ف وغير ذلؾ"في ذلؾ اختالفًا في إجازة وقؼ األرضي

 3ثانيًا: حكمة مشروعية الوقف: وتظير الحكمة في ذلك من خالل: 

تفتيت الثروة كمما تجمعت في يد أحد، والعمؿ عمى عدـ تجميعيا في يد الورثة، ألف الوقؼ في  -1

الغالب يكوف لمورثة وغير الورثة معًا، فال يكوف خاصًا بيـ، وىو إف كاف ليـ وحدىـ أحيانًا، 

 ًا عنيـ بعد وفاتيـ، ولكف لمف بينو الواقؼ خاصة.فمف يكوف إرث

تأميف صدقة جارية يستمر خيرىا لمواقؼ، ويمحقو أجرىا إلى مدة طويمة، وربما إلى آخر الدنيا،  -2

وىو مف أىـ ما يفيد اإلنساف المسمـ بعد موتو، وتأميف مورد دائـ لكثير مف المحتاجيف والفقراء 

 والمعوزيف المستفيديف مف الوقؼ.

بية رغبة الواقؼ في نقؿ الستفادة مف أموالو الموقوفة لمف يريده ويحبو، ذلؾ أف الموقوؼ تم -3

 مف الماؿ خارج عف التركة، ول يدفع إل لمموقوؼ عمييـ.

تأميف مورد دائـ لمجيات الخيرية والدينية العامة، التي يتساىؿ الناس في العناية بيا، واإلنفاؽ  -4

 ، وغيرىا. عمييا، كالمساجد، والمسترفيات
                                                             

/ وفً  2737رقم الحدٌث:  -998ص  -2ج - الوقف فً الشروط باب – الشروط كتاب، صحٌحه فً رجه البخاريأخ 1-

 الوصٌة فً  صحٌحه، كتاب مسلمأخرجه  /  2772رقم الحدٌث:  -92ص – 4ج  –ٌكتب  كٌف الوقف باب الوصاٌا،كتاب 

 9632رقم الحدٌث:  – 9255ص – 3 – الوقف باب –
-2
 - الكبٌر الجامع -( هـ279: ت) عٌسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى نب محمد  - الترمذي  

 659ص/3ج-بٌروت – اإلسالمً الغرب دار -معروف عواد بشار: المحقق - الترمذي سنن

  8ص  -بحث بعنوان الوقف االسالمً رإٌة فقهٌة قانونٌة -محمد أحمد -حسٌن 3-
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 المطمب الثالث: 

 الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوقف.

 :كما ىو معمـو فإف األىمية ىي صالحية  الفرع األول: الدفع بعدم أىمية الواقف لمتبرع

الرخص لمباررة عمؿ إجرائي معيف، وبناء عمى ذلؾ فإف انعداـ األىمية يكوف سببًا في عدـ 

في الواقؼ، ألنو لبد مف  توافر األىمية في إنراء العقود وخاصة  نفاذ عقد الوقؼ لوجود نقص

في المادة  1976( لسنة 43عقود التبرعات، فقد جاء في القانوف المدني األردني رقـ )

( الفقرة األولى: "يرفض سماع اإلرياد إذا ارتمؿ عمى تصرؼ ممنوع أو باطؿ أو إذا 1238)

 . 1ظير أف الواقؼ فاقد األىمية"

  لبد عند إنراء الوقؼ أف يكوف في حيازة وممؾ  ع الثاني: الدفع بعدم ممكية الوقف:الفر

الرخص الواقؼ، وحتى يصح الوقؼ وينفذ ويطبؽ في المحاكـ الررعية فالبد فيو مف توفر 

نو ل يجوز التبرع بريء ليس ممؾ لو، فقد جاء في القانوف المدني األردني تعريؼ إالممكية، ف

س عيف الماؿ الممموؾ عمى حكـ ممؾ  تعالى عمى وجو التأبيد وتخصيص الوقؼ: "بأنو حب

، بناء عمى ذلؾ فإف ما يفيـ مف القانوف أنو ل يجوز أيقاؼ أو التبرع 2منافعو لمبر ولو ماًل"

 بريء ل يممكو. 

 

                                                             
 -1
  م9976 لسنة(  43) رقم األردنً المدنً قانون 

 الجرٌدة فً منشور ،2009لسنة 32رقم االردنً اإلسالمٌة والمقدسات والشإون األوقاف قانون من -الثانٌة-المادة 2-

 ونظام الشرعٌة المحاكمات أصول قانون شرح – موسى الناصر عبد – البصل أبو/ 96/7/2009 فً 4496 بعدد الرسمٌة

 (.9233المادة)  - م9976 لسنة(  43)رقم  األردنً دنًالم قانون/ 99 ص – الشرعً القضاء
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 :لكي يكتسب الوقؼ حجيتو لبد  الفرع الثالث: الدفع بعدم تسجيل الوقف في الدوائر الرسمية

ف تسجيمو في الدوائر الرسمية وخاصة المحاكـ الررعية، وبذلؾ يكوف فيو حجة توثؽ ىذا م

الوقؼ، فعدـ تسجيؿ الوقؼ يكوف سببًا في إبطالو، فقد نص القانوف المدني األردني في الفقرة 

( أنو: "يتـ الوقؼ أو التغيير في مصارفو ورروطو بإرياد 1237الثانية والثالثة مف المادة )

دى المحكمة المختصة وفقا لألحكاـ الررعية، ويمـز تطبيقا لمقانوف التسجيؿ في دوائر رسمي ل

 .1تسجيؿ الراضي إذا كاف الموقوؼ عقارًا"

 لصحة الوقؼ لبد : ذلك لعدم أمكانية تقسيمولموقف و  الفرع الرابع: الدفع بعدم قابمية العقار

، وىذا ما  2جوز عمى رأي المالكيةمف أمكانية تقسيمو فوقؼ المراع غير قابؿ لمقسمة ل ي

مف 1242ـ حيث نص في المادة 1976( لسنة 43ذىب إليو القانوف المدني األردني رقـ )

الفقرة الثانية عمى أنو:" يجب أف يكوف القدر الموقوؼ في العقار مفرزًا مستقاًل بذاتو ل رائعًا 

  .3إذا كاف مسجدًا أو مقبرة"

  حتى يعتبر الوقؼ ويأخذ بو ويطبؽ لبد مف أف يغة الوقف: الخامس: الدفع ببطالن صالفرع

 تكوف الصيغة صحيحة فإذا كانت غير صحيح ل تعتبر حتى يصححيا.

 وىي في حالة وقؼ عقار إلى : الفرع السادس: الدفع بأن العقار مؤجرًا فال يمكن النتفاع بو

 ار إل بعد خروج المستأجر  جية البر وكاف ىذا العقار مؤجر في ىذه الحالة ل يمكف وقؼ العق

                                                             
     م9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون 1-

ٌَّة - الفكر دار -الفقه السالمً وأدلته  –مصطفى  بن وهبة-الزحٌلً  2- ابعة: الطبعة - دمشق – سور ص  -90ج -الرَّ

7699  
  م9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون -3



97 
  

  أن لو بيعو أو ىبتو أو الرجوع الفرع السابع: الدفع بوجود شرط جعمي مبطل لموقف كاشتراط

 عنو.

  :ومثاؿ ذلؾ أف يكوف الوقؼ موجوالفرع الثامن: الدفع بأن الموقوف عميو ل يصح أن يممك 

 تممؾ.إلى جنيف )الحمؿ( فينا ل يقبؿ الوقؼ لعدـ قدرة الجنيف عمى ال

 األصؿ في الوقؼ أف يكوف لجية ل : الفرع التاسع: الدفع بانقطاع الجية الموقوف عمييا

أنو:"  1235ـ في المادة 1976( لسنة 43تنقطع وىذا ما نص عميو القانوف الردني رقـ )

 .1يجب في جميع األحواؿ أف ينتيي الوقؼ إلى جية بر ل تنقطع"

 مف رروط الوقؼ أف تكوف الجية الموقوف عمييا: لدفع بجيالة الجية الفرع العاشر: ا

 .معمومة فإذا كانت الجية مجيولة ل يقبؿ ول يطبؽ

 األصؿ في الوقؼ أف يكوف إلى : الفرع الحادي عشر: الدفع بأن الموقوف عميو جية معصية

جية خير وليس إلى جية معصية فإذا كاف إلى جية معصية ل يقبؿ ول يطبؽ، وقد نصت 

يكوف الوقؼ خيريًا إذا  -1ـ عمى أنو: 1976 لسنة( 43) رقـ مف قانوف الردني 1234المادة 

ويكوف ذريًا إذا خصصت منافعو إلى رخص أو  -2خصصت منافعو لجية بر ابتداء، 

أرخاص معينيف وذرياتيـ مف بعدىـ ثـ إلى جية مف جيات البر عند انقراض الموقوؼ 

 . 2"إلى الذرية وجية البر معاً ويكوف مرتركًا إذا خصصت الغمة  -3عمييـ، 

                                                             
-1
    م9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون 

    م9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون 2-

 المناقشة اثناء البدارٌن اٌمن الدكتور من اشارةمن الفرع الرابع حتى الحادي عشر 



98 
  

 المطمب الرابع: 

 نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى وقف في المحاكم الشرعية.

 دعوى إبطال حجة وقف:

 بسـ ا الرحمف الرحيـ 

.  فضيمة قاضي محكمة.............................الررعي المكـر

 السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو.

 ....... سكاف...............................وكيؿ/ىا .......................المدعي/ة:......

 .. سكاف.............................وكيؿ/ىا.......................المدعى عميو:..........

 الموضوع: طمب إبطال حجة وقف: 

 وقائع الدعوى 

نو مصاب بمرض عقمي منذ  إف المدعية........ زوجة فالف........ المدعى عميو، وا 

تاريخ......... وحتى اآلف، وىذا المرض يزداد ويتضاعؼ فيو، وقد أفقده القدرة عمى معرفة النافع 

مف الضار لو، وبتاريخ........ قاـ المدعى عميو المذكور بوقؼ قطعة األرض رقـ....... 

ى نفسو ما داـ حيًا، وبعد مماتو تاريخ........ مف حوض بمدة........ مف نوع الممؾ وقفًا ذريًا عم

عمى زوجتو)المدعية(، وبعد وفاتيا عمى ذريتيا مف الذكور واإلناث، عمى التفصيؿ المذكور في 
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الحجة الوقفية رقـ....... تاريخ............. الصادر عف محكمة.......الررعية، وانو لما قاـ 

أمراض سببت لو فقداف الذاكرة، وتمؼ  بالوقؼ لـ يكف بالحالة المعتبرة ررعًا، ألنو مصاب بعدة

 الدماغ، والمرض العقمي.

 الطمب:

بطاؿ حجة الوقؼ المذكورة:  أطمب إجراء المحاكمة حسب األصوؿ وا 

 المحاكمة: 

 تعييف جمسة. -1

 عقد مجمس ررعي إلجراء المحاكمة. -2

حضور المدعية ووصفيا بالتكميؼ الررعي، وأنيا معروفة الذات لدى المحكمة، ثـ تالوة  -3

ئحة الدعوى، وتكرار مضمونيا مف المدعية، ثـ تقرر المحكمة إحالة المدعى عميو لمطبيب ل

المختص لبياف حالتو أوًل مف أجؿ الخصومة، وتكميؼ الطبيب لمحضور لممحكمة لسماع 

 ريادتو وفؽ تقريره، وتؤجؿ الجمسة.

المدعى عميو  في الجمسة التالية حاؿ حضور الطبيب المختص مصطحبًا تقريره بنتيجة فحص -4

تسمع ريادتو وفؽ تقريره، فإذا ريد بمرض المدعى عميو العقمي، وأنو غير أىؿ لمخصومة 

دراكو تقرر المحكمة تعييف المدعية وصيًا مؤقتًا عمى الواقؼ  في الدعوى، لعدـ وعيو وا 
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( مف 13المذكور لغايات الخصومة في الدعوى أيضًا وتبمغو مع مراعاة ما ورد في المادة)

 .1ف أصوؿ المحاكمات الررعيةقانو 

في الجمسة التالية يسجؿ حضور المدعية........ المذكورة بصفتيا وصيًا مؤقتًا عمى الواقؼ  -5

المذكور وحضور المتولي عمى الوقؼ وتصفو بالتكميؼ الررعي وأنو معروؼ الذات لدييا، 

لسابؽ، فتكرر وأنو قبؿ بيذا التعييف مف قبؿ المحكمة، ثـ تتمى لئحة الدعوى والضبط ا

المدعية الوصي المؤقت دعواىا، وتطمب إجراء المقتضى، وحينما يسأؿ المتولي عمى الوقؼ 

 يطمب إجراء المقتضي.

وتكمؼ المحكمة المدعية إثبات دعواىا أف الواقؼ المذكور حينما وقؼ الوقفية المذكورة كاف 

 في حالة غير معتبرة ررعًا نتيجة مرضو العمقي المذكور.

بت الدعوى بالوجو الررعي بأف الواقؼ المذكور كاف عند إنراء الوقؼ مريضًا بمرض فإذا أث

عقمي، وأنو لـ يكف في حالة تكميؼ ررعي بسبب مرضو المذكور تسأؿ الطرفيف عف أقواليما 

  األخيرة وبعد تكرارىا تعمف ختاـ المحكمة وتتخذ القرار. 

 

 

                                                             
 الحضور ذكرةم مشتمالت ": جاء فٌها: 9959 لسنة 39 رقم الشرعٌة المحاكمات أصول ( من قانون93المادة)  1-

 قدمها التً الدعوى الئحة ضد خطً دفاع وتقدٌم( معٌن وقت) فً الحضور علٌه المدعى تكلٌف الحضور مذكرة تتضمن
 :التالٌة الدعاوى فً ذلك شاء إذا المذكرة تبلٌغه تارٌخ من أٌام عشرة خالل المدعً
 .دٌناراً  خمسٌن من أكثر الدعوى موضوع قٌمة كانت إذا - أ
 .بالوقف ةالمتعلق الدعاوى - ب
 .والقٌم الوصً وعزل والوصٌة واإلرث النسب دعاوى - ت
 .وفكه الحجر دعاوى - ث
 .الدٌة دعاوى - ج
 عن المذكرة صدور وتارٌخ علٌه المدعى لحضور المضروب المٌعاد بٌن الفاصلة الفترة تقل ال أن ٌجب الحالة هذه وفً

 ." ٌوماً  عشرٌن
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 القرار: 
الخطية، والرخصية المستمعة المقنعة، وتقرير الطبيب بناء عمى الدعوى، والطمب، والبينتيف 

أو األطباء المختصيف المؤيد بالريادة أماـ المحكمة، أف الواقؼ المذكور كاف حيف إنراء 

وقؼ قطعة األرض رقـ....... تاريخ....... مريضًا مرضًا عقميًا ىو كذا......... أو معتوىًا، 

( 75( و)67( و)2يز النافع مف الضار، وعماًل بالمواد)ولـ يكف بالحالة المعتبرة ررعًا، ول يم

، 2( مف قانوف المدني األردني1234، والمادة)1( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الررعية90و)

فقد حكمت  المحكمة بإبطاؿ حجة وقؼ الواقؼ......... المذكور لقطعة األرض المذكورة 

أو العتو ولـ يكف بالحالة المعتبرة ررعًا وقفًا ذريًا، وذلؾ إلصابتو بالمرض العمقي........ 

حيف إنراء الوقؼ المذكور، حكمًا وجاىيًا قاباًل لالستئناؼ وتابعًا بو موقوؼ النفاذ عمى 

 .......... تصديقو مف قبؿ محكمة الستئناؼ الررعي، فيمتو لمطرفيف عمنًا، تحريرًا في

............   

  

 
                                                             

-
1

 تنظر - الشرعٌة المحاكم ختصاصات "م جاء فٌها: 9959لسنة 39( من قانون أصول المحاكمات الشرعٌة رقم 2المادة) 

 له وما واستبداله علٌه والتولٌة وشروطه المسلمٌن قبل من وإنشاإه الوقف -9:التالٌة المواد فً وتفصل الشرعٌة المحاكم

 بالنزاع المتعلقة الدعاوى -2/ بالمقاطعة وربطها لإلجارتٌن الوقفٌة والمستغالت المسقفات وتحوٌله الداخلٌة بإدارته عالقة

 العقار بملكٌة الطرفٌن أحد ادعى إذا أما خاص بعرف أسست حقوق من علٌه ٌترتب وما الوقف بصحة أو وقفٌن بٌن
 أو القرٌة أهل عند شائعة شهرة المشهورة األوقاف من العقار كان أو بالوقف حكم أو وقف كتاب وجود مع فٌه المتنازع
 فً السٌر تإجل أن المحكمة فعلى ادعاءه تعزز ومستندات أوراقاً  الحاالت هذه جمٌع فً ٌةالملك مدعً وأبرز المحلة
 المحكمة تلك لدى الدعوى إقامة على ٌدل ما أبرز فإذا معقولة، مدة خالل الصالحٌة ذات المحكمة مراجعة وتكلفة الدعوى
 فً سارت وإال العقار ملكٌة شؤن فً لمحكمةا تبت أن إلى أمامها التً الدعوى فً السٌر وقف الشرعٌة المحكمة تقرر

 ردتها وإال بموجبها حكم الشهود بشهادة المحكمة اقتنعت إذا - بالشهادة المحكمة اقتناع "(: 67وأكملتها... / والمادة) الدعوى

 المستندات "(: 75المحكمة. / والمادة) تحقٌقات على بناءً  الحالتٌن فً ذلك أسباب بٌان مع تزكٌة إجراء إلى حاجة دون

 الصادرة المٌالد وشهادة الزواج كوثٌقة تنظٌمها اختصاصهم من موظفون ٌنظمها التً هً الرسمٌة المستندات - الرسمٌة
 فٌها الطعن ٌقبل وال ألجله نظمت ما على قاطعة بٌنة تعتبر التسجٌل وسندات العدل الكاتب ٌنظمها التً والوثائق الوالدة أثر
 فً موقع أو منظم كتابً صك أو وكالة أو عقد أو مستند أي تنظٌم صحة إثبات ٌجوز أنه ذلك فً وٌشترط بالتزوٌر إال

 وقعت أو نظمت الذي البلد فً المختصة السلطات من بتصدٌقه أو المتعاقدٌن الفرٌقٌن بإقرار الهاشمٌة المملكة خارج مكان
ً  المؤذون عتبروٌ. وحد إن البلد ذلك فً الهاشمٌة األردنٌة المملكة ممثل ومن فٌه (: 90/ والمادة)  .المادة هذه لمقاصد موظفا

 واألمراض والعته الجنون ٌثبت - المحكمة أمام بشهادته المإٌد الطبٌب بتقرٌر األمراض وبعض والعته الجنون ثبوت "
 التقرٌر مآل ٌكن مل وإذا المحكمة أمام بشهادته المإٌد الطبٌب بتقرٌر النكاح وفسخ الحجر دعوى فً النكاح فسخ توجب التً
 ."أكثر  أو آخر طبً إلى األمر ٌحال الطمؤنٌنة على باعثاً  الطبٌب شهادة مع
ٌكون الوقف خٌرٌا اذا خصصت منافعه  -9 "م جاء فٌها: 9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون(من 9234المادة)2-

معٌنٌن وذرٌاتهم من بعدهم ثم إلى جهة من  وٌكون ذرٌا اذا خصصت منافع إلى شخص أو أشخاص -2لجهة بر ابتداء /

 ."وٌكون مشتركا اذا خصصت الغلة إلى الذرٌة وجهة البر معا  -3جهات البر عند انقراض الموقوف علٌهم / 
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 لمتبرع الواقف أىمية بعدم دفعال: 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس.... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 

وقؼ، المقامة مف المدعي....... عمى المدعى عميو، بعد تالوة الدعوى وتكرارىا ، وبسؤاؿ 

نو خطية المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بعدـ أىمية الواقؼ لمتبرع، وقاـ بتقديـ بي

تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ والمداولة  تبيف لممحكمة صحة البينة الخطية وأف الواقؼ ل يممؾ األىمية 

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى لعدـ أىمية الواقؼ لمتبرع.  بإجراءلمتبرع، فقاـ القاضي 

  بعدم ممكية الوقف: الدفع 

بات كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اث

بعد تالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى  وقؼ، المقامة مف مدير األوقاؼ عمى المدعى عميو،

عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بعدـ ممكية الوقؼ لمواقؼ، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، 

ا وبالتدقيؽ والمداولة  تبيف لممحكمة صحة البينة الخطية وأف الواقؼ ل يممؾ التصرؼ في ىذ

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى لعدـ ممكية الواقؼ لموقؼ. بإجراءالوقؼ، فقاـ القاضي 

 يممك أن يصح ل عميو الموقوف بأندفع لا: 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 

وقؼ، المقامة مف المدعي عمى المدعى عميو، بعد حضور الخصـو ومف ينوب عنيـ، وبتالوة 

، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بالقوؿ بأف الموقوؼ عميو الدعوى وتكرارىا

ل يصح أف يممؾ، وبالتدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عميو وىو عدـ صحة 

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى. بإجراءتمميؾ الموقوؼ عميو، فقاـ القاضي 
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  معصية جية عميو الموقوف بأنالدفع: 

محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات  كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى

وقؼ، المقامة مف المدعي عمى المدعى عميو، بعد حضور الخصـو ومف ينوب عنيـ، وبتالوة 

الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بالقوؿ بأف الموقوؼ عميو 

يؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدق جية معصية،

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى. بإجراءعميو وىو بأف الموقوؼ عميو جية معصية، فقاـ القاضي 

  بجيالة الجية الموقوف عمييا:الدفع 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 

الخصـو ومف ينوب عنيـ، وبتالوة  وقؼ، المقامة مف المدعي عمى المدعى عميو، بعد حضور

الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بالقوؿ بأف الموقوؼ عميو  

، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى  غير معمـو

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى. بإجراءعميو وىو بأف الموقوؼ عميو مجيوؿ، فقاـ القاضي 

 الوقف صيغة ببطالنالدفع:  

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 وبتالوة عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد عميو، المدعى عمى المدعي مف المقامة وقؼ،
ببطالف صيغة  وؿبالق الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى
 عميو المدعى كالـ صحة لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،الوقؼ
 .الدعوى ورد الررعي اإليجاب بإجراء القاضي فقاـ الوقؼ، صيغة ببطالف وىو
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 المبحث الثالث: 

 وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية.  الدفوع الموضوعية لدعاوى الوصية،

 خمسة مطالب:  وفيو

 .المطمب األوؿ: مفيـو الوصية لغة وررعًا وقانونًا 

 .المطمب الثاني: مرروعية الوصية وحكمتيا 

  .المطمب الثالث: التفريؽ بيف الوصية والوقؼ 

 .المطمب الرابع: الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوصية 

 في المحاكـ  المطمب الخامس: نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى وصية

 الررعية.

 

 

 

 



905 
  

 المطمب األول: 

 مفيوم الوصية لغة وشرعًا وقانونًا.

 أوًل: مفيوم الوصية لغة:

الواو والصاد والياء أصؿ يدؿ عمى وصؿ ريء »أصؿ الوصية مف الوصؿ، قاؿ ابف فارس: 

وصى الريء بالريء: وصمو بو، وأوصيت »، وقاؿ الزمخرري: 1«بريء، ووصيت الريء وصمتو

زيٍد لعمرو بكذا، ووصَّيت، وىذا وصيّي، وىـ أوصيائي، وىذه وصيتي ووصاتي، وقبؿ الوصي  إلى

 .3، وأوصيت إليو إذا جعمتو وصّياً 2«وصايتو

 ثانيًا: مفيـو الوصية ررعًا:  

ىي: تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد الموت عف طريؽ التبرع، سواء كاف ذلؾ في األعياف أو في 

 .4الماؿ أو بمنفعة دار لفالف، أو لجية خير بعد وفاة الموصيكالوصية بمبمغ مف  المنافع

 مفيـو الوصية قانونًا:  ثالثًا:

بأنيا: "تصرؼ في التركة مضاؼ  (1125فقد عرفيا القانوف األردني في الفقرة األولى مف المادة )

 5إلى ما بعد الموت"

 

                                                             
  996 ص – 6ج – اللغة مقاٌٌس معجم - الحسٌن أبو الرازي القزوٌنً زكرٌاء بن أحمد - فارس ابن 1-
 دار -السود عٌون باسل محمد: تحقٌق -البالغة أساس -(هـ538: ت) أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو -الزمخشري 2-

 339ص  – 2ج -م 9998 - هـ 9499 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب

 340ص – الصحاح مختار - الحنفً القادر عبد بن بكر أبً بن محمد هللا عبد أبو الدٌن زٌن - الرازي 3-

 وبدون طبعة بدون: الطبعة -الفكر دار -القدٌر فتح -(هـ869: ت) السٌواسً الواحد عبد بن محمد الدٌن كمال -امالهم ابن 4-

عٌنً الحطاب / 499ص -90ج -تارٌخ  الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن شمس  -المالكً الر 

ص  -6ج-م9992 - هـ9492 الثالثة،: الطبعة -الفكر دار - ٌلخل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب -(هـ954: ت)المغربً،

 – 4ج – المنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مغنً - الشافعً أحمد بن محمد الدٌن، شمس - الشربٌنً الخطٌب/ 364
 .     937 ص -6ج – المغنً - المقدسً قدامة ابن/ 66 ص

-5
 م9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون 
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 المطمب الثاني: 

 مشروعية الوصية وحكمتيا.

 ة: أوًل: مرروعية الوصي 

دلة النصوص الررعية مف الكتاب)القرآف الكريـ(، والسنة النبوية، واإلجماع، عمى مرروعية 

 الوصية، ومف ىذه النصوص: 

 الكتاب)القرآف الكريـ(:  - أ

ـُ اْلَمْوُت ِإف َتَرَؾ َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيفِ  -1 ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك  قولو سبحانو وتعالى: "ُكِتَب َعَمْيُك

 .1َواأْلَْقَرِبيَف ِباْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَف"

، وقاؿ 2ووجو الدللة أنو: عف بف عباس رضي ا عنيما قاؿ: }ِإْف َتَرَؾ َخْيًرا{ يعني ماًل 

، والمراد بحضور الموت: حضور أسبابو وأماراتو 3القرطبي: الخير ىنا الماؿ مف غير خالؼ

فة، وليس المراد منو معاينة الموت؛ ألنو في ذلؾ الوقت يعجز عف مف العمؿ واألمراض المخو 

 .4اإليصاء

وقولو تعالى: "ِمف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى  ِبَيا َأْو َدْيٍف" وقولو عز وجؿ: }ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَف   -2

 .5ِبَيا َأْو َدْيٍف{

                                                             
  ( 980سورة البقرة اآلٌة:)  1-

 422ص-9ج-بٌروت – الفكر دار -المنثور الدر -(هـ999: ت) الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبد -السٌوطً 2-
 الجامع -(هـ679: ت) الدٌن شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو -القرطبً 3-

 الثانٌة،: الطبعة -القاهرة – المصرٌة الكتب دار -أطفٌش وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق -طبًالقر تفسٌر=  القرآن ألحكام

 259ص  -2ج  -م 9964 - هـ9384
 القرآن تفسٌر فً الوسٌط -(هـ468: ت) الشافعً النٌسابوري ، علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو -الواحدي  4-

 هللا عبد أبو -الرازي /  268ص  -9ج -م 9994 - هـ 9495 األولى،: الطبعة -لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار -المجٌد

 التفسٌر=  الغٌب مفاتٌح -(هـ606: ت)  الري خطٌب الدٌن الرازي فخر التٌمً الحسٌن بن الحسن بن عمر بن محمد

  232ص -5ج -هـ 9420 - الثالثة: الطبعة -بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار -الكبٌر
   ( 92) :سورة النساء اآلٌة -5
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نفيذ الوصية وأداء الديف. فدؿ ووجو الدللة: فيذاف النصاف جعال الميراث حًقا مؤخًرا عف ت

 . 1عمى مرروعيتيا

ـُ اْلَمْوُت ِحيَف اْلَوِصيَِّة اْثَنا -3 ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك ِف َذَوا وقولو تعالى: "َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َرَياَدُة َبْيِنُك

ـْ ِفي ا ـْ َضَرْبُت ـْ ِإْف َأْنُت ـْ َأْو آَخَراِف ِمْف َغْيِرُك نُك ـْ ُمِصيَبُة اْلَمْوِت"َعْدٍؿ مّْ  .2أْلَْرِض َفَأَصاَبْتُك

ووجو الدللة: دلت اآلية عمى مرروعية الوصية، حيث بيف ا سبحانو وتعالى مرروعية 

اإلرياد عمييا، وعدد ريودىا، فدؿ ذلؾ عمى مرروعيتيا وأىميتيا، وأيضًا بينت اآلية أف 

بيا المسمـ ويغفؿ عنيا، فدؿ عمى  الوصية مف المسائؿ الميمة التي ل ينبغي أف يتياوف

 .3مرروعيتيا

 السنة النبوية:  - ب

عف سعد بف أبي وقاص، عف أبيو رضي ا عنو، قاؿ: كاف رسوؿ ا صمى ا عميو "  -1

وسمـ يعودني عاـ حجة الوداع مف وجع ارتد بي، فقمت: إني قد بمغ بي مف الوجع وأنا ذو 

ثـ « ل»فقمت: بالرطر؟ فقاؿ: « ل»ماؿ، ول يرثني إل ابنة، أفأتصدؽ بثمثي مالي؟ قاؿ: 

إنؾ أف تذر ورثتؾ أغنياء، خير مف أف تذرىـ عالة  -أو كثير  -كبير  الثمث والثمث»قاؿ: 

 .5الناس" 4يتكففوف

                                                             
 النكت=  الماوردي تفسٌر -(هـ450: ات) البغدادي، البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن أبو  -الماوردي 1-

  459ص  -9ج -لبنان/  بٌروت - العلمٌة الكتب دار -الرحٌم عبد بن المقصود عبد ابن السٌد: المحقق -والعٌون

  (.906) سورة المائدة اآلٌة: 2-

 الكتاب دار -التنزٌل غوامض حقائق عن الكشاف  -(هـ538: ت) أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو -الزمخشري 3-

  687ص  – 9ج -هـ 9407 - الثالثة: الطبعة -بٌروت – العربً

 الحسنً، محمد بن حصال بن إسماعٌل بن محمد - السالم سبلمعنى ٌتكففون الناس: ٌسؤلون الناس باكفهم/ انظر: كتاب:  4-

 بدون: الطبعة -الحدٌث دار -(هـ9982: ت) باألمٌر كؤسالفه المعروف الدٌن، عز إبراهٌم، أبو الصنعانً، ثم الكحالنً

 953ص  -2ج – طبعة
 -89ص  – 2ج –خولة  ابن سعد وسلم علٌه هللا صلى النبً رثاءباب  -كتاب الجنائز  -أخرجه البخاري فً صحٌحه  5-

الحدٌث رقم:  -9250ص  -3ج -بالثلث الوصٌة باب -كتاب الوصٌة  –/ وأخرجه مسلم فً صحٌحه  9295: الحدٌث رقم

   / متفق علٌه   9628
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عف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما: أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ: "ما حؽ امرئ  -2

 .1مسمـ لو ريء يوصي فيو، يبيت ليمتيف إل ووصيتو مكتوبة عنده"

 الجماع:  - ت

العمماء مف أىؿ العمـ الذيف يعتد برأييـ منذ عصر الصحابة عمى جواز  أما اإلجماع فقد أجمع

الوصية ولـ يؤثر عف أحد منيـ منعيا، حيث حكاه غير واحد مف أىؿ العمـ، قاؿ ابف عبد 

واتفؽ فقياء األمصار عمى أف الوصية مندوب إلييا، ومرغوب فييا، وأنيا جائزة لمف »البر: 

وأجمع العمماء في »، وقاؿ ابف قدامة: 2«ا لـ يتجاوز الثمثأوصى في كؿ مالو، قؿ أو كثر، م

 .3«جميع األمصار والعصار عمى جواز الوصية

 4ثانيًا: حكمة مشروعية الوصية : 

راءت حكمة ا تعالى ببياف الحكمة لألوامر والنواىي، التي ذكرىا في كتابة العزيز، ولعؿ 

تناب النواىي، وقد ل تفيـ الحكمة اإلليية في اليدؼ مف ذلؾ ىو لمتأكيد عمى فعؿ األوامر واج

األمر والنيي، وىذا ل يعني عدـ فعؿ األوامر، بؿ ينبغي فعميا، ولما كانت الوصية مف ىذا 

النوع األخير التي لـ تأت نصوص الكتاب والسنة في بياف الحكمة مف ترريعيا أحببت أف أنبو 

رريعيا فإف الترريع ليا باٍؽ مع العمـ بأنو عمى ىذا الجانب فمو لـ تظير لمبعض الحكمة مف ت

مف نظر بعيف البصيرة والفقو في الوصية وجد الكثير مف جوانب الحكمة في ترريعيا؛ فمف 

 ىذه الجوانب:

                                                             
 مكتوبة الرجل وصٌة: »وسلم علٌه هللا صلى النبً وقول الوصاٌا باب  -كتاب الوصاٌا  - صحٌحه فً البخاري أخرجه 1-

  2738الحدٌث رقم: -2ص -4ج -«عنده

 مسائل فً اإلقناع -(هـ628: ت) الفاسً، الحمٌري الكتامً الملك عبد بن محمد بن علً  -القطان ابن لحسنا أبو 2-

 -2ج -م 2004 - هـ 9424 األولى،: الطبعة -والنشر للطباعة الحدٌثة الفاروق -الصعٌدي فوزي حسن: المحقق -اإلجماع
  76ص 

       . 937 ص -6ج – المغنً - المقدسً قدامة ابن 3-

 العربٌة المملكة - الرٌاض للنشر، الوطن مدار  -الوصٌة فً مهمة لمحات -الكرٌم عبد بن جاسر بن سلٌمان -الجاسر 4-

 22ص -م 2093 - هـ 9434 الثانٌة،: الطبعة -السعودٌة
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أوصى  مف الحكمة في ترريعيا أنيا عمؿ ينتفع بو الميت بعد موتو، فمو أف أحد الموصيف -1

الميت فيو رصيد دائـ يزيد لو في حسناتو بعد بعمؿ خيري دائـ النفع فيذا بال رؾ ينتفع بو 

 مماتو. 

ومف حكمتيا أف فييا الحفاظ عمى ماؿ الدائف وبراءة ذمة المديف، وبيذا تظير الحكمة مف أف  -2

ف مات مف عميو الديف.   حقوؽ اآلدمييف محفوظة حتى وا 

ة مالية لمورثة ومف حكمتيا أنيا حماية لألمواؿ ورعاية لمُقصَّر, فمو أف رجاًل مات وترؾ ثرو   -3

وبيف ىؤلء الورثة ُقصَّر ل يحسنوف التصرؼ في أمواليـ، وقد أوصى ىذا الرجؿ بأف يكوف 

زيد مف الناس وصيًا عمى أولده, فإف ىذا الوصي يقـو مقاـ والدىـ فيحافظ عمى القصر وعمى 

 أمواليـ. 

 ومف حكمتيا  أنيا صمة الرحـ بأقاربو غير الوارثيف.  -4
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 الثالث: المطمب 

 التفريق بين الوصية والوقف.

  :أوًل: أوجو الشبو بين الوصية والوقف 

 مف حيث أف كمييما مف عقود التبرع، ويصدراف مف إرادة منفردة. الوقؼالوصية تربو 

 1ثانيًا: أوجو الختالف بين الوصية  والوقف، من حيث : 

 و في األصؿ مستحب، وقد يكوف الوصية تدخميا األحكاـ التكميفية الخمسة ، أما الوقؼ فإن

 حراًما أو مكروًىا.

 .الوصية ل يعمؿ بيا إل بعد الموت، أما الوقؼ فيعمؿ بو حاؿ العـز عميو 

 .الوصية يجوز لمموصي الرجوع فييا بعد إنرائيا، أما الوقؼ فال 

 .الوصية ل تجوز إل بالثمث فأقؿ، أما الوقؼ فإنو ل حد ألكثره 

 ر بيا، وتورث عنو، أما الوقؼ فإفمؾ اإلجازة واإلعارة، والسفالموصي لو بالمنفعة يم 

 عميو ل يممؾ إجارتيا ول إعارتيا ول تورث عنو.وؼ الموق

 .الوصية ل تجوز لمورثة أما الوقؼ فيجوز عمييـ 

  الوصية تجوز بما ل يقدر عمى تسميمو، كجمؿ رارد وطير في اليواء )أما الوقؼ فميس

 كذلؾ(.

                                                             
 22ص -الوصٌة  فً مهمة لمحات -الكرٌم عبد بن جاسر بن سلٌمان -الجاسر 1-
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  المطمب الرابع:

 الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوصية.

 :كما ذكر الباحث قبمو أف األىمية ىي صالحية  الفرع األول: الدفع بعدم أىمية الموصي لمتبرع

الرخص لمباررة عمؿ إجرائي معيف، وبناء عمى ذلؾ فإف انعداـ األىمية يكوف سببًا في عدـ 

في القانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ نفاذ الوصية  لوجود نقص في الموصي، فقد جاء 

يرترط في الموصي أف  -( أنو: "أ269ـ في الفقرة)أ( و)د( مف المادة )2010( لسنة36)

تبطؿ الوصية بجنوف الموصي جنونًا مطبقًا إذا  -يكوف أىاًل لمتبرع، بالغا عاقاًل رريدًا، د

 .1اتصؿ بالموت"

  كما ىو معمـو فإف موت  حال حياة الموصي:الفرع الثاني: الدفع بوفاة الموصى لو في

الموصى لو يبطؿ الوصية وعدـ نفاذىا عند كثير مف العمماء؛ ألنو ل يتصور الوصية لميت، 

( 36والميت ليس أىاًل لمممؾ، وىذا ما أكده قانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ )

طؿ الوصية بموت ( أنو: "تب272ـ، حيث جاء في الفقرة األولى مف المادة )2010لسنة

 .2الموصى لو المعيف قبؿ موت الموصي"

 :فالمعروؼ أف األصؿ في مرروعية  الفرع الثالث: الدفع بأن الموصى لو جية معصية

الوصية أف تكوف قربة، وعميو إف كانت الوصية في معصية فإنيا تبطؿ، ول يترتب عمييا أي 

ـ ذلؾ حيث جاء في 2010( لسنة 36األحواؿ الرخصية األردني رقـ ) أثر، وقد ارترط قانوف

 .3(: "يرترط في صحة الوصية أل تكوف في معصية أو في منيي عنو ررعًا"278المادة )

                                                             
   م2090لسنة  ( 36)رقم ًاألردن الشخصٌة األحوال قانون 1-

   م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 2-

     م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 3-
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 :ويؤنس ذلؾ مف قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ  الفرع الرابع: الدفع بأن الموصى لو وارث

فإنو ل تقبؿ ، بناء عمى ذلؾ 1قاؿ: أف ا "أعطى كؿ ذي حؽ حقو، ول وصية لوارث..."

الوصية لوارث في حاؿ رفض بقية الورثة، وىذا ما ذىب إليو قانوف األحواؿ الرخصية رقـ 

(  حيث جاء في الفقرة )ج( أنو: "ل تنفذ الوصية لموارث 174ـ في المادة)2010( لسنة 36)

 . 2إل إذا أجازىا الورثة بعد وفاة الموصي"

 فالقاتؿ ل يورث ول خالؼ  لموصي بعد الوصية:الفرع الخامس: الدفع بأن الموصى لو قتل ا

بيف الفقياء عمى ذلؾ، ومف باب أولى عدـ تطبيؽ الوصية في حؽ القاتؿ وحرمانو منيا، 

وعميو إف كانت الوصية لمقاتؿ فإنيا تبطؿ، وىذا ما ذىب إليو قانوف األحواؿ الرخصية رقـ 

مف استحقاؽ الوصية الختيارية ( حيث جاء فييا: "يمنع 273ـ في المادة )2010( لسنة 36)

 .  3أو الوصية الواجبة قتؿ الموصى لو الموصي أو المورث قتال مانعا مف اإلرث"

 :يحؽ لمموصي الرجوع عف  الفرع السادس: الدفع بأن الموصي رجع عن الوصية حال حياتو

رجوع وصيتو فيي عمى سبيؿ التبرع والعطاء، ولـ تخرج مف ممكو، ولكف لبد مف أف يكوف ال

عف الوصية صريحا واضحا، وموثقًا لدى الجيات الرسمية، فقد جاء في قانوف األحواؿ 

( أنو: "يجوز لمموصي الرجوع 258ـ في المادة )2010(  لسنة 36الرخصية األردني رقـ )

 .    4عف الوصية كميا أو بعضيا عمى أف يكوف الرجوع صريحا ومسجاًل لدى جية رسمية"

 فعند إنراء الوصية  يجب أف يكوف  بعدم ممكية الموصى بو لمموصي: الفرع السابع: الدفع

الموصى بو ممؾ لمموصي وفي حيازتو، وحتى تصح الوصية وتنفذ وتطبؽ في المحاكـ 

لو، فعند الدفع بعدـ  اً الررعية فيجب توفر الممكية، فال يجوز التبرع أو إعطاء ريء ليس ممك

                                                             
 - الترمذي سنن - الكبٌر الجامع -(هـ279: ت) عٌسى أبو الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى بن محمد -الترمذي 1-

  505ص  -3ج -م 9998: سنة -بٌروت – اإلسالمً الغرب دار -معروف ادعو بشار: المحقق

   م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون2 - 

     م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 3-
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ت عدـ ممكية المدعى عميو، فقد جاء في قانوف الممكية في الدعوى يجب إبراز وثائؽ تثب

( أنو: 277ـ  في الفقرة األولى مف المادة )2010(  لسنة 36األحواؿ الرخصية األردني رقـ )

"تجوز الوصية إذا كاف الموصى بو ماًل معمومًا متقومًا ممموكًا لمموصي رائعًا أو معينًا أو 

 . 1منفعة"

 والدليؿ ما ورد عف سعد بف أبي وقاص،  زيد عن الثمث:الفرع الثامن: الدفع بأن الوصية ت

عف أبيو رضي ا عنو، قاؿ: كاف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يعودني عاـ حجة الوداع 

مف وجع ارتد بي، فقمت: إني قد بمغ بي مف الوجع وأنا ذو ماؿ، ول يرثني إل ابنة، أفأتصدؽ 

 -أو كثير  -الثمث والثمث كبير »ثـ قاؿ: « ل»ؿ: فقمت: بالرطر؟ فقا« ل»بثمثي مالي؟ قاؿ: 

، فيفيـ مف الحديث أنو 2إنؾ أف تذر ورثتؾ أغنياء، خير مف أف تذرىـ عالة يتكففوف  الناس"

إذا كانت الوصية أكثر مف الثمث لغير الوارث فإنيا موقوفو عمى إجازة الورثة، فإذا لـ يكف 

(  36قانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ ) ىناؾ إجازة تبطؿ الوصية، وىذا ما ذىب إليو

( أنو: "تنفذ الوصية في حدود ثمث 174ـ فقد جاء في الفقرة)ب( مف المادة )2010لسنة 

التركة لغير الوارث، أما ما زاد عف ذلؾ فال تنفذ فيو الوصية إل إذا أجازىا الورثة بعد وفاة 

 . 3الموصي"

 فيما ل رؾ فيو عدـ قبوؿ الموصى لو  الوصية: الفرع التاسع: الدفع بأن الموصى لو رد

الوصية يكوف سبب في إبطاليا وعدـ نفاذىا، وىذا ما ذىب إليو  قانوف األحواؿ الرخصية 
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( أنو: "تمـز الوصية بقبوليا مف 257ـ حيث جاء في المادة)2010لسنة  (36األردني رقـ )

 .1ىا صراحة بعد وفاة الموصي"الموصى لو صراحًة أو دللة بعد الوفاة الموصي، وترد برد

 :مف المعمـو أف األصؿ  الفرع العاشر: الدفع بأن الوصية معمقة عمى شرط صحيح لم يطبق

اللتزاـ بتطبيؽ الررط الصحيح مف أجؿ نفاذ الوصية وتطبيقيا، وبناء عميو فإف عدـ تطبيؽ 

األردني رقـ  قانوف األحواؿ الرخصية الررط سبب في إبطاؿ الوصية، وىذا ما أرار إليو

( أنو: "تجوز الوصية المقترنة بالررط، 267ـ في الفقرة )أ( مف المادة )2010( لسنة 36)

 .    2ويجب مراعاتو إذا كاف صحيحا ما دامت المصمحة فيو قائمة"

 :فعند تطبيؽ الوصية في حؽ الموصى  الفرع الحادي عشر: الدفع بأن الموصى لو مجيول

الجيالة تمنع مف تسميـ الموصى بو إلى  يصح األمر، ألف لو  يجب أف يكوف معموما حتى

( 36موصى لو، فال تفيد الوصية، وىذا ما أرار إليو قانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ )

( أنو: "يرترط في الموصى لو أف يكوف 270ـ في الفقرة )أ( مف المادة )2010لسنة 

 .3معمومًا"

 وحتى تكتسب الوصية  جة الوصية في المحكمة:لفرع الثاني عشر: الدفع بعدم تسجيل حا

ف عدـ تسجيؿ الوصية يكوف سببًا  حجيتيا في القانوف، يجب تسجيميا في الدوائر الخاصة، وا 

ليا، وىذا ما أرار إليو قانوف المدني األردني رقـ  ةفي الطعف بيا، والعتراض عمييا، ول حجي

(أنو: "ل يحتج بالوصية إل إذا سجمت 1130ـ في الفقرة )أ( مف المادة )1976(  لسنة 43)

    .4في دائرة التسجيؿ"

                                                             
 م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 1-
  م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 2-

 م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 3-

    م 9976لسنة   (43)رقم األردنً المدنً قانون  4-



995 
  

 :والوصية تبطؿ إذا كاف  الفرع الثالث عشر: الدفع بيالك الموصى بو وأنو لم يعد موجودًا

الموصى بو معينًا بالذات، وىمؾ قبؿ قبوؿ الموصى لو، لفوات محؿ حكـ الوصية، ويستحيؿ 

محمو أو بقائو، كما لو أوصى بيذه الراة، فيمكت ثبوت حكـ التصرؼ أو بقاؤه بدوف وجود 

 تبطؿ الوصية، وبذلؾ يمكف القوؿ بأنو يصح الدفع بو، ولكف القانوف لـ يتطرؽ إلى ذلؾ.  

 :فالديف مقدـ عمى  الفرع الرابع عشر: الدفع بأن الموصي مدين بدين يستغرق كل مالو

ف كاف الموصي مد ينا بديف مستغرؽ لجميع التركة فإنو الوصية في الحقوؽ المتعمقة بالتركة، وا 

دفع مف الدفوع المتعمقة بإبطاؿ الوصية،  ىذا بطؿ الوصية، ويمكف القوؿ بأنو يصح أف يكوفي

   ولكف القانوف لـ يتطرؽ إلى ذلؾ.

   فالرضا أساس العقود وخاصة  ره عمى الوصية:الفرع الخامس عشر: الدفع بأن الموصي أك

ا، فيكوف اإلكراه سببًا في إبطاؿ الوصية وعدـ نفاذىا إل بإجازة التبرعات فيي مبنيو عمى الرض

قانوف المدني األردني رقـ ال ه الذي وقع عميو اإلكراه أو ورثتو مف بعده، وىذا ما أرار إليوالمكرَ 

ره بأحد نوعي اإلكراه عمى إبراـ عقد ل ينفذ ( أنو: "مف أكُ 141ـ في المادة )1976( لسنة 43)

 .1ه أو ورثتو بعد زواؿ اإلكراه صراحة أو دللة ينقمب صحيحًا"أجازه المكرَ عقده، ولكف لو 
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 المطمب الخامس: 

 نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى وصية في المحاكم الشرعية.

 ثبات حجة وصية: إدعوى: 

 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 .فضيمة قاضي محكمة.............................الررعي المكـر

 .السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو

 . سكاف..............................وكيؿ/ىا ........................المدعي/ة:............

أميف تركات محكمة............... الررعية باإلضافة لوظيفتو.                                                        -1المدعى عمييما: 

            وزير األوقاؼ والرؤوف والمقدسات اإلسالمية باإلضافة لوظيفتو.                                                                     -2                   .

 الموضوع: طمب أثبات حجة وصية: 

 وقائع الدعوى:

نو إف............. توفي بتاريخ............... في مدينة  أو بمدة............. ول وارث لو، وا 

أوصى لي قبؿ وفاتو وىو في الحالة المعتبرة ررعًا بجميع ما يممؾ، ومات وىو مصر عمى 

وصيتو، وأنو ل ديف عمى التركة يستغرؽ كؿ الماؿ، وقد ضبطت التركة مف قبؿ 

ف المدعى المحكمة...........الررعية، ووضعت تحت يد أميف التركات في المحكمة المذ كورة، وا 

عميو األوؿ أميف التركات باإلضافة لوظيفتو ىو خصـ في ىذه الدعوى، بصفتو واضع اليد عمى 

تركة المتوفى........ المذكور، والمدعى عميو الثاني وزير األوقاؼ والرؤوف والمقدسات اإلسالمية 
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( مف قانوف 181ة )باإلضافة لوظيفتو خصـ في ىذه الدعوى أيضًا، ألف الفقرة )ج( مف الماد

األحواؿ الرخصية تنص عمى أنو "إذا لـ يوجد وارث لمميت ترد تركتو المنقولة وغير المنقولة إلى 

إذا لـ يكف ىناؾ وارث ولـ يكف ىناؾ ديف عمى المتوفى ول وصية ‘وزارة األوقاؼ العامة" وعميو 

في الدعوى حاؿ المطالبة بديف فإف تركة المتوفى ترد إلى وزارة األوقاؼ باإلضافة لوظيفتو خصمًا 

 أو وصية عمى تركة مف ل وارث لو. 

  الطمب: 

أطمب دعوة المدعى عمييما، وبعد المحاكمة والثبوت أمر أميف التركات المدعى عميو المذكور 

بتسميمي ماؿ تركة المتوفى......... المذكور الموجود تحت يده، ومنع المدعى عميو الثاني وزير 

جراء المقتضي.األوقاؼ المذكو   ر باإلضافة لوظيفتو مف معارضتي في ذلؾ، وا 

  المحاكمة:

تعييف جمسة تبمغ لممدعى عمييما حسب األصوؿ، وتتضمف مذكرة الحضور تكميؼ المدعى  -1

عمييما الحضور في وقت معيف، وتقديـ دفاع خطي ضد لئحة الدعوى التي قدميا المدعي 

( مف 13ذا راء المدعى عمييما ذلؾ، عماًل بالمادة )خالؿ عررة أياـ مف تاريخ تبميغ المذكرة إ

 .1قانوف األحواؿ الرخصية

 عقد مجمس ررعي إلجراء المحاكمة فيو. -2

 حاؿ حضور الطرفيف: -3

حضر المكمفوف ررعًا المعروفوف والذات المدعي...... مف سكاف......... والمدعى عمييما 

ة باإلضافة لوظيفتو والمحامي........ أميف تحرير التركات........في محكمة......... الررعي
                                                             

   من الرسالة 00تم شرح المادة سابقاً  أنظر صفحة  1- 
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وكيؿ وزارة األوقاؼ والرؤوف والمقدسات اإلسالمية بموجب الوكالة.......... المنظمة حسب 

 األصوؿ، 

، وطمب سؤاؿ المدعى عمييما عف الدعوى ثـ تمي استدعاء الدعوى، وكرر المدعي مضموف

جراء المقتضي.  الدعوى وا 

التركات المذكور عف الدعوى أجاب قائاًل لقد قمت بضبط  وبسؤاؿ المدعى عميو األوؿ أميف

وتحرير تركة المتوفى....... المذكور، وىي تحت يدي، ومستعد لتسميـ تمؾ التركة لمف تثبت 

لو ررعًا، وبسؤاؿ المحامي وكيؿ وزارة األوقاؼ والرؤوف والمقدسات اإلسالمية عف الدعوى 

 أجاب منكرًا الوصية المذكورة.

)يجوز لمف ل ديف عميو :( مف األحكاـ الررعية في األحواؿ الرخصية534مادة )لقد نصت ال -4

مستغرقًا لمالو ول وارث لو أف يوصي بمالو كمو أو بعضو لمف يراء وتنفذ وصيتو بال توقؼ 

 عمى إجازة بيت الماؿ(. 

ـ الذي تضمنت الفقرة 1976لسنة  61وحيث أنو بعد صدور قانوف األحواؿ الرخصية رقـ 

( منو: "إذا لـ يوجد وارث لمميت ترد تركتو المنقولة وغير المنقولة إلى 118مف المادة ) )ج(

وزارة األوقاؼ العامة". وقد أدخمت وزارة األوقاؼ في ىذه الدعوى وحضر ممثميا وكيميا حسب 

 األصوؿ وذلؾ كمدعى عمييا، لكونيا خصمًا فييا.

دني تضمنت: "ل تسمع عند اإلنكار دعوى ( مف القانوف المدني األر 1127كما تبيف المادة )

الوصية أو الرجوع عنيا بعد وفاة الموصي إل إذا وجدت أوراؽ رسمية محررة بخط المتوفى 

 وعمييا إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنيا مصدقًا عمى توقيع الموصي عمييا ".

( فيي تتعرض لركؿ 1127وجاء في المذكرة اإليضاحية لمقانوف المذكور: أما المادة )

الوصية، وىو الركؿ المطموب لسماع الدعوى بالوصية أو بالرجوع عنيا عند اإلنكار، فمو 
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أقرت الورثة بالوصية، أو وجيت إلييـ اليميف فنكموا سمعت الدعوى، وقضي بالوصية، وعمى 

 لجواز ذلؾ ل تكوف الوصية تصرفًا ركميًا، والكتابة المطموبة عمى مختمؼ صورىا ليست إل

 سماع الدعوى ل إلنعقاد الوصية، فيي وحدىا الدليؿ عمى إثبات الوصية.

 تكمؼ المحكمة المدعي إثبات دعواه. -5

حاؿ اإلثبات بالبينة الخطية والبينة الرخصية المستمعة المقنعة يسأؿ الطرفاف عف أقواليما  -6

 األخيرة، وبعد تكرارىا، تعمف المحكمة ختاـ المحكمة، وتصدر قرارىا.

 القرار:

بناء عمى الدعوى والطمب والتصادؽ واإلقرار والبينتيف الخطية والرخصية المستمعة المقنعة وعماًل 

مف القانوف المدني  1127و 1126و 1125و  1مف المجمة 1818و 1817و 79بالمواد 

فقد حكمت بصحة وصية المتوفى....... المذكور إلى المدعي....... المذكور، وأمرت  2األردني

ميف التركات في محكمة........ الررعية بدفع التركة المذكورة إلى الموصى لو المدعي..... أ

المذكور، ومنع معارضة المدعى عمييما في ذلؾ حكمًا وجاىيًا قاباًل لالستئناؼ فيمتو لمطرفيف 

 عمنًا تحريرًا في...........  

    

 

 
                                                             

إذا أقر "(: 9897والمادة)   ،" المرء مإاخذ بإقراره إال إذا كان إقراره مكذباً شرعاً "(: 79مجلة األحكام العدلٌة: المادة) 1-

(: إن أثبت المعً دعواه بالبٌنة 9898والمادة)، "قراره وإذا أنكر طلب البٌنة من المدعًالمدعى علٌه ألزمه القاضً بإ

حكم القاضً له بذلك وإن لم ٌثبت ٌبق له حق الٌمٌن فإن طلبه كلف القاضً المدعى علٌه الٌمٌن بناء على طلبه 
". 

، "الموت  بعد ما إلى مضاف تركةال فً تصرف"(: 9925م: المادة)9976 لسنة(  43)رقم األردنً المدنً قانون 2-

(: 9927، والمادة) " تسري على الوصٌة احكام الشرٌعة االسالمٌة والنصوص التشرٌعٌة المستمدة منها"(: 9926والمادة) 

 المتوفى بخط محررة رسمٌة أوراق وجدت إذا إال الموصً وفاة بعد عنها الرجوع أو الوصٌة دعوى اإلنكار عند تسمع ال" 
      ."علٌها الموصً توقٌع على مصدقاً  عنها الرجوع أو الوصٌة ورقة كانت أو اإهإمض وعلٌها
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  أىمية الموصي لمتبرع:بعدم الدفع 

في ممؼ الدعوى أساس.... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات  كما ورد

، بعد تالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ .....وصية، المقامة مف المدعي....... عمى المدعى عميو

المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بعدـ أىمية الموصي لمتبرع، وقاـ بتقديـ بينو خطية 

، وبالتدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة البينة الخطية وأف الموصي ل يممؾ األىمية تثبت ذلؾ

 اإليجاب الررعي ورد الدعوى لعدـ أىمية الواقؼ لمتبرع. بإجراءلمتبرع، فقاـ القاضي 

  بأن الموصى لو جية معصية:الدفع 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 
، بعد حضور الخصـو ومف ينوب عنيـ، ...عمى المدعى عميو ....مف المدعي، المقامة وصية

وبتالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى بالقوؿ بأف 
جية معصية، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ والمداولة تبيف لممحكمة صحة  الموصى لو

اإليجاب الررعي  بإجراءلموقوؼ عميو جية معصية، فقاـ القاضي كالـ المدعى عميو وىو بأف ا
 ورد الدعوى.

  الموصي قبل مات لو الموصى بأنالدفع: 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،....عميو المدعى عمى .....المدعي مف المقامة وصية،
 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ ،وتكرارىا الدعوى وبتالوة

 لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،مات قبؿ الموصي لو الموصى
 اإليجاب بإجراء القاضي فقاـ الموصي، قبؿ مات لو الموصى بأف وىو عميو المدعى كالـ صحة

 الدعوى ورد الررعي
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 معموم غير مجيول لو الموصى بأندفع ال : 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ؼمم في ورد كما
 عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،....عميو المدعى عمى .....المدعي مف المقامة ،وصية
 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة

،معم غيرالموصى لو مجيوؿ   لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ـو
، غير مجيوؿ لو الموصى بأف وىو عميو المدعى كالـ صحة  اإليجاب جراءإب القاضي فقاـ معمـو

 .الدعوى ورد الررعي

 التركة يستغرق بدين مدين الموصي بأنالدفع: 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى ....المدعي مف قامةالم وصية،
 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة
 تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،مديف بديف يستغرؽ التركة يالموص
 القاضي فقاـ التركة، يستغرؽ بديف مديف الموصي بأف وىو عميو دعىالم كالـ صحة لممحكمة

  .الدعوى ورد الررعي اإليجاب جراءإب

  حياتو حال الوصية عن رجع الموصي بأنالدفع : 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 يـ،عن ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى.... المدعي مف المقامة وصية،
 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة

 تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،رجع عف الوصية حاؿ حياتو الموصي
 والمتابعة في سير الررعي اإليجاب بإجراء القاضي فقاـ عميو، المدعى كالـ صحةعدـ  لممحكمة

 . عوىالد
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  لو رد الوصية: ىبأن الموصالدفع 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى.... المدعي مف المقامة وصية،
 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة
 لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ى لو رد الوصية ولـ يقبميا،صالمو 
 .الدعوى سير في والمتابعة الررعي اإليجاب بإجراء القاضي فقاـ عميو، المدعى كالـ صحة عدـ

  الثمث عن تزيد الوصية بأنالدفع:  

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 عنيـ، ينوب ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى.... المدعي مف المقامة صية،و 

 بأف بالقوؿ الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة
 كالـ صحة لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ وصية تزيد عف الثمث،ال

 .الدعوى ورد الررعي اإليجاب بإجراء القاضي فقاـ عميو، ىالمدع
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 المبحث الرابع:

 في المحاكم الشرعية.  الدفوع الموضوعية لدعاوى الميراث، وتطبيقاتيا

 

 وفيو خمسة مطالب: 

 .المطمب األوؿ: مفيـو الميراث لغة وررعًا 

 .المطمب الثاني: مرروعية الميراث وحكمتو 

 ثالث: الفرؽ بيف الوصية والميراثالمطمب ال 

 .المطمب الرابع: الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الميراث 

  المطمب الخامس: نموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى ميراث في المحاكـ

 الررعية
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 المطمب األول: 

 مفيوم الميراث لغة وشرعًا.

ث، انقمبت الواو ياء لكسرة ما قبميا، والتراث أصؿ أوًل: مفيـو الميراث لغة: الميراث أصمو مورا

ابف سيدة: والورث واإلرث والتراث والميراث: ما ورث، وقيؿ الورث والميراث في ، وقاؿ التاء فيو واو

،وقيؿ اإلرث الميراث، وأصؿ اليمزة فيو 1الماؿ، واإلرث في الحسب، وقاؿ بعضيـ: ورثتو ميراثاً 

في أصؿ صدؽ، وىو عمى إرث مف كذا، إي عمى أمر قديـ واو، يقاؿ: ىو في إرث صدؽ أي 

 .2توارثو اآلخر عف األوؿ

ثانيًا: مفيـو الميراث ررعًا: عرفو الفقياء: بأنو: اسـ لما يستحؽ الوارث مف مورثو بسبب مف 

  .3أسباب اإلرث، أو ىو انتقاؿ ماؿ الغير إلى الغير عمى سبيؿ الخالفة
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 المطمب الثاني: 

 يراث وحكمتو. مشروعية الم

  :أوًل: مشروعية الميراث 

األحكاـ  ىذه اآليات توتضمنآيات تتحدث عف الميراث  القرآف الكريـ رد فيالقرآف الكريـ:  و  - أ

 : ، ومنياالتفصيمية المتعمقة بالميراث

 اْلَواِلَدافِ  َتَرؾَ  مّْمَّا َنِصيبٌ  اءِ َوِلمنّْسَ  َواأْلَْقَرُبوفَ  اْلَواِلَدافِ  َتَرؾَ  مّْمَّا َنِصيبٌ  لّْمرَّْجاؿِ )": تعالى ا وؿق -1

َذا، مَّْفُروًضا َنِصيًبا َكُثرَ  َأوْ  ِمْنوُ  َقؿَّ  ِممَّا َواأْلَْقَرُبوفَ   َواْلَيَتاَمى   اْلُقْرَبى   ُأوُلو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َواِ 

ْنوُ  َفاْرُزُقوُىـ َواْلَمَساِكيفُ   1("مَّْعُروًفا َقْوًل  َلُيـْ  َوُقوُلوا مّْ

 َفَمُيفَّ  اْثَنَتْيفِ  َفْوؽَ  ِنَساءً  ُكفَّ  َفِإف اأْلُنثََيْيفِ  َحظّْ  ِمْثؿُ  ِلمذََّكرِ  َأْوَلِدُكـْ  ِفي المَّوُ  ُيوِصيُكـُ تعالى: ")قولو  -2

ف َتَرؾَ  َما ثُُمثَا ْنُيَما َواِحدٍ  ِلُكؿّْ  َوأِلََبَوْيوِ  النّْْصؼُ  َفَمَيا َواِحَدةً  َكاَنتْ  َواِ   َلوُ  َكافَ  ِإف َرؾَ تَ  ِممَّا السُُّدُس  مّْ

 َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمف السُُّدُس  َفأِلُمّْوِ  ِإْخَوةٌ  َلوُ  َكافَ  َفِإف الثُُّمثُ  َفأِلُمّْوِ  َأَبَواهُ  َوَوِرَثوُ  َوَلدٌ  لَّوُ  َيُكف لَّـْ  َفِإف َوَلدٌ 

 َكافَ  المَّوَ  ِإفَّ  المَّوِ  مّْفَ  َفِريَضةً  َنْفًعا ُكـْ لَ  َأْقَربُ  َأيُُّيـْ  َتْدُروفَ  َل  َوَأْبَناُؤُكـْ  آَباُؤُكـْ  َدْيفٍ  َأوْ  ِبَيا ُيوِصي

 2"ا(َحِكيـً  َعِميًما

ُبعُ  َفَمُكـُ  َوَلدٌ  َلُيفَّ  َكافَ  َفِإف َوَلدٌ  لَُّيفَّ  َيُكف لَّـْ  ِإف َأْزَواُجُكـْ  َتَرؾَ  َما ِنْصؼُ  َوَلُكـْ قولو تعالى: ") -3  الرُّ

ُبعُ  َوَلُيفَّ  َدْيفٍ  َأوْ  ِبَيا ُيوِصيفَ  َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمف َتَرْكفَ  ِممَّا  َفِإف َوَلدٌ  لَُّكـْ  َيُكف لَّـْ  ِإف َتَرْكُتـْ  ِممَّا الرُّ

ف َدْيفٍ  َأوْ  ِبَيا ُتوُصوفَ  َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  مّْف َتَرْكتـُ ِممَّا الثُُّمفُ  َفَمُيفَّ  َوَلدٌ  َلُكـْ  َكافَ   ُيوَرثُ  َرُجؿٌ  َكافَ  َواِ 

ْنُيَما َواِحدٍ  َفِمُكؿّْ  ُأْختٌ  َأوْ  َأخٌ  وُ َولَ  اْمَرَأةٌ  َأوِ  َكاَلَلةً  ِلؾَ  ِمف َأْكَثرَ  َكاُنوا َفِإف السُُّدُس  مّْ  ُرَرَكاءُ  َفُيـْ  ذَ 

  3" (َحِميـٌ  َعِميـٌ  َوالمَّوُ   المَّوِ  مّْفَ  َوِصيَّةً  ُمَضارٍّ  َغْيرَ  َدْيفٍ  َأوْ  ِبَيا ُيوَصى   َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمف الثُُّمِث  ِفي

                                                             
 ( 8،)(7:) اآلٌة النساء سورة 1-
-2
  (.99:) اآلٌة النساء سورة 

-3
 (.92:) اآلٌة النساء سورة 
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 َفَمَيا ُأْختٌ  َوَلوُ  َوَلدٌ  َلوُ  َلْيَس  َىَمؾَ  اْمُرؤٌ  ِإفِ  اْلَكاَلَلةِ  ِفي ُيْفِتيُكـْ  المَّوُ  ُقؿِ  َيْسَتْفُتوَنؾَ  ") قولو تعالى: -4

 َكاُنوا فَوا ِ  َتَرؾَ  ِممَّا الثُُّمثَافِ  َفَمُيَما اْثَنَتْيفِ  َكاَنَتا َفِإف َوَلدٌ  لََّيا َيُكف لَّـْ  ِإف َيِرُثَيا َوُىوَ  َتَرؾَ  َما ِنْصؼُ 

 1(" َعِميـٌ  َرْيءٍ  ِبُكؿّْ  َوالمَّوُ   َتِضمُّوا َأف َلُكـْ  المَّوُ  ُيَبيّْفُ  اأْلُنثََيْيفِ  َحظّْ  ِمْثؿُ  َفِممذََّكرِ  َوِنَساءً  رَّْجاًل  ِإْخَوةً 

 السنة النبوية: - ب

ألحقوا "عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ:   -1

 .2"ض بأىميا، فما أبقت الفرائض، فألولى رجؿ ذكرالفرائ

أنا أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ "قاؿ:  -صمى ا عميو وسمـ  -عف أبي ىريرة عف النبي  -2

فمف مات وعميو ديف ولـ يترؾ وفاء فعمي قضاؤه ومف ترؾ مال فمورثتو. وفي رواية: مف 

ترؾ مال فمورثتو، ومف ترؾ كال  ترؾ دينا أو ضياعا فميأتني فأنا موله، وفي رواية: مف

 .3"فإلينا

 بابنتييا وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ إلى الربيع بف سعد امرأة جاءت ": قاؿ جابر وعف -3

 أحد في معؾ أبوىما قتؿ,  الربيع بف سعد ابنتا ىاتاف ا رسوؿ يا: فقالت,  سعد مف

ف رييدا  ا يقضي: فقاؿ,  بماؿ إل كحافين ول,  مال ليما يدع فمـ ماليما أخذ عميما وا 

: فقاؿ عميما إلى وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ فأرسؿ,  الميراث آية فنزلت,  ذلؾ في

 4"لؾ فيو بقي وما,  الثمف وأميما الثمثيف سعد بنتي أعط

 

                                                             
 (.976:) اآلٌة النساء سورة  1-
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 اإلجماع:  - ت

ف معيـ أحد ده، لمذكر مثؿ حظ األنثييف إذا لـ يكولأجعؿ ا تبارؾ وتعالى ماؿ الميت بيف جميع 

مف أصحاب الفرائض، فإذا كاف معيـ مف لو فرض معمـو بدئ بفرضو فأعطيو، وجعؿ لو أقؿ مف 

 . 1الماؿ بيف الولد لمذكر مثؿ حظ النثييف، وىذا مما أجمع عميو أىؿ العمـ

  :ثانيًا: حكمة مشروعية الميراث 

 :2تظير الحكمة في ذلك من خالل

ركة الميت ممكا ألفراد ورثتو، وفرض الميراث لقرابة الميت، ألنو احتراـ ممكية األفراد بأف جعؿ ت -1

انتصر بيـ في حياتو، وحسـ النزاع بأف حدد لكؿ وارث نصيبا معينا، فكاف نصيب األنثى نصؼ 

 نصيب الرجؿ ألنو الكافؿ ألسرتو، وألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا لمصمة بيف الزوجيف.

أكثر األمـ قديما وحديثا أخذت بو، وذلؾ ألنو يساير النزعة التوريث نظاـ طبيعي بدليؿ أف  -2

 الفطرية في اإلنساف في حبو لمتممؾ وسعيو إليو ورغبتو في أف يخمفو عمى أموالو أحب الناس إليو.

الميراث نظاـ ضروري لرحذ اليمـ، وحفز بني اإلنساف إلى الكد والتعب في الحياة، فالميراث  -3

 لنراط القتصادي في اإلنساف.أنو ضروري إلثارة ضروب ا

الرريعة اإلسالمية أخذت بنظاـ الميراث، ووضعت لو ررعية منفصمة محددة تناولت أرخاص  -4

قد خالفت سنتيا العامة، وذلؾ لحكمة قوية  –بيذا التحديد  –الوارثيف ونصيب كؿ وارث، وىي ىنا 

مف الميراث إذا عمـ أف منعو آت  وىي حسـ أسباب النزاع بيف أقرباء المورث، ألف القريب الممنوع

                                                             
 ص -2ج  -اإلجماع مسائل فً اإلقناع -الفاسً الحمٌري الكتامً الملك عبد بن محمد بن علً  -القطان ابن الحسن أبو 1-

89 

  43ص -اإلسالمٌة الشرٌعة فً المٌراث أحكام -محمد محمد جمعة  -براج 2-
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مف قبؿ ا سكنت نفسو ورضي بقسمة ا، بخالؼ لو ترؾ الميراث لمناس يمنعوف مف يراؤوف 

 ويعطوف مف يراؤوف مما يكوف سببا لمفرقة والنزاع. 

نظـ الميراث اإلسالمي بنيت قواعده وأصولو في التوريث عمى الحب والعررة والنصرة والولية  -5

 .والعطؼ

نظاـ الميراث اإلسالمي أزاؿ الغبف الذي كاف لحقا بالمرأة في العصور الغابرة، فأعطاىا  -5

نصيبا مف الميراث، ولكنو عمى النصؼ مف نصيب الرجؿ في بعض األحياف، وفي أحياف 

أخرى ساوى بينيما، وقد تأخذ المرأة أكثر مف الرجؿ في أمواؿ معينو، وىذه التفرقة لمصمحة 

ساوت الرريعة بينيما لكانت المرآة مطالبة كالرجؿ بالكد والتعب واإلنفاؽ عمى المرأة إذ لو 

األسرة وعمى نفسيا ما داـ نصيبيا مساويا لنصيبو، عمى أف وضع الماؿ في يد الرجؿ أدعى 

الى استثماره وتنميتو ألنو أدرى بضروب النراط، وأقدر عمييا نظرا لمخالطتو لممجتمع بخالؼ 

 المرأة. 
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 لمطمب الثالث: ا

 الفرق بين الوصية والميراث.

 1أوًل: أوجو الشبو بين الميراث والوصية : 

الوصية تربو الميراث في أف الموصى لو ل يخمؼ الموصي إل بعد موتو، وكذلؾ الوارث يخمؼ 

ؿ المورث بعد موتو. كما أف كمييما مف الحقوؽ المتعمقة بالتركة، والممؾ في الوصية والميراث ينتق

لى الوارث مف غير عوض.  إلى الموصى لو وا 

  :ثانيًا: أوجو الختالف بين الميراث والوصية من نواح عدة 

الميراث حؽ ررعي يثبت لموارث بوفاة المورث، ويتعمؽ بالباقي مف التركة بعد التجييز وسداد  -4

 .الديوف، وتنفيذ الوصايا ول دخؿ لممورث في تحديد المستحؽ، ول قدر استحقاقو

أما الوصية فتصرؼ إنرائي مف الموصى نفسو حاؿ حياتو في جزء مف مالو، أف يخص بو مف 

ولو أف يعدؿ ىذا المقدار بالزيادة  –في الحدود المعتبرة ررعا  –يراء، وبالقدر الذى يرى 

 والنتقاص، وتتعمؽ الوصية بالتركة قبؿ توزيعيا عمى المستحقيف باإلرث.

يتوقؼ عمى إيجاب مف المورث ول قبوؿ مف الوارث، أما الوصية  اإلرث خالفة إجبارية ل -2

 فخالفة اختيارية في إنرائيا وقبوليا.

ل يممؾ الوارث رد الموروث، بؿ يدخؿ في ممكو جبرا عنو أحب أـ كره، أما الموصى لو فيممؾ  -3

 رد الوصية، فإف فعؿ بطمت.

 اختالؼ الديف يمنع اإلرث، ول يمنع الوصية. -6

                                                             
1- t986.html-http://www.bahrainlaw.net/topic -  نقل عن كتاب احكام الوصٌة فً الشرع والقانون-   
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930 
  

 لرابع: المطمب ا

 الدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الميراث.

 :فمف أقدـ عمى قتؿ المورث عمدًا ل يرث  الفرع األول: الدفع بأن الوارث قتل المورث عمدًا

منو ريئًا ولو كاف مف الورثة، ودليؿ ذلؾ حديث النبي صمى ا عميو وسمـ حيث قاؿ: "القاتؿ  

دـ توريث القاتؿ العمد، وىذا ما أرار إليو قانوف األحواؿ ، فيذا دليؿ عمى ع1ل يرث ريئًا"

( مف الفقرة )أ(: "يحـر مف 281ـ في المادة )2010(  لسنة 36الرخصية األردني رقـ )

اإلرث مف قتؿ مورثو عمدًا عدوانًا سواء أكاف فاعاًل أصميًا أـ رريكًا أـ متسببًا رريطة أف يكوف 

 . 2بالغًا"القاتؿ عند ارتكابو الفعؿ عاقاًل 

  ل يرث المسمـ؛ ألف األصؿ في الميراث  المرتد فالكافر :مرتدالفرع الثاني: الدفع بأن الوارث

ل تراحـ بينو وبيف مسمـ، ودليؿ ذلؾ حديث النبي صمى ا  المرتد التراحـ والقرابة، والكافر

ا أرار إليو قانوف ، وىذا م3عميو وسمـ حيث قاؿ: "ل يرث المسمـ الكافر، ول الكافر المسمـ"

( مف الفقرة )ب(: "ل 281ـ في المادة )2010(  لسنة 36األحواؿ الرخصية األردني رقـ)

 . 4توارث مع اختالؼ الديف فال يرث غير المسمـ المسمـ"

 لبد عند توزيع التركة : الفرع الثالث: الدفع بأن الوارث محجوب حجب حرمان من الميراث

مف الورثة نصيبو مف الميراث، فربما يكوف الوارث محجوب التأكد مف استحقاؽ كؿ واحد 

حجب حرماف ممف ىو أقرب منو إلى المورث، وخاصة عند ظيور ورثة لـ يكونوا وقت تقسيـ 

                                                             
-1
 / وقال األلبانً: صحٌح.  2909رقم الحدٌث:  -496ص  -3ج - الترمذي سنن - الكبٌر الجامع - الترمذي 

 م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 2-

-3
  2907: الحدٌث رقم -494 ص -3ج - الترمذي سنن - الكبٌر الجامع - لترمذيا 
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ـ في 2010(  لسنة 36التركة، وىذا ما أرار إليو قانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ )

 . 1مف كؿ الميراث أو مف بعضو"( مف الفقرة )أ(: "الحجب حرماف وارث 281المادة )

 فتوزيع التركة بوجود المورث الفرع الرابع: الدفع بأنو تم توزيع التركة في حال حياة المورث :

يختمؼ عف توزيع التركة بعد موت المورث، ففي الحالة األولى يكوف التوزيع بيف الذكر واألنثى 

ذكر واألنثى عمى أساس قاعدة: لمذكر مثؿ بالمساواة، أما في الحالة الثانية يكوف التوزيع بيف ال

ـ 2010(  لسنة 36قانوف األحواؿ الرخصية األردني رقـ ) حظ األنثييف، وىذا ما أرار إليو

(: "يرترط في استحقاؽ اإلرث موت المورث حقيقة أو حكمًا وحياة الوارث 280في المادة )

 .2وقت موت المورث"

 :فالديف مقدـ عمى الميراث  ين يستغرق كل مالو:بد الدفع بأن المورث مدين الفرع الخامس

ف كاف المورث مدينا بديف مستغرؽ لجميع التركة فإنو ل يوزع  في الحقوؽ المتعمقة بالتركة، وا 

(  43الميراث عمى الورثة قبؿ سداد الديوف، وىذا ما أرار إليو القانوف المدني األردني رقـ )

ألولى: "يقـو وصي التركة بوفاء ديونيا مف ( مف الفقرة ا1104في المادة ) ـ1976لسنة 

حقوقيا وما ترتمؿ عميو مف نقود ومف ثمف ما فييا مف منقوؿ، فإف لـ يِؼ فمف ثمف ما فييا 

 .3مف العقار"

 :فولد الزنى: ىو مف أتت بو أمو مف طريؽ غير  الفرع السادس: الدفع بأن الوارث ولد زنى

مؿ أمو بو، ولو أعترؼ أنو ابنو مف الزنى، وولد مرروع، فال يثبت نسبو ممف كاف سببًا في ح

                                                             
   م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون -1

    م2090 لسنة(  36)رقم األردنً الشخصٌة األحوال قانون 2-
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الزنى ل يرث مف أبيو أو أقاربو ول يرثونو، وأما صمتو بأمو فيي ثابتو فيرثيا، ويرث أقاربيا، 

أيما رجؿ عاىر بحرة أو ويرثونو، ودليؿ ذلؾ حديث النبي صمى ا عميو وسمـ حيث قاؿ: "

 .1أمة فالولد ولد زنا ل يرث ول يورث"

 فيما ل رؾ فيو أنو ل توزع تركة الميت إل بعد  الدفع بعدم موت المورث: فرع السابع:ال

 موتو. 

 :إذا لـ يكف لمميت وريث فإف التركة تكوف في  الدفع بعدم حياة أحد الورثة: الفرع الثامن

عيدة الحاكـ، يمكف أف يدفع الدعوى بأف الميت ل يوجد لو وريث بناء عمى ذلؾ تنتقؿ التركة 

 إلى عيدة الحاكـ.  

 :موت أحد الورثة قبؿ المورث يكوف سبب  الدفع بموت أحد الورثة قبل والده: الفرع التاسع

في اختالؼ توزيع التركة، وذلؾ لوجود الوصية الواجبة عند مف قاؿ بيا، فيصح دفع الدعوى 

 بالقوؿ بأف أحد الورثة مات قبؿ الموت.

 :يمكف الدفع باختالؼ الداريف في دعوى الميراث، وذلؾ  الدفع باختالف الدارين: الفرع العاشر

 الدعوى دفع فيصح، 2إذا كاف بيف مسمـ وكافر فيو مانع مف الميراث عند الحنفية والرافعية

 باختالؼ الداريف بيف المورث والوارث.  بالقوؿ

 :مؽ يمكف دفع دعوى الميراث بالقوؿ بأف المورث ط الدفع بطالق الزوجة: الفرع الحادي عشر

 زوجتو فيؿ موتو بفترة معينو، فيؤدي ذلؾ إلى اختالؼ توزيع التركة بيف الورثة.
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 :يقبؿ دفع دعوى الميراث بالقوؿ بأف  الدفع بإسالم الزوجة بعد الوفاة: الفرع الثاني عشر

 زوجة المورث كانت كافره حيف وفاتو، وأسممت بعد وفاتو فإف ذلؾ يؤثر في توزيع التركة .

 الزنا مف أعظـ الجرائـ في الرريعة  الدفع بزنى المورث بالوارث: شر:الفرع الثالث ع

اإلسالمية فكيؼ إذا كاف الزنا بالمحاـر أو األقارب، فيكوف سبب في منع الميراث بينيـ، لذلؾ 

 يمكف دفع دعوى الميراث بالقوؿ بأف المورث زنى بالوارث.

 ل رؾ أف الزوج  الزوج والزوجة:: الدفع بانتفاء الزوجية بالمعان بين الفرع الرابع عشر

عندما يتيـ زوجتو بالخيانة ويحصؿ بينيـ لعاف يكوف سبب في منع التوارث بينيـ عند مف قاؿ 

 .1بذلؾ، فيصح دفع الدعوى بذكر انتفاء الزوجية بالمعاف بيف الزوج والزوجة
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934 
  

 المطمب الخامس: 

 .حاكم الشرعيةنموذج عمى الدفوع الموضوعية لدعاوى ميراث في الم

 دعوى تصحيح  إرث: 

 بسـ ا الرحمف الرحيـ

.  فضيمة قاضي محكمة.............................الررعي المكـر

 السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو.

 ............. سكاف.....................................وكيؿ/ىا...................المدعية:.

..........و...........و........... أولد المتوفى............ وىـ قاصريف المدعى عمييـ:....

 ولييـ جدىـ......... مف سكاف.........

 الموضوع: طمب تصحيح إرث.

 وقائع الدعوى

أنو بتاريخ......... توفي زوجي الداخؿ بي بصحيح العقد الررعي فالف.......... وقد جرى 

.............. تاريخ............ الصادرة عف محكمة........ حصر إرثو بموجب حجة اإلرث رقـ

الررعية، وقد ذكر في الحجة المذكورة أف إرثو انحصر في أنا زوجتو المدعية ووالده......... وفي 

أبنائو مني القاصريف وىـ.........و...... و........ فقط ول وارث سواىـ وقد صحت المسألة 

..... سيمًا منيا لزوجتو أنا المدعية......... أسيـ ولوالده........ كذا اإلرثية الررعية مف.....

سيمًا ولكؿ واحد مف أبنائو.......و........و......... كذا سيمًا وعند وفاة زوجي........ 
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المذكور كنت حاماًل منو، وقد انجبت بتاريخ.......... ابني.......... بعد وفاة والده ولـ يذكر في 

 إرث والده،حجة حصر 

، وبعد ادخالو ينحصر ارث أطمب إدخاؿ أبني المذكور في حصر إرث أبيو بصفتو ابنو نسباً 

المتوفى...... المذكور فيمف ذكر في حجة اإلرث المذكورة، وفي ابنو مني....... الذي ولد بعد 

ا وفاة أبيو المذكور وبذلؾ تصح المسألة الررعية مف........... سيمًا منيا لزوجتو أن

المدعية........ كذا سيمًا ولوالده...... كذا سيمًا ولكؿ واحد مف 

 أبنائو.........و......و.........و.........الذي كاف حماًل عند الوفاة والده...... كذا سيمًا.

 الطمب:

جراء المقتضي.  أطمب ابطاؿ حجة اإلرث السابقة المرار إلييا وتصحيحيا عمى الوجو المذكور وا 

 :المحاكمة

 تعييف جمسة تبمغ لمولي جد القاصريف الذيف تتأثر حصتيـ بإدخاؿ البف الذي كاف حماًل. -1

يـو الجمسة يعقد مجمس ررعي تحضر فيو المدعية والولي المذكور وتنصب المدعية وصيًا  -2

مؤقتًا عمى ابنيا الذي كاف حماًل، وتطمب إدخالو في حجة حصر إرث أبيو، وذلؾ لتصح 

مى لئحة الدعوى، وتكررىا المدعية، وتطمب اجراء المقتضى ويسأؿ خصومتيا عنو، ثـ تت

 الولي عمى القاصريف عنيا.

ثـ تكمؼ المدعية إثبات دعواىا، ألف اقرار الولي ل يسري عمى القاصريف، فتبرز ريادة ولدة 

ا، المولود الذي كاف حماًل عند وفاة والده، وتسمى البينة الرخصية أي ريادة الريود عمى دعواى

ألف ريادة الولدة وحدىا ل تكفي لإلثبات، وبعد تسمية الريود تسمع المحكمة الريود كؿ راىد 

والسترياد مف كؿ واحد منيـ، فإذا ريد اثناف مكمفاف ررعًا عمى  عمى انفراد، وذلؾ بعد القسـ
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اليما وطمبا دعواىا تعمف المحكمة قناعتيا بيا، وتسأؿ الطرفيف عف أقواليما األخيرة فإذا كرر أقو 

إجراء المقتضي تختـ المحاكمة ويصدر الحكـ بإدخاؿ البف الذي كاف حماًل عند وفاة أبيو وولد 

 بعد وفاتو في حصر إرثو وتبيف السياـ الررعية حسب األصوؿ.

ذا تغيب الولي بعد تبميغو حسب األصوؿ تعيف المحكمة المدعية وصيًا مؤقتًا عمى البف الذي  وا 

خصومتيا عنو، ويحاكـ الولي غيابيًا بناء عمى طمبيا وتتمى لئحة الدعوى، كاف حمال، لتصح 

وتكررىا المدعية، وتطمب اجراء المقتضى، وتكمؼ المحكمة المدعية إثبات دعواىا فإذا اثبتتيا 

تعمف المحكمة قناعتيا بالبينة  -الخطية والرخصية المعتبرة أو الرخصية المعتبرة -بالبينة الررعية

يادة الريود( وتسأؿ المدعية عف أقواليا األخيرة وبعد تكررىا أقواليا وطمبيا إجراء الرخصية)ر

حكميا بإبطاؿ حجة حصر اإلرث السابقة  المحاكمة وتصدر قرارالمقتضي تعمف المحكمة ختاـ 

 .وتصحيحيا بإدخاؿ البف الذي كاف حماًل وتبيف السياـ الررعية حسب األصوؿ

 القرار: 

الطمب والبينتيف الخطية والرخصية المستمعة المقنعة وعماًل بالمواد......... بناء عمى الدعوى و 

فقد حكمت المحكمة بإبطاؿ حجة إرث المتوفى........ المذكور رقـ....... تاريخ.......... 

الصادرة عف محكمة....... وتصحيحيا بإدخاؿ ابنو........ الذي كانت أمو حاماًل بو عند وفاتو 

ت بانحصار إرث المتوفى......... المذكور الذي توفي بتاريخ........... في في ورثتو وحكم

والده...... وفي زوجتو......... وفي ابنائو منيا وىـ........و.........و.........و.........الذي 

كاف حماًل عند وفاة والده وولد بعد وفاتو فقط ول وارث لو سواىـ وصحت المسألة الررعية 

. سيمًا منيا لوالد المتوفى.......... كذا سيمًا ولزوجتو......... كذا سيمًا........ مف........

ولكؿ  مف أبنائو..........و........و.......و......... الذي كاف حماًل عند وفاة والده كذا سيمًا 

يرًا حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض والستئناؼ وتابعًا لالستئناؼ أفيـ لممدعية عمنًا تحر 

 في.................  
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   المورث قبل الورثة أحد موتبالدفع: 

اثبات كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب 

، المقامة مف المدعي..... عمى المدعى عميو....، بعد حضور الخصـو ومف حجة حصر إرث

بدفع الدعوى  ينوب عنيـ، وبتالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب

وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ والمداولة تبيف أحد الورثة مات قبؿ المورث، بالقوؿ بأف 

فقاـ القاضي بإجراء  ،المورث قبؿ مات الورثة أحد بأفلممحكمة صحة كالـ المدعى عميو وىو 

 حسب األصوؿ اإليجاب الررعي ورد الدعوى

  بعدم موت المورث:الدفع 

ى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لد

اثبات حجة حصر إرث، المقامة مف المدعي..... عمى المدعى عميو....، بعد حضور 

الخصـو ومف ينوب عنيـ، وبتالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى 

وبالتدقيؽ ، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، بعدـ موت المورثاجاب بدفع الدعوى بالقوؿ 

المورث غير ميت وىو عمى قيد والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عميو وىو بأف 

 حسب األصوؿ. ، فقاـ القاضي بإجراء اإليجاب الررعي ورد الدعوىالحياة

  التركة في حال حياة المورث: توزيع تم بأنالدفع  

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 
ة مف المدعي..... عمى المدعى عميو....، بعد حضور الخصـو ومف حجة حصر إرث، المقام

ينوب عنيـ، وبتالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى 
، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ والمداولة بقياـ المورث بتوزيع التركة حاؿ حياتوبالقوؿ 
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، فقاـ القاضي توزيع المورث التركة حاؿ حياتوالمدعى عميو وىو صحة كالـ  عدـ تبيف لممحكمة
 .حسب األصوؿ الدعوى والسير بإجراء اإليجاب الررعي

  الميراث من حرمان حجب محجوب الوارث بأنالدفع: 

كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ..... لدى محكمة ...... الررعية، والتي موضوعيا طمب اثبات 

الخصوـ ومف حجة حصر إرث، المقامة مف المدعي..... عمى المدعى عميو....، بعد حضور 

ينوب عنيـ، وبتالوة الدعوى وتكرارىا، وبسؤاؿ المدعى عميو عف الدعوى اجاب بدفع الدعوى 

بالقوؿ بأف الوارث محجوب حجب حرماف مف الميراث، وقدـ بينو خطية تثبت ذلؾ، وبالتدقيؽ 

والمداولة تبيف لممحكمة صحة كالـ المدعى عميو وىو أف الوارث محجوب حجب حرماف مف 

 القاضي إجراء اإليجاب الررعي ورد الدعوى حسب األصوؿ. فقرراث، المير 

  بطالق الزوجة:الدفع 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 ومف الخصـو حضور بعد ،....عميو المدعى عمى..... المدعي مف المقامة إرث، حصر حجة
 الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة عنيـ، ينوب
 ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،زوجة المتوفى مطمقو قبؿ وفاتو بفترة زمنيو كبيره بأف بالقوؿ

 قبؿ مطمقو المتوفى زوجة أف وىو عميو المدعى كالـ صحة لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ
  .األصوؿ حسب الدعوى ورد الررعي اإليجاب ءإجرا القاضي فقرر كبيره ، زمنيو بفترة وفاتو

  التركة يستغرق بدين مدين المورث بأنالدفع: 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس الدعوى ممؼ في ورد كما
 ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى.... المدعي مف المقامة ،حجة حصر إرث

 الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة عنيـ، ينوب
 والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ التركة، يستغرؽ بديف مديف ورثالم بأف بالقوؿ
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 فقاـ ،التركة  يستغرؽ بديف مديف المورث بأف وىو عميو المدعى كالـ صحة لممحكمة تبيف
 . الدعوى ورد الررعي اإليجاب بإجراء القاضي

  بعدم حياة أحد الورثة: الدفع 

 اثبات طمب موضوعيا والتي الررعية،......  محكمة لدى.....  أساس وىالدع ممؼ في ورد كما
 ومف الخصـو حضور بعد ،.....عميو المدعى عمى.... المدعي مف المقامة إرث، حصر حجة
 الدعوى بدفع اجاب الدعوى عف عميو المدعى وبسؤاؿ وتكرارىا، الدعوى وبتالوة عنيـ، ينوب
  لممحكمة تبيف والمداولة وبالتدقيؽ ذلؾ، تثبت خطية بينو وقدـ ،ل يوجد لو ورثو المورث بأف بالقوؿ
السير في الدعوى  القاضي فقرر ،ل يوجد لو ورثو المورث أف وىو عميو المدعى كالـ صحةعدـ 
  وحسب األصوؿ. الررعي اإليجاب وفؽ
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 الخاتمة:

 وفيها أىم النتائج والتوصيات: 
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 الخاتمة:

1َوَما َتْوِفيِقي ِإلا ِبالماِو  قال اهلل تعالى: 
 . 

الحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد  الذي ىدانا ليذا، وما كنا لنيتدي لول ىدانا ا، 

والصالة والسالـ عمى أررؼ الخمؽ وسيد المرسميف محمد بف عبد ا، وعمى آلو وصحبو أجمعيف، 

 د: ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، وبع

 فقد توصمت الرسالة  إلى أىـ النتائج والتوصيات اآلتية:

  :أوًل: أىـ نتائج الرسالة 

، مف أجؿ الوصوؿ إلى مف تعتبر الدفوع مف أىـ المواضيع التي تتخذ في المحكمة، و  -1 الخصـو

 في الدعوى.   العادؿالحكـ 

 الدفع حؽ لطرفي الخصومة، ولكؿ ذي صفة، أو مصمحة. -2

عطاء الفرصة الكاممة أقرت الرريعة اإلسال -3 مية الدفع بدرجاتو بيدؼ الوصوؿ إلى الحؽ وا 

 لطرفي الخصومة بالدفاع عف نفسييما لمتوصؿ إلى الحؽ بالدليؿ الثابت ما أمكف ذلؾ.

  .يثبت دفع الدعوى باإلقرار، والبينة، و النكوؿ -4

ى يرترط في الدفع ما يرترط في صحة الدعوى مف رروط، ويضاؼ ليا رروط خاصة بدعو  -5

 الدفع، وعمى ىذا فإف بيف الدعوى األصمية ودعوى الدفع عمـو وخصوص.

المدعى عميو مكمؼ بالجواب عمى الدعوى، ول يقبؿ الدفع مف غيره إل أف يكوف وكياًل، أو  -6

 وارثًا، أو وليًا، أو وصيًا، أو متولي وقؼ، أو مف يترتب عمى إقراره حكـ.

                                                             
 (.88:) اآلٌة هود سورة 1-
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ضوعية( وضع حد نيائي لمطالب المدعي، ومنعو يترتب عمى ثبوت دفع الدعوى )الدفوع المو  -7

مف التعرض مرة أخرى لممدعى عميو، وأما ثبوت الدفع اإلجرائي )الدفوع الركمية( فإنو ل 

 يترتب عمى ثبوتيا إنياء الخصومة، إنما تؤجميا إلى أف يصمح المدعي دعواه.

 تتنوع الدفوع إلى ركمية، وموضوعية، ودفع بعدـ القبوؿ -8

: ىو دفع يتعمؽ باإلجراءات، وأما الدفوع الموضوعية تتعمؽ بأصؿ الحؽ الدفع الركمي -9

 المدعى بو.

وجوب إبداء الدفع ب قالواما فقياء القانوف ألـ يذكر فقياء المسمميف  وقت إبداء الدفع الركمي،  -10

الدفوع الركمية التي تتعمؽ  -1الركمي قبؿ البدء في الخصومة واستثنوا مف ذلؾ حالتيف: 

حالة تأجيؿ طمب الدعوى مف أجؿ الطالع عمى  -2لعاـ، كالختصاص الوظيفي،بالنظاـ ا

  .  المستندات التي قدميا الخصـو

اتفؽ الفقياء عمى جواز إبداء الدفع الموضوعي في أي وقت تكوف عميو الدعوى، وارترط  -11

أف يتضمف ىذا  -1الحنفية ررطيف عمى إبداء الدفع الموضوعي بعد صدور الحكـ، ىما: 

ل يمكف التوفيؽ بيف دفع المدعى عميو الذي أتى بو أ -2فع  إبطاؿ الحكـ األوؿ إذا ثبت، الد

بعد الحكـ والدعوى األصمية، واختمؼ فقياء المالكية عمى قبوؿ إبداء الدفع الموضوعي بعد 

الحكـ عمى قوليف، أما فقياء القانوف فقد اتفقوا عمى جواز إبداء الدفع الموضوعي في أي 

 وف عمييا الدعوى. مرحمة تك

 يرترط في لئحة دعوى الميراث ذكر عبارة: "ول وارث سواىـ، أو ول وارث سوى مف ذكر". -12

: الدفع بعدـ أىمية الواقؼ لمتبرع، والدفع منياالدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوقؼ  -13

ما توصؿ إليو بعدـ ممكية الوقؼ، والدفع بعدـ تسجيؿ ىذا الوقؼ في الدوائر الرسمية، ىذا 

 الباحث.
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الدفع بعدـ أىمية الموصي لمتبرع،  :منياالدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الوصية  -14

والدفع بوفاة الموصى لو في حاؿ حياة الموصي، والدفع بأف الموصى لو جية معصية، 

أف والدفع بأف الموصى لو وارث، والدفع بأف الموصى لو قتؿ الموصي بعد الوصية، والدفع ب

الموصي رجع عف الوصية حاؿ حياتو، والدفع بعدـ ممكية الموصى بو لمموصي، والدفع بأف 

الوصية تزيد عف الثمث، الدفع بأف الموصى لو رد الوصية، والدفع بأف الوصية معمقة عمى 

ررط صحيح لـ يطبؽ، والدفع بأف الموصى لو مجيوؿ، والدفع بعدـ تسجيؿ حجة الوصية 

بيالؾ الموصى بو وأنو لـ يعد موجودًا، والدفع بأف الموصي مدينًا بديف  في المحكمة، والدفع

 ىذا ما توصؿ إليو الباحث. ره عمى الوصية،يستغرؽ كؿ مالو، والدفع بأف الموصي أكُ 

: الدفع بأف الوارث قتؿ المورث عمدًا، منياالدفوع الموضوعية التي ترد عمى دعاوى الميراث  -15

لدفع بأف الوراث محجوب حجب حرماف مف الميراث، والدفع بأنو والدفع بأف الوارث كافر، وا

تـ توزيع التركة في حاؿ حياة المورث، والدفع بأف المورث مدينًا بديف يستغرؽ كؿ مالو، 

 والدفع بأف الوارث ولد زنى.

  :ثانيًا: أىـ التوصيات 

حاكـ ممفة في الأوصي بدراسة الدفوع الركمية والموضوعية في قضايا األحواؿ الرخصية المخت - أ

 الررعية.

أوصي أف يكوف ىناؾ قانوف مستقؿ في فمسطيف عف باقي الدوؿ العربية، حيث إف المطبؽ في   - ب

قد جرى عميو ـ، و 1976الضفة الغربية ىو قوانيف أردنية، ومنيا قانوف األحواؿ الرخصية لسنة 

 الررعية لسنةمازلنا متمسكيف بالقديـ، وقانوف أصوؿ المحاكمات  بعض التعديالت، ونحف

 ـ، وغيرىا مف القوانيف. 1959
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 القرآف الكريـ. -1

 - الوسيط المعجـ -(النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ) -2

 .طبعة بدوف -الدعوة دار  -بالقاىرة العربية المغة مجمع

 إلى مقدـ بحث -األردني الررعي القضاء نظاـ في الستئناؼ - القضاة معابده عمي نوح آدـ -3

  الرارقة جامعة -الحاضر العصر في الررعي القضاء ندوة

 رواؿ -(48) العدؿ مجمة - والمطمقة المؤقتة الدفوع - سعد بف محمد بف ا عبد -خنيف آؿ -4

 ىػ1431

 – دمرؽ جامعة – والتجارية المدنية المواد في المحاكمات أصوؿ - ا رزؽ – أنطاكي -5

  1961:  الثالثة الطبعة

 عمى الحبيب تحفة -( ىػ1221:ت)الرافعي المصري عمر بف محمد بف سميماف - البجيرمي -6

 تاريخ - طبعة بدوف: الطبعة -الفكر دار -( الخطيب عمى البجيرمي  حارية)الخطيب ررح

 .ـ1995 - ىػ1415: النرر

 ناصر بف زىير محمد: المحقؽ-(ىػ256: ت)الجعفي عبدا أبو إسماعيؿ بف محمد -البخاري -7

 وسننو وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ أمور مف المختصر الصحيح المسند الجامع -الناصر

 .ىػ1422 األولى،: الطبعة -النجاة طوؽ دار  -البخاري صحيح=  وأيامو

 كرالف دار -األزىر جامعة -اإلسالمية الرريعة في الميراث أحكاـ -محمد محمد جمعة  -براج -8

 .والتوزيع لمنرر

: الطبعة -العممية الكتب دار  -الفقيية التعريفات -المجددي اإلحساف عميـ محمد -البركتي -9

 .ـ2003 - ىػ1424 األولى،
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 القضاء ونظاـ الررعية المحاكمات أصوؿ قانوف ررح –موسى الناصر عبد -البصؿ أبو -10

 .األولى الطبعة – الثقافة دار– الررعي

( ىػ709: ت) الديف رمس ا، عبد أبو البعمي، الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد -البعمي -11

 مكتبة -الخطيب محمود وياسيف األرناؤوط محمود: المحقؽ- المقنع ألفاظ عمى المطمع-

 ـ 2003 - ىػ1423 األولى الطبعة: الطبعة -لمتوزيع السوادي

 تفسير في التنزيؿ ـمعال -(ىػ510: ت) السنة ،محيي مسعود بف الحسيف محمد أبو -البغوي -12

 دار - وآخروف النمر ا عبد محمد أحاديثو وخرج حققو: المحقؽ -( البغوي تفسير) القرآف

 .ـ1997 - ىػ 1417 الرابعة،: الطبعة-والتوزيع لمنرر طيبة

 في وتطبيقاتيا والقانوف اإلسالمي الفقو في الموضوعي الدفع نظرية –محمد قاسـ -بكر بني -13

 . 1430 -2009:  األولى الطبعة – الثقافية ارالد– الررعي القضاء

-(ىػ1051: ت) إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يونس بف منصور -الحنبمي البيوتى -14

 .الطبعة بدوف -العممية الكتب دار - اإلقناع متف عف القناع كراؼ

: ت) عيسى أبو الترمذي، الضحاؾ، بف موسى بف َسْورة بف عيسى بف محمد  - الترمذي -15

 الغرب دار -معروؼ عواد برار: المحقؽ - الترمذي سنف - الكبير الجامع -( ىػ279

 . ـ1998: النرر سنة- بيروت – اإلسالمي

 لمنرر، الوطف مدار -الوصية في ميمة لمحات -الكريـ عبد بف جاسر بف سميماف -الجاسر -16

 -لسرخسيا ـ 2013 - ىػ 1434 الثانية،: الطبعة -السعودية العربية المممكة - الرياض

 – المعرفة دار -المبسوط -( ىػ483: ت) األئمة رمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد

 .ـ1993 - ىػ1414: النرر تاريخ -طبعة بدوف -بيروت
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 اإلسالمي الفقو في وأثره عميو والمدعى المدعي بيف التمييز – يونس عمي صالح – جباريف -17

 . الخميؿ جامعة –

: ت) القاسـ أبو الغرناطي الكمبي ا، عبد بف محمد بف أحمد بف محمد -جزي ابف -18

 .طبعة بدوف – نارر بدوف -الفقيية القوانيف -(ىػ741

– المالكية مذىب عمى الررعية اإلجراءات في المرضية الطريقة  -العزيز محمد – جعيط -19

 .الثانية الطبعة– تونس:  الستقامة مكتبة

 ررح الباري فتح -( ىػ852: ت)الرافعي العسقالني الفضؿ أبو عمي بف أحمد -حجر ابف -20

 .طبعة بدوف – 1379 بيروت، - المعرفة دار - البخاري صحيح

 الرحمف عبد بف محمد بف محمد ا عبد أبو الديف رمس -المالكي الرُّعيني الحطاب -21

- الفكر دار - خميؿ مختصر ررح في الجميؿ مواىب -(ىػ954: ت) المغربي، الطرابمسي

 .ـ1992 - ىػ1412 الثالثة،: الطبعة

( ىػ741: ت)الحسف، أبو الريحي عمر بف إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف عالء - الخازف -22

 – العممية الكتب دار -راىيف عمي محمد: تصحيح - التنزيؿ معاني في التأويؿ لباب -

  ىػ1415 األولى،: الطبعة-بيروت

 اإلسالمية جامعة -اضيالق بحكـ التفريؽ دعاوى في الموضوعية الدفوع – األدغـ محمد خالد -23

   غزة –

 المحتاج مغني -( ىػ977: ت)الرافعي أحمد بف محمد الديف، رمس - الرربيني الخطيب -24

 .ـ1994 - ىػ1415 األولى،: الطبعة-العممية الكتب دار -المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى

 -الثقافة دار - والقانوف الفقو بيف بالتركة المتعمقة الحقوؽ - عمي محمد أحمد -داود -25

 . ـ2009
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 والتطبيؽ اإلسالمية الرريعة في والحكـ والثبات والدعوى القضاء - عمي محمد احمد -داود -26

 .الثقافة دار - ىػ1433 - ـ2012:الولى الطبعة -القضائي

 الطبعة -الثقافة دار– الررعية المحاكـ في واألحكاـ القضايا - عمي محمد أحمد -داود -27

 .ىػ1427-ـ2006: األولى

 الدعوى ومناىج الررعية المحاكمات اصوؿ في الستئنافية القرارات -عمي محمد احمد -وددا -28

 .لمنرر الثقافة دار-1ط-

 السِّْجْستاني األزدي عمرو بف رداد بف برير بف إسحاؽ بف األرعث بف سميماف -داود أبو -29

 عصرية،ال المكتبة -الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ -داود أبي سنف -(ىػ275: ت)

 .طبعة بدوف - بيروت – صيدا

 الررح عمى الدسوقي حارية -( ىػ1230: ت)المالكي عرفة بف أحمد بف محمد - الدسوقي -30

 .تاريخ وبدوف طبعة بدوف: الطبعة-الفكر دار - الكبير

 دار – السالمية الرريعة في والدفع التناقض دعوى -ا ضيفا راكاف محمد – الدغمى -31

  ىػ1411 أولى طبعة -فلبنا – بيروت -الجبؿ

 مذىب عمى المنيجي الفقو -الّرْربجي عمي الُبغا، ُمصطفى الدكتور الِخْف، ُمصطفى الدكتور -32

 الرابعة،: الطبعة-دمرؽ والتوزيع، والنرر لمطباعة القمـ دار -تعالى ا رحمو الرافعي اإلماـ

 .ـ1992 - ىػ 1413

 -(ىػ642: ت)-الحمي اليمداني ا عبد بف ابراىيـ اسحاؽ أبي الديف رياب -الدـ أبي ابف -33

 مطبعة -ـ1984-ىػ1404-األولى الطبعة -السرحاف ىالؿ محي تحقيؽ -القضاء ادب

  بغداد– الرراد
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-(ىػ666: ت) الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبو الديف زيف -الرازي -34

 النموذجية، الدار - يةالعصر  المكتبة - محمد الريخ يوسؼ: المحقؽ - الصحاح مختار

 ـ1999/  ىػ1420 الخامسة،: الطبعة -صيدا – بيروت

 -الررعية المحاكـ في وتطبيقاتيا الدعوى عمى عميو المدعى جواب -محمد ا عبد -ريا أبو -35

  غزة- اإلسالمية الجامعة

 مختار طريقة عمى مرتب القاموس مختار -(  ـ1986:  ت) أحمد الطاىر - الزاوي -36

  طبعة دوف – لمكتاب العربية الدار – المنير مصباحوال الصحاح

ِبيِديّ  -37  -( ىػ800: ت)الحنفي اليمني العبادي الحدادي محمد بف عمي بف بكر أبو - الزَّ

  ىػ1322 األولى،: الطبعة-الخيرية المطبعة - النيرة الجوىرة

بيدي، -38 : ت) رتضى،بم الممّقب الفيض، أبو الحسيني، الرّزاؽ عبد بف محّمد بف محّمد الزَّ

 .طبعة دوف – اليداية دار - القاموس جواىر مف العروس تاج  -( ىػ1205

 - دمرؽ – سوريَّة - الفكر دار - وأدلتو السالمي الفقو – مصطفى بف وىبة - الزحيمي -39

 . الرَّابعة: الطبعة

:  الثانية الطبعة – دمرؽ القمـ دار – العاـ الفقيي المدخؿ – احمد مصطفى -الزرقا -40

 .ـ2004 - ىػ1425

 -الزركري ررح -(ىػ772: ت)الحنبمي المصري ا عبد بف محمد الديف رمس -الزركري -41

 .ـ1993 - ىػ 1413 األولى،: الطبعة -العبيكاف دار

 عف الكراؼ-(ىػ538: ت)ا جار أحمد، بف عمرو بف محمود القاسـ أبو -الزمخرري -42

 .ىػ1407 - الثالثة: لطبعةا -بيروت – العربي الكتاب دار  - التنزيؿ غوامض حقائؽ
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ْمِبيّْ  وحارية الدقائؽ كنز ررح الحقائؽ تبييف - الزيمعي -43  محجف بف عمي بف عثماف- الرّْ

 أحمد بف محمد بف أحمد الديف رياب: الحارية -( ىػ 743: ت)الحنفي الديف فخر البارعي،

ْمِبيُّ  يونس بف إسماعيؿ بف يونس بف  بولؽ، - ميريةاأل الكبرى المطبعة -(ىػ1021: ت)الرّْ

 .ىػ1313 األولى،: الطبعة-القاىرة

 -األولى طبعة -الررعية والتوثيقات القضائية اإلجراءات أصوؿ – حسيف محمد -سردانو أبو -44

 . ،األردف العمـو دار -ـ2003 -ىػ1424

 خميؿ: المحقؽ - المخصص -(ىػ458: ت) إسماعيؿ بف عمي الحسف أبو - المرسي سيده -45

 ـ1996 ىػ1417 األولى،: الطبعة -بيروت – العربي التراث حياءإ دار -جفاؿ إبراىـ

 - والنظائر األرباه -( ىػ911: ت)الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد - السيوطي -46

  ـ1990 - ىػ1411 األولى،: الطبعة -العممية الكتب دار

 بف مطمبال عبد بف رافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد ا عبد أبو - الرافعي -47

: الطبعة -بيروت – المعرفة دار -األـ –( ىػ204: ت)المكي القرري المطمبي مناؼ عبد

  طبعة بدوف

 اإلماـ فقو في الميذب -(ىػ476: ت) يوسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبو -الريرازي -48

 .طبعة بدوف -العممية الكتب دار -الرافعي

 ابف فتاوى -( ىػ643: ت)الديف قيت عمرو، أبو الرحمف، عبد بف عثماف - الصالح ابف -49

 – الكتب عالـ,  والحكـ العمـو مكتبة -القادر عبد ا عبد موفؽ. د: المحقؽ - الصالح

 1407 األولى،: الطبعة -بيروت
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 إبراىيـ، أبو ، ثـ الكحالني الحسني، محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد -الصنعاني -50

 بدوف - الحديث دار - السالـ سبؿ -(ىػ1182: ت)باألمير كأسالفو المعروؼ الديف، عز

 .تاريخ وبدوف طبعة

 الحسيني عابديف العزيز عبد بف عمر بف( أميف محمد)بف محمد الديف عالء -عابديف ابف -51

 ررح المختار الدر» عمي المحتار رد لتكممة األخيار عيف قره -( ىػ1306: ت)الدمرقي

 – بيروت والتوزيع، والنرر لمطباعة فكرال دار -(المحتار رد بآخر مطبوع)«األبصار تنوير

 .طبعة بدوف -لبناف

 -(ىػ1252: ت)الحنفي الدمرقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد -عابديف ابف -52

 .ـ1992 - ىػ1412 الثانية،: الطبعة -بيروت-الفكر دار -  المختار الدر عمى المحتار رد

 المطبعة -المحتار رد تكممة األخيار عيوف قرة -( ىػ1306)الديف عالء محمد – عابديف ابف -53

  ىػ1327 سنة -العثمانية

 عموـ دراسات، – الدعوى دفع اثارة وقت -الرريفيف ا عبد ويوسؼ ربابعو، محمد ا عبد -54

 .2008، 1 العدد -35 المجمد–– والقانوف  الررعية

 والقانوف الرريعة يفب مقارنة فقيية دراسة: المرافعات نظاـ – العاني عمي خيري الوىاب عبد -55

 .2014  األولى الطبعة – القاىرة  األىراـ مكتبة -األردني المدني

 نظاـ في وتطبيقاتو السالمية الرريعة في الدعوى دفع - جعفر بف حسف بف عمي -العتمي -56

 . المنية لمعمـو العربية نايؼ جامعة - السعودي الررعية المرافعات

 بف القاسـ أبي بف السالـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبو - السالـ بد بف العز -57

 الكميات مكتبة -األناـ مصالح في األحكاـ قواعد -(ىػ660: ت) الدمرقي، السممي الحسف

 .ـ1991 - ىػ 1414: طبعة - القاىرة – األزىرية
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 تحفة -( ىػ540 نحو: ت) السمرقندي بكر أبو أحمد، أبي بف أحمد بف محمد  - الديف عالء -58

  ـ 1994 - ىػ 1414 الثانية،: الطبعة -لبناف – بيروت العممية، الكتب دار - ياءالفق

 الدعوى استماع أصوؿ  -( ىػ1353: ت) أفندي أميف خواجو -حيدر عمي -59

 –(ىػ1327-1326 سنة التركية العدلية الجريدة في نررت مقالت مجموعة)الحقوقية

  األولى الطبعة – دمرؽ الترقي المطبعة

 -(ىػ1353: ت) -األحكاـ مجمة ررح في الحكاـ درر -أفندي أميف خواجو- حيدر عمي -60

 .ـ1991 - ىػ1411 األولى،: الطبعة -الجيؿ دار -الحسيني فيمي: تعريب

 عالـ - المعاصرة العربية المغة معجـ -( ىػ1424: ت) الحميد عبد مختار أحمد - عمر -61

  ـ 2008 - ىػ 1429 األولى،: الطبعة-الكتب

 المعارؼ، دار المطبعة – والتجارية المدنية المحاكمات أصوؿ – ماعيؿإس نبيؿ -عمر -62

  ـ1986- األولى الطبعة – اإلسكندرية

 يماف دار: عماف-الررعية المحاكمات أصوؿ في القضائية القرارات- الفتاح عبد -عمرو -63

 .األولى الطبعة -والتوزيع لمنرر

 مكتبة – الوضعية واألنظمة سريعةال بيف القضائية الدعوى – أحمد بف سميماف – العيموي -64

  ـ2012 - ىػ1433: األولى الطبعة – التوبة

 المغة مقاييس معجـ -(ىػ395: ت)الحسيف أبو الرازي، القزويني زكرياء بف أحمد -فارس ابف -65

 - ىػ1399: النرر عاـ -طبعة بدوف  -الفكر دار - ىاروف محمد السالـ عبد: المحقؽ -

 . ـ1979

 .خضير محمد جامعة -الجزائية المحاكـ أماـ الموضوعية عالدفو  -محمد – فتحي -66
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 سنة األولى الطبعة -نارر دوف -  المرافعات قانوف في البطالف نظرية -والي فتحي -67

 .ـ1959

 الحكاـ تبصرة -( ىػ799: ت)اليعمري الديف برىاف محمد، بف عمي بف إبراىيـ - فرحوف ابف -68

 ىػ1406 األولى،: الطبعة - األزىرية كمياتال مكتبة - األحكاـ ومناىج األقضية أصوؿ في

  ـ1986 -

 الررعية المرافعات نظاـ في الدفوع أحكاـ - غنيـ عمي والحسيف أحمد، المنعـ عبد فؤاد -69

  مصر السكندرية، الحديث، العربي المكتب – ـ2002 طبعة – السعودية

 المصباح-(ىػ770 نحو: ت)العباس أبو الحموي، ثـ عمي بف محمد بف أحمد -الفيومي -70

 .طبعة دوف -بيروت – العممية المكتبة -الكبير الررح غريب في المنير

 ابو ابراىيـ الوىاب عبد: تحقيؽ – الررعية األحكاـ مجمة – ا عبد بف احمد -القاري -71

 .ـ1981 - ىػ1401: األولى الطبعة – سميماف

 مف( 1449)دالعد في المنرور – ـ1959 عاـ(31)رقـ الررعية المحاكمات أصوؿ قانوف -72

 .ـ1/11/1959 بتاريخ( الردني الحكـ" الردنية الرسمية الجريدة

  ـ2010 لسنة(  36)رقـ األردني الرخصية األحواؿ قانوف -73

 ـ1976 لسنة األردني الرخصية األحواؿ قانوف -74

 في منرور ،2001لسنة 32رقـ الردني اإلسالمية والمقدسات والرؤوف األوقاؼ قانوف -75

 .16/7/2001 في 4496 ددبع الرسمية الجريدة

 ـ1976 لسنة(  43)رقـ األردني المدني قانوف -76
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 العامة الرئاسة عف تصدر دورية مجمة - اإلسالمية البحوث مجمة-الدعوى دفع -القحطاني -77

 العممية البحوث إلدارات العامة الرئاسة -واإلرراد والدعوة واإلفتاء العممية البحوث إلدارات

 .واإلرراد والدعوة واإلفتاء

 ثـ المقدسي الجماعيمي محمد بف أحمد بف ا عبد الديف موفؽ محمد أبو - المقدسي قدامة -78

 .طبعة بدوف: الطبعة-القاىرة مكتبة - قدامة لبف المغني -(ىػ620: ت)الحنبمي، الدمرقي

 التوثيقات ومذكرة الررعية المرافعات في القضائية األصوؿ ممخص -عمي محمود -قراعة -79

 .الثانية الطبعة – النيضة طبعةم مصر،– الررعية

-(ىػ684: ت) المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف رياب العباس أبو -القرافي -80

 .ـ1994 األولى،: الطبعة- بيروت -اإلسالمي الغرب دار - الذخيرة

 -( ىػ684: ت) المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف رياب العباس أبو -القرافي -81

 . تاريخ وبدوف طبعة بدوف - الكتب عالـ - الفروؽ أنواء في البروؽ أنوار = الفروؽ

 الديف رمس الخزرجي األنصاري فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد ا عبد أبو -القرطبي -82

براىيـ البردوني أحمد: تحقيؽ - القرطبي تفسير=  القرآف ألحكاـ الجامع -(ىػ671:ت)  وا 

 .ـ1964 - ىػ1384 الثانية،: الطبعة -القاىرة – المصرية الكتب دار - أطفيش

 الصنائع بدائع -( ىػ587:ت)الحنفي أحمد بف مسعود بف بكر أبو الديف، عالء -الكاساني -83

 .ـ1986 - ىػ1406 الثانية،: الطبعة -العممية الكتب دار - الررائع ترتيب في

: ت) دمرقيال ثـ البصري القرري كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبو -كثير ابف -84

 لمنرر طيبة دار - سالمة محمد بف سامي: المحقؽ -العظيـ القرآف تفسير -(ىػ774

  ـ 1999 - ىػ1420 الثانية: الطبعة -والتوزيع
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 1310 الثانية،: الطبعة -الفكر دار -اليندية الفتاوى -البمخي الديف نظاـ برئاسة عمماء لجنة -85

 .ىػ

 َماَزةَ  بف عمر بف العزيز عبد بف أحمد بف دمحمو  الديف برىاف المعالي أبو - مازة ابف -86

 حنيفة أبي اإلماـ فقو النعماني الفقو في البرىاني المحيط -(ىػ616: ت) الحنفي البخاري

 -لبناف – بيروت العممية، الكتب دار -الجندي سامي الكريـ عبد: المحقؽ -عنو ا رضي

 ـ 2004 - ىػ 1424 األولى،: الطبعة

: ت) البغدادي، البصري حبيب بف محمد بف محمد بف عمي فالحس أبو - الماوردي -87

 - المزني مختصر ررح وىو الرافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير الحاوي -(ىػ450

 العممية، الكتب دار -الموجود عبد أحمد عادؿ الريخ - معوض محمد عمي الريخ: المحقؽ

   ـ 1999- ىػ 1419 األولى،: الطبعة -لبناف – بيروت

 محمد، نور - ىواويني نجيب: المحقؽ -العدلية األحكاـ مجمة - الفقياء مف مجموعة -88

 .طبعة دوف -كراتري باغ، آراـ كتب، تجارِت  كارخانو

 . الفمسطينية اإلفتاء دار -قانونية فقيية رؤية السالمي الوقؼ -حسيف أحمد محمد -89

  -( المالكي لفقوا في المجموع ررح الرموع ضوء) األمير حارية – المالكي األمير محمد -90

 دار -المسومي األميف محمد ولد محمود محمد: المحقؽ -المالكي العدوي حجازي: بحارية

 .ـ 2005 - ىػ 1426 األولى،: ط - تارفيف بف يوسؼ

 لمنرر الفالح دار - مقارنة دراسة المدنية لمدفوع العامة النظرية -حرب ابراىيـ-محيسف -91

 .2008 طبعة -والتوزيع
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: ت) سميماف، بف عمي الحسف أبو الديف عالء - الحنبمي الصالحي رقيالدم المرداوي -92

: الطبعة العربي، التراث إحياء دار ،3ط الخالؼ، مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ ،(ىػ885

 .تاريخ بدوف - الثانية

 المدنية المواد فى واألحكاـ واإلجراءات القضائي التنظيـ: المرافعات اصوؿ - احمد – مسمـ -93

  طبعة دوف – العربى الفكر دار  - والرخصية ةوالتجاري

 المختصر الصحيح المسند-(ىػ261:ت)النيسابوري القريري الحسف أبو الحجاج بف مسمـ -94

 الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ -وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ

 .طبعة بدوف -بيروت – العربي التراث إحياء دار -

 أحمد بف عمي بف الديف زيف بف العزيز عبد بف أحمد الديف زيف - اليندي لمميباريا المعبري -95

 كتابو عمى لممؤلؼ ررح ىو) الديف بميمات العيف قرة بررح المعيف فتح ،(ىػ987: ت) -

 .األولى: الطبعة -حـز بف دار -الديف بميمات العيف قرة المسمى ىو

 عبد فؤاد - اإلجماع –( ىػ319:ت) سابوريالني إبراىيـ بف محمد بكر أبو - المنذر ابف -96

 مػ2004/ ىػ1425 األولى الطبعة:  الطبعة-والتوزيع لمنرر المسمـ دار -أحمد المنعـ

 الرويفعى األنصاري الديف جماؿ الفضؿ، أبو عمى، بف مكـر بف محمد -منظور ابف -97

 .ىػ 1414 - الثالثة: الطبعة-بيروت – صادر دار -العرب لساف -(ىػ711: ت)اإلفريقى

 ثـ المقدسي، الحجاوي سالـ بف عيسى بف سالـ بف موسى بف أحمد بف موسى - النجا أبو -98

 دار -السبكي موسى محمد المطيؼ عبد: المحقؽ-(ىػ968: ت) الديف، ررؼ الصالحي،

 لبناف – بيروت المعرفة

 كنز ررح الرائؽ البحر -(ىػ970: ت)محمد بف إبراىيـ بف الديف زيف - المصري نجيـ ابف -99

 القادري الحنفي الطوري عمي بف حسيف بف لمحمد الرائؽ البحر تكممة: آخره وفي - الدقائؽ
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 دار -عابديف لبف الخالؽ منحة: وبالحارية -اإلسالمي الكتاب دار -(ىػ1138 بعد ت)

 .تاريخ بدوف - الثانية: الطبعة -اإلسالمي الكتاب

 كنز ،(ىػ710: ت)الديف، ظحاف محمود بف أحمد بف ا عبد البركات أبو -النسفي -100

 دار - بكداش سائد. د. أ:  تحقيؽ السراج، دار اإلسالمية، البرائر دار ،1ط الدقائؽ،

 .ـ2011 - ىػ1432 األولى،: الطبعة -السراج دار اإلسالمية، البرائر

 مسمـ صحيح ررح المنياج-(ىػ676:ت) ررؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبو -النووي -101

 .الثانية: الطبعة -بيروت – العربي التراث إحياء دار  - الحجاج بف

 -(-القدير فتح -(ىػ861: ت) السيواسي الواحد عبد بف محمد الديف كماؿ- اليماـ ابف -102

 تاريخ وبدوف طبعة بدوف: الطبعة- الفكر دار

 المكتبة -المنياج ررح في المحتاج تحفة -حجر بف عمي بف محمد بف أحمد -الييتمي -103

 - ىػ 1357: النرر عاـ - طبعة بدوف - محمد مصطفى لصاحبيا صربم الكبرى التجارية

  ـ 1983

 مف:)الطبعة -الكويت - الكويتية الفقيية الموسوعة – اإلسالمية والرئوف األوقاؼ وزارة -104

 (. ىػ 1427 - 1404

 .الرابعة الطبعة -نارر دوف– المرافعات قانوف في الدفوع نظرية –احمد -الوفا أبو -105

: ت)الحمبي الحمبي الثقفي الرّْْحَنة ابف الديف لساف  محمد، بف محمد بف أحمد -الوليد أبو -106

 1393 الثانية،: الطبعة -القاىرة – الحمبي البابي - األحكاـ معرفة في الحكاـ لساف-(ىػ882

– 1973. 

 المدنية المرافعات وقانوف اإلسالمية الرريعة بيف الدعوى نظرية - نعيـ محمد -ياسيف -107

 .2003/ 1423: ط – الرياض –الكتب عالـ دار– والتجارية
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 الطبعة – الثقافة دار – النفقات دعاوى في الموضوعية الدفوع –محمد مأموف -يوسؼ أبو -108

 .1432-2011:  الثالثة

109- http://www.bahrainlaw.net/topic-t986.html -  الوصية احكاـ كتاب عف نقؿ 
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 2...........................................مطالب ثالثة وفيو ومشروعيتها، مفهومها، الدعوى: األول المبحث
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 8.............................................واإلجماع والسنة الكتاب في الدعوى مشروعية: الثالث المطلب
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 26............................................................................اللغة في الدفوع: األول لفرعا
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 54...................................................................الشكلية الدفوع مفهوم: األول المطلب

  54...................................................................الشكلية الدفوع قواعد: الثاني المطلب

 57...............................................................الشكلية الدفوع إثارة وقت: الثالث المطلب

 57.................................................اإلسالمي الفقو في الشكلي الدفع إثارة وقت: األول الفرع

   57........................................................القانون في الشكلي الدفع إثارة وقت: الثاني الفرع
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 63...................................................االبتدائية المحاكم أمام الشكلية الدفوع: األول المطلب
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  64.......................................................................الخصومة بعدم الدفع: الثاني الفرع

 64........................................................أخرى بدعوى الدعوى بارتباط الدفع: الثالث الفرع

 64................................................أخرى حكمةم في الدعوى نفس بوجود الدفع: الرابع الفرع

  65................................................................الدعوى صحة بعدم الدفع: الخامس الفرع

 65...............................................................التبليغ أوراق ببطالن الدفع: السادس الفرع

 66...............................................استكمالها أو الدعوى رسوم دفع بعدم الدفع : السابع الفرع

 66...............................أخرى محكمة من الدعوى ىذه في صدر قد الحكم بأن الدفع: الثامن الفرع

 66..............................................................(. التقادم)الزمن بمرور الدفع:  التاسع الفرع

 67.................................................الدفاع إعداد أجل من الدعوى بتأخير الدفع: العاشر الفرع

 67.………عارضو مسألة في أخرى محكمة تفصل ريثما الدعوى في البت بوقف الدفع: عشر الحادي الفرع

 68...................................................االستئناف محاكم أمام الشكلية الدفوع: الثاني المطلب

 68...............................................................االستئناف وقت بمضي الدفع: األول الفرع
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 68.................................................لالستئناف واضحو أسباب وجود بعدم الدفع: الثاني الفرع

 68......................................................لالستئناف  الرسوم استيفاء بعدم الدفع: الثالث الفرع

 68........................................................الخصوم أسماء في خطأ بوجود الدفع: الرابع الفرع

 69.......................................................تئنافاالس في التبليغ ببطالن الدفع: الخامس الفرع

 69........................................االستئناف على للمستأنف توقيع وجود بعدم الدفع: السادس الفرع

 69.......................................................المحامين بوكاالت يتعلق فيما الدفع:  السابع الفرع

 75.......................طبيقات الدفوع الشكلية لدعاوى الوقف والوصية والميراث........المبحث الثالث: ت

 71.................................................الوقف دعوى في شكلية لدفوع تطبيقات: األول المطلب

 74.................................................الوصية دعوى في شكلية لدفوع تطبيقات :الثاني المطلب
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 83.............................................................الموضوعية الدفوع خصائص :الثاني المطلب

 84......................................................بالدعوى عيةالموضو  الدفوع عالقة: الثالث المطلب

 86............................................................الموضوعية الدفوع إثارة وقت: الرابع المطلب

 86.............................................اإلسالمي الفقو في الموضوعي الدفع إثارة وقت: األول الفرع
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 88.....................................................القانون في الموضوعي الدفع إثارة وقت: الثاني الفرع
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 91.............………الشرعية المحاكم في وتطبيقاتها الوقف، لدعاوى الموضوعية الدفوع: األول المبحث
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 93................................................................وحكمتو الوقف مشروعية : الثاني المطلب

 95...........................................الوقف دعاوى على ترد التي الموضوعية الدفوع: الثالث المطلب

   95............................................................للتبرع الواقف أىلية بعدم الدفع: األول الفرع

 95...................................................................الوقف ملكية بعدم الدفع : الثاني الفرع

 96..........................................الرسمية الدوائر في الوقف ىذا تسجيل بعدم الدفع: الثالث الفرع
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 96..............................................................الوقف صيغة ببطالن الدفع: الخامس الفرع

  96..............................................بو االنتفاع يمكن فال مؤجراً  العقار بأن الدفع: السادس الفرع

 97..…...…عنو الرجوع أو ىبتو أو بيعو لو أن كاشتراط للوقف مبطل جعلي شرط بوجود الدفع: السابع الفرع
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 97........................................................عليها الموقوف الجهة بانقطاع الدفع: التاسع الفرع

97.......................................................عليها الموقوف الجهة بجهالة الدفع: العاشر الفرع
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 97................................................معصية جهة عليو الموقوف بأن الدفع: عشر الحادي الفرع

 98.........................الشرعية المحاكم في وقف لدعاوى يةالموضوع الدفوع على نموذج: الرابع المطلب

  154.....................الشرعية المحاكم في وتطبيقاتها الوصية، لدعاوى الموضوعية الدفوع: نيالثا المبحث

 155.........................................................وقانوناً  وشرعاً  لغة الوصية مفهوم: األول المطلب

 156..............................................................وحكمتها الوصية مشروعية: الثاني المطلب

 115............................................................والوقف الوصية بين التفريق: الثالث المطلب

 111.........................................الوصية دعاوى على ترد التي الموضوعية الدفوع: الرابع المطلب

 111..........................................................للتبرع الموصي أىلية بعدم عالدف: األول الفرع

 111............................................الموصي حياة حال في لو الموصى بوفاة الدفع: الثاني الفرع 

 111........................................................معصية جهة لو الموصى بأن الدفع: الثالث الفرع

 112...............................................................وارث لو الموصى بأن الدفع: الرابع رعالف

 112..........................................الوصية بعد الموصي قتل لو الموصى بأن الدفع: الخامس الفرع
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