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األثر مع تبيين  على من أنكر( واليمين )البينة على المدعي القاعدة الفقهية القضائية اإلثباتية

                    بالمملكة العربية السعودية وقرارات السلطة القضائية في أحكام وتطبيق القاعدة النظامي

. 

 راشد بن محمد بن رجب الكناني الزهراني / الباحث إعداد

 بجامعة أم القرى -بمرحلة الماجستير باحث

 

 الملخص

يهدف هذا البحث إلي بيان قاعدة مهمة وهي: قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه القاعدة أساس في التقاضي، وذلك 

القاعدة من عدة جوانب، من أهمها تبيين األثر النظامي، وتطبيقاتها بالمملكة العربية السعودية، بتناول بعض األنظمة من خالل دراسة 

الدولية، وكذلك نماذج للتطبيقات القضائية، وللقاعدة ألفاظ وصيغ مختلفة، سواًء في الكتب الفقهية، أو األنظمة الدولية، وهي مما ال 

قاعدة فقهية قضائية بامتياز، وفي كونها جزء ال يتجزأ من علم القضاء عند الفقهاء، ومما هو معتمد حاليًا  يستغني القاضي عنها، فهي

 في األنظمة القضائية الدولية.

 البينة، المدعي، اليمين، األثر النظامي، التطبيقات القضائية والفقهية. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research aims to clarify an important rule, namely: the rule of evidence on the plaintiff and the 

oath on those who deny, and this rule is a basis in litigation, through the study of the rule from several 

aspects, the most important of which is to indicate the systemic effect, and its applications in the 

Kingdom of Saudi Arabia, dealing with some international systems, as well as models of judicial 

applications, and the rule has different words and formulas, whether in jurisprudential books, or 

international regulations, which is indispensable to the judge, it is a judicial jurisprudential rule par 

excellence, and in being an integral part of the science of The judiciary is considered by jurists, and is 

currently adopted in international judicial systems. 

Keywords: evidence, plaintiff, oath, statutory effect, judicial and jurisprudential applications. 
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 المقدمة

والسدددددالم علدددددى النبدددددي الخددددداتم، محمدددددد الحمدددددد ي الدددددذا وهدددددب لندددددا العلدددددم ندددددورا نهتددددددا بددددد ، وال دددددالة 

 اتباعهم خير األمم.وعلى آل  وصحب  و

"البينة على المدعي اليمين على من  هي أصددم من أصددول التقاضددي نقدم لكم في هذا البحث قاعدةأما بعد، 

القضاء في اإلسالم من أهم  فال ريب أن ،في كونها من وسائم اإلثبات في القضاء أنكر"  وتكمن أهمية هذه القاعدة

َ َيأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اأْلََماَناِت  (–تعالى  – هللا قال ،ن  وسدددددديلة تحقيل العدل بين الناس؛ ألراألمو إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا إِنَّ َّللاَّ

وحاجة القاضدددي إلى علم القواعد القضدددائية في إقامة العدل ، (58)النسددداء، ا ية  َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل(

جاء في مواهب  القضدددددداء ومن ذلك ماوقد أشدددددداد العلماء بأهمية علم ، ظاهرة وما ال يتم الواجب إال ب  فهو واجب

وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع أبواب الفق  ولكن  متميز عن  بأمور " :قال ، حيثبن عبد السالم محمد الجليم عن

وربما كان بعض الناس عارفا بف ددددم القضدددداء وإن لم يكن ل  باع في مير ذلك من أبواب  ،ال يحسددددنها كم الفقهاء

ض كذلك وكما أن علم  الت ريف من علم العربية وأكثر أهم زماننا ال يحسنون  وقد يحسن  الفق  كما أن علم الفرائ

 ،هـدد(954)الحطاب ، ت:  ."وال مرابة في امتياز علم القضاء عن ميره من أنواع الفق  ،من هو دونهم في بقية العربية

وعلم القضددداء من أجم العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشدددرفها ذكرا ألن  مقام علي  " :هـددددددددد(799إ.، ت: )ابن فرحون  قال

وال شك في أن علم القواعد الفقهية القضائية مما  ،"ومن ب نبوا ب  الدماء تع م وتسفح واألبضاع تحرم وتنكح

 ،الفقهية مسدددتخرج من الكتب الفقهيةحيت أن علم القواعد  ،يسددداعد القاضدددي على بيان حرم الحكم والوصدددول إلي 

، وتأتي أهمية قاعدتنا لما القواعد الفقهية القضددددددائية( هو علم منبثل من علم القواعد الفقهية عموما وهذا العلم )أا:

 . سبل

 أسباب اختيار الموضوع:

 الحكم أو القرار.تبيين أثر القاعدة في التطبيقات القضائية، وقوة حجيتها في اتخاذ  -1

 وإرساء مبدأ العدل بين الناس.لما للقاعدة من أهمية في ضبط التقاضي،  -2

إثراء الجانب الفقهي والقضائي والنظامي، وذلك بالبحوث التي تهتم بجانب جزئي أو دقيل، ثم  -3

 دراست  بشكم مف م قدر اإلمكان.
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 لدراسات السابقة:ا

الوحنية، والبحث في المن ات االلكترونية، لم أجد على حد علمي أواًل: بعد مراسلة مكتبة الملك فهد 

 من بحث هذه القاعدة بهذا الشكم.

)القواعد الفقهية القضائية في وسائم اإلثبات: لمهند العبيدا(، إال أن البحث  قيّم وهوثانيًا: وجدت بحثًا 

ا أو األحكام م والقرارات الحالية عمومً عام ولم يركز على القاعدة بعينها، ولم يأتي بالتطبيل القضائي لألحكا

 ، كما أن  لم يبين األثر النظامي للقاعدة.خ وًصا والقرارات بالمملكة العربية السعودية

كمددددددددا أن هنالددددددددك أبحدددددددداث أو مؤلفددددددددات معاصددددددددرة عامددددددددة فددددددددي القواعددددددددد الفقهيددددددددة ثالثًددددددددا: 

 ا يخص هذا العلم:ما منها فيالقضائية، ونذكر بعضً 

 الفقهية القضائية للبياتي.أواًل: القواعد 

 ثانيًا: القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها لحسين آل الشيخ.

 ثالثًا: القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في اإلسالم إلبراهيم الحريرا. 

 رابعًا: قواعد األحكام القضائية ألحمد الوادعي.

  .لعدنان الدقيالن خامًسا: الدعوى القضائية في الفق  اإلسالمي

 منهج البحث:

من أهم االلتزامات التي سأعتمد بإذن هللا في هذا البحث على المنهج االستقرائي االستنباحي المقارن، و

 التزمت بها في هذا البحث ما يلي:

تعريف مفردات القاعدة لغة وهو األصم وإن وجد التعريف االصطالح للمفردة ذكرت   -1

 .البحثوهذه النقطة من مميزات 

 عزو ا يات القرآنية إلى موضعها. -2

 تخريج األحاديث. -3

 توثيل الم ادر. -4

 التزم بنسبة القول إلى قائل .  -5

 ال التزم بذكر الردود على قول أا مذهب إن وجد. -6

 ال التزم بذكر جميع األدلة في أا مذهب إن وجد. -7

 للمادة.   ضائي والنظاميالتزم بذكر الجانب الق -8
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 خطة البحث

 :البحث في مقدمة وثمانية مباحثكما جاء  

 المقدمة ●

 تعريف مفردات القاعدة :األول المبحث: 

 :" المطلب األول: معنى كلمة " بينة 

 .الفرع األول: معناها في اللغة 

 .الفرع الثاني: معناها في اصطالح الفقهاء 

 :"المطلب الثاني: معنى كلمة " مدعي 

 .الفرع األول: معناها في اللغة 

  :معناها في اصطالح الفقهاء.الفرع الثاني 

 :"المطلب الثالث: معنى كلمة "يمين 

 .الفرع األول: معناها في اللغة 

 .الفرع الثاني: معناها في اصطالح الفقهاء 

 ."المطلب الرابع: معنى كلمة "أنكر 

 شرح القاعدة :الثاني المبحث. 

 ألفاظ القاعدة :الثالث المبحث. 

 دليل القاعدة :الرابع المبحث.  

 من الكتب القضائية والفقهية تطبيقات القاعدة :الخامس المبحث. 

 القاعدة. مصدر :السادس المبحث 

 :المبحث السابع: أثر القاعدة في النظام 

 السعودا. المطلب األول: أثرها في النظام 

  األنظمة الدولية.المطلب الثاني: أثرها في 

 وقثثثثثثثثثرارات السثثثثثثثثثلطة  المبحثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثامن: تطبيثثثثثثثثثق القاعثثثثثثثثثدة فثثثثثثثثثي أحكثثثثثثثثثام

 بالمملكة العربية السعودية: القضائية

 .التمهيد 

  :تطبيل القاعدة في القضاء العام:المطلب األول 
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  :القضاء العام. مفهومالفرع األول 

  :للقاعدة. التطبيل القضائيالفرع الثاني 

 :المطلب الثاني: تطبيل القاعدة في القضاء اإلدارا 

  :القضاء اإلدارا. مفهومالفرع األول 

  :التطبيل القضائي للقاعدةالفرع الثاني. 

  التحقيلالمطلب الثالث: تطبيل القاعدة في قرارات: 

  :التحقيل القضائي. مفهومالفرع األول 

  :التطبيل القضائي للقاعدةالفرع الثاني. 

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة ●

 الم ادر والمراجع. ●

 مفردات القاعدة: تعريف المبحث األول

 معنى كلمة "بينة":المطلب األول: 

 :معناها في اللغةالفرع األول: 

)الحموا  .وعرفها الرامب بأنها الداللة الواضحة عقلية أو محسوسة، وجمعها: بينات ،الحجة القوية والدليم

 .هـ(770، ت: نحو 

 : الفقهاءالفرع الثاني: معناها في اصطالح 

)ابدددددن قددددديم الجوزيدددددة ، ت:  ".البيندددددة فدددددي الشدددددرع اسدددددم لمدددددا يبدددددين الحدددددل ويظهدددددره"قدددددال ابدددددن القددددديم: 

وقدددددال ، هدددددـ(799)ابدددددن فرحدددددون إ.، ت:  ووافقددددد  علدددددى هدددددذا التعريدددددف ابدددددن تيميدددددة وابدددددن فرحدددددون، هدددددـ(751

)ابدددددن حدددددزم،  ".الشدددددهود وعلدددددم القاضدددددي؛ ألن الحدددددل يتبدددددين بهمدددددا حقيقدددددةإن البيندددددة تشدددددمم "ابدددددن حدددددزم: 

 .هـ(456ت: 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البينة معناها: الشهادة والشهود؛ ألن 

)الدسوقي ، هـ(861)ابن الهمام، ت:  .وارتفاع اإلشكال بشهادتهماألملب في البينات الشهادة، لوقوع البيان بقول الشهود 

 .هـ(620)ابن قدامة، ت: ، هـ(977)الشربيني ، ت: ، هـ(1230، ت: 
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 "مدعي": لمطلب الثاني: معنى كلمةا

 الفرع األول: معناها في اللغة:

اء: ، أحد المتقاضددديين وهو الذا رفع دعواه إلى القضددداء "لقد )المعجم الوسددديط( المخاصدددم اْلُمدَِّعي فِي اْلقَضدددَ

 .المعاصرة()معجم اللغة العربية  "حَضر المدَِّعي فأين المدََّعى علي ؟ 

 الفرع الثاني: معناها في اصطالح الفقهاء: 

المددددددعي: مدددددن ال يجبدددددر علدددددى الخ دددددومة إذا تركهدددددا؛ ألنددددد  مطالدددددب. أو هدددددو مدددددن خدددددالف قولددددد  

 .هـ(1298)الميداني، ت:  .: من يلتمس مير الظاهروقيم المدعي الظاهر.

 : معنى كلمة "يمين":المطلب الثالث

 :الفرع األول: معناها في اللغة

)يمددددددن( اليدددددداء والمدددددديم والنددددددون: كلمددددددات مددددددن قيدددددداس واحددددددد، فدددددداليمين: يَِمدددددديُن اْليَددددددِد،  و يقددددددال: 

، واليمدددددين: اْلَحِلدددددُف،  ةُ، أراد اليدددددد اليمندددددى، َواْلددددديُْمُن: البركدددددة، وهدددددو َمْيُمدددددون  ذلك مدددددن وكددددداليمدددددين: اْلقُدددددوَّ

 .هـ(395)ابن فارس، ت: . يقال: َرُجم يماٍن، وسيف يمانٍ  اليد اليمنى، وكذلك اْليََمُن، وهو بَلَد ،

 الفرع الثاني: معناها في اصطالح الفقهاء: 

 .هـ(1298)الميداني، ت:  ."عبارة عن عقد قوا ب  عزم الحالف على الفعم أو الترك" :اليمين عند الحنفية 

 .هـ(776)الجندا ، ت:  ."تحقيل ما لم يجب بذكر اسم هللا تعالى أو صفت " :المالكيةوعند 

تحقيل أمر مير ثابت ماضدديا كان أو مسددتقبال نفيا أو إثباتا ممكنا أو ممتنعا صددادقة كانت أو : "عند الشددافعية

 .هـ(977)الشربيني ، ت: ". ذبة مع العلم بالحال أو الجهم ب كا

 .هـ(1051)البهوتي ، ت:  ."د الحكم بذكر معظم على وج  مخ وصتوكي" :الحنابلةوعند  

فهدددددذه التعريفدددددات لدددددم تفدددددرم بدددددين اليمدددددين القضدددددائية واليمدددددين بمعناهدددددا العدددددام مدددددن اشدددددتراح لفددددد  

 الحكم بعد الطلب.هللا وال من اشتراح كونها في مجلس 
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توكيدددددد ثبدددددوت المددددددعى بددددد  أو نفيددددد  بلفددددد   هللا  " :لدددددذا يمكدددددن تعريدددددف اليمدددددين القضدددددائية بأنهدددددا

 .)الشنقيطي (". في مجلس الحكم بعد الطلب

 : معنى كلمة "أنكر":المطلب الرابع

 معناها في اللغة:

)الزمخشدددرا، ت: . وقيم: نكر بالقلب وأنكر بالعين ،من أنكر أنكر الشددديء ونكره وأسدددتنكره، وقيم: نكر أبلغ

 .هـ( 538

التهمة عن  ىنكر: دافع عن نفسدددددد ، نف ،نكر: أنكر، جحد، أبى، نكر: تن ددددددم عما قال  لنا أو فعل  ا خر بنا

 .هـ(1300)دُوِزا، ت: . نفس 

 : شرح القاعدةالمبحث الثاني

وهي األسدداس في توزيع عبء اإلثبات بين  ،وإنها قاعدة متفل عليها ،بن ددها لف  حديث نبواوهذه القاعدة 

 .)البياتي (. ولوال هذه القاعدة لوقع القضاة في حرج كبير ،الخ وم

إن  لما كان جانب المنكر أقوى لتمسك  بالظاهر وهو النفي واألصم براءة الذمة وفرامها عما ادعي ب  علي  

بخالف األصم وخالف الظاهر  امستحيلة، ولما كان المدعي متمسكً جعم اليمين بجانب ؛ ألن إقامة البينة على النفي 

ال يجلب لنفسددد  بهذه الشدددهادة قوية، وألن الشددداهد العدل ويريد إثبات مير الثابت جعلت البينة في جانب  ألنها حجة 

ا ولكن ليعتضد جانب المدعي بهذه الحجة القوية خيًرا  .)الغزا(. وال يدفع عنها ضرًّ

وحسددب المبدأ العام: إن من كان القول ل  فهو خاضددع لليمين إال في مسددتثنيات محدودة مثم ادعاء الموهوب 

 .)الغزا( ك الموهوب في دعوى استرداد الموهوبل  هال

، هـددددد(1051)البهوتي ، ت:  .وقد اتفل الفقهاء بأن اليمين على المدعى علي  لتمسك  باألصم الظاهر وقوة جانب 

 .هـ( 595)ابن رشد، ت: 
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 : ألفاظ القاعدةالثالث المبحث

، هـددددددددد(483)السددددرخسددددي ل.، ت: ، هـددددددددد( 829)الح ددددني ، ت:  . البينة على المدعي واليمين على المدعى علي 

 .العدلية()مجلة األحكام ، هـ(911)السيوحي، ت: 

 .هـ(483)السرخسي ل.، ت: . وفي لف : واليمين على من أنكر

 .)زيدان(. وفي لف : البينة خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصم

 .)الغزا(. وفي لف : البينة لمن يثبت الزيادة واليمين على من ينفيها

 .هـ(620)ابن قدامة، ت: ، هـ(483)السرخسي م.، ت: . وفي لف : البينة العادلة أحل بالعمم بها من اليمين الفاجرة

 .)الغزا(، هـ(483)السرخسي ل.، ت: . وفي لف : البينة ال تكون حجة إال على خ م جاحد

 القاعدة أدلة: الرابع بحثالم

)لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن   :قال رسددددول هللا صددددلى هللا علي  وسددددلم

ولكن لم تأتي بهذا النص وجاءت بالنص عند   ،هـددددددددددد(261)القشددددديرا، ت: . البينة على المدعي واليمين على المدعى علي (

 .هـ(458)البيهقي، ت: 

)الهيثمي، ت: ، هـدددددددد(852)العسددقالني، ت: . )قضددى باليمين على المدعى علي ( :أن النبي صددلى هللا علي  وسددلم

 .هـ(807

 .هـ(261)القشيرا، ت: . )شاهداك أو يمين ( :قال رسول هللا صلى هللا علي  وسلم

 .)البياتي (. وج  الداللة: األحاديث الشريفة صريحة في تكليف المدعي بالبينة وحلب اليمين من المدعى علي 

 من الكتب القضائية والفقهية تطبيقات القاعدة: الخامس بحثالم

وأنكر المدعى علي  فيكلف المدعي باإلثبات فإن  ،إذا ادعى المدعي على المدعى علي  مبلغا معينا كدين -1

فإن أقر بالدين  ،يسدددددأل المدعى علي  عن جواب  على الدعوى ،وإن عجز عن إقامة البينة ،أثبت بالبينة فيحكم ل  بها

 .)البياتي (. وإال توج  اليمين إلي  فإن حلف ردت الدعوى ،حكم علي  بإقراره
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زوج فأنكر المدعى علي  الزوجية كلفت باإلثبات فإن عجزت يكلف ال ،إذا ادعت امرأة نفقة من زوجها -2

 .)البياتي (. وإن نكم يحكم علي  بالنفقة باليمين فإن حلف ردت الدعوى،

 ،رفعت الخ ومة ،د ذلكزي فقال ذو اليد أودعني ،إذا ادعى شيئا على ذا اليد أن  ملك  بالشراء من زيد -3

لقد أودع  إياه البتات باي يحلف على  ،ا أودع  إياهفإن لم يبرهن وحلب المدعي يمين  على أن زيدً  ،برهن أو ال

 .)البياتي (. وهو القبول ،يحلف على العلم ولو كان فعم ميره؛ ألن تمام  ب وال  ،زيد

ولو ملك  بشددددددراء أو بهبة فإن   ،لو ملك زيد عينا باإلرث فادعاه علي  آخر فأنكر زيد يحلف على العلم -4

 .)البياتي (. يحلف على البتات

 ل : إن  اشددددترى مني المال الفالني  من آخر فادعى البائع على المشددددترا قائاًل لو اشددددترى شددددخص مااًل -5

 بالشددددراء، بم بالوكالة، وأضدددداف العقد لنفسدددد ، وأخذ المال فليدفع لي الثمن، وادعى المدعى علي  أن  لم يكن وكياًل 

المجلة مير مطالب بدفع الثمن، فتطلب البينة من المدعي؛ ألن  ( من 1463 وأن  لذلك بمقتضددددددى المادة )رسددددددواًل 

 يدعي بأن المشترا أضاف العقد لنفس ، ويكلف المشترا باليمين؛ ألن  ينكر إضافة العقد لنفس .

ا حتدددددى لدددددو ادعدددددى شدددددخص علدددددى آخدددددر بمبلدددددغ فدددددي ذمتددددد  إن هدددددذه القاعددددددة ال يعددددددل عنهدددددا مطلقًددددد 

هدددددذا المبلدددددغ يلدددددزم ذمتدددددي أدفعددددد  لدددددك فحلدددددف المددددددعي  وقدددددال المددددددعى عليددددد  للمددددددعي: إذا حلفدددددت بدددددأن

 .هـ( 1353)أفندا، ت:  .اليمين، فال يلزم المدعى علي  بدفع المبلغ المذكور

إذا ادعى شدددخص على آخر بدين في ذمت  فادعاهه هذا ادعاء يشدددغم ذمة المدعى علي ، وبما أن اشدددتغال -6

الذمة خالف الظاهر، واألصددددددم براءتها فالذا يدعي خالف الظاهر مدع والثاني هو المدعى علي . على أن اإلمام 

 هما:قد ارتأى أن  يتوج  اليمين على المدعي في حالين  - رحم  هللا -الشافعي 

حال األولى مدع - :ال ي  حلف اليمين فلم يحلف فترد اليمين  يإذا لم يكن عند ال مدعى عل نة وحلب من ال بي

بأن الرسددددول »، فإن حلف يحكم ل  وإال فال. وقد اسددددتند في ذلك على ما رواه البخارا في صددددحيح  يعلى المدع

بمحضددددددر من  -رضددددددي هللا عن   -الخطاب وما كان يفعل  عمر بن « الكريم ردها على صدددددداحب الحل أا اليمين

 ال حابة.

إذا كان للمدعي شدداهد واحد وعجز عن إقامة الشدداهد الثاني، وتحليف المدعي في هذه الحال  -:الحال الثانية

على أن ما شدددهد ب  الشددداهد هو صددددم وأنا مسدددتحل للحل المشدددهود ب . ولكن للمدعي في هذه الحال أن يمتنع عن 
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، وللمدعى علي  حينئذ أن يردها على المدعي أيضدددا. إال أن يمين المدعي عى علي  بالحلفحلف اليمين ويكلف المد

قبم أن يكلف بها المدعى علي  مير اليمين التي ترد علي  بعد تكليف المدعى علي  بها وامتناع  عنها، فهذه األخيرة 

  ال يقضددددددى باألولى إال في األموال لتقوية جانب  بنكول الخ ددددددم، وتلك لتقوية جانب  بالشدددددداهد، والفرم بينهما أن

 .هـ( 1353)أفندا، ت: . ويقضى بالثانية في جميع الحقوم، فإذا لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حق  من اليمين

 : مصدر القاعدةالمبحث السادس

دليم القاعدة، ولكن المق دددود بهذا ال شدددك أن أول م ددددر للقاعدة هي السدددنة النبوية، وذلك بيّن في مبحث 

كرت على أنها نفت على أنها قاعدة فقهية أو قضدددائية، وبالتتبع واالسدددتقراء في الكتب، ذُ المبحث في أا الكتب صدددُ 

قاعدة: في الحديث "حيث قال:  ،هـدد(911)السيوحي، ت:  ،رقاعدة في باب الدعوى والبيانات من كتاب األشباه والنظائ

، هـدددددددددد( 829)الح دددددني ، ت:  ها قاعدة في كتاب القواعدص على أنكما نُ  ".البينة على المدعي واليمين على من أنكر

قاعدة: ثبت عن رسدددول هللا صدددلى هللا علية وسدددلم أن  قال لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء "حيث قال: 

ومن ناحية كونها قاعدة قضددددددائية جاءت في  ".وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى علي قوم 

(: البينة للمدعي واليمين على 76نظامية، وهو ما يسددددمى بالتقنين، في المادة)ادة على شددددكم م )مجلة األحكام العدلية(

 .شيئًا من الكتب التي جعلتها قاعدة فقهية أو نظامية وهللا أعلم وبذلك قد أوردنا .من أنكر

 أثر القاعدة في النظام: المبحث السابع

 :السعودي المطلب األول: أثرها في النظام

فدددددددي خضدددددددم التطدددددددور المتسدددددددارع والكبيدددددددر الدددددددذا تشدددددددهده المملكدددددددة العربيدددددددة السدددددددعودية فدددددددي 

، وهدددددددذا )نظدددددددام اإلثبدددددددات السدددددددعودا (ا ا، صددددددددر مدددددددؤخرً ا، وفدددددددي القضدددددددائية خ وًصددددددداألنظمدددددددة عموًمددددددد

، ويحددددد مددددن االجتهدددداد القضددددائي ميددددر المبددددرر، ومددددن أهددددم ا مددددن اإلشددددكاالت سددددابقًاالنظددددام يُعددددالج كثيددددرً 

مددددددا نددددددص عليدددددد  النظددددددام الجديددددددد قاعدة)البينددددددة علددددددى المدددددددعي واليمددددددين علددددددى مددددددن أنكددددددر( صددددددراحةً، 

بدددددالفقرة األولدددددى" البيندددددة علدددددى مدددددن ادعدددددى، واليمدددددين علدددددى مدددددن وجددددداءت القاعددددددة فدددددي المدددددادة الثالثدددددة 

  ، وهذا يدل على أهمية القاعدة وقوتها كما أنها جاءت في صدارة النظام.أنكر"
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 :المطلب الثاني: أثرها في األنظمة الدولية

 ا فدددي الددددول األخدددرى سدددواًء ُصدددرح بهدددا أو جددداءت فيمدددا يحدددوا معناهدددا،ال شدددك أن للقاعددددة ثقلهدددا أيًضددد

قددررت أن البينددة علددى مددن ادعددى واليمددين علددى مددن أنكددر، وهددذه القاعدددة  فددإن الن ددوص التشددريعية القانونيددة،

علدددى "علدددى أنددد : )قدددانون اإلثبدددات الم دددرا(ن دددت المدددادة األولدددى مدددن مدددأخوذ بهدددا فدددي قدددوانين اإلثبدددات الدوليدددة، 

)قددددانون اإلثبدددددات ، كمددددا تددددنص المددددادة السددددابعة مددددن "مندددد الدددددائن إثبددددات االلتددددزام وعلددددى المدددددين الددددتخلص 

وتدددنص المدددادة األولدددى بدددالفقرة األولدددى  ،"البيندددة علدددى مدددن ادعدددى واليمدددين علدددى مدددن أنكدددر"علدددى أنددد : العراقدددي(

، وجددداء فدددي "وعلدددى المددددعى عليددد  نفيددد علدددى المددددعي أن يثبدددت حقددد  ": )قدددانون اإلثبدددات اإلمددداراتي(منهدددا مدددن 

، "البيندددة علدددى مدددن أدعدددى واليمدددين علدددى مدددن أنكدددر"فدددي المدددادة السدددابعة والسدددبعين:  )القدددانون المددددني األردندددي(

وممدددا سدددبل يتضدددح أن األنظمدددة الدوليدددة تختلدددف فدددي التعبيدددر وتدددأتي بلفددد  قريدددب لمعندددى القاعددددة، كالقدددانون 

    .كما أن المراد بها حريقة اإلثبات أمام السلطة القضائيةالم را واإلماراتي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

 

تطبيق القاعدة في أحكام وقرارات السلطة القضائية بالمملكة العربية : بحث الثامنمال

 السعودية

 التمهيد:

األحكثثثثثام والقثثثثثرارات  لهثثثثثسا القاعثثثثثدة فثثثثثي تطبيقثثثثثاتنعرج علثثثثثى بعثثثثث  الوفثثثثثي هثثثثثسا المبحثثثثثث سثثثثث

، وكمثثثثثثا هثثثثثثو معلثثثثثثوم أ  السثثثثثثلطة القضثثثثثثائية فثثثثثثي المملكثثثثثثة العربيثثثثثثة السثثثثثثعودية بالسثثثثثثلطة القضثثثثثثائية

)العثثثثثثثدل(،  "، المجلثثثثثثس األعلثثثثثثثى للقضثثثثثثاء تتمثثثثثثثل فثثثثثثي ثثثثثثثثالة جهثثثثثثات " مثلثثثثثثثث السثثثثثثطلة القضثثثثثثثائية

كمثثثثثثا أنثثثثثثذ يوجثثثثثثد لجثثثثثثا  اات اختصثثثثثثا  قضثثثثثثائي مثثثثثثثل: لجثثثثثثا   والنيابثثثثثثة العامثثثثثثة،وديثثثثثثوا  المظثثثثثثال ، 

وتعثثثثثثد مثثثثثثن  ، ...وغيرهثثثثثثا  وراق الماليثثثثثثة، ولجنثثثثثثة المنا عثثثثثثات المصثثثثثثرفيةالفصثثثثثثل فثثثثثثي منا عثثثثثثات األ

 وقبيثثثثثل السثثثثثلطة القضثثثثثائية، ولكثثثثثن فثثثثثي هثثثثثسا المبحثثثثثث اقتصثثثثثرنا علثثثثثى مثلثثثثثث السثثثثثطلة القضثثثثثائية وهثثثثث

 .والقرارات اات الصلة كما تقرر في األنظمة واللوائح  ساساأل

 المطلب األول: تطبيق القاعدة في القضاء العام:

 القضاء العام: مفهومالفرع األول: 

القضددددددداء العدددددددام بالمملكدددددددة العربيدددددددة السدددددددعودية سدددددددلطة مسدددددددتقلة، تعتمدددددددد فدددددددي أحكامهدددددددا علدددددددى 

، مدددددددن )نظدددددددام القضددددددداء(الشدددددددريعة اإلسدددددددالمية واألنظمدددددددة المرعيدددددددة، كمدددددددا تتكدددددددون المحددددددداكم حسدددددددب 

المحكمددددددة العليددددددا و محدددددداكم االسددددددتئناف ومحدددددداكم الدرجددددددة األولددددددى وهددددددي: المحدددددداكم العامددددددة، والمحدددددداكم 

يددددددددة، والمحدددددددداكم العماليددددددددة، التجارالجزائيددددددددة، ومحدددددددداكم األحددددددددوال الشخ ددددددددية )األسددددددددرة(، والمحدددددددداكم 

قضدددددائية، وفدددددل والمحددددداكم التنفيذيدددددة، وكدددددم هدددددذه المحددددداكم تخدددددتص بالف دددددم فدددددي جميدددددع المنازعدددددات ال

بهددددددا،  امختً دددددد انظددددددام المرافعددددددات الشددددددرعية ونظددددددام االجددددددراءات الجزائيددددددة، كمددددددا أن لبعضددددددها نظاًمدددددد

مثدددددددم نظدددددددام المحددددددداكم التجاريدددددددة، وأيضدددددددا صددددددددر مدددددددؤخًرا نظدددددددام األحدددددددوال ، ومثدددددددم نظدددددددام التنفيدددددددذ

   القضايا األسرية وميرها.الشخ ية لتنظيم 
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 للقاعدة: قضائيالتطبيق الالفرع الثاني: 

 :)مجموعة األحكام القضائية( من األولى القضية

 ملخص الوقائع:

إلزامددددد  بتسدددددليم  أر  نقدددددص قيمدددددة سددددديارت   عي دعدددددواه ضدددددد المددددددعى عليددددد  ، حالبًددددداأقدددددام المدددددد

دعوى علدددى المددددعى عليددد  أنكددددر ، وبعدددرل الددددد قيدددام المدددددعى عليددد  بحدددرم السددديارةوم ددداريف نقلهدددا بعددد

، للحدددل العدددام، وبطلدددب البيندددة مدددن المددددعي أبدددرز القدددرار ال دددادر بحدددل المددددعى عليددد  فدددي القضدددية صدددحتها

يددد  ، وبعدددد احدددالع القاضدددي عليددد  وجدددده يتضدددمن عددددم إداندددة المددددعى علنددد  ال بيندددة لديددد  سدددوى ذلدددكوقدددرر أ

 حكددددم، وبعددددرل يمددددين المدددددعى عليددد  علددددى المدددددعي لددددم يقبلهددددا؛ ولددددذا فقددددد بالتهمدددة وتعزيددددره لقددددوة القددددرائن

 ، وصدم الحكم من محكمة االستئناف .القاضي ب رف النظر عن الدعوى، فاعترل المدعي

 :التسبيب

القاضدددي فدددي المحكمدددة  ، فلددددا أنددداال نبدددي بعدددده وبعددددالحمدددد ي وحدددده ، وال دددالة والسدددالم علدددى مدددن 

) ، وفدددي يدددوم االثندددين  ، وبنددداء علدددى المعاملدددة المحالدددة إليندددا مدددن فضددديلة رئددديس المحكمدددة العامدددة... بــدددـ العامدددة

فدددادعى ، لنظدددر فدددي دعدددوى ) ... ( ضدددد ) ... (؛ لصدددباحا افتتحدددت الجلسدددةهدددـ السددداعة العاشدددرة والن دددف ... ( 

كددذا  ، وموديلهددا كددذانددوع  : ) إن المدددعى عليدد  قددد أقدددم علددى حددرم سدديارتي التددي مددنفددي دعددواه المدددعي قددائاًل 

قبدددم  ...السددديارات فدددي  حراجدددات، وقدددد تدددم تقددددير السددديارة مدددن قبدددم شددديخ إثدددر خدددالف معددد  )...( ، بتددداريخ

عددددن أر   . أحلددددب إلددددزام المدددددعى عليدددد  بتعويضدددديل، وبعددددده بعشددددرين ألددددف الحددددادث بسددددتين ألددددف ل

، مدددع تقددددير م ددداريف نقلهدددا مدددن مقدددر الحدددادث إلدددى شدددركة ) ... ( والمقددددر الدددنقص، وقددددره أربعدددون ألدددف ل

مقددددر وال ...وم ددداريف نقلهدددا مدددن مقدددر الشدددركة إلدددى شددديخ حراجدددات السددديارات فدددي بحدددوالي مدددائتي ل ، 

ثالثدددون ريددداال أجدددرة تقدددديرات الدددور . هدددذه ، باإلضدددافة إلدددى مبلدددغ وقددددره بحدددوالي مدددائتين وخمسدددين ريددداال

 . دعواا(

فدددددي دعدددددواه ميدددددر  : ) مدددددا ذكدددددره المددددددعيدعوى علدددددى المددددددعى عليددددد  أجددددداب قدددددائاًل وبعدددددرل الددددد

 ، وقرر . فلم أقم بحرم سيارت  (. هكذا أجابصحيح جملة وتف يال، 
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، لمدددا ذكدددره المددددعى عليددد  ، وال صدددحةمددددعي قدددال : ) بدددم ال دددحيح مدددا ذكرتددد وبعدددرل ذلدددك علدددى ال

، وال دددادر مدددن المحكمدددة الجزئيدددة المددددعى عليددد ولددددا مدددا يثبدددت ذلدددك ، وهدددو القدددرار الشدددرعي ال دددادر بحدددل 

ن جلددددة للحددددل العدددام فددددي هددددذه والقاضددددي بسدددجن المدددددعى عليددد  ثالثددددة أشدددهر وجلددددده مائدددة وخمسددددي ،...  بـدددـ

ورام ، وأحلددب الرجددوع إلدددى ألحكم ممددا يدددل علددى قيامدد  بدداإلحرام، وتقريددر المدددعى عليدد  قناعتدد  بدداالقضددية

قيامدد  ، باإلضددافة إلددى وجددود بددال  ضددده مددن قبددم ) ... ( ضددد المدددعى عليدد  بالمعاملددة للتحقددل مددن صددحة ذلددك

 . وال زال مطلوبا في هذه القضية (. هكذا قرر ،رتي  لدى شرحة ) ... (بإتالف سيا

دانتدددي بمدددا نسدددب إلدددي فدددي وبعدددرل ذلدددك علدددى المددددعى عليددد  قدددال : ) إن القدددرار الشدددرعي لدددم يثبدددت إ

، وذلدددك أنندددي أثنددداء نظدددر القضدددية كندددت الحكم ال يددددل علدددى قيدددامي بددداإلحرام، وتقريدددرا القناعدددة بدددالحدددل العدددام

، وقددررت قندداعتي بددالحكم مددن أجددم االنتهدداء ضددية نفسددها، ومكثددت فددي السددجن قرابددة سددتة أشددهرسددجينا فددي الق

رام سدديارة ) ... ( فهددذا ميدددر صددحيح ، وعليددد  ، وأمددا اتهددامي بدددإحالقضددية والخدددروج مددن السددجن مباشدددرة مددن

 إثبات ذلك ( ، هكذا قرر.

، والم دم من  ) ... (من المحكمة الجزئية  ، وال ادرى مني االحالع على القرار الشرعيوقد جر ،هذا 

، بحرم سدديارة زوج خالت ، فوجد يتضددمن دعوى المدعي العام ضددد المدعى علي  لقيام  ) ... ( محكمة االسددتئناف 

عي العام ، وقد انتهت القضدددية بعد سدددماع أدلة المدجملة وتف ددديال وقد تضدددمنت إجابة المدعى علي  بإنكار الدعوى

، والتي وللقرائن، وجرى تعزيره بالسجن مدة ثالثة أشهر وجلده مائة وخمسين جلدة للتهمة ى علي بعدم إدانة المدع

لى أورام ا جرى مني االحالع عم. ک. انتهىن وجود مشدداكم بين  وبين المدعي (من ضددمنها إقرار المدعى علي  م

قدمت وما  : ) ليس لدا سددددوى ماقال) هم لديك زيادة بينة ؟ ( ، ف: المعاملة في الحل العام، فجرى سددددؤال المدعي

 . جاء في أورام المعاملة، وأحلب الحكم في القضية (. هكذا قرر

، فجرى سدددددؤال يمين المدعى علي  على صدددددفة جواب ، فقال: ) ال أرضدددددى بيمين  ( عند ذلك أفهمت  بأن ل 

 ( . هكذا قررا ،ا سوى ما قدمناه : ) ليس لدينكا ما تريدان إضافت  ؟ ( ، فقاال: ) هم لديالطرفين

، وبعد مدعي جملة وتف دددددديالأن المدعى علي  أنكر دعوى ال ما، وبعلى ما تقدم من الدعوى واإلجابة فبناء

، ولعدم قيام عى علي  في القضددددددية في الحل العاما لعدم إدانة المد، ونظرً على ما قدم  المدعي من بينات االحالع

المدعي ، واليمين  ة علىن: ) البي -صلى هللا علي  وسلم -قول النبي ، وللموصلة المثبتة ل حة دعوى المدعية انالبي

  .علي  ، وبما أن المدعي لم يرل بيمين المدعىعلى من أنكر (
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 الحكم:

سددبيم المدعى علي  من هذه الدعوى، وبذلك  ، وأخليتل فقد صددرفت النظر عن دعوى المدعيولكم ما سددب

رفين قرر المدعى علي  لي  متى ما حلبها  وبعرل الحكم على الط، وأفهمت المدعي بأن ل  يمين المدعى عحكمت

تسلم نسخة من صك الحكم لتقديم وجرى ، وحلب االستئناف بالئحة اعتراضية ،عدم القناعة والمدعي ، القناعة ب 

 حق  بطلباعتراض  علي  خالل ثالثين يوما من التاريخ المذكور، وإذا لم يتقدم بذلك خالل المدة المذكورة فسيسقط 

حرر وسددلم،  ، وصددلى هللا على نبينا محمد وعلى آل  وصددحب االسددتئناف، وسدديكتسددب الحكم القطعية. وباي التوفيل

 هـ . 1434 عام في

 التعليق:

تبثثثثثثثيلن فثثثثثثثي التسثثثثثثثبيب للحكثثثثثثث  القضثثثثثثثائي السثثثثثثثابق، أ  للقاعثثثثثثثدة أثرهثثثثثثثا فثثثثثثثي اتخثثثثثثثاا الحكثثثثثثث  

أل  المثثثثثدعى عليثثثثثة متمسثثثثث  بمثثثثثا هثثثثثو والفصثثثثثل فثثثثثي النثثثثثزاع بثثثثثين المثثثثثدعي والمثثثثثدعى عليثثثثثذ، والثثثثث  

، كمثثثثا ي لحثثثث  أ  هثثثثسا القاعثثثثدة هثثثثي المسثثثثتند الوحيثثثثد فثثثثي القضثثثثية، ظثثثثاهر خالفمثثثثا لمثثثثا هثثثثو مثثثثدعى بثثثثذ

غيثثثثر مثثثثا وقثثثثع مثثثثن وقثثثثائع، وهثثثثسا ا  دل فانمثثثثا يثثثثدل علثثثثى قوتهثثثثا، وأ  ا سثثثثتناد فثثثثي التسثثثثبيب للحكثثثث  

 بع  القضايا كما هو هنا.بها قد يكفي في 

 فائدة:

بالسثثثجن لمدة ثالثة أشثثثهر وجلدا مائة وخمسثثثين جلدة للحق العام، ويظهر  القضثثثية التعزيرا كر في هسا 

ا قرار من المجلس األعلى للقضاء، بأ    عقوبة للشبهة اما ادانة أو براءة، وهسا  أنها للشبهة، وقد صدر مؤخرم

ا وا  فال.القرار ي قلص ا جتهاد السي يبنى على القرائن الضعيفة، اما أ  يكو  دليالم مؤ  ثرم

 :)مجموعة األحكام القضائية(من  القضية الثانية

 ملخص الوقائع:

إلدددددزامهم بدددددرد المبلدددددغ الدددددذا سدددددلم  لمدددددورثهم  دعي دعدددددواه ضدددددد المددددددعى علددددديهم حالبًددددداأقدددددام المددددد

لدددددم يقدددددم بالعمدددددم المطلدددددوب حتدددددى  مقابدددددم توكيلددددد  فدددددي إنهددددداء إجدددددراءات صدددددك ملكيدددددة عقدددددار إال أنددددد 

ألن مددددددا قدمدددددد   ، ونظددددددًرالددددددى وكيددددددم المدددددددعى علدددددديهم أنكددددددر صددددددحتها، وبعددددددرل الدددددددعوى عتددددددوفي

ة موصددددددلة إلثبددددددات الدددددددعوى لكونهددددددا ال يعددددددد بيندددددد –وهددددددي صددددددور شدددددديكات  -نددددددات المدددددددعي مددددددن بي
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، يضددددداف إلدددددى ذلدددددك حدددددول ا ال تمثدددددم كامدددددم المبلدددددغ المددددددعى بددددد ، إضدددددافة إلدددددى أنهدددددميدددددره محدددددررة مدددددن

، يكات لدددددم يدددددذكر فيهدددددا سدددددبب االسدددددتحقام، كمدددددا أن الشدددددبدددددين تحريدددددر الشددددديكات والمطالبدددددة بهددددداالمددددددة 

، وألن المدددددددعي رفددددددض يمددددددين إليدددددد  االحتمددددددال بطددددددم بدددددد  االسددددددتدالل تطددددددرم إذاوألن الدددددددليم الشددددددرعي 

، لدددددذا فقدددددد حكدددددم القاضدددددي بدددددرد دعدددددوى المددددددعي علدددددى نفدددددي العلدددددم بالددددددعوىالورثدددددة المددددددعى علددددديهم 

علددددى نفددددي العلددددم متددددى رمددددب، فدددداعترل المدددددعي، وصدددددم الحكددددم مددددن ورثددددة وأفهمدددد  بددددأن لدددد  يمددددين ال

 . محكمة االستئناف

  :التسبيب

القاضددددددي ا الحمددددددد هللا وحددددددده وال ددددددالة والسددددددالم علددددددى مددددددن ال نبددددددي بعددددددده وبعددددددد ، فلدددددددا أندددددد

ح اافتتددددددتددددددم ، بندددددداء علددددددى المعاملددددددة المحالددددددة إلينددددددا مددددددن فضدددددديلة الددددددرئيس  ... بــددددددـبالمحكمددددددة العامددددددة 

 ... /( ب ددددددفت  وكدددددديالً عددددددن  بموجددددددب الهويددددددة الوحنيددددددة رقددددددم ) ...المحددددددامي /  هددددددا حضددددددر، وفي الجلسدددددة

...  /معددددد  فدددددي مجلدددددس الحكدددددم  فدددددادعى ضدددددد الحاضدددددر بموجدددددب الوكالدددددة ال دددددادرة مدددددن كتابدددددة العددددددل

بموجددددددب الهويددددددة الوحنيددددددة رقددددددم ) ... ( أصدددددديالً عددددددن نفسدددددد  وحددددددال كوندددددد  وكدددددديالً بموجددددددب الوكالددددددة 

عددددددددددن ) ... ( و ) ... ( و ) ... ( أوالد ) ... ( وعددددددددددن ) ... (  الثانيددددددددددة ال ددددددددددادرة مددددددددددن كتابددددددددددة العدددددددددددل

) أصددددديلة عدددددن نفسدددددها وحدددددال كونهدددددا وليدددددة بموجدددددب صدددددك الواليدددددة ال دددددادرة مدددددن هدددددذه المحكمدددددة بدددددرقم 

هددددددـ ، والمدددددددعى علدددددديهم أصددددددالة ووكالددددددة ) ... ( المتنازلددددددة عددددددن ميراثهددددددا وكافددددددة مددددددا  ) ... ( فددددددي  ... ( 

) ... ( علددددديهم بموجدددددب صدددددك التندددددازل ال دددددادر مدددددن كتابدددددة العددددددل الثانيدددددة عددددداد إليهدددددا بددددداإلرث للمددددددعى 

... ( المح دددددددورون ب دددددددك ح دددددددر الورثددددددددة /هدددددددـ هدددددددم جمدددددددديعهم ورثدددددددة ) ... ( فدددددددي   ) ... ( رقدددددددم 

  )...(.وتاريخ ) ... (ال ادر من هذه المحكمة برقم 

جبددددم  .../ فددددي ة ) ... ( األرل الواقعددددةدعددددواه : إن مددددوكلي قددددد اشددددترى مددددن ورثددددقددددائالً فددددي تقريددددر 

، ل) ... ( هدددـ بمبلدددغ  ) ... ( فدددي ) ... ( والمملوكدددة لهدددم بموجدددب ال دددك ال دددادر مدددن هدددذه المحكمدددة بدددرقم 

فقدددد وكدددم  سدددتكمم اإلجدددراءات النظاميدددة مدددن ذرع وأحدددوال ومسددداحةوحيدددث إن ال دددك المشدددار إليددد  ميدددر م

ل وذلددددك بموجدددددب ... ( ) ، مقابددددم مبلددددغ علدددديهم بإكمددددال اإلجدددددراءات النظاميددددةمددددوكلي مددددورث المدددددعى 

، ل) ... ( م والممثدددددم لمبلدددددغ ) ... ( فدددددي) ... ( ، األول بدددددرقم شددددديكات المسدددددحوبة علدددددى م دددددرف ) ... (ال

م ) ... ( فددددددي  ) ... ( ، والثالددددددث بددددددرقم ل) ... ( م والممثددددددم لمبلددددددغ ) ... ( فددددددي  ) ... ( والثدددددداني بددددددرقم 

والخددددامس بددددرقم  ،ل) ... ( م والممثددددم لمبلددددغ) ... ( فددددي ... (  )، والرابددددع بددددرقم ل) ... ( والممثددددم لمبلددددغ 
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م  ) ... ( فدددددي  ) ... ( ، والسدددددادس شددددديك م ددددددم بدددددرقم ل ) ... ( م والممثدددددم لمبلدددددغ ) ... ( فدددددي  ) ... ( 

، وحيددددث إن ) ... ( لم والممثددددم لمبلددددغ ) ... ( ، والسددددابع شدددديك م دددددم فددددي ) ... (  لوالممثددددم لمبلددددغ 

 :اه ما وكم ب  وقبض أجرت  على ذلك، لذا أحلب ما يليالمدعى عليهم لم يقم بأا عمم تجمورث 

) ... ( الحكدددددم بتسدددددليم مدددددوكلي المبلدددددغ المسدددددتلم مدددددن قبدددددم مدددددورث المددددددعى علددددديهم وقددددددره  :أو م 

 ل حاال. 

م  دى ... لددد/: الحجدددز التحفظدددي علدددى مسدددتحقات المددددعى علددديهم ا يلدددة لهدددم بددداإلرث مدددن مسددداهمة ثانيثثثا

: ى عليددد  أصدددالة ووكالدددة أجددداب قدددائالً ، وبعرضدددها علدددى المددددعقاضدددي التنفيدددذ فدددي هدددذه المحكمدددة، هدددذه دعدددواا

 .وحيث ال مانع من ذلك رفعت الجلسة، مهلة للرد على دعوى المدعي وكالةأحلب 

تم  ا، وفيهصباًحا هـدددددد افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والن ف) ... ( الموافل  ) ... ( ثم في يوم  

: إن هذه القضدددية سدددبل وأن أقام بسدددؤال المدعى علي  وكالة عما وعد ب  موكل  في الجلسدددة الماضدددية أجاب بقول  

 ) ... ( والمقيدة لديها برقم  ) ... ( ) ... ( ضدددد موكلي بخ دددوص النزاع نفسددد  دعوح لدى المحكمة العامة  ورثة 

؛ لذا أحلب إيقاف النظر في هذه في عين القضدددية نفسدددها طلب التداخم، وقد تقدم المدعي أصدددالة ب) ... ( هـدددددددددفي 

وبعرل ذلك على المدعي وكالة قال: أحلب مهلة  ،، هكذا أجابقيام النزاع ذات  لدى محكمة أخرىالدعوى لسدددبل 

 . وحيث ال مانع من ذلك رفعت الجلسة، للرجوع لموكلي

، صددباًحاالسدداعة الحادية عشددر والن ددف  هـدددددددد افتتحت الجلسددة في تمام) ... ( الموافل  ) ... ( ثم في يوم 

: بعد رجوعي   في الجلسددددة الماضددددية أجاب قائال، وبسددددؤال المدعي وكالة عما وعد بوحضددددر فيها حرفا النزاع

العين وال والتي تم التداخم بها هو السدددتالم ) ... ( لموكلي أفاد بأن القضدددية المنظورة في المحكمة العامة بمحافظة 

مساحة ، فنحن نطالب المدعى علي  هنا باسترجاع ما استلم  من مبالغ من موكلي إلضافة اليةعالقة لها بهذه القض

، ما هو متفل علي ، هكذا أجاب، حيث لم يقم بإضددافة المسدداحة وتعديم ال ددك كل) ... ( وتعديم ال ددك ومقداره 

لرجوع لموكلي حلب مهلة ل: ال دددحيح ما ذكرت  والقضدددية هي واحدة وأل ذلك على المدعى علي  وكالة قالوبعر

 . وحيث ال مانع من ذلك رفعت الجلسة، إلحضار ما يثبت ذلك، هكذا أجاب، ووافل على ذلك المدعي وكالة

، وفيها حضر حرفا ام الساعة الحادية والن ف صباًحاهـدددددد افتتحت الجلسة في تم) ... (  ثم في يوم ) ... ( 

: ان الدعوى   في الجلسة الماضية فأجاب بقول علي  وكالة عما وعد با بعالي  وبسؤال المدعى مالنزاع والمنوه عنه

ة المدعيين ) ... ( مقامة من ورثة ) ... ( ضدددددددد موكلي وذلك ألن مورث لدى) ... ( المنظورة في المحكمة العامة 
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داخم قد ت، والبيع شدددرًعا ، ويطلبون إثباتدعوى من مورث موكلي ب دددفت  مالًكاهناك قد اشدددترت األرل محم ال

د من ، مع العلم بأن ما يثبت تسددليم  من قبم المدعي من مبلغ لمورث موكلي فهو تسددديالمدعي أصددالة في الدعوى

، لذا فإنني أحلب الكتابة رث موكلي والمدعي أصدددالة أا اتفام، حيث ال يوجد بين موقيمة البيع عن ذمة المشدددترية

سؤال ناظ ) ... ( للمحكمة العامة  ضافة إلى صفة المتداخم ودعواه مع وكلي في الدعوىر القضية عن صفة مل ، إ

 ، الدعوى لتتضح الحقيقة، هكذا أجاب في حلب صورة من عريضة التداخم

وكالدددة ال  : القضدددية التدددي أشدددار لهدددا المددددعى عليددد ذلدددك علدددى المددددعي وكالدددة أجددداب بقولددد وبعدددرل 

، فددي المطالبددة بددالعين، هكددذا أجدداب وتلددك القضددية ، فهددذه القضددية فددي اسددترداد أتعددابعالقددة لهددا بهددذه القضددية

لإلفددادة عددن القضددية المنظددور لددديهم ) ... ( وحيددث األمددر مددا ذكددر فقددد قددررت الكتابددة لددرئيس المحكمددة العامددة 

، وحلدددب صدددورة م ددددقة حبدددل أصدددلها مدددن عريضدددة تدددداخم المددددعي فدددي تلدددك ) ... (  هدددـفدددي  ) ... ( بدددرقم 

 . ، وحتى ورود اإلفادة رفعت الجلسةالدعوى

، وفيها حضر تمام الساعة الحادية عشرة صباًحاهـدددددد افتتحت الجلسة في ) ... ( الموافل  ) ... ( في يوم ثم 

المسددددداعد ) ... ( ، وقد وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة علي  وكالة والمنوه عنها بعالي  المدعي وكالة والمدعى

، والمتضددمن ) ) أن ) ... ( هـدددددددوتاريخ  ) ... ( هـددددددد المقيدة بأسدداس هذه المحكمة رقم ) ... ( وتاريخ  ) ... ( رقم 

) ... ( وأنها ال ة ) ... ( ضددد ورثة ثهـدددددددد هي دعوى / ور) ... ( في  ) ... ( الدعوى المنظورة لدينا والمقيدة برقم 

منها ( ( ، وباالحالع على  ، وقد تداخم المدعو ) ... ( بموجب عريضددددددة التداخم المرفل صددددددورةتزال قيد النظر

شارة إلى القضية المنظورة من قبم فضيلتكمضة التداخم فإذا هي تتضمن ما ن  عري  بخ وص األرل : ) ) إ

هـددد ال ادر من المحكمة ) ... ( بتاريخ ) ... ( بحارة ) ... ( بموجب ال ك رقم العائدة لورثة ) ... ( الكائنة ) ... ( 

، ) ... (أفيد فضدديلتكم بأن هذه األرل عائدة لي بالشددراء من  متًرا مربعًا ) ... ( احتها والبالغ مسدد) ... ( الشددرعية 

لي الشدددرعي ) ... ( وذلك بموجب العقد الموقع بين سدددموها ممثلة في وكيلها الشدددرعي ) ... ( وبيني ممثال في وكي

ة في وكيلها المذكور أعاله ممثل) ... ( وكيم الورثة الذا كان قد باع األرل على سدددددمو األميرة وبشدددددهادة كم من

ا ، وأفيد فضددديلتكم كذلك بأنني قد ملكية األرل بمشددداركة وكيم الورثةشدددهادة ) ... ( الذا كان قد دخم في  وأيضدددً

قمت بسددداد ثمن الشددراء لكم من وكيم الورثة ) ... ( والشددريك ) ... ( بشدديكات أو تحويالت م ددرفية إضددافة إلى 

، وبما أن هذه القضدددية منظورة أمام فضددديلتكم فإنني ألتمس دفعت بموجب توجيهات من  ملة التيمبالغ إلنجاز المعا

د الذين يؤكدون ات والشدددددهوادا لتقديم البينقبول حلبي بالدخول متداخال إلثبات حقي في األرل مع كامم اسدددددتعد

( وورثة ) ... ( ، علما بأن هناك قضددديتان في نفس الموضدددوع في مواجهة كم من ورثة ) ... صدددحة وتمام ادعائي
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، وهناك جلسددددددة في األيام القضددددددية المرفوعة ضددددددد ورثة ) ... (التي بدأت بالفعم النظر في  .../أمام المحكمة في

مع صداحبة السدمو الملكي  اعالوة على أن هناك اتفاقًا مبرمً ، القضدية المرفوعة ضدد ورثة ) ... (القادمة للنظر في 

( ( وبسددؤال أشددكر لفضدديلتكم وجزاكم هللا خيًرا . ،حقوم كم من سددموها وشددخ دديهللا حدد األميرة ) ... ( يرحمها 

 : بأن الدعوى والتداخم إلثباتالعقار أم بأمر خارج عن  ؟ فأجابالمدعي وكالة : هم الدعوى هناك تتعلل بعين 

ى عريضدددددة : بأن  باالحالع علحل موكلي في ملكية األرل بعينها، هكذا أجاب، كما أضددددداف المدعى علي  وكالة

، وحيث إن قيد هذه   دفع المبالغ لمورث موكلي كشدددريكالتداخم من المدعي أصدددالة يتضدددح أن  ذكر في خطاب أن

متعلقان بموضوع واحد وأرل واحدة، لذا  وهما ) ... ( الدعوى متأخر عن الدعوى المنظورة في المحكمة العامة 

على عريضددة التداخم المرصددود مضددمونها بعالي  وجد ، وباالحالع ، هكذا أضددافاا دفعت ب  سددابقً فإني أتمسددك بم

ألن تلك الدعوى من الدعاوى العينية  ثبات حل في ملكية العقار، ونظًراأن المدعي أصددددددالة هنا قد تداخم هناك إل

ا حررت بأمر خارج عن  ممن نظام المرافعات الشددددددرعية وهذه الدعوى ك ٥/  ٢٤المتعلقة بالعقار بموجب المادة 

من نظام المرافعات الشدددرعية فقد قررت ضدددم الحكم في هذا  73رداد مبلغ أتعاب وبناًء على المادة وهو حلب اسدددت

وحيث ال ، فطلب مهلة للرد الة بأن علي  اإلجابة على الدعوى، وأفهمت المدعى علي  وكلدعوىالدفع مع موضوع ا

 . مانع من ذلك رفعت الجلسة

، وفيها ن ف صباًحاحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والهـ افتت) ... ( الموافل  ) ... ( ثم في يوم 

 ) ... ( بالسددجم المدني رقم ) ... ( حال كون  وكيالً بموجب الوكالة ال ددادرة من كتابة العدل الثانية  حضددر ) ... ( 

عن ) ... ( بالسجم المدني رقم ) ... ( والمخول ل  فيها حل المرافعة  ) ... ( هـددددد الجلد ) ... ( وتاريخ  ) ... ( رقم 

، وبسددؤال وكالة ) ... ( المنوه عن  بعالي والمدافعة واإلقرار وال ددلح وقبول الحكم ونفي  ) ... ( الخ والمدعى علي  

تضددددددمن جواب  هذا وذكر أنها ت المدعى علي  وكالة عما وعد ب  من إجابة على دعوى المدعي وكالة أبرز ورقة

من حلب إيقاف النظر في هذه الدعوى لسدبل قيام نزاع يتعلل بها لدى  اا دفعت ب  سدابقً  : أتمسدك بمن دها: ) ) أواًل 

: استجابة لطلب فضيلتكم اإلجابة الموضوعية على دعوى يسبل قيد هذه الدعوى. ثانيًا) ... ( وقيد الالمحكمة العامة

ة من موكل  قد اشددددددترى من ورثة ) ... ( األرل الواقعة في ) ... ( والمملوكة الدعوى فإن ما ذكره المدعي وكال

، إضافة إلى عدم صحة ) ... ( ل فغير صحيحهـددد بمبلغ ) ... ( في ) ... ( بال ك ال ادر من هذه المحكمة برقم 

ل المشددددددار إليها تم ، وال ددددددحيح أن األر) ... ( لاتفاق  مع مورث موكلي إلكمال اإلجراءات النظامية مقابم 

 ) ... ( شددددددراهها من قبم ) ... ( من ورثة ) ... ( ومورث موكلي وعريضددددددة التداخم المقدمة في المحكمة العامة 

، وقد سددبل أن اتفل المدعي أصددالة مع المشددترية على تمويم تؤكد ذلك وتنفي دعوى المدعي ابقً والمشددار إليها سددا

، وإنني أهكد ما سبل أن ذكرت أن ما يثبت سداده هـددددددد) ... ( ؤرخ في شراء األرل حسب العقد المبرم بينها والم
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أن  سددددددبل أن اشددددددتكى مورث موكلي بهذا  ، علًمامن قيمة البيع وعن ذمة المشددددددترية من مبلغ لمورث موكلي هو

 )الخ وص و ) ... ( و ) ... ( لدى مقام وزارة الداخلية وصدرت برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 

م وأخذ ما لديهم وحفظت القضدددية. لذا فإنني أحلب رد وتم اسدددتدعاهه) ... ( هـددددددددد إلى أمير منطقة ) ... ( في ... ( 

 ، واستنادًا: إن موكلي يتمسك بما سبل أن قدمناه من حلباتة أجاب بقول ، وبعرضها على المدعي وكالالدعوى ( (

ستنادًاأبرزناه من، بينات لما ؛ لذا نطلب باستالم مورثهم المبلغ من موكلي إلى إقرار وكيم ورثة المدعى عليهم ، وا

: ) ) على اليد الشرعية المستندة للحديث الشريف الحكم على ورثة ) ... ( بإعادة هذه المبالغ لموكلي عمالً بالقاعدة

بطلب إيقاف النظر في الدعوى ما أخذت حتى تؤدي  ( ( رواه أحمد واألربعة، وأما ما ذكره وكيم المدعى علي  

يتعلل بملكية  ) ... ( فقد سددبل الجواب عن  بأن النزاع المنظور في  ) ... ( لوجود سددابقة نظر لدى المحكمة العامة 

، وهو موضددددددوع يختلف عما يطالب ب  المدعى عليهم حيث متداخم يطالب بإثبات تملك  لألرلاألرل وموكلي 

، وقد وردت إجابة المحكمة مقابم اسددتكمال بعض إجراءات ال ددك اسددتلمها مورثهميطالبهم باسددتعادة األموال التي 

ى المدعى علي  وكالة أجاب قائالً: إني وبعرضدددها عل ،ا ذكرنا ونتمسدددك بطلباتنا السدددابقةعلى وفل م ) ... ( العامة 

فلم يتطرم أو يرد على ما ، ذكرت  في اإلجابة عن الدعوى : لقد تجاهم المدعي وكالة ما: أوالً أود أن أوضددح التالي

شترى األرل الواقعة في ) ... ( والمملوكة بال ك ال ادر من هذه المحكمة برقم  ذكره في دعواه من أن موكل  ا

، لي يلزم  إثبات ما ذكره من ادعاء، وبالتاة ) ... ( حيث تم نفي ما ادعى ب هـدددددددددددد من ورث) ... ( وتاريخ  ) ... ( 

 اوالمشار إليها سابقً  ) ... ( وحسب عريضة التداخم المقدمة في المحكمة العامة  خاصة وأن موكل  المدعي أصالة

ما أكد ما ذكرت  في هذا الخ ددددددوص من كون مورث موكلي مالك للعقار كشددددددريك فكيف بالمدعي وكالة يناقض 

ى المقامة هـدددددددد والشددكو ) ... ( ، إضددافة إلى تجاهل  الرد على العقد المؤرخ فيصدددر من موكل  وهذا مردود علي 

فلم يقدم جملة وتف ددديالً وكالة أن  أبرز بينات وهذا مير : ذكر المدعي ذا الخ دددوص وماذا آلت إلي . ثانيًابه ابقً سدددا

 : نسدددب المدعي وكالة صددددور إقرار مني باسدددتالم مورث موكلي وحلب الحكم بناءً . ثالثًاأا مسدددتند يثبت ما يدعي 

فقد سدددبل  ) ... ( : ما ذكره بخ دددوص القضدددية المنظورة في المحكمة العامة على ذلك وهذا مير صدددحيح . رابعًا

، ثم جرى مني سؤال المدعي وكالة عن البينات فإنني أحلب رد الدعوى هكذا أجاب ، لذارد علي  وال داع للتكرارال

ة المنعقدة التي ذكر في جواب  أن  أبرزها ؟ فأجاب : هي الشدددددديكات المذكورة في الدعوى المرصددددددودة في الجلسدددددد

) ، عند ذلك جرى احالعي على صددددور الشدددديكات المشددددار إليها فإذا هي كالتاليهـدددددددددد ، هكذا أجاب) ... ( بتاريخ 

وبسؤال المدعي وكالة بأن الشيكات المبرزة محررة من مؤسسة ) ... ( للتجارة وليست محررة من قبم  .......... ( 

 ، جوع لموكلي والتأكد من ذلك، هكذا أجابة للرموكل  فما وج  ذلك ؟ فأجاب أحلب مهلة كافي



 
 

21 

 

حلب مهلة : أبخ ددوص ما ذكره في دعواه ؟ فأجاب كما سددألت  هم هناك عقد بين موكل  وبين المدعى علي 

، وحيث ال مانع من ذلك فقد قررت رفع الجلسددددة وجرى تحديد موعد برمبة للرجوع لموكلي وإفادتكم، هكذا أجاب

، وأفهمت المدعي وكالة واستعدا للحضور حادية عشر صباًحاهـددددد الساعة ال) ... (  الموافل) ... ( الطرفين هو يوم

بأن علي  إحضار كافة ما لدي  من مستندات وأورام وبينات بخ وص هذه الدعوى في الجلسة القادمة فأبدى تفهم  

وفيها حضر المدعي وكالة  ،تمام الساعة الحادية عشر صباًحا هـددد افتتحت الجلسة في ) ... ( الموافل ) ... ( ثم في 

) ... ( والمدعى علي  وكالة ) ... ( المنوه عنها بعالي  وبسددددددؤال المدعي وكالة عما اسددددددتعد بالجواب عن  الوكيم 

ا خر بشأن السؤال عن كون الشيكات المبرزة من مؤسسة ) ... ( للتجارة وليست محررة من قبم موكل  ؟ أجاب 

. ( من أموال خاصددة بموكلي ) ... ( ، وقد حررت بأمر من موكلي ومسددتعد بأن الشدديكات محررة من مؤسددسددة ) ..

، كما أن أحد الشدديكات مفقود وال يوجد ... ( أو من يمثل  لإلقرار بذلك إلحضددار ما يثبت ذلك ومسددتعد إلحضددار )

الدينا صددددورة من  اه ؟   بخ ددددوص ما ذكره في دعو: هم هناك عقد بين موكل  وبين المدعى علي، وبسددددؤال  أيضددددً

موكلي بينة على صدددددحة دعواه وهم: ) ... ( و ) ... (، وأحلب  : بأن  ليس هناك عقد بهذا الخ دددددوص ولدىأجاب

 .ألمر ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة، وحيث ااإلذن لي بإحضارهم، هكذا أجاب

سة في تمام ال ) ... ( الموافل  ) ... ( ثم في يوم   ، والن ف صباًحاساعة الحادية عشرة هـددددددد افتتحت الجل

، وبسؤال المدعي وكالة عما وعد كالة ) ... ( المنوه عنها بعالي وفيها حضر المدعي وكالة ) ... ( والمدعى علي  و

ستطع إحضار البين وكيل  سة الماضية ؟ أجاب: لم أ ستطع موكلي الح ول ا خر في الجل ة في هذا اليوم حيث لم ي

، كما أحضدددر المدعي وكالة مع  ) ... ( الجنسدددية حضدددارهم، هكذا أجاباوينهم أو مقرهم، وأحلب مهلة إلعلى عن

وتاريخ ) ... ( رقم ) ... ( بالهوية الوحنية رقم ) ... ( ب فت  وكيالً بموجب الوكالة ال ادرة من كتابة العدل الثانية 

سجم المدني ) ... (  سية بال حاكم حل المطالبات والم، والمخول ل  فيها فيما يخص رقم ) ... (هـددددددد عن ) ... ( الجن

، والمرافعة والمدافعة وسدددددماع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار وال دددددلح وحلب المطالبة وإقامة الدعاوا

، وحلب المدعي وكالة سماع ما ) ... ( ضد ورثة ) ... ( .. إلخ اليمين ورده وكالة خاصة بشأن القضية المقامة من

: أقر ب ددفتي اب بقول سددؤال الحاضددر وكيم ) ... ( بشددأن الدعوى والشدديكات أجلدي  بشددأن الدعوى والشدديكات، وب

أنها من مال ) ............ ( : يكات ال دددادرة من مؤسدددسدددة موكلي وهيوكيالً عن ) ... ( بأن موكلي يقرر بأن الشددد

( ، وأن موكلي  ...عليهم ) ... ( بإذن صاحب المال / ) حررها موكلي ألمر مورث المدعى المدعي ) ... ( وأن  قد 

ة من قبم الجلسة إلحضار البين ، ولما تقدم فقد قررت رفع، هكذا قرر، هذا إقرارا وعلي  أوقعال يخ   منها شيء

ة في الجلسددة فسدديعد لة األخيرة حيث سددبل إمهال  مرتين، وأن  إذا لم يحضددر البينالمدعي وإفهام  بأن هذه هي المه

 .الدعوى والحكم بما يلزم تجاهها، فأبدى تفهم ي عن إحضارها وسيتم السير ف عاجًزا
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، وفيها حضر ) تمام الساعة الحادية عشرة صباًحاهـ افتتحت الجلسة في ) ... ( الموافل  ) ... ( ثم في يوم  

سجم المدني رقم ) ... ( حال كون  وكيالً بموجب الوكالة ال ادرة من كتابة العدل الثانية  ... (  ) ... رقم ) ... ( بال

، والمخول ل  فيها حل المرافعة والمدافعة وسددددداع بالسدددددجم المدني رقم ) ... (هـدددددددددد عن ) ... ( ) ... ( وتاريخ  ( 

، ولم يتقدموا بعذر تقبل  المحكمة ،ر المدعى عليهم وال من ينوب عنهمالدعاوى والرد عليها ) ... ( إلخ ولم يحضدددددد

، وبسدددؤال المدعي وكالة عما وريًافي حل المدعى عليهم حضدددوعلي  فقد قررت السدددير في القضدددية ويعتبر الحكم 

 ، أجل  المدعي وكالة أجاب: لم نستطع إحضار البينة في هذه الجلسة، هكذا أجاب استمهم من

هلة : أحلب م، وجرى سدددؤال : هم لدي  ما يضددديف  ؟ فأجابعن البينة بأن موكل  قد عد عاجًزا فجرى إفهام 

هـدد افتتحت ) ... ( الموافل  ) ... ( . ثم في يوم ، وعلي  رفعت الجلسةذلك، هكذا أجابللرجوع لموكلي وسؤال  عن 

بعالي  والمدعى علي  ضر ) ... ( المثبت هويت  ووكالت  ، وفيها حمام الساعة العاشرة والن ف صباًحاالجلسة في ت

إن موكلي قد نسددددددل مع الشددددددهود : سددددددؤال المدعي وكالة عما لدي  أجاب، وبة ) ... ( المثبتة وكالت  بعالي وكال

: هم بين موكل  و ) ولم، يستطع إحضارهم، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة إلحضارهم في هذه الجلسة

مالت مالية مير المبلغ : نعم بينهم تعامالية سددددددوى ما يدعي  هنا ؟ فأجاب ... ( ومورث المدعى عليهم تعامالت

: هم يرمب موكل  يمين الورثة المدعى عليهم على نفي دعواه وكالةلمدعي ، فجرى سؤال االمدعى ب ، هكذا أجاب

، ما قدم، ثم قرر كم منها اكتفاءه ب: إن موكلي ال يرمب بيمين الورثة، وهو مسددددددتعد للحلف، هكذا أجاب؟ فأجاب 

اسددددتلم  مورثهم ، وحيث حلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليهم بإعادة ما على ما تقدم من الدعوى واإلجابة فبناء

، وحيث بينها والمذكور في دعواه ، وذلك إلخالل  بالعقد الذا يدعي االتفام) ... ( لمن المبلغ المدعى ب  وقدره 

كبينة لدعواه هي  ، وحيث إن ما قدم  المدعي من شدددديكاتوكالة دعوى المدعي جملة وتف دددديالً أنكر المدعى علي  

 –لو صددحت كبينة  -وهو ) ... ( ، إضددافة إلى أن ما قدم  من شدديكات  ؛ لكونها صددادرة من ميرهبينة مير موصددلة

ة أن مثم ، يضددداف إلى ذلك حول المدة بين تحرير الشددديكات والمطالبة بها والعادإنها تمثم كامم المبلغ المدعى ب ف

ام فيها سبب االستحق ، كما أن الشيكات لم يذكرنسان المطالبة ب  حيلة هذه المدةال يترك اإل هذا المبلغ الكبير عرفًا

، ومما سدددباب اسدددتحقام المبالغ في الشددديكات، والعادة المسدددتقرة لدى التجار ذكر أوهو ما يذكره المدعي في دعواه

دعى عليهم تعامالت مالية مير يقوا ذلك جواب المدعي وكالة في هذه الجلسة بأن بين موكل  و ) ... ( ومورث الم

الحتمال طرم إلى هذا الدليم، ومعلوم أن الدليم الشدددددرعي إذا تطرم إلي  ا، وكم ما سدددددبل احتماالت راجحة تتهذه

( ، وهذا في  ٣٠٧/٢؛ البن قدامة ، وروضددددة الناظر 16/5حيط للزركشددددي : البحر المبطم ب  االسددددتدالل ) ينظر

قضددددددي على الدليم الشددددددرعي فكيف بالدليم الواقعي أا الدليم على إثبات الواقعة ؟ فإن هذه االحتماالت الراجحة ت

ءة ، مع ما يسددند ذلك من قواعد شددرعية أصددلية في برابهذا الدليم وهو الشدديكات، وت دديره كأن لم يكن االسددتدالل
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ة رمم اسددددتمهال  لذلك أكثر من مرة كما في الذمة وعدم عمارتها إال بيقين، وحيث عجز المدعي عن إحضددددار البين

 هـددددد ،) ... ( هـددددد ، والجلسة المنعقد بتاريخ  ) ... ( هـددددد ، والجلسة المنعقدة بتاريخ  ) ... ( الجلسة المنعقدة بتاريخ 

، وحيث أجاب المدعي هـددددددد وهذه الجلسدة) ... ( ة في الجلسدة المنعقدة بتاريخ وتقرير عدم اسدتطاعت  إحضدار البين

ا في السددددددنن وأصددددددل  في ، وللحديث المرونفي العلم بالدعوىوكالة بعدم رمبة موكل  يمين المدعى عليهم على 

، ن النبي صددلى هللا علي  وسددلم قول : ) ) لو يعطى الناس بدعواهممسددلم عن ابن عباس رضددي هللا عنها ع صددحيح

، ولقول  صدددددلى هللا علي  دعي واليمين على المدعى علي  ( (الدعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الم

 .: فلك يمين  ( (قال: ال، قال : ) ) ألك بينة ؟ي ق ة الكندامسلم ف وسلم في الحديث المروا في صحيح

 الحكم:

ولكددددددددم مددددددددا سددددددددبل فقددددددددد رددت دعددددددددوى المدددددددددعي أصددددددددالة ) ... ( ضددددددددد ورثددددددددة ) ... ( فددددددددي  

، وأفهمدددددددت المدددددددعي وكالدددددددة بددددددأن لموكلددددددد  يمدددددددين ل) ... ( اسددددددتحقاق  للمبلدددددددغ المدددددددعى بددددددد  وقدددددددره 

، بدددددين فدددددي األسدددددباب، وبمدددددا تقددددددم حكمدددددتك لمدددددا هدددددو مالورثدددددة علدددددى نفدددددي العلدددددم متدددددى رمدددددب وذلددددد

دعدددددوى أا مدددددنهم فدددددي تملدددددك مدددددا يدعونددددد   بدددددأن هدددددذا ال دددددك ال يعندددددي صدددددحة وأفهمدددددت حرفدددددي الددددددعوى

مدددددن األرل أسددددداس الندددددزاع بينهدددددا، وأن مددددددار إثبدددددات ملكيدددددة أا شدددددخص لهدددددذه األرل هدددددي صدددددكوك 

، ذلدددددك كلددددد وأن هدددددذا ال دددددك ال يغندددددي عدددددن ، رم الشدددددرعية والنظاميدددددة المعتبدددددرةالتملدددددك ال دددددادرة بدددددالط

تراضددددد  علدددددى الحكدددددم وبدددددإعالن الحكدددددم قدددددرر المددددددعى عليددددد  وكالدددددة القناعدددددة وقدددددرر المددددددعي وكالدددددة اع

هددددددـ  ) ... ( ، وأفهمددددددت المدددددددعي وكالددددددة بددددددأن عليدددددد  مراجعددددددة المحكمددددددة بتدددددداريخ بالئحددددددة اعتراضددددددية

مدددددن التددددداريخ المحددددددد  وًمددددداالسددددتالم نسدددددخة مدددددن صدددددك الحكدددددم إلبدددددداء معارضدددددت  عليهددددا خدددددالل ثالثدددددين ي

، وأندددددد  إذا مضددددددت المدددددددة ولددددددم يسددددددتلم أو يتقدددددددم بالئحددددددة فددددددإن الحكددددددم يكتسددددددب فددددددي حقدددددد  م السددددددتال

 عددددام ، وصددددلى هللا علددددى نبينددددا محمددددد وآلدددد  وسددددلم . حددددرر فدددديالقطعيددددة، فأبدددددى تفهمدددد ، وبدددداي التوفيددددل

 هـ . 1435
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ثثثثثا لثثثثث  تتثثثثثوفر البينثثثثثات الموصثثثثث  لةفكمثثثثثا تقثثثثثدم مثثثثثن أ  القاعثثثثثدة مثثثثثؤثرة فثثثثثي اتخثثثثثاا الحكثثثثث ، فلمل

دلت الثثثثثثدعوض فثثثثثثي هثثثثثثسا القضثثثثثثية العميقثثثثثثة والمتميثثثثثثزة فثثثثثثي مضثثثثثثمونها، كمثثثثثثا أ   لقاعثثثثثثدتنا للحقيقثثثثثثة، ر 

ورفثثثثثث  يمثثثثثثين المثثثثثثدعى  أثرهثثثثثا فثثثثثثي التسثثثثثثبيب للحكثثثثثث ، حيثثثثثثث عجثثثثثثز المثثثثثدعي عثثثثثثن احضثثثثثثار البينثثثثثثة

 .عليه 

 المطلب الثاني: تطبيق القاعدة في القضاء اإلداري:

 :القضاء اإلداري مفهومالفرع األول: 

اإلدارا هدددددددي جهدددددددة قضدددددددائية مسدددددددتقلة عدددددددن جهدددددددة القضددددددداء العادا)العدددددددام(، التدددددددي القضددددددداء 

تخددددددتص بددددددالنظر والف ددددددم فددددددي المنازعددددددات والخ ددددددومات التددددددي تثددددددور بددددددين اإلدارة العامددددددة التابعددددددة 

للسدددددددلطة التنفيذيدددددددة وبدددددددين األفدددددددراد، ويخدددددددتص ديدددددددوان المظدددددددالم بالقضددددددداء اإلدارا بالمملكدددددددة العربيدددددددة 

 .)الغامدا(. السعودية

 :)مجموعة األحكام والمبادئ التجارية(من  للقاعدة تطبيق قضائيالفرع الثاني: 

 :ملخص الوقائع

مطالبدددددة المددددددعي إلدددددزام المددددددعى عليددددد  بددددددفع مدددددا تبقدددددى مدددددن ثمدددددن قيمدددددة محدددددم ومدددددواد مذائيدددددة 

اشدددددتراها ولدددددم يقدددددم بسدددددداد كامدددددم ثمنهدددددا اسدددددتند المددددددعي فدددددي إثبدددددات دعدددددواه علدددددى شدددددهادة شددددداهدين ، 

فيمددددددا يتعلددددددل ببيددددددع المددددددواد الغذائيددددددة، أقددددددر المدددددددعى عليدددددد  بالتعامددددددم مددددددع المدددددددعي  -وكشددددددف حسدددددداب

بددددددأن كشددددددف الحسدددددداب المقدددددددم مددددددن المدددددددعي اشددددددتمم علددددددى فددددددواتير ال ، ودفددددددع وأنكددددددر شددددددراء المحددددددم

 تحمم توقيع  عليها 

 :التسبيب

سددددة ..... يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى  حيث إن وكيم المدعي ..... صدددداحب مؤسددددّ

ل  في ذمة المدعى علي  من ؛ تمثم المتبقي لموكرياالً ) ... ( قدره اب مؤسسة .. أن يدفع لموكل  مبلغً علي  ..... صاح

، وحيث إن هذه سسة موكل  على مؤسسة المدعى علي ومواد مذائية باعتها مؤ ) ... ( قيمة المحم الكائن في سوم 

؛ فإنها من ثم مؤسدددسدددة المدعي ومؤسدددسدددة المدعى علي الدعوى مردها إلى مطالبة مالية جراء تعامم تجارا بين 

 بالف ددددم فيها بناءً  - االئيً و بهيئة قضدددداء تجارا و-تي يختص ديوان المظالم تكون من قبيم المنازعات التجارية ال
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 15/1/1350( وتاريخ  ٣٢( من نظام المحكمة التجارية ال ددادر باألمر السددامي رقم )  ٤٤٣،  ٢على المادتين ) 

( وتاريخ  ٢٦١، وقرار مجلس الوزراء رقم ) هـددددد 26/11/1407( وتاريخ  63، والمرسوم الملكي رقم ) م / هـددددد

بناء على قرارات وتعليمات رئيس  -اومكانيً  نوعيًا-الدائرة تختص بنظر الدعوى ، كما أن هذه هـدددددد 17/11/1423

ونظرها فإنها تكون  ، وحيث إن الدعوى اسددددتوفت اإلجراءات المطلوبة لتقديمهاالخت دددداصدددداتهاالديوان المنظمة 

لب المدعى علي  أن يدفع ل  يطا -على لسان وكيل -ن موضوع الدعوى فمن حيث إن المدعي ، وأما عمقبولة شكالً 

، ) ... (أن  يمثم المتبقي ل  في ذمة المدعى علي  من قيمة المحم الكائن في سدددددوم  ) ... ( رياالً، يدعي قدره  مبلغًا

مطالبت  إلى شهادة الشاهدين ..... و  ، ويستند المدعي فيا مؤّسست  على مؤسسة المدعى علي ومواد مذائية باعته

ؤسسة المدعى علي  بمبلغ م الذا سبل أن أرسلت  مؤسسة المدعي إلى م) ... ( ..... ، وإلى كشف الحساب المؤرخ 

، وفي جواب المدعى علي  ووكيل  أقرا ب ددحة تعامم مؤسددسددة المدعى علي  المطالبة، والذا لم ينكره المدعى علي 

فواتير  ا تمثم ببيع مؤسددددسددددة المدعي مواد مذائية على مؤسددددسددددة المدعى علي  بموجبمع مؤسددددسددددة المدعي الذ

سددسددة دد لمؤالمبالغ المسددتحقة لمؤسددسددة المدعي، وأن ما سدد ، وأن  تم تسددديد كموسددندات قبض وكشددوفات حسدداب

م مؤسسة بمح علي أن  تم استبدال محم مؤسسة المدعى ، وأقر بالمدعي يفوم ما بذمت  للمدعي، والهنجر واللوحة

 م اشدددتمم على) ... ( ، وأن كشدددف الحسددداب المعد من قبم مؤسدددسدددة المدعي بتاريخ المدعي، وليسدددت الواقعة بيعا

م اشددددتمم إلى جانب الفواتير الواردة في  ) ... ( ، وكذا كشددددف الحسدددداب المؤرخ فواتير تحمم تواقيع المدعى علي 

، بما مدعى علي  ال يعتد بتلك الكشددوفات؛ فإن الولوحةللمحم، وقيمة مكتب الكشددف األول قيمة هنجر وإيجار شددهر 

، والمدعى علي  ال   عندما أحضددر إلي  من قبم المدعيفيها الكشددف الذا قدم صددورت  وكيم المدعي ورفض توقيع

ها من ، كما ال يقر إال بالمبالغ التي في الفواتير الموقع عليلوحة والهنجر التي يدعيها المدعييقر للمدعي بقيمة ال

؛ إلعداد تقرير ة أورام الدعوى إلى محاسدددددب قانوني، وحلب وكيم المدعى علي  إحالقبم المدعى علي  باالسدددددتالم

 ، وحيث إن المدعى علي  وإن كان يقر بالتعامم معتنازع عليها، وحلب رفض الدعوىمحاسددددددبي حول المبالغ الم

كما  -التي يدعيها المدعي -الهنجر واللوحة ، إال أن  ينكر دعوى بيع المحم ومؤسدددسدددة المدعي بشدددراء مواد مذائية

، حيث إّن كشددف الحسدداب الذا يسددتند إلي  المدعي ليس كون تبقى في ذمت  أا مبلغ للمدعيينكر المدعى علي  أن ي

، بم بالموافقة علي  ل  ، ولم يتضمن توقيعًاإذ ينكر المدعى علي  صحت في  دليم على إقرار المدعى علي  بمضمون  

بأن  في حالة  -كما جرى علي  العرف التجارا في كشددوف الحسدداب–من مؤسددسددة المدعي  إشددعاًرا منإن  لم يتضدد

، ومجرد بعث  من قبم مؤسسة المدعي لمؤسسة منها ب حت  عى علي  يكون إقراًراعدم الرد من قبم مؤسسة المد

سددبة لشددهادة الشدداهد األول ... ، وبالنإذ إن  دليم من صددنع المدعي ؛  ال يعد دليالً على ثبوت مضددمون المدعى علي

 -مدير مؤسددسددة المدعي-مدير مؤسددسددة المدعى علي  و ..... -فإن  فضددالً عن كون  تحدث فيها عن واقعة بين ..... 
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تضددددددمنت نفي المدعى علي  واقعة بيع  -كذلك-؛ فإّن شددددددهادت  مدعي والمدعى علي  في هذه الدعوىوليس عن ال

، وما مبايعة بين المدعي والمدعى علي  كما تضدددمنت أن الشددداهد لم يحضدددر ،هنجر واللوحة التي يدعيها المدعيال

مترتبة  -مدير مؤسددسددة المدعي -بمبالغ للمدعو .....  -مدير مؤسددسددة المدعى علي -من سددماع  إقرار ..... تضددمنت  

الشدداهد أفاد حسددب قول  -مدير مؤسددسددة المدعى علي  -إذ إن .....  ؛اد مذائية ليس إقرارا بمبلغ محددعلى شددراء مو

، وما ذكره الشدددددداهد من فاد أن الفواتير كانت ت دددددددر مكررة، وتارة أسدددددديرجع للفواتير ليتأكد من المبلغتارة أن  

ال تدل على  ل شدددهريًا ) ... ( ، وأن تكون حول حريقة السدددداد -ة المدعى علي مدير مؤسدددسددد-محاورة مع ..... 

، وأما شددددددهادة عامم بين الطرفين، وهو ما يقر ب  المدعى علي تدل علي  وجود ت، وماية ما حدداسددددددتقرار مبلغ م

أخلى المحم الذا كان يعمم في ، ونقم المواد  -يمدير مؤسددددددسددددددة المدع-الشدددددداهد الثاني ... فغاية ما فيها أن ..... 

كيم ، وما ذكره الشددداهد يتفل مع ما أقر ب  والغذائية، وسدددلم المحم لمؤسدددسدددة المدعى علي ، ولم يشدددهد بواقعة بيع

ستب شهادة. وأما بقية مدال محم مؤسسة المدعي بمحم موكل المدعى علي  من ا شاهد فليست  ، وإنما ا ورد بإفادة ال

ستنتاجات مير موصلةنق سمع  وا شاهدين لم م لما  ستند إلي  المدعي من كشف الحساب وشهادة ال ، وحيث إن ما ا

؛ فإن الوسدددددديلة المتاحة لبيان المدعي بينة تثبت دعواهالم يقدم ، وة دليالً على صددددددحة دعوى المدعيتر فيها الدائر

مدى صددحة دعوى المدعي بشددأن ما يدعي  من مبلغ متبل في ذمة المدعى علي  نتيجة التعامم بينهما ببيع مؤسددسددة 

، بأن تقدم مؤسدددسدددة المدعي ما يثبت ما سدددلمت  ى علي  هو إجراء المحاسدددبة بينهماالمدعي مواد مذائية على المدع

من مبالغ مالية للمدعي قيمة ، ويقدم المدعى علي  ما يثبت ما سددلم  مدعى علي  من مواد مذائية وخالف اللمؤسددسددة 

، وهو إجراء وكيم المدعي رفض إجراء المحاسدددددبة ، وهذا اإلجراء عرضددددد  وكيم المدعى علي  ، وحيث إنلذلك

 ؛ فإن  ال يلزم ب  .  يتعلل بإثبات دعوى موكل

 الحكم:

، كمددا صددح بددذلك الخبددر عددن علددى المدددعي واليمددين علددى مددن أنكددر شددرعاً أّن البينددة وحيددث إّن المقددرر

يقدددم المدددعي بينددة تثبددت صددحة دعددواه؛ فيكددون للمدددعي يمددين المدددعى رسددول هللا صددلع هللا عليدد  وسددلم ، ولددم 

: رفدددض لدددذلك حكمدددت الددددائرة بدددالحكم التدددالي. ضدددها، وتدددم عدددرل هدددذه اليمدددين علدددى وكيدددم المددددعي فرفعليددد 

المقامدددددة مدددددن المددددددعي ..... صددددداحب مؤسسدددددة ..... التجاريدددددة ضدددددد المددددددعى عليددددد  ..... صددددداحب  الددددددعوى

، وصدددلى هللا علدددى نبيندددا محمدددد وآلددد  هدددو موضدددح باألسدددباب. وهللا الموفدددلمؤسسدددة ..... للمدددواد الغذائيدددة ؛ لمدددا 

 .وصحب  وسلم

 التعليق:
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ثثثثث  وقثثثثثد تبثثثثثيلن أ   فضل لمثثثثثدعي مثثثثثا قدمثثثثثذ اكثثثثثسل  األمثثثثثر فثثثثثي هثثثثثسا القضثثثثثية، حيثثثثثث أ  الثثثثثدعوض ر 

دلتمثثثثن بينثثثثات غيثثثثر موصثثثثلة بمثثثثا ادعثثثثى بثثثثذ، وبنثثثثاءم علثثثثى الثثثث  سثثثثبب للحكثثثث  بالقاعثثثثدة، واثثثثثر الثثثث    ر 

 الدعوض، حثى يثب  ما يدعي بذ.

 فائدة:

 ا  التجثثثثثثاري بثثثثثثديوا  المظثثثثثثال   سثثثثثثابقم وهثثثثثثي قضثثثثثثية تجاريثثثثثثة، حيثثثثثثث كثثثثثثا  ينعقثثثثثثد ا ختصثثثثثثا

لعثثثثثام االقضثثثثثاء ا نسثثثثثالد والثثثثثدخول تحثثثثث   مثثثثثن، ويعثثثثثد مثثثثثن قبيثثثثثل اإلداري ا  أ  الصثثثثثحيح مثثثثثا تقثثثثثرر

 . )و ارة العدل(

 :التحقيقالمطلب الثالث: تطبيق القاعدة في قرارات 

 التحقيق القضائي: مفهومالفرع األول: 

لجرائم يمكن القول بأنها مجموعة األوامر والقرارات، التي تُتخذ من قبم السددددددلطة المخت دددددددة بذلك في ا

ها يُتخذ قرار بحف  الكبيرة وال دددغيرة أو ما يُسدددنده النظام إليها داخم إقليم محدد، للوصدددول إلى الحقيقة، وبناًء علي

 سعودية. العامة بالتحقيل بالمملكة العربية الالدعوى أو االتهام واإلحالة إلى المحاكمة، وتختص النيابة 

 :1للقاعدة تطبيق قضائيالفرع الثاني: 

 :ملخص الوقائع

م مددددددن / .... ، بأندددددد  تلقددددددى عدددددددة رسددددددائ المدددددددعييددددددذكر فيهددددددا الشددددددرحة التقدددددددم بشددددددكوى لمركددددددز 

اتف عبدددددر الهددددد ـدددددـ علدددددى حددددد قولددددد  ـدددددـ أثندددداء محادثدددددة عامدددددة المددددواحن / .... يهددددددده فيهدددددا بالقتدددددم والسدددددب

واه بكدددددف المددددددعي فدددددي شدددددك يطالدددددبو وفدددددل إفدددددادة االت ددددداالت، ،لمددددددعى عليددددد الجدددددوال الثابدددددت ملكيتددددد  ل

حقددددددل لتعزيددددددر علددددددى المدددددددعى عليدددددد ، وعلددددددى إثددددددر ذلددددددك قددددددرر المإقامددددددة الحددددددل العددددددام وااألذى عندددددد  و

  توجي  اإلتهام.

 :التسبيب

                                                           
القضية في هذا الفرع، عباره عن قضية صورية اجتهادا مني، كما أرجو أن يكون هنالك مدونة لقرارات التحقيل مستقبال، وذلك  1

 لما فيها من أهمية على مستوى صاحب االخت اص ومن يريد االحالع عموما.  
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وبعد فلدا أنا المحقل .........بالنيابة العامة بالمنطقة ........  الحمد ي وحده وال ددددددالة على من ال نبي بعده

برقم ....... وتاريخ .........، المقيدة بالنيابة العامة برقم  حي / .... بناء على المعاملة الواردة من مركز الشددددددرحة

ا حضددددددر المدعي)مقدم البال ( ....... وتاريخ ........ ففي اليوم .... الموافل ......، افتتحت جلسدددددددة التحقيل، وفيه

ضد المدعى .....،  ويقيم في محافظةرقم ..... المهنة ...... بموجب الهوية الوحنية الجنسية  سعودا......)...عاما(، 

.....، حيث  ويقيم في محافظة..... المهنة ......  سددعودا الجنسددية بموجب الهوية الوحنية رقمعلي  ......)...عاما(، 

، وذلك إلرسددال المدعى علي  رسددائم  لمقدمة من المدعي بالمطالبة بالحل العام وتعزير المدعى عليتفيد الشددكوى ا

الهاتف الجوال الثابت ملكيت  ل  بموجب إفادة شدددركة االت ددداالت، وبعد  أثناء محادثة عامة من خالل تهديد وسدددب

عبارات وألفاظ فهي ال ترم إلى  أنكر ودفع بأن رسدددددائم الهاتف الجوال مهما تحتوا من  عليى اسدددددتجواب المدع

 ، والبد من سددماع الطرف ا خر لهااللسددانحريل األمور ال تقع إال بالتلف  بها عن هذه مرتبة التهديد والسددب؛ ألن 

 )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( صدلى هللا علية وسدلم  وبعد االحالع على صدحة البينات لقول ،حاضدًرا

 كالخطاب. الفقهاء من أن الكتاب، ولما هو مقرر لدى 

 القرار:

علدددددددى مدددددددا تقددددددددم قدددددددررت أندددددددا المحقدددددددل ..... بالنيابدددددددة العامدددددددة بالمنطقدددددددة......، توجيددددددد   وبنددددددداءً  

 اشدددددددرعً مدددددددا تقدددددددرر ل احالدددددددب بإيقددددددداع العقدددددداب المناسدددددددب وفقًدددددددأ........، كمدددددددا   لمددددددددعى عليدددددددلاالتهددددددام 

  وسلم.ل  وصحب  ، وصلى هللا على نبينا محمد وآ وهللا الموفل ، ونظاًما

 فائدة:

يجثثثثثثب أ  يفثثثثثثرق بثثثثثثين قثثثثثثرار ا تهثثثثثثام و ئحثثثثثثة الثثثثثثدعوض العامثثثثثثة، ويمكثثثثثثن القثثثثثثول بثثثثثثأ  قثثثثثثرار 

ا تهثثثثثام هثثثثثو مثثثثثا يتخثثثثثسا المحقثثثثثق بعثثثثثد جمثثثثثع األدلثثثثثة والتأكثثثثثد مثثثثثن ثبوتهثثثثثا، بتوجيثثثثثذ ا تهثثثثثام واإلحالثثثثثة 

للمحاكمثثثثثة، أمثثثثثا  ئحثثثثثة الثثثثثدعوض العامثثثثثة فهثثثثثي تطالثثثثثب بمثثثثثا جثثثثثاء مثثثثثن أدلثثثثثة فثثثثثي قثثثثثرار ا تهثثثثثام وقثثثثثد 

 فقط وتكو  المطالبة بها من المدعي العام في المحاكمة.  يتبع ال  تغيير شكلي

 

 

 الخاتمة
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الحمدددددددد ي الدددددددذا بنعمتددددددد  تدددددددتم ال دددددددالحات، ذا الفضدددددددم فدددددددي الكمدددددددال واإلتمدددددددام، وال دددددددالة 

 والسالم على خير األنام محمد وآل  وصحب  الكرام.

 أما بعد:

جملدددة بدددإذن هللا فهدددذه خالصدددة البحدددث، مدددن أهدددم مدددا توصدددم إليددد  مدددن نتدددائج وتوصددديات، فدددي نقددداح م

 تعالى:

 أوال: النتائج:

 ، سواًء في الكتب الفقهية، أو األنظمة الدولية. أو صيغة أن القاعدة قد تأتي بأكثر من لف  -1

أن هدددددذه القاعددددددة عبدددددارة عدددددن ندددددص شدددددرعي، ولدددددذلك هدددددي عظيمدددددة ويجيدددددب االهتمدددددام  -2

 بها، لما فيها من بيان لطريل اإلثبات ال حيح.

كثيدددددر مدددددن القضدددددايا، الحدددددرج عدددددن القضددددداة وبيندددددت  كمدددددا أن هدددددذه القاعددددددة رفعدددددت فدددددي -3

 المنهج اإلثباتي في التقاضي.

 .، فهي قاعدة فقهية قضائية إثباتية بامتيازمما ال يستغني القاضي عنهااعدة ا هذه القوأيضً  -4

كونها جزء ال يتجزأ من علم القضاء عند الفقهاء، ومما هو معتمد حاليا في األنظمة القضائية وفي  -5

 .الدولية

 يا: التوصيات:ثان

 يجب االهتمام بالقواعد الفقهية القضائية، وتبيين حقيقتها، وأثرها، وتطبيقها. -1

، إنشددداء مدونة قرارات التحقيل، ليسدددتفيد كم مختص ومهتم بالرجوع إليهاكما أني أرجو  -2

 أن القرارات متى بان تعقيدها وتأصدددددديلها من"وكما قال العالمة الشدددددديخ عبدهللا آل خنين حفظة هللا: 

تسددددبيبها فإنها تكون عونًا للمحققين في حرائل التطبيل، ومرجعًا لهم فيما يشددددكم عليهم، ولذا كان من 

أدب المحقل المتأكد احالع  على قرارات المحققين السددابقين، وأن يكون ب دديًرا بها، كما ذكر الفقهاء 

  .)آل خنين("، ذلك في القاضي
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بال ددددددالة والسددددددالم علددددددى رسددددددول هللا  األحروحددددددةلى تددددددتم ال ددددددالحات لتخددددددتم وبفضددددددم هللا تعددددددا

 صلى هللا علي  وسلم وعلى آل  وصحب  أجمعين.

 فهرس المصادر والمراجع

: المصادر  :أو م

 القرآن الكريم. -1

 السنة النبوية. -2
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 المراجعثانيما: 

ح: عالم  .معج  اللغة العربية المعاصرة (.ـه1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريل عمم. )ت: 

 الكتب.

تبصرة الحكام في أصول األقضية  (.ـه799إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، برهان الدين اليعمرا. )ت: 

 ح: مكتبة الكليات األزهرية. ومناهج األحكام.

ت: حسام  .الزوائد ومنبع الفوائد مجمع هـ(.807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي. )ت: 

 القاهرة. -الدين القدسي، ح: مكتبة القدسي

التلخيص الحبير في تخريج  هـ(.852أبو الفضم أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني. )ت: 

 م ر. –ت: أبو عاصم حسن عباس قطب، ح: مؤسسة قرحبة .أحاديث الرافعي الكبير

ت: محمد باسم عيون  .أساس البالغة (.ـه 538رو بن أحمد الزمخشرا جار هللا . )ت: أبو القاسم محمود بن عم

 لبنان.-السود، ح: دار الكتب العلمية، بيروت

بداية (. ـه 595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرحبي الشهير بابن رشد الحفيد. )ت: 

 القاهرة. –ح: دار الحديث  .المقتصدالمجتهد ونهاية 

ت: د. عبد  .القواعد للحصني هـ(. 829أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـتقي الدين الح ني. )ت: 

 الحمن بن عبد هللا الشعالن، د. جبريم محمد حسن الب يلي، ح: مكتبة الرشد، الريال.

،  ح: دار المحلى باآلثار (. ـه456)ت:  .أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرحبي الظاهرا

  بيروت.-الفكر

 ه(.620أبو محمد موفل الدين عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنيلي. )ت: 

المملكة العربية  –ت: د.عبد هللا التركي، د. عبد الفتاح الحلو، ح: دار عالم الكتب، الريال  .المغني

 السعودية.

 .السنن الكبرض هـ(.458الحسين بن علي بن موسى الخسروجردا الخراساني، أبو بكر البيهقي. )ت:  أحمد بن

 ت: محمد عبد القادر عطا، ح: دار الكتب العلمية.

 ح: دار الفكر. .معج  مقاييس اللغة(. ـه395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازا أبو حسن. )ت: 

المصباح المنير في غريب الشرح  ه(. 770. )ت: نحو ثم الحموا، أبو العباسمي أحمد بن محمد بن علي الفيو

ح: المكتبة  بيروت. –، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموا، أبو العباس، ح: المكتبة العلمية الكبير

 بيروت. –العلمية 

، ح: شركة رفتح القدي  ه(.861اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ابن الهمام. )ت: 

 ح: شركة مكتبة ومطبعة م فى البابي الحلبي. مكتبة ومطبعة م فى البابي الحلبي.
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 لبنان. -ح: دار الكتب العلمية، بيروت .القواعد الفقهية في القضاء .لدكتور عبد الغفور محمد البياتيالقاضي ا

 .م1976ال ادر سنة  القانون المدني األردني.

 (.58)ا ية النساء. 

ت: أحمد  .مختصر العالمة خليل ه(.776)ت:  .خليم بن إسحام بن موسى، ضياء الدين الجندا المالكي الم را

 القاهرة.-جاد، دار الحديث

 ح: مؤسسة الرسالة ناشرون. .الوجيز شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية د. عبدالكريم زيدان.

ح:  .تعارض البينات في الفقذ اإلسالمي )دراسة مقارنة بين المساهب األربعة( الشنقيطي.د. محمد عبدهللا محمد 

 أكاديمية نايف للعلوم األمنية.

: 8إلى  1نقل  إلى العربية وعلل علي : من الجزء  .تكملة المعاج  العربية ه(.1300رينهارت بيتر آن دُوِزا. )ت: 

 ال خياح، ن: وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية.: جم10إلى 9محمد سليم النعيمي، ومن الجزء 

شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 

 ح: دار الفكر. .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ه(.954. )ت: 

مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ  ه(.977شافعي . )ت: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ال

 ح: دار الكتب العلمية. .المنهاج

 ح: دار الكتب العلمية. .األشباا والنظائر هـ(.911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوحي. )ت: 

اللباب في شرح  ه(.1298عبد الغني بن حالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي. )ت: 

 لبنان. -ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ح: المكتبة العلمية، بيروت .الكتاب

تعريب: فهمي الحسيني، ح:  .درر الحكام في شرح مجلة األحكام هـ(. 1353علي حيدر خواج  أمين أفندا. )ت: 

 دار الجيم.

 .هـ1412رجب  11ال ادر في  قانون اإلثبات اإلماراتي.

 .م1979( لسنة 107ال ادر برقم )قانون اإلثبات العراقي.

 .هـ1388ربيع األول سنة  3ال ادر في قانون اإلثبات الم را.

القضاء اإلداري اإلسالمي )دراسة تطبيقية . حفظ  هللالشيخنا األستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشرا الغامدا.

 ح: دار حيبة الخضراء. .على النظام السعودي(

 بيروت. -ح: دار المعرفة .المبسوط هـ(.483ام محمد بن أحمد بن أبي سهم شمس األئمة السرخسي. )ت: لإلم
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، ملتقى تسبيب األحكام. تسبيب قرار التحقيق في الجريمةللعالمة الشيخ عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين. 

 .14صفحة ص 

 خان  تجارت كتب، آرام با ، كراتشي.. ت: نجيب هواويني، ح: نور محمد، كارمجلة األحكام العدلية

 ح: دار الدعوة. .المعج  الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة لعدد من المؤلفين

 .هـ، بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية1435لعام  .مجموعة األحكام القضائية

 .بالمملكة العربية السعودية هـ، بديوان المظالم1427-1424لألعوام .مجموعة األحكام والمبادئ التجارية

الطرق الحكمية في السياسة  (.ـه751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية . )ت: 

 مكة المكرمة. -ح: دار عالم الفوائد .الشرعية

ية ن: الشركة الشرق .شرح السير الكبير هـ(.483محمد بن أحمد بن أبي سهم شمس األئمة السرخسي. )ت: 

 لإلعالنات.

ح:  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(. ـه1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي الدسوقي . )ت: 

 دار الفكر.

ت: محمد فؤاد عبد  .صحيح مسل هـ(. 261محمد بن الحجاج أبو الحسن القشيرا النيسابورا القشيرا. )ت: 

 بيروت. -الباقي، ح: دار إحياء التراث العربي

 لبنان.-ح: مؤسسة الرسالة، بيروت .موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي أحمد آل بورنو أبو الحارث الغزا.

كشاف القناع عن متن  ه(.1051)ت:  .من ور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي

 ح: دار الكتب العلمية. .اإلقناع

 .هـ26/5/1443( وتاريخ 43بمرسوم ملكي رقم )م/ال ادر  . نظام اإلثبات السعودي

 .هـ1428 /19/9( بتاريخ 78ال ادر بمرسوم ملكي رقم )م/.نظام القضاء

 

 

 


