



الرحيمالرحمناهللا بسم

األمنيةللعلومالعربيةنايف جامعة
العلياالدراسات آلية

الجنائية العدالة
اإلسالميالجنائي التشريع

جنائي الغائب مقاضـاة والنظامًا أحكام الفقه 
في
تط ـ العربيةدراسة المملكة في المظالم ديوان على 
ـلسعوديةا بيقية


الطالبإعداد :


الزبانياهللاعبدعلي نبيل


الدآتورإشراف :


بوساقمدني محمد
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على ويشتمل ومنطلقاتها الدراسة : أســاس  : التمهيديالفصل
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البحثمشكلةـ


البحثتساؤالتـ


البحثأهميةـ


بحثالأهداف ـ

البحثمنهجـ

السابقةالدراساتـ

البحثمصطلحات ـ

البحثخطةـ

األول مباحثثالثةوفيهالدراسةإلىالمدخل : الفصل

القضائيالحكمتعريفاألولالمبحـث

الجنائيئيالقضاالحكم تعريفالثانيالمبحث

الثالثالمبحث

السعوديوالنظاماإلسالميالفقه


فـيالجنائيةالدعوىفيالغياب تعريف
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الثاني 
مبحثانوفيه، ًاغائبفيهاالمتهميعدالتي األحوال : الفصل:


األول  ًاقريبـأوالمـدعيبلدفيالغائبكان إذا : المبحـث


. منها

الثاني غيرآخربلدفي ًاغائبعليهالمدعىكان إذا : المبحث


. المدعيبلد

الثالث 
مبحثانوفيه،الغيابيالحكمفيالطعن : الفصل :


األول الفقهفيالغيابيالحكمفيالطعن كيفية : المبحـث

اإلسالمي

السعودي

 . 

. 

الثاني النظامفيالغيابيالحكمفيالطعن كيفية : المبحث

الرابع 
: مباحثثالثةوفيه،حضرإذاالغائبحقوق : الفصل

األول 
الحكمصدورقبلحضورالغائب : المبحـث .


الثاني 
كمالحصدوربعد حضورالغائب : المبحث .


الثالث وأوصـافهمالشهودبأسماءالغائب إعالم : المبحث

حضر اذا
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الخامس 
السـعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمديوانفي التطبيق : الفصل


مباحثثالثةوفيه :


فـيالمظـالم وانبـديالمقصوداالولالمبحث ــ


.السعوديةالعربية المملكه

0
الثانيالمبحث ــ

المظالمديواناختصاصات .


الثالثالمبحثــ

الخاتمه ــ

النتائج ــ

 :
المظالمبديوانالعملي التطبيق

والموضوعاتالمراجعفهرس ــ
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األول 
الفصل :
مبحثانامل وفيه الدراسة إىل  دخل

األولالمبحث

الثانيالمبحث

األولالمطلب

 :


:


:



بينهماوالتمييزواالصطالحاللغةفيوالحكمالقضاء تعريف

مطالبثالثةوفيهالغيابيالحكم تعريف


اإلسالميالفقهفيشروطهوبيانالقضائيالحكم تعريف

السعودي والنظام

الجنائيالقضائيالحكم ف تعري : الثانيالمطلب


الثالثالمطلب :
اإلسـالميالفقـهفـيالجنائيةالدعوىفيالغائب تعريف

الغائبعلىالحكمفيبهيعتدالذيالغيابمدةوبيانالسعودي والنظام
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(  .8 وإحكامه(

(1)

 (2)

 (65)  (3)
 (14)  (4)

 (66)  (5)
 (12)  (6)

 (7)  (7)
 ) (8)

 ( ( 

األول املبحث
بينهماوالتمييزواالصطالحاللغةفيوالحكمالقضاء تعريف

اللغةفي القضاء
منهاعدةمعانيعلىاللغة في القضاءلفظ يطلق
شجرفيمايحكموكحتىيؤمنونالوربك فالتعالىقالالحكم-1


تسليماويسلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفييجدواالثم بينهم
الموتعليهقضينا فلماتعالىقولـههذاومنواللزومالحتم
به ناهوألزمعليه حتمناهأي

أناألمرذلكإليه وقضيناتعالىقولـهفيكماواإلبالغاإلنهاء
ألنإياهوأبلغناهذلكإليهانهينا أيمصبحينمقطوعهؤالء دابر
يبلغهمنإلىينتهي الخبر
سماواتسبع فقضاهنتعالىقولـهومنهوالتقديروالصنعالخلق
 قهنوخلصنعهن أييومين في

والإلـىاقضوا ثمتعالىقولـهفيكماالمضيبمعنيويأتي

تؤخروهوالأنفسكمفيماأمضوا أي تنظرون


إمضاءهأيفعالأوقوالمنهوالفراغالشيءإتمامإلىترجعالمعانيهذه فكل

القضاء همزة : أصل قلبت الزائدة األلف بعد جاءت لما الياء أن إال قضيت من ألنه 
. قضاي
العرب المملكة في القضائي التنظيم السعودية انظر  . 34 ص. ية

رازي ال ادر الق د عب ن ب ر بك ي أب ن ب د لمحم حاح الص ار ي . مخت العرب اب الكت  . درا
 541-540 بيروتص

اآلية النساء  سورة
اآلية سبأ  سورة

اآلية الحجرات  سورة
اآلية فصلت  سورة
اآلي يونس  ة سورة

االصفهاني الراغب ينقال وجه ى عل منهما وآل فعال أو ذلك آان قوال االمر فصل  القضاء
وبشري تعالىالهي قوله اإللهي القول اه : ( فمن اي اال دوا تعب اال ك رب االسراء
وقضي  سورة

تعالى قوله االلهي الفعل بالحق : ( ومن يقضي غافرواهللا البشري ومن سورة  القول
بك اآم الح قضي و إذا : ( نح  ف

مناسككم البقرةقضيتم  سورة

(2)  ( (23)
ف يكذا اآم الح م حك البشان ل الفع ن وم القول ب الىون تع ه قول ري

ص القرآن غريب في المفردات 
(200) 407- 406 انظر ( 

9 




و )

القاضي : (
 بحكـمالنـاسبـينيقضيومنلهاالمحكملألمور القاطع


األحكـاموإصداروالدعاوىالخصوماتفيللنظرالدولةتعينهومن الشرع

) 
1القضاءدورإحدىالرسميومقرهللقانونطبقايراها التي(
. 



االصطالحفيالقضاءتعريفأما :



فيهاواختلفتعباراتهمفيهاتعددتكثيرةبتعريفاتالفقهاءعرفه فقد

 :نظرهم وجهات


بأنهالقضاءحنفيةالفقهاءعرف فقد1- ) :
وقطـعالخصـومات فصل


أيضاللقضاءتعريفاتهمومن
) المنازعات ) :
مسـائلفـي اإللـزام

 .)(2)الدنيالمصالحالنزاعفيهيقعفيماالمتقاربة االجتهاد


بأنهالمالكيةعرفهكما 2- )

اإللزامسبيلعلىشرعيحكمعناألخبار (



بأنهكذلكوعرف )
أوامـرهفيهمليؤديوالخلق خالقالبين الدخول

 إلـزام : ( بأنـهآخرونوعرفه
) والسنةالكتاببواسطةوأحكامه

 .)(3)أهله الحق

(1)
 (2)

جا المعجم الثانية الطبعة بالقاهرة العربية اللغة لمجمع 742
لوسيط.

ال رد لخ حاشية الدرا مختار علي عابدين بابن الشهير أمين محمد المحققين شرحاتمة لمختار

ج الفكر دار الثانية الطبعة النعمان حنيفة أبى اإلمام فقه في األبصار  / . 5352 تنوير
علي(3) بن إبراهيم الدين برهان للقاضي األحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام بىأ تبصرة

با المعروف دار قاسم فرحون جبفكرلا بن 
1 / 86-12يروت
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-3

بأنهالقضاءالشافعيةوعرف )
اهللابحكـمفأكثرخصمينبين الفصل


بأنهآخرونوعرفه
) تعالى )
فـيمنالواقعـةفيالشرعحكم إظهار


)(1)فيهإمضاءهعليه يجب


بأنهالقضاءالحنابلةفقهاءف وعر-4 )
بهواإللزامالشرعيالحكم تبيين


)(2)الخصومات وفصل


المختارالتعريف :


بعضإليهاونضيفالتعريفاتهذهعباراتبعضبيننجمعأن يمكن

القضـاءفنقـولشـموالأكثـرللقضاءبتعريفجميعهامنونخرج القيود


هو )

الشرعيالحكم إظهار–

خاصوجه على–
يقـعفيماالواليةله ممن


وقطعـاللتـداعيحسـمااإللزامسبيلعلىوذلكالدنيالمصالحالنزاع فيه


)(3) للخصام

القضـاءيشملهاالتيالخاصةالوظائفجميعالتعريفهذافي فيندرج

طبيعتهافيتختلفال ألنها ،الوالئيةاألعمالذلكفيبما،منهجزءا وتكون

بقيـةعنالقضاءواليةالتعريفهذايميزكماالقضائيةالقرارات سائر عن


والخاصةالعامة الواليات. 

ى(1) عل الشربيني ب الخطي د محم الشيخ شرح اج المنه اظ ألف اني مع ة معرف إلى المحتاج  مغني
ج الفكر دار النووي زآريا أبى لإلمام الطالبين منهاج  / . 4371 متن

اإلرادا(2) ى التنق ت منته ع م ع المقن ع جم ي وزي ف نيح ب د محم دين ال ي لتق ادات
 / 

وحي الفت د  أحم
د تحقيق النجدي أحمد بن لعثمان المنتهي حاشية مع النجار بابن الشهير يالحنبلي الترآ اهللا د  عب

ج الرسالة مؤسسة األولى  / . 262 – 5361 الطبعة
السلطة(3) ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في القضائي  التنظيم
عالقض س دآتور لل سائية ن ب 
61 ود ال مطعد الريدريب لألوفست ة حنيف هويمتاضصابع ذااز

ا منه خصائص دة بع بخالف- 1 : التعريف ذا وه زام اإلل بيل س ى عل يكون الخصومات فصل  أن
إلزام فال ص-2 . اإلفتاء الحكم سوًادرا آون يملكه سلطاناممن أو خليفة آان واليًاًء أو ا نائب أوًاأو

م بالًابصون آان نائبليقضي أو القضائي .لهًاشرع التنظيم ي ف الوسيط نعم، .د .أنظر الم د عب ؤاد  ف
 . 13ص
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1
تفيدالواليةهذه وأن
( والجـرائمالمنازعـاتفـيالنـاسبين الحكمأهلية(


يملـكمنقبلمن وكلف ،األهليةشروطفيهتحققتلمنوغيرها والمظالم


.نائبهأوكاإلمام اإلذن
بينالخصومةفيهتجريمالجميعشاملعامالمنازعات في والفصل

العاديـةالمنازعاتمنها سواء ،والمشاحةالمنازعةسبيلعلىأكثرأو اثنين

والجزائيـةالشخصـيةاألحوال ومنها ،المعامالتفياألفرادبينتنشأ التي


للجماعةحقاكانتسواء )
 جتماعيـةاالالمنازعاتأوآلدميحقا أو
هللا ) 
حقا


االقتصـاديةبـاألموريتعلـقمـاأووالعمـلاألنتاجقوىبينتنشا التي


. والسياسية


عـزاهللاقـول بـدليل ،وشـاملةعامـةاإلسـالمفيالقضائية فالوظيفة

تؤمنـونكنتمإنوالرسولاهللاإلىفردوهشيءفيتنازعتم فان
: ( ... وجل


أي .
)(2)تأويالوأحسنخير لكذاألخرواليوم باهللا :
نـزاعثمـةكان فإن


اآلراء فـأي ،رأيـهووجهةأطرافهمنطرفكلرأييستخرجأن فينبغي


تعالىوقولـه
. بهعملرسولهوسنةاهللابكتابأشبهكان ) :
الوربـك فال

 .)(3) اآلية .... بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنون


أوالدوليةبالحقوقيتعلقلماشاملوهذا،نائبه وأالخليفةبذلكيحكم والذي

 .(4)الشرعيةوالسياسةواالقتصاديةمنهاالعاديةالفردية الحقوق

م(1) والعل ة والعدال ة والحري والعقل والبلوغ باالسالم القضاء منصب لتولي القاضي اهلية 
تتحقق
في القضائي التنظيم انظر والكالم النطق على والقدرة والبصر السمع لحاستي والسالمة  والكفاية

صالم الدريب لسعود السعودية العربية  . 375 ملكة
(2)
اآلية النساء 
سورة

اآلية النساء 
سورة
(59)

 (3)
 (4)

 (65)

السلطة ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في القضائي  التنظيم

صفحة الدريب سعد بن سعود للدآتور  . 62 – 61 القضائية

12





اإلسالمياجملتمع
يف
قضاءال مكانة

منـاطلكونهاالتاريخفجرمنذاألممجميععندومحترمهشريفهمهنة القضاء


أسـميمنالمسلميننفوس فيتزالوالالقضاءواليةوكانتوالعدالة الحق


لعبـادهاهللانصبهاالتياإلسالميةوالشريعةالقضاءمرجعألنذلك الواليات

(1)
القائمةالشريعةهذهسيادةتمكين هو القاضيوعملقسطاحكماالدنيا في


بينوالمسلموغيرمسلمبينفرقالالناسجميعبينوالمساواةالعدل على


لـهالحقيؤخذحتىقويفيهمالضعيفبلوحقير يرأمبينوالوفقير غني


منهالحقيؤخذحتىضعيففيهموالقوي .

أجـلمـنالقضـاء فمنصـب

يتوالهلماوشاناخطراوأعظمهامكاناوأعزهاذكراوأشرفهاقدرا المناصب

بـذلكإليهيتوصلوماواألعراضواألموالالدماءوحمايةحفظمن القاضي

واألبضـاعتعصـمالدماءبهمنصبفهوالمضار عودفالمنافعضروب من

منهـايجـوزمايعلموالمعامالتويسلبملكهايثبتواألموالوتنكح تحرم


األحكاممدارالقاضيفعلىويندبويكره ويحرم. 

اوردي(1) الم ع 
ف توس
اختص عش
ي دها فع ي القاض أماص بعضرة ل ولع يور ف دخل ي ال ها
القض اختصوع ي ف دخل ي ا م ر ذآ ي يل ا وفيم افه وأوص ه آداب ي ف ا وإم موضاء وعاص

الخصومات وقطع المنازعات  .فصل
استحقاقها ثبوت بعد مستحقيها إلى وإيصالها بها مطل ممن الحقوق  .استيفاء

من على الوالية لألموال ثبوت حفظا التصرف ممنوع  .آان
فروعها وتنمية أصولها بحفظ األوقاف في  .النظر

الشرع أباحه فيما الموصي شروط على الوصايا  .تنفيذ
النكاح إلى ودعين األولياء من عد إذا باألآفاء األيامي  .تزويج

باستيفائه تفرد تعالى اهللا حقوق من آان فإن مستحقيها على الحدود إذا إقامة ب طل ر غي  من


موض

.القضاء

1
2
3
4
5
6
7-

موقوف ان آ ين اآلدمي وق حق من ان آ وإن ه بين أو بإقرار مستحقهًاثبت ب طل ى 
عل.
 أنظر
للماورديص السلطانية  .58 األحكام
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مـنللكافةبالنسبةالسلطاتأهمالقضائيةالسلطةكانتإذاغرابة وال

المـواطنينشرفعلى المحافظةالقضائيةالسلطة واجب ،ألنوذلك الناس


وتطبيقهالشرعقيامعلىوالسهروأموالهموحياتهم وحريتهم.



فإنالخططأسميمنالكافةعندنفسهافيالقضاءخطةالمالكيالنباهي يقول


فييحكموناألنامأمورتصريفإليهموجعلالحكامدرجةرفعقدتعالى اهللا


وبعـدهماألنبيـاءخطـةوتلك والحراموالحاللواألموالواالبضاع الدماء


القضاءمنأشرفالخالفةبعدالدنيافيشرففال الخلفاء.


الراشـدالخليفةيقولالمنصبهذااحترامفيوالوالةالخلفاءبالغ ولقد

عـنالنخعـياالشترمصرعلىلعاملهعنهاهللارضيطالبأبىبن علي

تعاهـدأكثـرثـمنفسكفي تكرعيأفضلالناسبينللحكماخترثم القضاء

واعطـهالناسإلىحاجتهمعهوتقلعلتهيزيلماالبذلفيلهوأفسح قضائه


خاصتكمنغيرهغيهيطمعالمالديكالمنزلة من.


ألنالدولـةمرافـقمنالعظيمالمرفقبهذاالعنايةواجبهوكم لذا

وحدهالقاضي طريقعنتأتيإنمامنازعاتهمفياألفرادينشدهاالتي العدالة

اهللارضـيالخطاببنعمرأرسلوحينماوحدهوضميرهوحدهعمله وعن


بالعدلأوصاهقاضياشريحا عنه.



ذلكفيالعاصبنعمرو فقال:


الًضفالخصومفوق ورفعواعدالًأرادواإذاالقضـاة إن

محالًأصابقدكغيث كانواجـهالًبالعـلم وزحزحـوا

الكلويعيشالنظامفيسودبهاحقهالمظلوميستعيدالتي الوسيلةهو والقضاء

(1)
والسلطانللملكتمكينذلكوفيأمان في

السلطة(1)  ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في القضائي  التنظيم
ص  . 107 القضائية
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للغةا
يف
احلكم تعريف

والحـاكموحكومةحكماباألمرعليهوحكمأحكامجمعهالقضاءبالضم الحكم

(1)

ويقال )

حاكمه (
ىإلـخاصمه بمعني دعاهالحاكمإلىوحاكمهالحكم منفذ

(2)
والحكومة األحكومة
( منهواالسمالحكميصدرمنوهوالحاكم(
 ويـأتي


علـىيقدرفلمخالفهمنمنعتهإذابكذاعليهحكمتيقالالمنعبمعني الحكم

 .(3)ذلكمن الخروج


االصطالحفيالحكمتعريف أما:



بأنهالعاماالصطالحفيالحكمعرففقد )
إيجاباآخرإلىأمر إسناد


أوضحبمعنيأو
) سلبا أو )

عنـهنفيهأوألمرأمرإثبات (
فـي والحكـم


وقوعهـاالأوالنسـبةوقـوعإدراك
( المنطـقأهلاصطالح (

ومعنـي

 )

اإلدراك (
األمـرينبـينالنسـبةبوقـوعوقبولهاوتسليمهاالنفس إذعان


بهذاالحكم ونفيكاألمرنفسفيلمامطابقتهاعدمأوالواقعفيلما ومطابقتها

ويريـدونالحكملفظ يطلقون
( النحاةعندوالحكم ،تصورالتصديق المعني


بهمحكومالرفعأنوالحقيقةالرفعحكمهالفاعلمثالفيقولونبهالمحكوم به

(4). 
الحكمهو وليس

 (1)
للعالم المحيط ي القاموس العرب راث الت أحياء دار الفيروزابادي يعقوب بن محمد الدين بحر  ة
 . 136 ص 4 ج

(2)
 (3)

ج 1901
5 الصحاح . / 

ة مطبع ومي الفي ي عل ن ب د محم ن ب د ألحم للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير  المصباح

وأوالده الحلبي البابي ج . مصطفى  / . 1157 مصر
الفنآش(4) طالحات اص لماف التهون اروقي الف ي عل د 
حم /
الب د عب ي 
لطف د ق تحقي ديعانوي

ج والنشر والطباعة والترجمة للتأليف العامة المصرية  . 137 – 136 – 135 ص 2 المؤسسة
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فهوالشرعفيالحكمتعريفأما )

الشرعخطابمدلول (
اإلمـام قال

 قـال
) وقولــهالشـرعخطـابالشرعيالحكم
: ( عنهاهللارضيأحمد


التحريرشرح
( في (

بزيادةأرادأحمداإلمامأنوالظاهر )

وقولـه (
 علـى

خطـابكـلألنالخاصعلىالعامعطفبابمن التأكيد
: الشرعخطاب


.خطاباقولكلوليس قول


وشمل )

الخطابمدلول (
 ةصـفالحكمأنعلىودلالخمسة األحكام

(1)
الصالة أقم
: ( تعالىقولـهفنحوالحاكم(
نفسهإلىالنظرباعتبار يسمي

فعـلوهـوبـهتعلقماإلىبالنظرويسميإيجاباتعالى
هللاصفةهي التي


تـارةالعلمـاءفتـرىباالعتبارمختلفانبالذاتمتحدانفهماوجوبا المكلف


. باراالعتإلىنظراالوجوبيعرفونوتارةاإليجاب يعرفون


العلماءمنكثيروقال ) :
بفعلالمتعلقاهللاخطابهوالشرعي الحكم


وأخصأصرحهذاإنإالاألولمنقريب وهو
) المكلف.


فخطاب (  (
معنىالبهالمخاطبهناالمرادولكنخاطبمصدروهو جنس


اسـمعلىالمصدرإطالقمنفهولمخاطبالكالمتوجيههوالذي المصدر


.للشارعإالحكمالإذالشارعغيرخطاب خرجو المفعول


أشياءخمسة
) المكلفبفعلالمتعلق ( بقولـهوخرج :
بذاتالمتعلق الخطاب

(2)
هوإالإلهالأنهاهللا شهد
( تعالىقولـهنحووتعالىسبحانهاهللا(
 وكذلك


إالإلهال اهللا
: ( تعالىقولـهفيكماوتعالىسبحانهبصفتهالمتعلقالخطاب

(1)
اآلية اإلسراء (78)
سورة
اآلية (2)  عمران آل (18)
سورة
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1
2
3
4
5

(1)
القيومالحي هو(
قولــهنحـووتعـالىسبحانهبفعلهالمتعلق والخطاب

(2)
شيءكلخالق اهللا
: ( تعالى(
فـيكماالمكلفينبذاتالمتعلق والخطاب

(3)
واحدةنفسمن خلقكم
( تعالىقولـه(
نحـوبالجمـادالمتعلق والخطاب

(4)
الجبالنسير ويوم
: ( تعالىقولـه(
. 


والمراد )

المكلفبفعل (
الدينعقائدلتدخلواالعتقادالقولمن األعم


.العباداتفي والنيات


المكلف ( وقولـه (
كخصـائصالواحدبفعليتعلقماليشمل باإلفراد

البـالغبالمكلف والمراد
. خزيمةبشهادةوكالحكموسلمعليهاهللاصليالنبي


ب الخطا
( والملجأغيرالذاكرالعاقل (
مفيـداشيئاسمعهمنمنهيفهم قول


.المفهمةوالحركاتاإلشاراتعنبهأحرزفالقول مطلقا


بقيدوخرج )

الفهم (
إليـهيتوجهالإذوالمجنونكالصغيريفهمال من


سمعهمن
( وقولـهخطاب (

النـائموليخرجوغيرهبالخطابالمواجهة ليعم

 ( بقولـهوخرجونحوهماعليهوالمغمي

وعدهماالسامعإفهامقصدحالة ليعلم


دا مفي (

وقولــهالمهمل )

مطلقـا ( 

. 


الشرعخطابوردإنثم )

جزممعفعلبطلب (
مقـتضقطـع أي


فإيجاب
( التركعلىللوعيد (

تعـالىقولــهنحوالمكلفعلى )

وأقيمـوا

(5)

جزممعهليسفعلبطلبوردوإن )

فندب (
نحـو )الزكاةوأتوا الصالة

 ( اآلية( عمران آل (2)
سورة
 ( اآلية( الزمر (62)
سورة
 ( اآليةا سورة( (189)
ألعراف
 ( اآلية( الكهف (47)
سورة
 ( اآلية( البقرة (43)
سورة
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تعالى قولـه ) :

تبايعتمإذاوأشهدوا (

الشرعخطابوردوإذا )
ترك بطلب


الفعلعلىللوعيدمقتضقطعأيجزى
) جزممع )

فتحريم (
قولــه نحو

(1)
الزناتقربوا وال
( تعالى(
. 


جزممعهليستركبطلبالشرعخطابوردأو )

فكراهه (
 كقولـه


إلىعامداخرجثموضوءهفأحسنأحدكم توضأ إذا : ( وسلمعليهاهللاصلي

وإذاماجةوابنالترمذي رواه
) صالةفيفإنهأصابعهبينيشبكفالالمسجد


بتخيير
( الشرعخطابورد (

والتركالفعلبين )

فإباحه (
اهللاصلي كقولـه

وانفتوضأشئت إن
( فقالالغنملحوممنالوضوءعنسئلحينوسلمعليه

 .)(2) توضأتفال شئت


الحكـماألمـدىتعريـفاألصـوليينطريقـةعلىالحكمتعريفات ومن

(3)
شرعيةفائدةالمفيدالشارع خطاب
( بأنه(
. 


علماءأنهوالحكمتعريففيوالفقهاءاألصولعلماءبيناالختالف وسبب


الوافقوتعاليسبحانهاهللاوهومصدرهناحيةمنالحكمإلىنظروا األصول :



فقالواالمكلففعلوهومتعلقهناحيةمنإليهنظرواوالفقهاءخطابالحكم إن

 .(4)وأثرهالخطابمدلولالحكم إن

(1)
 (2)

اآلية اإلسراء (32)
سورة

د عب ن ب د أحم ن ب د لمحم ه الفق أصول ي ف ر التحري بمختصر المسمى ر المني الكوآب  شرح

األولى الطبعة الفكر دار النجار بابن المعروف الحنبلي الفتوحي /1333ج هـ1400 العزيز
ع(3)  طب دي األم ي عل ن ب ي عل ام األحك ول أص ي ف ام ـ1401 األحك ر198 ه الفك دار  م

ج  / 1135 للطباعة
ج (4) المنير الكوآب 333
1 شرح . / 
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واحلكمالقضاءبني التمييز
الحكـم بلفظ ءجابعضهاوالقضاءالحكمخصوصفينزلتالتياآليات إن


بينهماحكم وأن
: ( تعالىكقولـه(
(1)

تعالىوقولـه ) :
بمـايحكملم ومن

كقولـهالقضـاءبلفـظأخـرى ومـرة
)(2)الفاسـقونهمفأولئكاهللا أنزل

لهميكونأنأمراورسولهاهللاقضىإذامؤمنةواللمؤمنكان وما
: ( تعالى


(3)أمرهممن الخيرة( 

تعالىوقوله ) :
ممـاحرجـاأنفسهمفييجدواال ثم


؟تغايربينهماأوواحد بمعنيوالحكمالقضاء فهل
)(4) قضيت

بالضـموالحكـمحكـمبمعنيتأتيقضىأنعلىمتفقوناللغة أهل

الفقهاءاصطالحفيالقاضييسمىولذلكواحدمعنىفيفيستعمألن القضاء

وكـذااإللزامبمعنييأتيالقضاءكانولماظلمهمنالظالميمنعألنه حاكما

وثمـةباألحكامالناسيلزمألنهقاضيا اكمالحسمياللزومبمعنييأتي الحكم

مـناللغةأهلكالممنسبقممانلخصهاللغةفيوالحكمالقضاءبين فارق

هـوالفارقوهذاوتمامهالشيءانقطاعإلىمرجعهاوجوهعلىالقضاء كون

هـوالحكـموانبغيرهأوبالعدلكانسواءالخصومةقطعيفيدالقضاء أن


بالعدل القضاء.



وقالاللغةأهلالقاسميخطأد وق :
إنمـاالحكـمكونمن إليه اذهبوما إن


ولـيس : قالصحيحغيربغيرهيكونأنيجوزوالبالعدلالقضاءهويكون

(1)
اآلية المائدة 
سورة
اآلية المائدة 
سورة

(49) 
(2)(44)
اآلية (3)  األحزاب (36)
سورة
اآلية (4)  النساء (65)
سورة 
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قولــهألنذلـكاللغةأهلبهيصححماأعلىوهوالقرآنمنمستند لهم


تعالى ) :

بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتموإذا (
يكـونقد كمالحأن يفيد


يأمركماهللا إن
( اآليةمطلعجاءولهذاالعدلبغيرويكونبالعدل. (


1
حيثمنوالحكمالقضاءبينفارق وهناك
( القضـاءأن وهوالوالية(

مـاكلفيفيتمثلالحكموأماوبينةودعوىوخصومخصومةوجود يتطلب

يـدلكما حكمفالوالجماعةاألمةمحيطفيالعدالةلتحقيقالحاكمعن يصدر

هـذهتتوقفأنغيرمنشؤونهاوتدبيراألمةسياسةعلىيدلالقضاء على

القضـاءيتوقفكماوبينةودعوىخصومةوجودعلىالتدبيروذلك السياسة

أنولهصرفهاأواألموالبحبسيأمرأنلهاإلماملوصففالحاكمذلك على

اهللارضـي الخطـاببنعمرفعلكمافتنتهالجماعةعلىيخشىمن يعزل

فيتشكيكهمأرادلماالناسعنعزلهعندماالتميميعسلبنصبيغمع عنه

 كمـا ،المجتمععلىضررافيهيرىمنينفيأويحبسأنولهالقرآن أمر

امرأةسمعحينماالحجاجبننصرمععنهاهللارضيالخطاببنعمر فعل


به تتغزل.


فـيفصلإذاوكذلكغيرال احكمويسمىاإلمامعنيصدرهذا فمثل

حكمـاأوقضاءيسمىفيهافصلهفانالقضاءشروطفيهاتوافرت خصومة

مـاعلـىالحكـمأطلقفإذاالقضاءمنمدلولهفياعمالحكمكانهنا ومن

بـالمعنىالحكمبهيرادالفانهماخصومةفيفصلمنالقاضيعن يصدر

 (1)
لسان انظر تقلده العمل وتولى والنصرة والتدبير القدرة منها آثيرة معاني لها اللغة في  الوالية
بيروت صادر دار منظور البن ج1956 العرب ى ، 407
/15 م عل القول تنفيذ الشرع في  والوالية

للجرجاني التعريفات انظر أبى أو شاء بيروت ، الغير لبنان ص1969 مكتبة  . 275 م
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الخصـومةفـيالفصـل وهـوالخاصبالمعنىالحكمبهيرادوإنما العام


عليه المعروضة.



القرافيالدينشهاباإلمامقال :

يفعلوأنيفتيوأنيقضيأن لإلمام


األمـوالوحـوزالحـروبوإنشاءالجيوشكجمعقضاءوالبفتياليس ما


بهتختصكثيرةأموروهيالطغاةوقتلالوالةوتوليهمصارفهافي وصرفها


الوالقاضيوالمفتيومفتقاضإمامفكل المفتيوالالقاضيفيهايشاركه ال


الكبرىاإلمامةوصفعليها يصدق.



العربيبن ربكأبو ويقول :

أنولـهيقضيأناألعظماإلمامأي فله


النظـرلهكانالخلقبينوالحكمالناسبينللقضاءقدمفإذايقضيمن يقدم


أشياءثالثةعلىوهي مأهواؤهتزدحمحينوذلكالخلقبينالتنازعفيه فيما

(1)
والمالوالعرض النفس. 

السلطةا(1) ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في القضائي  لتنظيم
ص  . 48 – 47 – 46 القضائية
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الثاين املبحث


مطالبثالثةوفيهالغيابيالحكمتعريف :



األولالمطلب :
اإلسـالميالفقـهفيشروطهوبيانالقضائيالحكم تعريف


.السعودي والنظام


الثانيالمطلب :

الجنائيالقضائيالحكم تعريف.



الثالثالمطلب : 
اإلسـالميالفقـهفـيالجنائيةالدعوىفيالغائب تعريف

 .الغائبعلىالحكمفيبهيعتدالذيالغيابمدةوبيانالسعودي والنظام
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ولألا املطلب

طهشرووبيانقضائي لااحلكم تعريف

السعوديوالنظاماإلسالميالفقه
يف

:اإلسالميالفقهفيالقضائيالحكم تعريف


بأنهالقضائيالحكمافيالقر عرف )
مسـائلفيإلزامأوإطالق إنشاء


)(1)الدنيالمصالحالنزاعفيهيقعفيماالمتقارب االجتهاد


فقولـه )

إطالقإنشاء (

يقولمنقولمناحتراز :
إذاكمـاإلزامالحكم أن


مباحـةتبقيفإنهاالملكبزوالفحكمعنهااإلحياءزالأرضللحاكم رفعت


 .أحد لكل

بزوالحكمإذاذلكونحوحيزإذاالبريوالحماموالنحلالصيد وكذلك

إلـزاميلزمهـاكانوإنإطالقاتكلهاالصورهذهفإنأواللـهالحائز ملك

المقصودفيهوإنماوالكالماللزومبطريقهذالكناالختصاصعدم المالك


اللوازمالبالذاتاألول .

نقولكما :

الوجـوب : األمرنماألول المقصود


التحريمالنهيمناألولوالمقصودوتحريمهالضدعنالنهييلزمهكان وان


إنمـاالحقائقفيوالكالمعنهالمنهيأضدادمنضدوجوبيلزمهكان وان


بعدهافيماالاألولىالرتبةفيهوفيما يقع.



إلزامأو ( وقولـه (
أو شفعةالأوالنفقةأوالصداقبلزومحكمإذا كما

 .ذلك نحو

ع
وه(1) جم ف التعري القضبذا ف لتعري كلي والش وعي الموض ر العنص يسين ا م و وه مىاء
زام اإلل و ه الشكلي والعنصر زاع الن و ه الموضوعي فالعنصر المختلط الوسيطان . بالمعيار  ظر

اإلسالمي الفقه في القضائي التنظيم المنعم .د . في عبد  12ص . فؤاد

23




1
مسائل في ( وقولـه
( خـالفعلـىحكمـهمن احتراز
 ) االجتهاد(

.بهعبرةالفإنه اإلجماع

المتقارب

( جدا

 ( وقولـه
الشاذالخالفوهو

 (

مدركـهضـعفالـذيالخـالفمـن احتراز
 (
ونقـض بحكمـه ةعبرالبهحكمإذاالحاكم فإن


.الحكماعتبار فيالمداركتقاربمنحينئذ فالبد

الدنيالمصالحالنزاعفيهيقعفيما (

مسـائلمـن احتـراز  ( وقولـه

لمصالحبلالدنيالمصالحليسفيهاالتنازعفانونحوهاالعباداتفي االجتهاد
قالـهمـايوضـحهأصـالالحـاكمحكـميـدخلهاوالجـرمفال اآلخرة

صاحب )

الفروق ) (

الحكـميدخلهاالاإلطالقعلى لهاكالعباداتأن اعلم

فلـيسفقـطفتيـا فهي تاإلخباريامنفيهاوجدمافكلفقطالغيببل البتة

دونالمـاءهـذاأنوالباطلـةأوصحيحةالصالةهذهبأنيحكمأن لحاكم

ذلكفييقالمابلاستعمالهذلكبعدالمالكيعلىفيحرمنجسايكون القلتين

فتياهوإنما :
والعمـلتركهـافلـهوآالبهـاعملالسامعمذهب تكان إن


). بمذهبه
 إنما : ( الفتاوىمجموعفياهللارحمهتيميةابنالشيخقالهماأيضاويوضحه

مثلوالحقوقالحدودمنبهايختصالتيالمعينةاألمورفيالحاكمحكم ينفذ
والحـديث فسـيرالتمثلالكليةالعلممسائلدونونحوهمالأوقذفأو قتل

واألمـةفيهتنازعتماوفيهاألمةعليهاتفقتمافيهوهذاذلكوغير والفقه
أحدصحةيكنلمطلبيأوخبريحكمأوحديثأوآيةمعنىفيتنازعت إذا

يك ان االجتهاء اهل ن م أيون اد
باحك م العل ى إل ا طريق يجد ى حت ا بفروعه مرتاضا النولها نام م الحق ز وتميي وازل

 (1)
القض منصب ولي يت ن م ي ف ا عليه ف المختل الشروط ن  م
باص ا  عالم

األحكام واصول الفقهاء الباطل قررها آما  : اربعة
1

2-


وجل عز اهللا بكتاب  العلم
وافعاله اقواله من الثابتة وسلم عليه اهللا صلي رسوله بسنة  العلم

3


4-


الس ل بتاوي م  العل
 الخالف

اختلف أو ه علي ع اجم ا فيم اإلجملف ع ليتب ه في يوا ف ه براي د ويجته اع

االصو ى إل ا عنه المسكوت روع الف رد ل الموجب بالقياس والمجمع العلم ا به المنطوق  ل
للماورديص ، عليها السلطانية األحكام 
66 انظر.
راء الف ي يعل البي السلطانية  واالحكام
 .61 ص
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األمـورفيحكمهينفذإنمافانهحاكمحكمبمجردثابتااألخروفساد القولين


قولــهبـانحـاكميحكـمأن ازلجـهـذاجازولوالعامةدون المعينة


تعالى ) :

قروءثالثةبأنفسهنيتربصن (
هذاويكوناإلظهارأوالحيض هو


أو : ( تعـالىقولــهفياللمسبانيحكمأوقبولهالناسجميعيلزمحكما


بأنيحكمأودونهفيماالمباشرةأوالوطءهو
) النساءالمستم )
بيـده الـذي

1
يقولـهالوهذاالسيدأواألبأوالزوج هو
)النكاح عقدة
(
. 
 أحد(

ظـنبأمرمختصةصفهعلىالظاهرفي اإللزام 
الغرسابنوعرفه )



شرعاالواقعفي لزومه. (



اإللزام (
 
( قولـه


ذلكغير إلىوالرقالحريةكإثباتشرعالهقابلمحلفيلمعنى ثبوت


إظهـارأوتـركأوفعل إلى ءإلجاكانسواءالتام التقرير

.



الظاهرفي ( وقولـه (
القاضيإلزامدونبهتعالىاهللاألزمما يخرج


مختصةصفةعلى
( وقولـه (
ألزمتكقولـهالمعتبرةالشرعيةبالصيغة أي


.اإللزاممطلقفيخرج وحكمت


وقولـه )

شرعاالواقعفيلزومهظنبأمر (

القضـاءمـوردباألمر المراد


أوعليهالمحكومفعلمنأفرادهجميععلىويصدق بهالمحكوموهو ومتعلقه


فيإزهاقآلةأوتعزيزأوحدفيتأديبآلةإيقاعمنعليهيوقعماأو تركه

(2)
قصاصأو حد
عنيصدرفعلأوبقولالخصومةفصلبأنهكذلك وعرف

 .(3)اإللزامبطرقحكمهفيومن القاضي

دين(1) ال شهاب القرافي لإلمام واإلمام القاضي وتصرفات األحكام عن الفتاوى تميز في 
األحكام
الم ب مكت ده غ و أب اح الفت د عب ه جمع س إدري ن ب د أحم اس العب ى المية أب اإلس ات  طبوع

 . 20 حلبص
(2)
الظاهري ل خلي ن ب د محم ن ب د محم اليسر ى ألب الحكمية القضية أطراف في البدرية  الفواآه

ص القاهرة النيل مطبعة الغرس بابن  . 8 المعروف
(3)
الدعوى يأسين.د . نظرية السالم عبد نعيم المقدسات . محمد وشؤون األوقاف  منشورات
جا األردن المرآزية المكتبة  203ص . 2 إلسالمية

25




(1)
شروط

قضائي لا احلكم
(2)
 
: يليمااإلسالميالفقهفيالقضائيحكم اللصحة يشترط


أوال:

األحكـامصـحةفيشرطوهذاصحيحةودعوىخصومةتتقدمه أن

هـذهمـنبحقحكمايصدرأنللقاضييجوزفالالعبادحقوقفي الصادرة

الـدعوىطريـقعـنبالمطالبـةالشأنصاحبيتقدمأنغيرمن الحقوق

فيمـاشـرطالـيسولكنهأثره نتجيالباطالحكمهكانفعلفإن الشرعية

علـىواجبتحصيلهاأنحيثاهللابحقوقتتعلقأحكاممنالقاضي يصدره

سـبقشـرطمـناستثنواالفقهاءبعضلكنغيرهأوكانقاضيامسلم كل


وهياألحكاممنأنواعبعضالدعوى : 


الفعليالحكم 1- : 

لـهوليالالذيالصغيرالقاضيزوجلوكما وذلك


فيهومماذلكوغيرللعقاروقسمتهاليتيممالوبيعه اؤهشر وكذلك


عنـدوهذالصحتهاالدعوىسبقيشترطالاألحكامفهذهالمعني هذا


ولكـنحكمايكونذكرماأمثالمنالقاضيفعلبأنيقولون الذين


حكمايرونهاالالفقهاءمن كثير. 


الضمنيالحكم2- : 

وذكـربحقخصمعلىالشهودشهدإذاكما وذلك


بنسبهقضاءهذاكانبالحقذلكبعدالقاضيوقضىأبيهوإسم إسمه


الـذيالحكـمضمنجاءوإنماالنسبحادثهفييكنلموإن ضمنا

(3)
الخصومةوقامتالدعوىاجلهمن رفعت. 


الش(1) .

واص ة العالم ة اللغ ي ف الشرط يلطالحا وال ه عدم ع م المشروط د يوج ال ا م أنرط زم
وجوده عند دران ، يوجد ب ن ب ادر الق د لعب اطر الع الخاطر ة نزه ى ، انظر األول ة ـ1412 الطبع  ه


2ج/
لبنان 27 الحديث 
دار
(2)
رحمه الماوردي الصحة قال على نفوذها القاضي أحكام من الظاهر القاضي ، اهللا أدب  انظر

ج /1691 للماوردي
ج(3)  الدعوى 
2 نظرية/

هـ207

26





ثانيا:

هـوالحكـمأنذلكاإللزامعلىتدلبصيغةالحكميكونأن يشترط

معظـمولكنملزمايكنلمإنكذلك كونيوالالنزاعوحسمالخصومة فصل

علـىدللفظوكلالحكمفيمخصوصلفظيشترطالأنهإلىذهبوا الفقهاء

عـنتصـدرالتيالصيغبعضفياختلفواانهمإالحكماكانبالحق اإللزام

 ثبت : القاضيقولالصيغهذهوأهمالأماإللزاممعنيتتضمنهلالقاضي


كقولـهمعناهفيوماوكذااكذهذاعلىلهذاأن عندي :

صحأوعندي ظهر

(1)

التاليالنحوعلىالصيغهذهفياختلفواوقد :
 
علمت : يقولكانأوعندي

-1

عندهماضعيفينقولينفيوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنكثير ذهب


إالعليهـاالمتفقالصيغمنكغيرهااإللزامتفيدوأنهاحكمأنها إلى


قالواانهم :
بهحكمالذيالثبوتكانإذاالقاضييبينالحالةهذه في


إذبـاإلقرارالحكميخالفبالبينةالقاضيحكمألنباإلقرارأو بالبينة

 .البينةبخالفالحكميتبعهلمولوبنفسهالحقثبوتيوجب اإلقرار


قـولأنإلـىعنـدهماراجحينقولينفيوالشافعيةالمالكية ذهب2-


يعند ثبت
( القاضي (
الثبوتبانهؤالءواحتجحكمايعتبرال ونحو


: يليلماللحكممغاير


عنـدفيثبتفيهاحكمالالتيوالمواطنالعباداتفييوجدالثبوت ألن


الرضاعبسببالزوجينبينالتحريمعندهويثبترمضانهالل الحاكم


منواألعممنهأعمكانالحكمبدونالثبوتوجدفإذاحكماذلك وليس

 (1)
ج الدعوى 
2 نظرية/
ج ،208 الحكام 166
1 تبصرة/
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بالضرورةلهمغاير الشيء.
الحقبثبوتالقاضيتصريحأن والراجح


.حكما يعتبر


ومـنبهيحكمماتعيينمنفالبدواضحايكونأنالحكمفي ويشترط : ثالثا


الوهوالنزاعوحسمالخصومةفصلالحكمألنواضحةبصورةلـه يحكم


يكـنولـم نفيذهتيمكنلمكذلككانإنأنهحيثمبهماكانإذاكذلك يكون


المتنازعينبينللخالف رافعا.



رابعا:
وقدالخصومحضرةفيالقاضيقبلمنيصدرأنالحكمفي يشترط


.العدليةاألحكاممجلةفيبصراحةالشرطهذا ذكر


خامسا:

وإنمـااشتراطهاالفقهاءيذكرفلمعليهايبنيالتيالحكمأسباب ذكر


وفيعليهللمحكوميبينهاأنللقاضي يستحبأنهالفقهيةالكتببعضفي ورد


علىالقضاءأرادإذاللقاضيواجبعنهاهللارضيالشافعياإلماميقول ذلك


لهويقوللهويبينيجلسهأنرجل :

عليكالبينةوجاءتبكذاعندي احتججت


التهمـهمنوأبعدعليهالمحكوملنفسأطيبليكونبكذاخصمكواحتج كذا


لـموانيبينـهأنحجـةفيـهموضـععنغفل لقاضياكانإن وأحرى

(1)
حكمهجاز يفعل(. 

ج(1) الدعوى 
2 نظرية/
أعذار ، . 208 -209 بقه يس أن وهو الحكم في سداس شرط المالكية 
وزاد
ق من القاضي يعذر أن بقيت وهو إن أله يس أن ب ك وذل م الحك موجب ه إلي وتوجه ة البين ه علي 
امت

ة المالكي اء فقه تدل واس ة المحاآم نتيجة ي ف ؤثر ي د ق عذر أي أو ه يدفع ع دف أو ا يقوله حجة 
عنده
الى تع ال ق ريم الك رآن الق ن م رة آثي بنصوص ك ذل ذابا : ( على ع ه أو ألعذبن ه ألذبحن أو ديدا 
ش

مبين بسلطان 
ليأتيني (
النملس (21)
ورة
تعالى الوا : ( وقولـه لق ه قبل ن م ذاب بع أهلكناهم أنا  ولو
ونخزي نذل أن قبل من آياتك فنتبع رسوال إلينا أرسلت ال لو طه
) ربنا 134
سورة. ( )


د بع إال يصح ال م الحك ذلك ف والحجة العذر قطع بعد إال يكون ال العذاب أن إلى تشير اآليات  فهذه
فيه ألن العذر عقاب قطع  نوع
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1
الحكمتعريف أما
( 
: السعوديالنظامفيالقضائي(


بأنه فعرف:

األدلـةعلـىحكمهفيمعتمداالقاضيمنالصادرالقرار هو


وأسـماءإصـدارهتـاريخحكمـهفيذاكراالقضيةنظرأثناءإليه المقدمة


طلبـاتمنالخصومقدمهلماوملخصالدعوىموضوعوالجريمة صوم الخ


علـىحكمـهفـيمستنداونصهالحكمأسبابثمالدعوىومراحلدفوع أو

(2). منهاالمستمدةواألنظمةالشرعية األدلة


فهيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالحكمشروط أما:



أوال:
لآلدابمراعاةسرية جعلهاالمحكمةرأتإذاإالعلنيةالمحاكم جلسات


جميعفيبالحكمالنطقويكونالعامالنظامعلىمحافظةأواآلسرةحرمة أو


.علنيةجلسةفي األحوال


ثانيا:

العددالحكمإصداروجلسةالقضيةفيالنظرجلساتيحضرأن يجب


نصـابيكملمنفيندبالالزمالعدديتوفرلموإذاالقضاةمننظاما الالزم


وجهةتوضحأناألكثريةوعلىباألغلبيةأوباإلجماعاألحكاموتصدر نظر ال


الضبطسجلفيالمخالفمخالفةعلىبالرد نظرها.



ثالثا:
بيـانوعلـىعليهابنيتالتياألسبابعلىاألحكامتشتملأن يجب

 .الحكم مستند

المادة(1) القضاء 37 تضمنت منصب ولى يت يمن ف ة المطلوب ة العام الشروط القضاء نظام ن  م
يك-1 :  وهي يك
- 2 ان 3
ان-
يك 
ان س الجنسيةون والسلوكعودي السير حسن اون متمتع ون

للقضاء الكاملة الع-4 باالهلية ة بالمملك الشريعة آلية شهادات احدى على حاصال يكون ة ان  ربي
ا يعادله ا م أو 5
السعودية -
اثن عن ره عم ل يق ال م-6 ان حك د ق ون يك ال ع ان وعشرون امان

ة عام ة وظيف من بالفصل اديبي ت رار ق ه بحق صدر أو بالشرف مخل جرم أو تعزير أو بحد  عليه
اعتباره اليه رد قد آان عام ، ولو الصادر القضاء نظام  . هـ1395 انظر

(2)

المادة )
180 ، 181 ، 182
( 
الجزائية اإلجراءات نظام 
. من
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رابعا:
أن حـاكمللميجـوزأنعلىللمحاكمالرسميةاللغةهيالعربية اللغة


طريـقعـنالعربيـةاللغةيجهلونالذينالشهودأوالخصومأقوال تسمع


. المترجم


خامسا:
الدعوىملففييحفظثماألحكامسجلفييسجلأنيجبحكم كل


مـنلكـلمنـهرسميةصورةوتعطيصدورهتاريخمنأيامعشرة خالل

(1). 
وجدإنالخاصبالحقوالمدعيالعاموالمدعي المتهم

 (1)
 نظ

المادة )


القض لسام نةاء 

182 ، 183 . ( 


ـ1395 ادة . ه 
الم )
ة)
نظ33 ، 34 ، 35 ، 36 الجزائي راءات اإلج ام
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الثاين املطلب
اجلنائيقضائي لااحلكم تعريف

والنظـاماإلسـالميالفقـهفيالقضائيالحكمتعريفذكرناأن بعد

فـيالبـدءقبل لكن
. الجنائيالقضائيالحكمتعريفإلىنتطرقالسعودي


واالصـطالحاللغـةفيالجنايةتعريفمنلناالبدالقضائيالحكم تعريف


: اللغةفي فالجناية


من )

جنى (

جناية :
قومـهعلـىوجنىنفسهعلىجنىويقال أذنب


وجنـى
( إليـهجـرهفـألنعلىوالذنب (

عليـه :
لـمجنايـة ادعـى


اجتنى
( ويفعلها (

عليهوتجنىجناهاونحوهاالثمرة :
والجـانيعليه جاني

 .(1)النخليلقح الذي


ثانيا :

حاالصطالفيالجناية تعريف:



االصطالحفيالجنايةتعريفأما :
االصـطالحفـيالجناية فتعرف

أومـالأونفسعلىالفعلوقعسواءشرعامحرملفعل اسم
: بأنهاالفقهي


األفعـالعلـىالجنايةلفظإطالقعلىتعارفواالفقهاءأكثر لكن
. ذلكغير


والضـربوالجـرحالقتـلوهـيأطرافـهأواإلنساننفسعلى الواقعة


والقصـاصالحـدودجرائمعلىالجنايةلفظبعضهميطلقبينما واإلجهاض

2
(  . جميعا(

(1)
 (2) 

جا المعجم 1/ . 141
لوسيط

الحا ة الطبع عودة ادر الق د لعب الوضعي انون بالق مقارنا اإلسالمي الجنائي عشر التشريع ة  دي

ج1412 بيروت الرسالة مؤسسة  67 ص 1 هـ
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:
 القانونفيالجناية وتعريف


أوالمؤبدةالشاقةاألشغالأوباإلعدامالقانونعليهايعاقبالتيالجريمة هي

 األشغال

 باإلعـدامعليهمعاقباكانإذاجنايةالفعليعتبرالمصريالقانون ففي

للمـادة طبقاالسجنأوالمؤقتةالشاقةاألشغالأوالمؤبدةالشاقةاألشغالأو


علىيزيدحبساالفعلعقوبةكانتفإذاالمصريالعقوباتقانونمن العاشرة


علىالحبسيزدفلمفانجنحةفالفعلقرشمائةعلىتزيدغرامةأو أسبوع


من 11 – 12للمادتينطبقا مخالفةفالفعلقرشمائةعنالغرامةأو أسبوع


المصريالعقوبات قانون

بـالحبسعليهـاعوقبسواءجنايةهيجريمةفكلالشريعةفي أما

الشريعةفيجنايةتعتبرالقانونيةفالمخالفةذلكوعلىمنهمابأشدأم والغرامة


جنايةتعتبر والجنحة

تعنيالشريعةفي نايةالجأنهووالقانونالشريعةبينالخالف وأساس

فتعنـيالقـانونفـيالجنايةأماالجسامةمنالفعلدرجةكانتأيا الجريمة

(  .1المؤقتة(

. 

. 

. 

. (
2
) غيرهادونالجسيمة الجريمة

ج الوسيط  1 المعجم
ج اإلسالمي الجنائي 
1 التشريع

141/ (1)
68 / (2) 
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الجنائيالقضائيالحكم تعريف:



قضائيةخصومهفيقاضعنيصدرقراركلبأنهالقضائيالحكم عرف


سبيلعلىالقاضيمن ريصدقولبأنهأيضاوعرفقانوناالمقرر بالشكل


اإلسالميةالشرعيةلألحكاموفقالهاحاسماخصومهفيفاصال اإللزام.(1)



قضـاياكانتسواءالقضاياجميعفيالصادرةاألحكاميشملالتعريف وهذا


.مدنيةأو جنائية


بأنهاعرفتفقدخاصةبصفةالجنائيةالمحكمةأما :

اإلجـراءات مجموعـة


إلىالوصولبهدفنهائيةبصفةوتقييمهاالدعوى أدلةتمحيصتستهدف التي


ثـمومـنمنهاوبراءتهالمتهمإلىونسبتهاالجريمةوقوعشأنفي الحقيقة

(2). 
باإلدانةأوبالبراءةإماالدعوىموضوعفي الفصل


الجنائيـةالمحكمـةقاضـيمنالصادرالقرارهوالجنائيالقضائي فالحكم


بوصـفهالمتهموبينالعاماالدعاءفيممثال تمعالمجبينمنازعةفي فاصال


حدلوضعوذلكارتكابهاعنمسؤوالواعتبرالجنائيةالواقعةإليهنسبت من

(3). وتنفيذهلهاإلذعانالخصومعلىويكون لها


دونجنائيـةوقضـيةفيإالالقاضيمنيصدرالالجنائيالقضائي فالحكم

 . األخرىالقضايامنغيرها

د(1) ذ والتنفي القاضي راءات الش. إج د ز محم العزي د عب ك المل ة جامع ر عم ى ،يخ األول ة  الطبع
ص1409  158 هـ

(2)
د الغيابية الجنائية خطوه. األحكام أبو شوقي ة أحمد الثاني ة ة1997 الطبع العربي النهضة دار  م
ص  19 مصر

(3)
المقصودي د أحم بن محمد السعودية العربية المملكة في الجنائية واإلجراءات الجنائي  النظام
الهندسية الدار ص ، مطابع  . 157 القاهرة
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الثالث لب املط
(1)
 السعوديوالنظاماإلسالميالفقهفيالجنائيةالدعوىفيالغائب تعريف

الجنائيالقضاءأمامللمتهمالشخصيالحضورالجنائيةالتشريعاتفي األصل

الـدفاعلـهيتسنىحتىحقوقهمنحقهوالقضاءهذاأمامالمتهم فحضور

الجنائيـةالواقعـة بشـأنيراهماحقيقةعرضمنيتمكنوحتىنفسه عن

الـدعوىطبيعةتفرضهاضرورةشخصياالمتهمحضورأنكماإليه المسندة

بمعناهاالحقيقةكشففيالجنائيالقاضيمهمةمنيسهلفحضوره الجنائية

العقـابفيالدولةسلطةتقريرإلىتهدفالجنائيةفالدعوىالواقعي المادي

العقـابتوقيـعفيالمجتمع صلحةممختلفتينبمصلحتينتتعلقدعوى فهي

األمـنالمجتمـعفـييسـودحتىإدانتهوثبتتالجريمةارتكبمن على

شرفهأومالهأوحريتهأوحياتهصيانةفيالفردومصلحة والطمأنينة

و الطلب اللغة في القضاءا الدعوى مجلس في مقامه يقوم ما أو مقبول قول بهصطالحا  يقصد
الدعوى نظرية انظر حمايته أو يمثله لمن أو له حق طلب ج .د . إنسان نعيم  وشروط1 محمد

يليلاالدعوى ما صحيحة
عليه والمدعي المدعي من آل يكون ًالقاعًاغلاب أن

القضاء مجلس في صادرة الدعوى تكون  .أن
واليقين الجزم بصيغة الدعوى تكون  .أن

يكو ثبوته أن يتصور فيما به المدعي  .ن
معلوما به المدعى يكون 
محدداًأن

الحقوق من بحق للخصم ملزمة الدعوى تكون  .أن
والولي آالوآيل عنه ينوب ممن أو الحق صاحب من صادرة الدعوى تكون  .أن

مع عليه والمدعى المدعى من آل يكون ًاوملأن
مما به المدعى يكون الشريعة أن  .أباحته

ما المدعى من يصدر ال األولاني أن الكالم آان إذا إال متحققا التناقض يعتبر وال دعواه قض
ح معينًاقمثبتا لشخص
ج :أنظر الرآبان اهللا عبد الحدود موجبات إلثبات العامة  1 النظرية

: 

. 

(1)
101/

 : 
1. 
2

3

4

5. 
6

7

8. 
9-

-10 
. 

.195/
بأنها الجنائية الدعوى العامة " وعرفت النيابة علىيابةن مطالبة العقاب بتوقيع الجماعة 
عن

القضاء بواسطة جريمة عن أصولائينجلاالمتهم الجزائيةالمحاآماأنظر ثروتدت  جالل
سنة ص 1991 طبعة 80 م،

 /
 .
 " 
. 
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أمامبشخصهيحضرلمالذيالمتهمهوالجنائيةالدعوىفي فالغائب


كمةالمحاجلسةإلى وربالحضقانونامكلفنهأمعالجنائي القضاء.


أسـبابثالثـةإلىيرجعالجنائيالقضاءأمامالحضورعنالمتهم وغياب

لتـوافرغيابـهثانيابالحضورشخصياإعالنهعدمبسببغيابهأوال رئيسية

إرادةعنغيابهثالثاالجنائيالقضاءأمامالحضوروبينبينهحالقهري عذر

االعتقادأوالقضاءمواجهةمنالخوف أواإلهمالصورةاإلرادةهذه وتتخذ

(1)
لـهإذاللمظهريعتبرحضوره بأن. 


بأنهاإلسالميالفقهفيعامةبصفةالغائبوعرف )
المكـانفـيكان من

فقـدالسـعوديالنظامفي أما
)(2)عنهيجيبواليصلهأوكتابإليه يصل

محـلمعرفـة دملعفيهاوحكمالدعوىعليهرفعت من
( بأنهالغائبعرف

 .)(3)خارجهاأوالسعوديةالعربيةالمملكةداخلالمختارأوالعام إقامته


مـنيصدرقراركلهوالغيابيالحكمتعريفأنلنايتضحذكرهسبق مما


أحكـاموفـقلهـاحاسـماقضائيةخصومةفياإللزامسبيلعلى القاضي


الخصمينأحدغيابمعاإلسالميةالشريعة )

يـهعل المدعي (

حـال سـواء


أوعليـهيقدرالأوالحضورعنممتنعاأومتوارياالمحكمةبلدفي وجوده


يصـدرالـذيهوأخرىوبعبارةعنهابعيداالمحكمةبلدخارجوجوده حال

(4)
دفاعهسماعدونغيبتهفيالمتهممحاكمةعلى بناء

ص(1)  فريد، نصر دآتور، الغيابية، الجنائية 
. 62 األحكام
(2)
ج 385
9 المغنى/
 (3)
 (4)

وزلتنفيذيةلا اللوائح الشرعية المرافعات العدلنظام  المادة ،لرياضا ، ارة
الغيابية الجنائية ص .د . األحكام فريد  .117 نصر

179. ( )
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يليماامنهنذكرالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبينفروقهناككان لذا :



منهماكلمجالحيثمن :


فـيمنحصرالغيابيالحكمبأنالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبين يفرق

الوألنـهواإلسـقاطالمساهلةعلىمبناهاألناهللاحقوقدونالعباد حقوق

بينـةقامـتفإنعليهالمحكومحضورحينإلىفيهاالبتتأخيرفي ضرر

الحكـممجـاليتسـعبينمـاالقطعدونبالمال محكمالبسرقةغائب على

(1)
العبادوحقوقوتعالىسبحانهاهللاحقوقليشمل الحضوري. 


الخصومةقطعفيالقضائيالحكماثرحيث من:



الغائبيمنعالالغيابيالحكمبأنالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبين يفرق


ولهحضرإذاحجته علىيبقىبلالنزاعموضوعفيالخصومةاستئناف من


فإنحضورهعلىالحكموقفالحكمقبلالغائبقدمفإذاشروطدون تقديمها

(2)
جرح

جـرحهمفانثالثااجلهالحاكمإستنظر وان ،عليهيحكملم الشهود


وإالبـرئبـهبينةلـهفكانتاإلبراءأوالقضاءادعىوإنعليهحكم وإال


قبـلكـانألمرالشهودفجرح الحكمبعدقدموإنلـهوحكمالمدعي حلف


فيهيقدحفالالحكمبعدجرحهموإنالحكمبطل الشهادة. 

ام(1) ع ع طب المقدسي ة قدام ن ب د محم ن ب رحمن ال د عب رج الف ى أب دين ال لشمس الكبير  الشرح
مجلد1419 الرياض واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة ج ، 522
/28 هـ 95
14 المغني . / 

يق ن ع إال ارتكرح ة بمعاين ا أم للمعصين روح المج آشاب اية وإم ر الخم رب
والك ةذف باالستفاض ك ذل م يعل أو اورديبذب للمم ي القاض أدب اس،أنظر الن ين

 (2)
الجي ال ل  قب
آالق ماع 
بالس

/ . 239ج
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عليـهالمحكوميمكنفالللخصومةمنهيافيعتبرالحضوريالحكم أما

وقيـودبشـروطإالالحكـمبعدجديدةبيناتوإبداءالخصومةاستئناف من

(1)
محدده. 


مالحكمستندتبييناشتراطحيث من:


الحكـمفـييحتـاطبأنهالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبين يفرق

الغيـابيالحكـمفي فيشترط ،الحضوريالحكمفييحتاطمماأكثر الغيابي

غيـرهمعنبهيتميزونومابالشهودوالتعريفوتوضيحهالحكممستند بيان

ذلـك نمـشئإبهامويعتبرفيهمالطعنإبداءعلىالقدرةللغائبيكون حتى


الحكامتبصرةكتابفيجاءكماالمازريقالالحكمفيقدحا )

يصرحلم إذا


ينفذالحكمذلكأنفالمشهورالغائبعلىالحكمفيالشهودبأسماء القاضي


ينفـذذلكأنروايةالمذاهبفيووقععليهيشهدمنالغائبيعرفأن دون


المالكيةالقضاءعندمطروحةولكنها (
فـيالطعـنجوازفي فاختل بينما


2منشئإبهامعلىبناءالحضوري الحكم( 
 .ذلك(


النفاذحيث من:


الحضـوريالحكـمبـأنالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبين يفرق

آخـرقـاضعلىنفاذهيتوقفوالاعتبارهعلىمجمعلشروطه المستجمع

 (1)
رداوي الم ليمان س ن ب ي عل الحسن أبى الدين لعالء الخالف من الراجح معرفة في  األنصاف
عامت طبع الترآي اهللا عبد ج1419 حقيق الرياض ج ، 522
/28 هـ 95
14 المغني . / 

ج(2) الحكام 86
1 تبصرة . / 
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بصحتهيقضي .
يرىمن لعلماءافمن ولذلك ،فيهاختلفالغيابيالحكم بينما


1آخرحاكميحكمحتىبهالعمل وقف( 
 . بصحته(


لنـاالبدالغيابيوالحكمالحضوريالحكمبينالفروقلبعضنظرناأن وبعد


: فنقولالغائبعلىالحكمفيبهيعتدالتيالغيابمدةمعرفةمن


المالكيةعندالغيابتحديد :

أقسامثالثةإلىالغيابالمالكية يقسم: 


أ((

يكتـبفهذاوالثالثةواليوميناليوممسيرةعلىالغيبةقريب غائب


حكـميفعـللمفانقدموإماوكلفإماحقكلفيإليهويعذر إليه


اسـتحقاقوفـيوغيرهاألصلمنمالهعليهوبيعالدينفي عليه


والعتـقالطالقمناألشياءوجميعواألصولوالحيوان العروض


لهعذرالألنهذلكمنشئ فيحجةلهترجولمذلك وغير.



عليـهيحكمفهذاوشبههاأيامعشرةمسيرةعلىالغيبةبعيد غائب
) ب(


والحيـوانالـديونمـنواألصولالرباعفياالستحقاقعدا فيما


.ذلكفيالحجةلهوترجى والعروض


األنـدلسمـنوالمدينـةإفريقيةمنمكةمثلالغيبةمنقطع غائب
) ت(


والحيـوانالـديونمـنشـئكلفي هعلييحكم فهذا ن وخراسا

)  .)2ذلكفيالحجةلهوترجىواألصولوالرباع والعروض

ة(1) الثاني الطبعة نجيم ابن العابدين زين النسفي أحمد بن اهللا لعبد الدقائق آنز شرح الرائق  البحر
ج للطباعة المعرفة / .718 دار

ج(2)  الحكام 
 . 87 ص 1 تبصرة
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الشافعيةعندالغيابتحديد2- :

فقالواهذافيأقوالثالثةللشافعية :



أ /

عليهيترتببحيثالقضاءمجلسعنبعيدموطنفييكونمنهو الغائب


عليـهيجـبالفهذامتأخرا ليلالفيموطنهإلىيعودأنالحضورأراد إذا


.بموجبهاويحكموالبينةالدعوىعليهتسمعلكنعنهللمشقةدفعا الحضور


بهاويقضيعليهالبينةفتسمعالقاضيواليةخارجكانالذي الغائب / ب.



ج /

الغائـبجاءفإذاالصالةقصرمسافةالقاضيعنبعيداكانالذي الغائب

1
( الحكم( 
 .نقضيصحبما الدعوىفيطاعناالحكمعلى معترضا


فقالواالحنابلةعندالغائب تحديد:

بعيـداالغائـبكـانمنالغائب أن


مسـافةدونكانفإنعليهبهاويحكمعليهالبينةفتسمعالصالةقصر مسافة


والممكنحضورهألنيحضرحتىالبينةوالالدعوىتسمعلمالصالة قصر


ألنواختفـيامتنعإذاإالحضورهإمكانمع عليهالحكميجوزفالفيه مشقة

(2). 
اإلقامةحكمفيالقصرمسافةدون الغائب

 (1)
عيسيآ ع طب وبي القيل حاشيى بهامش المحلي الدين لجالل الطالبين منهاج شرح الراغبين  نز
ج مصر الحلبي / .412 1 البابي

ى(2)  األول ة الطبع ين أم د محم ق تحقي وتي البه يونس بن لمنصور اإلقناع متن عن القناع  آشاف
ـ1417 ب1997
/ ه الكت الم ع ج – م روت ج ،307 ص 5 بي ي 
14 المغن/
ع المق ،96  ن

 / .28522ج
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الثاينالفصل :
الغائبعلىالقضاء أحكام
مبحثان وفيه

األولالمبحث

األولالمطلب

الثانيالمطلب

 : 

: 

: 


مطلبانوفيهغائبافيهاعليهالمدعييكونالتي الحاالت:


منهقريبأوالمدعيبلد يفغائباعليهالمدعيكان إذا

المدعيبلدغيرآخربلدفيغائباعليهالمدعيكان إذا


مطلقاالغائبمحاكمةفيالفقهاءعندالمتقاربة الصورة
: الثانيالمبحث.


األول املبحث
غائبافيهاعليهاملدعيونيكاليت احلاالت

يكـونوقـدوالعـدوان بغـيالالمتخاصمينبينالخصومةمنشأيكون قد

الحقسبيلهأنيرىمنهمافكلاالجتهادفياالختالف

توجيهعندالكالموطيبالرفقمنفالبد الخصومة

 .
سـببكـان ومهما

شرعإلىللتحاكمالدعوى


.وتعالىسبحانه اهللا


تعالىقال ) :
األمـروأوليالرسولوأطيعوااهللاأطيعواآمنواالذينأيها يا


واليومباهللاتؤمنونكنتمإنوالرسولاهللاإلىفردوهشئفيتنازعتم نفا منكم

 .)(1)تأويالوأحسنخيرذلك اآلخر


األقـوالوأجمـلاألحوالأحسنعلىالمدعيمنالدعوىتكونأن فينبغي

ذمفـيتعـالى قـال
. عليـهالمـدعيالسـتجابةأدعىذلكيكونحتى


مـنهمفريـقإذابيـنهملـيحكمورسـوله اهللاإلـىدعـوا وإذا
( التخلف

 (1)
النساء 59
سورة . / 
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المبـدأحيثمنواجبةالحضورإلىاإلجابةفإنهذا وعلى .)(2)
معرضون


هـووهـذااهللاأحكـامتطبيقإلىدعوةالحاكمإلىالدعوى ألن ، واألصل

 .(3)الفقهاءجمهور مذهب


وجهينفعلىالتفصيلحيثمناإلجابةحكم أما:



ولاأل الوجه:



ومنهاشرعيةأعذارهناككانتإذاالحضوروجوبسقوط : 

القضاءمجلسإلىبنفسهالحضورمنهطلبمنيستطيعالالذي المرض1/

علـىوالحـرجاألعـرجعلـىوالحرجاألعمىعلى ليس
( تعالىقال


األنهـارتحتهامنتجرىجناتيدخلهورسولهاهللايطعومنحرج المريض

)(1)أليماعذابا ذبهيعيتول ومن


أنتكلمتإنعليهاخيفإذاالجمالذاتالشابةالمرأةكذلكاألعذار ومن2/ 


حـقمنيكونوالتوكلأنتؤمرفإنهابهاالشغفإلىكالمهاسماع يؤدي


وهـيإليهايبعثأنإلىاحتيجوإنالقضاءمجلسإلىبهايؤتيأن الخصم


دينـهفييؤمنممنإليهاالقاضي ثهبعمنسترهاوراءمنتخاطب بدارها


قالعندماوسلمعليهاهللاصليفعلكما :
فـإنهذاامرأةإلىأنيسيا واغد

علـىكانتولعلهامنهاذلكلسماعبإحضارهايأمر فلم
) فارجمهااعترفت

 .(2)الناسبمحضرإحضارهايحسنال حال

النور(2) 
سورة /
اآم . 48 الح ى إل دعوى ال ة اجاب وجوب ى عل ل دلي ة اآلي ذه ه ي العرب ابن  قال
خصمه ين وب ه بين يحكم ل لم وس ه علي اهللا صلي اهللا رسول إلى دعي من ذم وتعالى سبحانه اهللا 
الن

يجب م فقبفل ة المذم الىاقبح تع ال
1379/

 ) :
قل ي مأف احك ،
) رضوبهم ر ي انظ العرب ن الب رآن الق ام
األولى ج1377 الطبعة 3 هـ

 (3)
ص الدم أبي ألبن القضاء ج ،90 أدب الدعوى 
1 نظرية/ 

 . 76 ص
(1)
الفتح 17
سورة . / 
ج(2) الحكام 
1 تبصرة/
ج ، 44 410
11 المغني . / 
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 /3
3
باإلغماءالعقلوزوال الجنون
( طالـبأبـي بنعليعن روىوغيره(

عـنالقلـم رفعوسلمعليهاهللاصلياهللارسولقالقالعنهاهللارضي ) :



حتـىالمعتـوهوعـنيشبحتىالصبيوعنيستيقظحتىالنائمعن ثالثة

 .)(4) يعقل


الماورديقال :
يتعلقوالقلمعليهيجريالالبالغغيرفإنالبلوغ أما


العقلوعنحكمغيرهعلىبهيتعلقالأن ولىأفكانحكمنفسهعلى بقولـه

التكليـفبهيتعلقالذيبالعقلفيهيكتفيوالاعتبارهعلىمجمع وهو
: قال


بعيـداالفطنةجيدالتمييزصحيحيكونحتىالضروريةبالمدركاتعلمه من

 .(1)أعضلماوفصلأشكلماإيضاعإلىبذكائهيتوصلوالغفلةاللهو عن


الثانيالوجه : 



المطلوبموقفباختالفالحضورحكماختالف )
(2)
عليـه المدعي(



حاالتوله :



األولي الحالة:
بأنوذلكللمدعيقبلهحقثبوتبعدمعليهالمدعييعتقد أن


دعـاهإذاإالتلزمـهوالاإلجابةتجبالفهناالمدعيدعوىببطألن يقطع

وجبـتالحاكمدعاه إن
: حكامالتبصرةفيجاءاإلجابةتجبفحينئذ الحاكم


.واالجتهادوالتصرفللحكمقابلالمحلألنله اإلجابة


الثانية الحالة:

علـىيتوقفالأنهغيرالحقبثبوتعليهالمدعييعتقد أن


إالالمطـللـهيحلوالالفورعلىبهالوفاءيجبفهناوتقديرهالحاكم حكم

مطالبتـهللمدعييحلوال الوفاءيلزمهفالمعسراكانإذاكماشرعي بعذر

تعالىقالبإعسارهعلمهمع ) :

وأنميسـرةإلىفنظرهعسرةذوكان وإن

(3)(. 
تعلمونكنتمإنلكمخير تصدقوا

 (3)
 (4) 
(1) 

الدعوى 
نظرية /
76
2ج. /

ج البخاري  . 205 – 204 ص 8 صحيح

ة الطبع اوردي الم ب حبي ن ب د محم ن ب علي الحسن ألبى الدينية والواليات السلطانية  األحكام
ص1386 الثانية مصر وأوالده الحلبي البابي مطبعة 
.53 هـ

(2)
ج الحكام 305
1 تبصرة / 
البقرة (3) 280
سورة. / 
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محـلفـالالقضاءمجلسإلىالمدعيمعوحضرعليهالمدعيأجاب فإذا

المطلـوبحصـلألنهإلحضارهوسيلةأيالتخاذحاجةوالالقاضي لدعوة

1
المدعي بحضور
(
 عليه(
منهاإلحضارهالقاضييتخذهاالتيالوسائل


بعضالفقهاءذكرفقدعليهالمدعييحضرلمإذا أما
 :



األوليالوسيلة :

كتابةعليهالمدعيحضوريطلب أن.


ذلـكفـيواألصـلحضورهبوجوبفيهيشعرهبكتابإليهيبعثأن وهو

مـاذافـأنظرعـنهمتولثمإليهم لقهفأهذابكتابي اذهب
: ( تعالىقولـه
وإنـهسليمانمنإنهكريمكتابإلىألقيإنيالمألأيهايا قالت
. يرجعون

 .)(2)مسلمينوأتونيعلىتعلواأالالرحيمالرحمناهللا بسم

الفقهاءفقالعليهللمدعيالكتابةكيفيةأما :
المـدعيمـعالقاضييبعث أن


ًاومكتوبـالقاضـيبخاتمعليها اًومتمخطين وأشمعمنقطعةعليه للمدعي
(3)
الحكممجلسإلىخصمك أجب
( فيها(
. 
جلـبورقةإليهالمحكمةفتبعثالسعوديالنظامفيكتابةإشعارهكيفية أما
اإلشـعارقسـيمةالمحكمةدائرةإلىيرجعأنالمحضروعلىنسختين على
مـنعليهالمدعيأمتنع وإذالإلشعارتسلمهيفيدبماعليهالمدعيمن موقعة
شـاهدينبحضوراألصلفيذلكبيانإشعارهيتولمنعلىوجب التوقيع
(4)
اإلشعاريتولمنتوقيعمعاألصلعلى يوقعان. 

ج(1) الحكام 306
1 تبصرة / 
النمل (2) 29 – 28
سورة . / 
ج (3) الرائق 
6 البحر/
ج ، 303 الحكام 
1 تبصرة/
ج ، 302 قدامه البن 411
11 1 المغني/
(14)
المادة (4) 
الشرعية المرفقات نظام 
. من
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الثانيةالوسيلة :
(1)
القاضيأعوانطريقعنعليهالمدعي إحضار
. 

بنفسـهيحضر نأفإماحضورهبوجوبالقاضيإشعارعليهالمدعيبلغ إذا

مـنعليـهالمـدعيامتنعفإنعليهالذيالحقيؤديأوعنهالً يوكيقيم أو


أعوانـهطريـقعـنبإحضـارهالقاضيأمرشرعيعذربدون الحضور

تعـالىقولـهاألعوانطريقعناإلحضارفيواألصل ) :
إلـيهم ارجـع
 .)(2) نصاغرووهمأذلةمنهاولنخرجنهمبهالهمقبلالبجنود فلنأتينهم


المغنيفيجاء :
المـدعييحضرعوناالمستدعيمعبعثالحاكمشاء فإن
المحددالوقتفيعليهالمدعييحضرلمفإذاالسعوديالنظامفي أما
(3) عليه

مخفـربواسـطةإحضـارهالحـاكمفعليللمحكمةمقبوالعذرايقدمولم له

(
 الً(
احللمحكمةالمخصص الشرطة
يحضرلمإذابالعقابعليهالمدعيالقاضي إنذار

4
. 


الثالثةالوسيلة :. 


بالعقـابإنذارهحينئذفللقاضيالقاضيألعوانعليهالمدعييستجيبلم إذا

قولـهبالعقـاباإلنـذارفـيواألصلالحاليقتضيهماحسبفيه وتنفيذه

تعالى ) :

ألعذبنهالغائبينمنكأنأمالهدهدأرىالليمافقالالطير وتفقد

(5)(
 
مبينبسلطانليأتينيأوشديدا عذابا
القاضـيعلىعذربدونالحضورعنعليهالمدعيامتنع إن
: الفقهاءقال


أورأسـهوكشـفبالكالمإمالـهتأديبايراهمابحسبذلكرأىإن عقابه
 .(6)عليهالختمثمبابهتسميرأوبالحبسأو بالضرب

أقسام(1) ثالثة إلى القضاة أعوان قسم  :وقد
األول والحاجب :القسم والمحضر الكاتب وهم اإلجراءات سير حسن على العمل في 
.األعوان

انيا الث م موض :لقس ر نظ ن م وان ومستش األع ي القاض ب نائ م وه زاع الن راءوع والخب اروه
الخصومة وآالء  .والمزآون "المحامون " والمترجمون

الثالث السجن :القسم صاحب وهو م الحك ذ تنفي ي ف اون القضائي .المع التنظيم ي ف الوسيط  أنظر
المنعم .د عبد غنيم، . فؤاد على  . 132- 117 ص والحسين

(2)
النمل 37
سورة . / 
ج(3) 40
14 المغني. /
(16)
المادة(4) 
الشرعية المرافقات نظام 
. من
(5)
النمل 21 – 20
سورة . / 
ج (6) 
14 المغني/
ج . 40 الدقائق آنز شرح الرائق 
6 البحر/
ج ، 303 الحكام 302
1 تبصرة/
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القضـاءفـيضـروريأمرالحقيقةوجهعلى هعليالمدعيمعرفةأن كما


فقـالواالصـوابوتوخيالعدلإلىوطريق :
تـركإذامـنالمـدعي أن


.عليهايجبرتركهاإذامنعليهوالمدعيعليهايجبرال الخصومة


المـذاهبفقهـاءوبعـضالحنفيـةفقهـاءالقولهذاإلىذهب وقد

1
( 
أيضاوقالوا األخرى( :
عليهوالمدعيالظاهرقولـهيخالف منالمدعي إن


.يوافقه من

وأماالشافعيةفقهاءوأكثرالمالكيةفقهاءبعضالقولهذاإلىذهب وقد

العـرفومـناألصـيلةالبراءةمنمعرفتهفيستفادالقولهذافي الظاهر

2
وقرائن والعادات
( 
 .الحال(

المـدعي مييزتفيمانعهوغيرجامعةغيرالتعريفاتهذهتكون وقد

ومـدعيمدعيامنهماواحدكليكونوقدقدامةابنقاللذاعليهالمدعي من

ذكـرهالـذيغيرالثمنأنمنهماواحدكلفيدعيالعقدفييختلفابأن عليه

(3)
صاحبه. 


حالتينمنتخلوالغائبافيهاعليهالمدعىيعدالتي والحاالت. 

(1)
(2) 

ج الحكام ج . 123 ص 1 تبصرة المحتاج  4 مغني
ج المحتاج  .464 ص 4 مغني

464/

ج (3)  162
12 المغني. / 
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ولألا املطلب

منهقريبأواملدعيبلد
يف
غائبا ليهعملدعياكان إذا

نقـلوقدبلدهمنقريباأوالمدعيبلدفيغائباعليهالمدعيكان إذا

أنيمكنـهبـأنالقريبةللمسافةاًريدقتالحنفيةمنيوسفأبيعنقدامة ابن


1نفسفيموضعهإلىفيأويويعودالقاضيمجلس يحضر(  وحـدد . اليوم(


مجلـسيحضـرأنأمكنـهأهلهمنابتكرإذابأنها بةالقريالمسافة الشافعية


فقريباليومنفسفيمنزلهفييبيتأنويمكنهالدعوىويجيب القاضي


آمنةتكونأنبشرطدونفماأيامثالثةالقريبةفالمسافةالمالكيةعند أما

(2). 

(3). 

4
فهوزادوماالقصرمسافةالقربفحدالحنابلة وعند
( بعيد(

منـهقريباأوالمدعيبلدفيكانإذاالغائبعلىالحكمفي علماءال اختلف

أقوالثالثة على


األول القول:



أوالمـدعيبلـدفيكانإذاالغائبعلىيقضيالأنهإلىحنيفةأبو ذهب

 .(5)كالوكيلمقامهيقوممنيحضرأنإالمطلقامنه قريبا


التاليةباألدلةالقولهذاأصحاباستدل :



األول لدليل ا:
صليالنبيأنوسلمعليهاهللاصليالنبيزوجسلمةأم حديث


وسـلمعليهاهللاصليالنبيفخرجحجرتهببابخصومهسمعوسلمعليه اهللا

 (1)
ج 
11 المغني/

413ص
(2)
االمالمه ذهب م ه فق ي ف الشذب اسام ي الب يرازيافعي الش ي عل ن ب راهيم اب حاق

/
ة ،  الطبع

ج1379 الثانية مصر الحلبي البابي مصطفي مطبعة  348ص2 هـ
(3)
ج الحكام 
1 تبصرة/

135ص
(4)
(5)

ج القناع 
6 آشاف/
 355ص
المحتار رد 
409ص ، 5ج ، حاشية
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فقالإليهم ) :
الحنيكونأنبعضكمولعلإلىتختصمونوإنكمبشرأنا إنما


أخيـهحق نملهقضيتفمناسمعمانحوعلىلهفأقضيبعضمن بحجته


)(1)النارمنقطعهلهأقطعفإنماشيئامنهيأخذفال شئ


بالحديثاالستداللووجه :

مـنيسـمعمـاعلـىحكمهيبنيالقاضي أن


الخصـمينيكـونأنيقتضـيوهـذاإنكارأوإقرارأوبينهمن الخصمين


إذاأمـاعليهابناءفيحكمجميعاأقوالهماسماعمنالقاضيليتمكن حاضرين

(2)
كالمهيسمعلمالقاضيألنيجوزالذلكفانالغائبعلى كم ح. 


الثاني الدليل:

بعثنـي : ( قـالعنـهاهللارضيطالبأبىبنعليحديث

ترسـلنياهللارسوليافقلتقاضيااليمنإلىوسلمعليهاهللاصلياهللا رسول

 اهللاإنوالسـالمالصـالةعليـهفقالبالقضاءليعلموالالسنحديث وأنا

حتـىتقضـينفالالخصمانيديكبينجلسفإذالسانكويثبتقلبك سيهدي

القضـاءلـكيتبـينأنأحرىفإنهاألولمنسمعتكمااألخرمن تسمع


قال :
(3)
بعدقضاءفيشككتماأوقاضيازلت فما(



بالحديثاالستداللووجه :

ألحـدالحكمنهىوسلمعليهاهللاصليالنبي أن


سـماعقبلللمدعيحكمهوالغائبعلىوالحكماألخرسماعقبل صمين الخ


منهـيوهـذااآلخركالمسماعقبلألحدهماقضاءفهولغيبتهعليه المدعي

( 
4 عنه(. 

آت(1) اري البخ ب صحيح

 (2)
ال ة دنظري نع
.دعوى د يم محم
األردن ج ، اإلسالمية المرآزية 2 المكتبة

ل الحي فاب وله ورس اهللا ه حرم ا م ل يح ال اآم الح م حك ارياب الب تح
صحيح ، 339 ص 12ج اطن الب ر يغي ال الحاآم م حك أن ان بي باب األقضية آتاب مسلم  وصحيح

ج النووي بشرح  4ص 12 مسلم
يأس منشالم األوقين المقدسورات ؤون وش اتات الس د  عب

106 . / 
ج(3) القضاء آيف باب االقضية آتاب داود أبي 
2 سنن/
أدب 270 اب آت للبيهقي الكبرى  والسنن

وال عليه المشهود الخصم من بمحضر إال الشاهد شهادة يقبل ال القاضي باب ىي القاضي عل 
قضي
ج  /10140 الغائب

ج(4) 
14 المغني/
ج ، 94 
9 المحلي/
ج ، 449 الدعوى 106
2 نظرية / 
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المعقول منالثالث الدليل:
أوالبينـةيبطلماللغائبيكونأنيجوز فقالوا


يـدفعماسماعيقتضي لحقباالحكمإنكماعليهالحكميجزلملذافيها يقدح

(1). 
كالمهسماعقبلعليهالحكميجزفلم به

بقولــهاستداللهموهواألولالدليل مناقشة
:بالمنعالقائلينأدلـه مناقشة

يكونبعضكمولعلإلىتختصمونوإنكمبشرأنا إنما
( وسلمعليهاهللاصلي


....) سامعمانحولهفاقضبعضمنبحجتهالحن


الحديثمن ستداللاال وجه:
منيسمعماحسبعلىحكمهيبنيالقاضي أن


. الخصمينبحضورإالذلكيكونوالالخصمين

النبـيعندمعاحضراالخصمين بأن : السابقاستداللهمعنالجمهورأجاب


الالسماععلىوالتنصيصمنهماسمعمابحسبوحكموسلمعليهاهللا صلي


الحكـممنععلىيدلماالحديثفيفليس لحكملطريقاغيرهيكونأن ينفي

(2)
الغائبعلىالحكمجوازعلىيدلمماعنهمسكوتهوبلالغائب على. 


الثانيالدليل مناقشة:
بـنلعليوسلمعليهاهللاصليبقولـهاستداللهم وهو

مـنسمعتكمااآلخرمنتسمعحتىتقضين فال
(عنهاهللارضيطالب أبى

نهىوسلمعليهاهللاصليالنبي أن
: الحديثمناالستداللجه و .... ) األول


سـماعفيـهالغائبعلىوالحكماألخرسماعقبلالخصمينألحدالحكم عن

 .عنهمنهيوهذااألخردون ألحدهما

(1)
 (2)


14 المغني/
ج ، 94 الرائق 17
4 البحر . / 

ام ع رة االخي ة الطبع الشوآاني ي عل ن ب د لمحم ار االخب ي منتق شرح االوطار ـ1391 نيل  ه

ج مصر الحلبي البابي مصطفي  / . 8289 مطبعة
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السـابقاسـتداللهمعـنالجمهورأجاب :
عليـهاهللاصـليقولــه أن


الخصمانأتاكإذا
( وسلم (
أنكمـافقـطالحاضـرينفي وارداذلك كان

(1)
الشـرطلعـدمالغائـبفيجوازهعلىدليلالحاضرفيالسماع اشتراط



الحكـملــهينبغيفالالقاضيعندحاضرينكاناإذاالخصمينأن بمعني


يكنلمالذيالغائببخالفوهذاعليهالمدعيمنيسمعحتىالبينة بمقتضى

(2)
السماعمنهيشترطفلمأصال حاضرا. 


الثالثالدليلمناقشة :
للغائبيكونأنيحوزبأنهالمعقولمناستداللهم وهو


بـالحقالحكـمأنكماعليهالحكميجزلملذافيهايقترحأوالبينةيبطل ما


.كالمهسماعقبلعليهالحكميجوزفالبهيدفعماسماع يقتضي


علـىالحكـميمنع الذكروهماكلأنالسابقاستداللهمعنالجمهور أجاب


بمقتضـاهاويعملمنهفتسمعومعتبرةقائمةحجتهفانحضرإذاألنه الغائب

) 
3السابقالحكمنقضإلىأدى ولو(
. 



الثانيالقول :


قريبأوالبلدفيحاضراكانإذاالغائبأنإلىوأحمدوالشافعيمالك ذهب

يمتنـعلمإذا نه أل.حضورهقبلعليهيقضيفالالحضورمنيمنعولم منه

مجلـسكحاضـرسؤالهقبلعليهالحكميجزفلمسؤالهأمكنالحضور عن

القضـاءجوازأحمدكالمفظاهرتوارىأوالحضورمنامتنعإذاأما الحاكم

 (1)
سنة أدب طبعة الماوردي محمد بن لعلي الحرم1392 القاضي ة مكتب داد بغ اني الع مطبعة  هـ
ج  / . 2317 المكي

ج(2) 34
14 المغني/
ج(3)  الفتاوى 
30 مجموع/
ج ، 61 94
14 المغني . / 
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الغائـبعلـىيقضـيأنهالخطابوأبوجعفرأبوالشريفذكروقد عليه

(1)
الممتنع. 

مـنقريباكانأوالبلدمن اضرالحالخصمإحضاريجبأنهالشافعية وذكر

يرجـعالتيالمسافةوهيالعدوةمسافةفوقعنهيبعدالبحيثالحكم مجلس

خـرجالذياليومنفسفيمنهخرجالذيمحلهإلىخروجهفيالمبكر منها

وأنالمدعيكذبيعلمالأنالخصمإحضاروجوبفياشترطواولكنهم فيه

عليـهالمـدعييكـونالوأنعقـال أوعادةمستحيالبهالمدعييكون ال

المستأجرةالعينمنفعةاستيفاءفيحقهيعطلحضورهكانإذالعيناًجر أت مس

بـأنالمضـرالتعطيـلضبطواوقداإليجارمدةانقضتإذايحضره وإنما

(2)
قلتوانبأجرهيقابلزمن يمضي. 

ج(1) ي 
14 المغن/
ج . 96 ر الكبي رح 
28 الش/
ه . 515 علي دعي الم ون يك ان الممتنع ب د  ويقص
ويطلب البلد في التعزز حاضر أو التستر أو التمرد ب ا ام ع ويمتن يصر م ث الحضور ه 
انظر ، من

ج الدعوى /2101 نظرية
ج(2)  الدعوى 82
2 نظرية . / 
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الثاينالقول أدلة

تاليةالباألدلةالقولهذاأصحاب استدل :



األول الدليل:

تعالىقولـه ) :
بالقسـطقـوامينكونـواأمنواالذينأيها يا

فـاهللافقيراأوغنيايكنإنواالقربينالوالدينأوأنفسكمعلىولو
هللا شهداء

(1)
)تعدلواأنالهوىتتبعوافالبهما أولى

تعالىوقولـه ) :
بينهماحكم وان


الىتع وقولـه
)(2)اهللاأنزل بما ) :

الشهادة وأقيموا( (3)
هللا
. 



تخصيصغيرمنبالحقوالشهادةالعدلبإقامةتأمرعامةاآلياتفهذه قالوا


وسـلمعليهاهللاصلينبيهمنوتعالىسبحانهاهللاطلبفقدغائبأو بحاضر


أوحاضـربينتفريقدونبالحقالناسبينيحكمواأنالمؤمنينعباده ومن

(4)
غائب. 


الثاني الدليل:
اهللاصليالنبيأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمرورواه ما

(5)
عليهالمدعيعلىواليمينالمدعيعلى البينة
: ( قالوسلمعليه(
. 


االستداللوجه :

حاضراعليهالمدعيالخصمكونبينيفصللمالحديث أن

( 
6الحاضر( 
علىهوكماالغائبعلىالحكموجوبفصحغائبا أو. 



الثالث دليل ال:

فقالواالمعقولمن :
وذلكالناسوحقوقأموالحفظ ضرورة


وغابوابعضعنبعضهمالناساختفيوإالثبوتهاعلىالعادلةالبينةقيام بعد

 (1)

 (2)



النساء

المائدة

35 / 
49/

 (3) 
(4) 

2
الطالق /

الظاهري سعيد بن أحمد بن علي بن محمد أبو حزم البن العربي ، المحلى االتحاد دار  طبع

سنة ج1392 للطباعة  / 9450 هـ
(5)
 (6)

الترمذي 
سنن )
األحكام 
آتاب (
616
3ج/

ى األول ة الطبع القرافي ب المشهور س ادري ن ب د الحم اإلسالمي1994 الذخيرة الغرب دار  م

ج  / . 10113 بيروت
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حقـوقلحفـظالغائـبعلىالحكميجوزلذاوأموالهمالناسحقوق فتضيع

(1)
الناس وأموال. 


بالجوازالقائلينأدلةمناقشة :



أوال:
العـدلعلـىالدالةاآلياتبعموماستداللهموهواألولالدليل مناقشة

 وقولـه
هللا ) 
الشهادةوأقيموا
( تعالىقولـهفيكمابالحقوالشهادةوالقسط


بالقسطقوامين كونوا
: ( تعالى. (



اآليـاتإنثـمحجـتهمضعفعلىيدلبالعموماالستداللبانعنه يجاب


الخاصـةلألدلةالتبعحيثمنالقضاءفيبها تشهديسوإنمابالشهادة خاصة

2
األدلةلشواهداستكماالذلك فيكون
( 
 .وتوابعها(


ثانيا:
عليـهاهللاصـليالرسـولبقولاستداللهموهوالثانيالدليل مناقشة


عليهالمدعيعلىواليمينالمدعيعلى البينة
: ( وسلم. (



استداللهمووجه


غائباأو حاضرا

 :


.



عليـهالمـدعيالخصـمكـونبين يفصللمالحديث أن

بلالغائبعلىالقضاءلجوازفيهحجةالبأنهالحديثهذاعنالحنفية أجاب

المدعيحقفيالبيانالمرادوليسالبيانبهيحصللمااسمالبينةألن لمنعه

 إاليكـونالوهذاالجاحدحقفيالبيانإلىالحاجةإنمابقولـهحاصل ألنه

البيـانيظهرفلميسمعلمقولهألنالغائبعلىالحكميجوزاللذا بحضوره

(3)
أصالحضورهلعدمقوله من. 

ج(1) 
14 المغني/
114
10 الذخيرة ،94 / 
(2) 
(3) 

ج 369
9 المحلي . / 

البي الدقائق آنز شرح الحقائق األولى تبيين الطبعة الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر  محمد

مصر1413 األميرية المطبعة  / . 4192 هـ
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ثالثا:
إلـىيـؤديالغائـبعلىالحكمعدمبأنبالمعقولاستداللهم مناقشة


.الناسوأموالحقوق ضياع

 اضـرينالحالمدعينوأموالحقوقعلىالمحافظةيجبكمابأنهعنه يجاب

أمـوالهمتضـيعالحتـىالغائبينوأموالحقوقعلىالمحافظةيجب كذلك

أنفسـهمعـنالـدفاعمـنتمكيـنهمحقوقهمعلىالمحافظةومن وحقوقهم

كـانواإذاتحصـلالاألمـوروهذهفيهاوالطعناألحكامعلى واالعتراض

وأمـوالحقـوقيحفـظكمـاوأمـوالهمحقـوقهمحفـظيجبلذا غائبين

( 
1 الحاضرين(. 

: 
الثالثالقول


وعنـدللشـافعيروايةوهذهالحضورعنيمتنعلملوحتىعليهيقضي انه


الحكممجلسعنغائببأنهالقولهذاأصحابواستدلحنبلبنأحمد اإلمام

(2)
البلدعنكالغائبعليهالحكم فجاز. 


الراجحالقول :



اعلـمواهللالراجحالقولوردأن نجداهللارحمهمالفقهاءأقوالفينظرنا إذا

يمتنعلمإذاالغائبعليهالمدعى أن
( الثانيالقولأصحابإليهذهبماهو


فإنـهاختفـيأوالحضـورعنامتنعإذاأماعليهيقضيفالالحضور عن

 : التاليةلألسبابوذلكغيابياعليهيقضي

السرخسي(1) أحمد بن محمد بكر ألبى ج ، المبسوط المعرفة دار الثالثة 39
17 الطبعة/
ج(2)  304
2 المهذب . /
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مـنيكونفقد قوقهموحالناسألموالحفظالغائبعلىالقضاءفي ألن1-


فكـانعليـهالذيبالحقالوفاءعنويمتنعالحضورعلىيتحايلمن الناس


الـدفعفـيالغائـبحـقوبقاءعادلةبينةوجودمعالغائبعلى القضاء


باالعتباروأوليأصوبحضرإذا واالعتراض.


فـإذاوالمفقـودوالميتالصغيرعلىبالقضاءالغائبعلىالقضاء قياس


منجائزالغائبعلىالقضاءفإنوالمفقودوالميتالصغيرعلى القضاء جاز

 .أعلمواهللاأولي باب

54 
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الثاين املطلب

املدعيبلدغريآخربلد
يف
غائباعليهملدعياكان إذا


بلـدعـنبعيداأيالمدعيبلدغيرأخربلدفيغائباعليهالمدعيكان إذا


فـيالعلماءبينخالفعلىفوقفماالقصر مسافةبمقدرالبعدوحد المدعى


اختلـفالـدعوىالقاضـييسمعفهلالقاضيعنددعواهالمدعيأقام ذلك


قولينعلىالمسالةهذهفيالعلماء :



األول القول:
علىالقضاءجوازإلىوالليثواألوزاعيومالكشبرمة ذهب


البينـةسماعالحاكم نموطلبالمدعي بلد رغيآخربلدفيكانإذا الغائب
1


 :


) إجابتهالحاكمفعليعليهبها والحكم

يليبماالقولهذاأصحاباستدل

(
. 



األول الدليل:
اهللارضـيعائشةعنلمسلمواللفظومسلمالبخاريرواه ما

اهللاصلياهللارسولعلىسفيانأبىامرأةعتبهبنتهند دخلت
: قالتعنها

مـنيعطينـيالشحيحرجلسفيانأباأن اهللارسول يا
: فقالتوسلمعليه


مـنعلىفهلعلمهبغيرمالهمنأخذتماإالولديويكفييكفينيما النفقة

مالـهمـن خـذي
: ( وسـلمعليهاهللاصلياهللارسولفقالجناحمنذلك

 .)(2)بنيكويكفييكفيكما بالمعروف


أبىعلىقضيوسلم يهعلاهللاصلياهللارسولأنبالحديثاالستدالل ووجهة


فلـمغائبوهووولدهايكفيهامابالمعروفمالهمنزوجتهتأخذبأن سفيان

(3)
بذلكوسلمعليهاهللاصليالرسولأخبرهاعندماحاضرا يكن. 

ج(1) 93
14 المغني. /
الغائ (2)  على القضاء باب األحكام آتاب البخاري ج صحيح الباري فتح 
3 ب/
مسلم ، 171  صحيح

ج النووي بشرح مسلم صحيح هند قضية باب االقضية /127 آتاب
ج(3)  94
14 المغني . /
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الثاني الدليل2-:

عنهاهللارضيأنسحديث ) :

ثمانيـةعكلمننفرا أن


فاسـتوخموااإلسالمعلى يعوهفباوسلمعليهاهللاصلياهللارسولعلى قدموا


وسـلمعليـهاهللاصـليالرسولإلىذلكفشكواأجسامهمفسقمت األرض


فقال ) :

قالوا ،وأبوالهاألبانهامنفتصيبونابلهفيراعينامعتخرجون أفال

 :

اهللارسـولراعـيفقتلوافصحواوأبوالهاألبانهامنفشربوافخرجوا بلي


عليـهاهللاصـلياهللارسولذلك فبلغ ،النعم طردواواوسلمعليهاهللا صلي


وأرجلهـمأيديهمفقطعتبهمفأمربهمفجئفأدركواآثارهمفيفأرسل وسلم

(1)
ماتواحتىالشمسفينبذهمثمأعينهم وسمر(



وذلـكعلـيهمحكـموسلمعليهاهللاصليالنبيأنبالحديثاالستدالل وجه


وهمالموتحتىالصحراءفيونبذهم ينهمأعوتسميروأرجلهمأيديهم بتقطيع


أثارهمفيأرسلوالسالمالصالةعليهانهحيثحاضرينيكونوافلم غائبون

(2)
منهمواقتصأدركوا حتى. 


بالجوازالقائلينأدلةمناقشة :



أوال:
أبـىزوجـةعتبـهبـنلهندوسلمعليهاهللاصليبقولـه استداللهم


وولدكيكفيكمابالمعروفمالهمن خذي
( سفيان (
أناالسـتدالل ووجـه


مـالمـنتأخذأنسفيانأبىلزوجةقضيوسلمعليهاهللاصلياهللا رسول

 .حاضرايكنلمغائبوهو زوجها

النبي(1) سمر اب ب الحدود اب آت البخاري ج أعين صحيح اري الب تح ف 
12 المحاربين/
112 ، 
الن رح بش لم مس حيح ص دين والمرت اربين المح م حك اب ب امة القس اب آت لم مس حيح  ووي ص

157
11ج. /
451
9 المحلى(2)  . / 
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عنهاهللارضيسفيانأبىلوجودالغائبعلىقضاءفيهليسبأنهعنه فيجاب


فيهاومستتراالبلد نعغائبايكونأنالغائبعلىالقضاءوشرطبمكة وقتئذ


علـىقضاءيكونفالكذلكيكنلمسفيانأبىوحالعليهيقدرالمتعذرا أو

إفتاءهوبل الغائب

رسولإلىجاءواالذينالقومفيعنهاهللارضيانسبحديث استداللهم


ووجه ...) أجسامهمسقمتوقداإلسالمعلىوبايعوهوسلمعليهاهللاصلياهللا


غائبونوهمعليهمحكموسلمعليهاهللاصليالرسول أنالستدالل ا


صـليالنبيتصرفوإنمسلمينغيرأفرادمنوقعالفعلبأنعنه يجاب


ألناإلمامةمنصببمقتضىبلالقضاءمنصببمقتضىليسوسلمعليه اهللا


يـدلماالحديثفيفليسللدولةالعامةالسياسةإليهفوضتالذيهو اإلمام


الثانيالقول


حنيفـةوأبـووالثـوريليليأبىابنقالوبهمثلهأحمدوعنشريح ذهب


بلـد رغيآخربلدفيكانإذاالغائبعلىالقضاءيجوزالانهإلى وأصحابه

شـفيعأووكيلمنحاضرمخاصملهكان إذاقالحنيفةأباأنإالالمدعي

 الحكم جاز

وقالوا


غرضللمدعييكونالوقدالناسببعضيزريالقضاءمجلسحضور ألن


يعضدأنالمدعياستطاعإذاذلكعليهيجبوإنماخصمهأذيةإالدعواه من

(1). 

: 
ثانيا

 :. 

. (
 ) 2الغائبعلىالقضاءجواز على

 : 

: 
عليه(

 ،الدعوىبمجردذلكلهيجوزالبلإحضارهالقاضيعلىيجب ال

(
3. 

: 

ص األحكام عن الفتاوى تمييز في 
.112 األحكام
ص األحكام عن الفتاوى تمييز في 
.100 األحكام

ج 
14 المغني

 (1)
 (2)

94 . /  (3)
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البينةأعيدتحضرإذا ثمبإحضارهالقاضيأمرفعلفإنيقيمهاببينة دعواه


بينـةالمدعيمنيطلبالانهإلىالحنفيةبعضوذهببهاالقضاءأجل من


حلففإندعواهصدقعلىباليمينمنهيكتفيوإنماخصمهإحضاراجل من


فالوإالخصمهبإحضارالقاضي أمر

 كـانفاننظرالمدعيبلدعنغائباكانإذاعليهالمدعىأنالحنابلة وذكر

لهوكانواليتهفيكانإذاأماإحضارهعليهيجبلمالقاضيواليةغير في

بينـةللمدعيكانتفانالقضاءفيعنهينوبخليفةالمطلوبالخصمبلد في

تكـنلموانضوئهاعلىبينهمافيحكمالخليفةإلىبهاوكتبوأثبتها سمعها

المسـتدعيكانإذا اوأمخليفتهعندخصمهبمقاضاةأمرهحاضرةبينة لـه

عـننائـببلـدهفييكنولمالبلدعنبعيداوكانالقاضيواليةفي عليه

بـأندعـواهيحددأنالمدعيمنيطلبفإنهالخصوماتفيينظر القاضي

بالمـدعيالمتعلقـةالشـروطجميـعمستوفيةكانتفإنبالتفصيل يبسطها

بعيـداكانمهما مالخصبإحضارالقاضيأمرالمدعيوالحقعليه والمدعي

فـإذاالمتنازعينبينالخصومةفصلمنالبدإذمشقةمنذلكتكلف ومهما

كـانإذاالخصـمإحضاريجبوالذلكفعلالمشقةمنشيئاذلك اقتضى

تتبعهالتافهابه المدعي
ء الشي


يليبماالقولهذاأصحاباستدل

األول الدليل

بالعدل الناس

بينفاحكماألرضفيخليفةجعلناك أناداؤد ياتعالىقولـه

(1). 

. 
(
2
الهمة(

 : 

) : 
(3)(. 

81/ /  (1)
84 . /
  (2) 

26/  (3) 

58 

ج ج ، 1494 المغني الدعوى 2 نظرية
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اآليةمناالستداللووجه :
يكـونوذلكبالحقبالقضاءمأمورالقاضي أن


الغائـبعلىالقضاءفيأمامنهماواحدكلكالموسماعالخصمين بحضور

(1). بالحققضاءليسوهذااآلخردونلألولسماع ففيه


اختصـمارجلينأنعنهاهللارضيالعاصبنعمرو يث حد : الثانيالدليل


فقالبينهمااقض
( لـهفقالوسلمعليهاهللاصليالنبيإلى :
بينهمـا اقض


بينهمـااقـضوالسـالمالصـالةعليـهفقال؟اهللارسولياحاضر وأنت


)(2) بالحق


بالحديثاالستداللووجه :

بـنعمـروأمروسلمعليهاهللاصليالنبي أن


الخصمينبحضورإالبالحقالقضاءيكونوالبالحقبينهمايقضأن العاص


إنهـاإالفيهـاالكذبالحتمالبالحقحكماليسفقطالمدعيببينةالحكم أما


علىالحكمفإنوبالتاليوالمنازعاتالخصوماتفصللضرورةحجة جعلت
(3). 
بالحقحكماليس الغائب


بالمنعالقائلينأدلةمناقشة : 



أوال:

تعالىبقولـهاستداللهم )

بالحقالناسبينفاحكم (



االستدالل ووجهة:
وسماعالخصمينبحضورإاليكونالبالحقالقضاء أن


.منهماواحدكل كالم


كـالموسماعالخصمينبحضورفقطيكونالبالحقالقضاءأنعنه يجاب


فـإذابهااهللاأمرالتي عادلةالبالبينةالقضاءكذلكيكون بل
. منهماواحدكل

 (1)
الصنائع ة بدائع مطبع الكاساني د احم ن ب مسعود ن ب بكر أبي الدين لعالء الشرائع ترتيب  في
بالقاهرة /6.223 االمام

سس(2)  ة طبع ي قطن دار ال ر عم ن ب ي لعل دارقطني ال ة1386نةنن للطباع ن المحاس دار ـ  ه
ج / .4203 مصر

الصنائع(3)  223
6 بدائع . /
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حـينإلـىحجتهعلىالغائبويبقيبهالـهحكمالعادلةالبينةالمدعي أقام

 عودته

 اقـض
العـاصبـنلعمرووسلمعليهاهللاصليبقولـهاستداللهم

حكمـالـيسفقطالمدعيببينةالحكم أناالستداللووجهبالحقبينهما


الخصـوماتفصـللضـرورةحجةجعلتأنهاإال لكذباالحتمال بالحق

 والمنازعات


لقولــهشـرعاالمعتمـدةاإلثبـاتطـرقإحـدىالبينـةأنعنه يجاب

البينةتوفرت فإذاالشهادةوأقيموامنكمعدلذوي واشهدواتعالى


علىهو اكمالغائبعلىالقضاءيصحلذابالحققضاءكانالشروط المكتملة

(1). 

) :
 
ثانيا

 :
 ( 

. 

(2)( هللا  ) : 

. 
(
3
) العادلةالبينةلوجود الحاضر

450 / / (1)
2 / (2) 
450/  (3) 
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الراجح القول

إليـهذهبماهواعلمواهللالراجحالقولأننجدالفقهاءأقوالإلىنظرنا إذا

آخـربلـدفيكانإذاالغائبعلىالقضاءجوازوهواألولالقول أصحاب


التاليةلألسبابوذلكالمدعيبلدغير : 


األموالحفظفياإلسالميةالشريعةمقاصدمع زينالمجيقول توافق1-


الفسـادأنواعودفعأهلهعنالحقإضاعةوعدمبالباطلأكلها ومنع


واألنسابواألرواحاألعراضفي واالحتياط. 


مبدأمعالغائبعلىالقضاءجوازتوافق2- )

الذرائعسد (

لكثرة وذلك


عـن النـاسمنكثيروغيابالحاضرعصرنافيوتعددها األسفار


القضاءجازلذابالحقالوفاءمنللهربوسيلةذلكيتخذفال بالدهم


الحقوقهذهلحفظالغائب على.
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الثاين املبحث
(1)
املتقاربة الصورة

ًمطلقاالغائبحماكمة
يف
الفقهاء عند

الإنابـةوالطلـبغيرمنأصالةللغائبالقضاءأنمعلومهو كما

ذلكمنفيلزمللحاضريقضيكأنتبعاإالجوازهعدمفي ءالفقهابين خالف

وأنغائبلهأخوعنعنهماتأباهأنالحاضرادعيلوكماللغائب القضاء

للميـتبثبوتهفيكونبينةأوبإقرارالحقثبتثمفألنعندديناأوعينا ألبيه

 الغائباألخرنصيبالحاكمويأخذنصيبهالحاضرالمدعييأخذوحينئذ أصال


يحضرحتىلهفيحفظه .
أنفهـوللغائبالقضاءجوازعدمفيالسبب أما


الحـالبلسـانأوالمقالبلسانإماطلباتضمنتإذاإالتصحالالدعوى .



يجـوزالفلهذاالدعوىوهياألصلتصورلعدممنهمتصورغير وكالهما

 .(1)تبعاإالله الحكم

مـنالغائبعلىالحكمفيهوالفقهاء نبيالخالفأنهذابعدالمعلوم ومن

تكـونتكـادالتـيالمتقاربةالصورمعرفةمنلناالبدلذااإلطالق حيث

التـيالصـورةتحديدثمالغائبمحاكمةمنوالحنفيةالجمهوربين متوافقة

الغائـبمحاكمـةفـيالفقهـاءعندالمتقاربةفالصورالخالفعندها يتسع


هي مطلقا.



األولىصورة ال :

الممتنع في.


منـهويطلـبالبلدفيحاضراعليهالمدعييكونأنصورته وبيان

بلغائبايعتبرفحينئذالتسترأوالتعززأوبالتمردإمايمتنعثم الحضور

 (1)
القصر بمسافة مقدر البعد وحد الغيبة بعيد الغائب صورة هي الخالف فيها وقع التي  الصورة
الجمهور قول على فوق ج ، فما الدعوى نظرية /2100 انظر

ج(1)  الدعوى 98
2 نظرية. /
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فقهـاءقـولهوالصورةهذهفيعليهوالحكمالغائبمعاملة يعامل

المذهبفيتفصيلفيهالقولهذاإنإال عنه وكيلإقامةبعدوذلك المذاهب (1)

يوسف(

هـذهفـيالغائبعلىالحكمفييوسفأبىموقفالباحثينبعضعلل وقد

ألحـوالومعايشـتهعملياالقضاءممارستهعنناتجاكانذلكبأن الصورة

والتسـتراالمتنـاع تخذيالناسبعضأنعندهتأكدمماالتقاضيفي الناس

(
2. 

. (
3
) أصحابهاإلىإيصالهاومنعالحقوقإلضاعة وسيلة

 :.


. 

. 

(
4
) 
 . عنهالتوكيلبعدواألنفاذ القضاء

( ) (1)
 ( ) (173 ) 

)

96.. /  (2)

ألبىواحدقولوهو الحنفي

المفقودحالة فيالثانيةالصورة


مكانلهيعرفالبأنالمصيرمجهولعليهالمدعييكونأنصورته وبيان


وهـذهبالطلبوالبالدعوىلـهعلمفالالدعوىرفعقبلخبرعنهيعلم وال


وقـدخبرهويعلمغالبامكانهيعرفاألولىففي لسابقةاعنتختلف الصورة

ذلكبعدويتستريمتنعثمللقضاءمطلوبأنه بلغه


إلجـازتهمالجهـورعندأولىبابمنيكونالصورةهذهفيعليه والحكم

فالحكمالحنفيةعند أماالخبروالمعلومالمكانالمعروفالغائبعلىالحكم


صـحةعلـىنصوا وقد ،الغائبعلى القضاءمنععموممنمستثني عليه

الى تع ال ق ظ الحف ى بمعن أتي ت ة اللغ ي ف االوآالة لوق الوآي م ونع اهللا بنا حس آللوا  سورة
الىعمران تع ال ق ليم والتس ويض التف ى بمعن ا وتأتي توآلن اهللا ى األعرافعل  سورة

ج ). 89 العرب لسان ص11 أنظر نفسه 734 ، ام مق ره غي الشخص ة إقام الشرع ي ف ة 
.والوآال
والحناب والشافعية المالكية من الفقهاء جمهور ل وذهب التوآي بجواز ول الق إلى األحناف وبعض  لة

سو الخصومة، انا في آ دما عن عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي آفعل عليه المدعى أو للمدعي ًء
للبيهقي الكبرى السنن أنظر طالب أبي بن عقيل الخصومة في  . 81 ص6ج .يوآل

ج قدامه البن 
14 المغني
101. /
  (3) 

18. /
  (4) 
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الثالثة الصورة:



هـذهوبيـانوالمجنـونوالسفيهكالصبينفسهعنالتعبيريستطيعال من


:حالتينإحدىمنيخلوالالقاصرإن الصورة


األولى الحالة:

وصي مجنوناأوسفيهاأوصبياكانسواءللقاصريكون أن


مـنالفقهاءبينخالفالالحالةهذهففيمصالحهويرعىشؤونهعلى يقوم


المحاكمـةفيأصلوصيهحضوربلومحاكمتهوصيةعلىالدعوى إقامة


والالـدعوىسـماعمنهيطلبفالالحضورواجبعنهيسقطالقاصر ألن


باإلجابةيكلف .
والمـدعي يالمدعفيوالبلوغالعقلإشتراطهممعنى وهذا


فـالعنـهالمنوبكحضورالنائبحضورأنالحنفيةوعندالمباشرين عليه

 .(1)معنىالغائبعلىقضاء يكون


الثانية الحالة:
غيابيـاعليهيحكمالجمهورفعندوصيللقاصريكونال أن


المـانعويزولتعبيرهيصححتىلهالحجةإرجاءمعبالبينةالحقثبوت بعد

 .(2)المجنون فاقةوإالصبي كبلوغ


هذهفيالقاصرعلىالحكميجوزالانهمذهبهممنفالظاهرالحنفيةعند أما


محاكمـةصـحةعـدمعلىبناءنصبهيتمالذيالنائببحضورإال الحالة


محاكمـةيجـوزال ألنه ،عليهالمدعىفيوالعقلالبلوغالشتراط القاصر

)  .)3حاضربخصمإالمطلقا الغائب

ج(1) الصنائع 3916
8 بدائع. /
ج (2)  الحكام 133
1 تبصرة. /
ج (3)  الصنائع 3916
8 بدائع/

65 




حـدإلـىالفقهاءبينالتوافقعليهالمدعىغيابصورفي سبقمما يتضح


منيسيراختالفبينهمكانوانالصورتلكفيالغائبعلىالحكمفي بعيد


علـىالحكـموهـوالعامواالصلالمبدأعلىيؤثرالانهاالالتطبيق حيث

(1)
السابقةالصورفيعليهالمدعى الغائب



الثالثالفصل :
مباحثثالثةوفيهحضرإذا غائبال حقوق

األولالمبحث

الثانيالمبحث

 :


:


الحكمصدورقبلالغائبحضر إذا

الحكمصدوربعدالغائبحضر إذا


وأوصافهمالشهودبأسماءالغائب إعالم
: الثالثالمبحث

 (1)
ج الدعوى 100
2 نظرية. / 
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حضورهعندالغائبحقوق :



حضورهعندلـه بقيتالحجةفإنعليهوقضيالغائبعلىالقضاءصح إذا


مهمـةمـنوإبالغهالممكنةوبالطرقعليهالصادربالحكمإبالغهمن والبد


بعدمعينةمدةالغائبويهملللحاضرالحكمتنفيذمهمتهاومنالتنفيذ سلطات

(1)
وتقديمهاأدلتهتجميعمنخاللهاليتمكنبالحكم تبليغه. 

2
مدعييمهلالقاضيأنذكرنا وقد
( الفقهـاءأنحيـث معينـة مدةالدفع(

أيالقاضيتقديرإلىترجحالمدةأنالراجحلكنالمدةهذهتحديدفي اختلفوا

يمهلفالقاضيحقهعلىحصولهويؤخرالمدعىيضرالبمايراهما بحسب

الغائـبمكانيعلملمإذاأماكافيةيراهاالتيالمدةبالحكمإبالغهبعد الغائب

ولـولـهتبقيالحجةفإنعليهالصادربالحكميبلغ ملأنهإالمكانهعلم أو


البهوتيذكربالحكميبلغأويحضرحتىغيبتهطالت )
الغائـبقـدمإذا ثم


إذاالمانعألنحججهمعلىفهمالمستتروظهرالمجنونوأفاقالصغير وبلغ

 .)(3)المكلفينكالحاضرينصاروا زال

ج(1) القناع 
6 آشاف/
ج ،354 
4 المحلى/
ج ،312 95
14 المغنى. /
بأنه (2)  الدفع بإثباته " عرف ويطالب عليه المدعى يقدمه جديد ال "إدعاء نظرية 
د .دعوى أنظر/


ج ياسين السالم عبد 154
2 محمد . /
القناع(2)  
6 آشاف/
95
14 المغنى ،354/
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األول املبحث

الحكم رصدوقبلالغائبحضر إذا:



للقضاءالمجيزونالعلماءجمهورفذهبالحكمصدورقبلالغائبحضر إذا

علـىيبقـيالغائبأنإلىوالحنابلةوالشافعية المالكية
( وهمالغائبعلى

قـدم إن
( المغنيفيجاءيحضرحتىيوقفبلحكمعليهيصدرفالحجته

 .)(1)حضورهعلىالحكموقفالحكمقبل الغائب

(2)
البينـةجـرحفإنحضورهعلىالحكموقفالحكمقبلالغائب حضر فإذا



منـهذلـكقبوللزمفقدالجرحبينةأقامبأنذلكوأثبتالحقألصل المثبتة


لفقدالبينةعلىبناءالصادرالحكموبطلالتعديلبينةعلىالجرحبينة وقدمت

3
عدالةوهو شرطه
( 
خاللهامن تمكنيمعينةمدةالحاكممنطلب وإنالبينة(


فيكافيةيراهاالتيالمدةيمهلهالحاكمأنفالراجحوتقديمهاأدلتهتجميع من


لــهقررهـاالتـيالمدةخاللبأدلةيأتلمفإنأدلتهيحضرلكي تقديره


ذلكعلىالبينةوأقاماإلبراءأوالقضاءالغائبادعيوإنعليهحكم القاضي

) 
4القاضـيلــه حكـموالمـدعىحلـفيقمهالموإن برئ(

فـي جـاء

 (1)
 (2) 

95- 94
14 المغنى /

بيان الشيء بان من اللغة في جًا البينه العرب لسان أنظر ين ب و فه أتضح ص13بمعنى ، 67


ا الع رب عن وقعين الم أعالم انظر الفقهاء، عند الشهود اصطالحا بالبينة يم والمراد الق ن الب  لمين
ص يساوره 96 الجوزية، ال الذي اليقين العلم به له يحصل حتى بشيء يشهد أن للشاهد يصح  وال

ياء أش ة بأربع ل يحص م العل ذا وه ن ظ أو ك وم-1 ش العل ض بع درك ي ه فإن إنفراده ب ل  العق
الواحد ن م ر أآث آاالثنين الخمس- 2 . الضرورية الحواس ع م ل باأل- 3 . العق م العل ار حصول  خب

واالستدالل-4 . المتواترة بالنظر المدرك ج .العلم فرحون البن الحكام تبصرة  .205ص 1 أنظر
(3)
القناع 
6 آشاف/
اإليرادا ، 354 منتهى 498
3 ج ت شرح . /
95
14 المغنى(4) . / 
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المغني )
حلـفوإالبـرئبينةلـهوكانتاإلبراءأوالقضاءادعي وإن


) .لهوحكم المدعي

الحكامتبصرةفي وجاء)
أصـلعليـهبـهيحكمفيماللغائبالحجة إرجاء


هوإذبغيرهالحكموالعنهالعدولينبغيوالوالقضاةالحكامعندبه معمول

 .)(1)المذهبفي كاإلجماع


ولـممنـهقبلصحيحاقدمفإذاالحكمقبلقدممتيحجتهعلىيبقى فالغائب

 .عليه يحكم

ج(1) الحكام 88
1 تبصرة/ 
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الثاين املبحث


عليهالحكمصدوربعدالغائبحضرإذا :


المالكيةمنالعلماءجمهورفمذهبعليهالحكمصدوربعدالغائبحضر إذا

جـرحمـنالقاضيويمكنهحجتهعلى يبقيالغائبأنوالحنابلة والشافعية

أوالشـهادةوقتبأمرالشهودجرحفإنالجرحوقتفيينظرلكن الشهود

قبلهـاأوالشـهادةبعدبأمرجرحهاأوأطلقوإنمنهقبلقصيربوقت قبلها

التـيالبينـةجرحادعيإنأنهالعلماءذكرمنهذلكيقبللمطويل بوقت

أوبـهشهدوافيماشركةأوعداوةوبينهمبينه أنادعيإننظرعليه شهدت

1
فيبجرحليسفهذاشهادتهمقبولتمنعوالدة بينهم
( منهتسمع فالعدالتهم(

بالفسـقجرحهموإنالجرحثبتمهمابذلكعليهالحكميبطلوالبذلك البينة

وسـقطتسـمعتشهادتهموقتفيتفسقهمبينهوأقامالعدالةبهتسقط وما

بشـهادتهمالحكمبعدبفسقهمشهدواوإنعليهاالمترتبالحكموبطل تهم شهاد

بـينكانفإنشهادتهمسماعقبلبفسقهمشهدواوإنشهادتهمردفييؤثر لم

بينةسمعتمثلهفيالحالصالحفيهيتكاملالقربوالجرحالشهادة زمن

 (1)
ا عليه ق المتف الشروط ن م ة ق
شلا العدال 
اهدة " :
 الفقهب قبين ي ف الشاء نول م الىهادة تع ال
ه 2 بقول العدالة الماوردي فسر صادق : " وقد يكون أن منكم عدٍل ذوي الطالق " واشهدوا 
سورة/


عفيف ة األمان اهر ظ ة 
اللهج
مًا ارم المح ن آتمًايقوتع مًاديعبالم ب الري ن الرضًانموأع ي اءف
مستعمال السلطانيً والغضب األحكام أنظر ودنياه، دينه في مثله صالمروءة للماوردي،  .65 ة
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وحكم بالجرحالبينةتسمعلمبينهماالزمنطالوإنشهادتهموسقطت الجرح

(1)
بشهادتهم. 

الشـهادةأداءقبلكانبأمرالشهودالغائبجرحمتىأنهلنايتضحسبق مما

يجوزألنهقبولـهللحاكموليسالحكميبطللممطلقاجرحهمأوطويل بوقت

ليـتمكنمعينةمدةالقاضيمنطلبوإذافيهيقدحفالالحكمبعديكون أن

وقـالالقاضـييراهماحسبالكافيةالمدة لقاضياأمهلهأدلتهجمع خاللها

يحكـملمغيرهأوجرحمنحجتهأحضرفإنأيامثالثةيمهلهالعلماء بعض

الغائـبادعيوإنعليهالصادرالحكمونفذعليهحكميحضرهالموإن عليه

لـموإنعليـهيحكمولمبرئذلكعلىبينةلـهوكانتاالبراءأو القضاء

(2)
أصدرهالذيالحكمونفذلـهالقاضيوحكمالمدعي حلفبينةلـه تكن. 


المغنيفيجاء )

الشـهادةقبـلكانبأمرالشهودفجرحالحكمبعدقدم وإن


يبطللممطلقأوالشهادةأداءبعدبأمرجرحهموإنالحكمبطلقصير بوقت


طلب وإنفيهيقدحفالالحكمبعديكونأنيجوزألنهالحاكميقبلهولم الحكم

 (1)
دم ال ي أب ن الب اء القض 
أدب /
ة ، 456 طبع اوردي الم د محم ن ب ي لعل ي القاض  أدب
ج1392 سنة بغداد العاني مطبعة ج 357
/2 هـ القناع 
6 آشاف/
ج ، 354 95
14 المغنى. / 
الحكام(2) 
1 تبصرة/
المحتاج ،88 
4 مغني/

3 المقنع 408/
95
14 المغنى ،620/
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اإلبـراءأوالقضاءادعيوإنالحكمنفذوإالجرحهمفإنثالثاأجل التأجيل

(1)
الحكمونفذاألخرحلفوإالبينةبهلـه فكانت(. 


الشيرازيوقال )
كـانبلغثمالصبيعلىأوقدمثمالغائبعلىحكم وإن


أوالقضـاءعلـىيقيمهـاببينةوالمعارضةالبينةفيالقدحفيحجته على


الشربينيوقال
)(2) اإلبراء ):
واإلبراءباألداءحجتهعلىفهوالحكمبعد وأما

 .)(3)الشهادةيوم والجرح


وقتحاضراكانلوكماالدفعفيالحقولـهقدممتيحجتهعلى فالغائب


دفعـاقـدموإنعليـهيحكمفالعليهالحكمقبلصحيحادفعاقدمفإن الحكم


وينقضالحكمينفذلمالحكمبعد صحيحا . 

ج(1) 95
14 المغنى/
ج (2)  163
20 المهذب/
ج (3)  المحتاج 415
4 مغني/
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الثالث املبحث


وأوصافهمالشهودبأسماءالغائبإعالم :


(1)
خاصبلفظالشاهدعلمهبمااإلخبارهينعلمكما الشهادة

طريقه والشهادة


علـىويجـبالمظـالموردالتظالملدفعوذلكالشرعيةاإلثباتطرق من


قـالللحقمظهرةبذلكتكون ألنهاشرائطهااستجماعبهاعندالعمل القاضي


تعالى )
(2)
بـالحقالنـاسبينفاحكماألرضفيخليفةجعلناكإناداؤد يا(


إلـىيرجـعماومنهاالشاهدإلىيرجعمامنهاكثيرةشروط وللشهادة

هـذافـيالحـديثداموماالشهادةمكانإلىيرجعماومنهابه المشهود

الشـاهدفـيالمطلوبةالشروطإلىنتطرق سوففإنناالشهودعن المبحث

المطلوبةوالشروطشهادتهتصحالذيالشاهدمعرفةلنايتسنىحتى باختصار


هيالشاهدفي : 

ج(1) للفتوحي اإلرادات 647
2 منتهى/ 
ص (2) 26
سورة / 
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العقل : ( األولالشرط (
3
الشاهديكونأن بمعني
( 
 . عاقال(


فـيجـاءلهـاأهـاليكـونفالالشهادةمعنييعرفالالعاقلغير ألن

أوبجنـونعقلهذهبسواءإجماعابعاقلليسمنشهادةتقبل ال
( مغني ال


كذبهعلىيأثموالبقولـهالثقةتحصلوالواعيليسألنهطفوليةأو سكر

 .)(1)منهيتحرز وال

(2)
اإلسالم : ( الثانيالشرط(

مسلماالشاهديكونأن وهو.



القبولفيشرطأنهعلى ءالفقهاواتفقالشهادةشروطأهممنالشرط وهذا


فيالوصيةعندذلكجوازمنفيهاختلفواماإالالكافرشهادةتجوزال وأنه


تعالىلقولـهالسفر )
أحـدكمحضـرإذابيـنكمشهادةآمنواالذينأيها يا

أبو فقال
)(3)غيركممنأخرانأومنكمعدلذوااثنانالوصيةحين الموت


يجوزالوالشافعيمالكوقالاهللاذكرهاالتي وطالشرعلىذلكيجوز حنيفة

 .(4)منسوخةاآليةأنورأوا ذلك


البلوغ : ( الثالثالشرط. ( 

ج(3) الحكام 
1 تبصرة/
ج،216 145
14 المغنى/
146
14 المغنى(1) /
ج (2)  الحكام 
1 تبصرة/
146
14 المغنى ،216. /
 (3) 
(4) 

106
المائدة /

المق ة ونهاي د المجته ة ات بداي االعالن ابع مط ي القرطب د رش ن ب د احم ن ب د لمحم د  تص

ج /2827 القاهرة
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(5). 

(1)(  ) 

. ( 

(2)

(3)  :. 

: 

( )  .4بالباطلفيشهد والتحيل

146. / / / (5)
2 / (1)


شـرطوهـذابحاليبلغلمصبيشهادةتقبلفالبالغاالشاهديكونأن وهو


إذاالجـراحفـيالصبيشهادةقبولإلىمالكوذهبالفقهاءبينعليه متفق


تقبـللـمتفرقـوافإنعليهاتجارحواالتيالحالةعن قاالفتراقبل شهدوا

عنهروايةفيأحمداإلمامبذلكوقال شهادتهم

 العدالة: (الرابع الشرط

مـنكمعـدلذوي وأشهدواتعالىلقولـهالشهادةقبولفيشرطوهذا

فـي لفوا واختجملتهفيعليهمتفقأمرالشهادةقبولفيالعدالة واشتراط


يكـونأنوهـواإلسـالمعلىزائدةصفةهيالجمهورفقالالعدالة معني


أبـووقالوالمكروهاتللمحرماتمجتنباومستحباتهالشرعبواجبات ملتزما

جرحهمنهتعلمالوأناإلسالمظاهرالعدالةفي يكفيحنيفة

الخامسالشرط


بكثرةمعروفاأومغفالكانفإن لالتغفمنوالسالمةاليقظةأهل من نيكو أن


التخبيـلعليـهيؤمنلمالغفلةأهلمنكانإذاوألنهشهادتهتقبللم الغلط

ج الصنائع ج ،14027 بدائع الحكام 14 المغنى ،216
1 تبصرة
الطالق سورة

146/ /
  (2)
826/
  (3)

149/ /
  (4)
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وهوسادساشرطاالحنابلةوزاد )
(5)
الموانعانتفاء (
. 


شهادتهفإنالشاهدفيالشروطهذهتوفرتمتيأنهلنايتضحذكرهسبق مما


حكـمفـإذاللحـقمظهرةبذلكتكونألنهاالقاضيويقبلها حيحةص تكون


الشهودشهادةعلىبناءالغائبعلىالقاضي .

إذاالقاضـيعلـى فيجـب


ثبتالذينالشهودبأسماءالشهاداتعليهيقرأأنالمحكمةإلىالغائب حضر


أن اءالفقهذكروقدبينةعندهكانتإنفيهمالقدحمنويمكنهعليهالحكم بهم


مـنليتمكنحضرإذاالغائبعلىشهدواالذينالشهودتسميةيلزمه القاضي


الحكامتبصرةفيجاءجرحهم )
أنفالبـدالغائـبعلـىالحكمكان وإذا


وفـيمنعليـهشهدمنالغائبليعرفالشهودأسماءعنتسجيلهفي يكشف

 .)(1) يدفع


الـدفعمنيتمكنحتى بالغائعلىحكمهفيالشهوديسمىأنالبد فالقاضي


وألـزمالشهوديسملمفإنحجتهعلىباقألنهالشهودبتجريححضوره عند

(2)
ثانياويستأنفحكمهفسختسميةغيرمنالحكم الخصم. 


قـاليفسخالحكمهفإنالشهودبأسماءيصرحولمعادالالحاكمكانإذا أما


بهـمثبـتالذين ودالشهبأسماءيصرحأن للحاكم
( اهللارحمهفرحونابن

 (5)
149
14 المغنى. / 
ج(1) الحكام 87
1 تبصرة. / 
ج (2) للخرشي خليل مختصر 173
7 شرح. / 
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الحجـةإلرجاءتسميتهمإلىفيحتاجالغائبعلىحكمألنهالغائبعلى الحكم

والفضلبالعدلمشهوداليسالحاكموكانبأسمائهميصرحلمفإنفيهم لـه

إاليمضـيالمماهذاألنالحكمذلكيتعقبأنبعدهلمنيبيحمماذلك فإن

الخصومةيبتدئوأنعنهالقضاءفأراد ئبالغاهذاقدمفإنالعادلالحاكم من

علـىشـهدمنعلمتلووقالالشهودشهادةفيتعللإذاحقهمنذلك كان

(1)
عنيشهادته لرددت(. 

مـنالبـدفكانالشهودفييجرحأنقدمإذاالغائبحقمنأن والصحيح

 عليهفيجبعادالالحاكمكانلوحتىذلكلـهليتمأسمائهموتسجيل تسميتهم

حاضـرأوغائبعلىحكمأييصدرالالقاضيألنلـهالشهوديسمى أن

يسـمعأنفالبـدهذاومعأمامهتزكيتهموتتمالشهودعدالةمنيتأكدلم ما

(2)
التعديلعلىالجرحويقدمفيهمالجرحبينه القاضي

قـدالغائـبأن كما


عداوةيثبتأن مثلالحكمبسببهوينقضعدالتهمفيطعنايوجبالبما يدفع


مـنتمنـعوالدةلـهشهدواومنالشهودبينأنيثبتأوالشهودوبين بينه


الحكـمتبطلتهمةفيهأنإالعدالتهميجرحالهذافمثللـهشهادتهم قبول

(3)
هذاألجلالشهودالقاضييسمىأنفلزم بشهادتهم. 

(1)
 (2) 

ج الحكام 86- 85
1 تبصرة. /

ى عل الجرح شهادة دمت ق دالتهم ع ه ل المشهود وادعى الشهادة جرح عليه المشهود ادعى  إذا

عمش ألن ديل التع شهادة الجدة بخهادة اطن الب ة معرف شرح دالف التع ىهادة عل د تعتم ي الت 
يل
خفيت رة خب ادة زي اطن الب معرفة ألن بالظاهر الحكم من أولى بالباطن الحكم فكان الظاهر  معرفة

ارتك ي نف الجمن ا أم ي المعاص ااب ارتكابه ت فيثب رح يتض ديل التع وألن ديل التع اهد ش ى  عل
أنظر النفي، على مقدم ج :واإلثبات للماوردي القاضي 38
2 أدب . /

القا(3)  ج أدب للماوردي 56
2 ضي. /
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كافيةفرصة طائهإعوجوبعلىالغائبعلىللقضاءالمجيزونيتفق وهكذا

الشرعيةالصحيحةاألساليبمنأسلوببأيجانبهوصيانهحقوقهعن للدفاع

حقوقـهمـنحقـاالشـهودعنلـهالمعلوماتتوفيراعتبرواأنهم كما

القاضييسمىوانالمحكمةسجالتفيلـهتحفظأنينبغيالتي المشروعة
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تبصـرةفـيجاءعدلغيرأوعدال القاضيكانسواءالشهودأسماء لـه


الحكام)
فالمشهورالغائبعلىالحكمفيالشهودبأسماءالقاضييصرحلم إذا


المـذهبفيووقععليهيشهدمنالغائبيعرفأندونينفذالحكمذلك أن

الفقهاءذكر وقد
)(1)المالكيةالقضاةعندمطروحةولكنهاينفذذلكأن رواية


. الغائبعلىالحكملتنفيذشروطهناك أن

(2)
الحكمتنفيذ شروط

الغائب على:



الشـروطبعضاشترطواالفقهاءفإنالغائبعلىحكمهالقاضيأصدر فمتي


: الشروطهذهمنالغائبعلىالحكملتنفيذ


علـىالحكملتنفيذيشترطأنهالفقهاءذكرفقدالتنفيذلـهالمحكوميطلب أن

(3)
تنفيـذلــهالمحكومطلب واشتراط ذلكلـه المحكوميطلبأن الغائب


وإقامتـهبدعواهالمدعيتقدممنالظاهركانوإنألنهضروريأمر الحكم


وتسـلمهحقهإلىوصولههوذلكمنمرادهأنعلىيدلللحكموطلبه للبينة

 (1)
ج الحكام 86
1 تبصرة. /
يك(2)  أن م الحك داف أه ن آا م ًء ص إذا ف ة والحقيق ق للح ا موفق سون ائي القض م الحك انودر

تثنىًاي حضور يس ه أن إال ذ التنفي الزم حجة ه فإن لشروطه توفيا مس بابه بأس مقرونا وآان غيابيا أو
با خاص حكم ألنه محله الحكم تعدى إذا ذلك وإن من ا غيره ى إل د يمت وال ا فيه صدر التي ة  لواقع

لها مماثلة األخرى ه . آانت يماثل ا م إال ه محل يجاوز ال م الحك إن ة المالكي اء علم من الخرشي  قال
حكم يكون ال ة معين ة جزئي ي ف الحاآم م حك إذا ه أن مًا بمعنى الحك ألن ا مماثله ن م يحدث ا م ي ف

مخت على الخرشي شرح أنظر آلي، ال ج جزئي الخليل، ص 7 صر ، 167. 
(3)
ج المحتاج 
4 مغنى/
اإليرادا ،409 منتهي 
3ج ت شرح/
ج ،253 81
1 المغنى/
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أنويحتمـلبعدمنهيسمعلمحيثللغائبباقيةكانتلماالحجةأنإال إياه

المحكـومالحقرجوعفيألنعليهالصادرالحكمويبطلصحيحادفعا قدم ي

أوبهالكالمدعيبيدالعينتتلفوقدالمشقةبعضلـهالمدعيتسلمبعد به

لـهالمحكوميطالبلمماالحكمبتنفيذيأمرالالقاضيفإنلذانحوهأو بيع

أودينـابهالمحكوم ونيكأنالشرطهذافي ويستوي ،التنفيذويسأله بذلك

غيـابعنـدالنكـاحفسخفيقدامةابنقالالتصرفاتمنتصرفاأو عينا


الزوج )
غيـرمـنيجـزفلمذلكالمرأةتطلبأنإالالتفريقبهيجوز ال

(1)
) طلبها

المادةنصتحيثالسعوديالنظامفيالشرطهذاذكر وقد (167)


(196)
والمادة

قولهاالشرعيةالمرافعاتنظام من )
يكونالذيالحكم إعالم


والالتنفيذيةبالصيغةيذيلأنبعدالمحكمةبخاتميختمأنيجببموجبه التنفيذ


من يطلب
( هيالتنفيذوصيغةتنفيذهفيالمصلحةلـهالذيللخصمإاليسلم


بجميـعالحكمهذاتنفيذعلىالعملالمختصةالحكوميةوالجهاتالدوائر كافة


طريـقعـنالجبريـةالقوةاستعمالإلىأدىولوالمتبعةالنظامية وسائل ال

(2)
الشرطة. 

الثانيالشرط :



الحكـموأبطـلالغائبحضرإذاحتىضامناكفياللـهالمحكوميحضر أن


واشتراطبهالمحكومالحقوإعادةالمدعيإحضارحينئذأمكنعليه الصادر


مـنجمهورفإنمرجوحرأي الغائبعلىالحكمتنفيذلصحةالكفيل أخذ

 (1)
ج 247
9 المغنى. /
(167)
المادة(2) 

و (196)
الشرعية المرافقات نظام 
. من
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وألنمسـتحقبغيـركفالةألنهاالكفيليشترطلمالغائبعلىالقضاء أجاز


فـيالكفالةأخذيلزموليسوالصبيالميتعلىكقضائهالغائبعلى قضاءه


بالكفيـلقـالمـنأماالغائبعلىالقضاءفييلزمالكذلكعليهما القضاء

(1)
الكفيلبهفيؤخذالحكمبطالن يوجبمايتجددأنبجواز فعللوا

ذلـك وفي


يوجـبمايثبتأنالمحتملومنتزللملـهباقيةحجتهفإنللغائب احتياط


قـالمنهالحقاستعادةأولـهالمحكومإحضارحينئذويتعذرالحكم بطالن


قدامةابن )
أوحجتهفيبطلخصمهيأتيثمبهلـهحكمماالمدعييأخذ لئال


ذهـاببعدالبينةبهاقامتالتيالعينيملكأواإلبراءأوبالقضاء ينةب يقيم

السـعوديالنظام وفي
)(2)عليهالمدعيمالفيضيعموتهأووغيبته المدعي

إذافـذكرتالشـرطهذاالشرعيةالمرافعاتنظام من
(199) المادة أشارت


كفيلتقديملـه كومالمحلزمبكفالةالمعجلبالتنفيذالحكمشمولالقاضي قرر


3جهةلدىملئ غارم( األمورفيالصادرة األحكام
( بالمعجلويقصدالتنفيذ(


اليوميـةاألجيربأجرةالمتعلقةوالدعوىالسفرمنالمنعكدعوى المستعجلة


المادةذكرت كما
)(4)االستعجالصفةالنظاميعطيهاالتياألخرى والدعاوى

 (1)
ج الماوردي القاضي 328
2 ادب/
ج (2)  97
10 المغنى. /
(234)
المادة (3) 
الشرعية المرافقات 
. نظام
(4)
(199)
المادة
الشرعية المرافعات نظام 
. من

81




 (185)

بتسـليمحكمتإذاللمحكمةيجوزقولها جزائيةالاإلجراءاتنظام من


عليهتعهدأخذمع ًافورإياهاتسلمهأنمعينشخصإلىالمضبوطة األشياء


الـذيالحكـميؤيدلوإذاتسلمهاالتياألشياءيعيربأنكفالةبغيرأو بكفالة

(1)
بموجبهاألشياء تسلم



التمييزهيئةتصديق يالسعودالنظامفيالغائبعلىالحكمتنفيذشروط ومن


وتصـديقهاالتمييـزهيئةاطالعبعدإالغيابيحكمأيينفذفالالحكم على

(2)
عليه

قضائيةهيئةاطالعفإنللغائباالحتياطبابمنهوذلكاشتراط فإن

شكالالمقدمةوالحججالمقامةالدعوىحقيقةومعرفةالقاضيحكمعلى عليا

القاضـيعلىيخفىقدممانقضهيوجبما همليظهرفقدللغائبأحوط بأنه

بعدعليهالتصديقتمإذانفسهللحكمأحوطوهوتنفيذهقبلالحكمفيرد األول

يسمعلمالغائبوألنالصحيحالوجهعلىالمحاكمةسيرمنوالتأكد االطالع

قدمفإذاقدممتيحجتهعلىباقفهوعليهالحكمفيلـهيحتاطوبالتالي منه

3
بينالعدلتحقيقبابمنذلكوكلعليهيحكملم صحيحا دفعا
( 
 .الناس(


فمتـيالغائـبعلىالحكمتنفيذفيالفقهاءذكرهاالتيالشروطبعض هذه


التنفيذواجبأصبحلتنفيذهوالموجبةلـهالمصححةشرائطهالحكم استكمل


فورا. 

(185)
المادة(1)
الجزائيةانظام 
إلجراءات . 
(165)
المادة (2)
الشرعية المرافعات نظام 
من
(3)
ص السعودية العربية المملكة في القضائي 
التنظيم( 359 -360 )
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الرابعالفصل :

مبحثانوفيهالغيابيةالقضائيةاألحكامقض ن


األولالمبحث


مطلبانوفيه

 : 

. 

القضـائيةاألحكـاملـنقضالعامـةوالطـرق األسـباب

وطرقاإلسالميالفقهفيقضائي لاالحكمنقض أسباب
: األولالمطلب

 . عليهاإلعتراض

وطـرقالسـعوديالنظامفيالقضائيالحكمنقض أسباب
: الثانيالمطلب


. عليهاإلعتراض

ــث ال ــانيمبح 
الث :
ــض ن ــامق ــةاألحك ــيالغيابي ــهف ــالميالفق اإلس

 .السعودي والنظام
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األول املبحث


: القضائيةاألحكاملنقضالعامةوالطرقاألسباب


بعـدالشرعيةالشروطوفقالقاضيمنالصادرالقضائيالحكمفي األصل


اللــهكتـابإلى مستنداوالدفوعوالحججوالبياناتالقضيةأطراف سماع


صحيحايعتبراألئمةإجماعأووسلمعليهاللـهصليرسولـهسنةأو تعالى

(1)
الخصومبينللنزاعحاسمالكونهتنفيذه ويجب

نصـبواإنمـاالقضاة ألن

تنفيـذوتـأخيرأصحابهاإلىالحقوقوإيصالالناسبينالخصومات لفصل

األحكـاماسـتقرارعدمعلى يؤديمطلقانقضهاجوازأوالصادرة األحكام

القضائيالحكمأنبيدالقضاءنصبأجلـهامنالتيالمصلحةتحقيق فيفوت

البشرأعمالمنغيرهعلىيدخلكماالخطأاحتمالعليهيدخلبشري عمل


جهتينمنيردأنيحتملوالخطأ :



األول:

الشرعيةمصادرهمنطلبهأثناءالشرعيالحكماكتشاف جهة.



الثاني:
التحقيقعنهاكشفالخصومةأطرافادعاهاالتيالوقائعتقدير جهة


.الشرعيةالحججفي والنظر


القاضـيبراعةكانتمهماقضائيحكمأيمنهمايسلمالاالحتماالن وهذان


وسلمعليهاللـهصليالرسول
: قولذلكعلىيدلوما )
وأنكمبشرأنا إنما


لــهفاقضيبعضمنبحجتهألحنيكون أنبعضكمولعلإلى تختصمون

 (1)
الصنائع 
7 بدائع/
ج . 14 المنتهي شرح النهي أولى 108
9 معونة/
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شـيئامنـهيأخذفالشيئاأخيهحقلـهقضيتفمنمنهأسمعمانحو على

(1)
النارمنقطعةلـهأقطع فإنما(



نفذولماالقضاءلتعطلاألحكامفياالحتمالينلـهذيناالعتباربعينأخذ فلو


مـنالبدكان هذالـالعبادبينالفوضىولعمتالقاضيمنيصدرحكم أي

(2)
الصحةعلىالقضائيةاألحكام حمل
أبـيالبنالقضاءأدبكتابفي جاء

مـنأحكـاميتعقبأنعليهفليسمكانهأخرووليحاكمعزل إذا
: ( الدم


)(3)الصحةأحكامهفيالظاهرألن قبلـه


اللـهرحمهفرحونابنقالكما ) :
 يثبتلمماالصحةعلىالقضاء ويحمل


يخلواالالقاضيفإنللقضاءووهنبالناسضررلذلكالتعرضوفي الجور


الالصـحةعلىالقضائيةاألحكامحمل لكن .)(4)بالجوريرمونهأعداء من


معرضهووإنمانقضهيمكنالدرجةإلىمقدساالحكمذلكيكونأن يعني


اإلسالمألن الحقوللصوابمجانبتهعلىقويةأدلةقامتإذاوالتغيير للنقض


الباطـلألنباطـلانهكافيةبأدلةتبينوضعبأيتعترفأنتأبي وقواعده

(5)
تغييرهيجبوالمنكر منكر

اللـهرحمهفرحونابنقال ) :
العـالم فأمـا


فيهاعرضإنلـهاالتجويزوجهعلىإالبوجهألحكامهيتعرضفال العدل


وإنفـالوالتعقـب ـهالـالكشفوجهعلى فأما
. خصومةبوجهعارض

 (1)
البخاريصح 32
9 يح/
ور(2)  دآت ائي القض م الحك ة 
حجي /
ين ياس يم نع د ة ، محم الطبع األردن ان الفرق  دار
 11- 10 ص ، م1984 هـ1404 األولى

(3)
إسحاقأ آتاب الدين شهاب القضاة لقاضي القضاء بابنأدب المعروف إبراهيم بن بيأسامة
د تحقيق الحموي مصطفي
/ الدم 
8 ص . الزحيلي محمد

(4)
 (5)

ج الحكام 74
1 تبصرة . / 

ص القضائي الحكم 
11 حجية

85





مـنحالــهجهـلفيماوهذاخطألـهيظهرأن إال ،ذلكالخصم سألـه


الكشـفعنـهنفـىالـذيهوالوجهفهذاخالفهأوالحقوافقهل أحكامه


وأمـافيـردهعنـدهذلكوثبتفيهيختلفبينخطألـهظهرفإن والتعقب

يختلـفلم بيناطأخمنهاكانفماتكشفأقضيتهفإنالجاهلالعدل القاضي

أمضيصوابامنهاكانومارده في


خطأهلـهوبانقضائياحكماأصدرإذاالقاضيأنلنايتضحذكرهسبق مما


التـياألسـباببعضنعرضيليوفيماينقضأصدرهالذيالحكمذلك فإن


معنـيمعرفـةبعـدولكنمنهصدورهبعدالقاضيقضاءنقضفيها يجوز

واالصطالح ةاللغفي النقض


إفسادالنقضيقالاإلبطالأواإلفسادمنهاكثيرةمعانيلـهاللغةفي فالنقض

نقضتكالتيتكونوا والتعالىقولـهفيكمابناءأوعقدمنأبرمتما

قولــهفـيكمـاالرجـوعبمعني ويأتيأنكاثاقوةبعدمن غزلـها

توكيدهابعد يماناألتنقضوا والتعالى

بأنهالنقضفعرفاالصطالحفيمعناه أما

ينقضحتىالحقيقةفيحكمالإذالحكمبطالن إظهار

الحكام 1 تبصرة

 . 

(1)(

 ) : 

.


(2)(


(3)(  ) : 

.

(4)(  ). 

73/  (1)

النحل

النحل

طبعة األنصاري زآريا األصول لب شرح الوصول صفحة1360 غاية 
هـ

92 / (2)
91 / (3) 

(150)  (4) 
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 ألولا املطلب


: عليهاالعتراضوطرقاإلسالميالفقهفيالقضائيالحكمنقضأسباب


يليمااإلسالميالفقهفيالقضائيالحكمنقضأسبابمن :



أوال :
السنةأوالكتابلنصالمخالف الحكم


جليغيرنصاأوجليانصايكونإما والنص

. 

. 


هوالجليفالنص


النقيضتحتمل ال

 )
(1)
التأويليحتملال الذي

قطعيةداللتهماأخريبعبارة أو

(2)(



الحكمينقضوالعنهالعدوليجوزفالواجبالصريحالجليبالنص والعمل


ألنـهبـهالقضـاءيجوزفالمنسوخاعليهالمنصوص الحكمكانإذاإال به


الحنفيـةمـنالفقهـاءاتفـق وقد .(3)
بهالقضاءنقضفيجبشرعا مرفوع


إذاالـدعوىبنظـرالمختصالقاضيأنعلىوالحنابلةوالشافعية والمالكية


صليرسولـهسنةأووتعالىسبحانهاللـهكتابلنصمخالفاحكما أصدر


إمضاءهيجوزوالقضائهنقضيجبفإنه وسلمعليه اللـه


كانإذاالحكمنقضفيالفقهاءذكرهاالتياألمثلة ومن

.


مـنلـنصمخالفا

 : السنةأوالكتاب

الط(1) ي الغزال د محم ن ب د محم د حام ألبي األصول علم من ى المستصفى األول ة ـ1356 بع  . ه
محمد1937 مصطفى مطبعة  / 384م

سنة(2) ة طبع ي الحرائ يتيمه بن أحمد الدين لتقي الفتاوى ة1398 مجموع العروب دار مطابع ـ  ه
 / . 19288 بيروت

57
7 المغني(3) . / 
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األول المثال:
المسـلمنكاحينعقدفالالمسلمعلىالكافربشهادةالحكم نقض


قـالالمسلم علىالواليةأهلمنليسالكافرألنالكفاربشهادةالمسلمة على

(1)
سبيالالمؤمنينعلىللكافريناللـهيجعل ولن
: ( تعالى(
الكافريملك وال

 .(2)قضاءهنقضمسلمعلىبشهادتهقاضيقضىولوالمسلمنكاح قبول


الثانيالمثال :
لـمممابأكلقاضحكمفلوعمداالتسميةمتروكبحل الحكم


اللــهقـولخـالفألنـه ضيـنقحكمهفإنعمداعليهاللـهاسم يذكر

(3)
عليهاللـهاسميذكرلممماتأكلوا وال
( تعالى(

لمخالفتـهحكمه فينقض

4
( تعالى( 
 .اللـه كتاب


للسنةالمخالفالحكممثال أما:
بمجـردثالثاالمطلقةبتحليلالقاضي كحكم


أهـايطحتـىزوجتهلـهتحلالثالثاالمطلق ألن ،وطءبالالمحلل عقد

عليهاللـهصلياللـهرسوللسنةمخالف وذلك
(5)صحيحبعقدغيره زوج

قالتعنهااللـهرضيعائشةروتفقدوسلم

فقالتوسلمعليهاللـهصليالنبيإلى

 :


:


القرظيرفاعةامرأة جاءت

فطلقنـيرفاعـةعند كنت


فقال الثوبهدبةمثلمعهإنماالزبيربنالرحمنعبدفتزوجتطالقي فأبت

 : ( وسلمعليهاللـهصلياللـهرسول

(6)(

الرفاعـةإلىترجعيأن أتريدين

 .عسيلتكويذوقعسيلتهتذوقي حتى

141
النساء(1). / 
الصنائع (2) 253
2 بدائع. /
121
األنعام (3) . / 
القدير (4) 
7 فتح/
المنيرش 282 الكوآب 78
3 رح. /
ج (5)  الحكام 74
1 تبصرة. /
الشهادات (6)  آتاب البخاري المختبئ ، صحيح شهادة 2639
باب. / 
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سـنةأواللـهكتابمنجليلنصمخالفاكانإذاالحكمأنيتضحهنا فمن


ينقضفإنهوسلمعليهاللـهصلياللـه رسول.



الظـاهرأوالجلـيغيـر الـنصوهـوالنصأنواعمنالثانيالنوع أما

(1)
قطعغيرمنمنهمعنىفهمالظنعلىيغلبالذي اللفظ
( فهو(



فقالواحكمهالفقهاءذكرفقد )
يجـوزوالالظاهرمعناهإلىيصارأن فحكمه

 .)(2)بتأويلإال تركه


تعـالىاللــهرحمهتيميهابنبالظاهرالعملوجوبعلىاإلجماع وحكى

باتفـاقالشرعيةاألحكامفيبهالعمليجبفهذاالظاهر وأما
: ( قالحيث

 .)(3)المعتبرين العلماء


حكمـهنقضالسنةأوالكتابلظواهرمخالفبحكمالقاضيحكمإذا وبالتالي

يخالفـهظاهرنصفيهفيماباالجتهادقضى لو
:( اللـهرحمهالكاسانيقال


باطلالنصمقابلةفيالقياسألنقضاؤهيجز ملالسنةأوالكريمالكتاب من

 .) (4)ظاهراأوقطعياالنصكانسواء


أوالكتـابلنصمخالفبحكمحكمإذاالقاضيأنلنايتضحذكرهسبق مما

 .ظاهراأوجليانصاالنصذلككانسواءحكمهنقض السنة

(1)
 (2) 

385
1 المستصفي . / 

بدران مصطفي بن أحمد بن القادر عبد العاطر الخاطر الناظر ، نزهة روضة آتاب  شرح

األولىا وجنة الطبعة قدامة ألبن ج . م1991- هـ1412لمناظر لبنان الحديث /228 دار
الفتاوى(3)  259
20 مجموع/
الصنائع(4)  4
7 بدائع/
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ثانيا :



لإلجماعمخالفاالحكمكانإذا :



أمـرعلىعصرفياألمةهذهمنالمجتهديناتفاق أنهباإلجماععرف وقد


(1) شرعي. 

قسمينإلىاإلجماع وينقسم.



األول القسم:
اللــهرحمـهتيميـهابـناإلمامفسروقدالقطعي اإلجماع

 .(2)المخالفبانتقاءفيهقطعالذياإلجماعبأنهالقطعي اإلجماع


مخالفبحكمالقاضي حكمإذاأمااتباعهيجبقطعيةحجةالقطعي فاإلجماع


: حالتينمناألمريخلوفالالقطعيلإلجماع


األولى الحالة:

مـعيكـونالإذيمكـنالوهذادليلإلىمستندايكون أن


فرضفاناإلجماععليهدلماخالفعلىيدلدليلواحدزمنفي اإلجماع


فبخـالالـنصفـيالنسخالحتمالعليهاإلجماعيقدمقطعيدليل وجود


الظنـيعلىفتقديمهالقطعيالنصعلىقدموإذاالنسخيقبلالفإنه اإلجماع

قاطعاالنصوكانالسنةأوالكتابمننصاإلجماععارضمتي وأنه. أولي


الـنصألناإلجماعقدمالتأويليقبللمواناإلجماعيوافقبماأول للتأويل

 .(3) ىأقواإلجماعفكانيقبلـهالواإلجماعالنسخ يقبل

لالمدي(1) األحكام أصول في 180
1 األحكام/
3/ 321
سوللا نهاية(2) 
الفتاوى(3)  268
19 مجموع/
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الثانية الحالة:

الوهذاحكمهينقضفهناحكمهفيدليلإلىمستندايكون أال

القضـاءيتولىمنألنجاهلمنجرأهأوالعالممنخطأطريقعنإال يقع

معرفـةومنهـاالقضـاءمنصبلتوليالمطلوبةالشروطتوفرمنفيه البد

التحكيميجوزإنما خمياللقالذلكوغيراالجتهادومسائلومواقعه اإلجماع

ولمحكمفإنالعلماءواسترشدعامياأواالجتهادأهلمنعدالالمحكمكان إذا

(1)
وغررمنهماتخاطرذلكألنقائلقولوافقوانرد يسترشد. 

(2)
الظنياإلجماع أما
: 

بأنهاللـهرحمهتيميهابناإلمامعرفهفقد )
 اإلجماع


أوخالفـاذلكفييجدفالالفقهاءأقوال قرئيستبأنواإلقراري االستقرائي

 .)(3)أنكرهأحدايعلموالالقرآنفيالقول يظهر


بخبـرثابـتألنهحجهغيرانهقالمنفمنهمحجتهفيالعلماءاختلف وقد


ظنيالداللةقطعياإلجماعكونمنمانعفالحجةانهقالمنومنهم الواحد


بقولـهدياالمذكرهماالخالفوسبب الثبوت :
اشـتراطعلىدائرة المسالة


أنمنعالقطعاشترطفمنإشتراطهعدموعلىبهمقطوعااألصلدليل كون


.اإلجماعكانذلكيشترطلمومناإلجماعنقلفيمفيداالواحدخبر يكون

ابنذكرهماهواعلمواللـه الراجح .(4)
حجهعندهاالحادلسانعلى المنقول


قولــهاللــهرحمهتيميهابنذكرفقدظنيةحجهأنهـهاللرحمه تيميه :



قطعيـهأنوالتحقيـق؟ظنيـةأوقطعيةحجةهوهلاإلجماعفي تنازعوا

 (1)
 (2)

الحكام 56
1 تبصرة. /

أوال الظني اإلجماع أنواع أهم يعب : من ما وهو االقراري السكوتي اإلجماع اع باإلجم ه عن 
ر

ق مواف وال الف مخ ـه ل م يعل وال حابة الص اقي ب كت ويس حابي الص ول ق ر ينتش أن و 
. وه
مخالف : ثانيا ذلك في يجد فال العلماء أقوال يستقرئ أن وهو االستقرائي روضة . اإلجماع 
انظر

ج 148
11 المطالبين. /
الفتاوى(2)  267
19 مجموع/
لالمدي األحكام(3)  األحكام أصول 255
1 في/
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باإلجمـاعاالحتجـاجقيداللـهرحمهتيميهابن ولكن
ظنيوظنيهقطعي

الوالظنـيظنيةحجةفهوبهيقطعوالعدمهيظنكانإذا أمافقالالظني

 . 

: 


عليهويقدمبالظندونههوماعلىويقدمبهيحتجلكنالمعلومالنص هب يدفع


بثبـوتظنهمنأقوىالنصلداللةظنهكانفمتيمنهأقوىهوالذي الظن


النصـوصتـدفعأنيجـوزفالظنيإجماععلىبناءالقاضيحكم فمتي


وانينقضالقاضيحكمفإنمعلومنصالظنياإلجماعدفعفإذا به المعلومة


إجماععلىمبنيا كان


بالكليةالجدبحرمانالقاضيحكملوكمالإلجماعالمخالفالحكمأمثلة ومن


جدالميراثفيكانإذاالجددونلألخكلـهالميراثجعلبأنالميراث من


علىمقدمةوالبنوةباألبوةيدليوالجد بالبنوةيدلياألخأنعلىبناءفقط وأخ

نقضهيجبفإنهبهحكمفإذاأحدبهيقلفلم األبوة

للقياسالمخالف الحكم

فـيالشتراكهماآخرمعلومفيمعلومحكممثل إثباتبأنهالقياسويعرف

حكمهعلـةفيألصلفرعمساواةأوالمثبتعندالحكم علـه


الفيمـااًشرعبهيعملوانهالقياسحجيةإثباتإلىالعلماءجماهير وذهب

اللــهرضـيالصحابة فان
اإلجماعالقياسحجيةأدلـهومنفيه نص

الفتاوى 
19 مجموع
الفتاوى 
19 مجموع

. 
(
1
) قدمأقوىلإلجماعظنهكانومتيالنصداللةقدم اإلجماع

( 
2ظني(. 


(3). 

: 
ثالثا

: 

) 

(4)(. 

( )


268 – 270 . /  (1)
267 . / (2) 

70/
 /  (3) 
170/ /4 (4) 
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القدير ج 7282 فتح الحكام 
1 تبصرة
لالمدي 2سوللا نهاية األحكام أصول في 3 األحكام



بكـرأباأنبيانهإجماعاذلكفكانإنكارغيرمنبهالقولمنهمتكرر عنهم

فمنصوابا يكنفإنبرائيفيهاأقولفقالالكاللةعنسئلعنهاللـه رضي

ألبيعنهاللـهرضيعمر وقول ،الشيطانومنفمنيخطأيكنوإن اللـه

وقسوالنظائراألشياءاعرفلـهفقالالبصرةوالهعندمااألشعرى موسى

1
 
األمور( 
 .برأيك(

(2)
القياس وينقسم

خفيوقياسجليقياسنوعين إلى:



هوالجليفالقياس )
أوواألصـلالفـرعبين لفارقاتأثيربنفيفيهيقطع ما

 .)(3)عليهامجمعاأومنصوصافيهالعلة كانت


اختلـفالأوحكمهينقضفهلالجليللقياسمخالفبحكمالقاضيحكم فإذا


: قولينإلىالمسالةهذهفيالعلماء


األول القول:
إذاينقضانهالحنابلةوبعضحنيفةوأبووالشافعيمالك ذهب


حاكمبهاقضىقدقضيةللحاكمرفعت إذا
( المغنىفيجاءاجليقياسا خالف


لمخالفـةالخطأكانفإننظرتنفسهخطألـهبانأوخطؤهلـهفبان سواه


خـالفإذاوزادالشافعيقالوبهذاحكمهنقضإجماعأوسنةأوكتاب نص


إذاإالالحكـميـنقضالقاالانهماحنيفةوأبىمالكوعننقضهجليا قياسا

 (1)
 (2)

17/4
سوللا نهاية

والوصف والفرع األصل هي أرآان أربعة وحكما وللقياس بينهما أنظرا لجامع هايةنألصل،

قوله . 17
/4 السول فرحون ابن ذآر نص :"وقد حكملا وقد أن أربعةلاعلماء في يستقر ال حاآم
أو الجلي النص أو القواعد أو اإلجماع خالف وقع إذا وذلك وينقض 
أنظر "القياس " مواضع

ج الحكام / . 156 تبصره
األحكام(3)  أصول في 
4 األحكام/
ج 270 السول 24
4 نهاية/
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حكمـهنقضللجاربالشفعةحكمإذامالكفقالذلكناقضاثماإلجماع الف خ


نقضبالقرعةالعبيدبينحكمأوالتسميةمتروكبحلحكمإذاحنيفةأبو ومال

(1)
حكمه(
ظـاهرألنـهينقضحكمهفإنجلياقياساالقاضيحكمخالف فإذا

 .(2) وواضح


الثاني القول:

حكـمأنحيثالحنابلة ورجمهمذهبوهوينقضالحكمه أن


تـركإذاألنـهإجماعأوسنةأوكتابنصخالفإذاإالينقضال القاضي


وألناإلجمـاعخـالفإذاوكذاحكمهنقضهفوجبفرطفقدوالسنة الكتاب

3
القياسخالفعلىثبتتشرعيةأحكام هناك
( 
 .كالحوالة(


حكمهنقضيجوزاللذا .
الجمهـور إليهذهبماهواعلمواللـه والراجح


شـرعيدليـلالقياسألنالجليللقياسالمخالفالحكمنقضيجبانه من


4الحكمعلىعنهماللـهرضيالصحابةاجمع معتبر( تيميـهابـن قـالبه(

صـليرسولــهبعثاللـهفإنحقالصحيحالقياس وكذلك
: اللـهرحمه


يتضـمن نوالميـزاالكتـابمـعالميـزانوأنزلبالعدلوسلمعليه اللـه

5
( 
 . العدل(


الجليللقياسالمخالفالحكمأمثلةومن : 

34
14 المغني(1)/
في (2)  الصنائع الشرائعت بدائع 
رتيب/7
ص 14 الحكام 
.29 معين
(3)
ج 
14 المغني/
القناع 234 326
6 آشاف/
ج(4)  األحكام أصول في 272
4 األحكام. /
الفتاوى(5)  176
19 مجموع. /
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منالفاسقألنينقضحكمهفإنالنصرانيشهادةبقبولالقاضيحكملو كما


عـنوأبعـدفسـوقاأشدوالكافركافروالنصرانيشهادتهتقبلال المسلمين

(6)
لذلكحكمهفينقضالقياسمقتضىفيالشرعية المناصب. 


فهوالخفيالقياسوهوالقياسمنالثانيالنوعأما )
بنفيفيهيقطعلمما هو


مجمعـاأومنصوصـاعلتـهتكـنلمأووالفرعاألصلبينالفارق تأثير


)(1) عليها


الأوحكمهينقضفهلالخفيللقياسمخالفبحكمالقاضيحكم فإذا.


أنإلـىوالحنابلـةوالشـافعية ةوالمالكيـالحنفيةوهمالفقهاءجمهور ذهب

القيـاسألنينقضالحكمهفإنالخفيللقياسمخالفبحكمحكمإذا القاضي

اسـتمرلمابعضابعضهانقضلوالمتعادلةوالظنونالظنعلىمبني الخفي

عـنوالمشـقةالحـرجبرفعجاءتوالشريعةالناسعلىاألمرولشق حكم

(2)
المكلفين. 


خفيلقياسمخالفكانإذاأماينقضفإنهجليلقياس فامخالالحكمكان فإذا


.الفقهاءجمهورقولعلىينقض فال


رابعا :



والفسقوالجورالجهلقضاهمنالصادرالحكم : 

ج(6) الحكام 70
1 تبصرة/
ج(1)  األحكام أصول في 
4 األحكام/
275،

(2)
الشرائع ب ترتي ي ف الصنائع 
7 بدائع/
ص ،14 الحكام ين دم ،30 مع ال ي أب ن الب القضاء  أدب


) .125ص
( الحموي
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واليةوهيالعامةالواليةمنتتفرعالتيالـهامةالوالياتمنالقضاء والية

أصـحابتوليهفإنلذا تهاوالأعناقفيأمانةالوالياتوهذهالكبرى اإلمامة

هنـافمنالقضاءمنصبفيسيماالخطيرةمسئوليةمناصبهمفي المناصب

أنالشـروطهـذهومنبمهامهللقيامضامنةشروطامستحقهعلى فرضت


تعالىقالعدالالقاضييكون ) :
وانـتمالصـيدتقتلواالآمنواالذينأيها يا


عـدلذوابهيحكمالنعممنقتل مامثلفجزاءمتعمدامنكمقتلـهومن حرم

 .)(1) منكم


بقولـهالعدالةالماورديوفسر :
األمانـةظـاهراللـهجةصادقيكون أن


والغضـبالرضـافـيمأموناالريبعنالماثممتوقياالمحارمعن عفيفا

 .(2)ودنياهدينهفيمثلـهالمروءة مستعمال

أحكـاممـنهموصـدرت ئزوالحاوالجاهلالفاسقالقضاءمنصبتولي فإذا

؟تنفذأماألحكامهذهتنقضفهل قضائية


قولينعلىالمسألةهذهفيالعلماءاختلف :



األول القول:

عنهـاويكشفتتصفحوالفسقوالجهلالجورقضاهأحكام أن


أوصحيحةسنةأوكتابمننصمعتعارضفيهوليسصوابامنهاكان فما


نقضـهيجوزفالمستحقهإلىوصلالحق نألينقضواليمضيفإنه إجماع


ظلمفيهأوبيناخطأمنهاكانومامدهمنالناسعملوعليهفيهالفائدة لعدم

(3)
وينقضيردفإنهواضح وجور

العدلالقاضيوأماالحكامتبصرةفي جاء

 (1)
95
المائدة / 
صا األحكام (2) الماوردي 66
لسلطانية 
ج (3) الحكام 
1 تبصرة/
ص ،74 الحكام ج ،30 معين خليل مختصر على 115- 114
7 الخرشي /
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خطـأمنهاكانوماامضيصوابامنهاكانفماتكشفأقضيتهفإن الجاهل

وباطنصوابحكمهفيظهرماالجائرالقاضيوأما ردهفييختلفلم بينا

شـهدكيفوعرفالقضيةعرفمنبذلكوشهدمستقيماصحيحاكان أمره

وانقطعتالبينةماتتوقدردإذاألنهيردواليمضيفإنهالعدلأهلمن فيها

أنـيغيركذلكاللـهرحمهفرحونابنوقالللحقإبطاالذلككان الحجة

منهـافيـهعـدلماجائزةالسوءوقضاهواألمراءالخلفاء ضيهاقأن أرى

يصـنعكمـابالكشففيهويعمليتحققولمجورهفيهتبينمامنها وينقض

بعضـهاأوكلـهاأحكامهفيبالجورالقاضييعرفأنإالالجاهل باقضيه

عقـدفـي وجـاءجهـلأوبـالجورعـرفمـاكلـهاأحكامه فترد

وافـقفماأحكامهيتعقبفإنهالمتحريالجاهلالعدلالقاضي أنواهر الج

ردوهخالفهومانفذه الحق

والحنفيةقولفيوالحنابلةقولفيالمالكيةالقولهذاإلى ذهب

كلــهاوتردتنقضيوالفسقوالجورالجهلقضاهأحكام أنالثانيالقول


لفقدالعدمبمنزلـهوقضاءهصحيح يرغهؤالءحكمألنالصوابوافق ولو


قـولفيوالشافعيةقولفيالمالكيةالقولهذاإلىوذهبفيهالقضاء شرط

(1)

 ) 

(2)(. 

. 

: 

(3
) 
 .قولفيالحنابلة وكذلك

الحكام 1 تبصرة
ال ع عقد مذهب في الثمينة صا جواهر المدينة لم

ج الحكام ع1 تبصرة مذهب الثمينة الجواهر صا عقد المدينة لم

74. /  (1)
115. /3  (2)

115. /3 / (3)
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صـوابامنهاكانفماتكشفأحكامهمأناألولالقولاعلمواللـه والراجح


يـنقض هفإنجورأوظلمفيهظهرأوخطأمنهاكانوماينقضولمينفذ فإنه


حيفهيؤمنالوألنهإمضاؤهيجوزالوالباطلباطلألنه ويرد.



خامسا :



دليـلبـدونأيوالتخمـينالحـدسعلىبناءقضيةفيالقاضيحكم إذا


. شرعي


فهوشرعيليلدون دبكانحكمكلوشرعيدليلبغيرالحكمالضالل من

أولئكف ـهاللانزلبمايحكملم ومن
: ( تعالىقالللـهويخاضع


)(1) .الكافرون هم


تعالىوقولـه ) :
(2)
الفاسقونهمفأولئكاللـهأنزلبمايحكملم ومن(
. 


الحكامتبصرةفيجاء )
فحـراموالفتيـاالحكـمفـيالـهوىاتباع وأما

 .)(3) إجماعا


إلـىحكمـه يفاستندلوكماشرعيدليلبدونقضيةفيالقاضيحكم فإذا


حكـم لو
: ( اللـهرحمهالقرافيقالباإلجماعحكمهنقضوتخمينهحدسه

 (1)

 (2)



المائدة

المائدة

44 / 
45 / 

الحكام (3) 73
1ج . تبصرة/
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فسـقوهـوإجماعـايـنقضشـرعيمـدركغيرمنتخميناأو حدسا


فعلـه ممن


يشـاوركانانهمنهعلمإذاالجاهلالعدلالقاضيأنالشيوخبعض وروى


هاكلـفتنقضيشاورهمالكانإذاأما كامهأحتنقضفالأحكامهفيالعلم أهل


بالحدسحينئذحكم ألنه

(4)(. 

( 
5والتخمين(. 


ج 4 الفروق
ج الحكام 
1 تبصرة
40/  (4)

73. /
 (5) 
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سادسا :



اختصاصهغيرفيالقاضيمنالصادرالحكم :


حكملولكنهللشرعالموافقحكمهصحاختصاصهحدودفيالقاضيحكم إذا

فـإنحجـهواللــهقيمةالحكمهفإناختصاصهخارجمعينةقضية في

حكمهفانمعينمكانأومعينبزمانعملـهوخصقاضياوليلو لطان الس

فـإناختصاصهغيرفيحكمفإذااختصاصهحدودفيكانفيمانافذا يكون


الماروديقالينفذالحكمه ) :

بانبلدعلىقاضيننائبهأوالخليفةيقلد وقد


أحدهماإلى اتالمداينكردغيرهاآلخروالياألحكاممننوعأحدهماإلى يرد


ذلـكفيالنظرعلىمنهماواحدكلويقتصرذلكفيجوزأخرإلى والمناكح

(1)
كلـهالبلدفيالخاص الحكم(. 


فقالذلكحكماللـهرحمهالقرافيبينوقد ) :

تناوللعدمينفذالالذي القسم


تتناولــهالفإنـهعملــهبغيرالقاضيمنالقضاءبهفيلحقلـه الوالية


إنمـاالواليـةوعقدالواليةعقدمنيستفادإنماالتصرفصحةألن ية الوال

(2)
حكمهفيهينفذالعداهعمامعزوالفكانمعيناوبلدامعينامنصبا يتناول(. 


واليولىواليقضيأنلـهليساختصاصهغيرفيكانإذاالقاضيأن بل


إنبـذلك عتـذيوالعملـهغيرفيحكمفيقاضيايكاتبوالالبينة يسمع

(3)
الرعيةسائرأشبهعملـهغيرفيلـهواليةالألنه فعلـه. 


فيبطـلالتوليـهشروطخالففقداختصاصهغيرفيحكمإذاالقاضي ألن

 .قضاؤهينفذوال حكمه

صا األحكام(1) للماوردي 73
لسلطانية. 
جالفر (2) 40
4 وق/

فيا الك (3) /4

20 المهذب ،439/
ص 129 الدم أبي البن القضاء 
.54 أدب
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الماورديقال ) :

صـحمسجدهفيأودارهفيإليهوردفيمنالحكمقلد ولو


واليتـهجعـلألنـهمسـجدهغير يفوالدارهغيرفييحكمأنيجز ولم


إليهمابالورودإاليتعينونالوهممسجدهأودارهإلىوردمنعلى مقصورة

(1)
شرطاوالمسجدالدارفيأيفيهماحكمهصادر فذلك(. 


صدرإذاالقاضيحكمتنقضالتياألسباببعضإلىتطرقناذكرهسبق مما

 . الحصرالالمثالسبيلعلىوهيمنه

صا األحكام(1) للماوردي 72
لسلطانية. 
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اإلسالميالفقهفيالقضائيالحكمعلىاالعتراضطرق :



الحكـمبـذلكعليـهالمحكوميقتنعولمالقضيةفيحكمهالقاضيأصدر إذا


يعـرفمـاالحكـمعلىاالعتراضطرقفمنبالحكمقناعتهعدم وأظهر

1
الحكم باستئناف
( بعـدأخريمرةالقضيةفيالنظرإعادة ومقتضاهوتمييزه(


علىيدلوممااألولالحكمفييشتركلمآخرقاضيأمامفيهاالحكم صدار إ


2الشريعةفياألحكام استئناف(  : يليمااإلسالمية(


عنـهاهللارضـيطالـبأبيبنعليفيهاقضيالتيالزبيه مسألة1-


زبيـهحفـروااليمنأهلمنقوما أن
: المسألةهذهوأصلباجتهاده

المجتمعـينمـنواحـدفيهافهوى رأسهاعلىالناسفاجتمع لألسد

فاختلفتاألسدفقتلهمرابعاالثالثفجذبثالثاالثانيفجذبثانيا فجذب

تقتتـلكادتحتىالديةوفيالحادثفيالمسئوليةتحديدفي قبائلهم

قضـاءعلىوهوعنهاهللارضيطالبأبيبنعليلإلمامذلك فرفع


لهمفقالاليمن :

وإننافذفهورضيتموهفإن ضاءبقبينكمقاضي إني

وسـلمعليهاهللاصليالرسولتأتواحتىبينكمحاجزفهوترضوه لم

الحادثـةشهدواالذينمنيجمعواأنبهمفأمربالقضاءمنيأعلم فهو

الديـةبربعلألسفلفقضيديةوربعديةوثلثديةونصفكاملة دية

ص اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية العربية المملكة في القضائي  164 التنظيم
الثاني ة الطبع د فري ة 1403 ة نصر مطبع ـ  ه

(1)

 (2)
القض لطة ونظ الس القضائية اإلسام ي ف داء  .الم

ص  .262 األمانة
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أجلمنالديةبثلث يهيلوللذيلهملجذبهثالثةفوقههلكأنهأجل من

أنـهأجلمنالديةبنصفيليهوللذيلهمالجذبهاثنانفوقههلك أنه

بالديـةأحـدفوقهيهلكلمالذيولألعلىلـهلجذبهواحدفوقه هلك

اهللاصـلياهللارسـولفوافواكرهمنومنهمرضيمنفمنهم كاملة

 اهيمإبـرمقـامعندجلسالصالةقضيفلماالحجبموسموسلم عليه


وقـالعليـهبردهفاجتبىبحديثهموحدثوهإليهفسارواالسالمعليه


بنعليإنالقومأقصيمنرجلفقالاهللاشاءإنبينكمأقضي إنني


القصةعليهفقصواهوومافقالباليمنبقضاءبينناقضيطالب أبي


الـذينقبائلعلىالديةوجعلوسلمعليهاهللاصلياهللارسول فأجازه

بينكمقضائي هووقالموا ازدح

بناهللاعبدأصدرهالذيالحكمعنهاهللارضيالخطاببنعمر تاييد

رفعأنبعدملحفتهافيأمراهمعوجدالذيالرجلقضيةفي مسعود

برجـلأتيمسعودبناهللاعبدأنروىفقدجديدمنفيهللحكم إليه

ذلـكغيـرعلى البينةتقمولمملحفتهافيأمراهمعوجدقريش من

هذامنقومهفغضبللناسوأقامهأربعينمسعودبناهللاعبد فضربه

رجالمنافضحوقالواعنهاهللارضيالخطاببنعمرإلى وانطلقوا

أنك بلغنيمسعودبناهللالعبدعنهاهللارضيالخطاببنعمرفقال

 : 

. (1)(  ) 

-2 

: 

24. /  (1)
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أمراهمعوجدوقدبهأتيتأجلاهللاعبدقالقريشمنرجال ضربت


وعرفتـهأربعـينفضربتهذلكغيرعلىالبينةتقمولمملحفتها في


ترأيـمانعمعمرقالنعماهللاعبدقالذلكارأيتعمرقال للناس

(1)
فاستفتاهعليهنستعديهجئناالشاكونقالذلك وعند(
يكـون وبهذا


المحكـومالقضايااستئنافجوازالقضائيةنظمهفيقررقد اإلسالم

 . أخرىقضائيةجهةقبلمنوتمييزها فيها

الموقعين(1) 86
1 إعالم. / 
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(1)
الطعـن : كـذلكالقضائيالحكمعلىاالعتراضطرقومن

بالمعارضـة


الـذيالقاضيإلىاألمرفيرفعبالحكمعليهالمحكومرضاءعدمعند وذلك


بإلغـاءفيهـاوالحكمجديدمنالدعوىفيالنظرإلعادةضدهالحكم أصدر


اإلسـالميالفقـهفيمعروفالطريقوهذهتأييدهأو ديلهتعأواألول الحكم


المغنىفيجاءفقدعليهومنصوص )

فجـرحالحكـمبعـدالغائبقدم إن


الشـهادةأداءبعدبأمرجرحهموانالحكمبطلالشهادةقبلكانبأمر الشهود


بعـديكـونأنيجوزألنهالجرحالحاكميقبلولمالحكميبطللممطلقا أو


بينـةبـهلــهوكانـتاإلبراءأوالقضاءادعىوإنمنهيقدح الف الحكم

(2)
الحكم بطل(. 


الصادربالحكميقتنعلمإذاعليهالمدعىمنالمعارضةصحةعلىنص فهذا

3
( 
 . ضده(


ثالثا :

النظرإعادةبالتماسالطعن .

النظـرإعـادةبالتمـاسالمراد وليس


الخصومةفيالملتمسمركزليعودمحوه بذلكيرادوإنماالحكمفي التجريح


فـيجـاءولقـدجديـدمنالنزاعومواجهةصدورهقبلعليهكانما إلى


إذاقولهالمالكيةفقهاءمنسحنونذكرفقدذلكعلىيدلماالفقهاء نصوص

)  .)4ذلكلغيرهوليسنقضهفلهسهوايراهمابغيرالقاضي حكم

بطلب(1) ه علي راض واالعت القاضي اصدره ذي ال الحكم ب الرضاء عدم معناه الحكم في 
الطعن
من راض االعت ان آ سواء جديد من فيها المحكوم القضية في النظر ره إعادة غي أو ه علي دعى 
الم
د السعودية العربية المملكة في الحدود جرائم في الجنائية اإلجراءات ص. انظر ظفير 
225 سعد

(2)
ج 96
14 المغنى/
القض(3)  لطة ونظ الس القضائية اإلسام ي ف داء ة.الم األمان ة مطبع ة الثاني ة الطبع د فري  ، نصر

ص  . م1983 هـ1403 . 261-260 مصر
(4)
الق ص السلطة اإلسالم في القضاء ونظام 
 . 268 ضائية
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مفسـراإالبـالجرحالشـهادةتقبل ال
قضاءالأدبفيالدمأبيابن وذكر )



بحقغائبعلىحكمولوحكمهنقضجرحهمالقاضيعندثبتفإذا مفصال


وسـببهالحكمنقضفيخالففالالحكمحالةالشاهدينفسقالغائبأثبت ثم


لـمإذالمقصرفإنهالحاضربخالفالغائبعلىلجرحيفابهذانقللملو أننا


اإلسالميالفقهفيالقضائيالحكمعلىاإلعتراضطرق ضبع فهذه

(  .1 يبحث(

. 

460 (1)
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الثاين املطلب


: عليهاالعتراضوطرقالسعوديالنظامفيالقضائيةاألحكامنقضأسباب


فياإلسالميةالشعوببينالرائدةالسعوديةالعربيةالمملكةأنمعلومهو كما


والقضـاياالمجـاالتكافـةفي مبادئهابوااللتزاماإلسالميةالشريعة تطبيق


فـياألثرلـهكانمماالشخصيةواألحوالوالجنائيةوالتجاريةمنها المدنية

1
ربوعكافةفيواالستقراراألمن نشر
( علـىالسعوديالنظام وأكدالمملكة(


نصاخالفإذاإالينقضالحيثمنهمالصادرةالقضاءأحكاماحترام وجوب


نظاممنالمائتينبعداألولىالمادةبينتفقداإلجماعأو سنةالأوالكتاب من


ذلكالجزائيةاإلجراءات :



المادةبنيتكذلكاإلجماعأوالسنةأوالكتابمننصاخالفإنالحكم ينقض


خالفإنالحكمينقضقولهاالجزائيةاإلجراءاتنظاممنالمائتينبعد الثانية


بنظـراختصاصـهاأوتشـكيلهاحيثمن حكمةالمبواليةالمتعلقة األنظمة

(2)
إليهاالدعوىوتحيلالمختصةالمحكمةالتمييزمحكمةوتعين الدعوى. 
اإلسـالميةالشـريعةفـيالعامـةللقواعدالحكممخالفةأنيتبينهنا ومن

متناقضينحكمين وصدور ،االختصاصعدممثلالمرعية والتعليمات

 (1)
القضائيص 
 . 297 التنظيم
(2)
واد الم ة الجزائي اإلجراءات 
نظام)
201 ، 202
( 
الشرعية ، ام األحك ز تميي ات تعليم  ونظام
( ) .13 المادة
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لـنقضالموجبةاألسبابمنالدعوىنظرفي ليةاألصواإلجراءات ومخالفة
(1)
الحكم. 

. (2)  : 
(3). 

361 / (1)
 ( ) (2)

س يًاقبااء ف رعة ش أو يج ال ي الت يام ه ا تميزه 1: وز  (3)
-
-2

4 3- -
المحك عنان د يزي ال ه ب وم
عن يزيد ال بتعزير الحكم آان عشرة 40 إذا سجن أو  جلدة

5
 ز التميي ة هيئ 
1381/4/1اريخ . اح 
ت-
-6 

-

عن د تزي ي الت ة التعزيري أوام دة
مع والسجن د الجل وبتي بعق التعزيرية ة .ًااألحكام حال ي ف ز للتمي خاضعه  تكون

40 3 --
-


النظامفيالحكمعلىاالعتراضطرقكيفيةالجزائيةاإلجراءاتنظامبين ثم
النظرإعادةوالتماس التمييزبطريقتينذلكويكونالسعودي
 التمييز : األولىالطريقة
حكـمكـلتمييـزطلب لخاصابالحقوالمدعيالعاموللمدعيللمتهم يحق
المحكمـةوعلـىاالختصاصبعدمأوبعدمهاأوباإلدانةجريمةفي صادر
التمييـزبطلباالعتراضمدةوتكونبالحكمالنطقحالالحقبهذا إعالمهم
بالحكمالنطقبعدالمحكمةوتحددالحكمصورةتسليمتاريخمنيوما ثالثون
الئحةالتمييزطالبيقدملموإذا حكمالصورةلتسليمأيامعشرأقصاه موعدا

عليـهيفوتفإنهيوماثالثونوهيعليهاالمنصوصالمدةخالل االعتراض
أصـدرتالتيالمحكمةإلىاالعتراضيةالالئحةوتقدمالتمييزطلبفي حقه
بنـيالتيواألسبابوتاريخهعليهالمعترضالحكمبيانعلىمشتملة الحكم
اصـدرمـنوينظراعتراضهتؤيدالتي واألسبابالمعترضوطلبات عليها
عليهـابنيالتيالوجوهناحيةمناالعتراضيةلالئحةعليهالمعترض الحكم

ورفعهحكمهأيدوإالعدلهالحكمتعديليقتضيمالـهظهرفإن االعتراض
إلـىالمعـدلالحكـمفيبلغعدلهإذاأماالتمييزمحكمةإلىاألوراقكل مع

القضائي التنظيم
اإلجراءات السابعا نظام الباب الشرعية ، لجزائية المرافعات 173 المادةنظام

القضاألحك ة رئاس ه ميزت م حك ل  آ
عشر .تمييزه خمسة من أآثر عليه مضى حكم للقاضيًاومي آل ده يع م ول ه علي ة المحكم دى ل

المدة هذه حصل . خالل حكم ه آل علي المحكوم من به القناعة ل . ت قب ام األحك ن م صدر  ما
الفتت ابق س ه ألن ـ آه  إذا
منقود أو نقد من يعادلها ما أو  . ريال

الخاضعة .أيام األحكام فهي أما المتضرر 1: للتميز أن ث حي وقف اظر ن ه علي وم المحك آان  إذا
سواء الوقف منفعة عليه يعود طبيعيً من شخصا وًاآان أو وصيا أو ا معنوي المتضررًايلأو ألن

غائبا عليه المحكوم آان أو قناعته تعتبر ال ممن نحوه أو مال بيت مأمور أو األهلية فاقد  . هو
والق رجم ال رقة قضايا الس ي ف ع والقط ل  جل األحك . ت

 4.أيام 10 سجن
عليه المحكوم من بها القناعة ار . عدم العق من . قضايا ل أق ا قيمته ت آان و أنظر 500 ول ال  ري

ف القضائي الدريب التنظيم لسعود السعودية، العربية المملكة 448 ، 447 ص . ي
-5

 . 
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فـيالشـكليةالشروطفيالتمييزمحكمةوتنظرالخصوم يوباق المعترض
قبولــهتقررثمالتمييزطلبحقلـهممنصادراكانإذاوما االعتراض

مستقالقرارافتصدرالشكلحيثمنمرفوضااالعتراضكانفإذارفضه أو
أسـبابلتأييـدجديـدةبيناتبتقديمللخصومتأذنأنالتمييزولمحكمة بذلك

وموضوعاشكالعليهالمحكوماعتراضالتمييزمحكمةقبلت فإذا اعتراضهم
النظرإلعادةبرأيهامشفوعاأصدرتهالتيالمحكمةإلىالحكمتحيلأن فعليها
فـإذاقرارهـافيالتمييزمحكمةإليهااستندتالتيالملحوظاتأساس على

تقتنعلم فإنأساسهاعلىالحكمتعديلفعليهاالملحوظاتبهذهالمحكمة اقتنعت
الملحوظـاتتلكعلىالتمييزمحكمةإجابةفعليهاالسابقحكمهاعلى وبقيت
تصـدقأنفعليهاملحوظاتهاعلىالمحكمةبإجابةالتمييزمحكمةإقتنعن إذا
بعضهأوكلهعليهالمعترضالحكمتنقضأنفعليهاتقتنعلمفإذاالحكم على

للحكـمنظرهامنغيرإلى الدعوىتحيلثمالمستندذكرمعاألحوال بحسب
التمييـزمحكمةفيهاتحكمالتياألحوالجميعوفيالشرعيللوجهوفقا فيها
يكـنلـممانهائياحكمهاويكونالخصومبحضورحكمهاتصدرأن يجب
إلىرفعهفيلزمالنفسدونفيماالقصاصأوالقطعأوالرجمأوبالقتل الحكم
(1)
األعلىالقضاء مجلس. 

الجز(1) اإلجراءات منلائيةانظام 
مواد )
193 ، 205
(
المواد الشرعية المرافعات  نظام
191 ،173
( من
(
ص ، القضائي 
 . 360 – 359 التنظيم
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اسمتلاوديعالسالنظامفيالحكمعلىاالعتراضطرقمنالثانية لطريقة ا


النظرإعادة :


ويجبالحكمأصدرتالتيالمحكمةإلىتقدمبصحيفةالنظرإعادةطلب يرفع

وأسـبابفيهالنظرإعادةالمطلوبالحكمبيانعلىالطلبصحيفةتشمل أن

الطلـبقبولفيأوال صلوتفالنظرإعادةطلبفيالمحكمةوتنظر الطلب

إبـالغوعليهاالموضوعفيللنظرجلسةصدرتقبلتهفإذاالشكلحيث من

النظـرإعـادةطلبعلىبناءاإلدانةبعدمصادرحكمكلالدعوى أطراف

ضـررمنأصابهلماعليهللمحكوموماديامعنوياتعويضايتضمنأن يجب

ذلكطلب إذا


الصادرةالنهائيةاألحكامفيالنظر عادةإيطلبأنالخصوممنألي ويجوز

اآلتيةاألحوالفيبالعقوبة


حياقتلهالمدعيوجدثمقتلجريمةفيالمتهمعلىحكم إذا


شخصعلىحكمصدرثمواقعةأجلمنشخصعلىحكمصدر إذا


إدانـةمنهيفهمتناقضالحكمينبينوكانذاتهاالواقعةأجلمن آخر

 اعليهالمحكوم أحد


بنـيأوتزويرهـاالحكمبعدظهرأوراقعلىبنيقدالحكمكان إذا

زورشهادةإنهاالحكمبعدظهرشهادة على


هـذاالغيثمالمحاكمإحدىمنصادرحكمعلىبنيالحكمكان إذا

 الحكم


وكانالمحاكمةوقتمعلومةتكنلموقائعأوبيانالحكمبعدظهر إذا


تخفيـفأوعليهالمحكومإدانةعدمالوقائع أوالبياناتهذهشأن من


العقوبة

. 

: 

-1. 

-2

-3

.


. 

-4

-5 

. 

(1). 

206-212 . ( ) (1)
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الجز اإلجراءات المادةانظام 
ئية
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الثاين املبحث


(1) :السعوديوالنظاماإلسالميالفقهفيالغيابيةاألحكام نقض

المـدعىحجـجسـماعبعدهوسماعهوصحةالدفعإقامةوقتأن األصل

 يدفعوذلكعنيجيبأنعليهالمدعىمنالقاضيفيطلبالحكموقبل وأقواله

يـتمكنحتىمعينةمدةاإلمهالالقاضيمنالدفعمدعيطلبفإنيشاء بما

المـدةهذهتحددوالالكافيةالمدةيمهلهالقاضيفإندفعهإحضارمن خاللها

وقـدالخصمبحقإضرارذلكفييكونالبحيثالقاضييراهمابحسب بل

مـاقـدريمهلهأن بدالفقالواأيامثالثةيمهلهالقاضيأنالفقهاءبعض ذكر

الزمـانلتطاولأيامثالثةعلىيزيدوالبجرحهمالحاضرةالبينةإقامة يمكنه

أوالبلـدوعظـمالحالبحسبالثالثةدونفيمابرأيهويجتهدعليهازاد بما

(2). 
صغره


كانتفإذاالقاضيإلىيرجعالمدةتحديدأناهللارحمهالقيمابنرجحه والذي


القضايابخالفواسعوقتإلىيحتاجفإنهكثيرةفيها والحججمتشعبة القضية


القيمابنذكرفقدبقدرهكالفيمهلالصغيرة )
بـلأيـامبثالثةذلكيتقيد وال


بـلأمـدالــهيضربلمللحكامومرافعتهعنادهظهرفإنالحاجة بحسب

 (1)
جا أدب الماوردي 
2 لقاضي/
ج ، 359 
14 المغنى/
ج ، 94 المحتاج 411
4 مغنى.  /
الجز(2)  اإلجراءات نظام صدور ما بعد رقم الملكي بالمرسوم 
ئية/

28 في 39/7/
لم1422  هـ

من تصدر غيابية أحكام هناك منا تعد تصدر الغيابية األحكام أصبحت وإنما الشرعية 
لمحاآم
لدا قبل التابعة الجزائية فيلدوائر المظالم تنظرهالايوان التي المادة .قضايا  أنظر

الجزائية اإلجراءات  .نظام
(142)

من
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إبطالفيهكانفإذاالعدللتمامكانإنمااألمدهذاضربفإنالحكومة يفصل

(1)
الخصمإليهيجبلم للعدل(. 


إحضـارمنالدفعمدعييتمكنأاليحتملألنهالحكمبعدالدفعيصح كذلك


الحكمبعدحجةلـهتظهرقدأوالحكمبعدذلكمنيتمكنثمالحكمقبل دفعه


يليماسماوةالقاضيابنذكرالحقيضيقفال ) :
قبـلالـدفعيصح وكما

 .)(2)بعدهيصحالحكمقبلالدفعيصحوكما عدهابيصحالبينة إقامة

الذيالقاضيمنحينئذنقضهوجبالحكمنقضيوجبصحيحادفعاقدم فإذا

الحكـمكانفإذاحضورياالحكمكانإذافيماجاروهذاغيرهأوالحكم صدر

فـإنأكـدالـنقضلزمإذاونقضهفيهالنظرإلعادةالحاجةفإنغائب على

المـدعيمـنيسمعلموالقاضيتستكمللمالغائبعلى اءالقضفي الحجج

الغائـبإبقاءمعالحاضرةالحاجةلدفعكلههذاقبلالقضاءصحوإنما عليه

إذاعليـهالصادرالحكموإبطالحضرإذاللغائبالحجةوإرجاءحجته على


المغنىفيجاءالفقهاءبينعليهمتفقأمرصحيحادفعاقدم ) :
قـدمإن فإنه


عليـهيحكملمالشهودجرحفإنحضورهعلىالحكموقفالحكمقبل الغائب

 (1)
ج الموقعين 110
1 إعالم/
محم(2)  ولين الفص امع 
ج
س ي القاض ابن ب هير الش ي الروم رائيل إس ىود األول ة الطبع ماوة

ج1301 مصر ببوالق األميرية الكبرى المطبعة /1103 هـ
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القضاءادعيوإنعليهحكموإالجرحهمفإنثالثاأجلهالحاكماستنظر وإن

(1)
برئبهبينةلـهفكانتاإلبراء أو(. 


باقأنهالغائبعلىحكمهفييشترطالقاضيأنذكرواالفقهاءبعضإن بل

علـىحكمـهفيالقاضي ويشترط
( الماورديقاللـهاحتياطاحجته على


حكمـهإطالقيقتضيلئاللـهكانتإنوحجةحقعلىجعلهقدأنه الغائب

 .)(2)وتصرفهحججهإبطال عليه

أوعليـهالصادرالحكمحجيةعدميعنيالللغائبباقيةالحجةأنتبين وإذا

يبقيالغيابيالحكمفإن فائدةالغائبعلىالقضاءفييكنلموإالتنفيذه إمكان

ويثبتـهدفعـهالغائبيقيمحتىصدورهفورللتنفيذقابالالخصمعلى حجة

منكغيرهاالغيابيةفاألحكامالحكموينقضالتنفيذويتوقفالحجيةهذه فتزول

وهوالخصمينأحدغيابفيصدرالحكمأنغيراألخرىالقضائية األحكام

إذاالقضـيةبنظرالمختصالقاضيمنصادر يغيابحكمفكلعليه المدعي

حكـمكـانأوجلـيقياسأوجماعأوسنةأوكتابمنلنصمخالفا كان

الحكـمصـدرأوشـرعيعلمبدونأيوتخمينهحدسهعلىبناء القاضي

الغيابيـةاألحكـامتلككلفإنالدعوىبنظرمختصغيرقاضمن الغيابي

بالتاليالقضائيةاألحكامأنواعمننوع إالهيماالغيابيةاألحكامألن تنقض

 (1)
ج 95
14 المغنى/
ج (2)  الماوردي القاضي 328
2 أدب/
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خاصةبصفةالغيابيالحكمينقضعامةبصفةالقضائيةاألحكامينقضما كل

منلنصمخالفةكانتإذاتنقضالغيابيةاألحكامفإنالسعوديالنظامفي أما

المحكمةبواليةالمتعلقةلألنظمةمخالفاالحكمكانأوإجماعأوسنةأو كتاب

األحكـاميـنقضمـافكـلالدعوىبنظراختصاصهاأوتشكيلها حيث من

الغيـابيالحكمينقضالسعوديالنظامأواإلسالميالفقهفيسواء القضائية


عامةبصفةالقضائيةاألحكامتحتتندرجالغيابيةالقضائيةاألحكامألن . 
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اخلامسالفصل :
 بيةالعراململكة
يف
املظاملديوان
يف
التطبيق

مباحثثالثةوفيه السعودية


السعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمبديوان المقصود
: األولالمبحث.



الثأنيالمبحث :

مطلبانوفيهالمظالمديوان اختصاصات.



األولالمطلب :

اإلسالميالفقهفيالمظالمديوان اختصاصات.



الثأنيالمطلب :

السعودي لنظامافيالمظالمديوان اختصاصات.



الثالثالمبحث :
العربيـةالمملكـةفـيالمظـالمبديوانالعملي التطبيق

 . السعودية
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األول املبحث

السعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمبديوان المقصود

األفـرادبـينتنشـاالتـيالخالفاتبحلالقيامالرئيسيةالدولةوظائف من

للنـزاععرضـةالحقـوقتلـكتكـون دماعنحقوقهموحماية والجماعات


والمشاحة .



الرئيسيةسلطاتهاوأحدللدولةاألساسيةالدعائمأحدالعدلعلىالقائم فالقضاء


ومالــهنفسهعلىبالطمأنينةالدولةأفرادمنفردكليشعربواسطته الذي


الضعيفهوفيهمالقويوأنوالعدالةالحقفيسواسيةالناسوأن وعرضه


لـهالحقيؤخذحتىالقويهووالضعيفمنهالحق يؤخذ حتى.


أحكـامتطبيـقعلىحرصتلذااإلسالميةدولةالسعوديةالعربية والمملكة

األحـوالسواءبهمالمتعلقةاألموركافةفيرعاياهاعلىاإلسالمية الشريعة

اخـتالفعلـىالمحـاكمالمملكةوأنشأتالجنائيةأوالمدنيةأو الشخصية

وظائفهـاوتبينالمحاكمهذهترتبالتياألنظمةوأصدرتودرجاتها واعها أن

بـينالعدالةوتحقيقاألفرادبينالطمأنينةلنشروسلطتهااختصاصها وتحدد

1
(  . الناس(

(1) 
السلطة ونظام االسالمية الشريعة ضوء في السعودية العربية المملكة في القضائي  التنظيم

دريبص.د ، القضائة ال  301 سعود
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السعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمبديوانويقصد :
إداريقضـاء هيئـة


ويحـوزالريـاضمدينـة امقرهويكونالملكبجاللةمباشرةترتبط مستقلة

(1). 
الحاجةحسبلـهافروعإنشاءالديوانرئيسمن بقرار

1954
هـ1373عامالمملكةفيالمظالمديوانإنشاءتم وقد -

نصحيث م

الـوزراءمجلسديوانفيخاصةشعبةاستحداثعلىالوزراءمجلس نظام

إلىتقدم التيالشكاويجميعبتلقيالشعبةهذهواختصتالمظالمشعبة تدعى

تقترحهالتيالجزاءمتضمناعنهاتقريروإعدادفيهاوالتحقيقالوزراء مجلس

ديـوانبدايةفكانتفيهللتصرفالملكجاللةمقامإلىالتقريربرفعتقوم ثم

1955
هـ1374سنةوفيتحقيقكسلطة المظالم -
ديـواننظـامصـدر م

وقـد هــ1374/9/17 خ وتـاري 9759
/2/3رقمالملكيبالمرسوم المظالم


اسـمعليـهيطلـقمسـتقلديـوانإنشـاءعلىمنهاألولىالمادةنصت

 )

المظالمديوان (
ملكـيبمرسوميعينوزيردرجةمنرئيسبإدارته ويقوم


ديـواناصبحوبذلكلـهاألعلىالمرجعوهوالملكجاللةأماممسئول وهو

 .(2) الوزراءمجلسرئاسةديوانعنمستقال المظالم

بالمرسنظ(1) الصادر الم المظ وان دي مام م رق ي الملك ـ1402
/7/17اريخوت
51/وم 
ه )
ادة  الم

 ) األولى

السلطة التنظيم(2) ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في  القضائي

ص  .495 القضائية
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(1). 

: 

(1

(2

(3

(4

. 

(5. 

(6. 

(7

. 


وعـدداكثرأورئيسونائبوزيربمرتبةرئيسمنالمظالمديوان ويتألف


واألنظمـةالشـريعةفـيالتخصصذويواألعضاءالمساعدينالنواب من

وغيرهمواإلداريينالموظفينمنالكافيالعددبه ويلحق


بيجالتيوطالشربعضالمظالمبديوانالمعينيناألعضاءفي ويشترط

وهيفيهتوفرها

السعوديةبالجنسية التمتع

والسلوكالسيرةحسنيكون أن

القضائيةاألعماللتوليالكاملةاألهليةفيهتتوفر أن

بالمملكـةاإلسـالميةالشريعةكلياتإحدىمنشهادةعلى الحصول


لـهامعادلةأخرىجامعيةشهادةأوالسعودية العربية

عاماوعشرين ثنيناعنالسنيقلال أن

الصحية اللياقة


أوبالشرفمخلجرحفيأوتعزيزأوبحدعليهحكمقديكونال أن


اليـهردقدكانولوعامةوظيفةمنبالفصلتأديبيقراربحقه صدر

 اعتباره

المالثانيةالمادة المظ وان دي نظام ن ة ، م المملك ي ف ا وتطبيقه اإلسالم ي ف المظالم ة  والي

السعودية جعفر .د ، العربية أنس مصر ، محمد العربية النهضة  .73ص. دار

( ) (1)
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وان يدبااللتحاقأرادفيمنتوفرهاوبالمطلطالشروهي هذه

(1). 
المظالم

وحاجةتعقيدمنيكتنفهاومالعصراهذافيالناسبينالمشاكل كثرةل ونظرا

الطمأنينةونشرالعدالةيققحتلقضاياهمفيوالحكمالبتسرعةإلى الناس

قضاياحلألنسبقمانحوعلىالمظالموان يدنشئأالمجتمعأفراد بين

 ةمتخصصجهاتإنشاءطريقعنإاليتيسرالالسرعةوجهعلى األفراد


المظالمديوانالجهاتهذهومن لذلك. 

السعوديةوال(1) العربية المملكة في وتطبيقها اإلسالم في المظالم أنس .د ، ية 
.78ص. محمد
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الثاين املبحث

مظالم لاديوان اختصاصات

سط قلباالوزنليقيمواحدشخصالعدالةبزماميمسكأن األصل

سلموعليهاللـهصليالرسولعهدفيعليهلحالاكانما وهذا

لما هأنغيرسواهقاضدهعهأولفيللمسلمينيكن إذلم

ويعهدالبلدانإلىالوالةيبعثصاراإلسالمدائرة اتسعت

يتسعحيثالعدالةسيرحسنيقتضيهماوهذابعضهمإلى بالقضاء

لتنوعوقضاياهمالناسمشاكلوتتنوعسكانهاويكثرالدولة إقليم

منهمكلتخصيصجانبإلىالقضاةتعدد عىيستدممانشاطهم مظاهر

أوبجنسأوالدولةيمإقلمنمعينةبناحيةأوالقضايامنمعين بنوع

أنلإلماميجوزبقولـهمذلكعلىالفقهاءنصوقدالناسمنمعينة بطائفة

فيظرلناعمومأولالعمعمومفيظرلناعمومالقاضي يولي

فيالنظرخصوصأوالعملعمومفيالنظرخصوصأوالعمل خصوص

(1)
العمل خصوص. 

السلطة(1) ونظام اإلسالمية الشريعة ضوء في السعودية ة العربي ة المملك في القضائي  التنظيم

 . 535 ص . القضائية
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فهناكالقضاءبوحدةيخلالاالختصاصاتهذهمثل وتحديد

المتمثلاإلداريللقضاءواختصاصاتالعاديللقضاء اختصاصات

تنظرالتي االقضايفيالبتسرعةإلىيهدفمنهاوكلالمظالم بديوان

طرق تنفإنناالمظالمبديوانالمتعلقةالقضايافيالبحثهذاوبتطبيق فيها


فقطالمظالمديواناختصاصاتإلى . 
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األول املطلب

اإلسالميالفقهفيالمظالمديوان اختصاصات


المظالمناظر
(بـالمظالمقاضييسمى وكان (



المظالملردواقعةوأهماإلسالمقبلعرفت ديمةقعادةالمظالمفي والنظر


تنادىفقدالفضولحلفعقدعلىقريشفاق تاالجاهليةفيالعرب عند


المظالمردعلىفيهايتعاهدونحلفعقدإلىوسادتهاقريش زعماء


المظلوم وإنصاف.



سنةبعشرينبعثتهقبلوسلمعليهاللـهصلياللـهرسولحضره وقد


الفضولحلفجدعانبناللـهعبددارفيدتشه لقد
: البعثةدبععنه وقال

(1). 
النعمحمربهليأناحبوماألجبتإليهدعيتلو ما


فاءلالخوكذلكالمظالمفيبنفسهوسلمعليهاللـهصليالرسولنظر ولقد


ماآنذاكالمظالمناظراصاتاختصأهممنوكانتعدهمبومن الراشدون


باألحكامالمسمىمنهماكلكتابفيالفراءيعليوأبو اورديالممن كل ه ذكر


هياصاتاختصعشرةإلىوردوهاالسلطانية : 

للماورديص(1) السلطانية 
78 األحكام
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أوال :
الرعيةعلىالوالةتعديفي النظر

األموالمنيجبونهفيماالعمالجورفي النظر
: ثانيا

الدواوينكتابتجاوزاتفي النظر
: ثالثا

 والموظفينالجندتظلماتفينظر لا
: رابعا

الغصوب رد
: خامسا


إلىسم قنتهيوالشرعخالفعلىصبتتاغالتياألموال وهي


نوعين


االقوياء

(1)
:

نوعينإلىتنقسموهي-1 :

السلطانية الغصوب-2
وب غص

الموقوفةاألموال مراقبة
: سادسا

تنفيذهاعنالقضاةوقفالتياألحكام تنفيذ
: سابعا


الحسبةفيالناظرونعنهعجزفيما لنظر ا
: ثامنا:
ضعفبمنكر كالمجاهرة

الظاهرهالعبادات مراعاة
: تاسعا


التياالختصاصاتأهم تلكوالمتنازعينالمتشاجرينبين الحكم
: عاشرا


تواجهكيمةعااصاتاالختصهذهجاءتوقدالمظالمناظريباشرها كان


ونشرالعدالةولتحقيق نوعهاكانوأيامصدرهاكانأياالظلمصور كافة


اإلسالميالمجتمعأفرادبين الطمأنينة. 

للماورديص(1) السلطانية ص 83-80 األحكام الفراء يعلي البي السلطانية 
.79-76 واالحكام
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الثاين املطلب

السعوديةالعربيةكةالمملفيالمظالمديوان اختصاصات

متعددةاصاتباختصالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمديوان يختص

 ضالبعووردالديوانبإنشاءالخاصالمرسومفيبعضهاورد ومتنوعة

اتاصاختصنقسمأنويمكنأخرىمسائلبتنظيمتتعلقمراسيمفي األخر

أقسامثالثةإلى الديوان

األولالقسم

وهيالدقيقبالمعنياإلداريالقضاءمجالفيتدخل اختصاصات


والتقاعدالمدنيةالخدمةنظمفيالمقررةبالحقوقالمتعلقة الدعاوى


المعنويةالشخصيةذوات واألجهزةمةكولحاومستخدمي لموظفي


عنهمتحقينسوالمورثتهمأوالمستقلة العامة

متياإلداريةالقراراتفيبالطعنالشأنذويمنالمقدمة الدعاوى

أوالشكلفيعيبوجودأواالختصاصعدمالطعنمرجع كأن

 ةإساءأوتأويلهاأوتطبيقهافيالخطأأوواللوائحنظامال مخالفة

لسلطةارفضاإلداريالقرارحكمفيويعتبرالسلطة مال استع

: 

: (1)


 : 

. 

(1


(2


السعودية العربية المملكة في وتطبيقها اإلسالم في المظالم 
.86ص ،نسأ محمد.د . والية (1)
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طبقااتخاذهعليهاالواجبمنكانقراراتخاذعنامتناعها أو اإلدارية

واللوائح لألنظمة


واألشخاصالحكومةإلىالشأنذويمنالموجهةالتعويض دعاوى

أعمالهابسببالمستقلةالعامةالشخصية ذوي


التيبالعقودالمتعلقةالمنازعاتفيالشأن ويذمنالمقدمة الدعاوى


والمرادفيهاطرفاالعامةويةنالمعاألشخاصأحدأوالحكومة تكون


داقعأمالقانونيبالمعنيإدارياعقداكانسواءمطلقاالعقدهو بالعقد

العملعقودذلكفيبما خاصا

 يقوالتحقالرقابةهيئةمنترفعالتيالتأديبية الدعاوى

نيالثاالقسم

ئيالجناالجزائيالقضاءمجالفيتدخلاختصاصات

التزويرجرائمبارتكابالمتهمينضدالموجهةالجزائية الدعاوى

نظاماعليها المنصوص

الرشوةمكافحةنظامفيعليهاالمنصوص الجرائم

اإليض ص ةحيا المذآرة المظالم ديوان  .212 لنظام

. 

(3

(4

. 

(1). 

. (2) (5

 : 

( 3 وهي(  (
 ): 

(1

. 

(2. 

(1)

 ( ) ( ) (2)

 (3)
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عام الصادرة المظالم ديوان المادة1402 نظام هـ

ص اإلسالم في المظالم  . 86 والية

، هـ ، د ، ج ، ب ،أفقرةالثامنة



43 (3
رقمالملكيالمرسومفيعليهاصوصنالم الجرائم

 هـ1377وتاريخ


الصادرةالعامةاألموالمباشرةنظامفيعليهاصوصنملا الجرائم

 هـ1395ريخاوترقمالملكي بالمرسوم


والمخالفاتالجرائمبارتكابالمتهمينضدالموجهةالجزائية الدعاوى


ءاالوزر سمجلرئيسمنأمرصدرإذااألنظمةفيعليها المنصوص

بنظرهاالديوان إلى

الثالثالقسم

وهيتلفةالمخاألنظمةتضمنتهامتفرقةأخرى اختصاصات

األجنبيةاألحكامتنفيذ طلبات

خاصةنظاميةنصوصبموجبالديواناختصاصمنالتي الدعاوى

أوبمراسيمتصدرالتيالنصوص هيالنظاميةصوصنبالويقصد

ساميةأوامرأوءاالوزرمجلسمنبقراراتأو ملكية أوامر

المادة المظالم ديوان و نظام

/11/29 :
. 

(4

(5

/10/23 :
 77. 

(1). 

: 

(2): 

(1. 

(2. 

) 

(3)(. 

( ) (8)
فقرة  (1)

ص(2)  اإلسالم في المظالم  . 87 والية

اإليضاحية صل المذآرة المظالم ديوان  (3) .212نظام
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(3

هيراماإحالةلـهيجوزالوزراءمجلسفإنسبقماكلإلى باإلضافة


1المظالمديوانإلىوقضايامواضيع من( 
 .لنظرها(


شاملةجاءتالمظالمديواننظامعليهانصالتياالختصاصاتأن ويالحظ


التيالمنازعاتفيللفصلالعام الختصاصاالمظالملديواناصبح بحيث


واقعةأمعقداأمقرارامثارهاكانسواءفيهاطرفااإلدارةتكون )
في كما


الثامنةالمادة من
) د ، ج ، ب ،أ الفقرات.



السيادةبأعمالالمتعلقةالطلباتبنظرالمظالمديوانيختصال ولكن


فيداخلـهتاقرار أوأحكاممنالمحاكمتصدرهلمابالتصدي أو

(2)
واليتها. 


المظالملديوانالتجاريةالمنازعاتحسمهيئةاختصاصاتنقل :


26/11
وتاريخ 63/مرقمالملكيالمرسوم صدر/
1424
بنقل هـ


لسنةابدايةمناعتباراالتجاريةالمنازعاتحسمهيئات اختصاصات

المحاكمتنشاأنإلىالمظالمديوانإلى هـ
/1409 هـ1408 المالية

 . هـ1401 سنة167رقمالوزراءقرارفيلـهاالمشار المتخصصة

عام(1) الصادر المظالم ديوان نظام المادة1402 ديوان 
هـ )

الثامنة (

فقرة ) 

ح ، ز ( 

اإليضاحية(2) صل المذآرة المظالم ديوان 212
نظام . 
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التجاريةالمنازعاتحسمهيئةاختصاصاتنقلتمالقرارهذاعلى فبناء


هـ1409- هـ1408سنةمنابتداءوذلكالمظالم لديوان.



دمتقوالتيالتجارية نازعاتالمحسمهيئةعلىالمعروضةالدعاوى أما

منفليست هـ
- 1408 هـ1407الماليةالسنةنهايةحتىالتجارة لوزارة

 .(1)المظالمديوان اختصاص

ص(1) المظالم ديوان لنظام اإليضاحية 
.236 المذآرة
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الثالث املبحث

: السعوديةالعربيةالمملكةفيالمظالمبديوانالعمليالتطبيق

1422
سنةالجزائيةاإلجراءاتنظامصدور بعد
أحكـام نـاكهيعـدلم هـ


جميـعأنعلـىالنظـامنصحيثالشرعيةالمحاكمقبلمنتصدر غيابية


،141 المـادة
( حضـوريةتكونالشرعيةالمحاكممنتصدرالتياألحكام

(142
التابعةالجزائيةالدوائرقبلمنالغيابيةاألحكامصدوراقتصر وبالتالي

قواعـد من
(19) مادةالنصتحيثتنظرهاالتيالقضايافيالمظالم لديوان


موعـدبلـغإذاالمـتهمأنعلىالمظالمديوانأمامواإلجراءات المرافعات


ًاغيابيعليهتحكمأنللدائرةجازيحضرلمفإنطلبهيعاديحضرفلمالجلسة.



لـديوانالجزائيـةالـدوائرمـنالصادرةالقضاياعلىالبحثاقتصر لذا

 . المظالم
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األوىل القضية


هـ1424 لعام 7/ ج/ د/510رقم حكم


رقمالتزويرقضيةفيالسابعةالجزائيةالدائرةعن صادر/21494

عـام ق

1424

جدةبمدينةالمظالمبديوانهـ .



/ منالمقامة


/ األول


/ الثاني

 : منكلعليهمالمدعىضدنجدهوالتحقيقالرقابةهيئة

الجنسية يمني

الجنسية سعودي

الجنسية سعودي
/ لثالث ا

الجنسية فلسطيني
/ الرابع


: الوقائع


بجـدهوالتحقيـقالرقابـةهيئـةخطـاببجـدهالمظالمديوانإلى ورد

 في2727/14 رقم

 هـ1423

3/6/
1424
609
رقماالتهامقراربهالمرفق هـ
لعام ج

إنالً ئاق لمتهمينامواجهةفياالدعاءممثلوادعىمشفوعاتةمع

 : عليهمالمدعى


النيـه حسـني
-بجدهالكبرىالمحكمةموظفيمع ساهموا-

التزويـر فـي

فيمزورةواقعةوجعلالحقيقةخالفعلىبياناتبإثباترسمية بمحررات

لوالدغيبيةصكإصداربطلبالجهةلتلكتقدموابأنصحيحةواقعة صورة

حـداممـاالرابعالمتهموتزكيةوالثالث يالثانالمتهموبشهادةاألول المتهم

الرسميةومكاتباتهمومحاضرهمبسجالتهمذلكإثباتإلىالجهةتلك بموظفي
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جريمـةبـذلكفتمتللحقيقةبالمخالفةلوالدهغيبيةصكاألولالمتهم ومنح

 . التزوير

ذورفيمـااالتهاممحلالمزورالرسميالمحررفقطاألولالمتهم استعمل

علـىشـقيقتهقرانوعقدالشرعيالمأذونأمامبصحتهباالحتجاج أجله من


. المحرربتزويرعلمهرغمالرابعالمتهم

المتهماالستجوابحضرالمظالمديوانأعضاءقبلمناستجوابهم وعند

فـيموزعايعملابنهأنأفادالذيالرابعالمتهمووالدوالثالثوالثاني األول

ذلكوكانالقادمةالجلسةفييحضرهسوفوأنهالحضور عيستطولم شركة

9
بتاريخ
الجلسةبموعدوأعلماالتهامقرارعلىابنهاطلعوقد
هـ1424/4/

الخطـابعلىالدائرةإطلعت هـ 
1424/5/26الموافقالسبتيوم وبجلسة


في 5143902رقمالشماليةقسمالشرطةمديرمن الوارد/5/15

هــ1424

 .. الرابعالمتهمطلبمتأنه المتضمن

يحضرلمولكنبإحضارهالمنزل


فـيوالدهتبليغوتمالعمدةطريق عن

 .



الرسـميةالجريـدةطريقعنالرابعالمتهمعناإلعالنالدائرةوقررت .


بـأناألولالمـتهماعترافالمتضمنةواإلجابةالدعوىعلىبناءإنه وحيث

وأنـهالـيمنفـيوالدهبوجود علمونيكانواوالرابعوالثالثالثاني المتهم

علـىشقيقتهتزويحأجلمنلوالدهغيبيةصكاستخراجفيبرغبته اخبرهم

يهـدفكانبأنهالثانيالمتهمواعترافأختهسمعةعلىاًظافحالرابع المتهم


كانأنهالثالثالمتهم واعتراف
زواجهافيوأختهأختهابنمساعدةذلكمن . 
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للمـتهمبالنسـبةأمازواجهافيالخيروعملالمراة رستإلىذلكمن يهدف


بأنوقرروالدهحضروقدالديوانخطاباتبموجببالحضورأعلنقد الرابع


فـيللحضـورومستعدالجلسةبموعدتبلغوأنهاالتهامقرارعلىأطلع ابنه


يحضرولمالقادمةالجلسة .

. ًاغيابيعليهالحكمالدائرةترىكذلك


: الحكم


يمنـي /............... األولمـنكالًبإدانة ًاحضوري والًأالدائرةحكمت


سعودي /........... والثالثالجنسيةسعودي
/............... والثانيالجنسية


بالنسـبةاالستعمالوجريمةالدعوىهذهفيإليهمالمنسوبالتزوير بجريمة


توقيفهتاريخمن تحتسبسنةمدةبسجنهمنهمواحدكلوتعزيراألول للمتهم


ريالآالفخمسةمنهمواحدكلوتغريمالقضيةهذهذمةعلى .



ًاثاني:

الجنسـيةفلسـطيني
/ ................. ( الرابـعالمتهمبإدانة ًاغيابي (



سنةمدةبسجنهعنهاوتعزيرهالدعوىهذهفيإليهالمنسوبةالتزوير بجريمة


ولـه . ريالآالفخمسةوتغريمهيةالقضذمةعلىتوقيفهتاريخمن تحسب


تبلغهتاريخمن اًوميثالثينخاللالحكمعلىاعتراضيةالئحةتقديمفي الحق


به . 
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. والثالثوالثانياألولعنفقطالسجنعقوبةتنفيذوقف : ًا
ثالث

 : المضمونتحليل


هـيالقضيةأننرىالقضيةوقائعإلى بالنظر
:والً أ)
بمحـررات تزويـر

فـيالمظالمديواناختصاصاتفيتدخلالتيالقضايامن والتزوير
) ية رسم


الجنائي
( الجزائيالقضاءمجال (

ضـدالموجهـةالجزائيـةالدعاوى وهي


اسـتجوابوعنـد اًماظنعليهاالمنصوصالتزويرجرائمبارتكاب المتهمين


التفصيلباستجوابهموتموالثالثوالثانياألولالمتهمحضراألربعة المتهمين


الرابعالمتهميحضرولمالقضيةعن )
منأكثربلغ ولقد ) البحثمحوروهو


أنيجبالغائببأنالنظريالجانبفيذكرناهماوهذاالجلساتبموعد مرة


يحضـرلملكنهدفوعةوإبداءالحضورلهيتسنىحتىالجلساتبموعد يبلغ


. ًاغيابيعليهحكموبالتالي


التحايـليتخـذالناسبعضأنالبحثمنالنظري لجانبافي ذكرنا
: ًا ثاني


المـتهمكونالقضيةهذهفيحدثماوهوالحكممنللهربالحضور وعدم


بأنـهشهدلكنهالحياةقيدعلىموجوداألولالمتهموالدأنعلمعلى الرابع


الحكمجلسةيحضرلموبالتاليللحقيقةمخالفوهذاغائب .



ذلـكطرقومنللمتهمالقاضيإحضاركيفيةالثاني فصلالفي ذكرنا : ًا ثالث


المتهمطلبتمفقدالقضيةهذهفيحدثماوهوأعوانهطريقعن إحضاره


قـرارعلـىإطالعهمعيحضرلمولكنهوالعمدةالشرطةطريقعن الرابع


. ًاغيابيعليهالحكمتملذاالقادمةالجلسةفييحضرسوفبأنهوتأكيدهاالتهام
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الثانية قضية ال

 هـ1421 لعام 7/ ج/ د/320رقم حكم


السابعةالجزائيةالدائرةمن صادر

 هـ1421لعام ق
2/1050/رقممزيفةعملهترويجقضية في


/..................... فيهاالمتهم

الوقائع

الجنسية سعودي

 :


عصـابةعلـىالقـبضألقتالمباحثأنفيالقضيةهذهوقائع تتلخص


/............ ويدعىأحدهممعوبالتحقيقالمزيفةالعملةتوزيعأعمالس تمار


مـنعليهـايحصـلأنهفأخبرالمزيفةالعملةمصادرعنالجنسية نيجيري


حيـثالالزمةالخطةإعدادفتمالجنسيةسعودياهللاعبد أبو
/ يدعىشخص


مـنعينـاتإحضارمنهوطلباهللاعبدأبيعلىالنيجيريالشخص اتصل


بإحضـاراهللاعبدأبوفأستعدعندهالموجودالزبونيراهالكيمزيفة عمالت


بـينالتفاوضوتمريالمليونخمسينطلبلوحتىالزبونيريدهمبلغ أي


المليونسعرأن
هللا
عبدأبوفأخبرهالمليونسعرعلىاهللاعبدوأبو النيجيري


النيجيـري الشـخص فأخذ 3رقمتعتبرالعينةألنريالألفوخمسين مائة


وطلباهللاعبدأبوفرفضفقطريالألفمائةالمليونسعريكونبأن يطالبه


الموافقاألربعاءيومذلكوكاناهللاعبدأبيمقابلة النيجيري/5/19
 هـ1419


إلـىيحضـرسوفإنهلهوقالالدارمنالخروجرفضاهللاعبدأباأن إال

السـاعة هــ
1419/5/20 افقالموالخميسصباحالنيجيريالشخص منزل


أفـرادأحـدالزبـونبدوروقاممنزلهإلىحضرناوبالفعلاًحابص العاشرة
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مزيفـةنقديـةأوراقوأريدمستعجلأنااهللاعبدالبيالزبونوقال المباحث


عثـرتالتيالمضبوطاتمنعينهالزبونلدىكانحيثهذهمندقة أكثر


مليـونخمسـينولوأجيبمستعدأنا رابشاهللاعبدأبووقالالمباحث عليها


ريال .
األلـوانوتناسقالتزييفدقةحيثمنتتفاوتالعمالتأسعار ولكن


ريـالالخمسـمائةفئـةنقديةورقةبإبرازوقامدقيقةمعيالتيالعينة ولكن

بأربعمائةالمليونيكونالعينةهذهمثلان وقال
583478/ 287برقم مزيفة


اهللاعبـدأبـيعلـىالقبضتمالعينةعلى االستحواذتمأنوبعدريال ألف


. بجرمةاًسبلتم


المدعواهللاعبدأبيمعوبالتحقيق ................
موظـفالجنسية سعودي


لعـامرمضـانشـهربعدمنأنهأفادجدةبمحافظةالبريديةالشعبة بإدارة

1418
مـن هاعلييحصلوأنهالمزيفالنقدوترويجبحيازةيتعاملوهو هـ


فلسـطيني /.............. والمدعوالجنسيةنيجيري
/................. المدعو


المـتهمطلبـتالـدائرةإنوحيـثاًشرعأقوالهعلىصادقوقد الجنسية

عـاملمديرالموجهالديوانخطاببموجب هـ
1421/8/4بجلسة للحضور

11/7
في 2
338/رقممكةبمنطقة البريد/
1421
يحضر لمالمتهمأنإال هـ

لـمالمتهمأنإال هـ1424/10/21فيأخرىجلسةوحددتالجلسة بموعد

يحضـرلمأنهإال هـ
1421/12/25بتاريخأخرىجلسةلهوحددت يحضر

 . الجلسةموعد
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المادةنصت وقد (19)
ديـوانأمـامواإلجـراءاتالمرافعاتقواعد من


فإنطلبهيعاد يحضرفلمالجلسةموعدبلغإذاالمتهمأنعلىنصت المظالم


. ًاغيابيعليهتحكمأنللدائرةجازيحضرلم

المنسـوبةالـدعوىصحةللدائرةثبتفقدالقضيةأوراقعلى وباالطالع

ريالالخمسمائةفئةمنالمزيفبالنقدبالتعاملقيامهعلىتنطويالتي للمتهم

 نيجيـري ... /................المـدعوعلىوترويجهاسعوديريال والمائة

الـدائرةاسـتمدتوقدعليهالقبضعندالمزيفالنقدعينةوتقديمه الجنسية

عليـهالقبضمحضرومنإليهنسببمااًشرعالمصدقاعترافهمن قناعاتها

المزيفـةالعملـةترويججريمةحقهفييشكلمماالمزيفةالعملةمن والعينة


المادتينفيعليهاوالمنصوصإليه المنسوبة (7-2 )
الملكـيالمرسوم من

 . هـ1379 لعام 12 رقم


: احلكم


الجنسـية سـعودي
/.......................... بإدانـة ًاغيابيالدائرةحكمت


عنهاوتعزيرهإليهالمنسوبهبالمملكة اًماظنمتداولةلعملةمقلدةعملة بترويج


يةالقضـهـذهذمـةعلىتوفيقهمدةمنهاتحسبسنواتخمسلمدة بسجنه


ريالألفثالثينمبلغوتغريمه .



املضمونحتليل :


مجـالفـيتـدخلمزيفـةعملـةتـرويجوهيالقضيةهذهأن نجد


يـدلالقضـيةوقائعإنوحيثالجنائيالقضائيالمظالمديوان اختصاصات


................ المتهمطلبتمأنهعلى
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مـرةمـنأكثـرالجنسية سعودي

-1



-2


كـلوماأخرىجلساتلهحددتوقديحضرلم نهأإالالحكمجلسة لحضور


فقـررتالحضورعدمعلىأصرولكنهأقوالهوسماعدفوعهإلبداءإال ذلك


. ًاغيابيعليهالحكمالدائرة


تـموقدالجلسةبموعدالغائبيبلغحتىحكمأيإصداريحوز ال
: ًاثاني


للحضـور مسـتعدبأنهأقرحيثالجلسةبموعدالقضيةهذهفيالمتهم تبليغ


مكـةبمنطقـةالبريـدعاممديرخطابرفقللدائرةالمرسلإقراره حسب


رقم المكرمة /7838
19/10
في 15/
1421

الجانـبفيذلكذكرناوقد هـ


يسـتطيعحتىالحكملجلسةبالحضورعليهالمدعىإبالغيجببأنه النظري


ولكنهتبليغهتم القضيةهذهوفي ًاغيابيعليهيحكمفاليبلغلموإذادفاعه إبداء


ًاغيابيعليهحكملذايحضرلم. 
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الثالثة القضية
 هـ1414 لعام 3/ ت/157رقم حكم

 . بالدمامالمظالمديوانبمقرهـ
1414/5/4بجلسة الصادرة

: الوقائع

أمينيعمل الذيالمتهمبأنالوقائعتتلخص  / ...................... المدعو

فحـررالبنـكعمالءأحدأموالعلىاستولىبالدمام الرياضبنك صندوق


كونتر " شيكاتثالثهيبيانات "

البنـكلعميـلنسـبهامتفاوتـة بمبـالغ

 /.................. المدعو

عليهاوضعأنبعدلمبالغهااستالمهثملهاتحريرهيفيد


بماالمذكورللعميل ًازورنسبهابتوقيعات ووقعها


. األختام


وصرفهاالشيكاتهذهبتزويرقام بأنه 
المدعواعترفد وق ............... /



اًشرعاعترافهوصدق .


1414/2/15
بجلسةللحضورالمتهمطلبتالدائرةإن وحيث
بموجـب هــ

 فـي 2
675/رقـمالريـاضبنـكفـرعلمـديرالموجهالديوان خطاب


بتـاريخأخـرىجلسةله ددتوحيحضرلمالمتهمأنإال هـ1414/1/26

1424/4/10

ًاغيابيعليهالحكمالدائرةقررتلذايحضرلمالمتهمأنإال هـ.



الحكم :


الجنسـية سعوديبإدانة ًاغيابيالدائرةحكمت  / ...................... المتهم

مـعونصـفسنةبسجنهتعزيرهإليهالمنسوبةواالستعمالالتزوير بجريمة

للمـواد اًقبطريالآالفةخمس تغريمه

 . التزوير

)
5، 6،
10
(
مكافحـةنظـام مـن

 : المضمونتحليل

139





والًأ:
قضـاياالجنـائيالقضائيالمجالفيالمظالمديواناختصاصات من


وقـدالتزويـربعملية بقيامة
.................. المتهماعترفوقدالتزوير


المرسلالديوانخطاب موجببأقوالهلسماعلحضوره اًموعدالدائرة حددت


سماعمنالبدالمتهمألنيحضرلمالمتهمولكنالرياضبنكفرعمدير إلى


الحكمصدورإلىأدىالحضورعدمعلىإصرارهولكندفوعهوإبداء أقواله


الناسلحقوقصيانةالغيابيةاألحكامألن ًاغيابيعليه .



ًاثاني:

لكـيبطلبهوذلكالغائب وقحقكفالةعلىاإلسالميةالشريعة حرص


تطبـقالتـيالدولمنالسعوديةالعربيةوالمملكةالمحاكمةجلسات يحضر


لـهوتحددتطلبهحتى ًاغيابيأحدعلىتحكماللذااإلسالميةالشريعة أحكام


علـىحرصهاعلىيدلممامرةمنأكثرالمحاكمةجلساتلحضور موعد


نفسهعلىالدفاعفيحقوقهصيانة .



الرابعة القضية
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 هـ1401لعام
هـ2/ 146/هـ
رقم حكم

 هـ1401لعام ق
2/456/ رقمالقضية في


بجدهالمظالمديوانبمقرهـ
1401/10/18بجلسة الصادر .


الوقائع :



األولىالمتهمتينأنفيالوقائع تتلخص…………… ..
المتهمـة وابنتها


إلى هـ1400/8/10في حضرتاالجنسية باكستانيتا
……………… الثانية


بتأشـيرةالثانيـةووالداألولىزوجمحرمهمامعالسعوديةالعربية المملكة


محرمهمـافتركتـاالمملكـةفـيالبقاءلهماعنثمواحدشهرلمدة عمرة


إقامـةبطاقةمنهماكلاصطنعتأنبعدالمنورةالمدينةفيوبقيتا يغادرهما

97881
رقـمإحـداهماتحمـل جـدةجـوازاتإدارةإلىمنسوبة مزورة


9/8
في/
1401

رقمواألخرى هـ /37949

واسـتعملت هـ1400/8/15 في

سـرقةقضـيةفـياتهامهمابمناسبةمعهاضبطتالتيبطاقتهامنهما كل

 باكسـتاني .. ……………الثالثالمتهمأنوالثانيةاألولىالمتهمتان وقررت

بطاقـةلكلريالألفمقابل طاقتينالبهاتينلهماأحضرالذيهو الجنسية

اتضـحالدائرةقبلمنالثالثالمتهمطلبوعندبتزويرهمامعرفتهما وانكرتا


السعوديةالعربيةالمملكةخارجأنه .



يتعلـقفيماوالثانيةاألولىالمتهمتينأقوالعلىتعولالالدائرةإن وحيث


علمهمـابعدميتعلق ا وفيم ……………… الثالثالمتهمإلىالتزويربنسبة


قـدوالثانيةاألولىالمتهمينأنثبتتقدملماإنهحيثومنالبطاقتين بتزوير

 . بتزويرهاعلمهمامعواستعمالهمارسميةمحرراتفيتزويرارتكبتا

 : الحكم
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 والمتهمـة ……………/األولى
المتهمةبإدانةحضورياوالًأالدائرة حكمت

المنسـوبةواالستعمالالتزويربجريمة نسيةالج باكستانيتا الثانية …………/



بالمادتينعليهاوالمعاقبعليهاالمنصوص إليهما)
5،
6
(
مكافحـةنظام من


علىتوقيفهماتاريخمنتحتسبواحدةسنةمنهماواحدةكلوسجن التزوير،


. ريالألفمنهماواحدةكلوتغريمالقضيةهذهذمة


ًاثاني:

الثالثالمتهمإدانةعدم اًيبايغ ………………
الجنسية باكستاني


. األدلةكفايةلعدمإليهالمنسوبةتزوير لابجريمة

 : المضمون
تحليل

الظـنمجـردالواليقينالجزمعلىتبنىأنيجباإلدانةأحكام أن 
والًأ :



إعمالهـاالقاضيعلىيجبفإنهالمتهمبراءةتؤكدأدلةظهرتفإذا والشبهة


الثالثالمتهمإلدانةكافيةتكنلماألدلةإنحيث ضيةالقهذهفيظهرما وهذا


بعـدمالحكـمالجزائيةالدائرةقررتلذاواليقينالجزمحدإالتصلال ألنها


إدانته .



ًاثاني:

الثالـثالمتهمأننجدالقضيةإلىبالنظر …………

اًموجـود كـان


المتهمتين نلكوضدهاألدلةتوافرلعدمولكنالسعوديةالعربيةالمملكة خارج


وقدرهبمبلغالمزورةالبطاقتينلهماأحضرالذيهوأنهذكرتاوالثانية األولى


الغيابيةاألحكامأنيؤكدممااإلدانةبعدم ًاغيابيالدائرةحكمتفقدريال ألف


لهاالمقدمةاألدلةحسبوذلكاإلدانةبعدمأوباإلدانةسواءتصدر .
مـا وهذا


فإنهالغائبتبرئأدلةلهظهرتإذاالقاضيبأن يالنظرالجانبفي ذكرناه

 . بهايعمل


اخلامسة القضية
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 هـ1400 لعام 88
/1/هـ
رقم حكم

 هـ1400لعام ق
11/267/ رقمالقضية في


بالرياضالمظالمبديوانالمنعقدةهـ
1400/12/25بجلسة الصادرة .


الوقائع :



سـعودي /................... المـدعوأنفيالقضيةهذهوقائعتتلخص

.


 /.................... المـدعوإلىرشوةسعوديريالألفمبلغقدمالجنسية

نظاميةغيربطريقةهاتفهنقللقاءوذلكالجنسيةأردني


سـعودي / ....................... األولالمـتهماعتـرفمعهماوبالتحقيق


للمــتهمســعودي لريــاألــفوقــدرهاًمبلغــدفــعقــدبأنــه الجنســية

 /................. الثاني

بذلكالثانيالمتهمواعترف


نظاميـةغيربطريقةهاتفهنقللقاءالجنسية أردني

 .

اًشرعاعترافهماوصدق .
الـدائرةإن وحيـث

وحددتيحضرلمأنهإال هـ
1400/8/8بجلسةللحضوراألولالمتهم طلبت

أخرىجلسةوحددت يحضرلمأنهإال هـ1400/7/16بتاريخأخرى جلسة

عليـهتحكـمأنالدائرةرأتلذايحضرلمولكنه هـ
1400/12/25 بتاريخ


المـتهماعترافعلى ًءوبناالجلسةموعدفيالثانيالمتهمحضروقد ًا غيابي

 . اًشرعالمصدقالثانيالمتهمواعتراف
. اًشرعالمصدقاألول

 : الحكم
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الثانيمالمتهبإدانة ًاحضوريالدائرة حكمت .........
بجريمةالجنسية أردني

الرشـوةمكافحةنظاممناألولىبالمادةعليهاالمعاقبإليهالمنسوبة الرشوة

. سنةوسجنه

ًاثاني:
الجنسية سعوديالمتهمإدانةغيابيا  / ..................... األول

 نظاممناألولىبالمادةعليهاوالمعاقبعليهاوصصنالمالرشوة بجريمة

سنةمدةوسجنهرشوةالمكافحة .


المضمونتحليل :



والًأ :
فـيتـدخلالتـيالرشـوةقضايامنوهيالقضيةوقائعإلى بالنظر

الجنـائي
( الجزائيالقضائيالمظالمديواناختصاصات (
الجـرائم وهـي

موعـدمـنأكثرحددقدأننجدالرشوةمكافحةنظامفيعليها المنصوص

لجلسـةالجنسـية سـعودي
/....................... ولاألالمـتهم لحضور

الحكـممنوالتهربالتحايلبابمنوذلكغيابهعلىأصرولكنه المحاكمة


بعـضأنالنظريالجانبفيذكرناوقد ًاغيابيعليهالحكمالدائرةرأت لذا

مظهرذلكأنأوالحكممنللتهربإماالمحكمةحضورمنيتهربون الناس
 . ًا
غيابيعليهحكموبالتاليلهم إذالل

الحكـمجلسةيحضربأنعليهالمدعىحقوقاإلسالميةالشريعة كفلت 
ًاثاني:


عـدمحدودفيولكنإليهالمنسوبةالتهمةومعرفةدفوعةإبداءيستطيع حتى


ضـياعإلىالحضورمنعليهالمدعىتهربيؤديفقدالناسحقوق ضياع


حقـوقضـياعلعدمضمانةالغيابي حكمالكانوبالتاليأصحابهعن الحق


الناس .


الغيابيـةاألحكـاملقلـةوذلـكالقضايامنعليهالحصولاستطعتما هذا

اإليجابيةالنقاطمن وهذه
. المظالملديونالتابعةالجزائيةالدوائرمنالصادرة

كـالحضورعلىأحكامهاصدورفيتؤكدحيثالمملكةفيالمظالم لديوان

 . الخصمين
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 اخلامتة
 النتائج


: يليماأهمهانتائجالموضوعلهذادراستيخاللمنليظهرلقد


والًأ:

وتطبيقهاوشؤونهمالناسبحياةتتعلقلكونهاالوالياتأهممن القضاء

الناسبينالعدلنشرإلىيؤدياإلسالميةالشريعةألحكام اًقفو

العلميةالناحيةمنكبير رقدعلىيكونأنالقضاءمنصبيتولىفيمن فيلزم

علـىبـهوالقيـامالمنصبهذاأعباءتحملعلىاً در اقيكونحتى والخلقية

 . المشروع
الوجه

لمالذيعليهالمدعىالخصمهوالبحثهذافيبهالمرادالغائب أن 
ًاثاني:



لىعيبقىبحيثحقوقهاإلسالميةالشريعةكفلتوقدالمحاكمةجلسات يحضر


قلتطبيذلككلوحضرإذادفوعهإلبداءوذلكحكمعليه صدرإذا حجته


الناسبينةالعدالمبدأ .


المشـروعةوالمرافعـاتباإلجراءاتالتقيدضرورةعلىالبحث يؤكدثالث  : ًا

الشـرعيةبـالطرقالكامـلااللتزامعنفضالالغائبعلىالدعوى إلقامة


. عليهالحقوقإلثبات

 : اًعبار

حالبهالمحكومواسترجاعوجرحهمالشهودعلىوالتعرفعليها واعتراضه

الـدعوىكدفعـهالغائـبحقـوقعلـى الميةاإلسالشريعة حرص

بهتمتازما وهذا
. عليهالمحكومالغائبحقوقلكفالةذلككلالدعوىبطالن


. اإلسالميةالشريعة


اًمساخ :

الغيابي،الحكمشرعلذاالناسوأموالحقوقعلىالمحافظة وجوب


بهيرادوإنمابهأواإلضرارعليهالتجنيبهيرادالالغائبعلىالحكم فجواز


مـنأمـامبالحقوقوالوفاءالواجباتأداءفيالتقصيرأوالتحايلأبواب سد


بالباطلالناسأموالألكلاألنظارعنوالغيابالتوارييستغلواأنيريدون . 
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اً دساس:

الشـريعةأحكـام تطبيـقعلـىالسعوديةالعربيةالمملكة حرص


منيقدمهبماواالهتماملهواالحتياط ًاغيابيعليهالمحكومومراعاة اإلسالمية


أوحضـورياالحكـمكانسواءعليهللمحكومالنظاميتيحكماواعذار حجج


النظرإعادةوالتماسالتمييزطريقعنالحكمفيالطعنفيالحقغيابيا .


وفيـهإالكتابمنوماوحده
هللا
الكمال فإنالتقصيرعنأعتذرالختام وفي


ولو : ( تعالىقالوعدالً اًقدصكلماتهتمتالذيالكريماهللاكتابإالاختالف


أوجـدتقـدأنيأدعي وال
) ًاكثير اًفالتخافيهلوجدوااهللاغيرعندمنكان


الحمـدولـهاهللافمـنأصبتفإنالبشرجهدفهذااًصقانأتممتأو ًا مفقود


دعواناوآخرالعوراتويسترالعثراتيقيلأناهللافنسألأخطأتوإن منة، وال


العالمينرب
هللا
الحمدأن . 
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األلف حرف( 


دالتنفيذوالتقاضيإجراءات1- .
عبدلك ملاجامعةعمر،الشيخ محمد

األولىالطبعة العزيز

-2



. هـ1409


بنمحمدبنعليالحسنالبن يةالدينوالوالياتالسلطانية األحكام

1386
الثانيةالطبعةالماوردي حبيب
البابيمصطفىمطبعة هـ،

 . مصروأوالده،الحلبي


واإلمامالقاضيرفاتوتصاألحكامعنالفتاويتمييزفي األحكام3-


عبدجمعةإدريسبنأحمدالعباسأبيالدينشهابالقرافي لإلمام

1995
هـ1416 ،الثانيةالطبعةغدهأبو الفتاح -
وعاتبطالممكتبة م

 . سورياحلب،اإلسالمية،


د . الغيابيةالجنائيةاألحكام 4- .

الثانيةالطبعةخطوهأبوشوقي أحمد

1997

مصرالعربية،النهضةدار م،

-5
1392
سنةطبعةالماوردي،محمدبنعليالقاضي أدب
عةطبم هـ،

 . بغدادالعاني،


بنإبراهيماسحاقابن دينالشهابالقضاةلقاضيالقضاء أدب6-


محمد . دتحقيقي،عفلشااالحمويالدمأبيبابنالمعروفاهللاعبد


العربيةاللغةمجمعالزحيلي،مصطفى

-7


 . دمشق

بنمحمداهللاعبدأبيالدينشمسالعالمينربعنالموقعين إعالم


هـ1389سنةطبعةالجوزيةالقيمبابنالمعروفبكر أبي-



هرة اقلاالمدني،مطبعة م،1969


المراجــــــع

 .
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-8

علىالحسنأبيالدينلعالءالخالفمنالراجحمعرفةفي اإلنصاف


، هـ
1419عامطبعالتركياهللا عبدتحقيقالماورديسليمانابن  . د

 .الرياضاإلسالميةوالشئوناألوقاف وزارة

الباء حرف
-9

دينب لعاازينالنسفيأحمدبناهللالعبدالدقائقكنزشرحالرائق البحر

 .للطباعةالمعرفةدارالثانية،الطبعةنجيم ابن

شدربنأحمدبنلمحمدالمقتصدونهايةالمجتهد بداية 10-

الكبرىالتجاريةالمكتبةالناشرالقاهرة،اإلعالناتمطابع القرطبي،

 بمصر

التاء حرف

. 

بنإلبراهيماألحكامومناهجاألقضيةأصولفيالحكام تبصرة 11-


مطبعةالمالك،العليفتحبهامشمطبوع لمالكيافرحونبن علي

مصرالحلبيالبابي مصطفى

-12


 . هـ1355

بنعثمانالدينفخرمحمدالبنالدقائقكنزشرحالحقائق تبيين

1314
سنةاألولىالطبعةالزيلعي، علي

األميرية،هـ،المطبعة

-13


 . مصر

الوضعية،بالقوانينمقارنااإلسالميالجنائي التشريع

1413
عشر،الثانيةالطبعةعوده،القادر عبد
الرسالةمؤسسةـ، ه

 . تبيرو

ضوءفيالسعودية،العربيةكة ل مم لافيالقضائي التنظيم 14-

الدريب،سعدبن سعود
. دالقضائيةالسلطةونظاماإلسالميةالشريعة

وفستلألحنيفةمطابع هـ
- 1983 هـ1403ألولىا الطبعة

 . الرياض
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الجيم حرف
-15
ضي اقالبابنالشهيرالروميإسرائيللمحمودالفصولين جامع

 .مصرببوالق،األميريةالمطبعةالطبعةسماوة،

-16 

 هـ،1301/ األولى

الحاء حرف

بـابنالشـهيرأمينمحمدالمحققينلخاتمةالمختاررد حاشية


أبـياإلمـامفقهفياألبصارتنويرشرحالمختارالدرعلى عابدين

مصـطفىمطبعة م،
- 1966 هـ1386الثانيةالطبعة عمانالن حنفية

وأوالدهالحلبيالبابي

-17


 . مصر

األولـى،الطبعـةياسيننعيم محمد . د . القضائيالحكمجحية

 م1984- هـ1404

السين حرف

-

األردنالفرقان،دار . 


د . اإلسـالمفيالقضاءونظامالقضائيةالسلطة 18- .
فريـد نصـر

األمانة، بعةمطالثانية الطبعة

-19


 .مصر هـ1403

السجسـتاني،األشـعثبـنسليمانداودألبيداود،أبي سنن


مصرالحلبيالبابيمصطفىمطبعةاألولى، الطبعة. 

سـنةطبعـةقطنـي،الـدارعمربنلعلىقطنيالدار سنن 20-

هـ،1386

-21 

للطباعةالمحاسندار


( وهوالترمذيسنن


. القاهرة


الصحيحالجامع (
محمدعيسىأبو لإلمام


. بيروتالفكردارهـ،
1398سنةالثالثةالطبعةسورةبنعيسى بن
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الشين حرف
-22
الخـرمحمـداهللاعبدألبيخليلمختصرعلىالخرشي شرح


بيروتصادر،دار هـ،
1318سنةطبعة شي،. 

البهـوتي،إدريسبنيونسبنلمنصوراإلراداتمنتهى شرح 23-

 . هـ1319 امرة،العالمطبعةطبعةالفكر،داراألولى الطبعة

شـرفبـنيحيىزكرياألبيمسلمصحيحعلىالنووي شرح -24



مصرالمصرية،المطبعةالنووي . 

بنمحمدبنالرحمنعبدالفرجأبيالدينلشمسالكبير الشرح 25-

واألوقـافالشـؤونوزارة هــ
1419عـامطبعالمقدسي قدامه

 . الرياضاإلسالمية،

الفقهأصولفي تحريرالبمختصرالمسمىالمنيرالكوكب شرح 26-

النجاربابنالمعروفالحنبليالفتوحيالعزيزعبدبنأحمدبن لمحمد

األولى والطبعة

الصاد حرف

1400

بيروتالفكردار،هـ . 

مطـابعالبخـاري،إسماعيلبنمحمدلإلمامالبخاري صحيح 27-


هــ1378الحلبـيالبـابيمصـطفىطبعة هـ،
1378 الشعب،-


 . م1959

 محمد . دتحقيقالقشيري،الحجاجبنمسلمإلماملمسلم صحيح 28-

التراثإحياءدار م،
- 1955 هـ1375األولىالطبعةالباقيعبد فؤاد

 . بيروتالعربي
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الفاء حرف
-29

سـنةاألولـىالطبعـةللمرغينانيالهدايةشرحفيالقدير فتح

1970 -1389

. مصر-الحلبيالبابي،مطبعة م،

-30
بنمحمداليسرألبيالحكمية لقضيةااطراففيالبدرية الفواكه

 . القاهرةالنيلمطبعةالغرسبابنالمعروفالظاهريخليلبنمحمد

قاف لا حرف
-31

الفيـروزيعقوببنمحمدالدينبحرللعالمةالمحيط القاموس

 هـ1371عامطبعة آبادي،

 . بيروت

1952 -
العربـي،التراثإحياءدار م،

الكاف حرف
-32
عبـدبـنيوسفعمرألبيالمالكيالمدينة هلأفقهفي الكافي


القاهرةحسانمطبعةالموريتاني،أحيدرمحمدتحقيق،المالكي،البر .


 ) 

-33 


ت. د .(


التهـانويالفاروقيعليبنلمحمدالفنوناصطالحات كشاف

للتـأليفالعامـةالمصـريةالمؤسسـةالبديععبد لطفي
. دتحقيق

 . مصر . نشروالوالطباعة والترجمة


البهـوتي،يـونسبنلمنصوراالقناعمتنعنالقناع كشاف 34-

 هـ1417األولىالطبعةأمينمحمد تحقيق

 . بيروت

1997 -

الكتـبعالم م
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بهامشالمجليالدينلجاللالطالبينمنهاجشرحالراغبين كنز


ت. د

-35


مصرالحلبي،البابيعيسىطبعالقيلوبيحاشية

ميم لا حرف
السرخسياألئمةشمسأحمدبنمحمدالحنفي الفقهفي المبسوط

بيروتللطباعة،المعرفةدار،هـسنةالثالثةالطبعة ،

طبع،سنةالحرانيتيميةبنأحمدالدينلتقيالفتاوي، مجموعة

األندلسي،حزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدألبي المحلى،

النهضـة،مطبعـة هــ،سنةطبعةشاكرمحمدأحمد يق تحق

الـرازي،القادرعبدبنبكرأبيبنلمحمدالصحاح، مختار

بيروتالعربي،الكتاب دار

الغزاليمحمدبنمحمدحامدألبياألصولعلممن المستصفي

مصرمحمد،مصطفىمطبعةم، هـ1356األولى الطبعة

الـدينلعالءاألحكاممنالخصمينبينيترددفيما حكامال معين

 هــ1393الثانيـةالطبعة،الطرابلسيخليلبنعليالحسن أبو

مصرالحلبي،البابيمصطفىمطبعة م،

 هـ1400الثانيةالطبعةالعربية،اللغةلمجمعالوسيط المعجم

الطبعـةالحلـو،الفتـاح عبدد . تحقيققدامه،

اإلسـالمية،والشـؤوناألوقافوزارة م، هـ1413 الثانية،

.( ) 

-36 

-37 

1331. 


بيروتالعروبة،دارمطابعهـ، 1398. 

-38 

1347 


مصر . 

- -39


-40 

.(
 
ت. د )

1937 . 

-41 

-

1973. 

-42-



.القاهرة


بـنأحمـدبنمحمدالدينموفقاهللاعبدألبي لفقهافي المغني


المعارف،دارمطابع م، 1980 

-43 


ود . التركياهللاعبد . . 

1992 -


الرياض . 
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-44
الشـيخشرحالمنهاج،ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاج مغني


ابـنلإلمـامالطـالبينمنهاجمتن ىعلالشربينيالخطيببن محمد

الفكـردار م،
- 1978 هــ1398األولـى،الطبعةالنووي، زكريا

 . بيروت

بـنإبراهيمإسحاقألبيالشافعياإلماممذهبفقهفي المهذب 45-


م،1959- هــ1379سنةالثانيةالطبعةالشيرازييوسفبن علي

 .مصرالحلبي،بابيمصطفى مطبعة

بـنألحمـدللرافعيالكبيرالشرح بغريفيالمنير المصباح 46-


وأوالده،الحلبـيالبـابيمصـطفىمطبعةالفيومي،عليبن محمد

 . مصر

الدينلتقيوزياداتالتنقيحمعالمقنعجمعفياإلرادات منتهى 47-


المنتهىحاشيةمعالنجاربابنالشهيرالحنبليالفتوحيأحمدبن محمد

األولـىالطبعـة التركياهللا عبد . د . تحقيقالنجديأحمدبنلعثمان

1419

الرياضالرسالة،مؤسسةهـ، .



النون حرف

-48
بـدرانمصطفىبنأحمدبنالقادرلعبدالعاطر،الخاطر نزهة


األولى،الطبعة،قدامهالبنالمناظروجنةالناظرروضةكتاب شرح


لبنانالحديثدار م،
- 1991 هـ1412. 


دالدعوى،نظرية 49- .
منشـوراتياسـين مالسالعبدنعيم محمد

 .األردنالمركزية،المكتبةاإلسالمية،المقدساتوشؤون األوقاف

العربيـةالمملكـةفـيالجنائيـةواإلجراءاتالجنائي النظام -50


 . القاهرةالهندسيةالدارمطابعالمقصودي،أحمدبنلمحمدالسعودية
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-51 

-52 

-53 

-54 

-55 

 .



. هـ1421عامالصادر شرعيةالالمرافعات نظام

هـ1422عامالصادرالجزائيةاإلجراءات نظام

 هـ1395عامالصادرالقضاء نظام

هـ1402،عامالصادر،المظالمديوان نظام

محمـدبـنعليبنلمحمداألخبار،منتقىشرحاألوطار نيل

مصطفىمطبعة م، هـ1391سنةاألخيرةالطبعة الشوكاني،

مصرالحلبيالبابي

. 

. 

1971 

. 

154 



:
 
المحتويات فهرس

 الموضوع الصفحة
2  المقدمة
4 البحث  مشكلة
6 البحث  تساؤالت
7 البحث  أهمية
7 البحث  أهداف
8 البحث  منهج
9 السابقة  الدراسة

12 البحث  مصطلحات
15 البحث  خطة
21 األول الدراسة : الفصل إلى  المدخل
22 األول واالصط : المبحث اللغة في والحكم القضاء بندهما تعريف والتمييز  الح
22 اللغة في  القضاء
23 االصطالح في  القضاء
26 اإلسالمي المجتمع في القضاء  مكانة
28 اللغة في  الحكم
28 االصطالح في  الحكم
32 والحكم القضاء بين  التمييز
35 الثاني الغيابي : المبحث الحكم  تعريف
36 األول القضائي : المطلب الحكم اإلسالمي تعريف الفقه  في
39 اإلسالمي الفقه في القضائي الحكم  شروط
42 السعوي النظام في القضائي الحكم  تعريف
42 السعودي النظام في القضائي الحكم  شروط

155




 الصفحة الموضوع

 44الجنائيالقضائيالحكم تعريف : الثانيالمطلب
 44اللغةفي الجناية
 44 حاالصطالفي الجناية
 45القانونفي الجناية
 46الجنائيالقضائيالحكم تعريف
 47والنظـاماإلسـالميالفقـهفـيالجنائيةالدعوىفيالغائب تعريف : الثالثالمطلب
 السعودي
 49الغيابيوالحكمالحضوريالحكمبين الفرق
 51الغائبعلىالحكمفيبهيعتدالذيالغياب مدة

 53الغائبعلىالقضاء أحكام :الثاني الفصل
 54غائبافيهاعليهالمدعىيكونالتي الحاالت : األولالمبحث
 60منهقريبأوالمدعيبلدفيغائياعليهالمدعىكان إذا : األولالمطلب
 69المدعيبلدغيرآخربلدفيغائباعليهالمدعىكان إذا : الثانيالمطلب
 76 اًقلمطالغائبمحاكمةفيالفقهاءعند متقاربةال الصور : الثانيالمبحث
 80حضرإذاالغائب حقوق : الثالثالفصل
 81الحكمصدورقبلالغائبحضر إذا : األولالمبحث
 84عليهالحكمصدوربعدالغائبحضر إذا : الثانيالمبحث
 86وأوصافهمالشهودبأسماءالغائب إعالم : الثالثالمبحث
 92الغائبعلىالحكم يذتنف شروط
 96الغيابيةالقضائيةاألحكام نقض : الرابعالفصل
 97القضائيةاألحكاملنقضالعامةوالطرق األسباب : األولالمبحث
 100. عليهاالعتراضوطرقاإلسالميالفقهفيالقضائيالحكمنقضأسباب:األول المطلب
 119االعتـراضوطـرقالسعوديالنظامفي ئيالقضاالحكمنقض أسباب : الثانيالمطلب
 عليه

 124. السعوديوالنظاماإلسالميالفقهفيالغيابيةاألحكامنقض : الثانيالمبحث
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الصفحة  الموضوع

128 الخامس السعودية : الفصل العربية المملكة في المظالم بديوان  التطبيق
129 األول المم : المبحث في المظالم بديوان السعودية المقصود العربية  . لكة
133 الثاني المظالم : المبحث ديوان  اختصاصات
135 األول اإلسالمي : المطلب الفقه في المظالم ديوان  . اختصاصات
137 الثاني السعودية : المطلب العربية المملكة في المظالم ديوان  . اختصاصات
142 الثالث ا : المبحث في المظالم بديوان العملي السعودية التطبيق العربية  . لمملكة
143 األولى  . القضية
147 الثانية  . القضية
151 الثالثة  . القضية
153 الرابعة  . القضية
155 الخامسة  . القضية
157  . الخاتمة
157  . النتائج
159  . المراجع
167  . الفهارس
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