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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحابته 
أمجعني، أما بعد:

فقد طلب مني بعض طلبة العلم كتابة يشء عن املرافعة عن بعد لنرشه 
هذه  يف  املسألة  هذه  بيان  إىل  األيام  هذه  يف  احلاجة  لقيام  منه؛  واالستفادة 
الظروف )انتشار فريوس كورونا(؛ فاستجبت لطلبه مشاركة إلخواين طلبة 

العلم يف بحث مثل هذه املسائل عند قيام مقتضيها.
باملرافعة عن بعد ومرشوعيتها وأقسامها، ويشء من  وفيام ييل تعريف 

األحكام املتعلقة هبا.
املرافعة عن بعد:

واجلميع  املرافعات  قواعد  وفق  القايض  إىل  األطراف  حتاكم  هي: 
متفرقون يف املكان.

وهي تتم عن طريقني:
1 - تبادل املذكرات املكتوبة.

2 - االتصال املرئي.
ونبني كل واحد منهام بإجياز فيام يأيت:

الطريق األوىل: التحاكم عن بعد بتبادل املذكرات املكتوبة:
يلزم  وما  االفتتاح  جلسة  إثبات  بعد  املذكرات  بتبادل  الطرفان  فيقوم 
أو  أصالء  وصفاهتم  اخلصومة  أطراف  وهويات  املحكمة،  ديباجة  من  هلا 
عىل  الطرفان  ويستمر  وصفاهتم،  اخلصوم  وكالة  مستند  وإثبات  وكالء، 
ذلك حتى قفل باب املرافعة، ومن ثم إصدار القايض حكمه وتبليغ حمرضه 
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الدعوى، ومن ثم إصدار إعالم احلكم وتبليغه لألطراف،  فورًا ألطراف 
وذلك سائغ رشعًا.

بن سهل  اهلل  اليهود يف قصة عبد  إىل    النبي  كتاب  له  ويدل 
أْن  ا  ))إمَّ  : اهلل  ملا خرجا إىل خيرب، وفيه: »فقال رسول  وحميصة 
  اهلل  رسول  فكتب  بَحْرٍب((،  ُيْؤِذُنوا  أْن  ا  وإمَّ صاِحَبُكْم،  َيُدوا 

إليهم به، فكتب ما قتلناه«)1(.
وقد بوب البخاري عىل احلديث آنف الذكر يف صحيحه بقوله: »باب 
  النبي  كتب  فقد  أمنائه«.  إىل  والقايض  عامله  إىل  احلاكم  كتاب 
بنفي ذلك، فدل عىل مرشوعية كتابة  إليه  القتل، وكتبوا  لليهود يف دعوى 

احلاكم إىل اخلصوم، وكتابتهم إليه يف الدعوى واإلجابة.
قال يف إرشاد الساري 10/ 257: »اسُتشكل وجه املطابقة بني احلديث 
والرتمجة؛ ألنه ليس يف احلديث أنه  كتب إىل نائبه وال أمينه، وإنام 
مرشوعية  من  يؤخذ  بأنه  املنري:  ابن  وأجاب  أنفسهم.  اخلصوم  إىل  كتب 

مكاتبة اخلصوم جواز مكاتبة النّواب يف حق غريهم بطريق األوىل«)2(. 
كام بوب البخاري يف صحيحه 9/ 66 يف موضع آخر من كتاب األحكام 
بقوله: »باب الشهادة عىل اخلط املختوم وما جيوز من ذلك وما يضيق عليه، 

وكتاب احلاكم إىل عامله والقايض إىل القايض«.
وهذه املكاتبات بني النبي  واليهود يف القتل تدل عىل جواز 
نسخة  ويبعث  للقايض  بدعواه  اخلصم  يكتب  بحيث  بعد،  عن  املرافعة 

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه 9/ 75، وهو برقم )7192(، ومسلم يف صحيحه 3/ 1294، 
وهو برقم )1669(.

)2(  وينظر: فتح الباري 13/ 158.
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منها للخصم اآلخر، وجييب عليها، وهكذا حتى تنتهي املرافعة، ثم حيكم 
القايض ويبلغهم باحلكم.

القايض  لدى  الدعوى  املذكرات يف  تبادل  الفقه اإلسالمي  وقد عرف 
يف جملسه، فتقدم الدعوى مكتوبة وجييب اخلصم كتابة، وهكذا حتى تنتهي 
مما   .545 القضائية  الدعوى  سري  كتايب:  يف  ذلك  فصلت  وقد  املرافعة. 

يؤسس ألصل جواز املرافعة كتابة.
اهلل  رسول  »بعثني  قال:   ، عيل  حديث  ظاهر  هذا  يعارض  وال 
حديث  وأنا  ترسلني  اهلل  رسول  يا  فقلت:  قاضيًا،  اليمن  إىل   
قلَبَك،  سَيْهدي  اهللَ  ))إنَّ   : فقال  بالقضاء؟  يل  علم  وال  السن، 
ويثبُِّت لساَنَك، فإذا جَلَس بنَي يديَك اخلصامِن، فال َتقضنيَّ حتَّى تسَمَع مَن 
َلَك القضاُء((«، قال:   َ ُه أحرى أن يتبنيَّ ِل، فإنَّ اآلَخِر، كام سِمعَت مَن األوَّ

»فام زلت قاضيًا، أو ما شككت يف قضاء بعد«)1(.
فظاهر قوله: ))فإذا جَلَس بنَي يديَك اخلصامِن(( أنه ال بد من احلضور 

شخصّيًا أمام القايض، فال يصح التحاكم عن بعد.
وجوابه: أن التحاكم عن بعد يتحقق به احلضور احلكمي للطرفني لدى 
للطرفني  والدفاع  االدعاء  يف  املقررة  احلقوق  مجيع  فيه  تتم  ألنه  القايض؛ 
واملواجهة بني اخلصمني بام يكتبانه، واملساواة بينهام بإعطاء الفرص املتكافئة 
أن  يقتيض  مما  بعد،  عن  أو  شخصّيًا  احلضور  بني  فرق  فال  وعليه  للدفاع، 

احلضور احلكمي كاحلضور احلقيقي.

395، وهو  والرتمذي 2/  عنه،  برقم )3582(، وسكت  301، وهو  داود 3/  أبو  أخرجه     )1(
برقم )1346(، وحسنه، وأمحد. ]الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 15/ 

.]213
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وعليه فإن التحاكم عن بعد جائز بالرشوط اآلتية:
إمكان حتقق القايض من هويات الطرفني وصفاهتم يف الدعوى.. 1
إمكان وصول الكتابة للقايض ومنه للخصوم مع أمن التزوير والتغيري . 2

فيها، وسائر اإلجراءات.
إمكان تواقيع اخلصوم عند االقتضاء عىل حمارض القضية سواء أكانت . 3

التواقيع رقمية أم قلمية عىل احلاسوب.
من . 4 الدعوى،  يف  السري  يتطلبه  فيام  اخلصومة  أطراف  حقوق  استيفاء   

واحد  كل  ومتكني  املرافعة،  يف  هلم  واملتكافئة  املتساوية  الفرص  إعطاء 
منهام من اإلدالء بحجته.

أن تتم املرافعة طبقًا لألحكام والقواعد واإلجراءات املقررة نظامًا.. 5
التي متنع من االخرتاق والتزوير، ومتكن من . 6 الفنية  ضبط اإلجراءات 

إمتام املرافعة عن بعد عىل وجه الضبط واإلتقان.
إذن اجلهة القضائية املختصة.. 7

وينبغي للجهة القضائية املختصة عند العمل باملرافعة عن بعد بالكتابة 
حتديد املذكرات بحد أقىص من الكلامت ال يتجاوزها يف املذكرة الواحدة؛ 
وكذا عدد جلسات املرافعة؛ جتنبًا لتكرار الكالم وطوله بام خيرج عن نطاق 
اجلهة  املقرر من  القدر  اجللسات  وإذا جتاوز عدد  أمدها،  ويطيل  الدعوى 
فقط، وبعده  الالزم  بالقدر  بد من ذكر سبب ذلك ومتديده  املختصة، فال 

يقفل باب املرافعة لدراسة القضية وإصدار احلكم. 
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ويف العمل باملرافعة عن بعد تسهيل عىل املرتافعني بإسقاط عناء التنقالت 
وتبعاهتا، وفيه توفري ألوقاهتم، ومصالح أخرى من ختفيف ازدحام الطرق 

ونحوه، مع حتقق املتطلبات األساس يف املرافعات.
الطريق الثانية: التحاكم عن بعد عن طريق االتصال املرئي:

القايض  فيجتمع  وصوتًا،  صورة  احلضور  طريق  عن  املرافعة  وتكون 
وأطراف الدعوى عرب االتصال املرئي وإن تباعدت أمكنتهم، وهذا جائز 
قياسًا عىل ما سبق من جواز املحاكمة كتابة، بل هو من باب أوىل. وال بأس 
املرافعة باحلضور لدى  مرئّيًا كاحلال يف  املرافعة كتابًة واتصاالً  باجلمع بني 

القايض كتابة.
السابقة  الرشوط  حتقق  من  املرئي  باالتصال  بعد  عن  للمرافعة  بد  وال 
يف املرافعة عن بعد كتابة، مع حلظ ما خيص االتصال املرئي من األمن من 

تزوير املحارض أو الشخصيات.
ويف كل األحوال -  متت املرافعة عن بعد كتابة، أو عن طريق االتصال 
أداء  جلسة  أو  جلساهتا،  بعض  أو  الدعوى  طبيعة  اقتضت  إذا   - املرئي 
اليمني، أو سامع الشهود حضور األطراف والشهود مبارشة لدى القايض 
قيام  عند  مرحلة  أي  يف  األطراف  حضور  طلب  للقايض  كام  ذلك،  تعنيَّ 

املقتيض.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتبه:

18-9-1441هـ


