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 استهالل

 

 ٹ ٹ

 ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ يئ

 . گ  ىئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 

 

 ٹ ٹ

 ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې يئ

 . ۀ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 

 

(  2664برقم )  أخرجه مسلم ىئ احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل وال تعجز  يئ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال  
 .يف كتاب القدر
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 إهداء
 

مين وافر  االنبيلني؛ أســـــــــــهل   أن جلزيهما خري اجلزاء، لـــــــــــكرا  حبجم الســـــــــــماء،  مإىل والداي 
ــ ريا ــر من  دم الدعاء، رب ارمحهما كما ربياين صـــ ــماء وخالش البشـــ ، برمحتك ايرب األرض والســـ

 وحواء.

أســـــــهل    م القبول  إىل أخواين وأخوايت الذين وقفو جبانيب ولـــــــجعوين على الدراســـــــة والتطوير
 . -ملسو هيلع هللا ىلص -ومرافقة النيب الرسول 

 

 اجلنان. أعايل أسهل    م  جزيل الشكر والعرفان إىل أصدقائي

 

 إىل املربني واملعلمني والباحثني الذين ينعمون بعلمهم وجهدهم.

 

 حقا سعيتم فكان السعي مشكورا       إن قلت لكرا  فشكري لن يوفيكم

 وتوقريا   قلب به صفاء احلب تعبريا       إن جّف حربي عن التعبري يكتبكم
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 لكر وتقدير
وي جر من عمـل احلمـد هلل الكرمي القريـب، يســــــــــــــمب دعـاء اخلالئش وجليـب، ي ن  الوحيـد،      

اجلنة   من لــاء أســباب، ويدخلويثيب، ويهدي الشــريد ويذهب الوحشــة عن ال ريب، يرز  بال  
ت يب، نظره  ال  دون حسـاب، والصـالة والـسالم على من خلقه نعمة، ومبعثه رمحة، وس  سـنته

 اللفظ وبعد:و واإللارة حسن التعامل حلظ، وكالمه وعظ، 

ــيء ــب انه وتعاىل على نعمه العظيمة  قبل كل لـــ ــكر اخلالش ســـ ــيمة ألـــ وعلى توفيقه  و الئه اجلســـ
 وإعانته يل يف اجناز هذا العمل، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

كمرم النا َ يئ -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن منطلش  قوله كمرم َ  َمن ال َيشـــــــَ أخرجه البخاري يف كتاب )  ىئال َيشـــــــَ
جزيل  وتصـراا  ابلفضـل ألهل الفضـل ف (  (  ابب: من ال يشـكر النا 218) األدب املفرد برقم

ــتاذ املشـــــــارك بقســـــــم الشـــــــكر والعرفان واالمتنان لســـــــعادة الدكتو  ر: أبو بكر زايدة إبراهيم، األســـــ
يبذله من جهد وتعاون ألبنائه الطالب ال سيما  القضاء اإلداري ابملعهد العايل للقضاء، على ما

ن مب وجود الوابء واجلائ ة اليت أســـهل   بفضـــله ورمحته أن يصـــرفها عنا ويصـــرف عين وعنه وع
ــعداء  ــهله عي  الســ ــاء، وساتة األعداء، ونســ ــوء القضــ ــقاء وســ كل م من جهد البالء، ودرك الشــ

ــرة عـند التعبري عن ومرافقـة األنبيـاء،  إن الكلمـات لتقف عـاجزة والعبـارات ةئهـة واألفكـار ـقاصــــــــــــ
ألهنا تشــــــعر دوما  بقصــــــورها وعدم ايفائها حش من هنديه هذه األحرف، والشــــــكر رمبا ؛ كرالـشـــــ 

وأعضــاء هي ة التدري   جامعة اإلمام حممد بن ســعود لثلة يف املعهد العايل للقضــاءموصــول إىل 
 فيه.

كما ألــــــــــكر كل من أدى يل نصــــــــــ ا ، أو قدم يل عو  ، أو نبهين على خطه، أو دعا يل بظهر 
ــا    ش قلبهم، وفرج مههم، وغفر ذنبهم،أســــعد اخلال ال يب، وأســــهل   أن جلعل هذا العمل خالصــ

 متقبال   فعا .
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 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصــــــالة والســــــالم على الصــــــاد       
 األمني، و له وص به والتابعني. أما بعد: 

ومنصــــب   ملا كان علم القضــــاء من أجل العلوم قدر ا وأعزها مكا   وألــــرفها ذكرا ؛ ألنه مقام عليّ 
، واألموال يثبت ملكها ويســـــــــــلب، نبوي به الدماء تعصـــــــــــم وتســـــــــــف ، واالبضـــــــــــا   رم وتنك 

واملعامالت يعلم ما جلوز منها وارم ويكره ويندب، وكانت طر  العلم به خفية املســـــــــارب  وفة 
العواقب، واحلجاج اليت يفصـــــــــــــل ما األحكام مهامه اار فيها القطا ويقصـــــــــــــر فيها اخلطه، كان 

ية ومحدت عقباه يف البداية االعتناء بتقرير أصـــــــــوله و رير فصـــــــــوله من أجل ما صـــــــــرفت له العنا
 والنهاية.

بعث  --وملكانته الســــــــامية اجلليلة تواله الرســــــــل ف كموا بني النا ، وقد ثبت أن الرســــــــول 
ــيد إىل مكة وعلي بن أ   ــاة إىل النواحي، فبعث معاذ بن جبل إىل اليمن، وعتاب بن أســــ القضــــ

 .  --طالب وغريهم 

اب ســرعة البت يف الدعوى وإهنائها، كما أن وإن حضــور اخلصــوم لدى القانــي من أعظم أســب
ــهـا، وـقد عين  ـــباب وخر األحكـام وتكـاثرهـا وتكـدســــــــــــ غـياممـا أو غـياب أحـدمهـا من أعظم أســــــــــــ
وتناول الفقه والقضــاء اإلداري مونــو  ولف وغياب اخلصــوم عناية  ابل ة  وفائقة  وأن حضــورهم 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې يئ ٹ ٹ  عالمة من عالمات اإلميان

والقضـــــاء اإلســـــالمي الذي جاء  (1) ىئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
لت قيش مبدأ العدل والوصـــــــول لكنه احلل ،  و من حماســـــــن الدين العظيم، قال الشـــــــي  العالمة 

عن مزااي وفضـائل الدين اإلسـالمي ومنه القضـاء الشـرعي: أما   -رمحه  - (2)عبدالرمحن السـعدي
 

 .   51 :اآلية  ،سورة النور  (  1)
الشي  العالمة احملقش عبدالرمحن بن  صر بن عبد  بن سعدي التميمي، معدود من العلماء املعاصرين يعترب تفسريه  (  2)

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان من أحسن التفاسري حيث متيز بسهولة العبارة وونوحها ومجال عباراهتا، والسري  
ه(، انظر ملقدمة  1376عام ) - رمحه  - منهج السلف وهو لي  ابن عثيمني العامل املعروف، تويف الشي  السعدي  على
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أما حث ،  أما زجر عن الكذب وأبعد الكاذبني، جاء هذا الدين بكل صــد  وصــّد  الصــادقني
أما ، أما هنى عن الظلم والشـرور كلها والفسـاد،  على العدل الكامل يف حقو    وحقو  العباد

أما أمر برّب ،  وهنى عما ينايف ذلك من الشــــرك والتنديد،  والتوحيد  وســــ  عن اإلميان واإلخالص
الوالدين وصـــــلة األقارب، واإلحســـــان إىل اجلريان واملســـــاكني، واإلحســـــان إىل عموم اخللش؛ ح  

أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد واألميان وهنى عن ، البهائم العجم، وأخرب أنه اب احملســــنني
وأمر  أال نعتمد ،  أما حث على فعل األسـباب النافعة يف الدنيا والدين، وانال در والنكث والعد

أما أحل لنا مجيب الطيبات وحّرم علينا ،  عليها بل نعتمد على مســــّببها ونرجو فضــــل رب العاملني
 أما أمر ابلصــــرب على املكاره والشــــكر، وحثنا على كل أمر  فب وحذر  من املضــــار،  كل خبيث

ــارعـند احملـاّب وامل أـما حثـنا على  ، أـما هنـا  عن ا لب واجلز  واجلو واخلور واألخال  الرذيـلة، ســــــــــــ
، أما أمر بكل معروف لــــــــــــــرعا  وعقال  وفطرة، القوة والشــــــــــــــجاعة والعفة ومجيب األخال  اجلميلة

فما أمر بشـــــيء إال ر ه أهل العقول الســـــليمة أحســـــَن ، وهنا  عن كل منكر لـــــرعا  وعقال  وفطرة
 . (1)والهنى عن ليء إال عن أقب  اخلصال وأرذ ا((، ااألمور وأعد 

ــوم يف الـدعـاوى اإلداريـة وفش نظـام املرافعـات أمـام    يقوم الب ـث على  ـديـد أثر غيـاب اخلصــــــــــــ
 ونالحظ اآليت:، ديوان املظامل

الدعوى اإلدارية ذات طبيعة خاصـــــــــة عن الدعاوى أمام القضـــــــــاء العام، خاصـــــــــة فيما يتعلش  -
ابخلصــــــــــوم حيث أن جهة اإلدارة دائما  طرفا  يف هذه الدعاوى، ومعلوم أن وصــــــــــي  القضــــــــــاء 
اإلداري جاء من أجل  قيش مصـل ة عامة وهي غري خافية يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل 

ابل ـياب موجزا ، فهـل   ا  اـصـــــــــــــ خـ   جاء لن  يف نظـام املرافـعات أمام الديوان اخلاصلكن نقول أن ا
يســــــوض للقانــــــي إعمال ســــــلطته التقديرية واألخذ من نصــــــوص نظام املرافعات الشــــــرعية وذلك 

 

(،  11-7عبدالعزيز بن عقيل والشي  حممد بن الصاحل العثيمني يف كتاب تيسري الكرمي املنان للسعدي ) الشي  عبد  بن 
 بتصرف. 

هـ(،  قيش:  1376الرباهني العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، للشي : عبدالرمحن بن  صر السعدي املتوىف) ( 1) 
 (. 58-57هـ، ص )1429ابسل بن سعود الرلود، دار ابن اجلوزي ط.
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ابلكيفية اليت تتفش وخصـــوصـــية الدعوى اإلدارية. ومن خالل هذا املب ث نربز هذه اخلصـــوصـــية 
 لب وتطبيقات القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية.عرب الفصول واملباحث واملطا

 وبعد! فهذا جهد املقل، حرصت فيه على اجلودة والبيان، تقراب  إىل   تعاىل بطلب العلم،
:  --وال أملك بعد ذلك كله إال أن أقول كما قال الصـــــــــــ ا  اجلليل عبد  بن مســـــــــــعود 

 ( .1فمين ومن الشيطان، و  ورسوله بري ان( ))فإن يك صوااب  فمن  ، وإن يك خطه 
 (2)ورحم   القائل:

 اعلم أبن املرء لو بلغ املدى                 من العمر القى املوت وهو مقصر
  ا                  ابب  التجاوز  فالتجاوز   أجدر   فإذا ظفرت بزلة  فافت 

 ومن احملال أبن يمرى أحد حوى               كنه  اجلمال  وذا  هو    املتعذر 
 غري احلبيب املصطفى ا ادي الذي          يفىن  الزمان  وفضله    ال اصر

ت ش النصـــــ ، والســـــ  فيما فرحم   من عذر حني اطلب، وانتفب فنفب، وبذل النصـــــ  فيما يـســــ 
 يستوجب الس ، واإلصالح فيما حقه اإلصالح؛ فامل من مر ة أخيه؛ جعلنا   من امل منني.

 ( 3)اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزد  علما  وهدى.

 
 

 

 

 

 
 

 (. 1/590(، وص  ه األلباين يف ص ي  سنن أ  داود ) 306)ص،  ( 2116ح ) ، أخرجه أبو داود يف السنن/  1
 ب هذه األبيات ألبو القاسم بن محمد باري األندلسي.تنس (1
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 أمهية البحث: 

 أحدمها يف الدعوى.تزويد القارئ وغري املتخص  مبعرفة أحكام وأثر ت يب اخلصوم أو  -

احلانر ند   لـ أمهية مونو  ت يب اخلصوم حيث أن  ا  اثر ومثرات جوهرية فقد اكم لصا  -
 ال ائب؛ لنكوله وولفه.

املســـــــــــــــامهـة يف اإلثراء والتـدوين فيمـا يفيـد واقش النفب املتعـدي لل ري  ذن   وخـاصـــــــــــــــة يف   -
 مونوعات القضاء اإلداري.

 

 أسباب اختيار البحث: 

 قلة وندرة األحباث اليت تناولت وتطرقت ألثر غياب اخلصوم أو أحدمها يف القضاء اإلداري. -

تسليط الضوء على جزء مهم ال يتجزأ من القضاء عموما  ذلك أن غياب اخلصوم أو أحدمها   - 
 يقتضي إجراءات معينة كشطب الدعوى.

لى غياب أحد اخلصـوم أو كالمها وهم املسـامهة واإلثراء يف إفادة املشـت لني ابألحكام امل تبة ع -
 القضاة واحملامون.

 مشكلة البحث: 

ــاء اإلداري، حيث       ــوم أو أحدمها يف القضـــ تتمثل مشـــــكلة الب ث يف اجراءات ت يب اخلصـــ
يكون للقانــي صــالحية يف بعج االجراءات من إنــافة مهلة ألحد اخلصــوم مب ولفه وما ذاك 

املصـل ة العامة إال أنه قد طط  أحيا   يف لارسـته للسـلطة  إال لت قيش العدالة واالجتهاد بقصـد  
األمر الذي يكون معه أنـرار ت تب على اخلصـمني أو أحدمها، ومن خالل هذا الب ث يتجلى 
ــوم أو أحـدمهـا يف نطـا  القضـــــــــــــــاء اإلداري واألنظمـة يف اململكـة العربيـة  بيـان أثر غيـاب اخلصــــــــــــ

 السعودية.
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 أهداف البحث: 

 فادة املتخص  وغري املتخص  من أثر غياب اخلصوم أو أحدمها. يهدف الب ث إل -

 بيان مفهوم غياب اخلصوم أو أحدمها مب توني  األثر امل تب على ذلك ابلتفصيل. -

 ملعاجلة غياب اخلصوم أو أحدمها. جتلية وكشف أساليب القضاة والنظام -

 الدراسات السابقة: 

املكتبات منها: مكتبة املعهد العايل للقضــــــــاء، حبثت عن دراســــــــات ســــــــابقة عن طريش أهم      
ومكتبة األمري ســــــــلطان جبامعة اإلمام حممد بن ســــــــعود اإلســــــــالمية ابلرايض، ومكتبة امللك فهد 
ــالف  الوطنيـة ابلرايض، ومكتبـة معهـد اإلدارة العـامـة ابلرايض، ومل أجـد حبثـا مطـابش لب ثي ســـــــــــــ

    قة اليت وقفت عليها، وهي:الذكر وهلل احلمد، وسهذكر ثالث من الدراسات الساب

ــرعيـة واإلجراءات اجلزائيـة من إعـداد   -  ــوم أو أحـدمهـا يف نظـامي املرافعـات الشــــــــــــ غيـاب اخلصــــــــــــ
ــاحل الزغييب، عام ) ــي : إبراهيم بن صـ (، وقد  ّدث 26ه(، جملة وزارة العدل العدد )1426الشـ

ــرعـية واإلجراءات ا ــوم يف نظـام املرافعـات الشــــــــــــ جلزائـية بينمـا حبثي هـذا الب ـث عن غـياب اخلصــــــــــــ
 يت دث عن غياب اخلصوم أو أحدمها يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل.

م(، جملة احملقش  ۲۰۱۷أثر غياب املتهم يف مرحلة احملاكمة من إعداد: علي محزة عسـل، عام ) -
ـــية ابلعرا ، وـقد  ـدث هـذا الب ـث عن أثر غـياب املتهم يف   ـــياســــــــــــ احللي للعلوم الـقانونـية والســــــــــــ
ــواء يف مرحـلة  ــوم أو أحـدمهـا ســــــــــــ مرحـلة احملـاكمـة يف العرا  أمـا حبثي فهو عن مثرة غـياب اخلصــــــــــــ

 مة أم قبلها، كما أن حبثي  ت مظلة القضاء والنظام السعودي. احملاك

القواعد املنظمة حلضـــور اخلصـــوم يف قانون املرافعات اللييب وقانون إجراءات احملاكم الشـــرعية،  - 
 -م(، جملة الب وث القانونية جامعة مصـــــــــراتة ۲۰۱۷من إعداد: حممد عبد  عبدالعايل، عام )

ا  الفر  بينهمـا حـيث أن حبـثه يتعلش بقـانون املرافعـات اللييب بينمـا حبثي كلـية القـانون، ويظهر جليـ 
 يتعلش بنظام املرافعات أمام ديوان املظامل السعودي.
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 منهج البحث: 

ــوابط كتابة       ــفي الت ليلي املقارن، ومراعاة نـــــ ــهتبب  ذن   يف هذا الب ث املنهج الوصـــــ ســـــ
 ات العليا واملعهد العايل للقضاء، وهي كاآليت: الب وث العلمية املعتمدة من عمادة الدراس

 العناية ابختيار املونو  وعنوان الب ث من حيث الت ديد والدقة. -1

  ديد مشكلة الب ث، وبيان أهدافه والدراسات السابقة، وتوظيفها يف الب ث.  -۲

 مجب املادة العلمية من مصادرها األصلية.  - 3

 صياغة الب ث أبسلوب علمي دقيش وان . - 4

 العناية ابلتعريف ابأللفاظ العربية واملصطل ات العلمية الواردة يف الب ث.  - 5

 توثيش النصوص واملنقوالت من مصادرها، وتوثيش اآلراء واألفكار ونسبتها إىل أص اما. -6

 الكرمية، ووريج األحاديث الشريفة واآلاثر من دواوينها، مب احلكم عليها.عزو اآلايت  -۷

ــببــه أوال،   ذكر األقوال أبدلتهــا  - ۸ العنــايــة ابملســـــــــــــــائــل اخلالفيــة، بت رير حمــل اخلالف وســــــــــــ
 ومناقشتها   ال جي .

ــيـه الب ـث ابلنظـام أوال   الفقـه   ا -9 ملقـارنـة بني املقـارنـة بني الفقـه والنظـام مبتـدي مبـا يقتضــــــــــــ
 النظام والفقه.

 ذكر اجلديد والنازلة اليت  ا عالقة ابملونو  وذكر أقوال املعاصرين فيها إن وجد. -۱۰

 ترمجة األعالم املشهورين. -۱۱

 االلتزام بونب عالمات ال قيم املتعارف عليها. -۱۲

 ذكر التطبيقات القضائية اليت تطلبها الدراسة. -۱۳

 ملعتمدة من القسم املخت .االلتزام ابخلطة ا -14
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 ونب خامتة يف هناية الب ث تتضمن أهم نتائج الب ث والتوصيات املناسبة. -15

 عمل الفهار  الالزمة. -16

 بيان وجه الداللة من األدلة مب التوثيش. -۱۷

 اتبا  التوثيش العلمي يف التهمي . - ۱۸

 

 خطة البحث: 

 املقدمة، ودونت فيها:

 عنوان املونو . -

 ية املونو .أمه -

 أسباب اختياره. -

 مشكلة الب ث. -

 أهداف الب ث. -

 الدراسات السابقة. -

 منهج الب ث. -

 خطة الب ث. -

 مفهوم الغياب والدعوى واخلصوم. الفصل التمهيدي: 

 تعريف ال ياب. املبحث األول:

 تعريف ال ياب يف الل ة. املطلب األول: 
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 تعريف ال ياب يف الفقه.  املطلب الثاين:

 تعريف ال ياب يف النظام.  املطلب الثالث:

 تعريف الدعوى.  املبحث الثاين:

 تعريف الدعوى يف الل ة. املطلب األول: 

 تعريف الدعوى يف الفقه.  املطلب الثاين:

 تعريف الدعوى يف النظام. املطلب الثالث:

 تعريف اخلصوم.  املبحث الثالث:

 تعريف اخلصوم يف الل ة. املطلب األول:

 تعريف اخلصوم يف الفقه. املطلب الثاين:

 تعريف اخلصوم يف النظام. املطلب الثالث:

 غياب اخلصوم وفش نظام املرافعات أمام ديوان املظامل. الفصل األول:

 غياب اخلصوم يف الدعاوى غري التهديبية. املبحث األول:

 ية أمام ديوان املظامل.: أنوا  الدعاوى غري التهديباملطلب األول

 غياب املدعي يف الدعاوى غري التهديبية. املطلب الثاين:

 غياب املدعى عليه يف الدعاوى غري التهديبية.  املطلب الثالث:

 غياب اخلصوم يف الدعوى التهديبية. املبحث الثاين:

 الدعوى التهديبية وفش نظام ديوان املظامل. املطلب األول:

 ب املدعي يف الدعوى التهديبية.غيا املطلب الثاين:
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 غياب املدعى عليه يف الدعوى التهديبية.  املطلب الثالث:

ــرعية ونظام ديوان املظامل والفقه   املبحث الثالث: ــوم يف نظام املرافعات الشــــــ مقارنة غياب اخلصــــــ
 اإلسالمي.

ــرعـية واملرافـعات أـمام ديوان املظـامل والفـقه  املطلبب األول: غـياب امـلدعي يف نظـام املرافـعات الشــــــــــــ
 اإلسالمي.

ــرعيـة واملرافعـات أمـام ديوان املظـامل   املطلبب الثباين: غيـاب املـدعى عليـه يف نظـام املرافعـات الشــــــــــــ
 والفقه اإلسالمي.

 النظام.الفصل الثاين: سلطة القاضي اإلداري يف حاالت غياب اخلصوم يف الفقه و 
 سلطة القاني يف حالة غياب املدعي وفش نظام املرافعات أمام ديوان املظامل. املبحث األول:
 سلطة القاني يف احلكم يف الدعوى. املطلب األول:
 سلطة القاني يف لطب الدعوى. املطلب الثاين:

 سلطة القاني يف وجيل الدعوى.  املطلب الثالث:
ســـــــــــــلطة القانـــــــــــــي يف حالة غياب املدعى عليه وفش نظام املرافعات أمام ديوان   املبحث الثاين:

 املظامل.
 سلطة القاني يف احلكم يف الدعوى.  املطلب األول:
 سلطة القاني يف لطب الدعوى. املطلب الثاين:

 سلطة القاني يف وجيل الدعوى. املطلب الثالث:
 يف الفقه اإلسالمي. سلطة القاني يف حالة غياب اخلصوم املبحث الثالث:
 سلطة القاني يف حالة غياب املدعي. املطلب األول:
 سلطة القاني يف حالة غياب املدعى عليه. املطلب الثاين:

 اخلامتة وتتضمن:
 أبرز النتائج اليت توصل  ا الباحث. -
 التوصيات. -
 املراجب واملصادر. -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~10  ~ 

 

 الفهارس وحتتوي على: -
 فهر  اآلايت القر نية. -1     
 فهر  األحاديث واآلاثر. -2     
 فهر  األعالم. -3     
 فهر  املصادر واملراجب. -4     
 فهر  املونوعات. -5     

 الفصل التمهيدي: مفهوم الغياب والدعوى واخلصوم. 

 تعريف ال ياب. املبحث األول:

 تعريف ال ياب يف الل ة. املطلب األول: 

 تعريف ال ياب يف الفقه.  املطلب الثاين:

 تعريف ال ياب يف النظام.  املطلب الثالث:

 تعريف الدعوى.  املبحث الثاين:

 تعريف الدعوى يف الل ة. املطلب األول: 

 تعريف الدعوى يف الفقه.  املطلب الثاين:

 تعريف الدعوى يف النظام. املطلب الثالث:

 تعريف اخلصوم.  املبحث الثالث:

 اخلصوم يف الل ة.تعريف  املطلب األول:

 تعريف اخلصوم يف الفقه. املطلب الثاين:

 تعريف اخلصوم يف النظام. املطلب الثالث:
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 الفصل التمهيدي: مفهوم الغياب والدعوى واخلصوم. 

 تعريف الغياب.املبحث األول: 
 املطلب األول: تعريف الغياب يف اللغة.

 الغياب لغة: -1

ال ني والياء والباء أصـــــل صـــــ ي  يدل على تســـــ  الشـــــيء عن العيون،   يقا . من ذلك      
ال يب: ما غاب، لا ال يعلمه إال  . ويقال: غابت الشـــــم  ت يب غيبة وغيواب وغيبا. وغاب 
الرجـل عن بلـده. وأغـابـت املرأة فهي م يبـة، إذا غـاب بعلهـا. ووقعنـا يف غيبـة وغيـابـة، أي هبطـة 

 : -عليه السالم  -يف قصة يوسف   -تعاىل  - اب فيها. قال   من األرض ي
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ يئ

وال ابة: األمجة، واجلمب غاابت وغاب. ومسيت ألنه ي اب فيها. وال يبة: الوقيعة  .(1)ىئ ڭ ڭ
 .    (2)يف النا  من هذا، ألهنا ال تقال إال يف غيبة.

 ال ـيب مـا غـاب عـنك، تقول: غـاب عـنه من ابب اب  و غيـبة أيضـــــــــــــــا و غيبوـبة و غيواب: وقـيل
يد الياء فيهما و غيب بفت تني  ففا. اب بتشدومجب ال ائب غيب و غيّ   .وغيااب ابلفت  و م يبا

 خالف املخاطبة. و اغتابه اغتيااب  و غيابة اجلب قعره. وغابت الـشم  غيابة هبطت. و امل ايبة
وقب فيه واالســم ال يبة ابلكســر وهي أن يتكلم خلف إنســان مســتور مبا ي مه لو مسعه. فإن كان 

مجة بفت  ا مزة واجليم ومجعها غاب. و األ  صـــــــدقا مسي غيبة وإن كان كذاب مسي متا . و ال ابة
 (3)عين فالن. وجاء يف الشعر ت يبين. ت يب

 
 

 

 .   10سورة يوسف اآلية:  ( 1) 
مادة )ض ي ب(   ، ، هـ( 395أمحد بن فار  بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  ، (معجم مقايي  الل ة2) 
 . ( 403ص/4ج) ،  هـ 1399عام النشر: ، النالر: دار الفكر، حملقش: عبد السالم حممد هارون ا
 

:  ،  قيش هـ(666زين الدين أبو عبد   حممد بن أ  بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  ، تار الص اح  ( 3) 
 ، هـ1420الطبعة: اخلامسة، ، صيدا  – الدار النموذجية، بريوت  - النالر: املكتبة العصرية ، يوسف الشي  حممد 

 (. 231ص )
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 املطلب الثاين: تعريف الغياب يف الفقه:

 الغياب يف الفقه: -2

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئ قوله تعاىل:   الَ َيب: كل ما غاب عنك ومنه

 (1) ىئ ٿ ٿ

وعليه: فال ياب عك  احلضـــــــور واملراد هنا  (2).العقولال يقب  ت احلوا ّ  وال تقتضـــــــيه بَداهة إ
 ولف أحد اخلصمني وانعدام حضوره.

وقــد اختلف الفقهــاء يف تعريفهم لل ــائــب و ــديــد ال يبــة اليت جتيز احلكم عليــه من عــدمــه، مب 
إذا إن   اتفاقهم على أن ال ائب عن جمل  القضــاء إذا كان حانــرا  يف البلد ال اكم بكونه غائبا  

ــر املعروف مكانه أو املمتنب عن احلضـــــــور ال يعد غائبا  يف اصـــــــطالح الفقهاء  الشـــــــخ  احلانـــــ
 ونذكر فيما يلي مذاهب الفقهاء يف  ديد ال ائب:

 أوال :  ديد ال ياب عند املالكية:

 يقسم املالكية ال ياب إىل ثالثة أقسام:

وبني جمل  القضاء مسرية غياب قريب: وهو الذي يكون ال ائب يف مكان بينه   -أ
 ثالثة أايم أو أقل.

 غياب متوسط: وهو الذي يكون بني ال ائب وجمل  القضاء مسرية عشرة أايم. -ب 

 

 . 3:اآلية  البقرةسورة  ( 1)
الطبعة: األوىل،  ، هـ ( 1407ة )النالر: دار الكتب العلمي  ،حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت  ، التعريفات الفقهية( 2)

 (. 160، ص1)ج ، هـ 1424
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غيـاب بعيـد: وميثلون لـه يف غـائـب ابألنـدل  أو افريقيـا والقـانــــــــــــــي يف مكـة أو    -ج
 . (1)املدينة

 اثنيا :  ديد ال ياب عند الشافعية:
 .(2)ذهب الشافعية إىل أن ال ائب من كان بعيدا  عن القاني مسافة قصر الصالة 

 وأما ماكان دون ذلك فال اكم بكونه غائبا .

 اثلثا :  ديد ال ياب عند احلنابلة:         

  (3)ذهب احلنابلة إىل أن ال ائب من غاب مسافة قصر عن جمل  القاني

 الغياب يف النظام.املطلب الثالث: تعريف 

 :(4)أوال : ال ياب يف نظام املرافعات الشرعية

 

تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، أ  الوفاء إبراهيم بن س  الدين حممد املعروف اببن فرحون املالكي،   ( 1) 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي  (، حالية الدسوقي على الشرح الكبري، 101، ص1م،)ج2005األزهرية،املكتبة 

(، مواهب اجلليل أل  عبد  احلطاب، دار   55، ص6هـ، دار الكتب العلمية،)ج1424، هـ( 1230)املتوىف: 
  ، هـ( 520د بن رلد القرطيب )املتوىف: الوليد حممد بن أمح(، البيان والت صيل، ال  150، ص8هـ، )ج1413الفكر،

 ، هـ 1408الطبعة: الثانية،  لبنان – دار ال رب اإلسالمي، بريوت ،  حققه: د حممد حجي 
منصور بن يون  بن صالح الدين ابن حسن  ،  دقائش أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات(  180،  9)ج

 (. 172/ص7( و )ج165/ص 7، دار الفكر، )جهـ(1051)املتوىف:  ي احلنبل بن إدري  البهويت

(، م ين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد  312،ص4كنز الراغبني، جلالل الدين احمللي، مطبعة البا ، )ج   ( 2)
بو زكراي  ، أل  وعمدة املفتني يف الفقه (، انظر: منهاج الطالبني 548/ص4بن اخلطيب الشربيين، دار املعرفة، بريوت ، )ج

الطبعة: األوىل،  ، طبعة دار الفكر احملقش: عوض قاسم أمحد عوض ، هـ( 676حميي الدين اىي بن لرف النووي )املتوىف: 
 (. 342، ص )هـ1425

بو  (، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 6/355هــ، دار عامل الكتاب، )ج1423كشاف القنا ، منصور بن يون  البهويت،  ( 3)
( ،الروض املربب  241/ص4املقدسي، طبعة دار الكتب العلمية )ج حممد موفش الدين عبد   بن أمحد بن حممد بن قدامة 

،  م سسة الرسالة  - دار امل يد  ،ثه: عبد القدو  حممد نذير خرج أحادي، هـ(1051)املتوىف: للشي : منصور البهويت 
 (. 3/353،)ج  هـ1414لطبعة: األوىل، ( لرح املنتهى، ملنصور البهويت، طبعة عامل الكتب،  555/ص7)ج
 هــ. 1435/ 22/1( بتاري   2نظام املرافعات الشرعية، الصادر مبرسوم ملكي رقم )م/ ( 4) 
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نصـــت املادة اخلامســـة واخلمســـون من نظام املرافعات الشـــرعية: إذا غاب املدعي عن جلســـة من 
جلســـــــــــــات الدعوى ومل يتقدم بعذر تقبله احملكمة فتشـــــــــــــطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب 

األحوال، وعند ذلك  دد احملكمة جلســـــــــــة لنظرها ويبلغ بذلك اســـــــــــتمرار النظر فيها حبســـــــــــب 
املـدعى عليـه، فـإن غـاب املـدعي كـذلـك ومل يتقـدم بعـذر تقبلـه احملكمـة فتشــــــــــــــطـب الـدعوى وال 

 تسمب بعد ذلك إال بقرار من احملكمة العليا.
: هو من مل اضـــــر لشـــــخصـــــه أو موكله يف به وعليه فإن ال ياب يف النظام ســـــالف الذكر يقصـــــد

 .(1)ل  القضاء ومل يقدم مذكرة  بدفاعه عن نفسه، وال عذر تقبله احملكمةجم

إذا  فإن التخلف والت يب عن جلســـــــــــة من جلســـــــــــات احملاكمة دون التقدم بعذر تقبله احملكمة، 
ابإلنـافة إىل أنه ال يعد غائبا  من حضـر واجللسـة مل تنعقد ومن حضـر قبل هناية اجللسـة أبقل من 

 . (2)حضر واجللسة ال زالت منعقدة فإنه يعد حانرا  نصف ساعة، وح  لو 
 :(3)اثنيا : ال ياب يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل

 جاء يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل:
إذا مل اضـــــــر املدعي اجللســـــــة األوىل جاز للم كمة أن  كم يف الدعوى إذا كانت صـــــــاحلة  -أ

لل كم فيها، أو تقرر لـــــــــطبها. فإذا انقضـــــــــت ســـــــــتون يوما  ومل يطلب املدعي الســـــــــري فيها بعد 
ــطبها، أو مل اضـــــر بعد الســـــري فيها، عدت كهن مل تكن. وإذا طلب املدعي الســـــري فيها بعد  لـــ

 من تلقاء نفسها ابعتبار الدعوى كهن مل تكن. ذلك حكمت احملكمة
إذا مل اضــــــــــــــر املدعى عليه، فعلى احملكمة وجيل نظر الدعوى إىل جلســــــــــــــة ةلية يبلغ ما  -ب 

 املدعى عليه، فإن مل اضر فصلت يف الدعوى، ويعد احلكم حضوراي .
أن يتضــــــــــــــمن يقـّدم طـلب الســــــــــــــري يف اـلدعوى وفقـا  لعجراءات املقررة لرفب اـلدعوى، على  -ج

 الطلب بيا ت القضية املشطوبة، والدائرة اليت نظرهتا.

 

،  1افعات الشرعية السعودي، عبد  بن حممد  ل خنني، النالر: دار ابن فرحون، )جانظر: الكالف يف لرح نظام املر ا(  1)
 (. 279ص

 (، بتصرف يسري. 181ه، )ص1436لرح نظام املرافعات الشرعية، د.إبراهيم بن حسني املوجان، الطبعة األوىل  ( 2)

 هـ. 1435/ 22/2( وةري  3نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/  (  3)
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نظم عن معىن ال ياب أبنه ) إذا مل اضر املدعي...( فإن ولف أحد اخلصوم عن احلضور 
م
عرب امل

عن أي جلســــة يف جمل  احلكم املتقرر حضــــورمها فيها، فيعد ذلك غيااب  إال لو تقدم بعذر تقبله 
، (1)بلغ، ـفإن تقـدم بعـذر أو مل يبلغ ـفإن على احملكمـة وجـيل نظر اـلدعوىاحملكمـة أو مل يكن ـقد ت

وعليه فيتبني معىن ال ياب أنه ولف أحد اخلصــــــــــوم عن أي جلســــــــــة من جلســــــــــات الدعوى يف 
 جمل  احلكم، وكان قد تبلغ ابحلضور ومل يقدم عذر تقبله احملكمة.

 املبحث الثاين: تعريف الدعوى. 

 تعريف الدعوى يف اللغة. املطلب األول: 

والقول، يف الل ــــة: تطلش على معــــان؛ أمههــــا: الــــدعــــاء، والطلــــب، والتمين،  الــــدعوى -1
واالدّ عاء، وإنـافة اإلنسـان لنفسـه م لكا  أو اسـت قاقا  أو لو ذلك، واسـم مايمدعى به، 

 (2)مجعها: دعاوى، ودعاٍو.
 دعاوى بكسر الواو وفت ها. اسم من االدعاء، مصدر ادعى، وجتمب على وقيل: 

 و ا يف الل ة معان متعددة منها: الطلب والتمين، ومن ذلك قول   عز وجل:
 ما يطلبون ويرجون ويتمنون.  :وأقول أن معىن اآلية،    (3)  ىئ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ يئ
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چفيها ڃ يئ:  نها: الدعاء، كما يف قول    وم

الزعم. وال تطلش الدعوى على القول ومنها:   (4).ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
، فال تطلش على نبوة حممد  ال مدعيا   امل يد ابحلجة والربهان، بل يكون ذلك حقا، وصاحبه حمقا  

 

 (. 289انظر: لرح نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، للدكتور: إبراهيم بن حسني املوجان، مرجب سابش، )ص  ( 1) 

لسان العرب حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:    ( 2)
(؛ املصباح املنري أمحد بن حممد  360-359/ص4ج)،  ه  1414  -بريوت الطبعة: الثالثة    – النالر: دار صادر  ،  هـ(711

املعجم  ، ( 103)ص -بريوت  –النالر: املكتبة العلمية ، هـ( 770بن علي الفيومي   احلموي، أبو العبا  )املتوىف: لو 
- )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(  مل لف: جممب الل ة العربية ابلقاهرةا  - الوسيط )دعا(

 . (287/ص1، )جالنالر: دار الدعوة
 . 57سورة ي  اآلية:  ( 3) 
 . 10سورة يون ، اآلية: ( 4) 
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من صلى   عليه وسلم ألن ما صدر عنه مقرون ابحلجة الساطعة، وهي املعجزة. وكانوا يسمون  
 للنبوة.  مدعيا   يزعم أنه نيب بدون حجة وبرهان

 
 ب الثاين: تعريف الدعوى يف الفقه. املطل

 أواًل: يف املذهب احلنفي:

طلب أحد حقه من  خر يف  )الدعوى هي  أن: (1)من جملة األحكام (1613ملادة )جاء يف ا 
 (. هولآلخر املدعى علي  ،ويقال له املدعي ، حضور القاني

أهنا: طلب معنٍي أو ما يف اثنيا : يف املذهب املالكي: عرف بعج علماء املالكية الدعوى على 
 .(2) ذمة معنٍي أو ما ي تب عليه أحدمها معتربة لرعا  ال تكذما العادة

 اثلثا : يف املذهب الشافعي:

عرف بعج علمـاء الشـــــــــــــــافعيـة الـدعوى على أهنـا: إخبـار عن وجوب حش على غريهـا عنـد     
 .(3)حاكم

 رابعا : احلنابلة:

ذكر بعج علمائهم أبن الدعوى هي: )إنــــافة اإلنســــان إىل نفســــه اســــت قا  لــــيء يف يد     
 .(4)غريه أو ذمته(

 

جملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية،  قيش: جنيب هواويين، النالر: نور   ( 1)
 (. 320حممد، كارخانه جتارت  كتب،  رام ابض، كراتشي، )ص

عامل  ، هـ( 684)املتوىف:  املالكي الشهري ابلقرايف بو العبا  لهاب الدين أمحد بن إدري  بن عبد الرمحن ، ألالفرو  ( 2)
 (. 72/ص4، )جالكتب

،  هـ(977س  الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف:  ،  م ين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج   (  3) 
 (. 399/ ص6دار الكتب العلمية، )ج

   (. 242/ص10ه(، مكتبة القاهرة، )ج620ة املقدسي املتوىف )امل ين، عبد  بن أمحد املشهور اببن قدام ( 4)
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ــور البهويت -أ ــي  منصـ ــان :  -رمحه     - (1)وقال الشـ ــافة اإلنسـ )الدعوى( اصـــطالحا: )إنـ
ــيء يف يد غريه( إن كان املدعى عينا )أو( يف )ذمته( أي ال ري إن   ــت قا  لـــ ــه اســـ كان إىل نفســـ

 (2)(.دينا من قرض أو غصب ولوه
ــقة من الدعاء، وهو الطلب، ويف الشـــــــر : قول يطلب به اإلنســـــــان وقيل  -ب  الدعوى: مشـــــ

 (3)إثبات حش على ال ري.

الدََّعوى: اسم من االدعاء ويف الشر  قوٌل يطلب به اإلنسان إثباَت حش على ال ري وقيل:  -ج
 (4).احلاكمأو يدفب حشَّ ال ري عن نفسه يف حضور 

وقيل: إخبار مقبول حبش مقرر لرعا  ينسبه املخرب إىل نفسه على خصم لدى قاٍض  تٍ   -د
  (5) أو من يف حكمه.

 
 املطلب الثالث: تعريف الدعوى يف النظام. 

مل أقف من خالل حبثي على تعريف جــامب مــانب دقيش للــدعوى يف النظــام القضــــــــــــــــائي  -1
املرافعات الشـــــرعية واملرافعات أمام ديوان املظامل حيث جرت مواد  الســـــعودي؛ ذلك أن نظامي 

ن النظام على تبيني االجراءات وطر  املرافعات ال تعريف االلفاظ واملاهية واملصــطل ات، إال أ
يف كتاب معجم مصــــــطل ات الشــــــريعة والقانون لــــــي ا  عن ذلك حيث ذكر أن  وجدالباحث  

 

هو لي  احلنابلة مبصر، أبو السعادات منصور بن يون  بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن علي البهويت احلنبلي   ( 1) 
اجلامعات    ه( وكانت له عدة م لفات من ألهرها: كشاف القنا ، والروض املربب وهو املعتمد يف 1000املصري، ولد سنة )

خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي   ه(، انظر:1051الشرعية السعودية، تويف يوم األحد إزاء مرض أحاط به سنة )
  4، )ج هـ(1111حممد أمني بن فضل   بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي )املتوىف: ،عشر

 (، دار صادر بريوت . 426ص/

امل لف: منصور بن يون  بن صالح الدين ابن حسن  ،  دقائش أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات   (   2)
 (،  555/ص3، )جهـ1414الطبعة: األوىل، -النالر: عامل الكتب، هـ( 1051بن إدري  البهوتى احلنبلى )املتوىف: 

احملقش: نبطه وص  ه مجاعة من   ، هـ( 816اين )املتوىف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرج ، التعريفات ( 3)
 (. 104) ص  -لبنان -دار الكتب العلمية بريوت   ،العلماء 

 (، مرجب سابش. 96التعريفات الفقهية، حملمد الربكيت، )ص( 4) 
 . (، مرجب سابش30الكالف يف لرح نظام املرافعات الشرعية السعودي، عبد  بن حممد بن سعد  ل خنني،  )ص ( 5) 
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ي مبقتضــاه أســباب ادعائه ويبدي املدعي عليه أســانيده االدعاءات: )إجراء قانوين يعرض املدع
 .(1)لرد دعوى املدعي( 

والــدعوى يف االصــــــــــــــطالح  تلف يف التعبري عنهــا بني الفقهــاء، مب اتفــاقهم على أهنــا تعين: 
 (2)مطالبة اإلنسان أمام القاني حبٍش له عند ال ري

يف جمل  القضــاء، يقصــد به إنســان ومن أقرب التعريف  ا أهنا: قول مقبول أو ما يقوم مقامه 
ثله، أو محايته.   (3)طلب حٍش له، أو ملن ميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 30م، )ص1995معجم مصطل ات الشريعة والقانون، د. عبدالواحد كرم، عام  ( 1) 
 (، مصدر سابش. 275/ص14انظر امل ين البن قدامة )ج ( 2) 
نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، أ.د: حممد نعيم ايسني، دار عامل الكتب،   ( 3) 

 (. 83ه، )ص1423

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~19  ~ 

 

 املبحث الثالث: تعريف اخلصوم.  

 املطلب األول: تعريف اخلصوم يف اللغة.    

 = تعريف اخلصوم لغة:1     

 .  (1) والصاد وامليم أصالن أحدمها املنازعة والثاين جانب )ال( وعاء...(  ) اخلاء 

 ڃ ڄ ڄ يئومنه اخلصومة: وهي اجلدل، واخلصوم مجب خصم، ويف التنزيل الكرمي  -أ

واخلصيم كاخلصم ومجعه خمصماء وخمصمان.    ،(2)ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 . (3) وخصمت فال  : غلبته فيما خاصمته. واخلمصم ابلضم: جانب العدل وزاويته 

خ ص م: اخلصم املناز  يستوي فيه املذكر وامل نث واجلمب ألنه يف األصل مصدر. ومن وقيل: 
  اخلصم واجلمب خصماء  العرب من يثنيه وجلمعه فيقول: خصمان و خصوم. و اخلصيم أيضا  

وخاصمه  اصمة و خصاما واالسم اخلصومة. وخاصمه فخصمه من ابب نرب أي غلبه يف 
ن من ابب نصر ملا يعرف يف األصل. ومنه قراءة محزة: »وهم اخلصومة وهو لاذ وقياسه أن يكو 

أراد طتصمون فقلب التاء صادا وأدغم ونقل حركته إىل   (4)طصمون« وأما من قرأ }طصمون{
الساكنني ألن الساكن إذا حرك حرك ابلكسر.    اخلاء. ومنهم من ال ينقل ويكسر اخلاء الجتما  

بكسر  وأما اجلمب بني الساكنني فيه فل ن. واخلصم وأبو عمرو طتل  حركة اخلاء اختالسا،
كل ليء جانبه و حيته.    الصاد الشديد اخلصومة. واخلصم ابلضم جانب العدل وزاويته وخصم

 )5(القوم و واصموا. و اختصم
 

 

 (، مصدر سابش . 178/ ص2مادة: خصم، معجم مقايي  الل ة، البن فار ، )ج  ( 1) 
 . ( 21سورة ص، اآلية ) ( 2) 
حممد  ( مادة: خصم؛ لسان العرب،  مادة خصم، لصاحبه: 187/ص2 ، )جانظر معجم مقايي  الل ة، البن فار  ( 3) 

النالر: دار صادر  ، هـ(711بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 ( . 84- 83/ ص 5، )ج هـ 1414 - الطبعة: الثالثة ، بريوت   –
 . 49سورة ي ، اآلية: ( 4)
 (، مصدر سابش. 92، ص )حممد بن أ  بكر الرازي ،  تار الص اح ( 5)
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 املطلب الثاين: تعريف اخلصوم يف الفقه. 
 . (1) لآلخرصم: املدعي واملدعى عليه ألن كلَّ واحد منهما خصٌم خَ  -ب 

مل ا صل من خالل حبثي املتوانب على تعريف حمدد للفظ حمل الب ث وهو )تعريف اخلصوم( 
عند املذاهب األربعة؛ ذلك أن الفقهاء رمحهم يشرحون الفقه اإلسالمي الذي هو العلم 
ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية، حيث جرى عملهم على تبيني 

العملية كالصالة واحلج ال العقائدية وال تفسري الكلمات كاملعاجم والتفاسري القر نية،    األحكام
وهم يعرّفون املصطل ات إن كانت نتدرج  ت كتب وفصول وأبواب ذلك أن تقسيم كتب 

 الفقه اليت يبينون فيها األحكام تكون كما يلي:  
 األول: أحكام العبادات: من صالة، وصيام، وحج، ولوها.

لثاين: أحكام املعامالت: من عقود، وتصريفات، وعقوابت، وجناايت، ونما ت، وغريها ا
 لا يقصد به تنظيم عالقات النا  بعضهم مب بعج.

وخالصة ما أريد بيانه وإيصاله أن الفقهاء يفندون وليفاهتم على كتب، وفصول، وأبواب،  
ابب ككتاب الدعاوى ومسائل، وقد يعرّفون بعج املصطل ات إن اندرجت  ت فصل و 

يف كتب الفقه ما ي ول ملفهوم اخلصوم ومها: املدعي واملدعى عليه   وجد الباحث مثال ، إال أن
 والفر  بينهما ومها يف احلقيقة خصوم لبعضهما وفيما يلي نذكر لي ا  حول ذلك:

 واملدعى عليه: بني املدعيأوال : الفر  
يف الفر  بني املدعي واملدعى عليه:)املدعي من إذا ترك ترك   ( 2)صاحب الب ر الرائشذكر 

واملدعى عليه خبالفه( أي املدعي من ال جلرب على اخلصومة إذا تركها واملدعى عليه من جلرب 
 . (على اخلصومة إذا تركها 

املدعي من يلتم  بقوله أخذ ليء من يد غريه، أو إثبات حش يف ذمته. واملدعى عليه وقيل:  
 ذلك. وقيل: املدعي من إذا ترك مل يسكت، واملدعى عليه من إذا ترك سكت.  من ينكر 

 

 (، حممد بركيت، مرجب سابش 87التعريفات الفقهية ص ) ا( 1) 

، دار  هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف:  ، الب ر الرائش لرح كنز الدقائش  ( 2) 
 (. 193ص/ 7الكتاب اإلسالمي، )ج
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وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه؛ أبن طتلفا يف العقد، فيدعي كل واحد منهما  
 (1) أن الثمن غري الذي ذكره صاحبه.

عليه: من يوافش قوله أن املدعي من طالف قوله الظاهر: وهو براءة الذمة، واملدعى وقيل: 
 .  (2) الظاهر

 

 املطلب الثالث: تعريف اخلصوم يف النظام. 
املراد ابخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية: طرفا النزا ، وورد التعبري عنهما يف النظام  -1

ولوائ ه بطريف الدعوى، أو املتداعيني، إنافة إىل اخلصوم، واملراد مم املدعي واملدعى عليه، أو  
 .(3) عنهما  من ينوب 

 . (4)والنائب يف اخلصومة هو: الوكيل أو الويل أو الوصي ولوهم 

ألّي  :  وجاء التعبري عن اخلصوم يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل يف املادة الرابعة عشرة -2
من أطراف الدعوى احلصول على صور وأورا  الدعوى.. اخل، أبهنما طريف الدعوى أي: اخلصوم 

املدعي واملدعى عليه أو الوكيل عنهما، وال مشاحة يف االصطالح بل قد ويت كلمة واحدة  ومها 
  :(5) وتدل على عدد املعاين ككلمة: العني فمن معانيها

 العني الباصرة.  -
 عني املاء.  -
 عني اجلاسو . -
 عني الشم . -

 

 (، مصدر سابش. 242، ص10امل ين، البن قدامة، )ج ( 1) 

 (، مصدر سابش. 404/ص 6م ين احملتاج، حممد بن أمحد الشربيين، )ج ( 2)

( بتاري   1؛ اللوائ  التنفيذية له الصادر مبرسوم ملكي رقم )م/74و 56انظر: نظام املرافعات الشرعية، م ( 3)
 هــ. 1435/ 22/1

 . 47/2ه، ف  22/1/1435( بتاري  2انظر: اللوائ  لتنفيذية لنظام املرافعات الصادر مبرسوم ملكي رقم )م/ (  4) 

 (. 1/73رونة النانر وجنة املناظر، للعالمة: حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، م سسة الراين، ) (5) 
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دعى عليه وتتعدد وعليه: فاخلصوم، وأطراف الدعوى، واملتداعيني، وطريف النزا ، مها املدعي وامل
األلفاظ واملعىن واحد، وقد سبش الكالم عن التفريش بني املدعي واملدعى عليه، لا ي ين عن ذكره 

 هنا؛ خشية احلشو وتكرار نف  املعلومة.
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 الفصل األول

 غياب اخلصوم وفق نظام املرافعات أمام ديوان املظامل: 

 الدعاوى غري التأديبية. املبحث األول: غياب اخلصوم يف 

 املطلب األول: أنواع الدعاوى غري التأديبية أمام ديوان املظامل. 

 من نظام ديوان املظامل ما يلي: (1)تقرر يف املادة )الثالثة عشرة( -1

 وت  احملاكم اإلدارية )ديوان املظامل( ابلفصل يف الدعاوى اآلتية: 

اخلدمة املدنية والعسكرية والتقاعد ملوظفي  الدعاوى املتعلقة ابحلقو  املقررة يف نظم  -أ
ومستخدمي احلكومة واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة أو ورثتهم واملست قني 

 عنهم.
 ويش ط لرفب هذا النو  من الدعاوى: 

أن تقام من موظف عام أو عسكري أو مستخدم احلكومة، أو من أحد ورثة املذكورين  •
 املست قني عنهم.أو 
أن يكون مونو  الدعوى هو املطالبة ابحلقو  املقررة يف نظم اخلدمة املدنية أو العسكرية  •

 أو التقاعد، فهي متعلقة ابملطالبة حبقو  مدنية أو عسكرية أو تقاعدية. 
دعاوى إل اء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشهن، م  كان مرجب الطعن  -ب 

صاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب يف السبب، أو  الفة النظم واللوائ ، أو  عدم االخت
اخلطه يف تطبيقها أو وويلها، أو إساءة استعمال السلطة، مبا يف ذلك القرارات التهديبية، والقرارات 
اليت تصدرها اللجان لبة القضائية واجملال  التهديبية. وكذلك القرارات اليت تصدرها مجعيات 

املتصلة بنشاطاهتا، ويعد يف حكم القرار اإلداري رفج جهة   – وما يف حكمها  -نفب العام ال
 اإلدارة أو امتناعها عن اواذ قرار كان من الواجب عليها اواذه طبقا  لألنظمة واللوائ . 

 

 هــ. 19/9/1428بتاري    78نظام ديوان املظامل الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/  ( 1) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~24  ~ 

 

ويتعرف دعوى اإلل اء يف االصــــــــــــطالح أهنا: هي دعوى قضــــــــــــائية ترفب أمام القضــــــــــــاء اإلداري 
ــلطـة إدارـية، واحلكم  لـ اـئه وإبطـاـله إذا تبني للمطـالـبة مبر  ــدر عن ســــــــــــ اقـبة قرار إداري هنـائي، صــــــــــــ

 .(1) الفته ملبدأ املشروعية
ومعىن القرار اإلداري: هو إفصــــــــــاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة مبا  ا من ســــــــــلطة نظامية بقصــــــــــد 

ــل ــة إحــداث أثر نظــامي معني م  كــان ذلــك جــائزا  ولكنــا وكــان البــاعــث عليــه   قيش املصــــــــــــ
 (2)العامة.

 :(3)وغاية وأهداف دعوى اإلل اء
ــرفـاهتـا وقراراهتـا ملبـدأ    • محـايـة املشــــــــــــــروعيـة عن طريش مراقبـة اإلدارة للتـهكـد من موافقتهـا يف تصــــــــــــ

 املشروعية، وعدم  الفتها له؛ لعيب لكلي أو مونوعي.

بطال وإل اء القرارات متكني القانـــــــــي اإلداري من ف   مشـــــــــروعية القرار اإلداري؛ ومن  ّ إ   •
 املخالفة ملبدأ املشروعية، وإزالة  اثرها امل تبة عليها.

ــلطـة التنفـيذـية؛ من أجـل محـاـية حقو  األفراد وحرايهتم؛ ح  ال  • الرـقاـبة القضـــــــــــــــائـية على الســــــــــــ
تتجاوز ســــــــلطتها، أو تمســــــــ  اســــــــتعما ا، أو تتعســــــــف نــــــــد األفراد، فتل ش الضــــــــرر حبقوقهم  

 وحرايهتم.

ل اء أهم الوســـــائل النظامية اليت من ها النظام لصـــــاحب احلش لتقرير حقوقه جتاه تعد دعوى اإل •
 اإلدارة أو محايتها.

  

 دعاوى التعويج اليت قدمها ذوو الشهن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة.  -ج  

تعد دعاوى التعويج من الدعاوى اإلدارية املهمة اليت ال تقل أمهية يف القضــاء اإلداري عن      
دعاوى اإلل اء اليت كانت أســــــــا  فكرة ونشــــــــهة القضــــــــاء اإلداري، ويف كثري من األحيان تكون 

 

 (. 278/ص1القضاء اإلداري، أ.د/ سليمان بن حممد الطماوي، دار الفكر العر ، القاهرة، )ج ( 1) 
 (، مرجب سابش. 49لرح نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، د.إبراهيم املوجان، )ص ( 2) 

النظام السعودي، أ.د/  صر بن حممد  القضاء اإلداري اإلسالمي، قضاء املظامل يف اإلسالم، دراسة تطبيقية على  ( 3) 
 (. 341ه، )ص1438ال امدي، دار طيبة اخلضراء 
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دعـاوى التعويج ةبعـة والحقـة بـدعـاوى اإلل ـاء في كم القـانــــــــــــــي يف دعـاوى اإلل ـاء،   تثور 
التعويج عن األنـــــرار الالحقة بصـــــاحب الشـــــهن من جراء القرار اإلداري، فريفب دعوى  دعاوى

 لطلب التعويج.

 فدونك بيان املقصود ابلتعويج: 

عاونـة بتعريفات مفادها: أن العوض هو أخذ الشـخ  بدال  
م
بعج الفقهاء قد عرّفوا الع وض وامل

  .(1)عن ماله أو حقه، سواء كان من جنسه أو من صفته

رفه بعج القانونني أبهنا: الدعوى اليت يرفعها صـــــاحب الشـــــهن إىل القضـــــاء اإلداري للمطالبة وع
 ابلتعويج عّما أصابه من أنرار نتيجة تصرف اإلدارة أو قراراهتا.

 .(2)وتسمى: قضاء التضمني، وقضاء املس ولية

 الدعاوى املتعلقة ابلعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا  فيها. -د  

الديوان بنظر مجيب منازعات العقود اليت تكون اإلدارة طرفا  فيها، ســــــــــــــواء أكانت عقودا  وطت  
إدارية أبرمتها الدولة ابعتبارها ســلطة عامة، أو عقودا  أبرمتها ابعتبارها لــخصــا  اعتباراي  يتصــرف 

ما نزا  يف ذمته املالية مبقتضـــــــى اللوائ  كاأللـــــــخاص العاديني، وللمتعاقد مب اإلدارة إن اثر بينه
أن يرفب دعوى عـند ديوان املظـامل ولـه أن يطـلب بفســــــــــــــ  العقـد لوجود عـيب فيـه أو أن يطـاـلب 
ابلتعويج عن األنــــــــرار النالــــــــ ة عنه أو املطالبة ابملســــــــت قات املالية كاألجور واألمثان إىل غري 

 .(3)ذلك 

 املنازعات اإلدارية األخرى.  -ه  

 

اإلتقان واإلحكام يف لرح  فة األحكام، البن عاصم، املعروف بشرح ميارة، ملّيارة حممد بن أمحد الفاسي، دار املعرفة،    (  1) 
 (. 1/143ه، )ج1315بريوت، 

 (. 11ه )ص1424سليمان بن حممد الطماوي، دار الفكر العر ، القاهرة،  القضاء اإلداري )قضاء التعويج(، أ.د/ ( 2)

 (، بتصرف يسري، مرجب سابش. 66لرح نظام املرافعات الشرعية، د.إبراهيم املوجان، )ص ( 3)
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ــي ، لا ي     ــاص حماكم الديوان أبي منازعة وهذا من التعميم بعد التخصــــــــــ  تب عليه اختصــــــــــ
 إدارية ال تندرج نمن األنوا  اليت سبش ذكرها.

 طلبات تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام احملكمني األجنبية.  -ز  

وقد مت إســــناد تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام احملكمني األجنبية إىل قانــــي التنفيذ مبوجب     
 إصـــــداره على نظام الديوان، حيث صـــــدر نظام التنفيذ ابملرســـــوم امللكي نظام التنفيذ الالحش يف

 ه.13/8/1433وةري   53م/

 املطلب الثاين: غياب املدعي يف الدعاوى غري التأديبية. 

 : (1)تقرر يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل

للم كمة أن  كم يف الدعوى إذا كانت اضر املدعي اجللسة األوىل جاز إذا مل  -1
صاحلة لل كم فيها، أو تقرر لطبها. فإذا انقضت ستون يوما  ومل يطلب املدعي السري فيها 

 بعد لطبها، أو مل اضر بعد السري فيها، عّدت كهن مل تكن.
وإذا طلب املدعي السري فيها بعد ذلك حكمت احملكمة من تلقاء نفسها ابعتبار الدعوى 

 مل تكن. كهن 
فإن كانت الدعوى صاحلة لل كم فيها دون احلاجة إىل حضور املدعي أو تقدمي أورا   

ومستندات جديدة، اكتفاء مبا سبش تقدميه، ففي هذه احلالة  كم احملكمة يف الدعوى؛ لعدم 
وجود مانب في كم فيها لكال  ومونوعا ، وال ميكن للم كمة أن تتخلى عن دورها يف إيصال 

 طالبها وإن قصر هو طاملا كان ذلك لكنا . العدالة ل
وإن مل تكن صاحلة لل كم فيها، فتقرر احملكمة لطبها؛ لتقصري املدعي، ويتم إثبات قرار 

 الشطب يف حمضر اجللسة، وسيهيت بيان تفصيل عن ذلك  ذن  . 
 

 

 نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، مصدر سابش.  املادة اخلامسة عشرة( 1) 
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 املطلب الثالث: غياب املدعى عليه يف الدعاوى غري التأديبية. 

 امسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل: تقرر يف املادة اخل -2
إذا مل اضر املدعى عليه، فعلى احملكمة وجيل نظر الدعوى إىل جلسة أخرى ةلية يبلغ ما  

 املدعى عليه، فإن مل اضر فصلت يف الدعوى، ويعد احلكم حضوراي . 
فإنه يتعني على   -إلداريةيف أي من الدعاوى ا-وبناء عليه: فإن ولف املدعى عليه عن احلضور  

احملكمة أن ت جل نظر الدعوى إىل جلة ةلية يبلغ ما املدعى عليه؛ ويف ذلك نمانة له وحفاظا   
على مصل ته واحتياطا  حلقه، فإن مل اضر رغم تبلي ه للمرة الثانية كان مفرطا  ومقصرا ، ولي  له  

ضي يف الدعوى، ويعد احلكم حضوراي ،  أن يستفيد من تعنته وإمهاله، ومن   اش للم كمة أن تق
تفاداي من تراك القضااي أمام احملاكم، فطاملا قد أبلغ إبالغا  معتربا  وأتي ت له الفرصة إلبداء أقواله  
ودفوعه ومل اضر فلي  مثة ما مينب احملكمة من احلكم يف الدعوى، دون وجود مانب لدى احملكمة  

 من وجيل احلكم جللسة الحقة.

 لثاين: غياب اخلصوم يف الدعوى التأديبية.املبحث ا

 املطلب األول: الدعوى التأديبية وفق نظام ديوان املظامل.

ــذّ  -1  اـلدعوى الـتهديبـية: هي اـلدعوى املرفوعـة أمـام اجملـال  الـتهديبـية أو القضــــــــــــــاء اإلداري نــــــــــــ
 .(1)املوظف العام املرتكب للجرائم التهديبية؛ مدف إيقا  العقوابت النظامية الرادعة حبقه

 جاء يف املادة السابعة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل:

ترفب الدعوى التهديبية  يدا  صـــــــ يفتها ومجيب أورا  الت قيش لدى احملكمة املختصـــــــة. وجلب أن 
املوظف، وصــــفته، ومقر عمله، واملخالفة املنســــوبة إليه، ومكان وقوعها، تتضــــمن الصــــ يفة اســــم 

 وأدلتها، والنصوص النظامية املطلوب تطبيقها.

 

(، مكتبة الرلد،  221(؛ القضاء اإلداري، د.الدين اجليالين )ص  2/239انظر: موسوعة القضاء اإلداري السعودي )     (  1) 
 هـ . 1434الرايض، 
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 جاء يف أحد األحكام الصادرة عن ديوان املظامل السعودي أن:

ــر على ما يقب  املخالفة التهديبية تعين كل فعل ارتكبه املوظف إخالال  بواجبات وظيفته، وال تقتصـــــ
جمال عمله الوظيفي، وإّّنا يمســـــــــهل كذلك عما يصـــــــــدر منه خارج نطا  عمله، م  كان ذلك  يف

 .(1)السلوك ي ثر على كرامة أو مسعة الوظيفة

 اجلهات املختصة بتهديب املوظف هي:و 

 اجلهة اإلدارية.-1

ن وميثلها الوزير املخت  بصــــــــــــــفته الرئي  األعلى إداراي ، وميلك حش اإللــــــــــــــراف على ةبعيه م  
 املوظفني.

 هي ة الرقابة ومكاف ة الفساد.-2

حيث تتوىل ا ي ة الت قيش يف املخالفات املالية واإلدارية اليت تكشف عنها أو  ال إليها من       
 الوزراء ومن يف مستواهم وتنتهي إىل اآليت:

 إحالة األورا  إىل اجلهة اإلدارية لتوقيب اجلزاء على املوظف فيما دون الفصل.

 ن: العقوابت التهديبية اليت جلوز أن توقب على املوظف: أ (3)  (2)رر نظام وديب املوظفنيفقد ق

 أوال : ابلنسبة ملوظفي املرتبة العالرة فما دون أو ما يعاد ا: 

اإلنذار أو اللوم أو احلسم من الراتب مبا ال يتجاوز صايف راتب ثالثة ألهر، على أاّل يتجاوز 
 صايف الراتب الشهري، احلرمان من عالوة دورية واحدة، أو الفصل.احملسوم لهراي  ثلث 

 اثنيا : ابلنسبة للموظفني الذين يش لون املرتبة احلادية عشرة فما فو  أو ما يعاد ا:

 

 ه(. 1419/ ( لعام )189/1( يف القضية رقم )1/2/د/ت/82احلكم رقم )  ( 1) 

 . ه2/1391/ 1بتاري   7نظام وديب املوظفني الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/ ( 2) 
 املصدر نفسه املادة الثانية والثالثون.  ( 3)
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 فإن عقوبتهم تتمثل يف: اللوم أو احلرمان من عالوة دورية واحدة، أو الفصل، وقد قرر نظام

وقيب العقوبة التهديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا  مب درجة  يراعى يف ت :(1)املوظفني وديب
املخالفة مب اعتبار السوابش والظروف املخّففة واملشّددة املالبسة للمخالفة وذلك يف حدود  

 العقوابت العقوابت املقررة يف هذا النظام.

لدعاوى التهديبية  ديوان املظامل:حيث وت  احملاكم اإلدارية بتهديب املوظف والفصل يف ا-3
 وتوقيب العقوابت املقررة يف نظام وديب املوظفني مبا فيها عقوبة الفصل.

وتبالـــــــــر هي ة الرقابة ومكاف ة الفســـــــــاد مهمة الت قيش واالدعاء أمام الديوان طبقا  لنظام ديوان 
 .(2)املظامل

زويده بصــــــــــــورة من ويف مجيب األحوال ال بد من إعالم املوظف ابلتهمة املوجهة إليه تفصــــــــــــيال وت
 .(3)ص يفة الدعوى، ليتمكن من إعداد أوجه دفاعه

وترفب الــدعوى التــهديبيــة  يــدا  صــــــــــــــ يفــة الــدعوى ومجيب أورا  الت قيش لــدى إدارة الــدعــاوى 
 .واألحكام يف احملكمة اإلدارية

 املطلب الثاين: غياب املدعي يف الدعوى التأديبية. 

 :تقرر يف املادة السابعة عشرة نظام املرافعات أمام ديوان املظامل    

للموظف يف الدعوى التهديبية أن اضـر اجللسـات بنفسـه، أو أن يوكل عنه. وللم كمة أن تقرر 
 حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة.

ــر هو  ــي يف إجراءات الدعوى، ويعد بعد إبالغه، فعلى احملك -أو وكيله-وإن مل اضــ مة أن متضــ
 حكمها يف هذه احلالة حضوراي .

 

 املصدر نفسه املوظفني املادة الرابعة والثالثني.  ( 1)
 نظام ديوان املظامل املادة ) الثالثة عشر(، مصدر سابش.  ( 2) 

 (. 79عبداحلليم عبد الرب، دار النهضة العربية، )ص الضما ت التهديبية يف الوظيفة العامة، عبدالفتاح ( 3)
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من حقو  املدعي احلضــور بنفســه يف الدعاوى التهديبية وهو األصــل، أو التوكيل عنه واالســتعانة 
مب ام، إال إذا اقتضـــــــت ظروف احملاكمة ومالبســـــــات الدعوى أن اضـــــــر بنفســـــــه، ومن   تقرر 

 ستجوابه.حين ذ حضوره بشخصه وااحملكمة 

ومن الضــــــــما ت املقررة لصــــــــاحله أن له وكذا ملن يوكله حش االطال  على أورا  الت قيش وأخذ 
ــة جبهة اإلدارة ال  ــورة منها لكي يتمكن من  ضــــري دفاعه، إال أن هناك بعج األورا  اخلاصــ صــ

 اش له أخذ صور منها.

 داء مرافعته لفاهة.األصل أن تكون الدفو  كتابية، ومب ذلك يكون للموظف احلش يف إبو 

وللم كمــة احلش يف تقــدير اع افــه الصــــــــــــــــادر يف مرحلــة االهتــام ابعتبــاره أو طرحــه، فقــد حكم 
الديوان حبكم مفاده: "املقرر يف قضـــــاء الديوان أن االع اف طضـــــب لتقدير الدائرة ابعتباره دليال  

منه وتطرح الباقي ما ميكن االســــــــــــــتناد إليه، فيكون من ســــــــــــــلطتها أن تطرحه كليا  أو وخذ جبزء 
 "(1)دامت مل تطم ن إليه، استنادا  إىل حرية القاني يف تكوين اقتناعه

وكيفمــا يكون فــإن ولف املتهم أو وكيلــة بعــد إبالغــه، فعلى احملكمــة أن متضــــــــــــــي يف إجراءات  
الدعوى، ويعد حكمها يف هذه احلالة حضــــــــوراي ، كما نصــــــــت املادة الســــــــابعة عشــــــــرة من نظام 

 املرافعات أمام الديوان.

لكن إذا قـدم املتهم للم كمـة عـذرا  مقبوال  فعليهـا أن تقرر التـهجيـل ح  يزول العـذر، ويتمكن 
 من إبداء دفاعه.

 :(2)تقرر يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل كما

ــة األوىل جاز للم كمة أن  كم يفإذا مل  ــر املدعي اجللســــــــــ ــاحلة  اضــــــــــ الدعوى إذا كانت صــــــــــ
لل كم فيها، أو تقرر لـــــــــطبها. فإذا انقضـــــــــت ســـــــــتون يوما  ومل يطلب املدعي الســـــــــري فيها بعد 

 لطبها، أو مل اضر بعد السري فيها، عّدت كهن مل تكن.
 

 ه، جمموعة املبادئ اليت أقرهتا هي ة التدقيش. 2/1413/ت/24حكم من ديوان املظامل رقم   ( 1)

 نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، مصدر سابش.  املادة اخلامسة عشرة( 2)
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وإذا طلب املدعي الســري فيها بعد ذلك حكمت احملكمة من تلقاء نفســها ابعتبار الدعوى كهن 
 مل تكن.

( من الالئ ـة التنفيـذيـة من هـذه املـادة أنفـة الـذكر لنظـام املرافعـات أمـام ديوان 1ة )جـاء يف الفقر 
 املظامل:

 ( من هذه املادة على الدعاوى التهديبية.1التسري الفقرة )

ــاة بديوان املظامل تبني يل أنه عند ولف جهة االدعاء   ومن خالل مهاتفيت ل ري واحد من القضــــــــــ
فإن اجللســــــــــــــة ت جل مب الكتابة للجهة؛ ذلك أهنا جهة عامة  كهي ة الرقابة ومكاف ة الفســــــــــــــاد

 لنظام املرافعات أمام ديوان املظامل. (1)واضر لثل  ا مب ماتقرر يف الالئ ة التنفيذية

 املطلب الثالث: غياب املدعى عليه يف الدعوى التهديبية. 

 :املظاملجاء يف املادة السابعة عشرة نظام املرافعات أمام ديوان  -1

للموظف يف الدعوى التهديبيبة أن اضــــــــر اجللســــــــات بنفســــــــه، أو أن يوكل عنه. وللم كمة أن 
 تقرر حضوره واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة.

ــر هو  ــي يف إجراءات الدعوى، ويعد  -أو وكيله-وإن مل اضــ بعد إبالغه، فعلى احملكمة أن متضــ
 حضوراي .حكمها يف هذه احلالة 

إن ولف املتهم عن احلضــور أو وكيله بعد إبالغه، فعلى احملكمة أن متضــي يف إجراءات وعليه:   
 الدعوى، ويعد حكمها يف هذه احلالة حضوراي .

إال إذا ـقدم املتهم للم كمـة عـذرا  مقبوال  فعليهـا أن تقرر الـتهجـيل ح  يزول العـذر، ويتمكن من 
 .(2)إبداء دفاعه

 

 (. 1يف الفقرة ) ( 1)

 هـ. 1438(، 290-289ديوان املظامل، للدكتور: إبراهيم بن حسني املوجان، ص )لرح نظام املرافعات أمام  ( 2)
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وجيل نظر الدعوى يف حالة غياب املدعى عليه مب ابالغه، ويف ذلك نـمان واحتياطا  واألصـل 
 حلقه.

وله أن اضـــــر ويرافب بنفســـــه وهذا األصـــــل، وله أن يوكل وكيال  عنه، فلم ادد املّنظم يف اململكة 
أو يســتثن من حرية الشــخ  يف لارســة حش التقانــي بنفســه، أو توكيل غريه للقيام مذه املهمة 

ــاهتا ن ــاء يف اململكة جائزة، كما أن حقه يف حضـــور جلسـ ــومة أمام القضـ يابة عنه، فالوكالة ابخلصـ
بنفســــــــه اثبت، خالفا  لبعج القوانني املقارنة اليت أوجبت الوكالة ابخلصــــــــومة يف بعج احلاالت، 
وهذا من مزااي وحماســن القضــاء اإلســالمي؛ ذلك أن املدعى عليه قد يكون نــعيف القدرات يف 

م أو التعبري وهو صـــــاحب حش أو يكون لديه ووه أو أصـــــابه لـــــيء من نق  األهلية وله الكال
ــيب أو ال يســـــتطيب حســـــن التصـــــرف والتعبري فيوكل عنه من يثش فيه على أن  حش وخاف أن يضـــ
يكون من يوكله معتربا  فال ميكن توكيل معتوه أو صـــيب إىل غري ذلك، وله أو لوكيله الدفو  كتابيا  

أو مشـــــــافهة ، وإذا كانت دفوعه كتابية فعليه  رير دفاعه  ريرا  وانـــــــ ا  مب طلباته وهو األصـــــــل  
اخلتامية وعليه التوقيب عليها، وإن ولف عن احلضـور هو أو موكله مب إبالغه، فتسـري احملكمة يف 
اـلدعوى ويكون حكمهـا علـيه حضــــــــــــــوراي ؛ لتفريطـه وتالعـبه وتقصــــــــــــــريه، وتوفريا  للوـقت واجلهـد، 

  يبة القضــــاء، وحزما  نــــد تالعب املدعى عليه، فمن أمن العقوبة أســــاء األدب، فلو وانعكاســــا  
ترك اجملال يف وجيل الدعوات الختل عدل احملاكم ووخرت احلقو ، ولوال دفب النا  بعضـــــــــهم 
ببعج لفســدت األرض، فلو مل يكن هناك لــرط ومتابعة وحماكم ونظام لصــار النا  مهج  كل 

 .القوي منهم الضعيف
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مقارنة غياب اخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية ونظام ديوان  : املبحث الثالث
 املظامل والفقه اإلسالمي. 

املطلبب األول: غيباب املبدعي يف نظبام املرافعبات الشبببببببببببرعيبة واملرافعبات أمبام ديوان املظبامل 
 والفقه اإلسالمي.

 أواًل: نظام املرافعات الشرعية:

 (1)تقرر يف نظام املرافعات الشرعية يف املادة اخلامسة واخلمسون:     

إذا غاب املدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ومل يتقدم بعذر تقبله احملكمة فتشطب 
الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حبسب األحوال، وعند ذلك  دد 

عليه، فإن غاب املدعي كذلك ومل يتقدم بعذر تقبله  احملكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى 
 .احملكمة فتشطب الدعوى وال تسمب بعد ذلك إال بقرار من احملكمة العليا

 اثنياً: نظام املرافعات أمام ديوان املظامل:

ــرة من نظـام        أمـا يف نظـام املرافعـات أمـام ديوان املظـامل فقـد تقرر يف املـادة اخلـامســـــــــــــــة عشــــــــــــ
 :(2)املرافعات أمام ديوان املظامل

اضـــــــر املدعي اجللســـــــة األوىل جاز للم كمة أن  كم يف الدعوى إذا كانت صـــــــاحلة إذا مل  -أ
لب املدعي الســـــــــري فيها بعد لل كم فيها، أو تقرر لـــــــــطبها. فإذا انقضـــــــــت ســـــــــتون يوما  ومل يط

 لطبها، أو مل اضر بعد السري فيها، عّدت كهن مل تكن.

 اثلثاً: وجه املقارنة بني نظامي املرافعات الشرعية واملرافعات أمام ديوان املظامل: 

املقـارنـة أهنمـا يتشـــــــــــــــامـان يف احلكم والنتيجـة؛ حيـث أن غيـاب املـدعي يف نظـام  ووجـه  -ب    
املرافعات الشـــــــرعية أو نظام املرافعات أمام ديوان املظامل ي تب عليه لـــــــطب الدعوى، وله طلب 

 

 نظام املرافعات الشرعية، مصدر سابش.  املادة اخلامسة واخلمسون،  ( 1) 
 نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، مصدر سابش.  املادة اخلامسة عشرة( 2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~34  ~ 

 

االستمرار فيها خالل ستون يوما  فإن غاب عن أّي جلسة بعد ذلك أو مضت ستون يوما  دون 
 ضي فيها فتعد الدعوى كهن مل تكن.أن يطلب املدعي امل

ــوراي ؛ ــافة إىل أنه قد اكم يف الدعوى مب غياب املدعي ويعد احلكم حضــ حيث نصــــت   (1)ابإلنــ
 على: ةاملادة اخلامسة والستون من نظام املرافعات الشرعي

يف احلالتني املنصـــوص عليهما يف املادة )اخلامســـة واخلمســـني( من هذا النظام؛ إذا حضـــر املدعى 
ــة اليت غاب عنها املدعي فله أن يطلب من احملكمة عدم لـــطب الدعوى واحلكم عل  يه يف اجللسـ

 .يف مونوعها إذا كانت صاحلة لل كم فيها

 وكذلك جاء يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل:

إذا كانت صاحلة  اضر املدعي اجللسة األوىل جاز للم كمة أن  كم يف الدعوى إذا مل 
 لل كم فيها.

 رابعاً: غياب املدعي يف الفقه اإلسالمي:  

إىل مسهلة )غياب املدعي(؛ إذ أن األصل    -حبسب اطالعي املتوانب-مل يتطر  ثلة من الفقهاء  
يف املدعي أنه صاحب احلش، وهو من رفب القضية ابتداء فهو اخلصم املهتم ابلقضية ومواالة 

إىل حكم اسم النزا ، غري أن ولف املدعي متصور يف حاالت، كما  اإلجراءات ب ية الوصول 
لو تبني له أنه ال حش له فيما يدعيه، أو تنازل عن دعواه، أو توصل إىل حل ودي مب املدعى  
عليه، كما أن من أسباب عدم تعرنهم ل ياب املدعي كون احلكم معلوم بداهة  يقاف الدعوى 

 كالم الفقهاء يف بعج مسائل القضاء جند من كالمهم ما وعدم النظر فيها، وعند النظر إىل
ميكن إنزاله على مسهلة غياب املدعي مب عدم إيرادهم  م فيها من ذلك حديثهم عن حد املدعي 

 

القضاء العام، للشي  عبدالرمحن بن يوسف الل يدان القاني ابحملكمة  انظر: املدخل إىل إجراءات التقاني يف حماكم  ( 1)
- 290،دار احلضارة، وكتاب لرح املرافعات أمام ديوان املظامل، ص)1(، ط63- 62العامة مبكة املكرمة، ص )

 (للدكتور: إبراهيم املوجان، مرجب سابش. 912

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~35  ~ 

 

وقال بعضهم املدعي  (1) واملدعى عليه، إذ ذكروا أن املدعي من إذا ترك اخلصومة ال جلرب عليها
دعواه ترك ومل جلرب عليها فكذلك إذا أقامها   فإذا كان املدعي إذا ترك  (2)من إذا ترك دعواه تمرك

ر على استدامة الدعوى.  ترك بعد ذلك فإنه يم ك وال جلم

كما ذكر بعج فقهاء الشافعية أن املدعي إذا ادعى عند القاني ومل يسهله مطالبة اخلصم فهل 
 للقاني مطالبته؟

نه ال جلوز مطالبته ألن ذلك حش للمدعي فال جلوز  قال يف املهذب: )فيه وجهان، أحدمها أ
نه، وهو املذهب أنه جلوز له مطالبته ألن لاهد احلال يدل على اإلذن يف استيفاءه من غري إذ

 )3((املطالبة

 وذكر يف النجم الوهاج إذا سكت اخلصمان عند القاني فهل له س ا ما؟ حيث قال:

 .  (4) ال يقول  ما لي ا  ( ) فإن طال سكوهتما ل ري سبب فإنه يسكت و 

ويتبني مب جممو  ما مضى أن غياب املدعي يعين صرف النظر عن الدعوى ألنه حش له فإذا تركه  
 مل جلرب عليه.

 
 

 

ه،  1420ود الكاساين،دار املعرفة، بريوت، انظر: بدائب الصنائب يف ترتيب الشرائب، أل  بكر بن مسع ( 1) 
 (. 356/ص6)ج
حالية ابن عابدين ) رد احملتار على الدر املختار(، حملمد أمني بن عمر الشهري اببن عابدين، ، داراملعرفة، بريوت،   ( 2) 

العلمية،  ( تبيني احلقائش لرح كنز الدقائش، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب 509/ص11هـ، )ج1420
هـ،  1424(، الفرو  ، حملمد بن مفل  املقدسي، م سسة الرسالة، بريوت، 318/ص5ه، )ج1420بريوت، 

( ، اجملمو  لرح املهذب، أل  زكراي حمي الدين بن لرف  11/160(، تبصرة احلكام، البن فرحون، )160/ص11)ج
 (. 22/316هـ ، )1422النووي، دار احياء ال اث العر ، بريوت، 

 (. 395/ص3، دار الكتب العلمية، )جهـ(476أبو اس ا  إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،  ( 3)

 ، مرجب سابش. 10/217النجم الوهاج  ( 4)
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املطلب الثاين: غياب املدعى عليه يف نظام املرافعات الشرعية واملرافعات أمام ديوان املظامل  
 والفقه اإلسالمي.

 املرافعات الشرعية:أواًل: نظام 

 تقرر يف املادة السابعة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية على أنه:    

إذا غاب املدعى عليه عن اجللسة األوىل ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكيله يف الدعوى نفسها،  
يبلغ ما املدعى عليه، فإن غاب عن هذه اجللسة دون في جل النظر يف الدعوى إىل جلسة الحقة  

عذر تقبله احملكمة ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فت كم احملكمة يف الدعوى، ويعد حكمها  
 .املدعى عليه غيابي ا يف حش 

ذا تبلغ املدعى عليه لشخصه أو وكيله يف الدعوى نفسها مبوعد اجللسة، أو أود  هو أو  إ -1
وكيله مذكرة بدفاعه لدى احملكمة قبل اجللسة احملددة لنظر الدعوى ومل اضر، أو حضر 
املدعى عليه يف أي جلسة   غاب، فت كم احملكمة يف الدعوى، ويعد حكمها يف حش 

 .دعى عليه حضورايً امل
مل اضر املدعى عليه الذي لي  له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة  تار يف  إذا  -2

اململكة بعد إعالنه وفق ا ملا ورد يف الفقرة )ط( من املادة )السابعة عشرة( من هذا النظام، 
 .فت كم احملكمة يف الدعوى، ويعد حكمها يف حش املدعى عليه غيابي ا

ولف املدعى عليه يف املسائل الزوجية واحلضانة والنفقة والزايرة ومن عضلها أولياؤها،  إذا   -3
 .فللم كمة أن ومر  حضاره جرب ا وفش نوابط  ددها لوائ  هذا النظام

 اثنياً نظام املرافعات أمام ديوان املظامل: 

 مل  نف الذكر على:تقرر يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظا    
إذا مل اضر املدعى عليه، فعلى احملكمة وجيل نظر الدعوى إىل جلسة أخرى ةلية يبلغ ما   -2

 املدعى عليه، فإن مل اضر فصلت يف الدعوى، ويعد احلكم حضوراي . 
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 اثلثاً: وجه املقارنة بني نظامي املرافعات الشرعية واملرافعات أمام ديوان املظامل:

ووجه املقارنة تشامهما يف أنه عند ولف املدعى عليه فإنه يتعني على احملكمة أن ت جل نظر     
الدعوى إىل جلسة الحقة يبلغ ما املدعى عليه؛ ويف ذلك نمانة له وحفاظا  على مصل ته 

فإن مل اضر رغم تبلي ه للمرة الثانية أو حضر أي جلسة   غاب بعد ذلك  .واحتياطا  حلقه
ت احملكمة يف الدعوى وعد احلكم حضوراي ؛ ألنه كان مفرطا  فطاملا قد أبلغ إبالغا  ص ي ا   فصل

من احلكم يف الدعوى السيما  وأتي ت له فرصة دفاعه عن نفسه وولف فلي  مثة ما مينب احملكمة  
 مب عدم وجود مانب معترب.

ني حاالت احلكم نده غيابيا   بيد أن نظام املرافعات الشرعية فصل أكثر يف غياب املدعى عليه وب
بعك  نظام املرافعات أمام ديوان املظامل حيث مل تبني حاالت احلكم غيابيا  فقد تناولت املواد  

وقد نصت املادة   (1)ومل يظهر يل من خالل ن  املواد وال الشرح ما يبني حاالت احلكم غيابيا  
( عن حاالت احلكم ند املدعى  3)السابعة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية يف الفقرة 

 عليه غيابيا : 

إذا مل اضر املدعى عليه الذي لي  له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة  تار يف اململكة بعد  
إعالنه وفق ا ملا ورد يف الفقرة )ط( من املادة )السابعة عشرة( من هذا النظام، فت كم احملكمة يف 

 .ليه غيابي ا الدعوى، ويعد حكمها يف حش املدعى ع

وبناء على ما سبش: إن مل اضر املدعى عليه ومل يعرف له مكان إقامة معني فت كم احملكمة يف 
 الدعوى على كل حال ويعد حكمها يف حش املدعى عليه غيابيا . 

وال غرو أن نظام املرافعات أمام ديوان املظامل مب أنه مستقل عن نظام املرافعات الشرعية، إال  
يش كان يف الطبيعة يف أمور كثرية فقد تقرر يف املادة الستون من نظام املرافعات أمام ديوان أهنما  
 املظامل:

 

 (  مرجب سابش. 291انظر لرح نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، إلبراهيم املوجان، ص )( 1) 
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تطبش على الدعاوى املرفوعة أمام حماكم ديوان املظامل أحكام نظام املرافعات الشرعية، فيما مل يرد  
هذا املنطلش قررت املادة  حكم يف هذا النظام، ومبا ال يتعارض مب طبيعة املنازعة اإلدارية، ومن 

حمل الشرح أن نظام املرافعات الشرعية يعد مبثابة األسا  للمرافعات أمام ديوان املظامل، ويكون  
تطبيش ذلك يف حالة عدم الن ، وعليه فتطبش بقية األحكام ند املدعى عليه كاحلكم ال يا  

 نده وفش نظام املرافعات الشرعية

 قه اإلسالمي:غياب املدعى عليه يف الف   -3 

تقّدم يف مسهلة سابقة ما يريد الفقهاء ابل ائب، وتقدم كذلك األحوال اليت يكون عليها حال  
ال ائب، ويف اجلملة: أن ال ائب عند الفقهاء هو من مل يكمن حانرا  يف جمل  احلكم، والفقهاء  

ذكر األقوال وبسط  اختلفوا يف احلكم على املدعى عليه إن كان غائبا  وتوسعوا يف  - رمحهم  -
األدلة يف هذه املسهلة بل إن كثريا  منهم حني إيرادهم ملسائل ال ائب يقصرون حديثهم على 

 ال ائب يف حال كونه مدعى عليه:

    (2)واتفقوا على جواز مسا  بينة املدعي ند ال ائب  (1)اتفش أهل العلم على جواز القضاء على امليت

 .  (3)احلكم على احلانر يف البلد القادر على احلضور غري املمتنبواتفقوا على أنه ال جلوز 

 

مناين )املتوىف:    (  1)   499انظر: رونة القضاة وطريش النجاة، علي بن حممد بن أمحد، أبو القاسم الرحيّب املعروف اببن السّ 
هـ   1404دار الفرقان، الطبعة: الثانية،    -(،  قيش: د. صالح الدين الناهي، م سسة الرسالة، بريوت 191/ص 1هـ(، )ج

هـ(،  684ن أمحد بن إدري  بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف )املتوىف:  م، والذخرية ،ألبو العبا  لهاب الدي1984  -
(  114/ص10م )ج1994بريوت،  - حممد أبو خبزة، النالر: دار ال رب اإلسالمي -سعيد أعراب - قيش: حممد حجي

 . 

هـ(،  560ظفر، عون الدين )املتوىف: اختالف األئمة العلماء، لي ىي بن همَبرَيَة  حممد بن هبرية الذهلي الشيبايّن، أبو امل ( 2)
(  وموسوعة  406/ 2هـ، )ج1423لبنان / بريوت، الطبعة: األوىل،  -  قيش: السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية 

اململكة العربية السعودية،   - اإلمجا  يف الفقه اإلسالمي ، لكوكبة من امل لفني الكرام، دار الفضيلة للنشر والتوزيب، الرايض 
 (. 195/ص 7هـ، )ج 1433

القب  يف لرح موطه مالك بن أن ، للقاني حممد بن عبد   أبو بكر بن العر  املعافري االلبيلي املالكي )املتوىف:      (  3)
( وحكى االتفا  على هذا العالمة ابن  877هـ(،  قيش: الدكتور حممد عبد   ولد كرمي، دار ال رب اإلسالمي، ص )543

(، قيش:  يف بن  751ت  –  691كمية، ألبو عبد   حممد بن أ  بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية )القيم يف الطر  احل
 (. 524/ص2هـ،  )ج  1428مكة املكرمة،  - أمحد احلمد، دار عامل الفوائد 
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 وفيما  يت نتعرض لذكر أقوا م وأدلتهم: 

أن من ادعى حقا  على غائب وطلب من القاني احلكم على خصمه ال ائب،   القول األول:
، (2)وأص ابه وهذا مذهب احلنفية  (1)فلي  للقاني أن اكم ح  اضر وهذا قول أ  حنيفة

من   (6)وهو قول ابن املاجشون (5)يف إحدى الروايتني عنه (4)واإلمام أمحد (3) وبه قال القاني لري 
 . (7)  املالكية

 

 

 

 

 

 

 

ـ( وأدرك بعج  هـ80أبو حنيفة النعمان بن اثبت الفقيه الكويف موىل تيم  ، أحد أئمة اإلسالم املعدودين، ولد سنة )   (  1)
هـ(، يف ب داد ودفن  150ص ابة رسول   صلى   عليه وسلم ومسب خلقا  من التابعني، وروى عنه اجلم ال فري، تويف سنة )

 فيها. 

 ، مصدر سابش. 5/113، مصدر سابش، تبيني احلقائش 6/353بدائب الصنائب  ( 2)

لري  بن احلارث بن قي  الكندي، من ألهر القضاة الفقهاء يف صدر اإلسالم، ويل قضاء الكوفة يف زمن عمر وعثمان  (   3)
ه( يف الكوفة ودفن ما. )لذرات الذهب يف أخبار  78وعلي ومعاوية، كان ثقة يف احلديث مهمو   يف القضاء تويف سنة )

(  320/ص1هــ،)ج1406عروف اببن العماد، دار ابن كثري دمشش، من ذهب، أل  الفالح عبداحلي بن أمحد العكري امل
 (. 161/ص 3م، )ج2002األعالم، خلري الدين الزركلي،  دار العلم، بريوت، 

ه( يف ب داد وقيل يف مرو، كان حمداث   164أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املروزي األصل، إمام احملدثني، ولد سنة )(  4)
ه( بب داد ودفن  241نف: كتاب املسند مجب فيه من األحاديث ما مل يتفش ل ريه، تويف سنة )فقيها  زاهدا  ورعا ، ص

، املنتظم البن  64/ 1ه، وفيات األعيان 1419، الرايض 1/8فيها.)طبقات احلنابلة أل  حممد بن أ  يعلى الب دادي، 
 (. 287/ 11هـ،) 1412اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت ، 

 ( 14/94ه، 1417ي  العالمة: عبد  بن أمحد املشهور اببن قدامة املقدسي ، وزارة الش ون اإلسالمية، امل ين، للش(  5)
عبدالعزيز بن عبد  بن أ  سلمة التيمي املدين فقيه حافظ معدود من فقهاء املدينة، نزل املدينة   قصد ب داد وتويف  (  6)

 ه( ودفن ما. 164ما سنة )
، لذرات الذهب  7/309ه، 1422، أل  عبد  بن أمحد الذهيب،  م سسة الرسالة، بريوت، ) سري أعالم النبالء 

 ، مصدر سابش ( 11/290

   2/832هـ، 1424بداية اجملتهد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رلد القرطيب، دار ابن حزم، (  7)
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 :لوفيما يلي نذكر أدلتهم ابلتفصي

 أدلتهم :   -1

 الدليل األول: 

رسول  إىل اليمن قانيا ، فقلت اي  -ملسو هيلع هللا ىلص- أنه قال: )بعثين رسول    -- (1)ماروي عن علي
 ، ترسلين وأ  حديث السن وال علم يل ابلقضاء. فقال: إن   سيهدي قلبك ويثبت  

لسانك فإذا جل  بني يديك اخلصمان، ال تقضني ح  تسمب من اآلخر، كما مسعت من 
 . (2)األول فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء، قال: فما زلت قانيا ، أو ما لككت يف قضاء بعد(

النهي عن القضاء بني اخلصمني ح  يسمب منهما مجيعا  وال لك أن  ن احلديث:وجه الداللة م
 احلكم على ال ائب يكون بدون مسا  حجته وبينته وهذا ما هني عنه يف احلديث. 

مناقشة الدليل: اإلجابة األوىل: عدم ثبوت احلديث، ألن يف سنده املدل  واجملهول، كما بني  
 (4)  (3)ذلك ابن حزم

 (6) (5)ذكره ابن حزم غري مسلم، ألن من العلماء من حسن احلديث كال مذي غري أن ما

 
ورابب اخللفاء الرالدين، وأحد العشرة املبشرين    -ملسو هيلع هللا ىلص    - سول    علي بن أ  طالب بن عبد املطلب بن هالم، ابن عم ر   (  1)

ابجلنة، ولد مبكة قبل البعثة بعشر سنوات، لهد بدرا  وغريها من املشاهد، معدود يف علماء الص ابة، قتل مظلوما  سنة  
 (. 4/87هـ( ابلكوفة ودفن فيها، انظر )اسد ال ابة يف معرفة الص ابة، مصدر سابش )40)

(، أمحد  5/1331(، ال مذي يف كتاب األحكام )3582( برقم )3/327أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية ) ( 2)
 ( وقال ال مذي: هذا حديث حسن. 1/143)

قال ابن حزم: )أما اخلرب فساقط ألن لريكا  مدل  ومساك بن حرب يقبل التلقني وحن  بن املعتمر ساقط مطرح(   ( 3)
 . 519/ 10، بريوت  –دار الفكر  ،   بو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهريأ  احمللى ابآلاثر،

ه(، زهد ابلرايسة والوزارة  384أئمة اإلسالم، ولد بقرطبة سنة ) علي بن أمحد بن حزم، عامل األندل  يف عصره وأحد ( 4)
وانصرف إىل العلم والتهليف، من ألهر مصنفاته: احمللى، الفصل يف امللل والن ل، اإلحكام ألصول األحكام، تويف سنة  

 ، مصدر سابش( 4/254، مصدر سابش، األعالم 5/239ه( يف ابدية لبة ابألندل . )لذرات الذهب 456)

 (. 5/1331سنن ال مذي ) ( 5) 

ه( ب مذ، تتلمذ على  209حممد بن عيسى بن موسى السلمي ال مذي، من أئمة السنة، وحفاظ احلديث، ولد سنة ) ( 6)
البخاري، وار ل إىل خراسان والعرا  واحلجاز، كان مضرب املثل يف احلفظ، من تصنيفاته: )اجلامب الكبري، ص ي  ال مذي،  

 ه( ب مذ. 279)  العلل(، تويف سنة
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 وعليه فإن الراج  ص ة احلديث. (2) (1)وابن حجر
اإلجابة الثانية: على التسليم بص ة احلديث فإنه حممول على اخلصوم احلانرين إذ العدل بينهم  

تقانى إليك رجالن(، أما إذا كان أحد اخلصوم يف احلديث والكالم واجب لكن بدليل قوله: )إذا  
 غائبا  فال ميكن السما  منه وعليه فإنه خاص ابخلصوم احلانرين. 

 الدليل الثاين: 

 

مسب خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال:  --أن الرسول  -- (3)حديث أم سلمة    
حجته من بعج فاقضي له على )إّنا أ  بشر مثلكم وإنكم وتصمون إيلَّ، ولعل بعضكم أحلن يف  

لو ما أمسب، فمن قضيت له من حش أخيه بشيء، فال  خذ منه لي ا  فإّنا أقطب له قطعة من 
 .(4) النار(

: )فهقضي على لو ما أمسب( فبني أن قضاءه يكون بعد مسا  اخلصوم -ملسو هيلع هللا ىلص-وجه الداللة: قوله 
ميكن مسا  حجته وعليه فإن لرط   وإيضاح بياهنم، وهذا يقتضي حضورمها، وال لك أن ال ائب ال

 احلكم هو مسا  اخلصوم وهو غري مت قش هنا فال يص  احلكم حين ذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/213هـ، 1424العسقالين، دار السالم،  أمحد بن علي بن حجرفت  الباري البن حجر،   ( 1)

ه( يف مصر ونشه فيها، ولب ابألدب والشعر  773أمحد بن حجر بن علي العسقالين، إمام احملدثني يف عصره، ولد سنة )  (  2)
عصره، انتشرت مصنفاته يف عصره وكتب  ا القبول يف األرض، ومن    أقبل على احلديث ح  صار من ألهر احلفاظ يف 

 ألهر مصنفاته: فت  الباري بشرح ص ي  البخاري، اإلصابة يف متييز الص ابة، لسان امليزان. 
 (، مصدر سابش. 1/178، مصدر سابش األعالم 9/395)لذرات الذهب 

( قبل ا جرة، كانت من  28ولدت سنة ) -  ملسو هيلع هللا ىلص  -ج النيب ، زو --هند بنت أمية بن امل رية القرلية املخزومية    ( 3) 
ه( يف املدينة ودفنت يف  62، عرفت ابلعلم الوافر والعقل الراج ، توفيت سنة )-  ملسو هيلع هللا ىلص  -املكثرات من الرواية عن رسول    

 البقيب. 
 (. 1713(، ومسلم يف كتاب األقضية )2680أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات )  ( 4) 
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 مناقشة الدليل:

بني أن حكمه إّنا يكون على ما يسمب من اخلصوم ولي  فيه ما يدل على    -  ملسو هيلع هللا ىلص   -أن النيب      
 (1)املنب من احلكم على ال ائب، إذ كون السما  طريش لل كم ال يعين نفي غريه من الطرائش األخرى

وعدم مسا  بينة املدعي لت يب املدعى عليه إنرار به، فال نرر وال نرار، وال يتضرر املدعى عليه  
 دعوى املدعي إن روعي حاله واحتيط ألجله. من مسا  

 

   الدليل الثالث:

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ يئقالو: إن القاني مهمور ابلقضاء ابحلش قال   جّل يف عاله: 

 خت حت جت يب ىب خبمب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 (2)ىئ حج يث ىث مث جث يت ىت مت

للكائن الثابت، وال  والقضاء مب غياب أحد اخلصوم مل يت قش فيه العدل املطلوب إذ احلش اسم 
 ونناق  هذا الدليل بعدد من اإلجاابت:  (3)ثبوت مب احتمال العدم

اإلجابة األوىل: أن اآلية عامة واألدلة الدالة على جواز احلكم على ال ائب خاصة ومن املتقرر عند 
 .  (4)العلماء تقدمي اخلاص على العام على سبيل التخصي 

التسليم بكون احلكم على ال ائب حكما  ب ري حش، إذ القضاء ابلبينة العادلة  عدم  اإلجابة الثانية:
 قضاء ابحلش.

 
 
 

 

(،  املمتب  348/ص6ه، )ج1423، دار الوفاء، حممد بن علي بن حممد بن عبد   الشوكاينانظر: نيل األوطار،  ( 1) 
مَنجَّى بن عثمان بن أسعد ابن املنجى التنوخي احلنبلي ) لرح املقنب ،لزين

دراسة و قيش: عبد  ، هـ( 695 - 631الدين امل
 (. 561/ص4مة، )جمكة املكر هـ  1424امللك بن عبد   بن دهي ، 

 . 26سورة ص اآلية:  ( 2) 
 ، مصدر سابش. 6/345انظر بدائب الصنائب  ( 3) 

 (. 21-20، )ص 1426انظر: هل للقاني احلكم على ال ائب: د. حسن أبو غدة، مكتبة الرلد، ( 4)
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 الدليل الرابع: 
وقد فق ت عينه فقال له عمر احضر   -(1)-ما أورده ابن حزم أن رجال  أتى عمر بن اخلطاب     

عمر فلعلك قد فقهت خصمك فقال له اي أمري امل منني أما بك من ال ضب إال ما أرى فقال له 
عيين خصمك معا  ف ضر خصمه قد فق ت عيناه معا  فقال عمر إذ مسعت حجة اآلخر ابن  

 (2)القضاء

عن القضاء على اخلصم ال ائب ح   --ظاهر من احلديث، إذ امتنب عمر  وجه الداللة:
 اضر.

 املناقشة:
 . (3)ذئب اجلهين ومها جمهوالن  اإلجابة األوىل: نعف احلديث ألنه من طريش حممد ال فاري عن أ 

على فرض التسليم بص ة األثر فلي  فيه إال أنه ال يقضى على غائب مبجرد  اإلجابة الثانية: 
 دعوى خصمه وهذا لي  حمل نزا  إّنا اخلالف فيما لو كان للخصم بينة عادلة. 

 (5))ال يقضا على غائب( (4)الدليل اخلام : ما ورد من  اثر وأخبار عن بعج التابعني كقول لري 

 . )6(وقوله )ال أمغري حانرا  ب ائب(

 

من تلقب أبمري امل منني،  عمر بن اخلطاب بن نفيل القرلي، اثين اخللفاء الرالدين، وأحد العشرة املبشرين ابجلنة، أول      (  1) 
ه( ويف عهده فت ت الشام  13( قبل ا جرة، وأسلم قبل ا جرة ولهد املشاهد كلها، بويب ابخلالفة سنة )40ولد سنة )

 . - -ه( ابملدينة ودفن حبجرة عائشة 23والعرا  ومصر، نويف سنة )
 ، مرجب سابش. 10/519احمللى البن حزم  ( 2) 
 . 10/520املرجب السابش احمللى البن حزم،  ( 3) 

 (. 49سبش ترمجته انظر )ص ( 4) 
 (. 519/ص10احمللى )ج ( 5) 
 (. 519/ص10املرجب السابش )ج ( 6) 
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: )إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه يف يده فال تقج له ح   يت   (1)وقول عمر بن عبدالعزيز
 .(2) خصمه(

 

 املناقشة:

 اإلجابة األوىل: عدم التسليم بص ة اآلاثر إذ ال طلوا كل منها من نعف. 
 لتسليم بص ة ذلك فإهنا ال تعدوا أن تكون أقواال  ل ري معصوم.اإلجابة الثانية: على ا

 القول الثاين:
أن من ادعى حقا  على غائب وطلب من القاني مسا  البينة واحلكم ما على ال ائب فعلى  •

  (7()6)وإليه ذهب األوزاعي (5)واحلنابلة (4)والشافعية (3) القاني إجابته ومذا قال املالكية

 

ه( وويل اخلالفة  61بن مروان بن احلكم بن قصي بن كالب أمري امل منني، اخلليفة الزاهد، ولد سنة )  عمر بن عبدالعزيز ( 1)
هـ( بدار مسعان من  101ه( ومدة خالفته سنتان وألهر، اخباره يف عدله وحسن سياسته مشهورة معلومة تويف )99سنة )

 أرض دمشش وما دفن. 

 (. 520-519/ص10املرجب السابش )ج ( 2)

ه،  1421(. عيون اجملال : لعبدالوهاب الب دادي، مكتبة الرلد، 66/ص5لية الدسوقي، مرجب سابش، )جحا ( 3) 
، الكايف، يوسف بن عبد  بن حممد املعروف اببن عبدالرب،  8/151(، مواهب اجلليل ، مصدر سابش، 1532/ص4)ج

 . 931/ص2هـ، ج1410مكتبة الرايض احلديثة، 
م ين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد بن اخلطيب الشربيين، دار املعرفة،    ،3/626املهذب، مصدر سابش    (  4) 

، لرح روض   280/ 22، اجملمو  ، مصدر سابش، 10/233، النجم الوهاج، مصدر سابش، 4/541ه، 1425بريوت، 
لعلي بن حممد املاوردي، دار الكتب  ،  احلاوي الكبري،  4/315الطالب، أل  زكراي اىي بن لرف النووي، املكتبة اإلسالمية،

 . 16/296ه،1419العلمية، بريوت، 
، الفرو ، مصدر  6/127ه، 1399، مصدر سابش، الكايف البن قدامة، املكتب اإلسالمي،  5/4247كشاف القنا     (  5) 

 . 11/203سابش، 
 ، مرجب سابش. 22/280اجملمو   ( 6) 
قبيلة )األوزا (، إمام الداير الشامية، كان فقيها  زاهدا  ولد سنة  عبدالرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي نسبة إىل  ( 7) 
 ه(. 157ه( يف بعلبك ونشه ما، صنف كتاب السنن، تويف يف بريوت سنة )88)

 ، مصدر سابش. 3/3209، مصدر سابش. األعالم  2/256(، مصدر سابش، لذرات الذهب  7/107)سري أعالم النبالء  
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قالت اي رسول   إن   -- (2) أن هند بنت عتبة  --  (1)أدلتهم: الدليل األول: حديث عائشة •
رجل ل ي  ولي  يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فهل  (3) أاب سفيان

: )خذي من ماله ابملعروف ما يكفيك ويكفي -- علي يف ذلك من جناح فقال رسول   
 .  (4)بنيك(

 وجه الداللة:

 قضى  ا ومل يكن أبو سفيان حانرا .  - -أن النيب

 املناقشة:

قضاء وإّنا هو فتوى فزوجة أ  سفيان مستفتيه والنيب هنا كان  قالوا أبن هذا احلديث لي  فيه 
 مفتيا  ال قانيا . 

واستدلوا على ذلك بكون أ  سفيان موجود حين ذ مبكة فلي  غائبا  ولو كان هذا قضاء جلاز  
القضاء على احلانر يف البلد مبجرد دعوى خصمه عند القاني، ولا يدل على أنه فتوى ال  

 

ومن ألهر نسائه، وأكثرهن رواية لل ديث، ولدت   - ملسو هيلع هللا ىلص -الصديش بنت الصديش زوج النيب عائشة بنت أ  بكر  ( 1) 
ه(  58قبل ا جرة(، معدودة يف فقهاء الص ابة وكان أكابر الص ابة يسهلوهنا عن الفرائج والفقه، توفيت سنة )90سنة )

 يف املدينة ودفنت يف البقيب. 
ه،  1422ر املعرفة، بريوت، دابن حممد اجلزري املعروف اببن األثري،  )أسد ال ابة يف معرفة الص ابة( أل  احلسن علي

،  6/3208هـ، 1419، معرفة الص ابة، أل  نعيم أمحد بن عبد  بن مهران األصبهاين، دار الوكن، الرايض، 5/341
 ، مصدر سابش. 2/135سري أعالم النبالء 

، ص ابية جليلة، أسلمت عام الفت  وزوجها أبو سفيان، كانت  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدس  القرلية ا اسية  ( 2)
 ه(. 14فصي ة جري ة صاحبت رأي وحزم، لهدت الريموك، وتوفيت يف خالفة عمر بن اخلطاب سنة )

 ( مصدرين سابقني. 6/3460، معرفة الص ابة 416/ 5)أسد ال ابة 

، أسلم عام الفت  وحسن إسالمه، كان من أحسن  صخر بن حرب بن أمية القرلي األموي، ولد قبل الفيل بعشر سنني  (  3)
 ه. 32قري  رأاي  يف اجلاهلية، لهد مب املسلمني حنني والريموك، تويف سنة  

 ( مصدرين سابقني. 1509/ 3، معرفة الص ابة 472/ 4)أسد ال ابة 

 ( . 1714(، ومسلم يف كتاب األقضية )6641البخاري يف كتاب األميان والنذور ) ( 4) 
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هي ة الس ال ال هي ة الدعوى، وأهنا سهلت مستفتيه هل عليها جناح وإ    قضاء؛ أنه جاء على
 .(1)من ذلك 

   : الدليل الثاين

 ۈ ۆ يئعموم اآلايت اليت ةمر ابلعدل والقسط، واحلكم ابلبينة العادلة كقوله تعاىل: 

  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ٹ ٹ ،(2)ائەئىئ ائ

  (3) ٺٺىئ ٺ

 . (4)إىل غري ذلك من اآلايت املقررة  ذا املعىن 

 وجه الداللة:

أن هذه اآلايت جاءت عامة ابألمر ابلقسط واحلكم ابحلش فلم ط    تعاىل حانرا  دون غائب،  
 فص  وجوب احلكم على ال ائب كما هو على احلانر.

 املناقشة: 

 صوص يف املسهلة وأن االستدالل إن االستدالل مذه اآلايت جاءت عامة ولي  هناك ن  
بذلك فيه نظر حيث أن االستدالل بذلك خارج حمل النزا ، إذ أن اخلالف إّنا هو يف جواز احلكم  

 على ال ائب ال اكم القيام ابلعدل إذ هو حمل إمجا . 

 

لم لف: حممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد س  الدين ابن قيم اجلوزية  ، لإعالم املوقعني عن رب العاملنيانظر:  ( 1) 
وانظر   م1991 -هـ 1411،  يريوت  –النالر: دار الكتب العلمية ،  قيش: حممد عبد السالم إبراهيم،هـ( 751)املتوىف: 

قاني  وانظر: القب  يف لرح موطه مالك بن أن ، لل 9/ 417فت  الباري لرح ص ي  البخاري، ابن حجر العسقالين، 
دار  ، حممد عبد   ولد كرميد. : يش ق ،  هـ( 543حممد بن عبد   أبو بكر بن العر  املعافري االلبيلي املالكي )املتوىف: 

، البن  خري العباد  زاد املعاد يف هدي (، مرجب سابش، وانظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد، 877، ص)ال رب اإلسالمي
 . هـ 1415,  ،مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت  - م سسة الرسالة، بريوت  القيم، 

 . 49سورة املائدة اآلية:  ( 2) 
 .  135املصدر نفسه، سورة النساء اآلية: ( 3) 
 ، مرجب سابش. 10/522انظر احمللى، البن حزم،  ( 4) 
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 الدليل الثالث: 
 (1) : )البينة على املدعي( --قوله 

القضاء ابلبّينة أمرا  مشروعا ،   --يف احلكم وقد جعل النيب  وجه الداللة: إن هذه األحاديث عامة  
 ومل يمفر  بني حانر وغائب.

 املناقشة:
اإلجابة األوىل: أن هذه األحاديث عامة وأحاديث املنب من احلكم على ال ائب خاصة ومن 

 القواعد املقررة عند أهل العلم وصي  العام ابخلاص.
ي  فيه حجة، ألن البينة اسم جامب ملا اصل به البيان ولي   اإلجابة الثانية: أن هذا احلديث ل

املراد ابلبيان يف حش املدعي وال يف حش القاني؛ ألن املدعي عامل حبقه والقاني ابن له بكالم  
املدعي إذا مل يكن له مناز ، فتعني أن يكون يف حش اخلصم، وألن على املدعي أن يبني حقه وعلى 

 .  (2) أحقية املدعي فيما ادعاهاملدعى عليه أن يبني عدم 

 الدليل الرابع: 

على اخلصوم يف حال غيبتهم منها مارواه    --استدلوا أبحكام ووقائب حكم فيها رسول        
فبايعوه على اإلسالم   -  -: )أن نفرا  من عكل قدموا على رسول    -  -  (3)أن  بن مالك 

قال أفال ورجون مب  - -فاستومخوا األرض، فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إىل رسول  

 

(، السنن الكربى أل  بكر أمحد بن احلسني البيهقي، مكتبة  21805أخرجه البيهقي يف كتاب الدعاوى والبينات ) ( 1) 
( وقال هذا حديث يف إسناده مقال فيه حممد بن  134443ه، وال مذي يف كتاب األحكام ) 1425الرلد، الرايض، 

 عبد  يضعف يف احلديث، مصد سابش. 

 ، مصدر سابش. 5/114انظر تبيني احلقائش  ( 2)

،  من بين عدي بن النجار   األنصاري اخلزرجي النجاري.بن حرام بن جندب  أن  بن مالك بن النضر بن نمضم بن زيد    (  3)
تويف سنة ثالث وتسعني، وقيل:  ، ويفتخر بذلك، خادم رسول   صلى   عليه وسلم كان يتسمى به صاحب وتلمذ و 

تويف ابلبصرة من الص ابة، ودعا له رسول   صلى   عليه وسلم بكثرة املال  إحدى وتسعني، وقيل: تسعني،  خر من 
 ، معدود لن روى عن النيب عددا  من األحاديث. والولد

 ، مصدر سابش. 294/ 1(، مصدر سابش، أسد ال ابة 231/ 1)معرفة الص ابة 
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راعينا يف إبله فتصيبون من ألباهنا وأبوا ا؟ قالوا: بلى فخرجوا، فشربوا من ألباهنا وأبوا ا فص و،  
يف  اثرهم، فهدركوا فجيء مم فهمر   فهرسل  --فبلغ ذلك رسول      (1)فقتلوا الراعي واطردوا النعم

(؛ ألهنم حماربني  (2)مم، فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم،   نبذوا يف الشم  ح  ماتوا
وقتلوا الراعي ومثلو به واجلزاء من جن  العمل، وهذا من العدل يف حش الراعي املظلوم الذي  

 . أسقاهم وداواهم أبمر النيب 
حكم على يهود خيرب وهم   --: ) أن رسول    -(3)-بن خديج وكما يف حديث رافب 

 .   (4) غائبون...( 

 

على اخلصوم يف كال احلالتني مب غيامم    -- ظاهر منن احلديثني، إذ حكم النيب  وجه الداللة:  
 حني احلكم.

 املناقشة: 

أما استدال م حبديث أن  السابش فال يسلم  م حيث لي  فيه التصري  ابحلكم عليه حال     
غيامم، بل جاء يف الرواية ما يثبت أن احلكم عليهم كان حال حضورهم وذلك عند قوله )فج  
مم، فهمر مم ...( حيث كان أمره بعد إحضارهم، وأما استدال م حبديث رافب بن خديج يف  

لقسامة فيناق  بكون احلكم هنا خاص ابلقسامة ال يتعدى إىل غريها من الوقائب، يعضد  حادثة ا
ذلك أن يف القسامة أحكاما  جاءت  الفة لألصول يف الدعاوى والبيا ت منها كون اليمني على 
املدعي ويست ش ما ما ادعاه، وهذا غري معروف يف الشريعة يف غري القسامة، ومنها أن ميني املدعي 

  تكون عن قطب ويقني بل عن غلبة ظن واألصل يف اليمني أن تكون مقطوعا  ما. ال
 

 

 األول يطرد الثاين. أطرد الشيء إذا ةبب بعضه بعضا ، وإّنا قيل ذلك تشبيها  كهن  ( 1) 

 (. 1671(، ومسلم يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت )6899أخرجه البخاري يف كتاب الدايت )  ( 2)

( قبل ا جرة، لهد أحدا  واخلند  وأكثر  12رافب بن خديج بن رافب بن عدي األنصاري األوسي احلارثي، ولد سنة ) ( 3)
 ه(، ابملدينة ودفن ما. 74تويف سنة ) املشاهد، وروى لو سبعني حديثا ، 

 (، مصدر سابش. 6898أخرجه البخاري يف كتاب الدايت )  ( 4)
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 الدليل اخلامس: 

 .  (1)اإلمجا  إذ حكى بعج أهل العلم إمجا  الص ابة على جواز احلكم على ال ائب    
 املناقشة: 

جلاب على من قال ابإلمجا  أبن دعوى اإلمجا  غري اثبتة ملا ورد من وقائب و اثر عن بعج       
 . (2)الص ابة والتابعني متنب من احلكم على ال ائب

 الدليل السادس: 
 استدلوا مبجمو  قضااي وأحكام لبعج الص ابة حكموا فيها على ال ائب منها:      

  (3) قال على املنرب: )أال إن األمسيفب: أمسيفب جهينة -  -ماروي أن عمر بن اخلطاب 

 (4) قد رني من دينه وأمانته أن يقال سبش احلاج، أال وإنه قد دان معرنا  

 .  (5) أال من كان له عليه دين فليهتنا غدا  فإ  ابئعو ماله وكان األسيفب غائبا (
وأربعة ألهر وعشرا    إذا لاءت   لزوجة املفقود أن ت ب  أربب سنني  --وكما يف قضاء عمر 

    .(6)تزوجت
 :املناقشة

فال تص ، ألهنا من رواية بكر بن عبدالرمحن بن داليف املزين عن أبيه  --أما قصة عمر 
 . (7) وبكر هذا يروي املراسيل

 

 ، مرجب سابش. 1/524احمللى  ( 1) 
 انظر الدليل الرابب واخلام  من أدلة أص اب القول األول.  ( 2) 
 تص ري أسفب، وهو الذي تعلو وجهه محرة تن و إىل السواد.  األمسيفب  ( 3) 
، وانظر  قيقه  2/62أي استدان منها و ء بذلك )تفسري غريب املوطه(، لعبدامللك بن حبيب السلمي األندلسي،  ( 4) 

 ه. 1421للعثيمني، مكتبة العبيكان، 
 (، ونعفه األلباين. 21076أخرجه البيهقي يف كتاب ) ما على القاني يف اخلصوم والشهود ( ) ( 5) 

 . 262/ 5ه، 1399)ارواء ال ليل(، حممد  صر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، 
 ، مرجب سابش. 10/524احمللى  ( 6) 

 ، مرجب سابش. 5/267إرواء ال ليل لأللباين  ( 7) 
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 وأما قضاءه يف الزوجة املفقود زوجها فيبقى خاصا  يف اببه. 

 

 : الدليل السابع

حضر: لكان بني إقرار وانكار، فإن أقر فالبينة مموافقة، وإن أنكر فالبينة  أن ال ائب لو )    
 ( 1) (حجة، فلم يكن يف ال يبة مانب من احلكم ابلبّينة يف حاليت إقراره وإنكاره

وجه الداللة: ظاهرة فإن ال ائب كاملدعى عليه لو حضر يف الدعوى املقدمة نده فإن أقر فقد 
 وبنّي حقيقة كالمه في كم له واحلجة ابلبّينة. حكم لصاحل املدعي، وإن انكر 

 الراجح: 
بعد متعن النظر وف   القولني وذكر أدلتهم فإن امل ج  واألقرب هو قول اجلمهور جبواز      

بل نقل إمجاعهم  --احلكم على ال ائب وملا ذكرو من األدلة وألنه؛ الذي عمل به الص ابة 
عليه، وأنه الذي تقضي به املصل ة العامة؛ إذ لو قيل أبنه ال يمقضى على ال ائب ألّدى ذلك   

: )وألنه لوال احلمكم على  - رمحه  - (2)يا  حّش من كان له على غائب حش، يقول القرايفلض
وهو الذي يقيم حال النا ،  ،  (3)أموال النا  وغابوا، فتضيب األموال واحلقو (  ال ائب الخذ النا ،

ذلك أن املنب من احلكم على ال ائب فيه عدم البت يف الدعاوى ومن مقاصد القضاء إرساء العدل 
وفج النزا ، وإذا جاء املدعي على سبيل املثال مبا يبني دعواه في كم له؛ إذ أن املدعى عليه قد  

، وإن مل يكن قد تبلغ املدعى  ولف عن احلضور لا يكون قرينة على ص ة ما ادعى به املدعي
عليه فم  ماجاء وأقام البينة على عدم ص ة ماقدمه املدعي من البينات في كم له ولكل مقام 

 

 (. 2/316ال اث )املعروف ابملاوردي، ط إحياء أبو احلسن علي بن حممد بن حممد أدب القاني،  ( 1) 
املصري القرايف، معدود من العلماء، ألف   أمحد بن أ  العالء إدري  بن عبد الرمحن بن عبد   الصنهاجي  أبو العبا   (  2) 

كتب نفيسة، قال عنه ابن فرحون: )كان إماما  ابرعا  يف الفقه واألصول، والعلوم العقلية، وله علم ابلتفسري، وورج به مجب  
امل لف: صالح الدين   (،6/233.)الوايف ابلوفياتتويف القرايف يف مجادى اآلخرة سنة أربب ومثانني وستمهئة  من الفضالء( 

،  بريوت  –دار إحياء ال اث    ،: أمحد األر ؤوط وتركي مصطفى، قيش هـ( 764خليل بن أيبك بن عبد   الصفدي )املتوىف:  
 سابش. (، مصدر  94/ 1، األعالم )هـ1420عام النشر: 

 (، مرجب سابش. 10/114الذخرية، للقرايف، ) ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~51  ~ 

 

مقال، وهذا القول هو املعمول فيه يف القضاء العام واإلداري ابململكة العربية السعودية على مامت  
 تبينه سالفا  . 

 
 

 يف حاالت غياب اخلصوم يف الفقه والنظام. الفصل الثاين: سلطة القاضي اإلداري  

 سلطة القاني يف حالة غياب املدعي وفش نظام املرافعات أمام ديوان املظامل. املبحث األول:

 سلطة القاني يف احلكم يف الدعوى. املطلب األول:

 سلطة القاني يف لطب الدعوى. املطلب الثاين:

 سلطة القاني يف وجيل الدعوى.  املطلب الثالث:

: ســـــــــــــلطة القانـــــــــــــي يف حالة غياب املدعى عليه وفش نظام املرافعات أمام ديوان املبحث الثاين
 املظامل.

 سلطة القاني يف احلكم يف الدعوى.  املطلب األول:

 سلطة القاني يف لطب الدعوى. املطلب الثاين:

 سلطة القاني يف وجيل الدعوى. املطلب الثالث:

 الة غياب اخلصوم يف الفقه اإلسالمي.سلطة القاني يف ح املبحث الثالث:

 سلطة القاني يف حالة غياب املدعي. املطلب األول:

 سلطة القاني يف حالة غياب املدعى عليه. املطلب الثاين:
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 الفصل الثاين: سلطة القاضي اإلداري يف حاالت غياب اخلصوم يف الفقه والنظام. 

املبدعي وفق نظبام املرافعبات أمبام ديوان املبحبث األول: سبببببببببببلطبة القباضبببببببببببي يف حبالبة غيباب 
 املظامل.

 املطلب األول: سلطة القاضي يف احلكم يف الدعوى.

يتســب نطا  الســلطة للقانــي ليشــمل  ديد وقت النطش ابحلكم، فللقانــي النطش ابحلكم  -1
أو  -عند تعددهم-يف الدعوى عقب انتهاء املرافعة يف اجللســة أو بعد املداولة بني قضــاة الدائرة 

بعد التفكري والتهمل من القانــــــي  الفرد، ويســــــتوي أن يمنطش ابحلكم دون م ادرة اخلصــــــوم قاعة 
اجللســــة؛ حبيث تتم املداولة بني قضــــاة الدائرة مهســــا  دون أن يســــمعهم غريهم حفاظا  على ســــرية 

ــة، وتنتقـل إىل غرـفة امـلداوـلة   تعو  د لتنطش امـلداوـلة، أو أن تقرر اـلدائرة النطش ـبه يف  خر اجللســــــــــــ
ابحلكم، ويف كلتا احلالتني يكون احلكم قد صـــــدر يف اجللســـــة؛ ألن اجللســـــة تظل منعقدة إىل أن 

 .(1)تنتهي احملكمة من إصدار قراراهتا يف كافة الدعاوى املطروحة عليها

 وقد تقرر يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل:

اجللسة األوىل جاز للم كمة أن  كم يف الدعوى إذا كانت صاحلة لل كم اضر املدعي  إذا مل  
فيها، أو تقرر لطبها. فإذا انقضت ستون يوما  ومل يطلب املدعي السري فيها بعد لطبها، أو مل  

 اضر بعد السري فيها، عّدت كهن مل تكن.

 

م،  2009(، منشهة املعارف  642انظر: إلكاليات التقاني أمام القضاء اإلداري، د. حممد عبداحلميد مسعود، ص)    (  1) 
د. وليد  (، دار النهضة العربية ، والسلطة التقديرية للقاني اإلداري،  19واحلكم القضائي، د. حممد سعيد عبدالرمحن، ص) 

ه، على أن هي ة التدقيش قررت يف أحد =أحكامها وجوب فصل  1436(، دار امليمان،648بن حممد الصمعاين، ص)
هـ( يف القضية  1426لعام 5/ت/344حمضر النطش ابحلكم عن حمضر اجللسة اخلتامية، فقضى حكمها رقم )

 ه(،  غري منشر.  1424/قلعام 1642/1رقم)
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تبار الدعوى كهن  وإذا طلب املدعي السري فيها بعد ذلك حكمت احملكمة من تلقاء نفسها ابع
 مل تكن.

وعليه فللقاني السلطة التقديرية يف قرار الشطب أو التهجيل استنادا  على عذر أو قوة قاهرة  
وقعت على املدعي أو احلكم يف الدعوى حضوراي  ال سيما يف حالة طلب املدعى عليه، كما أن  

لوقت الذي اتاجه  للقاني وجيل النطش ابحلكم إىل جلسة أخرى وفقا  لسلطته يف تقدير ا
لتكوين الرأي يف الدعوى، وغالبا  ما اتاج القاني لدراسة مونو  الدعوى والتهمل والتداول، 
للوصول إىل الرأي الفاصل يف الدعوى، فالنطش ابحلكم يف جلسة املرافعة بعد قفل ابما، أو وجيله  

 .(1)اتاج فيها إىل تسبيبإىل جلسة أخرى من قبيل السلطة التقديرية الكاملة للقاني اليت ال 

دد   سةوقد ال اكم القاني يف الدعوى يف جل  املرافعة وال يف اجللسة األخرى احملددة له؛ بل ا 
جلسة اثنية واثلثة، دون أن يفص  عن سبب ذلك؛ ألن الفصل يف الدعوى والبت فيها، يتعلش  

نطش به، وابلتايل كان من غري  بقناعة القاني وعقيدته اجلازمة أبن احلكم العادل للدعوى هو ما ي
 .( 2)املنطقي ونب قيد أو أجل حمدد له

 املطلب الثاين: سلطة القاضي يف شطب الدعوى. 

يتصـــــــــور يف هذه احلالة أال اضـــــــــر املدعي يف اجللســـــــــة األوىل وال يتقدم بعذر مقبول، وهنا  -1
 تكون للقاني السلطة التقديرية بني الفصل يف الدعوى أو األمر بشطبها.

كما ميكن أال اضـــــــر املدعي ولكنه يتقدم بعذر قبل موعد اجللســـــــة أو أثناءها، وهذا الفرض مل 
، لكن مفهومه يدل على من  القانــــــــــــي ســــــــــــلطة تقديرية يف قبول يعاجله منطو  الن  القانوين

 

(، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، وهو  93قانون املرافعات، د. أمحد أبو الوفا، ص ) انظر: نظرية األحكام يف ( 1)
حلجز الدعوى لل كم دون  ديد جلسة   - أبي حال- ( من نظام املرافعات الشرعية اجلديد وال جمال 159ما قررته املادة ) 

 ه(. 1418لعام 1/ت/337معينة، وهو ماقرره حكم هي ة التدقيش رقم )

هذا ما تبناه املنظم يف اململكة، فلم ادد يف نظام املرافعات الشرعية وال يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل وال يف   ( 2) 
 غريها أجال  معينا  للنطش ابحلكم، ومل يوجب على القاني بيان أسباب التهجيل. 
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العذر و ديد جلســـة أخرى دون لـــطب الدعوى، أو عدم قبول عذره والفصـــل يف الدعوى، أو 
 األمر بشطبها.

كما يتصـــــــور أال اضـــــــر املدعي يف موعد اجللســـــــة ويتقدم بعذر بعد املوعد، وهنا أيضـــــــا  مل يمبني 
ه قد أوجب على اخلصــــوم احلضــــور يف اليوم املعني لنظر الدعوى منطو  احلكم صــــراحة ؛ حبســــبان

ــة، وي تب على ذلك  ــة(، فم ل تقدمي العذر هو قبل انتهاء تلك اجللسـ حســـب ظاهر -)اجللسـ
أن يكون للقانــــي، إما الفصــــل يف الدعوى حبالتها بناء  على طلب املدعى عليه، أو أن  -الن 

 يشطبها.

ــر احلاالت على ذلك؛ إذ ق ــي انتظار املدعي وترك الدعوى دون  ديد وال تقتصــــــ د يقرر القانــــــ
 (1)موعد  ا رغم طلب لثل املدعى عليها لطب الدعوى

وتظهر سعة نطا  سلطة القاني يف أنه ال يكتفي بعدم لطب الدعوى رغم عدم حضور املدعي  
املدعي مب إلعاره بشطب وعدم تقدميه عذرا ، وإّنا ي جل نظر الدعوى إىل جلسة ةلية يمبلغ ما 

الدعوى عند عدم حضوره، ومب عدم حضوره ال يتم لطب الدعوى رغم حضور املدعى عليه،  
ويتم امهاله إىل جلسة أخرى، وال تشطب الدعوى إال يف اجللسة الثالثة، بعد طلب املدعى عليه؛ 

 .(2)لعدم جدية املدعي يف دعواه

 وى. املطلب الثالث: سلطة القاضي يف أتجيل الدع 

وجيل نظر الدعوى يعين: تعطيل السري يف اخلصومة إىل وقت معني؛ مبا ي دي إىل استهالك    -1
جزء من وقت العدالة، وهو وقت ال بد منه؛ الستيفاء نظر الدعوى، واستكمال اجلوانب الالزمة  

 

 ه(،)غري منشور(. 1430/  لعام 1/ 837ه( يف القضية رقم )1430لعام4/د/إ/76احلكم رقم ) ( 1) 
لعام  5/د/ف/42(، بتصرف، وانظر احلكم رقم ) 387السلطة التقديرية، د.وليد الصمعاين، مرجب سابش ص) ( 2) 

 (، غري منشور. 1424/  لعام  2036/1ه( يف القضية رقم )1425
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نمن   -األصليف -للفصل فيها مبا يتفش مب قواعد العدالة ومبادئ املشروعية، فالتهجيل يندرج 
 .(1)مفهوم الوقت املفيد يف نظر الدعوى

ويدخل التهجيل يف نطا  سلطة القاني بوجه  ،  (2)ومتتد سلطة القاني ح  يف وسائل قبول العذر
عام، إال أن بعج القوانني املقارنة ونعت بعج الضوابط من  حية عدد مرات التهجيل أو  

 ارسة سلطته التقديرية يف وجيل نظر الدعوىمدته؛ حبيث جلب على القاني مراعاهتا عند ل

ويمنب  واقب املرافعات عن كثرة وجيل اجللسات، واليت غالبا  ما يكون للخصوم دورا  فيها، وهو  .
ما يفرض على القاني إعمال سلطته للم افظة على تقليل أمد التقاني، وأال تكون سلطته  

 وسيلة جملاراة طلبات اخلصوم يف التهجيل. 

لقاني التقديرية هي الوسيلة املثلى لل د من تعسف اخلصوم يف استعمال حقهم يف  وسلطة ا
طلب التهجيل، ح  عند وجود الن  القانوين املّنظم للتهجيل؛ ألن الن  ال اقش بذاته الفاعلية  
إذا مل يتدخل القاني إللزام اخلصوم بتقدمي مالديهم من دفا  ودفو  يف أوقات مناسبة، فالقاني  

تب بسلطة تقديرية يف ميعاد التهجيل ف سب، وإّنا تقوم سلطته يف إقرار التهجيل من عدمه، ال يتم
 (3)وعدم ترك الفرصة للخصم للماطلة والتعسف يف استعمال هذا احلش لعنرار خبصمه

وال تن صر سلطة القاني اإلداري التقديرية يف التهجيل أثناء نظر الدعوى؛ بل تشمل التهجيل  
 لكن، (4) وى، ويف كل حالة تكون عليها الدعوىقبل نظر الدع

لكة قد حّد من سعة هذه السلطة ابلنسبة للجلسة األوىل، فهوجب أال تقل املدة  ماملنظّم يف امل
 .  (5)بني ةري  اإلبالض وةري  انعقادها عن ثالثني يوما  

 

حلة تطورية من مراحل اخلصومة؛ ابعتبارها جمموعة متتابعة من اإلجراءات واملواعيد تتابب  وجيل نظر الدعوى يعد مر  ( 1) 
 (. 14م، ص )2003زمنيا  ومنطقيا . انظر وجيل الدعوى، د. طلعت دويدار، منشهة املعارف، 

 (. 15-14املرجب السابش، )ص ( 2) 

 (. 585بوعات اجلامعية، مرجب سابش، ص )املرافعات املدنية والتجارية، د. أمحد أبو الوفا، دار املط  ( 3)

 (. 875م، ص )1986انظر: أصول املرافعات املدنية والتجارية، د.نبيل إمساعيل عمر، منشهة املعارف،   ( 4)

 ( من قواعد املرافعات واإلجراءات. 5( من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، واملادة )6هذا ما قررته املادة )  ( 5)
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و أكثر من ومن الضروري عند بيان أحكام عدم حضور أّي من طريف الدعوى اإلدارية جللة أ
 : (1)جلسات الدعوى وفقا  ملا قرره املنظّم يف اململكة مراعاة اآليت

أن اخلصومة تمعد حضورية يف حش املدعي إذا حضر أّي جلسة من جلسات الدعوى، كما أن  
األصل اف اض حضوره وإن مل اضر أّي جلسة؛ ألن احلضور مت قش ابلنسبة له بتقدميه ص يفة  

 دعواه.

كما أنه الجلوز للمدعي أن يبدي يف اجللسة اليت ولف عنها املدعى عليه طلبات جديدة أو أن  
يمعدل أو يزيد أو ينق  يف الطلبات األوىل، وال جلوز للمدعى عليه أن يطلب يف غيبة املدعي 

لذلك؛   وتبعا  . (2)احلكم عليه بطلب ما، وإال عّد األمر وكهنه دعوى جديدة تستلزم تبلي ا  مستقال  
ابحلضور: احلضور الفعلي، فيمعد اخلصم حانرا  عند حضوره حقيقة   -دائما  -فإنه اليمقصد 

 .(3)عند حضوره اعتباراي  وفش ملا قرره املنظّم يف احلاالت سالفة الذكر  -أيضا  -)فعليا (، ويمعد حانرا   

ات أمام ديوان  املبحث الثاين: سلطة القاضي يف حالة غياب املدعى عليه وفق نظام املرافع
 املظامل.

 املطلب األول: سلطة القاضي يف احلكم يف الدعوى.  

 تقرر يف املادة اخلامسة عشرة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل  نف الذكر على:   -1

إذا مل اضر املدعى عليه، فعلى احملكمة وجيل نظر الدعوى إىل جلسة أخرى ةلية يبلغ ما  
 مل اضر فصلت يف الدعوى، ويعد احلكم حضوراي . املدعى عليه، فإن 

روعي يف هذه احلالة أن املدعى عليه يف الدعوى اإلدارية هو جهة إدارية غالبا ، ولذا فإن إعالهنا  
ابلدعوى مرتني وفقا  لعجراءات املعتادة يقتضي علمها ابخلصومة، لا يوجب على القاني  

 

 (، مرجب سابش. 384السلطة التقديرية، د.وليد الصمعاين، ص ) ( 1) 

( اليت نصت على أنه: ).. وال جلوز للمدعي أن  16هذا احلكم استدركه املنظم يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، م) ( 2)
 يبدي طلبات جديدة يف اجللسة اليت ولف عنها املدعى عليه. 

 ، مرجب سابش. 238عت دويدار، صانظر وجيل الدعوى، د. طل  ا( 3) 
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اإلداري الفصل يف الدعوى؛ استجابة ملقتضيات العدالة ومبادئ املشروعية، وح  ال يتعطل 
لفصل يف الدعاوى بسبب لاطلة جهة اإلدارة؛ طاملا أمعلنت ابحلضور أكثر من مرة؛ ألن إعالهنا  ا

على هذا الن و مبثابة إعالن املدعى عليه لشخصه؛ لوصوله عرب القنوات الرمسية إىل النائب  
 .(1) القانوين عن اجلهة ويف مركز إدارته

عى عليه يف اجللسة الثانية، ال يعين لزوم  غري أن تعليش الفصل يف الدعوى على عدم حضور املد
الفصل فيها يف هذه اجللسة؛ بل املقصود أن تنظر الدعوى كما لو كان املدعى عليه حانرا ، وإذا  
قّدر القاني اإلداري أن املستندات املقدمة من املدعي كافية وأن الدعوى صاحلة للفصل فيها، 

املدعي   حضار املستندات الالزمة، وحدد   حكم يف اجللسة ذاهتا، وإن قّدر غري ذلك، كلف
تسليما  بطلبات املدعي،   -حبد ذاته-جلسة اثلثة لنظر الدعوى؛ ألن ولف املدعى عليه ال يمعد  

فال بد أن يمقدم املدعي األدلة الكافية لتهييد طلبه، ويت قش القاني اإلداري من هذه الطلبات 
 .(2)، وإن عمّد حضور جهة اإلدارة قرينة ندهاوأدلة ثبوهتا، وال يكون هذا يف صاحله دائما  

ورصد أحكام القضاء اإلداري يف اململكة، يتبني منه عدم فصله يف الدعوى إذا مل اضر لثل  
اجلهة املدعى عليها يف اجللسة الثانية مبالرة يف ال الب؛ بل إنه يف أحياٍن كثرية ال ينظر يف  

إّنا يستمر يف طلب حضور لثل اجلهة املدعى عليها  الدعوى وال ي جلها من أجل الفصل فيها، و 
عدة مرات، دون أن يفصل يف الدعوى بناء  على ما قدمه املدعي من مستندات من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب القاني؛ وهو ما يستشف منه توقف الفصل يف الدعوى يف بعج احلاالت 

 .(3)على حضور لثل اجلهة املدعى عليها

عمال السلطة التقديرية مذا التوسب، يمضر ابملدعني الذين راعى املنظّم جانبهم  وال ريب أن إ
وجعل الفصل يف الدعوى م تبا  على عدم حضور املدعى عليه للجلسة الثانية، لا يكون معه  

 

 (، مرجب سابش. 580انظر املرافعات املدنية والتجارية، د. أمحد أبو الوفا، ص ) ( 1) 

 م. 1986، 1(، دار الفكر العر ، ط529انظر: مبادئ القضاء املدين، وجدي راغب فهمي، ص )  ( 2) 

 ه(،  1429/  لعام 3460/1ه(، يف القضية رقم )1430لعام  4/إ/16/3ومن ذلك: احلكم رقم ) ( 3)
) غري منشور (، الذي ولف فيها لثل اجلهة املدعى عليها من احلضور جلستني متتاليتني، ومل يمفصل يف الدعوى إال بعد  

 حضوره.
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التوسب يف تقدير عدم صالحية الدعوى للفصل فيها غري متوافش مب قصد املنظّم؛ فضال  عن 
ج أحكام القضاء اإلداري يف اململكة، اليت عّدت عدم حضور لثل اجلهة  جمافاته الجتاه بع

جللسات املرافعة وعدم تقدميه اإلجابة رغم إعطائه املهل الكافية، ي تب عليه قيام الدائرة بنظر 
وكذا األحكام اليت عّدت عدم حضور لثل اجلهة املدعى عليها  ، (1)الدعوى والفصل فيها حبالتها

 (2)بة قرينة على ص ة ما يدعيه املدعياجللسات مبثا

 املطلب الثاين: سلطة القاضي يف شطب الدعوى. 

املراد بشــطب الدعوى: رفب قيدها من اجللســات يف دف  املواعيد ولوه وعدم عرنــها يف جدول 
 (3)اجللسات املقبلة سواء قبل نبطها أم بعده.

األصــــــــــل أن لــــــــــطب الدعوى يكون عند ولف املدعي يف اجللســــــــــة األوىل وطلب املدعى عليه 
احلكم يف الدعوى ويف حد علمي فإن الشطب يكون خاصا  ابملدعي ال سيما وأن املدعى عليها 
جهة إدارية غالبا  على ما مت تفصــيله يف املطلب الســابش إال أن هناك أمور وحاالت ي تب عليها 

لى املدعى عليه ومب غيابه فتعد كهن مل تكن ومنها: عدم وجود املصل ة أو الصفة  رد الدعوى ع
 أو رفب الدعوى على غري ذي صفة وقد قيل: ال دعوى بال مصل ة واملصل ة مناط الدعوى .

 ومن أهداف لطب الدعوى منب تراكم الدعاوى لدى القاني.

توفري للوقت واجلهد ومحاية للنظام  ولــرط املصــل ة مهم لنزاهة القضــاء واغال  صــمام الكيدية و 
ومسعة القضــــــاة، وجمال ســــــلطة القانــــــي يف  ديد املصــــــل ة واســــــب، خاصــــــة يف دعوى اإلل اء، 
واختلف الشـــــراح يف تعريفها، بل أن بعضـــــهم يرى ترك ذلك إىل القضـــــاء اإلداري نفســـــه للتعبري 

 .عنه؛ ألن مصطل  املصل ة غري منضبط إىل حد كبري

 

لعام    1/ت/394ه(، امل يد ابحلكم رقم )1426/  لعام  74/6ه(، يف القضية رقم )1427لعام24/د/إ5احلكم رقم )  (  1)
 ه(. 1427

 (، مرجب سابش. 389-388السلطة التقديرية، د.وليد الصمعاين، ص ) ( 2)

 (، مرجب  سابش. 289الكالف، البن خنني، ص ) ( 3) 
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 (1)املنفعة أو الفائدة العملية اليت تعود للمدعي من احلكم له بطلباته :هناوقد عرفت املصل ة أب

ولـــــــــــــرط املصـــــــــــــل ة يف الدعاوى عموما  جلب أن يعضـــــــــــــد إىل حش اعتدي عليه أو كان مهددا  
 ابالعتداء عليه.

 ودعوى اإلل اء دعوى مونوعية تستهدف  اصمة القرار اإلداري نفسه.

عند عدم  قش مصل ة مشروعة، وال يمع ف ابملصل ة يف وبناء على ما سبش ف د الدعوى 
 الدعوى إال إذا كانت مستندة إىل حش أو مركز اميه القانون ويقره . 

والبد أن تكون املصل ة لخصية ومبالرة، ويعرّب هذا الشرط عن اجلانب الشخصي، فال يكفي 
فب الدعوى؛ بل البد  االتصاف ابلصفة العامة كصفة املواطنة لكي يكون للشخ  مصل ة يف ر 

 . من وجود عالقة بينه وبني مذكرة الدعوى اليت رفعها وطالب ما 

وي تب على لطب الدعوى رفب قيدها من اجللسات يف دف  املواعيد ولوه، وعدم عرنها يف  
اجللسات املقبلة، وال ي تب على لطب الدعوى إل اؤها والزوال اآلاثر امل تبة عليها، بل م   

رايهتا السابقة حركت بعد   . لطبها فإنه تبدأ من حيث وقفت وتمبىن على جمم

 املطلب الثالث: سلطة القاضي يف أتجيل الدعوى. 

وجيل نظر الدعوى إىل جلسة أخرى عموما  من خيارات سلطة القاني التقديرية؛ استنادا  إىل 
 . (2)غري ذلك تعبري املنظّم مبصطل  )اجلواز(، ما يعين الفصل فيها أو وجيلها إىل 

ومن سعة أوجه سلطته التقديرية إىل أنه قد ال يقف عند التهجيل ملرة واحدة، فيقرر التهجيل ولو  
كان املدعى عليه مل اضر جلستني متتاليتني، وقد سبش بيان وجيل نظر الدعوى أن مفهومه:  

 عدالة.تعطيل السري يف اخلصومة إىل وقت معني؛ مبا ي دي إىل استهالك جزء من وقت ال

 

 (، مرجب سابش، بتصرف. 282-281السلطة التقديرية، وليد الصمعاين، ) ( 1) 
 (، مرجب سابش، بتصرف. 579أبو الوفا، ص ) املرافعات املدنية والتجارية، د.أمحد ( 2) 
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ويشهد الواقب عن كثرة وجيل املرافعات ح  أن بعضها تتجاوز السنة كما يف بعج قضااي العقود 
اإلدارية املعقدة، والتهجيل غالبا  يكون للخصوم يد فيه، وهو ما جلعل القاني اإلداري يعمل 

ونبطها    سلطته فيه للتقليل من وقت اخلصومة ووجليها، وال بد من هيمنة القاني على الدعوى
حبيث يلزم اخلصوم بتقدمي دفوعهم وبيناهتم يف أوقاهتا وأن حصن ند نكو م أو تالعبهم، والقاني  
فو  أنه ميلك سلطة تقديرية يف ميعاد التهجيل، فإنه مب ذلك ميلك قرار التهجيل من عدمه، 

سة األوىل وعليه أن يقفل ابب املماطلة للخصم املماطل ل ال يضر خبصمه فيتخلف مثال  عن اجلل 
  يطلب مهلة يف اجللسة الثانية   يرد برد غري مالقي وكالم مرسل يف اجللسة الثالثة   ي يب يف  
اجللسة الرابعة    يت بعذر اقب  من ذنب يف اجللسة اخلامسة وهكذا، فعلى القاني إدارة اجللسة 

فيعدل بني كل من  ونبطها ألهنا يف  خر املطاف عدل وقسط ح  يف التهجيل ونرب املواعيد
يتخاصم إليه، وال تن صر سلطة القاني التقديرية يف التهجيل أثناء نظر الدعوى؛ بل تشمل 

 . (1)التهجيل قبل نظر الدعوى، ويف كل حالة تكون عليها الدعوى

 املبحث الثالث: سلطة القاضي يف حالة غياب اخلصوم يف الفقه اإلسالمي. 

 حالة غياب املدعي.املطلب األول: سلطة القاضي يف 

يف حدود حبثي واطالعي مل يتناول جّل الفقهاء حاليت غياب املدعي وحده ابلبيان أصـــــــــــــال ،     
وإن تعرنــــــــوا لذلك عند حبثهم ملســــــــهلة احلكم لل ائب، كما مل يتناولوا اآلاثر امل تبة على ال ياب 

ال جلرب على  كشــــــــــــــطــب الــدعوى؛ ألن ال ــالــب هو غيــاب املــدعى عليــه، فــاملــدعي ال غرو أنــه
الدعوى، ولو تركها ل ك، كما مل يعهد فيما مضـى رصـد حاالت كثرية ملماطلة وتالعب املدعي؛ 
إلنــرار وتنكيل خصــمه عن طريش غيابه للجلســات، طاملا كانت وجود الســلطة الثابتة للقانــي 

 .(2)فقها  بتعزيز املماطل من اخلصوم

 

(، مرجب سابش، وانظر: القضاء اإلداري اإلسالمي،  875أصول املرافعات املدنية والتجارية، د. نبيل إمساعيل عمر، ص )  (  1) 
 (، مرجب سابش، بتصرف 142د.  صر ال امدي، )ص

 (. 565-563م، ص )1999ايسني، دار النفائ ، نظرية الدعوى بني الشريعة والقانون، د. حممد نعيم   ( 2)
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، كما هو القانون؛ إذ يمعد حانـــــــرا  حكما ؛ ف ياب املدعي بعد رفعه لشـــــــكواه غري متصـــــــور فقها  
ألن غيابه ال يتصور يف ظل رفعه الدعوى ومطالبته حقه أمام جمل  القاني، ولذا فإن ما انتهى 
إليه مجهور الفقهاء من عدم جواز احلكم لل ائب إّنا يمقصــــــد به من مل يرفب دعواه أمام القانــــــي 

 أصال  كما سبش ذكره وتقرر يف املذهب احلنفي.

 (1)جاء يف الفرو : )احلكم لل ائب لتنب، قال يف ال غيب: ال متنا  مسا  البينة له(

وبنـاء على مـا تقـدم فيكون لــــــــــــــطـب الـدعوى كـهثر من  اثر غيـاب املـدعي وحـده أو غيـابـه مب  
املدعى عليه من اآلاثر املعتربة فقها ؛ ألن حقيقة الشـــطب تمعرب عنها القاعدة الفقهية يف املدعي، 

  .(2)نه: )من إذا َترك تمرك(وهو أ

معترب فقها  كذلك؛  -ســواء لصــاحل املدعي أو املدعى عليه-إنــافة أن خيار الفصــل يف الدعوى 
حبســـبان أن املدعي قد رفب دعواه ومطالبته وذكر بيا ته من خالل صـــ يفة دعواه، وكذا املدعى 

ــور احلكم لـه إال إن أتى مـا يـدفب بـه دعوى املـدعي، أ و بعـدم كفـايـة أدلـة املـدعي عليـه ال يتصــــــــــــ
 .(3)لل كم له

كما ذكر الفقهاء أنه يشــ ط يف املدعي لــرطان: األهلية، والصــفة، ابالتفا ، وأن يكون معني، 
وأن اضــــر جملل  القضــــاء، وفيما يتعلش عن أهليته فإن الدعوى واجلواب عنها تصــــرف لــــرعي، 

 ذا التصــــــرف، ومن مل يكن أهال  قام من  فيشــــــ ط أن يكون كل من املدعي واملدعى عليه أهال  
 ميثله مقامة.

واألصــل أن تشــ ط األهلية الكاملة للتصــرفات الشــرعية فيمن يكون خصــما  يف الدعوى، إال أن 
 بعج الفقهاء اكتفى ابألهلية الناقصة يف املدعي أو املدعى عليه أو كليهما.

 

 . 6/486املرجب سابش،  ( 1) 
 ، مصدرين سابقني. 3/555، ولرح منهى اإلرادات، للبهويت، 4/290تبني احلقائش، للزيلعي،   ( 2) 
 (، مرجب سابش، بتصرف. 399السلطة التقديرية، د. وليد الصمعاين، ص )  ( 3) 
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ــاة ليســــت مقننة مبعىن أ نه البد أن يلتزم بقول واحد معني، وهنا مل وظة لطيفة أن أحكام القضــ
ـبل من القضــــــــــــــاة من يتبب مـذاهـب أخرى غري امـلذهـب املعتمـد يف بـلده، ـفالقضــــــــــــــاة طتلفون يف 
قدراهتم العلمية والعقلية، والعلماء الكبار كهصــ اب املذاهب األربعة طتلفون يف بعج األحكام 

  ياب املدعي:الفقهية فكذلك القضاة وجند أن القاني يف سلطته التقديرية ل

 أ/ إما أن يشطب الدعوى. 

 ب/أن ي جلها جللسة أخرى بناء على عذر أو غريه.

إىل غــــــــــري ذلــــــــــك فلــــــــــو اف نــــــــــنا أن هنــــــــــاك قانــــــــــيان األول اختــــــــــار أن يشــــــــــطب الــــــــــدعوى 
ــول  ــادهم للوصــــــــــ ــة واجتهــــــــــ ــلطتهما التقديريــــــــــ ــة ســــــــــ ــا فــــــــــــذلك نتيجــــــــــ ــر قــــــــــــرر وجيلهــــــــــ واآلخــــــــــ

 معينة.للعدل، فكل منهما له  لة جهد وقدرات 

ــباب اخـــــــــتالفهم   ــن أســـــــ ــام ومـــــــ ــبلهم اختلفـــــــــوا يف أحكـــــــ ــن قـــــــ ــاء مـــــــ ــذلك العلمـــــــــاء الفقهـــــــ وكـــــــ
 :(1)ابجلملة

 عدم بلوض الدليل وثبوته وفهمه. -1
 تعارض األدلة. -2
 عدم املعرفة بداللة ألفاظ األدلة. -3
 االختالف يف القواعد األصولية. -4

 

 

 

،  ه 1426الطبعة: األوىل،  دار التدمرية، ،عياض بن  مي السلمي، أ.د/هله أصول الفقه الذي ال يسب الفقيه ج ( 1) 
 (. 97)ص
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ــريب اإلســــــــــــــــالمي وهــــــــــــــــي  ــادر التشــــــــــــــ ــذ مــــــــــــــــن مصــــــــــــــ ــادهم يف األخــــــــــــــ ــا  الجتهــــــــــــــ وايضــــــــــــــ
 :(1)ملةابجل

 القر ن الكرمي. -1
 السنة. -2
 اإلمجا . -3
 القيا . -4
 االست سان. -5
 املصل ة املرسلة. -6
 العرف. -7
 االستص اب. -8
 لر  من قبلنا. -9

 مذهب الص ا . -10

واملقصــود أن القانــي له أن يتخري بعد اجتهاده يف أي قول من املذاهب الفقهية اإلســالمية 
اـلدعوى من أول ولف املـدعي عن  املعتمـدة، فقـد يتبب القـانــــــــــــــي قول من يرى بشــــــــــــــطـب 

احلضــــور يف اجللســــة األوىل، وقد يتبب قول من يرى ابلتهجيل، وعموما  فإن اختالف القضــــاة 
يف عمل ســـــــلطتهم التقديرية يرجب أســـــــاســـــــا  إىل اختالف أفهامهم يف معرفة معىن النصـــــــوص 

 واستنباط األحكام منها.

 

 

 

 

ه،  1424الفقه امليسر يف نوء الكتاب والسنة، جمموعة من امل لفني، جممب امللك فهد لطباعة املص ف الشريف،  ( 1) 
 (. 18)ص
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 ضاة يف قراراهتم وسلطتهم التقديرية:وأقول أنه ميكن أن أوجز أسباب اختالف الق     

 اختالفهم يف معاين األلفاظ العربية:  -1     

إما بســــــبب كون اللفظ جممال ، أو مشــــــ كا ، أو م ددا  بني العموم واخلصــــــوص، أو بني احلقيقة  
واجملاز، أو بني احلقيقة والعرف، أو بســــــــــبب إطال  اللفظ ةرة وتقييده ةرة أخرى، أو بســــــــــبب 

 اإلعراب، أو االل اك يف األلفاظ.اختالف 

 اختالف املصادر واملراجب والشروحات: -2

ــا   ــات أو يتبب دليال  معينـ ــام املرافعـ ــانــــــــــــــي مصـــــــــــــــــدر أو مرجب أو لــــــــــــــرح لنظـ ــد القـ ــد يعتمـ فقـ
 .(2)أو املصل ة املرسلة (1)كاالستص اب 

 اختالف القواعد األصولية:  -3

واملفهوم لي  حبجة، والزايدة على الن  القر ين نس  كقاعدة العام اخلصوص لي  حبجة، 
 أم ال.

 االجتهاد ابلقيا .  -4

 وهو من أوسب األسباب اختالفا ، فإن له أصال  ولروطا  وعله، على غري ذلك.

 التعارض وال جي  بني اخليارات اليت أمامه: -5

 ل واجلمب والتوفيش.وهو ابب واسب اختلفت فيه األنظار وكثر فيه اجلدل، ويدخل فيه التهوي

نسهل   أن يعني القضاة ويريهم احلش حقا  ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل ابطال  ويرزقهم  
 اجتنابه. 

 

 

 ت يري ذلك احلال.  هو احلكم على الشيء ابحلال اليت كان عليها من قبل، ح  يقول ليء على  ( 1) 

 اليت مل يثبت فيها دليل أو حكم لت قيقها، ومل يدل دليل على  رميها ومنعها مثل: اواذ السجون، ونرب النقود.  ( 2)
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 املطلب الثاين: سلطة القاضي يف حالة غياب املدعى عليه. 

ملا غاب املدعى عليه وحضر املدعي؛ فقدر تقرر عند الفقهاء أن من وسائل استدعاء املدعى     
 عليه الكتابة إليه لل ضور، وهو اإلجراء املقرر لدعوة املدعى عليه لل ضور أمام القضاء قانو  . 

ور أصال   وإذا كان ال الب أن املدعى عليه يف الدعوى اإلدارية هي جهة اإلدارة، ومن غري املتص
إحضارها جربا ، وأّن إبالغها كتابة مرتني يمعد مبثابة إعذار  ا؛ فإن عدم حضور لثلها بعد دعوته  
لل ضور مرتني متتاليتني، جلعل هذه الصورة موافقة ملا قرره بعج الفقهاء من أن استمرار املدعى  

دعى به ال يتوقف على عليه يف ت يبه وامتناعه عن احلضور رغم إعذاره، وكون استيفاء احلش امل
حضوره بشخصه، بوجود مال ظاهر له، يموجب مسا  القاني للدعوى نده والبّينة واحلكم عليه 

 (1) مبوجبها عقوبة له

يوافش ما قرره املنظم يف اململكة عند غياب املدعى عليه بعد تبلي ه مرتني ابلدعوى؛ حيث   وهذا
 لدعوى. عّده مبثابة احلانر، وجعل للقاني أن يفصل يف ا

وهنا مل وظة جلدر التذكري ما فيما قرره الفقهاء عن حضور اخلصوم وسلطة القاني فإن احلنفية  
واحلنابلة يف قول كما سبش بيانه وتفصيله، ال طوا لسما  الدعوى حضور املدعى عليه الذي 

ا  أو  توجه إليه الدعوى، أو أن يقيم وكيال  عنه لسما  الدعوى، سواء  كان املدعى عليه كبري 
 ص ريا . 

وذهب املالكية، واحلنابلة يف املذهب عندهم، والشافعية، إىل جواز القضاء على ال ائب يف احلقو  
املدنية ال يف احلقو  اخلاصة هلل تعاىل، واجاز الشافعية الدعوى ل ائب إذا أقام القاني من يدعي 

ية ال يف احلقو  اخلالصة له، ولي  ألحد غري القاني نصب من يدعي لل ائب يف احلقو  املدن
 (2)هلل تعاىل

 

ذكر ابن فرحون أن: )من ادعى على غريه دعوى فدعاه إىل القاني فامتنب، ختم له خامتا  من طني، فإن مل  ت بعث   ( 1)
ليدعوه إليه؛ فإن امتنب وتوارى عنه س ل اخلصم عن دعواه، فإن ادعى لي ا  معلوما  وأثبت عليه بينة مرنية  معه بعج أعوانه  

 ، مصدر سابش. 1/369حكم عليه بذلك، إن كان للمدعى عليه مال ظاهر(، تبصرة احلكام 
 

 . 495-2/494بريوت، - فتاوى السبكي، لتقي الدين علي السبكي، دار املعرفة ( 2) 
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غري أن الدعوى والبينة إلسقاط حش لل ائب ال تسمب، والواقب أن من يتتبب أحكام احلنفية يف 
هذا الشهن ال ميكن أن يفهم منهم أهنم ال طوا حضور اخلصم من أجل ص ة الدعوى يف حد  

 احلكم يف مونوعها. ذهتا، وإّنا ال طوا ذلك لص ة القضاء والنظر يف الدعوى و 
كما يفهم من أحكامهم يف هذا الشرط: أهنم يعتربون حضور املدعى عليه أثرا  من  اثر دعوى  

 املدعي، ي تب عليها، ولي  لرطا  من لروطها. 
وابلنسبة لشرط الصفة فاملقصود به أن يكون كل من املدعي واملدعى عليه ذا لهن يف القضية  

راد ابلشهن هنا الشهن الذي يع ف به املشر  ويراه كافيا  لتخويل  اليت أثريت حو ا الدعوى، وامل
املدعي حش االدعاء ولتكليف املدعى عليه ابجلواب واملخاصمة، وال عربة ألي لهن مل يكن مذه  
املرتبة، إذ املسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا  وكاجلسد يشتكي مجيعه إذا التكى بعضه ويهتم  

 بعضهم بش ون بعج.
واملقصود لا سبش ذكره أن القاني يتمتب بسلطة تقديرية جلريها حسب قدراته وملكته العلمية 
والعقلية، فقد يتبب مذهب معني، أو قول معني، أو حكم است ناف أو عامل علم قاني، ومن  
ينظر يف كتب الفقهاء على اختالف املذاهب جلد زخم كبري من األقوال واآلراء واالستقراء لألدلة،  

مب اختالف العقول والفهوم والقدرات فعلى القاني تكوين ملكة قضائية لتازة عن طريش قراءة و 
املميزة كما يف مدونة األحكام التابعة  أقوال العلماء وأدلتهم وعن طريش قراءة األحكام السابقة 

لتقديرية بناء  ، ألن سيدير سلطته الديوان املظامل أو جمموعة األحكام واملبادئ التابعة لوزارة العدل
على ما غلب وقوي على ظنه أنه ص ي  وليصنب تكوين قناعته بشكل ص ي  ولرباءة ذمته  
وأمانته فعليه أن جلتهد ويقرأ ويسهل القضاة لن سبقوه من أهل اخلربة والتميز وقبل كل ليء 

 يستعني ابهلل فهو املستعان وعليه التكالن. 
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 اخلامتة:
تيسر إيراده ومجعه، والكتابة يف هذا املونو ، وفش اخلطّة واملنهج واملقاصد  وبعد؛ فهذا ما 

واألهداف، ولقد حرصت على أن يكون لامال  ملونوعات غياب اخلصوم وما يتعلش ما، وال 
أّدعي الكمال، فالكمال هلل وحده، وأسهل   أن يكون خالصا  لوجه  فعا  خللقه، واحلمد هلل  

 را  وابطنا . أوال  و خرا  وظاه

 

 : أبرز النتائج اليت توصل هلا الباحث

ــوم يف نظـام املرافعـات أمـام ديوان املظـامل جـاء يف مـادة واحـدة هي أن  تبنّي  -1   غيـاب اخلصــــــــــــ
 .املادة اخلامسة عشرة

أما يف نظام املرافعات الشـــــرعية فقد أفرد املنظم فصـــــال  كامال  وهو الفصـــــل الثاين يف الباب الرابب 
 املواد من اخلامسة واخلمسون ح  املادة الستون.من 

ــرعـية وإجراءاهتـا يف ـما مل يرد فـيه  -2 اجتهـاد ديوان املظـامل يف تطبيش أحكـام نظـام املرافـعات الشــــــــــــ
 .ن  خاص

الّتشــــــــــــابه بني نظامي املرافعات أمام ديوان املظامل والرافعات الشــــــــــــرعية يف بعج اإلجراءات   -3
كــاحلكم على املــّدعي واملــدعى عليــه يف مــا جلريــه ديوان املظــامل؛ كشــــــــــــــطــب الــدعوى يف غيــاب  

 .املدعي، والتهجيل يف غياب املدعى عليه

ني أحكـام واجراءات املرافعـات كمـا تبنّي يف أحكـام غـياب املـدعى علـيه جنـد أن هـناك فر  ب  -4
ــرعيـة؛ ذلـك ألن املـدعى عليـه يف ديوان املظـامل غـالبـا  جهـة  أمـام ديوان املظـامل عن املرافعـات الشــــــــــــ

 عاديني وليسوا جهة إدارية. لخاص وخصومإدارية بعك  القضاء العام فاخلصوم فيه غالبا  أ

املدعي ومل يتناولوا اآلاثر امل تبة على كما تبنّي أن الفقهاء مل يـسهبوا ويفصـلوا كثريا  يف غياب   -5
 غيابه؛ ألن غياب املدعي بعد رفب لكواه غري متصوره فقها .

 مقارنة ابلقاني املدين. اّتسا  دائرة الّسلطة التقديريّة للقاني اإلداريّ  – 6
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 :التوصيات -
الّتصـــور الفقهي توصـــي الدراســـة مبزيد عناية واهتمام ابلب وث والدراســـات اليت تعا  غياب  -1

 يف حال غياب املدعي واآلاثر النال ة عن ذلك.

ــاة  -2 ــيل ما أممجل من إجراءات املرافعات يف حال غياب اخلصـــوم من قبل الباحثني والقضـ تفصـ
 حكمهما.وما يف 

عقـد ور  عمـل ودورات تـدريبيـّة للقـانونّيني واحملـامني وأرابب االختصـــــــــــــــاص؛ طلبـا  لكمـال  -3
 النظام و لّياته.التصّور عن 
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 الفهارس العامة:
 

 :فهرس اآلايت القرآنية
 الصف ات  السورة اآلية 

 ائ ى ى ې ې ې

 ەئ ەئ ائ

 ب النور 

 105 التوبة  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 23 امللك ىئ ېئ ېئ ېئ

 10 يوسف  وألقوه يف غيابة اجلب
َلَ َيب   نموَن اب   3 البقرة  يـمَ م 

 ٿ ٿ ٿ ٺ

 ٹ ٿ 

 57 ي 

 10 يون   اللهم   سب انكدعواهم فيها  

 21 ص ڃ ڃ ڃ ڄ

 26 ص ىئ ىئ ېئ ېئ
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 : فهرس األحاديث النبوية واآلاثر   
 رقم الصف ة طرف احلديث

 ب احرص على ما ينفعك

 د ال َيَشكمرم َ  َمن ال َيَشكمرم النا َ 

 1 فإن يك صوااب  فمن   

 40 إىل اليمن قانيا   -ملسو هيلع هللا ىلص-بعثين رسول   

 41 مسب خصومة --الرسول أن 

 43 قد فق ت عينه

 43 ال يقضا على غائب

 43 ال أمغري حانرا  ب ائب 

 44 إذا جاءك الرجل 

 45 إن أاب سفيان رجل ل ي  

 47 البينة على املدعي 

 47 أن نفرا  من عكل قدموا

 48 حكم على يهود خيرب 

 49 أال إن األمسيفب
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 املصادر واملراجع: فهرس 

 القران الكرمي. •
 أواًل: كتب اللغة واملعاجم والرتاجم:

ر  داأسد ال ابة يف معرفة الص ابة( أل  احلسن علي بن حممد اجلزري املعروف اببن األثري، ) •
 املعرفة، بريوت.

هـ(،احملقش: نبطه  816التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  •
وص  ه مجاعة من العلماء  لراف النالر، النالر: دار الكتب العلمية بريوت لبنان،  

 ه.1403الطبعة: األوىل 
خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، حممد أمني بن فضل   بن حمب الدين بن  •

(، دار  426(، ص )4هـ(، ج )1111حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي )املتوىف: 
 وت . صادر بري 

 .ه1422سري أعالم النبالء، أل  عبد  بن أمحد الذهيب، م سسة الرسالة، بريوت،  •
 .ه1419، الرايض 1/8طبقات احلنابلة أل  حممد بن أ  يعلى الب دادي،  •
 م.2002األعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم، بريوت،  •
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب  •

 1414بريوت الطبعة: الثالثة،  –النالر: دار صادر ، هـ(711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 هـ.

أمحد بن حممد بن علي الفيومي   احلموي، أبو العبا  )املتوىف: لو املصباح املنري  •
 بريوت.  –مية النالر: املكتبة العل  ،هـ(770

معجم مقايي  الل ة، أمحد بن فار  بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  •
(، مادة )ض ي ب( ، احملقش: عبد السالم حممد هارون، النالر:  4/403هـ(، ص )395

 . 6م، عدد األجزاء: 1979هـ 1399دار الفكر، عام النشر: 
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( مادة: خصم؛ لسان العرب،  مادة  187/ص2معجم مقايي  الل ة، البن فار ، )ج •
خصم، لصاحبه: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 

 .هـ 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  – هـ(، دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
  حممد بن أ  بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي   تار الص اح، زين الدين أبو عبد •

 -(،  قيش: يوسف الشي  حممد، النالر: املكتبة العصرية 231هـ(، ص )666)املتوىف: 
 هـ.1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،   – الدار النموذجية، بريوت 

الزايت /  املعجم الوسيط، امل لف: جممب الل ة العربية ابلقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد  •
 دار الدعوة.  ،حامد عبد القادر / حممد النجار(

 م.1995معجم مصطل ات الشريعة والقانون، د. عبدالواحد كرم، عام •
امل لف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد   الصفدي )املتوىف:  الوايف ابلوفيات، •

ت، عام بريو  –هـ(،احملقش: أمحد األر ؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ال اث 764
 هـ.1420النشر:

 اثنياً: كتب العقيدة واحلديث وعلومه:
 ه.1399ارواء ال ليل، حممد  صر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  •
بن  صر السعدي  الرباهني العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، للشي : عبدالرمحن •

 ه.1429هـ(،  قيش: ابسل بن سعود الرلود، دار ابن اجلوزي، 1376املتوىف )
مكتبة املنار اإلسالمية،    -زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، م سسة الرسالة، بريوت   •

 هـ .1415الكويت، 
وسننه وأايمه =   اجلامب املسند الص ي  املختصر من أمور رسول   صلى   عليه وسلم •

ص ي  البخاري امل لف: حممد بن إمساعيل أبو عبد  البخاري اجلعفي احملقش: حممد زهري 
 بن  صر الناصر النالر: دار طو  النجاة. 

 .ه1425السنن الكربى أل  بكر أمحد بن احلسني البيهقي، مكتبة الرلد، الرايض،  •
، دار السالم،  13/213الين، فت  الباري البن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسق •

 .هـ1424

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~73  ~ 

 

للقاني حممد بن عبد   أبو بكر بن العر  املعافري القب  يف لرح موطه مالك بن أن ،  •
 قيش: الدكتور حممد عبد   ولد كرمي، النالر: دار   هـ(،543االلبيلي املالكي )املتوىف:  

 .م1992ال رب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
مسلم ، الص ي  املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول   صلى   عليه وسلماملسند  •

هـ( احملقش: حممد ف اد عبد الباقي  261بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  
 بريوت. –النالر: دار إحياء ال اث العر  

دلسي القرطيب الظاهري ، دار  احمللى ابآلاثر، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األن •
 .بريوت  –الفكر 

 .نيل األوطار، حممد بن علي بن حممد بن عبد   الشوكاين، دار الوفاء •
 اثلثاً: كتب الفقه وأصوله ابملذاهب، وكتب القضاء والسياسة الشرعية:

عياض بن  مي السلمي، دار التدمرية،  ، أ.د/أصول الفقه الذي ال يسب الفقيه جهله •
 ه. 1426األوىل،  الطبعة:

الب ر الرائش لرح كنز الدقائش، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري   •
 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي.970)املتوىف: 

هـ(، حققه:  520البيان والت صيل، ال  الوليد حممد بن أمحد بن رلد القرطيب )املتوىف:  •
 هـ. 1408لبنان الطبعة: الثانية،  –د.حممد حجي، دار ال رب اإلسالمي، بريوت 

بدائب الصنائب يف ترتيب الشرائب، أل  بكر بن مسعود الكاساين، دار املعرفة، بريوت،   •
 ه.1420

بو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رلد القرطيب ، دار ابن حزم،  بداية اجملتهد، أ •
 هـ.1424

تبيني احلقائش لرح كنز الدقائش، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب العلمية،   •
 .ه1420بريوت، 

ف  تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، أ  الوفاء إبراهيم بن س  الدين حممد املعرو  •
 م.2005، املكتبة األزهرية، 1/102اببن فرحون املالكي، 
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هـ 1407التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب العلمية ) •
 هـ.1424(، الطبعة: األوىل، 

حالية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف:  •
 . دار الكتب العلمية هـ،1424هـ(، 1230

حالية ابن عابدين ) رد احملتار على الدر املختار(، حملمد أمني بن عمر الشهري اببن   •
 .هـ1420، دار املعرفة، بريوت، 11/509عابدين، 

لي ىي بن همَبرَيَة  حممد بن هبرية الذهلي الشيبايّن، أبو املظفر، عون اختالف األئمة العلماء  •
لبنان   -احملقش: السيد يوسف أمحد، النالر: دار الكتب العلمية  هـ(،560الدين )املتوىف: 

 م.2002 -هـ 1423بريوت، الطبعة: األوىل،   /
 أدب القاني، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد املعروف ابملاوردي، ط إحياء ال اث. •
دقائش أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن يون  بن   •

 هـ(، دار الفكر . 1051صالح الدين ابن حسن بن إدري  البهويت احلنبلي )املتوىف: 
دقائش أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، امل لف: منصور بن يون    •

هـ(، النالر: عامل 1051إدري  البهوتى احلنبلى )املتوىف:  بن صالح الدين ابن حسن بن
 الكتب . 

، ألبو العبا  لهاب الدين أمحد بن إدري  بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف الذخرية •
حممد أبو خبزة، النالر: دار ال رب  -سعيد أعراب-ه،  قيش: حممد حجي684)املتوىف: 
 م.1994بريوت،  -اإلسالمي

ضاة وطريش النجاة، علي بن حممد بن أمحد، أبو القاسم الرحيّب املعروف اببن  رونة الق •
مناين )املتوىف:  هـ(،  قيش: د. صالح الدين الناهي، النالر: م سسة الرسالة،   499السّ 

 هـ. 1404دار الفرقان،  -بريوت 
 لراين رونة النانر وجنة املناظر، للعالمة: حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، م سسة ا •
ت  – 691ألبو عبد   حممد بن أ  بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية) الطر  احلكمية، •

مكة املكرمة، الطبعة:  -(، احملقش:  يف بن أمحد احلمد، النالر: دار عامل الفوائد 751
 هـ. 1428األوىل، 
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إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد س  الدين ابن قيم  •
يريوت الطبعة:  –اجلوزية،  قيش: حممد عبد السالم إبراهيم، النالر: دار الكتب العلمية 

 هـ.1411األوىل، 
 .ه1421عيون اجملال : لعبد الوهاب الب دادي، مكتبة الرلد،  •
 بريوت.-دين علي السبكي، دار املعرفةفتاوى السبكي، لتقي ال •
الفرو ، ألبو العبا  لهاب الدين أمحد بن إدري  بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف  •

 هـ(، عامل الكتب.684)املتوىف: 
الفقه امليسر يف نوء الكتاب والسنة، جمموعة من امل لفني، جممب امللك فهد لطباعة  •

 ه.1424املص ف الشريف، 
 ه.1438.د/  صر بن حممد ال امدي، دار طيبة اخلضراء داري اإلسالمي، أالقضاء اإل •
 .كنز الراغبني جلالل الدين احمللي، مطبعة البا  •
 .ه1399املكتب اإلسالمي،  6/127الكايف البن قدامة،  •
 ، دار عامل الكتاب. 6/355هــ، 1423كشاف القنا  للشي : منصور البهويت، •
 . ط دار الكتب العلميةالكايف يف فقه اإلمام أمحد   •
أبو اس ا  إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف:  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،  •

 هـ(، دار الكتب العلمية. 476
اجملمو  لرح املهذب، أل  زكراي حمي الدين بن لرف النووي، دار احياء ال اث العر ،  •

 .هـ1422بريوت، 
 .هـ1413مواهب اجلليل أل  عبد  احلطاب، دار الفكر، •
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، ألبو زكراي حميي الدين اىي بن لرف النووي )املتوىف:   •

 هـ.1425هـ(، احملقش: عوض قاسم أمحد عوض، ط. دار الفكر الطبعة: األوىل، 676
 من امل لفني الكرام.موسوعة اإلمجا  يف الفقه اإلسالمي ، لكوكبة  •
 ه.1417امل ين، عبد  بن أمحد املشهور اببن قدامة املقدسي، وزارة الش ون اإلسالمية،  •
م ين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد بن اخلطيب الشربيين، دار املعرفة،  •

 .بريوت 
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بن أمحد اخلطيب الشربيين م ين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، س  الدين، حممد  •
 هـ(، دار الكتب العلمية. 977الشافعي )املتوىف: 

 رابعاً: كتب القوانني واألنظمة وشروحاهتا: 
 م.2003وجيل الدعوى، د. طلعت دويدار، منشهة املعارف،   •
السلطة التقديرية للقاني اإلداري، الشي  د. وليد بن حممد الصمعاين، دار امليمان،   •

 ه.1436جملدين، 
إلكاليات التقاني أمام القضاء اإلداري، د. حممد عبد احلميد مسعود، منشهة املعارف   •

 .م2009
،  1لرح نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، للدكتور: إبراهيم بن حسني املوجان، ط •

 هـ.1438
 م.1986،  1أصول املرافعات املدنية والتجارية، د.نبيل إمساعيل عمر، منشهة املعارف، ط •
 . ت التهديبية يف الوظيفة العامة، عبدالفتاح عبداحلليم عبد الرب، دار النهضة العربيةالضما  •
 القضاء اإلداري، أ.د/ سليمان بن حممد الطماوي، دار الفكر العر ، القاهرة. •
الكالف يف لرح نظام املرافعات الشرعية السعودي، للشي : عبد  بن حممد بن سعد  ل  •

 ه.1433اخلامسة خنني، دار ابن فرحون، ط. 
املدخل إىل إجراءات التقاني يف حماكم القضاء العام، للشي  عبدالرمحن بن يوسف   •

 . ، دار احلضارة1الل يدان القاني ابحملكمة العامة مبكة املكرمة، ط
موسوعة القضاء اإلداري السعودي ؛ القضاء اإلداري، د.الدين اجليالين، مكتبة الرلد،   •

 هـ .1434، 1الرايض، ط
 .م1999،  1ة الدعوى بني الشريعة والقانون، د. حممد نعيم ايسني، دار النفائ ، طنظري •
 .1426مكتبة الرلد، 21-20هل للقاني احلكم على ال ائب: د. حسن أبو غدة، ص  •
 

 خامساً: األنظمة واللوائح والدساتري: 
 ه.27/8/1412، وةري  90النظام األساسي لل كم الصادر ابألمر امللكي رقم أ/  •
 .ه1/2/1391بتاري   7نظام وديب املوظفني الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/ •
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( وةري   3نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ •
 .هـ22/2/1435

( بتاري   2التنفيذية له، الصادر مبرسوم ملكي رقم )م/ نظام املرافعات الشرعية،اللوائ  •
 هــ.22/1/1435

 سادساً: اجملالت ومواقع اإلنرتنت:
جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية،  قيش:  جملة األحكام العدلية، •

 .جنيب هواويين، النالر: نور حممد، كارخانه جتارت  كتب،  رام ابض، كراتشي
 زارة العدل.جملة و  •
 جملة ديوان املظامل.  •
 .موقب وزارة العدل •
 .موقب ديوان املظامل •
 .موقب هي ة اخلرباء •
 .موقب قضاء •
 .موقب الدرر السنية •
 .موقب الشي  ابن العثيمني •
 .موقب الشي  ابن خنني •
 . موقب املكتبة الشاملة احلديثة •
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