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: ملخص اللبحث  

القضاء على الغائب في الشریعة یھدف ھذا البحث للتعرف على مدى مشروعیة 

اإلسالمیة، ذلك ألن األصل حضور المدعى والمدعي علیھ أمام القاضي، بحیث یقدم كل 

طرف من األطراف األدلة والبراھین التي تأكد صحة موقفھ ودعواه والتي من خاللھا 

  .یصدر القاضي حكمھ في النزاع

) المحكمة(عن بلد الحكم إال أن في كثیر من األحیان یكون المدعي علیھ غائب 

أو ممتنع عن الحضور إلى القاضي، وعلیھ فقد اختلف الفقھاء حول إمكانیة محاكمة 

  .الغائب في تلك الحالة على قولین

ماھیة الغائب عن وقد تناولنا ذلك من خالل مبحثین، في المبحث األول وضحنا 

مسألة، وسبب الخالف القضاء حیث عرفنا المقصود بالغائب و حررنا محل النزاع في ال

وثمرتھ، أما في المبحث الثاني فقد تناولنا بیان أقوال الفقھاء في المسألة مع بیان أدلة 

  .ومناقشتھا، وبیان القول الراجح

القضاء، مشروعیة القضاء ، الغائب، الشریعة اإلسالمیة ،  مجلس  :الكلمات االفتتاحیة

  .عدم حضور المدعي 
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Abstract : 

  This research aims to find out the extent of the legality of 

eliminating the absentee in Islamic law, because the principle is the 

presence of the defendant and the defendant before the judge, so that 

each of the parties provides evidence and evidence that confirms the 

correctness of his position and his case, through which the judge 

issues his judgment in the dispute. 

However, in many cases, the defendant is absent from the 

country of judgment (the court) or abstains from attending the 

judge, and accordingly, the jurists differed about the possibility of 

trying the absentee in that case, based on two opinions. 

We have dealt with this through two studies. In the first one 

we clarified what is absent from the judiciary, where we knew what 

is meant by the absent and we liberated the place of dispute in the 

issue, the reason for the disagreement and its fruit, and in the second 

topic we dealt with the statement of the sayings of the jurists in the 

matter with a statement of evidence and discussion, and a statement 

of the most correct opinion. 

Key words: Legality Of The Judiciary, Absentee , Islamic Law, 

Judicial Council, non-attendance Of The Plaintiff. 
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  مقدمة
ُیعد تحقیق العدل أحد األھداف الرئیسیة التي سعت الشریعة اإلسالمیة لتحقیقھا، 
لھذا اھتمت الشریعة اإلسالمیة بتنظیم مرفق القضاء إذ وضحت الشروط التي یلزم 
توافرھا في القاضي والضوابط التي یجب مراعاتھا عند الفصل بین المتنازعین، وبما 

أثناء نظر الدعوى ویكفل تحقیق العدل وإعطاء كل ذي حق یكفل تحقیق المساواة بینھم 
 .حقھ

فمن عدالة الشریعة اإلسالمیة أنھا ال تضیع حق من الحقوق، فتھتم بوجود 
اإلنسان في ساحة القضاء للدفاع عن نفسھ وتقدیم ما یفید براءاتھ من أدلة وبراھین، لھذا 

فل حمایة حقوقھ والدفاع راعت ضرورة وجود المدعي علیھ في مجلس القضاء وبما یك
  .عنھا بكل دلیل ووسیلة مشروعة

وعلى الجانب األخر فقد راعت مصلحة المدعي ومنحتھ الحق في اللجوء إلى 
القضاء من أجل الوصول إلى حقھ وإال یكون عدم حضور المدعي علیھ أو المتھم سببا 

  .في ضیاع الحق المدعي بھ
حقیق الموازنة بین المصالح فالشریعة اإلسالمیة الغراء قد عملت على ت

المتضاربة للمدعي والمدعي علیھ وبما یكفل تحقیق العدل بین األفراد في المجتمع وینھي 
  .النزاعات ویحقق السلم واالستقرار في الدولة

لھذا نجد الفقھاء قد اھتموا بمسألة القضاء على الغائب ومدى مشروعیة القضاء 
  .لك وھو ما نتناولھ من خالل ھذا البحثعلیھ وقد وقع بینھم خالف كبیر حول ذ

  : أھمیة البحث
تظھر أھمیة ھذا البحث نظراً ألھمیة مسألة القضاء على الغائب وما یترتب 
علیھا من أحكام، ألن تأخیر القضاء على الغائب لحین حضوره قد یترتب علیھ أضرار 

عاوي لتعسف عن ومفاسد كثیره للمدعي، فإذا اشترطنا حضور المدعي علیھ في كافة الد
  .الحضور لمنع القضاء والحكم علیھ، وھنا تظھر أھمیة مشروعیة القضاء على الغائب

  :  أھداف البحث
یھدف ھذا البحث وبصفة أساسیة للتعرف على المقصود بالغائب عن مجلس 

  القضاء
ومدى مشروعیة القضاء والحكم علیھ إذ أمتنع عن الحضور أمام القاضي وآراء 

  .  ي حول ذلك مع بیان أدلة كل قول وتوضیح القول الراجح في المسألةالفقھ اإلسالم
  : إشكالیة البحث وتساؤالتھ

تتمثل إشكالیة ھذا البحث في أن األصل حضور المدعي والمدعي علیھ إلى 
مجلس القضاء، بحیث یقدم كالً منھما ما یفید صدق ما یدعیھ ومن خاللھ یقوم القاضي 

.تمحیص األدلة والبراھین وبما یكفل إعطاء كل ذي حق حقھبالحكم والفصل بینھم بعد   
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إال أن المدعي علیھ قد یغیب عن الحضور إلى مجلس القضاء مما یترتب علیھ 
ضیاع حقوق المدعي وإصابتھ بإضرار كثیرة، وعلیھ فإن إشكالیة ھذا الموضوع تتمثل 

ئب في الشریعة ما مدى مشروعیة القضاء على الغا: في الجواب على التساؤل التالي
 اإلسالمیة؟

ویتفرع عن ذلك التساؤل العدید من األسئلة الفرعیة األخرى والتي تتمثل فیما 
:یأتي  

من ھو الغائب عن مجلس القضاء؟ -  
ما أدلة القائلون بعدم جواز القضاء على الغائب؟ -  
ما أدلة القائلون بمشروعیة القضاء على الغائب؟ -  
مسألة؟  ما الرأي الراجح في تلك ال -  
 

:منھج البحث  
یعتمد الباحث في تناول ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي بحیث یتناول 

قبل بیان حكمھا لیّتضح المقصود من ، الباحث تصویر المسألة المراد بحثھا تصویراً دقیقاً 
والمصطلحات الواردة فیھا ، مع بیان األلفاظ -إن احتاجت المسألة إلى تصویر-دراستھا 

ن احتاجت، وبیان كل قول في المسألة ودلیلھ مناقشاً تلك األدلة وموضحاً القول الراجح إ
  . في نھایة المسألة

  
  :تقسیم البحث

من أجل توضیح وبیان كافة الجوانب المتعلقة بالمسألة محل البحث، فقد تم تقسیم 
-العلمي تشمل بیان أھمیة البحث وأھدافھ وإشكالیتھ والمنھج–ھذا البحث إلى مقدمة 

 . ومبحثین وخاتمة



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

     

- ٢٩٥٥ - 

 

  

  املبحث األول

  ماهية الغائب عن القضاء

األصل أن یحضر الخصوم المدعي والمدعي علیھ أمام القاضي في مجلس 
القضاء، لكن قد یكون المدعي علیھ غائباً  عن بلد الحكم أو یكون ممتنعاً عن الحضور 

ئب ونحرر محل النزاع في فیسمى في تلك الحالة غائباً، وفیما یلي نوضح تعریف الغا
  . المسالة وسبب الخالف وثمرتھ وذلك من خالل مطلبین

  اطب اول

 ا  زاعل اب وف ار  

  :أوالً تعریف الغائب
بمعني بان و َبُعَد   والمصدر "  غاب"أسم فاعل من الفعل الثالثي  :الغائب لغة 

ر ُیَقال َغاَب فَالن بعد َوَغاَب فَالن َعن غیبا وغیبة وغیبوبة وغیابا خالف شھد َوحض
ِبَالده َسافر َوَغاَبْت الشَّْمس َوَغیرَھا غربت واستترت َعن اْلعین َوالشَّْيء ِفي الشَّْيء 
توارى ِفیِھ َوُیَقال َغاَب َعنُھ اْألَمر َخفِي وعي فَالن أَو حسھ غیبوبة َفقده َوفَُالًنا غیَبة ذكر 

  . )١(ي َیْسُترَھا ویسوؤه ذكرَھا َفُھَو َغائِبمن َوَرائھ عیوبھ الَّتِ 
یقصد بالغائب في إطار ھذا البحث بأنھ الخصم المدعي علیھ : الغائب اصطالحاً 

لكنھ ممتنع عن ) المحكمة(أو حالھ وجوده في بلد ) المحكمة(إذا كان خارج بلد الحكم 
إما الختفائھ الحضور إلیھا، وال یقدر القاضي على إحضاره إما لسلطتھ وتعززه، و

  .)٢(وتستره 
  :ثانیاً تحریر محل النزاع في المسألة 
  :ال یخلو أمر الغائب من ثالث حاالت

  .أن یكون غائبا عن الحكم حاضرا في مجلسھ :الحالة األولى
  .حاضرا في بلده، أن یكون غائبا عن مجلس الحكم :الحالة الثانیة
  .أن یكون غائبا عن بلد الحكم :الحالة الثالثة

ما الحالة األولى فقد اتفق الفقھاء على عدم جواز القضاء على الغائب عن فأ
فأما القضاء على الغائب بعد سماع البینة : "یقول الماوردي، الحكم الحاضر في مجلسھ

أن یكون غائبا عن الحكم حاضرا في : أحدھا: علیھ فال تخلو غیبتھ من ثالثة أحوال
وإمضاء الحكم علیھ بعد إعالمھ، وھذا ، حضورهفال یجوز الحكم علیھ إال بعد ، مجلسھ

  . )٣("متفق علیھ وإن اختلف في معناه

                                      
  )٦٦٧/ ٢(المعجم الوسیط للزیات )١( 
  )٦/٣٥٥(، كشاف القناع للبھوتى )٢/٤٠٠(فتح القدیر للشوكاني  )٢( 
  )١٦/٥٩١(حاوي الكبیر للماوردي  ال) ٣( 
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، وأما الحالة الثانیة فقد وقع االختالف فیھا بین الشافعیة والحنابلة بین مجوز
وأما الحنابلة فال یرون القضاء على الغائب عن ، فالشافعیة لھم وجھان في ذلك، ومانع

أن یكون غائبا عن مجلس الحكم : والحال الثالثة...... لدمجلس الحكم الحاضر في الب
  .)١(.."وحاضرا في بلده

أو قریب منھ إذا لم یمنع من ، فأما الحاضر في البلد: فصل: "وقال ابن قدامة
وقال أصحاب الشافعي ، فال یقضى علیھ قبل حضوره في قول أكثر أھل العلم، الحضور

  .)٢("نھ غائب عن البلدفي وجھ لھم أنھ یقضى علیھ في غیبتھ أل
وإلیھا تنصرف ، فھي محل البحث والدراسة، وأما الحالة الثالثة من أحوال الغائب

وذكر ، وقبل الشروع في بسط أقوال أھل العلم، األذھان عند الحدیث عن محاكمة الغائب
على أن ذلك ال یتأتى عند ، اختالفھم البد من اإلشارة إلى ضابط الغیبة عن بلد الحكم

أما  -كما سیأتي–حناف؛ كون المشھور من مذھبھم عدم القضاء على الغائب مطلقا األ
فإنھم یختلفون في تحدید الغیبة التي یصح فیھا القضاء على ، بقیة المذاھب األخرى

ومن ھنا جاء ، والشافعیة، كما حصل عند المالكیة، حتى في المذھب الواحد، الغائب
ومانع، وھذا اضطراب في النقل؛ إذ أن ، مجّوزاالختالف في النقل عن المذاھب بین 

فال بد من ، تعمیم قول المذھب على الغائب مطلقا دون تحدید المقصود بالغیبة خطأ
فعند المالكیة وقع الخالف ، معرفة من المراد بالحكم حتى یصح العزو إلى المذھب المراد

حیث نقل ، )٣(والتحصیلوقد بین ذلك ابن رشد الجد في كتابھ البیان ، في تعیین الغائب
أما الدین : وسئل مالك عن الرجل الغائب ھل یقضى علیھ؟ فقال مالك: "عن القاضي قولھ

: )٤(قال سحنون. فإنھ یقضي علیھ، وأما كل شيء كانت فیھ حجج فإنھ ال یقضى علیھ
: الغائب في مذھب مالك على ثالثة أقسام: قال القاضي. والدین مثلھ یكون فیھ الحجج

غائب قریب الغیبة على مسیرة الیوم والیومین والثالثة، فھذا یكتب إلیھ ویعذر إلیھ أحدھا 
فإما وكل وإما قدم، فإن لم یفعل حكم علیھ في الدین، وبیع فیھ مالھ من أصل . في كل حق

والعتاق ، وغیره، وفي استحقاق العروض والحیوان واألصول وجمیع األشیاء من الطالق
والثاني غائب بعید الغیبة على مسیرة . حجة في شيء من ذلكوغیر ذلك، ولم یرج لھ 

واألصول من الدیون ، العشرة األیام وشبھھا، فھذا یحكم علیھ فیما عدا استحقاق الرباع
والثالث غائب منقطع الغیبة مثل مكة . والحیوان والعروض، وترجى لھ الحجة في ذلك

كم علیھ في كل شيء من الدیون من إفریقیة والمدینة من األندلس وخراسان، فھذا یح

                                      
 )١٦/٥٩٢(الحاوي الكبیر للماوردي  ) ١( 
  )١١/٤٨٦(المغني البن قدامة ) ٢( 
  ).١٨١-١٨٠/ ٩(البیان والتحصیل البن رشد ) ٣( 
عبد السالم بن سعید بن حبیب، أبو سعید التنوخي القیرواني، وسحنون لقبھ، ولد في القیروان : ھو) ٤( 

قاض، فقیھ مالكي، شیخ عصره وعالم وقتھ، انتھت إلیھ رئاسة العلم في  ، وھو)ھـ ١٦٠(سنة 
 ٢٣٤(المغرب، روى المدونة في فروع المالكیة، عن عبد الرحمن بن قاسم، ولي القضاء بھا سنة 

: ص(شجرة النور الزكیة البن مخلوف : ینظر). ھـ ٢٤٠(، واستمر إلى أن توفي بھا سنة )ھـ
  ).١٦٠: ص(فرحون ، الدیباج المذھب البن )٦٩
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والعروض والحیوان والرباع واألصول، وترجى لھ الحجة في ذلك، فالغائب الذي تكلم 
علیھ في المدونة ھو الغائب على مسیرة العشرة األیام وشبھھا؛ ألن ھذه الغیبة ھي التي 

ي یقضى علیھ فیھا عند مالك في الدیون والحیوان والعروض، وال یقضى علیھ فیھا ف
الرباع واألصول التي تكون فیھا الحجج، ولم یتكلم في الروایة على الحیوان والعروض، 

، وإرادتھ أنھ یحكم علیھ فیھا كالدیون، وھو نص قول ابن القاسم في رسم الكراء
واألقضیة من سماع أصبغ، وترجى لھ الحجة عند مالك فیما یقضي بھ علیھ من ذلك، فإن 

أو عداوة رجع فیما حكم بھ علیھ من الحیوان ، بھا بإسفاهجرح البینة التي حكم علیھ 
. والعروض، وفیما قضى عنھ من الدیون، ولم یرد ما بیع علیھ فیھا؛ ألنھ بیع بوجھ شبھة

وذھب سحنون إلى مذھب ابن الماجشون في أنھ یقضى علیھ في ھذه الغیبة في الرباع 
إنھ یقضى علیھ : یقول. ن فیھ الحججوالدین مثلھ یكو: وغیرھا، وإلى مذھبھ ھذا نحا بقولھ

في الرباع وإن كانت فیھا الحجج كما یقضى في الدین، إذ قد یكون فیھ الحجج وال یرجع 
  ".في شيء من ذلك عندھما بتجریح البینة التي حكم علیھ بھا

، وكذلك الشافعیة اختلفوا في ضابط الغیبة التي یصح القضاء فیھا على الغائب
وظاھر أن العبرة في : ")١(عند بیان ذلك، ي في شرحھ على المنھاجقال ابن حجر الھیثم

ذلك بالیوم المعتدل، ویظھر أن المراد زمن المحاكمة المعتدلة من دعوى، وجواب، 
وإقامة بینة حاضرة، أو حلف، وتعدیلھا، وأن العبرة بسیر األثقال؛ ألنھ المنضبط المعول 

ل طریقان، وھو بأحدھما على المسافة، علیھ في نحو مسافة القصر، وأنھ لو كان لمح
وباآلخر على دونھا فإن كانت القصیرة، وعرة جدا لم تعتبر، وإال اعتبرت، وقدمت في 

: وقیل، ولو كان لمقصده طریقان ما لھ تعلق بذلك فراجعھ: صالة المسافر في شرح قولھ
لھ حیث ھي مسافة القصر؛ ألن الشرع اعتبرھا في مواضع، ویرد بوضوح الفرق ھذا ك

كان في محل والیة القاضي، وإال سمع الدعوى علیھ، والبینة، وحكم، وكاتب، وإن قربت 
  ".قالھ الماوردي، وغیره

  
أما الحنابلة فالغیبة التي تجوز الحكم على الغائب عندھم منضبطة محددة بمسافة 

  .)٢(ولم یختلفوا في ذلك، القصر
على محاكمة الغائب عن وعلى ذلك فإن محل الدراسة في ھذا البحث ینصب 

، وھو الغائب البعید المعروف المكان، البلد المراد عند أصحاب المذاھب بمقصودة األبعد
أو الغائب الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم، ویخرج من ذلك مسائل الحكم على 

 وھذا ما خلص إلیھ ابن رشد الحفید حیث قال، والمستتر، وفاقد األھلیة، والمیت، المفقود
فأما القضاء . وفي القضاء على أھل الكتاب، واختلفوا في الغائب: "عند سرد الخالف

                                      
  ).١٨٧/ ١٠(تحفة المحتاج  للھیتمي ) ١( 
  )١١/٤٨٦(المغني البن قدامة : انظر) ٢( 
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: یقضي على الغائب البعید الغیبة، وقال أبو حنیفة: فإن مالكا، والشافعي قاال، على الغائب
  . )١("إلخ.... ال یقضي على الغائب أصال

ب اطا  

رو ا  فب ا  

  :الف في مسألة القضاء على الغائبسبب الخ: أوال
نوضح أن ، ومآخذھم في ھذه المسألة، ودراسة أدلتھم، قبل بیان أقوال أھل العلم

  : سبب اختالفھم في حكم القضاء على الغائب یرجع إلى ما یلي
، والتي یتمسك كل فریق بطرف منھا، أن األدلة الواردة في ھذه المسألة :أوال

وھذا مما سّوغ الخالف في ، وإما من حیث الداللة، ثبوتأدلة ظنیة، إما من حیث ال
  .وأتاح االجتھاد فیھا، المسألة

أم ، ھل ھو حكم، االختالف فیما یرد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :ثانیا
فقد اختلف الفقھاء في توجیھ أمره علیھ الصالة  - كما في واقعة ھند بنت عتبة –فتوى 

ھل ذلك یجري مجرى ، ھا مع غیبة أبي سفیان رضي هللا عنھوالسالم لھا بأن تأخذ نفقت
  أم الحكم؟ ، الفتوى

ومن قال بأنھا فتوى، منع من ، فمن رأى أن ذلك حكم صحح الحكم على الغائب
  .الحكم على الغائب

عدم وجود ضابط معین للغیبة التي تمنع من القضاء على الغائب؛ إذ ھي  :ثالثا
، ك یرد المخالفون على بعضھم بالممتنع عند القائل بھولذل، محل خالف كما سبق بیانھ

وكذلك تعدد ، ومقدار الغائب، وذلك لعدم وجود ضابط متفق علیھ یحدد المراد بالغائب
  .وحكما، بعدا وقربا، حاالت الغیاب
وما یمكن أن یكون سببا لالختالف في ھذه المسألة ھو مدى االعتماد على  :رابعا

، أم ال بد أن تسلم من معارضة المدعى علیھ، بناء علیھا بذاتھا فھل یصدر الحكم، البینات
فھل البد من عرضھا على المدعى ، بحیث أنھ في حال اعتبرھا القاضي بینات موصلة

أو غلب على ظنھ صدق البینة ، أم أن القاضي إذا تحقق لدیھ، علیھ وسماع قدحھ فیھا
، ى ذلك صحح الحكم على الغائبفمن رأ، حكم بموجبھا دون اعتبار لقدح المدعى علیھ

ومن رأى أن البینة ال تكون بینة موصلة إال بعد سالمتھا من القوادح المعتبرة الصادرة 
  .منع من الحكم على الغائب، من المدعى علیھ

  

                                      
 ).٤/٢٥٥(بدایة المجتھد البن رشد الحفید ) ١( 
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  :نوع الخالف وثمرتھ: ثانیا
، وباعتبار حقیقتھ، ھو خالف فقھي جائز، الخالف في ھذه المسألة باعتبار حكمھ

وأما باعتبار ، ف تضاّد؛ ألن كل قول من األقوال یقتضي ما یضاّد القول اآلخرفھو خال
فھو ، وباعتبار الثبات والطروء، تترتب على كل قول أحكامھ، فھو خالف معنوي، ثمرتھ

  .خالف ثابت
  

  : ثمرة الخالف
تظھر ثمرة الخالف في ھذه المسألة في صحة الحكم على الغائب إذا تحققت 

فمن ، وكذلك تظھر في اعتبار البینة وحدھا موجبة للحكم من عدمھ، ذلكمن عدم ، غیبتھ
ومن منع الحكم على ، فقد اعتبر البینة موجبة للحكم بذاتھا، صحح الحكم على الغائب

بل ال بد من عرضھا على المدعى علیھ ، الغائب فلم یعتبر البینة موصلة للحكم بذاتھا
  .وسماع ما لدیھ حیالھا
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  املبحث الثاني

  أقوال الفقهاء يف القضاء على الغائب

بعد أن وضحنا فیما سبق تعریف الغائب عن القضاء وحرراً وجھ النزاع في 
المسألة، فقد اختلفت أقوال الفقھاء حول مدى مشروعیة القضاء على الغائب، ویمكن 
حصر ھذا الخالف في قولین، نوضحھما فیما یأتي ثم نبین القول الراجح وذلك من خالل 

  .لبینمط

  اطب اول

  اون دم واز اء  اب

وھذا ، ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأنھ ال یجوز القضاء على الغائب مطلقا
  .)٢(وھو روایة عند الحنابلة، )١(مذھب الحنفیة في المشھور عنھم

واختلف النقل عنھم، یقول ، على أن األحناف لم ینضبط أصلھم في ھذه المسألة
فلذا فسرنا كالم المصنف بعدم الصحة ال بعدم الحل، واألولى أن یفسر بعدم : "بن نجیما

وقدمنا خالف التصحیح في نفاذ القضاء ، فإنھ ینفذ، إذا نفذه قاض آخر یراه: النفاذ؛ لقولھم
ورجح ، الفتوى على النفاذ: وفي الخالصة والبزازیة، على الغائب فصحح الشارح عدمھ

وأنھ ال بد من إمضاء قاض آخر؛ ألن االختالف في نفس ، دیراألول في فتح الق
 .)٣("القضاء

، قد اضطرب آراؤھم: ")٤(وأدق من ذلك ما جاء في جامع الفصولین قولھ 
ولم ینقل عنھم أصل قوي ظاھر ، ولم یصف، وعلیھ، وبیانھم في مسائل الحكم للغائب

أن یتأمل في الوقائع وال إشكال فالظاھر عندي ، یبنى علیھ الفروع بال اضطراب
  .)٥("ویالحظ الحرج والضرورات فیفتى بحسبھا جوازا أو فسادا، ویحتاط

                                      
  ).١٧/ ٧(البحر الرائق البن نجیم ، )٢٢٢/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١( 
اإلنصاف ، )٤٥٥/ ١١(رح الكبیر البن قدامة الش، )٤٨٦/ ١١(المغني البن قدامة  : انظر) ٢( 

  ).٢٩٨/ ١١(للمرداوي 
  ).١٧/ ٧(البحر الرائق البن نجیم ) ٣( 
  )١/٤٣(فتح القدیر للشوكاني )   ٤( 
ومن وافقھا من ، بیان الخالف في ھذه المسألة حسب األقوال المشھورة والمعتمدة في المذھب) ٥( 

، على أن للفقھاء اجتھادات - أي من حیث المبدأ–ة والخالف في أصل المسأل، المذاھب األخرى
أم ، یكون مطلقا= = من حیث صحة الحكم على الغائب ھل ، وتفریعات على ھذه المسألة، وأقوال

  ... أم في المنقول وغیره إلخ، وھل یكون في المنقول فقط، في حقوق اآلدمیین فقط
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  :وقد استدل أصحاب ھذا القول على عدم جواز القضاء على الغائب بما یأتي
  :أوالً من السنة النبویة

قال لي رسول هللا صلى هللا : ما رواه علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ قال -١
  : علیھ وسلم
  
ِل َحتَّى َتْسَمَع َكَالَم اآلَخِر، َفَسْوَف َتْدِري « إَِذا َتَقاَضى إِلَْیَك َرُجَالِن، َفَال َتْقِض لِألَوَّ

  .)١())َفَما ِزْلُت َقاِضًیا َبْعدُ : ((، قال علي»َكْیَف َتْقِضي
  :وجھ الداللة
قبل  عن القضاء ألحد الخصمین -علیھ الصالة والسالم  -نھاه : "قال الكاساني

والقضاء بالحق للمدعي حال غیبة المدعى علیھ قضاء ألحد ، سماع كالم اآلخر
  .)٢("قبل سماع كالم اآلخر، الخصمین

  :نوقش ھذا الدلیل من وجھین
، وھو مدلس، )٣(أن ھذا الحدیث ال یصح سندا؛ ألن في سنده شریكا :الوجھ األول

قال ، وھو ساقط مطرح، )٥(وحنش بن المعتمر، وھو یقبل التلقین، )٤(وسماك بن حرب
فساقط؛ ألن شریكا  -صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  -أما الخبر عن رسول هللا : "ابن حزم

  .)٦("مدلس، وسماك بن حرب یقبل التلقین، وحنش بن المعتمر ساقط مطرح
أنھ لو صح ھذا الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فال  :الوجھ الثاني

ثم لو صحت األخبار التي : "بن حزم في جوابھ عن ھذا الحدیثحجة لھم فیھ؛ یقول ا
أن : أن ال یقضى على غائب، بل فیھا: لما كان لھم بھا متعلق أصال؛ ألنھ لیس فیھا، قدمنا

وال . وھذا شيء ال نخالفھم فیھ -ال یقضى على حاضر بدعوى خصمھ دون سماع حجتھ 
كن بالذي أمر هللا تعالى بھ من وال غائب بقول خصمھ، ول، یجوز أن یقضى على حاضر

  .)٧("البینة العادلة فقط

                                      
القاضي ال یقضي بین الخصمین حتى یسمع الترمذي في كتاب األحكام، باب ما جاء في : أخرجھ) ١( 

  ".حدیث حسن: "، وقال)١٣٣١(، رقم )٦١٠/ ٣(كالمھما، 
  .)٢٢٢/ ٦(للكاساني بدائع الصنائع ) ٢( 
، وھو إمام )ھـ ٩٥(شریك بن عبد هللا بن أبي شریك النخعي أبو عبد هللا الكوفي، ولد سنة : ھو) ٣( 

، )٤٦٢/ ١٢(تھذیب الكمال للكلبي : ینظر). ھـ ١٧٧(محدث لكنھ لین في الروایة، وتوفي سنة 
  ).٢٠٠/ ٨(سیر أعالم النبالء للذھبي 

سماك بن حرب بن أوس أبو المغیرة الذھلي، من أدرك ثمانین من أصحاب النبي صلى هللا : ھو) ٤( 
/ ١٢(تھذیب الكمال للكلبي : ینظر). ھـ ١٢٣(علیھ وسلم، وقد تكلم في بعض مرویاتھ، توفي سنة 

  ).٢٤٥/ ٥(سیر أعالم النبالء للذھبي ، )١١٥
ابن ربیعة الكناني، ثم الكوفي، من الرواة، لكن تكلم في حفظھ : حنش بن المعتمر ویقال: ھو) ٥( 

  )٤٣٢/ ٧(تھذیب الكمال للكلبي : ینظر. وروایتھ
 ).٨/٤٣٧(المحلى البن حزم )٦( 
 ).٨/٤٣٧(المحلى البن حزم ) ٧( 
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: أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قال: ما روتھ أم سلمة رضي هللا عنھا -٢
تِِھ ِمْن َبْعٍض،(( ، َولََعلَّ َبْعَضُكْم أَْن َیُكوَن أَْلَحَن بُِحجَّ ُكْم َتْخَتِصُموَن إِلَيَّ َما أََنا َبَشٌر، َوإِنَّ  إِنَّ
َما أَْقَطُع وَ  أَْقِضَي لَُھ َعلَى َنْحِو َما أَْسَمُع، َفَمْن َقَضْیُت لَُھ ِمْن َحقِّ أَِخیِھ َشْیًئا َفالَ َیأُْخْذ، َفإِنَّ

ارِ    .)١())لَُھ قِْطَعًة ِمَن النَّ
  :وجھ الداللة

فدل على ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم علق الحكم على ما یسمع من الخصمین
  .)٢(ى غائب حتى یسمع منھأنھ ال یحكم عل

  :نوقش ھذا الدلیل بما یلي
إذ غایة ما ، أن ھذا الحدیث لیس فیھ ما یدل على عدم جواز الحكم على الغائب

وأن القاضي مأمور بالنظر في ، وعدم اصطناع الحجج، فیھ الحث على قول العدل
نھ ال یحكم إال ولو كان كذلك لتعطلت األحكام؛ إذ ال یوجد قائل یقول بأ، ظواھر األمور

والمستتر بعد ، فالجمیع قد جوز الحكم على الممتنع، بحضور الخصم على اإلطالق
، وبذلك تضیع الحقوق، وإال لما حضر خصم یعلم أنھ سیحكم علیھ، وإنذاره، إعالمھ

وھذا ما ال تقره الشریعة ، ویجترئ أھل الظلم والعدوان على أكل أموال الناس بالباطل
  .اإلسالمیة بحال

  :ثانیاً من المعقول
فال یصح اإللزام ، أن القضاء إلزام بحق، ولیس للقاضي والیة على الغائب -١

  .)٣(علیھ بالقضاء؛ ألنھ لم یظھر عجزه عن الطعن بسبب الغیبة
  :نوقش ھذا االستدالل بما یلي

بل متى قامت البینة الموصلة ، أن اإللزام بالحق ال یتوقف على حضور الخصم
  .اُحكم بھ، للحق

وال نزاع مع غیاب ، والخصومة، أن القضاء شرع ألجل قطع النزاع -٢
والحكم بالبینة؛ إذ ، و ال یستوي الحكم بموجب اإلقرار، الخصم؛ لعدم تحقق اإلنكار منھ

  .)٤(أما البینة فمتعدیة إلى غیره، أن اإلقرار قاصر على المقر
  :نوقش ھذا االستدالل بما یلي

وال فرق بین الحكم ، غیاب الخصم مداره على البینة أنھ سبق بیان أن الحكم في
فإذا اقترنت ، أو بإقرار الخصم؛ إذ الدعوى ال تصح إال في مواجھة خصم معین، بھا

  .ویعامل الغائب معاملة المنكر، ببینة صحیحة ُحكم بھا

                                      
/ ٣(ظالم والغصب، باب إثم من خاصم في باطل، وھو یعلمھ، أخرجھ البخاري في كتاب الم)١( 

/ ٣(، ومسلم في كتاب األقضیة، باب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة، )٢٤٥٨(، رقم )١٣١
 ).١٧١٣(، رقم )١٣٣٧

 )٩٢/ ٧(االستذكار ألبو عمر القرطبي )٢( 
  ).١٤٩/ ٨(المحیط البرھاني ألبو المعالي برھان : انظر) ٣( 
  ).٥/٤٩٤(فتح القدیر للشوكاني  : انظر) ٤( 
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، أن القضاء على الغائب قد یتطرق إلیھ بعض االحتماالت التي تفسد الحكم -٣
  . )١(وغیر ذلك من االحتماالت فلم یجز، أو كون الشاھد مجروحا، براءواإل، كالقضاء

  
  :نوقش ھذا االستدالل بما یلي

، ولو اعتبرت لتعطل القضاء بالكلیة، ولیست یقینیة، أن ھذه اللوازم احتمالیة 
وھذه االحتماالت ال تتوقف ، حتى على الحاضر؛ إذ أن القضاء إنما یكون على الظاھر

، واالحتیاط، كما أن القاضي مأمور بالتحري، غال عبرة بھا، معلى حضور الخص
  . ویتأكد ذلك في غیاب الخصم أكثر منھ في حضوره، واالستیثاق

  

ب اطا  

  اون واز ام  اب

وتصح محاكمتھ ، أنھ یجوز الحكم على الغائب ذھب أصحاب ھذا القول إلى
، وطلب المدعي من القاضي سماع دعواه، ى غائبفإذا ُرفع للقاضي دعوى عل، مطلقا

  .فعلى القاضي أن یسمعھا ویحكم بموجبھا، وبیناتھ
والمعتمد عند ، )٣(والشافعیة، )٢(من المالكیة، وھذا مذھب جمھور أھل العلم

  . )٥(والظاھریة، )٤(وھو مشھور المذھب، الحنابلة
  :یأتي واستدل أصحاب ھذا القول على جواز الحكم على الغائب بما

  :أوالً من القرآن الكریم
ِ َولَْو : استدلوا  بقولھ تعالى اِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَھَداَء ِ�َّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ﴿ َیا أَیُّ

  ].١٣٥: النساء[َعلَٰى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْیِن َواْألَْقَرِبیَن ۚ ﴾ 
، والقسط، ولم یخص حاضرا من غائب أن هللا تعالى أمر بالعدل: وجھ الداللة

  .)٦(فصح وجوب الحكم على الغائب كما ھو على الحاضر

                                      
  ).٢٤١/ ٤(الكافي ألبو عمر القرطبي : انظر) ١( 
تبصرة الحكام البن ، )١١٣/ ١٠(الذخیرة للقرافي ، )٢٥٥/ ٤(بدایة المجتھد رشد الحفید : انظر) ٢( 

  ).١٤٥/ ٦(مواھب الجلیل ). ١٦٢/ ٤(حاشیة الدسوقي ، )١/٧٦(فرحون 
نھایة المحتاج ، )٤٩٩/ ١٨(للجویني  نھایة المطلب، )١٦/٥٩٢(وردي الحاوي الكبیر للما: انظر) ٣( 

  ).٢٦٨/ ٨(للرملي 
اإلنصاف ، )٤٥٦/ ٢(حاشیة اللبدي على نیل المآرب ، )٤٨٦/ ١١(المغني البن قدامة  :انظر) ٤( 

  ).٢٩٨/ ١١(للمرداوي 
  ).٤٣٤/ ٨(باآلثار البن حزم  المحلى: انظر) ٥( 
 ).٤٣٨/ ٨(م المحلى باآلثار البن حز) ٦( 
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  :ثانیاً من السنة النبویة
ِ : بما روي عن عائشة رضي هللا عنھا، أن ھند بنت عتبة، قالت-١ َیا َرُسوَل هللاَّ

َولَِدي، إِالَّ َما أََخْذُت ِمْنُھ َوُھَو الَ إِنَّ أََبا ُسْفَیاَن َرُجٌل َشِحیٌح َولَْیَس ُیْعِطیِني َما َیْكِفیِني وَ 
  .)١())»ُخِذي َما َیْكِفیِك َوَولََدِك، ِباْلَمْعُروفِ «: َیْعلَُم، َفَقالَ 

مع أن أبا سفیان ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم لھند بنت عتبة :وجھ الداللة
لما حكم علیھ ، اولو لم یكن القضاء على الغائب جائز، كان غائبا عن مجلس الحكم
  .)٢(الصالة والسالم إال بحضوره

ومما یدل على ذلك االستفھام في ، أن ھذا من قبیل الفتوى :نوقش ھذا الدلیل
وألنھ فوض تقدیر ، كما جاء في بعض الروایات، )٣())ھل علّى جناح: ((القصة في قولھا
تحلفھا على ما وألنھ لم یس، ولو كان قضاء لم یفوضھ إلى المدعى، االستحقاق إلیھا

  .)٤(وال كلفھا البینة، ادعتھ
  :وأجیب عن ھذا االعتراض بما یلي

 ))خذي: ((حیث قال لھا، أن ھذا قضاء ولیس فتوى بدلیل التعبیر بصیغة األمر

وألن األغلب من تصرفاتھ صلى ، ال حرج علیك إذا أخذت: ولو كان فتیا لقال مثال، )٥(
أشكل على : تنبیھ: "ابن حجر في شرحھ للحدیثیقول . هللا علیھ وسلم إنما ھو الحكم

حیث ، بعضھم استدالل البخاري بھذا الحدیث على مسألة الظفر في كتاب األشخاص
واستداللھ بھ على جواز القضاء على ، ترجم لھ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمھ

ة ھند كانت الغائب؛ ألن االستدالل بھ على مسألة الظفر ال تكون إال على القول بأن مسأل
واالستدالل بھ على مسألة القضاء على الغائب ال یكون إال على ، على طریق الفتوى

فإنھ ینزل منزلة ، والجواب أن یقال كل حكم یصدر من الشارع، القول بأنھا كانت حكما
فیصح االستدالل بھذه القصة للمسألتین وهللا ، اإلفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة

  .)٦("أعلم

                                      
أخرجھ البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ ما یكفیھا )١( 

/ ٣(، ومسلم في كتاب األقضیة، باب قضیة ھند، )٥٣٦٤(، رقم )٦٥/ ٧(وولدھا بالمعروف، 
  ).١٧١٤(، رقم )١٣٣٨

  )١٦٧/ ٣(معالم السنن للخطابي : انظر) ٢( 
/ ٣(لبخاري في كتاب البیوع، باب من أجرى أمر األمصار على ما یتعارفون بینھم، ا: أخرجھ) ٣( 

  ).٢٢١١(، رقم )٧٨
مغني المحتاج ، )٢٠٣/ ٤(اإلشراف البن المنذر : وانظر أیضا، )٩/٥١١(فتح الباري البن حجر ) ٤( 

  ).٣٨٣ /٦(نیل األوطار للشوكاني ، )١١/٤٨٦(المغني البن قدامة ، )٣٠٨/ ٦(مغني المحتاج (

  ١٥سبق تخریجھ ص) ٥( 
  ).٥١١/ ٩(فتح الباري البن حجر ) ٦( 



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

     

- ٢٩٦٥ - 

 

  

قدم رھط من عرینة على النبي : رضي هللا عنھ، قال )١(بما روي عن أنس -٢
لَْو َخَرْجُتْم : ((صلى هللا علیھ وسلم، فاجتووا المدینة، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  ن اإلسالم، ففعلوا، فلما صحوا ارتدوا ع )٢( ))إِلَى َذْوٍد لََنا، َفَشِرْبُتْم ِمْن أَْلَبانَِھا َوأَْبَوالَِھا
  

وقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واستاقوا اإلبل، وحاربوا هللا ورسولھ، 
  .فبعث النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأخذوا، فقطع أیدیھم، وأرجلھم، وسمل أعینھم

حكم بقطع أیدیھم ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما بلغھ ما فعلوه :وجھ الداللة
وفي ذلك داللة صریحة على جواز الحكم ، وھم غّیب عن المدینة، وأرجلھم من خالف

ففي حقوق العباد من ، فإذا جاز ذلك في حقوق هللا، مع أنھ حكم لحق هللا، على الغائب
  .)٣(باب أولى

  :نوقش ھذا االستالل بما یلي
فبعث في أثرھم : ((-كما عند مسلم في صحیحھ–أنھ ورد في بعض الروایات 

  .)٤())...فأتي بھم، فقطع أیدیھم، وأرجلھم، وسمل أعینھم
، بل حكم علیھم بعدما أتي بھم، فدلت ھذه الروایة على أنھ لیس حكم على الغائب

  .وبھذا ال حجة في ھذا الحدیث على القضاء على الغائب
أََما َعلِْمَت أَنَّ : ، قال لھ)٥(بي موسى، أن معاویة بن أبي سفیانبما روي عن أ -٣

َعَدا اْلَمْوِعَد، َفَجاَء  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن إَِذا اْخَتَصَم إِلَْیِھ اْلَخْصَماِن، فاتَّ َرُسوَل هللاَّ
ِ َصلَّى هللاُ   َعلَْیِھ َوَسلََّم لِلَِّذي َجاَء َعلَى الَِّذي لَْم أََحُدُھَما َولَْم َیأِْت اْآلَخُر َقَضى َرُسوُل هللاَّ

                                      
أنس بن مالك بن النضر األنصاري النجاري أبو حمزة المدني، صاحُب رسول هللا صلى هللا : ھو) ١( 

اللھم أكثر مالھ وولده، وأطل : (علیھ وسلم، وخادمھ، دعا لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال
). ھـ٩٣(ر من بقي بالبصرة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، مات سنة وھو آخ). حیاتھ
/ ١(، تذكرة الحفاظ )٢٩٤/ ١(، أسد الغابة )١٠٩/ ١(االستیعاب في معرفة األصحاب : ینظر
٣٧.(  

، والنسائي في )٣٥٠٣(، رقم )١١٥٨/ ٢(ابن ماجھ في كتاب الطب، باب أبوال اإلبل، : أخرجھ) ٢( 
، رقم )٩٥/ ٧(، ذكر اختالف الناقلین لخبر حمید، عن أنس بن مالك فیھ، كتاب تحریم الدم

أخرجھ البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال : وأصلھ في الصحیحین بلفظ قریب منھ). ٤٠٢٩(
  )٢٣٣(، رقم )٥٦/ ١(اإلبل، والدواب، والغنم ومرابضھا، 

  )٢٥٢/ ٨(شرح صحیح البخارى البن بطال )٣( 
في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب حكم المحاربین والمرتدین، أخرجھ مسلم )  ٤( 

  ).١٦٧١(، رقم )١٢٩٦/ ٣(
أمیر المؤمنین وخلیفة : معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة األموي القرشي: ھو) ٥( 

عد أخیھ یزید بن أبي والّه عمر الشام ب. المسلمین، كان من الَكَتبة الَحَسبة الفصحاء، حلیًما وقوًرا
سفیان وأقره الخلیفة عثمان، ثم استمر إلى أن تولّى الخالفة بعد أن تنازل لھ عنھا الحسن بن علّي 

/ ٣(االستیعاب : ینظر). ھـ ٦٠(مات سنة . واجتمع علیھ الناس، فُسّمي ذلك العام عام الجماعة
  ).١٥١/ ٦(اإلصابة ). ١٤١٦
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اِة َواْلَبِعیِر، َوالَِّذي َنْحُن فِي أَْمِر «: َفَقاَل أَُبو ُموَسى» َیِجئْ  ِة َوالشَّ ابَّ َما َكاَن َذاَك ِفي الدَّ إِنَّ
  .)١(» النَّاسِ 

  :وجھ الداللة
  .وازهفدل على ج، أن ھذا األثر صریح في الداللة على الغائب

  :نوقش من وجھین
  .فقد ضعفھ غیر واحد من أھل العلم، أنھ ضعیف :الوجھ األول
، فلیس فیھ داللة على الحكم على الغائب، أنھ على فرض صحتھ :الوجھ الثاني

وھذا خارج محل ، فیحكم علیھ، أو المستتر عن القضاء، وإنما ھو حكم على الممتنع
  .)٢(على الغائب بالمعنى المرادالنزاع؛ إذ لیس فیھ ما یدل على القضاء 

وھم  -أنھ قد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قضى على أھل خیبر  -٤
أو یحلف ، البینة –رضي هللا عنھ  -)٣(بأن یقیم الحارثیون أولیاء عبد هللا بن سھل -غیب 

من ویسلم إلیھم أو یؤدوا دیتھ، أو یحلف خمسون ، خمسون منھم على قاتلھ من أھل خیبر
  .)٤(یھود أنھم ما قتلوه ویبرءون

  :نوقش ھذا الدلیل 
بدلیل ، أن ھذه الواقعة وقعت في زمن لم تكن خیبر فیھ تحت حكم المسلمین

  الروایة 
، التي في صحیح مسلم أن ھذه الواقعة وقعت وكانت خیبر في صلح مع المسلمین

سعود بن زید ، أن عبد هللا بن سھل بن زید، ومحیصة بن م)٥(فعن بشیر بن یسار
األنصاریین، ثم من بني حارثة خرجا إلى خیبر في زمان رسول هللا صلى هللا علیھ 

، ومعلوم أن الحاكم ال یستدعي )٦(ثم ساق الحدیث ، وسلم، وھي یومئذ صلح، وأھلھا یھود
  .وال یدخل في حكمھ وال سیطرتھ، یستدعي من لیس في والیتھ

                                      
وضعفھ الھیثمي في مجمع ). ٧٥٤١(، رقم )٢٩٦/ ٧(وسط الطبراني في المعجم األ: أخرجھ) ١( 

  ).٧٠١٨(، رقم )١٩٧/ ٤(الزوائد 
  ).٥٤٥(نظریة الدعوى لیاسین : انظر) ٢( 
االستیعاب في معرفة : ینظر. عبد هللا بن سھل األنصاري، صحابي جلیل، وشھد بدرا: ھو) ٣( 

  ).١٠٦/ ٤(الصحابة ، اإلصابة في تمییز )١٦٥/ ٣(، أسد الغابة )٩٢٤/ ٣(األصحاب 
، رقم )١٢٩١/ ٣(مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب القسامة، : أخرجھ) ٤( 

)١٦٦٩.(  
تھذیب األسماء : ینظر. بشیر بن یسار األنصاري الحارثي موالھم المدني، اتفقوا على توثیقھ: ھو) ٥( 

  ).١٨٧/ ٤(، تھذیب الكمال للكلبي )١٣٥/ ١(واللغات 
، رقم )١٢٩١/ ٣(مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب القسامة، : أخرجھ) ٦( 

)١٦٦٩.( 
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  :وأجیب عن ھذا االستدالل
وإنما ھو زیادة من سلیمان ، ح مع المسلمین غیر مسلم بھأن كون خیبر في صل

زاد سلیمان بن بالل عند مسلم في روایتھ عن یحیى بن : "قال ابن حجر، )١(بن بالل
وقد ، وأھلھا یھود، وھي یومئذ صلح، في زمن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم )٢(سعید

ھا فإنھا لما فُتحت أقر النبي والمراد أن ذلك وقع بعد فتح، تقدم بیان ذلك في المغازي
صلى هللا علیھ وسلم أھلھا فیھا على أن یعملوا في المزارع بالشطر مما یخرج منھا كما 

  .)٣("تقدم بیانھ
  :ثالثا اإلجماع

: أنھ قال"  رضي هللا عنھ" فقد روي عن عمر بن الخطاب ، إجماع الصحابة 
قد سبق الحاج فأدان : ھ أن یقالأال إن أسیفع أسیفع جھینة قد  رضي من دینھ وأمانت((

فلیحضر غدا؛ لنقسم مالھ بینھم ، فمن كان لھ علیھ دین،  معرضا، فأصبح قد دین بھ
  .)٤())بالحصص

وقد انتشر ذلك . )٥(وكذلك صح عن عثمان رضي هللا عنھ القضاء على الغائب
الناس  ولیس لھ مع انتشار قولھ في: "قال الماوردي، ولم یعلم لھ مخالف، في الصحابة

  .)٦("مخالف فكان إجماعا
  :نوقش ھذا الدلیل بما یلي

فال یحتج بھ على القضاء ، لیس في ھذا األثر ما یدل على أن األسیفع كان غائبا
  .)٧(على الغائب

                                      
سلیمان بن بالل القرشي التیمي، أبو محمد المدني، ولد في حدود سنة مائة، وكان من أوعیة : ھو) ١( 

عالم النبالء للذھبي ، سیر أ)٣٧٢/ ١١(تھذیب الكمال للكلبي : ینظر). ھـ١٧٢(العلم، توفي سنة 
)٤٢٥/ ٧.(  

یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو بن سھل األنصاري النجاري، أبو سعید المدني، قاضى : ھو) ٢( 
تاریخ دمشق البن عساكر : ینظر). ھـ ١٤٣(المدینة، كان ثقة كثیر الحدیث حجة ثبًتا، وتوفي سنة 

)٢٣٨/ ٦٤.(  
  )٢٣٣/ ١٢(فتح الباري البن حجر) ٣( 
/ ٦(، والبیھقي في السنن الكبرى )٨(، رقم )٧٧٠/ ٢(روایة اللیثي  - ھ مالك في الموطأأخرج) ٤( 

  ).١٤٣٦(، رقم )٢٦٢/ ٥(وضعفھ األلباني في إرواء الغلیل ). ١١٥٩٥(، رقم )٤٩
  ).٤٣٨/ ٨(المحلى باآلثار ) ٥( 
  ).١٦/٥٩٦(الحاوي الكبیر للماوردي  ) ٦( 
  ).١٠/١٤١(لبیھقي الجوھر النقي في الرد على ا: انظر) ٧( 
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  : رابعاً من المعقول
فما الذي یمنع من الحكم إن صحة ، أن سماع البینة على الغائب جائز باالتفاق -١

  .)١(فما الفرق عند غیابھ، حاضرا حكم علیھإذ لو كان ، البینة
أن في االمتناع من القضاء على الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام  -٢

لحفظھا؛ ألنھ یقدر كل مانع منھا أن یغیب، فیبطلھا متواریا أو متباعدا، والشریعة قد 
  .ومنع الضرر، جاءت بحفظ الحقوق

فإن أقر فالبینة موافقة، وإن أنكر ، كارأن الغائب لو حضر لكان بین إقرار وإن -٣
  .)٢(فالبینة حجة فلم یكن في الغیبة مانع من الحكم بالبینة في حالتي إقراره وإنكاره

  

راول اا  

أن  –وهللا العالم  –ومناقشتھا یتبین لي ، وأدلتھم، بعد عرض أقوال الفقھاء
وألنھ السبیل على ، دلوا بھالراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني؛ لقوة ما است

ومنع المتالعبین بھا من اتخاذ الغیبة مفرا من أداء ، وصیانتھا، المحافظة على الحقوق
ومنعت من أكل أموال الناس ، ال سّیما وأن الشریعة حرصت على حفظ الحقوق، الحقوق
وشرعت كل ما یمكن أن ، واألعراض، وكذلك منعت من التعدي على األنفس، بالباطل

، والمنع من الحكم على الغائب یسھم في منع الحقوق على أصحابھا، لة للحفاظ علیھاوسی
و ینبغي على ، على أنھ ال یحكم بمجرد الدعوى، بل ال بد من بینة موصلة إلى ذلك

وإذا كان القضاء ال یكون باإلقرار ، القاضي أن یحتاط مع غیبة الخصم أكثر من حضوره
  .خصم مصانفإن حق ال، أو البینة العادلة

                                      
  ).٨/٤٣٨(المحلى : انظر) ١( 
 ).١١/٤٨٦(المغني البن قدامة : انظر) ٢( 
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  خاتمة
مدى مشروعیة القضاء على "انتھینا بفضل هللا من ھذا البحث الموسوم بــــ 

وقد ظھر لنا أھمیة ھذا الموضوع نظراً لكثرة القضایا " الغائب في الشریعة اإلسالمیة
التي ال یحضر فیھا المدعي علیھا، مما یستدعي معرفة الحكم الشرعي حول جواز 

ھ، وبما یكفل حمایة حقوق األفراد من الضیاع ویحقق األمن القضاء علیھ في غیبت
  .واالستقرار في المجتمع

  
ھذا وقد توصلنا في نھایة ھذا البحث إلى بعض النتائج والتوصیات وذلك على 

  :نحو ما یأتي
  

  :أوالً النتائج

الغائب عن القضاء ھو ذلك الخصم المدعي علیھ إذا كان خارج بلد الحكم  -١
لكنھ ممتنع عن الحضور إلیھا، ) المحكمة(الة وجوده في بلد أو ح) المحكمة(

  .وال یقدر القاضي على إحضاره إما لسلطتھ وتعززه، وإما الختفائھ وتستره
ال یخلو أمر الغائب من ثالث حاالت أما أن یكون غائبا عن الحكم حاضرا في  -٢

ن یكون حاضرا في بلده ، وأما أ، مجلسھ، وأما أن یكون غائبا عن مجلس الحكم
 .غائبا عن بلد الحكم

والتي ، سبب الخالف الرئیسي في المسألة أن األدلة الواردة في ھذه المسألة -٣
وإما من حیث ، أدلة ظنیة، إما من حیث الثبوت، یتمسك كل فریق بطرف منھا

 .وأتاح االجتھاد فیھا، وھذا مما سّوغ الخالف في المسألة، الداللة
في إن جواز الحكم الغائب یساھم بشكل كبیر في  تظھر ثمرة الخالف في المسألة -٤

حفظ حقوق المدعیین ویمنع تعسف المدعي علیھم من عدم الحضور إلى مجلس 
 .القضاء

ترجح لنا جواز الحكم على الغائب سواء كان غائباً عن بلد الحكم أو كان حاضراً  -٥
ا في بلد الحكم ولكنھ ممتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، نظراً ألن ھذ

 .القول یكفل حمایة الحقوق من الضیاع
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  :ثانیاً التوصیات

نوصي القضاة بوجوب التأكد من غیبة المدعي علیھ أو امتناعھ عن الحضور  -١
دون سبب مشروع وذلك قبل أن یتم الحكم علیھ، حتى ال یتم القضاء على 

 .شخص غائب دون أن یعلم بوجود دعوى ضده
الخصوم المدعي والمدعي علیھ أمام إذا كان األصل ھو وجوب حضور طرفي  -٢

القاضي واالستثناء یتمثل في جواز القضاء على الغائب فیجب أن یكون تطبیق 
 .ذلك في أضیق الحاالت وعدم التوسع بالقضاء على الغائب

إذا كنا رجحنا القول بجواز الحكم على الغائب فإن ھذه ال یعني الحكم علیھ  -٣
اضي للقاضي أن یحتاط مع غیبة الخصم بمجرد قول المدعي، بل یجب على الق

أكثر من حضوره، بحیث یجب علیھ فحص وتمحیص أدلة المدعي والتأكد من 
 . صحتھا قبل الحكم على الغائب

في حالة ظھور الغائب وعودة إلى بلد الحكم  فیجب على القاضي أن یسألھ عن  -٤
 .علیھ الدعوى التي تم الحكم فیھا وسماع دفاعھ قبل أن یتم تنفیذ الحكم

یجب على الفقھاء المعاصرین بحث األمور والمسائل المتعلقة بعلم القضاء  -٥
الشرعي وبحث كافة األمور المستحدثة في مجال القضاء وحتى یستمر القضاء 
الشرعي في مواكبھ تطورات العصر الحدیث وبما یتفق مع أحكام الشریعة 

 .اإلسالمیة
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  :قائمة المراجع

 القرآن الكریم -
أبو عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د هللا ب�ن محم�د : المؤلف: اب في معرفة األصحاباالستیع.١

: علي محم�د البج�اوي، الناش�ر: بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق
 .٤: م، عدد األجزاء١٩٩٢ -ه١٤١٢األولى، : دار الجیل، بیروت، الطبعة

ن المن��ذر أب��و بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��: المؤل��ف: اإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء.٢
مكتب��ة مك��ة : ص��غیر أحم��د األنص��اري أب��و حم��اد، الناش��ر: النیس��ابوري، المحق��ق

ھ��ـ، ١٤٢٥األول��ى، : اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، الطبع��ة-الثقافی��ة، رأس الخیم��ة 
 .١٠: عدد األجزاء

عالء الدین أبو الحسن علي بن : المؤلف: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.٣
دار إحیاء التراث العربي، : شقي الصالحي الحنبلي، الناشرسلیمان المرداوي الدم

 .١٢: الثانیة، عدد األجزاء: الطبعة

أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد الب�ر ب�ن عاص�م : المؤلف: االستذكار.٤
س��الم محم��د عط��ا، محم��د عل��ي : تحقی��ق) ھ��ـ٤٦٣: المت��وفى(النم��ري القرطب��ي 

  معوض

 .٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : بیروت الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر.٥

زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د، : المؤل��ف: البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق.٦
تكملة البحر الرائق لمحمد ب�ن حس�ین : المعروف بابن نجیم المصري، وفي آخره

: منحة الخالق البن عابدین، الناشر: بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشیة
 .٨:الثانیة، عدد األجزاء: اإلسالمي، الطبعة دار الكتاب

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن : المؤلف: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد.٧
مطبعة مصطفى البابي : أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید، الناشر

  .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥الرابعة، : الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة

ع�الء ال�دین، أب�و بك�ر ب�ن مس�عود ب�ن : المؤل�ف: ترتیب الشرائعبدائع الصنائع في .٨
 -ھ�ـ ١٤٠٦الثانی�ة، : دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة: أحمد الكاساني الحنفي، الناش�ر

 .٧: م، عدد األجزاء١٩٨٦

أب��و القاس��م عل��ي ب��ن الحس��ن ب��ن ھب��ة هللا المع��روف ب��ابن : المؤل��ف: ت��اریخ دمش��ق.٩
دار الفكر للطباعة والنش�ر : وي، الناشرعمرو بن غرامة العمر: عساكر، المحقق

 .٨٠: م، عدد األجزاء١٩٩٥ -ه ١٤١٥: والتوزیع، عام النشر
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إبراھیم بن علي بن : المؤلف: تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام.١٠
مكتب�ة الكلی�ات األزھری�ة، : محم�د، اب�ن فرح�ون، برھ�ان ال�دین الیعم�ري، الناش�ر

 .٢: م، عدد األجزاء١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة

أحمد بن محمد بن علي بن حجر : المؤلف: تحفة المحتاج في شرح المنھاج.١١
: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: الھیتمي، روجعت وصححت

ھـ  ١٣٥٧: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، عام النشر
 .١٠: م، عدد األجزاء١٩٨٣ -

یوس�ف ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن یوس�ف، : المؤل�ف: مال في أسماء الرجالتھذیب الك.١٢
: أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، المحقق

األول��ى، : بی��روت، الطبع��ة -مؤسس��ة الرس��الة : بش��ار ع��واد مع��روف، الناش��ر. د
 .٣٥: م، عدد األجزاء١٩٨٠ -ه١٤٠٠

محمد بن أحمد ب�ن عرف�ة الدس�وقي : المؤلف: رحاشیة الدسوقي على الشرح الكبی.١٣
 .٤:دار الفكر، عدد األجزاء: المالكي، الناشر

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني.١٤
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : المؤلف

الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : الشھیر بالماوردي، المحقق
ھـ  ١٤١٩األولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر

 .١٩: م، عدد األجزاء ١٩٩٩-

إبراھیم بن علي بن : المؤلف: الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب.١٥
 الدكتور محمد: محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري، تحقیق وتعلیق

: دار التراث للطبع والنشر، القاھرة، عدد األجزاء: األحمدي أبو النور، الناشر
٢. 

شمس الدین أبو عب�د هللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان : المؤلف: سیر أعالم النبالء.١٦
مجموع��ة م��ن المحقق��ین بإش��راف الش��یخ ش��عیب : ب��ن قایم��از ال��ذھبي، المحق��ق

م، ع��دد ١٩٨٥ -ه١٤٠٥لثالث��ة، ا: مؤسس��ة الرس��الة، الطبع��ة: األرن��اؤوط، الناش��ر
 .٢٥: األجزاء

محمد بن محمد بن عمر بن : المؤلف: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة .١٧
دار الكتب : عبد المجید خیالي، الناشر: علي ابن سالم مخلوف، علق علیھ

 ٢: م، عدد األجزاء٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤األولى، : العلمیة، لبنان، الطبعة

عب��د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب��ن : المؤل�ف: المقن�ع الش�رح الكبی�ر عل�ى م�تن.١٨
دار الكت�اب : قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، ش�مس ال�دین، الناش�ر

 ..محمد رشید رضا صاحب المنار: العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھ
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، أحمد بن علي بن حج�ر العس�قالني: المؤلف: فتح الباري شرح صحیح البخاري.١٩
محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، ق��ام بإخراج��ھ وص��ححھ : رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ

عبد العزیز بن : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة: وأشرف على طبعھ
 .ه١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الناشر. عبد هللا بن باز

وف بابن كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعر: المؤلف: فتح القدیر.٢٠
 .١٠: دار الفكر، عدد األجزاء: الھمام، الناشر

كمال الدین محمد بن عبد الواح�د السیواس�ي المع�روف ب�ابن : المؤلف: فتح القدیر.٢١
 .١٠: دار الفكر، عدد األجزاء: الھمام، الناشر

ابن بطال أبو الحسن عل�ي ب�ن خل�ف : المؤلف: شرح صحیح البخارى البن بطال.٢٢
: أب�و تم�یم یاس�ر ب�ن إبراھیم�دار النش�ر: تحقی�ق) ھـ٤٤٩ :المتوفى(بن عبد الملك 
 م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : السعودیة، الریاض الطبعة -مكتبة الرشد 

أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د هللا ب�ن : المؤل�ف: الكافي ف�ي فق�ھ أھ�ل المدین�ة الم�الكي.٢٣
محم�د محم�د أحی�د ول�د : محمد بن عبد البر بن عاصم النم�ري القرطب�ي، المحق�ق

مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة، الری��اض، المملك��ة العربی��ة : ك الموریت��اني، الناش��رمادی��
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠الثانیة، : السعودیة، الطبعة

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن : المؤلف: كشاف القناع عن متن اإلقناع.٢٤
 .٦:دار الكتب العلمیة، عدد األجزاء: حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، الناشر

أب�و محم�د عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندلس�ي : المؤلف: اآلثارالمحلى ب.٢٥
 .١٢: بیروت، عدد األجزاء –دار الفكر : القرطبي الظاھري، الناشر

: المؤلف: المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي هللا عنھ.٢٦
ر ب��ن َم��اَزَة أب��و المع��الي برھ��ان ال��دین محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن عب��د العزی��ز ب��ن عم��

دار الكتب العلمی�ة، : عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: البخاري الحنفي، المحقق
 .٩: م، عدد األجزاء٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –بیروت 

إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، : المؤلف: المعجم الوسیط.٢٧
: مجمع اللغة العربیة، عدد األجزاء: حقیقدار الدعوة، ت: محمد النجار، دار النشر

٢. 
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد، الشھیر بابن : المؤلف: المغني.٢٨

الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد : قدامة المقدسي، تحقیق
ثة، سنة الثال: السعودیة، الطبعة -عالم الكتب، الریاض : الفتاح محمد الحلو، ط

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧: النشر
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تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر : المؤلف: منتھى اإلرادات.٢٩
مؤسسة الرسالة، : عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: بابن النجار، المحقق

 .٥: م، عدد األجزاء١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة

أبو سلیمان حمد بن محمد بن : المؤلف: دمعالم السنن، وھو شرح سنن أبي داو.٣٠
: الناشر) ھـ٣٨٨: المتوفى(إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

 م ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١األولى : حلب ،الطبعة –المطبعة العلمیة 

ش�مس ال�دین أب�و عب�د هللا محم�د : المؤل�ف: مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلی�ل.٣١
عین�ي، بن محمد ب�ن عب�د ال�رحمن الطرابل س�ي المغرب�ي، المع�روف بالحط�اب الرُّ

طبع���ة خاص���ة : دار ع���الم الكت���ب، الطبع���ة: زكری���ا عمی���رات، الناش���ر: المحق���ق
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣

ش�مس ال�دین محم�د ب�ن أب�ي العب�اس : المؤل�ف: نھایة المحتاج إلى شرح المنھ�اج .٣٢
ط : دار الفك��ر، بی��روت، الطبع��ة: أحم��د ب��ن حم��زة ش��ھاب ال��دین الرمل��ي، الناش��ر

  .٨: م، عدد األجزاء١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ -أخیرة 
عبد المل�ك ب�ن عب�د هللا ب�ن یوس�ف ب�ن : المؤلف: نھایة المطلب في درایة المذھب.٣٣

محمد الجویني، أب�و المع�الي، رك�ن ال�دین، الملق�ب بإم�ام الح�رمین، حقق�ھ وص�نع 
األول�ى، : دار المنھ�اج، الطبع�ة: عبد العظیم محمود الّدیب، الناش�ر/ د. أ: فھارسھ
  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨

محم�د ب�ن : المؤل�ف: نیل األوطار من أحادیث سید األخیار ش�رح منتق�ى األخب�ار.٣٤
 .٩: إدارة الطباعة المنیریة، عدد األجزاء: علي بن محمد الشوكاني، الناشر

  




