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�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبّينا حممد وعلى �آله و�صحبه، �أما بعد:
ها: فهذ� �صرح للَماّدة )�لثالثة و�لثمانني( من نظام �ملر�فعات �ل�صرعية، ون�صّ

»�إذ� ر�أت �ملحكمة تعليق حكمها يف مو�صوع �لدعوى على �لف�صل يف م�صاألة �أخرى يتوقف 
عليها �حلكم فتاأمر بوقف �لدعوى، ومبجرد زو�ل �صبب �لتوقف يكون للخ�صوم طلب �ل�صري 

يف �لدعوى«.

ال�ّشرح:
�ملر�د بالوقف �لق�صائّي للخ�صومة:

هو وقف �صري �خل�صومة بناًء على قر�ٍر من �ملحكمة )قا�صي �لدعوى( من تلقاء نف�صها ملقت�ٍض �صرعّي.
�أ�صباب �لوقف �لق�صائي للدعوى:

�صبق بياُن �ملر�د بالوقف �لق�صائي للخ�صومة، و�أنه وقف �صري �خل�صومة بناًء على قر�ٍر من قا�صي �لدعوى 
من تلقاء نف�صه ملقت�ٍض �صرعّي.

وللوقف �لق�صائي للدعوى �أ�صباٌب، منها ما َوَرَد يف هذه �ملادة، ومنها ما قّرره �لفقهاء، وهي كما يلي:
1ـ �أن يتوقف �حلكم يف مو�صوعها على �لف�صل يف م�صاألٍة �أخرى:

تعليق  ر�أت  �ملحكمة متى  بــاأَنَّ   ُ وُتَبنينِّ �ملحكمة،  به  تاأمر  �لذي  �لق�صائي  �لوقف  �أ�صباب  �أحد  ة  �ملـَـادَّ تتناول هذه 
حكمها يف مو�صوع �لدعوى على �لف�صل يف م�صاألٍة �أخرى يتوقف عليها �حلكم فاإِنَّها تاأمر بوقف �لدعوى حتى 

�لف�صل يف �مل�صاألة �لأخرى.
�لف�صل  على  فيها  �حلكم  لتعّلق  موؤقتًّا؛  وقفاً  فيها  �ل�صري  وقف  �لدعوى:  �حلكم يف مو�صوع  بتعليق  و�ملــر�د 
يف ق�صيٍَّة مرتبطٍة بها �صو�ء �أكانت �لق�صيَّة �ملرتبطة لدى قا�صي �لدعوى �أم غريه  ـ كما يف �لفقرة �لأولى من 

�لالئحة �لتنفيذيَّة لهذه �ملادة ـ.
مثال ذلك: لو دفع �أحد �خل�صوم بدفٍع موؤثٍر يف �حلكم وكان �لقا�صي ل يخت�ّض بالف�صل فيه؛ لكونه خارجاً 

عن �ْخِت�َصا�صه �لولئي، فيوقف �لدعوى حتى �لف�صل يف �لدفع.
2ـ طلب �لرّد و�لتنّحي:

لأحد �خل�صوم طلب رّد �لقا�صي عن �صماع �لدعوى، كما �إن للقا�صي من تلقاء نف�صه تنّحيه عن ذلك عند قيام 
�ل�صبب �ملوجب لذلك، ومنها �لأ�صباب �ملذكورة يف �ملادة �لثانية و�لت�صعني من نظام �ملر�فعات �ل�صرعيَّة، فاإذ� ح�صل 
طلب لرّد �لقا�صي �أو تنّحيه َوَجَب وقف �ل�صري يف �لدعوى حتى �لف�صل يف طلب �لرّد ـ كما يف �لفقرة �لتا�صعة من 

الوقف الق�شائي للخ�شومة، اأ�شبابه
وا�شتئناُف ال�شري يف اخل�شومة بعده

ملعايل ال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن �شعد اآل خنني

ع�صو هيئة كبار �لعلماء، وع�صو �للجنة �لد�ئمة للبحوث و�لفتوى
�لقا�صي مبحكمة �لتمييز بالريا�ض �صابقاً
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مادة
نظامية

�لالئحة �لتنفيذيَّة للمادة �لثانية و�لت�صعني ـ.

3ـ �إذ� طعن �خل�صم يف ورقٍة مقّدمٍة لالإثبات:

حتقيقها  يف  �لتزوير  يف  �لفرعيَّة  �لدعوى  �صري  تعنّي  بالتزوير  لالإثبات  مقّدمٍة  ورقــٍة  يف  �خل�صم  طعن  �إذ� 

و�لتثّبت منها، فُتوقف �لدعوى �لأ�صليَّة يف �ملو�صوع حتى �نتهاء �لدعوى �لفرعيَّة يف �لتزوير ما مل يكن هناك 

ـ كما يف �لفقرة �لأولــى من �لالئحة  ما ي�صّوغ �ل�صري يف دعوى �ملو�صوع �لأ�صليَّة ل�صتكمال جو�نب �أخرى منها 

عوى حتى  ها: »يرتتب على دعوى �لتزوير وقف �ل�صري يف �لدَّ �لتنفيذيَّة للمادة �لتا�صعة و�لأربعني بعد �ملائة، ون�صّ

ِعي دليل �آخر يثبت دعو�ه« ـ. �نتهاء �لتحقيق ما مل يكن للُمدَّ

4ـ �إذ� َتَعّلَقت �لدعوى ب�صخ�ٍض يجب �إدخاله فيها:

�إذ� َتَعلََّقت �لدعوى ب�صخ�ض يجب �إدخاله فيها، فاإِْن كان حا�صر�ً وجب طلبه و�إدخاله، و�إِْن كان غائباً و�أمكن 

ح�صوره يف مّدة منا�صبٍة فاإِنَّه ينتظر، وتوقف �ملر�فعة حتى يح�صر، وي�صتاأنف �ل�صري فيها.

اه، و�أَنَّه وكيله  ومثاله: ما ذكره �لفقهاء من �أَنَّه �إذ� �دعى �لغرماء على مفل�ٍض ماًل بيده، فدفع باأَنَّه لرجٍل �صمَّ

�أو عامله، فاإِنَّ �ملقّر له �إذ� كان حا�صر�ً يدخل يف �لدعوى وي�صاأل عن ذلك، فاإِْن �صادق �ملفل�ض حلف للغرماء، و�إِْن 

�لدعوى  �لدعوى وي�صاأل عن ذلــك)))، فتوقف  �ملقّر له ويدخل يف  �ملفل�ض حتى يح�صر  بيد  �ملــال  �أُقــّر  كان غائباً 

حتى ح�صور �لغائب ما مل يجهل مكانه وعنو�نه �أو تطول غيبته ول ميكن تبليغه بالدعوى فاإِنَّ �لقا�صي ي�صمع 

�لدعوى على �لغائب يف مو�جهة �ملفل�ض.

5ـ �إذ� مل ي�صتجب �ملُّدِعي لإجر�ٍء معنّيٍ يتطلبه �ل�صري يف �لدعوى ول يتّم �إِّل من ِقَبِله:

ِعي، وطلب منه �لقا�صي ت�صليمها �إلى �ملحا�صب،  مثاله: �إذ� كانت �لدعوى ت�صتدعي �أور�قاً حما�صبيَّة بيد �ملُدَّ

فامتنع، فاإِنَّ �لقا�صي يوقف �لدعوى حتى ��صتجابته.

َعى به. َي عليه باحَلّق �ملُدَّ َعى عليه مل توقف �لدعوى وُعدَّ ناكاًل وُق�صِ �أما لو كان �ملمتنع من ذلك �ملُدَّ

ِعي �إذ� مل ي�صتجب لإجر�ٍء يتطّلبه �ل�صري فيها،  وقد ذكر �لفقهاء وقف �لدعوى جز�ًء للُمدَّ

يقول �بن فرحون )ت: 799هـ(: »وما ذكره �لقا�صي عيا�ض يف �ملد�رك من تاأجيل هارون �بن حبيب فيما �صهد 

ا كان عقوبًة«))). به عليه وُنَظَر�ِئه مل يكن تاأجيلهم �ل�صهرين و�أكرث مما وقع يف �ل�صهود، و�إِنَّ

وهذ� مما يجري عليه �لعمل.

ومن ذلك: ما جاء يف �ملادة �خلام�صة و�لع�صرين بعد �ملائة من جو�ز وقف �لدعوى حتى �إيد�ع �أجرة �خلبري 

ها: »�إذ� مل ُيوِدع �خل�صُم  �إذ� مل يودعها �خل�صم �ملكّلف باإيد�عها يف �لأجل �ملحّدد ومل يودعها �خل�صم �لآخر، ون�صّ

�ملبلَغ �ملكلف باإيد�عه يف �لأجل �لذي عّينته �ملحكمة جاز للخ�صم �لآخر �أَْن يقوم باإيد�ع هذ� �ملبلغ دون �إخالل بَحّقه 

�إذ� حكم له يف �لرجوع على خ�صمه، و�إذ� مل ُيوِدع �ملبلَغ �أَيُّ �خل�صمني وكان �لف�صل يف �لق�صيَّة يتوقف على قر�ر 

ر �إيقاف �لدعوى حتى �إيد�ع �ملبلغ«. �خلربة فللمحكمة �أَْن ُتَقرنِّ
6ـ �نتظار موّكل غائب َقُرَب ح�صوره حتى يحلف:

َعى عليه باحَلّق، �أو ثبت عليه ببينِّنة لكنه دفع باأَنَّ موكل  �إذ� �دََّعى وكيل عن موكله بَحّق على �آخر، فاعرتف �ملُدَّ
ِعي على ذلك، فــاإِْن كان حا�صر�ً  ــه قد ق�صاه ول َبينَِّنة له، وطلب ميني موكل �ملُدَّ �أَنَّ �أبــر�أه من �حَلّق �أو  ِعي قد  �ملُدَّ
�أُْحِلَف، و�إِْن كان غائباً غيبًة بعيدًة حكم باحَلّق، وله �قت�صاء �ليمني من �لغائب بعد قدومه، و�إِْن كان غائباً غيبًة 

)1(  دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 288/2.

ام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام 205/1. )2(  تب�شرة احُلكَّ
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قريبًة �نُتِظَر قدومه، فتوقف �لدعوى �ملّدة �ملنا�صبة؛ لنتظار قدوم �لغائب وحتليفه)3(.
7ـ ��صتيفاء مينٍي على �صغرٍي �أو جمنوٍن جنونه غري مطبق عند تكليفهما ل َيِتّم �حلكم �إل بها:

�إذ� با�صر �لدعوى عن �ل�صغري و�ملجنون ويلٌّ لهما، ثم توجهت �ليمني عليهما ـ ول َيِتّم �حلكم �إل با�صتيفائها، 
كاأميان �لق�صامة، و�ليمني مع �ل�صاهد ـ فاإِنَّه يوقف �حلكم يف �لق�صيَّة حتى بلوغ �ل�صغري وعقل �ملجنون، ومن ثمَّ 

َحِلفهما)4(.
ور�صدهم،  بلوغهم  بعد  ار  �لق�صّ على  �لق�صامة  �أميــان  بتوّجه  حكٍم  �إ�صد�ر  على  �لق�صامة  يف  �لعمل  وجــرى 

وُتوَقُف �لدعوى عن �حلكم يف مو�صوعها حتى بلوغهم ور�صدهم، وهذه �صورة من وقف �خل�صومة �جلنائيَّة.
�أّما َمْن جنونه ُمطبق فيحكم يف �لق�صيَّة مبا يتحّرر فيها، ول ُتوقف.

ّدد �صرعاً: 8ـ ��صتيفاء �أجٍل حُمَ
هناك �آجال �صرعيَّة من�صو�ض عليها يف �لأحكام �لفقهيَّة لي�ض للقا�صي �حلكم يف �لق�صيَّة �إل بعد ��صتيفائها، 
َهُل عاماً منذ رفع �لدعوى، وتكون  َرُب للِعننِّني �إذ� �دََّعْت عليه زوجته طالبًة �لف�صخ، فاإِنَّه مُيْ ة �لتي ُت�صْ مثل: �ملُدَّ

�لزوجة عنده خالل هذه �ملّدة)5(.
رْي يف �لدعوى. وعليه، فاإِنَّ �لقا�صي ي�صرب �ملهلة للعّنني، وُتوقف �لدعوى خاللها، وبعد �ملهلة ي�صتاأنف �ل�صَّ

��صتئناف �ل�صري يف �لدعوى بعد وقفها �لق�صائي:
�لوقف �لق�صائي معّلق على �صبب، فمتى ز�ل �ل�صبب فللخ�صوم طلب �ل�صري يف �لدعوى، فيبّلغ �خل�صم �ملطلوب 
باحل�صور طبق �لأحو�ل �ملقّررة يف �لباب �لأول، ومن ذلك ما ورد يف �ملو�ّد �لر�بعة ع�صرة و�خلام�صة ع�صرة و�لثامنة 

ع�صرة، وطبقاً ملَُدد �ملو�عيد �ملقّررة يف �ملادة �لأربعني.
�صكل �أمر �لوقف:

ِدُر قر�ر�ً  ـ فاإنه ُي�صْ �أو رف�ض طلب �خل�صوم وقفها  �أمر �لقا�صي بوقف �لدعوى ح�صب �ملادة حمّل �ل�صرح  �إذ� 
بذلك، ويعامل من مل يقنع بقو�عد �لتمييز، وذلك كما يف �لفقرة �لثانية من �لالئحة �لتنفيذيَّة لهذه �ملادة.

وقف ميعاد �لعرت��ض بالتمييز �أو �لتما�ض �إعادة �لنظر، و�أحو�له:
بّينت �ملادة �ل�صابعة و�ل�صبعون بعد �ملائة باأنه يوقف ميعاد �لعرت��ض يف �أحو�ل، هي:

�أ ـ موت �ملعرت�ض.
ب ـ َفْقد �أهليَّة �ملعرت�ض للتقا�صي.

جـ ـ زو�ل �صفة من كانت ُتَبا�صُر �خل�صومُة عنه.
وباهلل �لتوفيق، و�صلى �هلل على نبّينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

َرر املنظومات يف الأق�شية واحلكومات 302، الإن�شاف  )3(املب�سوط 140/26، �شرح الزرقاين على خمت�شر خليل 215/7، الدُّ
يف معرفة الراجح من اخلالف 388/5، دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 301/2.

ام 34/1، �شرح عماد الر�شا ببيان اأدب  ام 52، الإتقان والإحكام �شرح حتفة احلكَّ )4(  اإحكام الأحكام على �شرح حتفة احُلكَّ
الق�شا 187/1، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�شافعّي 80/17، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج 

اف القناع عن منت الإقناع 36/6، 451. 445/4، املغني 104/12، 123، ك�شَّ

ْو�ض املُْربع �سرح زاد امل�ستقنع 335/6، �شرح  )5( انظر املثال يف: املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد ابن حنبل 25/2، الرَّ
ام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام 205/1. ابن مازه لأدب القا�سي للخ�ساف 72/4، تب�شرة احُلكَّ

تنبيه: ما �شلف من املثال يف الِعنِّني هو ظاهر مذهب احلنابلة.
وقال بع�سهم: يف�سخ النكاح يف احلال، و�سّححه املجد. )املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد ابن حنبل 25/2(.

والغر�ض من اإيراده التمثيُل، ل تقرير حكم امل�ساألة.
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