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  عة نايف العربية للعلوم األمنيةجام

  اـــيـكــلــيــة الــدراســــــات الــعــل

  ةــيقـســـــم الـعــدالــــة الــجــــنائـ

  جنائي إسالمـيتـخـصـص تـشريع 

 المستخلص

  مقارنة  - دراسة تأصيلية  –عنوان الدراسة : املعارضة يف احلكم الغيايب يف نظام املرافعات الشرعية السعودي 
  إعداد الطالب : علي بن حممد بن أمحد آل دمهان .

  املشرف العلمي : د. حممد بن ناصر البجاد .
  الغيايب جلميع أطراف الدعوى يف نظام املرافعات الشرعية السعودي ؟ مشكلة الدراسة :  ما أحكام املعارضة يف احلكم 

  منهج الدراسة : املنهج العلمي الوصفي بأسلوبه االستقرائي ، التحليلي ، االستنتاجي .
  أهم النتائج :

أن هذه األحكام املتعلقة باملعارضة على احلكم الغيايب تنطلق من منطلق شرعي لكون القصد منها حتقيق  -1
العدالة ، ودفع الظلم وردع الظامل ونصرة املظلوم ، وطاعة والة األمر يف غري معصية اهللا تعاىل إذ أن تصرف 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا هللاََّ {  :اإلمام فيما يتعلق بالرعية منوط باملصلحة ، قال تعاىل 

َوَأِطيُعوا الرَّسُوَل َوُأوِلي األَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي شَيٍْء َفُردُّوُه ِإَلى 
ْن ُآْنُتْم ُتْؤمُِنوَن ِباهللاَِّ َواْلَيْوِم اآلخِِر َذِلكَ َخْيٌر َوَأْحسَُن َتْأِويال هللاَِّ َوالرَّسُوِل إِ 

 59 –النساء  }

دف إىل حتقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو حفظ النظام من خالل  -2 أن هذه األحكام 
 درء املفاسد وجلب املصاحل  وحسن سري العدالة . 

يرتك هذه األحكام بال قيود ومل مينحها لكل من عارض يف القضايا ، ولكنه وضعها ضمن  املنظم السعودي مل -3
 ضوابط وشروط معينة حىت حتقق الغاية منها . 

  أهم التوصيات :

مل حتظ املعارضة على احلكم الغيايب حبظ وافر من املؤلفات املتخصصة فيه  بل إن كثرياً  من املؤلفات تناولت  -1
والغياب بإسهاب ، لذا أحكام املعارضة على احلكم الغيايب حباجة إىل أن تؤخذ كًال على حدة أحكام احلضور 

 وتبحث بشكل موسع ومؤصل ومقارن .
يرى الباحث أن يتم االستعانة بالتقنية احلديثة لتحجيم أثر الغياب يف القضايا املنظورة من خالل تطوير وسائل  -2

 التبليغ واملتابعة  .
ميتلك طرقًا يف التحايل وإبطاء التفاعل مع حاالت االستدعاء املقدمة منه أو غيابه  لذا  بعض أطراف الدعوى -3

 .صرحية حلاالت التخلف الغري مربرةيقرتح الباحث وضع إجراءات أكثر حزماً يف عملية االستدعاء  واملعاقبة ال
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Main Results:   

1. The provisions of the opposition to the default  judgment stems from  Islamic origin 
since  it aims to serve justice and eliminate  injustice and prevent the oppressor and 
obey the rulers as long as not related to sin, as the act of Imam toward his nationals 
depends on interest. 

2. These provisions aim to fulfill one of the great Islamic religion objectives, which is to 
maintain order through warding off the evils and bringing on the interest as well as 
the good justice.  

3. The Saudi  legislator did not  leave  these provisions without  limitations and did not 
grant  them  to  each  protestor  of  the  cases,  but  he  sets  specific  controls  and 
conditions to fulfill its objective.        

Main Recommendations:   

1. The opposition to default judgment did not get enough specialized publications, but 
many of them addressed  in details the provisions of attendance and absence, thus 
the  provisions  of  the  opposition  to  default  judgment  needs  to  be  addressed 
separately and extensively in a comparable manner. 

2.  The researcher sees to consult with the modern technology to weaken the  impact 
of absence in the heard cases by developing the notice and follow up means. 

3. Some  parties  of  the  case  have  trickery  ways  and  interaction  delay  with  the 
arraignment  cases or his absence. Thus,  the  researcher  suggests developing more 
strict  procedures  for  the  arraignment  and  express  penalty  in  case  of  unjustified 
absence.    
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  إىل والدي ّ الكرميني بدعائهما وحرصهما وسؤاهلما الدائم ..  حفظهما اهللا تعاىل  .. 

  إىل زوجيت الغالية اليت حتملتين طيلة فرتة الدراسة وكانت خري داعم يل ..

  إىل ابنيت الغالية (  لني ) وابين الغايل  ( فارس )  ..

  إىل سعادة االستاذ ناصر بن سفر املقاطي وسعادة االستاذ عبد الرمحن بن عبد العزيز الفليج.

د من أزري أثناء دراسيت يف هذه إىل كل قريب أو صديق أو حبيب وقف معي وساندين وش
  املرحلة .

  أهدي هذه الرسالة العلمية ، سائًال اهللا عز وجل أن جيعل فيها علماً نافعاً ينتفع به .
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  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد :
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أوًال وأخريًا حني أكرمين وتفضل علي بطريق العلم ، كما أمحده  –سبحانه وتعاىل  –إن الشكر هللا 
سبحانه على جزيل كرمه وإحسانه بإمتام هذه الدارسة ، مث أتقدم بأمسى آيات الشكر اجلزيل لصاحب 
الفضل بعد اهللا عز وجل يف تأسيس هذا الصرح العلمي والداعم املستمر هلا صاحب السمو امللكي 

عزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء ، وزير الداخلية ، ورئيس األمري نايف بن عبد ال
اجمللس األعلى هلذه اجلامعة املوقرة ، والشكر موصول ملعايل رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عبد العزيز بن 

  .ى جهودهموإىل رئيس قسم العدالة اجلنائية وأساتذيت الكرام يف قسم العدالة اجلنائية عل صقر الغامدي 
كما ال يفوتين شكر خاص وامتنان بالغ لسعادة االستاذين الفاضلني واملربيني الكرميني  أ. ناصر بن سفر 
املقاطي و أ. عبد الرمحن بن عبد العزيز الفليج على دعمهما يل وتوجيههما يل وبذل كل جهٍد ونصٍح 

  لتذليل الصعوبات اليت واجهتين أثناء الدراسة .
ألخي وصديقي العزيز وحيد بن سعيد الوادعي الذي بذل كثريًا من وقته وجهده يضًا والشكر موصول أ

  .يف توجيهي والنصح يل نصيحة األخ ألخيه فجزاه اهللا عين خرياً 
كما أتقدم جبزيل شكري وعرفاين لسعادة املشرف على رساليت الدكتور حممد بن ناصر البجاد على ما 

  .  يف هذا البحثقدمه يل من توجيهات سديدة ودعم يل 
من تفضل مبناقشة الرسالة على وقتهم الثمني الذي اقتطعوه يف قراءة والشكر العاطر واالمتنان الوافر إىل 

وكذلك ال يفوتين شكر زميلي يف التخصص األستاذ : سامل بن عساف الشمري على وتقومي الرسالة ، 
على أخالقه العالية وتفانيه يف  ووافر الدعاء جهده الكبري يل ولزمالئي طيلة فرتة الدراسة فله مين الشكر
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها

 : مقدمة الدراسة  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا 
فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً 

{ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا هللاَ َحقَّ :قال اهللا تعاىل ،عبده ورسوله

.   102  ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإال َوَأنُتم ُمسِلُموَن }  آل عمران

{  َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم ِمن َنفسٍ 
ِمنُهَما ِرَجاًال َآِثيَرًا َوِنسَاًء َواحَِدٍة َوَخَلَق ِمنَها َزوَجَها َوَبثَّ 

َواتَُّقوا هللاَ الَِّذي َتسَاَءُلوَن ِبِه َواألرَحاَم ِإنَّ هللاَ َآاَن َعَليُكم 

  ) 1َرِقيَبًا } النساء (

 �{ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا َقوًال سَِديَدًا 
ُيصِلح َلُكم َأعَماَلُكم َوَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم َوَمن ُيِطِع هللاَ َوَرسُوَلُه 

أما بعد ) .71- 70َفَقد َفاَز َفوَزًا َعِظيَمًا } األحزاب (
)1(

  

        أرسل رسله وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك إال ألمهيته، قال تعاىل: فإن اهللا 
َأْرسَْلَنا ُرسَُلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َلَقْد { 

   25الحديد:} َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقسْطِ 
  ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثرية تأمر بالعدل وترغب فيه، ومتدح من يقوم به،

ط وهو العدل الذي يقول ابن القيم رمحه اهللا: (فإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقس
قامت به األرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه 
واهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء مث ينفي ما هو أظهر منها 

ا وقيامها مبوجبها، بل قد بني سبحانه مبا وأقوى داللة وأبني أمارة فال جيعله منها وال حيكم عند وجوده
ا العدل  شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج 

                                                            

   هـــ،1400لــدعوة واإلرشــاد، الريــاض، ، رئاســة إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء وا مســلم بــن احلجــاج، صــحيح مســلم )1(
 . 868، رقم احلديث  593، ص: 2( د. ط)، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، ج: 
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والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له)
 )1(

 حتقيق العدلهي  احلقيقية الغايةفإن  وعند وجود الدعوى ، 
إقرار  من خالل االستماع إىل أطرافها املختلفة وما يتم إبداؤه من بينة ودفاع أو ميني أو -كما ذُكر آنفاً   –

وحنوه، وعند تكامل النظر لدى القاضي يف القضية اليت ينظرها أمامه وبعد أن يستنفد أطراف الدعوى ما 
لديهم من أقوال وحجج ينطق القاضي باحلكم بناًء على ما مت النظر والتأمل فيه من أطراف الدعوى ، إال 

دعي أو املدعى عليه أو كالمها مما أنه يف بعض القضايا املنظورة  يتغيب أحد أطراف الدعوى سواًء امل
يرتتب عليه فجوة يف حتقيق العدالة املنشودة وفقاً ملا قد يكون لدى الغائب من إعرتاٍض وحجج قد تغري من 
ا وفصل  ا . وقد حفظت الشريعة اإلسالمية هذا احلق واعتربته وفق الضوابط اليت أقر وجه القضية والنطق 

من الشريعة نظمه  -حبمد اهللا – ستمدذلك النظام يف هذه البالد الذي يُ فيها الفقهاء يف كتبهم ، وك
-56-55- 54-53ولوائحه وتفاديًا لضياع احلقوق وصيانة هلا قد قرر  مجلة من اإلجراءات وفق املواد( 

) يف نظام املرافعات الشرعية السعودي ، سيما إذا أخذنا يف االعتبار بأن اخلصومة ال تسري بقوة 58 - 57
مة اخلصوم الذين  يقع عليهم احلضور حتقيقاً للعدالة اليت ينشدها اجلميع ،وحيث الد فع الذايت وإمنا تسري 

أن هذا من مقتضيات العدل من خالل إيصال احلق ألهله دون جور أو ظلم لذا رأيت أن يكون موضوع 
الشرعية السعودي " سواًء يف  احلكم الغيايب يف نظام املرافعات علىحبثي لنيل درجة املاجستري " املعارضة 

حق املدعي أو املدعى عليه أو كليهما  أو حال تعدد األطراف وسأجتهد يف بيان املسائل الواردة يف هذا 
  الشأن ومقارنة  ذلك مبا ورد يف قانون املرافعات املصري .

  سائًال  اهللا العون والتوفيق والسداد   ،،،

  

  

  

  

  
                                                            

م ، 2010الفوائــــد ، جــــدة ، الطبعــــة األوىل ، دار عــــامل  يف السياســــة الشــــرعية الطــــرق احلكميــــةاجلوزيــــة ، ابــــن قــــيم ،  )1(
 .19ص
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 : مشكلة الدراسة  

الغيايب من املواضع اليت أجازها النظام حتقيقًا للعدالة واختصارًا لإلجراءات سواًء كان يف حق يعد احلكم 
املدعي أو املدعى عليه ، وحيث إن هذا الغياب قد يكون مؤثراً  يف حتقيق سري العدالة وفقاً لصوره املتعددة   

م مجيعاً   أو غياب أحد اطراف الدعوى حال تعددهم ،  كغياب املدعي أو غياب املدعى عليه  أو غيا
فإن املنظم قد أجاز طرقًا لالعرتاض على ما مت احلكم به غيابيًا ، مما قد يغري من احلكم املقضي به متكيناً  

ا ، ومن مث تنحصر مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل أحكام  :(مالوصول احلقوق إىل أصحا
     ) ؟ الدعوى يف نظام املرافعات الشرعية السعودي املعارضة يف احلكم الغيايب جلميع أطراف

 : يتفرع من التساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية : تساؤالت الدراسة  
 ؟الغيايب وبني احلكم احلضوريفرق بني احلكم وهل هناك  احلكم الغيايب الغائب وما ما مفهوم -1
 ؟أحكام القضاء على الغائب أو لهوما هي  ؟ما أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى  -2
  ؟أسسه ومظاهره والقيود عليهوما هو ؟حجية األمر املقضي بهمىت حيوز احلكم  -3
  مىت حيوز احلكم الغيايب حجية األمر املقضي به؟ -4
 ؟املنصوص، املنصوص عليها أو غري  ما طرق املعارضة على احلكم الغيايب ومدده وآثاره - 5
 : أهداف الدراسة 
وبني احلكم  بيان الفرق بني احلكم الغيايبومن مث احلكم الغيايب الغائب و  معرفة مفهوم -1

 .احلضوري
   ، وبيان أحكام القضاء على الغائب أو له التعرف على أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى -2
 املنصوصاملنصوص عليها أو غري  سواءً  حصر طرق املعارضة على احلكم الغيايب ومدده وآثاره -3
ومظاهره وأسسه والقيود  على حجية األمر املقضي به بشكل عاممعرفة مىت حيوز احلكم  -4

 . الواردة عليه ومن مث بيان مىت حيوز احلكم الغيايب على احلجية لألمر املقضي به
 املصري واستخالص أوجه التشابه واالختالف. قانون املرافعاتعقد املقارنة فيما سبق مع  -5
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 : أهمية الدراسة 

  تظهر أمهية الدراسة يف جانبني مهمني مها : اجلانب العلمي، واجلانب العملي : 

ا حتقق جانباً  مهماً  إليصال احلق /  األمهية العلمية  -1 تربز  األمهية العلمية هلذه الدراسة يف أ
لصاحبه من خالل التعرف على حق من ُحكم عليه حكماً  غيابياً  وحتديد احلاالت اليت حيق له 

ارضة عليها وآثار ذلك وحيث أين مل أجد دراسة متخصصة يف تبيني أحكام وأحوال املعارضة املع
على احلكم الغيايب سوى ما تعرض له بعض الشراح يف كتبهم عند تناول ذلك شرحاً  للمادة 

) من نظام املرافعات الشرعية السعودية ومن مث عقد املقارنة مع ما ورد يف قانون املرافعات 58(
   والتجاري املصري .املدين

يأمل الباحث أن حيصل له التوفيق يف هذا اجلهد بأن حيقق إيضاحًا لكل ما /  األمهية العملية  -2
يتعلق باملعارضة على احلكم الغيايب  من حيث طبيعته النظامية والقانونية وما حييط به من أركان 

وينعكس ذلك على محاية وإجراءات وشروط وآثار  جيب توافرها حىت تكون املعارضة صحيحة، 
ا وتفويت الفرصة عليهم الستدراك ما هلم منها مما يفضي يف  احلقوق من ضياعها عن أصحا

  النهاية إىل حتقيق العدالة والنظام ومصلحة اجملتمع .
  : حدود الدراسة 
  / الحدود الموضوعية .1

روطه وآثاره وطرقه يف نظام يقتصر موضوع الدراسة على معرفة املقصود باملعارضة يف احلكم الغيايب وش 
  املرافعات الشرعية  يف النظام السعودي وتأصيل ذلك تأصيًال شرعياً ونظامياً .

 / الحدود المكانية .2
تقتصر هذه الدراسة ميدانيًّا على بيان املقصود باملعارضة يف احلكم الغيايب يف نظام املرافعات الشرعية  

اململكة العربية السعودية ومقارنتها مبا ورد يف قانون املرافعات السعودي وبيان شروطه وطرقه وآثاره  يف 
  املدنية املصري .

  / الحدود الزمنية .3

تقتصر هذه الدراسة يف ضوء أحدث األنظمة والقوانني وفًقا آلخر التعديالت يف كٍل من اململكة العربية 
  السعودية ومجهورية مصر العربية الشقيقة  .
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  أهم مصطلحات الدراسة ما يلي :    :مفاهيم ومصطلحات الدراسة  
 /المعارضة  - 1

ا ترجع إىل أصل واحد  لغة : قال ابن فارس : ( عرض)  العني والراء والضاد بناٌء تكثر فروعه وهي مع كثر
 ويقال : اعرتض الشيء دون الشيء  أي حال دونه ، ويقال : اعرتض، وهو العرض الذي خيالف الطول 

( عارض ) يف احلكم و ،ب فيه وعارضت فالنًا يف الطريق  وعارضته يف الكتااألمر فالن إذا أدخل نفسه 

الغيايب : رفعه للمحكمة اليت أصدرته طالباً إلغاءه أو تعديله
)1(

.  

إقامة الدليل على خالف ما أقام الدليل عليه اخلصم .ويقال : االعرتاض هو إنكار  في االصطالح :

صحة الدعوى أو الدليل
)2(

.  

طعن يرمي إىل رجوع احملكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية ، وال يقبل :القانونعرف في 

االعرتاض إال من احملكوم عليه غيابياً 
)3(

 .  

من وجهة نظر الباحث فإن التعريف اإلجرائي للمعارضة هو ما يبديه احملكوم عليه من  :التعريف اإلجرائي
  . حال غيابه  ضياعرتاض على احلكم الصادر ضده من قبل القا

  

                                                            

هـ، الطبعة الثانية، اجمللد األول، 1393، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  املعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، وآخرون، )1(
  ، مادة ( عارض).593ص: 

  .( عرض )،مادة654ص: هـ، (د.ط)، 1429ة، ، دار احلديث، القاهر  مقاييس اللغة ابن زكريا، أمحد بن فارس،  - 
م، الطبعة السابعة، ج: 2011، دار صادر، بريوت، لبنان،  لسان العرب ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  - 

 ، مادة ( عرض).100، ص: 9

 209م، الطبعة الثانية  ص: 2009، دار الكتب العلمية، بريوت،   التعريفات الفقهية الربكيت ، حممد عميم ،  )2(
  ،مادة (معارضة)

هـــ ، الطبعــة الثانيــة ص 1430، دار التدمريــة ، الريــاض ،  العتييب ، سعود بن عبدالعايل ، املوسوعة اجلنائية اإلســالمية  -  
 .مادة ( اعرتاض ) 123: 

الطبعة األوىل م،1996،الشركة العاملية للكتاب،بريوت،والقانونيةمعجم املصطلحات الفقهية ،جرجس،د.جرجس )3(
  .58ص:
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 الحكم / - 2

: قال ابن فارس : احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع . وأول ذلك احلكم ، وهو املنع من  لغة 
ا متنعها يقال : َحَكمت الدابة وأحكمتها ، ويقال : حَكمت  الظلم ، ومسيت َحَكمة الدابة ، أل

َكم َحيُْكم ، السفينة وأحكمته ، إذا أخذت على يديه ، واحلكم : العلم والفقه والعدل وهو مصدر حَ 
، خصهم 1ويروى : وإن من الشعر حلكمة ، ومنه احلديث : اخلالفة يف قريش واُحلْكم يف األنصار 

وَحَكم باألمر ُحْكمًا : قضى يقال : حكم له وحكم عليه ، الصحابة فيهم  باحلكم ألن أكثر فقهاء

وحكم بينهم ، واُحلْكم : العلم والتفقه واحلكمة 
)2(

.  

ا على الوجه املخصوص أي اإللزام : هو قطع القاضي املخاصمة وحسمه إياه هاءوفي اصطالح الفق
واُحلْكُم ما يثبت جرباً ، ،  3)الشرعي وفصل اخلصومات  باحلكم ء اإللزامإنشا(وعرفه فقهاء احلنابلة بأنه : 

ل املكلفني أو هو عبارة عن قطع احلاكم املخاصمة وحسمه وعند األصوليني : هو خطاب اهللا املتعلق بأفعا

، وقد يكون مقابل الديانة فهو مبعىن إحضار املدعى عليه يف جملس احلكم 4باالقتضاء أو التخيري 
)5(

.  

: احلكم : هو القرار النهائي الذي تصدره احملكمة عندما تنتهي من النظر يف الدعوى  وتعريفها في القانون

املرفوعة إليها . ويتضمن احلكم العقاب ملن اثبت عليه اجلرم والتعويضات ملن أثبت له احلق
)6(

 .  

ائي الذي للحكم من وجهة نظر الباحث هو  ما اصطلح عليه القانونيون بأنه القرار النه التعريف اإلجرائي
 .تصدره احملكمة عندما تنتهي من النظر يف الدعوى 

                                                            

    .   رضي اهللا عنه رواه أمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري عن عتبة بن عبد (1) 
  ، مادة ( حكم).190ص: مرجع سابق ،،  املعجم الوسيط أنيس، إبراهيم، وآخرون،  )2(
  ( حكم )، مادة  221، ص: ، مرجع سابق  اللغةمقاييس ابن زكريا، أمحد بن فارس، - 
 ، مادة ( حكم).186ص: مرجع سابق ،، لسان العرب ابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم،  - 
  285/6 ، د.ط،د.ت ، الفكر دار ، اإلقناع منت على القناع كشاف  ، يونس بن منصور ، البهويت 3
  247/1ھـ ، 1407مختصر شرح الروضة ، دار الرسالة ، د.ط، الطوسي ، سليمان بن سعيد ،  4

  ،مادة (احلكم) 81- 80ص:   ،مرجع سابق،التعريفات الفقهية الربكيت ، حممد عميم ،  )5(
 مادة (حكم) 368ص :  ،مرجع سابق،العتييب ، سعود بن عبدالعايل ، املوسوعة اجلنائية اإلسالمية   - 

 .141ص:  ،مرجع سابق ،معجم املصطلحات الفقهية والقانونية ،جرجس، د.جرجس  )6(
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 الغياب /  - 3

:  اسم فاعل من الفعل الثالثي " غاب " مبعىن بان وبعد عن املكان ، وغاب كل مكان ال يدرى ما  لغة
فيه وكذلك املوضع الذي ال يدرى ما وراءه قال ابن فارس : الغني والباء أصل صحيح يدل على زمان وفرتة 

 وأغببت الزيارة من الغب أيضاً، ومنه أيضاً ، ، ومن ذلك الغب ، هو أن ترد اإلبل يوماً  وتدع يومًا  فيه
والِغّب : ورد يوم وظمأ آخر وقيل هو .فيه كأنه زيدت فرتة أوقعها فيه  قوهلم : غبب يف األمر ، إذا مل يبالغ

ليوم وليلتني ، وقيل هو أن ترعى يومًا وترد من الغد ، وفالن ما يـَُغّبنا عطاؤه أي ال يأتينا يومًا دون يوم ، 
ن ِغبُّ ) أي كل ساعة ، والغبّ  اإلتيان يف اليومني  بل يأتينا كل يوم ، ومنه قول الراجز ( وُمحَّراٍت ُشْر

وغبَّت املاشية يف الورد ِغّبًا : شربت يوماً ،  وغّب عنهم جاء يومًا وترك يوماً وأغّب القوم  ويكون أكثر ،

وتركت يوماً  ،وبالنسبة للرجل يف الزيارة : زار احلني بعد احلني ، ومنه قوهلم : زر ُغبَّاً تزدد حباً 
)1(

 .  

 : من كان يف مكان اليصل إليه كتاب وال جييب عنه وفي االصطالح
)2(

الغياب في اصطالح  يعرفو 
بأنه " ختلف املدعي عليه أو املدعي عن حضور جلسة من جلسات  نظام المرافعات الشرعية السعودي

احملاكمة يف الوقت احملدد للجلسة دون أن يتقدم بعذر تقبله احملكمة أو ختلفه عن احلضور يف الوقت احملدد 

ملعاينة حمل النزاع "
)3(

 .   

:يقصد به الغائب بعيد الغيبة وهو معلوم املكان ، فإذا حتدثوا عن القضاء على من  تعريف الفقهاء للغائب
هو يف معىن الغائب أحلقوه به ، ومن ذلك ما ذكره الغزي يف أدب القضاء حيث قال : الفصل الثامن يف 

ي ليس الدعوى على من ال يعرب عن نفسه كالغائب( قريب الغيبة ) وامليت والصغري واجملنون واألخرس الذ

                                                            

  ، مادة ( غبت).642ص:  ،مرجع سابق ،أنيس، إبراهيم، وآخرون، املعجم الوسيط  )1(
  ، مادة ( غّب ) 694، ص: مرجع سابق،  مقاييس اللغة ابن زكريا، أمحد بن فارس،   -   
  ، مادة ( غّب).186، ص: 11ج: مرجع سابق ،،  العربلسان  ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،   -   
 .123هـ، الطبعة السادسة، ص 1419دار الرسالة ، بريوت ، لبنان ،  ،القاموس احمليط الفريوزآبادي ،  -   
هـــ ، 1413للطباعــة والنشــر  املغــين ، ط الثانيــة ، هجــر،ابن قدامة، موفق الدين أيب حممد عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد  )2(

 .385ص 9ج

م  انظر نظام املرافعات الشرعية السعودي )3(  ) 55-53م ( الفصل الثاين يف حضور اخلصوم وغيا
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له إشارة مفهومة واحملبوس يف سجن السلطان الذي ال ميكن الوصول إليه فكل هؤالء كالغائب على مسافة 

بعيدة
)1( .

  

: هو ختلف اخلصم أو من ميثله عن احلضور أمام احملكمة أثناء وقت انعقاد  التعريف اإلجرائي للغياب
  اجللسات اليت تنظر يف الدعوى .

  / النظام  - 4

: النظام(بالكسر) :  هو التأليف والرتتيب واالتساق ، وأصله اخليط الذي ينظم به اللؤلؤ ،  اللغةالنظام يف 

ومجعه نظم وأنظمة وأناظيم
)2(

ونظمت األمر فانتظم : أقمته فاستقام على نظام واحد
)3(

.    

:هو من إطالقات العصر احلديث ، وقد اكتسبت كلمة نظام معاين عديدة يُتوصل  االصطالح وتعريفه يف
إليها حبسب السياق ، ويعين هنا " القواعد العامة امللزمة الصادرة من السلطة التنظيمية ،واملوافق عليها 

مبرسوم ملكي "
)4(

 .  

د وتعرض يف صورة مواد :هو جمموعة من األحكام اليت تتعلق مبوضوع حمد للنظام التعريف اإلجرائي

متتالية
)5(

.   

  المرافعات  : - 5

: مفردها مرافعة ، مأخوذة من الفعل( َرَفَع) والرفع ضد الوضع ، تقول رفعته فارتفع فهو  اللغةتعريفه  يف 
نقيض اخلفض يف كل شيء ، ومنه رافعت فالنًا إىل احلاكم وترافعنا إليه ، ورفعه إىل احلكم قربة منه وقدمه 

مهإليه ليحاك
)1(

 .  
                                                            

الغـــزي ، عيســـى عثمـــان عيســـى ، أدب القضـــاء ، الطبعـــة األوىل ، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ،مكـــة ، الطبعـــة األوىل  )1(
 .145.هـ ، ص1417

 .612ص،  12ج مرجع سابق،ابن منظور، لسان العرب ،  )2(

 .   612ص، 2ج املكتبة العلمية ،د.ط،د.ت،  املقري،أمحدبن حممد الفيومي ، املصباح املنري، )3(

،الســلطة التنظيميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، مكتبــة العبيكــان ، الطبعــة األوىل  عبد اهللاملرزوقي ،حممد بن  )4(
 .86هـ ص1425، 

 .93اجمليد ، أصول التشريع يف اململكة العربية السعودية، د.ط ،د.ت ، صاحلفناوي ، عبد  )5(
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أي  34الواقعة { وُفرش مرفوعة }:ومن معانيه : التقريب للشيء وتقوميه ، وعليه قوله تعاىل

مقربة هلم ، ومن ذلك : رفعته إىل السلطان . كذلك قال الرازي
)2(

 .  

: املرافعات لفظ حديث من حيث مدلوله االصطالحي   تعريف المرافعات في اصطالح شراح النظام
  كون املتقدمني من الفقهاء مل يتعرضوا لبيانه من الناحية االصطالحية .

  وهناك عدة تعريفات   منها :

ا منذ  بداية الدعوى وحىت الأنه " -  " فصل فيهااألحكام والقواعد اليت تنظم سري املرافعة وما يتعلق 
اليت حتدد جمريات التقاضي ، واإلجراءات اليت يتبعها اخلصوم عند رفع أنه " جمموعة األنظمة  -

دعواهم أمام القضاء وإجراء السري فيها أمام القاضي  "
)3(

.  
" عبارة عن جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم إجراءات التقاضي أمام احملاكم وصدور  -

األحكام وتنفيذها "
)4(

.   

: جمموعة القواعد املنظمة ألحكام  -من وجهة نظر الباحث  –لنظام املرافعات  التعريف اإلجرائي
القضاء . واملبينة لطرق التقاضي سواًء قبل الشروع بالتقاضي بتبيني االختصاصات القضائية ، أو أثناء 

،  أو بعد صدور احلكم بتبيني طرق متييزه والتحقق من موافقته للعدل التقاضي بتبيني أسلوب التقاضي
واملقصود بالقضاء هنا هو القضاء باملعىن الواسع أي كافة التعامالت سواًء كانت مدنية أم جتارية 

  وغريها.

  منهج الدراسة :  

املنهج املستخدم يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي االستنتاجي وسأعتمد بعد اعتمادي على اهللا 
، »الطريقة العلمية«تقرائي االستنتاجي وهو ما يسمى بـعلى املنهج الوصفي بأسلوبه االس - عز وجل –

                                                                                                                                                                              

 .  130، مرجع سابق ، ص 8ابن منظور ، لسان العرب ج )1(

 .  250مادة رفع ، ص  هـ ،1329املطبعة الكلية ، مصر،  خمتار الصحاح ،الرازي، حممد ،  )2(
  .7هـ ص1422مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، الدرعان ، عبد اهللا ، كتاب القواعد اإلجرائية ،  )3(
م ، 2006عمر، نبيل إمساعيل ، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  )4(

 . 7ص
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ا تعتمد يف نتائجها النهائية على الفرضيات قبوًال أو رفًضا على صحة  ومسيت الطريقة العلمية بذلك؛ أل

 عالقة الفرضيات واملقرتحات للموضوع أو املشكلة، ويف ضوء سالمة هذه العالقة يتم قبوهلا أو رفضها
)1(

.   

ريقة االستقرائية: (طريقة تتطلب حصر كافة اجلزئيات والوقائع وفحصها، ودراسة ظواهرها ومن ويقصد بالط

مث إعطاء حكم عام بصددها)
 )2(

.   

ويقصد بالطريقة االستنتاجية : (عبارة عن تنظيم املعلومات املتوافرة يف قالب معني يستنبط منها الباحث 

 نتائج صحيحة تزوده باملقرتحات واحللول)
)3(

.  

 : الدراسات السابقة  
 / الدراسة األولى  

م بني الفقه اإلسالمي والنظم الوضعية )   عنوان الدراسة : ( حضور اخلصوم وغيا

  الباحث : فؤاد بن عبد العزيز املاجد

جامعة اإلمام حممد بن سعود  –اجلهة والتاريخ : رسالة لنيل درجة الدكتوراة من املعهد العايل للقضاء 
  هـ .1422- هـ1421 عام  -اإلسالمية 

  أهداف الدراسة  : 

بيان احلاالت اليت وردت يف الفقه اإلسالمي املطبقة يف اململكة العربية السعودية وكذلك النظم الوضعية  -
م ، وقد كانت هناك نتائج أمهها :  يف حضور اخلصوم أو غيا

الوضعية األخذ يف اعتبار  هناك اختالف بني حاالت احلضور والغياب بني الفقه اإلسالمي وبني النظم  -
  .ال الغياب مقارنة بالنظم الوضعيةكذلك أن الفقه اإلسالمي توسع يف حفظ احلق ح

  
                                                            

هـ، 1426الرياض، ، مكتبة الرشد،  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، أ.  )1(
 . 65 – 64الطبعة التاسعة، ص: 

 . 64ص:  مرجع سابق ، أ.د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، )2(
 .64ص:  مرجع سابق ، أ.د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، )3(
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  منهج الدراسة :

اتبع الباحث يف رسالته على البحث االستقرائي التارخيي من خالل متابعة اآلراء الفقهية وتتبع آراء  
  دول اليت أشار إليها يف رسالتهب الزمين ومراجعة أنظمة الاملذاهب والفقهاء وترجيح ما يراه مع مراعاة الرتتي

  نتائج الدراسة :

 الرفق واللني واألسلوب املناسب هو الطريقة املثلى لدعوة اخلصم إىل جملس القضاء .  -1
 وجود احلق وثبوته من احلاالت اليت يكون حضور املدعى عليه واجباً إىل جملس القضاء . -2
 ينظر القاضي يف حال حضور طريف الدعوى بطلبهما حسم النزاع .  -3
احلضور ال يعترب جربيًا يف النظم الوضعية وإمنا يتم إعالمه بالدعوى ومىت ختلف عن احلضور فإنه  -4

  يتم احلكم يف القضية.

  أوجه الشبه واالختالف :

ة بالغياب بوجه عام من خالل تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف تناول األحكام املتعلق -
، بينما ختتلف حكم على أحد طريف الدعوى بالغياباآلثار وطرق الطعن والشروط الالزم توفرها لل

ا تناولت األحكام على وجه املقارنة بني الفقه اإلسالمي وبني النظم الوضعية بينما  هذه  الدراسة بكو
سعودي ومقارنته بالقانون ظام املرافعات الشرعية الالدراسة اختصت باملعارضة على احلكم الغيايب يف ن

 .املصري 
ما من الناحية الزمنية كانتا بعد صدور نظام املرافعات تتفق الدراسة السابقة  - مع الدراسة احلالية بأ

 ـه1421-5-20) وتاريخ 21املرسوم امللكي رقم (م/الشرعية وذلك ب
وهلا لدول اخلليج العريب وقانون املرافعات املصري ومن الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بشم ختتلف -

تعقد املقارنة بني نظام املرافعات الشرعية السعودي  احلالية الدراسة بينمامث عقد املقارنات فيما بينها 
 وقانون املرافعات املصري فقط .
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 الدراسة الثانية  /  
  لباحث : سليمان بن يوسف الدويش .ل  عنوان الدراسة :  ( أحكام الغائب يف جملس القضاء  )

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام  –اجلهة والتاريخ : قسم الفقه املقارن يف املعهد العايل للقضاء 
  هـ للحصول على درجة املاجستري .1411

  التعرف على األحكام اخلاصة بالغائب يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة .أهداف الدراسة : 
  الدراسة : اعتمد الباحث يف رسالته على البحث االستقرائي التارخيي .منهج 

  نتائج الدراسة :
إذا كان الغائب يف بلد املدعي أو قريبًا منها فال تسمى به الدعوى إال إذا امتنع عن احلضور أو توارى -1

  أو استرت .
دوم الغائب فإن حكم على أن حكم القاضي على الغائب ينفذ ويلزم تنفيذه وال يوقف تنفيذه على ق-2

 الغائب بعني سلمت للمدعي ، وإن حكم عليه بدين ووجد له مال ويف منه .
إذا غاب الزوج عن زوجته ومل يرتك هلا نفقة وطالبت بالنفقة وحكم هلا القاضي بالنفقة ، فإن هذا -3

  احلكم يكون نافذاً على احملكوم عليه .
  أوجه االتفاق واالختالف :

السابقة مع الدراسة احلالية على تناول األحكام املتعلقة باألحكام حال غياب أحد أطراف تتفق الدراسة 
  الدعوى .

الغائب بصفة عامة سواًء املتعلقة باألحوال ب قة تناولت األحكام املتعلقةوختتلفان يف أن الدراسة الساب
  الشخصية أو املتعلقة باألموال أو املتعلقة بالدعوى اجلنائية

  الدراسة احلالية تناولت ما يتعلق باملعارضة يف احلكم الغيايب وبيان أثره وطرقه وشروطه .بينما 
  

 الدراسة الثالثة /  

  عنوان الدراسة : ( أحكام غياب اخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية ) .
  الباحث : عبد احلميد بن عبد اهللا العودة

قسم السياسة الشرعية  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –املعهد العايل للقضاء اجلهة والتاريخ : 
  هـ رسالة ماجستري .1426، الرياض ، 

  أهداف الدراسة :
  غياب اخلصوم يف نظامي املرافعات الشرعية واإلجراءات اجلزائية  التعرف على أحكام -
  جراءات اجلزائية يف أحكام غياب اخلصوم .عقد املقارنة بني نظامي املرافعات الشرعية واإل -
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  فصول الدراسة : 
  الفصل األول : أحوال تغيب اخلصوم .

  الفصل الثاين : حاالت إصدار احلكم على الغائب .
  الفصل الثالث : الضمانات املمنوحة للغائب عن جملس القضاء . 

  نتائج الدراسة :
ظامي املرافعات الشرعية ونظام هناك حاالت  تتطابق فيها أحكام غياب اخلصوم بني ن -

اإلجراءات اجلزائية ( مثل ضرورة احلضور لكل من املدعي واملدعي عليه وإن كان ذلك أكثر يف 
  نظام اإلجراءات اجلزائية ) .

  أوجه الشبه واالختالف :
الشرعية تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناول األحكام املتعلقة بالغياب  يف نظام املرافعات 

  السعودي .
وختتلف يف أن هذه الدراسة عبارة عن عقد مقارنة بني نظامي املرافعات الشرعية السعودي وبني نظام 
اإلجراءات السعودي بينما هذه الدراسة تتناول األحكام املتعلقة باملعارضة يف احلكم الغيايب ومقارنته 

ينما الدراسة احلالية  منهجها استقرائي حتليلي بالقانون املصري . وكذلك منهج الدراسة استقرائي تام ب
  استنتاجي .

  
  الدراسة الرابعة /  

  عنوان الدراسة : أحكام احلضور والغياب يف دول جملس التعاون اخلليجي
  الباحث : عبد اهللا بن عبد الرمحن الفاحل

هـ حبث مقدم للحصول 1429جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –اجلهة والتاريخ : قسم العدالة اجلنائية 
  على درجة املاجستري ختصص تشريع جنائي إسالمي . 

  أهداف الدراسة : 
التعرف على أحكام احلضور والغياب يف الشريعة اإلسالمية والتعرف كذلك عليها يف دول جملس  -

  يجي  .التعاون اخلل
م يف قوانني ونظم املرافعات  - التعرف على الفروق واالختالفات يف مواد حضور اخلصوم وغيا

  بدول جملس التعاون . 
  منهج الدراسة : 

املنهج االستقرائي التحليلي املقارن بالرجوع إىل املصادر األصلية والقوانني واألنظمة الصادرة بشأن نظم 
  التعاون اخلليجي . املرافعات يف دول جملس
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  أهم النتائج :
  أوجب الفقهاء احلكم على الغائب يف أحوال منها : -1
  إذا كان يف التأخر بإصدار احلكم على الغائب ضرر على خصمه . -
  إذا كانت الدعوى ال يتوقف عليها احلكم حبضور الغائب أو بينته . -
  إذا كان الغائب قد حضر وقدم حججه مث تغيب . -
  اً  دون احلقوق اليت هللا عز وجل فقه اإلسالمي جيوز احلكم على الغائب يف حقوق العباد مطلقيف ال -2
ا شأن أي دعوى أخرى . -3   أن إجراءات الدعوى يف احلكم على الغائب شأ
مفهوم الغائب يف أنظمة وقوانني املرافعات يف دول جملس التعاون هو من ختلف عن احلضور للجلسة  -4

  نفس البلد أم ال .سواًء كان يف 
  يف الدعاوى املستعجلة جيب احلكم على الغائب بأنظمة وقوانني اجمللس . -5
  جيب التأكد على أنه مت إبالغ الغائب بالغاً صحيحاً قبل احلكم عليه . -6
م  -7   وجود بعض الفروق واالختالفات بني دول اجمللس يف مواد حضور اخلصوم وغيا

  أوجه االتفاق واالختالف :
يف بيان أحكام الغياب  ألطراف الدعوى أو أحدهم وأثر ذلك يف  تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية

  سري الدعوى .
م وذلك يف  بينما ختتلف عنها يف أن الدراسة السابقة تناولت األحكام فيما يتعلق حبضور اخلصوم وغيا

  دول جملس التعاون اخلليجي .
اول املعارضة على احلكم الغيايب يف نظام املرافعات الشرعية السعودي وبيان آثاره بينما الدراسة احلالية تتن

  وطرقه وشروطه مث مقارنته مبا ورد يف القانون املصري .
 / الدراسة الخامسة  

 عنوان الدراسة : ( غياب اخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية السعودي )
 الباحث : حممد بن زنان عبد اهللا الغامدي .

هـ للحصول على 1430اجلهة والتاريخ : قسم العدالة اجلنائية من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  
 درجة املاجستري .
: أهداف الدراسة     

التعرف على أثر غياب اخلصوم على سري الدعوى يف نظام املرافعات الشرعية السعودي .   
منهج الدراسة :    
ج االستقرائي التأصيلي .استخدم الباحث يف دراسته املنه   
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  أهم النتائج :
  )راف النزاع (املدعي واملدعى عليهأن املقصود باخلصوم يف الفقه والنظام والقانون املصري هم  أط -1
أن الغائب يف الفقه اإلسالمي هو الشخص البعيد أو الذي ال يعرف له موضع ، خبالف النظام  -2

  اًء كان يف البلد أو غائباً عنه هو من ختلف عن حضور اجللسة سو  السعودي والقانون املصري ، فإن الغائب
أن نظام املرافعات الشرعية مبواده ولوائحه املنظمة لغياب اخلصوم أو أحدهم يتفق مع ما ورد يف الفقه  -3

  اإلسالمي .
   أوجه االتفاق واالختالف :

  أحدهم وما يرتتب عليه من أحكام  خلصوم أوتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف بيان آثار غياب ا
وختتلف الدراستان بأن الدراسة السابقة تناولت أثر الغياب يف نظام املرافعات بينما الدراسة احلالية  تتناول 

  املعارضة يف احلكم الغيايب وطرقه وشروطه وأحواله . أحكام
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 مفهوم الحكم الغيابي

  
  تمهيد :

كما متت اإلشارة إليه يف املقدمة فإن العدل مطلب رئيس للجميع  وعالمة بارزة من عالمات تقدم الدول 
ا وهذا ال جلميع ما يقرره النظام  جلميع أطراف الدعوى ،سواًء يف  يتأتى إال بتطبيق دقيق  والتزام وحضار
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احلضور جللسات احملاكمة أو ما يتم تقدميه من بينات وأدلة وحنوها من الوسائل احملققة لوصول العدل 
ملستحقه ، واملقصود بطريف الدعوى مها املدعي واملدعى عليه علماً أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم يف حتديد 

ليت متيز بينهما إال أن من أبسط املعايري الشرعية واليت متيز بينهما املعيار الذي قال به احلنفية بأن الضوابط ا

املدعي هو من ( إذا ترك اخلصومة ال جيرب عليها ) واملدعى عليه هو من ( إذا تركها جيرب عليها )
 )1(

 ،
ة فقد أعطى النظام ضوابط حمددة وحيث أن الغياب ألحد أطراف الدعوى له أثر بالغ يف القضية املنظور 

للغياب الذي يؤدي إىل احلكم الغيايب على الغائب كما بني فروقاً  حمددة لبعض احلاالت اليت نفرق بينها 
  وبني احلكم احلضوري وهذا ما سأتناوله يف هذا الفصل  عرب املبحثني التاليني :

  املبحث األول : تعريف احلكم الغيايب .

    اكمة الغائب .املبحث الثاين : حم

  

  

  

  

  

 :المبحث األول : تعريف الحكم الغيابي 

  تمهيد :

يف هذا املبحث سأتناول مفهوم الغائب وضابطه يف الفقه اإلسالمي وكذلك األنظمة احلديثة  واملقارنة 
بينهما وتعريف احلكم الغيايب وذلك يف املطلب األول ، مث أتناول الفروق بني احلكم الغيايب وبني احلكم 
احلضوري  حسب ما يرد يف  املطلب الثاين سيما وأن اإلملام بأحكام املعارضة يف احلكم الغيايب يستلزم 

ا والتفصيل فيها فقهاً ونظاماً  .   اإلطالع أوالً على بعض األحكام املتعلقة باحلضور والغياب وبيا
                                                            

  6/224 ، هـ1420،  د.ط ، أبوبكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، دار املعرفة ،الكاساين )1(



17 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم الغائب وتعريف الحكم الغيابي/  األولالمطلب 

  تمهيد :

 ذلكيدل على  اً شرعي اً وألن هناك مرجعوجود أطراف الدعوى ألي قضية مطلب رئيس لتحقيق العدالة ، 
امه بالتعرض المرأة  عليه السالم ورد يف سورة يوسفكما   بني كل طرف منهما ما له وما عليهلي عند ا

َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر   {العزيز ، قال اهللا تعاىل َواسَْتَبَقا اْلَباب َ

َوَأْلَفَيا سَيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلكَ 
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سُوًءا ِإال َأْن ُيسَْجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم *  َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن 
  ) 26 – 25يوسف (  ... } َنْفِسي 

نيب اهللا يوسف عليه السالم كان متواجداً يف وقت التهمة  كان له أن يرد دعوى امرأة العزيز اليت وحيث أن 
ما ورد السنة النبوية  كما يدل على ذلك من. رمبا استغلت املوقف أكثر لو كان غائباً يف نسبة ما مل حيدث

أحلن حبجته من بعض فأقضي إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون ( : عن النيب 

) يأخذه فإمنا أقطع له من النار أمسع فمن قضيت له حبق أخيه شيئًا فال على حنو ما
 )1(

ووجه االستدالل ، 
ملدعى يف القضاء حبيث يشمل دعوى املدعي وإجابة ا أصلمن احلديث الشريف أن وجود طريف الدعوى 

إذا تقاضى إليك  (للصحايب اجلليل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه :  توجيه الرسول  كذلك،عليه 
رجالن فال تقض لألول حىت تسمع كالم اآلخر ، فسوف تدري كيف تقضي " قال علي : فما زلت 

 )قاضيًا بعد 
)2(

ووجه االستدالل من احلديث الشريف ظاهر  بأمهية حضور طريف الدعوى حىت يسمع ، 
  .ضي بينهما باحلق والعدل من مث يقالقاضي حججهما و 

) على أمهية ضرورة حضور اخلصم بنفسه أو  47ويف نظام املرافعات الشرعية السعودية  نصت املادة ( 
يف اليوم املعني لنظر الدعوى حيضر اخلصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيًال  ( : وكيله

حيث  املرافعات املصري قانون) من  72وكذلك املادة (  تعني كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . )
احملامني  ىف اليوم املعني لنظر الدعوى حيضر اخلصوم بأنفسهم أو حيضر عنهم من يوكلونه من :(نصت

م او ،  أصهارهم إىل الدرجة الثالثة) وللمحكمة أن تقبل قى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقار
 ت عديدة يغيب فيها الطرفان أو أحدمها ويستلزم األمر مساع الدعوى والبينة واحلكمإال انه هناك حاال

  وسنوضح يف هذا املطلب ،مفهوم الغائب واحلكم الغيايب . للغائب أو عليه  غيابياً 

 مفهوم الغياب يف الفقه اإلسالمي :الفرع األول : 

                                                            

ا ماتت رقم 90رواه البخاري يف كتاب احليل رقم )1( صحيح البخاري  6566احلديث رقم  9إذا غصب جارية فزعم أ
احلديث رقم  3باب بيان أن حكم احلاكم ال يغري الباطل رقم  30، ورواه مسلم يف كتاب األقضية  رقم  6/2555

 . 3/1337صحيح مسلم  1713
باب ما جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حىت يسمع كالمهما رقم  13م رواه  الرتمذي يف أبواب األحكام رق )2(

 وقال : هذا حديث حسن . 1331احلديث رقم  5
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يقصدون به : الغائب بعيد الغيبة وهو  من يطلع على باب القضاء على الغائب يف كتب الفقهاء جيدهم
الفصل الثامن يف الدعوى على من  يفمعلوم املكان ، ومن ذلك ما ذكره الغزي يف أدب القضاء حيث قال 

وامليت والصغري واجملنون واألخرس الذي ال تفهم إشارته  -قريب الغيبة  - كالغائب   : ( ال يعرب عن نفسه

) ميكن الوصول له فكل هؤالء كالغائب على مسافة بعيدةواحملبوس يف سجن السلطان الذي ال 
 )1(

 .  

وإن ادعي على غائب مسافة قصر ( ومن ذلك أيضاً ما ذكره اإلمام البهويت يف كشف القناع حيث قال :  
ميت أو ولو يف غري عمله أو ادعى على ممتنع أي مسترت إما يف البلد أو دون مسافة القصر أو ادعى على 

ا يف حقوق صغري أو جمنون بال بينة  تسمع دعواه ، ومل حيكم له، وإن كان له بينة مسعها احلاكم وحكم 
اآلدميني، أما املسترت فألنه متعذر احلضور أشبه الغائب بل أوىل ألن الغائب قد يكون معذورًا خبالف 

امليت ، وكذلك الصغري واجملنون   املسترت وكذلك امليت كالغائب بل أوىل ألن الغائب قد حيضر خبالف
  .2) كالغائب ألن كل واحد منهما ال يعرب عن نفسه 

وبذلك يتمثل مفهوم الغياب يف الشريعة اإلسالمية يف تعريف الغائب بأنه كل من غاب عن النظر  وإن 
انه أم مل اختلفوا يف حتديد العلم باملكان من عدمه ، فاجلمهور يرون بأنه كل من غاب عن النظر  ُعلم مك

وذلك يف معرض تفريقهم بني الغائب واملفقود  إذ أن  يُعلم ، بينما املالكية يرون أن الغائب من علم مكانه

املفقود عندهم الذي مل يعلم موضعه
)3(

  .  

  

 مفهوم الغياب يف نظام املرافعات الشرعية السعودي :الفرع الثاين : 

                                                            

 154 أدب القضاء ، مرجع سابق ، ص الغزي ، عيسى عثمان عيسى ،  )1(
  354هـ ، ص1402د.ط، ) البهويت ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على منت اإلقناع ، دارالفكر ،  2(
 . 118/4  هـ،1424على الشرح الكبري ، دار الكتب العلمية،بريوت، الدسوقي ، حممد عرفة ، حاشية الدسوقي )3(
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)  57يتعلق بضابط الغياب يف نظام املرافعات الشرعي السعودي فقد حدد النظام عرب مادته (  أما ما
الضابط بأنه ال يعد غائبًا من حضر قبل امليعاد احملدد النتهاء اجللسة بثالثني دقيقة ، على أنه إذا حضر 

واجللسة ال زالت منعقدة فيعد حاضراً 
)1(

   :هذه املادة من نص للحضور نستنتج حالتني.وعليه نستنبط 

، ويرتتب على من حضر قبل انتهاء اجللسة بثالثني دقيقة عرب امليعاد احملدد هلا فإنه يعترب حاضرًا  :األوىل 
  ذلك أن من حضر بعد هذه املدة يعترب غائباً .

فإنه كذلك يعترب حاضراً  ةحضور اخلصم واجللسة منعقد :الثانية 
)2(

الثالثني دقيقة  ، حىت لو جتاوزت املدة 
املوعد من الصالحيات املمنوحة للقاضي دون قيود ، فيمكن أن يسمح  مع األخذ باالعتبار بأن هذا

فهو ميعاد  للخصم باحلضور حىت لو كانت اجللسة يف دقيقتها األخرية ، وميكنه أن ال يسمح له بذلك

ه لسلطة قاضي اجللسةتنظيمي خيضع يف تقدير 
)3(

.  

ال يوجد نص حمدد لتحديده وإمنا ما ورد عند الشراح ظام املرافعات الشرعية السعودي نمفهوم الغياب يف و 

بقوهلم أن الغياب هو " عدم حضور اخلصم أو من ميثله قانونًا أو وكالة يف اجللسة "
)4(

وقيل بأنه من ،   

 حاضرًا يف البلد أو غائبًا عنه تغيب عن احلضور يف احملكمة سواًء كان
)5(

الغياب يف نظام فاملقصود ب، 
غياب املدعي أو املدعى عليه عن جلسة من جلسات احملاكمة ومل  : -حسب رأي الباحث  –املرافعات

  يتقدم بعذر تقبله احملكمة وذلك يف الزمان واملكان احملددين لنظر الدعوى واحلكم يف موضوعها .

  

 مفهوم الغياب يف قانون املرافعات املصري :الفرع الثالث : 
                                                            

املادة ،1،1430مكتبة القانون واالقتصاد، ط ،فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية علي حيىي ، بابكر ، )1(
 .55 ص 57

  .305الكاشف يف شرح نظام املرافعات ، ص آل خنني ،  )2(
دويدار ، الوسيط يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي والئحته التنفيذية باململكة العربية السعودية ، الطبعة  )3(

 .443ص  2007هـ 1428األوىل ، جدة ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، 
  لتعليق على نصوص نظام املرافعات يف اململكة ، د.ط,دويدار ، طلعت حممد ، وحممد بن علي كومان ، ا )4(

 .319م ، ص 2001هـ  1422االسكندرية ، منشأة املعارف ، 
 .443، مرجع سابق, صالتعليق على نصوص نظام املرافعات يف اململكة دويدار,  )5(
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  يتعلق بضابط الغيبة يف قانون املرافعات املدين املصري فيمكن إجيازه يف :فيما 

  ختلف اخلصوم عن احلضور يف أي جلسة من اجللسات . :األول 

أن يكون قد أعلن بصحيفة الدعوى لشخصه بأن يتسلم هو الصورة ويوقع على األصل باالستالم  :الثاين 

مرافعات 1/ 11عمالً  باملادة 
)1(

 .  

يكون قدم مذكرة بدفاعهال أن  :الثالث 
)2(

.   

أنه إذا مل :( ات التجارية واملدنية املصري على) من قانون املرافع 82أما مفهوم الغياب فقد نصت املادة ( 
حيضر املدعي وال املدعى عليه حكمت احملكمة يف الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها وإال قررت 

   ن )سري فيها أُعتربت كأن مل تكيوماً  ومل يطلب احد اخلصوم ال شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستني

ومل يوجد  يف نص النظام تعريف صريح ملفهوم الغياب سوى ما أشار إليه بعض الشراح للقانون إذ قيد 
  .بعضهم الغياب بتخلف املدعي عليه فقط وذلك يف مجيع اجللسات 

ن اجلديد هي ختلف املدعي عليه عن احلضور يف مجيع " والغيبة يف القانو  بقوهلم البعضوهذا ما أكده  
اجللسات احملددة لنظر الدعوى بشرط أن ال يكون قد اعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ، وأن ال يكون قد 

 قدم مذكرة بدفاعه "
)3(

.   

" عند املناداة من قبل حاجب احملكمة على  وذلكبأن الغياب بأن يكون من اجلميع   يرىوهناك من 

 أو املدعى عليه أو على املدعى عليهم مجيعاً فال جييبه أحد  "املدعي 
)4(

.  

وهناك من يرى أن الغياب يكون من اجلميع أو من بعضهم ويرتتب على ذلك أحكاماً  خاصة " وأما أن 
يتخلف اخلصوم كلهم أو بعضهم عن املثول أمام احملكمة أو عن تلبية النداء ، فيعترب هذا غيابًا منهم قرر 

                                                            

 .581، ص أبو الوفا ، املرافعات املدنية والتجارية ، االسكندرية دار املطبوعات اجلامعية  )1(
 .573ص الوسيط يف القضاء املدين، ، وايل ،572مرجع سابق ، ص ،، املرافعات املدنية والتجارية أبو الوفا )2(
 .572ص  املرافعات املدنية والتجارية ، مرجع سابق ،  ، مرجع سابق ،أبو الوفا )3(
 .489، ص مرجع سابق الوسيط يف قانون املرافعات ، عمر ، نبيل إمساعيل ، )4(
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م بشأنه أحكاماً  خاصة " املنظ
)1(

بأن اخلصم يعترب غائباً إذا مل حيضر هو او ممثله يف اجللسة   البعضويرى ،
  مع مالحظة ما يلي :

إذا حضر اخلصم أو من ميثله أية جلسة ، فإن اخلصومة يف درجة التقاضي اليت حضر فيها تعترب  -أ 
  مرافعات )   83(  حضورية بالنسبة له ، ولو تغيب هو وممثله باقي اجللسات

  مرافعات ) 83يقوم مقام احلضور تقدمي اخلصم مذكرة بدفاعه (  -ب

  مرافعات)84(لدعوى قد أعلنت لشخص املدعى عليهأن اخلصومة تعترب حضورية إذا كانت صحيفة ا -ج

إذا أُعترب اخلصم غائبًا فإنه يكون كذلك جملرد عدم حضوره بصرف النظر عن العنصر الشخصي يف  -د

،تياره أو قام مانع حال دون حضورهغيابه ، أي بصرف النظر عما إذا كان قد غاب باخ
)2(

.  

املدعي واملدعى عليه يف مفهوم الغياب وقال بأن الغياب خيتلف مفهومه طبقاً   والبعض اآلخر فرق بني
احلضور يف  لقواعد املرافعات تبعًا لصفة اخلصم يف اخلصومة . فالغياب بالنسبة للمدعي هو التخلف عن

أما بالنسبة للمدعى عليه فهو التخلف عن ، ة أو أي جلسة قد يستغرقها نظرها اجللسة احملددة لنظر املنازع
كان قد حضور مجيع اجللسات اليت تنظر فيها املنازعة مامل تكن عريضة الدعوى قد أُعلنت لشخصه أو  

تقدم مبذكرة بدفاعه فيها 
)3(

دعي واملدعى عليه بأن املدعي : هو السبب يف وميكن متييز الفرق هنا بني امل،
ا حىت يصدر حكم بات فيها ، أما املدعى عليه  قيام الدعوى ويفرتض فيه العلم باجللسات وكافة إجراءا

 ،كما رجح آخرون أنده العلم اليقيين بإعالمه لشخصه فاألصل أنه ال يعلم بقيام الدعوى مامل يكن عن
وم أو بعضهم عن حضور اجللسة احملددة لنظر الدعوى أو حيضروا يف أن يتخلف اخلص هو غياب اخلصوم

جللسات ويتخلفوا عن البعض اآلخر بعض ا
)4(

مما سبق يتضح أن املقصود بالغياب هو ختلف اخلصم أو ،
  من ميثله عن حضور مجيع اجللسات ومل يسبق أن قدم مذكرة بدفاعه أو أعلن لشخصه بصحيفة الدعوى .

                                                            

 .516مسلم ، أمحد ، أصول املرافعات ، دار الفكر العريب ، ص  )1(
  573وايل , الوسيط يف القضاء املدين, مرجع سابق, ص )2(
بديوي ، عبد العزيز إبراهيم خليل ، حبوث يف قواعد املرافعات والقضاء يف اإلسالم ، د.ط ( الفكر العريب ، د.ت ،  )3(

 .358ص 
 .517، ص  2006وآخرون ، قواعد املرافعات يف التشريع املصري العشماوي ، حممد  )4(
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وقانون املقارنة بني مفهوم الغياب يف الفقه اإلسالمي ونظام املرافعات الشرعية السعودي الفرع الرابع : 
  املصري : املرافعات

  أوالً  : أوجه االتفاق :

أن املقصود بالغياب هو عدم حضور اخلصم  سواًء كان املدعي أو املدعى عليه فرادى أو متعددين   -1
 لدعوى .أو الوكيل أو النائب يف الوقت احملدد لنظر ا

 ال يعد اخلصم غائباً إال بعد إبالغه بالطرق النظامية للحضور فإن حضر وإال أُعترب غائباً . -2
إعالن صحيفة الدعوى لشخص املدعى عليه  جيعلاملصري  والتجاري املدينقانون املرافعات  يف -3

اخلصومة " حضورية "  لتحقق العلم باخلصومة زماناً  ومكاناً  ، وهذا اإلعالن  إما أن يكون 
ففي حال كونه صحيحاً  فيسري حسب اإلجراءات وأما إن كان باطالً   صحيحاً  أو باطال ً 

فيصحح وجوباً 
)1(

 55الشرعية السعودي وذلك يف املادة نظام املرافعات ويقارب هذا ما ورد يف ، 
أنه يف حال غياب املدعي عليه بعد قفل باب املرافعة يف القضية يعد حكمه حضورياً  اليت نصت (

إذا تعدد املدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن  : ( نصتحيث  56كذلك ما ورد يف املادة ) ،
تغيب من مل يعلن لشخصه ؛ وجب  لشخصه وبعضهم اآلخر مل يعلن لشخصه ، وتغيبوا مجيعاً أو

ا من  على احملكمة يف غري الدعاوى املستعجلة تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية يعلن املدعي 
مل يعلن لشخصه من الغائبني ، ويعد احلكم يف الدعوى حكمًا حضوريًا يف حق املدعى عليهم 

 .) مجيعا

  

  

  ثانياً : أوجه االختالف :

ما للغياب من خالل حضور   يتفق نظام املرافعات الشرعية السعودي مع الفقه اإلسالمي يف نظر
   :خالل ما يليمن اجللسات أو التخلف عنها  واللذان خيتلفان فيه عن القانون املصري   وميكن توضيح 

                                                            

، ، والوسيط يف قانون القضاء املدين ، فتحي وايل 568ص ، مرجع سابق،املرافعات املدنية والتجارية ، أمحد أبو الوفا )1(
 .419/ 1،مرجع سابق،، التعليق على نصوص قانون املرافعات ، أمحد أبو الوفا 572ص مرجع سابق،
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يها تعترب إذا حضر اخلصم أو من ميثله يف أي جلسة فإن اخلصومة يف درجة التقاضي اليت حضر ف-1

حضورية بالنسبة له ولو تغيب هو وممثله عن حضور بقية اجللسات 
)1(

. وذلك يف خصوص موضوع 
اخلصومة اليت حضر اجللسة احملددة لنظرها ، فال جيوز للمدعي ان يبدي بعد ذلك يف اجللسة اليت ختلف 

جيوز للمدعي عليه  فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل يف الطلبات السابقة مبا يضر خصمه كما ال
ما ، فكل ذلك ال جيوز إال بعد إجراء إعالن جديد للخصم  يطلب يف غيبة املدعي احلكم بطلبأن 

الغائب
)2(

.  

بينما نظام املرافعات الشرعية السعودي ال يقر هذا ويتفق مع الفقه اإلسالمي  إذ كيف يعترب اخلصم  
منها فقط ، وملاذا حيرم من حق الطعن  يف احلكم حاضراً يف مجيع اجللسات وهو مل حيضر سوى يف واحدة 

إذ أن األوىل أن يتم السري يف الدعوى حىت ال يقع ، رضة ؟ مع ان غيابه قد يكون بعذر عن طريق املعا
الضرر على اخلصم احلاضر ، ولكن تعترب اخلصومة غيابية وحيق للخصم الغائب املعارضة كحق للطعن 

  وخباصة إذا كان غيابه بعذر .

فتعترب اخلصومة حضورية دائمًا بالنسبة ، بدفاعه فإن هذا يقوم مقام حضوره إذا قدم اخلصم مذكرة -2
للمدعي ولو مل حيضر أية جلسة ، ألن الدعوى تبدأ بصحيفة مرفوعة منه يبني فيها طلباته وأسانيدها ، 

كم الصادر عليه غيابياً فمن املبالغة يف االهتمام به أن يرفع هو الدعوى ويتخلف عن احلضور مث يكون احل
جيوز له الطعن باملعارضة ، فال بد من جمازاته بأن يعترب احلكم حضورياً يف حقه ، ومن ناحية أخرى إذا قدم 

                                                            

احلكم احلضوري يف القانون املصري يعين حرمان اخلصم الصادر عليه احلكم من حق الطعن فيه بطريق املعارضة ، إمنا  )1(
ينحصر حقه يف الطعن فيه باالستئناف إن كان صادرًا من حمكمة ابتدائية أو بالنقض إن كان صادرًا من حمكمة 

، وموسوعة املرافعات  568ص  ، مرجع سابق،أمحد أبو الوفا  –االستئناف . انظر : املرافعات املدنية والتجارية 
   44 - 43م ، ص : 1993، دار املطبوعات اجلامعية ،د.ط، 2أنور طلبة  –املدنية والتجارية 

بل إن له أيضاً حق الطعن فيه بطريق االلتماس بإعادة النظر إذا وجد سبباً من األسباب اليت حددها القانون على 
د أمح –مرافعات مصري ) وشرحها يف التعليق على نصوص املرافعات  241: ( املادة  - مثالً –انظر سبيل احلصر . 

 .وما بعدها 883/  1أبو الوفا 
،  411من قانون املرافعات املصري السابق ) ، وشرح املرافعات املدنية والتجارية ، الشرقاوي ، ص  92( املادة  )2(

، 571، والوسيط يف القضاء املدين ، فتحي وايل ، ص  2/156اب العشماوي وقواعد املرافعات ، حممد وعبد الوه
 .يضاحية لقانون املرافعات املدنيةاملذكرة اإل
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املدعى عليه مذكرة بدفاعه فإن اخلصومة تعترب يف حقه حضورية يف حقه أيضًا دون حاجة حلضوره الفعلي 

اعه يؤكد علمه بالدعوىمذكرة دف يف أية جلسة ، ألن قيامه بإيداع
)1(

.  

ألن قيام  يف هذا اخلصوص ، وذلكبينما نظام املرافعات الشرعية السعودي يتفق مع الفقه اإلسالمي 
املدعي برفع صحيفة الدعوى إىل القضاء ال يغين عن مساع إجابته على ما قد يبديه املدعى عليه من دفع 

قبل املدعى عليه ال يكفي عن مساع إفادته ملا يراه  هلا ، كما أن إيداع مذكرة الدفاع لدى احملكمة من
قد يضيفه املدعي من أسانيد تؤيد دعواه ، فإذا مت السري يف اخلصومة واعتربت غيابية زال هذا  مناسباً لرد ما

  اإلشكال وخباصة إذا كان الغياب بعذر  .

كان غيابه بعذر أو بدون عذر    املصري يعترب اخلصم غائبًا سواءً  قانون املرافعات املدين والتجارييف -3

وحينها يسري القاضي يف اخلصومة بشكل طبيعي دون النظر هلذا الغياب
)2(

.  

إىل  أشارت املادة)53(، ففي املادة له بينما أعطى نظام املرافعات الشرعية السعودي للغياب بعذر اعتباراً  
بعذر تقبله احملكمة تشطب الدعوى ،  إذا غاب املدعي عن جلسة من جلسات احملاكمة ومل يتقدم(  :أنه 

وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب األحوال، ويف هذه احلالة حتدد احملكمة جلسة لنظرها 
وتبلغ بذلك املدعى عليه ، فإذا غاب املدعي ومل يتقدم بعذر تقبله احملكمة تشطب الدعوى وال تسمع بعد 

يئته الدائمةذلك  إال بقرار يصدره جملس القضاء األ   .)  على 

وعليه فنظام املرافعات الشرعية يقرتب من الفقه اإلسالمي يف هذا االعتبار ألنه فرق بني املتغيب من باب  
  .ذر التعنت واإلمهال ومن كان غيابه لع

والفقه اإلسالمي كما ذكرت آنفاً  يفرق بني الغياب لعذر واألخذ به يف اخلصومة ومن كان غيابه لغري  

ال شخص أحب إليه  (قال  عذر ففي احلديث الذي رواه املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

)العذر من اهللا ، من أجل ذلك بعث اهللا املرسلني مبشرين ومنذرين 
 )1(

  
                                                            

 –والوسيط يف قانون القضاء املدين  568ص  ،مرجع سابق،أمحد أبو الوفا  –انظر : املرافعات املدنية والتجارية  )1(
   1/415مرجع سابق،امحد الوفا  –نون املرافعاتى نصوص قاوالتعليق عل 572ص  ، مرجع سابق،فتحي وايل

، والوسيط يف قانون  411ص  املطبعة العاملية، شرح املرافعات املدنية والتجارية ، ،عبد املنعم أمحد،الشرقاوي  )2(
 .572القضاء املدين ، فتحي وايل ص 
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  الثالث : تعريف احلكم الغيايب :الفرع 

ا اخلصم ومل يقدم  ميكن تعريف احلكم الغيايب بأنه هو ( احلكم الذي يصدر يف خصومة تغيب يف جلسا
  .2فيها مذكرة بدفاعه ، وهو يقبل الطعن فيه إذ الغائب على حجته )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م المرافعات الشرعية في نظا الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري :الثاني المطلب 
  السعودي  :

  متهيد :

                                                                                                                                                                              

 .1499احلديث  19لم يف كتاب اللعان رقم ، ورواه مس 6980احلديث  97رواه البخاري يف كتاب التوحيد رقم  )1(
 . 103، ص مرجع سابق مذكرة الوسيط يف نظام املرافعات الشرعية السعودية ، أمحد ، فؤاد عبد املنعم ، د/   2
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إن التفريق بني احلكم احلضوري واحلكم الغيايب له أمهية من حيث اآلثار املرتتبة عليه سيما وأن األنظمة 
متفاوتة يف تقدير ذلك من حيث احلكم على أطراف الدعوى أو احدها يف حضوره جلميع اجللسات أو 

  سأتناول ذلك يف نظام املرافعات الشرعية السعودي .بعضها وحنو ذلك ويف هذا املطلب 

  أوالً  : من حيث جمال كل منهما :

يف حقوق العباد فقط دون حقوق اهللا ، إذ أن حقوق اهللا عز وجل مبناها على  جمال احلكم الغيايب ينحصر
بينة على املساهلة واإلسقاط ، وال ضرر يف تأخري البت فيها إىل حني حضور احملكوم عليه فإن قامت 

ليشمل حقوق اهللا تعاىل  فمجاله أوسع احلكم احلضوري ، أماالغائب بسرقة مال حكم باملال دون القطع 

وحقوق العباد
)1(

 .  

  ثانياً : من حيث أثر احلكم القضائي يف قطع اخلصومة : 

ئب فرصة أن احلكم الغيايب مينح للغايف احلكم الغيايب عن احلكم احلضوري  من حيث قطع اخلصومة خيتلف
االستئناف يف موضوع النزاع ، ويبقى على حجته إذا حضر وله أن يقدمها ، فإن قدم الغائب قبل احلكم 

وقف احلكم على حضوره فإن جرح
)2(

الشهود مل حيكم عليه ، وإن إستنظر احلاكم أجله ثالثاً فإن جرحهم 
ال حلف املدعي وحكم له ، وإن وإال حكم عليه وإن ادعى القضاء أو اإلبراء فكانت له بينة به برئ وإ

، احلكم فال يقدح فيه قدم بعد احلكم فجرح الشهود ألمر كان قبل الشهادة بطل احلكم وإن جرحهم بعد 
يعترب منهياً للخصومة فال ميكن للمحكوم عليه من استئناف اخلصومة وإبداء بيانات  بينما احلكم احلضوري

جديدة بعد احلكم إال بشروط وقيود حمددة 
)3(

 .  

  ثالثاً : من حيث اشرتاط مستند احلكم :

،  إذ يشرتط يف احلكم الغيايب بيان مستند  من احلكم احلضوري حيتاط يف احلكم الغيايب بشكل أكرب
احلكم وتوضيحه والتعريف بالشهود وما يتميزون به عن غريهم حىت يكون للغائب القدرة على إبداء الطعن 

                                                            

 .28/522هـ جملد 1419الشرح الكبري لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي ، ،  )1(
كان مبنياً على يقني إما باملعاينة أو السماع أو ما علم باالستفاضة بني الناس انظر أدب القضاء يقبل اجلرح إذا   )2(

 .39/ 2للماودري ج
 .  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،ء الدين أيب احلسن علي بن سليمانعالاملرداوي ، )3(
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ام شيء من ذلك قدحًا يف احلكم ، قال املازري كما جاء يف تبصرة احلكام ( إذا مل يصرح  فيهم ويعترب إ
حلكم على الغائب فاملشهور أن ذلك حكم ال ينفذ دون أن يعرف الغائب من القاضي بأمساء الشهود يف ا

  . ) يشهد عليه ووقع يف املذاهب رواية أن ذلك ينفذ ولكنها مطروحة عند القضاء املالكية

ام شيء من ذلك  بينما اختلف يف جواز الطعن يف احلكم احلضوري بناًء على إ
)1(

 .  

  رابعاً : من حيث النفاذ :

نفاذه على قاٍض آخر يقضي بصحته حلضوري املستجمع لشروطه جممع على اعتباره وال يتوقف احلكم ا
بينما احلكم الغيايب اختلف فيه ، ولذلك من العلماء من يرى وقف العمل به حىت حيكم حاكم آخر 

بصحته
)2(

.  

  النقاط التالية:  وأختم يف هذا املطلب بأن الفرق بني احلكم احلضوري واحلكم الغيايب ميكن إجيازه يف  

ما علم باحلكم ولو كان  احملكمة اليت صدر منها احلكم مىت تقدمي اعرتاضه إىل للمحكوم علية غيابياَ   -1
تقدمي االعرتاض  نأما يف حال احلكم احلضوري فيكو  املدة احملددة يف النظام وهي ثالثون يوما قد جتاوز
  إليها ويسقط حقه يف االعرتاض بعد ذلك . املدة املشار خالل

  تنفيذ احلكم وتأخري التنفيذ ويكون الطلب علي وجه السرعة  للمحكوم علية غيابياً أن يطلب وقف -2

 بإعادة النظر . وقف التنفيذ إال يف االلتماس احلضوري لحكمل وليس،  النظام بقوة
در وجيب مساعهاعليه حجته ودفوعه وا احلكم الغيايب حيفظ للمحكوم  -3 أما ، لبينات اليت لديه وال 

 بإعادة النظر  . اكتساب القطعية ال يسمع إال يف إعادة االلتماس بعدفاحلضوري احلكم 

املدعى علية أو وكيله أو من جيوز تبليغه حسب النظام  احلكم الغيايب جيب أن يتسلمبالنسبة الستالم  -4
  هممبوعد صدور احلكم وجيب علي األطراف ي فيبلغاحلضور  احلكم أما الصادر نسخة من احلكم

                                                            

ابن فرحون ، إبراهيم بن حممد ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام,دار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة  )1(
 .1/86هـ ، ج1301األوىل 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لعبد اهللا بن أمحد السلفي زين العابدين ابن جنيم ، الطبعة الثانية ، دار املعرفة للطباعة  )2(
  .18/ 7ج
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 . من احلكم نسخة وناحلضور كي يستلم 
وليس للمحكوم  احملكمة للمحكوم علية غيابياً طلب إعادة االلتماس بسبب عدم احلضور إىل قاعة -5

تبليغ أحد ويف حال  ،االلتماس بسبب آخر نص عليها النظام  علية حضوريا ذلك ولكن له طلب إعادة
طريف الدعوى بشكل صحيح حسب ما نص عليه النظام مبوعد اجللسة أو حضوره ألي جلسة من 

 ينقلب احلكمجلسات احملكمة أو استالمه نسخة من احلكم الصادر أو أودع وثيقة للدفاع أو طلباٍت فإن 
 أخرى ويف املرة الثالثة وبعد قبول االعرتاض يتم إعادة احملكمة مرة، يف هذه احلالة حضوري  من غيايب إىل

  تتصدى حمكمة التمييز للخصوم وتصدر احلكم ويكون قطعيا ليس ألحد احلق يف االعرتاض علية .

 

 

 

 

 

 :1 محاآمة الغائب:  المبحث الثاني

  متهيد :

ال شك أن األصل يف فض املنازعات بني اخلصوم حضور أطرافها ، ألن املواجهة بني أطراف اخلصومة من 
العدل املقررة شرعًا واملسلمة عقًال ، إال أن ختلف أحد أطراف الدعوى يثري شيئًا من التعطيل أهم عوامل 

يف حتقيق املصاحل املشار إليها ، وسأتناول يف هذا املبحث وعرب املطلب األول حكم القضاء للغائب ، مث 
طلب الثالث بأنواع الغياب بيان شروط مساع الدعوى والبينة على الغائب عرب املطلب الثاين ، مث أختم بامل

  حسب أطراف الدعوى واآلثار املرتتبة عليها .

  

  
                                                            

م  الباحث رسالة الدكتوراة واملقدمة من : مناملبحث استفدت يف هذا  1 فؤاد املاجد بعنوان : حضور اخلصوم وغيا
  واملقدمة إىل املعهد العايل للقضاء ، ينظر للدراسات السابقة يف الفصل األول  ..
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  : القضاء للغائب:  المطلب األول

  متهيد :

يف الفقه اإلسالمي مع بيان أقوال الفقهاء حوله  يف هذا املطلب أتطرق إىل املسائل املتعلقة بالقضاء للغائب
وأرائهم الفقهية عرب الفرع األول ، ويف الفرع الثاين سأبني ما مت بيانه يف األنظمة احلديثة حول القضاء 

 –للغائب يف نظامي املرافعات الشرعية السعودي وقانون املرافعات املصري وسواًء كان هذا الغياب  أصالة 
   بعاً .أم ت -مستقًال 

  :: القضاء للغائب  عند الفقهاء  األولالفرع 

  حترير حمل النزاع يف املسألة :

  حمل االتفاق :
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اتفق الفقهاء 
)1(

وصورة ذلك بأن يقضي للحاضر, فيلزم من ،  جواز القضاء للغائب إال تبعاً على عدم 
, وتتحقق هذه ىدعاملذلك القضاء للغائب, ويكون ذلك إذا كان بني الغائب واحلاضر اتصال يف احلق 

كما لو ادعى شخص أن أباه قد تويف عنه وعن أخ له غائب , اً يف حاالت الورثة , ومثاله :  الصورة كثري 
وأن للميت عند فالن عيناً أو ديناً, فثبت بإقرار أو بينة, فإنه يقضي لألخوين احلاضر والغائب, فيأخذ 

احلاضر نصيبه وجيعل نصيب الغائب عند القاضي 
)2(

.  

  حمل اخلالف :

ملصلحة الغائب أو بني القضاء نفرق أوًال ، ولبيان ذلك وليس تبعًا  -استقالًال  –القضاء للغائب أصالة 
فال يصح القضاء للغائب أصالة, إال بناء على طلبه أو طلب وكيله, فإذا أضفنا إىل هذه ،  لغري مصلحته

أن الغائب الذي له حق عند غريه ومل يوكل أحداً  القاعدة أن العبد غري جمرب على املطالبة حبقه تبني لنا
وإذا كان الفقهاء متفقني على عدم جواز احلكم ،إال يف تلك احلالة اليت قدمناها بطلبه ال جيوز احلكم له به,

م اختلفوا كثريًا يف القضاء  الفقهاء يف هذه  بإمجال آراء, وإذا جاز لنا أن نصنف ضدهللغائب, إال أ
هم بقية املذاهب يف األقوال و  جميزين لهو نعني للقضاء على الغائب, وعلى رأسهم احلنفية, املسألة إىل ما

فقهاء عند , فإن هذا التصنيف ليس دقيقاً يف واقع األمر, إذ البد من التفريق بني أسباب الغياب  الراجحة
  : وذلك حسب التفصيل التايل  املذاهب

املذاهب بالنسبة للمتمرد واملسترت عن جملس احلكم, فإذا وجب شقة اخلالف تضيق إىل حد ما بني  أوًال :
احلضور على شخص ما, وُدعي إليه من قبل احلاكم, فلم ميتثل ومترد على احلضور, فلم يقدر عليه أو 
اختفى عن األعني , أو هرب بعد أن حضر جملس احلكم, ورأى احلق يكاد يثبت عليه بالبينة الشرعية, 

م  -ه احلالةيف هذ –فإن الفقهاء  يكادون يتخذون موقفاً موحداً اجتاهه, مع اختالف يف التطبيق, وذلك أ
، وميكن بيان أقوال الفقهاء يف هذه املسألة على  كان غائباً, وال يقبلون منه حجة  جييزون احلكم عليه, وإن

  النحو التايل :

                                                            

  830, ص3ج م،4،1985،دار عامل الكتب،ط الفروعابن مفلح ، حممد،-) 1(
  ,460, ص3ج م،2007،جامعة أم القرى،د.ط،غاية املتنهىاحلنبلي،مرعي بن يوسف،-      

 وما بعدها. 36ص م،1979، مكتبة مصر،د.ط،األصول القضائيةقراعة،حممد علي،-     

  .830, ص3جابن مفلح،الفروع، مرجع سابق، )2(
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ملتمرد أو املسترت يعذر مرات ثالثًا , بأنه املفىت به يف املذهب احلنفي أن االقول األول : عند احلنفية / فإن 

إن مل حيضر نصب القاضي عنه وكيًال وقضى عليه
)1(

, وهذا هو ما ذهب إليه أبو يوسف من احلنفية, وهو 
مل يَر جواز القضاء على  -من أصحاب أيب حنيفة  –املفىت به يف املذهب احلنفي, إال أن اإلمام حممد 

وهي رواية عن اإلمام أيب حنيفةالغائب حىت ولو كان متوارياً, 
)2(

.  

أجازوا القضاء على املتمرد الذي أعىي السلطان أمره, فقالوا: تسمع عليه  / وكذلك املالكيةالقول الثاين : 

البينة, ويقضى عليه باحلق, وال ترجى له حجة إذا ظهر بعد ذلك عقوبة له
)3(

 .  

القضاء على املمتنع, ولو كان قريبًا من جملس فقد ذهبوا على صحة / وأما الشافعية  القول الثالث :
, ولكنهم قالوا: إن متاديه يف التمرد واالستتار يعترب نكوًال منه, فرتد اليمني على  احلكم, وكذلك املتغيب

املدعي, فإن حلف قضي له وإن مل يكن معه بينة
)4(

.  

على املمتنع عن احلضور ولو   ذهب احلنابلة إىل مثل مذهب أيب يوسف, فأجازوا القضاءالقول الرابع : 

كان حاضراً يف البلد, وذلك بعد تنصيب القاضي وكيًال عنه
)5(

 ،  

اتفق فقهاء املذاهب على جواز القضاء على الغائب املفقود وهو الشخص الذي ال يعلم مكانه,   : ثانياً 
وهو خيتلف عن املسترت, فإن هذا خيتفي بعد أن يصل إىل علمه أنه مطلوب للقضاء, وأما املفقود فيكون 

م جييزون  يههب غري احلنفية فيجوز احلكم علأما املذا، و  املصري قبل أن ترفع عليه الدعوىجمهول  , أل
بغري ذلك تضيع  أوىل, إذ بابالقضاء على الغائب املعروف املكان, فيجوز القضاء على املفقود من 

ا تعلق على مصري جمهول, وأما احلنفية فقد صرحوا بصحة القضاء على املفقود  احلقوق املتصلة به, أو أ

                                                            

 20, 19, ص7ابن جنيم،عبد اهللا بن أمحد،البحر الرائق، مرجع سابق، )1(

 .73م، ص1994اخلصاف، أمحد بن عمر،شرح أدب القاضي، دار الكتب العلمية،د.ط، )2(

  200, ص2م،ج2011الكناين،عبداهللا بن سليمان،العقد املنظم للحكام،دار اآلفاق العربية،د.ط،)3(
 . 42, 41م،ص 2010جعيط،حممد العزيز،الطريقة املرضية،الدار املتوسطية للنشر،د.ط،

  ،304،ص2الشريازي،إبراهيم بن علي،املهذب،دار الكتب العربية،ج )4(
 هـ. 2،1402ابن أيب الدم، إبراهيم بن عبد اهللا، أدب القضاء،دار الفكر،دمشق،ط 

 .62, 61, ص9ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق، ج)5(
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, ولكن قالوا بوجوب تنصيب وكيل يدافع عنه, ونفاذه, وأنه مستثىن من الغائب الذي ال جيوز القضاء عليه

ويقضى عليه
)1(

.  

أما امليت , فيجوز احلكم عليه إذا مل يكن له وصي أو وارث, فإنه ال خالف يف ذلك بني فقهاء  ثالثاً:

املذاهب غري احلنفية, ولكن بشرط أن يكون مع املدعي حجة شرعية
)2(

وأما احلنفية فعندهم: الذي ، 
رثه أو وصية أو شخص موصى له من قبله بأكثر من الثلث, فإن مل يوجد أحد هؤالء  خياصم عن امليت وا

كانت تركة امليت ملكًا لبيت مال املسلمني, فإذا ادعى مدٍع حقًا فيها كان للقاضي أن ينصب قيمًا حىت 

يسمع خصومه املدعي يف حقوق املسلمني
)3(

.  

مجنون وصغري, فقد ذهب إىل جوازه املذاهب رابعاً: القضاء على من ال يستطيع أن يعرب عن نفسه ك
الفقهية غري احلنفية, واشرتطوا يف صحته أن يكون مع املدعي بينة مقبولة, وجعلوا احلق للمقضي عليه يف 

معارضته احلكم الصادر يف حقه إذا أفاق أو كرب
)4(

 .  

م ال جييزون القضاء على غري البالغ  العاقل, وهؤالء يدافع عنهم والظاهر من شروط الدعوى عند احلنفية أ
أن احلق يف هذه املسألة مع  -واهللا أعلم–والصواب النائب الذي نصبه الشارع حلماية مصاحلهم وقضائها. 

يف  سمح بأن يوجد شخص ضعيف ال يستطيع الدفاع عن مصاحله لنقصتاحلنفية, ألن روح الشريعة ال 
من ال ويل له فالقاعدة أن احلاكم ويل من ال الدفاع عنه, وإن وجد  عقله من غري تنصيب شخص يتوىل

ويل له, ويف كل حالة يطالب احلكم على اجملنون أو الصغري ينبغي رفع الدعوى على وليه أو نائبه الشرعي, 
ألنه ال جيوز التسليم ملن ادعى عليه, حىت ولو كان معه بينة, فقد ال تكون هذه عادلة, أو قد يكون له 

املقضي عليه الصغري أو اجملنون إذا كرب أو أفاق كان له دفع احلكم الصادر عليه,  مدافع آخر. فإن قيل: إن
فاجلواب أن هذا غري كاف يف االحتياط هلم, فقد ال يفيق اجملنون, كما أن املقضي له قد يتصرف فيما 

                                                            

 .18, ص7ابن جنيم،عبد اهللا بن أمحد،البحر الرائق,مرجع سابق، ج )1(

  305, 304,ص 2إبراهيم بن علي،املهذب،مرجع سابق،جالشريازي،)2(
  ,209, 208, ص4هـ ج1423البهويت، منصور بن يونس،كشاف القناع،دار عامل الكتب،بريوت،

 . 361, ص2هـ، ج2،1374األسيوطي،حممد بن أمحد،جواهر العقود، ط

 . 47قراعة ،األصول القضائية ، مرجع سابق، ص )3(

 .361, ص2. جواهر العقود : ج209,  208, ص4, كشاف القناع: ج305, 304, ص2املهذب: ج )4(
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حقوق  ، علمًا أن حكم له به قبل إفاقة اجملنون وبلوغ الصغري , وقد يؤدي ذلك إىل اإلضرار مبصاحلهم
املدعي حمفوظة مضمونة حال كون احلق معه وذلك بعد أن ينصب القاضي وكيًال على من ال يستطيع 

  التعبري عن نفسه فتسمع الدعوى حينئذ فإن كان احلق مع املدعي فسيأخذه . 

اخلالف األساسي بني احلنفية وغريهم من املذاهب الفقهية األخرى يظهر بوضوح يف القضاء  : خامساً 
لغائب البعيد املعروف املكان , فإننا ننبه إىل أن املختلف فيه بني الفقهاء هو القضاء على الغائب. على ا

وليس مساع البينة عليه, ففي هذه األخرية ال خيتلف الفقهاء يف جواز مساع البينة على الغائب من أجل 

تسجيلها خوفًا من ضياعها, وال يعترب هذا التسجيل قضاء على الغائب
)1(

خلالف هو يف القضاء إمنا ا, و 

وعليه فيكاد يتفق الفقهاء على أن من لوازم والية القاضي حفظ أموال الغائبني،  على الغائب
)2(

, وحيث 
فإنه من املهم   هنا وعليه ,  به فهو واجب) إالقرر األصوليون يف قواعدهم : أن (ما ال يتم الواجب 

  التفريق بني أمرين: 

ثابتة حقيقة للغائب قبل غيابه كأن يكون للغائب خنل ثابتة ملكيته له, مث قام جاره احلقوق ال : األمر األول
بالتعدي عليه وذلك باقتطاع جزء منه وإدخاله ضمن ملكه, وكأن يأيت بعض الناس فيسرقون مثرته, مث 

  يتقدم إنسان بدون وكالة عن الغائب خمرباً القاضي بذلك ولديه البينة على صحة دعواه.

قوق الثابتة حكمًا للغائب كاملطالبة بنصيبه من اإلرث من قريبه املتويف بعد غيابه, أو املطالبة وكذلك احل
حبصته من الشركة اليت متت تصفيتها وكان عضوًا مشاركًا فيها؛ ألن القرابة والشراكة ثابتتان له قبل غيابه, 

ر احلق له, ألن هذا من باب حفظ فإن القاضي يلزمه حينئذ مساع الدعوى والبينة واحلكم للغائب مىت ظه
، ويف هذا األمر يرى ابن حزم الظاهري وجوب احلكم ماله, وقد أتت الشريعة حبفظ املصاحل ودرء املفاسد 

                                                            

, ابــن 297, ص2م،: ج2008العدوي،علي،حاشية العدوي على كفاية الطالــب الربــاين، دار الكتــب العلميــة،د.ط، )1(
  44أيب الدم،أدب القضاء، مرجع سابق،ص

 .  429م،ص1996، دار الكتب العلمية،اهليتمي، أمحد بن حممد،اإلفصاح عن معاين الصحاح

  196عود بن امحد ، بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمية سالكاساين ،م)2(
   4/156احلطاب، حممد املقري،مواهب اجلليل،دار الكتب العلمية،د.ط،د.ت، 

وأدب 11/198،هـ 1410النووي ، أبوزكريا حيىي بن شرف ، روضة الطالبني ، دار عامل الكتب ، بريوت ، د.ط ، 
 .6/290, وكشاف القناع 5/743ابن قدامة  –, واملغين 1/169املاوردي  –القاضي 
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للغائب إذا ظهر للحاكم ثبوت حق له من احلقوق وإن على احلاكم أن ُميّكن من يتوىل اخلصومة عنه يف 

ذلك 
)1(

.  

ا للغائب قبل غيابه ال حقيقة وال حكماً, كأن يتقدم إنسان بدون  واألمر الثاين: احلقوق اليت مل يسبق ثبو
وكالة عن الغائب باملطالبة بدين له يف ذمة آخر ولديه البينة على صحة دعواه, فإن القاضي يلزمه حينئذ 

م, ولكن ال يلزمه مساع الدعوى والبينة للغائب حىت ال يضيع حقه بغياب الشهود أو م م أو نسيا و
احلكم للغائب استقالًال وإمنا جيوز له ذلك؛ الحتمال عدم رغبة الغائب يف استحصال هذا الدين, لكونه 
مثًال على أحد أقاربه أو على فقري معدم, فالقاضي باخليار حينئذ يف احلكم للغائب أو عدم احلكم له بناء 

على ما يظهر له من قرائه احلال
)2(

 .  

أن القاضي و  قول من قال جبواز أن ُميّكن احلاضر من إقامة البينة عن الغائب سيما -أعلم واهللا- لذا يرتجح 
مطالب حبفظ املال املوجود للغائب من الضياع, وكذلك املال الذي يف حكم املوجود , وليس مطالباً 

  .ق بني األمرينوال حكماً, فهناك فر بتحصيل أموال مل يدعها الغائب ومل تكن ثابتة له قبل غيابه ال حقيقة 

   احلديثة : األنظمة/ القضاء للغائب يف  ينالفرع الثا

  كما يلي :  بني القضاء للغائب تبعاً أو استقالًال  كذلك  نفرق

قضاء تبعًا فقد أشار بعض شراح القانون املصري إىل قاعدة قضائية هي: أن الوارث ال لل بالنسبة-1
ينتصب خصمًا عن باقي الورثة أو عن الرتكة إال إذا كان قد خاصم أو خوصم طالبًا احلكم للرتكة نفسها 

ذا قام أحد بكل حقها, أو مطلوبًا يف مواجهته احلكم على الرتكة نفسها بكل ما عليها. وهذا يعين أنه إ
الورثة باملخاصمة يف نصيبه فقط فإنه ال ينتصب خصماً عن بقية الورثة, وال حيكم هلم تبعاً للحكم له, أما 
إذا كانت خماصمته يف مجيع الرتكة طالباً احلكم هلا بكل حقها, فإنه ينتصب حينئذ خصماً عن بقية الورثة, 

نقض واالستئناف مبصر وحيكم هلم تبعًا للحكم له. وقد قضت بذلك حمكمتا ال
)3(

والشريك يف امللك 

                                                            

 . 112/9ابن حزم, حممد بن علي, احمللى, طبعة مكتبة اجلمهورية,  )1(

 .114/1ابن فرحون, تبصرة احلكام, مرجع سابق ،  )2(

, 1158, 1157, 2/1116م 1997عبــــــد التواب،معوض،موســــــوعة األحــــــوال الشخصــــــية ،مؤسســــــة املعــــــارف، )3(
  1/99أمحد أبو الوفا، مرجع سابق،  –وقارن التعليق على نصوص قانون املرافعات  ,1165, 1162
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املشاع من حقه أن يرفع مبفرده دعوى وإثبات حالة العقار مىت كان هناك ضرر واقع عليه, وال يلزمه 

إحضار وكالة من بقية الشركاء
)1(

.  

يئته الدائمة برقم  يف  122/4/29ومما يؤكد ذلك القرار الصادر من جملس القضاء األعلى السعودي 
هـ , حيث تضمن ما 21/9/1411يف  98/ت / 8هـ املعمم من معايل وزير العدل برقم 2/7/1401

وييسر نصه " أنه نظرًا ألن إخراج حجج استحكام األمالك املشرتكة مما حيفظ تلك األمالك مبساحتها 
ألهلها االستفادة من البنك الزراعي وميكن املالك من ضبط حدودها, وألن الشركاء ينوب بعضهم عن 
اؤهم ملزمًا لشركائهم بشيء وإمنا حيفظون به هلم ما  بعض يف احلفاظ على األموال املشرتكة وال يكون إ

قًال للملك ولكنه من ميكن حفظه وصيانته بسبب حجة االستحكام,وألن طلب حجة االستحكام ليس ن
يئته الدائمة يرى أن من حق أحد الشركاء يف عقار طلب حجة  وسائل إثباته, فإن جملس القضاء األعلى 
االستحكام له ولو مل يكن معه وكالة من بقية الشركاء, ألن من حقه رد من يريد االعتداء على امللك 

أن تصدر احلجة يف العقار املوروث باسم مورث  وإقامة الدعوى يف ذلك ولو مل يوكله شريكه الغائب, على
املنهي وأنه خلفه لورثته, ويف العقار الذي مل ينتقل إىل املنهي وشركائه عن طريق اإلرث تصدر احلجة باسم  

كافة الشركاء".أ. هـ
)2(

.  

للشريك املنتدب لإلدارة بنص () على أن اخلاصه بالشركات مدين مصري 516/1وقد نصت (املادة 
بأعمال اإلدارة وبالتصرفات اليت  –بالرغم من معارضة سائر الشركاء  –عقد الشركة أن يقوم  خاص يف

تدخل يف غرض الشركة, مىت كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش, وال جيوز عزل هذا الشريك من 

)اإلدارة دون مسوغ, ما دامت الشركة باقية
)3(

ات مدير . أ.هـ وقد أشار شراح القانون إىل أن من سلط

                                                                                                                                                                              

 بعدها.  وما 276, وما بعدها,  205, 1/159م 1995يوسف، حممد ،ورفيقاه،مدونة الفقه والقضاء ،دار املعارف،

 . 1/98أبو الوفا، أمحد، التعليق على نصوص قانون املرافعات ،مرجع سابق،  )1(

 . 460, 1/459التصنيف املوضوعي لتعاميم الوزارة  )2(

مــن قـــانون املوجبــات والعقـــود اللبنــاين) مـــا ورد يف هــذه املـــادة مــن ناحيـــة أعمــال وتصـــرفات مـــدير  884تقابــل (املـــادة  )3(
 . 303, 302/ 5الشركة. انظر: الوسيط يف شرح القانون املدين السنهوري 
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الشركة إقامة الدعاوى ضد مديين الشركة, وهو ال حيتاج يف ذلك إىل وكالة من مجيع الشركاء, مع أن يف 

احلكم له حكماً هلم تبعاً 
)1(

.  

تقبل الدعوى من ثالثة على (من نظام املرافعات الشرعية السعودي على ما يلي: اخلامسة املادة  ونصت 
 )مصلحة عامة إذا مل يكن يف البلد جهة رمسية مسؤولة عن تلك املصلحةاألقل من املواطنني يف كل ما فيه 

وهذا فيه كذلك إشارة للقضاء على الغائب ولكن يُلحظ عليه أنه يعين أنه لو قام أحد من الناس باالعتداء 
زالته على جزء من طريق عام بالبناء عليه مثًال مما أدى إىل تضييقه, فإنه ال تقبل دعوى منع االعتداء وال إ

من أحد املواطنني املقيمني جبوار هذا الطريق مبفرده, وإمنا البد من اشرتاك ثالثة مواطنني على األقل يف رفع 
هذه الدعوى, وال خيفى أن املواطن قد ال جيد يف جماوريه من يشرتك معه يف رفع الدعوى, وذلك بسب 

  .انشغاهلم بأعباء احلياة

العدد بل علقت قبول الدعوى على عدم وجود جهة رمسية مسؤولة عن ومل تكتف املادة املذكورة باشرتاط 
تلك املصلحة , وال خيفى ما يف هذا من اإلضرار بالفرد واجلماعة, فقد ال تتمكن اجلهة املختصة من رفع 
الدعوى لسبب أو آلخر, بل قد تكون هذه اجلهة هي الطرف املدعى عليه فتتعطل بذلك املصلحة العامة, 

تسمع الدعوى ولو من مواطن واحد وما حيكم له به يدخل فيه بقية جماوريه واهللا أعلم أن  لذا املصلحة
  وكذلك اجلهة املختصة تبعاً إن مل تكن هي الطرف املدعى عليه.

لقضاء للغائب استقالًال  فإن األصل هو عدم مساع الدعوى إال من شخص تكون له بالنسبة ل أما-2

تتوفر فيه هذه الصفة حكم عليه بعدم قبول دعواهمصلحة مباشرة فيها, فمىت مل 
)2(

وهذا يعين أنه لو ، 
تقدم شخص بدعوى ضد آخر مطالباً فيها حبق لغائب, وليس هلذا املدعي صفة يف متثيل الغائب ال بوكالة 

                                                            

   5/309املرجع السابق,    )1(
 . 268, 1/267وضعي، مؤسسة الرسالة، اخلياط،عبد العزيز،الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون ال

والبد أن تكون هذه املصلحة قانونيــة شخصــية قائمــة حــني رفــع الــدعوى, إال أنــه ميكــن قبــول الــدعوى مــع أن املصــلحة  )2(
حمتملة, إذا كان املقصود من الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق, أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه. 

ومــا بعــدها, واملرافعــات  241عبداحلميــد أبــو هيــف ص  –وط قبول الدعوى: املرافعات املدنية والتجاريــة انظر: يف شر 
رمــزي  –ومــا بعــدها, والوســيط يف شــرح قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة  358حممــد فهمــي ص  –املدنيــة والتجاريــة 

ومـــا  57عبـــداملنعم الشـــرقاوي ص  -ومـــا بعـــدها , ويف شـــرط املصـــلحة: نظريـــة املصـــلحة يف الـــدعوى 128ســـيف ص
 وما بعدها . 101خليل جريح ص   -وما بعدها, ويف نظرية الدعوى  267وما بعدها  117بعدها, 
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وال بغري ذلك, وال توجد مصلحة للمدعي حال إقامة الدعوى مل تسمع دعواه, ومل حيكم للغائب استقالًال 
يف ت هذه القاعدة وردقد دام أن احلاضر ال ميثل الغائب حقيقة وال حكما ومل يقمه القاضي وكيًال عنه و ما 

  املادة الرابعة يف نظام املرافعات الشرعي السعودي واملادة الثالثة يف نظام املرافعات املصري .

  

  

  

  

  :  شروط سماع الدعوى والبينة على الغائبي / المطلب الثان

مساع الدعوى والبينة من القواعد اليت حتقق العدل يف القضية املنظورة ألي قاضي ،إال أن ال شك أن 
اخلالف بني الفقهاء وقع يف حالة كون أحد األطراف غائبًا ، فهم وإن كانوا يتفقون فيما بينهم على جواز 

املوجود يف والية  مساع الدعوى والبينة على الغائب اخلارج عن والية القاضي ، ومن مث مراسلة القاضي
م اختلفوا يف مساع الدعوى والبينة حال كون الغائب داخل واليته فإىل املنع ذهب احلنفية بأن  الغائب إال أ

ال تسمع الدعوى إال على خصم حاضر
)1(

، وإن كان الراجح اجلواز يف ذلك على رأي اجلمهور 
)2(

.  

ى والبينة على الغائب يف الفقه واألنظمة احلديثة ويف هذا املطلب سنتناول الشروط املتعلقة بسماع الدعو  
  ومناقشتها . 

  شروط مساع الدعوى والبينة على الغائب يف الفقه اإلسالمي  :أما يتعلق ب

أن مساع الدعوى والبينــة علــى الغائــب جــائز عنــد مجهــور الفقهــاء يف حــني منــع مــن ذلــك فقد رأينا فيما سبق 
جبــواز مســاع الــدعوى والبينــة علــى الغائــب قــد اشــرتطوا شــروطاً يــرون ضــرورة  علماً بأن القائلني،  فقهاء احلنفية

                                                            

   .222/6مرجع سابق، الكاساين ، مسعود بن امحد ، بدائع الصنائع ،   )1(

هلـــالل بـــن أميـــة عنـــدما قـــذف هـــالل زوجتـــه بشـــريك بـــن ســـحماء : البينـــة أو حـــد يف ظهـــرك ووجـــه  لقـــول الرســـول  )2(
ــا قريبــة  االســتدالل أن الرســول  ، أدب  56/1، ينظــر : تبصــرة احلكــام طلــب البينــة يف غيــاب زوجــة هــالل رغــم أ

 ، مرجعني سابقني .  563ابن أيب الدم ص –القضاء 
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حتققهـــا لكـــي تكـــون الـــدعوى صـــحيحة, وذلـــك إضـــافة إىل الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لقبـــول الـــدعوى علـــى 

احلاضر
)1(

 .  

 وهذه الشروط مل ختل من خالف بني الفقهاء الذين أجازوا مســاع الــدعوى والبينــة علــى الغائــب, وبيــان ذلــك
  فيما يلي: 

  الشرط األول : أن تكون مع املدعي على الغائب حجة على صحة ما يدعيه  :

 ، ن صنوف البينات, أو غري ذلك م وهذه احلجة قد تكون شاهدين, أو شاهداً وامرأتني, أو شاهداً ومييناً 
  وقد اختلف الفقهاء يف هذا الشرط على قولني: ،  كل دعوى حبسبها 

وإليه ذهب الشافعية،  ذلك القول األول: اشرتاط
)2(

واحلنابلة 
)3(

.  

ــا بينــة وإليــه ذهــب املالكيــة القــول الثــاين: عــدم اشــرتاط ذلــك بــل تصــح الــدعوى وإن مل تقار
)4(

مــن  والبلقيــين 

الشافعية
)5(

 .  

                                                            

) ذكر الفقهاء شروطًا كثرية للدعوى منها ما خيص املدعي, ومنها ما خيص املدعى عليه, ومنها ما خيص احلق املدعى 1(
به, ومنها ما خيص الدعوى نفسها, وهذه الشروط منها املتفق عليه ومنها املختلف فيه, والتفصيل يف ذكرها خيرج بنا 

  عن املراد وأبني هنا أمهها فيما يلي: 
  يف الدعوى, أي أن كًال من املدعي واملدعى عليه البد أن يكون جائز التصرف . أهلية طر  - 1
 أن يكون املدعى عليه معلوماً. - 2
 العلم باملدعى به. - 3
 أن تقام الدعوى يف جملس القضاء. - 4
 أن يكون املدعى به حقاً شرعياً. - 5
ا, فال تكون مستحيلة عقًال وال عرفاً  - 6  .عدم التناقض يف الدعوى وأن تنفك عما يكذ

, وروضـــــــة الطـــــــالبني 2/304, واملهـــــــذب 10/164, وحتفـــــــة احملتـــــــاج 2/305املـــــــاوردي  –انظـــــــر: أدب القاضـــــــي  )2(
 155الغزي ص  –, وأدب القضاء 4/406, ومغين احملتاج 564ابن أيب الدم ص –, وأدب القضاء 11/157

 .6/484, والفروع 6/354, وكشاف القناع 3/437انظر : غاية املنتهي  )3(

 . 1/149ابن فرحون، تبصرة احلكام، مرجع سابق،  )4(

اية احملتاج، دار الكتب العلمية،د.ط، )5(   8/255م، 2009الرملي، حممد بن أمحد، 
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دليل القول األول: أنه إذا مل يكن مع املدعي حجة تؤكد صحة ما يدعيه لن يرتتب على دعــواه هــذه حكــم 

ائدة حينئذ من مساع الدعوىله, فال ف
)1(

 .  

ونــوقش هــذا الــدليل: بأننــا ال نســلم بعــدم وجــود فائــدة مــن مســاع الــدعوى عنــد عــدم البينــة, ألن مساعهــا قــد 
يفيد يف إحضار املدعى عليه الغائب إن أمكن إحضاره, أو قد حيضر هو بنفسه فيجيــب عــن هــذه الــدعوى 

ــا مــرة ثانيــة, مث إن املــدعي قــد يــتمكن يف وقــت مــا مــن إحضــا ر البينــة وتشــهد علــى من غــري حاجــة إىل إعاد
صحة دعواه. كما أنه متت اإلشارة سابقاً إىل عدم وجود تــالزم بــني مســاع الــدعوى وبــني احلكــم. صــحيح أن 
ا شرطاً لصحة احلكــم أن تكــون شــرطاً لصــحة مســاع  البينة شرط للقضاء على الغائب, ولكن ال يلزم من كو

الدعوى
)2(

 .  

ــا, وإمنــا أثرهــا هــذا القــول بــأن دليــل القــول الثــاين: اســتدل  البينــة ال أثــر هلــا يف وقــوع الــدعوى صــحيحة يف ذا
احلقيقـــي يكمـــن يف نظـــر القاضـــي هلـــذه الـــدعوى بعـــد صـــحة وقوعهـــا واســـتكمال شـــروطها, ومـــن مث القضـــاء 
مبوجبهـــا, فالبينـــة خطـــوة أخـــرى تـــأيت بعـــد مســـاع الـــدعوى املســـتوفية لشـــروطها, فكالمهـــا مســـتقل عـــن اآلخـــر, 

قع صحيحة وال تصــح البينــة لســبب مــن أســباب رد الشــهادة كوجــود قرابــة, أو نقــص وذلك أن الدعوى قد ت
يف العدالــة, أو غــري ذلــك, فيعطــي املــدعي فرصــة إلحضــار بينــة أخــرى غــري املــردودة لتشــهد علــى صــحة هــذه 

ا الدعوى دون حاجة إلعاد
)3(

.  

لقــوة دليــل القــول الثــاين, فــإن  الرتجــيح : بعــد اســتعراض دليــل القــول األول ومــا ورد عليــه مــن مناقشــة ونظــراً 
  . عدم اشرتاط وجود حجة لدى املدعي على الغائب حىت تسمع دعواه -واهللا أعلم -الراجح 

وقــد اختلــف الفقهــاء يف ذلــك ،  الشــرط الثــاين:  أن يــذكر املــدعي يف دعــواه إنكــار اخلصــم الغائــب ملــا يدعيــه
  على قولني: 

                                                            

 ، مرجعني سابقني . 11/175, وروضة الطالبني 2/304انظر: املهذب  )1(

 .450 -447صاحل،أحكام الغائب، رسالة دكتوراة، الرياض، ص  الالحم، )2(

 انظر: املرجع السابق.  )3(
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فعية يف أحد الوجهني وهــو الوجــه املشــهور الــذي عليــه العمــل وإليه ذهب الشا،  : اشرتاط ذلكالقول األول

عندهم
)1(

وال يطالب املدعي عنها بالبينة على جحود الغائب, بل يكفي بدالً من التصريح جبحود املدعى ، 
عليه ما يدل على ذلك, مثل أن يبيع شخص عيناً مســتحقة لغــريه, فــإن املشــرتي إذا طالــب بــالثمن ال يلزمــه 

البائع إذا كان غائباً ألن إقدامه على بيع ما ليس له كاف بالداللة على جحودهذكر جحود 
)2(

 .  

فــإن قــال : إن املــدعى عليــه مقــر, وأنــا أقــيم البينــة احتياطــاً خمافــة أن ينكــر, مل يلتفــت لــدعواه ومل تســمع بينتــه 

ا ال تقام على مقر لتصرحيه باملنايف لسماعها, أل
)3(

 .  

د بإقامتها أن يكتب القاضي بذلك إىل حاكم بلد الغائب. أما لو كان للغائب مــال ما سبق هو فيما إذا أرا
حــىت لــو قــال إن الغائــب حاضــر وأقــام املــدعي البينــة علــى دينــه ليوفيــه القاضــي حقــه, مسعــت الــدعوى والبينــة 

  أخرى:  زاد البلقيين على هذه الصورة صورو ، مقر باحلق 

ا.إحداها: لو قال املدعي: إن املدعي علي   ه مقر باحلق, ولكنه ممتنع عن تسليمه, مسعت بينته وحكم 

  : إذا شهدت البينة بإقرار الغائب مسعت أيضاً.  ثانيتها

مــن مســاع البينــة علــى  –ثالثتهــا: إذا كــان الغائــب ال يقبــل إقــراره لســفه وحنــوه فــال مينــع قــول املــدعي: هــو مقــر 
فإنه ال يقبل يف حــق الغرمــاء, فــال يضــر قــول املــدعي فيــه الغائب, وكذا املفلس يقر بدين معاملة بعد احلجر, 

  غيبته أنه مقر, ألن إقراره ال يؤثر .

وإن أطلـــق املـــدعي فلـــم يتعـــرض جلحـــود الغائـــب وال إلقـــراره, فاألصـــح عنـــدهم مســـاع بينتـــه, ألنـــه قـــد ال يعلـــم 

جحود خصمه الغائب وحيتاج إىل إثبات حقه, فتعترب غيبته مبثابة سكوته
)4(

.  

                                                            

اية احملتاج  564أدب القضاء ،ص )1(   ، مرجعني سابقني 8/2678و
  4/406الشريين،اخلطيب،مغين احملتاج ، املكتبة التوفيقية،د.ط،د.ت، 

 . 407, 4/406مغين احملتاج ، مرجع سابق )2(

 مرجعني سابقني 4/407, ومغين احملتاج 8/256اية احملتاج )3(

اية احملتاج 4/407مغين احملتاج    )4(  ، مراجع سابقة 155, وأدب القضاء   ص8/256, و
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مل يــذكر املــدعي جحــود املــدعى : عــدم اشــرتاط ذلــك, فيصــح مســاع الــدعوى علــى الغائــب وإن لثــانيالقــول ا

وإليه ذهب املالكية،  عليه
)1(

والشافعية يف الوجه الثاين 
)2(

, واحلنابلة
)3(

  .  

دليــل القــول األول: أن البينــة ال ميكــن مساعهــا إال علــى خصــم منكــر للحــق, فــإذا علمنــا إنكــار املــدعى عليــه 

إفادة املدعي كان للبينة فائدة حينئذ, إذ ليس هلا تأثري على املقرحسب 
)4(

.  

ونـــوقش هـــذا االســـتدالل: بـــأن املـــدعي إن كـــان يـــذكر جحـــود خصـــمه الغائـــب عنـــد إقامـــة دعـــواه فهـــو غـــري 
معقول, ألنه ال يعلم حاله وقتئذ, وإن كان يدعي جحــود خصــمه قبــل غيابــه, فالقضــاء حــال إقامــة الــدعوى 

ود مـــــاضال يـــــرتبط جبحـــــ
)5(

وأجيـــــب عـــــن هـــــذه املناقشـــــة: بـــــأن األصـــــل اســـــتمرار اجلحـــــود، 
)6(

؛ بنـــــاء علـــــى 
وميكن أن تناقش هذه اإلجابة: بأن هذا األصل صحيح لو كان املدعي عليه حاضراً أماً ، استصحاب احلال

  وقد غاب فإن جحوده أمر حمتمل , والدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل. 

الثــاين: أنــه ال يشــرتط ذكــر جحــود املــدعى عليــه, ألن الغيبــة يف حكــم الســكوت , والبينــة تســمع دليل القــول 

على الساكت ولو فرض إقرار املدعى عليه فإن مساع البينة ال يزيد احلق إال ثبوتاً 
)7(

.  

دليلــه.  الرتجيح: بعد استعراض دليل القول األول وما ورد عليه منه مناقشة فالراجح هو القول الثــاين لوجاهــة
  واهللا أعلم.

  الشرط الثالث: أن يكون املدعى عليه الغائب على مسافة يصح منها اإلحضار واحلكم على الغائب :

                                                            

 .1/149تبصرة احلكام ، مرجع سابق    )1(

 .  564أدب القضاء ، مرجع سابق ،ص   )2(

 ، مراجع سابقة 6/484, والفروع 6/354, وكشاف القناع 11/298اإلنصاف ،املرداوي    )3(

اية احملتاج 564أدب القضاء ، ص   )4(  ، مراجع سابقة4/406, ومغين احملتاج 8/256, و

 .  4/406مغين احملتاج ، مرجع سابق،    )5(

 املرجع السابق.     )6(

  . 6/484الفروع ، مرجع سابق ،    )7(
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وإىل اشرتاط ذلك ذهب مجهور املالكية, وبعض الشافعية واحلنابلة. بينما ذهب ابــن القاســم وابــن املاجشــون 
كمــا   الــراجح  وهــومن املالكية, والشافعية يف قول, واإلمام أمحد يف روايــة عنــه, والظاهريــة إىل عــدم اشــرتاطه. 

) 1مت بيانه يف التمهيد من هذا املطلب (
 

.  

لم أجد شروطاً خاصة لسماع ف ةمساع الدعوى على الغائب يف االجراءات احلديثشروط ل أما بالنسبة
شرط مساع الدعوى على  أنالدعوى والبينة على الغائب ذكرها فقهاء القانون. إمنا أرى أنه ميكن قول 

  إبالغ اخلصم مبكان وزمان اجللسة احملددة لنظر الدعوى لدى القاضي. يتمثل يف الغائب يف النظم

ــا إعالنــاً صــحيحاً مل يكــن ختلفــه عــن احلضــور مانعــاً مــن نظــر الــدعوى يف غيبتــه   كمــا يف فــإذا مت  إعالنــه 
  من قانون املرافعات املصري . 84من نظام املرافعات سعودي واملادة  55املادة 

  

  : أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى واآلثار المترتبة عليها:  المطلب الثالث

  متهيد :

تتنــوع صــور غيــاب اخلصــوم عــن جملــس القضــاء, ولكــل منهــا أحكــام وآثــار علــى ســري الــدعوى والنظــر فيهــا, 
  سأتناوهلا يف هذا املطلب .وهذه احلاالت أو الصور 

  الفرع األول : أنواع الغياب :

  / غياب املدعيأوًال : 

ــا, املدعي هو صاحب الدعوى ومنشؤها, ومن الطبيعي أن يكون األحرص علــى متابعت  هــا, ومــواالة إجراءا
بغيــة الوصــول إىل حكــم حيســم النــزاع إال أن ختلفــه عــن احلضــور جمللــس القضــاء ملواجهــة خصــمه فيمــا يدعيــه 
أمر متصــور حدوثــه, كــأن يتبــني للمــدعي أن ال حــق لــه فيمــا يدعيــه, أو يتنــازل عــن خصــمه, أو يتوصــل معــه 

  رر باخلصم وإيذائه مادياً أو معنوياً.إىل حل وّدي, كما قد تكون الغاية من الغياب إحلاق الض

  /  غياب املدعي عليهثانياً :

                                                            

  من ھذه الرسالة  . 39ينظر ص    )1(
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وهــذه احلالــة هــي األكثــر شــيوعاً يف واقــع املتخاصــمني, وتعــاين منهــا احملــاكم ســابقاً, وحــديثاً,بل تكــاد تكــون 
  هذه احلالة هي الوحيدة املعنية بأحكام الغياب عندما يتناوهلا العلماء يف كتبهم وحبوثهم.

  / غياب املدعي واملدعى عليهثالثاً : 

غياب طــريف الــدعوى إحــدى صــور غيــاب اخلصــوم, وينســحب عليهــا مــا ينســحب علــى الصــورتني الســابقتني 
  الشتماهلا عليهما معاً.

  / صوم من الطرفني يف حالة تعددهمغياب بعض اخلرابعاً : 

دث أن حيضــر كــل املــدعني أو بعضــهم فقد يتعدد اخلصــوم يف الــدعوى ســواًء مــّدعون أوُمــّدعى علــيهم , وحيــ 
ــدعى علــي

ُ
وســيتم إيضــاح اآلثــار املرتتبــة علــى هــذه ،  هم أو بعضــهم يف القضــية الواحــدةيف حني يتغيــب كــل امل

   .احلاالت يف الفرعني التاليني 

  

   الفرع الثاني :اآلثار المترتبة على الغياب  :

 مي  :اآلثار املرتتبة على الغياب يف الفقه اإلسال : أوًال  

إن الــــدعاوي حتتــــاج إىل مهــــة اخلصــــوم لتحريكهــــا لكــــي تبلــــغ غايتهــــا الــــيت ينشــــدها كــــل ذي نيــــة ســــليمة مــــن 
ممــا يســاعد علــى أن  اخلصوم, وهي حتقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه يف أسرع وقــت ممكــن, وال شــك

العدالــة رهينــة إرادة اخلصــوم ذلك مثول اخلصوم أمام القضاء للنظر يف دعاويهم ، ولكن هل معىن ذلك بقاء 
حبيث ال ميكن حتقيقها يف ظل ختلفهــم عــن احلضــور ؟  إن املصــلحة العامــة تقتضــي متكــني أصــحاب احلقــوق 
مـــن احلصـــول عليهـــا رغـــم تغيـــب اخلصـــوم عـــن جملـــس القضـــاء بـــدون مـــربر شـــرعي, وإال اختـــذ الغيـــاب وســـيلة 

ولــذا جنــد أن الفقــه اإلســالمي ،  الضــرر مــا ال خيفــىتمع ويف ذلــك مــن إلضاعة احلقوق, وانتشار الفســاد بــاجمل
عـــاجل هـــذا املوضـــوع مـــن خـــالل إجـــراءات حماكمـــة الغائـــب, واختلفـــت املعاجلـــة واآلثـــار املرتتبـــة علـــى الغيـــاب 

  : باختالف صفة اخلصم املتغّيب يف الدعوى, على حنو ما سيأيت من تفصيل

  غياب املدعي:أثر  -1
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ن الطبيعــي أن يكــون األحــرص علــى متابعتهــا, فــإذا تغيــب املــدعي هــو صــاحب الــدعوى ومنشــؤها, ومــ 
عن متابعة دعواه دون عذر شرعي دّل ذلــك علــى تنازلــه عــن حقــه, فحينئــذ تصــرف احملكمــة نظرهــا عــن 

جـــاء يف املهـــذب:" وال حيكـــم بـــه إال مبطالبـــة املـــدعي, ألن احلكـــم حـــق, فـــال ،  القضـــية وال حتكـــم فيهـــا

يستوفيه من غري إذنــه"
)1(

منــع علــى احملكمــة أن حتكــم للمــدعي يف غيابــه ويتعــني عليهــا األمــر لــذلك يت،  
حبفظ أوراق الــدعوى, ألنــه يعتــرب تاركــاً لــدعواه واملــدعي إذا تــرك دعــواه يــرتك, وقــد أوضــح ذلــك املــاوردي 

 –املــدعي  –عنــد حديثــه عــن طريقــة نظــر القاضــي لــدعاوى اخلصــوم فقــال: فلــو نــودي صــاحب الرقعــة 

عليــه ثالثــاً , فــإن مل حيضــر أخرجــت رقعــة غــريهفلــم حيضــر, كــرر النــداء 
)2(

, ومعــىن ذلــك أن قضــيته لــن 
ــائي, أم  تنظــر إال بعــد حضــوره, ســواء حــدد لــه وقتــاً معينــاً يرتتــب علــى مضــيه شــطب الــدعوى بشــكل 
ا تركت حىت حيضر ويرتافع فيها, أو يوكل غــريه فالنتيجــة واحــدة وهــي باتفــاق الفقهــاء ال تنظــر دعــوى  أ

بدون مدع
)3(

.  

  : غياب املدعى عليهأثر  -2

سبق إيضاح اختالف الفقهاء يف مسألة احلكم علــى الغائــب وانقســامهم إىل فــريقني مؤيــد ومعــارض وتــرجيح 
رأي املؤيــدين للحكــم علــى الغائــب

 
لــذا فــإن الغيبــة ال حتــول ،  تتخــذ الغيبــة وســيلة إلضــاعة احلقــوق ال , حــىت

دون الفصل يف النزاع واحلكم فيــه إال يف حــاالت تــرتاوح بــني الوجــوب واجلــواز واملنــع وبيــان ذلــك علــى النحــو 
  التايل: 

  :  يف حاالت منها وذلك : وجوب إصدار احلكم على الغائباحلالة األوىل

                                                            

 . 618, ص3الشريازي. أبو إسحاق, املهذب, مرجع سابق , ج )1(

 .293املاوردي. أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب, أدب القاضي, مرجع سابق , فصل:صفة الرقاع ، ص )2(

 . 168احلميدان. محيدان بن عبداهللا, أحكام املرافعات يف الفقه اإلسالمي, ص )3(
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نع املدعى عليــه أو يهــرب بعــد أن يســمع أن يقيم املدعي دعواه ويأيت ببينة تثبت حقه عند القاضي, مث ميت-أ
القاضي ما عنده, حينئذ جيــب علــى القاضــي أن حيكــم للمــدعي, حــىت ال يتخــذ أربــاب الظلــم ومــن اعتــادت 

م خالصاً من احلكم عليهم أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل غيا
)1(

.  

أنـــس عـــن اخلصـــمني وقـــد أشـــار بعـــض الفقهـــاء إىل ذلـــك, حيـــث قـــال ابـــن فرحـــون: " كتـــب إىل مالـــك بـــن  
ا له, فإذا علم بذلك الذي قامــت عليــه البينــة هــرب  خيتصمان يف األرض فيقيم أحدمها البينة على اآلخر بأ
وتغيب, فطلب فلم يوجد, أيقضى عليه وهو غائب؟ فقال مالك: إذا ثبت عندك احلجج وســألته عمــا تزيــد 

أن تسأل عنه, فلم تبق حجة فاقض عليه وهو غائب"
)2(

 املهذب " وإن حضر رجل عند القاضــي وورد يف. 
 واّدعــى علــى غائــب عــن البلــد أو علــى حاضــر فهــرب أو علــى حاضــر يف البلــد اســترت فــإن كانــت معــه بينـــة
ُمسعت دعــواه وُمسعــت بينتــه ألنــا لــو مل نســمع جعلــت الغيبــة واالســتتار طريقــاً إىل إســقاط احلقــوق الــيت نصــب 

احلاكم حلفظها ..."
 )3(

   

وقف احلكم فيها علــى حضــور اخلصــم أو بينتــه, مثــل دعــوى القســمة فيمــا ميكــن قســمه كل دعوى ال يت-ب
بــال ضــرر وال بــرد عــوض, فمــن طلــب مــن القاضــي القســمة بينــه وبــني غــريه فيمــا يثبــت ملكــه لــه , وال يرتتــب 
    علــى قســمته ضــرر فإنــه جيــب علــى القاضــي إجابتــه واحلكــم يف دعــواه, وقــد ورد يف كنــز الــدقائق" ولــو بــرهن

علــى املــوت وعــدد الورثــة والــدار يف أيــديهم ومعهــم وارث غائــب أو صــيب قســم ونصــب وكيــل  -أي الورثــة –

وصي يقبض نصيبه"  أو
)4(

" إذا طلــب أحــد الشــريكني القســمة وتغيــب :  كما أورد ابن فرحون يف التبصــرة،  

اآلخر, أمر القاضي بالقسم عليه" 
)5(

.  

                                                            

كــام غيــاب اخلصــوم يف نظــام املرافعــات الشــرعية ونظــام اإلجــراءات اجلزائيــة, حبــث العــودة. عبداحلميــد بــن عبــداهللا, أح )1(
 .71هـ, ص1426تكميلي لنيل درجة املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, 

 .372, ص1تبصرة احلكام, مرجع سابق , ج )2(

 . 626, ص3الشريازي. أبو إسحاق, املهذب ، مرجع سابق, ج )3(

, 6هـــ, ج1420لعي, فخر الدين عثمان بن علي, تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق, دار الكتب العلميــة, بــريوت, الزي )4(
 .407ص

 . 214, ص2تبصرة احلكام ،مرجع سابق،ج )5(
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قســـمة إجبـــار"" يقســـم حـــاكم علـــى غائـــب :  وجـــاء يف الفـــروع 
)1(

, وقيـــل بـــالوجوب هنـــا لكـــون احلكـــم يف 

حضور اخلصم أو غيابه سواء, فلم جيز تأخري احلكم مع إمكان تعجيله بال ضرر
)2(

 . 

ذا كان تأخري احلكم على الغائب فيه ضرر ظاهر علــى احلاضــر فهنــا جيــب علــى القاضــي احلكــم علــى إ -جـ 

" ال ضــرر وال ضــرار" : واحلرج مرفوع كما يف قولــه  الغائب, وإذا حضر فهو على بينته, فالضرر يزال,
)3(

 ,
ومــن املتفــق عليــه أن الشــريعة اإلســالمية جــاءت حلفــظ الضــرورات وصــيانتها عــن كــل مــا يعرتضــها, ومــا ُجعــل 

  . ملظاملالقضاء ونصب القضاة إال حلفظ احلقوق وإزالة ا

هلــا قــد يــؤدي بــالنفس إىل اهلــالك, ومثــال ومن أعظــم احلقــوق مــا كــان متعلقــاً بضــرورة مــن الضــرورات الــيت زوا 
ذلك دعوى النفقة من الزوجة على زوجها الغائب, فإذا أقامت الزوجة البينة على أن زوجها الغائب مل يرتك 
هلــا نفقــة, ولــه مــال يف مكــان معلــوم, وطلبــت أخــذه وجــب علــى القاضــي احلكــم هلــا وفــرض النفقــة ألن يف 

بــّني  تــأخري احلكــم هنــا ضــرر ظــاهر, وحــرج
)4(

وجــاء يف عيــون اجملــالس: " إذا ادعــت املــرأة علــى رجــل غائــب ، 
الزوجية, وأن هذا الولد منه, وأن هلا عليه نفقه, وأن له ماًال بيد فالن احلاضر وطلبت وأقامت البينة بــذلك, 

فإنه حيكم على الغائب"
)5(

 .  

عقــاراً باعــه وأنفــق علــى الزوجــة وقيــل إن قــدر احلــاكم علــى مــال الغائــب أنفــق منــه فــإن مل جيــد إال عروضــاً أو 

منــه
)6(

وحيمــل علــى هــذا قضــاء الصــحابة رضــي اهللا عــنهم يف زوجــة املفقــود أن تــرتبص أربــع ســنني, وأربعــة ، 

أشهر وعشر مث إذا شاءت تزوجت, وذلك ملا يف منعها من الزواج من الضرر واحلرج
)1(

.  

                                                            

 . 246, ص11هـ, ج1424املقدسي. حممد بن مفلح , الفروع, مؤسسة الرسالة, بريوت,  )1(

 .74أحكام غياب اخلصوم ، مرجع سابق ، صالعودة. عبداحلميد بن عبداهللا ,  )2(

 ).2340حديث حسن, أخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام حديث رقم ( )3(

؛ 571, ص3هــــ, ج1425ابـــن عابـــدين: حممـــد أمـــني بـــن عمـــر, رد احملتـــار علـــى الـــدر املختـــار, دار املعرفـــة بـــريوت,  )4(
 . 496, ص،مرجع سابق والدسوقي, حممد عرفة, حاشية الدسوقي 

 .1534, ص4هـ, ج1421البغدادي: عبدالوهاب بن علي, عيون اجملالس , مكتبة الرشد, الرياض,  )5(

. 60, ص4هـــ, ج1429, 2احلجــاوي, موســى بــن أمحــد, اإلقنــاع لطالــب االنتفــاع, دار عــامل الكتــب, الريــاض, ط )6(
 . 305, ص9وابن مفلح , الفروع ( مرجع سابق) ج
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  احلالة الثانية: املنع من إصدار احلكم على الغائب: 

كــان املــدعى بــه حقــاً مــن حقــوق اهللا تعــاىل مل جيــز احلكــم علــى الغائــب , وهــذا عنــد اجلمهــورإذا  -أ
)2(

, فــال  
جيوز القضاء على الغائب عندهم بالزنا وشرب اخلمر وغريها من حقوق اهللا عز وجل, ألن حقوق اهللا مبنيــة 

كفــــي يف قيــــام الشــــبهة علــــى املســــاحمة والتخفيــــف, الســــتغنائه ســــبحانه, وألن احلــــدود تــــدرأ بالشــــبهات , وي
احتمال أن للغائب حجة تفسد احلجة الــيت قامــت عليــه, وألنــه ال ضــرر علــى أحــد يف املنــع مــن احلكــم علــى 
الغائــب يف حقــوق اهللا عــز وجــل, خبــالف حقــوق اهللا, إذ قــد يتضــرر احلاضــر مــن عــدم احلكــم علــى الغائــب 

ا إذا اشــتمل املــدعى بــه علــى حــق اهللا, وحــق ولذا قيل جبوازه يف حقــوق النــاس, ومنعــه يف حــق اهللا تعــاىل, وأمــ
 ى الغائب فيقضي باملال دون القطعللعبد قضي مبا خيص حق العبد دون حق اهللا, كما يف دعوى السرقة عل

وذهــب ابــن حــزم، 
)3(

, وبعــض الشــافعية 
)4(

إىل أنــه يقضــي علــى الغائــب يف كافــة احلقــوق كمــا يقضــي علــى  
قوقاً هللا أو حقوقاً للناس, مستندين يف ذلك إىل عمــوم األدلــة علــى احلاضر يف كافة احلقوق , سواء كانت ح

جواز احلكم على الغائب, حيث ذكروا أن األدلة مل تفرق بني ما كان حقاً هللا عز وجل, وبــني مــا كــان حقــاُ 
 ولعل الراجح ما ذهب إليه اجلمهور من املنع من احلكم،  ال يعضده برهان وال يسنده دليل للعباد, فالتفريق

ا مبنية على املساحمة واليسر والرمحة, كما يف قوله تعاىل َوَربُّكَ اْلَغِنيُّ { على الغائب يف حقوق اهللا أل

ُذو الرَّْحَمِة ِإْن َيشَْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيسَْتخِْلْف ِمْن َبْعِدُآْم َما َيشَاُء َآَما َأْنشََأُآْم 

  .   )133(األنعام:  }ِمْن ُذرِّيَِّة َقْوٍم َآَخِريَن 

َواْآُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحسََنًة َوِفي اْآلَخِــَرِة ِإنَّــا ُهــْدَنا { وقولــه تعــاىل 

ِإَلْيكَ َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأشَاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُآلَّ شَْيٍء َفسََأْآُتُبَها 

(األعــراف:  }ْؤِمُنــوَن ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبَآَياِتَنــا يُ 
                                                                                                                                                                              

, 371, ص9, وابــــن حــــزم يف احمللــــي ( مرجــــع ســــابق) ج92, ص14جــــع ســــابق) جذكــــر ابــــن قدامــــة يف املغــــين ( مر  )1(
 جمموعة من أقضية الصحابة يف هذه املسألة. 

, والشــربيين: حممــد اخلطيــب , مغــين احملتــاج ( مرجــع ســابق) 75, ص6الدسوقي, حاشــية الدســوقي ( مرجــع ســابق) ج )2(
ايــــة احملتــــاج ( مرجــــع ســــابق) , ج553, ص4ج , وابــــن قدامــــة, املغــــين ( مرجــــع ســــابق) , 268, ص8, والرملــــي, 
, واملــــرداوي: عــــالء الــــدين ســــليمان, اإلنصــــاف يف معرفــــة الــــراجح مــــن اخلــــالف, دار إحيــــاء الــــرتاث, 95, ص14ج

, وابـــن مفلـــح: إبـــراهيم بـــن حممـــد ,املبـــدع يف شـــرح املقنـــع, دار عـــامل الكتـــب, 298, ص11هــــ, ج1410بـــريوت, 
  .68, ص10هـ, ج1423بريوت, 

 .515, ص9ابن حزم  احمللي(مرجع سابق), ج )3(

 .177, ص8, جمرجع سابق أبو زكريا حيىي بن شرف , روضة الطالبني,النووي ، )4(
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َوَربُّكَ اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو ُيَؤاخُِذُهْم ِبَما َآسَُبوا َلَعجََّل {وقولــه تعــاىل ، )156

  .)58 -(الكهف }َلُهُم اْلَعَذاَب َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيجُِدوا ِمْن ُدوِنِه َمْوِئالً 

اهللا وعظيم مغفرته ما يناسب أال حيكــم علــى غائــب يف حقــه ففي هذه اآليات وغريها الدالة على سعة رمحة 

عز وجل
)1(

 .  

إذا كان املدعى به مما ال ينقل كاستحقاق عقار وحنوه, فال جيوز احلكــم فيــه علــى الغائــب عنــد املالكيــة, -ب
معللني ذلك بكثرة املشاحة فيه, وحصول الضغن واحلقد والنزاع عند أخذه, فيــؤخر احلكــم فيــه حلــني حضــور 

دعى عليه ليكون أقطع للنزاعامل
)2(

ويرد علــى هــذا الــرأي أنــه ال فــرق فيمــا حــرم اهللا بــني العقــار وغــريه, بــل إن ،
احلكـــم علـــى الغائـــب يف العقـــار أوىل مـــن غـــريه , ألنـــه ال ينقـــل وال يفـــوت , بـــل ويســـتدرك اخلطـــأ فيـــه يف كـــل 

وقت وليس كــذلك ســائر األمــوال
)3(

الغائــب يف العقــار لعمــوم األدلــة  والــراجح واهللا أعلــم جــواز احلكــم علــى، 

اليت جتيز احلكم على الغائب, وألن التفريق بني العقار وغريه ال يستند إىل دليل ظاهر, أو برهان بّني 
)4(

 .  

إذا ذكــر املــدعي أن املــدعى عليــه الغائــب, مقــر بــاحلق املــدعى بــه, مل تســمع بينتــه, ومل جيــز احلكــم علــى -ج

ــذا بعــض فقهــا ء الشــافعيةخصــمه الغائــب, قــال 
)5(

, واحلنابلــة
)6(

, وذلــك ألن املــدعي صــرح مبــا ينــايف مســاع  
البينة, فالبينة ال تسمع على مقر إذ ليس هذا موضعها, كما أن املدعى عليه الغائــب ال ســبيل لســماع إقــراره 

  لغيابه فال جيوز احلكم عليه واحلالة هذه.

علــى عــدم جــواز احلكــم للغائــب إال تبعــاً, وذلــك إذا كان احلق للغائب ومل يطالــب بــه, فقــد اتفــق الفقهــاء -د
بأن يقضي للحاضر, فيلزم من ذلك القضاء للغائب, ويكون ذلك إذا كــان بــني الغائــب واحلاضــر اتصــال يف 

                                                            

 .89, 88العودة. عبداحلميد بن عبداهللا, أحكام غياب اخلصوم( مرجع سابق) ص )1(

, 6( مرجـــــع ســـــابق) , ج, والدســـــوقي, حاشـــــية الدســـــوقي 98, ص1ابـــــن فرحـــــون, تبصـــــرة احلكـــــام(مرجع ســـــابق) ج )2(
  . 56ص

 .516, ص10ابن حزم, احمللي ( مرجع سابق), ج )3(

  90العودة. عبداحلميد بن عبداهللا , أحكام غياب اخلصوم ( مرجع سابق) ص )4(
ايــة احملتــاج ( مرجــع ســابق) ج543, ص4الشربيين: حممد اخلطيب, مغين احملتاج ( مرجع سابق) , ج )5( , 8, والرملي, 

 .176, ص8, جمرجع سابقحيىي بن شرف, روضة الطالبني, ،, والنووي269

 . 203, ص11هـ, ج1424لح: حممد بن مفلح املقدسي, الفروع, مؤسسة الرسالة, بريوت, فمابن  )6(
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احلق املدعى, ويكثر هذا بني الورثة, وذلك كما لو ادعى شخص أن أبــاه قــد تــويف عنــه وعــن أخ لــه غائــب, 
اً, فثبــت بــإقرار أو بينــة, فإنــه يقضــي لألخــوين احلاضــر والغائــب, فيأخــذ وأن للميــت عنــد فــالن دينــاً أو عينــ

احلاضر نصيبه, وجيعل نصيب الغائب عنــد القاضــي, يدفعــه لــه عنــد قدومــه, وأيضــاً يوجــد يف قضــايا الوقــف,  

كما لو قضى بالوقف جلهة من اجلهات, فإنه يدخل فيه من مل خيلق تبعاً وهكذا
)1(

 . 

  دار احلكم على الغائب: احلالة الثالثة: جواز إص

األصل جواز احلكم على الغائــب, والوجــوب أو املنــع إمنــا هــو اســتثناء ولــذا فــإن كــل مــا مل يــذكر يف الوجــوب 
  أو املنع فهو باٍق على اجلواز, وفيما يلي حاالت اجلواز: 

ـــا مل حيضـــروا املرافعـــة, فـــإن  -أ للقاضـــي مســـاع إذا كـــان للمـــدعي أو املـــدعى عليـــه شـــركاء يف العـــني املـــدعى 
ا, وله طلب حضور مــن مل حيضــر مــن املــدعني أو املــدعى علــيهم, كمــا ذكــر بعــض فقهــاء  الدعوى واحلكم 

احلنابلة
)2(

وهــذا إطــالق فيــه نظــر إذ ،  , ويغــين عــن حضــوره, حجتهم يف ذلك أن احلاضر يقــوم مقــام الغائــب
كون لدى الغائب حجة أو بينــة ليســت عنــد لو قيد بالغائب املمتنع أو املسترت أو البعيد لكان أوىل, إذ قد ي

شــريكه احلاضــر, كمــا أن القــول جبــواز احلكــم علــى الغائــب إذا حضــر شــريكه قــد يفــتح بابــاً لضــعاف النفــوس 

من الشركاء بالتفريط باملشرتك فيه وذلك بالتنازل عنه مقابل عوض وحنوه
)3(

 .  

يدعيــه علــى احلاضــر, حبيــث ال ينفــك عنــه, إذا كــان مــا يدعيــه املــدعي علــى الغائــب ســبباً ال حمالــة ملــا  -ب
ب, كما أن له االمتناع عن احلكم عليه, وهذه احلالة ذكرها فقهــاء احلنفيــة ئفحينئذ للقاضي احلكم على الغا

)4(
واســــتنبطوا منهــــا قاعــــدة مفادهــــا: " كــــل مــــن ادعــــى عليــــه حــــق ال يثبــــت عليــــه إال بالقضــــاء علــــى الغائــــب 

                                                            

, ابــن يوســف: مرعــي بــن يوســف احلنبلــي, غايــة 830, صمرجع ســابق ي, الفروع, ن مفلح, حممد بن مفلح املقدساب )1(
, وقراعــة: علــي, األصــول القضــائية يف املرافعــات 460, ص3, جمرجــع ســابقاملنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهــى , 

, منشــورات وزارة األوقــاف األردنيــة,  الــدعوىوما بعدها, وياسني: حممــد نعــيم, نظريــة  36, صمرجع سابقالشرعية, 
 .98, ص2ج

 . 86, 7, وابن مفلح , الفروع (مرجع سابق), ج585البهويت , منصور, كشاف القناع, مرجع سابق , ص )2(

 .81العودة. عبداحلميد بن عبداهللا , أحكام غياب اخلصوم ، مرجع سابق، ص )3(

 .291, ص7هـ, ج1424العلمية, ابن اهلمام, شرح فتح القدير, دار الكتب  )4(
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ب"فالقضاء على احلاضر قضاء على الغائ
)1(

وعليه فإن للقاضي أن حيكــم بــالنظر إىل احلاضــر ولــه االمتنــاع ، 
  بالنظر إىل الغائب ومن األمثلة على ذلك ما يلي: 

أقام املدعي بينة أن له على فالن الغائب مبلغ كذا وأن هذا كفيل عنه, فإن للقاضي احلكــم علــى الغائــب -أ
  واحلاضر وله االمتناع عن ذلك.

ادعــى شــفعة يف يــد إنســان فقــال ذو اليــد: الــدار داري ومــا اشــرتيتها مــن أحــد, فأقــام املــدعي البينــة أن -ب
وهنــاك أمثلــة عديــدة وصــور كثــرية ،-أي املــدعي –ميلكهــا وأنــا شــفيعها الــدار اشــرتاها مــن فــالن الغائــب وهــو 

أخرى أوردها بعض الفقهاء
)2(

ر لوجــود ضــرر ظــاهر علــى , إال أن بعض ما ذكر من الصــور واألمثلــة فيهــا نظــ

الغائب فيها, فكان األوىل تقييدها بالغائب املمتنع أو املسترت وحنوه
)3(

.  

   غياب املدعي واملدعى عليه:أثر   -3

ال , وهو عدم النظــر يف الــدعوى الــيت تغيــب طرفاهــا, إذ  وظاهر بنيٌ األثر عند غياب املدعي واملدعى علهي 
وميكن استخالص ذلك من كــالم بعــض الفقهــاء الــذين أشــاروا إىل أن ،  ميكن النظر يف دعوى بدون خصوم

حضــــور اخلصــــم شــــرط لصــــحة الــــدعوى, ومــــن ذلــــك مــــا ذكــــره الكاســــاين يف معــــرض حديثــــه عــــن الشــــروط 

املصححة للدعوى حيث قال" ومنهــا حضــرة اخلصــم" 
)4 (

أي  –ومــا جــاء يف مــنت تنــوير األبصــار " وشــرطها 

صمه" جملس القضاء وحضور خ –شرط الدعوى 
)5 (

فإذا كان حضور أحد اخلصمني شرطاً لصحة الدعوى 
ا إن مل حيضروا مجيعاً.     فمن باب أوىل بطال

  السعودي وقانون املرافعات املصري : الشرعيةاآلثار املرتتبة على غياب اخلصوم يف نظام املرافعات :   ثانياً 

                                                            

 .115, ص8ابن عابدين, حممد,رد احملتار على الدر املختار, مرجع سابق, ج )1(

ويف رد احملتــار  293, 292,  291, ص7وردت صور عديدة هلذه احلالــة يف شــرح فــتح القــدير, (املرجــع الســابق) ج )2(
 . 117, 116, 115, ص8( املرجع السابق), ج

 . .28العودة. عبداحلميد بن عبداهللا , أحكام غياب اخلصوم ( مرجع سابق) ص )3(

 .353, ص6الكاساين: أبو بكر بن مسعود, بدائع الصنائع, مرجع سابق, ج )4(

 .515, ص11ابن عابدين, حممد أمني بن عمر, رد احملتار على الدر املختار, (مرجع سابق) , ج )5(
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رتب نظام املرافعات الشرعية السعودي وقانون املرافعات املصري آثاراً  خمتلفة على ختلف اخلصوم عن 
احلضور إىل جملس القضاء يف الوقت احملدد لنظر الدعوى, وهذه اآلثار ختتلف باختالف اخلصم املتغيب, 

, لذا سيتم تناول هذه اآلثار  فهناك آثار لتغيب املدعي, وأخرى لتغيب املدعى عليه, وثالثة لتغيبهما معاً 
  وفقاً لآليت  : 

  أثر غياب املدعي : -1

ــا, بعــد أن رفعهــا  املدعي هو الطرف الذي يقع عليه اجلــزء األكــرب مــن عــبء متابعــة الــدعوى ومــواالة إجراءا
إىل القضــاء , بغيــة احلصــول علــى حكــم ميكنــه مــن احلــق الــذي يدعيــه, وطاملــا هــو طالــب حــق فمــن املفــرتض 

  جلسات احملاكمة وعدم التغيب عنها. حضوره

واملــدعي قــد يكــون معــذوراً أحيانــاً يف غيابــه, كمــا قــد يكــون ممــاطًال, والــبعض قــد يــدعي كــذباً ألكــل أمــوال 
الناس بالباطل, أو إلحلاق األذى خبصمه وتشويه مسعته, أو ألي غرض آخــر يف نفســه, فــإذا تقطعــت حبــال 

التغيــب عــن جلســات احملاكمــة, ممــا يــؤدي إىل تكــدس القضــايا مكــره جلــأ إىل التهــرب مــن مواجهــة خصــمه و 
  وإشغال احملاكم بدعاوي ال طائل من ورائها.

لذا جند أن نظام املرافعات الشرعية السعودي قد تصدى هلذه احلالة ورتب على غياب املدعي من غري عــذر 
اب املـــدعي عـــن إذا غـــ () والـــيت جـــاء فيهـــا: 53مقبـــول شـــطب الـــدعوى, حيـــث نصـــت علـــى ذلـــك املـــادة (

ـــه بعـــد ذلـــك أن يطلـــب  جلســـة مـــن جلســـات احملاكمـــة ومل يتقـــدم بعـــذر تقبلـــه احملكمـــة تشـــطب الـــدعوى ول
استمرار النظر فيها حسب األحوال, ويف هذه احلالة حتدد احملكمة جلسة لنظرها وتبلغ بــذلك املــدعى عليــه, 

مع بعـــد ذلـــك إال بقـــرار يصـــدره فـــإذا غـــاب املـــدعي ومل يتقـــدم بعـــذر تقبلـــه احملكمـــة تشـــطب الـــدعوى وال تســـ
فهذه املادة تظهر نوعاً مــن احلــزم جتــاه تغيــب املــدعي بــدون عــذر عــن ). يئته الدائمة  جملس القضاء األعلى

جلســات احملاكمــة يتمثــل يف شــطب دعــواه ولــو مل يطلــب املــدعي عليــه ذلــك, ويعــد املــدعي غائبــاً إذا حضــر 
اية اجللسة بأقل من نصف ساعة ومل تكن ) حيــث يكــون 57اجللســة منعقــدة وفــق مــا تضــمنته املــادة(  قبل 

الشطب بعد انتهاء املدة احملددة للجلسة , ويعود لناظر القضية تقدير العذر املقبول
)1(

.  

                                                            

 ).3, 2, 1) مرافعات سعودي الفقرات (53الالئحة التنفيذية للمادة ( )1(
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واملــراد بالشــطب هنــا هــو: اســتبعاد الــدعوى مــن جــدول قضــايا احملكمــة مــع بقائهــا منتجــة لكافــة آثارهــا, فــال 

ددة, وال تتحــدد هلــا جلســة الحقــةتنظرهــا احملكمــة يف اجللســة احملــ
)1(

. وال يعــين شــطب الــدعوى إلغاؤهــا وال 
ـــا  ـــا تبـــدأ مـــن حيـــث وقفـــت, وتبـــىن علـــى جمريا زوال اآلثـــار املرتتبـــة عليهـــا, بـــل مـــىت حركـــت بعـــد شـــطبها فإ

السابقة؛ والغرض من الشطب منع تراكم القضايا لدى القاضي
)2(

.  

عي استمرار النظر فيها فإن له ذلــك, حيــث حتــدد احملكمــة جلســة فإذا شطب الدعوى للمرة األوىل وأراد املد
ا حسب املتبع, فإن غاب للمرة الثانية, دون عذر يقبلــه نــاظر القضــية شــطبت الــدعوى,  تبلغ املدعى عليه 

يئتـــه الدائمـــة, بعـــد أن ترفـــع املعاملـــة مـــن  وال ميكـــن مساعهـــا جمـــدداً إال بقـــرار يصـــدره جملـــس القضـــاء األعلـــى 
فــإذا أصــدر  -إلصــدار قــرار بنظــر الــدعوى بعــد شــطبها -صورة الضــبط, مباشــرة إىل اجمللــس ا فقاً مر  احملكمة

قراراً بسماع الدعوى املشطوبة للمرة الثانية مث شطبت مرة أخــرى فــال تســمع إال بقــرار يصــدره جملــس القضــاء 

يئتــه الدائمــة وبعــد أخــذ التعهــد علــى املــدعي مــن قبــل نــاظر القضــية بعــد م تكــرار مــا حصــل منــهاألعلــى 
)3(

 ،
ومــع ذلــك فــال يعتــرب الشــطب نتيجــة حتميــة لغيــاب املــدعي يف كــل األحــوال, بــل علــى احملكمــة عــدم شــطب 

  الدعوى واحلكم فيها إذا توافرت الشروط التالية: 

  حضور املدعى عليه يف اجللسة اليت تغيب عنها املدعي بدون عذر شرعي.-1

 عدم شطب الدعوى واحلكم يف موضوعها.أن يطلب املدعى عليه من احملكمة -2

أن تكون الدعوى صاحلة للحكم فيها -3
)4(

 . 

... إذا حضــر  ( :) مــن نظــام املرافعــات الشــرعية الســعودي والــيت نصــت علــى أنــه54هــذا مــا قررتــه املــادة (
 املدعى عليه يف اجللسة اليت غاب عنها املــدعي فلــه أن يطلــب مــن احملكمــة عــدم شــطب الــدعوى واحلكــم يف

                                                            

ربيــة الســعودية دويدار, طلعت حممد. وكومان, حممد علي, التعليق على نصوص نظام املرافعات الشرعية يف اململكــة الع )1(
 .320ص ،مرجع سابق  ،

املرافعــــات  ) , وابــــن خنــــني, الكاشــــف يف شــــرح نظــــام6) مرافعــــات ســــعودي الفقــــرة (53الالئحــــة التنفيذيــــة للمــــادة ( )2(
 .289, ص، مرجع سابقالشرعية

 ).5, 4) مرافعات سعودي الفقرتان (53الالئحة التنفيذية للمادة ( )3(

م  )4( أشارت املادة اخلامسة والثمانون إىل أنه " تعد الــدعوى مهيــأ للحكــم يف موضــوعها إذا أبــدى اخلصــوم أقــواهلم وطلبــا
 اخلتامية يف جلسة املرافعة" . 
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عد هذا احلكم غيابيــاً يالة على احملكمة أن حتكم فيها و موضوعها إذا كانت صاحلة للحكم فيها ويف هذه احل
  .  ) يف حق املدعي

فاحلكم هنا يف حق املدعي غيابياً , ويكون خاضعاً لتعليمات التمييز ما مل حيكم له بكــل طلباتــه
)1(

, ولكنــه 
لــذي طلبــه ســواء كــان لصــاحله أو لصــاحل املــدعي, وقــد صــدر يكون يف حق املدعى عليــه حضــورياً, ألنــه هــو ا

احلكم بناء على ما ظهر للقاضي من أدلة مل يســتطع املــدعي عليــه نفيهــا أو إثبــات عكســها
)2(

وذات األثــر ، 
... وحتكــم احملكمــة  () 82لغياب املدعي يرتبه قانون املرافعات املدنية والتجارية املصرية, إذ جاء يف مادتــه (

ووجــه ذلــك ،  ) إذا غــاب املــدعى أو املــدعون أو بعضــهم يف اجللســة األوىل وحضــر املــدعى عليــه يف الــدعوى
أن املــدعي يعتــرب حاضــراً مــن الناحيــة القانونيــة بــرغم تغيبــه مــن الناحيــة الفعليــة, ألنــه ســبق لــه إبــداء طلباتــه يف 

صـــحيفة الـــدعوى
)3(

ذلـــك الـــذي يصـــح معـــه فالغيـــاب الـــذي يـــؤثر يف نظـــر الـــدعوى وبالتـــايل تأجيلهـــا هـــو ، 
افرتاض جعل اخلصم الغائب بنشأة اخلصومة القضائية وباجللسة احملددة لنظرها وهو ما ال يتوفر بعــد بالنســبة 

للمدعي لعلمه السابق باجللسة احملددة لنظرها
)4(

 .  

 وبرغم صراحة النص على احلكم يف الدعوى برغم ختلف املدعي عن احلضور, إال أن شــراح القــانون اختلفــوا
  حول ما إذا كان حيق للمحكمة أن حتكم من تلقاء نفسها أم البد أن يطلب املدعي عليه ذلك؟ 

فالرأي األول: علق األمر على مسلك املــدعي عليــه, فــإن كــان ســلبياً ومل يبــد أقــواًال أو طلبــات, فــإن احملكمــة 
طلبــاً مــا فقــد أوجــب جتــد نفســها أمــام دعــوى بــال خصــوم, فتقــوم بشــطب الــدعوى, أمــا إن أبــدى أقــواًال أو 

القانون عليها أن متضي بنظر الدعوى كما جاء يف املادة السابقة
)5(

 .  

                                                            

 ).2) مرافعات سعودي الفقرة(54الالئحة التنفيذية للمادة ( )1(

القاســـم: عبـــدالرمحن بـــن عبـــدالعزيز, مســـودة كتـــاب نظـــام املرافعـــات الشـــرعية أمـــام القضـــاء الســـعودي, غـــري منشـــورة,  )2(
 .46ص

 املذكرة اإليضاحية لقانون املرافعات املدنية والتجارية املصرية. )3(

 . 126ص، هـ1998القانوين ملثول اخلصوم أمام القضاء املدين ، دار النهضة العربية ، مربوك ، عاشور ، النظام )4(

 .518مسلم: أمحد, أصول املرافعات, مرجع سابق, ص )5(
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أمـــا الـــرأي الثـــاين: فـــذهب إىل القـــول بـــأن احلكـــم يف الـــدعوى ال يتوقـــف علـــى متســـك املـــدعى عليـــه بـــه, بـــل 
ي وقــد تتصدى احملكمة للدعوى ولو الذ املدعى عليه بالصمت ما دام قد حضر. وذلك ألن من حــق املــدع

رفع دعواه أن تتصدى هلا احملكمة بالفصل فيها, خاصة وأن ذلك مفروض عليهــا ال يتوقــف علــى طلــب مــن 

املدعى عليه
)1(

  

وبذلك يتضح توافق الرأي األول مع ما هــو مقــرر يف نظــام املرافعــات الشــرعية الســعودي الــذي جعــل شــطب 
حلاضر يف اجللسة اليت غاب عنهــا املــدعي الدعوى هو األصل يف حالة غياب املدعي, وأجاز للمدعى عليه ا

أن يطلب احلكم فيها وعلى احملكمة إجابته لذلك, مىت كانت الدعوى صاحلة للحكم فيها, أمــا االخــتالف 
, يعتــربه القــانون بينهمــا فهــو يف صــفة احلكــم الصــادر حبــق املــدعي ففــي حــني يعتــربه النظــام الســعودي غيابيــاً 

ه القانون املصــري الــذي جعــل األصــل أن تنظــر احملكمــة يف الــدعوى الــيت ولعل ما ذهب إلي، املصري حضورياً 
حضـــر فيهـــا املـــدعى عليـــه, وغـــاب عنهـــا املـــدعي هـــو األنســـب , ألنـــه يقلـــل مـــن األحكـــام الغيابيـــة, وحيقـــق 

الذي لديه علم ســابق  -مدعي أو مدعى عليه –املساواة بني اخلصوم جبعله احلكم حضورياً يف حق اخلصم 
  دها ومع ذلك يتغيب عنها دون عذر مقبول.باخلصومة وموع

  أثر غياب املدعى عليه :-2 

غيـــاب املـــدعى عليـــه هـــو األكثـــر شـــيوعاً وواقـــع احملـــاكم يشـــهد بـــذلك, فكثـــري مـــن اخلصـــوم إذا مل جيـــدوا مـــا 
, وللنكايـــة باملـــدعي الـــذي قـــد يطـــول  يســـعفهم مـــن احلجـــج والبينـــات امتنعـــوا عـــن احلضـــور لتعطيـــل الـــدعوى

ات للحصول على حقه, ورمبا أحجم بعــض أصــحاب احلقــوق عــن املطالبــة حبقــوقهم أو رضــخوا انتظاره لسنو 
  لصلح غري منصف إذا علموا أن خصومهم من املماطلني املمتنعني عن احلضور جمللس القضاء. 

فكان التصدي ملثل هذه احلاالت حمل اهتمام أنظمة املرافعات اليت بينت ما يرتتب على تغيب املــدعى عليــه 
آثار, وختتلف هذه اآلثار حبسب ما إذا كان املدعى عليه منفرداً أو كان مشرتكاً مــع غــريه علــى التفصــيل  من

  اآليت: 

  إذا كان املدعى عليه منفرداً:  -أ

                                                            

دار ،وجــدي, مبــادئ القضــاء املــدين،, وراغب575وايل, فتحــي. الوســيط يف قــانون القضــاء املــدين(مرجع ســابق), ص )1(
 529ص م ،1999الثقافة اجلامعية 
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بينــت املــادة اخلامســة واخلمســون مــن نظــام املرافعــات الســعودي أنــه : " إذا غــاب املــدعى عليــه عــن اجللســة 
ا املدعى عليه, فإن غاب عن هذه اجللســة أو غــاب  األوىل فيؤجل النظر يف القضية إىل جلسة الحقة يبلغ 

هــا يف حــق املــدعى عليــه عن جلسة أخرى دون عــذر تقبلــه احملكمــة فــتحكم احملكمــة يف القضــية, ويعــد حكم
  غيابياً ما مل يكن غيابه بعد قفل باب املرافعة يف القضية فيعد احلكم حضورياً" . 

ويتضح من نص املادة أن التأجيل املقصود خاص باجللسة األوىل, فغياب املدعى عليه عن هذه اجللسة ولــو 
ملــدعى عليــه مبوعــدها, فــإن تغيــب بــدون عــذر يرتتــب عليــه تأجيــل النظــر يف القضــية إىل جلســة الحقــة يبلــغ ا

عن اجللسة الثانية أو أي جلسة أخــرى بــدون عــذر مقبــول مت النظــر يف القضــية واحلكــم فيهــا, ويكــون احلكــم 

يف هذه احلالة غيابياً إذا توفرت الشروط التالية
)1(

 :  

  أن يكون غياب املدعى عليه قبل قفل باب املرافعة. .1

 شخصه.أن يكون التبليغ للمدعى عليه لغري  .2

 أن ال يكون هناك عذر مقبول منعه من احلضور. .3

ويف املقابل هناك حاالت يكون احلكم فيها حضورياً حبق املــدعى عليــه الغائــب  ســواء أكــان غيابــه قبــل قفــل 
باب املرافعة, أم بعده وذلك إذا تبلغ لشخصه, أو وكيله الشــرعي يف القضــية نفســها, مبوعــد اجللســة أو أودع 

ة بدفاعه للمحكمة قبل اجللسةهو أو وكيله مذكر 
)2(

.  

وخيضع احلكم يف احلالني لتعليمات التمييز 
)3(

وإذا مسعت الدعوى ومل يكن للمدعي بينة, وتوجهت اليمني ،
علـــى املـــدعى عليـــه الغائـــب بـــدون عـــذر مقبـــول, فيبلـــغ بـــذلك حســـب إجـــراءات التبليـــغ , ويشـــعر بوجـــوب 

 عــــذر تقبلــــه احملكمــــة عــــدَّ نــــاكًال وســــوف يقضــــي عليــــه حضــــوره ألداء اليمــــني , وينــــذر بأنــــه إذا ختلــــف بغــــري
مينعــه مــن احلضــور فيعامــل وفــق  –تقبلــه احملكمــة  -) أمــا إن كــان لــه عــذر109بالنكول, وذلــك وفــق املــادة (

)110املـــادة(
 

" إذا كـــان ملـــن وجهـــت إليـــه اليمـــني عـــذر مينعـــه عـــن احلضـــور ألدائهـــا فينتقـــل والـــيت تـــنص علـــى 
ا أو املالزمــني القضــائيني فيهــا، فــإذا كــان مــن وجهــت إليــه  القاضــي لتحليفــه ، أو تنــدب احملكمــة أحــد قضــا

                                                            

 ).2الفقرة( من نظام املرافعات الشرعية السعودي) 55الالئحة التنفيذية للمادة ( )1(

 ).1الفقرة ( من نظام املرافعات الشرعية السعودي) 55الالئحة التنفيذية للمادة ( )2(

 ).2الفقرة( من نظام املرافعات الشرعية السعودي) 55الالئحة التنفيذية للمادة ( )3(
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اليمـــني يقـــيم خـــارج نطـــاق اختصـــاص احملكمـــة فلهـــا أن تســـتخلف يف حتليفـــه حمكمـــة حمـــل إقامتـــه ، ويف كـــال 
احلــالني حيــرر حمضــر حبلــف اليمــني يوقعــه احلــالف والقاضــي املســتخلف أو املنــدوب والكاتــب ومــن حضــر مــن 

. ". اخلصوم
)1(

  

 ) مــا نصــه: 84وقانون املرافعات املصري يرتب نفــس اآلثــار علــى غيــاب املــدعى عليــه حيــث جــاء يف مادتــه (
إذا ختلــف املــدعى عليــه وحــده يف اجللســة األوىل وكانـــت صــحيفة الــدعوى قــد أعلنــت لشخصــه حكمـــت  (

احملكمة يف الدعوى فإذا مل تكن قد أعلنــت لشخصــه كــان علــى احملكمــة يف غــري الــدعاوى املســتعجلة تأجيــل 
ــا اخلصــم الغائــب ويعتــرب احلكــم يف الــدعوى يف  احلــالتني حكمــا نظــر القضــية إىل جلســة تاليــة يعلــن املــدعى 

  . ) حضورياً 

إال أن النظــام الســعودي يعتــرب احلكــم غيابيــاً يف حــق املــدعى عليــه طاملــا مل يعلــن لشخصــه بالــدعوى وموعــد  
نظرها, أما إذا أعلن لشخصــه أو حضــر جلســة ســابقة, أو أودع مــذكرة بدفاعــه لــدى احملكمــة املختصــة, فــإن 

مــا متفقــان ،, فهمــا متمــاثالن يف هــذه املســألةاحلكــم يكــون حضــورياً حبقــه حســب مــا يقــرر النظامــان كما أ
على استثناء الدعاوى املستعجلة من التأجيل إذا مل حيضر املدعى عليه اجللسة األوىل وكان قد جــرى إعالنــه 
إعالنــاً صــحيحاً ســواء لشخصــه أو لغــري شخصــه, حيـــث تقــوم احملكمــة بنظــر الــدعوى بــرغم ختلــف املـــدعى 

  عليه.

  دعى عليهم: يف حالة تعدد امل-2

وضــح النظــام املقصــود بتعــدد املــدعى علــيهم بقولــه: " يقصــد بتعــدد املــدعى علــيهم يف الــدعوى الواحــدة إذا  
كانوا شــركاء فيمــا بيــنهم يف أمــوال ثابتــة أو منقولــة حبيــث يكــون احلكــم ألحــدهم أو عليــه حكمــاً للجميــع أو 

عليهم"
)2(

 .  

م فقــد بينتــه املــادة السادســة واخل إذا تعــدد املــدعى (مســون مــن نظــام املرافعــات الســعودي بقوهلــا: أما أثر غيــا
عليهم, وكــان بعضــهم قــد أعلــن لشخصــه وبعضــهم اآلخــر مل يعلــن لشخصــه, وتغيبــوا مجيعــاً أو تغيــب مــن مل 

                                                            

), وابـــن خنـــني, الكاشـــف (مرجـــع 4الفقـــرة ( مـــن نظـــام املرافعـــات الشـــرعية الســـعودي) 55الالئحـــة التنفيذيـــة للمـــادة ( )1(
 .300سابق), ص

 ).1الفقرة( من نظام املرافعات الشرعية السعودي) 56الالئحة التنفيذية للمادة ( )2(
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يعلن لشخصه, وجب على احملكمــة يف غــري الــدعاوى املســتعجلة تأجيــل نظــر الــدعوى إىل جلســة تاليــة يعلــن 
ـــا مـــن مل يعلـــن لشخصـــه مـــن الغائبني,ويعـــد احلكـــم يف الـــدعوى حكمـــاً حضـــورياً يف حـــق املـــدعى  املـــدعي 

  .)  عليهم مجيعاً 

  وميكن أن نستخلص من مفهوم هذه املادة أن غياب املدعي عليهم ال خيلو من مخس صور: 

األوىل: تغيب املدعى عليهم مجيعاً عن اجللسة برغم علمهم اليقيين بالدعوى, كــأن يبلــغ كــل مــنهم لشخصــه 
بالــدعوى يف موعــد ومكــان نظرهــا, أو قــاموا بإيــداع مــذكرات بــدفاعهم لــدى احملكمــة قبــل اجللســة ففــي هــذه 

  احلالة جيب على احملكمة النظر يف القضية دون تأجيل.

الثانية: إذا تغيبوا مجيعاً عن جلسة احملاكمة, وكان بعضهم أعلن لشخصه والبعض اآلخــر مل يعلــن لشخصــه, 
ــا مــن مل يعلــن لشخصــه ففــي هــذه الصــورة تؤجــل  احملكمــة النظــر يف القضــية إىل جلســة الحقــة يبلــغ املــدعي 

) مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 234مــن الغــائبني؛ ويســتثىن مــن ذلــك الــدعاوى املســتعجلة الــواردة يف املــادة (

السعودي, إذ تنظر احملكمة فيها دون تأجيل
)1(

.  

تغيـــب قـــد أعلـــن لشخصـــه, فعلـــى احملكمـــة هنـــا النظـــر يف الثالثـــة: أن يتغيـــب بعـــض املـــدعى علـــيهم ويكـــون امل
  القضية واحلكم فيها كما يف الصورة األوىل.

الرابعــة: أن يتغيــب بعــض املــدعى علــيهم ويكــون املتغيــب قــد أعلــن لغــري شخصــه فعلــى احملكمــة تأجيــل نظــر 

الدعوى إىل جلسة الحقة
)2(

  كما يف الصورة الثانية.  

علـــيهم عـــن اجللســـة ومل يبلـــغ أحـــد مـــنهم لشخصـــه بـــل كـــان تبلـــيغهم لغـــري  املـــدعىاخلامســـة: إذا تغيـــب مجيـــع 
) مــن نظــام املرافعــات الســعودي فيؤجــل النظــر يف القضــية ويعــاملون  18,  15أشخاصهم, وفقــاً للمــادتني (

) اليت ســبق شــرحها55وفق ما جاء يف املادة(
)3(

وهــذا مــا قــرره أيضــاً قــانون املرافعــات املصــري حيــث أورد يف ،
) اآليت: "فـــإذا تعـــدد املـــدعى علـــيهم وكـــان الـــبعض قـــد أعلـــن لشخصـــه والـــبعض اآلخـــر مل يعلـــن 84(مادتـــه 

                                                            

 ).3) مرافعات سعودي الفقرة(56الالئحة التنفيذية للمادة ( )1(

العــودة. عبداحلميـــد بــن عبـــداهللا, أحكــام غيـــاب اخلصــوم يف نظـــام املرافعــات الشـــرعية ونظــام اإلجـــراءات اجلزائيـــة(مرجع  )2(
 .61سابق), ص

 ) .55؛ وسبق شرح املادة (303ابن خنني , الكاشف (مرجع سابق), ص )3(
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لشخصـــه وتغيبـــوا مجيعـــاً أو تغيـــب مـــن مل يعلـــن لشخصـــه وجـــب علـــى احملكمـــة يف غـــري الـــدعاوى املســـتعجلة 
ــا مــن مل يعلــن لشخصــه مــن الغــائبني, ويعتــرب احل كــم يف تأجيــل نظــر الــدعوى إىل جلســة تاليــة يعلــن املــدعى 

فــاحلكم يصــدر حبــق اجلميــع ســواء حضــروا مجيعــاً أو ،عى علــيهم مجيعاً"الــدعوى حكمــا حضــورياً يف حــق املــد
حضر بعضــهم وذلــك لتفــادي تعــارض األحكــام القضــائية إذا مــا أعملــت القاعــدة العامــة وحكــم يف الــدعوى 

بعلمه على وجه اليقنيبالنسبة ملن أعلن لشخصه, أو أودع مذكرة بدفاعه, وأرجئ نظرها ملن مل تتصل 
)1(

.  

  غياب املدعي واملدعى عليه معاً : يف حال-ج

إن غياب طريف الدعوى ميكن أن يفسر عدة تفسريات فرمبا يكون سببه اجتاه نية الطرفني إىل وقف اخلصومة 
وقفـــاً ضـــمنياً النشـــغاهلما بتســـوية وديـــة أو مفاوضـــات صـــلح خـــارج جملـــس القضـــاء, األمـــر الـــذي يـــدعو إىل 

ا, فــإن طلــب االســتمرار أخذهم  بشيء من املرونة وتعليق الدعوى إىل حني التعبري عــن إرادة املــدعى يف شــأ
ا املدعى عليــهفيها حددت هلا احمل أما إذا تكــرر الغيــاب فرمبــا يفســر ذلــك علــى أنــه انعقــاد ،كمة جلسة يبلغ 

ائيــاً والنــزول عــن االدعــاءات املتبادلــة, وقــ د يفســر ذلــك علــى أســاس عــدم عزم اخلصوم علــى هجــر الــدعوى 

مــا بالــدعوى ممــا يعــين ازدرائهمــا للقضــاء, ويف هــذا األمــر تكمــن خطــورة داللــة الغيــاب املتكــرر مباال
)2(

ويف ،
يؤهــا للحكــم, فــإن   النظــام خيتلــف أثــر غيــاب اخلصــوم مجيعــاً عــن جلســة احملاكمــة بــاختالف حالــة الــدعوى و

يـــأت للحكـــم فـــال أثـــر عندئـــذ ل غيـــاب اخلصـــوم يف الـــدعوى, وتكـــون الـــدعوى مهيـــأة كانـــت الـــدعوى قـــد 
م اخلتاميــة يف جلســة املرافعــة وفــق مــا جــاء يف املــادة ( ) مــن 85للحكم فيها إذا أبدى اخلصوم أقواهلم وطلبــا

يــــأت للحكــــم فيهــــا, فــــال تنظرهــــا احملكمــــة بــــل تــــأمر  نظــــام املرافعــــات الشــــرعية. وإن مل تكــــن الــــدعوى قــــد 

بشطبها
)3(

ق . وإن شــطبت ألكثــر مــن مــرة تطبــق عليهــا األحكــام الــيت ســب سبق إيضــاحه, ومفهوم الشطب  
وتلك القواعــد هــي الــيت ســبق وأن قررهــا املقــنن املصــري لبيــان أثــر غيــاب ،إيرادهــا عنــد تنــاول غيــاب املــدعي

) من قانون املرافعات على أنه: " إذا مل حيضر املــّدعي 82/1اخلصوم على نظر الدعوى حيث نصت املادة(
                                                            

نون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة(مرجع املذكرة اإليضاحية لقــانون املرافعــات املصــري, صــاوي: أمحــد, الوســيط يف شــرح قــا )1(
 .514سابق), ص

دويــــدار, طلعــــت حممــــد . وكومــــان, حممــــد علــــي, التعليــــق علــــى نصــــوص نظــــام املرافعــــات الشــــرعية يف اململكــــة العربيــــة  )2(
 .321, 320السعودية ، مرجع سابق, ص

شـــرعية ونظــام اإلجـــراءات اجلزائيـــة،مرجع العــودة. عبداحلميـــد بــن عبـــداهللا, أحكــام غيـــاب اخلصــوم يف نظـــام املرافعــات ال )3(
 .37سابق , ص
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دعى عليه حكمت احملكمة يف الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها وإال قررت شــطبها فــإذا انقضــى وال امل
ستون يوماً ومل يطلب أحد اخلصوم السري فيهــا, أو مل حيضــر الطرفــان بعــد الســري فيهــا اعتــربت كــأن مل تكــن" 

ديــدها وإال تعــرض . فالقــانون املصــري جعــل مــدة الشــطب ســتون يومــاً ميكــن خالهلــا ألحــد طــريف الــدعوى جت
  املدعي جلزاء اعتبار الدعوى كأن مل تكن, ومثل هذا التحديد مل يرد يف النظام السعودي.

  

  

 

 

 

 

  الفصل الثالث

 لحجية األمر المقضي به حيازة الحكم الغيابي

  متهيد :

فيها أن من األمور اليت حتقق مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة يف األحكام القضائية اليت مت احلكم والفصل 
الجيوز أن تكون حمًال للمناقشة سواًء أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم أو أي حمكمة أخرى للفصل فيها 
مرة أخرى ، إال ما ورد من طرق حمددة وضعها املنظم لذلك ، إذ أن القول بغري ذلك يؤدي إىل استمرار 

لحق به من فقد هيبة القضاء لتعرض النزاع وعدم احرتام كلمة القضاء وضياع احلقوق بني الناس ، وما ي
احلكام للتناقض ، ومن هذا املنطلق جعل املنظم احلكم حجة فيما فصل فيه ، وحيث أن هذه احلجية 

  للحكم املقضي به له أسس ومظاهر وقيود فسأتناول يف هذا الفصل ذلك عرب املبحثني التاليني :

  اهرهمفهوم حجية األمر املقضي به وأسسه ومظ: املبحث األول

  وقت حيازة احلكم  الغيايب حلجية األمر املقضي به  :  املبحث الثاين

  



61 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

مفهوم حجية األمر المقضي به :  المبحث األول
 :وأسسه ومظاهره 

  هيد : مت

احلديث عن احلجية للحكم من املواضع اليت قررها فقهاء الشريعة وفقهاء القانون ومت بسطها يف كتبهم  ملا  
مفهوم املطلب األول له من أمهية بالغة يف اآلثار املرتتبة عليه للحكم ،و يف هذا املبحث سأتناول عرب 

أساس مبدأ احلجية لألمر  مث اتطرق إىل ،احلجية لألمر املقضي به والفرق بينه وبني قوة األمر املقضي به 
  مظاهر حيازة احلكم حلجية األمر املقضي به . وهواملطلب الثالث ، مث اختم باملطلب الثاين عرب املقضي به
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  : مفهوم الحجية لألمر المقضي به:  المطلب األول

  متهيد :

نبــع أمهيتــه تو  ، إليــه اجلميــع يف حتقيــق منــافعهم ســبق التنويــه علــى أمهيــة القضــاء يف حتقيــق العــدل الــذي يصــبوا
مــن  تعــاىل يف كتابــه الكــرمي وســنة نبيــهاحلقيقية من خالل ما أعطي من غاية سامية يف حتقيق ما أمر اهللا به 

ــا حتقيــق العــدل وإيصــاله ألهلــه  حيــث قــال اهللا تعــاىل : ، قــال عــز وجــل:  ــا َداُووُد ِإنَّ { َي

ْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاسِ ِباْلَحقِّ َوَال َتتَِّبِع َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي األَْ 
َِبيِل هللاَِّ  ْن س لُّوَن َع َِبيِل هللاَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِض ْن س لَّكَ َع َوى َفُيِض     اْلَه

 } اْلحِسَــابِ  َيــْومَ  َنسُــوا ِبَمــا شَِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ 
 

وقولــه ،  26 -ص 

عالى : ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأِطيعُوا هللاََّ َوَأِطيعُوا  {ت ا َأيَُّه َي
ُردُّوُه  َْيٍء َف ي ش اَزْعُتْم ِف ِإْن َتَن ْنُكْم َف ِر ِم ي اْألَْم ُوَل َوُأوِل الرَّس

 59 –النســاء  }ِإَلى هللاَِّ َوالرَّسُوِل ِإْن ُآْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلَخِرِ 
إذا تقاضى إليك  (للصحايب اجلليل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه :  توجيه الرسول  النبويةومن السنة 
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رجــالن فــال تقــض لــألول حــىت تســمع كــالم اآلخــر ، فســوف تــدري كيــف تقضــي " قــال علــي : فمــا زلــت 

 )قاضياً بعد 
)1(

   

احلكــم بــه علــى وجــه االلــزام  إال أن هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه مامل تكن هناك صفة توجب االحرتام ملا يــتم
م والتنفيــذ حــىت يكــون للقضــاء فائــدة وفعال ولقــد قــرر علمــاء اإلســالم هــذه ،يــة  حتقــق مصــاحل النــاس وغايــا

احلقيقـــة فأكـــدوا مـــن أول األمـــر يف أحبـــاثهم الـــدائرة حـــول القضـــاء أنـــه يقـــوم علـــى إلـــزام اخلصـــوم, واســـتحقاق 
ــم أدخلــوا هــذا التنفيذ, واحلصانة من اإلبطال أو التغيري, إ ال يف مواضع مستثناة, فصلوها وحــددوها. حــىت إ

املعىن يف تعريف القضاء نفسه, فقالوا يف تعريفه: (إنه صفة حكمية توجب ملوصوفها نفــوذ حكمــه الشــرعي) 
)2(

, وقال آخرون منهم: (إنه اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام) 
)3(

.  

، وســأتناول  إلبطــال والــنقض, وإال فــال نفــاذ لقضــاء باطــل أو منقــوضوالنفوذ واإللزام يقتضيان حصــانة مــن ا
  وعرب الفرع األول مفهوم احلجية للحكم املقضي به مث أفرق بينه وبني قوة األمر املقضي به عرب الفرع الثاين. 

  لفرع األول : مفهوم حجية احلكم املقضي به  :ا

مة بقــول أو فعــل يصــدر عــن القاضــي علــى ســبيل احلكم القضــائي عنــد العلمــاء املســلمني هــو (فصــل اخلصــو  

اإللـــزام) 
)4(

. ومعـــىن "فصـــل اخلصـــومة" احلـــل الـــذي يقـــع يف نفـــس القاضـــي للنــــزاع املعـــروض عليـــه, بنـــاء علـــى 
تطبيق األحكام الشرعية على الوقائع, ويعرب عنه بقول أو فعل, يتضمن اإللزام لكل من اخلصمني باألوضاع 

لك احلل احلقوقية اليت يراها القاضي ذ
)5(

واألحكام الشرعية اليت يطبقهــا القاضــي علــى النـــزاع, قــد يأخــذها ، 
بصـــورة مباشـــرة مـــن دليـــل شـــرعي تفصـــيلي, كـــنص آيـــة كرميـــة, أو حـــديث شـــريف, وقـــد يســـتنبطها القاضـــي 

                                                            

باب ما جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حىت يسمع كالمهما رقم  13رواه  الرتمذي يف أبواب األحكام رقم  )1(
 وقال : هذا حديث حسن . 1331احلديث رقم  5

, احلطـــاب، مواهـــب اجلليـــل, مرجـــع 433هــــ, ص 1350شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة, الطبعـــة األوىل  –الرصـــاع التونســـي ) 2(
   هـ).  1329(طبعة  86, ص 6سابق، ج

         12, ص 1ابن فرحون ، تبصرة احلكام، مرجع سابق ، ج) 3(

   وقاف األردنية.     , نشر وزارة األ203القسم الثاين ص  –حممد نعيم ياسني  –هذا التعريف وشرحه يف نظرية الدعوى )4(

   , (مرجع سابق).     8األحكام, ص  –م, القرايف 1958, طبع 117, ص 1تبصرة احلكام ج –ابن فرحون ) 5(



64 
 

باجتهاده املبين على القياس أو غريه من املصادر الفرعية
)1(

ج ة الوقــائع فســبيل القاضــي إليهــا حجــوأما معرفــ، 
ومثــرة احلكــم القضــائي هــي ،  و ذلــك مــن وســائل اإلثبــات املعتــربةاخلصوم من بينات وإقرار وأميان وقرائن, وحنــ

خروج كل من طريف اخلصومة مبراكز شرعية جديدة ختتلف عن تلك اليت كانوا عليها قبل صدور احلكم, إمــا 
واحلكم القضــائي يف الفقــه اإلســالمي ال ،  ادة جمرد تقوية لألوضاع السابقةزيادة, وإما نقصاً, وقد تكون الزي
لها الفقهــاء, مــن أمههــا: أن يتقــدم احلكــم خصــومة ودعــوى صــحيحة, وأن ينتج تلك الثمرة إال بشــروط, فّصــ

يصـــدر احلكـــم بصـــيغة تـــدل علـــى اإللـــزام, وأن يكـــون واضـــحاً يف حتديـــد احملكـــوم واحملكـــوم لـــه, وأن يكـــون يف 

ولية حضرة اخلصوم, وأن يصدر عن قاض صحيح الت
)2(

 .  

  مفهوم احلجية يف الشريعة اإلسالمية:أوًال   :   

عروضــة عليــه, يبنيــه علــى مقــدمات وقــائع, تنــدرج حتــت أحــد املاخلصــومة  يف احلل الذي يعلنه القاضي املســلم
  نوعني اثنني مها: 

  الوقائع اليت يدعيها أطراف اخلصومة, ويكشف عنها الشهود وطرق اإلثبات األخرى.  -1

  احلكم الشرعي الذي يأخذه القاضي من املصادر الشرعية من كتاب أو سنة أو اجتهاد. -2

 عيها اخلصوم وتكشــف عنهــا البينــاتواحلكم القضائي هو حمصلة تطبيق احلكم الشرعي على الوقائع اليت يد
ذا يتبني أن احلكم القضائي عمل بشري يدخل عليه احتمال اخلطأ, كما يدخل علــى غــريه مــن أ،  عمــال و

  البشر. واخلطأ حيتمل أن يرد عليه من جهتني: 

  جهة اكتشاف احلكم الشرعي أثناء طلبه من مصادره الشرعية.-أ

  جهد تقدير الوقائع اليت ادعاها أطراف اخلصومة, وتكشف عنها التحقيق والنظر يف احلجج الشرعية. -ب

لقاضــي الــذي قضــى بــه, ولــو أخــذ فهذان احتماالن ال يســلم منهمــا أي حكــم قضــائي, مهمــا كانــت براعــة ا
بعــني االعتبــار يف األحكــام, لتعطــل القضــاء, وملــا نفــذ أي حكــم يصــدر عنــه, ولعمــت الفوضــى بــني العبــاد. 
هلــذا كــان البــد مــن محــل األحكــام القضــائية علــى الصــحة, وإمهــال مقتضــى هــذه االحتمــالني, ويؤيــد ســالمة 

                                                            

 .9م, ص1984ياسني, د. حممد نعيم, حجية احلكم القضائي, دار الفرقان, الطبعة األوىل,  )1(

 وما بعدها, نشر وزارة األوقاف األردنية.  206القسم الثاين ص  –انظر: تفصيل هذه الشروط يف نظرية الدعوى ) 2(
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اضــي مــن حيــث الشــروط املطلوبــة لتعيينــه, وســالمة هــذا االجتــاه يف تقــدير احلكــم القضــائي ســالمة حــال الق

أسلوب اإلصدار من الناحية الشكلية باستكمال الشروط الشرعية املطلوبة يف األحكام القضائية
)1(

 .  

من هذا املنطلق حتدد مفهوم حجية احلكم القضائي عند فقهاء املسلمني, بأن الظاهر مــن كــل حكــم صــدر 
العدالــة, وبالتــايل اســتحقاق التنفيــذ, وبنــاء علــى هــذا الظــاهر ال يلــىب وفــق الشــروط الشــرعية الصــحة وحتقيــق 

طلــب أحــد بإعــادة النظــر يف القضــية, وال بتأجيــل تنفيــذ احلكــم, أو نقضــه, إذا كــان هــذا الطلــب مبنيــاً علــى 

جمرد احتمال, ومل يقرتن بدليل مقبول يقتضي فائدة جديدة من اإلعادة 
)2(

 .  

ذا املعىن من الفقهاء املسلمني املاوردي, والقاضي ابن أيب الــدم مــن الشــافعية, وابــن فرحــون مــن  وممن صرح 

م يف ذلــك القــول املــاوردي: (الظــاهر مــن أحكــام القاضــي نفوذهــا علــى الصــحة)  املالكيــة. ومــن عبــارا
)3(

 ,

وعبـــارة ابـــن أيب الـــدم قريبـــة مـــن هـــذا 
)4(

القضـــاء علـــى الصـــحة مـــا مل يثبـــت , ومنـــه قـــول ابـــن فرحـــون: (حيمـــل 

اجلور) 
)5(

يقتضي أن يصار إليــه, ويعمــل  –كما هو عند علماء أصول الفقه اإلسالمي   –ومفهوم الظاهر ، 
مبــا يـــدل عليـــه مــن أحكـــام وحقـــوق, وال جيــوز تركـــه إىل غـــريه إال بــدليل يـــدل علـــى جــواز الـــرتك. ولكنـــه قابـــل 

للتغيري إذا قامت أدلة وقــرائن تقتضــي ذلــك 
)6(

ومقتضــى قــول الفقهــاء حبمــل احلكــم القضــائي علــى الصــحة ، 
يف الظاهر, أن هذا احلكم جيــب تنفيــذه والعمــل بــه, وعــدم إعــادة البحــث فيــه لغــري دليــل, واعتبــاره حجــة إىل 

مــن هــذا البحــث  الثالــثأن يقــوم الــدليل علــى بطالنــه, وهنــاك مقتضــيات أخــرى ســيأيت تفصــيلها يف املطلــب 

إن شاء اهللا تعاىل
)7(

.  

                                                            

 .  10، ص ،مرجع سابقياسني ، د.حممد نعيم ، حجية احلكم القضائي  )1(

   .        283, ص 20، ج  املطيعي ، حممد جنيب ، تكملة اجملموع ، املكتبة السلفية ، املدينة املنورة) 2(

            691, ص 1املاوردي ،  أدب القاضي ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، ج) 3(

 م .  1975، مطبعة زيد بن ثابت ،  81أدب القضاء, ص  –ابن أيب الدم ) 4(

  , (مرجع سابق).     74ص  1تبصرة احلكام, ج –ابن فرحون ) 5(

, 1, وتفسري النصــوص ج1, ط232سالمي, ص مصادر التشريع اإل –انظر يف مفهوم الظاهر: حممد أديب الصاحل ) 6(
   .       2, ط222ص 

   .      11ياسني, د. حممد نعيم, حجية احلكم القضائي, مرجع سابق, ص) 7(
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ومن جهة أخرى فإن محل احلكم القضائي على الصحة يف الظاهر يقتضي أن ال يعترب ذلــك احلكــم مقدســاً 
إىل درجة ال ميكن معهــا نقضــه, وإمنــا هــو معــرض للــنقض والتغيــري إذا قامــت أدلــة قويــة علــى جمانبتــه للصــواب 

واحلــق 
)1(

افيــة أنــه باطــل, ألن الباطــل , ألن روح اإلســالم وقواعــده تــأىب أن تتعــرف بــأي وضــع يتبــني بأدلــة ك
منكر, واملنكر جيب تغيريه, وإىل هذا أشار اخلليفــة العــادل عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه يف كتابــه إىل أيب 
موســـى األشـــعري حيـــث قـــال: (إن احلـــق قـــدمي ال يبطلـــه شـــيء, وإن الرجـــوع إىل احلـــق أوىل مـــن التمـــادي يف 

الباطل) 
)2(

 .  

  احلديثة :  األنظمة مفهوم احلجية يفثانياً   :   

ــا احلكــم القضــائي,  قاعدة احلجية يف األنظمة واالجراءات احلديثة , وعند شــراحها, نــوع مــن احلرمــة يتمتــع 
ويعترب مبقتضاها متضمناً قرينة ال تقبل الدليل العكسي على أنه صــدر صــحيحاً مــن حيــث إجراءاتــه, وأن مــا 

قضـــى بـــه هـــو احلـــق بعينـــه مـــن حيـــث املوضـــوع 
)3(

ـــا فكـــرة قانونيـــة مؤداهـــا أن احلكـــم . وعر  فهـــا بعضـــهم بأ
القضــائي, إذ يطبــق إرادة القــانون يف احلالــة املعينــة, فإنــه حيــوز االحــرتام, ســواء أمــام احملكمــة الــيت أصــدرته أو 
أمام احملاكم األخرى, حبيث إذا رفع أحد اخلصوم نفس الدعوى اليت فصل فيها احلكم مرة أخرى تعني عدم 

ا أثري ما قضى بــه احلكــم أمــام القضــاء وجــب التســليم بــه دون حبــث جمــدد قبوهلا, وإذا م
)4(

وعليــه فــال ســبيل ،
الئل القطعيــة إىل إبطــال حكــم قضــائي إذا صــدر مســتوفياً لشــروطه مــن حيــث الشــكل, حــىت وإن تبــني بالــد

ولكــن خيفــف مــن هــذا املســلك القــانوين يف إضــفاء االحــرتام الزائــد علــى األحكــام ،  تنكبــه عــن طريــق احلــق
القضائية, النظــام الوضــعي املتبــع يف التقاضــي, حيــث يتــيح الفرصــة أمــام املتخاصــمني للتقاضــي أكثــر مــن مــرة 
يف اخلصـــومة الواحــــدة. ومـــع أن شــــراح القـــانون ال يــــرون يف هــــذا املســـلك مساســــاً حبجيـــة احلكــــم القضــــائي, 

يفرقــون بــني مــا يســمى عنــدهم بقــوة األمــر املقتضــي, وبــني مــا يســمى حبجيــة األمــر املقضــي, وأن األوىل أمــر و 

                                                            

           138, ص 2تكملة اجملموع ، د.ط ، د.ت ، ج –املطيعي ) 1(

  206ص  م ،1966, , 4سنن الدارقطين ج  - ) 2(
 .150, ص 4هـ, ج1355البيهقي ، السنن الكربى,  -      

التعليق علــى نصــوص  –, أبو الوفا 725, د.ط،د.ت, ص سيف، رمزي ، الوسيط يف شرح املرافعات املدنية والتجارية)3(
  . 231نصوص قانون اإلثبات, ص 

           267, ص 1، الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرجع سابق ج وايل، فتحي)4(
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ائيــاً غــري قابــل للطعــن فيــه  زائد على الثانية, حيث يعىن صريورة احلكم 
)1(

علمــاء القــانون  وقــد أيــد الــبعض ,

ائياً, وغري قابــل للطعــن فيــه الفرنسيني الذين يرون أن احلكم ال يتمتع حبجة األمر املقضي حىت يص بح 
)2(

 ,
قرينــــة ال تقبــــل الــــدليل العكســــي علــــى أن احلكــــم قضــــى بــــاحلق  –كمــــا يقولــــون   –ألن احلجيــــة, إذا كانــــت 

والعـــدل, فـــإن هـــذا املعـــىن يقتضـــي أن ال حيـــوز طـــرح القضـــية مـــرة أخـــرى, ال أمـــام احملكمـــة الـــيت أصـــدرته, وال 
, ولــو جــاز لكــان معــىن ذلــك أن احملــاكم الدرجــة الثانيــة  نقضــية واحملــاكم األخــرى ســواء أكانــت اســتئنافية أ

ــذا أحــدتغيــري مــا هــو حــق وعــدل يف اعت للقــول القائــل بعــدم احلجيــة  حٌ هــذا تــرجي،  بــار القــانون, وال يقــول 
لألحكام غري النهائية ال يعين أنه جيوز ألية حمكمة أخرى أن تغريها أو تعيد النظر فيها, بل هــذا ال يتعــارض 

حمــاكم االســتئناف, ويكــون ذلــك مــن  مثــلحصر جواز إعادة النظر يف األحكام بنوع معــني مــن احملــاكم, مع 
باب حتديد االختصاص, وخمالفته ال تكــون خمالفــة ملبــدأ احلجيــة, ولكــن خمالفــة لقواعــد االختصــاص, ونتيجــة 

تقــدم يتضــح أن حجيــة  وبنــاء علــى مــا،  صــادر عــن احملــاكم الــيت تصــدر عنهــاهــذه املخالفــة بطــالن احملــاكم ال
ــا بــني مرحلــة وأخــرى, مــن مراحــل احلكــم, فبينمــا تبــدأ  احلكــم القضــائي تتفــاوت عنــد األنظمــة احلديثــة يف قو
ائيــة  ــا تغــدو  ضعيفة جــداً بــل منعدمــة, كمــا قــال بعــض علمــاء القــانون, وذلــك بعــد صــدورها ألول مــرة, فإ

ا, بعد اســتنفاذ ا وأمــا يف الفقــه اإلســالمي, ، يــع فرصــهم للطعــن بــاحلكمخلصــوم جلموقاطعة ال جيوز املساس 
ــا احلكــم القضــائي الصــادر وفــق الشــروط الشــرعية, ال  فاألمر خمتلف, من حيــث أن قــوة احلجيــة الــيت يتمتــع 
ختتلف قوة وضعفاً باختالف املراحل اليت مير فيها احلكم, وإمنــا حيــوز احلكــم القضــائي الصــحيح حجيــة ذات 

مــر, وهــي اعتبــاره حمقــاً وعــادًال مــن حيــث الظــاهر, وهــذه القــوة تكفــي جلعلــه مســتحقاً قــوة حمــددة مــن أول األ
للتنفيذ, وهذه احلجية جيب على كل القضاة احرتامهــا, وال يســتثىن مــنهم أحــد, بــل جيــب علــى مجيــع احلكــام 

ا, وليس ألحد منهم أن ينقض احلكم القضائي الصادر وفق الشروط الشرعية مراعا
)3(

 .  

  الثاين : الفرق بني حجية األمر املقضي به وبني قوة األمر املقضي به :الفرع 

                                                            

قــــانون  –م, فتحــــي وايل 1978, طبــــع 615مبــــادئ املرافعــــات ، ص  –عبدالباســـط مجيعــــي وحممــــد حممــــود إبــــراهيم ) 1(
   , ( مرجعني سابقني).       274, ص 1القضاء املدين ح

   ,  .       274, ص 1وايل ، فتحي،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،مرجع سابق ح )2(

   .      13-12ياسني, د. حممد نعيم, حجية احلكم القضائي, مرجع سابق, ص) 3(
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ائيًا إال إذا   يربز الفرق يف أن قوة األمر املقضي به صفة ال تثبت إال لألحكام النهائية ، واحلكم ال يكون 
ًال  كان صادرًا يف حدود االختصاص النهائي للمحكمة أو مستنفذًا لطرق الطعن العادية وإن كان قاب

لطرق الطعن غري العادية ، وطرق الطعن يكون باملعارضة ، فإن عارض احملكوم ضده يف احلكم الغيايب أو 
ائيًا حائزًا لقوة األمر  استأنف احلكم احلضوري ، مث رفضت املعارضة أو االستئناف فإن احلكم يصبح 

لنقضن بالتماس إعادة النظر أو ااملقضي ، وإن مل يكن باتاً بقبوله الطع
)1(

وقد يكون احلكم ابتدائياً حائزاً ،
حلجية األمر املقضي ، ولكن فاتت مواعيد املعارضة فيه والطعن عليه باالستئناف ، أو تنازل عنها احملكوم 

ائيًا رغم عدم الطعن عليه ضده ،  وعندئذ يكتسب احلكم قوة األمر املقضي به وي واحلكم ، صبح 
فيه  فهذا ال ينفي أنه يكتسب حجية األمر املقضي ، حىت لو كان غيابياً  االبتدائي وإن كان قابًال للطعن

املعارضة بالنسبة للحكم الغيايب أو بإلغاءه  يف بإلغاءه فاحلجية تلحق باحلكم مبجرد صدوره ولكنها تزول
يه ، أما استئنافياً يف احلكم احلضوري ، كما تزول عن احلكم النهائي بنقضه أو بقبول التماس إعادة النظر ف

 إذا مت تأييد احلكم االبتدائي استئنافياً  أضيفت للحجية قوة األمر املقضي به
)2(

.  

وعليه فكل حكم حيوز  قوة األمر املقضي به فإنه حيوز احلجية والعكس غري صحيح فليس شرطًا حيازة 

ون حائزاً لقوة األمر املقضي به احلكم للحجية يف األمر املقضي به أن يك
)3(

.  

حجية األمر املقضي به للحكم الغيايب واالبتدائي واحلضوري ، وقوة : للحجية  مراتب ثالثة هناك إذن 
األمر املقضي للحكم االبتدائي الذي صدر يف حدود النصاب االنتهائي للمحكمة وال يقبل االستئناف ، 

ة البيتوتة وهي أقصى أو للحكم االبتدائي املؤيد استئنافيًا أو سقطت عنه مواعيد استئنافه ، وهناك درج
س إعادة النظر أو درجات احلصانة للحكم القضائي ومتنح لألحكام اليت ال تقبل الطعن بالنقض أو التما

ونوجز بأن التفرقة بني احلجية والقوة ليست تفرقة يف الدرجة بل  لفكرتني خمتلفتني ختدم  ، فاتت مواعيدها 
ية القضائية اليت مينحها القرار القضائي ، أما قوة األمر كًال منهما غرضًا خمتلفًا ، فاحلجية صفة للحما

املقضي به فهي صفة يف هذا القرار واحلجية كصفة للحماية تنتج بالنسبة للمستقبل خارج اخلصومة اليت 

                                                            

 .       10، ص ، د.ط،د.ت فودة ، عبد احلكيم ، حجية وقوة األمر املقضي ، دار الفكر والقانون  )1(
 .11، ص  مرجع سابققضي ، فودة ، عبد احلكيم ، حجية وقوة األمر امل )2(
 .       134م ، ص1975، ، مرجع سابق وايل ، فتحي ، مبادئ القضاء املدين  )3(
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صدر فيها ، أما القوة فإن أمهيتها تكون داخل هذه اخلصومة للداللة على ما يتمتع به القرار من قابلية أو 

ة للطعن بطرق معينة أي للمساس أو عدم املساس به عدم قابلي
)1(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :2أساس مبدأ الحجية لألمر المقضي به :  المطلب الثاني

  متهيد :

ملاذا جعلت تلك احلجية لألحكام اليت يصدرها القضاء, وملاذا ال قد يتبادر تساؤل خبصوص احلجية : 
القاضي أن يبطل قضاء غريه ؟ مع أن املعروف أن حق وملاذا ال ميلك  يصح للقاضي أن يرجع عن قضائه؟

، على ضوء هذه االستفسارات سيكون اجلواب النقض واإلبطال يكون للسلطة اليت كان هلا حق اإلصدار
  عرب هذا املطلب .

                                                            

 .       12-11ص  ،مرجع سابق ،عبد احلكيم فودة ، حجية األمر املقضي به  )1(
استفدت يف هذا املطلب والذي يليه من كتاب : الدكتور حممد نعيم ياسني : حجية احلكم القضائي بني الشريعة  2

  والقوانني الوضعية
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  الفرع األول : أساس مبدأ احلجية لألمر املقضي به يف الفقه اإلسالمي : 

  افرتقت وجهات نظر الفقهاء املسلمني يف اإلجابة عن هذه األسئلة إىل رأيني :  

  : الرأي األول

ليســتطيع  ءعامة, تتمثل يف تدعيم مرفــق القضــاضروري جداً للحفاظ على مصلحة  املبدأأن األخذ بذلك   
اه يف تفســـري القيــام مبهامـــه يف فـــض املنازعــات وفصـــل اخلصـــومات. مث اختلفــت عبـــارات أصـــحاب هــذا االجتـــ

فبعضـــهم أرجـــع ذلـــك إىل ضـــرورة احملافظـــة علـــى ثقـــة النـــاس ،  لحة املقتضـــية لألخـــذ بـــذلك املبـــدأوجـــه املصـــ
بالقضــاء, وباألحكـــام الـــيت يصـــدرها, إذ لـــو كـــان للقضـــاة أن ينقضــوا أحكـــام بعضـــهم بعضـــاً مـــن غـــري ســـبب 

ســبب حمــدد, ألدى ذلــك إىل شرعي, أو كان للقاضي أن يرجع عن قضائه إىل غريه, حسبما يشــاء, وبــدون 
عدم الوثوق بأحكام القضاة وعزوف الناس عن التحاكم إليهم ويف ذلك ينقل ابن فرحون عن بعــض علمــاء 

ــ وســحنون ابن املاجشــونكــاملالكيــة   ين لكــان لــه فســخ الثــاين والثالــث, وال ا( لــو كــان لــه نقــض هــذا لرأيــه الث

شــديد)ه بــه, وذلــك ضــرر ف على حــد, وال يثــق أحــد مبــا قضــى لــيق
 )1(

. وإذا انعــدمت ثقــة النــاس بالقضــاء, 
فقـــد يـــؤدي ذلـــك إىل اللجـــوء إىل وســـائل أخـــرى غـــري التقاضـــي لتحصـــيل حقـــوقهم, فيكـــون ذلـــك ســـبباً يف 
الفوضـــى والفســـاد واالحتكـــام إىل اهلـــوى, يقـــول القاضـــي إمساعيـــل مـــن علمـــاء املالكيـــة (حيمـــل القضـــاء علـــى 

نــاس ووهــن للقضــاء, فــإن القاضــي ال خيلــو مــن أعــداء الصحة ما مل يثبت اجلور, ويف التعرض لــذلك ضــرر بال
يرمونه باجلور, فإذا مات أو عزل قاموا يريدون االنتقام منه بــنقض أحكامــه, فــال ينبغــي للســلطان أن ميكــنهم 

من ذلك)
 )2(

وهذا يــدل علــى أن مبــدأ احلجيــة حيــول دون الــذرائع الفاســدة الــيت تــؤدي إىل الضــرر بالقاضــي ، 
  د ذلك.والقضاء, وبالناس بع

وعلل بعضهم عدم جواز تعقب األحكام القضائية السابقة, وعدم جواز النظر فيهــا مــن غــري ســبب شــرعي, 
بـــأن ذلـــك ضـــروري ليتفـــرغ القضـــاء للنظـــر يف اخلصـــومات املســـتقبلة, وال يتشـــاغل خبصـــومات عرضـــت عليـــه, 

صــل يف اخلصــومات وفصــل فيهــا, ولــو كــان للقضــاة تتبــع أحكــام بعضــهم بعضــاً, لكــان ذلــك ســبباً لــبطء الف
احلادثة وتعطيلها, ولو بصورة جزئية. ومن جهــة أخــرى فــإن مثــل هــذا التتبــع , فيــه قــدح للقضــاة, ألنــه مظهــر 
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م ,وهو ما ينبغــي أن يصــانوا عنــه وحيفظــوا منــه. ومــن أقــوال العلمــاء يف هــذا املعــىن  من مظاهر الشك يف قدر
مل جيــب عليــه أن يتعقــب أحكــام مــن قبلــه ألمــرين:  قــول املــاوردي ( ومجلــة ذلــك أن القاضــي إذا تقلــد عمــالً 

أحــدمها: أن الظــاهر منهــا نفوذهــا علــى الصــحة والثــاين أنــه نــاظر يف مســتأنف األحكــام دون ماضــيها) 
)1(

  .
م قالوا: (ال جيوز للقاضــي أن يتعقــب أحكــام مــن قبلــه ألمــرين:  كذلك نقل املاوردي عن مجهور البصريني أ

قــدحاً يف الــوالة ويتوجــه عليــه  ضــمنمستقبل جيــب عليــه, والثــاين أنــه ت يلزمه عن أحدمها أنه يتشاغل مباض مل

مثله)
 )2(

.  

وممــا ذكــر تعلــيًال لوجــوب نفــاذ حكــم القاضــي يف الظــاهر والبــاطن, وإن اختلفــا, اســتقرار معــامالت النــاس, 
ومات وحســم واحليلولــة دون تــداخلها, ووقوعهــا فريســة الفوضــى, وحــىت يــؤدي القضــاء وظيفتــه يف قطــع اخلصــ

املنازعات
)3(

  .  

  : الثاين الرأي

اء جعل هلم يف الشريعة حق اإلنشاء لضرورة فصل اخلصومات, ووضــع حــد للعــدوان وأن فَ قضاة األكْ أن ال  
اإلمجاع قد انعقد على إعطائهم هذا احلق, وذلك بانعقاده على اعتبار أن حكم اهللا عز وجل هو مــا حكــم 

فــــإذا حكــــم حبكــــم فقــــد أنشــــأ دلــــيًال شــــرعياً جديــــداً علــــى قيــــام حقــــوق بــــه القاضــــي يف مســــائل االجتهــــاد, 
ل عـــام تـــدخل تلـــك وواجبـــات, وهـــذا الـــدليل خـــاص, لتعلقـــه بكـــل حادثـــة بعينهـــا, وهـــو مقـــدم علـــى أي دليـــ

  .احلادثة يف نطاقه

ولتوضــيح هــذا االجتــاه يف بيــان أســاس حجيــة احلكــم القضــائي, نثبــت هنــا عبــارة صــاحب هــذا االجتــاه , وهــو 
ايف من علماء املالكية, حيث قال: ( وإذا تقرر أن اهللا تعاىل جعل لكل مكلــف وإن كــان عاميــاً جــاهًال, القر 

اإلنشاء يف الشريعة لغري ضرورة, كما يف النذر وتعليق الطالق علــى ســبب, فــأوىل أن جيعــل اإلنشــاء للحكــام 
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...) وإبطــال اخلصــومة مــع علمهــم وجاللــتهم , لضــرورة درء العنــاد, ودفــع الفســاد, وإمخــاد النــائرة
 )1(

 
 

وأمــا 
الــدليل علــى ذلــك فهــو اإلمجــاع مــن األئمــة قاطبــة علــى أن حكــم اهللا تعــاىل مــا حكــم بــه احلــاكم يف مســائل 
االجتهاد, وأن ذلك احلكم جيب اتباعه على مجيع األمة, وحيرم على كــل أحــد نقضــه, وهــذا شــيء نشــأ بعــد 

ا قابلــة جلميــع األقــوال, وألنــواع النقــوض واملخالفــات, وال حكــم احلــاكم ال قبلــه, ألن الواقعــة كانــت قبــل هــذ

نعين باإلنشاء إال هذا القدر)
  )2(

.   

  مث يوضح القرايف اجتاهه بضرب املثل فيقول: 

مثال قاضي القضــاة يــويل شخصــني: أحــدمها نائبــه  –وهللا املثل األعلى  –( مثل احلاكم واملفيت مع اهللا تعاىل 
نــه وبــني األعــاجم: فالرتمجــان جيــب عليــه اتبــاع تلــك احلــروف والكلمــات الصــادرة يف احلكــم واآلخــر ترمجــان بي

عن احلاكم, وخيرب مبقتضاها من غري زيادة وال نقص, فهذا هو املفيت جيب عليــه اتبــاع األدلــة بعــد اســتقرائها, 
لــداً فهــو نائــب وخيرب اخلالئق مبا ظهر له منها, مــن غــري زيــادة وال نقــص, إن كــان املفــيت جمتهــداً, وإن كــان مق

عــن اجملتهــد يف نقــل مــا خلصــه إمامــه ملــن يســتفتيه فهــو كلســان إمامــه واملــرتجم عــن جناتــه. ونائــب احلــاكم يف 
احلكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال اإللزام عنهم ما مل يقرره مستنيبه الذي هو القاضي األصــيل, بــل فــوض 

من وجه: متبع له يف أنه فوض له ذلك وقد امتثــل ,  ذلك لنائبه , فهو متبع ملستنيبه من وجه, وغري متبع له
وغري متبع له يف أن الذي صدر منه من اإللزام مل يتقدم مثله يف هذه الواقعة من مستنيبه, بل هو أصل فيــه. 
فهذا مثال احلاكم مع اهللا تعاىل, وهو ممتثــل ألمــر اهللا تعــاىل يف كونــه فــوض إليــه ذلــك, فيفعلــه بشــروطه, وهــو 

ذي حكم به تعــني, وتعينــه مل يكــن مقــرراً يف الشــريعة , ولــيس إنشــاؤه ألجــل األدلــة الــيت تعتمــد منشئ ألن ال
يف الفتـــاوي, ألن األدلـــة جيـــب فيهـــا اتبـــاع الـــراجح, وههنـــا لـــه أن حيكـــم بأحـــد القـــولني املســـتويني علـــى غـــري 

على غــري تــرجيح, وال معرفــة  ترجيح, وال معرفة بأدلة القولني, بل احلاكم يتبع احلجاج, واملفيت يتبع املستويني
بأدلـــة القـــولني, بـــل احلـــاكم يتبـــع احلجـــاج, واملفـــيت يتبـــع األدلـــة, وال يعتمـــد علـــى احلجـــاج, واألدلـــة: الكتـــاب 
والسنة وحنوها, واحلجاج البينة واإلقرار وحنوها. فهــذا مثــال احلــاكم واملفــيت مــع اهللا تعــاىل, ولــيس لــه أن ينشــئ 
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ل البــد أن يكــون ذلــك القــول الــذي حكــم بــه قــال بــه إمــام معتــرب لــدليل حكمــاً بــاهلوى واتبــاع الشــهوات, بــ

معترب ...)
 )1(

 .  

ويف جـــواب لســـؤال عـــن ســـبب امتنـــاع نقـــض احلـــاكم يف املختلـــف فيـــه يقـــول القـــرايف: ( ملـــا جعـــل اهللا تعـــاىل 
اهللا للحـــاكم أن حيكمـــوا يف مســـائل االجتهـــاد بأحـــد القـــولني, فـــإذا حكمـــوا بأحـــدمها كـــان ذلـــك حكمـــاً مـــن 

تعــاىل يف تلــك الواقعــة, وإخبــار احلــاكم بأنــه حكــم فيهــا كــنص مــن اهللا عــز وجــل ورد خــاص بتلــك الواقعــة, 
  2معارض لدليل املخالف ملا حكم به احلاكم يف تلك الواقعة..)

وملــــا ســــئل القــــرايف عــــن قــــول بعــــض العلمــــاء عــــن ســــبب احلجيــــة وعــــدم الــــنقض: إن نقضــــه يــــؤدي إىل بقــــاء 
, أكـــد أن توجيهـــه الســـابق, وحتليلـــه حلقيقـــة عمـــل القاضـــي أوىل باألخـــذ مـــن أقـــوال اخلصـــومات أو أمـــر آخـــر

الفقهــاء, ألن هنــاك قاعــدة يف أصــول الفقــه وقواعــد الشــرع هــي أنــه إذا تعــارض اخلــاص والعــام, قــدم اخلــاص 
  على العام, وختريج األحكام على القواعد األصولية أوىل من إضافتها إىل املناسبات اجلزئية. 

لذي ذهب إليه القرايف ال ينبغي أن يظن بأن له أدىن نســبه أو عالقــة بالنظريــة الدينيــة الــيت تعلــل نشــوء وهذا ا
القضاء يف روما, حيث كان امللك هو الكاهن األكرب, وكان الكهنة هــم القضــاة, ينطقــون بــاحلكم وينســبونه 

س ومراســم, يســتخلص لآلهلــة يف صــورة معجــزة ظهــرت علــى ألســنتهم, وكــان ذلــك حماطــاً بشــكليات وطقــو 
جيــة بأنــه مظهــر للقدســية املســبغة هلــي, وتفســر هــذه النظريــة مبــدأ احلالكهنة من خالهلا احلكــم مــن القــبس اإل

على احلكم الصادر عن الكهنة, واليت تقضي أن ال يطرح سؤال على اآلهلة أكثر من مرة واحدة
 

.  

لسنة, وبأصول لغوية, وفقهية ومنطقيــة,  ذلك أن عمل القاضي اجملتهد يف اإلسالم مقيد بنصوص الكتاب وا
كمــا أن عملــه القضــائي لــه حــدود وقيــود شــرعية إذا خالفهــا كــان حكمــه القضــائي فاقــداً حلجيتــه , مســتحقاً 
لإلبطال, وكما قال القرايف: ليس له أنه ينشئ حكماً باهلوى واتباع الشــهوات, بــل البــد مــن أن يكــون ذلــك 

رب لدليل معتربالقول الذي حكم به قال به إمام معت
)3(

 .  
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ومن جهة أخرى فإن االجتهاد يف العرف اإلسالمي رتبة علمية, يصل إليها املسلم باجلهد العلمي اخلــالص, 
ــذه الرتبــة العلميــة الــيت تؤهلــه ملنصــب  الذي تظهر مثاره يف إنتــاج علمــي منظــور ومعــروف, فيعــرتف النــاس لــه 

  م فيه شخص أو أشخاص معينون.القضاء , وليس االجتهاد منصباً  كهنوتياً يتحك

وإذا كان البد من مقارنة رأي القرايف بالنظريات القانونية املفسرة ملبدأ حجية األمــر املقضــي , فإنــه أقــرب إىل 
تــك النظريــة املســماة بنظريــة القــوة املنشــئة للحكــم, والــيت تــرى أن احلكــم القضــائي ينشــئ أوضــاعاً جديــدة مل 

تكــن قبــل صــدوره 
)1(

رق بــني مــا ذهــب إليــه القــرايف وبــني مــا ذهبــت إليــه هــذه النظريــة يكمــن يف . غــري أن الفــ
مصدر تلك القوة املنشــئة يف احلكــم القضــائي. فبينمــا يــذهب بعــض أنصــار تلــك النظريــة إىل أن أســاس تلــك 

القـــوة يرجـــع علـــى اتفـــاق أو عقـــد قضـــائي يتفـــق اخلصـــوم مبقتضـــاه علـــى عـــرض النـــزاع علـــى القاضـــي
)2(

, يـــرى 
القاضــي الــذي تــوافرت فيــه  ءتقــدم أن مصــدر القــوة املنشــئة يف احلكــم القضــائي يكمــن يف إعطــا القــرايف فيمــا

خبصــوص احلادثــة موضــع النــزاع, واحلكــم القضــائي  االجتهــادالشروط الشرعية لتــويل منصــب القضــاء احلــق يف 
العــام  االجتهــاداخلــاص بتلــك الواقعــة. ولكــن القاضــي لــيس لــه حــق  االجتهــادعنده ليس إال تعبــرياً عــن ذلــك 

ع كلها, ولذلك مل يكــن ألي قــاض أن يــنقض حكــم قــاض آخــر اســتناداً هلــذا احلــق. وإمنــا ئالذي يشمل الوقا
مــن  احلــق املقضــي بــهخبصــوص النــزاع املعــروض عليــه, وحلكمــه الصــادر فيــه قــوة  االجتهــاديقتصــر حقــه علــى 

ه يف تشــريعه اخلــاص املتمثــل حيث عدم متكني أي شخص من نقضه, إال إذا خــرج هــذا القاضــي عــن حــدود
  يف حكمه القضائي.

أقــوى أســاس ميكــن أن  -فيمــا نعلــم –وهــذا األســاس الــذي جعلــه القــرايف ملبــدأ حجيــة احلكــم القضــائي هــو 
يســتند إليــه ذلــك املبــدأ, إذ أنــه يعطــي احلكــم القضــائي مــن القــوة مــا ال ميكــن معهــا التعــرض لــه مــن أيــة جهــة  

عليه أسباب النقض اليت فصلناها يف املطلب السابق, ألنه يضعه يف مرتبــة  كانت, ما دام صحيحاً , ومل ترد
التشريع اخلاص حبادثة النزاع, والتشريع ال ينتقض إال بالنسخ, والنسخ ال يكون إال من صــاحب الشــرع, وال 

فيهــا نســخ بعــد متــام الشــريعة وانقطــاع الــوحي. أمــا احلــاالت الــيت تقــدم ذكرهــا يف املطلــب الســابق فــإن احلكــم 
  ينقض ألنه يتبني أنه مل يصدر صحيحاً, ومل يأخذ قوة التشريع من البداية.

  :  القوانني فقهاءأساس مبدأ احلجية عند الفرع الثاين : 
                                                            

    184م ، ص1967راغب، وجدي, النظرية العامة للعمل القضائي, منشأة املعارف، د.ط، )1(
 .186نفسه, ص) 2(
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يف حتديد الفلسفة اليت يقوم عليها مبدأ احلجية اختالفاً كثــرياً, متثــل يف نظريــات كثــرية,  القانون فقهاءاختلف 
  ها ونذكر فيما يلي بعضاً آخر منها:سبقت إشارة قريبة على بعض

أخـــــذ القــــــانون الرومـــــاين بفكــــــرة احلجيـــــة تلبيــــــة حلاجــــــة اســـــتقرار احلقــــــوق الـــــيت يؤكــــــدها القضــــــاء يف  -1
أحكامه

)1(
.  

ا أنـــه يوجـــد شـــبه عقـــد بـــني طـــريف اخلصـــومة, يلتزمـــان مبوجبـــه  -2 نظريـــة العقـــد القضـــائي: ويـــرى أصـــحا
ت هــذه النظريــة لقيامهــا علــى افــرتاض بعيــد عــن مقدماً بقبول احلكم ولو كان غري عادل. وقــد هجــر 

الواقـــع
)2(

. مـــع أن هلـــذه النظريـــة أصـــالً تارخييـــاً, حيـــث كـــان شـــعب رومـــا القـــدمي يلجـــأ إىل املنازعـــات 
القانونية بقرار تعاقدي, فكان الفرد إذا نازعه آخر يف حقه يقــرتح عليــه حتكــيم فــرد ثالــث حمايــد, أو 

م إليه, والقرار الناتج عــن التحكــيم أو القســم يلــزم الطــرفني, يرتك القرار لضمري خصمه بتوجيه القس
ويولــد حقــاً غــري منــازع فيــه, وأمــا األشــكال الرمسيــة الــيت ظهــرت بعــد ذلــك فلــم تكــن ســوى تثبيــت 

للقرار التعاقدي يف حل النزاع حتت شكل منظم وحمدد
)3(

. 
اض مطابقة ما يقرره احلكــم نظرية احلقيقة: ويرى أنصار هذه النظرية أن أساس مبدأ احلجية هو افرت  -3

للحقيقة وأن هذه قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس
)4(

. 
ومــــع أن هــــذه النظريــــة هــــي النظريــــة الســــائدة يف الفقــــه الفرنســــي واملصــــري

)5(
, لكــــن هــــذا التفســــري  

يتعـــارض مـــع مـــا ذهـــب إليـــه كثـــريون مـــن أن حجيـــة األمـــر املقضـــي تصـــاحب احلكـــم القضـــائي منـــذ 

والدتــــه
)6(

ائيــــاً باســــتنفاذ مجيــــع طــــرق الطعــــن, إذ أن افــــرتاض إصــــابة   , وال تتوقــــف علــــى صــــريورته 
احلكم للحقيقة يقتضي أن ال يقبــل هــذا احلكــم اســتئنافاً وال معارضــة وال نقضــاً وال غــري ذلــك, ألن 

  قبول الطعن فيه معناه قبول حماولة تغيري ما هو حق وعدل.

                                                            

   305, ص1جـ،فتحي وايل قانون القضاء املدين, مرجع سابق) 1(
 .املرجع السابق ) 2(
   165مرجع سابق , ص ،وجدي راغب , النظرية العامة للعمل القضائي )3(
( مرجع ســابق) وجــدي راغــب, النظريــة العامــة للعمــل القضــائي ص  307, ص1فتحي وايل, قانون القضاء املدين, ج) 4(

 , ( مرجع سابق).191
 انظر: املرجعني السابقني.) 5(
( 132رمـــزي ســـيف , الوســـيط, ص, فتحـــي وايل, ( مرجـــع ســـابق) 615عبدالباســـط مجيعـــي, مبـــادئ املرافعـــات, ص) 6(

 مرجع سابق).
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لحة اســـتقرار املراكـــز واألوضـــاع القانونيـــة الـــيت تؤكـــدها وذهـــب كثـــري مـــن علمـــاء القـــانون إىل أن مصـــ -4
األحكام القضائية تكمن وراء مبدأ حجية األمر املقضي , وأن هذه املصلحة ال حتقق إال أن جيعــل 
للحمايـــة القضـــائية املتمثلـــة يف األحكـــام الـــيت تصـــدرها احملـــاكم حجيـــة تكفـــل ضـــمان االســـتقرار ملـــا 

راكــز القانونيــة, وإال فــال بــديل لــذلك ســوى وقــوف املعــامالت, تؤكده تلك األحكام من احلقوق وامل
وفقدان الثقة يف محاية مرفق القضاء للناس

)1(
 .  

وهذا االجتاه يف تفسري الدوافع الكامنة وراء التمسك مببدأ احلجية قريب إىل حد بعيد من االجتاه الذي تبنــاه  
  كثري من فقهاء املسلمني يف تعليل األخذ مببدأ احلجية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مظاهر حيازة الحكم لحجية األمر المقضي به:  المطلب الثالث

  متهيد :

                                                            

فتحــي وايل , قــانون القضــاء املــدين,  202, ص2م ج2005مكتبــة العلــم،د.ط،,أمحد،رســالة اإلثبــات أمحــد نشــأت,) 1(
 , ( مرجع سابق).299( مرجع سابق) أبو الوفا, التعليق على نصوص قانون اإلثبات , ص 308, ص1ج
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إن محـــل األحكـــام القضـــائية علـــى الصـــحة يف الظـــاهر, يســـتوجب احرتامهـــا, وترتيـــب آثارهـــا عليهـــا, وعـــدم 
ا حبجة االحتماالت الــيت مل تقــم عليهــا أدلــة معتــربة يف الشــرع. ويظهــر هــذا االحــرتام يف عــدة  تعطيل العمل 

      سنتناوهلا عرب هذا املطلب .مظاهر 

  قب ومتابعة أحكام من سبقوه من القضاه :أن ال يقوم القاضي بتعاألول:  الفرع

ليس للقاضي أن ينظر يف األحكام اليت صدرت عن غريه من القضــاة الــذين ســبقوه, إذا كــان أولئــك القضــاة 
قد حتققت فيهم مجيع شروط التولية من عدالــة وعلــم وغــري ذلــك, قــال ابــن فرحــون (فأمــا العــامل العــادل, فــال 

يز هلا, إن عرض فيها عارض بوجــه خصــومة, فأمــا علــى وجــه الكشــف يتعرض ألحكامه إال على وجه التجو 

هلا والتعقب فال, وإن سأله اخلصم ذلك..) 
)1(

 .  

وهذا املظهــر للحجيــة مقيــد مبــا إذا مل يقــم أحــد اخلصــوم بطلــب النظــر يف حكــم مــن األحكــام, ومل يكــن معــه 
عادة النظر يف حكم قضــائي ال جييــز حجة تدل على أن احلكم كان باطًال أو ظاملاً. أما جمرد طلب اخلصم إ

علــى أن بعــض فقهــاء الشــافعية يــرى ،  ع املــتظلم بينــة تشــهد بصــحة دعــواهللقاضي تلبية طلبه, إال إذا كان م
أن جيـــــوز للقاضـــــي أن يتعقـــــب أحكـــــام القضـــــاة الـــــذين ســـــبقوه, وإن مل يكـــــن ذلـــــك واجبـــــاً عليـــــه, زيـــــادة يف 

أســباب الــنقض الشــرعية, نقضــه, وهــذا قــول أيب حامــد االحتيــاط, حــىت إذا مــا وجــد حكمــاً فيــه ســبب مــن 
ال جييــزون للقاضــي أن يتعقــب  يــةاالســفراييين مــن الشــافعية. ولكــن بقيــة علمــاء الشــافعية ومجيــع فقهــاء املالك

 لـــى اســـتحقاق احلكـــم الـــنقض, لســـببني:أحكـــام القضـــاة الســـابقني مـــن غـــري مـــتظلم معـــه بينـــة شـــرعية تـــدل ع
ن يتشـــاغل مبـــاض مل يلزمـــه ومل يكلـــف بـــالنظر فيـــه, عـــن مســـتقبل جيـــب عليـــه. األول: أنـــه ال جيـــوز للقاضـــي أ

والثــــاين: أنــــه يتضــــمن معــــىن القــــدح يف القضــــاة الســــابقني, ألن الظــــاهر, كمــــا تقــــدم, نفــــوذ أحكــــامهم علــــى 

الصحة, وجيب صيانة القضاة عن االبتذال, ومرفق القضاء عن الوهن
)2(

 .  

اة الذين ســبقوه يف منصــب القضــاء, وانتهــت واليــتهم, فإنــه مــن وإذا مل جيز للقاضي أن يتعقب أحكام القض
باب أوىل أن ال ميكن القاضي من النظر يف أحكام القضاة اآلخرين, الــذي ال يزالــون يف واليــتهم, إذ الضــرر 

                                                            

   , (مرجع سابق).       74, ص 1تبصرة احلكام, ح –ابن فرحون  )1(

أدب القضــاء (مرجــع  –, ابــن أيب الــدم 691, ص 1, املــاوردي (مرجــع ســابق) ح208, ص 6األم, ح –الشــافعي  )2(
دار ,الصــــغري الشــــرح, اخلرشي،حممد،74, ص 1ام (مرجــــع ســــابق) حتبصــــرة احلكــــ –, ابــــن فرحــــون 81ســــابق) ص 

 .163, ص 7الكتب الناصرية ، ج
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مــن تتبــع أحكــامهم أشــد مــن تتبــع أحكــام القضــاة الســابقني, وقــد نــص بعــض علمــاء املــذهب املــالكي علــى 
ـــا, ورفـــع ذلـــك إىل األمـــري, فـــإن كـــان القاضـــي مأمونـــاً يف أنـــه: إذا اشـــتكى علـــ ى القاضـــي يف قضـــية حكـــم 

أحكامه, عدًال يف أحواله, بصرياً بقضائه, فليس لألمري أن يعرض له يف ذلك, وال يقبل شكوى من شكاه, 
وإن   وال جيلس الفقهاء للنظــر يف قضــائه, فــإن ذلــك مــن اخلطــأ إن فعلــه, ومــن الفقهــاء إن تــابعوه علــى ذلــك.

كان عنده متهماً يف أحكامه, أو غري عدل يف حاله, أو جاهالً بقضائه فليعزله وليــول غــريه, ولــو فعــل ذلــك 
األمري خمالفاً هلذا األصل, فــأجلس الفقهــاء, وأمــرهم بــالنظر يف تلــك احلكومــة, وتــابعوه علــى جهلــه وخمالفتــه, 

رد قضيته إىل رأي الفقهاء, فالرأي أنه جيــب أو أكرهوا على النظر, فرأوا فسخ ذلك احلكم ففسخه األمري, و 
على كل قاض ينظر يف احلكم بعد ذلك أو يرفع إليه أن ميضي احلكم املفسوخ, ويفســخ احلكــم الــذي أبرمــه 
األمــري ثانيــاً, والفســخ الــذي تكلفــه األمــري والفقهــاء باطــل, إال أن يكــون األول خمالفــاً لقطعــي مــن كتــاب أو 

, وحييز ما فعله األمري سنة أو إمجاع, فيمضي الفسخ
)1(

, وجاء يف الفتاوى اهلندية: (ليس للسلطان أن يأمر 

القاضــي بإعــادة النظــر يف القضــية أمــام العلمــاء) 
)2(

, فهــذه النصــوص الفقهيــة تــدل علــى أنــه لــيس ألحــد أن 
ظلم يتعقــب األحكــام الــيت يصــدرها القاضــي, حــىت وإن كــان ذلــك املتعقــب هــو األمــري أو اخلليفــة, إال أن يــت

  منه متظلم معه بينة مقبولة تدل على خمالفة احلكم للكتاب أو السنة أو اإلمجاع. 

احلديثـــة :  ال يصـــح تعقـــب األحكـــام القضـــائية بـــدون مـــتظلم, وإن كـــان املتعقـــب هـــو احملكمـــة  األنظمـــةويف 
ــم. كــذلك ال  خــالف األعلــى, إذ القاعــدة فيهــا أن النظــر يف خصــومات النــاس ال يكــون إال بنــاء علــى إراد

يف أن الطعن يف األحكام جيب أن يوجه ممن له مصلحة يف توجيهه, وإال فال يسمع وال ينظر 
)3(

  .  

يز تعقب احلكم القضــائي االبتــدائي, إذا طلــب ذلــك اخلصــم, وإن مل يكــن معــه أيــة حجــة جديــدة جتها ولكن
القـــــوانني الوضـــــعية  يريـــــد أن يطرحهـــــا أمـــــام القاضـــــي اجلديـــــد (قاضـــــي االســـــتئناف). وهـــــذا ممـــــا ختـــــالف فيـــــه

االجتهادات الفقهية اإلسالمية, إذ ال يصح عند فقهاء املســلمني إعــادة النظــر يف حكــم قضــائي صــادر وفــق 
الشــروط الشــرعية, إال إذا طلــب خصــم ذلــك واســتعد لتقــدمي احلجــج والبينــات الدالــة علــى اســتحقاق احلكــم 

                                                            

 , (مرجع سابق). 79, ص 1تبصرة احلكام, ح –ابن فرحون  )1(

        م).1980هـ/1400بريوت  – 3, (ط136, ص 5الفتاوى اهلندية ج –الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند  )2(

م). عبدالباســط 1940 –(مطبعــة فــتح اهللا إليــاس مبصــر  648املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ص  –حممد حامــد فهمــي  )3(
 .  496م) ص 1966شرح قانون اإلجراءات املدنية (دار الفكر العريب  –مجيعي 
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ء املســلمون علــى أن الــدعوى إذا فصــلت للنقض بوجود بعض األسباب املوجبة لذلك, ومن هنا نص الفقهــا

مرة بالوجه الشرعي, مستوفية لشرائطها الشرعية, فال تنقض وال تعاد 
)1(

 .  

ومـــن هـــذه الناحيـــة يتبـــني أن الفقـــه اإلســـالمي أكثـــر اعتبـــاراً حلجيـــة احلكـــم القضـــائي, وحفـــظ حرمـــة الوظيفـــة 
لنظــر يف قضــية مــن غــري ضــرورة أو حاجــة أو القضائية من القــوانني الوضــعية, إذ يــرى الفقهــاء يف جمــرد إعــادة ا

  فائدة جديدة ابتذاًال ينبغي أن يصان عنه القضاء.

  : إذا صدر بشكل صحيح  عدم جواز رجوع القاضي عن قضائه   الثاين:  الفرع

لــيس للقاضــي, يف الفقــه اإلســالمي, أن حيكــم يف حادثــة, مث يرجــع عــن حكمــه, أو يبطلــه, بنــاء علــى جتــدد 
اجتهاده, ولو فعل مل ينتقض احلكم, سواء أكان رجوعه بناء على تغري اجتهاده يف استنباط احلكم الشرعي 

ائن وتزكيــة الشــهود وقــوة الــذي طبقــه علــى اخلصــوم أم كــان بنــاء علــى تغــري اجتهــاده يف تقــدير الظــروف والقــر 

احلجج والبينات وحنو ذلك 
)2(

 .  

وممـــا جـــاء يف الفتـــاوى اهلنديـــة (إذا قـــال القاضـــي بعـــد مـــا قضـــى يف حادثـــة رجعـــت عـــن قضـــائي أو أبطلـــت 
حكمي, أو وقفــت علــى تلبــيس الشــهود, وأراد أن يبطــل حكمــه, ال يعتــرب هــذا الكــالم منــه, والقضــاء مــاض 

صحيحة, وشهادة مستقيمة, وعدالة الشهود ظاهرة على حاله, إذا كان بعد دعوى 
)3(

 .  

وهــذا املظهــر للحجيــة, كســابقه, مقيــد بقيــود وحــدود, فــإن تعــداها مل يعــد للحكــم حجيــة. وســيأيت تفصــيل 
هذه القيود واحلدود يف املطلب التايل بإذن اهللا تعاىل, ولكن نكتفي هنا باإلشارة إىل أن القاضي ليس له أن 

                                                            

م, ص 1913هـــ/1331الثانيــة,  الطبعــة –مباحــث املرافعــات والتوثيقــات والــدعاوي الشــرعية  –حممــد زيــد األبيــاين  )1(
48  

اهلنديــة  اوىالفتــ لشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد،, (مرجــع ســابق). ا208, 207, ص 6األم, ج –الشــافعي  )2(
األصـــول القضـــائية ص اعة،قر ،مرجـــع ســـابق ,183، مباحـــث املرافعـــات،ص األبيـــاين،مرجـــع ســـابق , 332, ص 3ج

    م.1921, طبع سنة 310

 (مرجع سابق).   333, 332, ص 3الفتاوى اهلندية, ج –الشيخ نظام  )3(
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الم من قال به, فإن وجــد فقيــه يرجع عن قضائه إال إذا كان يف خطأ بني وصريح, وال يوجد من فقهاء اإلس

واحد قال به, مل يكن للقاضي الذي أصدره أن ينقضه, وإن رأى أن غريه من اآلراء أحسن منه 
)1(

 .  

ومع أن بعض فقهاء املالكية أجاز للقاضي أن يفسخ حكماً أصــدره إىل مــا هــو أحســن منــه أصــوب, ولكــن 
لــو أجيــز ذلــك للقاضــي لكــان لــه فســخ احلكــم  الــراجح يف املــذهب عنــدهم أنــه ال جيــوز للقاضــي ذلــك, ألنــه

الثـــاين إىل حكـــم ثالـــث, والثالـــث إىل رابـــع .. وهكـــذا, وال يقـــف ذلـــك علـــى حـــد, وعندئـــذ ال يثـــق أحـــد مبـــا 
إذا ظــل القاضــي يف منصــبه, وأراد أن يغــري حكمــه الصــادر  ذلــك ضــرر شــديديف نــه مــن أحكــام, و يصــدر ع

ام الــيت أصــدرها قبــل العــزل بــال خــالف عنــه, أمــا إذا عــزل مث ويل, فلــيس لــه نقــض األحكــ
)2(

ومــن أخبــار  . 
الصــحابة الدالــة علــى ذلــك مــا روي عــن عمــر اخلطــاب رضــي اهللا عنــه أنــه حكــم يف مســألة املشــركة حبكــم مل 

اثلة,فشــرك فيهــا بيــنهم وبعدها بعــام واحــد عرضــت عليــه قضــية ممبني اإلخوة ألم واإلخــوة األشــقاء,يشرك فيه 

) قضــينا اليــوم وهــذه علــى مــا  يومئــذٍ  ذلــك قــال: (تلــك علــى مــا قضــينافلما ســئل عــن ،بالتســاوي
)3(

ومــن ، 
أخبار التابعني يف ذلك مــا ذكــر عــن القاضــي شــريح رمحــه اهللا تعــاىل أنــه كــان يقضــي بالقضــاء, مث يرجــع عنــه, 
فيقضي خبالفه, وال يرد ما كان قضى به أوًال, وشريح كان قاضياً يف زمن عمــر وعلــي رضــي اهللا عنهمــا, فمــا 

فعله فالظاهر أنه فعله مساعاً منهما 
)4(

 .  

يعترب خروج املنازعة من والية احملكمة أثراً من آثــار احلكــم القضــائي, فــال ميلــك القاضــي  األنظمة احلديثةويف 

دره, وال إحداث أي تغيري فيه أو إضافة إليه سحب احلكم الذي أص
)5(

.  

  الثالث: نفاذ القضاء يف اجملتهدات وعدم تأثره باختالف االجتهاد:  الفرع
                                                            

أدب القاضــي,  –(مرجــع ســابق), املــاوردي  71, ص 1(مرجع سابق), ابــن فرحــون ج 174األحكام ص  –القرايف  )1(
 (مرجع سابق).   682, ص 1ج

 , (مرجع سابق). 71, ص 1تبصرة احلكام, ح –ابن فرحون  )2(

ال ). وقــ6/255والبيهقــي يف ســننه الكبــري(  120-119ص  1، إعــالم املــوقعني ج 57ص  9املغــين البــن قدامــة ج)3(
 . احلكم): " هذا إسناد صاحل ترمجة580 –1/579الذهيب يف ميزان االعتدال (

, (مطبعـــــة 85, ص1املبســـــوط ج –. السرخســـــي 169, 168, ص 3شـــــرح أدب القاضـــــي ج –الصـــــدر الشـــــهيد  )4(
 هـ). 1324السعادة 

, (املعـــــارف/ 573, أبـــــو هيــــف املرافعـــــات املدنيـــــة ص 637املرافعــــات املدنيـــــة (ســـــابق) ص  –حممــــد حامـــــد فهمـــــي  )5(
 (مرجع سابق).  479شرح قانون اإلجراءات املدنية ص  –م). مجيعي 1915
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إذا صدر حكم قضائي يف حادثة معينة, ورفع هذا احلكم إىل قاض آخر, وجــب علــى اآلخــر احــرتام احلكــم 
مــا خيــالف نصــاً قطعيــاً مــن القــرآن أو الســنة, أو  الصادر, وعدم نقضــه, إذا كــان موضــوعه جمتهــداً فيــه, ولــيس

إمجاعــاً معتــرباً, ولــيس فيــه ظلــم واضــح صــريح ال شــك فيــه, فينفــذ كــل مــا فيــه خــالف وآراء فقهيــة, وإن كــان 

القاضــي الثــاين ال يــرى رأي القاضــي األول يف املســألة الــيت صــدر احلكــم فيهــا 
)1(

, وهــذا كلــه إذا كــان احلكــم 
حيح التولية وفق الشروط الشرعية, وضمن اختصاصه املنصوص عليه يف كتــاب األول قد صدر من قاض ص

التولية 
)2(

.  

وهــذا األصــل متفــرع عــن قاعــدة فقهيــة, وهــي أن االجتهــاد ال يــنقض باالجتهــاد, ألن االجتهــاد الثــاين لــيس 
بـــأقوى مـــن األول, وألن نقـــض االجتهـــاد باالجتهـــاد يـــؤدي إىل مفســـدة عامـــة, حيـــث ال يســـتقر حكـــم مـــن 
األحكام, إذ يكون معرضاً للنقض بتغري االجتهاد, والنقض معرض للنقض كــذلك .. وهلــم جــراً, ويف ذلــك 
مفســدة عظيمــة, كــذلك فــإن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم أمجعــوا علــى اعتبــار هــذا األصــل: فقــد حكــم أبــو 

هبكر رضي اهللا عنه يف مسائل خالفه فيها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه, ومل ينقض حكم
)3(

.  

وقد مر حكم عمر يف املشاركة بعدم املشاركة بــني نــوعي اإلخــوة, مث حكمــه باملشــاركة بيــنهم مجيعــاً مــن غــري  
أن يــنقض مــا حكــم بــه يف املــرة األوىل, كمــا يــروى عنــه أنــه قضــى يف مــرياث اجلــد بأحكــام خمتلفــة, ومل يكــن 

وبنـــاًء علـــى هـــذا األصـــل لـــو حكـــم قـــاض حنفـــي بـــبطالن خيـــار اجمللـــس, أو مبنـــع ،  يرجـــع عـــن أقضـــيته األوىل
القصــاص يف القتــل باملثقــل, أو بصــحة النكــاح بــدون ويل, مث عــرض قضــاؤه علــى قــاض آخــر ال يــرى صــحة 
هـــذه االجتهـــادات الفقهيـــة, فلـــيس لـــه أن يـــنقض تلـــك األحكـــام, ولـــو نقضـــها, لكـــان نقضـــه هلـــا مســـتحقاً 

ض آخر للنقض لو عرض على قا
)4(

 .  

                                                            

يقول القرايف يف كتابه القيم " اإلحكام" (أمجعت األمــة قاطبــة أن حكــم اهللا تعــاىل هــو مــا حكــم بــه القاضــي يف مســائل  )1(
 .  28د, وأن ذلك احلكم جيب إتباعه على مجيع األمة, وحيرم على كل أحد نقضه), ص االجتها

 –, ابــن فرحــون 28اإلحكــام ص  –, القــرايف 1970بغــداد  –(مطبعــة أســعد  323روضــة القضــاة ص  –السمناين  )2(
 .  208, 207, ص 6األم, ج –, الشافعي 71, ص 1تبصرة احلكام, ج

 .71, ص1, مرجع سابق, جتبصرة احلكام -ابن فرحون) 3(
 .113م،ص1990السيوطي، جالل الدين،االشباه والنظائر, دار الكتب العلمية، )4(
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فتفــرتض أن كــل حكــم صــادر مــن حمكمــة نظــرت القضــية ألول مــرة, هــو حكــم عليــه  األنظمــة احلديثــةأمــا  
, فيجـــوز الـــتظلم منـــه إىل حمكمـــة أعلـــى درجـــة مـــن احملكمـــة الـــيت أصـــدرته, وال حتيـــد اجلـــور شـــبهة اخلطـــأ أو 

كــم غــري قابــل لالســتئناف, وهــي القــوانني الوضــعية عــن هــذه الفكــرة إال يف أحــوال حمصــورة يبــني فيهــا أن احل
األحوال اليت يكون فيها موضوع الدعوى صــغرياً أو تافهــاً حبيــث ال يتحمــل املصــاريف الــيت يتكبــدها اخلصــوم 

يف االستئناف 
)1(

 .  

وهذه الفكرة السائدة يف القوانني الوضــعية ختتلــف اختالفــاً ظــاهراً عمــا هــو احلــال يف الفقــه اإلســالمي, حيــث 
ى أن كل حكم صادر عن قاض صحيح التوليــة ومســتوف للشــروط الشــرعية يعتــرب صــحيحاً يتفق الفقهاء عل

ما مل تقم قرينة أو بينة تدل على وجــود اخلطــأ فيــه أو اجلــور, وال جيــوز أبــداً أن يعــاد النظــر يف األحكــام مــا مل 
  تقم مثل تلك البينات والقرائن. 

غيريهــا, واألصــل فيهــا أنــه لــيس لقــاض أن يــنقض تنظيمــات خاصــة لــنقض األحكــام أو ت األنظمة احلديثــةويف 
أحكامــاً صــادرة عــن قــاض آخــر إال بواســطة الطــرق القانونيــة احملــددة, وبغــري هــذه الطــرق ميتنــع بصــورة مطلقــة 

علـــى أي قـــاض آخـــر أن يتعـــرض ألحكـــام أصـــدرها غـــريه, مهمـــا يكـــن عيبهـــا كبـــرياً, أو خطؤهـــا ظـــاهراً 
)2(

 .
ولقاضي االستئناف أن ينقض احلكم األول بناء على اجتهاد خاص يف تفسري القانون املطبق علــى املنازعــة, 
أو بنــاء علــى ظهــور أدلــة جديــدة أو بطــالن األدلــة الســابقة, وحملكمــة الــنقض أن تــنقض األحكــام بنــاء علــى 

بـــل إن اجتهـــادات حمكمـــة  تبنيهـــا الجتهـــاد خـــاص يف تفســـري القـــانون خمـــالف الجتهـــادات احملـــاكم األخـــرى,

ا لدى قضاة احملاكم األخرى  النقض يف تفسري القانون تغدو من الناحية الواقعية هي السائدة وامللتزم 
)3(

 .  

يصــبح احلكــم ذا حصــانة مطلقــة مــن الــنقض أو حــىت جمــرد إعــادة النظــر فيــه إذا اســتنفذ  األنظمــة احلديثــةويف 
, أو بفــوات مواعيــدها القانونيــة, مهمــا ظهــر خطؤهــا أو جورهــا اخلصــوم مجيــع طــرق الطعــن باســتعماهلا فعــالً 

بعــد ذلـــك. وهـــذه الفكـــرة أيضـــاً ختتلـــف أيضـــاً عمــا ذهـــب إليـــه فقهـــاء املســـلمني, إذ كلهـــم جممعـــون علـــى أن 

                                                            

  623, 622مرجع سابق،ص  املرافعات املدنية والتجارية, –أبو هيف  )1(

  645املرافعات املدنية والتجارية ،مرجع سابق،  ص  –حممد حامد فهمي  )2(

. فتحي وايل مبــادئ قــانون القضــاء 66مبادئ املرافعات,مرجع سابق، ص  –عبدالباسط مجيعي وحممد حممود إبراهيم  )3(
 م.  1975, دار النهضة العربية 2ط  – 633املدين, ص 
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احلكـــم القضـــائي إذا وقـــع فيـــه اخلطـــأ أو اجلـــور, وقـــام علـــى ذلـــك أدلـــة مقبولـــة شـــرعاً وجـــب نقضـــه وإبطالـــه, 
  ن اهللا تعاىل. وسيأيت تفصيل ذلك بإذ

  الرابع: احرتام األحكام السابقة واعتبارها يف القضايا احلادثة:  الفرع

والعمــل  أحكــامهم وإذا كان من الواجب على القاضي أن حيــرتم القضــاة اآلخــرين, فإنــه مطالــب أيضــاً بتنفيــذ
والعــادل  (: تقــدم ا وأخذها بعني االعتبار عند إصدار أحكام جديدة, ويشري إىل ذلك قول ابن فرحــون امل

العــامل مــن القضــاة ال يتعــرض ألحكامــه إال علــى وجــه التجــويز هلــا إن عــرض فيهــا عــارض بوجــه خصــومة), 
والتجويز هلا يعين تصحيحها واعتبارها يف اخلصومات احلادثة بعد ذلــك. ويقــول احلســام الشــهيد: (إذا قضــى 

..) ينفذ هذه القضية وميضيها , فإنهقاض آخر يرى خالف ذلكلبقول البعض وحكم بذلك, مث رفع 
)1(

 .  

بل ذهب الفقهاء إىل أن كل قاض رفعت إليه قضية قضي فيها مرتني حبكمني خمتلفني, ملــزم بإبطــال احلكــم 
الثــاين, وإمضــاء احلكــم األول, إذا كــان صــادراً يف مســألة جمتهــد فيهــا, وال جيــوز لــه أن يعتمــد احلكــم الثــاين, 

له, ال يكون له أية حصانة قضائية, وجيب نقضه إذا عرض على القضــاء وكل حكم صدر بعد األول خمالفاً 

يف خصومة جديدة 
)2(

.  

تــذهب إىل مثــل مــا تقــدم, وتقضــي بــأن علــى القضــاة احــرتام مــا حكــم بــه ســابقاً, واعتبــاره  واألنظمــة احلديثــة
القضـــائية الـــيت ألي مـــن اخلصـــوم مســـتنداً وحجـــة يف أيـــة دعـــوى ترفـــع بعـــده, وذلـــك حتقيقـــاً الســـتقرار احلمايـــة 

مينحهــا احلكــم القضــائي ألحــد اخلصــوم 
)3(

. ومــن هــذا املنطلــق جعلــت القــوانني خمالفــة احلكــم ملبــدأ احلجيــة 
ســـبباً مـــن األســـباب الـــيت ميكـــن حملكمـــة الـــنقض (التمييـــز) أن تســـتند إليهـــا يف حكمهـــا بـــنقض ذلـــك احلكـــم 

املخالف 
)4(

.  

                                                            

, وانظــر مثــل ذلــك يف أدب القضــاء البــن أيب الــدم 110, ص 3الصدر الشهيد، ،شرح أدب القاضي،مرجع ســابق،ج )1(
 ع سابق . ،مرج 81ص 

    110, ص 3شرح أدب القاضي،مرجع سابق, ج –الصدر الشهيد  )2(

 , (مرجع سابق).  272, 269, ص 1قانون القضاء املدين, ج –فتحي وايل  )3(

م, ولكــن البــد مــن مالحظــة أن هــذا الســبب ال يتحقــق 1977, ط 417قــانون القضــاء املــدين  , ص  –فتحــي وايل )4(
 –لقضائي إىل مرحلة قوة األمــر املقضــي, ومل يعــد باإلمكــان الطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة إال إذا وصلت حجية احلكم ا

 انظر املرجعني السابقني.  
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  :  بعد صدوره من الشبهات يف البينات اليت استند إليهااخلامس: عدم تأثر احلكم القضائي مبا حيدث  الفرع

إذا صدر احلكم القضائي, وكان مبنياً على شهادة شهود عدول يف الظاهر, ومســتوفيا للشــروط األخــرى, مث 
حدث بعد ذلك بعض الشبهات حول شهادة الشهود, مل يــؤثر ذلــك علــى احلكــم, وظــل الزم التنفيــذ, وقــد 

شــك يــدفع احلكــم قبــل صــدوره, وال يرفعــه بعــده) قــالوا يف هــذا املعــىن: (ال
)1(

. ومثــال تلــك الشــبهات الــيت ال 
ــم كــانوا كــاذبني, فلــو فعلــوا  م, أو يرجــع بعضــهم, ويعرتفــوا أ تــؤثر يف احلكــم أن يرجــع الشــهود عــن شــهادا
ذلك مل ينتفض احلكم ســواء أكــان رجــوعهم قبــل اســتيفاء احلــق املقضــي بــه أم بعــده. ولكــن إذا كــان الرجــوع 

االستيفاء, ألن هذه احلقــوق تســقط بالشــبهات, لقــول الرســول قبل االستيفاء يف احلدود أو القصاص مل جيز 
عليه الصالة والسالم: (ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم, فإن كان له خمرج فخلوا سبيله, فإن اإلمــام 

أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة) 
)2(

, والشك يف أن رجوع الشــهود شــبهة ظــاهرة, فينــتقض 

السبب احلكم هلذا 
)3(

ومع أن احلكم ال ينــتقض برجــوع الشــهود, إال أن الشــهود يغرمــون مــا كــانوا ســبباً يف ، 

تفويته من احلق على احملكوم عليه 
)4(

.  

هذا وإن عدم انتقاض احلكم برجوع الشهود هــو مــذهب مجهــور فقهــاء املســلمني, وهــو املعتمــد يف املــذاهب 
عني والظاهريــة, ورأوا أن احلكــم ينــتقض برجــوع الشــهود عــن األربعة, وقد خــالفهم يف ذلــك بعــض فقهــاء التــاب

م, ألن الشهادة سبب احلكم, فإذا بطلــت الشــهادة بطــل احلكــم, ضــرورة أنــه إذا بطــل الســبب بطــل  شهادا
املســبب, كمــا لــو تبــني أن الشــهود كــانوا كفــاراً. ومــن الفقهــاء مــن قــال بــنقض احلكــم إذا رجــع الشــهود قبــل 

عـــده االســـتيفاء, وال يـــنقض ب
)5(

. وأمـــا مجهـــور الفقهـــاء فقـــد رأوا أن احلكـــم قـــد اســـتوىف شـــروطه, وانبـــىن علـــى 
شــهادة صــحيحة مســتوفية الشــروط, والرجــوع حيتمــل الصــدق كمــا حيتمــل الكــذب, فهــو ظــين, فــال يــؤثر يف 
م فســقة, والفاســق ال يــنقض احلكــم  احلكم الذي انبىن على سبب مؤكــد, ورجــوع الشــهود اعــرتاف مــنهم بــأ

                                                            

 هـ).  1327(املطبعة العثمانية  14, ص 1قرة عيون األخبار (تكملة رد املختار) ج –حممد عالء الدين عابدين  )1(

ويف إســناده يزيــد بــن زيــاد الدمشــقي، وهــو ،  198, ص 6الرتمذي ،حممد بن عيسى،ســنن الرتمــذي, مرجــع ســابق،ح  )2(
      ضعيف

     246, ص 9ابن قدامة ،املغىن، مرجع سابق،ج )3(

 ،مرجعني سابقني.   246, ص 9املغين ج –, ابن قدامة 136مباحث املرافعات الشرعية ص  –األبياين  )4(

تكملــة  –,. العقــيب 246,مرجــع ســابق ص 9, ابــن قدامــة ،املغــين, ج429, مرجــع ســابق،ص 9احمللــى جابــن حزم، )5(
 ,  .   278, ص 2اجملموع،مرجع سابق ج
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ة كبــرية ولو نقض احلكم بالرجوع جلاز نقض الرجوع بالرجوع عنه أيضــاً.. وهلــم جــراً ويف ذلــك مفســد بقوله,
ة يف القضاء والشهادات. ومن جهة أخرى فإن الرجــوع إقــرار وهــو حجــة قاصــرة, وال على الناس, وانتزاع الثق

إىل وجــوب الضــمان  يســري أثــره إال علــى املقــر, وال يصــيب اآلخــرين, ولــذلك ذهــب القــائلون بعــدم الــنقض
على الشاهد إذا رجــع عــن شــهادته بعــد احلكــم, ســواء أكــان املشــهود بــه مــاال أم غــريه, وســواء أكانــت العــني 
قائمـــة أم تالفـــة, فيجـــب علـــى مـــن رجـــع التعـــويض علـــى احملكـــوم عليـــه, ألنـــه أتلـــف عليـــه مالـــه وفـــوت عليـــه 

كم باق كما تقدم مصلحته, وأما الطرف احملكوم له, فيسلم له احملكوم به, ألن احل
)1(

.  

وهــذا الــذي اتفــق عليــه فقهــاء املــذاهب األربعــة يف الرجــوع خــاص مبــا عــدا حالــة شــهادة الــزور, فإنــه إذا ثبــت 
بالدليل أن الشهادة كانت زوراً كاعرتاف الشــهود بــذلك وجــب نقــض احلكــم عنــد فريــق مــن الفقهــاء, خالفــاً 

أيضــاً, وإمنــا ينفــذ احلكــم عنــدهم, ويعاقــب شــاهد  حيــث ال يــرون نقــض احلكــم يف شــهادة الــزور 2 للمالكيــة

الزور بالغرامة والتعزير 
)3(

 .  

ومن الشبهات اليت ال تؤثر على احلكم الصادر بناء على اإلقرار, رجوع املقر عــن إقــراره بعــد صــدور احلكــم, 
ال يــؤثر علــى وذلــك يف حقــوق اآلدميــني وحقــوق اهللا تعــاىل الــيت ال تــدرأ بالشــبهات كالزكــاة والكفــارات, فإنــه 

احلكم, بل ال ينظر إليه وإن صدر قبل احلكم, لتعلق حق املقــر لــه بــاملقر بــه 
)4(

, وأقــوال الفقهــاء وإن كانــت 

مطلقة ال حتدد وقت الرجوع, لكنه يشمل الرجوع بعد احلكم من باب أوىل 
)5(

 .  

ومــن الشــبهات الــيت ال تــؤثر علــى البينــات تغــري حــال الشــاهد بعــد احلكــم: فلــو طــرأ الفســق أو العــداوة بعــد 
احلكــم, مل يــؤثر عليــه ومل مينــع مــن تنفيــذه وكــذلك لــو غــري الشــاهد أقوالــه بعــد احلكــم زيــادة أو نقصــاً فــال أثــر 

                                                            

، انظــر تفصــيل أحكــام الرجــوع عــن الشــهادة, ومــذاهب الفقهــاء وأدلــتهم يف هــذه املســألة عنــد حممــد   1/174البهجــة )1(
 .    787 -781القسم الثاين, ص  –مصطفى الزحيلي يف رسالته القيمة (وسائل اإلثبات) 

 1/174،  السالم ، البهجة يف شرح التحفة التسويل،علي بن عبد )2(
, 786القســـم الثـــاين  –وســـائل اإلثبـــات  –,  , حممـــد الزحيلـــي 262, ص 9غـــىن, مرجـــع ســـابق، جامل –ابـــن قدامـــة  )3(

 رسالة دكتوراة.  

, 346, ص 2املهـــــذب, ج –م, إبـــــراهيم الشـــــريازي 1910, 1, ط332, ص 7بـــــدائع الصـــــنائع, ج –الكاســــاين  )4(
 من جملة األحكام العدلية.   1588وانظر املادة 

 .  140قراعة ،علي، األصول القضائية،مرجع سابق,ص  )5(
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أنه كان أخطأ يف املبلغ, وأنه مائتــان هلذا التغيري على احلكم, فلو شهد بأن الدين مئة, فحكم به, مث شهد ب

أو مخسون, مل ينظر إىل كالمه, ويبقى احلكم على حاله 
)1(

 .  

  السادس: عدم تأثر احلكم القضائي مبا يظهر بعد صدوره من بينات ال تدل على خطأ فيه:  الفرع

ــ ا: فــإن دلــت خيتلف أثر ظهور بينات جديــدة مل يطلــع عليهــا القاضــي عنــد إصــدار حكمــه بــاختالف دالال
هذه البينات على خطــأ وقــع فيــه القاضــي عنــد إصــدار حكمــه, وكانــت داللتهــا علــى ذلــك قطعيــة لــيس فيهــا 
احتمال, وجب نقض احلكم, ألن ما ابتــىن علــى خطــأ كــان خطــأ مســتحقاً للــنقض. ولكــن إذا مل تــدل هــذه 

تهــا علــى ذلــك, بــأن كــان البينــات علــى أن القاضــي كــان قــد وقــع يف اخلطــأ, أو وجــد احتمــال معتــرب يف دالل
حكمــه ســليماً ولــو مــن بعــض الوجــوه, والســبب الــذي بنــاه عليــه ســليماً ولــو علــى بعــض االحتمــاالت فــإن 

ظهــور البينــات اجلديــدة, واحلــال هــذه, ال أثــر لــه علــى ذلــك احلكــم يف الــراجح 
)2(

. ذكــر ذلــك الســيوطي يف 
ما تقدم هو ترجيحه اخلــاص بــه. غــري أن هــذا الــذي األشباه والنظائر, وذكر أنه مل ير نقًال يف هذه املسألة, و 

رجحــه الســيوطي هــو مــا يفهــم مــن بيــان القــرايف لنــواقض احلكــم القضــائي, حيــث اقتصــر يف حتديــد أســباب 
الــنقض علــى مــا يــؤدي إىل كشــف اخلطــأ يف احلكــم نفســه بكونــه خــالف نصــاً أو إمجاعــاً, أو اخلطــأ يف ســببه  

فــيفهم مــن ذلــك البيــان أن كــل مــا يســتجد مــن البينــات, أو التغيــري  كــاحلكم بشــهادة كفــار, أو ببينــة مــزورة
فيهــا, إذا كــان ال يــؤدي إىل كشــف خطــأ يف احلكــم أو ســببه, فإنــه ال يــؤثر علــى احلكــم, بــل يبقــى صــحيحاً 

واجب التنفيذ ملزماً ألطراف اخلصومة 
)3(

 .  

ره ابــن فرحــون مــن ه الرابــع الــذي ذكــوممــا يتفــق مــع هــذا الفهــم بعــض الفــروع الفقهيــة الدالــة عليــه ومنهــا: الوجــ
ــا, فــإن ســحنون مــن  موجــوه طلــب احملكــو  عليــه فســخ احلكــم عنــه, وهــو أن يــأيت احملكــوم عليــه ببينــة مل يعلــم 

علماء املالكية ذهب على أن القاضي ال يسمعها وينفذ احلكم كما صدر أوًال, وكــذلك الوجــه الثــامن, وهــو 
كــذا, فــإن القاضــي ال يقبــل منــه ذلــك, وال يــنقض احلكــم قــوًال أن يقــول احملكــوم عليــه: كنــت أغفلــت حجــة  

                                                            

,  , حممـــد 343،مرجـــع ســـابق, ص 2املهـــذب, ج –,  , الشـــريازي 429, ص 9ابـــن حـــزم ، احمللى،مرجـــع ســـابق,ج )1(
 ,.   772وسائل اإلثبات, مرجع سابق، ص  –الزحيلي 

, (مرجـــع 117ه والنظـــائر, ص األشـــبا –, (مرجـــع ســـابق), الســـيوطي 283, ص 20تكملـــة اجملمـــوع, ج –العقـــيب  )2(
 سابق.  

 (مرجع سابق).  117األشباه والنظائر, ص  –السيوطي  )3(
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واحــداً 
)1(

, ومــن ذلــك فتــوى الشــيخ علــيش يف (رجــل ادعــى أنــه يســتحق ثلــث قطعــة أرض يتملكهــا مجاعــة, 
بســبب اإلرث عــن جدتــه ألبيــه, ورفــع دعــواه إىل القاضــي, فــأنكروا, فــادعى أن لــه بينــة مث اعــرتف بأنــه عجــز 

بعــدم اســتحقاقه شــيئاً فيهــا مث نــازع هــذا احملكــوم عليــه وأراد إقامــة بينــة), حيــث  عــن إقامتهــا فحكــم القاضــي
ــا, والبــد مــن مينينــه  أفــىت بأنــه ال تســمع دعــواه وال بينتــه إال لعــذر حيلــف عليــه, كنســيان بينــة أو عــدم علمــه 

على دعوى النسيان أو عدم العلم 
)2(

 .  

ليــه قيــام بينــات جديــدة بعــد صــدوره صــحيحاً, وإن فيتحصــل مــن تلــك الفــروع أن احلكــم القضــائي ال يــؤثر ع
تعارضت مع البينات اليت حكم القاضي بناء عليها, ما مل يقم احملكوم عليه الــدليل علــى نســيانه هلــا أو عــدم 
ــا مل يســمع منــه  ا, فإن صــرح بعلمــه هلــا, أو مل يســتطع إقامــة الــدليل علــى نســيانه هلــا أو عــدم علمــه  علمه 

ل عن اإلمام مالك يف املدونة القاضي, وهذا ما نق
)3(

, ولكن تقدم أن ســحنون يــرى عــدم النظــر يف البينــات 
ا أم مل يكن.    اجلديدة اليت تظهر بعد إصدار احلكم السليم, سواء أكان عاملاً 

ويتفق مع هذا االجتاه الرأي الفقهي القائل بعدم جواز إبــداء الــدفع بعــد صــدور احلكــم القضــائي, ألن الــدفع 
مثبتــــاً لــــيس إال ظهــــور نــــوع جديــــد مــــن البينــــات, فــــإن كــــان ال يــــؤدي إىل كشــــف خطــــأ يف احلكــــم  إذا كــــان

القضائي, فهو مثل البينات اجلديدة اليت ال تؤدي إىل إبطــال احلكــم الســابق. والقــول بعــدم جــواز الــدفع بعــد 
ن أمههــا أن احلكــم هــو رأي عنــد احلنفيــة, وهنــاك رأي آخــر مفــاده جــواز إبــداء الــدفع بعــد احلكــم بشــروط مــ

يتضــمن الــدفع إبطــال احلكــم القضــائي إذا ثبــت, وذلــك كمــا لــو ادعــى املــدعي داراً بــاإلرث مــن أبيــه, وبــرهن 
ا, وبعد ذلك ادعى املدعى عليه أن اشرتى هذه الدار من مورث املدعي, صح هذا  على ذلك, فقضي له 

بني القولني السابقني, وقريباً مما ذكر عن  الدفع ونقض به احلكم األول. ويرى الشيخ زيد األبياين رأياً وسطاً 
فريق من فقهاء املالكية, وهو أنه: إن كان ما يستند عليه الــدافع خفيــاً, ومل ميكــن احلصــول عليــه وقــت الســري 
يف الــدعوى, كــان الــدفع مقبــوًال, ونقــض بــه احلكــم, وأمــا إذا كــان مــا يســتند عليــه غــري خــاف فــال يقبــل منــه. 

                                                            

 , (مرجع سابق). 81, 80, ص 1تبصرة احلكام, ح –ابن فرحون  )1(

    156, ص 7اخلرشي، حممد بن عبد اهللا ،شرح اخلرشي،مرجع سابق, ج -  )2(
 .      289, ص 2عليش،حممد بن أمحد ، فتح العلي املالك, ج - 

, 13هـــ،ج1323,دار صــادر طبعــة مصــورة عــن طبعــة دار الســعادة 137املدونــة,اإلمام مالــك بــن أنــس األصــبحي،  )3(
 , ص12, وج 175ص 
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وضــوعي هــذا بالنســبة للــدفع امل
)1(

, وأمــا دفــع اخلصــومة, وكــذلك الــدفوع الشــكلية (كالــدفع بعــدم اختصــاص 
القاضي), فإنه ال يصح إبداؤه بعد احلكم, ولكن قبله, فإن أبــداه بعــد احلكــم مل يســمع دفعــه, وبقــي احلكــم 

القضائي نافذاً 
)2(

.  

يدخل يف معىن حجية األمر املقضي أنه ال جيوز للقاضي أن يعيــد النظــر يف قضــية ســبق األنظمة احلديثة ويف 
أن أصدر حكماً فيها, بناء على ظهور أدلة جديد مل يسبق لــه أن اطلــع عليهــا عنــد إصــدار احلكــم, كمــا ال 
 جيـــوز لـــه إعـــادة النظـــر فيهـــا مـــن أجـــل توجيـــه اليمـــني احلامســـة, وال مـــن أجـــل طلـــب اســـتجواب اخلصـــم بأمـــل

احلصول على إقــراره 
)3(

. هلــذا إذا رفــع شــخص دعــوى ملكيــة علــى أســاس عقــد بيــع اشــرتى مبوجبــه املــال حمــل 
النزاع, واستند إىل ورقــة مكتوبــة, ورفضــت الــدعوى, فــال جيــوز لــه إعــادة رفــع الــدعوى علــى أســاس عقــد البيــع 

نفســــه مســــتنداً إىل دليــــل إثبــــات آخــــر 
)4(

وز نقضــــها أمــــام حمكمــــة . ومــــع هــــذا فــــإن األحكــــام االبتدائيــــة جيــــ

االســـتئناف ببينـــات جديـــدة أو دفـــوع جديـــدة 
)5(

. وجيـــوز للمحكمـــة نفســـها الـــيت أصـــدرت احلكـــم أن تعيـــد 

النظر يف البينات واحلجج اليت بين عليها احلكم إذا ثبت تزويرها 
)6(

 .  

  السابع: خضوع اعتقادات اخلصوم اخلاصة يف اجملتهدات حلكم القاضي:  الفرع

يعىن هذا املظهر أنه جيــب علــى اخلصــوم االلتــزام حبكــم القاضــي, وإن كــان حكمــه مبينــاً علــى اجتهــاد خمــالف 
ملـــذهبيهما أو مـــذهب أحـــدمها, وال أثـــر يف ذلـــك لدرجـــة املتقاضـــي يف االجتهـــاد, والعـــامي والفقيـــه ســـواء يف 

ائي خبــالف مــا يعتقــده احملكــوم وجوب االلتزام حبكم القاضي, جاء يف الفتاوى اهلندية (إذا كان احلكــم القضــ
                                                            

 وهو ما يقصد به إبطال دعوى املدعي بنحو الدفع بإبراء أو قضاء أو حوالة أو بيع أو هبة.   )1(

, (مرجــع ســابق), ابــن جنــيم 457, ص 2, وج27, 26, ص 1جقــرة عيــون األخيــار,  –حممــد عــالء الــدين عابــدين  )2(
أصــول  –, علــي حيــدر أفنــدي 231, ص 3هـــ, مصــر, والبحــر الرائــق ج1322, ط 89األشــباه والنظــائر, ص  –

 من جملة األحكام العدلية.  1840) املادة 1923(مطبعة الرتقي بدمشق  120, 119استماع الدعوى, ص 

, 268, ص 1,وايل،فتحـــي، قـــانون القضـــاء املـــدين, ج205, ص 2نشـــأت، أمحد،رســـالة اإلثبـــات,مرجع ســـابق، ج )3(
 مرجع سابق .  

 .  268, ص 1قانون القضاء املدين,مرجع سابق،ج –فتحي وايل  )4(

, 22, 21نظريـــة الـــدفوع, ص:  –, أبـــو الوفـــاء 562م, مصـــر, ص 1969أصـــول املرافعـــات طبـــع  –أمحـــد مســـلم  )5(
 , (مرجع سابق).  414شرح قانون اإلجراءات املدنية ص  –مجيعي  –لطبعة الرابعة, عبدالباسط ا

 .  623مبادئ قانون القضاء املدين, (مرجع سابق) ص  –فتحي وايل  )6(
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لـــه أو احملكـــوم عليـــه, وجـــب عليـــه أن يتبـــع حكـــم القاضـــي, ويـــرتك رأي نفســـه, ســـواء كـــان عاميـــاً أو جمتهـــداً, 

وسواء كان احلكم باحلرمة وهو يعتقد احلل أو العكس) 
)1(

. وبناء على ذلك قال العلماء: لــو أن فقيهــاً قــال 
الصــيغة مــن صــيغ التطليــق بــالثالث الــذي ال تصــح فيــه الرجعــة قبــل المرأته: أنت طــالق البتــة وكــان يــرى هــذه 

نكاح شخص آخر, ورفعــت زوجتــه عليــه دعــوى بأنــه فعــل مــا يقتضــي الرجعــة, فقضــى القاضــي بالرجعــة بنــاء 
على االجتهاد الذي يرى هذه الصيغة تطليقة واحدة, وسع ذلــك الفقيــه أن يقــيم مــع زوجتــه, ويرجعهــا إليــه, 

يلتزم باجتهاد نفسه, وكذلك إذا كان اعتقــاد املطلــق الــذي قــال المرأتــه: أنــت طــالق البتــة, ويلتزم باحلكم وال 
أن هـــذه الصـــيغة تفيــــد التطليـــق واحـــدة, فخطــــب امرأتـــه وتزوجهــــا علـــى مهـــر جديــــد وشـــهود, مث رافعتــــه إىل 

ــا وال يســع املــرأة أن متكنــه  القاضــي فجعلهــا ثالثــاً, وفــرق بينهمــا, فــإن ال يســع الــزوج أن يقر
)2(

, وكــذا كــل 
قضاء مما خيتلف فيه الفقهاء من حترمي أو حتليل أو اعتقاد أو أخــذ مــال أو غــري ذلــك ينبغــي للمتفقــة املقضــي 

عليه األخذ بقضاء القاضي, وأن يدع رأيه, ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي, ويأخذ ما أعطاه 
)3(

.  

الفقهــاء فــأفتوه فيهــا حبــالل أو حــرام, عنهــا  علــم لــه, إذا حــدثت لــه حادثــة, فســألوال خــالف يف أن مــن ال 
وقضى عليه قاضي املسلمني خبالف ذلك, وهم ما خيتلف فيــه الفقهــاء, فينبغــي لــه أن يأخــذ القضــاء, ويــدع 
عنه ما أفتاه الفقهاء. وهــذا خبــالف مــا لــو تغــريت الفتــوى, ومل تقــرتن بقضــاء, فلــيس هلــا مــا للحكــم القضــائي 

هــاً عاملــاً قــال المرأتــه: أنــت طــالق البتــة, وهــو يــرى أن هــذه الصــيغة ثــالث, من أثر اإللزام السابق, فلو أن فقي
ــا  ــا حرمــت عليــه, مث رأى رأي عمــر بــن اخلطــاب يف ذلــك, وأ فأمضــى رأيــه فيهــا فيمــا بينــه وبينهــا, وعــزم أ

                                                            

 , (مرجع سابق).   354, ص 3الفتاوى اهلندية, ج –الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند  )1(

الفرق عند الفقهاء بني هذه املسألة, ومسألة عدم نفــوذ األحكــام يف البــاطن, كمــا لــو كــان الشــهود زوراً, وشــهدوا علــى  )2(
زواج رجل من امرأة, فقضى القاضي بالزواج حيث ال حيل ألحدمها معاشــرة اآلخــر, بــأن كــال منهمــا يف مســألة شــهادة 

طريــق احلكــم وهــي الشــهادة, بينهمــا يف املســألة األخــرى ال  الــزور متــيقن مــن خطــأ القاضــي, واخلطــأ ثابــت عنــدمها يف
 –يوجد خطأ مقطوع به, وإمنا اختالف يف االجتهــاد والــرأي, وحكــم القاضــي يقطــع اخلــالف: انظــر: الصــدر الشــهيد 

 , (مرجع سابق).    186, 185, ص 3شرح أدب القاضي, ج

لقضــاء عليــه ولــيس لــه, فــإن كــان القضــاء لــه يتبــع اجتهــاد يــرى بعــض الفقهــاء أن اجملتهــد يتبــع رأي القاضــي إذا كــان ا )3(
نفسه وال يتبع اجتهاد القاضي وهو قول أيب يوســف مــن جمتهــدي احلنفيــة, وتابعــه يف ذلــك اخلصــاف يف أدب القاضــي 

ـــرأي لـــيس فيـــه أي جتـــاوز ملبـــدأ 186, ص 3الصـــدر الشـــهيد, شـــرح أدب القاضـــي, ج – , (مرجـــع ســـابق), وهـــذا ال
ي, ألن احملكوم عليه لــيس لــه أي ســبيل للــتخلص مــن احلكــم أو احليلولــة دون تنفيــذه وأمــا إعطــاء حجية احلكم القضائ

 احلق للمحكوم له بعدم االلتزام, فإنه ال خيدش احلجية, إذ لكل إنسان أن يتنازل عن حقه. 
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هــا تطليقة واحدة, وأنه ميلك الرجعة, وجب عليــه إمضــاء رأيــه األول الــذي كــان عــزم عليــه مــن امرأتــه, وال يرد
زوجــة لــه بــرأي حــدث منــه. والفــرق بــني القضــاء والفتــوى, أن قضــاء القاضــي يهــدم الــرأي, والــرأي ال يهــدم 

القضاء وال يهدم الرأي 
)1(

 .  

ومن الفروع اليت بناهــا فقهــاء الشــافعية علــى هــذه القاعــدة أن رجــًال لــو خــالع زوجتــه ثالثــاً, مث تزوجهــا الرابعــة 
مث تغري اجتهاده وهــو بــاق معهــا بــذلك النكــاح, قــال أبــو حامــد الغــزايل:  بال حملل, العتقاده أن اخللع فسخ,

(إن حكم حاكم بصحته مل جتب عليه مفارقتها, وإن تغري اجتهاده), وقال يف تعليل ذلك (إمنــا يفعــل ذلــك 
ــا), مث  ملصلحة احلكم, فإنه لــو نقــض االجتهــاد باالجتهــاد لــنقض ولتسلســل فاضــطربت األحكــام ومل يوثــق 

وإن مل حيكم حاكم فاملختار وجوب املفارقة ملا يلزم يف إمساكها من الوطء احلرام على معتقده) قال: (
)2(

 .  

ومن تلك الفروع الــيت خرجــت علــى أن القضــاء يهــدم الــرأي ولــيس العكــس مــا حكــاه القاضــي الشــافعي ابــن 
ــا أيب الدم يف أدب القضاء عن األصحاب, أن احلنفــي إذا خلــل مخــراً, فأتلفهــا عليــه شــ افعي ال يعتقــد طهار

ا, لزمــه ذلــك  بالتخليــل, فرتافعــا إىل قــاض حنفــي, وثبــت ذلــك عنــده بطريقــه, فقضــى علــى الشــافعي بضــما
ا, مل جيــز للمــدعى عليــه أن حيلــف  قوًال واحداً, حىت لو مل يكن للمدعي بينة, وطالبه بعد ذلك بــأداء ضــما

  , واالعتبــار يف احلكــم باعتقــاد القاضــي دون اعتقــادأنه ال يلزمه شيء, ألنه على خالف ما حكم به احلــاكم

املدعى عليه
)3(

. ومن ذلك أيضاً قضاء القاضي احلنفي بالشفعة للجار واملقضي عليه شفعوي, فينفــذ ظــاهراً 

ذه الشفعة  وباطناً, وحيل للشفعوي األخذ 
)4(

 .  

ـــا ال تتـــدخل يف اعتقـــادات النـــاس  األنظمـــة احلديثـــةيف و  ال يتـــأيت مثـــل ذلـــك املظهـــر مـــن مظـــاهر احلجيـــة, أل
م يــالشخصية, وإمنا تلزمهم باألحكام القضائية وتنف ــا تتعــارض مــع اعتقــادا ذها علــيهم بغــض النظــر عــن كو

م من هذه األحكام, وسبب ذلــك هــو االخــتالف الو  اضــح أوًال, وال تبحث بعد ذلك يف مواقفهم اخلاصة 

                                                            

شــرح أدب  –،الصدر الشهيد 141, ص 2م, ج1960الفواكه العديدة، املكتب اإلسالمي، –أمحد حممد التميمي  )1(
 .      187, ص 3القاضي, مرجع سابق،ج

, (مـــــرجعني 114ص  –األشـــــباه والنظـــــائر  –م, الســـــيوطي 1937, 1, ط120, ص 2املستصـــــفى, ج –الغـــــزايل  )2(
 سابقني).   

 ،مرجعني سابقني114,السيوطي،األشباه والنظائر,ص 134ابن أيب الدم،أدب القضاء,ص  )3(

 ,مرجع سابق .   131ابن أيب الدم،أدب القضاء,ص  )4(
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 األوىل إال بتنظــيم العالقــات اخلارجيــة ينعة اإلســالمية حيــث ال تعتــيبني طبيعة القوانني الوضعية وأحكام الشر 
تم بعقائــدهم أو أخالقهــم. الشخصــية ,بينمــا يتــدخل اإلســالم بأحكامــه يف  بني أفراد ومجاعات الناس, وال 

عنـــده املظـــاهر اخلارجيـــة للســـلوك اإلنســـاين مجيـــع أنشـــطة الشخصـــية اإلنســـانية الداخليـــة واخلارجيـــة, وتـــرتبط 
عــز  -األحكــام هــو اهللا  علقلب أو العقل, وذلــك ألن الــذي شــرّ بالدوافع الذاتية لذلك السلوك, النابعة من ا

وهــو القــادر علــى مراقبــة النشــاط اإلنســاين مبظهــره اخلــارجي املتجســد علــى اجلــوار, وجبــذوره الداخليــة  - وجــل
اد, وهـــو الـــذي سيحاســـب علـــى ذلـــك كلـــه, وجيـــازي عليـــه يف اآلخـــرة, ولكـــن ال املغروســـة يف الفكـــر واالعتقـــ

يستطيع أي مشرع بشري أن يــدعي أنــه قــادر علــى أن حيكــم العوامــل الداخليــة للــنفس البشــرية. وإمنــا يقتصــر 
  سلطانه على السلوك اخلارجي وأعمال اجلوارح.

  :  إذا مل يتعمد اجلور فيهاالثامن: انتفاء مسئولية القاضي عما يصدره من األحكام  الفرع

ال خــالف بــني فقهــاء املســلمني يف أن القاضــي ال يســأل مــدنياً وال جنائيــاً عــن األحكــام الــيت يصــدرها وفــق 
  أصوهلا وشروطها الشرعية واليت ال تستحق النقض وفق ما تقدم من مظاهر احلجية.

اء مــن القيــام بــواجبهم يف الفصــل بــني بل يذهب الفقهــاء إىل أبعــد مــن ذلــك, يف محايــة القاضــي متكينــاً للعلمــ
ـــم قـــرروا أن ال مســـئولية مدنيـــة وال  املتخاصـــمني دومنـــا تـــأثري أو ضـــغط بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال, وذلـــك أ
جزائيــة علــى القاضــي فيمــا أخطــأ فيــه مــن األحكــام القضــائية ممــا يســتحق الــنقض والــذي سنفصــل حاالتــه يف 

ن قوهلم بوجوب نقض احلكم يف تلك احلاالت, لكنهم نفــوا عــن املطلب التايل إن شاء اهللا تعاىل, فبالرغم م
القاضي أية مسئولية ما دام اخللل احلادث يف احلكــم مل يكــن عــن تعمــد مــن القاضــي, وال فــرق يف ذلــك بــني 
أن يكون اخللل يف حق من حقوق اهللا تعاىل, وبني أن يكون يف حق من حقوق العباد. ومع ذلك فــإن هــذا 

, فــإن كــان يف حقــوق اهللا عــز وجــل, كمــا لــو قضــى يف حــد الــزىن, أو الســرقة, أو شــرب احلق ال يذهب هــدراً 
اخلمر, وما أشبه ذلك, مث ظهــر بعــد القضــاء أن الشــهود كــانوا كفــاراً, ففــي هــذه احلالــة يكــون التعــويض علــى 

مني, املتضــرر مــن بيــت مــال املســلمني , ألن القاضــي إمنــا يعمــل يف حقــوق اهللا عــز وجــل لصــاحل مجاعــة املســل
أمــا إذا كــان خطــأ ،  مــال املســلمني, فيكــون الضــمان فيــه فيكــون الضــمان علــى املســلمني, وبيــت املــال فيــه

القاضي يف حق العباد, فاملسالة على وجهني: األول: أن يكــون اخلطــأ ممــا ميكــن تداركــه ورده, كمــا لــو قضــى 
هذه احلالــة يصــحح الوضــع, ويؤخــذ مبال أو ضيعة أو دار, أو بطالق , مث ظهر أن الشهود كفار مثًال, ففي 

احلــق مــن احملكــوم لــه, ويــرد للمحكــوم عليــه, الوجــه الثــاين: أن يكــون اخلطــأ ممــا ال ميكــن تداركــه أو رده, بــأن 
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قضـــى بالقصـــاص, واســـتويف, ففـــي هـــذه احلالـــة جتـــب الديـــة يف مـــال احملكـــوم لـــه. ويف كـــال الـــوجهني ال يســـأل 

القاضي عن اخلطأ
)1(

سلكت مسلكاً قريباً من مسلك الفقهاء املســلمني يف عــدم حتميــل  واألنظمة احلديثة ، 
القاضي مسئولية ما يقع فيه مــن اخلطــأ, إذا مل يصــاحب هــذا اخلطــأ ســوء نيــة, بــأن مل يكــن متعمــداً ومل يكــن 

اخلطأ جسمياً 
)2(

.   

  اإلنشاء فيه: التاسع: نفاذ احلكم القضائي يف الظاهر والباطن إذا كان موضوعه أمراً للقاضي والية الفرع

وهذا املظهر مــن مظــاهر احلجيــة مل يقــل بــه ســوى أيب حنيفــة رمحــه اهللا تعــاىل, وبيانــه: أن احملكــوم فيــه نوعــان: 
النوع األول: ما يكون للقاض فيه والية إنشاء, مبعىن أن إنشاء مثل هذا األمــر داخــل يف اختصاصــه بشــروط 

ميلـــك أن يبيـــع مـــال الشـــخص حـــال خـــوف هالكـــه معينـــة, كـــالعقود والفســـوخ والنكـــاح والطـــالق, فالقاضـــي 

للحفظ, وميلك إنشاء النكــاح علــى الصــغرية, والفرقــة علــى العنــني
)3(

, النــوع الثــاين أن يكــون احملكــوم فيــه أمــراً 
لــيس للقاضــي أن ينشــئه يف األصــل, كمــا يف األمــالك املرســلة واملــرياث وغــريه, فلــيس لــه أن يــدفع مــال فــالن 

  .ن مل يكن فيه سبب من أسباب اإلرثالن إلفالن, وليس له أن يورث ف

فأمــا النــوع الثــاين فــال خــالف بــني الفقهــاء أن احلكــم فيــه ال ينفــذ إال يف الظــاهر, وال ينفــذ يف بــاطن األمــر, 
  مبعىن أن حكم القاضي يف هذه األمور ال يغري الواقع وال حيل حراماً أو حيرم حالًال.

قد ذهب أبو حنيفة إىل أن حكــم القاضــي يف هــذا النــوع ينفــذ يف وأما النوع األول فهو الذي فيه اخلالف, و 
الظــاهر والبــاطن, وإن كــان يف البــاطن خبــالف مــا اســتند إليــه احلــاكم مــن الظــاهر. واإلمــام أبــو حنيفــة يف هــذا 

خيالف مجهور فقهاء املسلمني ومنهم صاحباه حممد وأبو يوسف
)4(

.  

                                                            

 -( مرجـــع ســـابق) , الشـــيخ نظـــام ومجاعـــة مـــن علمـــاء اهلنـــد 161, ص3الصـــدر الشـــهيد , شـــرح أدب القاضـــي , ج) 1(
, ( مرجــع ســابق), 149, ص12املدونة ج –( مرجع سابق), اإلمام مالك  342,  341, ص3الفتاوى اهلندية ج

,  250( مرجــــع ســــابق) , إبـــــراهيم عــــوض, القضــــاء يف اإلســـــالم ص 76, ص1, ج ابــــن فرحــــون , تبصــــرة احلكـــــام
 268، ص4،2007, عامر،عبدالعزيز عامر، التعزير يف اإلسالم،دار الفكر العريب,ط251

, مرجــــع ســــابق, العشــــماوي, قواعــــد املرافعــــات, مرجــــع ســــابق, 269, ص2وايل , فتحــــي, قــــانون القضــــاء املــــدين, ج) 2(
 .33ص

 406, ص5احلاشية, جـ -, ابن عابدين409, ص9هـ , ج1304درر احلكام (املطبعة الشرقية,  -منال خسرو) 3(
 (مرجع سابق). 14, ص7البحر الرائق, ج -( مرجع سابق), ابن جنيم15, ص7البدائع , ج –الكاساين ) 4(
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جهــا, فــأنكرت , فأقــام علــى ذلــك شــاهدي زور, فقضــي وبنــاء علــى ذلــك إذا ادعــى رجــل علــى امــرأة أنــه تزو 
القاضـــي بنكــــاح بينهمــــا, واملـــدعي وشــــاهداه يعلمــــون أنــــه ال نكـــاح بينهمــــا, فــــإن أبـــا حنيفــــة يــــرى أن قضــــاء 
القاضي نافذ يف الظاهر حبيث جيب على القاضي أن يسلم املرأة إىل الرجل, ويقــول هلــا: ســلمي نفســك إليــه 

وأنه نافذ يف الباطن حبيث حيل للمــدعي وطء الزوجــة, وحيــل هلــا متكينــه, وال , فإنه زوجك, ويقضي بالنفقة, 
حرمة على أي منهما بسبب ذلك, ولكن املدعي والشهود آمثون بســبب آخــر, وهــو الكــذب وشــهادة الــزور 
ما امــرأة, فشــهدا هلــا علــى زوجهــا زوراً انــه  واالفرتاء علــى النــاس . وكــذلك قــال أبــو حنيفــة يف رجلــني اســتأجر

لقهــاً ثالثــاً, ففــرق القاضــي بينهمــا بنــاء علــى ذلــك, مث تزوجهــا أحــد الشــاهدين: إن الشــاهدين يأمثــان إمثــاً ط
عظيمــاً, ولكــن الفرقــة متضــي بينهمــا, أمــا اإلمث فبســبب شــهادة الــزور, وهــي مــن أعظــم الكبــائر, وأمــا مضــي 

للــزوج أن يعاشــر الزوجــة, الفرقة فــألن احلكــم صــدر عــن دليــل صــادق مــن حيــث الظــاهر, وبنــاء عليــه ال حيــل 
وال حيــل هلــا أن تتــزوج بــزوج آخــر قبــل انقضــاء العــدة, وبعــدها حيــل هلــا أن تتــزوج زوجــاً آخــر, وإن كــان هــذا 
ــا تنشــئ  الــزوج أحــد الشــاهدين, أو شخصــاً يعلــم حبقيقــة احلــال. فــأبو حنيفــة يــرى يف مثــل هــذه األحكــام أ

ويعتمــد اإلمــام أبــو حنيفــة يف هــذا علــى مــا روي ،قــع األمراحلقوق وتولدها من بعد أن مل تكن يف احلقيقــة ووا
ــا يف النســب واحلســب, فأبــت أن  الصحايب اجلليلعن  علــي رضــي اهللا عنــه أن رجــًال خطــب امــرأة, وهــو دو

تتزوجه, فادعى أنه تزوجها, وأقام شاهدين عند اإلمام علــي, فقالــت: واهللا مــا تــزوجين يــا أمــري املــؤمنني اعقــد 
أحل لــه, فقــال علــي: قــد زوجــك الشــاهدان, وقضــى عليهــا بالنكــاح. ووجــه داللــة هــذا اخلــرب  بيننا عقداً حىت

أن قـــول اإلمـــام علـــي: " قـــد زوجـــك الشـــاهدان" وعـــدم جتديـــد الـــزواج بينهمـــا, مـــع موافقـــة املـــرأة علـــى ذلـــك, 
ن يــرى أن ورغبة املدعي فيها, يدل على أن النكاح قــد انعقــد بينهمــا حبكــم القاضــي, ولــو أن اإلمــام عليــا كــا

حكمــه ال يــؤدي إىل إنشــاء النكــاح بينهمــا علــى فــرض كــون الشــهادة زوراً الســتجاب لطلبهــا, وعقــد بينهمــا 

عقداً جديداً, احتياطاً, لتحصينها من الوقوع يف الزىن.
 )1(

  

كذلك اســتدل أليب حنيفــة بــأن املصــلحة تقتضــي نفــاذ حكــم القاضــي يف البــاطن والظــاهر معــاً, ألن القضــاء 
إمنا شرع لقطع املنازعة بني اخلصوم من كل وجه, ولو قلنا بعدم نفــاذ حكــم القاضــي يف بــاطن األمــر ملــا أدى 

جهــة أخــرى, فــإن املصــلحة  القضــاء وظيفتــه, وملــا كــان قاطعــاً للخصــومة وحامســاً للنــزاع مــن كــل وجــه. ومــن
                                                            

, 2احلكــام, ج, ( مرجــع ســابق) , ودرر 14, ص7( مرجــع ســابق) والبحــر الرائــق, ج 15, ص7بــدائع الصــنائع , ج )1(
( مرجـــع ســـابق) , وشـــرح أدب القاضـــي للصـــدر  406, ص5, (مرجـــع ســـابق), وحاشـــية ابـــن عابـــدين, ج409ص

 وما بعدها ( مرجع سابق). 175, ص3الشهيد , ج
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تقتضي ذلك, حــىت ال يــؤدي اخــتالف احلكــم بــني الظــاهر والبــاطن إىل نتــائج فاحشــة الســوء ال تتناســب مــع 
مبــادئ الشــريعة, إذ لــو حكــم القاضــي بــالطالق بنــاء علــى شــهادة الــزور, ومل ينفــذ احلكــم يف البــاطن لبقيــت 

يــد يف ظــاهر األمــر, ولــو ابتلــى الثــاين مبثــل مــا ابتلــي بــه املــرأة حــالالً لزوجهــا األول يف البــاطن, ولزوجهــا اجلد
األول حللــت للثالــث باإلضــافة علــى مــن ســبقه, وألصــبحت حــالالً جلمــع مــن الرجــال يف زمــن واحــد, وهــذه 

نتيجة ال يقبلها شرع اهللا, وال حيل هذا اإلشكال إال القول بالنفاذ يف الباطن والظاهر مجيعاً 
)1(

.  

ـــاألنظمـــة احلديثـــة أمـــا  ا يف أغلـــب األحيـــان تكـــون مفـــردة لوجـــود حـــق, وليســـت منشـــئة حلقـــوق مل تكـــن, فإ
وخباصــة يف املــواد املدنيــة والتجاريــة, وقــد تكــون منشــئة يف مســائل األحــوال الشخصــية, كــاحلكم بــالتفريق بــني 

الزوجني
)2(

قــع . وسواء كانت مقررة حلق سابق أو منشئة حلق جديد, وسواء كان احلكم القضائي مطابقاً للوا
أو جمانبــاً لــه, فإنــه واجــب النفــاذ, وال تتــدخل التشــريعات الوضــعية يف موقــف اخلصــوم االعتقــادي مــن األثــر 
الــذي أنشــأته األحكــام القضــائية, فلــو أن قاضــيا أصــدر حكمــا لصــاحل شــخص مــا بنــاء علــى أوراق مــزورة مل 

  باحلل أو باحلرمة.يستطع اكتشافها , فإن القوانني ال تتدخل يف وصف تصرف هذا الشخص املزور 

  العاشر: بطالن األحكام القضائية املخالفة ملبدأ احلجية:  الفرع

اتفــق الفقهــاء علــى أن احلكــم القضــائي الصــادر يف مواضــع االجتهــاد ال جيــوز نقضــه مــا دام ســليماً, ومبنــاه  
خري أن كذلك, فإن قام أحد القضاة بنقضه أو حكم خبالفه فرفع األمر إىل قاض ثالث وجب على هذا األ

ينقضـــه وميضـــي احلكـــم األول وألن احلكـــم الثـــاين صـــدر غـــري صـــحيح بســـبب تعرضـــه حلكـــم صـــحيح واجـــب 
التنفيذ, قال السمناين: ( وينفذ ما فيه خالف بني الفقهــاء فــإن نقضــه الثــاين, مث ارتفــع إىل ثالــث نفــذ قضــاء 

قــاض آخــر فأوقعــه مث رفــع إىل  األول, وأبطــل قضــاء الثــاين.. مثــل طــالق املكــره, إذ أبطلــه قــاض مث رفعــه إىل

ثالث نفذ األول وأبطل الثاين)
 )3(

ذا قضي بقول الــبعض وحكــم بــذلك, مث رفــع إىل إ. وقال احلسام الشهيد: 
قاض آخر, يرى خالف ذلك, فإنه ينفذ هذه القضية وميضيها, حىت لو قضى بإبطاهلا ونقضــها, مث رفــع إىل 

ألول, ويبطـــل قضـــاء الثـــاين, ألن قضـــاء األول كـــان يف قـــاض آخـــر, فـــإن هـــذا القاضـــي الثالـــث ينفـــذ قضـــاء ا
موضــع االجتهــاد, والقضــاء يف اجملتهــدات ويبطــل قضــاء الثــاين, ألن قضــاء األول كــان يف موضــع االجتهــاد, 

                                                            

 نفس املراجع السابقة.) 1(
 ( مرجع سابق). 643,  641حممد حامد فهمي, املرافعات املدنية والتجارية, ص) 2(
 .   324,  323القضاة، مرجع سابق, صالسمناين, روضة ) 3(
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والقضــاء يف اجملتهــدات نافــذ باإلمجــاع, فكــان الثــاين بقضــائه بــبطالن األول خمالفــاً لإلمجــاع, وخمالفــة اإلمجــاع 
ن كــان رأيــه خبــالف إضــي الثالــث أن يبطلهــا وينقضــها , و جيوز االعتمــاد عليــه, فعلــى القاضالل وباطل, فال 

ذلك, ويستقبل األمر استقباًال يف احلوادث اليت ترفع إليه
)1(

.  

ولقـــد ذهبـــت التشـــريعات الوضـــعية إىل عـــني مـــا قـــرره فقهـــاء املســـلمني يف هـــذه املســـألة, حيـــث قـــررت أنـــه إذا 
ــائي علــى خــالف حكــم  ســابق حــاز حجيــة األمــر املقضــي, برفــع األمــر إىل حمكمــة الــنقض, صــدر حكــم 

فتلغي احلكم الثاين وتقرر نفاذ احلكم األول
)2(

. كذلك جيوز للخصم أن يدفع حبجية الشــيء احملكــوم بــه يف  
أية حالة كانت عليها الدعوى, ولو يف االستئناف , ويرتتب على جنــاح الــدفع منــع احملكمــة مــن إعــادة النظــر 

يف املنازعة مرة أخرى
)3(

.  

هلــا, فبينمــا يــرى والفــرق بــني الشــريعة والقــانون يف هــذا املوضــوع لــيس يف أصــل القاعــدة, وإمنــا يف وســائل إعما
ترفع إليه خصومة ضمن اختصاصه, ويكتشف أن احلكم السابق  قاضٍ  كلالفقهاء املسلمون أنه جيب على  

الصادر يف هذه القضية خمالف حلكم سليم أسبق منه, أن يبطل ذلك احلكم وينفذ احلكم األول. وعلى أية 
الشـــريعة, ونـــص علـــى جـــوازه كثـــري مـــن حـــال فـــإن ختصـــيص القضـــاء بالزمـــان واملكـــان والقضـــايا أمـــر جـــائز يف 

فقهائها, وبناء عليه جيوز ختصيص النظر يف القضايا اليت سبق صدور أحكام فيها, بقاض معني أو مبحكمــة 
معينة, ويكون عندئذ نظر غري ذلك القاضي يف هذه القضــايا بــاطًال, واألحكــام الصــادرة عنــه ال حجيــة هلــا, 

  اض غري خمتص بالنظر فيها.وال جيوز تنفيذها, ما دامت صادرة من ق

 

 

 

 

حيازة الحكم الغيابي لحجية :  المبحث الثاني
 : األمر المقضي به

                                                            

 .79, ص1,ابن فرحون , ج110, ص3الصدر الشهيد , شرح أدب القاضي, ج) 1(
 ،مرجع سابق . 207, ص2أمحد نشأت, رسالة اإلثبات, ج) 2(
 .482عبدالباسط مجيعي, شرح قانون اإلجراءات , ص) 3(
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  : متهيد

يف املبحث السابق مت بيان مفهوم حجية احلكم لألمر املقضي به بشكل عام وهذا املبحث سأتناول مىت 
حيوز احلكم الغيايب على حجية األمر املقضي به إال أنين قبل ذلك سأبني ما ذكر يف احلدود والقيود على 

 ليحوز احلكم على احلجية الالزموقت الدفع  سأبنياين املطلب الثمبدأ احلجية عرب املطلب األول مث وعرب 
   لألمر املقضي خمتتماً هذا املبحث مبا عنونت له حبيازة احلكم الغيايب حلجية األمر املقضي به .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الحدود والقيود التي ترد على مبدأ الحجية : المطلب األول



97 
 

  متهيد :

هو ما د ومشروطة بشروط و يدة بقيو حجية احلكم القضائي ليست مطلقة يف الفقه اإلسالمية ولكنها مق
  : سيتم بيانه عرب هذا املطلب 

  أوًال : ال يتمتع باحلجية من األعمال القضائية سوى األحكام :

فال يتمتع باحلجية مجيع التصرفات اليت تصدر من القضاة  وإمنا خيتص منها األحكام فقط
)1(

، بينما 
شروط األحكام اليت ، أما ية القاضي أو من غريه ممن له والالتصرفات جيوز نقضها والرجوع عنها سواًء من 

ذهب فقهاء احلنفية إىل أن كل تصرفات القاضي مما هو داخل يف اختصاصه  حتوز فقد حتوز احلجية 
احلجية وال جيوز للقاضي الرجوع عنها وال لغريه أن ينقضها إذا مل يقم سبب من أسباب النقض الشرعية ، 

القاضي من بيع وشراء وخنوها يف أموال اليتامى والغائبني واجملانني وحنوها مما يصدر عن  فالعقود اليت جيريها

القاضي يعترب أحكاماً ال جيوز نقضها إذا صدرت وفق الشروط الشرعية
)2(

.  

ا دون سابق خصومة ودعوى من خصم على  أما املالكية فقد اعتربوا معظم أفعال القاضي اليت يقوم 
قضائية ، وجيوز نقضها من أصحاب االختصاص كما جيوز للقاضي الرجوع عنها  خصم  ليست أحكاماً 

  للمصلحة .

 اخرى إىل جوار سلطته القضائية وهي سلطته الوالئية ، وقد عرفهأاحلديثة للقاضي سلطة  األنظمةويف 
ه بعض شراح القانون بأن العمل الوالئي يتخذ يف ظاهره شكل احلكم من حيث صدوره عن قاض منوط ب

صدار األحكام القضائية ولكنه يف أساسه عمل إداري ال يتمتع بكثري من املميزات اليت تكون للعمل إ

القضائي
)3(

.وبناًء عليه فإذا كان التصرف الذي  يصدر عن القاضي جمرد إجراء أو تدبري ال يستهدف 
ألحد أفرادها على  حسم خصومة وال تقرير حق وإمنا يقصد به احملافظة على وضع قائم أو صيانة مصلحة

أساس تقدير الظروف فهو عمل والئي . وعليه فإن أهم أثر هلذا التفريق بني العمل القضائي وبني العمل 

                                                            

 .36ياسني, حممد نعيم, حجية احلكم القضائي, مرجع سابق, ص) 1(
 .423, 5ابن عابدين, احلاشية, مرجع سابق ، ج) 2(
 .230-229ص ، مرجع سابق ، العشماوي قواعد املرافعات )3(
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الوالئي  هو أن األول حيوز احلجية حبيث ال يصح الرتاجع عنه ، بينما  الوالئي مع التسليم بوجوب تنفيذه 

يل أو حىت النقض الكلي من القاضي الذي أصدرهواحرتامه لكنه ليس ذا حصانة من التغيري أو التبد
)1(

  .  

  ثانياً : القضاة الذين ال تتعقب احكامهم وال تنقض هم الذين يصح منهم القضاء :

  وقد حدد الفقهاء شروطًا حمددة ملن يصح قضاءه  كالعلم والعدالة والبلوغ والعقل واحلرية واإلسالم 
والسمع والنطق والذكورة( على خالف يف قضاء املرأة فيما سوى ( إذا كان القضاء بني املسلمني ) والبصر 

احلدود والقصاص )
 )2(

 .  

أما االجراءات احلديثة فال تكون للحكم أي حجية إذا صدرت من شخص ليست له والية القضاء ، أو 

من من كانت له والية القضاء لكن خارج حدود واليته
)3(

.  

  ثالثاً حدود وقيود تتعلق باملقضي له :

ال ينفذ قضاء القاضي وال حيوز احلجية إذا كان احلكم الصادر لشخص ما  ممن ال تقبل شهادته للقاضي ،  
  وذلك ضماناً حلياده وعدم تأثره بأي مؤثر وإبعاداً عن مواطن الشبهات .

ا م اختلفوا يف تطبيقا وبالرغم من اتفاق الفقهاء على هذه القاعدة إال ا
)4(

   .  

االجراءات احلديثة حيث نصت على حاالت ال يصح للقاضي وال يكون مؤهًال  وقريب من ذلك يف 
إلصدار حكم قضائي   منها إذا كان القاضي قريب أو صهر ألحد اخلصوم إىل الدرجة الرابعة ، أو وكيًال 
عن أحد اخلصوم يف أعماله اخلصوصية أو وصيًا عليه ، أو كان له أو لزوجته أو أحد اقاربه مصلحة يف 

عوىالد
)5(

.    

  رابعاً :  حدود وقيود تتعلق باحملكوم عليه :
                                                            

 .22حممد حامد فهمي  املرافعات املدنية والتجارية ص  )1(
 م.1995، دار الفرقان،سالمالقضاء يف اإلعبد القادر،حممد عبد القادر أبوفارس،)2(
 .561قانون القضاء املدين ص مبادئ  –فتحي وايل  )3(
 .116- 115ص  ،1،جوسائل اإلثبات ،الدكتور حممد مصطفى زحيلي )4(
 .45العشماوي  قواعد املرافعات ص  )5(
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  ال حيوز احلكم القضائي احلجية إال إذا توافر يف احملكوم عليه شروط هي :

أن ال يكون بينه وبني القاضي عداوة  فإن كانت هناك عداوة جاز احلكم للخصم ومل جيز احلكم عليه -1

وجاز له الطعن 
)1(

. 

احلكم فإن كان غائباً فقد اختلف الفقهاء يف مسألة القضاء على الغائبأن يكون حاضراً عند -2
)2(

  . 

  قريب من هذا املسلك على النحو التايل :ماهو احلديثة  األنظمةويف 

حد أطراف الدعوى كان هذا القاضي غري صاحل أفإذا كان بني القاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع  -1

ه الطعن لو حكم القاضي للنظر يف هذه القضية وللمحكوم علي
)3(

. 

حيث أجازت ذلك بقيود  من متنعها، يف حال غياب اخلصم تقلل من صدور األحكام الغيابية ولكن ال-2
إعالنه مرة أخرى كما ذهبت  أمهها : إعالنه ودعوته للحضور للمحكمة مهما كان بعيدًا ، بل وإعادة

ذا حىت إذا ما صدر احلكم كان مبثابة احلكم احلضوري ومل يكن للمحكوم عليه  بعض التشريعات 
معارضته أو أن حيكم عليه بعد إعالنه للمرة األوىل وللغائب حق املعارضة على احلكم إذا رجع من 

غيبته
)4(

  واخلالصة أن األحكام اليت تصدر يف غيبة احملكوم عليه  نوعان :، 

ا القوانني . : حكم ٌ وجاهي  وحيوز احلجية الكاملة وال جيوز االعرتاض عليه أ    إال بطرق الطعن اليت أجاز

ب: حكٌم ال حيوز احلجية الكاملة وميكن إعادة النظر فيه أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم إذا طلب ذلك 

احملكوم عليه وهو ما يسمى باملعارضة
)5(

 .  

  

  خامساً : حدود وقيود تتعلق باحلكم نفسه :
                                                            

 .135ص 1،  مرجع سابق ج ابن فرحون –تبصرة احلكام  )1(
 .يف الفصل الثاينسبق بيان ذلك  )2(
 .145قواعد املرافعات ص  –العشماوي  )3(
 .689امحد ، أصول املرافعات ، مرجع سابق ، ص مسلم ، )4(
 .492شرح قانون اإلجراءات املدنية  –عبد الباسط مجيعي  )5(
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  اإلسالمي إال إذا توفرت فيه شروط خمصوصة هي :ال يكتسب احلكم القضائي حجيته يف الفقه 

أن تتقدمه خصومة ودعوى صحيحة إذا كان احلكم صادرًا يف حق من حقوق العباد -1
)1(

. وإىل مثل  
ذلك يف االجراءات احلديثة فإنه ال يصح حكٌم مل تسبقه دعوى وطلب مقدم من صاحب الشأن ، ولذلك 

 ام اليت حتوز احلجية .مل تكن األعمال الوالئية من قبيل األحك

أن يكون بصيغة تدل على اإللزام ، إذ أن أهم وظيفة  لألحكام القضائية حسم النزاع بني اخلصوم -2

وهذا ال يتحقق إال باإللزام
)2(

وصيغة اإللزام فيها خالف بني الفقهاء يف كونه حجة ال جيوز نقضها أم ال   ،
ذه الصيغة على اإللزام أم ال على قولني يف املسألة كأن يقول القاضي : ثبت عندي كذا وكذا .. أتدل ه

حدها بكونه من األعمال الوالئية اليت تفيد تسجيل البيانات وتوثيقها وعليه فال أوافقت اإلجراءات احلديثة 

حجية هلا وجيوز نقضها
)3(

.  

  سادساً : حدود وقيود تتعلق بطرق اإلثبات :

عليها احلكم ال يؤثر على حجيتها  وكذلك ظهور بينات ن ما يظهر من شبهات حول البينات اليت بين إ
ذه الصورة جديدة ، إذا مل يكشف هذا الظهور وقوع القاضي يف خطأ يف احلكم الذي صدر عنه ، منها ه

إذا كان احلكم القضائي قد صدر بناًء على إقرار ، فإن رجع املقر عن إقراره : يف الشبهات على احلكم 
حلكم إذا كان يف حد أو قصاص ، كما لو رجع املقر يف الزىن وشرب اخلمر فإن ذلك شبهة مؤثرة يف ا

فينقض احلكم بناًء على هذا الرجوع ، كما لو هرب أثناء اجللد أو الرجم
)4(

.  

  

  

  الالزم لحيازة الحكم الغيابي للحجية :وقت الدفع :  المطلب الثاني

                                                            

 .424احلاشية ص  –ابن عابدين  )1(
 .373ص  م ،1984،عامل الكتب،د.ط،اإلعالم واالهتمام بن حممد، زكريا،األنصاري)2(
 .279ص  1قانون القضاء املدين  ج –فتحي وايل  )3(
 .168ص  3ج م,1995، دار الكتب العلمية ،  أسهل املدارك،  أبو بكر حسن) الكشناوي ، 4(
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  متهيد :

قبل بيان حيازة احلكم الغيايب حلجية األمر املقضي به نبــني الوقــت إلقامــة الــدفع وصــحة مساعــه يف الفقــه ويف 
األنظمة احلديثة ، ألن وقــت الــدفع لــه أمهيــة  ســيما أن األصــل أن وقــت إقامــة الــدفع وصــحة مساعــه هــو بعــد 

  مساع الدعوة كما سيتم بيانه يف هذا املطلب .

  فع يف الفقه :الفرع األول : وقت الد

  : إذا كان احلكم حضورياً    - أ

ذكــر الفقهــاء أن ذلــك بعــد مســاع الــدعوى وقبــل احلكــم, فيطلــب القاضــي مــن املــدعي عليــه أن جييــب علــى 

الدعوى أو البينة ويدفع مبا يشاء
)1(

, فإن طلب مدعي الــدفع مــن القاضــي أن ميهلــه مــدة معينــة حــىت يــتمكن 
  القاضي ميهله مدة لذلك.خالهلا من إحضار أو إثبات دفعه, فإن 

  وقد اختلف أهل العلم يف مقدار هذه املدة على األقوال التالية: 

وإليه ذهب فقهاء احلنفية، إىل اجللسة الثانيةالقول األول: إن القاضي ميهله 
)2(

  

تعليل هذا القول : أن احلق قد توجه على املدعى عليه فليس له التأخري إىل ما بعد اجمللس الثاين
)3(

.  

وإليه ذهب الشافعية،  ميهله ثالثة أيام وال يزيد عليها: إنه  لقول الثاينا
)4(

, واحلنابلة
)5(

.  

رضــي اهللا عنهمــا"  –دليل هذا القول: ما روي من قول عمر بــن اخلطــاب يف كتابــه إىل أيب موســى األشــعري 
 استحللت القضية عليه"واجعل ملن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه, فإن أحضر بينة أخذت له حقه, وإال

 
 

قالوا: وألن مدة اإلمهال تطول إذا زادت على ثالثة أيام فوجب االقتصار عليها، 
)6(

.  

                                                            

 .309,  10/308وحتفة احملتاج  81,  1/80, وتبصرة احلكام 57قراعة ص –) انظر: األصول القضائية 1(

 .7/13بدائع الصنائع  )2(

 . املرجع السابق)3(

واملهــــذب  2/359املــــاوردي  –, وأدب القاضــــي 4/411, ومغــــين احملتــــاج 486ابــــن أيب الــــدم ص  –أدب القضــــاء  )4(
2/303. 

 .4/264, واملقنع 4/463ابن قدامة  –, والكايف  2/209, واحملرر 6/305كشاف القناع   )5(

 مرجع سابق .2/359املارودي  –أدب القاضي )6(



102 
 

إن القاضـــي حيـــدد لـــه أجـــالً حبســـب تلـــك الواقعـــة, مبـــا يؤديـــه إليـــه اجتهـــاده يف بلـــوغ طالـــب   : القـــول الثالـــث

وإليه ذهب املالكية، مهال مقصوده مع انتفاء ضرر خصمهاإل
)1(

واختاره ابن القيم من احلنابلة, 
)2(

.  

رضــي اهللا عنهمــا " ومــن ادعــى  –دليل هذا القول: ما ورد يف كتاب عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري 
حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه"
 

 .  

يــد مبــدة معينــة, لــيس فيــه تقي –رضي اهللا عنه  –وجه االستدالل : أن هذا األثر الوارد عن عمر بن اخلطاب 

فيمهله احلاكم بقدر ما ميكنه من اإلدالء حبجته . وذلك خيتلف باختالف القضايا وظروفها
)3(

.  

  الرتجيح: 

 -رضي اهللا عنــه –ال يوجد دليل على صحته, كما أن كتاب عمر بن اخلطاب  األول هذا وحيث أن القول
ن وقصــره أمــر نســيب, خيتلــف بــاختالف الوقــائع املشــار إليــه مل يقيــد املــدة بثالثــة أيــام, وحيــث أن طــول الزمــا

مــا ذهــب إليــه املالكيــة وابــن قــيم اجلوزيــة مــن عــدم حتديــد مهلــة الــدفع مبــدة  فــإن الــراجح واهللا أعلــموالظــروف, 
معينة, بل ذلك يرجع إىل نظر القاضي, فيمهله من املدة قــدر مــا ميكنــه مــن نقــض القضــاء ال ينــتقض, ومــىت 

ك)وقع يف جوازه ال جيوز بالش
)4(

, وأن (الدافع أسهل من الرفع)
 )5(

 .  

أما بالنســبة لــدفع اخلصــومة فيســتفاد ممــا ذكــر يف كتــب احلنفيــة أنــه وإن صــح إبــداؤه قبــل احلكــم يف أيــة مرحلــة 
م صرحوا بعدم قبوله إذا أبدي بعــد احلكــم, وحجــتهم يف ذلــك أن تــأخر املــدعى  تكون عليها الدعوى,إال أ

ــا قامــت عليه يف دفع اخلصومة عن نفســ ه إىل مــا بعــد احلكــم جيعــل الــدعوى صــحيحة يف مجيــع مراحلهــا, أل
على خصم حسب الظاهر, وبالتايل يكون احلكم فيها قد صــدر صــحيحاً, ألنــه صــدر علــى خصــم شــرعي, 

ــا لغــريه, إذ   -مــثالً  –فليس من حقه بعد ذلك بأن يدفع بأن يــده  كانــت يــد حفــظ علــى العــني الــيت حكــم 
                                                            

 سابقمرجع  .7/159, وشرح اخلرشي 1/201تبصرة احلكام )1(

 .1/110م ،1999،دارا جليل،د.ط،أعالم املوقعنياجلوزيه،ابن القيم،)2(

 . 1/110أعالم املوقعني )3(

, 4/155, 3/177, 1/121, نقــالً عــن املبســوط, 315النــدوي ص  –يف تقرير هذه القاعدة: القواعد والضــوابط )4(
 .203 ال يزول بالشك ص/أ وانظر: كتاب قاعدة اليقني199, ونقالً عن شرح الزيادات لقاضي خان ق 4/155

, ويعــرب عنهــا بـــ (املنــع أســهل مــن الرفــع) القواعــد 1/127انظر يف تقرير هذه القاعدة: األشــباه والنظــائر, ابــن الســبكي  )5(
الزركشــي  –, واملنثــور 138الســيوطي ص  –, وبـــ (الــدفع أقــوى مــن الرفــع) األشــباه والنظــائر 300ابــن رجــب ص  –
 .396الندوي ص –, والقواعد الفقهية 2/155
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أصـــبح مبثابـــة أجنـــيب يريـــد إثبـــات امللـــك للغائـــب, فلـــم تتضـــمن دعـــواه إبطـــال القضـــاء  هـــو بعـــد احلكـــم عليـــه

السابق. والدفع كما تقدم إمنا يصح بعد احلكم إذا ظهر بثبوته بطالن القضاء السابق
)1(

 .  

وأرى  أن هذا التعليل غري كاٍف , ألن هذا الدفع إذا ثبت فإنه يتبني أن الدعوى رفعت يف وجه غــري خصــم 
ا مل تكــن مســتوفية مجيــع شــروطها الشــرعية, فتكــون غــري صــحيحة وبالتــايل يكــون احلكــم الصــادر شرعي  ,وأ

فيها غري صحيح, وما دام أن هذا الدفع يظهر بطالن القضاء السابق فإنه ينبغي أن يكون مقبوالً 
)2(

 .  

خــر إىل عــدم أمــا املالكيــة فبعضــهم ذهــب إىل جــواز الــدفع املوضــوعي بعــد احلكــم, بينمــا ذهــب بعضــهم اآل
جــوازه, وعــدم قبــول أي نــوع مــن البيانــات مــن احملكــوم عليــه بعــد فصــل الــدعوى, حــىت ولــو كانــت خفيــة , 

  وخباصة إذا كان القاضي الذي حكم يف الدعوى من أهل العلم والعدل.

ولكن للمحكوم عليه عندهم أن يطعن يف احلكم الصادر عليه مبستمسكات أخرى ليس هلا عالقة مبوضــوع 
ى, وذلــك كــأن يطعــن بــأن بينــه وبــني القاضــي الــذي أصــدر احلكــم عــدوة , فــإن أثبــت ذلــك لــزم نقــض الدعو 

احلكم وإعادة احملاكمة من قبل قاض آخر
)3(

.  

علماً بأن من يرى من املالكية عدم قبول أي نوع من البينات من احملكوم عليه بعــد فصــل الــدعوى ( أي أن 
ينــة بعـــدما كـــان قــد أمهلـــه مـــدة إلحضــارها مقـــدرة حســـب القاضــي إذا حكـــم بعجـــز اخلصــم عـــن إحضـــار الب

اجتهاد القاضي, فإنه ال تقبل مــن اخلصــم أي بينــة حيضــرها بعــد احلكــم) . يســتثنون مــن هــذه القاعــدة مخــس 
مسائل ليس للقاضــي تعجيــز املــدعي فيهــا وهــي:  الــدم( أي القتــل) , واحلــبس (أي الوقــف) والعتــق والنســب 

شــخص علــى آخــر أنــه قتــل وليــه عمــداً, وأن لــه بينــة بــذلك, فــأنظره القاضــي  -مــثالً  0والطالق , فلو ادعى 
ا حكم بقتل املدعى عليه. ا فلم يأِت , فال حيكم عليه بتعجيزه عن قيامها , بل مىت أتى    ليأيت 

ولو أخطأ القاضي فحكم بتعجيز املدعي يف هذه املسائل اخلمس, فإن حكمه بذلك ال يكون ماضياً 
)4(

 .  

                                                            

 .7/230انظر: حاشية منحة اخلالق على البحر الرائق,  )1(

  .176, 2/175ياسني  –انظر: نظرية الدعوى  )2(

 .103املالقي ص  –واألحكام  92 -1/90ابن فرحون  –انظر: تبصرة احلكام  )3(

جعل بعض املالكية ضابط هذه املستثنيات هــو أن (كــل حــق لــيس ملدعيــه إســقاطه بعــد ثبوتــه فــإن احلكــم بــالتعجيز ال  )4(
يقطــع احلجــة فيــه) وقــد نــاقش بعضــهم هــذا الضــابط بــأن لــويل الــدم إســقاطه بعــد ثبوتــه إال أن حيمــل علــى قتــل الغيلــة 
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ســبة لــدفع اخلصــوم, فيســتفاد ممــا ورد يف كتــب املالكيــة أنــه وإن صــح إبــداؤه قبــل احلكــم يف أيــة مرحلــة أمــا بالن

تكون عليها الدعوى, إال أنه ال يقبل إذا أبدى بعد احلكم
)1(

  . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه احلنفية.

أنــه لــو أزيلــت يــد  وأمــا الشــافعية فهــم يــرون جــواز الــدفع املوضــوعي بعــد احلكــم, ومــن أمثلــتهم علــى ذلــك:
ــم اختلفــوا يف ســبب هــذا  الداخل بينة أقامهــا اخلــارج, مث جــاء صــاحب اليــد ببينــة فــإن احلكــم يــنقض . مــع أ
الــنقض فقــال بعضــهم: إن احلكــم مت بنــاء علــى البينــة الســاملة عــن املعــارض فلمــا عارضــتها بنيــة أخــرى ســقط 

جــل وضــع اليــداحلكم املبين عليها. وقال بعضهم: إمنــا يــنقض احلكــم هنــا أل
)2(

وبالنســبة لــدفع اخلصــوم يــرى ، 
, حــىت قــالوا: إنــه إذا أقــام املــدعي يالشــافعية عــدم جــواز إبدائــه إال قبــل الشــروع يف إقامــة البينــة مــن قبــل املــدع

شــاهداً علــى ملكيتــه للعــني, مث قبــل إكمــال الشــهادة دفــع املــدعي عليــه بــأن العــني ليســت ملكــه ,وإمنــا هــي 
يقبل منه هذا الدفع, وطلب من املدعي إكمال الشهادة, فإذا أمتها بشروطها قضي له مل  –مثًال  –لزوجته 

ــا, وســبب عــدم قبــول  باملدعى به , ومــن حــق الزوجــة بعــد ذلــك أن ترفــع دعــوى عليــه بــالعني الــيت قضــى لــه 

تالدفع بعد الشروع يف إقامة البينة من قبــل خصــمه هــو تقصــريه بســكوته عــن إبــداء الــدفع إىل هــذا الوقــ
)3(

 .
ويفهــم مــن كــالم احلنابلــة قبــول ،  ومــن القواعــد الفقهيــة املقــررة شــرعاً أن (الســكوت يف معــرض احلاجــة بيــان)

الــدفع املوضــوعي بعــد احلكــم, فقــالوا: إذا أنكــر املــدعى عليــه ســبب احلــق, مث ثبــت عليــه , فــدفع بقضــائه أو 
ء أو اإلبــراء إىل وقــت ســابق علــى زمــن اإلبــراء منــه فــال ختلــو املســألة مــن أحــد أمــرين: إمــا أن ينســب القضــا

إنكــاره, فحينئــذ ال يقبــل منــه هــذا الــدفع, وال تســمع البينــة عليــه, ألن إنكــار احلــق يقتضــي نفــي القضــاء أو 
زمــن إنكــاره, فيقبــل منــه  اإلبراء منه, فيكــون مكــذباً لنفســه. وإمــا أن ينســب القضــاء أو اإلبــراء إىل وقــت بعــد

قضاءه بعد إنكاره كاإلقرار به , فتسمع دعواه به كغري املنكرحينئذ هذا الدفع بالبينة, ألن 
)4(

.  

                                                                                                                                                                              

, وشــرح اخلرشــي 4/150كبــري وحاشــية الدســوقي عليــه  إســقاطه بعــد ثبوتــه ألنــه حــق هللا. انظــر: الشــرح اليلفلــيس للــو 
 . 160, 7/159وحاشية العدوي عليه 

 انظر: املرجعني السابقني. )1(

  486, 424,  2/422 ،اينالبنحتقيق مأمون  يف أعيان علماء املذهب، الديباج املذهب ابن فرحون ،  - )2(
 .203ص، مرجع سابق ، القضاء الغزي ، أدب   –        

 . 2/176ياسني  –, ونظرية الدعوى 309,  10/308حتفة احملتاج  انظر: )3(

, وكشـــــاف القنـــــاع 1323, 1322,  3/1314الشـــــوبكي  –, والتوضـــــيح  6/524انظـــــر: مطالـــــب أويل النهـــــى  )4(
 .7/372, وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 391, 6/341
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ويفهــــم مــــن كــــالم احلنابلــــة أيضــــاً عــــدم قبــــول دفــــع اخلصــــومة بعــــد احلكــــم
)1(

. وأمــــا بالنســــبة للــــدفع الشــــكلي 
للدعوى, فمع أن الفقهاء مل يــذكروا أحكامــاً لــه لضــيق نطاقــه يف النظــام اإلســالمي للمرافعــات, إال أنــين أرى 

أن يكــون حملــه قبــل اجلــواب عــن الــدعوة, ألن تــأخر الــدافع إىل مــا  –يــرى بعــض البــاحثني املعاصــرين كمــا   –
بعد ذلك يدل على رضاه باألمر الواقــع, فــال يقبــل برفعــه,وميكن أن يســتأنس يف هــذا املقــام مبــا ورد يف كتــاب 

يــدي القاضــي احلنفــي. صــرف الطريقة املرضية: ولو قال املدعى عليــه : ال أجيــب , ألنــين أريــد التحــاكم بــني 

إىل احلاكم الذي يريد املخاصمة عنده"
)2(

  .  

وقـــد ورد يف كتـــاب أدب القضـــاء للســـروجي 
)3(

مـــا يشـــبه هـــذا, وأن احلـــق يف ذلـــك للمـــدعى عليـــه, ألنـــه هـــو 

املطلوب واألصل براءة ذمته
)4(

. أ. هـ. فيفهم مما سبق أن الدفع بعدم اختصاص القاضي يكون قبل اجلــواب 

ىعن الدعو 
)5(

 ،  

أما الدفع الشكلي للحكم فجمهور الفقهاء ذهبوا إىل عدم نفاذ حكم القاضي ملن ال تقبل شهادته له
 

 .   

  :غيابياً  احلكم إذا كان -ب 

اتفق معظــم الفقهــاء علــى قبــول الــدفع مــن اخلصــم الغائــب, ألنــه مل تســمع إجابتــه علــى الــدعوى وال مــا لديــه 
امــن حجــج, وإمنــا صــح القضــاء عليــه مــع غي وإرجــاء ،  ابــه لضــرورة عــدم تــأخري إيصــال احلقــوق إىل أصــحا

                                                            

, 11/223ومــا بعــدها, واإلنصــاف املــرداوي  409ومــا بعــدها,  7/259انظــر: شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي  )1(
, 1323, 1314, 3/1313, والتوضــيح الشــويكي 343, 342, 327, 6/326وما بعدها, وكشاف القناع 

 .303 -301وما بعدها,  9/56ابن قدامة  –, واملغين 527 – 6/525ومطالب أويل النهي 

 , وهذا على القول بأن العربة يف اختصاص القاضي يكون الختيار املدعى عليه.32, 31الطريقة املرضية ص  )2(

هـــ, كــان حنبليــاً مث حتــول حنفيــاً, تقلــد 637هو: أمحد بن إبراهيم بن عبدالغين بن إسحاق السروجي احلراين, ولد سنة  )3(
يف الفقــه, ومتقنــاً يف اخلــالف, ومشــاركاً يف علــوم شــىت مــن  منصــب قاضــي القضــاة يف مصــر, كــان إمامــاً عالمــة, بارعــاً 

احلديث والقراءات, والنحو والصرف, واللغة واألدب, والكالم وغري ذلك, وصنف التصانيف الطيبة النافعة تــويف ســنة 
  هـ, وقيل غري ذلك. 710

 . 1/468حسن احملاضرة , و 14/62والبداية والنهاية  52 -1/50, ورفع اإلصر 1/124انظر: اجلواهر املضيئة   

 . 546,  545السروجي ص  –انظر: أدب القضاء  )4(

 .2/176ياسني  –انظر: نظرية الدعوى  )5(



106 
 

احلجــة للغائــب إذا حضــر, ونقــض احلكــم الصــادر ضــده إذا قــد دفعــاً صــحيحاً, أمــر متفــق عليــه بــني الفقهــاء 

الذين أجازوا احلكم على الغائب
)1(

 .  

واحتياطــاً للغائــب, قــال بــل قــد ذكــر بعــض العلمــاء أن القاضــي يشــرتط ذلــك يف حكمــه؛ زيــادة يف التأكيــد 

املاوردي
)2(

 :  

" ويشرتط القاضي يف حكمه على الغائب أنه قد جعله على حق وحجة إن كانت له, لــئال يقتضــي إطــالق 

حكمه عليه إبطال حججه وتصرفه"
)3(

 .  

وقــد روي عــن ابــن اجملاشــون وأصــبغ مــن املالكيــة : القــول خبــالف ذلــك؛ ألن مــن أصــلهما أن يقــيم القاضــي 

ن الغائب, يقوم حبجته ويعذر إليه. فالغائب عندمها كاحلاضروكيًال ع
)4(

.  

وهــذا القــول فيــه بعــد, ألن مــن ينصــبه القاضــي وكــيالً عــن الغائــب ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن يســد 
مسده, لعدم علمه مبا لدى الغائب من حج, خبالف من ينصبه اخلصم وكيًال عنه , فهو يزوده مبا لديــه مــن 

صـــح قيـــاس احلكـــم الصـــادر يف مواجهـــة الوكيـــل الـــذي نصـــبه القاضـــي علـــى احلكـــم الصـــادر يف بينـــات فـــال ي
ن قياســه علــى احلكــم الصــادر يف مواجهــة اخلصــم احلاضــر كــمواجهــة الوكيــل الــذي نصــبه اخلصــم, كمــا ال مي

  لوجود الفرق, ومن القواعد األصولية املقررة شرعاً أنه ( ال قياس مع الفارق).

ولذلك قال ابن سهل
 

من املالكية: " إرجاء احلجة للغائب فيما حيكم به عليه أصــل معمــول بــه عنــد القضــاة 

واحلكام, وال ينبغي العدول عنه, وال احلكم بغريه, إذ هو كاإلمجاع يف املذهب"
)1(

 .  
                                                            

, وشــرح 6/144, والتــاج واإلكليــل 4/162, والشــرح الكبــري مــع حاشــية الدســوقي  3/211انظــر: أســهل املــدارك  )1(
, وحتفــــة احملتــــاج 100, 1/99صــــرة احلكــــام , وتب197, والقــــوانني الفقهيــــة ص2/96, والبهجــــة 7/173اخلرشــــي 

ايــة احملتــاج 4/312, وشرح املنهاج احمللــي 2/328املاوردي  –, وأدب القاضي 2/305, واملهذب 10/188 , و
, 10/91, واملبــــدع 3/437, وغايــــة املنتهـــى 11/301, واإلنصـــاف 3/498, وشـــرح منتهــــى اإلرادات 8/280

 . 4/268, واملقنع 9/110غين , وامل6/485, والفروع 6/354وكشاف القناع 

هــــ, لـــه 364هـــو: أبـــو احلســـن علـــي بـــن حممـــد بـــن حبيـــب املـــاوردي, مـــن كبـــار فقهـــاء الشـــافعية, ولـــد يف البصـــرة ســـنة  )2(
  هـ.450مصنفات كثرية من اشهرها: األحكام السلطانية,وأدب القاضي, واحلاوي ,واإلقناع تويف سنة 

 . 151أبو بكر احلسين ص  –طبقات الشافعية , و 5/267السبكي  –انظر: طبقات الشافعية   

 .2/328املاوردي  ،أدب القاضي انظر :  )3(

 .1/100 ، مرجع سابق ، انظر: تبصرة احلكام )4(
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ت غيبته إىل أن حيضر أو يبلغ باحلكم وتنتهي مدة اإلمهالولو طالفاحلجة تبقى للغائب, 
)2(

 .  

القضاء علــى الصــغري أو اجملنــون أو امليــت هــو يف معــىن القضــاء علــى الغائــب, لــذا فــإن احلجــة هذا وحيث أن 
تبقى هلؤالء وملن ينوب عن امليت أيضاً, فــإذا بلــغ الصــغري ورشــد وأفــاق اجملنــون مث قــدما دفعــاً صــحيحاً , قبــل 

ن لــو ظهــر لــه بعــد طعنهمــا يف احلكــم وقضــي هلمــا بــذلك. أمــا امليــت فإنــه ال يــتمكن مــن الــدفع بنفســه, لكــ
احلكـــم وارث أو وصـــي فقـــدم دفعـــاً صـــحيحاً, فـــإن طعنـــه مقبـــول أيضـــاً ألن املـــانع إذا زال صـــاروا كاحلاضـــرين 

املكلفني
)3(

.  

  الفرع الثاين : وقت الدفع ومدته يف االجراءات احلديثة :

  ختتلف أنواع الدفوع يف الوقت النظامي الذي جيب أن تبدى فيه, وفيما يلي بيان ذلك: 

  وًال: الدفوع املوضوعية: أ

يكاد شراح أنظمة املرافعات أن يتفقوا على أن هذا الدفع جيوز إبداؤه يف أية حال تكون عليــه الــدعوى أثنــاء 
نظرهــا إىل حــني إقفــال بــاب املرافعــة فيهــا, بــل جيــوز إبــداؤها بعــد احلكــم يف االســتئناف إذا قــام بــه صــاحب 

الشــــأن يف موعــــده وبشــــروطه
)4(

قــــد اتفقــــوا مــــع فقهــــاء املســــلمني يف جــــواز الــــدفع  ء القــــانونفقهــــاومــــع أن ، 
املوضــوعي بعــد احلكــم, إال أن الفــرق بينهمــا هــو أن الــدفع عنــد الفقهــاء جيــوز أن يكــون عنــد نفــس القاضــي 
الـــذي أصـــدر احلكـــم األول, بينمـــا ال يصـــح الـــدفع بعـــد احلكـــم يف معظـــم الـــنظم الوضـــعية إال بعـــد أن يطعـــن 

لصادر ضده أمام حمكمة أخرى وهي حمكمة االستئناف بشروط معينة, ووقت حمدد املدعى عليه يف احلكم ا

ال يصح جتاوزه
)5(

  مرافعات مصري). 230. (املادة 

                                                                                                                                                                              

 .1/99تبصرة احلكام  )1(

 –, وشــرح املنهـــاج 4/144, والشــرح الكبــري مــع حاشـــية الدســوقي 6/144والتــاج واإلكليـــل  2/96انظــر: البهجــة  )2(
, والقضــــاء علــــى 3/498, وشــــرح منتهــــى اإلرادات 3/829, والفــــروع 6/354, وكشــــاف القنــــاع 4/312احمللــــي 

  .278الغائب ص 

 . 3/498, وشرح منتهى اإلرادات 3/829,. والفروع 6/354, وكشاف القناع 10/169انظر: حتفة احملتاج  )3(

, والــدفوع يف قــانون 547أمحــد مســلم ص  –ملرافعــات وأصــول ا 18,  17أمحد أبو الوفــا ص  –انظر: نظرية الدفوع  )4(
 .2/177ياسني –, ونظرية الدعوى 5خالد شهاب ص  –املرافعات 

 .178, 2/177ياسني  –انظر: نظرية الدعوى  )5(
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   أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية فــإن املــذكرة االعرتاضــية تقــدم إىل نفــس القاضــي الــذي أصــدر احلكــم األول
ي يتفــق يف ذلــك مــع النظــام اإلســالمي.ويف حالــة تأكيــد مرافعــات ســعودي). فالنظــام الســعود 180املــادة  (

  مرافعات سعودي).  181القاضي حلكمه يقوم برفعه إىل حمكمة التمييز لتدقيقه (املادة 

علماً بأن الطعن بطريق املعارضة يف األحكام الغيابية ، يــتم رفــع هــذا الطعــن إىل نفــس احملكمــة الــيت أصــدرت 
  صري). ب ق مرافعات م 389احلكم (املادة 

كما أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يتم رفعه إىل نفس احملكمة اليت أصدرت احلكم, وذلك يف معظم 
مرافعـــات ســـعودي) أن هـــذا  194مرافعـــات مصـــري), بينمـــا قـــررت (املـــادة  243الـــنظم الوضـــعية  (املـــادة 

  االلتماس يرفع إىل حمكمة التمييز.

  ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى: 

فــق االجــراءات احلديثــة علــى أن هــذا الــدفع جيــوز إبــداؤه يف أيــة حــال تكــون عليهــا الــدعوى, فيجــوز إبــداؤه تت

حىت بعد احلكم فيها
)1(

  مرافعات مصري). 115مرافعات سعودي) و(املادة  72, (املادة 

 –بعض الكما يرى   –والراجح 
)2(

  تاليني: أن وقت الدفع بعدم القبول ينبغي أن حيدد وفق االعتبارين ال 

ــا الـــدفع, ووقـــت املرافعـــة  االعتبــار األول: الوقـــت الطبيعـــي الــذي ينبغـــي أن تبحـــث فيـــه املســائل الـــيت يتعلـــق 
ا, واإلجــراءات  معظمــه خمــتص لبحــث موضــوع الــدعوى؛ ألن املقصــود مــن القضــاء إيصــال احلقــوق ألصــحا

البحــث فيهــا مقــدماً علــى البحــث الشكلية إمنا وضعت كوسيلة لذلك اهلــدف, فطبيعــة األمــور تقتضــي جعــل 
  يف املوضوع, انطالقاً من وجوب حبث الوسيلة قبل غريها.

ا الدفعاالعتبار الثاين   وهذه يتصور فيها نوعان: ،  : املصاحل اليت يتعلق 

  أحدمها : أن يتعلق الدفع مبصلحة الدافع فقط.

  ة. واآلخر : أن يتعلق الدفع مبصلحة الدافع ومصلحة اخلارج عن اخلصوم

                                                            

ورمبا كان هذا االجتاه متأثراً مبا عليه القانون الفرنسي القدمي, حيــث أن الــدفع بعــدم القبــول كــان يعتــرب مــن مجلــة الــدفوع  )1(
أمحــد  –) من القانون الفرنسي اجلديدة. انظر: نظرية الدفوع 123املوضوعية. وهو يتفق أيضاً مع ما تضمنته ( املادة 

 . 290, 289عبداحلميد أبو هيف ص  –عات التجارية واملدنية , واملراف853, 852,  840أبو الوفا ص 

 ., مرجع سابق178 -2/177ياسني  –انظر: نظرية الدعوى  )2(
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ينــتج عــن أحـــد أمــرين: إمـــا أن  –مـــثالً  –فالــدفع بعــدم قبـــول الــدعوى بســـبب انتفــاء مصــلحة املـــدعي فيهــا 
الشــــيء الــــذي يطالــــب بــــه املــــدعي لــــيس مصــــلحة حيميهــــا النظــــام, أو أنــــه مصــــلحة ولكــــن مل يقــــع اعتــــداء 

ك فينبغــي قبــول هــذا عليها,وعلى كال األمرين يكون هذا الدفع متعلقاً مبوضــوع الــدعوى, ومــا دام األمــر كــذل
والـــدفع بعـــد قبـــول الـــدعوى بســـبب انتفـــاء صـــفة املـــدعي إذا أبـــدى قبـــل الـــتكلم يف ، الـــدفع ولـــو بعـــد احلكـــم

موضــوع الــدعوى فإنــه يكــون مقبــوًال؛ ألنــه ال جيــوز إلــزام املــدعى عليــه مبخاطبــة مــن لــيس خصــماً لــه, وأمــا إذا 
فــإن أجــازه قبــل الــدفع ودفعــت اخلصــومة,وكان أبــدى بعــده فيكــون قبولــه متوقفــاً علــى إجــازة صــاحب احلــق, 

ذلك منه إنكاراً لقيام املــدعي يف اخلصــومة نيابــة عنــه,وإن رده وجــب الســري يف الــدعوى, وعــدم االلتفــات إىل 
الـــدفع, واعتـــرب ذلـــك مبثابـــة الوكالـــة الالحقـــة للمـــدعي يف املخاصـــمة عنـــه. وأمـــا إذا أثـــري هـــذا الـــدفع مـــن قبـــل 

هلــا ذلــك, لتعلقــه مبصــلحة غــري الطــرفني املتخاصــمني, فــإن قبولــه يتوقــف علــى  وينبغــي أن يكــون –احملكمــة 
والــدفع بعــدم أو ،  الــتكلم يف موضــوع الــدعوى أو بعــده إجازة صاحب احلق أيضاً, ســواء أثارتــه احملكمــة قبــل

ليــة بنقصان أهلية املدعي أو املــدعى عليــه ينبغــي قبولــه يف أيــة مرحلــة تكــون عليهــا الــدعوى, ألن أحكــام األه
ق مبصــــلحة شــــرعت حلمايــــة أشــــخاص ضــــعفاء ال يســــتطيعون محايــــة أنفســــهم بأنفســــهم , فهــــذا الــــدفع متعلــــ

والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها على كل من يوجــب النظــام اختصــامهم, أو ،  اجلماعة وبالنظام العام
مـــن صـــور الـــدفع لعـــدم رفعهـــا مـــن جانـــب كـــل مـــن يوجـــب النظـــام اشـــرتاكهم يف رفعهـــا, هـــو يف الواقـــع صـــورة 

بانتفــاء صــفة املــدعى عليــه أو املــدعي فيأخــذ حكمهــا, ألن النظــام حينمــا اشــرتط ذلــك جعــل احلــق يف رفــع 

الدعوى, أو الصفة يف اجلواب عنها جلماعة بكماهلا ال جيوز أن ينقص أحد منها
)1(

 .  

ية وجــوب إبــدائها معــاً, ثالثاً: الدفوع الشكلية: تتفق معظم النظم الوضعية على أن األصل يف الــدفوع الشــكل
مرافعــات ســعودي)  71قبل إبداء أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبــول, وإال ســقطت (املــادة 

  مرافعات مصري).  108و( املادة 

  وهناك حالتان جيوز فيهما التمسك بالدفع الشكلي بعد الدخول يف موضوع الدعوى ومها: 

ــا يف أيــة حالــة تكــون عليهــا الــدعوى, ولــو بعــد الــدفوع الشــكلية الــيت تتعلــق بالنظــا-1 م العــام جيــوز اإلدالء 
احلكــم فيهــا, وذلــك ألن تنــازل اخلصــم صــراحة عــن إبــدائها غــري مقبــول, فمــن بــاب أوىل عــدم جــواز اســتنتاج 

                                                            

  184 - 2/180ياسني  –انظر: تفصيل أوقات الدفوع بعدم القبول يف نظرية الدعوى  )1(
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هــذا التنــازل مــن تراخيــه يف إبــدائها
)1(

مرافعــات  72,وذلــك كالــدفع بعــدم اختصــاص احملكمــة النــوعي ( املــادة 
مرافعــات مصــري) وعلــى احملكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصــها أن حتيــل الــدعوى  109و (املــادة  ســعودي)

  مرافعات مصري). 110مرافعات سعودي) و(املادة  74حبالتها إىل احملكمة املختصة (املادة 

الدفوع املتعلقة بــأمر حصــل بعــد الــتكلم يف املوضــوع, كالــدفع بطلــب تأجيــل الــدعوى مــن أجــل االطــالع -2
ستندات قدمها اخلصم فإن احلق يف هذا الدفع مل ينشأ إال بعد تقدمي تلك املستندات, وهــذه الــدفوع على م

ــا فــور حصــول ســببها, وقبــل اســتمرار الــتكلم يف املوضــوع, أو الــرد عليهــا مبــا يفيــد اعتبارهــا  جيــب التمســك 
مة فإنه يسقط حقه يف هــذا بالرد على ما جاء يف املستندات املقد –مثًال  –صحيحة؛ ألن اخلصم إذا بادر 

الدفع
)2(

. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

أمحــــد أبــــو الوفــــا  –, ونظريــــة الــــدفوع 287, 286عبداحلميــــد أبــــو هيــــف ص  –انظــــر: املرافعــــات املدينــــة والتجاريــــة  )1(
  .171ص

 .217, 216وجدي راغب ص –انظر: املرجعني السابقني, ومبادئ اخلصومة املدنية  )2(
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  حيازة الحكم الغيابي لحجية األمر المقضي به ::  المطلب الثالث

  متهيد :

ويف  معظم اإلجراءات احلديثة  يبدأ الطعن يف األحكام من تاريخ صدوره ما مل تنص النظم على غري ذلك
هذا املطلب سأتناول مىت حيوز احلكم الغيايب للحجية يف نظامي املرافعات الشرعية السعودي وقانون 

  املرافعات املصري .

معظــم اإلجــراءات احلديثــة  يبــدأ الطعــن يف األحكــام مــن تــاريخ صــدوره مــا مل تــنص وكمــا ذكــرت آنفــاً فــإن 

الــنظم علــى غــري ذلــك
)1(

مرافعــات مصــري) والــيت  تتضــمن: أنــه إذا عــني  15:(املــادة ,  أو اليــوم الــذي يليــه  
النظـــام حلصـــول اإلجـــراء ميعـــاد مقـــدراً باأليـــام أو بالشـــهور أو بالســـنني , فـــال حيســـب منـــه يـــوم اإلعـــالن, أو 

  حدوث األمر املعترب يف نظر النظام جمرياً للميعاد.

نـــه علـــى مـــا يلـــي: " يبـــدأ ميعـــاد ) م176ويف نظـــام املرافعـــات الســـعودي مـــا يشـــبه هـــذا حيـــث نصـــت (املـــادة
االعرتاض على احلكم من تاريخ تسليم إعالن احلكم للمحكوم عليه, وأخذ توقيعه يف دفــرت الضــبط, أو مــن 

ويبــــدأ ميعــــاد االعــــرتاض علــــى احلكــــم الغيــــايب مــــن تــــاريخ تبليغــــه إىل ،  التــــاريخ احملــــدد لتســــلمه إذا مل حيضــــر
  الشخص احملكوم عليه أو كيله".

حاليــــاً يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية هــــو مــــا ورد يف التعمــــيم الصــــادر مــــن معــــايل وزيــــر العــــدل  واملعمــــول بــــه
هـــــ الــــذي يــــنص علــــى مــــا يلــــي:" إنفــــاذاً ألحكــــام املــــادة 1/11/1411يف  111/ت / 8الســــعودي بــــرقم 

                                                            

أن بداية ميعاد الطعن بطريق التمــاس إعــادة النظــر خيتلــف مــن ســبب إىل آخــر ومــن نظــام إىل آخــر.  –مثالً  –يالحظ  )1(
مرافعـــات مصـــري) كمـــا أن بدايـــة ميعـــاد  242مرافعـــات ســـعودي),  ( املـــادة  193تفصـــيل ذلـــك: ( املـــادة  انظـــر يف

الطعن بطريق االستئناف يف بعض النظم احلديثة  إذا صدر احلكم بناء على غش وقع من اخلصوم, أو بنــاء علــى ورقــة 
دعوى احتجزهــا اخلصــم, فــال يبــدأ ميعــاد مــزورة, أو بنــاء علــى شــهادة مــزورة, أو بســبب عــدم إظهــار ورقــة قاطعــة يف الــ

اســتئناف احلكــم إال مــن اليـــوم الــذي ظهــر فيـــه الغــش, أو الــذي أقـــرب فيــه بــالتزوير فاعلـــه, أو حكــم بثبوتــه أو الـــذي 
  حكم فيه على شاهد الزور, أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة اليت احتجزت . 

 مرافعات مصري). 228انظر:  (املادة  
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األوىل
)1(

هــــ الـــذي بـــدأ 1/4/1410يف  60مـــن الئحـــة متييـــز األحكـــام الصـــادرة بقـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم  
ـــا بتـــاريخ  هــــ.  وإشــــارة إىل 6/5/1410يف  79هــــ حســــب التعمـــيم الـــوزاري رقـــم 28/5/1410العمـــل 

هـــ, ورغبــة 23/11/1392/ت يف 184/1هـــ, ورقــم 23/11/1392/ت يف 182/12التعميمــني رقــم 
يف توحيد إجراءات تسليم طريف الــدعوى وذوي العالقــة نســخة إعــالم احلكــم, وبــدء ميعــاد االعــرتاض بطلــب 

ز, وتلقــي هــذه الطلبــات يف حــال تقــدميها, وعالقــة ذلــك بنهائيــة األحكــام, الــيت يســقط حــق االعــرتاض التميي
  عليها خالل امليعاد, فقد رأينا تنظيماً لذلك اتباع ما يلي: 

أوًال: حتدد احملكمة بعد النطق باحلكم موعداً أقصاه عشرة أيام الستالم نســخة مــن احلكــم لتقــدمي االعــرتاض 
يف سجل ضبط القضية, وأخذ توقيع املعــرتض علــى ذلــك. ويف حالــة عــدم حضــوره الســتالم مع إثبات ذلك 

نســخة إعــالم احلكــم يــتم إيــداعها ملــف الــدعوى يف ذات التــاريخ, مــع إثبــات ذلــك يف ضــبط القضــية مبعرفــة 
  قيقه.القاضي, ويعترب اإليداع جمرياً مليعاد الثالثني يوماً املقررة لالعرتاض على احلكم وتقدمي طلب تد

ثانيــاً: إذا امتنــع احملكــوم عليــه, أو احملكــوم لــه بــبعض طلباتــه عــن التوقيــع يف الضــبط علــى القناعــة أو عــدمها, 
  فيؤخذ عليه حمضر بذلك,وإذا مضت املدة املنصوص عليها يف الالئحة سقط حقه يف طلب التمييز.

الشـــأن, ميـــدد امليعـــاد املـــدة الكافيـــة ثالثـــاً: إذا تعـــذر إعـــداد نســـخة احلكـــم يف املوعـــد احملـــدد لتســـليمها لـــذوي 
الســتالم نســخة احلكــم علــى ضــوء مــا قطعــه مــن مراحــل يف دور التســجيل, علــى أن ال يتجــاوز مخســة أيــام, 

  وجتري مساءلة املتسبب من الكتبة يف التأخري, ويتخذ يف حقه ما يقضي به النظام.

 لتــاريخ تســليم نســخة إعــالم احلكــم. وإذا رابعــاً : يبــدأ ميعــاد طلــب االعــرتاض علــى األحكــام مــن اليــوم التــايل
صادف اليوم األخــري مــن هــذا امليعــاد إجــازة رمسيــة فيمتــد امليعــاد إىل أول يــوم عمــل تــاٍل النتهــاء هــذه اإلجــازة 

  أما إذا صادفت اإلجازة امليعاد أثناء سريانه, أو بدايته فال ميتد امليعاد مبقدارها وال ينقطع.

يه يف تطبيق نص املادة األوىل املشار إليها لتحقيق وحدة اإلجراءات املتخذة مــن  لالطالع والتقيد مبا أشري إل

كافة احملاكم "
)2(

  أ. هـ.  

                                                            

مرافعـــات ســـعودي) علـــى مـــا يلـــي: " مـــدة االعـــرتاض بطلـــب التمييـــز ثالثـــون يومـــاً فـــإذا مل يقـــدم  178ة نصـــت (املـــاد )1(
اخلصــم اعرتاضــه خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه يف طلــب التمييــز وعلــى احملكمــة اختــاذ حمضــر بــذلك يف ضــبك القضــية 

 والتهميش على الصك وسجله بأن احلكم قد اكتسب القطيعة".

 .617, 1/616التصنيف املوضوعي لتعاميم الوزارة  )2(
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مــن أن  الفقــه اإلســالميعلمــاً بــأن النظــام الســعودي بالنســبة للحكــم علــى الغائــب يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه 
ه مــن حمكمــة التمييــز (املــادة الغائــب علــى دعــواه إذا حضــر حــىت لــو اكتســب احلكــم الصــفة القطعيــة بتصــديق

" جيــوز ألي مــن والــيت تكــون بإلتمــاس إعــادة النظــر حيــث نصــت هــذه املــادة علــى  مرافعات ســعودي) 192
وذكـــر يف الفقـــرة ( و ) :إذا كـــان : اخلصـــوم أن يلـــتمس إعـــادة النظـــر يف األحكـــام النهائيـــة يف األحـــوال اآلتيـــة

  .1احلكم غيابياً  " 

  يف املهلة احملددة لتقدمي الطعن ختتلف من طعن إىل آخر ومن نظام إىل آخر. أما ميعاد الطعن يف احلكم,

فالطعن باملعارضة يف احلاالت اليت جيوز فيها
 
ميعاده  يف القانون املصري ميعاده مخسة عشــر يومــاً مــن تــاريخ  

  ب ق مرافعات مصري). 388إعالن احلكم الغيايب ما مل يقض القانون بغري ذلك (املادة 

والطعــــن باالســــتئناف املســــمى يف النظــــام الســــعودي احلــــايل بــــالتمييز ميعــــاده مخســــة عشــــر يومــــاً يف األحكــــام 
  هـ . 1/4/1410يف  60) من قرار جملس الوزراء السعودي رقم 2اجلزائية و(البند

بــأن نظــام  وبالنسبة لألحكام غري اجلزائية ميعاد الطعن فيها ثالثون يوماً وهــذا الــذي عليــه العمــل اآلن. علمــاً 
) منـــه حتديــد مـــدة االعـــرتاض بثالثـــني يومـــاً مـــن تـــاريخ 194اإلجــراءات اجلزائيـــة اجلديـــد قـــد تضـــمنت (املـــادة 

  تسلم صورة احلكم.

فــإذا مل يقــدم اخلصــم اعرتاضــاً خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه يف طلــب التمييــز, وعلــى نــاظر القضــية حينئــذ  
الصـــك وســـجله بـــأن احلكـــم قـــد اكتســـب القطيعـــة   اختـــاذ حمضـــر بـــذلك يف ضـــبط القضـــية , والتهمـــيش علـــى

مــع مالحظــة أنــه إذا كــان احملكــوم عليــه نــاظر وقــف أو وصــياً أو وليــاً أو ,  مرافعــات ســعودي) 178و(املــادة 
مــأمور بيــت مــال أو ممثــل جهــة حكوميــة وحنــوه, أو كــان احملكــوم عليــه غائبــاً ومضــت املــدة املقــررة دون تقــدمي 

يسقط حقه يف تقدميها وجيب على احملكمة رفع احلكم إىل حمكمة التمييز لتدقيقه, الالئحة االعرتاضية, فإنه 
  ويستثىن من وجوب الرفع ما يلي: 

ائي سابق.  . أ   القرار الصادر على بيت املال من القاضي املختص منفذاً حلكم 
 ر, أو ورثتــه مــا مل تكــن للمــودع أواحلكم الصــادر مببلــغ أودعــه أحــد األشــخاص لصــاحل شــخص آخــ  . ب

  مرافعات سعودي). 179ن ميثله معارضة يف ذلك. انظر (املادة م

                                                            
 ) مرافعات سعودي الفقرة ( و ).192الالئحة التنفيذية للمادة ( 1
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ويف القانون املصري ميعاد االستئناف أربعون يوماً ما مل ينص القــانون علــى غــري ذلــك. ويكــون امليعــاد مخســة 
عشر يوماً يف املواد املستعجلة, أياً كانــت احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم ويكــون ميعــاد االســتئناف ســتني يومــاً 

  مرافعات مصري). 227نسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه ( املادة بال

مرافعـــات 193والطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر ميعـــاده يف نظـــام املرافعـــات الســـعودي ثالثـــون يومـــاً, ( املـــادة 
  مرافعات مصري). 242سعودي) ، بينما ميعاده يف القانون املصري أربعون يوماً (املادة 

مرافعـــات مصـــري), وميكـــن للنائـــب  252قـــانون املصـــري ميعـــاده ســـتون يومـــاً ( املـــادة والطعـــن بـــالنقض يف ال
 252,  250العام أن يطعن النقض ملصلحة النظام يف األحكام االبتدائية دون تقيد مبيعاد معني (املــادتني 

  مرافعات مصري).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المعارضة على األحكام الغيابية ودفعها

  متهيد :
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من  -كما ذكرت يف مقدمة الرسالة   – عند وجود الدعوى بني أفرادها فإن غايتها احلقيقية حتقيق العدل
خالل االستماع إىل أطرافها املختلفة وما يتم إبداؤه من بينة ودفاع أو ميني أو إقرار وحنوه، وعند تكامل 

ف الدعوى ما لديهم من أقوال النظر لدى القاضي يف القضية اليت ينظرها أمامه وبعد أن يستنفد أطرا
وحجج ينطق القاضي باحلكم بناًء على ما مت النظر والتأمل فيه من أطراف الدعوى ، إال أنه يف بعض 
القضايا املنظورة  يتغيب أحد أطراف الدعوى سواًء املدعي أو املدعى عليه أو كالمها مما يرتتب عليه فجوة 

يكون لدى الغائب من إعرتاٍض وحجج قد تغري من وجه القضية يف حتقيق العدالة املنشودة وفقًا ملا قد 
ا وفصل فيها الفقهاء  ا . وقد حفظت الشريعة اإلسالمية هذا احلق واعتربته وفق الضوابط اليت أقر والنطق 

من الشريعة نظمه ولوائحه وتفادياً  -حبمد اهللا – ستمديف كتبهم ، وكذلك النظام يف هذه البالد الذي يُ 
) يف 58 - 57-56-55- 54-53وفق املواد(   احلقوق وصيانة هلا قد قرر  مجلة من اإلجراءاتلضياع 

  ، وسأبني يف هذا الفصل ذلك عرب املبحثني التاليني : نظام املرافعات الشرعية السعودي

   .احلكم الغيايب وقبوله للنقض :  املبحث األول

  . املعارضة على احلكم الغيايب:  املبحث الثاين

   

  

  

  

  

  

 

 : الحكم الغيابي وقبوله للنقض:   المبحث األول

  متهيد :

من خالل هذا املبحث سيتم بيان املسائل املتعلقة بدفع األحكام الغيابية سواًء ما ورد يف الفقه اإلسالمي 
أو النظمة احلديثة من خالل نظامي املرافعات الشرعية السعودي وذلك عرب املطلب األول ، مث أتطرق عرب 
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الثاين إىل طرق االعرتاض على األحكام الغيابية حسبما ورد يف نظامي املرافعات الشرعية السعودي  املطلب
  وقانون املرافعات املصري .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دفع األحكام الغيابية ونقضها  : المطلب األول

  متهيد :

ائيته وعدم قبوله للنقض, سواء مــن القاضــي الــذي أصــدره, أو غــريه مــن  إن األصل يف احلكم القضائي هو 
القضــاة ولــو خــالف مــذهبهم, وذلــك مــىت مــا كــان مســتكمالً للشــروط املطلوبــة شــرعاً فهــو مــن حــني صــدوره 
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يصــبح حجــة علــى اخلصــوم والزم التنفيــذ فــوراً, وهــذا هــو أهــم أثــر للحكــم 
)1(

القضــاة إمنــا نصــبوا لفصــل ؛ألن 
ا فــإذا جــاز إعــادة النظــر يف األحكــام مطلقــاً أو جــاز  اخلصــومات بــني املتنــازعني وإيصــال احلقــوق إىل أصــحا

،  ملصــلحة الــيت نصــب القضــاة مــن أجلهــانقضها أو تأخري تنفيذها أدى ذلك إىل عــدم اســتقرارها , فتفــوت ا
كــام الغيابيــة يف الفقــه اإلســالمي وعــرب الفــرع الثــاين ســأبني ويف هذا املطلب سأتناول يف فرعه األول دفــع األح

  دفع األحكام الغيابية ونقضها يف األنظمة احلديثة . 

  الفرع األول : دفع األحكام الغيابية ونقضها يف الفقه اإلسالمي :

ــائي وأن  قــرر هــذا هــو األصــل إال أنــه ال خيلــو مــن اســتثناء؛ فقــد كما ذكرت يف التمهيد أن حكــم القاضــي 
الفقهــاء أن حكــم القاضــي إذا اعــرتاه مــا يوجــب الــنقض فإنــه جيــب حينئــذ إعــادة النظــر فيــه, ونقضــه, ســواء 
أكان ذلك مــن قبــل القاضــي الــذي أصــدره أم مــن قبــل غــريه. إال أن األوىل أن تكــون إعــادة النظــر يف احلكــم 

الــذي مســع مــن اخلصــوم ونقضــه مــن قبــل القاضــي الــذي أصــدره؛ ألنــه هــو املطلــع علــى حقيقــة الــدعوى وهــو 
وإمنــا صــح قبــول الــدفع بعــد صــدور احلكــم ،  وعرف ما لــديهم مــن حجــج, فاحلاضــر يــرى مــا ال يــرى الغائــب

مع أنه قد يرتتب على ذلك نقض ما قضى به القاضي؛ ألن وقوع اخلطأ يف األحكام حمتمــل, والقاضــي غــري 
مــن أجلــه نصــب القضــاة, وخباصــة إذا   معصــوم منــه, فتجــب حينئــذ إزالــة اخلطــأ حــىت يــتم حتقيــق العــدل الــذي

كــان هــذا اخلطــأ صــرحياً واجــب اإلزالــة مبخالفتــه للنصــوص الثابتــة الصــرحية مــن الكتــاب أو الســنة وكــذلك إذا  

كان خمالفاً لإلمجاع
)2(

 .  

} َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنــَزَل هللاَُّ  {وقد قال تعاىل 
 

َوَمــْن { , وقــال ســبحانه  48-ســورة املائــدة 

}َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل هللاَُّ َفُأوَلِئكَ ُهُم اْلَكــاِفُروَن 
 

،44  -ســورة املائــدة 
 

وروى البخــاري  

                                                            

   مرجع سابق .  166 - 4/164انظر: اخلرشي وحاشية العدوي عليه  )1(

, أدب 1/71ابــــن فرحــــون  –, وتبصــــرة احلكــــام  4/294, ورد احملتــــار 34الطرابلســــي ص  –انظــــر : معــــني احلكــــام  )2(
, وكشــاف القنــاع 9/56, واملغــين ابــن قدامــة 1/685املــاوردي  –, وأدب القاضــي 125ابــن أيب الــدم ص –القضاء 

, والقضــاء علــى الغائــب ,  228, 2/227 –, ونظريــة الــدعوى ياســني  3/613ابــن قدامــة  –, واملقنــع 6/326
 .269ص
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قال: " من عمــل عمــًال لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد " ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها , أن رسول اهللا 
)1(

 ,

أي باطل ال يسوغ االعتداد به
)2(

, كان حكمه باطًال فوجبت خمالفاً هلذه األصول فإذا كان حكم القاضي، 

أما بالنسبة للحكم إذا خالف قياساً جلياً ،  إزالته
)3(

  : فقد اختلف الفقهاء يف نقضه على قولني

وإليه ذهب املالكية،  القول األول: إنه ينقض
)4(

, والشافعية
)5(

, وبعض احلنابلة
)6(

.  

منصــوص عليــه أو جممــع عليــه, وانتفــاء الفــارق بــني األصــل  وتعليــل هــذا القــول:  أن األصــل يف القيــاس اجللــي

والفرع مقطوع به, فيكون احلكم املخالف هلذا القياس خمالفاً للنص أو اإلمجاع فينقض"
)7(

.  

ولعل من أحسن ما يبني ذلك ما ورد عن اإلمام الشافعي حيث قال: " وإذا حكم القاضي حبكم, مث رأى 
حلادث بأنه كان خالف يف األول كتاباً أو سنة أو إمجاعاً أو أصح املعنيني احلق يف غريه: فإن رأى احلق يف ا

فيما احتمل الكتاب أو السنة, نقض قضاءه األول على نفسه, وكل ما نقضه على نفسه نقضه على من 
قضي به إذا رفع إليه, ومل يقبله ممن كتب به إليه, وإن كان إمنا رأى قياسًا حمتمًال أحسن عنده من شيء 

ى به من قبل, والذي قضى به حيتمل القياس, ليس اآلخر بأبني حىت يكون األول خطأ يف القياس"قض
)8(

 
أ.هـ. أي إذا كان االجتهاد األول موافقًا للقياس فإنه ال ينقض باالجتهاد األخري حىت وإن رأى اجملتهد أن 

ونوقش: " بأنه إذا قطع  فإنه ينقض جليالقياس األخري أحسن, أما إذا كان االجتهاد األول خمالفًا لقياس 
  بانتفاء الفارق بني األصل والفروع كان حكم الفرع ثابتاً بالنص ال بالقياس. 

                                                            

 20بــاب إذا اجتهــد العامــل أو احلــاكم فاخطــأ رقــم  96رواه البخاري معلقاً يف كتاب االعتصام بالكتــاب والســنة رقــم  )1(
بــاب نقــد األحكــام الباطلــة ورد حمــدثات األمــور  30ورواه مسلم يف كتــاب األقضــية رقــم  6/2675صحيح البخاري 

  6/180د , وروي يف مسند أمح3/1343صحيح مسلم  1718احلديث رقم  8رقم 

 .12/16انظر: شرح النووي على صحيح مسلم  )2(

 –القيــاس اجللــي هــو: مــا كانــت العلــة فيــه منصوصــة, أو كــان قــد قطــع فيــه بنفــي القــارق بــني األصــل والفــرع. األحكــام  )3(
 . 4/203اآلمدي 

 .2/229ل وجواهر اإلكلي 72 1/56, وتبصرة احلكام 4/153انظر: الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه  )4(

اية احملتاج 18/374, واملهذب مع اجملموع 8/136, وروضة الطالبني 4/396انظر: مغين احملتاج  )5(  .8/258, و

 . 11/224املرداوي  –, واإلنصاف 6/456انظر: الفروع  )6(

 .22عدالكرمي الالحم , ص –نقض األحكام القضائية  )7(

 . 6/207 ، مرجع سابق ، األمالشافعي ،  )8(
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  ولكن األفهام ختتلف يف نفي الفارق وإثباته, فيختلف احلكم يف الفرع بناء على هذا االختالف. 

 على هذا االجتهاد"وإذا كان نفي الفارق وإثباته حمل اجتهاد, مل جيز نقض احلكم املبين
)1(

.  

وهــو مــذهب احلنفيــة ، القــول الثــاين: إن احلكــم ال يــنقض إذا خــالف قياســاً جليــاً 
)2(

واحلنابلــة 
)3(

, فــال يــنقض 
  احلكم عندهم إال إذا خالف نصاً أو إمجاعاً.

تـــه وتعليــل هـــذا القـــول: " بـــأن األفهــام ختتلـــف يف إدراك الفـــارق بـــني األصــل والفـــرع, فيجـــري اخلـــالف يف إثبا

ونفيه حمل اجتهاد , مل جيز نقض احلكم املبين على هذا االجتهاد"
)4(

   .  

واهللا  – الرتجــيح : نظــراً لقــوة تعليــل القــول الثــاين, وملــا ورد علــى تعليــل القــول األول مــن مناقشــة, فإنــه يــرتجح
؛ ألن ذلــــك يضــــيق جمــــال اجللــــي  عــــدم نقــــض احلكــــم املبــــين علــــى االجتهــــاد ولــــو خــــالف القيــــاس -أعلــــم 

  االجتهاد, ويؤدي إىل نقض معظم األحكام املبنية عليه.

وأما إذا كان احلكم اجتهادياً, وكان القاضي الذي أصدره جمتهــداً صــاحلاً للقضــاء, مل جيــز نقضــه ولــو خــالف 
  اجتهاداً آخر, سواء من القاضي بنفسه أو من قاٍض غريه.

  ومن أدلة ذلك ما يلي: 

مل يشرك بــني اإلخــوة ألم واإلخــوة األشــقاء يف املســألة  –اهللا عنه رضي  –ما ورد " أن عمر بن اخلطاب -1
املشركة, مث شرك بينهم , فقيل له: إنك مل تشرك بينهم عام األول . فقال عمر: ذلك على ما قضينا, وهــذا 

على ما نقضي. ومل ينقض حكمه السابق"
)5(

 .  

أنه ال مزية ألحد االجتهادين على اآلخر-2
)1(

. 

                                                            

 .  23نقض األحكام القضائية, ص )1(

 . 323السمناين ص, وروضة القضاة، 16/108, واملبسوط 4/188انظر: تبيني احلقائق  )2(

 . 6/262, وكشاف القناع 11/224املرداوي  –انظر: اإلنصاف  )3(

 .23نقض األحكام القضائية ص  )4(

, ولـــــه روايـــــات أخـــــرى يف ســـــنن البيهقـــــي 2/436, وخالصـــــة البـــــدر املنـــــري 6/246روي يف مصـــــنف ابـــــن أيب شـــــيبة  )5(
. وقــال ابــن حجــر بعــد أن نقــل إحــدى رواياتــه: صــححه احلــاكم وفيــه أبــو 10/249, ومصنف عبالرازق  10/120

  أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. مث ذكر له روايات أخرى ومل يعلق عليها.
 .  3/86تلخيص احلبري  انظر:  
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ايــة, وهــذا يــؤدي إىل تسلســل األحكــام وعــدم أنه لو جــاز -3 نقــض االجتهــاد مبثلــه, جلــاز الــنقض مــن غــري 
استقرارها, وهذا ينايف املصــلحة مــن نصــب القضــاة وهــي: فصــل اخلصــومات وقطــع املنازعــات

)2(
. وذلــك قــرر 

الفقهــــاء يف قواعــــدهم: أن (االجتهــــاد ال يــــنقض باالجتهــــاد)
 )3(

ال  وأن (األصــــل أنــــه إذا مضــــى باالجتهــــاد 
يفسخ باجتهاد مثله, ويفسخ بالنص)

 )4(
. 

  أما إذا مل يكن القاضي من أهل االجتهاد, فقد اختلف الفقهاء يف نقض حكمه على مخسة أقوال:

القول األول: إن أحكامه تنقض كلها, سواء أوافقت الصواب أم ال, وهذا هو مذهب احلنابلة
)5(

.  

خالف مذهبه. وهذا مذهب احلنفيةالقول الثاين: إنه ال ينقض من أحكامه إال ما 
)6(

والشافعية 
)7(

.  

  القول الثالث: إنه ال ينقض من أحكامه إال ما توفر فيها شرطان:

  أحدمها: أن يكون جوراً.

واآلخر: أال يكون قد شاور العلماء فيه. وهذا مذهب املالكية
)8(

.  

وال ســنة وال إمجاعــاً, وال يــنقض مــا  القول الرابع : إنه ينقض من أحكامه ما كان خطــأ, وإن مل خيــالف كتابــاً 

وافق الصواب. وهذا قول لبعض احلنابلة كابن قدامة
)1(

.  

                                                                                                                                                                              

 .7/300, وفتح القدير 6/188يني احلقائق بانظر ت )1(

, 2/153, والشــرح الكبــري وحاشــية الدســوقي عليــه 2/957ابــن عبــدالرب  –, والكــايف 6/188انظــر: تبيــني احلقــائق  )2(
شــــاد , وإر 4/203اآلمــــدي , واإلحكام،2/120, واملستصــــفى 6/262, وكشــــاف القنــــاع 4/396ومغــــين احملتــــاج 

 . 5/1570أبو يعلى  –, والعدة 263الفحول ص 

 101السيوطي ص  –, واألشباه والنظائر 105ابن جنيم ص  –انظر يف تقرير هذه القاعدة: األشباه والنظائر  )3(

 . 171ص ، مكتبة امللك فهد،الرياض،د.ط،د.ت،أصول الكرخيالكرخي،عبد اهللا بن احلسني، )4(

, وشــــرح 3/613, واملقنــــع 6/457, والفــــروع 6/263, وكشــــاف القنــــاع 11/225املــــرداوي  –انظــــر: اإلنصــــاف  )5(
 . 3/479منتهى اإلرادات 

 .319السمناين ص –, وروضة القضاة 7/5, وبدائع الثنائع 5/407انظر: رد احملتار  )6(

ــــة احملتــــاج  )7( اي إلحكــــام اآلمــــدي , وا18/375, واملهــــذب مــــع اجملمــــوع 8/137, وروضــــة الطــــالبني 8/240انظــــر: 
 . 2/121, واملستصفى 4/203

 .1/82ابن فرحون  –صرة احلكام ب, وت2/228انظر: جواهر اإلكليل  )8(
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القــول اخلــامس : إنــه ال يــنقض مــن أحكامــه إال مــا خــالف الكتــاب أو الســنة أو اإلمجــاع فقــط, فحكمــه يف 
  ذلك حكم الصاحل للقضاء.

وهــذا قــول بعــض احلنابلــة كــابن تيميــة وجــده جمــد الــدين
 
وهــو  غــالم اخلــالل وابــن عقيــل, وغــريهموأيب بكــر  

املذهب عند اجلميع من املتأخرين
 )2(

.  

قال املرداوي: " وهو الصواب, وعليه عمل الناس من مدد, وال يسع الناس غريه" 
)3(

.  

ولعل الصــواب قصــر الــنقض علــى مــا كــان اخلطــأ فيــه ظــاهراً (خمالًفــا للكتــاب أو الســنة أو اإلمجــاع ) دون مــا   
  ما يوجد له حممل على الصواب ولو احتمل غريه, ملا يأيت: كان صواباً, و 

أن نقــض احلكــم لــيس مقصــوداً لذاتــه, بــل هــو وســيلة إىل إيصــال احلــق إىل مســتحقه, فــإذا كــان احلكــم -1
  صواباً حتقق املقصود , فال ينقض.

 .أن نقض األحكام الصحيحة جمرد تطويل لإلجراءات وإشغال عما هو أوىل بالوقت واجلهد منه-2
 وهو أيضاً تعطيل لألحكام واملصاحل املرتتبة عليها.-3

كما أنه تكثري للخصومات واملنازعات اليت تقضي املصلحة احلد منها والقضاء عليها"-4
)4(

.  

  أن األصل اجلواز لعدم وجود اجملتهد بالشروط اليت وضعها املتقدمون .-5
الكشــف عــن حــال الشــهود, أو التحقــق ومن أسباب نقض احلكم أن يكون القاضي قد أصدر حكمه قبــل 

ـــم كـــأن  م؛ لقيـــام مـــانع  مـــن عـــدالتهم, فقـــد يظهـــر للقاضـــي بعـــد إصـــداره أن الشـــهود ممـــن ال تصـــح شـــهاد
ي عــن بعــض يكونوا أصوًال للمشهود له أو أعداًء للمشهود عليه أو فساقاً أو حنو ذلك, بل قــد يغفــل القاضــ

م الــيت تتمتــع باحلجيــة الكاملــة هــي الــيت تكــون مســتوفية واحلاصــل أن األحكــا،  احلجــج أو يســهو يف احلكــم

                                                                                                                                                                              

, وشــرح منتهــى 6/457, والفروع 6/263, وكشاف القناع 11/225املرداوي  –, واإلنصاف 9/58انظر: املغين  )1(
 .3/479اإلرادات 

 –, واإلنصــاف 7/262 م،1997،مكتبــة العبيكــان،تصــر اخلرقــي علــى خم شــرح الزركشــيالزركشي،حممد بــن عبــد اهللا، )2(
 .27/302, وجمموع فتاوى ابن تيمية 11/226املرداوي 

 .11/226اإلنصاف  )3(

 .40, 39نقض األحكام القضائية ص  )4(
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جلميــع شــروطها, ومبنيــة علــى نظــر يف الــدعوى مســتوٍف لشــروطه أيضــاً 
)1(

ومــع أن نقــض احلكــم يرتتــب عليــه ،
ضـــرر عـــدم اســـتقرار األحكـــام, إال أن هـــذا ال حيصـــل إال نـــادراً , مث إن يف إمضـــائه مـــع خمالفتـــه للحـــق ضـــرر 

وقــد جــاء يف كتــاب  ة املقــررة شــرعاً أنــه (يرتكــب أخــف الضــررين لــدفع أعالمهــا).أشــد, ومــن القواعــد الفقهيــ
:" وال مينعــــك قضــــاء قضــــيت فيــــه اليــــوم -رضــــي اهللا عنهمــــا  -عمــــر بــــن اخلطــــاب إىل أيب موســــى األشــــعري

فراجعت فيــه رأيــك فهــديت فيــه لرشــدك أن تراجــع فيــه احلــق, فــإن احلــق قــدمي ال يبطلــه شــيء ,ومراجعــة احلــق 

تمادي يف الباطل"خري من ال
)2(

أنــه قضــى يف قضــية حــني  -رضي اهللا عنــه –وروي عن علي بن أيب طالب ، 
فـــاخرب أن عليـــاً رضـــي اهللا عنـــه  " فرضـــي بعضـــهم وكـــره بعضـــهم, فـــارتفعوا إىل النـــيب  -  -بعثـــه الرســـول 

قضــى بيــنهم بكــذا وكــذا, فأمضــى قضــاءه
)3(

أن يطلــب اخلصــوم إعــادة  -رضــي اهللا عنــه –فقــد أجــاز علــي  .
  ذلك عليه. النظر يف حكمه ومل ينكر الرسول 

  احلديثة : األنظمةالفرع الثاين : دفع األحكام الغيابية ونقضها يف 

إن احلكم يف االجراءات والنظم الوضعية احلديثــة  لــه نفــس األثــر املقــرر عنــد فقهــاء املســلمني, مــن ناحيــة أنــه 
صدوره ميتنع على احملكمة اليت أصــدرته العــدول عمــا قضــت بــه, كمــا ميتنــع عليهــا تعديلــه أو إحــداث إضــافة ب

إليه ، فتنتهي واليــة احملكمــة بالنســبة للنــزاع, وميتنــع أيضــاً علــى ســائر احملــاكم األخــرى إعــادة النظــر فيمــا فصــل 
إذا طـــرح النـــزاع أمـــام حمكمـــة أخـــرى  فيـــه, ألن احلكـــم بصـــدوره يفيـــد حجيـــة الشـــيء احملكـــوم فيـــه , اللهـــم إال

بشــكل طعــن يف احلكــم
)4(

. هــذا وحيــث أن القاضــي ال يســلم مــن اخلطــأ , شــأنه شــأن أي إنســان , كمــا أن 

                                                            

ياســــني  –, ونظريــــة الــــدعوى 1/71ابــــن فرحــــون  –, وتبصــــرة احلكــــام 34الطرابلســــي ص  –انظــــر: معــــني األحكــــام  )1(
   .271, والقضاء على الغائب, ص230, 2/229

, 4/206رواه الــدارقطين يف ســننه  –رضــي اهللا عنهمــا  –العهد الذي كتبه عمر بن اخلطاب إىل أيب موســى األشــعري  )2(
, ونقله كثري من األئمة, وقال عنه ابــن القــيم: وهــذا كتــاب جليــل تلقــاه العلمــاء 10/119والبيهقي يف السنن الكربى 

 .1/86القبول. أعالم املوقعني ب

 .  7/177واألم  ,8/118روي يف سنن البيهقي  )3(

 637حممــد فهمــي ص  –وما بعــدها, واملرافعــات املدنيــة والتجاريــة  593أمحد أبو الوفا ص  –انظر: نظرية األحكام  )4(
 –ومــا بعــدها, وشــرح املرافعــات املدنيــة والتجاريــة  414, 2/400حممود هاشــم  –وما بعدها, وقانون القضاء املدين 

ومــا بعــدها,  573عبداحلميد أبو هيــف ص –وما بعدها , واملرافغات املدنية والتجارية  521عبداملنعم الشرقاوي ص
وث , وحبــ547أمحــد مســلم ص –ومــا بعــدها, وأصــول املرافعــات  596وجــدي راغــب ص  –ومبــادئ القضــاء املــدين 

 .279, 278ضياء خطاب ص  –ودراسات يف قانون املرافعات املدنية العراقي 
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نفــوس املتقاضــني ال تســلم مــن الضــغائن واألحقــاد, ومــن وقــع يف نفســه شــيء مــن ذلــك ال يتصــور أن يصــدر 
لثقة هو شعور طبيعي لــدى احملكــوم عليــه, مث إن اخلصــم احلكم مطابقاً احلقيقة الواقع,كما أن الشعور بعدم ا

قــد يهمــل الــدفاع عــن حقــه ويرجــو فرصــة أخــرى لتعــويض مــا فاتــه واســتكمال دفاعــه, فكــان مــن املتعــني علــى 
واضـــــعي األنظمـــــة أن يعملـــــوا علـــــى تـــــأمني مصـــــلحة اخلصـــــوم بإجـــــازة الطعـــــن يف األحكـــــام.وطرق الطعـــــن يف 

ا األ نظمــة علــى ســبيل احلصــر, الــيت مبقتضــاها يــتمكن اخلصــوم مــن الــتظلم األحكــام هــي الوســائل الــيت حــدد
واحلكمــة مــن هــذا التحديــد أن اســتقرار ، م؛ بقصــد إعــادة النظــر فيمــا قضــت بــهمــن األحكــام الصــادرة علــيه

ا يقتضــي احــرتام األحكــام, فــال يطعــن فيهــا إال بطــرق خاصــة وبــإجراءات خاصــة, ويف  احلقــوق لــدى أصــحا
إذا انقضــت هــذه املواعيــد دون الطعــن يف احلكــم أصــبح غــري قابــل للطعــن فيــه, وعــد يف مواعيــد معينــة حبيــث 

نظر النظم عنواناً للحقيقة والصحة, وأغلق كل سبيل إلعادة النظر فيه
)1(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بشكل عام  طرق الطعن في األحكامالمطلب الثاني : 

                                                            

عبــداملنعم الشــرقاوي  -وما بعدها, وشرح املرافعات املدنية والتجاريــة 593أمحد أبو الوفا ص  –انظر: نظرية األحكام  )1(
 –نون القضــاء املــدين ومــا بعــدها, وقــا 658فتحــي وايل ص –, والوســيط يف قــانون القضــاء املــدين 533, 532ص 

 .446, 2/445حممود هاشم 
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  متهيد :

فـــإن األنظمــــة حـــددت طرقـــاً  لالعــــرتاض علـــى األحكــــام كمـــا مت بيانـــه يف املطلــــب األول وعـــرب فرعـــه الثــــاين 
ا .   سأتناوهلا يف هذا املطلب مع بيان آليات العمل 

  الفرع األول : الطرق الواردة يف األنظمة احلديثة :

  :  املعارضة /الطريق األول 

والطعن باملعارضة يف مجيع النظم خاص باألحكام الغيابية
)1(

.  

  .  -إن شاء اهللا-املبحث الثاين من هذا الفصل وسيتم بسط الكالم عنه يف 

االستئناف/ الطريق الثاين 
)2(

  :  

هــــ علـــى مـــا يـــأيت: " 1/4/1410يف الســـعودية نصـــت الئحـــة متييـــز األحكـــام الشـــرعية اجلديـــدة الصـــادرة يف 
ليــه, تقــدم املــذكرة االعرتاضــية إىل إدارة احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم مشــتملة علــى : بيــان احلكــم املعــرتض ع

وتارخيه,واألســـباب الـــيت بـــين عليهـــا االعـــرتاض, وطلبـــات املعـــرتض, واألســـباب الـــيت تؤيـــد االعـــرتاض"  (املـــادة 
  .مرافعات سعودي)  180

مرافعـــات ســـعودي) علـــى مـــا يلـــي: " بعـــد اطـــالع القاضـــي الـــذي أصـــدر احلكـــم  181كمـــا نصـــت (املـــادة   
نظــر يف احلكــم مــن ناحيــة الوجــوه الــيت بــين عليهــا املعــرتض عليــه علــى مــذكرة االعــرتاض, جيــوز لــه أن يعيــد ال

االعــرتاض مــن غــري مرافعــة, وعليــه أن يؤكــد حكمــه أو يعدلــه حســبما يظهــر لــه, فــإذا أكــد حكمــه فريفعــه مــع 
صــورة ضــبط القضــية وكامــل األوراق إىل حمكمــة التمييــز, أمــا إذا عدلــه فيبلــغ احلكــم املعــدل للخصــوم وتســري 

 230وكـــذلك جنـــد يف قـــانون املرافعـــات املصـــري ويف املـــادة ،ت املعتادة"هـــذه احلالـــة اإلجـــراءا عليـــه يف
)3(

أن 

                                                            

  وهذا ما قررته اللجنة التشريعية مبجلس األمة املصري .  )1(
 . 2/1504أمحد أبو الوفا  –انظر: التعليق على نصوص قانون املرافعات   

  مرافعات سعودي ) . 178التمييز يف النظام السعودي ) انظر ( املادة(ويسمى  )2(

  .  324 -322نبيل عمر ص  –انظر يف شرح هذه املادة: الطعن باالستئناف وإجراءاته  )3(
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االســـتئنافية املختصـــة, فـــال تقـــدم إىل القاضـــي الـــذي  1 االســـتئناف يرفـــع بصـــحيفة تـــودع قلـــم كتـــاب احملكمـــة
أصدر احلكم كما يف السعودية.  
 

  

من قانون املرافعات املصــري علــى  أن االســتئناف ينقــل الــدعوى حبالتهــا الــيت كانــت  232كما نصت املادة 
  عليها قبل صدور احلكم املستأنف بالنسبة إىل ما رفع عنه االستئناف فقط.  

  التماس إعادة النظر:  /الطريق الثالث 

مــن قــانون املرافعــات املصــري علــى   241دة مــن نظــام املرافعــات الشــرعي الســعودي واملــا 192ورد يف املــادة 
  أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر يف األحكام الصادرة بصفة انتهائية يف أحوال حمددة.  

  وقد اتفق النظامان على جواز طلب التماس إعادة النظر يف األحوال اآلتية: 

  حلكم.إذا وقع من اخلصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثري يف ا .1
 إذا حصل بعد احلكم إقرار بتزوير األوراق اليت بين عليها, أو قضي بتزويرها. .2

ا شهادة زور. .3  إذا كان احلكم قد بين على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأ
إذا حصـــل اخلصـــم بعـــد صـــدور احلكـــم علـــى أوراق قاطعـــة يف الـــدعوى كـــان خصـــمه قـــد حـــال دون  .4

دي), ورد التعبري بأعم من ذلك؛ فقد نصت الفقــرة (ب) مرافعات سعو  192تقدميها. ويف (املادة 
منهــا علــى مــا يلــي: "إذا حصــل امللــتمس بعــد احلكــم علــى أوراق قاطعــة يف الــدعوى كــان قــد تعــذر 

 عليه إبرازها قبل احلكم " أي سواء كان احلائل دون تقدميها خصمه أو غريه.
 إذا قضى احلكم بشيء مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه. .5

  بينما اختلفت يف جواز طلب التماس إعادة النظر يف احلاالت اآلتية: 

إذا كان احلكم غيابياً  .1
)2(

 / و مرافعات سعودي).192(املادة  
ا ذكرت ما يقرب منها.   ومع أن قانون املرافعات املصري مل ينص على هذه احلالة إال أ

                                                            
 يقوم بتنفيذها أقالم املدين واحلسابات والودائع واملطالبةاليت األعمال املدنية و هي املقصود بقلم كتاب احملكمة )  (1

  http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=272587 . ينظر الرابط : وسكرتارية احملكمة ، وشئون العاملني
مظــامل ســعودي) علــى مــا يلــي: " للمحكــوم عليــه غيابيــاً أن يطلــب مــن رئــيس الــديوان أو مــن ينيبــه  41نــص (املــادة  )2(

إعادة النظــر يف احلكــم الصــادر ضــده خــالل ثالثــني يومــاً مــن تــاريخ إبالغــه بــاحلكم, وحييــل رئــيس الــديوان أو مــن ينيبــه 
 مواجهة املتهم".  الطلب إىل الدائرة اليت أصدرت احلكم إلعادة احملكمة يف



126 
 

أو اعتبــاري مل يكــن ممــثًال متثــيًال يقرب من احلالة السابقة ما إذا صدر احلكم علــى شــخص طبيعــي,  .2
مرافعــــات  7/ 241/ز مرافعــــات ســــعودي)  (املــــادة 192صــــحيحاً يف الــــدعوى. انظــــر: ( املــــادة 

 مصري) . وقد زاد القانون املصري  عبارة " فيما عدا النيابة االتفاقية" على نص احلالة املذكورة.

أدخــل أو تــدخل فيهــا بشــرط إثبــات  ملن يعترب احلكــم الصــادر يف الــدعوى حجــة عليــه, ومل يكــن قــد .3
 غش من كان ميثله, أو تواطؤه أو إمهاله اجلسيم.

  مرافعات  . 241/8وقد انفرد بذكر هذه احلالة القانون املصري يف املادة 

يقـــدم للمحكمـــة الـــيت أصـــدرت  مرافعـــات مصـــري بـــأن 243أمـــا بالنســـبة لرفـــع االلتمـــاس فقـــد نصـــت املـــادة 
مرافعات سعودي) على مــا يلــي: " يرفــع االلتمــاس بإعــادة النظــر بإيــداع  194بينما نصت ( املادة ، احلكم 

صحيفة االلتماس حملكمة التمييز, وجيب أن تشتمل الصحيفة على : بيان احلكم امللتمس إعــادة النظــر فيــه, 
ر وأسباب االلتماس. وعلى حمكمة التمييز مىت اقتنعت أن تعــد قــراراً بــذلك, وتبعثــه للمحكمــة املختصــة للنظــ

  يف ذلك".

النقض –الطريق الرابع 
 
  :  

 273 – 248نصت على هذا الطريق من طرق الطعن يف األحكام  يف قانون املرافعات املصري عرب املواد 
  مرافعات .

وذلــك أن للخصــوم أن يطعنــوا أمــام حمكمــة الــنقض يف األحكــام الصــادرة مــن حمــاكم االســتئناف يف األحــوال 
  اآلتية:

  املطعون فيه مبنياً على خمالفة للقانون, أو خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله.إذا كان احلكم  .1
 إذا وقع بطالن يف احلكم , أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.  .2

 إذا كان احلكم خمالفاً حلكم آخر سبق أن صدر بني اخلصوم أنفسهم, وحاز قوة األمر املقضي.  .3
 ف قواعد االختصاص. إذا كان احلكم املطعون فيه قد صدر على خال .4

 مرافعات مصري). 269, 249,  248نصت على هذه احلاالت وأشارت إليها (املواد 

مرافعــات مصــري علــى مــا يلــي: " للنائــب العــام أن يطعــن بطريــق الــنقض ملصــلحة  250كمــا نصــت املــادة    
ا إذا كــان احلكــم م بنيــاً علــى خمالفــة للقــانون , القــانون يف األحكــام االنتهائيــة, أيــاً كانــت احملكمــة الــيت أصــدر

  أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله وذلك يف األحوال اآلتية:
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  األحكام اليت ال جييز القانون للخصوم الطعن فهيا. -1

 األحكام اليت فوت اخلصوم ميعاد الطعن فيها, أو نزلوا فيها عن الطعن"   -2
دى قلم كتاب حمكمة النقض, أو احملكمة أما بالنسبة لرفع الطعن بالنقض يف القانون املصري يتم بإيداعها ل

ويــذكر شــراح قــانون املرافعــات املصــري أن ، مرافعــات مصــري) 253ن فيــه (املــادة اليت أصدرت احلكم املطعو 

طرق الطعن تنقسم إىل قسمني
)1(

 :  

  طرق طعن عادية وهي: املعارضة, واالستئناف. .1
 طرق طعن غري عادية وهي: التماس إعادة النظر, والنقض. .2

 وهلذه التفرقة أمهية عملية من الوجوه اآلتية:

أوًال: مل حيصــر القــانون أســباب الطعــن بطريقــة عــادي, فقــد أجــازوا ســلوكه أيــاً كــان نــوع العيــب املنســوب إىل 
احلكــم, فمــن اجلــائز الطعــن فيــه بــدعوى أن احملكمــة قــد أخطــأت يف اســتخالص الوقــائع, أو يف تقــديرها, أو 

لـــى الوقــــائع املستخلصـــة فطبقـــت قاعــــدة نظاميـــة غــــري املتعـــني إعماهلــــا,أو ألن أخطـــأت يف تطبيـــق القــــانون ع
اإلجراءات اليت سبقت إصدار احلكم مشوبة بالبطالن, أو ألن احلكم نفسه مشوب بالبطالن, لعدم مراعاة 

 أمــا بالنســبة لطــرق الطعــن غــري،  طــق بــه, أو عنــد حتريــره أو إيداعــهاألوضــاع الــيت نــص عليهــا القــانون عنــد الن
  العادية فال جيوز ولوجها إال ألسباب معينة حصرها النظام.

ثانياً: ينبين على ما تقدم أن على الطاعن يف الطرق غري العادية أن يقيم الدليل على قيام سبب مــن أســباب 
الطعــن الــيت نـــص عليهــا النظــام, وعلـــى احملكمــة قبــل أن تنظـــر يف موضــوع الطعــن أن تتحقـــق مــن تــوافر هـــذا 

ا, فــال ، أوًال بقبول الطعن شكالً ب لتحكم السب أما بالنسبة لطرق الطعن العادية فاألصــل هــو جــواز مباشــر
يلــزم الطــاعن بإثبــات جــواز الطعــن إال إذا أثــري النــزاع بصــدد وصــف احلكــم أو قيمــة الــدعوى الــيت صــدر فيهــا 

  احلكم املطعون فيه.

                                                            

" يقسم الفقيه اإليطايل كارنيلويت طرق الطعن تقسيماً آخر, فهو يــرى أن طــرق الطعــن تنقســم إىل طــرق: إلعــادة حبــث  )1(
ــدف إىل  القضــية وطــرق إلصــالح احلكــم, ولكــن هــذه التســمية غــري دقيقــة, نظــراً ألن كــل طــرق الطعــن يف األحكــام 

 .  2/448حممود هاشم  –اليت تكون قد شابته" . قانون القضاء املدين إصالح احلكم املطعون فيه من العيوب 
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فيهــا احلكــم مــن جديــد أمــام يت صــدر ثالثــاً: أن الطعــن يف احلكــم بطريــق عــادي يطــرح موضــوع اخلصــومة الــ
ا إال العيــوب الــيت اســتند إليهــا الطــاعن يف ،  احملكمة أمــا بالنســبة لطــرق الطعــن غــري العاديــة فــال تطــرح مبباشــر
  طعنه.

رابعــاً: األصــل أن يبــدأ الطــاعن فيســتنفد طــرق الطعــن العاديــة مث يباشــر الطــرق غــري العاديــة, فــإذا كــان احلكــم 
الســـتئناف , وفـــوت الطـــاعن علـــى نفســـه ميعـــاد االســـتئناف أو اســـتأنف احلكـــم ومل يـــول قـــابًال للطعـــن فيـــه با

اخلصومة يف االستئناف, مما يرتتب عليــه احلكــم بســقوطها, أو باعتبارهــا كــأن مل تكــن لســبب مــن األســباب, 
رج إمنــا خــ،  ي بــالنقض أو بالتمــاس إعــادة النظــرففي هذه األحوال يسقط حقــه يف الطعــن يف احلكــم االبتــدائ

واضع النظام على القاعــدة املتقدمــة بالنســبة إىل املعارضــة إذا كانــت جــائزة, فــالطعن يف احلكــم الغيــايب بطريــق 
  ب ق مرافعات مصري). 387آخر غري املعارضة يعد نزوًال عن حق املعارضة (املادة 

كــون لــه حــق وعلــى ذلــك جيــوز للمحكــوم عليــه أال يباشــر حقــه يف الطعــن يف احلكــم باملعارضــة, ومــع ذلــك ي
  الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر حبسب األحوال.

خامساً: ال جيوز تنفيذ احلكم إذا كان قابًال للطعن فيه بطــرق الطعــن العاديــة, أو إذا كــان قــد طعــن فيــه فعــًال 

بإحدى هذه الطرق, ما مل يكن مشموالً بالنفاذ املعجل
)1(

.  

د طعــن فيــه فعــًال بإحــدى للطعن فيه بطرق الطعن غري العادية أو كان قــإمنا جيوز تنفيذ احلكم ولو كان قابًال 
مـــع مالحظـــة أن النظـــام جييـــز حملكمـــة الـــنقض أو حمكمـــة االلتمـــاس أن تـــأمر قبـــل الفصـــل يف ،  هـــذه الطـــرق

الطعن بوقف تنفيذ احلكــم املطعــون فيــه مؤقتــاً إذا كــان خيشــى مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه ( 
  مرافعات مصري). 251, 244املادتني 

                                                            

تنظــيم ســعودي) وهــو حــق يعطيــه  56التنفيــذ املعجــل كــان يســمى يف النظــام الســعودي الســابق التنفيــذ املؤقــت (املــادة  )1(
  ة.النظام للفريق املستفيد من حكم ملالحقة التنفيذ رغم املفعول املعلق لطرق املراجعة أو املهل

. وذلك مثل احلكم يف النفقــة أو حفــظ املــرأة عنــد احملــرم, 1/570جريار كورنو  –انظر: معجم املصطلحات القانونية   
أو تسليم الصغري والصغرية للحضانة ويتم تنفيذ احلكم بذلك حىت قبل اكتسابه الصفة القطعية بالشــروط الــيت حــددها 

 مرافعات سعودي). 199, 198دتني تنظيم سعودي) , و(املا 57, 56النظام (املادتني 
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عليــه سادساً: إخفاق الطاعن يف الطعن غري العادي يعرضه إىل احلكم عليه بالغرامة, هــذا فضــًال عــن احلكــم 
الطعـــن العـــادي فـــال يـــؤدي إىل هـــذه النتيجـــة   أمـــا إخفـــاق الطـــاعن يف طـــرق،  بالتضـــمينات إن كـــان هلـــا وجـــه

  كقاعدة عامة.

اد تلـــك الطعـــن بطريـــق عـــادي قـــوة الشـــيء املقضـــي بـــه إال بعـــد اســـتنف ســـابعاً: ال تكـــون لألحكـــام الـــيت تقبـــل
أما قابلية األحكــام للطعــن بعــد ذلــك بإحــدى الطــرق غــري العاديــة فــال يــؤثر علــى ،الطرق أو انقضاء مواعيدها

اعتبارها حائزة لقوة الشيء احملكوم فيه
)1(

.  

  سألة دفع األحكام الغيابية ونقضها:موقف الشريعة اإلسالمية من األنظمة احلديثة يف مالفرع الثاين : 

التأمل فيما ورد يف أحكام الفقه اإلســالمي وبــني مــا ورد يف األنظمــة  باإلمكان عرض هذا املوقف من خالل
  املظاهر اآلتية:  احلديثة عرب

ا, ونقــض مــا كــان منهــا خمالفــاً  أوًال: إن مبدأ الطعن يف األحكام, وكذلك إعادة عرضها على من هو أعلم 
قبــل أن تكــون نصوصــاً  للحق, سواء أكان هذا النقض من قبــل مصــدر احلكــم أم مــن قبــل غــريه مبــدأ شــرعي

ا جــاء يف كتــاب عمــر بــن اخلطــاب إىل أيب موســى األشــعري رضــي اهللا مبــ ورد ذلــكوقــد  يف األنظمة احلديثة ،
يــوم فراجعــت فيــه " ال مينعنــك قضــاٌء قضــيت فيــه العنهمــا ومــا روي عــن علــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا عنــه 

رأيـــك فهـــديت فيـــه لرشـــدك أن ترجـــع إىل احلـــق ، فـــإن احلـــق قـــدمي ال يبطلـــه شـــيء ، ومراجعـــة احلـــق خـــري مـــن 

التمادي يف الباطل "
)2(

.  

كثــرة التوســع يف الطعــون الــواردة علــى األحكــام القضــائية, وال خيفــى مــا يف   األنظمة احلديثة ثانياً: يالحظ يف 
طيـــل لألحكـــام وتكثـــري للخصـــومات, وهـــذا يتعـــارض مـــع املقاصـــد العامـــة هـــذا مـــن تطويـــل لإلجـــراءات, وتع

  .  للشريعة اإلسالمية من جلب املصاحل للعباد, ودرء املفاسد ورفع احلرج عنهم
                                                            

حممــود  –, وقــانون القضــاء املــدين  760 -1/757أمحــد أبــو الوفــا  –انظــر: التعليــق علــى نصــوص قــانون املرافعــات  )1(
, وشــــرح املرافعــــات املدنيــــة 648 -646, واملرافعــــات املدنيــــة والتجاريــــة حممــــد فهمــــي ص  449, 2/448هاشــــم 

والوســيط  620 -617أمحــد أبــو الوفــا ص  –, ونظرية األحكام 535, 534 عبداملنعم الشرقاوي ص –والتجارية 
حممــد العشــماوي  –وقواعــد املرافعــات  723 -720رمــزي ســيف ص  –يف شــرح قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة 

  .755 -2/752وعبدالوهاب العشماوي 

ونقله كثري من األئمة وقــال عنــه  10/119العلمية،د.ط،د.ت،، دار الكتب السنن الكربى، أمحد بن احلسني،البيهقي )2(
 .ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول
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ثالثاً: يالحظ أن النظــام الســعودي يف احملــاكم الشــرعية قــد انفــرد بــالنص علــى عــدم نقــض احلكــم إال إذا كــان 
من نظام املرافعات الشرعية السعودي  وهي: الكتاب والسنة واإلمجــاع  185دة خمالفاً لألصول الشرعية  املا

  . فالنظام السعودي يتفق يف ذلك مع الشريعة اإلسالمية.

رابعاً: يالحظ أن الطعن بطريق التمييز يف النظام السعودي يف احملاكم الشرعية جيمع إىل حــد مــا بــني طريقــي 
ين يف أنظمــــة بعــــض الــــدول, ذلــــك أن الطعــــن يف النظــــام الســــعودي الطعــــن باملعارضــــة وباالســــتئناف املوجــــود

مرافعــات  180بطريــق التمييــز يــتم بتقــدمي املــذكرة االعرتاضــية إىل إدارة احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم (املــادة 
سعودي) فهو يشبه بذلك الطعن باملعارضة يف نظام   املرافعــات املصــري , حيــث يــتم رفعــه إىل احملكمــة الــيت 

  ب ق مرافعات مصري).  389حلكم (املادة أصدرت ا

مث يتم بعد ذلك يف النظام السعودي يف احملاكم الشــرعية رفــع احلكــم إىل حمكمــة التمييــز لتدقيقــه إذا مل يظهــر 
  مرافعات سعودي). 181لناظر القضية ما يوجب تغيري أو تعديل ما حكم به (املادة 

هد؛ إذ قد يقوم القاضي بالرجوع عما حكــم بــه, وإصــدار فالنظام السعودي املذكور فيه اختصار للوقت واجل
حكم آخر يقتنع به طرفا الدعوى. كما أن هذا األسلوب خيفف من ازدحام القضــايا املعروضــة علــى حمكمــة 

اء القضايا والبت فيها, والشك أن يف هذا حتقيقاً ملصاحل العباد.   التمييز , مما يؤدي بالتايل إىل سرعة إ

ن نظـــام املرافعـــات الســـعودي قـــد أضـــاف طريقـــاً آخـــر للطعـــن يف األحكـــام, هـــو: التمـــاس خامســـاً: يالحـــظ أ
إعــادة النظــر, حيــث مل يكــن موجــوداً يف تنظــيم األعمــال اإلداريــة يف الــدوائر الشــرعية الســعودي املعمــول بــه 

  سابقاً سوى طريق واحد للطعن هو التمييز.

ا, حيــث أن املتبــع ســابقاً عنــد وهــذه اإلضــافة فيهــا حتقيــق للمصــلحة وتســهيالً إليصــال  احلقــوق إىل أصــحا
وجود أحد األحوال الواردة يف النظام اجمليزة اللتماس إعادة النظر, أن يرفع امللتمس طعنه إىل املقام الســامي, 
ويف حالــة املوافقــة عليــه يــتم إحالــة طعنــه إىل جملــس القضــاء األعلــى, وال خيفــى مــا يف هــذا مــن إشــغال للمقــام 

  .  لس القضاء األعلى عما هو أهم من ذلكالسامي, وجمل

 

 

 

 : المعارضة على الحكم الغيابي:  المبحث الثاني
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  متهيد :

املعارضة طريق من طرق الطعن العادية وهو خاص يف األحكام الغيابية يهدف إىل استدراك احلكم وليس 

جترحيه سيما وأنه يتم أمام نفس احملكمة اليت أصدرت احلكم
)1(

على احلكم الغيايب يهدف إىل ، واملعارضة 
توصيل احلق ملن صدر يف حقه حكم أثناء غيابه وفق الشروط والضوابط اليت أقرها النظام، ويف هذا املبحث 

  سأتناول طرق االعرتاض على احلكم الغيايب عرب املطالب التالية :

  الطرق النظامية .: املطلب األول

  الطرق الغري منصوص عليها .: املطلب الثاين

  أثر الدفع وظهور الغائب:  املطلب الثالث

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الطرق النظامية:  المطلب األول

                                                            

 .75مذكرة الوسيط يف نظام املرافعات الشرعية السعودية, الدكتور فؤاد عبداملنعم أمحد, ص )1(
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  متهيد :

وسأتناول يف هذا املطلب  ، املعارضة خاص يف األحكام الغيابية يهدف إىل استدراك احلكم وليس جترحيه
طرق املعارضة على احلكم الغيايب اليت وردت يف نظام املرافعات الشرعية السعودي مث طرق املعارضة حسبما 

   ورد يف قانون املرافعات املدين املصري .

  الفرع األول : طرق املعارضة على احلكم الغيايب يف نظام املرافعات الشرعية السعودي :

) مرافعات على أن " يكون للمحكوم عليه غيابيًا خالل املدة املقررة يف هذا النظام 58نصت املادة (
املعارضة يف احلكم لدى احملكمة اليت أصدرته, وجيوز له أن يطلب من احملكمة احلكم على وجه السرعة 

صدر بوقف نفاذ احلكم مؤقتاً, ويوقف نفاذ احلكم الغيايب إذا صدر حكم من احملكمة يوقف نفاذه أو 
  حكم منها معارض للحكم الغيايب يقضي بإلغائه". 

كفل نظام املرافعات للمحكوم عليه غيابيًا ضمانات رئيسة  ميكن من خالهلما  حتصيل  حقه وفق 
  اإلجراءات املنصوص عليها وهي على النحو التايل :

  الضمانة األوىل : املعارضة على احلكم الغيايب عرب ثالث طرق :

  : املعارضة يف احلكم لدى احملكمة اليت أصدرته :الطريقة األوىل 

واليت تنص على أن  )178( د ذلك عن طريق املادةهذه املدة ولكن ميكن حتدي) 58( مل تبني املادة
" مدة االعرتاض بطلب التمييز ثالثون يومًا ، كما يلي :   االعرتاض بطلب متييز احلكم تبلغ ثالثون يومًا 

اعرتاضًا خالل هذه املدة سقط حقه يف طلب التمييز ، وعلى احملكمة اختاذ حمضر فإذا مل يقدم اخلصم 
  بذلك يف ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن احلكم قد اكتسب القطعية.".

أما بداية االعرتاض على احلكم الغيايب لدى احملكمة اليت أصدرت احلكم من تاريخ تبليغه إىل الشخص 

 وكيلهاحملكوم عليه أو 
)1(

.   

وحمل اإلقامة أو العمل هو مكان التبليغ وفقاً إلجراءات التبليغ الواردة يف نظام املرافعات الشرعية السعودي 
)1(

، وعندما يتم اإلعرتاض على من مت احلكم عليه غيابيًا لدى احملكمة اليت أصدرت احلكم  فإن القاضي 

                                                            

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .  58/3مادة  )1(
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ا ويلحق ذلك يف ال ضبط والصك ، ويف حال عدم وجود ما يؤثر على حيدد جلسة يتم تبليغ اخلصوم 
  احلكم بالنسبة للقاضي فللمحكوم عليه أن يعرتض بـطلب التمييز .

  الطريقة الثانية :   املعارضة بطلب التمييز :

خالل ثالثني يومًا من تاريخ تبليغه إىل  متييزهإذ أن للمحكوم عليه غيابيًا االعرتاض على احلكم وطلب 
ليه أو وكيله ، فإذا مل يقدم احملكوم عليه أو وكيله اعرتاضه خالل هذه املدة سقط حقه الشخص احملكوم ع

يف طلب التمييز  واكتسب احلكم القطعية
)2(

.  

أما طريقة التبليغ فتسلم للمحكوم عليه أو وكيله وذلك يف حمل إقامته أو عمله وفقاً إلجراءات التبليغ
)3(

.  

إىل حمكمة التمييز دون الئحة اعرتاضية ويف حال تعذر تسليم صك احلكم له رفع
)4(

 .  

أما إذا قبل احملكوم عليه احلكم بعد تبليغ به وجب تدوين ذلك يف الضبط والصك ويسقط حقه يف طلب 

التمييز 
)5(

،ويف حال تقدمي املذكرة االعرتاضية فإن القاضي يطلع عليها فإذا ظهر له ما يدعوا إىل تعديل 

ذا ويبلغ اخلصوم  حسب إجراءات التبليغ ويلحق ذلك يف الضبط والصك احلكم فإنه حيدد جلسة 
)6(

 .  

أما إذا مل يكن هناك ما يعدله القاضي فإنه ينوه على ذلك على املذكرة االعرتاضية ويدونه يف الضبط ويرفع 

حكمه مع صورة ضبط القضية وكامل أوراق القضية إىل حمكمة التمييز
)7(

.  

كرة اعرتاض على احلكم نفسه بشرط أن يكون خالل مدة االعرتاض اليت وللمعرتض أن يقدم أكثر من مذ 

نص عليها النظام 
)8(

 .  

                                                                                                                                                                              

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي176/4املادة  )1(

 واللوائح التنفيذية له من نظام املرافعات الشرعية السعودي178 -176املادة  )2(

 نظام املرافعات الشرعية السعودي من 176/4املادة  )3(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي 176/5املادة  )4(

 املرافعات الشرعية السعودي واللوائح التنفيذية له من نظام 181املادة  )5(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي 182/2املادة  )6(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .181/1املادة  )7(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .174/4 )8(
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ويف حال اقتناع احملكوم عليه غيابيًا باحلكم بعد رفعه حملكمة التمييز وقبل إعادته إىل القاضي فإن قناعته 

تدون يف الضبط ، وتبلغ حمكمة التمييز بذلك
)1(

  .  

  بطلب االلتماس بإعادة النظر : الطريق الثالث : املعارضة

فإن احملكوم عليه غيابيًا له أن يعرتض على احلكم بعد تصديقه من حمكمة التمييز بطلب االلتماس بإعادة 

النظر فيه
)2(

 .  

ومدة الطلب ثالثون يومًا تبدأ  من تاريخ تبليغ احلكم النهائي إىل احملكوم عليه أو وكيله
)3(

وذلك وفقاً 

إلجراءات التبليغ
)4(

 .  

واملراد باحلكم النهائي هنا هو : احلكم املصدق من حمكمة التمييز
)5(

 .  

وطريقة االلتماس بإعادة النظر  أن تودع صحيفة االلتماس حملكمة التمييز مشتملة على بيان احلكم 

امللتمس إعادة النظر فيه وأسباب االلتماس
)6(

.  

غيابياً  دَّ باحلكم إذا عُ  ويؤخذ يف االعتبار أن طلب االلتماس بإعادة النظر خاص
)7(

صدر  فليس كل حكم 
على احملكوم عليه يف غيابه ميكن االلتماس بإعادة النظر فيه ألن هناك حاالت يعترب فيه احلكم صدر 

  حضورياً وإن غاب .

ويف النظام هناك حاالت أخرى جيوز فيها الطلب بالتماس إعادة النظر يف األحكام النهائية 
)8(

 .  

  : وقف تنفيذ احلكم الغيايب : الضمانة الثانية

                                                            

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .178/2املادة  )1(

 نظام املرافعات الشرعية السعوديمن  (هـ). 192/1املادة  )2(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .193املادة  )3(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .193/1املادة  )4(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .192/1املادة  )5(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .194املادة  )6(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي (ب). 1/ 58,  56/5ذلك املادة (و) وك 192املادة  )7(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .192املادة  )8(
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السرعة بوقف فإن للمحكوم عليه غيابيًا أن يطلب من احملكمة احلكم على وجه  )58(كما نصت املادة 
ويقدم هذا الطلب إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب ، وخيتص مصدر احلكم أو ،نفاذ احلكم مؤقتًا 

خلفه بنظر الطلب، وله حكم القضاء املستعجل
)1(

.   

  ويكون احلكم الغيايب موقوفاً يف حالني مها :

 صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب احملكوم عليه . -1

صدور حكم معارض له يلغيه -2
)2(

 .  

وقد يتبادر سؤال : مىت يكون للمحكوم عليه غيابيًا طلب وقف نفاذ احلكم مؤقتاً؟ هل بعد صدوره من 
واحلائزة على  واجلواب : من املقرر أن األحكام القابلة للتنفيذ احملكمة أو بعد تصديقه من حمكمة التمييز ؟

واحلكم الغيايب ال يكون قطعيًا إال بعد تصديقه من حمكمة التمييزحكام القطعية،ألهي ا احلجية
)3(

لكن .
ا م ت معينة جيب أن يشمل فيها احلكهناك حاال التنفيذ املعجل وإن مل تكتسب القطعية بكفالة أو بدو

حسب تقدير القاضي وذلك كاألحكام الصادر يف األمور املستعجلة 
)4(

، أو احلكم بتقدير نفقة ، أو أجرة 

أجرة رضاع ، أو تسليم صغري حلاضنة ، أو تفريق بني زوجني أو أداء أجرة خادم وحنوها
)5(

، علمًا أن 

يف نظام املرافعات وليس فيها ما يستثين احلكم الغيايب مهالتنفيذ املعجل له أحكا
)6(

 .  

  

  الضمانة الثالثة: بداية ميعاد الطعن: (اإلعالن للشخص): 

علمنا أن اإلعالن للشخص هو الطريق الوحيد الذي يتحقق به العلم اليقيين مبضمون اإلعالن, ولذلك 
وحىت ال يفوت على احملكوم عليه غيابيًا فرصة الطعن يف احلكم نظرًا جلهله بصدوره, مما يفوت عليه حق 

الغيايب من تاريخ تبليغه  ) مرافعات على أن " يبدأ ميعاد االعرتاض على احلكم176الدفاع, نصت املادة (
                                                            

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي (ز).58/1املادة ( )1(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .58/2املادة  )2(

 الشرعية السعوديمن نظام املرافعات  .197املادة  )3(

 . من نظام املرافعات الشرعية السعودي234املادة  )4(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .199املادة  )5(

 من نظام املرافعات الشرعية السعودي .200 -199 -198املادة  )6(
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) مرافعات حيث نصت على أن 193إىل الشخص احملكوم عليه أو وكيله " وأكدت هذا املعىن املادة (
  ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر يف احلكم الغيايب يبدأ من وقت إبالغ احلكم. 

  : الفرع الثاين : املعارضة يف األحكام الغيابية يف قانون املرافعات املصري

املعارضة يف قانون املرافعات املصري هي : الطلب املرفوع من احملكوم عليه غيابيًا يف خصومة إىل احملكمة 

نفسها اليت أصدرت احلكم ، لكي تسمع دفاعه ، وتلغي أو تعدل احلكم املذكور إذ ليس من العدل أن ال 

لتأخري عن احلضور يسمع دفاع شخص يف خصومة مرفوعة عليه ، جلواز أن يكون ذا عذر يف ا
)1(

وهو  .

حكام الغيابية ، سواء كانت من حماكم الدرجة األوىل أو الثانية فال جيوز تقدميها األ يف طريق طعن عادي

أي حمكمة أخرى من نفس درجة احملكمة اليت أصدرت  مأمام حمكمة أعلى ، كما ال جيوز تقدميها أما

ويعترب اختصاص نفس احملكمة اليت ،فعات قدمي )مرا 389لى قضاء ( ماحلكم منعًا من تسليط قضاء ع

أصدرت احلكم الغيايب بنظر املعارضة فيه من النظام العام . على أن اختصاص نفس احملكمة اليت أصدرت 

لعربة احلكم بنظر املعارضة ال يعين بالضرورة أن ينظرها نفس القاضي أو القضاة الذي اصدروا احلكم  فا

واعتبار حكم ما غيابيًا هو حبقيقة الواقع يف الدعوى وليس بادعاء اخلصم أو ،باحملكمة وليست بتشكيلها

مبا ختلعه احملكمة خطأ على احلكم 
)2(

 –حيث جييز القانون ذلك  –وحق املعارضة يف احلكم الغيايب ،

يسمع  أنيقتضيه احرتام حقوق الدفاع ؛ إذ يتعني اتاحة الفرصة ملن صدر عليه احلكم يف غيبة منه دون 

  فاعه بإبداء دفاعه فقد يرتتب عليه عدول احملكمة عما قضت به . د

  التطورات التشريعية للمعارضة املدنية :أوًال : 

  املعارضة يف ظل قانون املرافعات األهلي القدمي : -1

                                                            

 .301م ص 1992امعي املعارضة يف املواد اجلنائية واملدنية والشرعية ، عبد احلكيم فودة دار الفكر اجل )1(

 .658 ، املرافعات املدنية والتجارية ، مرجع سابق ،حممد حامد ، فهمي)2(
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م حيث ورد النص على املعارضة يف 1883نوفمرب  13صدر قانون املرافعات األهلي باألمر العايل املؤرخ 

منه  344وحىت  329يف املواد من  ألول من الباب الثامن املتعلق بطرق الطعن يف األحكام وذلكالفصل ا

واملبدأ يف ظل هذا القانون هو إجازة املعارضة يف كل األحكام الغيابية ، واالستثناء هو عدم جوازها . ، 

يف الغيبة إىل الوقت  أهلي خمتلط على أنه : تقبل املعارضة يف األحكام الصادرة 329فقد نصت املادة 

  الذي علم فيه الغائب بتنفيذها .

  م :1949لسنة  77املعارضة يف ظل قانون املرافعات امللغي رقم  -2

م النص على 1949يونيو سنة  29م والصادر يف 1949لسنة  77تضمن قانون املرافعات السابق رقم 

الواردة يف الفصل الثاين من الباب  393وحىت  385املعارضة كطريق عادي من طرق الطعن يف املواد من 

قانون مبثابة حكم املعارضة يف كل حكم يصدر يف الغيبة ، إذا مل يعتربه ال 385الثاين عشر فأجازت املادة 

واملشرع يف هذا القانون وإن كان ضيق طريق الطعن ،مينع الطعن فيه باملعارضة  مل حضوري ، أو إذا

واالقتصاد يف االجراءات والنفقات ، إال أنه جعل األساس هو  باملعارضة من أجل تقصري مدة التقاضي

وقد استمد هذا القانون ،  ، أسوة بالقانون األهلي القدمي  إجازة املعارضة إال إذا حظرها القانون صراحة

  .  بعض احلاالت اليت ال جتوز فيه املعارضة من القانون املختلط

  م :1968سنة ل 13املعارضة يف ظل القانون احلايل رقم  -3

لسنة  77م على املعارضة اليت وردت نصوصها يف القانون 1968مايو  9أبقى القانون القائم والصادر يف 

مايو  29م والصادر يف 1968لسنة  100م مع تعديل وحذف بعض نصوصها بالقانون رقم 1949

رافعات املدنية والتجارية ( يلغى قانون امل:األوىل من مواد اإلصدار على أنهحيث ورد بنص املادة ،م 1962

م عدا الباب السابع من الكتاب األول اخلاص بإجراءات 1949لسنة  77الصادر بالقانون 
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اإلثبات
)1(

وأهم ما استحدثه ،  الكتاب األول اخلاص باملعارضة ) والفصل الثاين من الباب الثاين عشر من

نت القاعدة قبل صدوره هو إجازة املعارضة التشريع  القائم هو قلب القاعدة اليت حتكم املعارضة ، إذ كا

أصبحت القاعدة هو عدم جواز املعارضة إال بنص  385واالستثناء هو حظرها ، ولكن بتعديل املادة 

صريح  فطاملا ال يوجد نص  فال معارضة ،  وأصبحت حاالت املعارضة حمدودة يف اإلطار اليت أجازها 

املشرع صراحة
)2(

 .  

  ئز الطعن فيها باملعارضة : األحكام اجلاثانياً : 

نظام املعارضة يف االحكام الصادرة يف الدعاوي املدنية  1962لسنة  100ألغى املشرع بالقانون رقم 

والتجارية وقصرها على ما يرد به نص كما هو الشأن بالنسبة لألحكام الغيابية الصادرة بشهر إفالس 

املعارضة إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون فال جيوز ،من القانون التجاري ) 565ر ( م التاج

مرافعات قدمي)385(م
 )3(

.  

ذا أخذ قانون املرافعات اجلديد . واحلكم الصادر غيابياً يف املعارضة ال جيوز الطعن فيه باملعارضة ال من   و

وإذا ،ضة ال جتوز املعارضة بعد املعار  مرافعات قدمي ) عمًال بقاعدة أن392رافعها وال من املعارض ضده (م

طعن اخلصم الغائب يف احلكم الغيايب الصادر ضده بطريق آخر غري املعارضة ، فإن ذلك منه يعترب نزوالً 

  مرافعات قدمي ) .  387عن احلق يف املعارضة ( م

  

  ميعاد املعارضة : ثالثاً : 

                                                            

 .م الذي نص يف مادته األوىل على ذلك1968لسنة  25ألغي هذا الباب بالقانون  )1(

 .306 - 303فودة ، عبد احلكيم ، املعارضة يف املواد اجلنائية واملدنية والشرعية ، مرجع سابق ، ص )2(
م وقــانون املرافعــات اجلديــد علــى املــواد الــيت تــنظم املعارضــة حــىت 1962لســنة  100معدلــة بالقــانون رقــم  385املــادة  )3(

 .ميكن الرجوع إليها يف احلاالت االستثنائية اليت جييز فيها القانون ذلك
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الثانية مخسة عشر يومًا من ميعاد املعارضة سواء كان احلكم صادرًا من إحدى حماكم الدرجة األوىل أو 

مرافعات قدمي ) . كنص املادة  388تاريخ إعالن احلكم الغيايب ما مل ينص القانون على غري ذلك ( م

من القانون التجاري اجلديد على أن املعارضة يف حكم شهر اإلفالس ثالثون يومًا من تاريخ نشره  565

يرتتب على عدم مراعاة امليعاد ، سقوط احلق و ، بة لكل ذي مصلحة من غري اخلصوم يف الصحف بالنس

يف املعارضة ، إمنا تبدأ بانتهاء ميعاد املعارضة مواعيد الطعن األخرى اليت ميكن توجيهها للحكم 
)1(

فإذا ، 

مرافعات قدمي )  393( م،مل يعلن احلكم الغيايب خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره ، أعترب كأن مل يكن 

  ه . فيغين ذلك عن الطعن في

  إجراءات رفع املعارضة : رابعاً : 

ترفع املعارضة بتكليف باحلضور أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب تراعي فيه األوضاع املقررة 

ر أوراق ئلصحيفة الدعوى فيجب أن تشتمل صحيفة املعارضة على البيانات الواجب توافرها يف سا

ضرورة أن تشتمل صحيفة املعارضة على البيانات اخلاصة احملضرين ، وفضًال عن ذلك نص القانون على 

  . )مرافعات قدمي 389 كانت باطلة (ما وهي بيان احلكم املعارض فيه ، وأسباب املعارضة وإال

وألن املعارضة ترفع باحلضور وليس بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ، ال تعترب ،وذلك ضمانًا جلدية املعارضة  

ا بالفعل للمعارض ضده يف خالل امليعاد . فال  يكفي تقدميها لقلم احملضرين يف مرفوعة إال من يوم إعال

ا خالل امليعاد إلعال
)2(

 .  

  

  قواعد احلضور والغياب عند نظر املعارضة : خامساً : 

                                                            

 .401، مرجع سابق ، ص ، شرح املرافعات املدنية والتجارية عبد املنعم، الشرقاوي  )1(
 .569 ، مرجع سابق ، ص أبو الوفا ، أمحد ، التعليق على نصوص قانون )2(
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إن احرتام حقوق الدفاع تقتضي السماح ملن صدر عليه احلكم يف غيبته باملعارضة فيه واحلضور أمام  

احملكمة إلبداء دفاعه ، علها ترجع بعد مساع دفاعه عما قضت به عليه غيابياً وعليه ؛ فإن حضور املعارض 

 قوام نظرها واحلكم فيهاللجلسة احملددة لنظر معارضته ، أمر متليه احملكمة من املعارضة ، بل هو 
)1(

فإذا  

تغيب املعارض يف اجللسة األوىل لنظر املعارضة انعدمت جدواها ، ودل ذلك على عدم جدية طعنه ، لذا  

حتكم من تلقاء نفسها باعتبار معارضته كأن مل تكن ( م  أنأوجب القانون على احملكمة يف هذه احلالة 

ا املعارض  تؤجل نظر املعارضة مرافعات قدمي ) فال جيوز للمحكمة أن 390 فإذا ، جللسة تالية يعلن 

حضر املعارض اجللسة األوىل لنظر املعارضة ، فإن احملكمة تنظر موضوعها وتفصل فيها ولو غاب املعارض 

ا املعارض ضده ، وألن احلكم ولو صدر ضده  ضده ، فال تلزم احملكمة بتأجيل الدعوى جللسة تالية يعلن 

ويكفي حضور املعارض اجللسة األوىل لنظر ،مرافعات قدمي ) 392ملعارضة ( موز الطعن فيه باغيابيًا ال جي

املعارضة تفادياً للحكم باعتبار املعارضة كأن مل تكن ، ولو ختلف عن احلضور بعد ذلك يف باقي اجللسات 

احملكمة حتكم . على أنه إذا ختلف املعارض ضده عن احلضور يف أي جلسة تالية للجلسة األوىل فإن 

وإذا تعدد املعارضون فحضر البعض اجللسة األوىل ،من قانون املرافعات 82باملادة  بشطب املعارضة عمالً 

بينما ختلف البعض اآلخر . وجيب على احملكمة احلكم باعتبار املعارضة كأن مل تكن بالنسبة ملن مل حيضر 

ونظر املعارضة بالنسبة ملن حضر منهم إال إذا كان احلكم صادرًا يف دعوى ال يقبل موضوعها التجزئة أو 

 ا يعلن أخرى جللسة للجميع بالنسبة املعارضة نظر تأجيل جيب إذ ،نني فيها جيب اختصام أشخاص معي

  .ىلاألو  اجللسة عن احلضور عن ختلف من

                                                            

 .664، مرجع سابق ، ص  فهمي ، حممد حامد ، املرافعات املدنية والتجارية )1(
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 ، آثار من عليها ترتب ما وزوال املعارضة إجراءات زوال تكن مل كأن املعارضة باعتبار احلكم على ويرتتب

 ممتداً  زال ما الطعن ميعاد كان لو حىت ذلك بعد ةباملعارض احلكم يف الطعن يف احلق سقوط عليه يرتتب كما

  . للحكم توجيهها ميكن اليت االخرى الطعن مواعيد ذلك بعد وإمنا ،

   : املعارضة حمكمة أمام اخلصومة طبيعة : سادساً 

 اختلف أمر وهو املعارضة على ترتتب اليت اآلثار حتديد يف املعارضة حمكمة أمام اخلصومة طبيعة حتديد يفيد

  قائماً  بشأنه اخلالف يزل وملا والقضاء الفقه فيه
)1(

 شتات جتمع عامة قاعدة وضع يشأ مل املشرع أن ذلك .

 جديدة خصومة املعارضة اعتبار شأن يف الرأي عليه اختلف ما ا وحيسم املعارضة رفع على ترتتب اليت اآلثار

ا ام الغيايب احلكم فيها يصدر اليت األصلية اخلصومة عن النواحي مجيع من   هلا امتداداً  جمرد ا
)2(

 اكتفى وإمنا ،

 وتركها املعارضة يف اخلصومة لسقوط بالنسبة املدعى حكم يف يعترب املعارض ان على بالنص املشرع

 بفعل فيها السري عدم هو املعارضة يف اخلصومة سقوط اىل يؤدي ما أن ؛ مبعىن ، ) قدمي مرافعات391(م

 إذا أنه ؛ ذلك على بينين . اخلصومة ترك ضده املعارض دون ميلك الذي هو انه كما ، امتناعه او املعارض

 فتسقط وحدها املعارضة خصومة إجراءات على فقط ينسحب احلكم فإن برتكها أو اخلصومة بسقوط حكم

 على حتديدها يتوقف واليت املعارضة على ترتتب اليت اآلثار باقي أما ، قائماً  الغيايب احلكم يبقى نمابي تزول او

 املعارض هو هل اإلثبات عبء اخلصومة طريف من يتحمل من كمسألة ، املعارضة يف اخلصومة طبيعة حسم

 الطلبات من إبداؤه جيوز وما ، اجلدد اخلصوم من املعارضة يف إدخاله أو تدخله جيوز ومن ، ضده املعارض أم

 حبسم كفيالن والقضاء الفقه وأن ظاهراً  أكثره يف األمر أن بدعوى املشرع له يتعرض مل كله فذلك ، العارضة

 البعض ذهب فقد ، خمتلفاً  زال ما – أسلفنا كما – الرأي أن إال . فيه الرأي خيتلف الذي القليل يف اخلالف

                                                            

 .403، مرجع سابق ، ص ، شرح املرافعات املدنية والتجارية عبد املنعم، الشرقاوي  )1(
 ملرافعات امللغي .يُنظر املذكرة اإليضاحية لقانون ا )2(
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 أمام احلكم على السابقة للخصومة امتداداً  تعترب وإمنا جديدة خصومة احملكمة على تطرح ال املعارضة أن إىل

 وما مزايا من فيها له مبا كزمر  سابق إىل يعود اخلصومة طريف من كال أن ذلك على ورتب ، احملكمة نفس

 اإلثبات عبء على ويقع مدعياً  ضده املعارض يعود بينما عليه مدعياً  املعارض فيعود . التزامات من تقتضيه

 جيوز كما املعارضة حمكمة أمام جديدة طلبات إبداء ضده واملعارض للمعارض وجيوز ، العامة للقواعد وفقاً 

 اجلائزة احلدود يف كله وذلك احملكمة أمام واإلدخال التدخل
)1(

 املعارضة أن إىل اآلخر البعض ذهب بينما ،

ا فيه املطعون احلكم فيها تصدر اليت تلك عن منفصلة جديدة خصومة تعترب  فيها يقف االستئناف شأن شأ

 واملطعون للطاعن ما لكليهما ويكون ، عليه املدعى موقف ضده املعارض يقف بينما املدعي موقف املعارض

 حول الرأي كان أيا أنه على . اإلدخال فيها مبا جديدة طلبات إبداء ميتنع وبالتايل والتزامات حقوق من هضد

 املعارضة فيه حصلت ما اال احملكمة على تطرح ال املعارضة فإن ، املعارضة حمكمة أمام اخلصومة طبيعة حتديد

 يف عليه احملكوم عارض اذا أنه ؛ ذلك على ينبين ، املعارضة فيه حصلت مبا تتحدد ةاحملكم سلطة أن مبعىن .

 للمعارض جيوز ال وإنه فيه الطعن مت ما نظر على احملكمة سلطة اقتصرت ، اآلخر الشق دون به حكم مما شق

 واليتها استنفدت احملكمة ان عن فضالً  ألنه ، طلباته من رفض أن سبق ما احملكمة على يطرح أن ضده

 املشرع موقف عكس وعلى،املعارض إال منها يستفيد ال ضةاملعار  أن به ملسلما فمن ، الطلبات هلذه بالنسبة

 طبيعة ببيان ، جدل من والقضاء الفقه يف ثار ملا حسماً  ، اجلديد الفرنسي املرافعات قانون عين ، املصري

 كماحل سحب اىل دف املعارضة أن على فنص . عليه ترتتب اليت واآلثار املعارضة حمكمة أمام اخلصومة

 اليت احملكمة نفس أمام تطرح املعارضة وأن ، )571م ( الغائب للخصم يكون فيها احلق وأن . الغيايب

 وأن ، والقانون الوقائع حيث من جديد من فيها يفصل لكي غيابياً  فيها حتكم اليت املسائل احلكم أصدرت

 فيها وحيكم حتقق املعارضة خصومة وأن ، بسحبه املعارضة يف حكم يصدر أن إىل قائماً  يظل الغيايب احلكم

                                                            

 .403الشرقاوي ، عبد املنعم، شرح املرافعات املدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص  )1(
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 ادعاءات وأن . )576م ( باملعارضة فيه املطعون احلكم أصدر الذي القضاء أمام املطبقة القواعد حبسب

 العامة للقواعد وفقاً  وذلك األصلية الدعوى حدود يف تكون ان جيب املعارضة نظر عند املعارض
)1(

.   

   : الصحيح باملعىن معارضة األداء أوامر من التظلم : سابعاً 

 جمرد يعدو ال ذلك فإن ، منه التظلم األداء أمر يف باملعارضة 1962 لسنة 100 رقم القانون استبدل

  . املعارضة قواعد جوهر األداء أمر من التظلم على طبق ألنه ، التسمية يف اختالف

  :  التظلم قواعد-1 

 كان وأياً  األمر به صدر ما قيمة عن النظر بصرف األحوال مجيع يف األمر من تظلمال للمدين القانون جييز

 )206/1(م االبتدائية باحملكمة الدائرة رئيس أم اجلزئي القاضي هو أصدره الذي القاضي كان وسواء نوعه

 وفقاً  لمالتظ ويرفع ، غيايب حكم فهو ، أقواله مساع ودون املدين غيبة يف يصدر األمر أن ؛ ذلك ومرجع

احملكمة كتاب قلم تودع بصحيفة أي . الدعوى لرفع املعتادة لالجراءات
)2(

 ضماناً  مسبباً  يكون أن وجيب ،

 كان فإذا ، األمر قاضيها اصدر اليت احملكمة أمام التظلم وحيصل . )206/2(م باطالً  كان وإال جلديته

 خالل يتم مل اذا األمر من بالتظلم اجلزئية احملكمة اختصت اجلزئية املواد حمكمة قاضي من صدر قد التظلم

 ضمناً  أو صراحة األمر لقب قد كان إذا أو ، ) 4 / 206( باالستئناف مباشرة فيه طعن إذا أو امليعاد هذا

 حمكمة أمام املتبعة واإلجراءات القواعد التظلم نظر عند وتراعي ، املدعى حكم يف املتظلم ويعترب، )211(م

 املختلفة الدفوع وإبداء عارضة طلبات تقدمي ضده واملتظلم للمتظلم فيجوز . )207/1م ( األوىل الدرجة

 واذا . اخلصومة يف واالدخال التدخل جيوز كما باإلحالة أو احمللي أو النوعي االختصاص بعدم كالدفع

                                                            

 .445ص مرجع سابق وايل ، فتحي ، الوسيط يف القانون املدين ،  )1(
ابقى القانون وقد - بينما ترفع املعارضة بتكليف احلضور وهو ما كانت ترفع به سائر الدعاوى يف ظل القانون امللغي )2(

على هذا النص ضمن نصوص املعارضة ، حيث جتوز، وهو فعله قانون املرافعات اجلديد ، رغم  1962لسنة 100
) ، وايل 63انه عدل طريقة رفع الدعوى فأصبح اإلجراء الذي ترفع به الدعوى هو إيداع صحيفتها قلم الكتاب ( م

 .469، الوسيط يف القضاء املدين ص
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 مامأ بعةاملت واإلجراءات للقواعد طبقاً  ينظر التظلم أن على فنصت التعبري طلقتأ قد 207/1 املادة كانت

 املدعى حمكم يف يعترب املعارض أن على فنص للمعارضة بالنسبة األمر املشرع اجتزاً  بينما االوىل الدرجة حمكمة

 اليه تجهي 207/1 املادة حكم فإن قدمي) مرافعات391م ( وتركها املعارضة يف اخلصومة  لسقوط بالنسبة

 حكمت ، التظلم لنظر احملددة االوىل اجللسة يف احلضور عن املتظلم ختلف وإذا ، نص دون الفقه من جانب

   . )207/2م ( يكن مل كأن التظلم باعتبار نفسها تلقاء من احملكمة

   . به خمتصة كانت اذا املوضوع يف تفصل أن عليها وجب ، األمر بإلغاء احملكمة قضت وإذا

  يد النزول عن حق املعارضة ؟اللجوء لطريق الطعن األعلى هل يفثامناً : 

من قانون  385، وذلك أن مفاد نص املادة يفيد النزول عن حق املعارضة  اللجوء لطريق الطعن األعلىإن 
واللتني أبقت عليهما املادة  387م واملادة  1962لسنة  100املرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 

نون املرافعات املدنية والتجارية القائم أنه : وإن كان بإصدار قا 1968لسنة  13األوىل من القانون رقم 
األصل هو استنفاد الطرق العادية أوًال ، مث يباشر بعدها الطعن بالطرق غري العادية إال أن املشرع خرج عن 
هذه القاعدة بالنسبة للحاالت اليت جيوز فيها املعارضة ، فنص على أنه إذا صدر حكم غيايب ميكن الطعن 

عارضة ويقبل كذلك الطعن باالستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فإن الطعن بأحد هذه عليه بامل
  الطرق من جانب اخلصم الغائب يسقط حقه يف الطعن باملعارضة .   
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  : منصوص عليهاالغير  الطرق :  المطلب الثاني

  : يف األنظمة،سأتناوهلا عرب الفرعني التاليني للمحكوم عليه غيابياً رغم عدم النص عليهما هناك ضمانتان 

  مبدأ احرتام حقوق الدفاع:  الفرع األول :

حيث ال جيوز ألحد اخلصوم أن يقدم طلبات جديدة أو يعدل طلبات شفاهة يف اجللسة اليت تغيب فيها 
ا وإذا استند إليها القاضي يف حكمه دون إطالع اخل صم عليها اخلصم, بل جيب إعالن اخلصم الغائب 

  ومتكينه من الرد يكون احلكم قابًال للطعن إلخالله حبق الدفاع. 

وقد جاء هذا احلظر ولكنه يف موقع آخر يف غري اجللسات بالنص الصريح أي يف مرحلة املداومة اليت تتم 
) مرافعات على أنه " ال جيوز 160بني القضاة يف حالة تعددهم قبيل صدور باحلكم إذ نصت املادة (

 حكمة أثناء املداومة أن تسمع توضيحات من أحد اخلصوم إال حبضور اآلخر"للم
)1(

 .  

  : :  مبدأ سلطان اإلرادة يف اخلصومةالثاين الفرع

مفادها أن جمرد غياب اخلصم ال يعين اجتاه إرادته حنو التسليم ولو تسليمًا مفرتضًا بطلبات خصمه, ألن 
نفرتض للغائب إرادة فعل. فاإلرادة ال تفرتض ولذلك األصل أنه ال ينسب لساكت قول وبالتايل ال 

فاحملكمة عندما تنظر الدعوى يف غيبة أحد اخلصوم إمنا تنظرها بشكل موضوعي وجمرد, طبقًا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية وفقًا ملا دل عليه الكتاب والسنة واألنظمة املرعية, دون أن نفرتض تنازل من جانب 

ه بطلباته, فقد تنـزل حكم الشرع أو النظام على واقعات الدعوى فيصدر احلكم الغائب, أو تسليمًا خلصم

لصاحل اخلصم الغائب سواء كان هو املدعى عليه أو املدعي
)2(

.  

  

  

  

  
                                                            

 .455هـ ، ص 1428سيط يف شرح نظام املرافعات الشرعية ، دار حافظ ، الطبعة األوىل دويدار ، الو  )1(
 .455ص  مرجع سابقدويدار ، الوسيط يف شرح نظام املرافعات الشرعية ، )2(
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  :أثر الدفع وظهور الغائب :  المطلب الثالث

  متهيد :

" إذا كان الدفع دعوى فال شك أن ينتج عنه ما ينتج عن الدعوى, فمىت حصل الدفع من املدعى عليه أو 
ممن له شأن فيه صار املدعى عليه مدعيًا واملدعي مدعًى عليه, وحينئذ يسري القاضي مع اخلصوم يف هذا 

الدفع كسريه يف الدعوى األصلية" 
)1(

ظهور الغائب يف الفقه وسأتناول يف هذا املطلب أثر الدفع و  ,
  واألنظمة احلديثة .

  الفرع األول : اثر الدفع وظهور الغائب يف الفقه اإلسالمي :

سبقت اإلشارة إىل كيفية ذلك عند الكالم عن طرق الدفع 
)2(

, فإذا حضر الغائب وأثبت دفعه فإن 
قضاء عليه بعتق عبده فإن كان ال،  القاضي ينقض احلكم الصادر عليه يف غيابه ويأمر برد ما أخذ منه

وأقام دفعاً صحيحاً بطل العتق. وإن كان القضاء عليه بثبوت دين وقد استوىف من ماله رد إليه ما أخذ 
منه. وإن حكم عليه متليك عقاره للمدعي أو بيعه لوفاء دينه أو لنفقة زوجته أو حنو ذلك فإنه يرد إليه 

غياً. وإن كان احلكم عليه يف عني مث زالت فإن كانت ويعترب البيع ال –ولو انتقل إىل يد غريه  –عقاره 

مثلية فله مثلها وإال رجع على احملكوم له بالقيمة
)3(

وإن كان القضاء على الغائب بفسخ نكاحه لعدم ، 
النفقة, مث أثبت أنه ترك هلا نفقة, أو أنه وكل من ينفق عليها, أو جرح شهود عدم النفقة, أو حنو ذلك, 

  ء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال: فقد اختلف الفقها

القول األول: إن احلكم ينقض وترد إىل الغائب زوجته. وإليه ذلك املالكية
)4(

.  

القول الثاين: إنه إذا عاد الزوج وادعى أن له ماًال بالبلد خفي علــى بّينــة اإلعســار , مل يــؤثر هــذا الــدفع علــى 
ا كانت قادرة على النفقة منه على احلكم , إال أن يثبت أيضاً أن زوجته كانت تعلم  وجود ماله يف البلد وأ

نفسها. فإن أثبت ذلك نقض احلكم, ألنه يتبني حينئذ بطالن الفسخ. وإليه ذهب الشافعية
)1(

.  

                                                            

 .193, 2/192ياسني  –نظرية الدعوى  )1(

  يُنظر املبحث األول من هذا الفصل . )2(

 .286والقضاء على الغائب ص  2/96انظر: البهجة  )3(

 .4/200, واخلرشي 1/399انظر: البهجة  )4(
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القــول الثالــث: إن احلكــم ال يــنقض وال تــرد إىل الغائــب زوجتــه, ذلــك أن فســخ نكــاح الغائــب لتعــذر النفقــة 
وال ترجــى فيــه احلجــة للغائــب, قياســاً علــى الفســخ مــن أجــل العنــة. وإليــه ذهــب  يعتــرب فســخاً ال رجعــة فيــه,

احلنابلة
)2(

.  

رجحــان القــول الثــاين, فهــو قــول وســط بــني إفــراط القــول الــذي فــتح   -واهللا أعلــم  – الذي يظهــر : الرتجيح
ائــب حجتــه الباب على مصراعيه ملا لدى الغائب من حجج, وبني تفريط القول الثالــث الــذي قطــع علــى الغ

هــذه املســألة مــن القاعــدة العامــة الــيت هــي إرجــاء احلجــة للغائــب, وأمــا القيــاس  -بــال مــربر مقبــول –واســتثىن 
على الفسخ من أجل العنة فهو قياس مع الفارق فال تقوم به حجة, ألن من القواعد األصــولية املقــررة شــرعاً 

أجل العنة قد مت حني قيام هذا العيب بالزوج  أنه ( ال قياس مع الفارق) وبيان ذلك: أن احلكم بالفسخ من
إلزالة الضرر الواقع على الزوجة, فلو شفي الزوج بعد ذلك مل حيــق لــه الرجــوع إىل زوجتــه بالعقــد األول, ألن 

احلكــم حــني صــدوره  شفاءه ال يزيل ما حلقها من ضرر حني عنته, وال يؤثر يف صحة األصل الذي بــين عليــه
حلكم بفسخ نكاح الغائب لعدم النفقة, فإذا حضر الغائب وأثبــت أن لــه مــاًال بالبلــد أما ا،  وهو وجود العنة

ــا كانــت قــادرة علــى النفقــة منــه علــى نفســها, فــإن هــذا الــدفع  , أن زوجتــه كانــت تعلــم بوجــود هــذا املــال, وأ
هــر الثابــت يــدل علــى عــدم صــحة األصــل الــذي بــين عليــه احلكــم حــني صــدوره وهــو عــدم النفقــة, وبالتــايل ظ

بطـــالن الفســـخ ولـــزم نقـــض احلكـــم؛ ألن الزوجـــة بســـوء نيـــة منهـــا أرادت اســـتغالل فرصـــة غيـــاب زوجهـــا حـــىت 
تفســـخ نكاحهـــا, بينمـــا هـــي غـــري متضـــررة يف احلقيقـــة, أمـــا بالنســـبة للقـــول األول فـــيمكن أن يـــرد عليـــه بـــأن 

, ألن عــدم  يــاً لــنقض احلكــم,أن له ماًال بالبلد فقط فــإن هــذا ال يعتــرب دفعــاً كاف –مثًال  –الغائب إذا أثبت 
ــذا املــال وعجزهــا عــن النفقــة منــه علــى نفســها جيعلــه يف حكــم املعــدوم مــع عــدم وجــود الوكيــل  علــم الزوجــة 

  .الذي يتوىل النفقة عليها واهللا أعلم 

  احلديثة : األنظمةالفرع الثاين : أثر الدفع وظهور الغائب يف 

  بوله آثار ختتلف باختالف أنواعه, وبيان ذلك فيما يلي : إن الدفع يف االجراءات احلديثة يرتتب على ق

ــاء النــزاع علــى أصــل احلــق  .1 أثــر الــدفع املوضــوعي: يرتتــب علــى احلكــم الصــادر بقبــول الــدفع املوضــوعي إ
ائية ال يستطيع معها أن يرفع جديدة ويطلب اليوم مــا خســره  املدعى به, فيخسر املدعي دعواه بصفة 

                                                                                                                                                                              

 .8/342, وحتفة احملتاج 3/442انظر: مغين احملتاج  )1(

 .248, 9/247, واملغين 3/253, وشرح منتهى اإلرادات 5/480انظر: كشاف القناع  )2(
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لشــيء احملكــوم بــه حتــول بينــه وبــني رفــع دعــوى جديــدة يف املوضــوع نفســه الــذي باألمس, وذلك أن قــوة ا
ائية سبق البت فيه من قبل القضاء بصفة 

)1(
.  

أثــر الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى: وأمــا احلكــم بعــدم قبــول الــدعوى فيرتتــب عليــه زوال إجــراءات اخلصــومة  .2
التقادم,وأحيانـــاً يقتصـــر األثـــر علـــى ذلـــك وزوال ســـائر اآلثـــار النظاميـــة املرتتبـــة علـــى قيامهـــا, كقطـــع مـــدة 

ويكـــون مـــن املمكـــن جتديـــد الـــدعوى, وأحيانـــاً يتعـــدى إىل عـــدم جـــواز جتديـــدها كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة 
للدفع بسقوط احلق يف رفع دعوى احليازة بالنسبة ملن بادر برفع دعوى املطالبة باحلق

)2(
. 

ال ميس أصل احلق املدعى به, وال يرتتب عليه  أثر الدفع الشكلي: احلكم الصادر بقبول الدفع الشكلي .3
اء النزاع, وإمنا يرتتــب عليــه انقضــاء اخلصــومة أمــام احملكمــة, ومــع أنــه ال يــؤدي إىل ضــياع حــق املــدعي  إ
إال أن قبــول هــذا الــدفع قــد يضــطر املــدعي إىل تــأخري دعــواه أو جتديــدها , وتــارة ميكنــه جتديــدها حــاًال, 

مـــدًة معلومـــًة أو إجـــراء أعمـــال خمصوصـــة, ولكـــن حقـــه ال يضـــيع جملـــرد رفـــض وتـــارًة جيـــب عليـــه االنتظـــار 
الطلــب األول نتيجــًة لقبــول الــدفع, اللهــم إال إذا كــان حقــه علــى وشــك الســقوط مبضــي املــدة ورفضــت 
دعـــواه األوىل بســـبب الشـــكل, مث ســـقط احلـــق مبضـــي املـــدة قبـــل أن ميكنـــه رفـــع دعـــوى جديـــدة, فيكـــون 

قادم ال احلكم بقبول الدفع الشكلي السبب يف سقوط حقه هو الت
)3(

 .  
كذلك إذا صدر حكم غيايب فطعــن فيــه احملكــوم عليــه غيابيــاً باملعارضــة بصــحيفة معارضــة مث دفعهــا املعــارض 
ضده بدفع شكلي ببطالن صحيفتها, وحكم ببطالن صحيفة املعارضة, فاألصل أن هذا احلكم ال مينع من 

ولكن قد ميتنع جتديد املعارضة إذا كان ميعادها قد انقضى عنــد  جتديد املعارضة بصحيفة جديدة مصححة,

 ،جتديــد الطعــن
)4(

هــذا وإن بعــض الــدفوع الشــكلية ال يرتتــب عليهــا انقضــاء اخلصــومة مــن أوهلــا وإمنــا بطــالن 
ــا  عمــل مــن أعماهلــا, وهــذه هــي الــدفوع بــبطالن إجــراء مــن إجــراءات اخلصــومة, حيــث يرتتــب علــى احلكــم 

لــــذي وجــــه إليــــه الــــدفع واعتبــــاره كــــأن مل يكــــن, فيســــقط هــــذا اإلجــــراء ويســــقط معــــه مجيــــع بطــــالن اإلجــــراء ا
                                                            

-18أمحـــد أبـــو الوفـــا ص  –, ونظريـــة الـــدفوع 285عبداحلميـــد أبـــو هيـــف ص –انظـــر: املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة  )1(
836. 

ومــا  890أمحــد أبــو الوفــا ص –, ومــا بعــدها , ونظريــة الــدفوع 295نبيــل عمــر ص –انظر: نظرية الدفع بعدم القبول  )2(
رمـــزي ســـيف  –, والوســـيط يف شـــرح قـــانون املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة 2/198ياســـني  –بعـــدها. ونظريـــة الـــدعوى 

 .449ص

, 18أمحــد أبــو الوفــا, ص –, ونظريــة الــدفوع 285عبــد احلميــد أبــو هيــف, ص  –انظــر: املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ) 3(
        . 549أمحد مسلم, ص  –وأصول املرافعات 

 .       409رمزي سيف, ص  –انظر: الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ) 4(
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اإلجــراءات املتــأخرة عنــه واآلثــار النظاميــة املرتتبــة عليــه, ولكنــه ال يــؤثر فيمــا ســبقه مــن اإلجــراءات مــا مل يــنص 
تقل ومل تكــن النظــام علــى خــالف ذلــك, كمــا أنــه ال يــؤثر علــى اإلجــراءات التاليــة لــه إذا كــان هلــا كيــان مســ

مرتتبة عليه 
)1(

.  

وينبغي التنبيــه هنــا إىل أن احلكــم الصــادر مــن حمكمــة الــنقض املتضــمن نقــض احلكــم يف الــدعوى يرتتــب عليــه 
ا. وإذا   إلغاء مجيع األحكام اليت اختذ احلكــم املطعــون فيــه أساســاً هلــا, وذلــك أيــاً  كانــت احملكمــة الــيت أصــدر

بقــي نافــذاً فيمــا يتعلــق بــاألجزاء األخــرى مــا مل تكــن مرتتبــة علــى اجلــزء  كان احلكم مل ينقض إال يف جزء منــه
  مرافعات مصري ) .  271املنقوض ( املادة 

وبنــاًء علــى هــذا تــزول بــزوال احلكــم املنقــوض مجيــع إجــراءات أعمــال التنفيــذ الــيت متــت بنــاًء عليــه, كــالتكليف 
, ودفع النقود, كما يزال ما مت مــن بنــاء أو غــراس, بالوفاء, واحلجز, وإجراءات نزع امللكية, وتسليم العقارات

وكذلك سد الفتحات واملنافذ, ومد الطرق واملساقي 
)2(

.  

فـــإذا ظهـــر الغائـــب ودفـــع احلكـــم الصـــادر ضـــده فإنـــه يرتتـــب علـــى هـــذا الـــدفع مـــا متـــت اإلشـــارة إليـــه حســـب 
عليها, فإنــه إذا حضــر ودفــع احلكــم  نوعيته, أما بالنسبة لزوجته اليت مت التفريق بينها وبنيه بسبب تعذر النفقة

بوجود مال له كانت زوجته عاملــًة بــه, وكــان باســتطاعتها النفقــة منــه علــى نفســها, فــإن هــذا الــدفع يكــون مــن 
وفــق مــا مت ترجيحــه  –بــاب الــدفوع املوضــوعية, فــإذا أثبتــه نقــض احلكــم الصــادر ضــده وأعيــدت زوجتــه إليــه 

ــا تعــاد إليــه وذلــك بنــاًء أما إذا مل يستطع إثبات ذلك ال  –آنفاً  دفع فــإن كانــت زوجتــه مازالــت يف العــدة فإ
شخصـــية نفقـــة مصـــري) , ألن الطـــالق يف هـــذه الـــنظم يقـــع رجعيـــاً مـــا مل يوجـــد ســـبب آخـــر  6علـــى املـــادة 

                                                            

) مــن القــانون اإليطــايل, وهــي تــنص علــى " أن احلكــم بــبطالن إجــراء ال يســتتبع بطــالن مــا تقــدم 159انظــر: (املــادة ) 1(
ا ومل تكــن متعمــدة عليــه ",  عليه من إجراءات, كما ال تبطل اإلجراءات املتــأخرة عليــه إذا كــان هلــا كيــان مســتقل بــذوا

ال ميتــد إىل األجــزاء األخــرى منــه, وإذا كــان العيــب مينــع أثــراً  وتــنص هــذه املــادة أيضــاً علــى " أن بطــالن جــزء مــن إجــراء
معيناً لإلجراء فإنه ينتج باقي آثاره إذا كان صــحيحاً صــاحلاً إلنتاجهــا ". أ. هـــ. وتتجــه الــنظم اجلديــدة إىل األخــذ مببــدأ 

  البطالن اجلزئي لإلجراء ال البطالن الكلي كالنظام اإلجنليزي. 
 .       313د أبو الوفا, ص أمح –انظر: نظرية الدفوع   

, والتعليــق علــى نصــوص قــانون 402نبيــل عمــر, ص  –انظر: النظرية العامة للطعن بالنقض يف املواد املدنية والتجارية ) 2(
      . 1/974أمحد أبو الوفا,  –املرافعات 



150 
 

للبينونة مثل وقوعه قبل الدخول أو مكمًال للثالث
)1(

, ويشرتط لصحة الرجعة أن يثبت الزوج يساره حبيــث  

يه فقهاء املالكيةليقدر على مداومة النفقة ويستعد لإلنفاق وذلك أخذاً مما ذهب إ
)2(

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس
 الخالصة وأهم النتائج والتوصيات

تناولت يف هذه الدراسة احلديث عن األحكام املتعلقة باملعارضة على احلكم الغيايب ، وقد تطرقت قبل بيان 
ذلك للقضاء كمنزلة سامية وعالية وبينت أن القضاء يتميز عن اإلفتاء بصفة اإللزام وأن أي دعوى ترفع 

ا األربع : املدعى واملدعى عليه واحلق املدعى ( املدعى به ) والصيغة ، مع ما له من  للمحاكم حتوي أركا
أمهية يف حضور أطراف الدعوى عند القضايا املنظورة ، ألن ذلك من أهم عوامل حتقيق العدل واستقراره 

                                                            

 .191انظر: مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد لألقليمني املصري والسوري, ص )1(

املوافـــق  -اخلطـــاب, والتـــاج واإلكليـــل -, ومواهـــب اجلليـــل ب 2/519انظـــر: الشـــرح الكبـــري وحاشـــية الدســـوقي عليـــه  )2(
4/200. 
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وإيصال احلق ألصحابه ، وقد وضع املنظم السعودي مجلة من احلقوق اليت متنح ألحد أطراف الدعوى 
وق حال الغياب بعذر قاهر مل يتمكن من خالله حال غيابه وذلك من أجل ضمان عدم ضياع احلق

الغائب من احلضور ، وإىل ذلك حفظ للطرف املوجود  كل احلق يف حتصيل حقه حال كون الغياب بدون 
عذر وإمنا لتطويل اإلجراءات وتعطيل األحكام واحلقوق حبيث مت ضبط ذلك مبجموعة من القيود اليت 

ذه اإلجراءات وافق الشريعة اإلسالمية يف حفظ احلقوق وعدم ختفف من أثر ذلك الغياب ، واملنظم يف ه
ضياعها ، وقد حددت املادة الثامنة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية السعودي أحكام املعارضة على 
احلكم الغيايب ، وقد تطرق الباحث يف دراسته حول هذه األحكام مع ما ورد كذلك يف الئحتها التنفيذية 

احلديث حول أحكام املعارضة جليًا مفهومًا كان لزاماً  التوطئة له جبملة من األحكام   اليت ، وحىت يكون 
متنح احلكم القضائي  احلجية بشكل عام واحلكم الغيايب بشكل خاص مع بيان األحكام الفقهية والنظامية 

  للغائب وأحواله وآثار غيابه . 

  ه الدراسة ما يلي :وكان من أهم النتائج والتوصيات املستخلصة من هذ

  أوًال : النتائج /

للقضاء منزلة سامية رفيعة يف الفقه اإلسالمي ويف األنظمة واإلجراءات احلديثة , ولدى مجيع  -1
 األمم  سواًء كانت مسلمة أم كافرة فالعدل مطلب للجميع .

ا ومما -2  ينبغي للمدعي أن يدعوا خصمه للقضاء برفق ولني ألن هذا من األخالق املأمور 
 حثت عليه الشريعة .

ا  -3 األصل يف احلكم يف الشريعة اإلسالمية وكذلك األنظمة احلديثة أن تكون حضورية ألنه 
يتحقق استقرار العدل إال أنه يف حاالت معينة  يكون احلكم غيابيًا حفظًا للحقوق من 

 الضياع أو اإلمهال .
 خاصة بذلك . جيوز مساع الدعوى والبينة على الغائب مطلقاً ، وبدون شروط -4
هناك فرق بني احلكم الغيايب وبني احلضوري من حيث أثر احلكم القضائي يف قطع اخلصومة   -5

 وكذلك من حيث اشرتاط مستند احلكم ومن حيث النفاذ .
ائيًا وقابًال للتنفيذ وعدم قبوله للنقض ، مىت كان  -6 األصل يف احلكم القضائي أن يكون 

 ونظاماً  .مستكمالً للشروط املطلوبة شرعاً 
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 أو السنة أو اإلمجاع  فإنه ينقض انفرد النظام السعودي بأن احلكم إذا كان خمالفاً للكتاب  -7
 الطعن يف األحكام جائز ، وهي بصفة عامة : -8

 املعارضة وهو خاص باألحكام الغيابية . -
 االستئناف . -
 إلتماس إعادة النظر . -
 النقض . -

 اإلسالمي يف نوعني من الدفوع :تتفق األنظمة واإلجراءات احلديثة مع الفقه  -9
الدفع املوضوعي : وهو الدفع الذي يوجهه املدعي عليه إىل احلق الذي يطالب به املدعي  -

 يف دعواه .
الدفع بعدم قبول الدعوى : وهي اليت تسمى يف الفقه اإلسالمي بدفع اخلصومة وهو  -

  الدفع الذي يوجه إىل حق املدعي يف رفع الدعوى .
حظيت بإهتمام من واضعي نظم املرافعات ومل حتظ بإهتمام فقهاء املسلمني الدفوع الشكلية  - 10

. 
أن الدفوع قد يكون قبل إجابة الدعوى وقد يكون قبل احلكم وقد يكون بعده حسب  - 11

 األحوال .
مىت حضر الغائب وقدم طعنًا صحيحًا فإن احلكم الصادر ينقض ويعاد إليه ما حكم عليه  - 12

 ضده .
 يب فور صدوره مىت توفرت الشروط الالزمة لذلك .جيب تنفيذ احلكم الغيا - 13
هناك أنواع لغياب أطراف الدعوى سواًء للمدعي أو للمدعى عليه أو معًا أو حال تعددهم  - 14

 فيما بينهم ، ولكل نوع مما سبق  أحكام خاصة .
حىت حيوز احلكم للحجية يف األمر املقضي به  هناك أسس ومظاهر  لذلك ، وكذلك حدوداً  - 15

 له .وقيوداً 
 هناك فرق بني احلجية لألمر املقضي به وبني قوة األمر املقضي به . - 16
 حدد النظام وقتاً للدفع يف احلكم الغيايب ليحوز احلكم على احلجية . - 17
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هناك فرق بني طرق الطعن العادية ( املعارضة واالستئناف ) وبني الطرق غري العادية (  - 18
 مهة علمية .التماس إعادة النظر والنقض ) وهلذا التفريق أ

  ثانياً : التوصيات /

مل حتظ املعارضة على احلكم الغيايب حبظ وافر من املؤلفات املتخصصة فيه  بل إن كثرياً  من  -1
املؤلفات تناولت أحكام احلضور والغياب بإسهاب ، لذا أحكام املعارضة على احلكم الغيايب 

 قارن .حباجة إىل أن تؤخذ كًال على حدة وتبحث بشكل موسع ومؤصل وم
 يرى الباحث أن يتم االستعانة بالتقنية احلديثة لتحجيم أثر الغياب يف القضايا املنظورة . -2
بعض أطراف الدعوى ميتلك طرقًا يف التحايل وإبطاء التفاعل مع حاالت االستدعاء املقدمة  -3

واملعاقبة منه أو غيابه  لذا يقرتح الباحث وضع إجراءات أكثر حزمًا يف عملية االستدعاء  
 الصرحية حلاالت التخلف الغري مربرة .

يقرتح الباحث تفعيل دور اإلعالم يف نشر التوعية يف اجملتمع يف حتقيق رسالة القضاء من  -4
من الفهم والتوعية  –على أقل تقدير  –خالل إيصال احلقوق ألهلها لتحقيق احلد األدىن 

 لدى أفراد اجملتمع  .

  

  

 

 فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  السورة ورقم اآلية  اآلية  م

{ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا هللاَ َحقَّ ُتَقاِتِه    1
 َوال َتُموُتنَّ ِإال َوَأنُتم ُمسِلُموَن }  .

  1  102  - آل عمران 

2  
{   َيا َأيَُّها النَّاسُ اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم 

َوَخَلَق ِمنَها َزوَجَها َوَبثَّ ِمنُهَما ِمن َنفسٍ َواحَِدٍة 
ِرَجاالً َآِثيَرًا َوِنسَاًء َواتَُّقوا هللاَ الَِّذي َتسَاَءُلوَن ِبِه 

 َواألرَحاَم ِإنَّ هللاَ َآاَن َعَليُكم َرِقيَبًا  }

  1  1-النساء 

3  
{ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا َقوالً 

ُيصِلح َلُكم َأعَماَلُكم َوَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم  �سَِديَدًا 
 َوَمن ُيِطِع هللاَ َوَرسُوَلُه َفَقد َفاَز َفوَزًا َعِظيَمًا }

  1 71- 70  األحزاب 
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.  

َلَقْد َأْرسَْلَنا ُرسَُلَنا ِباْلَبيَِّناتِ َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم {   4
 } ِباْلِقسِْطاْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس

  1  25 -   احلديد

5  
َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَيا   { َواسَْتَبَقا اْلَباب َ

سَيَِّدَها َلَدى اْلَبابِ َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد 
ِبَأْهِلكَ سُوًءا ِإال َأْن ُيسَْجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم *  َقاَل 

 ... } ِهيَ َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي 

  17  23- يوسف 

اْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمِة ِإْن َيشَْأ ُيْذِهْبُكْم  َوَربُّكَ {   6
َوَيسَْتخِْلْف ِمْن َبْعِدُآْم َما َيشَاُء َآَما َأْنشََأُآْم ِمْن 

 }ُذرِّيَِّة َقْوم َآَخِريَن
  48  .  133  - األنعام

7  
َواْآُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحسََنًة َوِفي اْآلَخَِرِة { 

ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيكَ َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأشَاُء 
َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُآلَّ شَيٍْء َفسََأْآُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن 

 }ْؤِمُنوَن َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبَآَياِتَنا ُي

  48  . 156- األعراف

8  
َوَربُّكَ اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو ُيَؤاخُِذُهْم ِبَما { 

َآسَُبوا َلَعجََّل َلُهُم اْلَعَذاَب َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن 
 }َيجُِدوا ِمْن ُدوِنِه َمْوِئالً 

  48  . 58  - الكهف

9  
َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناكَ َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض َفاْحُكْم  {

َبْيَن النَّاسِ ِباْلَحقِّ َوَال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلَّكَ َعْن 
 }سَِبيِل هللاَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن سَبِيِل هللاَِّ 

  62  26  - ص 

10 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا هللاََّ َوَأِطيُعوا  {

الرَّسُوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي شَيٍْء 
َفُردُّوُه ِإَلى هللاَِّ َوالرَّسُوِل ِإْن ُآْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ 

 }َواْلَيْوِم اْآلَخِرِ 

  62  59 -النساء 

 } َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل هللاَُّ  { 11
 .48 - املائدة 

  118  

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل هللاَُّ َفُأوَلِئكَ ُهُم {  12
 }اْلَكاِفُروَن 

 .44- املائدة  
  118  

  

 النبوية األحاديثفهرس 

  الصفحة  طرف احلديث  م

بعضكم أن يكون أحلن حبجته إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل "    1
أمسع فمن قضيت له حبق أخيه شيئاً فال  من بعض فأقضي على حنو ما
  " يأخذه فإمنا أقطع له من النار

17  

  17إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألول حىت تسمع كالم اآلخر ، "   2
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  . " فسوف تدري كيف تقضي " قال علي : فما زلت قاضياً بعد

ال شخص أحب إليه العذر من اهللا ، من أجل ذلك بعث اهللا املرسلني  "  
"مبشرين ومنذرين 

 
  

25  

  46  " ال ضرر وال ضرار"  3

  118  " من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد "      4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المصادر والمراجع

 بريوت ، الطبعة الثانية ،  أنيس ، إبراهيم وآخرون ، املعجم الوسيط ، دار إحياء الرتاث العريب ،
 هـ1393

 هـ1331،مباحث املرافعات والتوثيقات والدعاوي الشرعية ، الطبعة الثانية, األبياين،حممد زيد 
  ، األسيوطي ، مشس الدين حممد بن أمحد املنهاجي ، جواهر العقود ومعني القضاة ، الطبعة الثانية

 هـ1374
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  م1997اجليل ، د.ط ، األزهري ، صاحل ، جواهر اإلكليل ، دار . 
  ،هـ1323األصبحي،مالك بن أنس، املدونة الكربى، دار صادر ،د.ط 
  ،م1923أفندي،علي حيدر،أصول استماع الدعوى,مطبعة الرتقي ،دمشق،د.ط 
 م1984،عامل الكتب،د.ط،اإلعالم واالهتمام بن حممد، زكريا،األنصاري 
 جامعة نايفرافعات الشرعية السعودي ، أمحد ، فؤاد عبد املنعم ، مذكرة الوسيط يف نظام امل  
 ، مكتبة القانون واالقتصاد،  فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية، علي حيىي ، بابكر

 1،1430ط
 دار الكتب العلمية ، د.ط ، د.ت السنن الكربى، أمحد بن احلسني ، البيهقي ، 
  الشنشوري يف علم الفرائض ، مصر ، د.ط ، الباجوري ، إبراهيم ، حاشية الباجوري على شرح

 د.ت
  ، هـ1421البغدادي ، عبد الوهاب بن علي ، عيون اجملالس ، مكتبة الرشد ، الرياض 
  ، الربكيت ، حممد عميم ، التعريفات الفقهية ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ، الطبعة الثانية

 م2009
 موقع وزارة الشئون اإلسالمية يف ح البخاري ، البخاري، أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، صحي

  اململكة العربية السعودية ، نسخة ألكرتونية .
  بديوي ، عبد العزيز إبراهيم خليل ، حبوث يف قواعد املرافعات والقضاء يف اإلسالم ، دار الفكر

 العريب ، د.ط , د.ت
 اإلرشاد ، بغداد ، الطبعة  البخاري ، عمر بن عبد العزيز بن مازة ، شرح أدب القاضي ، مطبعة

 هـ .1397األوىل ، 
 ، هـ 1402، د.ط البهويت ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على منت اإلقناع ، دارالفكر 
  ، م1993التونسي ، الرصاع  ، شرح حدود ابن عرفة ، دار الغرب اإلسالمي ، د.ط 
 املفيدة ، املكتب اإلسالمي ، د.ط  التميمي ، أمحد بن حممد املنقور ، الفواكه العديدة يف املسائل

 م1960، 
 احلفناوي ، عبد اجمليد ، أصول التشريع يف اململكة العربية السعودية ، د.ط ، د.ت 
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  ، احلجاوي ، موسى بن أمحد ، اإلقناع لطالب االنتفاع ، دار عامل الكتب ، الرياض ، د.ط
 هـ1429

 د.ت ، ط.د ، ابن حجر،أمحد، فتح الباري,دار املعرفة 
 احلميدان ، محيدان بن عبد اهللا ، أحكام املرافعات يف الفقه اإلسالمي ، د.ط ، د.ت 
  آل خنني ، عبد اهللا بن حممد ، الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي ، مؤسسة

 هـ1430الريان ، الطبعة الثالثة ، 
 ارات الثقافية ، الطبعة خلف ، عبد اجلواد ، الغائب وأحكام القضاء ، الدار الدولية لالستثم

 م2008األوىل ، 
  ، اخلرشي ، حممد عبد اهللا ، الشرح الصغري على خمتصر خليل ، دار الكتب الناصرية ، د.ط

 د.ت
  جرجس ، د. جرجس ، معجم املصطلحات الفقهية والقانونية ، الشركة العاملية للكتاب ، بريوت

 م1996، الطبعة األوىل ، 
 هـ1406األمر املقضي ، معهد اإلدارة العامة ، د.ط ،  اجلعيد ، حممد خلف ، حجية 
  ، م1978مجيعي ، عبد الباسط ، مبادئ املرافعات ، دار الفكر العريب للطباعة والنشر ، د.ط 
  ، دار عامل الفوائد ، جدة ، الطبعة  يف السياسة الشرعية الطرق احلكميةاجلوزية ، ابن القيم ،

 م 2010األوىل 
  الدين حممد بن أمحد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، دار الكتب الدسوقي ، مشس

 هـ1424العلمية ، بريوت ، 
  ، هـ 1422الدرعان ، عبد اهللا ، القواعد اإلجرائية ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة األوىل 
 يف اململكة  دويدار ، طلعت حممد ، وحممد بن علي كومان ، التعليق على نصوص نظام املرافعات

 هـ1422، منشأة املعارف ، االسكندرية ، د.ط ، 
  دويدار ، د. طلعت حممد ، الوسيط يف شرح نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية ، دار

 هـ 1428حافظ ، الطبعة األوىل 

 هـ. 2،1402ابن أيب الدم، إبراهيم بن عبد اهللا، أدب القضاء،دار الفكر،دمشق،ط 

 ، م1999مبادئ القضاء املدين ، دار الثقافة اجلامعية ، د.ط ،  راغب ، وجدي 



158 
 

  ، م1967راغب ، وجدي ، النظرية العامة للعمل القضائي ، منشأة املعارف 
  ، ـ ه1429ابن زكريا ، أمحد بن فارس ، مقاييس اللغة ، دار احلديث ، القاهرة ، د.ط 
 ،م1997،مكتبة العبيكان،تصر اخلرقي على خم شرح الزركشيالزركشي،حممد بن عبد اهللا 
 الزحيلي ، حممد مصطفى ، وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة دار البيان د.ط ، د.ت 
  ، أ.د أبو سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم ، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ، مكتبة الرشد

 هـ 1426الرياض ، الطبعة التاسعة ، 
 م1993دار املعرفة ، بريوت ، د.ط ،  املبسوط ،  أمحد ، السرخسي ، حممد بن 
  سقا ، عبد املنعم فارس ، أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي ، دار النوادر ، الطبعة

 هـ1429األوىل ، 
 سيف ، رمزي ، الوسيط يف شرح املرافعات املدنية والتجارية ، د.ط ، د.ت 
 ، األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ،  السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر

 م 1990
 السمناين ،علي بن حممد،روضة القضاة،مطبعة أسعد،بغداد ، د.ط ، د.ت 
 الشافعي ، حممد بن إدريس ، األم ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جدة ، د.ط , د.ت 
 م1956 د.ط ، املطبعة العاملية,،عبد املنعم أمحد ، شرح املرافعات املدنية والتجارية ، الشرقاوي 
  ، م2002الشوكاين ، حممد بن علي ، فتح القدير ، عامل الكتب للطباعة والنشر ، د.ط 
  ، شرف ، عبد احلكيم أمحد ، حبث يف حجية األحكام يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

 م1988السعادة ، الطبعة األوىل ، مطبعة 
 الشرقاوي ، عبد املنعم ، نظرية املصلحة يف الدعوى ، د.ط ، د.ت 
  الشريازي ، أيب إسحق إبراهيم بن علي ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، دار الكتب العربية

 الكربى ، د.ط ، د.ت
 ط ، ، مكتبة العبيكان ، الصاحل ، حممد أديب ، مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج االستنبا

 م2002الرياض ، 
 الصنعاين ، أمحد بن قاسم ، التاج املذهب شرح منت األزهار ، دار احلكمة ، د.ط ، د.ت 
  ، م1971صاوي ، أمحد السيد ، الشروط املوضوعية للدفع حبجية الشيء احملكوم فيه ، د.ط 
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 لطالب الرباين ، دار الفكر ، العدوي ، أبو احلسن علي بن أمحد ، حاشية العدوي على كفاية ا
 م1994بريوت ، د.ط ، 

  ، ابن عابدين ، حممد أمني بن عمر ، رد احملتار على الدر املختار ، دار املعرفة ، بريوت
 هـ 1425

  ، م2007عامر ، عبد العزيز ، التعزير يف الشريعة ، دار الفكر العريب ، د.ط 
 ،م.1995، دار الفرقان،اإلسالم القضاء يفعبد القادر،حممد عبد القادر أبوفارس 
  العتييب ، سعود بن عبد العايل ، املوسوعة اجلنائية اإلسالمية ، دار التدمرية ، الرياض ، الطبعة

 هـ 1430الثانية ، 
     العقيب ، تكملة اجملموع ، املكتبة السلفية ، املدينة املنورة 
 والتجارية ، دار اجلامعة اجلديدة ،  عمر ، نبيل إمساعيل ، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية

 م2006االسكندرية ، د.ط، 
  ، م2006العشماوي ، حممد وآخرون ، قواعد املرافعات يف التشريع املصري ، د.ط 
  العودة ، عبد احلميد بن عبد اهللا ، أحكام غياب اخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية ونظام

 جامعة اإلمام حممد بن سعود –ة املاجستري اإلجراءات اجلزائية ، حبث تكميلي لنيل درج
 م1958د.ط،دار الفكر، ،  عليش،حممد بن أمحد ، فتح العلي املالك 
  الغزي ، عيسى عثمان عيسى ، أدب القضاء ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة ، الطبعة األوىل

 هـ .1417، 
 م2008ية ، د.ط ، الغزايل ، أيب حامد ، املستصفى من علم األصول ، دار الكتب العلم 
  ، فهمي ، حممد حامد ، املرافعات املدنية والتجارية ، مطبعة فتح اهللا إلياس ، مصر ، د.ط

 م1940
  ابن فرحون ، إبراهيم بن حممد ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام,دار الكتب

 هـ  1301العلمية،بريوت، الطبعة األوىل 
  األمر املقضي به ، دار الفكر والقانون ،  د.ط ، د.تفودة ، عبد احلكيم ، حجية 
  ، فودة ، عبد احلكيم ، املعارضة يف املواد اجلنائية واملدنية والشرعية ، دار الفكر اجلامعي ، د.ط

 م1992
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  ، هـ1419الفريوزآبادي ، القاموس احمليط ، دار الرسالة ، بريوت ، الطبعة السادسة 
 رافعات الشرعية السعودي ، مكتبة القانون واالقتصاد ، الطبعة األوىل الفوزان ، الوسيط يف نظام امل

 هـ1430، 
  ، ابن قدامة ، موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد ، املغين ، هجر للطباعة والنشر

 هـ .1413الطبعة الثانية ، 
  ، د.تقراعة ، علي حممود ، األصول القضائية يف املرافعات الشرعية ، د.ط 
  ، القرايف ، األحكام يف متييز الفتاوى من األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ، مطبعة األنوار

 د.ط ، د.ت
 م1999 ، د.ط ، دارا جليل ، أعالم املوقعني ، ابن القيم ، اجلوزيه 
 الكرمي ، مرعي بن يوسف ، غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ، د.ط ، د.ت 

 بن احلسني،أصول الكرخي، مكتبة امللك فهد،الرياض،د.ط،د.ت. الكرخي،عبد اهللا  

  ، هـ1420الكاساين ، أبوبكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، دار املعرفة ، بريوت ، د.ظ 
  ، م1995الكشناوي ، أبو بكر بن حسن ، أسهل املدارك ، دار الكتب العلمية ، د.ط 
  للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام ، الكناين ، سلمون بن علي ، العقد املنظم

 دار الكتب املصرية ، د.ط ، د.ت
  الرياض –الالحم ، صاحل ، أحكام الغائب ، رسالة دكتوراة مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة 
  ، م 1998الالحم ، عبد الكرمي حممد ، نقض األحكام القضائية ، دار إشبيليا ، د.ط 
  احلسن علي بن حممد بن حبيب ، أدب القضاء ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، املاوردي ، أبو

 هـ1391
  ، مربوك ، عاشور ، النظام القانوين ملثول اخلصوم أمام القضاء املدين ، دار النهضة العربية

 هـ1998
  ، هـ1419املقدسي ، مشس الدين عبد الرمحن بن حممد ، الشرح الكبري ، د.ط 
  سليمان, اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, دار إحياء الرتاث,  عالء الدين ،املرداوي

 ه1410 د.ط ، بريوت,
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  ، املرزوقي ، حممد بن حممد ، السلطة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان
 هـ1425الرياض ، الطبعة األوىل ، 

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، مسلم بن احلجاج،صحيح مسلم،رئاسة إدارات البحوث العلمية
 هـ1400الرياض ، اململكة العربية السعودية ، د.ط  ،  

 املقري ، أمحد بن حممد الفيومي ، املصباح املنري ، د.ط ، د.ت 
  ،هـ1423 د.ط ،إبراهيم بن حممد ,املبدع يف شرح املقنع, دار عامل الكتب, بريوت, ابن مفلح 
 رم ، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة السابعة ابن منظور ، مجال الدين حممد بن مك

 م2011،
 مسلم ، أمحد ، أصول املرافعات ، دار الفكر العريب ، د.ط ، د.ت 
  ، م1985ابن مفلح ، حممد ، الفروع ، دار عامل الكتب ، الطبعة الرابعة 
 هـ 1410، د.ط ،  النووي ، أبوزكريا حيىي بن شرف ، روضة الطالبني ، دار عامل الكتب ، بريوت 
  ، ابن جنيم ، عبد اهللا بن أمحد السلفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الدار املعرفة للطباعة

 الطبعة الثانية ، د.ت
  ، م2005نشأت ، أمحد ، رسالة اإلثبات ، مكتبة العلم ، د.ط 
  ، هـ1400نظام ، عبد الرمحن ، الفتاوى اهلندية ، الطبعة الثالثة ، بريوت 
 النيسابوري ، مسلم بن احلجاج ، صحيح مسلم ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت،د.ط،د.ت 
  ، م1975وايل ، فتحي ، مبادئ قانون القضاء املدين ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية 
  ، م2009وايل ، فتحي ، الوسيط يف القانون املدين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط 
  أبو الوفا ، املرافعات املدنية والتجارية ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، د.ط ، د.ت 
  ، م1991أبو الوفا ، أمحد ، نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، مؤسسة املعارف ، د.ط 
 أبو الوفا ، أمحد ، التعليق على نصوص قانون املرافعات  ، د.ط ، د.ت 
 ظفر عون الدين حيىي ، اإلفصاح عن معاين الصحاح ، دار الوطن ، الطبعة ابن هبرية ، أيب امل

 هـ1417الثانية ، 
  ، هـ1424ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، دار الكتب العلمية ، د.ط 
 أبو هيف ، عبد احلميد ، املرافعات املدنية والتجارية ، د.ط , د.ت 
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 تاج بشرح املنهاج ، دار إحياء الرتاث العريب اهليتمي ، أمحد بن حممد بن علي ابن حجر ، حتفة احمل
 م 1983، بريوت ، د.ط ، 

  ياسني ، د. حممد نعيم ، نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية
 هـ1432، دار النفائس ، الطبعة الثانية ، 

 م1984لطبعة األوىل, ياسني, د. حممد نعيم, حجية احلكم القضائي, دار الفرقان, ا  
  ابن يوسف: مرعي بن يوسف احلنبلي, غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى , مؤسسة دار

 ، د.ت الطبعة األوىلالسالم, دمشق, 
  

 

 

 

 


