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 المقدمة

مددهلل  ن محمددهللنن عمندد ونمتن عمندد عوذنن عموددعر رددن  مددن  ددذعذ  مونددمنن إن الح   
عننئنت  عمنلمنن من نههللن هللا فال مضد  لدتن عمدن لضدال  فدال لدنهللو لدتن ع  دههلل 
ا ع دددهللن عذندددعلتن عاللددددت   ن ال إلدددت إال هللا عحدددهللن ال  دددذشه لدددتن ع  دددههلل  ن محمدددهللي

  فض  الصالة ع زكى ال ناللم.

القضنء لع  حقنق الوهللالة عفق ك نب هللا عنمة عروهللن فإن المقصهلل األنمى من 
م لتن عل حقنق لرن الوهللالةن فإمت ال هلل من  حقنق جمالة من اال  ذاطنت 
عالعاجرنت عاالح ذازات عاإلجذاءاتن علرا مرنعط  إنهنب في ك ب الوقهنء في 

   عاب القضنء عالهللععى عاإلثرنت.

ى عاللت من إ هللاء عمن مظنلذ  حقنق لرن الوهللالة  مكنن المهللعي عالمهللع
اإلثرن نت الم نحة عالهللفعع المطالعرةن  إعطنء ك  من الخصمنن حقت في 
المذافوةن قطون لهللا ذ الخالف عالمزاعن عا غالق رنب ال ذ عالوعضى في حنلة 

 ام ونء  حقنق لرن اإلجذاءات.

 نالند منع إلنهمدنعال ن أ ى  قهلللم لرن اإلثرن نت عالهللفعع إال رحضعذ الخصمنن عا
بعثنيي  »قددن    - ذضددي هللا عمددت –حددهللنع عالددي  ددن   ددي طنلددب  نء فدديكمددن جدد

إلييا الييقمض ًا،ييقلا: يق ييول قييا رسيي هللا  : حرسيي ن    نييا  ييد    رسيي هللا   
السض  ال ع م ل  بالق،اء؟ يقياهللال إض   سي يدق ً بيو:  ّث ليو لسيانو: يي  ا 
ج س   ض  دقو الخصماض: يال حق، ض  حا حسمع مض اآلخر كما سمعو مض 

 .(1)«أل هللا: ي نه   رى  ض  ح  ض لو الق،اءا
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علرا األص  القضنئي قهلل نمخذم   ورذ حضعذ  حهلل الخصمنن  ع َمن ُلمثالت 
لمجالس القضنء في المععهلل المحهللهلل نالوين الموقنهلل الجالنةن ممن لحع  هللعن 
النمنع من  حهلل الخصمننن ف خ   إحهللى مقعمنت الوهللالة المطالعرة كمن جنء 

عالكالم عن عهللم  -ذضي هللا عمت  - ن   ي طنلب مركعذيا في حهللنع عالي 
حضعذ المهللعي في مععهلل الجالنة للس إ كنالي ك نذيا؛ لمن ُلوالم من ط لوة 
الهللععى القضنئلة ال خصلة  مهن مرنحة ال نج ذ عالى ذفوهنن فوهللم حضعذن قهلل 
لكعن رن ب عهللم ذغ  ت االن مذاذ في الهللععىن فال نج ذ عالنهن كمن لم نج ذ 

 ا  هللاءن عقهلل لكعن لمنعغنت  خذى ركذلن الوقهنء.عالى ذفوهن 

إال  ن اإل كن  الك نذ في لرا الرنب لي في غلنب المهللعى عاللت عن الجالنة 
القضنئلةن علع من قصهللن الوقهنء في ك  هم عمهلل كالمهم عن منألة القضنء 

 عالى العنئبن فنلمقصعهلل رنلعنئب لمن لع المهللعى عاللت.

 مهنت المننئ  في رنب القضنءن عالخالف عمنألة القضنء عالى العنئب من 
فنهن جعلذون علت  ثذ فقهين علرا الخالف الرو عقع  نن الوقهنء من  لم 
 نرنرت لع نوي ك  فذشق من الوقهنء إلى  حقنق  قصى هللذجنت الوهللالة 

 عاإلمصنفن عا عطنء ك  رو حق حقت.

ذعط فمن  جنز القضنء عالى العنئب غذضت إمصنف المهللعين عا عطنؤن حقت ر 
 عضمنمنت رمن ال نخ  في حق الُمهللَعى عاللت العنئب.

عمن ممع القضنء عالى العنئب غذضت حوظ حق المهللعى عاللت العنئبن الرو 
ن رنألص   ع الظنلذ.  لع الطذف األقعىن رنع رنذن م منكي
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عالمقصهلل من لرن الهللذانة للس  لنن حكم القضنء عالى المهللعى عاللت العنئب 
ن كمن رنن قصنء اآلذاء الوقهلة  عاألهلللة عالممنق نت ع وذشونت المنألةن عا 

نمن و ح لرن الهللذانة رنإل نذة إلى  ص  لرن المنألة ع لم األهلللة فنهنن إال  ن 
لع  لنن الضمنمنت ال ي  -كمن لع عمعامهن  -القصهلل األعلي من لرن الهللذانة 

ركذلن الوقهنء عمهلل القضنء عالى العنئب إلمصنفت ععهللم الجعذ عاللت عظالمتن 
 لع م وذع عن القع   جعاز القضنء عالى العنئب.ع 

علرن الضمنمنت من ونهللة من الضعارط عاال  ذاطنت ال ي ركذلن الوقهنء في رنب 
 القضنء عالى العنئب عمهلل ركذلم لالمنألة.  

 الدراساو السابقةل

عالى هللذانة  كنهلللملة  ع رحع عالمي محّكم  –حنب عالمي القنصذ  -لم  قف 
لمطالعرة لالقضنء عالى العنئبن إر غنلب الك نرنت عنلج معضعع الضمنمنت ا

المعجعهللة  ومى  هللذانة القضنء عالهللععى ر ك  عنمن عمن خاللهن ن م ال طذق 
 لالقضنء عالى العنئب كأحهلل المرنحع في لرن األ عاب.

 من الهللذاننت عالرحعع ال ي عمت رمنألة القضنء عالى العنئب؛ كك نب  ل  
ر الهللك عذ حنن ع هلل العمي   ع غهللةن لالقنضي الحكم عالى العنئب؟ لألن ن

عغنذلن فقهلل ذّكزت عالى  ص  منألة الحكم عالى العنئب عالخالف فلتن عجنء 
ركذ اال  ذاطنتن  رون عر ك  مق ضبن  خالف الهللذانة ال ي محن رصهللهلللنن 
فقهلل  عجزت الحهللنع عن منألة الحكم عالى العنئبن ع عنوت في  وصن  

قنمعن اإلجذاءات عقنمعن المذافونت ع حذشذ الضمنمنتن عمقنذمة رله مع 
 الكعش ي.   
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را  ددم لددرا؛ فقددهلل اق ضددى الم    مهنددهلل ظددذ الممهجددي  قنددلم المعضددعع إلددى مقهللمددة ع عا 
 عخن مة  مرنحع ع ذبوة

لملددة المعضددععن عندد ب اخ لددنذنن ع حهللنددهلل الخطددةن أل  فونهددن إ ددذاز  مييا المقدميية
  عبلنن طذشقة الوم .

 ة عبلنن مونمنهن. ال مهنهللن عفلت ركذ أللونظ الهللذان

 في منألة القضنء عالى العنئب في الوقت اإلنالمي.  األ هللا المب  

  ضدمنمنت القضدنء عالدى العنئدب فدي الوقدت اإلندالمي )عفلدت ندرع المب   الثان 
 مننئ (.

 ضمنمنت القضنء العلن ي في القنمعن )عفلت خمس مننئ (.  المب   الثال 

 في الوقت اإلنالمي عالقنمعن العضوي.   المقنذمة  نن الضمنمنتالمب   الرابع

 .الم نئج عال عصلنت فنهنع  لالخاحمةثم 

  حمثل يقما    ل لعم   ي  الب  

 ذ ندددب المندددنئ  عفدددق موهدددعهلل الهللذاندددنت عالرحدددعع األكنهلللملدددةن عرلددده   حهللندددهلل  دددد
مدع  لدنن  نع حذشدذ  قعالهدن نثم  عضلح صعذة المنألة الخالفلدة نالموهعم فنألمعاع
 لخ.إ ... المعقف ممهن

 ن عثنددق  قددعا  الوالمدددنء عمددرال هم مدددن مصددنهللذلن األصددنالةن فدددإن لددم  جدددهلل •
 فإلى  مز  ذ رةن علكرا.

  حذشذ مح  المزاع عبلنن مح  العفنق.د •



يف الفقه اإلسالمي ضمانات القضاء على الغائب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        مقارنة مع قانون املرافعات وقانون اإلجـراءات الكويت ــــ ي 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

137 

دد 
الع

44 

  ذ نب األقعا  رمولة  هللل هن.د •
 منرة اآللنت إلى نعذلن   لنن ذقمهن عانم النعذة. •
نن  ع عددزع األحنهللنددع إلددى مصددنهللذلنن فددإن كددنن الحددهللنع فددي الصددحلح •

ال عزع دددت إلدددى غنهللحددد  لمدددن مدددع  لدددنن هللذج دددت مدددن ذ لمن اك وندددت  دددرلهن عا 
 عالضوف. ةحنع الصح

 ددنععهن فدددي ل ؛لددم  َذ الحنجددة هللاعلددة لال وذشددف رددنألعالمن عكددرا الموددنللم •
 الهللذس الوقهي القنمعمي.

 -حنب العفلدنت  - ن ذ نب المصنهللذ عالمذاجع في الحن لة  ذ نرين زممل   •
 را اق ضت الحنجة  قهلللم الم أخذ.علرا في العنلب إال إ

عالددى  عفلقددتن  ن  ال عفنددق عالنددهللاهللن ع حمددهللأفددن   ندد نفهددرا مددن  لنددذ عمالددت نعروددهلل
 . ن عوذه ع  عب إلله ن مت   ههلل  ّن ال إلت إال نهم عرحمهللهعنرحنمه الال  

 
 حمي دل ي   قاض مفرداو عن اض الب  ل

   هم مفردحقه هما ال،ماناو  الغائب.

ل مصط ح   ال،ماناول  الل

  ال،مانة لغة

الضمنمة موذهللن عجموهن  الضمنمنتن علي من الوو  الثالثي ضمنن قن  ا ن 
ضمن  الضنهلل عالملم عالمعن  ص  صحلحن علع جو  ال يء في »فنذس  

 يء لحعلتن من رله قعلهم  ضممت ال يء إرا جوال ت في ععنئتن عالكونلة 
 .(2)«ان ععب رم ت نمى ضمنمين من لرا؛ ألمت كأمت إرا ضممت فقهلل 
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  ال،مانة ي  االصطالح

ن لالوالم الرو ُ ن خهللم فلت   (3)الضمنمة في االصطالح نخ الف مومنلن  روي

فوي القنمعن لقن   ضمنمة قنمعملة  ع ضمنمنت هللن عذشةن علقصهلل  هن  عثلقة 
 لضمن  هن طذف طذفين آخذ.

لقة عفي االق صنهلل لقن   ضمنمة قذض  ع ضمنمنت مصذفلةن علقصهلل  هن  عث
ن لالن ومن  مهللة  لضمن  هن الرنئع خالع الم لع من الونعب عرقنءن صنلحي

 .(4)مونمة

عفي النلننة لقن   ضمنمة هللعللةن علقصهلل  هن   كو  الهللع  الك ذى  ع لنئة 
 األمم الم حهللة رنن قال  هللعلة صعنذةن  ع  مونر مونلهللة  ع ا ونق.

 ثانقلال المقص د بالغائب

 ي المقنط ال نللة الكالم عن العنئب نلكعن ف

فهل ل حعّر    الل

الوو  الثالثي غنبن رمومى رنن عرُوهلل عن المكننن علع العنئب انم فنع  من 
 .(5)خالف  ههلل عحضذ

 راد به ي  باب الق،اء عند اإلطالقل الخصم عالعنئب في االصطالح  
المدعا ع قه ال ق لم قشيد  لم ق ،ر ج سة الم كمة بعد إعالنه 

 .(6) دع حه
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 قلال  االو الخصم الغائبلثان

من رونهلل عمتن  العنئب عمهلل الوقهنء لت حنل نن  إمن قذشب من مجالس القضنءن عا 
عقهلل اخ الوعا في  حهللنهلل القذب عالروهللن علرا الخالف لت  ثذ فقهي ن مث  رأن 

 العنئب القذشب للس حكمت كنلعنئب الرونهلل في القضنءن كمن نلأ ي  لنمت.

ق   ض ا ب  البع دلثالثلال ،ابط الحفّر  لقّر

 اخ الف الوقهنء في ضنرط ال وذشق  نن القذشب عالرونهلل 

فهمنه من قن  إن الضنرط في ال وذشق  نمهمن  ن القذشب لع من نذجع إلى 
ان علرا الضنرط ركذن  ن كنن فلت م نت كنن رونهللي ممزلت من غنذ م نتن عا 

 .(7)ال نفولة

ذة ثالثة  لنم  ع ن نن علمنه من قن  إن الضنرط في ال وذشق  نمهمن لع منن
ان علرا الضنرط ركذن المنلكلة )عالمنلكلة لهم  ن فمن زاهلل عالى رله كنن رونهللي منالي

 .(8)في العنرة ثالثة  قننم  قذشب عم عنط عرونهلل(

علمنه من قن  إن ضنرط ال وذشق لع مننفة قصذ الصالةن علرا الضنرط ركذن 
 .(9)الحمن الة

 .(10)ل وذشق  نمهمنن علع قع  ال عكنميعلمنه قع   ذجع األمذ لالحنكم في ا

ب  البع دل  رابعلال  كم الغائب القّر

العنئب القذشب لت اح منالن عمهلل الوقهنءن إمن  مت غنذ مم مع عن الحضعذ 
جالنة المحكمةن فهرا ن م ان هللعنؤن من خال  اإلعالن ع ذغنرت رنلحضعذن 
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ذن كنل  ملع ع كذاذ إعالمتن عركذ الوقهنء جمالة من اإلجذاءات ح ى لحض
 عالى رنب  ن تن عالممنهللاة عاللت في الطذقنتن فال لحكم عاللت غلن ل ن.

عاالح من  الثنمي  ن لم مع عن الحضعذ روهلل إعالمتن فهرا ُنذغم عالى الحضعذ 
علع رنلقعة عالقهذن عشذن  الحنكم  ععامت إلحضنذنن فإن   ذس ع وزز رقع ت 

ا في ال الهلل ال ي فنهن عنالطنمت كنلم ن ذ عالم مذهللن فهرا المعع عا   ن كنن معجعهللي
ن عالى (11)القنضين فإمت نالحق رنلعنئبن علحكم عاللت رأمت غنئب روهلل إعراذن

 خالف  نن الوقهنء كمن نلأ ي.

  ما الغائب البع د: ي كمهل

ال اعُ  ذ غنئرينن عقهلل اخ الف الوقهنء في الحكم عاللت كمن   مت ن م إعالمتن عا 
 .(12)نلأ ي

ال الغائب المفق  ل دخامسل

عالى جدعاز القضدنء عالدى العنئدب الموقدعهللن علدع ال دخ  الدرو  (13)ا وق الوقهنء 
 ال لوالم مكنمتن عهلللنالهم في رله  

قضنء عمذ  ن الخطدنب لزعجدة الموقدعهللن حدنن ُفقدهلل ذجد  فدي عهدهلل عمدذ  دن   .1
فجنءت امذ  ت إللتن فقضدى لهدن  ن   دذب   ذبدع  - ذضي هللا عمت - الخطنب

 .(14)ن ثم إرا  نءت  زعجتنمننن ع ذبوة   هذ عع ذيا
هللا  ن الزبنذ  ععالي  ن   ي طنلبن عع هللن (15)عمثالت قضى عثمنن  ن عونن  .2

ن علي قضنلن ام  ذت في الصحنرةن فقضعا فنهن  محع من ن قن فالم (16)عغنذلم
 . مكذن فكنمت إجمنعين
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 المب   األ هللا

  كم الق،اء ع ا الغائب

الخدالف  دنن الوقهدنء لدع العنئدب   منء عالى من ن قن فإن العنئب الدرو عقدع فلدت
القذشددددب الم ندددد ذ  ع الم مددددذهلل عالعنئددددب الرونددددهلل روددددهلل إعالمددددتن عال نددددهللخ  فددددي لددددرا 

 الخالف العنئب الموقعهلل الرو ن ق ركذ اال ونق عالى جعاز القضنء عاللت.

القضنء عالى العنئبن  و المهللعى عاللتن من  مهدنت المندنئ  فدي منألة و  ذ  ع 
ركددذ لددرن المنددألة المهمددةن مددن ك ددنب فددي الخالفلددنت قالمددن نخالددع ع رددنب القضددنءن 

عكعن الهللذانة في ضمنمنت القضنء عالى العنئبن الم وذع عالكالم فنهن م  وبن 
عدددن الخدددالف فدددي المندددألةن فدددإن المقدددنم ن طالدددب عدددذض اال جنلدددنت الوقهلدددة فدددي 

 المنألةن ع لم  هلللة ك  ا جنن هللعن اإلنهنب في الممنق نت.

 ب ي يا احجاهاض رئقساض همال   مسألة الق،اء ع ا الغائ

عال لحكددم القنضددي عاللددت ح ددى   ال نجددعز القضددنء عالددى العنئددبن االحجيياا األ هللا
عقددع  ن فددي المو مددهلل الحمولددة لحضددذ  ع لقددلم عكددنالي عمددتن علددرا اال جددنن لقددع  رددت

ذعالدة عمددهلل الحمن الدةن عردت قدن   ددذشح القنضدين ععمدذ  دن ع ددهلل ع  رودض المنلكلدةن
 .(17)ن عالثعذون عال و يالوزشزن عا ن   ي لنالى

ن فوالى القنضي إرا   نجعز القضنء عالى العنئب من حنع الجمالةاالحجاا الثان 
 اك مالت  ذعط الهللععى في القضنء عالى العنئب  ن لحكم عاللت. 
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اال جدددنن قدددن  ردددت جمدددنلنذ الوقهدددنء؛ رودددض الحمولدددةن عالمنلكلدددةن عال دددنفولةن  راعلددد
ن  األعزاعدين عا دن ندنذشنن عالالندع  دن عالحمن الة في المدرلبن عالظنلذشدةن عردت قد

نددحنق  دن ذالعلددتن عا دن الممددرذن عحكدم رددت الصدحنرة كومددذ  ندوهللن ع  ددع ع ندهللن عا 
  (18)ذضي هللا عمهم. - ن الخطنبن ععثمنن  ن عوننن ععالي  ن   ي طنلب 

 األدلة ي  المسألةل

 ل(19) دلة المانع ض -  الل 

 الي عقهلل ان هلللعا رنآلثنذ عرنلموقع ن فنآلثنذ كمن ن

إنميييا  نيييا » مدددت قدددن    عدددن الم دددي  - ذضدددي هللا عمهدددن –. حدددهللنع  م ندددالمة 1
نكم حخحصم ض إل ل  :  لعل بع،كم  ض قك ض  ل ض ب جحيه ميض بعي : بشر:  ا 

يأً،يي  لييه ع ييا ن يي  مييا  سييمع: يمييض ً،يي و لييه مييض  ييق  خقييه شيي ئلا يييال 
 .(20)«قأخ ا: ي نما  ًطع له ًطعة مض النار

  جه االسحدالهللال 

نددهلل  عالددى  ن القنضددي   «فأقضددي لددت عالددى محددع مددن  نددمع  »ع  قددع  الذندد  
نجب  ن ن مي حكمت عالى من لنمع من الخصمننن علرا ن طالب حضعذلمن في 

را غنب  حهلللمن فال لقضي.  مجالس القضنءن عا 

رأمددت ال حجددة لهددم فلددتن رلدده  ن الخصددمنن   ًييد  ج ييب عييض هيي ا االسييحدالهللا  
دددن عمدددهلل الم دددي  ع ممهمدددنن عال مصدددل  عالدددى ن عحكدددم رحندددب مدددن ندددمحضدددذا موي

 النمنع ال نموي  ن لكعن غنذن طذشقين لالحكم.
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 بعثن  رس هللا   »قدن    - ذضي هللا عمت –. حهللنع عالي  ن   ي طنلب 2
إلا القمض ًا،قلا: يق ول قا رس هللا  : حرس ن    نا  د   السيض  ال ع يم لي  

س  يي ض  ييدقو بالق،ياء؟ يقيياهللال إض   سيي يدق ً بيو:  ّث لييو لسييانو: يي  ا ج يي
الخصييماض: يييال حق،يي ض  حييا حسييمع مييض اآلخيير كمييا سييمعو مييض األ هللا: ي نييه 

 .(21)«  رى  ض  ح  ض لو الق،اء

  جه االسحدالهللال

فإرا جالس  نن نهللله الخصمننن فال  قضنن ح ى  نمع من   »قع  الذنع  
نددهلل  عالددى  ن الحددنكم ال لقضددي عالددى غنئددب؛   «اآلخددذ كمددن نددموت مددن األع 

لقضددي ألحددهلل الخصددمنن ح ددى لنددمع كددالم اآلخددذن عالقضددنء  مموددت  ن ألمددت 
لالمدددهللعي حدددن  غلدددنب المدددهللعى عاللدددت قضدددنء ألحدددهلل الخصدددمنن ق ددد  ندددمنع كدددالم 

 اآلخذ.

د  ج ب عض ه ا االسحدالهللا بما    ل  ً 

ن (22) (  ن لددرا الحدددهللنع مخ الدددف فددي صدددح تن حندددع ضددوف الحدددهللنع ا دددن حدددزم
 .(23)في النمن ال ذمروحّنمت ع 

ال نعجهلل فلت من لممع من القضنء عالى  -فذض صح ت عالى  -ب(  ن الحهللنع 
العنئبن فهع عاذهلل في حنلة حضدعذ الخصدمنن عمدهلل القنضدين علدم ن طدذق إلدى 

 القضنء عالى العنئبن فهع منكعت عمتن عبنم ت  حنهللنع  خذى كمن نلأ ي.
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 نعنمت قئت   مت   نن ذج  قهلل فُ  - ذضي هللا عمت –.  ثذ عن عمذ  ن الخطنب 3 
فقددن  لددت  لددن  منددذ المددؤممننن  مددن ردده مددن  ن« حضددذ خصددمه» فقدن  لددت عمددذ 

دددن  العضدددب إال مدددن  ذى؟ فقدددن  لدددت عمدددذ  فالوال ددد َمدددي  خصدددمه موي ه قدددهلل فقدددأ َت َعن 
ددددنن فقددددن  عمددددذ إرا »ذضددددي هللا عمددددت   - فحضدددذ خصددددمت قددددهلل ُفقئددددت عنمددددنن موي

 .(24)«نموت حّجة اآلخذ رنن القضنء

نئدددبن  ددد   مدددذ  إحضدددنذ فوددي لدددرا األثدددذ لدددم لحكدددم عمدددذ  دددن الخطدددنب عالدددى الع
 الخصم.

د  ج ب عض ه ا األثر بما      ل(25)ً 

فضدالي  ن (  ن األثذ ضونفن ضووت ا ن حزم لعجعهلل ذاعشنن ضدولونن فدي الندمهلل
 عن امقطنعت.

فإمدت ال لممدع مدن القضدنء عالدى العنئدب؛ ألن  نب(  مت عالدى فدذض صدحة األثدذ
 المهللعى عاللت. عبعلم ل نالم خنصمنن حنضذان

 هم رنلموقع  من حنع إمتع من ان هللالل

لع جنز الحكدم عالدى العنئدب لدم لكدن ع من ان هللاللهم رنلموقع  من حنع إمت  ج( 
الحضعذ عاجرين عاللتن كمن  مت نجعز  ن لكعن لالعنئب مدن نرطد  ال نمدة علقدهللح 

 فنهن.

ض ل ق،اء ع ا الغائبل  ثانقلال  دلة المج ّز

نهلل ال ّنمددنت الونهلللددة عالحكددم . اآللددنت الونمددة ال ددي  ددأمذ رنلوددهلل  عالقنددطن عاع مدد1
َُّ  هددددنن عمددددن رلدددده قعلددددت  وددددنلى   َحَحِبييييْع  َ الَ  َ َ ِض اْ ُكييييم َ ْ ييييَنُيم ِبَمييييا َ نييييَزهللَا 

َ ْهيييَ اَءُهمْ 
ًَيييَ اِم َض ِباْلِقْسيييِط  ن عقعلدددت  وددنلى (26) َقيييا َ  اَييييا اَليييِ  َض َُمُنييي ا ُك ُنييي ا 
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ييييَرِ  ضَ  الَ اِلييييَدْ ضِ  ُشييييَيَداَء وَِ َ َلييييْ  َعَ ييييا َ نُفِسييييُكْم َ  ِ  ًْ َ اأَل
عقعلدددددت  وددددنلى   ن(27)

 ِِلُكْم ُ  َعُظ ِبِه َمض َكاَض ُ ْؤِمُض ِباَو َ ِ ًِقُم ا الَشَياَدَة وَِ َ اْلَ ْ ِم اآلِخرِ  َ َ 
(28) . 

  جه االسحدالهللال

قنمدة ال دهنهللة لجملدع المددنسن   ن هللا  ودنلى طالدب مدن المدؤممنن القلدنم رنلقندطن عا 
 شن عالعنئ ننن فالم نخ  هللا  ونلى حنضذيا من غنئب.الحنضذ 

 ن لمهلل  مت ع ردة قنلدت  لدن ذندع  هللان  – ذضي هللا عمهن -. حهللنع عنئ ة 2
إن  رددن نددولنن ذجدد   ددحلحن علددلس لوطنمددي مددن لكونمددي ععلددهللو إال مددن  خددرُت 

 .(29)«خ ق ما قكفقو   لَدو بالمعر ف»ممت علع ال لوالمن فقن   

  جه االسحدالهللال

عالى   ي نولنن رنلموقة علع غنذ حنضدذ فدي مجالدس  ىقض  ن ذنع  هللا   
ن علدع  مدذن «خدرو»  القضنءن علع قضنء؛ ألمت عاللت الصدالة عالندالم قدن  لهدن

 عاإللزام محالت القضنء ال اإلف نء.

د  جاب ال نفقة عض ه ا االسحدالهللال   ً 

عق ئدر رمكدةن  ن لرا الحهللنع للس فلت قضنء عالى العنئب؛ لعجعهلل   دي ندولنن   
ن عالى  مت إف نء  ممن لع ان و نء عجعابن عممن نهلل   لضي غنذ م عاٍذ عال مم معن عا 

حكدددم لهدددن رنلموقدددة رحكدددم مجمددد ن عالحكدددم القضدددنئي ال دددهلل  ن لكدددعن    ن الم دددي
ن لالمزاع.  موصالي ذافوي

قضى عالنهم علم غنئ عن رأن  قّطع  ندهللنهم  . حهللنع الوذمننن   ن ذنع  هللا 3   
 .(30)ن ع ن  نمذ  عنمهمن ثم نم رعا في ال مس ح ى لمع عاع ذجالهم
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عالددى األنددلوعن حنددع ُذعو  ن عمددذ  ددن  - ذضددي هللا عمددت –. قضددنء عمددذ 4   
 ال إض األسيييقفعل ُ َسيييْقفع »قدددن  عالدددى المم دددذ   - ذضدددي هللا عمدددت –الخطدددنب 

نيه ًيد اَداض  :  ال  ا  ّل ُجي نة: ًد ر،  مض د نه   مانحه بأض ققاهللال س ق ال يا
ا:  ال مض كياض ليه ع قيه د يض ي قأحنيا  يدل م عكدنن  (31)«ا بيائع  ماليهي َني ؛اعر،ل

 األنلوع غنئرينن عكنن رله رحضذة الصحنرةن علم نمكذ عاللت  حهلل.

 نكومددددذ  ددددن الخطددددنب(32). قضددددنء جمددددع مددددن الصددددحنرة فددددي العنئددددب الموقددددعهلل 5  
 ذضددي هللا –هللا  ددن الزبنددذ  عع ددهلل نععالددي  ددن   ددي طنلددب نععثمددنن  ددن عوددنن

 عمهم.

. الموقع    ن القضنء عالى العنئب  علدى ردنلجعاز مدن القضدنء عالدى الصدعنذ 6
مدع عجزلمددن عدن الدهللفع عالطوددنن  - علددرا مدن لندالم رددت الحمولدة –ععالدى المندت 

ألن حقت في  من رنب  على؛ز عالى العنئب ع نجن فإرا جنز الحكم عالنهمنن فأل
علومددد   هدددن رن وددددنق  ت قنئمدددةن ف نددددمععحج ُددد نالدددهللفع عالطودددن إرا جدددنء محوددددعظ  

 الوقهنءن علع  هللى إلى مقض الحكم النن ق.

 الحرجقحل

رودددهلل لدددرا الودددذض المدددعجز الخددد الف الوقهدددنء ع هلللددد هم فدددي حكدددم القضدددنء عالدددى 
 ن  هلللة المجنزشن  قعى ع عجت من  هلللدة  -عالوالم عمهلل هللا  -العنئبن فنلرو ن هللع 

 المنمونن.

عهلل عمحعلمدن هللعن القضدنء عالدى كمدن  ن القدع   جدعاز القضدنء عالدى المندت عالموقد
العنئب فلت معع من ال ونذض عال منقضن ألن مأخر المنأل نن عاحدهللن علدع إقنمدة 

 الوهلل ن عا عطنء ك  رو حق حقت.
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عالقددددع   جددددعاز القضددددنء عالددددى العنئددددب م عافددددق مددددع مقنصددددهلل ال ددددذشوة فددددي حوددددظ 
الدى األمعا ن عالعفنء رنلحقعقن عممع  كد  األمدعا  رنلرنطد ن عندهلل ردنب ال حنند  ع

  هللاء العاجرنت.

ا عن  و ا  ذاط  ع ضمنمنتن    لمدنه  ثم إن  ذجلح القع  رنلجعاز للس مجذهللي
 ضمنمنت كثنذة ركذلن الوقهنءن عال ي لي معضعع الهللذانة كمن نلأ ي ركذلن.

 خنذيا إن القع  رنلممع  قذب إلدى  ن لكدعن مظذش دن مدن  ن لكدعن عاقول دنن فنلحمولدة 
نددألة مددرل هم  ددههلل اضددطذارين ك نددذيان فمددن المعددنالة فددي الددرنن نددذعن الممددع فددي الم

الممددع ع ومددلم رلدده عالددى العنئددب إلددى معقددف  كثددذ ا ونقيددن مددع المددرالب األخددذى 
القنئالة  جدعاز القضدنء عالدى العنئدبن علكودي مثدن  عاحدهلل عالدى رلده  ن  ردن حملودة 
عمحمهلل  ن الحنن ممون القضنء عالى العنئب الرو لذب مدن مجالدس الحكدم رودهلل 

ة ال نمدددة عاللدددتن  نممدددن رلدددب   دددع نعندددف إلدددى جدددعاز القضدددنء عاللدددت فدددي لدددرن إقنمددد
  .(33)ل " ه ا  ريق بالناس"الحنلةن    قن  روض الحمولة

رله إلى  دأثنذ الجنمدب الومالدي عالدى الدذ و الوقهدي  (34)ع ذجع روض المونصذشن
فدي المدرلب الحمودين عش جالدى رلده فددي  دعلي   دي نعندف لممصدب القضدنءن  دد  

فقهدددددنء الحمولدددددة الم دددددأخذشن إلدددددى األخدددددر رنالع ردددددنذ المصدددددنلح  رلدددددب كثندددددذ مدددددن
 عالضذعذات في ك  حنلة عالى حهللة.

ع قدع   قدهلل اضدطذبت آذاؤلدم عبلدنمهم فدي ذحمدت هللا    -قن  ا ن قنضي ندمنعمة 
علددم لضددف علددم نمقدد  عددمهم  صدد  قددعى ظددنلذ  نمنددنئ  الحكددم عالددى العنئددب علددت

نلظدددنلذ عمدددهللو  ن ن أمددد  فدددي عاللدددت الودددذعع  دددال اضدددطذاب عال إ دددكن ن ف ى   مددد
لددع   مددثالي  ؛اا عفنددنهللي و ددى رحندد هن جددعازي فلُ  نعشالحددظ الحددذج عالضددذعذات نالعقددنئع

ودددذف علكدددن  ع لُ  نطالدددق امذ  دددت عمدددهلل الودددهللع  فعدددنب عدددن ال الدددهلل عال لودددذف مكنمدددت
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كدأن  ؛ ع لمدنمع آخدذ نععن  ن  ننفذ إللدت لدي  ع عكنالهدن لرودهللن نلوجز إحضنذن
ا المددهللنعن لددع غددنب عددن ال الددهلل علددت مقددهلل فددي ال الددهلل  ع عكددر ن حددهلل رنلعكنلددة يال ذضدد

فوددي مثدد  لددرن المعاضددع لددع  ددذلن عالددى العنئددب رحنددع اطمددأن قالددب  نمحددع رلدده
فنمرعي  ن لحكم عالى  ؛ال  زعشذ عال حنالة فلت القنضي عغالب عالى ظمت  مت حق  

دددد  نن لالحدددذج عالضددددذعذاتالعنئدددب علدددتن عكددددرا نمرعدددي لالمو ددددي  ن لو دددي  جدددعازن هللفوي
 نرلدب إلددى جدعازن ال ددنفوي .مددع  مدت مج هدهلل فلددت نالحقدعق عددن الضدلنععصدلنمة ل

دعاألحدعط  ن نُ  نعفلت ذعان نن عدن  صدحن من نع حمهلل  ن حم   نعمنله ب عدن مص 
فنمصب األعلى  نط في حقتوذّ جنمب العنئب عال لُ  يلوذف  مت نذاع العنئب عكن   
 .(35) عهللا  عالم نلت ثم األعلى

 المب   الثان 

 ع ا الغائب ،ماناو الق،اء

 ي  الفقه اإلسالم 

 حمي دل

إمت روهلل ال  رع عاالن قذاءن لمكن حصذ ضمنمنت القضنء عالى العنئب في الوقت 
اإلنالمي في نرع ضمنمنتن علرا نهلل  عالى حذ  فقهنء المنالمنن عالى 
 حقنق  قصى هللذجنت الوهللالة عاإلمصنف لالخصمننن عخنصة العنئب ممهمنن 

م عاللت من غنذ ضمنمنتن علرن الضمنمنت  هلل  عال لكعن غلنرت م ذذيا لالحك
عالى اإلثذاء ال  ذشوي الرو لم نز رت الوقت اإلنالمي؛ ممن لمنزن عن القعامنن 
العضولة كمن نلأ ي في المرحع الذارع في المقنذمة  نن الوقت اإلنالمي 

 عالقنمعن العضوي. 
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ن قهلل علرن الضمنمنت ال ي نمركذلنن عفي ث عت روضهن خالف  نن الوقهنء
مذّجح عهللم اع رنذلن  ع ا  ذاطهنن إال  مت لمكن االن ونهللة ممهن في ال  ذشع 
القنمعمي إن ذ ى الحنكم األخر  هن  منء عالى المصالحةن علرا من قصهللمنن في 
عصومن  ن الوقت اإلنالمي لم نز رنلثذاء ال  ذشوي الرو نمرعي ألل  القنمعن  ن 

نن م عذضهن في لرا المرحع نمهالعا ممتن علرن الضمنمنت النرع ال ي 
ن خضع في  ذ ن هن لالمذاح  الزمملة لال قنضين ا  هللاء من ط لوة الهللععى مح  
ال قنضي في حنلة غلنب الخصمن ثم الم طالرنت المطالعرة لإلعالن ق   مععهلل 
الجالنةن عال ي ن ذ ب عالنهن صحة المظذ في الهللععى العلن لةن ثم اإلجذاءات 

ة في الجالنة عمهلل المظذ في الهللععىن ع خنذيا المعقف الم روة عاإلثرن نت المطالعر
 من الحكم القضنئي العلن ي. 

 

 المسألة األ لا

 ال،مانة األ لا

  ض حك ض الدع ى ي   ق ق العباد

علرن من الضمنمنت الالف ة في القضنء عالى العنئب في الوقت اإلنالمين علع 
عى في حقعق هللان المظذ إلى معضعع الهللععى القضنئلةن فإن كنن معضعع الهللع

 فإمت ال ُلقضى  هن عالى العنئبن  خالف لع كنمت الهللععى في حقعق الورنهلل.

علرن الضمنمة عقع الخالف في اع رنذلن  نن الجمهعذ عالظنلذشةن عق    لنن 
 لرا الخالفن ن طالب المقنم الكالم عن الحق ع قننمت ق   ركذ لرا الخالف.
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"ال ق ه  نر مصطوى الزذقن رقعلت  فنلحق في االصطالح الوقهي عذفت األن 
 .(36)ا"اخحصاص ققرر به الشرع س طة    حك قفل 

اخحصاص بققمة مالقة     د قة مع نة  ععّذف  ل  القنمعن الحق رقعلهم  
 .(37)قمن يا له القان ض"

إلى  ) ع  منب إللت( ع رنذ من نث ت لت الحقعمهلل الوقهنء رن  مقنم الحقعق ع 
  (38) ذبوة  قننم

  هللال  ق   الخالصلالقسم األ 

 ه  عائد إلا مجم ع  :ما كاض نفعه   ر مخحص بشخص   وذشوت 
فهع لنمى في  ن(40) ل ص ح    اإلسقا""ال ق لقس م اًل  ع لع   :"(39)األيراد

 القنمعن رنلمظنم الونم.

 .الورنهللاتن الوقعرنت المحضة كنلحهللعهللن األلمنن مثنلت 

 القسم الثان ل  ق الع د الخالصل

ه  ال ق القا ل     ع :"(41)ا بشخص مع ضه  ما كاض نفعه مخحًص   ت  وذشو
ن علع من لنمى في القنمعن رنلحق الوذهللو  ع حق (42)لإلسقا"  الص ح"

 ال خ ن المظنم الخن .

عحق ان ذهللاهلل  ن ع الحقعق الم والقة رنلمن  كنلهلللةن حقعق ال خ  المنللة مثنلت 
 الموقة الزعجلة.ن ع المعصعب

 ل(43)ق   ض  ق   حعالا   ق الع د الخالصمعقار الحفّر
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ال رووع عال رصالح عال رعنذ رلهن ع من  إنقنطتن حق هللا  ونلى ال نجعز  . 1
 حق الو هلل فنجعز فلت اإلنقنط رنلووع عاإل ذاء عالصالح.

ععهللم  ن.  ن جملع المنالمنن مطنل عن  إقنمة حقعق هللا  ونلى عاح ذامهن2
 فاللس كرله. من حق الو هلل ع  نالمننس  هن

 ين عذثة الجنمفال لونقب مثالي  نفنهن ال عاذع و .  ن حقعق هللا  ونلى ال نجذ 3
 فلت ال عاذع. و  من حق الو هلل فنجذ ع 

فال  نرمومى إرا  كذذت جمنلة مونمة ن. حقعق هللا  ونلى نجذى فنهن ال هللاخ 4
ث ت فإن الوقعرة   كذذ فلمن ن ن من حق الو هللع  نلقنم عالى جنم هن إال حهلل عاحهلل

 .لإلمننن   كذذ الجمنلة

 كاض  ق   ه   :ما اجحمع يقه  ق     ق الع دالقسم الثال ل 
 ل(44)الغالب

مثنلت  حهلل القرف روهلل ذفع المقرعف األمذ لالحنكم عث عت الحهلل عالى القنرفن 
ن فهع حق خنل  لإلمنننن فالالو هلل فلت يق ل ريع األمر ل  اكم  ح  قغه بالق ف

ألن القرف   هم في عذضت عهللنمتن ع  فلت حق؛اقهلل  ىلزمحق؛ ألن المقرعف رن
ممن نؤهللو إلى  نعع الونح ة في المج معن  ؛نمننس رنألعذاض عالمي  ىرنلزم
 ح م إقنمة الحهلل عالى القنرف؛ الع هللائت عالى حق المج مع  دب حق هللا كي الّ عغُ 

 علكي لممع من ال منز .  نعالمقرعف

 ة روهلل الذفع لالحنكم.حهلل النذق  نعمن  مثالة لرا الحق  لضي 
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 كاض  ق الع د ه   :القسم الرابعل ما اجحمع يقه  ق     ق الع د
 ل(45)الغالب

فالالت فلت حق؛ ألمت اع هللاء عالى  ننا عهللعامي مثنلت  القصن  من القن   عمهللي 
المج مع ع ممتن ع  في موس الو هلل حق االن ورنهللن علالو هلل حق القصن ؛ ألن 

عقهلل حذمت  نألن لالو هلل المق ع  حق الحلنة؛ صتالق   الومهلل اع هللاء عالى  خ
القن   من حقت لران كمن  مت اع هللاء عالى  عللنء المق ع ؛ ألمت حذمهم من ذعنلة 

ن لجنمب الووع من  عللنء ب حق الو هلل فلت  ذغنري الّ معذثهم عان م نعهم رحلن تن عغُ 
ذ من لالموس اإلمننملة في الحلنةن عفلت ان ئصن  لذعح الثأ المق ع  إرقنءي 

 موعنهم إرا عالمعا  ن مصنذ القن    نهلللمن عقهلل لكعن الذضن رنلهلللة  موع لهم. 

ف ال ق ي  الفقه اإلسالم   القان ض:   ًسامه ي  الفقه اإلسالم   يبعد حعّر
ة اخح ف ا ي  اشحرا" ه ا ال،مانة  باعحبار مض  نسب له: يالجمي ر  الظاهّر

 ي  الق،اء ع ا الغائب.

مت ال لقضى عالى العنئب في حقعق هللا؛ حنع إن الحكم نذعن   (46)فنلجمهعذ
 عالى العنئب مقصعذ عالى حقعق الورنهلل فقط.

 ال قق،  ع ا الغائب إال ي   ق ق اآلدم  ض: ذحمت هللا    -قن  ا ن قهللامة 
يأما ي  ال د د الح  هلل حعالا: يال قق،   يا ع قه؛ ألض م ناها ع ا 

ة ماهللا:  كم بالماهللا د ض المساه ة  اإلسقا": ي ض ًامو   نة ع  ا  ائب بسًر
 .(47)"القطع

  جه ً ليمل
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ل   ن حقعق هللا نرحنمت م ملة عالى المننمحة عاإلنقنط عاللنذ عالذحمةن   الل
را كنن لرا حنلهنن فال لقضى فنهن  :(48)ل } ر و الغن     الر مة{قن   ونلى عا 

 عالى العنئب.

هللذ  رنل  هنتن عالقضنء عالى  ن حقعق هللا نرحنمت األص  فنهن  مهن  ثانقلال 
 العنئب فلت   هة؛ لرا ال لقضى فنهن.

ة فأجنزعا القضنء عالى العنئب علع كنن  ي ا ال،مانة:  (49) ال قس لم الظاهّر
ن  .(50)الحق   نرحنمتن علع قع  لال نفولة  لضي

  جه ً ليمل 

  ن الحقعق كالهن  ث ت رنل نمةن فال فذق  نن حق هللا  ع حق الورنهلل.

لقضى عالى العنئب في ك  حق نعى الوقعرة مطالقينن  ً هللا ل شايعقةل هناو 
 . (51)نعاء كنمت الوقعرة حق ن   نرحنمت  ع آلهللمي

ع مت ل  ذط لالقضنء عالى  لعل ما  هب إلقه الجمي ر ه  األ لا بالص اب: 
العنئب  ن  كعن الهللععى في حقعق الورنهللن عرله لقعة من ان هلللعا رتن ع عالنرين 

الم مي عالى ال ننمح  -نرحنمت  – لنطن عمظذيا إلى ط لوة حق هللا لجنمب االح
 عالووع.

 حن  ياو ع ا ه ا ال،مانةل

ل  ن القضنء عالى العنئب في حق هللا نرحنمت في إلقنع الوقعرة ال ي لي    الل
ن فإن  حق   نرحنمتن ال فلمن ن والق رحق الورنهلل ممهنن كمن في النذقة مثالي

 قةن فإممن لحكم رنلمن  ال رنلوقعرةن علع القطع.قنمت ال نمة عالى النذ 
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 مت  منء عالى من ن ق ركذن من  قننم الحقعقن فإن الحقعق الم  ذكة ثانقلال 
ن كنن فنهن  ال ي حق الو هلل لع العنلبن فإمت  نمع لالهللععى فنهنن علحكم  هن عا 

 حق   نرحنمت.

 

 المسألة الثانقة

 ال،مانة الثانقة

 ح ق ق اإلعالض الص قح

ن إلددى القنضددي كمددن لددع الحددن  فددي القددهلللمن الددهللععى القضددنئلة إمددن  ن  ذفددع  ددونلي 
فنهللخالهم الحنجب عالدى القنضدي رحندب  نفلحضذ  صحن هن إلى مكنن ال قنضي

ف قددهللم هللعددنعى  صددحنب األعددراذ مددن  ناألنددرقلةن عقددهلل ن ددذه ال ذ نددب عمددهلل الحنجددة
لقنضددي عددن المذضددى  ع المنددنفذشن ممددن ن ضددذذ رنل ددأخنذن فددإرا هللخدد  نددألت ا

 .(52)هللععان عمظذ فنهن

من  ن  ذفع الهللععى القضنئلة إلى القنضي ك نرةي    كمن لع حن  الوذف الننئهلل  عا 
روهلل ا ننع ذقوة الهللعلة اإلنالملة عكثذة المنسن فلقعم  حهلل  ععان القنضي رك نرة 
هللعددنعى المددنسن علك ددب فددي الصدددحلوة انددم المددهللعي عالمددهللعى عاللددتن عمعضدددعع 

عغنذلددن مددن ال لنمددنت الضددذعذشةن ثددم  عضددع كدد   نع الددهللععى الددهللععىن ع ددنذشخ ذفدد
جمع هللعنعى ك   هذ عمحنفظهدن فدي محوظدة عالدى حدهللةن  هللععى في محوظةن ع 

 .(53)ب األنرقلةنعلقهللمهن لالقنضين عشعضع لهن  نذشخ لالمذافوة رح
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ع جوددد  لدددرن الدددهللععى المك عردددة عالدددى مندددخ ننن مندددخة  ودددذض عالدددى القنضدددين 
عمدددهلل   اللعدددت رنلحضدددعذ إلدددى مجالدددس القضدددنءن  عمندددخة  ندددالم إلدددى المدددهللعى عاللدددت

مخ عمين عالنهن  خ م القنضي
(54). 

من عدن نعلكعن   اللغ المهللعى عاللت رنلهللععىن إمن عن طذشق المهللعي  خصل   ن عا 
 ع إلدددى  حدددهلل مدددن  نطذشدددق  حدددهلل  عدددعان القنضدددي الدددرو لقدددعم   نددداللم الدددهللععى إللدددت

ل  اللغ إثرددنت رلدده فوالددى مددن لقددعم رددن ن قنذبددت  ع عكنالددتن فددإن  وددرذ الوثددعذ عاللددت
 ععذضت عالى القنضي في الجالنة.

عشمرعدددددي لالقنضدددددي إرا  ذاهلل إحضدددددنذ الخصدددددم  ن ندددددهللععن ردددددأذفق العجدددددعن ع جمددددد  
 األقعا .

فإمددت نالزمددت الحضددعذ  مونددت  ع مددن نمددعب  نعمددهلل   اللددغ المددهللعى عاللددت رنلحضددعذع 
 عمت إلى مجالس القضنءن عال لنوت ال أخنذ إال لورذ.

نذن  عكنالي عمتن عكنن حنضدذيا فدي ال الدهلل علدم لكدن فإن ام مع عن الحضعذ علم 
مودددرعذيا رمدددذض عمحدددعنن كدددذذ الحدددنكم طالدددب حضدددعذن مدددذة  خدددذىن عروردددنذة  غالدددظ 

 ع  هلل.

إن   ددى المددهللعى عاللددت الحضددعذ علددم نذندد  عكددنالي عمددتن كددنن القنضددي رنلخلددنذ فدد
 ددددنن  ن نج ددددذن عالددددى الحضددددعذ  عانددددطة ال ددددذطةن فددددإن  حضددددذعن إلددددى مجالددددس 

لهلللن  عالى ام منعت ع وم ت من غنذ عرذن عّزذن القنضي رمن نذان القضنءن عقنم ا
ن لم لمكمهم إحضنذن لهذعرت  ع  حصمت رمن لحن  العصع   ذاهللعين لت عألمثنلتن عا 

 ل ن.إللتن فإن القنضي لحكم عاللت غلن 



 يف الفقه اإلسالمي ضمانات القضاء على الغائب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مع قانون املرافعات وقانون اإلجراءات الكوييت مقارنة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

156 

دد 
الع

44 

فهرن اإلجذاءات في اإلعالن لي ضمنمة ال  هلل من  حقلقهن ح ى لصح القضدنء 
مكنملدة مقضدت رحندب ند ب غلدنب المدهللعى عالى العنئدبن ع خ الدف قد عة الحكدم عا 

 عاللتن كمن نلأ ي في الضمنمة الننروة.

جدددذاءات اإلعدددالن لالخصدددم  خ الدددف فدددي الطذشقدددة عاألندددالعب رحندددب اخدددد الف  عا 
األحدددعا  عاألزممددددة عاألمكمدددةن عالمقصددددهلل مدددن رلدددده كالددددت لدددع  لددددنن  مدددت ال ددددهلل مددددن 

ن المظدذ الصدحلح فدي اإلعالن الصحلح الكنم  العافي؛ ح ى ن مكن القنضي مد
الددهللععى العلن لددة عالحكددم فنهددنن عفددي رلدده إعددراذ عمددهلل الحكددم عالددى العنئددب رندد ب 

  حقق لرا اإلعالن.

فإن حص  اإلخدال  فدي إجدذاء اإلعدالنن  ع لدم ند م اند الم اإلعدالن؛ فدإن عالدى 
 القنضي  أجن  الهللععى إلى  ن ن م  صحلح إجذاءات اإلعالن.   

 

 المسألة الثالثة

 ثالثةلا ال،مانة

 حع  ض  ك ل عض الغائب
ر(  )المسخل

علرن ضمنمة من الضمنمنت المهمة ال ي ركذلن الوقهنء روهلل  حقق اإلعالن 
الصحلح عا عطنء المهالة المطالعرة إل الغ العنئب رنلحضعذ إلى مجالس القضنء 

  ع حضعذ من نمعب عمت.
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نء  علرن الضمنمة لي  مصنب القنضي عكنالي عن العنئبن علطالق عاللت الوقه
ا  كالوت ذ انم مووع  من الوو  نخذن لقن   نخذن  نخنذي المنخ  ع )المنّخذ(ن 

 .(55)لنخذ في األعمن  ة  ال  جذةن عذج  نخذ عمالي 
القا،   ه   ض  نصبَ    رقعلت ذالمنخ   عذف ا ن عن هللنن نعفي االصطالح

 .(56)" عض الغائب لقسمع الخص مة ع قه ك الل 
ه   بأنهل رال ك ل المسخل  :(1791المادة )  عريو مج ة األ كام العدلقة: ي 

ال ك ل المنص ب مض ً ل القا،  ل مدعا ع قه ال ق لم قمكض إ ،ارا 
 .(57)"ل م كمة

 عالكالم عن لرن الضمنمة من جه نن 
رل  الجية األ لال  كم حنص ب المسخل

اخ الف الوقهنء في حكم  مصنب عكن  عن العنئب )المنّخذ(ن عرله عالى ثالثة 
  قعا  

نجب عالى القنضي  مصنب عكن  عن العنئب نخنصم عمتن  لق هللا األ هللالا
ع قنم عاللت الحجة. علرا قع  الحمولة في الحنالت ال ي  جنزعا فنهن القضنء 

 .(58)عالى العنئبن عقع  روض المنلكلة كنحمعنن عقع  روض ال نفولة

  جه ً ليمل

ب عالنهنن فإن . اح لنطين لحق العنئبن عمعاجهة  نمة الخصم الحنضذ عالجعا1
 .(59)ال نمة ال  كعن إال عالى إمكنذ ممكذ

ال نجب عالى القنضي  مصنب عكن  عن العنئبن    نجعز لت الق هللا الثان ل 
 .(60)رله. علع م هعذ مرلب المنلكلةن عاألصح عمهلل ال نفولةن عقع  الحمن الة
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 ل(61) جه ً ليم

ظم الفرى  ض إض مض  ع»  اثالة  ن األنقعن لقع   قن  ذنع  هللا حهللنع ع . 1
:    قق هللا ع ا رس هللا   ع نه ما لم حرَ  رقَ الرجل إلا   ر   قه:     ُ  ا دع
 (62)«ما لم ققل. 

  جه االسحدالهللال

فنهللخ  فلت الهللععى الرنطالة  ن حذشم الهللععى ر يء للس لع لالمهللعيفي الحهللنع 
لهللخع  المنخذ في  نهللععى عالى العنئب رعنذ منخذلال صحلح  تفلن ع كالهن

ن لوالم عالقنضي الرو لقلمت  لضي  نلت تللن نلت علع لوالم  مه تنهللععى من لل
 .(63) ن هللععان رنطالة

.  ن العكن  الرو ن م  مصنرت قهلل نمكذ علكعن العنئب مقذ ا في العاقعن فلكعن 2
لرا كررينن علكعن العذض من ال مصنب لع إثرنت الحقعق رمن ال ضذذ فلتن 

 كنن  مصنرت جنئزيا عللس عاجرن.

ال نجعز  مصنب عكن  عن العنئب )المنخذ(. علع قع  روض  ثال لالق هللا ال
 .(66)ن عاخ لنذ  نخ اإلنالم ا ن  لملة(65)ن عقع  عمهلل ال نفولة(64)الحمولة

   جه ً  ليمل

 ن العكن  الرو ن م  مصنرت قهلل نمكذ علكعن العنئب مقذ ا في العاقعن فلكعن لرا 
عان هلللعا رنلهلللن  الرو ركذن  كررينن فكنن ال مصنب غنذ جنئز لهرا االع رنذن

ا.    صحنب القع  الثنمين فإن فلت مهلين عععنهللي
 ن  مصنب القنضي عكنالي عن العنئب للس  - الع م عند    - ال ق   د  

 عاجبن    لع جنئز؛ ألن العجعب حكم  كاللوي ال هلل لت من هلللن ن ثم إن لمنه 
ح القضلة ركثذة هللعنعى قضنئلة ال  ن حق  مصنب عكن  فنهن؛ إمن لعضع 
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ن  ع لقالة الم الغ المطالعب في الهللععىن عفي عجعب  مصنب   هعهلللن مثالي
 العكن  عن العنئب  كنلنف إضنفلة عالى القضنءن عهللا  عالم.

ر  ل(67)الجية الثانقةل ما  حرحب ع ا حنص ب المسخل
ل  العنلة من  مصنب عكن  عن العنئب  مت نخنصم عن العنئب علحوظ   الل

 عاللت ال نمةن علقعم رنلجعاب عالى ال نمة.حقعقتن ع قنم 
نذى روض الوقهنء  مت عمهلل  مصنب المنّخذ ال لكعن لالعنئب حق ثانقلال 

مونذضة  نمة المهللعي إرا حضذن عرلب روض الوقهنء إلى  ن لت حق 
 المونذضةن علع مّصب لت منخذيا.

 

 المسألة الرابعة

 ال،مانة الرابعة

 ح يلر ال  نة    ما ي   كميا

إلنراء الرو قهلل ن وذض لت المهللعى عاللت عمهلل ذفع الهللععى من المهللعي إن ا
ا  مح   قهللنذ ععمنلة عمهلل الوقهنءن خنصة إرا كنن مكنن الخصم العنئب رونهللي
عن مجالس القضنءن    روض المنس ن ومهللعن إنراء غنذلم  جّذلم إلى مجنلس 

لة القضنءن عمن نالحق رله من إننءة لالنموةن عخنصة ألل  الوض  عالعجن
 عالوالم.

لرا عضع الوقهنء لرن الضمنمةن  ال علي ضذعذة  عفذ  نمة لالمهللعي الحنضذ 
 لالقضنء عالى العنئب.
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: (68)"اسم لما    ض ال ق  قظيرا"وقت اإلنالمي  نل نمة في الر عالمقصعهلل
 عروض الوقهنء قصذلن عالى ال هعهلل.

  الكالم عض ه ا ال،مانة سقك ض مض جيح ضل

 اسحدعاء الغائبلالجية األ لال عند ط ب 

عمهلل طالب ان هللعنء الخصم العنئبن عخنصة الرونهلل عن مجالس القضنءن ال هلل 
من ضذعذة  عّفذ  نمة لقلمهن المهللعي ق   ان هللعنء المهللعى عاللتن عاك وى 
روض الوقهنء  لمنن المهللعي عالى صهللق هللععانن علرا ال خالف فلت  نن الوقهنء 

 .(69)عمهلل طالب ان هللعنء الخصم العنئب

 ثانقةل عند الم اكمة الغقا قةلالجية ال

 من عمهلل محنكمة العنئبن فإمت ال هلل من  عفذ  نمة عمهلل المهللعي الحنضذن عال 
لق   ممت غنذ هلللن  اإلثرنت من غنذ ال نمة كنللمنن المذهللعهللةن علرا ل م  ك  
غنئبن  ع من في حكمت كنلموقعهلل  ع المنتن عقهلل م  جمهعذ الوقهنء عالى لرن 

 الضمنمة. 

ا  ذاط لرن الضمنمة حوظ حق الخصم العنئبن عضوف الحكم  عالنذ في
العلن ي مقنذمة رنلحضعذون ممن ن طالب  قعلة الحكم رنل نمةن    لطالب القنضي 

 من المهللعي الحنضذ اللمنن عالى ان نثنق ال نمة كمن نلأ ي.

ققة مض المد نة ) ( الغائب )البع د جدً "  ذحمت هللا - قن  الهللذهللنذ ا( ك يّر
ع قه ي  كل ش ء بعد سماع ال  نة  حزك حيا ) قم ض الق،اء( مض )قق،ا( 

 ال  كل  :المدع ل  ض  قه ه ا ثا و ع ا المدعا ع قه:   نه ما   ر ا به
 .(70)" ال   اله به ع ا   د ي  الكل  ال البع  :الغائب مض قق،قه عنه
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ال ي : قشحر"  ض قك ض ل مدع    نةل "ذحمت هللا -قن  اإلمنم المععو  ال  ا 
  (71)."يائدة:   ض  دع  ج  دا

إض  ،ر رجل  دع  ع ا رجل  ائب عض ال  د عقن  ا ن قهللامة في الكنفي   
ض كانو له   نة سمع  : ال   نة معه لم حسمع دع اا؛ ألض سماعيا ال قف د  ا 

الدع ى  ال  نة   كم  يا؛ ألنيا   نة مسم عة يق كم  يا: كما ل  شيدو 
 .(72)"ع ا  ا،ر

 نفولة إن  ورذ  عفذ ال نمة مع المهللعي الحنضذن عخصمت كنن عشذى روض ال
غنئرينن  ن لرا العلنب لو  ذ رمثنرة المكع  عن اللمننن عخنصة العنئب الم مذهلل 

 . (73)الم ن ذن عبمنء عاللت  ذهلل اللمنن إلى المهللعي فلحالف علأخر الحق علحكم رت

 المسألة الخامسة

 ال،مانة الخامسة

 القم ض ع ا ص ة ال  نة

لددرن مددن الضدددمنمنت ال ددي ركذلدددن الوقهددنء النددد نثنق ال نمددة ال دددي  قنمهددن المدددهللعي 
ن فدددال ندددمقض الحكدددم (74)فقدددط القضدددنئي مقعلدددة لالحكدددمعالدددى هللعدددعانن علدددرن اللمدددنن 

 هي  ن  ع االند  ذاء لمدنن االند ظهنذ  ع االند نثنقعمهلل الوقهنء  ع نمى ن هللعمهن
 عى عاللددت غنئريددن  ع من يددننن عكددنن المددهلل(75)القميي ض الحيي  حشييرع بعييد اكحميياهللا ال  نيية

الح منللة صحة ال نمةن علكن المهللعى عاللت العنئب عمهللن جعاب عن لرن ال نمة؛ 
كأن لطون في ال نمةن  ع  كعن ال نمة صحلحة علكن المهللعى عاللت قنم رنن لونء 

 الحق.
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د اخح ف الفقياء ي   كم ه ا القم ض بعد إًامة ال  نة ع ا ً ل ضل   ً 

عز الحكددم رنل نمددة عالددى العنئددب إال روددهلل لمددنن االندد ظهنذن ال نجدد القيي هللا األ هللال
ال مقددض قضددنؤن. علددرا قددع  المنلكلددةن عال ددنفولةن عذعالددة عمددهلل  فددنللمنن عاجرددةن عا 

 .(76)الحمن الة

 ل(77) جه ً ليم

.  مت لح م   ن لمنه جعارين من العنئب عالى لرن ال نمةن فال لمكن االند نثنق 1
 إال من خال  لرن اللمنن.

قضنء عالى العنئدب ن طالدب االح لدنط فدي الحكدمن علدرن اللمدنن خندذ مدن .  ن ال2
 لح نط رت لت.

 مددت ال لندد حالف روددهلل  قددهلللم ال نمددة ع زكن هددنن علددرا الم ددهعذ مددن القيي هللا الثييان ل 
 .(78)مرلب الحمن الة

 ل(79) جه ً ليم

"ال  نة ع ا المدع   القم ض ع ا عاللت الصالة عالنالم   -ان هلللعا رقع  الم ي 
ممن : (80)ع قه"المدعا  عموهعم الحهللنع  ن اللمنن ال  كعن عالى المهللعين عا 

نخ   رنل نمةن عال نمة إرا عهلّللت  كعن حجة  ذعلة نمرعي ق علهن من غنذ 
 حنجة إلى اللمنن كنل نمة عالى الحنضذ.

  الراجح
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عمهلل المظذ إلى عجهة مظذ القعلننن ن  ّنن  مت ال منمع من ا  ذاط لمنن 
المهللعين عرله اح لنطين لحق العنئبن عالحنكم مأمعذ االن نثنق عالى  نمة 

؛ ممن ل ك  ضمنمة لحق العنئبن عالحهللنع الرو ان هلل  رت (81)رنالح لنط
 صحنب القع  الثنمي ال نمنفي ا  ذاط لمنن االن نثنق؛ ألمت ال نعجهلل في 
الحهللنع من لممع من  عجلت اللمنن لالمهللعي كمن في ال نلهللن عاللمننن عاللمنن 

ن ثم إن اللمنن لمن للنت لمنن إثرنتن    لي لمنن ان نثنق لحق المذهللعهللة
المهللعى عاللت العنئب عن االع ذاض الرو ننعجهت لال نمة لع كنن حنضذيان عهللا 

  عالم.  

 صقغة قم ض االسح ثاق    االسحظيارل

ركذ الوقهنء الرنن  جنزعا لرن اللمنن صلعين لهنن عنمركذ صلعهن عمهلل ك  
 مرلب 

   كرها ال نفقة جاء  كرها ي  مج ة األ كام العدلقة )المادة يالصقغة الح
 (ل1746

فلحالوت القنضي عالى  مت لم  نن كونن  ع هللنن ع ث  تإرا اهللعى  حهلل من ال ذكة حق   
ذا  مونت  ع رعنذن رطذشق   ع كثني لرا الحق  ع  و مقهللاذ ممت قالنالي  لن عف  
عال  ننن  ع من روضتمن ك  الهلل  عال   ذ ن  ن ع رطذشق األمذ رنالن لونء نالعكنلة

ى كالت  ع روضت من عال  عفَ  ننن  ع روضت  حعالة عالى غنذن في ك  الهلل  ق   
 .(82) لنطذف  حهللن عللس لالمنت في مقن الة ك  لرا الحق  ع روضت ذَ 

  ما الصقغة عند المالكقة: يجاءو ع ا الن   الحال ل
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لمنن القضنء( من )قضي عاللت( في ك   يء روهلل نمنع ال نمة ع زكن هن )  
عال عك  من لقضلت عمت في الك  عال  نعال  حنلت العنئب رت نالمهللعي  مت من   ذ ن

علرن اللمنن   عجت في  نعلي عاجرة ال ن م الحكم إال  هن عالى المرلب نالروض
 .(83) الحكم عالى العنئب عالمنت عالن لم عالمننكنن عاألحرنس

ل صقغة مخحصرة:  صقغة مط لة  الشايعقة ليم صقغحاض ي  قم ض االسحظيار
  صفو باألكمل: يالصقغة المخحصرةل

)عشجب( عالى القنضي ) ن لحالوت(  و المهللعي لمنن االن ظهنذ )روهلل( إقنمة  
عق    عفلة الحق )إن الحق( الرو لي عالى العنئب  ن)ال نمة(  و ع وهللنالهن

 .(84) ع مت نجب  ناللمت ن)ثن ت في رم ت( إلى اآلن

 لح   صفو باألكملل الصقغة المط لة ا

عاألكم  عالى من ركذن في  ص  الذعضة  مت من كمن جنء في معمي المح نج   
عال من  يء ممتن عال اع نضن عال ان عفىن عال  ن  ذ ن من الهللنن الرو نهللعلت

   لع ثن ت في رمة المهللعى عاللت نالزمت  ن حن  عاللت لع عال  حهلل من جه ت
ت عالى ث عت المن  في رم ت ععجعب ثم قن   عشجعز  ن لق صذ فلحالو ن هللاؤن

 .(85)  ناللمت

ب مض الصقغة المخحصرة ما جاء عض ال نا  ةل ّر  ً 

... )عال نجب عاللت(  و المحكعم لت عالى غنئب عمحعن )لمنن عالى رقنء حق(  
)إال عالى ذعالة( قن  )الممقح  عالوم  عالنهن في لرن األزممة( لوننهلل  حعا  

 عفى من  ههللت لت رت ال نمةن  ع مالكت الونن الح من   ن لكعن ان ؛غنلب المنس
 .(86) ال ي  ههللت لت  هن ال نمة
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 المسألة السادسة

 ال،مانة السادسة

 المطالبة بكف ل ل مدع  ي  ال كم الغقا  

 .(87)الكونلة لعة  من كو  المن  عرنلمن   ضممت

ن ع من الكونلة في االصطالح  فقهلل اخ الف الوقهنء في  وذشف الكونلة  روي 
  الفهم فلمن ن ذ ب عالنهن من  ثذ.الخ

الكف ل إلا  مة األص ل ي  المطالبة  ،م  مةفوذفهن جمهعذ الحمولة رأمهن  
 .(88) نفس    د ض    ع ض

 ض   حزم  ن الكونلة لي   نعالحمن الة – في الم هعذ -عشذى المنلكلة عال نفولة 
 .(89)الرش د    ،ار  دض مض   زم  ، را ي  مج س ال كم

لطالقعن الكونلة عالى كونلة المن  عالعجتن عالمنلكلة عال نفولة لقنمعن  فنلحمولة
الضمنن إلى ضمنن المن  عضمنن العجتن علطالق ال نفولة الكونلة عالى ضمنن 

 األعلنن ال هللملة.

ع من عمهلل الحمن الة  فنلضمنن لكعن ال زام حق في رمة  خ  آخذن عالكونلة 
 ال زام رحضعذ  هللمت إلى مجالس الحكم.

  عق نالي  عكونالي ن عكنفالي  عزعلمي ن عحمنالي ن عضمنمي ى المال زم رنلحق ضنممي علنم
رأن الضمنن لن وم  في األمعا ن عالحمن  في  نن غنذ  ن الوذف جنذٍ عغذشمي 

 الهلللنتن عالزعلم في األمعا  الوظنمن عالكون  في الموعسن عالق ن  في الجمع.



 يف الفقه اإلسالمي ضمانات القضاء على الغائب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مع قانون املرافعات وقانون اإلجراءات الكوييت مقارنة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

166 

دد 
الع

44 

عاللت عاح منللة عهللم ان حقنق عالمقصعهلل  هرن الضمنمة  مت مظذيا لعلنب المهللعى 
المهللعي لالحق في الحكم القضنئي العلن ين عحوظين لحق المهللعى عاللت العنئبن 
ا  ذط روض الوقهنء مطنلرة القنضي لالمهللعي ركون  لت عمهلل القضنء عالى 
العنئبن علرن الضمنمة لم ن طذق لهن إال المرلب ال نفوين علي ضمنمة 

  (90)مخ الف فنهن عمهلللم عالى قعلنن

. علع قع  روض ال نفولة  ن القنضي لطنلب المحكعم لت ركون  ق هللا األ هللالال
 .نلحننن  ن عالي الكذا لنيك

  جه ً ليمل

فنؤخر رت  نجعاز  ن ن جهللهلل من نعجب رطالن الحكم ن طالَب كونٍ  لالمحكعم ل
 الكون .

. علع قع  ال  جب لالمحكعم لت رنلكون  ة القنضي ن مطنلر  الق هللا الثان 
 ولة.جمهعذ ال نف

  جه ً ليمل

ل   مهن كونلة رعنذ من حق.   الل

 ن قضنءن عالى العنئب كقضنئت عالى المنت عالص ين عللس نالزم  خر  ثانقلال
 الكونلة في القضنء عالنهمنن كرله ال  الزم في القضنء عالى العنئب. 

 الراجحل

 مت ال نجب عالى القنضي طالب الكون  لالمحكعم  -عالوالم عمهلل هللا  -الرو ن هللع 
؛ لقعة من ان هلللعا رتن لكن ال لممع االن ونهللة من لرن الضمنمة في القضنء لت
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عالى العنئب حوظين لحق المهللعى عاللت العنئبن رأن لطال هن القنضي في 
الهللعنعى ال ي قهلل  ح نج إلى كون  فنهن؛ مظذيا لط لوة علحن  المهللعين عهللا 

  عالم.

 المسألة السابعة

 ال،مانة السابعة

 ا   ل نق ًا  قة ال كم الغق

من الضمنمنت المهمة في القضنء عالى العنئبن  ن لوطى العنئب الوذصة 
العافلة لالهللفنع عن مونت روهلل حضعذنن عرله عفق إجذاءات ركذلن الوقهنءن عبلنن 

 لرن اإلجذاءات عالى المحع ال نلي 

ل إض  ،ر الغائب بعد الدع ى  ً ل صد ر ال كمل    الل

ن روض نذى الوقهنء  ن القنضي ال لحكم  عاللتن    نمظذ علن مه ن عحهلل 
الوقهنء  ثالثة  لنمن فإن هللفع الهللععى رنلطون في ال نمة  ع  إقنم ت ل نمة عنهلللة 
ال قضى عاللت القنضي روهلل ان كمن   نمة   ذهلل  نمة المهللعي  ذ ئ ع خر الحقن عا 

 .(91)المهللعي

 ثانقلال  ، ر الغائب بعد صد ر ال كمل 

الحكم نمظذ في هللفععتن علع طالب العنئب نذى الوقهنء  مت إرا حضذ روهلل 
المهالة لالهللفعع  ُعطي ثالثة  لنمن فلصرح العنئب مهللعلين ال هلل لت من إقنمة  نمة 
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ألخر الحق من المهللعي األع  الرو صهللذ الحكم لصنلحت من خال   نم تن فإن 
ال مور الحكم عال حق لت  .(92)كنن لالعنئب  نمة عنهلللة عا 

  ة  الح  صدر بس  يا ال كم ع ا الغائبلثالثلال اال حفاظ بال  نة كام

 ن عالى المحكمة االح ونظ رنل نمة كنمالة كأنمنء ال هعهلل  (93)ركذ الوقهنء
را حضذ العنئب عذضت ال نمة عاللتن لن مكن من القهللح في ال نمة  عمنكمهمن عا 
نن فهرا الوذض حق لالعنئبن عال نجنب إلى طالب إعنهللة  إن عالم فنهم قهللحي

؛ ألم  هن قهلل  هللنت ر ك  صحلح.ال هنهللة مثالي

   ركذ روض الوقهنء  ن الهللععى  ذهلل إرا لم لقم القنضي رنل صذشح رنل نمة؛ ممن 
 .(94)نجنز لقنٍض آخذ  ن نمقض الحكم القضنئي العلن ي

 خالصة ه ا ال،مانةل

 ن العنئب لت ضمنمة الطون في الحكم القضنئي علع روهلل صهللعذ الحكم العلن ي 
ن إ نذة إلى عهللم قعة الحكم القضنئي مقنذمة رنلحكم في حقتن علرن الضمنمة فنه

 الحضعذو.
 لمب   الثال ا

 ،ماناو ال كم الغقا  
 ي  القان ض ال ،ع 

  مهنهلل 

الهللععى القضنئلة في القعامنن العضولةن عممهن القنمعن الكعش ي  إمن هللععى 
 جزائلةن  ع مهللملةن  ع  جنذشة.
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عىن فنألص  في الهللععى عالحضعذ في ك  هللععى نخ الف رحنب اخ الف الهللع
كُذن في  الجزائلة حضعذ الخصم  مونتن عال لق   ال عكن  إال من ان ثمي ر 

 ( من قنمعن اإلجذاءات الجزائلة 121القنمعنن كمن جنء في المنهللة )

نه  ج ز له  ع ا  :جراءاو الم اكمةإ جب  ، ر المحيم  نفسه ي  جمقع "
د ع ا  ا كانو عق بة الجر إض قكحف  ب ، ر  ك  ه   ّمة ال بس ال ق ال  ّز

ك لو  .ا  الغرامة يقط:   لو ما لم حأمر الم كمة ب ، را شخصقً  سنة 
ض حكحف  ب ، ر ال ك ل  حعف  المحيم مض ال ، ر   ج ز ل م كمة 

مة جن ةإبشخصه  ض  ي يم  :ما   ر المحيم مض الخص م  . ا كانو الجّر
و  مة ض ل م ك ع ا  : ن   ا عنيم  كالءهم ي  ال ، ر ض حأمر ي   ق ً 

 ." ا كاض ي   لو مص  ة ل ح ق قإشخاصيم أب ، رهم ب

 من الهللعنعى المهللملة عال جنذشةن فنجعز ال عكن  رنلخصعمة عن الخصم كمن جنء 
 ( من قنمعن المذافونت المهللملة عال جنذشة 54في المنهللة )

   ق ،ر عنيم  :"ق ،ر الخص م بأنفسيم ي  ال  م المع ض لنظر الدع ى 
 عنيم مض  خحار نه  ل م كمة  ض حق ل  ك الل  :مض   ك  نه مض الم ام ض

 :ممض حر طه  يم رابطة الز جقة    القرابة    المصاهرة إلا الدرجة الرابعة
 ّجب ع ا ال ك ل  ض  ث و  كالحه عض م ك ه:  قكف  ي  إثباو الح ك ل  ض 

ة   لو: ي ض كانو   ر رسمقة  جب  ا ع ا ح ًقع  ض قك ض مصدًل ققدم  ًر
ر  ُ  ّج ز  ض قُ  :الم كل  :ض ي  م ،رهاد ل عطا الح ك ل ي  الج سة  حقّر

ر مقام الحصد ق ع ا الح ًقع  ا  ا حعدد ال كالء جاز  :   نئ  قق م الحقّر
ا مض  لو  نص أل دهم االنفراد بالعمل ي  الق،قة ما لم قكض ممن عل 

 الح ك ل".
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  ضل مفي م  قاب الخصم ي  القان

إرا لددم لحضددذ الخصددم الجالنددنت المحددهللهللة لمظددذ الددهللععىن نددعاء  مونددت  ع عددن 
طذشق عكن  لنمح لت القنمعن  ع نعجب حضدعذن عمدتن علدم لقدهللم مدركذة  هللفنعدتن 

 فإمت لكعن غنئرين.

عاندد الم  عالدن ال دخ فدإرا حضدذ علدع جالنددة عاحدهللة ال لكدعن غنئريدنن عكددرله لدع  ُ 
 . (95)ال لوهلل غنئرين اإلعالن

اع ردددنذن غنئريدددن  ظهدددذ فدددي الضدددمنمنت ال دددي   ذ دددب عالدددى الحكدددم العلدددن ين عثمدددذة 
عالحكددم العلددن ي ال نالددزم ممددت  ن لأخددر الخصددم العنئددب حكددم العنئددب قنمعميددنن فقددهلل 
لصهللذ الحكدم غلن ل دن علدت حكدم الحضدعذ اع ردنذيا كمدن لدع حضدذ جالندة عاحدهللة  ع 

لخصدددعمة  حدددنط قدددنمعن  صدددع  المحنكمدددنت  طدددذاف ا حندددع دددم إعالمدددت علدددذب؛ 
 ع لوالدت  نح دى ال ندهللان  دذوء ؛ركثنذ من الضمنمنت فدي جملدع مذاحد  الدهللععى 

 ا.ن عجعذي أخر حق غنذن ظالمي ل ع  نمجذم من الوقنب

 م ًف القان ض مض ال كم الغقا  ل

مصت القعامنن العضولة عالى صالحلة القنضي لالمظذ في الهللععى القضنئلة 
منت الالزمة في الحكم العلن ي؛ إرا كنن الخصم غنئرينن عبنمت القعامنن الضمن

 ( من قنمعن اإلجذاءات الجزائلة من مصت 122حنع جنء في المنهللة )

  اهللا الح   ج ز ك ل عنه ي  األ      حخ ف المحيم عض ال ، ر  نفسه  "إ ا
ا ي  م عد ا ص ق ل عالنل إع ض  ُ نه  ض ححأكد مض  ي يا  لو: يع ا الم كمة 

عالنه إعادة  خرى  حأمر   لا ج سة إض حؤجل نظر الدع ى  مناسب:  ليا 
ع ا عدم ال ، ر بغ ر ع ر مق  هللا:  لم حر  ض المحيم قصرل   ا حأكدو مض إ
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 لقس مض  :نه هارب   حأكدو مض  ر بالقب  ع قه:  مصدار إ،ر رة 
ض حأمر  نظر الدع ى  مكاض القب  ع قه ي   ًو مناسب: ي يا إالمنحظر 
 ."ي يا اا  قا قً ض حصدر  كمل     :ي     حه

  ( من قنمعن المذافونت المهللملة عال جنذشة من مصت 59عكمن جنء في المنهللة )

   ي   قة ج سة  :إ ا لم ق ،ر المدع   ال المدعا ع قه ي    هللا ج سة"
ال ًررو  : كمو الم كمة ي  الدع ى إ ا كانو صال ة ل  كم ي يا ؛ خرى   ا 

 كمة شطب الدع ى شط يا:   لو بعد الح قق مض ص ة اإلعالض:  حقرر الم
 حعح ر الدع ى كأض لم حكض إ ا لم  :إ ا  ،ر الطرياض  احفقا ع ا الشطب

ا مض خر بالس ر ي  الدع ى خالهللا حسع ض   مل قع ض   د الخص م الخصم اآل
 ح كم الم كمة ي  الدع ى إ ا حخ ف المدع     المدع ض     :شط يا

ث  و الع م  يا مع  :   ي   قة ج سة  خرى  :بع،يم ي  الج سة األ لا
 ."ا   ،ر المدعا ع قهًان نل 

  ال،ماناو ي  القان ض قمكض  صرها بال،ماناو الحالقةل  
 المسألة األ لا
 ال،مانة األ لا

 اإلعالض الص قح عض الدع ى 

ن من خال   ضفنإلعالن في القنمعن لكعن صحلحي  ل(96)ح قق  مّر

( مدن 8مدن فدي المدنهللة )ان لونء ال لنمنت الممصع  عالنهن في القنمعنن ك األ هللال
( مددددددن قددددددنمعن اإلجددددددذاءات 16قدددددنمعن المذافوددددددنت المهللملددددددة عال جنذشددددددةن عالمدددددنهللة )

 الجزائلة.
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را   نن لالقنضي رطالن اإلعالنن عجب عاللدت  أجند  الدهللععى إلدى جالندة  نللدة  عا 
( مددن قددنمعن المذافوددنت المهللملددة 62لوالددن عمهددن المددهللعين كمددن جددنء فددي المددنهللة )

 عال جنذشة.

ن حقددق اإلعددالن رنندد المت مددن ال ددخ  المكالددف رنلحضددعذن  ع   لاألميير الثييان
دن عاللدت فدي المدنهللة ) ( مدن قدنمعن 9من نمدعب عمدت رنالند المن كمدن جدنء ممصعصي

 ( من قنمعن اإلجذاءات الجزائلة.17المذافونت المهللملة عال جنذشةن عالمنهللة )

را لم نجهلل القنئم رنإلعالن من لصح  ناللم الصعذة إللدت طرقيد ات الندنرقةن ن لالوقدذ عا 
 ع  ن ع ام مع من عجهللن من المركعذشن فنهدن عدن ال عقلدع عالدى األصد  رنالند الم

عن  نالم الصعذةن عجب عاللت  ن لنالمهن في النعم را ت لمندئع  مخودذ ال دذطة 
كمدن  ع من لقعم مقنمت الرو لقع في هللائذ ت مدعطن الموالدن إللدت  ع محد  عمالدتن 

 .نم نن في المنهلل نن المركعذ نن آموي لع 

ن علم لحضذ الجالنةن نمظذ فدي ند ب عدهللم  فإرا  م  ناللم اإلعالن عكنن صحلحي
حضددعذنن عشمظددذ فددي مععددهلل  ندداللم اإلعددالنن فنجددعز لالقنضددي الددد أجن  عاإلعددالن 

( مددن قددنمعن المذافوددنت 60مددذة  خددذى إلددى جالنددة  خددذىن كمددن جددنء فددي المددنهللة )
 جزائلة.( من قنمعن اإلجذاءات ال122المهللملة عالجزائلةن عالمنهللة )

را لم لحضذ روهلل إعالمت عان المت لإلعالنن فإن القنمعن ال لو  ذ غلنرت غلنرين  عا 
قنمعمل نن كمن ن ق  ن  نمن في موهعم غلنب الخصم في القنمعنن    الحكدم الدرو 
لصدددهللذ فدددي حقدددت رمثنردددة الحكدددم الحضدددعذون فدددال لأخدددر الضدددمنمنت ال دددي  كدددعن 

 لالخصم العنئب.
 



يف الفقه اإلسالمي ضمانات القضاء على الغائب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        مقارنة مع قانون املرافعات وقانون اإلجـراءات الكويت ــــ ي 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 

دد 
الع

44 

 المسألة الثانقة
 ة الثانقةال،مان

 (97)الحدً ق ي  إجراءاو الم اكمة الغقا قة  ال كم الغقا  

لرن اإلجذاءات مطالعرة في ك  الهللعنعى القضنئلةن نعاء  كنمت حضعذشة  ع 
 غلن لةن عنعاء ا  هللائلة  ع مهنئلة.

عالحكمة في ال أكنهلل عالى لرن اإلجذاءات في الحكم العلن ي عالى الخصع  
عنهللة المحنكمة  ع ال ننل  فنهن معاجهةي لي خ لة ا كن  القنضي عالى إ 

صهللاذ  لوصلنن الم هم العنئب عالم مذهلل عالى الوهللالةن رن خنر إجذاءات ذاهللعة عا 
عقعرنت قننلة  جنن الم هم العنئب علع كنن لع صنحب الحقن رحنع  كعن 
المحنكمة في لرن الحنلة مذ كزة عالى إثرنت ال همة الممنعرة لالم هم هللعن  هللقنق 

  ع  محل .

فوهللم عجعهلل الم هم العنئب ال لنعغ لالقنضي ال ننل  في لرن اإلجذاءاتن    
المطالعب ممت ال هللقنق فنهن عال محل   كثذ من المحنكمة الحضعذشةن مذاعنة 

 لوهللم حضعذ الم هم العنئب ععهللم  مكمت من الهللفنع عن  همة خصمت.

قذاذيا رطالرنت خصمتن عال نجعز   ن  ن خال  فال لو  ذ غلنب الخصم  ناللمين عا 
صهللاذ الحكم ضهللنن فقهلل لصهللذ  المحكمة من العلنب خننذة الخصم العنئب عا 
الحكم لصنلح الخصم العنئب عضهلل الخصم الحنضذن كمن لع عجز المهللعي 

 . (98)عن إثرنت حقت

 عمن لرن اإلجذاءات ال ي  كهلل عالنهن القنمعن ع  ك  ضمنمة لالحكم القضنئي 

ل الديع بعدم االخحصاص    الل
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هلل االخ صن  رات طنرع إلزامين ع و  ذ من المظنم الونمن عشجب  وهلل قعاع 
 عالى الجملع ال قنهلل  هن.

عالمحكمة ن ونن عالنهن عمن  القنء مونهن إثنذة اإلجذاء المخنلف لالقنمعن عالقضنء 
مهنء آثنذن.   إرطنلت عا 

 ثانقلال الديع  حقادم الدع ى 

ن ج (99)الهللفع رنمقضنء الهللععى رن ب ال قنهللم علذش ن م والقين رنلمظنم لو  ذ هللفوي
الونمن ععالى المحكمة  ن  قضي رت من  القنء مونهن ح ى في حنلة غلنب 

 الم هم هللعن حنجة الم ظنذ المحكمة  إثنذة لرا الهللفع من طذفهن.

 ثالثلال حس  ب ال كم الق،ائ 

ك  األحكنم مهمن كنمتن  (100)القنمعن نعجب  والن  الحكم القضنئي ع ن نب
لط عمالت رنلهللقة عالمعضععلة عال محل ن ع ن لضّمن فوالى القنضي  ن لح

عمالت كنفة حنثلنت الجذشمة عهللذان هن  هللقة ع كنلوهنن ثم لصهللذ الحكمن ع ل ن 
كنمت م نجة الحكم ال ي ن عص  إلنهن في مهنلة حكمتن نجب  ن نؤنس علوال  

  والنالي قنمعمل ن كنفلين.

الم هم العنئب خنللين من  فال نمرعي عالى القنضي  ن لو مهلل عالى إعنهللة محنكمة
  و  ن نبن  ع ل عرت قصعذ من لرا الجنمب.

عقهلل  جموت القعامنن عالى  ن ال ن نب لع من  لم الضمنمنت ال ي لوذضهن 
القنمعن عالى القضنة؛ فولت ن ذز قلنمهم رمن عالنهم من عاجب  هللقنق الرحع 

نل ن نب لالعصع  إلى الحقلقة في القضنلن ال ي  وذض عالنهم لالوص  فنهنن عر
م عال ونف فلت.  لنالم القنضي حكمت من ال حكُّ
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ع ن نب األحكنم لت  لملة في األحكنم ر ك  عنمن عفي األحكنم العلن لة ممهن 
عالى العجت الخن ؛ إر  وهلل من العاجرنت األنننلة الموذعضة عالى القنضي 

 رمعجب القنمعن. 

 المسألة الثالثة

 ال،مانة الثالثة

 (101)   حعد  يا بعد حقدقمياعدم إ داء ط باو جد دة 

( من قنمعن المذافونت الكعش ي عالى المهللعي إ هللاء 61حظذ القنمعن في منهلل ت )
طالرنت جهللنهللةن  و طالرنت إضنفلةن  ع  وهللن  طالرن ت الننرقة إرا كنن المهللعى 
عاللت م خالوين عن الحضعذ في الجالنة ال ي ُ  هللى فنهن الطالرنتن عشجعز لالمهللعي 

ن لمصالحة المهللعى عغنذ مؤثذ عالى  وهللن  الطالرنت إرا كن ن ال وهللن  م مخضي
 حق من حقعقت.

فنجعز لالمهللعي  ن لوهلل  طالرن ت  إمقن  من لطنلب رت علع كنن المهللعى عاللت 
 غنئرين؛ ألمت في مصالح ت.

عقهلل لكعن م ذذ الممع لرا  ال لن ع  الخصم الحنضذ عهللم حضعذ خصمت في 
 طالب طالرنت جهللنهللة  ع  وهللنالهن.

 ةالمسألة الرابع
 ال،مانة الرابعة

 االعحرا  ع ا ال كم الغقا  

  (102)نقنشطذ إلى  مقنم  القضنئلةطذق الطون في األحكنم 
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ق األ هللال ن كنن ك  خصم رنلهللععى  ل  لعلي جنئزة   ونهلللةالطون الطذق  الطّر
   ع مقنم لقنمنن  نعألو ن ب من األنرنب المعضععلة عالقنمعملة نمععهن

   لن ي.االع ذاض عالى الحكم الع ( 
   االن ئمنف. (ب

ق الثان ل     طذق الطون غنذ الونهلللة الطّر
  عع كعن في حنلة عقعع الحكم في معع مونن من الخطأ م والق   ط نق القنمعن 

عبمنء عالى  نرنب  نلرا ال نجعز نالعكت إال في ظذعف مونمة ؛  قهللنذ العقنئع
   علرن الطذق لي  نمعحهللة عالى ن ن  الحصذ

   ال مننز. ) 
   نزو.نصحلح القذاذ ال م  )ب
 إعنهللة المحنكمة.ج( 

ة   األحكنم العلن لة عالحضعذشة عالحضعذشة االع رنذشة   نن ححمثل  همقة الحفًر
ال  ش نمن حنع طذق الطون رنلمونذضةن فنألحكنم الحضعذشة عالمو  ذة حضعذ 

 من األحكنم العلن لة فهي ال ي  ق   الطون ع   ق   الطون رنلمونذضةن
 .ونذضةرنلم

عحق ممحت  نلع  طذشق طون عنهللو االعحرا  ع ا ال كم الجزائ  الغقا    
 عالي ئن  ع من  ع  ذشكي نعاء  كنن فنعالي  نالقنمعن لالمحكعم عاللت رنلصعذة العلن لة

رات المحكمة ال ي  صهللذت الحكم رحقت رقصهلل  إلىرمن  ن ظالم رمعجرت 
 .(103)تئلعنإ
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 ن       را مض طرق الطعضلاالعحرا  ع ا ال كم الغقا   الفرق   ض
االع ذاض عالى الحكم العلن ي لطذح الهللععى عالى موس المحكمة ال ي  صهللذت 

 ةلطذح الهللععى عالى محكمعغنذن فمن االن ئمنف ع  نالحكم لمظذلن من جهللنهلل
   .(104)عالى رمذاجوة الحكم عالمحنكمة  

صنهللذ في غنرة المحكعم  مت  لال كم الغقا  ع ا  االعحرا   ال كمة مض
الحكم  لو  ذحنع  ؛جتجعاللت هللعن  ن نهللافع عن مونت عشهلللي رأقعالت عح

ن فمن الوهلل   ن لمكّ  نمن  ق  األحكنم قعة في الهللاللة عالى من قضي رت العلن ي
العنئب من إنقنط لرا الحكم الرو  مي عالى نمنع  قعا  خصم عاحهلل عا عنهللة 

"بعدم ج از قع  القنعهللة ال ي  ل عمنالي إ  نا رنلصعذة الحضعذشةمحنكم ت مجهللهللي 
 .(105)ال كم ع ا الشخص إال بعد سماع  ً اله"

  ه ل :  حا قق ل االعحرا  ثمة شر " ال د مض ح ايرها

 ن. ن لكعن الحكم قهلل صهللذ غلن ل     الل 

  ن لكعن الحكم المو ذض عاللت قهلل حكم عالى المو ذض. ثانقال 

 مصالحة في االع ذاض. ن  كعن لمنه   ثالثا 

"ل م ك م ع قه   الجزائلة جذاءاتمن  صع  اإل (205)مصت المنهللة عقهلل 
ا  ض قعحر  ع ا ال كم ي  مقعاد خمسة  قام ح،اف إل يا مي ة  قا قً 

خ ح  قغ ال كم   لو باسحدعاء  ريعه  :المساية ا حداء مض ال  م ال ق     حاّر
 .ما   اسطة م كمة م طنه"ا     :إلا الم كمة الح   صدرو ال كم مباشرة
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 جذاءاتمن  صع  اإل (206)المنهللة  ن الوقذة الثنملة منعقهلل مصت  لضي 
   لم قسحدهللا مض معامالو  : ما إ ا لم    غ الم ك م ع قه بال او   الجزائلة

  حا سق "  بقا االعحرا  مق  الل ي :إنفا ا  ض الم ك م ع قه ع م بصد را
  .العق بة بالحقادم"

( من 205) ي حهللهلل هن المنهللة عالى  مت لن ثمى من ال قنهلل رمهالة األلنم الخمنة ال
 من نالي  جزائلةالمحنكمنت ال صع  

 ع لم لن هلل  من  إرا لم ن الغ المحكعم عاللت الحكم رنلراتن ال الة األ لال
ت إللت إمراذ  هللفع عج  كأمت نُ  نمونمالت إمونرن  ن المحكعم عاللت عالم رصهللعذن

 العذامة ال ي  عج ت عاللت.

ذة مموت المحكعم عاللت من  قهلللم اع ذاضت في إرا قنمت قعة قنل ال الة الثانقةل
الملونهلل كمذضت ال هللنهللن  ع اع قنلتن  ع قطع ن    نن مكنمت عمقذ المحكمة 
ال ي نمرعي  ن لقهللم إلنهن االع ذاض رن ب فلضنن  ع ممع  جع ن  ع  و منمع 

ا لمحكمة المعضعع. نخذآقنلذ   عشرقى  قهللنذ رله عنئهللي

 المسألة الخامسة
 سةال،مانة الخام

 إعالض ال كم الق،ائ  الغقا  

من الضمنمنت القنمعملة ال ي  كهلللن القنمعن ع هللهلل  هن إعالن الحكم القضنئي 
العلن ي عالى محع لحقق العنلة ممتن علع اطالع الم هم العنئب عالى الحكم 

 .(106)القضنئي الرو صهللذ في حقت
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رت؛ إر  فنلحكم العلن ي لع إخطنذ المحكعم عاللت رنلحكم لموي قذشمة م صالة
لو ذض القنمعن جه  المحكعم عاللت رنلحكم العلن ي الصنهللذ ضهللن لكي نجذو 

 .(107)الطون فلت إن ذغب في رله
ع  جالى  لملة اإلعالن في  حهللنهلل  هللالة ملونهلل االع ذاضن علت  لملة  خذى لي 

م كمن . (108)إضنفة القلمة القنمعملة لالحكم العلن ي مض  (188)جاء ي  المادة ًر
 ّ د  ي  الجنح  : ا د  س  عالجزائقةل "مقعاد المعار،ة  ءاواإلجراًان ض 

خ  خ  :ي  الجناقاو  ماال كم الغقا   ل م ك م ع قه:  إعالضمض حاّر يمض حاّر
 ا انق،ا  ي :لشخصه  ع ضلم قكض ال كم ًد  إ االقب  ع ا الم ك م ع قه 

 إالض قعار  الم ك م ع قه: لم  جز الطعض بال كم  ه ا المقعاد د ض 
قع ض ال كم الغقا   لشخص الم ك م ع قه:   . له ا كاض ًا الل إباالسحئناف 

     ًار هلمض   جد مض  إًامحهي  م ل  اإلعالضم ض لم  حقسر  لو س ل  ي
    د:  ض لم   جد منيم  ي  حباعه:لمض   جد مض     :الساكن ض معه  صيارا

د اإلعالض: نشر اإلعالضم امحنع مض  جد عض حس ل  لصق  ة الرسمقة   ي  الجّر
    ي  مكاض بارز مض م ل سكنه  :بارزة ي  الجية الح  ي يا  مكنةي  

 ."مكاض ُخر  رى نشرا يقه  ق ي   :عم ه
 المب   الرابع

 المقارنة   ض ،ماناو الق،اء ع ا الغائب 
 ي  الفقه اإلسالم   القان ض ال ،ع 

منمنت القضنء عالى ق   المقنذمة  نن الوقت اإلنالمي عالقنمعن العضوي في ض
العنئبن ال هلل من ال أكنهلل عالى خصلصة من خصنئ  الوقت اإلنالمين    لي 
من  لم خصنئصتن  ال علي خصلصة المذعمة عمعاكرة م عنذات الحلنة  منء 
عالى من  ق ضلت المصالحة ع  طالرت الضذعذةن علرن المذعمة عالمعاكرة ممضرطة 

 ع  الوقت.رضعارط االج هنهلل الوقهي المرنعط في ك ب  ص
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علرن الخصلصة  و قهلللن كثنذ من القعامنن عال  ذشونت العضولة؛ حنع    ذط 
لرن القعامنن عال  ذشونت الم  عالى الضمنمة في القنمعن ح ى ن نمى لالقنضي 

 االن منهلل إلنهن عالوم   هن.

عش جالى  ثذ لرن الخصلصة في معضعع هللذان منن فنلضمنمنت ال ي ركذت في 
نمعن اإلجذاءات الجزائلة  ع قنمعن المذافونتن فإن الوقت القنمعنن نعاء في ق

اإلنالمي ال نعجهلل فلت من لممع من االن ونهللة من لرن الضمنمنت عغنذلنن    
ا إلى  لمكن القع   ن ال ذشوة اإلنالملة  هللعمهن اح لنطين لحق العنئبن ان منهللي
 األصع  عالقعاعهلل الونمة في ال ذشوة ال ي  م نز رمذعمة مصنهللذلنن
كنالن صالح عاالن حننن عالوذف عغنذلن من األصع ن علي  صع  ممضرطة 

  ذعت ل عاكب م طالرنت الحلنة ع عنذلن.

 خالف القنمعن العضوي الرو قهلل ال لمكمت االن ونهللة من الضمنمنت ال ي  
ركذلن الوقهنء في ك  هم؛ ألن القنمعن لم نم  عالى لرن الضمنمنت؛ ممن لحذم 

الثذعة الوقهلة ال ي خالوهن فقهنء المنالمننن عال ي   ّك   القنمعن االن ونهللة من
حالعالي منجوة لم طالرنت الحلنةن علرا نؤكهلل  ن الوقت اإلنالمي مهللذنة قنمعملةن    
من  منز المهللاذس؛ لقعة مصنهللذلن عا ننمهن رنإلثذاءن  خالف القنمعن الرو 

 لعالب عاللت الجمعهلل.

ونقين في روض الضمنمنتن ععمهلل ان وذاض الضمنمنتن مجهلل  ن لمنه ا  
 عاخ الفين في الروض اآلخذ.

 ي حفق القان ض مع الفقه اإلسالم  ي ل

 ضمنمة  حقنق اإلعالن الصحلح؛ للصح محنكمة العنئب عالقضنء عاللت.



يف الفقه اإلسالمي ضمانات القضاء على الغائب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        مقارنة مع قانون املرافعات وقانون اإلجـراءات الكويت ــــ ي 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181 

دد 
الع

44 

كمن ن وقنن في ضمنمة مقض الحكم القضنئي العلن ي  ع االع ذاض عاللت روهلل 
 صهللعذن.

كر ،ماناو لم   كرها القان ض  حم ز الفقه اإلسالم  عض القان ض ي   
 ال ،ع :  مض ه ا ال،ماناول

ضمنمة  خصل  المحنكمة العلن لة في حقعق الورنهلل فقطن عالرو لقن الت الحق 
 -الم مي عالى المننمحة عالووع  -الخن  في القنمعنن هللعن حق هللا نرحنمت 

 عالرو لقن الت في القنمعن الحق الونم.

قت اإلنالمي  ضمنمة  عفذ ال نمة علمنن عمن الضمنمنت ال ي  منز  هن الو
االن ظهنذ عاالن  ذاء عالنهنن علرا غنذ مركعذ في القنمعن إال من ركذ من 
ضمنمة ال هللقنق في اإلجذاءات من خال  ال أكنهلل عالى  ن نب الحكم القضنئي 
الم مي عالى قمنعنت القنضي القنمعشمة عالعاقولةن علع من قهلل لوهم ممت عجعهلل من 

 قنضي من  هلللة ث ع لة.لق مع رت ال

ن في الوقت اإلنالمي  ضمنمة  وننن المحكمة  عمن الضمنمنت الممنزة  لضي
عكنالي عن العنئبن علع من لنمى رنلمنّخذ لمعاجهة المهللعي في هللععانن علرا 

 ال عجعهلل لت في القنمعن العضوي.

ن كنن رله هللاخالي  حت النالطة  -عمن الضمنمنت ال ي ركذلن روض الوقهنء  عا 
المطنلرة ركون  لالمهللعي عمهلل الحكم لت ضهلل خصمت  - قهللنذشة لالقنضي ال

 العنئب.

فنلضمنمنت ال ي ركذلن القنمعن إرا  م ال أم  فنهنن مجهلل  مهن  ما ي  القان ض: 
ممهللذجة  حت اإلجذاءات عاالح ذازات المطالعرة حوظين لحق العنئبن علي 
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لنن    قهلل لكعن ضمنمنت ال نعجهلل في الوقت اإلنالمي من لممع من اع رنذ 
 الوقهنء ركذعلن في اإلجذاءات القضنئلة ر ك  عنم.

فضمنمة اإلعالن عن الحكم العلن ي إجذاء الزم لالع ذاض عمقض الحكم 
القضنئين علرا ال نعجهلل من لمموت في الوقت اإلنالمين    قهلل لكعن مطالعرين 
ر ك   هلللي رنع رنذ حق العنئب في الطون في الحكم عاالع ذاض عاللتن 

 عالرو ال لمكن إال من خال  إعالن العنئب رنلحكم العلن ي. 

 من ضمنمة ال هللقنق في إجذاءات المحنكمة العلن لةن فهي اح ذازات مطالعرة 
لحوظ حق الخصم العنئبن علع مقصهلل مح  ال منم ععمنلة عمهلل الوقهنءن 
عالد أكنهلل   حقنق لرن اإلجذاءات  مذ ضذعذو عمهلل الوقهنءن    لع من لعازم 

  ذاط الوهللالة عاالج هنهلل في القنضي  حنرين ل حقنق مث  لرا اإلجذاءات ر ك  ا
 عنمن عفي المحنكمة العلن لة ر ك  خن .

ع طالقعا عاللت مصطالحنت  خذى  ؤهللو  الوقهنء ركذنعال ن نب المركعذ في القنمعن 
   (109)موس المومى؛ ممهن

م ت الُحك  م نعج  العجت الرو كنن عمت ن حقُّ العجت الرو َثَ ت رت الن ع ُمن َمهلل الُحك 
من ال ث ُّت  .معج ب الُحكمن  والن  الُحك 

ع حب لالقنضي إرا  ذاهلل القضنء عالى ذج  »  ذحمت هللا –قن  اإلمنم ال نفوي  
 ن نجالنت  ن ن نن لتن علقع   اح ججت عمهللو ركران عجنءت ال نمة عالله 

لموس للكعن  طنب  ؛فذ نت الحكم من ق   كرا نركران عاح ج خصمه ركرا
المحكعم عاللتن ع روهلل عن ال همةن ع حذى إن كنن القنضي غو  عن معضع فلت 

 .(110)«حجة  ن ن نمت
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عضمنمة عهللم إ هللاء طالرنت جهللنهللة من ق   المهللعي روهلل  حقق غلنب خصمت 
ن الن عال  الخصم الحنضذ غلنب خصمتن علي  لي ضمنمة لهن عجنل هن؛ مموي

ا  ضمنمة ال نعجهلل في الوقت اإلنالمي من لممع من اع رنذلن اع رنذيا لالمصالحة عنهلل 
 لالرذشوة.

 يخالصة الكالمل

 ن الههللف األنمى من الضمنمنت في الحكم العلن ي إممن لع لحوظ حق 
الخصم العنئب الرو قهلل ن ورذ حضعذن لورذ  ع غنذنن عالعنلة من القضنء 
 حقنق الوهلل  عاإلمصنفن عمن مظنلذ  حقنق لرن الوهللالة  النمنع من 

ع مكنن الخصمنن من إ هللاء حججهم عهللفععهمن فأو ضمنمة  حقق  الخصمننن
لرا الههللف علرن العنلة ال  ه من اع رنذلن في الوقت اإلنالمي؛ لمن فنهن من 
المذعمة عالمعاكرةن علع قصعذ في القنمعن مظذيا لط لوة ال  ذشع القنمعمي 

 عاالل زام رت.    
 لخاحمةا

ومدددةن عحنددع  الددغ الرحدددع عروددهللن فالالددت الحمدددهلل عالمم ددةن علددت الوضددد   عالددى إ مددنم المّ 
فإمت من الممننب  ن  ركذ  لدم الم دنئج ال دي  -  عفنق من هللا عفضالت  -مهنن ت 

  عصالت إلنهن من خال  لرن الهللذانة  

إن لرن الهللذانة ال نملة  جهلل مهللى حذ  ال  ذشع اإلنالمي عالى حوظ    د
لن علو  عضع  حقنق  ونصن  الوهللالة في  عالى مقنصهلل الحقعق   مكنن

 ضمنمنت الحكم عالى العنئب من مظنلذ لرا ال جننهللن عشعضحت 
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الوقهنء  مالت المذاح  الزمملة لال قنضي رك   هللب د  ن الضمنمنت المركعذة عم
  ونصنالت علرا نهلل  

ج د عالى اإلثذاء ال  ذشوي الرو لم نز رت الوقت اإلنالمي ممن لمنزن عن 
 القعامنن العضولة 
منت المركعذة في لرن الهللذانة عافق القنمعن ال  ذشع في ثم نن هلل د   نن  ن الضمن

علي ضمنمة اإلعالن الصحلح عمقض الحكم القضنئي عاالع ذاض عاللت  ممهنن
 عخنلف ال  ذشع  في  خذى 

هلل د  منز ال  ذشع  روض الضمنمنت كمعع الحكم العلن ي عاق صنذن عالى من كنن 
ن المنخذ لمعاجهة المهللعي في عضمنمة  ونن من حقعق الورنهلل هللعن حقعق هللا

 هللععان عمحعلن
ه د ا ضح  ن الضمنمنت القنمعملة من لي إال إجذاءات اح ذازالة لحوظ حق 

 العنئب.
ع د إن لرن الضمنمنت القنمعملة لمكن اإلفنهللة ممهن رنلمنرة لالوقت اإلنالمي ألن 
ن خنصلة المذعمة عالعاقولة ال ي   منز  همن ال ذشوة في مصنهللذلن  خع  له

الوذصة لالوقلت عالقنضي  اإلفنهللة من  و  المعاكرة لالمن جهللات ممن لومي إ نحة
نخهللم  حقنق الوهللالة عفق مقصعهلل ال ذع؛ علرا ال عجعهلل لت في القنمعن   يء

ال  ذاط االل زام رنلممصع  عاللت علرا  ذ ب عاللت  إمكنملة االن ونهللة من 
 الضمنمنت المركعذة عمهلل القنمعمننن  هللعن  هللمى حذج.

ع أكنهللا لهرا الم نئج فإن الهللععة معصعلة رضذعذة  كثنف الهللذاننت ال نملة  نن 
  .الوقت اإلنالمي عالقنمعن لمن فنهن من إثذاء ع كمن  لالثعذات القنمعملة

كمن  ّن لرا المعع من الهللذاننت ال نملة نؤهللو غنلرن إلى مخذجنت رات جعهللة 
 .ضعنللة مزعهللة رموالعمنت  كنماللة لونهلل روضهن من رو

عروهلل؛ فهرا من  لنذ جموت ع ذ نرتن عهللا  نأ  النهللاهلل عال عفنقن عندرحنمه الال هدم 
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 عرحمهللهن   ههلل  ن ال إلت إال  متن  ن عوذه ع  عب إلله. 
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ن اللوزي حسن، ل زودية ار اب  .، ا

باس بن عثمان بن شافع بن عبد هللا محمد بن إدريس بن الع يب، ألألما .۷

المكم ، دار المعرفة، عبد المططب بن عبد مناف المططبي الكرشي 

 .م۱۹۹۰هـ/۱٤۱۰ ، بيروت

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ع ى مذهب اإلمام أحمد بن  .۸

حنبل، عالء الدين أبو الحسن علي بن  ليمان المرداوي الدمشدي 

عربي، بيروت، لبنان، الطبعة الصالحي، الناشر: دار إحياء التراث ال

 ه.۱٤۱۹األولى، 

الملتهد ونماية الم تصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .۹ بداية 

د،دمدبعة مصطفى  بن أحمد بن رشد القر به، الشهير بابن رشد الحفي

لرابعل، البابي الحلبي وأوال ه، مصر،  ل ا  م.۱۹۷٥هـ/۱۳۹٥الطبع

م��ام ع��الء ال��دين أب��ي بك��ر ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتي��ب الش��رائع، لإل .۱۰

م، دار الكت���ب العلمي���ة، ۱۹۸٦ه���ـ/۱٤۰٦الثاني���ة،  الكبع���ةالكاك���اني، 

 بيروت.

األقض  و���ية ومن���اهج األح ���امت .۱۱ المؤل���ف: ، بص���رة الحك���ام ف���ي أص���

مكتبة  ،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري

ل األولى، ، ال  يات األزهرية  .م۱۹۸٦ -هـ ۱٤۰٦الطبع

إل:�إلإليأ، ت�أأيف: ع�بدهللا ب�ن تس .۱۲ بيب األحكام القضائية في الشريعأ:إل

محمد بن  عد آل خنفن، داردابن فرحواس،نلرياض، السعوسيل، الطبعة 

ثالثل،   ه.۱٤۳٤ال
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التلخيص الحبير الت خيص الحبير، تلليف: أبو الفضل أحمد بن ع �ي  .۱۳

لعق�نيالق�، تحقي��ق: الس��يد عب��د هللا هاش��م اليم��اني الم��دن ي، ب��ن حج��ر ا

 هـ. ۱۳۸٤المدينة المنورة، 

ئي ::، تأأيفجامع الفصولين .۱٤ الش�هير ب�ابن قاض�ي ، محم�ود ب�ن إ �را

الشاملل.سماونه لملتبة   ، ن خة ا

شرح مختصر خ ي  في مذهب اإلمام مالك، تأأيف:  جواهر يككإلاك .۱

لثقاففل، بيروت،  لمقتبة ا الشيخ صالح عبداآليآليع اآلبي األرهزي، ا

  لبنان. 

 نذ عالى الهللذ المخ نذ  ذح  معشذ األرصنذ في فقت حن لة ذهلل المح .2
  ي حملوةن ا ن عن هللنن محمهلل عالء الهللنن  فمهللون هللاذ الوكذ لالطرنعة 

 م.2000-لد1421عالم ذن  نذعتن ل مننن 

وقيددل على الشرح الكبير .۳ المؤلف: محمد بن أحمد بن ، حاشية ا

المالكم ددوقي  ريل ال  ، بيرولك،تبنان.دار الفكر ،ع

الم الك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح بلغة الس .٤ الك ألقرب 

ير ل تاب��ه المس�ألمى  الص��غير (الش��رح الص��غير ه��و ش��رح الش��يخ ال��درد

َم�اِم َماِل�ٍك) المؤل�ف: أب�و العب�اس أحم�د ب�ن ، أقرب المس�الك ِلَم�ْذَهِب اْإلِ

المال:م وتم، الشمير بالصاوي   .دار المعارف، اددمحملخل

د..ح  فاية ح .٥ المؤلف: أبو ، الطالب الربانياشية العدوي على

حملقق: يوسف ، الحسن، ع ي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ا

بقالم لفقر، الشيخقمحمد ال  م۱۹۹٤ -هـ ۱٤۱٤ت، بيرو، داردا
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الحاوي الكبير في ف ه الشافعي، أبو الحسن ع ي بن محمد بن محمد  .٦

ة، بن حبيب البصري البغدادي، الشمير بالماوردي، دار الكتب العلمي

 م.۱۹۹٤هـ/۱٤۱٤بيرول ،تبنان، الطبعة األولى، 

هللذذ الحكنم  ذح مجالة األحكنمن عالي حنهللذن  حقنق ع وذشب   .7
 المحنمي فهمي الحننمين هللاذ الك ب الوالملةن ل مننن  نذعت.

ن قنئق  علي المهى ل ذح المم هى الموذعف ر ذح مم هى اإلذاهللاتهلل .8
 ن إهللذشس  المؤلف  ممصعذ  ن نعمس  ن صالح الهللنن ا ن حنن

 .م1993 -لد 1414الطروة  األعلىن ن عنلم الك بن ال هع ى الحم الى 
ذعضة الطنل نن ععمهللة المو ننن   ع زكذشن محني ذعضة الطنل نن  .9

الهللنن لحنى  ن  ذف المععون المك ب اإلنالمين  نذعتن ل مننن 
 م.1985ه/1405

جين الرخنذةن  هنب الهللنن  حمهلل  ن إهللذشس القذافين  حقنق  محمهلل ح .10
 م.1994هللاذ العذبن  نذعتن ل مننن 

نمن ا ن منجت نمن ا ن منجتن لمحمهلل  ن نزشهلل   ي ع هلل هللا   .11
 القزعشمين  حقنق  فؤاهلل ع هلل الرنقين هللاذ الوكذن  نذعت.

نمن   ي هللاعهللن لناللمنن  ن األ وع   ي هللاعهلل النجن نمي األزهللون   .12
  حقنق  محني الهللنن ع هلل الحمنهللن هللاذ الوكذن  نذعت.

اللامع الص�حيح ل �نن الترم�ذيي، لمحم�د ب�ن عيس�ى لترمذي سنن ا .۱۳

أحمكك��محمكك���شكك����اكر وآخ���رون، داردإحي���اء الت���راث  الترم��ذي، تحكي��

 العربي، بيروت.

ال ب�ل ،ىر�إلم��ا  أحي��د .۱٤ ب��ن الحس��ين  الس��نن الكب��رى للبيهق��ي. الس��نن 
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يهقه، م، تحقيق:طمحم�د عط�ا، دار ۱۹۹٤-هـ۱٤۱٤األولى،  الطبعة الب

لعلميل، بيرو  ت.اللتبلا

ل..عية .۱٥ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ، السياسة ا

الال يم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي ال ا م بن محمد ابن تيمية 

ا أل المية واألوقاف ،  بعة الحراني الحنبلي الدمشقي وزارة الشئون

ةللمم العربية السعودية -والدعوة واإلرشاد  األولى،  الطبعة، ال

 .ه۱٤۱۸

للرار المتدفق ع ى حدائق األزهارا .۱٦ المؤلف::محمد بن علي ، لسيس ا

 ى.الطبعة األألأل ،داردابن حزم، بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني

ش���رح الخرش���ي ع ���ى:مختص���ر:خ:ي���ل، ت���أأيف  أب���و عب���دهللا محم���د  .۱۷

 ه.۱۳۱۷اا ،يشرخللمطبعة األأليألاة ،ةي اهرة، 

المؤل�ف: ، ش�يش�رح الزركعلى مختص�ر الخرق�ي،  شرح الزركشي .۱۸

��م  ال��دين محم���د ب��ن عب��د هللا الزركش���ي المص��ري الحنب:���ي دار ، ش

 م ۱۹۹۳ -هـ  ۱٤۱۳الطبعة  األولى، ، العبيكان

اللزائي�� .۱۹ كاإلل��راءات والمحاكم��ات  ة الك��ويتي، ت��أأيف: ش��رح ق��انون

 هللاي..��ل نص��ر هللا،  هللاأحم��د حبي��ب الس��ماك،  بع��ة جامع��ة الكوي��ت، 

 م.۲۰۰۷الطبعة األ..ى 

المؤل�ف: أب�و نص�ر إ �ماعيل ، لغة وص�حاح العربي�ةلصحاح تاج الا .۲۰

الل�وهري:الف�ارابي ي�دددأحم�د عالغفدد�ب�ور عط�ار، بن حم�اد  دار ، تحق

 م.۱۹۸۷ - هـ ۱٤۰۷الطبعة الرابعة ، بيروت -العلم للماليين 
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صحلح ال خنذون لمحمهلل  ن إنمنعن    ي ع هلل هللا ال خنذو الجووين  .21
ا ن كثنذن اللمنمةن الطروة  حقنق  الهللك عذ مصطوى  هللنب الرعنن هللاذ 

 م.1987 -لد1407الثنلثة 

لح ين ال ش�يري النيي�اروبي،  .۲۲ ن الحلاج أبي ا م  م ب صحيح مسسم،مل

 تح:يق::محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ن  ��عد ، ال ��رق الحكمي��ة .۲۳ المؤل��ف::محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أي��وب ب��

::اللوزية  .ار البيانمكتبة د ،شمس الدين:ابن قي

لل الواردة في األحادي�ث النبوي�ة  .۲٤ المؤل�ف::أب�و الحس�ن ع �ي ب�ن ، الع

عمر ب�ن أحم�د ب�ن مم�دي ب�ن م �عود ب�ن النعم�ان ب�ن دين�ار البغ�دادي 

دار  ،تحقي��ق وتخ��ريج: محف��وظ ال��رحمن زي��ن هللا الس��لفي، ال��دارقطني

 م. ۱۹۸٥ -هـ  ۱٤۰٥الطبعة::األولى ، الرياض -طيبة 

المؤل�ف: محم�د ب�ن محم�د ب�ن محم�ود، أ م�  ، لعناية ش�رح الهداي�ةا .۲٥

�ا: ال��دين  ال��دين أب��و عب��د هللا اب��ن الش��يخ ش��مس ال��دين اب��ن الش��يخ جم�

ومم البابرتي  .دار الفكر ،الر

..اري .۲٦ المؤلف::أحمد بن ج ي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح ال

بي���روت،  -الناش���ر: دار المعرف���ة ، أب���و الفض��الل�لعس���قالني الش���افعي

ق��ام ، أبواب��ه وأحاديث��ه::محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقيرق��م  تب��ه و، ۱۳۷۹

 .بإخراجه وصححه وأشرف على  بعه: محب الدين الخطيب

وجي. .۲۷ الععيع بشرح ال وليع  ،فتح  الشرح الكبير [وهو شرح ل تاب ال

المؤلف: عب�د الك�ريم ب�ن محم�د ، في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي
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 .دار الفكر، الرافعي القزويني

..كال.ا .۲۸ اليؤل��ف: ، ل��ك ف��ي الفت��وى ع ��ى م��ذهب اإلم��ام مال��كف��تح ال.ك�

 .داردالمعرفة ،يهللايد بهللا هللاهللايد بهللا يهللايد هللا ،هللاف لبو عبد هللا اليال ي

ددديمان  .۲۹ الفروع ومعه تصحيح الفروع، عالء الدين ع ي بن

المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس 

عبد هللا بن عبد  الدين الم دسي الرامينى ثم الصالحم، المح ق:

لل، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  لمح ن التركي، مؤ سة الرسا ا

 م.۲۰۰۳-هـ۱٤۲٤

قملد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط .۳۰ المؤلف:

لرساللي، آباد الفيروز لسسؤ ا ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م

للباعع، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي لرسالل ل والنشر  لسسؤم ا

بعل، لبنان -والتوزيع،سبيروت   .م ۲۰۰٥ -هـ  ۱٤۲٦الثامنة،  الط

المؤل�ف: أب�و محم�د ع�ز ال�دين عب�د ، قواعد األحكام يم مصالح األنام .۳۱

�:م،  �لمم الدمش� ي ال ا ��م ب��ن الحس��ن الس� لععي��ز ب��ن عب��د الس��الم ب��ن أب�� ا

مكتب�ة اج::ي�ات ، راجعه:  ه عبد ال�رؤوف  �عد، ملا  ب ا   بن العلم

 الكاهرة -ة األزهري

المؤلف    ع القننمن محمهلل  ن  حمهلل  ن محمهلل  ن ن القعامنن الوقهلة .32
 .ع هلل هللان ا ن جزو الكال ي العذمنطي

الكنفي في فقت اإلمنم  حمهللن المؤلف    ع محمهلل معفق الهللنن ع هلل هللا  .33
 ن  حمهلل  ن محمهلل  ن قهللامة الجمنعنالي المقهللني ثم الهللم قي الحم الين 
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مقهللنين هللاذ الك ب الوالملةن الطروة  األعلىن ال هنذ رن ن قهللامة ال
 م 1994 -لد  1414

ن  والنق  1982-لد1402 ن نعمس ال هع ين  ك نف القمنعن لممصعذ .34
 لال  مصنالحين هللاذ الوكذن  نذعت.

ن  ألنف  جال  الهللنن محمهلل  ن  حمهلل  ن محمهلل  ن إ ذاللم كمز الذاغ نن .35
من الطروة 2013-ه1434المحالين  حقنق  محمعهلل صنلح الحهللنهللون 

 الثنلثة.
المؤلف  محمهلل  ن مكذم  ن عالىن   ع الوض ن جمن  ن لننن الوذب .36

 -هللاذ صنهللذ ن الهللنن ا ن ممظعذ األمصنذو الذعلووى اإلفذشقى
 .ه 1414 نالطروة الثنلثةن  نذعت

المؤلف  لجمة مكعمة من عهللة عالمنء عفقهنء ن جالة األحكنم الوهللللةم .37
المن ذ  معذ محمهللن ن ب لعاعشميالمحقق  مجنن في الخالفة الوثمنملة

 .كنذخنمت  جنذت  ك بن آذام رنغن كذا  ي
المؤلف    ع ن المجمعع  ذح المهرب )مع  كمالة النركي عالمطلوي( .38

 .المن ذ  هللاذ الوكذن زكذشن محني الهللنن لحنى  ن  ذف المععو 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�يم ، مجموع الفتاوى .۳۹

ن قا �م، حرانيبن تيمية ال الناش�ر: ، حملاقق: عبد الرحمن بن محم�د ب�

مجمع الملك فهد ل باعع المصحف الشريف، المدين�ة النبوي�ة، الممقق�ة 

 .م۱۹۹٥هـ/۱٤۱٦عاممالنشر: ، العربية السعودية

المؤل�ف: عب�د ، اليحرر في الفقه ع ى م�ذهبمإلإلم�اممأحم�د ب�ن حنب�ل .٤۰

يمي��ة الحران�أ ،ي�ب��و الس��الم ب��ن عب��د هللا ب��ن النض��ر ب��ن محم��:،:اب��ن ت
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الطبع���ة الثاني���ة  ،الري���اض -مكتب���ة المع���ارف، البرك���ات، مج���د ال���دين

 .مـ۱۹۸٤-هـ ۱٤۰٤

دلدي  .٤۱ المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن  عيد بن حزم األن

.ي.وت. رهاد، داردالفدر،  ال،  القرقبي 

ققأبي حنيفة .٤۲ المؤلف::أبو ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ف ه اإلما

لععي�ز ب�ن عم�ر ب�ن  المعالم بره�ان ال�دين محم�ود ب�ندأحم�د ب�ن عادد�ب

اللن�دي، َماَزةَ البخ�اري الحنف�ي �امم  ممم الناش�ر: ، المحك�ك: عب�د الك�ري

 -ه���ـ  ۱٤۲٤الطبع���ة األول���ى، ، لبن���ان -دار الكت���ب العلمي���ة، بي���روت 

 .م ۲۰۰٤

المؤلف: زين الدين أبو عب�د هللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ، مختار الصحاح .٤۳

الناش�ر: ، حملاقق: يوسف الشيخ محم�د، القادر الحنفي الرازي بن عبد

الطبع����ة ، ص����يدا -ال����دار النموذجي����ة، بي����روت  -المكتب����ة العص����رية 

 م۱۹۹۹ -هـ ۱٤۲۰الخامسة، 

دخد الفقه��ي الع��ام .٤٤ �دفىدأحم��د الزرق��اء، داردالفد��ر، الم�� ، ت��أأيف: مص�

أ:،�بنان.  بيرو

د هللا الحا�كك، المستدرك على الصحيحين، ألبي عب�د هللا محم�د ب�ن عب� .٤٥

لعلميل، بيروت، الطبعة  لارلاللتبلا لللا،  لمصلفى عبد القادر تحقيق:

ىلو،  نة   م.۱۹۹۰ -هـ۱٤۱۱األ

مسند أحم�د. م �ند اإلم�ام أحم�د (بش�رح وتحقي�ق: أحم�د ش�ا ر : دار   .٤٦

المم، مصر،  ا إل   هـ.۱۳۹۲الكتاب
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مصنف ابن أبي شيبة، أبو هللا هللا عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي  .٤۷

 الكوفي، تح يق  محمد عوامع.

مص��نف عب��د ال��رزأ ،قاب��و بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن هم��ام الص��نعاني،  .٤۸

المم، بي�رول ،تبن�ان،  ا إل � تحقيق: حبيب الرحمأل األا ظممظعلمكت�ب

 ه.۱٤۰۳الطبعة الثانية، 

للغل العربية المعاصرة .٤۹ ، تأأيف: د.أحمد مختار عبدالحميد معجم ا

 م.۲۰۰۸-ه۱٤۲۹عمر، عاعم الكتب، الطبعة األولى، 

لمعلم الوسيط .٥۰ للغل العربية بالقاهرة، ا (إبراهيم ، اجمؤجف: مجمع ا

دار ، مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)

 .الدعوة

المغني في ف ه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد عبد هللا بن  .٥۱

ة األولى أحمد بن ق امل الم   ي، دار الف ر، بيروت، لبنان، الطبع

 م.۱۹۸٥-هـ۱٤۰٥

المؤل��ف::ش��مس ، مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ل يع��اني ألف��اظ المنه��اج .٥۲

لشافعم الناشر: دار الكت�ب ، الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ا

 .م۱۹۹٤ -هـ ۱٤۱٥الطبعة  األولى، ، الع:مية

للغل .٥۳ المؤلف: أحمد بن فارس ب�ن زكري�اء القزوين�ي ، معجم مقاييس ا

الالالالالال: دار ، حمالالمم: عبد السالمممحمد هارون، حسينالرزاي، أبو ال

 م.۱۹۷۹ -هـ ۱۳۹۹عاممالالالالال: ، الالالمال

ة اةح�  .٥٤ مللي�ة ونظري� ا إل �المية ال أحم�د ف��راج ت�أأيف: ، ف�ي الش��ريعة
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دارداللامعيل، مصر،  حسين،   م.۱۹۸٦ال

مللي�� .٥٥ ا إل ��المية  بيعته��ا ووظيفته��ا وقيوده��ا دراس��ة ال ة ف��ي الش��ريعة

دد، مقارنة بالقوانين وا �عيل، ت�لليف: عبدالس�الم داوود العب�ا لنظم الوض

لر الل ودار البشير، الطبعلساالأللى،  ل ا   م.۲۰۰۰ه، ۱٤۲۱ؤمسس

اللليل في شرح مختص�ر خ ي�ل .٥٦ المؤل�ف: ش�م  ال�دين أب�و ، مواهب 

��م،  عب���د هللاطمحم���د ب���نطمحم���د ب���ن عب���د ال���رحمن الرابططط���ي المغرب�

عين��ي الم��الكي الطبع��ة: الثالث��هللا، ، طارطاهللاهللاط��ر ،المع��روف بالحط��اب الرُّ

 .م۱۹۹۲ -هـ ۱٤۱۲

ا إل ��المية  .٥۷ اللنائي��ة مقارن��ة باألنظم��ة المعم��وس به��ا ف��ي الموس��وعع 

�عو:يأ، ت��أأيفددد��عود ب��ن عب��دالعالي الب��ارودي  اأ:� ملل��ة العربي��ة  الم

ال بع�ة األول�ى،  يبم، دار التسمريل، الرياض، السعوسيل،  ه، ۱٤۳۰العت

 م.۲۰۰۹

ع�ن: وزارة األوق��اف والش��ئون ص��ادر ، الموس�وعع الفقهي��ة الكويتي�ة .٥۸

 .هـ) ۱٤۲۷ - ۱٤۰٤الطبعة: (من ، الكويت -اإل المية 

المؤل��ف: مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي ، الموط��أ .٥۹

عظمم، المدني مؤققق�ة زاي�د ب�ن ، حملاقق: محمد مص فى األ الناشر:

نقانية  لما  الخيرية واإل ، اإلم�ارات -أبو ظب�ي  -سسسان آل نهيان لأل

 .م ۲۰۰٤ -هـ ۱٤۲٥األولى،  الطبعة:

 أحم�دت�أأيف: د.نظرية الحق بين الإلقه ييإل إلا والقانون الوضعي،  .٦۰

، دار الس��الالالم،مالم����اهرة، مص����ر، الطبع����ة األول����ى، الخ����ولي محم����ود
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  م.۲۰۰۳ه_۱٤۲۳

ا إل ��المية وق��انون المرافع��ات المدني��ة  نظري��ة ال��دعوى .٦۱ ب��ين لش��ريعة

يا:��ت��أأيف:  والتجاري�ة، نف��اس،سئاألردن، الطبع��ة دار ال ن،يمحم��د نع��يم 

ثالثل،   م.۲۰۰٥ه، ۱٤۲٥ال

المؤل�ف: ش�م  ال�دين محم�د ب�ن ، هاية المحتاج إل�ى ش�رح المنه�اجن .٦۲

، أبي العباس أحمد بن حمزة ش�هاب ال�دين الرم �ي دار الف �ر، بي�روت

 .م۱۹۸٤-هـ۱٤۰٤ -الطبعة:   أخيرة 

�أ، ت��أأيف: د.عب��دالوهاب  .٦۳ اللزائي��ة الكويتي� الوس��يط ف��ي اإلج��راءات 

لرابعل، حومد ل ا  م.۱۹۹۷، م بوعات جامعج الكويت، الطبع

ق���انون ال ض���اء الم���دني  الوس���يط ف���ي ق���انون المرافع���ات الك���ويتي، .٦٤

مؤ   ���ة دار الكت���ب، الش���رق،  الك���ويتي، ت���أأيف: عزم���ي عب���دالفتاح،

ل األولى،   م.۲۰۰۷-۲۰۰٦الكويت، الطبع

 
 

                                                           

ب���اب كي���ف  ،قض���يةاألكت���اب ، وأب���و  اود ف���ي ۱/۱٤۳ اإلم���ام أحم���د ف���ي المس���ند:رواه  )۱(
ألحقاق ،القضاء باب ما جاء في اْلقَاِضي َال يَْقِضي بين اْلَخْص�َمْيِن حت�ى  ،والترمذييفي ا

ن الح�ديث وق�د حّس� ،باب ذكر القض�اة وغي�رهم ،يَْسَمَع َكَالَمُهَما، وابن ماجه في األحكام
 ي�ل:، وإرواء الغل٦/۳۱٦۱ انظ�ر::التلخ�يصصالحبي�ر: .بمجموع  رقه جم ة م�ن العلم�اء

۸/۲۲٦. 
 (ض من  . ۳/۳۷۲))مقاييس اللغة ۲(
 .۲/۱۳۷۱ينظرطتطك المصطلحات في: معجم اللغة العربية المعاصرة ))۳(
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، وزاد في آخره: أو تعهد شفوييألحدد۱/٥٤٥وهذا التعريف ذُكر في المعجم الوسيط ))٤(
 ثة.حدَ ب بجوارها مُ هذين الغرضين أو نحوهما. وكتَ 

 المعجم الوسيط، مادة (غيب). انظر: القاموس المحيط،))٥(
 بمعناه. ٦/۳٥٥انظر::كشاف القناع ))٦(
 .۱/٥٦۳انظر: أدب القضاء، البن أبي الدد ))۷(
 .٤/۱٦۲، حاشية الدسوقي ٦/۱٤۳، جواهر اإلككيل ۱/٦۹انظر::تبصرة الحكام ))۸(
 .۳/٥۳۱، شرح المنتهى ٦/٤٥۹انظر: الفروع ))۹(
اللرار ))۱۰(  .٤/۲۹۳انظر: السيل 
 . ۱۹۷، القوانين الفقهية ۹/٦۱، المغني ۳/٤۰۱، الممذب ۷/۱۹نظر: البحر الرائققا))۱۱(
 المبحث األول. كما  يلتي في )۱۲(
 .۱۱/۲٥۹) انظر: المغني ۱۳(
ال ���نن الكب���رى ۱۲۳۱۷( ۷/۸٥ ه) أخرج���ه عب���د ال���رزاق ف���ي مص���نف۱٤( )، والبيهق���ي ف���ي 

۷/٤٤٥ )۱٥۳٤۷.( 
 .۸/٤٤۰))المح ى ۱٥(
 .۱۱/۲٤۸) انظر: المغني ۱٦(
الق�وانين الفقهي�ة ، ۱٤/۹٤، المغن�ي ۸/۲۸۸، رد المحتار ٦/۲۲۲) انظر: بدائع الصنائع ۱۷(

، ۲/۳٦۰البن الق�اصص ،، أدبدالقاضي۸/٤۳٤، المحلى ۲/٥۷۹بداية المجتهدد، ۱/۱۹۷
 .۱۳/۱۷۱فتح الباري 

ععي��ز ٦/۳۰۸، مغن��ي المحت��اج ۳۲۰، الق��وانين الفقهي��ة ۱/۹۷) انظ��ر: التبص��رة ۱۸( ، ف��تح ال
ف�����تح الب�����اري ، ۸/٤۳٤، المحل�����ى ۱۱/۲۹۸اإلنص�����اف ، ۱٤/۹۳المغن�����ي  ،٥۱۰/۱۲
۱۳/۱۷۱. 

 ) انظر: مراجع القول األول.۱۹(
لل، كت�اب األقض�ية، ))۲۰( رواهيالبخاري، كتاب األحكاك، باب موعظة اإلماممللخصوم، ومس�

لظاهر. ال.يييبا  باب 
ألحك�اك، ب�اب رواه أبو  اود، كتاب األقضية، ب�اب كي�ف القض�اء، واب�ن ماج�ة، كت�اب ا )۲۱(

، واأللب��اني ف��ي اإلرواء ۳/۱۳٥ذك�ر القض��اة، والح��ديث ص�ححه الح�ا�كك ف��ي المس�تدرك 
 . ۸/۲۲٦))۲٥۰۰رقم (

 .۸/٤۳۷) انظر: المحلى ۲۲(
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، باب ما جاءقي�ي الالقالض�ي ال يقض�ي ب�ين الخص�مين ۱۳۳۱سنن الترمذي، رقم ) انظر::۲۳(
 .حتى يسمع كالمهما

 .۸/٤۳٦المحلى رواه ابن حز  في ))۲٤(
 المرجع السابق. )۲٥(
 .٤۹اآلية  :)))ورة المائدة۲٦(
 .۱۳٥اآلية  :)))ورة النساء۲۷(
 .۲اآلية  :)))ورة الطالق۲۸(
أخرله البخاري في مواطن منها۲۹( لرل�ل فللم�رأة أن  :)) كت�اب النفق�ات، ب�اب إذا ل�  ينف�ق ا

لل، كتاب األقضية، باب قضية هن . لل، ومس   تأخذ بغير ع
ن علع (1671)ذقم  نرنب حكم المحنذبنن عالمذ هللنن نالقننمة(  هرا الالوظ عمهلل منالم في 30)

ة   نك دنب المحدنذبنن هدن عمهلل ال خنذو فدي مدعاطن مم دذ  َعالدذّ هلل  ردنب ال ُمَحدنذ ب نَن مدن  َل د   ال ُكو 
 .(6420)ن (6419)ن (6418)ن (6417) حت األذقنم  

قق���ع ووص���له، ال���دارقطني ۲/۷۷۰ ) أخرج���ه مال���ك ف���ي الموط���أ:۳۱( ف���ي العل���ل ، بس���ند من
، ومن  ريق مال�ك أخرج�ه البيهق�ي ٤/٥۳٦ ، وابن أبي شيبة في مصنفه:۲/۱٤۷-۱٤۸

تلخيل الحبير:۱۰/۱٤۱و ،٦/٤۹ في السنن:  .۱۸٤۹-٤/۱۸٤۷ ، انظر: ال
 .۲٥۱-۱۱/۲٤۸، المغني ٤٥۲-۹/٤٥۰أنظر: المحلى ))۳۲(
 .٥/٤۰۹حاشية ابن عابدين  )۳۳(
 .٥۲۷انظر: نظرية الدعوى، محمددنعيم ياسبن،   )۳٤(
 .٦۰-۱/٥۹جامع الفصولين  )۳٥(
 .۳/۱۰المدخل الفقهي العامم )۳٦(
المم وال انون الوضعي، ألحمد الخولي، صص )۳۷(  .۲۷انظر: نظرية اإلإل  بين الفقه اإلس
، قواع��د ٥۷، السياس��ة الش��رعية، الب��ن تيمي��ة،  ۲/۲۸۹أنظ��ر: أص��ول السرخس��ي  )۳۸(

دد ۱/۱٦۷األحك���ام  ونظري���ة الح���ق، ألحم���د ف���راج ، الملكي���ة ۱/۱۲۸، الملكي���ة، للعب���ا
 .۱۱۷حسين،  

دد  )۳۹( ، الملكي���ة ونظري���ة العق���د، ألحم���د ف���راج ح ���ين، ۱/۱۲۸انظ���ر: الملكي���ة، للعب���ا
 .۱۱۷ص

 .۱۱۷، الملكية ونظرية الع  ، أحم  فراج ح ين،  ۱/۸٥إعالم الموقعين  )٤۰(
دد  )٤۱(  .۱/۱۲۹انظر: الملكية، للعبا
 .۱/۸٥إعالم الموقعين  )٤۲(
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 .۱۱۹نظرية الع  ، أحم  فراج ح ين،  الملكية و )٤۳(
 .انظر: المرجع السابق )٤٤(
 انظر::المرجع السابق. )٤٥(
وقددلي  )٤٦( ، تحف�ة المحت�اج ۱۰/۹٦، المغني ۱۱/۲٤۸، اإلنصاف ٤/۱٦۲انظرددحاشية ا

۱۰/۱۸۸ . 
 .10/96( المعمي 47)
 .٥۸سورة الكهف: آية  )٤۸(
 .۸/٤۳٤انظر: المحلى  )٤۹(
 .٤/۳۱۲ انظر: كنز الراغبين )٥۰(
 .٤/۳۱۲انظر: كنز الراغبين  )٥۱(
 .۷/۱۳))ب ائع الصنائع ٥۲(
 .۱٤/٦۲، المغني ٦/۲۹۳، مغني المحتاج ۷/۱۳) انظر: ب ائع الصنائع ٥۳(
أقبقالقضاء٥٤(  .۱/٥٦٥ البن أبي الدد ،) انظر: 
للل���وهري  )٥٥( ، مخت���ار ٤/۳٥۳، ل ���ان الع���رب الب���ن منظ���ور۲/٦۸۰انظ���ر: الص���حاح 

 .)سخر(ادةدم، ۱٤٤الصحاح للرازي  
ي  البرهاني ٥/٤۱٥حاشية ابن عابدين  )٥٦(  .۸/۹۸، وانظر: المح
 .1/365 مجالة األحكنم الوهللللة (57)
لللي��ل ۸/۸۹انظ��ر: المح��يط البره��اني  )٥۸( ، تحف��ة ۱۲/۱٥۰، المجم��وع ٦/۱٤٤، مواه��ب ا

 .۱۰/۱٦٥المحتاج 
 .8/269( امظذ  مهنلة المح نج 59)
للليلل )٦۰( ، ۱۱/۱۷٥، روض�ة الط�البين ۱۰/۱٦٥لمحت�اج ، تحفة ا٦/۱٤٤انظر::مواهب ا

  .۱۱/۲٤۸، اإلنصاف ۱۱۱/۲٦۷الفروع 
  امظذ  المذاجع الننرقة. (61)
  .)۳٥۰۹رقم ( ٤/۱۸۰رواهيالبخاري في صحيحه، كتاب المناقب،  )٦۲(
لللي��ل ف��ي ش��رح مختص��ر خ ي��ل ، ٦/٥٤۱الب��ن حج��ر  ،ف��تح الب��اريانظ��ر:  )٦۳( مواه��ب ا

٦/۱٤٤. 
 .8/89نمي ( امظذ  المحلط ال ذل64)
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 ۱۱/۱۷٥انظر: روضة الطالبين  )٦٥(
 .11/267ن الوذعع 35/356مجمعع الو نعى  ن8/89المحلط ال ذلنمي  ( امظذ 66)
 . ۱/۱۳٥انظر: تبصرة الحكامم )٦۷(
 .۱/۷٦، إعالم الموقعين ۳٥/۳۹۲، وانظر: مجموع الفتاوى ۱/۲٤الطرقطالحكمية  )٦۸(
، ۱۰/۱۸۸، تحف�ة المحت�اج ۲/۳۰۱ل�ي المال�ك ، ف�تح الع۱/۱۹۷انظر::القوانين الفقهية  )٦۹(

 .۷/۲۸۷، شرح الزركشي ۲/۲۱۰المحرر في الفقه 
 .4/231حن لة الصنعو عالى ال ذح الصعنذ  العة الننله ألقذب المننله ( 70)
 .۱۱/۱۷٥روضة اع البين وعم ة المفتين  )۷۱(
 .4/241الكنفي في فقت اإلمنم  حمهلل ( 72)
 .۱۰/۱۸۸انظر: تحفة المحتاج  )۷۳(
 .٤/۱٦۲انظر: حاشية الدسوقي  )۷٤(
دود ۳/۱۳٦انظر: شرح الخرشي على مختصر خ يلل )۷٥(  .  ۲/۱٥، حاشية الع
لدد��وقي  )۷٦( ، ٦/۳۱۰، مغن��ي المحت��اج ۱/٤۱۰، تبص��رة الحك��ام ٤/۱٦۲انظ��ر: حاش��ية ا

 . ۱۰/۹٦، المغني ٤/٤۹۸مجلة األحكامم ،۸/۲۷۰نهاية المحتاج 
 انظر: المراجع السابقة. )۷۷(
 .۷/۸۷، شرح الزركشي ۱۰/۹٦: المغني انظر )۷۸(
 .انظر: المراجع السابقة )۷۹(
يف  ننه، كتاب أبواب األحكاك، باب ما جاء في أن البينة عل�ى الم�دعي  )۸۰( رواه الترمذيي

واليمين على الم�دعى، واب�ن ماج�ة ف�ي  �ننه، كت�اب األحك�اك، ب�اب البين�ة عل�ى الم� عي 
ب ل�ه البخ� ارييف�ي كت�اب الش�هادات، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي واليمين على المدعى عليه، وب�وَّ

 البينة على المدعي، وصححه األل...ي.
 .۱۰/۹۷نظر: المغني ا))۸۱(
 .4/498هللذذ الحكنم في  ذح مجالة األحكنم  (82)
 .٤/۱٦۲حاشية الدسوقي  )۸۳(
 .8/270ن مهنلة المح نج 6/310معمي المح نج ( 84)
 .٦/۳۱۰مغني المحتاج  )۸٥(
 .3/531 (  ذح مم هى اإلذاهللات86)
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دد ۱۱/٥۹۰انظ��ر: ل ��ان الع��رب الب��ن منظ��ور  )۸۷( ، م��ادة ۳۰/۳۳٤، ت��اج الع��روس للزبي��
 .(فككك

 .۷/۱۸۱، وانظر: العناية ٥/۲۸۱حاشية ابن عابدين  )۸۸(
 .۱۸/۱۲۲انظر: الموسوعة الفقهية  )۸۹(
 .16/304( امظذ  الحنعو الك نذ 90)
 
 
 .۱٤/۹٥مغني ، ال٤/۳۱۲، كنز الراغبين ٤/۱٤۸انظر: حاشية الدسوقي  )۹۱(
 .۱٤/۹٥، المغني ٤/۳۱۲، كنز الراغبين ۱/۲۸۷انظر: تبصرة الحكامم )۹۲(
دود  )۹۳(  .٦/۳٥٤، كشاف القناع ٤/۳۱۲، كنز الراغبين ۲/۲۷۲انظر: حاشية الع
 .۱/۸٦، تبصرةكالحكاك ۲/۳۳۲انظر: جواهر اإلككيلل )۹٤(
ت والمحاكم�ات ، ش�رح ق�انون اإلج�راءا٦٤۸ص ت،) انظر::الوسيط في قانون المرافعا۹٥(

 .٤۸۳اللزائية،  
ش��رح ق��انون وم��ا بع��دها،  ٤٤۸انظ��ر: الوس��يط ف��ي ق��انون المرافع��ات الك��ويتي،   )۹٦(

اللزائية،  وما بعدها. ٤۳٥ص اإلجراءاتكوالمحاكمات 
، بحث::"أث�ر غي�اب الم�تهم ف�ي ٦٥٦انظر::الوسيططفي قانون المرافعات الكويتي،   )۹۷(

 .۱۳۱مرحكة المحاكمة"،  
 .٦٥٦ص ،الوسيططفي قانون المرافعات) انظر: ۹۸(
))اله:ادد::هو:مضي فترة زمني�ة معين�ة ح� دها الق�انون، تب�دأ م�ن ت�اريخ الواقع�ة  ون أن ۹۹(

. انظ�ر: ويترت�ب عل�ى ه�ذا التق�ادد انقض�اء ال�دعوى ،إج�راء م�ن إجراءاته�ا لهاتخذ خالي
 .۱/۲۷٤الموسوعة الجنائية اإلسإلمية 

عي��ة والقانوني��ة وأ ��باب ال��رد عل��ى الططب��ات المهم��ة بي��ان األس��باب الواق) التس��بيب: ۱۰۰(
اللوهرية التي قادت الكاضي إلى حلاكك الذي انتهى إلي�ه . انظ�ر: كت�اب تس�بيب والدفوع 

 .۱۷األحكاممالقضائية، عبددهللادمحمد آل خنين  
 .٦٥٥انظر: الوسيططفي قانون المرافعات الكويتي،   )۱۰۱(
اللزائ )۱۰۲( ي  في اإلجراءات  شرح ق�انون اإلج�راءات ، ۳۱۱ية الكويتية،  انظر::الوس

اللزائية،  .٥۹۹ص والمحاكمات 
 انظر: المراجع السابقة.))۱۰۳(
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 .انظر: المراجع السابقة )۱۰٤(
 .انظر: المراجع السابقة))۱۰٥(
، بحث::"أثر غياب المتهم ف�ي مرحل�ة ۸۳۰انظر::الوسيططفي قانون المرافعات،   )۱۰٦(

 .۱٤۱المحاكمة"،  
المرلع ا )۱۰۷(  .لسابقانظر: 
 .انظر: المرجع السابق )۱۰۸(
 .۲۰-۱۹انظر: كتاب تسبيب األحكاك القضائية، عب  هللا محمد آل خنين    )۱۰۹(
 .٦/۲۲٤) األمم ۱۱۰(


