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 االستشارات القضائية
 المجموعة األولى لالستشارات القضائية

  السبلـ عليكم
مشاٮتي ىذا ٚتع لبعض الفوائد القضائية ٚتعتها من مناقشات ا١تشايخ ُب ىذه اجملموعة 

  كاهلل ا١توفق كعليو ا١تعتمد ا١تباركة ليسهل الوصوؿ إليها كليطلع من فاتو شيء منها 
أصحاب الفضيلة .. ىناؾ اكامر سامية قدٯتة تتعلق بعبلقة الكفيل مع مكفولو ،، ىل تعترب  

  كلها الغية ٔتوجب نظاـ العمل كالعماؿ أـ ال ؟
 من امثلتها /

ٔتوافقة كفيلو كمستقدمو ا٠تطية ليكوف ذلك مربرا اللتزامو ُب ال٬توز التعامل ا١تإب مع أجنيب إال 
حالة عجز مكفولو عن السداد كُب غَت ىذه اٟتالة يكوف الدائن مفرطا كليس لو الرجوع على  

 ُِّٖ/ ِ/ ُُٖب   ُِِّٔرقم  كفيل الشخص األجنيب بناء على األمر السامي 
 

 طي ىذا ا١تعٌت ؟طيب ىل ىو منسوخ ٔتادة ؟ ىل ىناؾ ما يسد مسده كيع
 طيب يصلح استأنس بو على االقل ُب حكم ال٘ب مالقيت شي صريح مثلو

.... 
 استئناس ٔتاذا؟!

... 
 باالمر السامي اعبله

.... 
  رجل اعطى عامل دينا ٍب ىرب ىذا العامل فهل يطالب كفيلو اـ ال ؟

 بدكهنا الاالمر السامي يقوؿ اذا كاف بعلم الكفيل كموافقتو ا٠تطية نعم كاذا كاف 
.... 

 طيب كالكفيل ماذا يقوؿ؟



.... 
 ال يعلم عن ىذا الدين شيئا

 كحىت ا١تدعي ا٪تا يدعي على الكفيل فقط لكونو كفيبل للعامل
.... 

 التعامل ا١تإب يظهر أف ا١تقصود التجارم ، ك ال عبلقة للدين بذلك
.... 

 ة ؟اذا تسمية صاحب التعامل ا١تإب بالدائن التشمل الديوف العادي
..... 

 كصاحب الدين ماىو مستنده؟
... 

 مستنده كرقة مبصم عليها العامل
... 

 اجل اصرؼ النظر لعدـ الصفة
... 

كلكن قبل ما احقق ُب دليلو اصبل كمستنده االمر السامي يعتربه مفرط كال ٭تق لو اصبل 
 يطالب الكفيل

لصراحتو ككضوحو ُب انا كدم ما احكم ٔتجرد صرؼ النظر كدم استند ٢تذا االمر السامي 
 نظرم
.... 

 ىذا شيء إضاُب لكن ىذا األمر ال يطٌلع عليو الناس كيعرفونو
.... 

 ا١تستند ياشيخ من شركط الدعول الصفة كال صفة ىنا
.... 

 بصفتو كفيل للعامل ياشيخ كاالصل ُب الكفيل اف ٭تل ٤تل مكفولو ُب الديوف
.... 

 الكفالة ىنا ليست كفالة غـر



... 
 ؟ كماىي اذا

 حىت لو كانت حضورية فاالف عاجز عن احضار مكفولو فتكوف غرمية
.... 

 ياشيخ كاحد عنده ألف عامل يكوف كفيل ٢تم كفالة غرامية؟!
.... 

 الكفالة ىي ألجل السماح لو بدخوؿ الببلد
 كش تسمى طيب ؟

 كش نوعها
... 

 )cool( كفالة نظامية 
.... 

٬تب عليو اك كاف عامبل عنده ُب ٤تل كاستداف الجل ال يلـز كفاء ما عليو اال اذا ضمنو ٔتا 
 ذلك اما الكفالة النظامية فؤلجل دخوؿ البلد ال تلزمو شيئا ماليا

.... 
 ىل ىناؾ نص نظامي اك تعميم هبذا ا٠تصوص مشاٮتي ؟

... 
 ام خصوص أبا عبدالعزيز تقصد ؟

... 
 لتزامات ماليةبكوف كفالة ا١تواطن للعامل ىي كفالة نظامية ال يًتتب عليها ا

... 
ىناؾ امور ٕتعل االظهر تصنيف كفالة االجانب اك كفالة االقامة ىي كفالة حضورية كعند 

العجز تنقلب أب غرمية فإنو يًتتب على توقيع الوزارة اك ا١تصلحة على استمارات الكفاالت 
اب اٞتوازات التزامها بدفع الديوف ا١تالية اك اية حقوؽ تًتتب على االجنيب حسبما كرد ُب خط

  ك ُٕٗكينظر مرشد اجراءات ا٠تصومة ا٠تاصة اٞتزء الثا٘ب ص  ُّٔٗ/  ْ/  ُِّب 
ُٖٗ 



اذا كاف ىناؾ مستند نظامي اك شرعي ُب كوف كفالة االقامة اليًتتب عليها التزاـ مإب مقابل 
 خصـو العامل فآمل تزكيدم هبا ، كجزاكم اهلل خَتا

  أبو عبدالعزيز
..... 

 يخ عبدالسبلـ الشويعرارجع لبحث الش
 عقد الكفالة كتطبيقاتو اٟتديثة رٔتا يفيدكوقد تكلم عن كفالة االستقداـ

... 
ذكرت اعبله ماكجدتو من الزاـ الوزارات كا١تصاّب حسب خطاب قدٙب للجوازات بدفع  

 مايًتتب من التزامات على العامل االجنيب ٔتجرد توقيع الكفاالت
بلع الكفيل على الديوف كاال فبل يلزمو شيء ٕتاىها لتفريط كايضا فاالمر السامي الـز باط

 الدائن فيفهم منو انو اذا اطلع عليها فهي غرمية
... 

 اإلشكاؿ إف ٓب يطلع عليهافماذا نقوؿ؟ 
... 

  ىذا ما عاٞتو األمر السامي الذم طرحتو
  شيخ أبو عبدالعزيز

... 
  ىذا ْتث تطرؽ لكفالة االستقداـ منشور ُب ٣تلة العدؿ

  لعلك ٕتد فيو ما يفيد
 

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=ّْ&IDd=ِٖٔ 
.... 

اطلعت على البحث الذم ارفقتو شيخنا كقد استند أب ذات االمر السامي كانتهى ١تا انتهيت 
 اليو
 

))))))))ِِِِِِ((((((((( 

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=43&IDd=862


اتصل علي ا١تدعي العاـ يسأؿ عن رجل كاف يقود سيارتو كىو ُب حالة سكر فاصتدـ بالدكريو 
 ا١تتوقفو اماـ نقطة التفتيش ككاف خلف الدكرية رجل امن فانقلبت عليو كتوُب

 
ما نوع القتل ىل ىو عمد اـ شبو عمد اـ خطاء كاف كاف خطاء ىل يطلق سراحو كىل 

 ي العاـ ا١تطالبو بتعزيره اضافة أب ا١تطالبو باقامة حد ا١تسكرللمدع
---------------- 

القتل ٖتت تأثَت ا١تسكر ٭تتمل العمد ك٭تتمل ا٠تطأ كالقرينة ُب ىذه الصورة ترجح قتل ا٠تطأ  
 على قتل العمد ..

بت سكره نو ٓب يقصد مباشرة ا١تقتوؿ بالقتل ال سيما إذا ثالالذم يظهر أف ىذا القتل خطأ 
 كقت اٟتادثة فيتوجو فيها مطالبة ا١تدعي باٟتق ا٠تاص بالدية.

كأما اٟتق العاـ فالذم أراه أف ا١تطالبة تكوف بإثبات إدانتو بقيادة السيارة ٖتت تأثَت ا١تسكر 
كمازاد على ذلك من طلب تعزير فبل لو كجها ٟتصوؿ ا١تقصود ٔتا سيعاقب بو لدل اٞتهة 

 ا١تختصة.
  

، نصت على اٟتد األعلى من عقوبة السجن ك الغرامة كما نصت  ن نظاـ ا١تركر م ِٔا١تادة 
 على أف للقاضي تعزيره ٔتا زاد عن ذلك إذا رأل موجبان لو

 ا١تادة الثانية كالستوف :
 

ُب حادث سَت متعديان ، أك مفرطان؛ يعاقب  -كبلن أك بعضان   -كل من أتلف نفس إنساف 
احدة ، كبغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالؼ لاير ، أك بالسجن مدة ال تزيد على سنة ك 

 بإحدل ىاتُت العقوبتُت ، دكف إخبلؿ ٔتا يتقرر للحق ا٠تاص .
 

إذا نتج عن اٟتادث تلف نفس إنساف كبلن أك بعضان ُب حادث سَت متعديان أك مفرطان  -ُ/ِٔ
 فيحاؿ ا١تتسبب للمحكمة ا١تختصة لتقرير ما ترل ْتقو.

 



ث اليت يتنج عنها تلف نفس إنساف كبلن أك بعضان نتيجة قيادة ا١تركبة ْتالة سكر اٟتواد -ِ/ِٔ
 أك ٦تارسة التفحيط ٭تاؿ ا١تتسبب مع ا١تدعي العاـ إٔب احملكمة ا١تختصة إلقامة الدعول ضده

-------- 
 شيخ مطرؼ نفي القصد ىل ينفي العمد عن السكراف مطلقا ؟

 كا لو ىل يدرأ عنو القصاص ؟كما رأيكم لو شرب إنساف ٜترا فقتل عد
 

..... 
، فبل عبلقة للعمدية ىنا ، ك ال ٮتفاؾ كبلـ  ا١تسألة ا١تعركضة حادث سَت نتج عنو كفاة 

  الفقهاء ٓتصوص التفريق بُت أنواع القتل
.... 

بل من الفقهاء من يرل اف  السكر كعدمو ليس لو عبلقة بنوع القتل عمد اك شبو عمد اك خطا
 اليؤاخذ ّتنايتوالسكراف 

.... 
 من أين لك ىذا؟

.... 
كالصحيح من أقوا٢تم أنو يؤاخذ ّتنايتو إذا دلت القرائن على العمدية كما لو كاف القتل ناتج 

 عن ا١تضاربة
.... 

 بل انت من اين لك اف جناية السكراف تعترب عمدا ؟
 اعٍت كصف السكر ىل لو تاثَت ُب ٖتديد نوع القتل ؟؟

..... 
 

 من اين لك اف جناية السكراف تعترب عمدا ؟بل انت 
------ 

(إف كاف الذم شرب ا٠تمر يعلم ما يقوؿ فهذا إذا قتل فهو قاتل ٬تب عليو القود كعقوبة قاتل 
النفس باتفاؽ العلماء . كأما إف كاف قد سكر ْتيث ال يعلم ما يقوؿ أك أكثر من ذلك ؛ 



١تقتوؿ ليقتلوه إف شاءكا ؟ ىذا فيو قوالف كقتل : فهل ٬تب عليو القود كيسلم إٔب أكلياء ا
للعلماء كفيو ركايتاف عن أٛتد ؛ لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة كمالك كالشافعي 

 ككثَت من أصحاب أٛتد يوجبوف عليو القود ؛ كما يوجبونو على الصاحي)
 ٣تموع الفتاكل ُِٓ/ّْ

..... 
لبعض الناس فمن أراد جناية على غَته سكر ٍب  ك لو قلنا برفع اٞتناية ٘تامان لتحصلت اٟتيلة

 فعل جنايتو ..
.... 

ا١تسألة ا١تعركضة من الزميل حادث سَت نتج عنو كفاة ، ك اٟتديث عن العمدية ىنا حديث 
!! اليت يعرؼ اٞتميع ا٠تبلؼ  خارج السرب ، ك ال دخل ٢تذه القضية ٔتسألة جناية السكراف 

 فيها
.... 

قعة ا١تذكورة كىل ىو مؤثر ُب العمدية أك ال ؟ ىذا ىو ٤تل البحث السكر كصف كرد ُب الوا
فهو ُب الواقعة ا١تعركضة غَت مؤثر كقد يكوف مؤثرا ُب كاقعة أخرل حسب القرائن اليت ٖتف هبا 

 ىذا ٤تل البحث فبل يصرؼ النقاش عن مساره ..
.... 

النقاش عن جيد أف يطلب من أخرج البحث ١تكاف أخر}العمدية{ أف يطلب عدـ صرؼ 
 ! مساره 

 
ك ما دامت قلتى أنو غَت مؤثر ُب الواقعة ا١تعركضة فهذا كاؼو للتوقف لشرب فنجاف قهوة 

 خػػاثر
.... 

 كونو سكراف اك ال ليس لو عبلقة ُب ٖتديد نوع القتل
 كإ٪تا الواقعة ىي اليت ٖتدد ذلك

 فا١تضاربة االصل فيها العمد
 ا٠تطاكحوادث السيارات العادية االصل فيها 



 كىكذا
.... 

))))))ّ((((( 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو كبعد :

لدم دعول حادث مركرم نتج عنو كفاة قائد السيارة كأثنُت من أبناء كبعض االصابات للبقية 
٘ كيطلب ككيل كرثة ا١تدعُت بالديات كاإلصابات ََُككفاة قائد السيارة الثانية كإدانتو بنسبة 

ثة ا١تتسبب ا١تدعى عليو يصادؽ على الدعول كالنسبة كيطلب اٟتكم على كاألركش كككيل كر 
  شركة التأمُت حيث أنو سارم مفعولو

 كٓب ٮتلف ا١تتسبب تركة ٯتكن السداد منها
 س/ اٟتكم يكوف على من ؟

 س/ ىل لديك سابقة مشاهبة؟
 ىذا اقتباس من مشاركة للشيخ شفق

------ 
تعاد ا١تعاملة للمركر ٓتطاب كىي من أصرح كأقول صور  ما داـ أف ا١تتسبب ىو ا١تتوَب فهنا

  حلوؿ شركة التأمُت ٤تل
 ا١تؤمن لو .

نعيد لكم برفقو كامل ا١تعاملة الواردة ٓتطابكم رقم_ُب_بشأف النظر باٟتق ا٠تاص ُب اٟتادث 
 الواقع بُت....... ؛ كاحملالة إٔب فضيلة القاضي.... كالذم أعادىا مفيدان أف ا١تدعى عليو ُب
ىذه ا١تعاملة ىو شركة التأمُت نظران ٟتلو٢تا ٤تل ا١تؤمن لو ا١تتوَب حسب ما تضمنتو مرفقات 

فلذا فاحملكمة ليست اٞتهة ا١تختصة ُب نظر ىذه القضية كأمثا٢تا ٘تشيان مع ا١تادة  ا١تعاملة ؛ 
ُب  ِّـ  العشرين من نظاـ مراقبة شركات التأمُت التعاك٘ب الصادر بالرسـو ا١تلكي الكرٙب رقم 

 ىػ ا١ترفقة صورتو .ُِْْ/   ٔ/  ِ
 نأمل اإلطبلع كإكماؿ ما يلـز حسب ا١تتبع ؛ كاهلل ٭تفظكم كالسبلـ .

  ُب حالة الوفاة ال يتاح للمدعي إالَّ الدعول على شركة التأمُت إف أراد السرعة ُب اإل٧تاز .
 



لتأمُت فليست الدعول من ُب حالة كجود ا١تدعى عليو فا١تدعي با٠تيار؛ لكن لو اختار شركة ا
 اختصاص احملكمة .

)))))ْ((((( 
لكن يبقى كثَت من الوقائع أف يوقف شخص با٠تطأ اك االشتباه اك تعسف اك ... كال يكوف 

  ىناؾ دعول فيما بعد
 فمن ا١تختص بنظر التعويض حينذاؾ ؟؟

 احملكمة اإلدارية
))))ٓ(((( 

 أسعدكم اهلل كأسعد بكم
 ضد شخص قاـ بنقل ٣تهولُت )قضية لدم ( دعول عامة 

  صرفت النظر فيها استنادان لنظاـ اإلقامة
 رجعت من االستئناؼ لطلب بياف ا١تستند

 راجعت نظاـ اإلقامة كٓب يتبٌُت فيو جهة االختصاص
 كقد ذكر ٕب أحد ا١تشايخ أف ىناؾ تعميم هبذا الشأف

 فهل من مفيد
.... 

 نعم ىناؾ تعميم من كزير الداخلية
 عا٠تاص كسأرسلو لك

  صورة التعميم باجملموعة
 

.... 
 ىل صرفت النظر يا شيخ جازع؟

كبفضل من اهلل حكمت ُب قضيتُت ك صدقت من االستئناؼ من دائرتُت ٥تتلفتُت بعدـ 
 االختصاص

.... 
  الشيخ جازع كفقك اهلل



 صورة التعميم ا١تتعلق بنقل اجملهولُت غَت كاضح رقمو
... 

 /تُٕٓ
 ُُْٖ/ّ/ُّب 

.... 
)))))ٔ(((((( 

 أصحاب الفضيلة ماىي اٞتهة ا١تختصة بنظر قضايا بيع التأشَتات؟
إف كانت ا١تطالبة باستكماؿ االتفاؽ كاستخراج التأشَتات أك أف التأشَتة ٗتصو مثبل فهو من 

 اختصاص ٞتنة ُب كزارة الداخلية..
اختصاص القضاء كإف كانت ا١تطالبة عبارة عن اسًتداد مبالغ كٓب يكمل االتفاؽ مثبل فهي من 

  العاـ
)best)(best)(best)(best( 
 
 

....... 
 

  ىكذا مبلحظة االستئناؼ
 كلكن التعميم كاضح كصريح بالتأكيد على احملاكم بعدـ النظر ٔتثل ىذه القضايا

  كىذا منطوؽ التعميم
  مع تقديرم لوجهة نظر أصحاب الفضيلة

 كلكن التفريق ٭تتاج أب دليل
 ع مفهومو.كمنطوؽ التعميم مقدـ 
------------ 

األمر السامي يقوؿ: التأكيد على احملاكم بعدـ نظر القضايا ا١تستثناة بأنظمة كبيع التأشَتات.. 
فمىت ما كاف بيع التأشَتات على صفة مستثناة بنظاـ بأف يطالب بإلزامو باستخراج التأشَتة 

 فهي خارج اختصاص احملاكم كاال فبل



))))))))ٕ(((((( 
 ارة زميلوشخص أخذ سي

 كقادىا بسرعة جنونية
 كفحط هبا كصدـ أحد العمالة كتوُب رٛتو اهلل

  كٓب يسعفو كىرب
 

 اعًتؼ عندم ّترمو
 

 ككالده يقوؿ ابٍت خفيف عقل كيدرس ٔتدرسة فكرية
 
 

 ٭تمل رخصة قيادة اٞتا٘ب 
 كتناقشت معو ُب ٣تلس اٟتكم

 كتبُت ٕب أنو ٓتبلؼ ماقالو كالده عنو
 

 طالب بالتعزيزا١تدعي العاـ 
 

 مارأم الزمبلء
 ىل ىي من اختصاصي أك من اختصاص العامة

 
 كإف كانت من اختصاصي

 فما رأيكم بالعقوبة
 

.... 
 



نظاـ ا١تركر  ِٔىػي مػن اختصاص اٞتزائية فبل إتبلؼ فيها ، ك عقوبتها منصوصة نظامان ا١تادة 
تػعػزيػره إذا رأل الػقػاضػي مػا يػوجب  ، لذا بعد إثبات اإلذانة يفهم ٔتوجب ا١تادة ا١تذكورة ، مػع

 الػتعػزيػر
 نفس أزىقت بغَت ذنب شيخ مطرؼ فيها 

 كا١تدعي العاـ طلب فقط التعزيز
أزىقت خطأ ، ك ىناؾ من يرل أف مثل ىذه اٟتالة قد تندرج ُب قتل شبو العمد ، أما 

إقامة حد ا١تسكر ك مع  ِٔاالختصاص للحق العاـ للجزائية ك تثبت اإلدانة ك تفهمو با١تادة 
 تعزيره إذا رأل القاضي ما يوجب الزيادة عػػػػلػػػى عقوبة ا١تادة ا١تذكورة أعبله

 ما عبلقة حد ا١تسكر ُب القضية؟
 عفوان ك٫تت بأف السائق ُب حالة سكر

))))))ٖ((((( 
 من يسعفٍت بتعميم كزير الداخلية

 بشأف ابعاد األجنيب إذا حكم عليو بأربعُت جلدة فأكثر،
 كن لو شاكران.أ

.... 
 الصورة باجملموعة

)))))))ٗ((((( 
قسمة تركة من بينها اراض كبيوت غَت ٦تلوكة بصكوؾ شرعية كقد اصطلح االطراؼ ٍب بعد تغَت 

اسعار العقارات قاـ بعضهم ينازع ُب الصلح كنظرت القضية كحكمت بالصلح كانو ال يفيد 
عدـ تطبيق التعميم ا١تتعلق باف القسمو البد  التملك كا٪تا لفض النزاع كالحظ قضاة االستئناؼ

  فيها من اثبات التملك بصك شرعي
 فهل البد من ذلك اـ يكفي القوؿ بأهنا لفض النزاع

  كيلزمك فواضح  أما التعميم 
أف الصلح صحيح الف من اختار ىذا العقار رضي من نصيبو ُب الًتكة هبذا العقار  أرل  كأنا 

 كىو يعلم حالو
  ـ اذا ال نقـو بالقسمة اال فيما كجد عليو إثبات ٘تلكشيخنا سبل



 كالصلح ال عبلقة لنا بو كا٪تا يفيدىم فيما بينهم
 كما العمل معهم ُب خصوماهتم حوؿ ىذه القسمة

  كيلزمك فواضح  اهناء أما التعميم  الذم لديك رعاؾ اهلل دعول أـ 
من نصيبو ُب الًتكة هبذا العقار  أف الصلح صحيح الف من اختار ىذا العقار رضي أرل  كأنا 

 كىو يعلم حالو
 
 

 ٚتيل
 ىذا ُب اهناء قسمة الًتكة

 
  كلو تقدـ الورثة بإثبات الصلح بينهم لكاف احسن اذ ال يشًتط ما يشًتط ُب قسمة الًتكة

 شيخنا ىي دعول يطلب فيها بإلزاـ بعض الورثة هبذا الصلح
 ا١تدعي من اصحاب العقار

 ٕتاكزت اعتداءاهتم علي بعضهم اكثر من قضيو ُب اكثر من ٤تكمةنعم شيخنا سبلـ كقد 
 فارس لو ا١تطالبة باثبات الصلح إذا شيخ 

)))))))))َُ(((((((( 
  السبلـ عليكم

ىناؾ قضية خلع ٤تكـو فيها با٠تلع كرد ا١تهر ، كرفعت لئلستئناؼ كعادت ٔتبلحظات ، 
 طلقها ..فتقدـ ا١تدعى عليو بطلب صرؼ النظر عن الدعول ألنو 

 السؤاؿ ىل ٭تق لو طلب ذلك ، مع أف ا١تدعية ما زاؿ ٢تا مصلحة ُب الدعول با١تخالعة ..
........... 

 اختلف العلماء ىل ا١تختلعة يلحقها طبلؽ
 كا١تذىب عند االصحاب فبل يقع الطبلؽ للمختلعة

 كأظنو قوؿ اٞتمهور
 

 ىو قوؿ مالك كالشافعي



 كخالفهم أيب حنيفة
 اشكاؿيبقى.  لكن 

  كىو أف اٟتكم ٓب يصدؽ فقد ينقض فيقع الطبلؽ
 فيقع. الطبلؽ

 
 كىل ٭تق للزكجة االستمرار ُب طلب ا٠تلع إلنو قد يراجعها ؟

 ٭تق ٢تا كليس ا١تراجعة فقط بل كالعدة
))))))))ُُ(((((((( 

 مشاٮتنا ... لدم قضية تركيج ٥تدرات
 

  ثبتت لدم عملية الًتكيج
 

  مادة ٥تدرةكلكن اٟتبوب سلبية ألم 
 

  كا١تدعي العاـ يطالب بالتعزير
 

 ماٟتكم كمارأيكم؟
 

 جزيتم خَتا
 كيف ثبت الًتكيج مع سلبية اٟتبوب ا١تخدرة؟!

 إذف ال تركيج، فبل تعزير.
فالًتكيج متعلق باٟتبوب ا١تخدرة اإل٬تابية العُت، كما عدا ذلك فبل يصدؽ عليو مصطلح 

كما ىو مقرر ُب علم   -كىو ذىاب العقل كليان أك جزئيان الًتكيج النظامي؛ النتفاء ا١تقصود، 
 .-ا١تنطق

)))))))ُِ(((((( 
 عاجل ؛؛



 
 الدعول الكيدية ىل ىي من اختصاص اٞتزئية ؟

 من اختصاص ناظر القضية بعد اكتساب اٟتكم القطعية.
ول "ييقرر التعزير ُب القضايا الكيدية كالصورية حاكم القضية، أك خلفو بعد اٟتكم برد الدع

 كاكتسابو القطيعة".
ْ  /ٖ 

 ليست مرتبطة بقضية سابقة بل جديدة ؛
 إذف فكيف كيفت على أهنا كيدية؟

 جل ذلك ..أليقوؿ انو سجن بسبب أف ا١تدعى عليو زكر شكا أصدره سابقا كسجن 
 

إذا ٓب تكن الدعول ناشئة عن حكم سابق ككاف ا١تدعي يطالب بالتعزير أك التعويض دكف 
 ختصاص احملكمة اٞتزائيةعشرين ألف فمن ا

ما داـ اٟتاؿ ما ذكر فالذم يظهر أف التسمية النظامية ٢تذه الدعول: دعول التعويض عن 
 الضرر.

فتكوف من اختصاص احملكمة اٞتزائية ما ٓب تكن ا١تطالبة بأكثر من عشرين ألف لاير إف كاف 
 الطلب تعويضان ماليان.

من قبيل التعزير با١تاؿ من اختصاص اٞتزائية التعويض مآب يكن ناشئان عن ضماف متلف فهو 
 قطعان 

 لكن ىل ىناؾ فرؽ بُت التعويض ا١تإب كالتعزير با١تاؿ؟
 كجهة نظرم أف بينهما فرؽ.

فالتعويض ا١تإب ليس ا١تقصود األعظم منو التأديب، كإ٪تا إعادة منفعة فائتة، كالتعزير با١تاؿ 
 أعلم. -تعأب-ا١تقصود األعظم منو التأديب، كاهلل 

))))))))ُّ(((((( 
 ا١تواد االساسية بنظاـ التنفيذ؛

 
 /ا١تنازعات التنفيذيةّا١تادة 



 
 /االختصاص ا١تكا٘بْا١تادة 

 
 /ما ىو خاضع لبلستئناؼ من عدمؤا١تادة 

 
 /ما ىي السندات التنفيذيةٗا١تادة 

 
 /ما ىو مسوغ تنفيذ اٟتكم قبل اكتسابو القطعيةَُا١تادة 

 
 مع الورقة العادية /التعاملُٓا١تادة 

 
 /األمواؿ اليت ال ينفذ عليهاُِا١تادة 

 
 /آلية تقدٙب الطلب كتبليغ ا١تنفذ ضده ّْا١تادة 

 (كىذه ا١تادة من اىم ا١تواد ُب النظاـ)
 

 /آلية التعامل مع عدـ التنفيذْٔا١تادة 
 (كىي مادة مهمة تتكرر ُب غالب ا١تعامبلت)

 
 ١تنفذ/كيفية التعامل مع السند اْٖا١تادة 

 
 /التنفيذ ا١تباشرَٕك ٗٔك ٖٔا١تادة 

 
 /إخبلء العقارِٕا١تادة 

 
  /تنفيذ أحكاـ النفقاتّٕا١تادة 



 
 /تنفيذ أحكاـ اٟتضانة كالزيارةٕٔك ْٕا١تادة

 
 /عدـ تنفيذ عودة الزكجة جربان ٕٓا١تادة 

 
 /اإلعسارٕٗك ٖٕك  ٕٕا١تادة 

 (كىو مواد يتكرر االحتياج إليها)
 

 /اٟتبس التنفيذم كموانعوْٖك ّٖا١تادة 
 (كىو مادة يتكرر االحتياج إليها)

 
 /سرياف أحكاـ النظاـ على السندات التنفيذية اليت نشأت بعد نفاذهٖٗا١تادة 

))))))ُْ((((( 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

 لدم طلب اذف اقًتاض لقاصر من صندكؽ التنميو
 ك مشاع جملموعة من الورثو كالقاصر أحدىمكاالرض اليت من أجلها سيتم االقًتاض مل

  فهل ُب اإلذف غبطة كمصلحة
 اـ يلـز أف تكوف االرض ملك للقاصر؟

 
 كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو

 ال يلـز أف تكوف األرض للقاصر فقط ، كالقرض يستفيد منو ٚتيع الورثة كمنهم القاصر
 تعمر بو األرض كيعود بالنفع على اٞتميعكالغبطة ظاىرة ُب قرض ببل فائدة كإٔب أجل طويل 

)))))))ُٓ(((((( 
 السبلـ عليكم

 اصحاب الفضيلو



اذا كىب بعض الورثة جزءا من ارض مورثهم قبل القسمة كقبضها ا١توىوب لو كاحدث فيها ٍب 
 اعًتض بقية الورثة كرجع الواىب ُب ىبتو

 كالسؤاؿ
 مهوراال يدخل ىذا ُب مسألة ىبة ا١تشاع اليت اجازىا اٞت

 اـ اف ىناؾ رأيا آخر
 افيدك٘ب جزيتم خَتا..........،،،،

االصل أف الرجوع ُب ا٢تبة ال يصح اال االب البنو فلو الرجوع كلكن ما داـ أف االبن تصرؼ 
 كاحدث ُب ا٢تبة فالصحيح أنو ليس لؤلب الرجوع

 ياشيخ سبلـ
اعًتض البقيو بدعول  ا٢تبو من بعض الورثة لشخص آخر ليس من الورثة كبعد احداث االخَت

 اهنم ٓب يعلموا با٢تبو كاف ٢تم حقا
 

 ُب نصيب الواىبُت فقط فتصح 
)))))))ُٔ(((((( 

يامشايخ فيو تعميم ٓتصوص اإلحالة ُب القضايا الزكجية إذا انتقل القاضي ٍب أقامت ا١تدعية 
 دعول ىل ٖتاؿ لنفس ا١تكتب أـ إحالة جديدة كالقاضي ا٠تلف أسوة القضاة؟

 ش ماجد
ىذه منازعة تنفيذية إذ يدفع احملكـو عليو بعدـ االستحقاؽ فتحاؿ ٠تلف مصدر الصك 

كينظرىا دعول جديدة كما٭تكم بو من استحقاؽ للنفقة من عدمها ىو القابل للتنفيذ كحكمو 
 األخَت يعامل بتعليمات التمييز

ٍب أقامت ا١تدعية يامشايخ فيو تعميم ٓتصوص اإلحالة ُب القضايا الزكجية إذا انتقل القاضي 
 دعول ىل ٖتاؿ لنفس ا١تكتب أـ إحالة جديدة كالقاضي ا٠تلف أسوة القضاة؟

 
 إذا أقامت ا١تدعية دعول بعد انتقاؿ القاضي فبلٗتلو من حالُت:



أف تكوف القضية األكٔب قد انتهت ْتكم هنائي من قبل القاضي السلف فهنا ٖتاؿ القضية  -ُ
من نظاـ ا١ترافعات قد جعلت ذلك لقاضي كاحد كٓب تشر  ّٗ/ُْحسب التوزيع إذ أف ا١تادة 

 إٔب خلفو ففهم من ذلك أف ا٠تلف أسوة القضاة كأف إحالتها إليو ليس ٔتقصودة للمنظم.
 
 
أف تكوف القضية األكٔب قيد النظر القضائي من قبل ا٠تلف إكماالن ٢تا فهنا ٖتاؿ لو  -ِ

 الذكرالدعول اٞتديدة إحالة مقصودة لنص ا١تادة آنفة 
)))))))ُٕ(((((( 

 أسعد اهلل صباحكم
سنة تقدمت احملكـو ٢تا بطلب للحقوؽ بدفع ُٓفضيلة السلف حكم ُب قضية نفقة كبعد 

النفقة فحسبت اٟتقوؽ ىذه ا١تدة كاملة كألزمت احملكـو عليو بالنفقة كقدرىا مئتا ألف لاير 
 كدفعها بشيك مصدؽ

فيو أنو كاف يدفع النفقة كأف الوقت الذم تطلب  تقدـ احملكـو عليو للقاضي مصدر اٟتكم يبُت
 فيو احملكـو ٢تا بالنفقة األكالد عنده

 ُب أكؿ األمر أفهمو القاضي بطلب اإللتماس فرفض الطلب
نفق عليو كسجل 

ي
ٍب بعد ذلك قبل القاضي دعواه كفتح فيها جلسة كطلب إفادة األكالد ا١ت

 ُب الفًتة اليت تطلب ا١تدعية النفقة فيها-واحملكـو علي-إفادهتم بأهنم كانوا عند كالدىم 
حضرت احملكـو ٢تا كذكرت أهنا أنفقت ىذا ا١تبلغ كزيادة ْتكم أهنا موظفة كتطلب تسليمها 

الشيك كأنا األكالد قد ضغط عليهم كالدىم لئلقرار عند القاضي كأحضرت أحدىم كنفى 
 الكبلـ الذم ذكره عند القاضي كاآلخر مبتعث خارج ا١تملكة.

 ذه القضية فما رأيكم أداـ اهلل نفعكمى
 

 فضيلة الشيخ بقاء األكالد عند أحد٫تا أمر ظاىر فيسهل إثباتو على من يدعيو
 فاطلب البينة على ذلك

 كمن أنفقت بنية الرجوع فلها النفقة
)))))))ُٖ((((((( 



  مشاٮتنا السبلـ عليكم : سؤاؿ :
امرأة ، ا١ترأة ال كٕب ٢تا إال ابن عمها راجعٍت أحد األشخاص ٓتصوص طلبو عقد زكاجو على 

كإخوانو كبينهما مشاكل بسبب ٥تالعة ىذه ا١ترأة البن عمها . كالسؤاؿ : ٢تذه ا١ترأة شقيق 
 عمره أربعة عشر عاما فهل يعقد ٢تا أـ تتؤب احملكمة ذلك ؟

 دعول عليو  عضلها تقيم  فإف  العم  البن  الوالية  بل  
 كىو قد خالعها ؟

 نعم
))))))))ُٗ((((((( 

ا١تدين ا١تماطل ىل ٬توز اشًتاط حلوؿ باقي األقساط عند ٦تاطلتو؟ اختلف أىل العلم ُب ذلك 
على قولُت: ٬توز اشًتاط حلوؿ األقساط إذا تأخر ا١تدين ُب أداء بعضها كىذا مذىب اٟتنفية 

و الدكٕب ُب قراره كاختاره ابن القيم كىو قوؿ أكثر أىل العلم ا١تعاصرين كبو صدر قرار ٣تمع الفق
الصادر بشأف البيع بالتقسيط ُب دكرتو السادسة كىيئة احملاسبة كا١تراجعة كماجاء ُب معيار 

 ا١تدين ا١تماطل .
 كذىبت اللجنة الدائمة إٔب التحرٙب كىو قوؿ بعض أىل العلم.

لذم كالراجح عند الباحث : التفصيل فيفرؽ بُت الدين ا١تؤجل الذم يكوف ٙتن مبيع كا١تؤجل ا
يكوف بدؿ قرض فيجوز ُب الثا٘ب االشًتاط كأما األكؿ فإف ركعي األجل ُب الثمن فبل ٬توز 

 أخذ الزائد ا١توضوع ُب مقابل األجل الباقي كإال جاز"
انظر : ْتث التعويض عن التأخَت ُب سداد الدين للدكتور سعد الشويرخ منشور ُب ٣تلة العدؿ 

 ىجرم.ُّّْشواؿ  ٔٓالعدد 
.... 

  : اٟتمدهلل ،الشيخ 
 كجدت ُب ٤تفوظاٌب جوابا للشيخ سبلـ قد تستفيد منو :

 
 
 أما شرط الزيادة عند عدـ السداد فهذا ال ٮتلو من أحد حالُت : 

  / أف تكوف االجرة ا١تعقود عليها ىي أجرة ا١تثل فالشرط باطل ألف الزيادة ُب مقابل التأخَتُ



دة تبلغ أجرة ا١تثل فالشرط صحيح ألف غايتو ترؾ / أف تكوف االجرة أقل من أجرة ا١تثل كالزياِ
  ا١تواضعة ألجل ا١تدة

كأما حق فسخ العقد فما داـ ا١تدعى عليو ٓب يف ٔتا التـز بو من الدفعات فللمدعي الفسخ 
 كىذا أقول الركايتُت كاختيار أيب العباس كاهلل أعلم

)))))َِ((((( 
 استفسار

قضايا اٞتنائية ىل ٭تق لطالب االلتماس االعًتاض عند عدـ قبوؿ التماس إعادة النظر ُب ال
 على ذلك كطلب رفعو لبلستئناؼ أـ أف قرار احملكمة ا١تختصة ُب ذلك هنائي؟

الشيخ أنس عملي أف أعرض على طالب اإللتماس بعد اٟتكم برفضو القناعة من عدمها 
حظوا علي الكيصدقوهنا كٓب محكاـ كأرفعها للتمييز ألكأعطيو مهلة لتقدٙب البلئحة مثل بقية ا

 ذلك
)))))))ُِ((((( 

يامشايخ من يزكد٘ب با١تاده اليت اكجبت على القاضي ٝتاع بينة ا٠تصـو كضبطها كاٗتاذ البلـز 
  حيا٢تا من رد اكقبوؿ

  كعدـ رد الشهادة اك االمتناع عن عدـ ضبطها ابتداء
 عاجل جدا لعدـ التفرغ

تعدؿ عما أمرت بو من إجراءات اإلثبات بشرط أف  ا١تادة التاسعة كالتسعوف :للمحكمة أف
تبُت أسباب العدكؿ ُب دفًت الضبط ، ك٬توز ٢تا أال تأخذ بنتيجة اإلجراء ، بشرط أف تبُت 

 أسباب ذلك ُب حكمها.
إذا طلب ا٠تصم إجراء أم إثبات كٓب يقتنع القاضي بطلبو بعد اطبلعو عليو فيدكف طلبو  ُ/ٗٗ

 ُب الضبط كلو ٓب ٭تققو .
))))))ِِ(((((( 

 اٟتقيقة دعول اٟتسبة مشكلة
 ادخا٢تا ُب ا١ترافعات خطا ا١تقًتض إلغائها كإال توضع ُب االجراءات ..

 ًب ا٠تلط بُت دعول اٟتسبة كدعول ا١تصلحة العامة
))))))))ِّ(((((( 



 ُب النظاـ اٞتديد؟ مسالة القتل تعزيرا ىل ال بد من اإلٚتاع اك يكفى األغلبية 
)))))))ِْ(((( 

 اصحاب الفضيلو
 استفسار

 الطرؽ تعارض على جزء من مساحة صك كا١تنهي غَت متنازؿ عن ىذا اٞتزء
 فما ا١تناسب عملو بارؾ اهلل فيكم

الصحيح قبل ا١تنع كأحضر البينة على ذلك فيصرؼ النظر  إذا ثبت ٘تلكو ٢تا باإلحياء الشرعي 
نها كيكوف نزع الطرؽ ٞتزء االرض عن معارضة الطرؽ ك٭تكم للمنهي بكامل االرض ا١تنهى ع

 مقابل تعويض ا١تالك
))))))ِٓ((((( 

  قضية منظورة .. كيشملها العفو
 

 ىل ٨تكم اك نردىا لشمو٢تا بالعفو؟
 

اكتب خطاب إٔب احملافظ لشمو٢تا بالعفو كقفل جلستها بناءن ع ا١تادة كذا كأف الدعول تعترب 
 كىذه حالة منتهي كأمرت ببعث ا١تعاملة ؿ ....

 كأرسلها فإف عادت إليك افتح الضبط كاكتب اإلفادة كامض ع بركة اهلل
بالعفو من عدمو مرده إٔب اإلمارة كاليت بدكرىا تشكل ٞتنة للنظر ُب  التقرير بشموؿ القضية 

كالتعميم ينص على أف ٖتكم كترسل ا١تعاملة كىم من  مشوؿ القضية ا١تعركضة للعفو من عدمو 
 يقرر ..

 كإ٪تا أرسل ىذا األمر للجنة العفوأنا ال أقرر 
 كاٟتكم ُب قضية مشمولة بالعفو عبث كإشغاؿ للقضاء ببل فائدة

 كىي ع حسب احملافظ كتعاكهنم
التعميم كاضح بأف ٖتكم ُب القضية فما دمت فتحت فيها جلسة فاستعن باهلل ُب نظرىا 

لجنة فإف مشلها العفو بإرسا٢تا ٢تم دكف فتح ضبط لعرضها على ال كاكتفي بالقضايا األخرل 
 فلن ترد كإف عادت فنظرىا



))))))))ِٔ((((((( 
 أصحاب الفضيلة ىل ا١تقاصة القضائية البد من طلب أحد ا٠تصـو

 نعم البد للمقاصة من طلب
 َََْللمدعى عليو كا١تدعى عليو ملـز بدفع  ََُٕيلـز ا١تدعي بدفع 

هم الثا٘ب برفع دعول أك احكم با١تبلغُت للمدعي إذا رفضوا ا١تقاصة ىل احكم با١تبلغ األكؿ كاف
 ؟

كا١تدعى عليو يطلب   ََُٕا١تتوجو ُب نظرم إذا أقر ا١تدعي بأف ُب ذمتو للمدعى عليو 
 ََِّخصم ىذا ا١تبلغ من ا١تبلغ ا١تدعى بو أف ٭تكم للمدعي با١تبلغ التبقي بعد ا٠تصم كىو 

فع ا١تدعى عليو للمدعي نسب أف يساغ على أنو صلح ٍب اصطلح الطرفاف على أف يدألكا
أك بتاريخ... بعد خصم ا١تبلغ الذم ُب ذمة ا١تدعى عليو للمدعي كهبذا ٓب يعد ال حا ََِّ

 للمدعى عليو دعول ضد ا١تدعي ُب ىذا ا١تبلغ... ك٨تو ىذا
 ا١تقاصة حسب النظاـ تنظر كينظر ُب ثبوهتا أيضان ُب نفس القضية

))))))ِٕ(((((( 
  حوادث اإلبل
 دعول عامو بإثبات إدانو؟ ىل يلـز فيها

))))))))ِٖ((((( 
شخص تقدـ بدعول على آخر الكتشافة أنو قاـ بتسجيل اٝتو ُب التآمينات اإلجتماعية دكف 

علمو كيطلب تعويضو عن ذلك كدفع مرتبو للمدة الليت كجد اٝتو فيها كىي اربعة اشهر 
 كإسقاط اٝتو

 
 ىل ىي من إختصاص احملاكم اٞتزئية؟

 فع مرتبو فهي من اختصاص مكتب العملإذا يطالب بد
  من اختصاص مكتب العمل

 كىم يقوموف بإغبلؽ ٤تلو كدفع الغرامات اضافة أب تعويضو لدل الديواف
 يطلب تعويض كليس مرتب النو ٓب يعمل سجلو دكف علمو

 اكال: التعويض اليثبت اال بعد تأكد اٟتق لو كذلك بعد قيامو برفع شكول



 اإلجراءات يقيم الدعول لدل الديواف الف التعويض اختصاص أصيل للديوافٍب بعد انتهاء 
  التعويض ُب القضايا اٞتنائيو

  مطلوب لكن االليو ضعيفو جدا
  كالبد من تقنُت اليو للتعويض ْتيث يفرض حد ادٗب عن السجن اك االيقاؼ

  مسوغكىذا يعوض ا١تتضرر كيستحث اٞتهة القابضو على اٟتد من االيقاؼ دكف 
 كالبد من النص اف التعويض حق اصيل اليساـك على اسقاط كليس للقاضي اٟتق ُب إسقاطو

))))))ِٗ((((((( 
 استشارة:

 
قدـ أفغا٘ب للسعودية قبل أربعُت سنة كال زاؿ مقيم كأكالده بإقامة نظامية ، زكج أحد أكالده 

رأة ثبلثة أطفاؿ ، الزكجة بأفغانية قدمت للعمرة قبل ٜتس سنوات بعقد غَت رٝتي كا٧تبت ا١ت
 حصلت على إقامة نظامية قبل أشهر ،

  رفضت اٞتوزات إضافة أكالدىم اال بعقد زكاج رٝتي.
  كأحالوىم للمحكمة طرفنا.

 ما رأم السادة القضاة؟
 فيو ٪توذج خاص إلثبات الزكجية
 فيو ٪توذج خاص إلثبات الزكجية

...... 
  الزكاج مثبت

 إجراء العقد اٞتديد.كاالشكاؿ أف النموذج خاص ب
 استشارة:

 
قدـ أفغا٘ب للسعودية قبل أربعُت سنة كال زاؿ مقيم كأكالده بإقامة نظامية ، زكج أحد أكالده 
بأفغانية قدمت للعمرة قبل ٜتس سنوات بعقد غَت رٝتي كا٧تبت ا١ترأة ثبلثة أطفاؿ ، الزكجة 

 حصلت على إقامة نظامية قبل أشهر ،
  دىم اال بعقد زكاج رٝتي.رفضت اٞتوزات إضافة أكال



  كأحالوىم للمحكمة طرفنا.
 ما رأم السادة القضاة؟

 
----- 

 يثبت الزكاج بصك كتعاد للجوزات
))))))َّ((((((( 

  شيخ ٤تمد
 

األحداث ال يطبق ُب حقهم أم نظاـ ٤تدد العقوبات ، ك عقوبة اٟتدث تدخل ُب باب 
 التعزير العاـ

  من تعميمأكالن نص على ىذا األمر ُب أكثر 
 
 

  ثانيان يبدك أف استثناء األحداث من العقوبات احملددة بنظاـ توجو عا١تي
 

كوف اٟتدث عرضة للتغرير بو ك استغبللو ك رٔتا لبلحتماؿ الكبَت ّتهلو  ك يظهر أف ا١تلحظ 
  بوجود تلك األنظمة ك قد يكوف لبلكتماؿ ػػ النضج ػػ العقلي أثر ُب ىذا التوجو العا١تي

 
 أعلم ك اهلل

))))))ُّ((((( 
 عااااااااااااجل

 
  مشاٮتنا

 
  قضايا ا١تركر

 



  من نظاـ ا١تركر ِٔبًتكزيز االدانة كالعقوبة ٔتوجب ا١تادة 
 

 مالعمل لديكم؟؟
 

 افيدكنا
 

.... 
 

بعد إثبات اإلدانة ٖتكم ٔتوجب ا١تادة ، اٟتد األعلى سنة سجن ك الغرامة اٟتد األعلى عشرة 
 اآلؼ لاير أك أحد٫تا

العمل لدينا أننا نثبت اإلدانة كيفهم باف العقوبة لدل اٞتهات ا١تختصة الف احملكمة ا١تركرية ٓب 
 تباشر العمل

 مرتبطة ْتالة التعدم أك التفريط ك ٖتديدان السكر أك التفحيط ِٔا١تادة 
)))))))ِّ(((((( 

 يامشايخ ىل ٭تق لوٕب القصر التنازؿ عن دية قتل ا٠تطأ ُب اٟتادث؟.
 إف كاف الوٕب ىو األب شريطة أف يتكفل بدفع الدية لبلبن عند مطالبتو حاؿ بلوغو ٭تق لو

 كىذا يتصور فيما لو كاف ا١تقتوؿ زكج القاصر أك ابن القاصر عقبل ال رشدا
 

 تكتب : كأفهمت الوٕب بأف للقاصر حاؿ بلوغو ( أك حاؿ رشده ) مطالبتو ٔتا تنازؿ عنو
 

ًٍلكي اأٍلىبي أىٍيضن  ) ٯتى  ُّٖ/  ْا (إبٍػرىاءى غىرًًٙب كىلىًدًه ) كشاؼ القناع (كىالى
 كما ذكرتو ىو قرار ٣تلس القضاء األعلى هبيئتو الدائمة

)))))))ّّ((((((( 
 ال٬توز للقاضي أف ٭تكم ٓتبلؼ مايعتقده من جهة إثبات الوقائع

 
.... 



 
 ..... ٓتبلؼ ما يعلمو.....

 ش.مطرؼ البشر
))))))ّْ(((((( 
 ما سيكوف ف. ال كا عما  االعالة 

 ماض أمر  على  شهادة  يعٍت 
 ش. سبلٌـ

)))))))ّٓ(((((((( 
 سؤاؿ كاعتذر عن ا١تقاطعة :

لدم قضية حادث يطلب ا١تدعي العاـ إثبات اإلدانة كا١تدعي باٟتق ا٠تاص يطلب القصاص 
كيقوؿ ىذا قتل عمد كلديو أدلة ىل تكوف اختصاص اٞتزائية ُب اٟتق العاـ أك من اختصاص 

 عامة الرتباط ا٠تاص بالعاـ ؟ال
................ 

  أكال القصاص  دعول  ُب  للنظر  للعامة  ٭تاؿ  
...... 

 ىل أحيل كامل ا١تعاملة ؟
أقصد مىت تنظر الدعول العامة ؟ ىل إذا انتهى ا٠تاص؟ نعم       كمن ٍب .. ما اإلجراء ؟. 

االختصاص هبا بعد النظر بالدعول ا٠تاصة ، كما ٖتاؿ ا١تعاملة كاملة ، كالدعول العامة يتحدد 
 تنتهي إليو ...

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ىذا ما تيسر ٚتعو ، كاهلل أسأؿ أف ٬تعلو خالصا لوجهو ، كأف ينفعٍت كمشاٮتي بو.



 المجموعة الثانية من مناقشة السادة القضاة حرسهم اهلل ونفع بهم
))))))))ُ((((((((( 

 بلؼزكجاف حصل بينهما خ
 كبعد التدخل اشًتطت الزكجة بعض الشركط ك كافق الزكج

  كيرغبوف توثيق ىذه الشركط ُب احملكمة
  ىل ٯتكن ىذا ؟

  ككيف يتم ذلك ؟
  اـ البد من رفع قضية؟

# # # # 
 إما بدعول أك يتقدموف لدل قاضي التنفيذ إلثباتو

..... 
))))))))ِ((((((((( 

 
  أصحاب الفضيلو اكد االفادة منكم

ادعت امرأة على زكجها انو يسومها سؤ العذاب بوضع اشياء حارة كحادة ُب رٛتها كما 
 ادعت انو يضرهبا كيتهمها ُب شرفها ك٭تملها األشياء الثقيلو تعذيبا ٢تا

 كقد طلبت تعزيره كفسخ نكاحها منو
 علما اف الزكج اقر ّتميع الدعول

 من غَت عوض فهل تركف ما اقدـ عليو الزكج مسوغ لفسخ نكاحها منو
 استفيد من آرائكم

 كقضيتهم اليـو
 شكرا لكم

 ال شك ُب ذلك
.... 

 بل النكاح يفسخ بأقل من ىذا كتعزيره مع الفسخ أقل ما يكوف ُب حقو



.... 
ُب حالة مشاهبة عند شيخي فسخ نكاحو مع أف عبلمات التوبة ظاىرة عليو لكن ا١ترأة رفضت 

 كاف قد كواىا بالنار كالعياذ باهللكحكم بفسخ النكاح كقرر الزكج القناعة ك 
..... 

 يفسخ النكاح ك٭تاؿ الزكج مع ا١تدعي العاـ القامة الدعول العامة ضده
....... 

 موجبة للتعزير كالفسخ فالضرر بُت كظاىر كعملو ىذا معصية كفسق
..... 

 تنبيو فضيلة الشيخ إٔب فصل دعول التعزير عن دعول النكاح
))))))ّ(((((( 

ت دعول ضد مطلقها تطلب نزع كاليتو عن أكالد٫تا القصر بسبب عدـ األىلية امرأة أقام
  (استعماؿ ٥تدرات)

 
 فما رأيكم بطلبها ىل لو كجو كاالب كاليتو جربية؟؟

 علمان بأنٍت أرشدهتا الستخراج صك حضانة فرفضت؟؟
 كاالب ال مانع لديو من اسقاط الوالية كقد حضر معها بنفسو..

 
 الب اٞتربية تسقط بالتنازؿ عنها كما ا١تستند؟؟ا١تلخص ىل كالية ا

..... 
  مشاٮتنا ..

 
  اذا كرد استفتسار من أم جهة عن سرياف مفعوؿ صك

 
 فما١تقصود بسرياف ا١تفعوؿ؟؟؟

 يكوف قد ًب رىنو أك ًب التهميش عليو لطرؼ آخر أك ٨تو ذلك..الأف 
  جزيتم خَتا ..



 
  ا١تادتُت كلكن اذا كانت حجة قدٯتة كىي ناقصو بتكميل

 
 ىل تكوف سارية؟؟؟

 
ستفسار عنو فإذا كاف موافق للسجل فهو سارم ا١تفعوؿ الُب الغالب يتم إرفاؽ الصك ا١تراد ا
 بغض النظر عن النقص ا١توجود..

 إجرائي/ سرياف مفعوؿ /
ال يوجد شي ٤تدد ُب اإلفادة عن سرياف الصكوؾ كنظاـ اال اف ا١تفهـو من النظاـ االساسي 

سلطات الدكلة تتعاكف بينها كلكن الذم جرل عليو العمل ىو أف تفاد اٞتهات للحكم اف 
  بشأف الصكوؾ عن ناحيتُت ٫تا سرياف ا١تفعوؿ كا١تطابقة للسجل فقط

كمعٌت سرياف ا١تفعوؿ أم ىل عليو منع أك إيقاؼ كمعٌت ا١تطابقة للسجل أم ىل ُب السجل  
 زيادة أكنقص عن الصك (علي الدبياف)

.... 
 دكف ا١تادتُت غَت صاٟتة لئلفراغ ك البد من إكما٢تا اٟتجة
.... 

)))))ْ(((( 
 

  سؤاؿ اخر أحبيت
  كىو

 
 ىل يستخرج إذف شراء ألب إذا أراد أف يشًتم البنو القاصر (أبكم)

... 
 ب القاصر فالشراء من باب أكٔبأليستخرج إذف بيع الإذا كاف 

 ف القصور متعلق بالعقلألبكم غَت قاصر ألأف اال إ
  مرافعات



 ال ٭تتاج تصرؼ األب بالبيع ك٨توه عن أكالده القاصرين إٔب إذفو من احملكمة .ٖ/ ِّ
 األبكم فقط ٭تتاج إٔب ككالة

..... 
 الولد القاصر، ال ٭تتاج كالده إٔب إذف من احملكمة ُب البيع كالشراء لو.

 انظر: االهناءات الثبوتية للشيخ احمليميد بعنواف استمرار الوالية
 

..... 
)))ٓ((( 

طيب قاض ملك شركاء حجة استحكاـ كٓب يبُت نصيب كل كاحد كنقل القاضي كجاء خلفو 
  ٍب

 تقدـ احد الشركاء بطلب بياف االنصباء فمن ا١تختص بنظرىا كاكما٢تا
 حكاـ كىذه صورهتاألا٠تاصة بتصحيح كتفسَت ا َُٕمُت انظر غَت مأمور ا١تادة ألالشيخ ا
...... 
 ؛))ٔ(((؟(

  ضيلوأصحاب الف
  ىل سرقة االبن من جدتو أغناـ

 تدخلها شبهة القرابو اـ ال
..... 

))))))ٕ((((( 
  أصحاب الفضيلة

امرأة أتت إٔب احملكمة تطلب اثبات ا٧تاهبا لبنت ٛتلت هبا سفاحا كٝتتها فبلنة كتطلب اثبات 
سنتُت ... بنوة البنت ٢تا .. كٓب يقم عليها حد زنا البكر كعمر بنتها عند حضورىا للمحكمة 

فهل ٬تب أف ٖتاؿ لئلدعاء العاـ إلقامة حد البكر عليها .. اك ال يتم التطرؽ لذلك كيسًت 
  عليها .. اـ ماىو التوجيو ٢تذه اٟتالة ؟

موضع االشكاؿ عندم اف ا١ترأة كانت قد سًتت على نفسها كل ىذه ا١تدة .. كلكن اضطرت 
 تلقى ابنتها الرعاية البلزمةلبلفصاح عما كقع بسبب االجراءات النظامية حىت ت



فهل يعترب كصو٢تا للقاضي كبياهنا ١تا كقع اعًتاؼ بالزنا كانو قد بلغو بذلك موجب اٟتد كال 
 يسًت عليها اـ ال يعترب كذلك .. افيدك٘ب مشكورين

..... 
ينهى موضوع البنت فقط ، ألف الزنا لو حصل اإلقرار بو فقد يكوف ٍب مانع من إقامة اٟتد  

 اه أك ٨توهمن إكر 
..... 

 كفيو توجيو بذلك من معإب رئيس اجمللس سابقا الشيخ صاّب اللحيداف .
..... 

ية فلو أحلتها ٢تيئة التحقيق فأنت تقـو ٔتشاركة الال أظن أف االعًتاؼ كقع أماـ ذم ك
 احتسابية فإذا حصل القرار االهتامي أحيلت لقضاة احملكمة ٚتيعا.

 ية أحدىم باإلحالة.الكتنعقد ك
)))))ٖ(((( 

إذا كانت الصورة اليت ُب ا٢توية ال  بناء على ا١تلحوظة اليت نقلها الشيخ عبد ا٢تادم ا٠تضَت؛ 
 تطابق شكل صاحبها اٟتإب؛ فهل يعترب غَت حاضر كيطلب منو ٕتديد ىويتو كصورتو؟!

)))))ٗ(((( 
  السبلـ عليكم أصحاب الفضيلة

  القامتو بالببلد بالطرؽ الغَت نظاميةيطالب ا١تدعي العاـ تعزير ا١تدعى عليو 
 ما رأم اصحاب الفضيلة من ناحية االختصاص ؟

 على حد علمي اهنا من اختصاص اٞتوزات بناء على ا١تادة ا٠تمسوف من نظاـ اإلقامة
 

)))))َُ(((( 
امرأة أقامت دعول ضد مطلقها تطلب نزع كاليتو عن أكالد٫تا القصر بسبب عدـ األىلية 

  رات)(استعماؿ ٥تد
 

 فما رأيكم بطلبها ىل لو كجو كاالب كاليتو جربية؟؟
 علمان بأنٍت أرشدهتا الستخراج صك حضانة اك إعالة فرفضت؟؟



 كاالب ال مانع لديو من اسقاط الوالية كقد حضر معها بنفسو..
 

 ا١تلخص ىل كالية االب اٞتربية تسقط بالتنازؿ عنها كما ا١تستند؟؟
))))))ُُ(((( 

كرثة انو اشًتل عقارا" من احدىم بصفتة ككيبل" عن بعض الورث كسلمو شخص يدعي على 
 عربونا" على ذلك

بقية الورثة الذين ٓب يوكلو يطلبوف فسخ البيع كالورثة ا١توكلوف فسخو الوكاالت ككذلك الوكيل  
 يطلب فسخ البيع

 فما رام أصحاب الفضيلة
 

 ايضا من بقي منهم يطالب بإمضائو ؟ اذا كاف الوكيل يطلب فسخ البيع كالورثة يطلبوف الفسخ
 ٯتضي البيع ُب نصيب من حضر أك ككل بو دكف غَته ٦تن ٓب يرض أك يوكل

  ٚتيع الورثة يطالبوف بفسخ البيع كالذم يطالب بإمضائو ا١تدعي
 طبعا" العقار كاحد يصعب قسمتو فكيف تكوف صيغة اٟتكم

)ُِ((( 
 أصحاب الفضيلة

 ١تتوَب ٢تا كأنو طلقها ثبلث طلقات .كىي حاملؽ زكجها االامرأة تطلب إثبات ط
 

 كشهودىا بنت ا١تطلق بأهنا ٝتعت أباىا يطلق امرأتو ثبلث طلقات
 

يعلماف ال ؽ كالكأخوىا كابن زكجها يشهداف أنو طلقها كأف سيكتب كرقتها . كٓب يسمعا الط
 ثا .الىل طلق كاحدة أك ث

  السؤاؿ
 ☆ىل تركف شهادهتم موصلة؟  ■

 لى الطبلؽ التقبل ُب ا١تذىب .شهادة النساء ع
 كأما بقية الشهود فهم ٓب يسمعوه ، كإ٪تا ٣ترد كعد كىو ينكر أنو طلق بعد ..



 كاألصل بقاء النكاح ، كإف أنكر كليس ٢تا بينة موصلة فالقوؿ قولو بيمينو ..
 إنكار .ال ؽ كالفضيلة الشيخ أبو سدٙب ا١تطلق ميت كٓب يثبت لو ط

 
 زكجها ٝتعاه يقر بأنو طلقها ؟ ش أبو ياسر : أخوىا كابن

 
ؽ اليعلم تفاصيل الطال نة كابعطيها كرقتها . كالنعم ابن زكجها يقوؿ قاؿ الوالد طلقت ؼ

 كاحدة أك أكثر
 ىل ترل أنت أف الثبلث تقع كاحدة ؟

 أـ أهنا ثبلث .
 

 أما أخوىا فيقوؿ كنت عندىا فوردىا مكا١تة تأثرت منها أخربتٍت بعدىا أف زكجها طلقها كما
 ؽالا١تطلقة كقت الطال عن حاؿ ا١تطلق كال أعلم كاحدة اـ ثبلث كال ٝتعتو ك

 ث الذم تذكره ا١تنهية ىل ىو بكلمة كاحدة أك كلمات .الؽ الثالٓب يثبت لدم صفة الط
 

 ىي ماذا تقوؿ عن حا٢تا حاؿ الطبلؽ ؟
 

 تقوؿ كنت حامبل ُب الشهر الثالث
 اٟتمل الٮتفى أمره ..

 ىل كضعت ؟
 

 ، تثبت من حا٢تا
 كبالنسبة لعدد الطلقات فالقوؿ قو٢تا .كاهلل أعلم .

 
 ماداـ أف اإلبن يشهد بأف كالده طلق زكجتو أحلفها معو اليمُت

 كاألصل ثبوت الطبلؽ كاحدة
 ٍب مالفائدة من إثباتو كقد مات فلماذا تطلب إثبات ذلك؟!



 شيخ ابو سدٙب نعم قد كضعت
 ؽ للشوف حسب قو٢تاالشيخ ماجد تريد صك ط

 أظن األرملة يصرؼ ٢تاع ما
))))ُّ((( 

 
عاجل جدا" شخص يدعي على كرثة انو اشًتل عقارا" من احدىم بصفتة ككيبل" عن بعض 

 الورثة كسلمو عربونا" على ذلك كيطلب إفراغ العقار
  ٚتيع الورثة الذم ككل منهم اـ ٓب يوكل غَت مستعدين باالفراغ كيطلبوف فسخ البيع 

 فما رام أصحاب الفضيلة
 السبب ُب عدـ استعدادىمما

... 
 البينة كماذا يقوؿ من باعو؟

 
 يثبت البيع ُب حق من ككل كللباقُت حق الشفعة

 ككيف تكوف صيغة اٟتكم
 

الورثة الذين ككلو كغَت ا١توكلُت ٭تتاجوف العقار من اجل اف يبنو عليو بيتا" ليسكوف فيو ٚتيعا" 
  كالذم باعو يصادؽ علي البيع

 الوكالة أباصهيب كأنو ٭تق فيها البيع كأهنم رضوا بو؟من قبلكيصادقوف ع 
 

 ال بد أف يذكركا ُب إجابتهم سبب عدـ اإلفراغ
 كإال فإف إجابتهم غَت ٤تررة

 
 اما موضوع بناء البيت كاحتياجهم لو
 فليس مسوغا لعدـ انعقاد البيع....

)))))ُْ((((( 



 
 يامشايخ

  حيازة سبلح بدكف ترخيص
 الديواف ؟ أليست من اختصاص

 بلى إال األحداث
..... 

 إال األحداث
 يعٍت اذا كاف حدث فتنظر ُب احملاكم العامة

 كما ا١تستند؟
))))ُٓ(((( 

أشَتكا علي أصحاب الفضيلة :ىل منكم من أحد رد على قرار ا١تفتش كاستفاد.. أك أف 
  اٞتميع مطبق على أنو ضياع للوقت؟

 
تضمن بياف لوجهة نظرم ٕتاه مبلحظات مع صفحة  َْأما أنو فقد رددت باعًتاض من 

مبلحظة تفصيلية الترل اللجنة كجاىتها كقد جاء الرد بعد سنة باالبقاء  َِكجود أكثر من 
 على الدرجة

)))))ُٔ((((( 
 

أجنيب صدر عليو عدة صك يقضي بإلزامو بدفع ( دية منافع كأركش ) كادعى اإلعسار عن 
ا١تقاـ السامي ، كإذا كاف ىناؾ تعميم ؟ . كأيضا ا١تدعي دفعها ، كالسؤاؿ / ىل يلـز استئذاف 

كا١تدعى عليو يقيماف ُب بلدة كاحدة فهل يتم نظر الدعول ُب مكاف إقامتهما أك ُب احملكمة 
 اليت صدرت منها الصك ؟ أفيدكنا زادكم اهلل علما

 صدر عليو صك *
  " نسخة معدلة "

 



منافع كأركش ) كادعى اإلعسار عن دفعها  صك يقضي بإلزامو بدفع ( دية أجنيب صدر عليو 
، كالسؤاؿ / ىل يلـز استئذاف ا١تقاـ السامي ، كإذا كاف ىناؾ تعميم ؟ . كأيضا ا١تدعي 

كا١تدعى عليو يقيماف ُب بلدة كاحدة فهل يتم نظر الدعول ُب مكاف إقامتهما أك ُب احملكمة 
 اليت صدر منها الصك ؟ أفيدكنا زادكم اهلل علما

)))ُٕ((( 
 

  استفسار عاجل
 

 أحد اإلخوة يسأؿ عن مغربية قدمت كخادمة على كفالة مصرم
  ( يبدك أنو مستثمر) 
 

  كيرغب الزكاج منها
 

  كقد ككل كالد ا١تغربية أحد األشخاص على تزكيج ابنتو من كفيلها ا١تصرم
 

  كأكراقو مكتملة للتصديقات
 

  السؤاؿ ىل يشًتط موافقة السفارة ا١تغربية
 شًتاطات أخرلأك أم ا

 
ألنو كأ٘ب أذكر أف تعميما مر علينا باشًتاط موافقة السفارة أك اشًتاط عدـ كجود زكجو أخرل 

 كلكٍت لست متأكدا
 

 فمن بستطيع اإلفادة اليبخل هبا
 

 كجزاكم اهلل خَتا



 عندم أف األكراؽ مكتملة كالمانع من التزكيج كعليو عملي
)))))ُٖ(((((( 

 مصدؽ كمن ضمن اٟتكم :قضية ٤تكـو فيها كاٟتكم 
 كأفهمت ا١تدعى عليو بأف لو ٯتُت خصمو مىت ما طلبها ..

 كحضر اآلف ا١تدعى عليو كيطلب ٯتُت خصمو .
 كاإلشكاؿ :

، أـ نستخلف قاضي  ، فهل ينتقل االختصاص  أف ٤تل إقامة خصمو قد انتقل ١تنطقة أخرل 
 ، أـ ٨تضر ا١تدعى عليو ؟ ا١تنطقة األخرل 

 
  ا شيخ مطرؼ على اإلفادةجزاؾ اهلل خَت 

 
 

  ما أشكل ىو الشك ُب كركد تعميم متأخر عن التعميم الذم أنزلت صورتو
 

  يشًتط فيو موافقة السفارة ا١تغربية
  أك اشًتاط موافقة الزكجة األكٔب حاؿ كوف الزكج معدد

 أك ٨توا من ذلك
 

 مر علي التعميم قبل مدة أظنو آخر فًتة الوزير آؿ الشيخ
)))))ُٗ((( 

 
امرأة تدعي على شخص الزكاج منو قبل عشرين سنة ك ٢تا منو ابنُت ك أنكر الرجل النكاح ك 

ف الحىت معرفة ىذه ا١ترأة ك ليس لديها بينة على ذلك حيث إف عاقد النكاح ك الوٕب أموات ا
 ك الشهود ال تعرفهم . فما العمل ؟

 أستنَت بآرائكم .
 



 الشهادة باالستفاضة
..... 

رائن سكنها كجَتاهنا كإحضارىم كأعمار األكالد كسكوهتا مدة طويلة كآخر شيء ٤ٌتص ُب الق
 ٖتليل الدم اف ام
 االصل عدـ ذلك

 بل سكوهتا قرينو عليها
..... 

عبء البينة عليها ، ك القاضي يفحص ك ٯتٌحص ما يقدمو الطرفاف ، إ٪تا اقضي على ٨توو ٦تا 
 اٝتع

 كالسؤاؿ ال سيما اذا ٓب يقدـ احد االطراؼ بينةدكر القاضي مهم ُب الفحص كالتمحيص 
.... 

شيخ مطرؼ ما رأيك ُب قصة شريح حينما قدـ أحد ا١ترأتُت كأبعد األخرل كقاؿ على ماذا  
كببت غزلك فقالت احدا٫تا على خرقة كقالت األخرل على خبز فنفش الغزؿ فتحات ا٠تبز 

 منو فحكم بو لليت قالت انو مكبوب على خبز
..... 
  عبداجمليدشيخ 

 
كما ىو مقتضى النص الشرعي ك ا١تنصوص فقهان حىت  دكر القاضي على اٟتياد من الطرفُت 

ُب اللحظ ك اللفظ فما بالك ٔتا ىو أكرب مثل تتبع اٞتَتاف ك ٨توه ، ك األمثلة غَت منضبطة ك 
 ال ٯتكن ضبطها إال بردىا إٔب النص الشرعي ك الفقهي

 
 لنص الشرعي كمنها قٌعد الفقهاء األحكاـتطبيقات السلف أليست تفسَتا ل

ال شك أف للقاضي دكران مهمان بل دكره ٤تورم ك فاصل لكن فقط فيما يقدمو الطرفاف لو ، ك 
 لو حقق ك تتبع ما ٓب يقدمو الطرفاف سيزاحم احملققُت ك احملامُت ُب عملهم



ض األسئلة ُب ك الحظ يا شيخ عبداجمليد اف النظاـ حىت ٓب ٬تعل للقاضي سول توجيو بع
مسألة ٖترير الدعول فإف عجز ا١تدعي صرؼ النظر القاضي !! ك ٓب يعطو ا١تنظم مسألة ٖترير 

  من جَتاف ك سكن  الدعول فما بالك بتتبع القرائن اليت ٓب تقدمها ا١تدعية أصبلن 
 

  مرافعات
 
النظر  إذا امتنع ا١تدعي عن ٖترير دعواه أك عجز عنو فعلى القاضي أف ٭تكم بصرؼُ/ّٔ 

 عن الدعول حىت ٖتريرىا كيعامل من ٓب يقنع بتعليمات التمييز.
 

خارج ٤تل النزاع ىذا الكبلـ شيخ مطرؼ ، كقصة شريح نص ُب ا١توضوع ، كاذا استشعر 
 القاضي كاجبو ٕتاه القضية قاـ بذلك ..

ينة كقد اختلف شخصاف ُب جٌبتُت ٛتراء كخضراء كلهم يدعي اف اٟتمراء لو كليس الحد٫تا ب
فأخذ شريح مشطا فسرح بو شعر كبل من الرجلُت فخرج من شعر احد٫تا صوفا اٛتر فكم لو 

 ُب ٖتقيق العدؿ باٞتبة كٓب يعرض عنهما كيتنصل من مسوؤليتو 
ا١تسألة ٤تصورة ُب تتبع القاضي أدلة أك قرائن ٓب يقدمها الطرفاف ، أما إذا ظهر لو اٟتق بأم 

  م بو بغَت خبلؼ نعلمو طريق } أثناء {جلسة اٟتكم فيحك
 كمن االدلة ايضا (اشقو بينكما) كٓب يصرفهما لعدـ البينة

 بل ىذه االمثلة رد على كجهة نظركم اف القاضي ال يتتبع ما ٓب ٭تضره ا٠تصـو
كل األمثلة اليت ذكرهتا ٘تت ُب جلسة اٟتكم ك ىي من فحص األدلة ك ىو من كاجبات 

 تبع اٞتَتاف ك ا١تساكن اليت ٓب يقدمها الطرفاف، ك تلك ٗتتلف جذريان عن ت القاضي 
ك الحظ يا شيخ عبداجمليد اف النظاـ حىت ٓب ٬تعل للقاضي سول توجيو بعض األسئلة ُب 

مسألة ٖترير الدعول فإف عجز ا١تدعي صرؼ النظر القاضي !! ك ٓب يعطو ا١تنظم مسألة ٖترير 
  من جَتاف ك سكن  ا١تدعية أصبلن الدعول فما بالك بتتبع القرائن اليت ٓب تقدمها 

 
  مرافعات

 



إذا امتنع ا١تدعي عن ٖترير دعواه أك عجز عنو فعلى القاضي أف ٭تكم بصرؼ النظر ُ/ّٔ 
 عن الدعول حىت ٖتريرىا كيعامل من ٓب يقنع بتعليمات التمييز.

 
 
 
 ... 
 

ا استشعر خارج ٤تل النزاع ىذا الكبلـ شيخ مطرؼ ، كقصة شريح نص ُب ا١توضوع ، كاذ
 القاضي كاجبو ٕتاه القضية قاـ بذلك ..

كقد اختلف شخصاف ُب جٌبتُت ٛتراء كخضراء كلهم يدعي اف اٟتمراء لو كليس الحد٫تا بينة 
فأخذ شريح مشطا فسرح بو شعر كبل من الرجلُت فخرج من شعر احد٫تا صوفا اٛتر فكم لو 

 العدؿُب ٖتقيق  باٞتبة كٓب يعرض عنهما كيتنصل من مسوؤليتو 
 

..... 
 

 كيف خارج ٤تل النزاع !؟
 

ما داـ القاضي سيقـو بتتبع األدلة ك البينات ك القرائن اليت ٓب يقدمها الطرفاف فتحرير الدعول 
!! ، ك ىي أقل من تتبع أدلة ك قرائن ٓب يذكرىا الطرفاف ، ك مع ذلك  ال ٮتتلف عن ذلك 

 منع ذلك ا١تنظم لزكمان ١تبدأ اٟتياد
لى شخص الزكاج منو قبل عشرين سنة ك ٢تا منو ابنُت ك أنكر الرجل النكاح ك امرأة تدعي ع

ف الحىت معرفة ىذه ا١ترأة ك ليس لديها بينة على ذلك حيث إف عاقد النكاح ك الوٕب أموات ا
 ك الشهود ال تعرفهم . فما العمل ؟

 أستنَت بآرائكم .
------ 

 



  ُب نظرم أنو ينظر ُب إثبات الزكاج أكال
 بت الزكاج فينظر ُب موضوع نسب الولدينكإذا ث

 كذلك ألسباب منها
 أنو إف ثبت الزكاج قضاء فيكوف ىناؾ أصل يستند عليو ُب إثبات النسب كىو الفراش

  كإذا ٓب يثبت الزكاج فبل يثبت النسب من باب أكٔب
 

 سألت كالدم عن مسألة تتبع القاضي ١تا ٓب ٭تضره ا٠تصـو من بينات فأجاب قائبل:
(للقاضي إذا شك ُب أمر أك شهادة أك دعول أف يستكشف اٟتاؿ باستشهاد اٞتَتاف كا٠تلطاء 

كىذا مقرر  كيبتدؤىم بالدعوة كيسمع ما لديهم ليتوصل بذلك إٔب كضوح اٟتق كمعرفة احملٌق، 
عند علماء السياسة الشرعية كا١تاكرم كأبو يلعى كنص ابن فرحوف على ذلك ُب تبصرة اٟتكاـ 

ال ٮتتص بقضاء ا١تظآب بل يشمل القضاء العاـ كٔتثل ذلك قالو القراُب ُب الذخَتة).  كقرر أنو
 انتهى جوابو

كالده فقد نصت ا١تادة ا٠تامسة  كإ٘تاما للفائدة اليت أكردىا الشيخ عبداجمليد كزاهنا بنقلو عن 
نتج قرينة أك كا٠تمسوف بعد ا١تائة من نظاـ ا١ترافعات الشرعية على أنو: (٬توز للقاضي أف يست

أكثر من كقائع الدعول أك ميناقشة ا٠تصـو أك الشهود، لتكوف ميستندان ٟتيكًمو أك لييكًمل هًبا 
 دليبلن ناًقصان ثبت لديو ليكوف هبما معان اقتناًعو بثبوت اٟتق إلصدار اٟتيكم)

 
..... 

 
س حكمو ، الحظ ا١تنظم قاؿ } يستنتج من كقائع الدعول { استنتاج ٦تا يعرض عليو ُب ٣تل

 ك فرؽ بُت ذلك ك بُت تتبع ما ىو خارج ٣تلس حكمو ٦تا ٓب يعرضو الطرفاف
 كما أف االستدالؿ بتحرير الدعول كالنصوص النظامية استدالؿ خارج ٤تل النزاع

فتحرير الدعول متعلقة با١تدعي كاستجبلء اٟتقيقة كبياف الواقع ىو أساس العدالة كمنوطة 
 ول)بأطرافها (القاضي،طرُب الدع

 
... 



 
إذا اجزت لو تتبع أدلة الطرفُت ٦تا ٓب يعرضاه فمساعدتو ُب ٖترير الدعول أيضان يساعد على 

 .... فلعل القاضي ٭تتسب أيضان ُب ٖترير الدعول استجبلء اٟتقيقة ك بياف الواقع 
 صحيح ٭ترر القاضي الدعول كىو من صميم عملو لكنو ال يلقنو حٌجة

 ىو من صميم عملو لكنو ال يلقنو حٌجةصحيح ٭ترر القاضي الدعول ك 
 

....... 
 

إذا امتنع ا١تدعي عن ٖترير دعواه أك عجز عنو فعلى القاضي أف ٭تكم بصرؼ النظر عن ُ/ّٔ
 الدعول حىت ٖتريرىا كيعامل من ٓب يقنع بتعليمات التمييز.

 اذا امتنع اك عجز ..
اك عجز عنو يثبت عجزه اك  لكن ال بد من سؤالو عما ٭ترر دعواه فاذا امتنع من اٞتواب 

 امتناعو ُب ضبط القية كيصرؼ النظر لكن ال يصرؼ النظر ابتداء
ككذا لو سكت ا١تدعي عن بعض االكصاؼ ا١تؤثرة ُب الدعول كجب على القاضي سؤالو عنها 

 كال ترد دعواه لعدـ ٖتريرىا
يقـو القاضي بنفسو مرافعات ال أف  ّٔإذان يسألو عما ىو الـز لتحرير دعواه ك ىو نص ا١تادة 

 بتحرير الدعول ك فرؽ بُت األمرين
 ىذا ٦تا ال ينازع فيو أحد

صحيح ٭ترر القاضي الدعول كىو من صميم عملو لكنو ال  }  جيد أل٘ب فهمت من عبارتك 
  يلقنو حٌجة {

 
 غَت ذلك

  أما ا١تذىب ففيو ركايتاف
يبحث بل يقتصر على ما يسمعو االكٔب كعليها اكثر االصحاب ا١تتقدمُت أنو ليس للقاضي أف 

  من ا٠تصمُت للحديث بنحو ما أٝتع



الثانية أف للقاضي الفحص كالسؤاؿ كلو ٓب يبد أحد ا٠تصمُت ٤تل البحث كىذه الركاية 
مستندىا التعليل حيث اف ا١تقصود من القضاء أمراف قطع ا٠تصومة كإيصاؿ اٟتقوؽ فمهما 

 حصل االمراف فهو مطلب
 بعضهم ىذا كىذاكأما السلف فنقل عن 

 كمنهم القاضي شريح فقد نقل عنو ابن ايب شيبة ما يؤيد الركاية االكٔب
 كا١تسألة قدٯتة كقد اشكلت علي زمانا كسألت عنها العلماء ككبار القضاة

 ككاف من اكثر الناس تأييدا للركاية االكٔب الشيخ ٤تمد بن عثيمُت
داف ك٤تمد البدركقد عرضت جواهبما ملخص جواب الشيخُت القاضيُت ا١تسددين صاّب اللحي

على شيخ الطبقة بل شيخ الشيوخ عبداهلل بن عقيل فارتضاه كاستجاده ككذلكم شيخ الشيوخ 
ابن بازملخص اٞتواب أف القاضي يقضي ٔتا يسمع كأما ما ىو خارج اجمللس القضائي فهو 

وقوؼ على العُت أف يكوف ٦تا ال ٯتكن الفصل ُب الدعول إال بو كال -ُعلى ثبلثة أنواع :
أف يكوف حقا هلل كحد ك٨توه فلو أف يبحث عنو ٟتديث  -ِا١تتنازع حو٢تا فبل بد ىنا من ذلك

أف يكوف ٦تا سول ذلك فليس للقاضي التنقيب عنو ألنو إما  -ّكاغد يا أنيس أب امرأة ىذا 
أعلم ىذا دليل للمدعي أك دفع من ا١تدعى عليو كتبعة ذلك كلو عليهما ال على القاضي كاهلل 

 معٌت ما ذكراه كليس نصا كما أف السؤاؿ كاف على حدة
 النوع األكؿ ك الثا٘ب ال إشكاؿ فيو ك ُب نظاـ اإلجراءات اٞتزائية ما يؤيد ذلك

أف يكوف ٦تا سول ذلك فليس للقاضي التنقيب عنو ألنو إما دليل للمدعي أك دفع من  -ّ
 ي كاهلل أعلما١تدعى عليو كتبعة ذلك كلو عليهما ال على القاض

 
 اال يسأ٢تما عنو ليس تنقيبا

 يسأ٢تما إذا أبداه أحد٫تا
 تفصيل ٚتيل

ك أيضان ٦تا يؤيد ذلك ك يؤكده ال يكاد ٮتلو كتاب من كتب األصحاب من النص على عدؿ 
 القاضي ُب ٟتظو ك لفظو ك رفع صوتو ك خفضو

...... 



صـو من بينات من غَت طلب للنقاش حوؿ مسألة تتبع القاضي ١تا ٓب ٭تضره ا٠ت ىذا ٚتع 
 منهم ..

 
  

 ش عبد اجمليد بن خنُت
 سألت كالدم عن مسألة تتبع القاضي ١تا ٓب ٭تضره ا٠تصـو من بينات فأجاب قائبل:

(للقاضي إذا شك ُب أمر أك شهادة أك دعول أف يستكشف اٟتاؿ باستشهاد اٞتَتاف كا٠تلطاء 
كىذا مقرر  ٔب كضوح اٟتق كمعرفة احملٌق، كيبتدؤىم بالدعوة كيسمع ما لديهم ليتوصل بذلك إ

عند علماء السياسة الشرعية كا١تاكرم كأبو يلعى كنص ابن فرحوف على ذلك ُب تبصرة اٟتكاـ 
كقرر أنو ال ٮتتص بقضاء ا١تظآب بل يشمل القضاء العاـ كٔتثل ذلك قالو القراُب ُب الذخَتة). 

 انتهى جوابو
 

 ش عبد ا٢تادم ا٠تضَتم
كالده فقد نصت ا١تادة ا٠تامسة  للفائدة اليت أكردىا الشيخ عبداجمليد كزاهنا بنقلو عن كإ٘تاما 

كا٠تمسوف بعد ا١تائة من نظاـ ا١ترافعات الشرعية على أنو: (٬توز للقاضي أف يستنتج قرينة أك 
ا أكثر من كقائع الدعول أك ميناقشة ا٠تصـو أك الشهود، لتكوف ميستندان ٟتيكًمو أك لييكًمل هبً 

 دليبلن ناًقصان ثبت لديو ليكوف هبما معان اقتناًعو بثبوت اٟتق إلصدار اٟتيكم).
 كما أف االستدالؿ بتحرير الدعول كالنصوص النظامية استدالؿ خارج ٤تل النزاع.

 فتحرير الدعول متعلقة با١تدعي كاأظن القوؿ األكؿ أقرب إٔب الراحة
 كالقوؿ الثا٘ب أقرب إٔب العدؿ

   صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلمكقوؿ رسوؿ اهلل
 إ٪تا أقضي على ٨تو ما أٝتع

 ٤تموؿ على اكتماؿ كبلـ ا٠تصمُت
 فلم يستزد منهما اكتفاء ٔتا أبدياه

 
 



 كٚتع اٟتجج الصاٟتة لكبل الطرفُت كمناقشة اآلخر هبا
 

 كطريقة ابن القيم رٛتو اهلل ُب إيراد األقواؿ ٍب حججها كمناقشتها
 

 فهم األحكاـ كعللها ك يبسط العذر كيقوم اٟتق٦تا يبُت القضية كي
 كيدفع عن القاضي الريبة

 كاهلل تعأب أعلم
 صحيح

 
 كلذا اٟتديث نصو

 إ٪تا أنا بشر كإنكم ٗتتصموف إٕب كلعل بعضكم أف يكوف أٟتن ْتجتو من بعض
 فأحسب أنو صدؽ فأقضي لو بذلك

 اٟتديث
 

 فنجد قولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم
 أنو صدؽ))(فأحسب 

 
 

 أنو حسب ا١ترافعة ظاىرىا االكتفاء بأقواؿ الطرفُت
 كظهور كقوة أحد الطرفُت

 كعدـ كجود ا١تعارض كالدافع
 كعدـ كجود مزيد مؤثرات

 
 كبعد ىذا يصدر اٟتكم

 
 ٍب يعظهم أحيانا



  بأف حكمو على ظاىر أقوا٢تم
 فليحًتز

لو أخذىا كىو يعلم ُب نفسو  كليحذر كل كاحد أف يكوف اٟتكم لو(أك كسب القضية) ٤تلبل
 إخفاء أشياء

 
 كاهلل تعأب أعلم

)))))َِ(((( 
ما رأيكم ُب صك ملكية بيت ٫تش عليو القاضي السابق بأنو ( أصبح موقوفا على أعماؿ الرب 

ككجوه ا٠تَت حسب مايراه الناظر كأف ا١تقدـ ُب ريعو ما ٭تفظ أصلو ) اآلف تقدمت ا١توقفة 
كلوالديها من ريع الوقف ؟ كالسؤاؿ عن حكم ىذه اإلضافة ككيف  تطلب إضافة أضحيتُت ٢تا

 يتم إثباهتا كالقاضي ٓب ٮترج صك كقفية ؟
))))ُِ(((( 

ٖتاؿ إٔب احملاكم فليتكـر بصورة المن لديو نسخة من التعميم ا١تتضمن بأف ا١تضاربات البسيطة 
 منو

 موجود ُب التصنيف
اٞتا٘ب إال إذا تنازؿ صاحب اٟتق ا٠تاص .  يومان يوقف ُٓإذا كانت مدة الشفاء أكثر من 

 [ٗ/ٕ/ُُِْٖب  ََُٗ]القرار الوزارم 
 

كإذا كانت مدة الشفاء عشرة أياـ فأقل تقاـ الدعول العامة عليو إال إذا تنازؿ صاحب اٟتق 
 [ُٓ/ِ/ُُُُْب  ُِ/ت/ٖا٠تاص . ]التعميم 

 ربط إقامة الدعول العامة باٟتق ا٠تاص فيو نظر
 كيف ؟
 منسوخ بنظاـ اإلجراءاتاألخَت 

 منسوخ بأم مادة؟
 اليت جعلت تقدير اٟتفظ من عدمو للمحقق؟

 نعم



)))))ِِ(((( 
 

اتيوي    السىبلـي عىلىيكٍم كىرىٛتىةي اهللً  كبػىرىكى
  مشاٮتنا الكرماء الفضبلء النجباء

 
 صبحكم اهلل با٢تدل كدكاـ التقى ككفكم ١تا فيو الصبلح ُب الدارين

 
 

٦تتنعا من ا٠تركج مع احملاكالت الشىت كاإلغراءات لكنو  -موضوع  -أياـ  يتقلب ُب ذىٍت من
 يتمنع

 
 

  كىو
 
 

  اٟتكم مع كقف التنفيذ
 

ماىيتو ، أسبابو ، مدل جوازه ُب النظاـ القضائي السعودم ، مواطنو ، كا١تواد اليت أجازتو إف 
 رجدت .

 
  ىذا الشق األكؿ كالشق الثا٘ب

 
توبيخ كرؤيتو تأثَت ضبط ا١تدعى عليو فيو كانكسار نفسو كندمو الشديد اكتفاء القاضي باللـو كال

خصوصا عندما يكوف من أصحاب ا٢تيئات كالذم يصل إٔب فهم القاضي كعلمو أهنا زلة قصم 
  ظهره بالقبض عليو فيها مع ظهور الصبلح كالتوبة منو

 



  ىل تركهنا مناسبة أيها الكرماء
 
 

 كجوىكم كآباءكم كأزكاجك كذريتكم على النار كجزاىا اٞتنةأفيدكنا مأجورين حـر اهلل 
 
 

_______________________________________________ 
 
 

بالنسبة للمسالة االكٔب ىل تعلم ُب النظاـ عقوبة كرد فيها الوقف سول عقوبة السبلئف 
 الكيميائية ُب نظاـ مكافحة ا١تخدرات كبشركط

 
 نصوص الفقهاء كثَتة ُب االكتفاء باللـو كالتوبيخ فما كجو االشكاؿ.بالنسبة للمسألة الثانية 

 منسوخ ٔتاذا
 

 اليت جعلت تقدير اٟتفظ من عدمو للمحقق؟
 

_________________________________ 
 

 ٙتة ما٬تب علينا االتفاؽ عليو كأصل ألف تفريعاتو كثَتة
 

  النص الذم يرد متأخرا ىل ينسخ ٚتيع مايعارض عمومو
 
 ـ أف ماستثٍت من القاعدة العامة السابقة يظل على أستثنائوأ

كىذا لو كجو من حيث أف كاضعي األنظمة بشر فنصوصهم يدخلها النقص كالسهو كاليؤخذ 
  فيها بداللة ا١تخالفة



  كمن حيث أف ا١تستثٍت من النظاـ العاـ سابقا لو معٌت ٮتتص بو كٓب يستثن اال لذلك
 

 الوجهتُت فصلنا ُب كثَت من ا١تسائل ا١تتنازع حيا٢تا نظامااذا استقر العمل بأم من 
 منها ماذكر ُب السؤاؿ

 كمنها مكاف إقامة الدعول ُب اٟتوادث
 كمن ينظر اٟتق العاـ ىل ينظر اٟتق ا٠تاص

 كغَتىا من ا١تسائل اليت كانت من مستثنيات النظاـ سابقا
)))))ِّ((( 

 فاضلألمشاٮتنا ا
 ركاتوالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كب

 ا١تطالبة بدية قتل ا٠تطأ تضبط ُب الضبط اٟتقوقي أـ اٞتنائي..كش عليو العمل؟
أما أنا فأضبطها ُب اٞتنائي ، كالحظها ا١تفتش ؛ لكن ردت عليو اللجنو بأف ا١تبلحظة غَت 

 كجيهة كأنو اليوجد ضابط ٯتكن أف يعتمد عليو
 فاضلألمشاٮتنا ا

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 لبة بدية قتل ا٠تطأ تضبط ُب الضبط اٟتقوقي أـ اٞتنائي..كش عليو العمل؟ا١تطا

 
 
 

ىناؾ منهجاف كالذم أراه إذا كانت الدعول ُب اٟتق العاـ كا٠تاص سويان فتضبط ُب اٞتنائي 
 كإذا نظرت لوحدىا فهي للحقوقي أقرب

))))))ِْ((((( 
 رجل سبق كاف اكقف بيتا كجعل الناظر ٚتعية الرب

 ـو يريد اف يكوف الناظر ابنوكتقدـ الي
 

 ما ىو االجراء البلـز



 
))))ِٓ(((( 

 استشارة
 

 شخص علق طبلقو ٓتركج امرأتو كىي غضبانو كلفظو: اف خرجت كانت غضبانو فأنت طالق
 كليس قصده اٟتض كا١تنع بل ايقاع الطبلؽ

 ٍب ذىب هبا لبيت أىلها كىي غضبانو
 بنفسها أثرىل لكونو ىو من أخرجها ال أهنا خرجت 

كىل يسأؿ عن نيتو كقصده ىل ىو مطلق ا٠تركج كىي غاضبة أك أف قصده أف ٗترج بنفسها 
 كىي غاضبة؟

 ٍب ىل ييصدَّؽ بتفسَته لقصده قضاءن ال ديانة ؟
 ياشيخ يوجد ٪توذج يتم ضبطو ْتضور الزكجُت كيرفع لئلفتاء.

ٗتويفو باهلل فإف قصد أهنا إف بل القوؿ قولو على قصده كنيتو ديانة كقضاء ك٭تلف بعد كعظو ك 
خرجت بإرادهتا تطلق ٓب يقع الطبلؽ إف كاف ىو الذم أخرجها كطلب منها ذلك كإف كاف 

قصده أنو إف كصلت ألىلها غضبانة منو دكف أف يدكر ُب ذىنو خركجها بنفسها فقط فاألصل 
 كقوعو كاهلل أعلم

)))))))ِٔ((((( 
 عاجل

زة حشيش كانت قبل صدكر نظاـ مكافحة ا١تخدرات مشاٮتنا األفاضل توجد لدل قضية حيا
كأحضركا ا١تتهم... ىل ٭تكم بنظاـ ا١تخدرات أـ ال؟النظاـ اليطبق على الوقائع السابقة 

  لصدكره
 شكر اهلل لك شيخنا الفاضل

 ىل ٭تكم بأف عقوبتو عائدة لوٕب األمر
 نعم كالعمل السابق

 صلح للمتهم ..ألنظمة اٞتنائية يطبق األا
)))))ِٕ(((( 



 ـ عليكمالالس
% كخرج خركجا هنائيا فهل يطلب ٕٓعندم دعول باٟتق العاـ ضد أجنيب تركيز إدانة بنسبة 

رش ألجل الدعول أـ ماذا؟ علما أف اٟتق ا٠تاص مضموف لوجود كفيل باألمن بلده 
 كالتلفيات.

 الكفيل على  الدعول  توجو 
 الكفيل البلدية

 احسن
------- 

فبلتسمع ضد الكفيل بل يصرؼ النظر عن الدعول ٟتُت حضوره بناء على  أما ُب اٟتق العاـ
 من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية، ُّْك ُِْا١تادتُت 

أما اٟتق فتتوجو الدعول ضد كفيلو اٟتضورم بعد اٟتادث؛ لتعذر إحضاره فانقلبت غرمية فإف 
 ىت حضر !ٓب يكن ٍب كفيل رفع الدعول ضد األصيل كنظرت غيايبان كىو على حجتو م

 دعول اٟتق العاـ أليست جنائية ؟
 كبالتإب أال يسوغ طلبو عن طريق االنًتبوؿ (الشرطة الدكلية) ؟

 نظريا على األقل :)
)))))ِٖ(((((( 

 
ادعى ا١تدعي بقولو: اتفقت مع ا١تدعى عليو على بناء عمارة ك قد فسخت العقد ٔتوجب 

بتنفيذ ا١تشركع ٦تا ترتب عليو ضرر عليو كلفٍت اٟتكم الصادر من سلفكم لتأخر ا١تدعى عليو 
  الف لاير للسنة َْاستئجار مبٌت لعائليت ٔتبلغ 

 الف لاير َٖاطلب إلزامو بدفع مبلغ 
  ىي اجرة سنتُت مدة تأخَته، ىذه دعوام.

 ا١تدعى عليو ٓب ٭تضر رغم تبلغو
 ليس لو شيء

 إ٪تا لو أمراف



إذا كاف  -أم ليس للرافض إكماؿ العقد شيء- اإللزاـ أك الفسخ ٣تانان(ع تفصيل ُب ذلك)
 رفض العمل من األجَت ليس لو شيء كإذا كاف من رب العمل للعامل أجرة ا١تثل

))))))ِٗ((((( 
 يا مشايخ : ىل للواقف تعديل الناظر على كقفو

 
 ْتثت ا١تسألة كٓب أجد ما يكفي

 
ٍوقيوًؼ  (كىلىٍو شىرىطىوي) أىٍم النَّظىرى (كىاًقفه لًغىٍَتًًه ٓبىٍ  ) كىًإٍخرىاًج بػىٍعًض اٍلمى يىًصحَّ عىٍزليوي) إيَّاهي (ًببلى شىٍرطو

 ُْْ/  ِ عىلىٍيًهٍم ًبديكنًًو ) شرح ا١تنتهى 
))))))))َّ(((((((( 

تلخيص االستشارات القضائية ك الفوائد العلمية ٔتجموعة القضاة ا٠تاصة بربنامج الكاكاك 
ا١توافق  ُّْْ-ٕ-ُٖإٔب  َُِّمارس  ِٗق ا١تواف ُّْْ-ٓ-ُٕخبلؿ الفًتة من تاريخ 

 : َُِّمايو  ِٖ
 ٚتع كتلخيص فضيلة الشيخ عبداهلل الشبانات كفقو اهلل

 ) wordنصية بصيغة ( 
https://db.tt/TWxَbwّٖ 

 ) pdfمصورة بصيغة ( 
https://db.tt/ْSafznBt 

)))))))ُّ((((( 
 : سؤاؿ 

لدم قضية حادث يطلب ا١تدعي العاـ إثبات اإلدانة كا١تدعي باٟتق ا٠تاص يطلب القصاص 
كيقوؿ ىذا قتل عمد كلديو أدلة ىل تكوف اختصاص اٞتزائية ُب اٟتق العاـ أك من اختصاص 

 امة الرتباط ا٠تاص بالعاـ ؟الع
................ 

  أكال القصاص  دعول  ُب  للنظر  للعامة  ٭تاؿ  
...... 

https://db.tt/TWx0bw83
https://db.tt/4SafznBt


 ىل أحيل كامل ا١تعاملة ؟
أقصد مىت تنظر الدعول العامة ؟ ىل إذا انتهى ا٠تاص؟ نعم       كمن ٍب .. ما اإلجراء ؟. 

هبا بعد النظر بالدعول ا٠تاصة ، كما  ٖتاؿ ا١تعاملة كاملة ، كالدعول العامة يتحدد االختصاص
 تنتهي إليو ...

))))))ِّ((((( 
 يا مشايخ : ىل للواقف تعديل الناظر على كقفو

 
 ْتثت ا١تسألة كٓب أجد ما يكفي

........... 
  فيها ثبلثة أقواؿ ا١تسألة 

  االكؿ ليس لو ذلك مطلقا
  الثا٘ب لو ذلك مطلقا

  الثالث التفصيل كىو على نوعُت
صيل من حيث االشًتاط فاف اشًتط الواقف أف لو عزلو فلو كاال فبل ىذا نوع كالنوع الثا٘ب التف

 اف كاف الواقف أشرؾ نفسو ُب النظاره فلو ذلك كاال فبل
 كالقوؿ االكؿ شاذ ُب ا١تذىب كالثا٘ب اختيار ايب العباس كالثالث ا١تذىب عند ا١تتأخرين

))))))ّّ(((((( 
 استشارة

 ركج امرأتو كىي غضبانو كلفظو: اف خرجت كانت غضبانو فأنت طالقشخص علق طبلقو ٓت
 كليس قصده اٟتض كا١تنع بل ايقاع الطبلؽ

 ٍب ذىب هبا لبيت أىلها بعد اياـ كىي غضبانو
 ىل لكونو ىو من أخرجها ال أهنا خرجت بنفسها أثر

بنفسها كىل يسأؿ عن نيتو كقصده ىل ىو مطلق ا٠تركج كىي غاضبة أك أف قصده أف ٗترج 
 كىي غاضبة؟

 ٍب ىل ييصدَّؽ بتفسَته لقصده قضاءن ال ديانة ؟
............... 



 لو فصلت فضيلة الشيخ
... 

شيخنا سبلـ سلمك اهلل عند احتماؿ لفظ الطبلؽ يغلب دالاللة اللفظ اـ دالاللة القصد ُب 
 ا١تذىب ؟

.... 
 ا١تذىب داللة اللفظ كعند ايب العباس القصد

 كاحدة عند ايب العباس فاعترب اللفظ دكف القصداال ُب مسألة 
.... 

)))))ّْ(((( 
 السبلـ عليكم

 شخص استأجر أرضا ليبٍت عليها ٤تطة
 كًب التعاقد بُت الطرفُت

 كاشتغل ا١تستأجر باألرض كقصها ككلفت عليو قرابة سبعمائة ألف
ستطيع إخراج كبعد تسع سنوات طلب ا١تستأجر فسخ اآلجار ألنو ٓب ينتفع من العُت كٓب ي

 رخصة للبناء ألف الصك زراعي
كا١تستأجر دفع بعدـ علمو بأف الصك زراعي إال بعد العقد كأف ا١تؤجر كعده مرات عديدة بأف 

 ٭توؿ الصك من زراعي إٔب سكٍت
 كاآلف ا١تستأجر يطالب بالفسخ

 السؤاؿ.. ىل للمستأجر حق الفسخ بعد مضي تسع سنوات
 مة تكاليف تسوية األرضكإذا انفسخ العقد فمن يتحمل قي

 أرشدك٘ب أرشدكم اهلل للصواب
.... 

 شيخ ٤تمد ا١تستأجر ٓب يتحقق غرضو أـ ٓب ينتفع بشيء
..... 

 كمىت علم بأف الصك زراعي
...... 



 ا١تستاجر قص االرض فقط
 كٓب يبٍت عليها ٤تطة كٓب يستفيد منها بشيء

...... 
 بعد العقد بأسبوع تقريبا
 سوؼ ٭توؿ الصك من زراعي أب سكٍت ٦تا جعلو ينتظر طويبلكلكن ا١تؤجر كعده بانو 

..... 
 يعٌت ىيأىا بتسويتها للبناء ؟ قص االرض 

..... 
 نعم

.... 
 كىل الغرض كىو بناء احملطة منصوص ُب العقد

.... 
 ال

.... 
 كىل صادؽ ا١تدعى عليو على علمو بالغرض من االجارة

..... 
 عمارة االرض ايا كاف نوعهاا١تدعى عليو اتفق مع ا١تدعي على 

 سواء ٤تطة اك ٤تبلت ٕتارية اك قصر افراح
..... 

 ككل ىذه ال ٯتكن ٖتققها إال بتحويل الصك ؟
.... 

 ىل انتفع ا١تستأجر باألرض
...... 

 نعم البد من ٖتويل الصك
 كا١تستأجر ٓب ينتفع باألرض بتاتا

..... 



 إذا لو حق الفسخ كعليو أجرة ا١تثل
...... 
 ف التسوية من يتحملهاكتكالي
..... 

التسوية اف كانت بعد العلم بالعيب فليس للمستأجر شيء كاف كانت قبلو فلو ما أنفق 
 با١تعركؼ

..... 
 كلكن ىل ُب كعود ا١تدعى عليو بتعديل الصك

 أثر ُب القضية
..... 

 على أف ا١تذىب أف على ا١تستأجر ىنا االجرة ا١تتفق عليها ال أجرة ا١تثل
..... 

 أثر للوعد ألف ا١تستأجر علم بالعيب كٓب يفسخال 
..... 
)))))ّٓ((((( 

 أصحاب الفضيلة االستخبلؼ ُب قضايا جنائية من اختصاص العامة أك اٞتزئية
 النوعي االختصاص  ىنا حسب  كتارة  ىنا  تارة  فيصل  شيخ 

 ُِّفرمز العامة 
 َّٔكرمز اٞتزئية 

))))))ّٔ((((( 
من ناحية أف ا١توعود دخل ُب كلفة بسبب الوعد، أم لوال الوعد ١تا  أال تناقش مسألة الوعد؛ 

 أقدـ عليها؟
،............. 

االلتزاـ ْتصولو ككاف على ا١توعود  ال يعٍت  أف الوعد بالتحويل  فضيلة الشيخ  ال ٮتفاكم 
 االنتظار حىت يتم التحويل

)))))ّٕ((((( 



سنوات كال يوجد  ٓؿ كلو ُب السجن أجنيب عليو مبالغ مالية جراء عملية نصب كاحتيا
 ٠تصومو عنواف .. ما رأيكم حياؿ إطبلؽ سراحو ُب حاؿ كجود كفيل أك عدمو ؟

يطلق سراحو بكفيل اف كجد كاال فبدكف كفيل كال كجو لسجنو مع عدـ مطالبة اخصامو منذ 
 ٜتس سنوات

كال يوجد  سنوات ٓأجنيب عليو مبالغ مالية جراء عملية نصب كاحتياؿ كلو ُب السجن 
 ٠تصومو عنواف .. ما رأيكم حياؿ إطبلؽ سراحو ُب حاؿ كجود كفيل أك عدمو ؟

----- 
 
 

 إذا كاف ىناؾ كفيل غاـر فبلمانع من اطبلؽ سراحو كىناؾ تعميم هبذا ا٠تصوص
))))))))ّٖ(((((( 

 ا١تختلس كالسارؽ ىل تسمع دعول إعساره ؟
 نعم إسوة بغَته

 لدم سارؽ اثبت اعساره كصدؽ
)))))))ّٗ((((((( 

 أصحاب الفضيلة
  أجريت عقد نكاح بُت زكجُت كوييت كسعودية كعند سؤاؿ الزكجة ىل ٢تا شركط

قالت البقاء على مذىب أىل السنة كاٞتماعة كأكملت إجراء العقد كٓب أسأؿ الزكج عن مذىبو 
 ؟

 الزمبلءكفتول الشيخ ابن إبراىيم على عدـ جواز زكاج الشيعي بسنية كما ذكر أحد 
 فما تركف كفقكم اهلل

 أصحاب الفضيلة
  أجريت عقد نكاح بُت زكجُت كوييت كسعودية كعند سؤاؿ الزكجة ىل ٢تا شركط

قالت البقاء على مذىب أىل السنة كاٞتماعة كأكملت إجراء العقد كٓب أسأؿ الزكج عن مذىبو 
 ؟

 كر أحد الزمبلءكفتول الشيخ ابن إبراىيم على عدـ جواز زكاج الشيعي بسنية كما ذ 



 فما تركف كفقكم اهلل
ىل استدعيو كإف أقر بذلك أ٫تش على العقد بالبطبلف كأستند على فتول الشيخ ابن إبراىيم 

 ،أـ ماذا؟
 من تقصد بقو٢تا نفسها أـ زكجها؟

 تقصد نفسها
)))))))َْ((((( 

 الفوائد القضائية من أقواؿ شيخ اإلسبلـ،
 
 : للشيخ القاضي عبدالرٛتن التو٬ترم 
 

http://t.co/IMVMَّRBED 
))))))ُْ(((( 

  يا مشايخ ما رأيكم ُب قضية
: 

ا١تدعي يدعي أف ا١تدعى عليو بقي ُب ٤تلو بعد أف انتهى عقد اإلجارة كٓب ٮترج أغراضو 
األياـ شهراف كا١تدعى عليو يقر كيطالب باحتساب عدد األياـ كدفع أجرهتا كيقوؿ إف عدد 

 بالدعول كينكر أف يكوف عدد األياـ شهرين كيدعي أنو شهر كاحد فقط .
 

فهل أطالب ا١تدعي بالبينة على بقاء ا١تدعى عليو أكثر من شهر ُب ٤تلو ألف األصل عدـ ذلك 
نتفاع ٔتحلو ، أـ أطالب ا١تدعى عليو بالبينة على إخراج أغراضو من احملل ك٘تكُت ا١تدعي من اال

 ألف األصل عدـ ذلك ؟
 

يبدك ٕب أف ا١تطالب بالبينة ىو ا١تدعى عليو ألف األصل بقاء أغراضو ُب احملل كانتفاعو باحملل 
مدةن معلقةن حىت ينتهي من إخراج أغراضو فكأف العقد باؽ كمعلق على انتهاء حاجة ا١تدعى 

ل ىو ا١تدعى عليو ، فما رأيكم عليو بدليل احتساب أجرة األياـ ، فالذم يدعي خبلؼ األص
 زاد فضلكم كيسر اهلل أمركم

http://t.co/IMVM03RBED


 
 
 ارل اف البينة على مدعي الزياده الف االصل العدـ كما ذكرًب 

 فا١تدعي يدعي اف ا١تدة شهراف كليست شهرا كاحدا فالبينة على ا١تدعي
... 

ُب احملل يبدك  بارؾ اهلل فيك يا شيخ مبارؾ كلكن األصل الثا٘ب كىو بقاء ا١تدعى عليو بأغراضو
 ٕب أقول فإذا ادعى خبلفو فعليو البينة ، فما رأيك كرأم ا١تشايخ األفاضل

..... 
 

  سػلػيػمػاف الػخػشػاف فػضػيػلػة الػشػيػخ 
 

  دكف الػنػص الػتػإب
 
 

( إذا اختلف ا١تؤجر كا١تستأجر كما ذكر ُب ا١تادة اآلنفة بعد انقضاء مدة اإلجارة فالقوؿ 
مُت كليس ىناؾ ٖتالف ) .إذا اختلف ا١تؤجر كا١تستأجر بعد انقضاء مدة للمستأجر مع الي

اإلجارة أم بعد استيفاء كل ا١تنفعة أك اقتدار ا١تستأجر على كل ا١تنفعة على الوجو ا١تبُت ُب 
ا١تادة اآلنفة فبل ٖتالف ُب األجرة ؛ ألف التحالف شرع لفسخ العقد فبعد استيفاء ا١تنفعة ال 

العقد ( الدرر ) ؛ ألف قياـ العقد بقياـ ا١تبيع ، كالقوؿ مع اليمُت يتصور إمكاف فسخ 
للمستأجر ؛ ألف ا١تستأجر ينكر ىنا زيادة األجرة انظر ا١تادة الثامنة أما إذا كاف االختبلؼ ُب 

 ا١تدة فبل ٖتالف .أيضا إال أف القوؿ مع اليمُت للمؤجر .
  يا مشايخ ما رأيكم ُب قضية

: 
ا١تدعى عليو بقي ُب ٤تلو بعد أف انتهى عقد اإلجارة كٓب ٮترج أغراضو ا١تدعي يدعي أف 

كيطالب باحتساب عدد األياـ كدفع أجرهتا كيقوؿ إف عدد األياـ شهراف كا١تدعى عليو يقر 
 بالدعول كينكر أف يكوف عدد األياـ شهرين كيدعي أنو شهر كاحد فقط .



 
أكثر من شهر ُب ٤تلو ألف األصل عدـ ذلك  فهل أطالب ا١تدعي بالبينة على بقاء ا١تدعى عليو

، أـ أطالب ا١تدعى عليو بالبينة على إخراج أغراضو من احملل ك٘تكُت ا١تدعي من االنتفاع ٔتحلو 
 ألف األصل عدـ ذلك ؟

 
يبدك ٕب أف ا١تطالب بالبينة ىو ا١تدعى عليو ألف األصل بقاء أغراضو ُب احملل كانتفاعو باحملل 

ينتهي من إخراج أغراضو فكأف العقد باؽ كمعلق على انتهاء حاجة ا١تدعى مدةن معلقةن حىت 
عليو بدليل احتساب أجرة األياـ ، فالذم يدعي خبلؼ األصل ىو ا١تدعى عليو ، فما رأيكم 

 زاد فضلكم كيسر اهلل أمركم
------------- 

 األصل استصحاب اٟتاؿ فالبينة على ا١تستأجر أنو سلم العقار بتاريخ كذا
.... 

أرل أف البينة على ا١تدعي ألف الزيادة مشكوؾ فيها كألف ا١تدعى عليو غاـر كالقوؿ قولو مع 
 ٯتينو
.... 

جزاكما اهلل خَت اٞتزاء يا شيخ عبد اجمليد كشيخ عبد اهلل ، كرأيكما إٔب اآلف ىو األقرب لقليب 
 ، كاهلل أعلم

 بارؾ اهلل فيكما
 

لو ٓب يقفل ا١تستأجر احملل كٯتنع ا١تؤجر من االنتفاع يا شيخ عبد العزيز الزيادة مشكوؾ فيها 
بإقراره ببقاء أغراضو بعد انتهاء مدة العقد أما كقد أقر بذلك فاألصل بقاؤىا كاهلل أعلم بارؾ 

 اهلل فيك
)))))ِْ(((( 

تنفيذ أعماؿ عظم ١تستودعات كمبٌت إحدل  مؤسسة مقاكالت اتفقت مع مؤسسة أخرل ُب 
 . بلدية " اٞتهات اٟتكومية " ال



صاحب ا١تؤسسة ا١تدعية يطلب ُب دعواه اٟتكم على ا١تدعى عليها بدفع مبلغ مإب ٯتثل : 
 سلفة ك غرامات تأخَت ، ك أضرار بسبب سوء التنفيذ أزالتها البلدية ُب ا١تشركع .

 
  سؤإب عن االختصاص ؟

 
 من اختصاص احملاكم التجارية

 
)))))ّْ(((( 

  مشايخ
 كور يكوف عند من ؟االف ٘تديد سجن ا١تذ 

 اليس عند مصدر اٟتكم ؟
  ما١تاده ُب ذلك

 مبينو لذلك ُِّك َِّىل 
 

))))))ْْ(((((( 
أصحاب الفضيلة لدم قضية من ا١تدعي العاـ قذؼ بالزنا كا١تدعي باٟتق ا٠تاص ٓب ٭تضر ىل 

 انظر العاـ أك انتظر كإذا كاف القذؼ من حقوؽ اآلدميُت ىل اصرؼ النظر ؟
==== 

 تعميم أف ىذا ال تقاـ فيو دعول عامةفيو 
 

 لكن ىل القذؼ كاف عن طريق جهاز كا٢تاتف أك اإلٯتيل؟
نو ال ٯتكن معرفتو ذلك ٖتقيقا إال من قبل التحقيق إذ ىيأة اإلتصاالت ال يتجاكبوف مع أل

 احملاكم.
)))))))ْٓ(((((( 

 يا مشايخ



من الضماف االجتماعي كتقوؿ أطفاؿ تطلب صك إعالة ٢تم ليستفيدكا  ٖامرأة مطلقة لديها 
  إف لدم حكم على مطلقي بالنفقة لكن ىذه النفقة ا١تقدرة التكفي 

 
 فما رأيكم ؟

 ُب نظرم القاصر اف موضوع االعالة ال يقتصر على النفقة فقط
 كاال ٓب يصح ٝتاع ىذه االهناءات

 
 موضوع االعالة يشمل النفقة كالرعاية كادارة الشؤكف الشخصية

..... 
 فق عليهم؟ىل تن

  ال
 عندىا صك حكم ُب النفقة ضد طليقها لكنها تقوؿ إف ىذه النفقة ا١تقدرة ال تكفي

  ال
 عندىا صك حكم ُب النفقة ضد طليقها لكنها تقوؿ إف ىذه النفقة ا١تقدرة ال تكفي

يستخرج ٢تا صك إعالة كالٯتنع من ذلك كجود صك مقدر بالنفقة أذ أف مرجع التقدير ىو 
 ا١تختصة بالضماف االجتماعياٞتهة 

 أفضل إخراج صك إثبات نفقتها على أكالدىا .. هبذا النص
 دكف النص على لفظ اإلعالة ألنو أعم كيًتتب عليو بعض اآلثار لدل بعض اٞتهات اٟتكومية

 كلفظ النفقة يؤدم ا١تنفعة ا١تطلوبة فيكتفى بو
 كرعايتهم كتثبت كذا كىو ا١تطابق لواقعها انٍت اقـو باعالة ابنائي با١تشاركة بالنفقة عليهم كقضاء

 ُب نظرم القاصر اف موضوع االعالة ال يقتصر على النفقة فقط
 كاال ٓب يصح ٝتاع ىذه االهناءات

 
 موضوع االعالة يشمل النفقة كالرعاية كادارة الشؤكف الشخصية

....... 
 على حسب اٞتهة الطالبة :



 القياـ على شؤكف ا١تعاؿ ك٨تو ذلكفاٞتوازات مثبل تريد باالعالة الرعاية ك  
 اما الضماف فمراده االعالة ا١تالية

 فاالعالة نوعاف :
 اك ما يتحصل با١تاؿ . النوع االكؿ : اعالة مالية كىي االعالة با١تاؿ 

 
 كالنوع الثا٘ب : اعالة قوامية كىي االعالة بالقياـ بأمور كشؤكف ا١تعاؿ .

 
 كمن الشيوخ التصحيح

 الثا٘ب عند افراده بالذكر . يندرج االكؿ ٖتت
 

))))ْٔ(((( 
أصحاب الفضيلة لدم قضية من ا١تدعي العاـ قذؼ بالزنا كا١تدعي باٟتق ا٠تاص ٓب ٭تضر ىل 

 انظر العاـ أك انتظر كإذا كاف القذؼ من حقوؽ اآلدميُت ىل اصرؼ النظر ؟
))))ْٕ((( 

  قضية خلع كاصطلح الطرفاف عليو
 ن السفارة كٓب يصادؽ من العدؿكالعقد من مصر كمصادؽ عليو م

 ىل ا٫تش على العقد كأرسلو أب مصدره ؟؟؟؟
))))ْٖ(((( 

حجة استحكاـ أفادت البلدية بأف ا١توقع ا١تنهى عنو يقع ضمن ٥تطط معتمد للبلدية 
 كاعًتضت على ذلك ..

 ىل يسمع اإلهناء أـ ال بد من االستئذاف أـ يصرؼ النظر عن اٟتجة ؟
ٯتنع كيصرؼ الالواقع فيمنع استخراج اٟتجة كاف كاف على الورؽ فقط ؼإف كاف ٥تطط على 

 النظر عن معارضتها حسب قرار ا٢تيئة القضائية ا١تعركؼ
 ٘تت ٥تاطبتهم بذلك فأفادكا بأنو معتمد كمنفذ على الواقع

  ))))ْٖ((( 
 



ينو كال يعود ىل لوٕب الدـ اف يتنازؿ عن القصاص بشرط اف ينتقل كالد اٞتا٘ب من القريو اك ا١تد
 اليها ابدا كاف عاد فلو حق القصاص من ابنو

  عليو العمل يا شيخ أبو زياد
 

 لبلطبلع على التعميم ا١ترفق
 أما العود للمطالبة بالقصاص فمسألة ًب ْتثها فقهان ُب أكثر من موضع

 شيخي ىل ٬ترم ىذا الصلح على كالد القاتل
 نم فعليو غـر احملافظة على حياة ابنوُب اٟتديث أنت ك مالك ألبيك ، فكما لؤلب الغ

ك ال أظن فػضػيػلػة الػشػيػخ } أبو زياد { أبان يتأخر أك يًتدد ُب فعل ما ىو أعظم من ذلك 
 ٤تافظة عػػػػلػػػى حياة ابنو

))))ْٗ((( 
 ما رأيكم أصحاب الفضيلة ُب الصكوؾ القدٯتة اليت ٓب ينص فيها على تاريخ اإلحياء ؟؟

 ماد عليها اـ يلـز استكما٢تا ؟ىل ىي صاٟتة لئلعت
)))َٓ((( 

 حصر إرث ١تتوَب قبل ٙتاف سنوات كليس لديهم شهادة كفاة فما اإلجراء ؟
 ال يلـز شهادة كفاة كا كردؾ شك فاعلن

ىناؾ تعميم من ككيل الوزارة للشؤكف القضائية بأف شهادة الوفاة تطلب إف أمكن اٟتصوؿ 
 عليها كإال فيكتفى بشهادة الشهود

)))ُٓ((( 
 مشاٮتنا
 استشارة

رجل يطالب زكج ابنتو ٔتبلغ نفقة أنفقها على ابنتو حاؿ مكثها ُب بيتو بسبب أف زكجها تركها 
 ،؟

 سؤإب ىل ٭تق لؤلب مطالبة الزكج ٔتا أنفقو على ابنتو كىي ُب بيت أىلها ؟
 إف كاف لو اٟتق ىل ىي من اختصاص العامة أـ اٞتزائية ؟ كلكم جزيل الشكر .

)))ِٓ((( 



  مشائخ
  شخص اك قف ٙتر ٩تلو ُب ملكو على ٚتاعو ا١تسجد

  االف ىلكت النخلو كتقدـ كرثتو بطلب التهميش على الصك بانتهاء النخلو
 الجل اف يبقى ا١تلك ٤تررا
  فمااالجراء الصحيح فيها

 
 
  الفا ٖٓشخص اكقف منزال لو اليسول االف اال  -ِ

  كي يضعو ُب مسجد اك عقار اخركاراد االف بيعو ككاستبلـ ٙتنو ل
 فهل ٬تاب لطلبو

 
  مشائخنا الكراـ:

 ا١توضوع: ]الرتبة ُب قرض صندكؽ التنمية العقارم[
اختصم اثناف ٦تن سجلوا أٝتاءىم ُب قرض صندكؽ التنمية العقارم، كمسكوا دكرىم، كجاء 

ا١تتأخر (يتبادال  دكر أحدىم فتعاقدا على أف يأخذ ا١تتأخر حصة ا١تتقدـ، كيأخذ ا١تتقدـ حصة
 ََٓألف لػ  ََّألف، ككاف ىذا قبل رفع قيمة القرض من  َٓالًتتيب) كييدفع لؤلكؿ مبلغ 

قدـ لفواهتا عليو، كاختلفوا فهو يطلب اآلف استعادة مبلغ الػ 
ي
ألف  َٓألف، فتضرر الثا٘ب ا١ت

ؿ بفتول أخرل كابطاؿ العقد ْتجة عدـ جوازه كاحتج بفتول للجنة الدائمة، كدفع الطرؼ األك 
  ٕتيز ذلك كيطلب الزامو ٔتا اتفقا عليو، كأف ٭تل ىو ٔتكانو ا١تتأخر مىت ما صدر اٝتو.

 ما رأيك فضيلتكم:
 (تبادؿ أدكار) بيع رتبة ا١تقًتض ُب القرض لشخص لو مرتبة  -
 بيع رتبة ا١تقًتض ُب القرض لشخص ليس لو أم مرتبة (ٓب يسجل اٝتو). -

  بيع رتبة ا١تقًتض
 ه الشيخ عبداهلل السلمي كىو استحقاؽ تنازؿ عنو آلخر ..٬تيز 

((((())))) 
  يا أصحاب الفضيلة



ىل تركف مناسبة عدـ إبعاد األجٍت اٟتائز للمخدرات لصغره أك لكوف اإلبعاد سيشتتو عن أىلو 
 كقد يوقعو ُب ما أكثر شرا .

 كنظرا ألف العربة ٔتراعاة ا١تصلحة الشرعية .
 الرٛتن التو٬ترم(سبلـ)أراه مناسبا . عبد 

 فعلتو فلحظ التمييز فأصررت فنقض ىذه اٞتزئية كحكموا ٔتوجب النظاـ فيها
أليس ىناؾ تعميم بأف القاضي ال ٭تكم باإلبعاد بل يوصي كيكوف اإلبعاد من اختصاص 

 اٟتاكم اإلدارم كتقديره؟
 بلى لكن النظاـ نص على خبلفو

  يا أصحاب الفضيلة
بعاد األجٍت اٟتائز للمخدرات لصغره أك لكوف اإلبعاد سيشتتو عن أىلو ىل تركف مناسبة عدـ إ

 كقد يوقعو ُب ما أكثر شرا .
 كنظرا ألف العربة ٔتراعاة ا١تصلحة الشرعية .

 
*.......* 

 
  تراعى ا١تصلحة الشرعية فيما ال نص نظامي فيو ، ك عند النص ال اجتهاد 

 
  ٥تدرات ٔٓا١تادة 

 
عن ا١تملكة بعد تنفيذ العقوبة احملكـو هبا عليو ، كال يسمح لو _ يبعد غَت السعودم  ِ

 بالعودة إليها ، فيما عدا ما تسمح بو تعليمات اٟتج كالعمرة .
 من القضاة من يرل أف اإلبعاد ليس من اختصاص القاضي بل من اختصاص الداخلية.

 أك التبعيةنظاـ ا١تخدرات األخَت كلو من اختصاص القضاء سواء العقوبات األصلية 
عندما كانت العقوبات للداخلية كاف ىناؾ مطالبات ّتعل العقوبات للقضاء ! ، ك بعد جعلها 

 للقضاء أصبح بعضنا ٭تاكؿ التخلص منها !!
 ُب اٟتقيقو أهنا ليس من القضاء



النظاـ نص على االبعاد من ضمن العقوبات التبعية ، ك تطبيق العقوبات ُب نظاـ ا١تختص هبا 
 القضاء

 بعاد ُب ا١تخدرات إذا ثبت موجبو ٮتتص بو القاضي..اال
 أما االستثناء من اإلبعاد فلوزير الداخلية

((((())))) 
  ازالتها البلدية دعول ضد البلدية يطالب بالتعويض عن 

 السؤاؿ
 ىل ىي من اختصاصنا

 
 كىل تركف رفعها للمقاـ السامي لبلستئذاف

 من اختصاص احملكمة اإلدارية
((((()))))) 

 
شخص تنازؿ عن قرض بنك التسليف لشخص اخر على اف يقـو الثا٘ب بتسديد ا١تبلغ على 

ا١تستفيد من ىذا  عن بعض االقساط فمن   اقساط لبنك التسليف كقد جاء عفو باسم االكؿ 
 العفو؟؟ علما اف النظاـ ال يسمح ُب مثل ىذا التنازؿ

 دعول أـ فتول
 و كطلب من اجابتو على االشكاؿ الواردبل فتول، كقد حصلت ١تن سجل القرض باٝت

 العفو يستفيد منو من استقر الدين عليو كىو الثا٘ب
 العفو يستفيد منو من استقر الدين عليو كىو الثا٘ب

- 
 كنزكؿ قيمة العقار بناء على كجود القرض، ىل يعوض عنو كرثة من العقار باٝتو كعفي عنو؟

 ال
 بوركتم..

السم، أك اإللزاـ بنقل القرض السم الثا٘ب ألف من انتقل إليو كىل ٢تم ا١تعاكضة على إسقاط ا
 الدين على قيد اٟتياة؟



 بوركتم..
كىل ٢تم ا١تعاكضة على إسقاط االسم، أك اإللزاـ بنقل القرض السم الثا٘ب ألف من انتقل إليو 

 الدين على قيد اٟتياة؟
 ال ألف العوض ا١تعُت يسقط ما سواه

(()((()))))) 
 : أصحاب الفضيلة

رجل يقود سيارتو فتفاجأ بسيارة متوقفة كسط الطريق ، فارتطم هبا ، كأحدثت أضراران بسيارتو ، 
أحيلت ا١تعاملة من مركز الشرطة يقولوف أف صاحب السيارة ا١تتسببة ُب اٟتادث اٝتو ( فبلف ) 

لى رقم حسب إفادة ا١تركر عن معلومات مالك السيارة ا١تتسببو ُب اٟتادث كٓب يعثر عليو كال ع
سجلو ا١تد٘ب كٓب يستدؿ عليو ، كا١تدعي يطلب بيع السيارة ا١تتسببة ُب اٟتادث لصاٟتو تعويضان 

 عن األضرار اليت ٟتقت بسيارتو ، كيطلب نظر ىذه الدعول شرعان .
 

  س/ ىل إحالة ا١تعاملة من الشرطة هبذه الصورة تعترب إحالة صحيحة ؟
ر اٟتاصل من كجهة نظر أصحاب الفضيلة ، س/ ُب حاؿ صحة اإلحالة ، من يضمن الضر 

 كىل ُب بيع السيارة ا١تتسببة لصاّب ا١تدعي كجو ؟
 من الذم أدين ُب اٟتادث

 صاحب السيارة ا١تتوقفة بالطريق
 الذم ٓب يستدؿ على مالكها سول اٝتو الثبلثي فقط

دكف الرجوع للمركر مع مراعاة أف اٟتادث كالدعول ُب قرية نائية يكثر فيها تناقل ملكية السيارة 
. 

 شكر اهلل لكم .
االحالة صحيحة لكن ينبغي االعبلف عن السيارة ا١تتوقفة كعلى صاحبها ا١تراجعة كاال سوؼ 

  تباع
ٍب تسمع الدعول كٖتكم ببيع اليسارة كتسليم ا١تدعي حقو كالباقي يودع حىت مراجعة من 

  يطالب بو
 كال تنس االستئناؼ



(((((()))))) 
 

كرٛتة اهلل ك بركاتو مضاربة نتج عنها إصابة مدة الشفاء سبعة أياـ ما ا١تناسب  السبلـ عليكم
 فيها ؟

 حق عاـ
 خاص

 أربعوف جلدة ْتضور اجملٍت عليو
 كالعاـ مع العلم أنو أجنيب

 تبعا يدخل 
(((((()))))) 

 
عليو  مشاٮتنا الكراـ ؛ قضية حيازة سبلح صرفت احملكمة االدارية النظر عنها ْتجة أف ا١تدعى 

كاف حدثا عندما كقعت منو اٞترٯتة ، فأحيلت إٕب اآلف كعمر ا١تدعى عليو ثبلثة كعشركف عاما 
فصرفت النظر إلف العربة ُب كقت احملاكمة .. لكن أعادىا االستئناؼ بطلب االستعانة باهلل 

 كنظر الدعول كالفصل فيها ..! أشَتكا علي بورؾ فيكم
 باهلل استعن 

 و ..لكن ٓب يذكركا سببا مقنعا !استعنت باهلل كآمنت ب
 يعلق النظر على كقت الدعول بل كقت اٞترٯتة ىو ا١تعترب ٓب  النظاـ  السبب. أف 

 ٦تاثلة سابقة  كىناؾ 
 ُب أم مادة من النظاـ ؟
 النظاـ ليس عندم االف

مثل ذلك من كقعت منو جرٯتة تتعلق با١تخدرات قبل نظاـ مكافحة ا١تخدرات فبليطبق عليو 
 ـالنظا

 فالعربة بوقت اٞترٯتة
 التنفيذ أين سيكوف ؟ ىل ُب دار ا١تبلحظة أـ ُب السجن العاـ ؟

 حسب سنو اليـو



 كالتنفيذ ال عبلقة لو باالختصاص
  شيخ اٛتد

 بوقت اٞترٯتة شرعا أرأيت لو أنو زنا كىو بكر ٍب حوكم كىو ثيب فأم اٟتدين يقاـ عليو العربة 
 حد البكر

 .. كٖتتاج لتأمل لكن أحس أف اٞتهة منفكة
((((())))) 

  ما رأم أصحاب الفضيلة
 ٭تسن العربية .ال إذا طاؿ البحث عن مًتجم فلم ٧تد ، كا١تدعى عليو سجُت أثيويب 

  ما رأم أصحاب الفضيلة
 ٭تسن العربية ..........ال إذا طاؿ البحث عن مًتجم فلم ٧تد ، كا١تدعى عليو سجُت أثيويب 

 اطبة سفارة ببلده لتوفَت مًتجمأف ٗتاطب الوزارة ١تخ أرل 
(((((()))))) 

 شيخ سبلـ يبدك أنك التؤيد السجن ُب قضايا ا١تضاربات ؟
 شيخ سبلـ يبدك أنك التؤيد السجن ُب قضايا ا١تضاربات ؟

.،.......... 
 اكٔب اٞتناية  جنس  من  العقوبة  ألف  نعم 

 حىت لو كاف فيها إصابات ؟
 اٞتلد اقرب للعدؿ كالقصاص نعم 

 
((((())))) 

 
شخص اشتكى آخر لدل الشرطة أنو يقـو بالصيد بسبلح نارم ُب كادم كذا بقرب أغناـ 

ا١تشتكي ، كعند التحقيق مع ا١تدعى عليو أنكر الشكول ٚتلة كتفصيبل فأحيلت ٕب الدعول 
ببلئحة من ا١تدعي العاـ بتهمة ( إخفاء سبلح ) كليس ٙتة بينة سول أقواؿ ا١تشتكي كإفاداتو 

 عرفو على ا١تدعى عليو .كت
 س/ ىل ىذه الدعول ( اخفاء سبلح ) من اختصاص القضاء العاـ ؟



 س / ىل ٙتة عقوبة من عدمها يراىا أصحاب الفضيلة كاٟتالة ىذه ؟
 

 كدمتم ،،،
 البينة اك صرؼ النظر

 كىناؾ تعميم
((((()))))) 

 مشاٮتي الكراـ النببلء
ا١تدعي العاـ البينة فأحضر شاىدم مكافحة ا١تخدرات قضية تركيج للمرة الثاينة طلبنا من 

كشهادًب موصلة لكن رفضوا مقابلة ا١تدعى عليو أك عرض األٝتاء عليو خشية اف يلحقهم ضرر 
  من ذلك

  فما رأم أصحاب الفضيلة
 ىل يلزموف بالشهادة اماـ ا١تدعى عليو؟

 اـ ماىو اإلجراء ا١تناسب ُب ذلك
 واجهة ا١تتهمال بد من أف تكوف الشهادة ٔت

 طيب ُب حاؿ رفض الشهود مقابلة ا٠تصم مالعمل
٬تب أف تكوف الشهادة ْتضور ا٠تصم كلو اٟتق ُب معرفة أٝتاء الشهود كفتح باب الطعن فيها 

كُب حاؿ رفض الشهود مقابلة ا١تدعى عليهما يدكف ُب الضبط أف ا١تدعي العاـ لديو شهود كقد 
دعى عليو كال تسمع ىذه الشهادة ك٭تكم بصرؼ النظر رغبوا ُب أداء شهادهتم بدكف حضور ا١ت

 عن اثبات االدانة ىل يلـز الشهود بالشهادة اـ ال؟ ال يلزموف
 كال يضار كاتب كال شهيد

 كلكن دكف ذلك على لساف ا١تدعي العاـ
 كانا متاكد انك اف دكنت ذلك على لساف ا١تدعي العاـ سوؼ ياتوف ليشهدكا

 مشاٮتي الكراـ النببلء
ة تركيج للمرة الثاينة طلبنا من ا١تدعي العاـ البينة فأحضر شاىدم مكافحة ا١تخدرات قضي

كشهادًب موصلة لكن رفضوا مقابلة ا١تدعى عليو أك عرض األٝتاء عليو خشية اف يلحقهم ضرر 
  من ذلك



  فما رأم أصحاب الفضيلة
 ىل يلزموف بالشهادة اماـ ا١تدعى عليو؟

 ذلكاـ ماىو اإلجراء ا١تناسب ُب 
 

،،،،،،،،،،، 
ببل  ٍب تعرض على ا١تدعى عليو  تضبط شهادهتم كيزكوف ُب جلسة دكف حضور ا١تدعى عليو 

 اٝتاء ك٭تكم ٔتوجبها كىناؾ سابقة ٦تاثلة صدقت من ٣تلس القضاء هبيئتو الدائمة
 كالوجو أف موجب الشهادة التعزير كالتعزير تكفي فيو القرائن

 
 مشاٮتي الكراـ النببلء

تركيج للمرة الثاينة طلبنا من ا١تدعي العاـ البينة فأحضر شاىدم مكافحة ا١تخدرات قضية 
كشهادًب موصلة لكن رفضوا مقابلة ا١تدعى عليو أك عرض األٝتاء عليو خشية اف يلحقهم ضرر 

  من ذلك
  فما رأم أصحاب الفضيلة

 ىل يلزموف بالشهادة اماـ ا١تدعى عليو؟
 كاـ ماىو اإلجراء ا١تناسب ُب ذل

 
،،،،،،،،،،، 

ببل  ٍب تعرض على ا١تدعى عليو  تضبط شهادهتم كيزكوف ُب جلسة دكف حضور ا١تدعى عليو 
 اٝتاء ك٭تكم ٔتوجبها كىناؾ سابقة ٦تاثلة صدقت من ٣تلس القضاء هبيئتو الدائمة

 
..... 

 
ان اليـو دار نقاش حوؿ ا١تسألة ك قد أبرز مندكب ا١تكافحة خطاب من الداخلية يتضمن أسباب
جوىرية لسماع شهادهتم ُب جلسة سرية حفاظان على حياهتم ك ٛتاية ٢تم من اإلعتداء ، ك 

ذكر أف خبلؿ اليومُت ا١تاضيُت ًب حرؽ سيارة ضابط من ا١تكافحة ك نشر مقطع ُب اليوتيوب 



ك كنت سابقان أرفض طلبهم سرية اٞتلسة ١تخالفتو نص  ٔتكافأة مليو٘ب لاير ١تن يظفر برأسو 
جراءات اٞتزائية بعبلنية اٞتلسات ، ك سبق ك رديت الدعول إلصرارىم عػػػػلػػػى سرية نظاـ اإل

اٞتلسة ك صدؽ من االستئناؼ ، ك اآلف بعد عرضهم لؤلمر اتفقت مع مندكهبم عػػػػلػػػى حل 
كسط لعلو يفي بالغرض ك ىو أف ٭تضر الشهود اٞتلسة ك يؤدكا الشهادة أماـ ا١تتهم بعد تدكين 

 ُب الضبط ك إغبلؽ شاشة ا٠تصـو دكف أف يطلع عليها ا١تتهمبياناهتم 
الشيخ صاّب رد على خطاب ألحد ا١تشايخ يسألو عن مثل ىذه ا١تسألة فقاؿ البد من أداء  

 كا٠تطر كما ىو على الشهود فهو على القاضي أيضا الشهادة أماـ ا١تشهود ضده 
ند شرعي، سيما كشهادة رجاؿ إف كاف يًتتب على اٟتكم بإتبلؼ فهل لعدـ ا١تواجهة مست

 مكافحة ا١تخدرات كما ٭ترر ُب احملاضر ليس بتلك القوة كالبينة.
فأصبح كاتب الضبط يدكف االٝتاء ك البينات قبل اٞتلسة ك يتم رصد تلك ا١تعلومات ٍب يتم 

 إدخاؿ ا١تتهم ك ٝتاع الشهود
  اصة كىناؾ تعميم مرفقك ىذا تعميم ١تن أراد العمل على أف يكوف ٝتاع الشهادة ُب جلسة خ

 ىل تقبل ركاية اجملهوؿ ؟
 اٞتواب: ال

 فشهادة اجملهوؿ أشد
أنا مع ٝتاع الشهادة ُب حضرة ا١تتهم لكن تكوف ا١تعلومات ا٠تاصة بالشهود ُب الضبط ٛتاية 

٢تم ك ال ٮتفى أف النصوص تدؿ على إكراـ الشاىد ك عدـ اإلضرار بو ، ك ٛتايتو إف كاف 
 كاقعيان أراىا متوجهة جدان إف ٓب تكن كاجبة التهديد أك ا٠تطر

 
 شيخ مطرؼ بوركت

ا١تقصد من اف تكوف الشهادة ْتضور ا١تتهم لكي يتعرؼ عليهم كيقدـ طعونو فيهم كليس جملرد 
 ٝتاع لفظ الشهادة .

 ُب نظرم البد من حضورىم كٝتاع ما لديهم كفتح اجملاؿ للمدعى عليو للطعن فيهم
 كىذا ىو مقتضى العدؿ

 نو سيًتتب اثبات ادانةال
 شيخ مطرؼ بوركت



ا١تقصد من اف تكوف الشهادة ْتضور ا١تتهم لكي يتعرؼ عليهم كيقدـ طعونو فيهم كليس جملرد 
 ٝتاع لفظ الشهادة .

...... 
 

ك ىذا يتحقق من عرض شهادهتم عليهم ك سؤالو ىل تعرؼ الشهود اٟتاضرين ىؤالء أك بينك 
 ماك بُت أحد منهم عدكاة أك تعامل 

 حصلت عندم بعض الوقائع كبعض الشهود احرقت سيارتو عند باب بيتو
 كبعضهم قد يتعرض للقتل

 كاهلل يقوؿ كال يأىب الشهداء
 كيقوؿ كال يضار كاتبه كال شهيد

 شيخ مطرؼ بوركت
ا١تقصد من اف تكوف الشهادة ْتضور ا١تتهم لكي يتعرؼ عليهم كيقدـ طعونو فيهم كليس جملرد 

 ة .ٝتاع لفظ الشهاد
...... 

 
ك ىذا يتحقق من عرض شهادهتم عليهم ك سؤالو ىل تعرؼ الشهود اٟتاضرين ىؤالء أك بينك 

  ك بُت أحد منهم عدكاة أك تعامل ما 
....... 

بل ال بد من معرفة بيناهتم من اسم كسكن كعمل ليتحرل عنهم كيساؿ كينظر ىل من مطعن 
 فيهم .

 شيخ مطرؼ بوركت
ادة ْتضور ا١تتهم لكي يتعرؼ عليهم كيقدـ طعونو فيهم كليس جملرد ا١تقصد من اف تكوف الشه

 ٝتاع لفظ الشهادة .
...... 

 



ك ىذا يتحقق من عرض شهادهتم عليهم ك سؤالو ىل تعرؼ الشهود اٟتاضرين ىؤالء أك بينك 
  ك بُت أحد منهم عدكاة أك تعامل ما 

....... 
حرل عنهم كيساؿ كينظر ىل من مطعن بل ال بد من معرفة بيناهتم من اسم كسكن كعمل ليت

 فيهم .
.... 

 
ك اجملرمُت فأف ذلك ٯتثل خطورة على  لعل ذلك ُب القضايا اٟتقوقية ، أما قضايا ا١تخدرات 

حياة الشهود ، ك ا١تتهم ٢تم يهضم حقو يقاؿ ىؤالء الشهود أمامك ىل لك طعن فيهم ؟ ىل 
  تعرفهم؟

 
يديو القضية ُب إظهار البينات من عدمو ، ك تقدير ك ا١تسألة خاضعة لنظر القاضي اليت بُت 

 ا١تصاّب ك ا١تفاسد احملتملة
األٝتاء ُب احملاضر باألرقاـ، كال إشكاؿ ُب إخفاء ا١تعلومات، كمواجهتو ا١تتهم بالشهود مطلب 
شرعي، كلو كانت ا٠تشية من ردة فعل اجملرمُت لكاف ا١تصدر الذم تعامل معو، كالقاضي أكٔب 

 ف أمرىم بعد اهلل يكوف ُب حكمو الذم ينفذ فيهم!من يتخفى أل
 يكفي التعريض أنو من ا١تنطقو الشرقيو

 ٤تاضر القبض ُب الفًتة األخَتة ال يدكف فيها البينات كاملة مراعاة ١تا ذكر
 نعم.

 كٯتكنوف القاضي من االطبلع ع بطاقاهتم كىوياهتم، كىو كاؼ ُب ا١تعرفة.
 ٢تا ١تنع ا١تتهم منها؟لكن ا١تواجهة بينهما ما الداعي 

 فقد يكوف بينو كبُت أحد الشهود خصومة كعداكة كمثلو ترد شهادتو.
ك ىناؾ تعميم من اجمللس القدٙب ٔتا ذكرت ك ذكركا أف القاضي ىو من ٭تكم ك كػذا ، بس 

) فهم يقولوف أف القاضي ٭تكم بناء على الشهادة winkأتوقع حقُت ا١تخدرات عندىم فقو (
نو ك بُت النار عودين } شاىدين { فالببلء ُب الشهود ك كويس أهنم يستمركف ، يعٍت حاط بي
  عػػػػلػػػى ىالنظرة



ىل  يزكؿ ما ذكرت بالشهادة أماـ ا١تتهم ك سؤالو ىل تعرؼ أحدان من ىؤالء اٟتاضرين ؟ 
 ؟ ك بينك ك بُت أحد منهم صداقة أك عداكة أك ثأر 

 ىل تقبل ركاية اجملهوؿ ؟
 اٞتواب: ال

 دة اجملهوؿ أشدفشها
===== 

 كأين اٞتهالة ياشيخ؟!
--------- 

 التجهيل على صاحب اٟتق بالشهادة
 

 ىل تقبل ركاية اجملهوؿ ؟
 اٞتواب: ال

 فشهادة اجملهوؿ أشد
===== 

 كأين اٞتهالة ياشيخ؟!
--------- 

 التجهيل على صاحب اٟتق بالشهادة
======== 

 فهل يعترب ىذا قدح؟!شيخ لو قاؿ ا١تشهود عليو إنٍت أجهل الشهود 
 

 جرة عند التأخَت/ألحقوقي/شركط/إجارة/زيادة ا
أصحاب الفضيلة لدم دعول يدعي فيها ا١تدعي انو ٯتلك عقارا" مكوف من ثبلث شقق كاربع 

٤تبلت ٕتارية استؤجرت ١تدة سبع سنوات كنصف مقابل مائة كعشرة االؼ لاير تقسط بواقع 
عليو القسط ُب الوقت احملدد يتم رفع اإل٬تار إٔب مائو عشرة االؼ لاير كإذا ٓب يدفع ا١تدعى 

كتعد ٚتيع العقود كاالقرارات السابقة الغيو كيذكر أف ا١تدعي عليو  كٜتسوف الف لاير سنويا" 
قد اخل بذلك كيطلب سداد ا١تبلغ ا١تستحق كاٟتكم بصحة كنفاذ شرط فسخ العقود 



لتعاقد كانو اليفتقر ٟتكم حاكم مارام كاالقرارات تلقائيا مىت ارتضى الطرفُت ذلك عند ا
 أصحاب الفضيلة ُب ىذه الدعول

 كما العمل ُب ىذه الدعول إفتحو علينا فتح اهلل عليكم...........
 أما شرط الزيادة عند عدـ السداد فهذا ال ٮتلو من أحد حالُت :

   مقابل التأخَت/ أف تكوف االجرة ا١تعقود عليها ىي أجرة ا١تثل فالشرط باطل ألف الزيادة ُبُ
/ أف تكوف االجرة أقل من أجرة ا١تثل كالزيادة تبلغ أجرة ا١تثل فالشرط صحيح ألف غايتو ترؾ ِ

  ا١تواضعة ألجل ا١تدة
كأما حق فسخ العقد فما داـ ا١تدعى عليو ٓب يف ٔتا التـز بو من الدفعات فللمدعي الفسخ 

 كىذا أقول الركايتُت كاختيار أيب العباس كاهلل أعلم
..... 

الذم ظهر ٕب اف االجرة ا١تعقود عليها ىي أجرة ا١تثل فالشرط باطل ألف الزيادة ُب مقابل 
التأخَت فكيف يصاغ اٟتكم ىل اصرؼ النظر عن ىذا لشرط كاحكم بأجرة ا١تثل كىي ا١تسماة 

 ُب العقد كيكوف العقد صحيح اـ ىناؾ صيغ أخرل ارجو افادٌب
 % مقابل تأخَت األجرةَُتأجر اشًتاط اٞتمعية ا٠تَتية على ا١تس

 
  ) ُُٕٖٔ ( الفتول رقم 

 
اٞتمعية التعاكنية ٘تتلك بعض العقارات، كتؤجرىا على اآلخرين، كلكن بعض العمبلء   : س

يتأخر ُب تسديد األجرة، كمنهم من ٯتاطل كيضيع أمواؿ اٞتمعية اليت ٯتتلكها أناس كثَتكف، 
صر كاألرامل من الورثة، ككاجبنا احملافظة على حقوقهم، منهم ا١تقتدر، كمنهم احملتاج، كمنهم الق

كمن ىذا ا١تنطلق أضفنا ُب عقود األجار مادة تنص على حق اٞتمعية ُب فسخ العقد كا١تطالبة 
بإخبلء احملل إذا ٓب يلتـز ا١تستأجر بسداد األجرة ُب موعدىا احملدد بالعقد، إال إذا كافق 

% من األجرة َُ%، كٮتصم لو َُقية من العقد بنسبة ا١تستأجر على رفع األجرة للمدة البا
  . احملددة بالعقد إذا التـز بسداد األجرة مقدما عن كل السنة؛ كذلك تشجيعا ٢تم على السداد
نرجو تفضل ٝتاحتكم باإلفادة إذا كقع الطرفاف ىذا العقد ىل النص يتعارض مع النصوص 

  ؟ الشرعية أـ ال



 
% مقابل تأخَت األجرة عن كقتها َُنية ا١تذكورة على ا١تستأجر اشًتاط اٞتمعية التعاك   : ج

  : إما أف تقضي أك تريب، أم  : احملدد الستحقاقها ال ٬توز؛ ألنو يشبو ربا اٞتاىلية ُب قوؿ الدائن
  كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد  . تزيد

 اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز
.... 

 شيخ أبا صهيب
 أجرة ا١تثل ىنا؟!كمادخل 

تاج ٢تا للتقدير ال للتربير  أجرة ا١تثل ٭تي
 ش ماجد شكر اهلل لكم اقصد االجره ا١تسماة ُب العقد

 فكيف تكوف صياغة اٟتكم
 آمل افادٌب ال٘ب سوؼ أحكم اليـو اف شاء اهلل

 لسؤإب اعبله افتحو علي فتح اهلل عليكم أصحاب الفضيلة ماىي الصيغة ا١تناسبو للحكم 
 

ظهر ٕب اف االجرة ا١تعقود عليها ىي أجرة ا١تثل فالشرط باطل ألف  سبلـ ىذا ىو سؤإب  ((ش
الزيادة ُب مقابل التأخَت فكيف يصاغ اٟتكم ىل اصرؼ النظر عن ىذا لشرط كاحكم بأالجرة 

 ا١تسماة ُب العقد كيكوف العقد صحيح اـ ىناؾ صيغ أخرل ارجو افادٌب 
 دة فباطلةبل للمدعي فسخ العقد كأما الزيا

  كصيغة اٟتكم
 صرفت النظر عن دعول ا١تدعي بالزيادة لبطبلف الشرط ألف الزيادة ُب مقابل التأخَت 

 كأما فسخ العقد فتخَت ا١تدعي
 

(((((())) 
أصحاب الفضيلة دعاكل االختبلس ُب اٟتق العاـ كيف يثبت االختبلس ا١تدعي العاـ أحضر 

 زكر ا١تبالغ ؟ فواتَت كٓب يتبُت أف ا١تدعى عليو ىو من
 ىل اٟتسابات بيده كحده



  ال
 فبل بد من بينة غَت الفواتَت

 ا١تدعي العاـ يكتفي بأكراؽ ا١تعاملة كا١تدعى عليو سجُت ىندم اٞتنسية.
ىناؾ اعًتافو بالتحقيق كأنكره أمامي كيقوؿ أف كفيلو ضغط علي لكي يقـو بتسفَتم فاعًتفت 

. 
 ىذه شبهة كىل االعًتاؼ ٔتًتجم

 شبهة كىل االعًتاؼ ٔتًتجمىذه 
..... 

 اعًتافو بالتحقيق بدكف مًتجم كىو ال٭تسن العربية
 إذا ال يصلح ىذا االعًتاؼ لبلستناد عليو

 اصرؼ النظر
 ىل تطلب شهادة احملقق؟

 اٟتق العاـ غَت موصلة ُب  شهادتو 
((((())))) 

  أصحاب الفضيلة
عي العاـ مع العقوبة مصادرة اٞتواؿ لدم قضية على سجُت ٔتحاكلة هتريب جواؿ كيطلب ا١تد

 فهل ٭تكم با١تصادرة؟
 نعم يصادر عقوبة
 ش. علي الدبياف

 أرجح عدـ ا١تصادرة.
 ش. عبد الرٛتن التو٬ترم

((((())))) 
  الدعول ُب قيمة التأشَتات

 
 من اختصاص من

........... 



 ٞتنة ُب االمارة
(((((())))) 

 
  أعطاه شيكا

 ٍب عمل معو ٥تالصة
  يعطيو مقابل الشيك أرضاباف 

 فوافق على ذلك
  ٍب كقع ا١تخالصو

  االرض باٝتو ٍب أفرغت 
  ٍب ادعى الغنب

  الف َٕٓالشيك 
  ألف َٓٓكاالرض بتقدير مكاتب العقارات ب 

 رأم ا١تشايخ ؟
 ىل ىو ٦تن يغنب مثلو ُب ذلك؟

 ال
 كا٪تا يدعي عدـ معرفتو باالراضي 

(((((((())))))) 
 

 مشاٮتنا
 منكم ، طلب يوما ما ا١تصدر ُب قضايا الًتكيج ؟ ىل أحد

 خاصة إذا اسًتاب القاضي .
 دائما ا١تصدر منتهي

 من غَت مواجهتو بأحد ، أك مواجهتو بالشهود دكف ا١تتهم ، ١تناقشتهم ُب كاقعة الضبط
 أجل ما بٍت على منتهي فما يكوف ......!!

 ٓب ينب على منتهي بل د٢تم على خوياه ..
  طيب



 سبق أف حضر لدل أحدكم ؟ىل 
 عندم قضيتُت ا١تصدر سجن مرة أخرل بسبب ٥تدرات

 كيصبح أصحاب العصابات الكبَتة ُب حل . .!!
((((((()))))) 

 
 ؟ ىل يعذر باٞتهل من دفع ّتهلو ٔتا ُب العقد كىو ال٭تسن القراءة عندما كقع العقد 

....... 
 ك ىل كاف مكرىان حُت توقيع العقد

 ال
 ؟ هل من دفع ّتهلو ٔتا ُب العقد كىو ال٭تسن القراءة عندما كقع العقد ىل يعذر باٞت

-- 
 يعترب مفرطا..

 كإف كاف غره من معو ككثق ٔتا يقوؿ فلو أف يعود عليو.
(((((((()))))))) 

 
 ا١تبدأ األكؿ :

تقرير أكؿ مبدأ قضائي بشأف قبوؿ  ُّْْ-ٖ-ِٗصدر من ا٢تيئة العامة للمحكمة العليا ُب 
 :-عدا شخص كاحد-تهم عن اعًتافو ْتد قبل تنفيذ اٟتكم، كقررت باألغلبية رجوع ا١ت

أكالن: قبوؿ رجوع من جاء تائبا مقرا ّترٯتة حدية ُب اٟتق العاـ؛ كلو بعد صدكر اٟتكم 
 كاكتسابو الصفة النهائية.

ا١تختار  ثانيان: مع مراعاة ما جاء ُب (أكالن) فإنو مىت صدر اإلقرار القضائي مفصبلن من ا١تكلف
ّترٯتة حدية ُب حق عاـ، كأيدتو القرائن فبل يقبل الرجوع عنو ما يظهر على ما يؤيد صحة 

 الرجوع.
 ا١تبدأ الثا٘ب :

 اليت قررت فيو اآلٌب: ُّْْ-ٖ-ُِٗب  ِصدر قرار ا٢تيئة العامة باحملكمة العليا رقم ـ/



ا١تختصة بثبوت إ٭تابيتها  إذا ٓب يتم ضبط ا١تادة احملظورة كٓب يصدر تقرير ٥تربم من اٞتهة
للمخدرات أك ا١تؤثرات العقلية فيعاقب ا١تتهم ٔتا يراه اٟتاكم الشرعي كال يستند ُب عقوبتو 

 .ُِْٔلنظاـ ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية الصادر عاـ 
 
 



 المجموعة الثالثة من مناقشات السادة القضاة
))))))ُ(((( 

عامبلت اٞتنائية من العامة أب اٞتزائية ا١تضبوطة بعد نشر نظاـ االجراءات ىل يتم ارساؿ ا١ت
 كغَت ا١تضبوطة اـ ال

 افيدكنا مأجورين
 ك١تاذا ترسل؟

 الذم نشر اإلجراءات فقط
 ما ريفع للعامة قبل تاريخ اليـو فهو من اختصاصها ، حسبما جاء ُب ا١ترسـو ا١تلكي ..

 االختصاصات ُب ا١ترافعات كىو ٓب ينشر بعد
ظاـ اإلجراءات على اختصاص احملكمة اٞتزائية بالفصل ُب ٚتيع الدعاكل نصت إحدل مواد ن

 اٞتزائية ..
 كالذم ُب ا١ترافعات ىي اختصاصات احملاكم األربع الباقية..

 من النظاـ ا١تذكور كشكرا للجميع ١ُِٖتا ذكر ُب ا١تادة 
 األحد القادـ .. كعليو ، فالذم يظهر أف احملاكم العامة لن تستقبل الدعاكل اٞتزائية من يـو

 النظاماف مقيداف بآلية العمل التنفيذية
آلية العمل التنفيذية قد عدلت مسمى احملكمة اٞتزئية إٔب اٞتزائية .. كصدر بذلك قرار من 

 اجمللس ..
سنوات للتخصيص كبدء انتقاؿ  ّىناؾ فًتة انتقالية حددهتا آلية العمل التنفيذية أظنها 

 التستعجلوف ياقضاة العامةا١تعامبلت .. يعٍت 
 أين اآللية اليت حددت ذلك

 يعٍت نعمل بالنظاـ اٞتديد أـ نبقى على القدٙب؟
 آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء كديواف ا١تظآب
 آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء كديواف ا١تظآب

 القسم األكؿ : آلية العمل التنفيذية لنظاـ القضاء .
 اجمللس األعلى للقضاء:أكال: 



 يتؤب ٣تلس القضاء األعلى إٔب حُت تشكيل اجمللس األعلى للقضاء ما يلي: -ُ
اقًتاح القضاة األربعة ا١تتفرغُت لعضوية اجمللس األعلى للقضاء ا١تنصوص عليهم ُب الفقرة  -أ 

 ىم.(ب) من ا١تادة ا٠تامسة من نظاـ القضاء من بينهم أعضاء اجمللس اٟتإب أك من غَت 
 اقًتاح أعضاء احملكمة العليا. -ب 
النظر ُب شؤكف القضاة الوظيفية من تعيُت كترقية كتأديب كندب كنقل كتفتيش ك٨توىا  -ج 

 كفقان للشركط ا١تنصوص عليها ُب نظاـ القضاء.
 أم اختصاص آخر معهود بو إٔب اجمللس األعلى للقضاء ٔتوجب ىذه اآللية. -د 
األعلى اختصاصات رئيس اجمللس األعلى للقضاء ا١تنصوص  يتؤب رئيس ٣تلس القضاء -ِ

 عليها ُب ىذه اآللية، كذلك إٔب حُت تشكيل اجمللس األعلى للقضاء.
استحداث عدد من الوظائف اإلدارية كالفنية اليت تتناسب مع حجم العمل ُب اجمللس  - ّ

قـو اللجنة ا١تشار إليها ُب األعلى للقضاء، كذلك ُب أكؿ سنة مالية تالية لنفاذ نظاـ القضاء، كت
 ) من البند التاسع عشر من الًتتيبات النت....ِالفقرة (

 -ال تتجاكز الفًتة االنتقالية اليت ٭تددىا اجمللس األعلى للقضاء ك٣تلس القضاء اإلدارم  -ُ
ا١تشار إليها ُب ىذه اآللية، مدة ثبلث سنوات من تاريخ تعديل نظاـ  -بسبب األحواؿ 

لشرعية كتعديل نظاـ اإلجراءات اٞتزائية كصدكر نظاـ ا١ترافعات أماـ ديواف ا١تظآب ا١ترافعات ا
 كالعمل ٔتوجبو

 تقصد ىذه
........ 

)))))ِ(((( 
  أصحاب الفضيلة ( استشارة )

قضية يدعي فيها ا١تدعي العاـ على ا١تدعي عليو بًتكيج ثبلث حبات كبتاجوف ك بتعاطي 
قبض على ا١تدعى عليو ُب نفس كقت االستبلـ ك التسليم بل ا١تخدرات ، الفرقة القابضة ٓب ت

بعدىا بثبلثة أياـ ، كالفرقة القابضة يشهدكف على مكاملة على كضع مكرب الصوت بُت 
ا١تصدر السرم ك ا١تتهم كٓب يشاىدكا االستبلـ كالتسليم ، ا١تتهم أقر ٖتقيقا بالتعاطي ك أنكر 

تعاطي كأقر بأف رقم اٞتواؿ عائد لو ، كا١تدعى عليو الًتكيج ، كأما شرعا فأنكر الًتكيج ك ال
  يدفع بأنو يعطي جوالو ألم أحد يطلبو ك أف ىناؾ من يستخدـ جوالو غَته .



 السؤاؿ :
 ؟ ىل تكفي قرينة اٞتواؿ لتوجيو التهمة أك الشبهة القوية  -ُ
 ىل يكفي االعًتاؼ ٖتقيقا إلثبات اإلدانة بالتعاطي ؟ -ِ
 ناسبة ١تثل ىذه القضية علما أف ا١تتهم ليس عليو سوابق .ما مدة السجن ا١ت -ّ

  أصحاب الفضيلة ( استشارة )
قضية يدعي فيها ا١تدعي العاـ على ا١تدعي عليو بًتكيج ثبلث حبات كبتاجوف ك بتعاطي 

ا١تخدرات ، الفرقة القابضة ٓب تقبض على ا١تدعى عليو ُب نفس كقت االستبلـ ك التسليم بل 
أياـ ، كالفرقة القابضة يشهدكف على مكاملة على كضع مكرب الصوت بُت بعدىا بثبلثة 

ا١تصدر السرم ك ا١تتهم كٓب يشاىدكا االستبلـ كالتسليم ، ا١تتهم أقر ٖتقيقا بالتعاطي ك أنكر 
الًتكيج ، كأما شرعا فأنكر الًتكيج ك التعاطي كأقر بأف رقم اٞتواؿ عائد لو ، كا١تدعى عليو 

  الو ألم أحد يطلبو ك أف ىناؾ من يستخدـ جوالو غَته .يدفع بأنو يعطي جو 
 السؤاؿ :

 ؟ ىل تكفي قرينة اٞتواؿ لتوجيو التهمة أك الشبهة القوية  -ُ
 ىل يكفي االعًتاؼ ٖتقيقا إلثبات اإلدانة بالتعاطي ؟ -ِ
 ما مدة السجن ا١تناسبة ١تثل ىذه القضية علما أف ا١تتهم ليس عليو سوابق . -ّ

 باب ا١تناقشة : شيخ جازع من
 # اٞتواؿ كعدـ رؤية االستبلـ كالتسليم شبهة ضعيفة.

 # اعًتافو ٖتقيقا بالتعاطي شبهة قوية
 . َٔكلعدـ السوابق  ُْ# إذا كاف حائزا للمخدرات فتطبق ا١تادة 

 السجن من شهر لستة أشهر
 

))))))ّ(((( 
 الداللة كالسعي:

سائم أك غَته)من ٤تمد بن إبراىيم إٔب حضرة ػ (إذا دلل على سلعة ٍب باعها مالكها على ال 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد اهلل بن دىيش رئيس احملكمة الشرعية الكربل ٔتكة ... سلمو 

اللهالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو كبعد:فقد جرل االطبلع على ا١تعاملة ا١ترفقة ٓتطابكم رقم 



سليما٘ب الكريدا على عبد الرٛتن ىػ ا١تختصة بدعول على الُِّٕ-ٓ-ِِكتاريخ  ْػ  َْٗ
السليماف، كباعها مالكها عبد الرٛتن، كيطلب  أبو راس ُب داللة األرض اليت حرج عليها علي 

أجرة ا١تثل ُب داللتو، كقد حكم لو قاضي ا١تستعجلة الثالثة كاجملاىدين ٔتوجب الصك رقم 
ئة. كقد أشكل عليكم ىػ بأجرة ا١تثل كىي رياالف كنصف ُب كل مإُّٔ/ٓ/َِتاريخ  ُٖٕ

ىذا اٟتكم.نفيدكم أف ىذه ا١تسألة منصوص عليها ُب "االختيارات" لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ػ قاؿ رٛتو اهلل: قاؿ القاضي ُب "التعليق": إذا دفع إٔب دالؿ ثوبان أك داران كقاؿ لو بع  ُٕٓص

من البيع،  ىذا، فمضى كعرض ذلك على ٚتاعة مشًتين، كعرؼ ذلك صاحب ا١تبيع فامتنع
كأخذ السلعة ٍب باعها ىو من ذلك ا١تشًتم أك من غَته ٓب تلزمو أجرة الدالؿ للمبيع، ألف 

  األجرة إ٪تا جعلها ُب مقابلة العقد كٓب ٭تصل لو ذلك. قاؿ أبو العباس: كالواجب أف
))))ْ((( 

  فائدة لغوية قانونية :
 

خاطبات كا١تكاتبات استعماؿ (حيث) يرد كثَتان ُب أحكاـ القضاة أك ُب الدعاكل أك ُب ا١ت
ىػ) خطأ لغوم ، َُْٕللتعليل كىذا حسب رأم العبلمة تقي الدين ا٢تبلٕب رٛتو اهلل (ت : 

 فقد ذكر ُب كتابو (تقوٙب اللسانُت) ُب األخطاء اللغوية الشائعة ما نصو :
 

  استعماؿ (حيث) للتعليل - ِٔ
يكن مواظبان على حضور الدركس .  يقاؿ مثبلن : ٓب ينجح فبلف ُب اإلمتحاف حيث ٓب

 كالصحيح أف يقاؿ : ألنو ٓب يكن مواظبان ..إْب
 

كمن ذلك حيثيات اٟتكم ا١تستعملة ُب احملاكم ، إذا أراد اٟتاكم أف يصدر حكمو يعللو بقولو 
: كحيث أف ا١تدعى عليو ثبتت براءتو بشهادة الشهود ، كحيث أف ا١تدعي ٓب يأت ببينة تشهد 

 ر على ىذا الشكل يعطف (حيث) على مثلها حىت ٯتل القارئ كالسامع .لو ، ٍب يستم
 

كصواب ذلك أف يقوؿ : ك١تا ثبتت براءة ا١تدعي عليو بشهادة العدكؿ ، كٓب يأت ا١تدعي ببينة 
   تثبت دعواه ، ٍب يعطف ما شاء بعد ذلك على ىذا النمط 



أف ٕتلس ، أم ُب كبياف ذلك اف (حيث ) ظرؼ مكاف ، يقاؿ : اجلس حيث يليق بك 
 ا١توضع الذم يليق بك اف ٕتلس فيو.

 
 إٔب آخر ما قاؿ رٛتو اهلل .

 
 كتاب (تقوٙب اللسانُت)
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))))ٓ(((( 
مدعي عاـ يدعي على آخر أنو ٛتل السبلح للصيد ُب كادم كذا ٍب أخفاه عن اٞتهات الرٝتية 

 ، كيطلب تعزيره .
 

 من ا١تختص بنظر ىذه الدعول من كجهة نظر أصحاب الفضيلة ؟ مع التسبيب ؟
 ُب نظرم ٬تب اف ٭تدد ا١تدعي العاـ الطلب

 النو سيتحدد بو االختصاص
  بل فًته يوجد تعميم من كزارة الداخلية بذلكمن نظاـ األسلحة كالذخائر ق

 لعلي اْتث عنو
مدعي عاـ يدعي على آخر أنو ٛتل السبلح للصيد ُب كادم كذا ٍب أخفاه عن اٞتهات الرٝتية 

 ، كيطلب تعزيره .
 

 من ا١تختص بنظر ىذه الدعول من كجهة نظر أصحاب الفضيلة ؟ مع التسبيب ؟
 

  اكماالعتداء بالسبلح من اختصاص احمل
 كاالقتناء كاٟتيازة من اختصاص الديواف

 
 الاجتهاد مع النص
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 من علم حجة على من ٓب يعلم
 ا١تختص احملكمة اإلدارية

 نظاـ ٛتاية البيئة
 العقوبات فيو من اختصاص الديواف

  التعميم تكلم عن اختصاص احملاكم باالعتداء
  من حيازة كبيع ككك كسكت عن الباقي 

 فهو للديواف
((()))))(( 

 استفسار:
  بالنسبة للشهادة

اذا ٓب تكن ُب ٤تل الدعول ككجودىا كعدمها كًب تدكينها بالضبط ىل يتم عرض الشاىد 
 كماجاء ُب شهادتو على ا١تشهود عليو ؟كىل ٭تتاج ذلك إٔب تزكية

 اليلـز
 

 مع االشارة لعدـ عرضها لكوهنا غَت مؤثرة
 نعم ُب التسبيب

 ال تعرض كال تزكى
 البينات كالدفوع كسبب قبو٢تا أك ردىاتناقش 

 كيشار ُب التسبيب إٔب أهنا غَت موصلة
(((())))) 

  غَت موصلو
 غَت مقبولو
  غَت مؤثرة

------- 
 مالفرؽ بينهما عند رد الشهاده ؟

 غَت موصلو :



 ام اهنا تقوم جانب الشهاده لكن الترتقي كوهنا بينو 
 

  غَت مقبولو :
  د لتهمة كلوال ذاؾ لكانت بينوىي ا١تردكده لطعن ُب الشاى

 
  غَت مؤثرة :

  كجودىا كعدمها
 

 اجتهاد من فهمي ىل ىو صحيح ؟
 

 اقصد ُب التسبيب حُت تذكر ىذه االلفاظ
 ٚتيل

لكن كل ما يقدمو االطراؼ من بينات البد من تقنيدىا كحىت كلو كانت غَت مؤثرة الهنا مؤثرة 
 عند مقدمها

(((((())))))) 
اٟتكم لو على ا١تستأجر بأجرة سيارتو،كٔتازاد عن اٟتد  تأجَت سيارات يطلب صاحب مؤسسة 

اجملا٘ب من كيلوات،كبقيمة إصبلحات السيارة لوجود أضرار فيها أثناء كجودىا مع ا١تدعى عليو. 
ا١تدعى عليو يقر بالعقد كأنو استأجر السيارة لكنها ٓب تكن ٖتت يده مدة ا٬تارىا كا٪تا ْتيازة 

كانت رخصتو منتهية فاستأجرىا ا١تدعى عليو لو بعلم عامل ا١تؤسسة كإذنو، كا١تدعي   قريبو الذم
ىل يطلب من ا١تدعى عليو ىنا ُينكر ذلك كينكر أف ىذا من صبلحيات العامل،كالسؤاؿ:

البينة ؟علما أف العقد منصوص فيو اف على ا١تستأجر اف يلتـز بأف ال يستخداـ السيارة غَته 
 مع فواتَت االصبلح؟ / ىل ٭تٌلف ا١تدعيِ

 شيخ أٛتد
 أدخل قريب ا١تدعى عليو ُب القضية

 حيث إهنا متعلقة بتعدم ينكره ا١تدعى عليو
 كيدخل عامل ا١تؤسسة ايضا



 شيخ أٛتد
 أدخل قريب ا١تدعى عليو ُب القضية

 حيث إهنا متعلقة بتعدم ينكره ا١تدعى عليو
--  

 يارة لقريبو ىو تعدو يوجب الضماف عليولكن فضيلة الشيخ أال يكوف إعطاء ا١تدعى عليو الس
 كيطلب منو تقدير قبل كبعد اٟتادث

كا١تدعي إذا استلم السيارة كهبا أضرار كأصلحها فيجب عليو حيئذ البينة أف األضرار حصلت 
 من ا١تستأجر كالفواتَت ال تكفي

 أحسنت شيخ مبارؾ
 العامل لكن لينتبو حىت لو أقر العامل ٭تكم ع ا١تدعى عليو كيرجع ىو ع

 
 كيدخل عامل ا١تؤسسة ايضا .

--  
العقد فضيلة الشيخ يوجد فيو خانة للمفوض بالقيادة كتوقيعو ، لكن اليوجد فيها اسم 

 كالتوقيع .
ىو ينكر الضماف كيقوؿ أخذهتا بإذف العامل كبعرفتو أف السيارة ليست ٕب كيفعل ىذا بعض 

 شركات التأجَت ألجل ساىر كا١تخالفات
((((()))))))((( 

 
 مشيخنا الكراـ األخطاء الطبية من اختصاص أم جهة..؟؟

 األخطاء الطبية ٢تا ٞتنة ٥تتصة كاإلعًتاض لدل ديواف ا١تظآب
 

 األخطاء الطبية ٢تا ٞتنة ٥تتصة كاإلعًتاض لدل ديواف ا١تظآب
 

 ىل ٢تا النظر ُب اٟتق العاـ..
 ال أدرم األف



 كأذكر أف ٢تا ذلك
 

 ٖتتاج تأكد
 مفيد عن اللجاف الطبية كاختصاصاهتا نقلو الشيخ شفق جزاه اهلل خَتا..ىذا مقاؿ 

 
 

http://www.saaid.net/tabeeb/َٕ.htm#ِ 
 دارية .إلا٢تيئات الصحية: ىي ٥تتصة ُب اٞتانب ا١تإب كالعقوبة ا

ك ا١تريضة يطالب بالقصاص من ا١تنشأة الصحية من الطبيب أك الطبيبة أك أما إذا كاف ا١تريض أ
ا١تمرض ك٨توىم فإنو يتجو إٔب احملاكم ا١تختص بطلب القصاص كأف يطالب بقطع اليد أك 

 اذىاب البصر . يتبع
 ّْنظاـ مزاكلة ا١تهن الصحية كالئحتو ا١تادة 

 ة تعويض أرشٗتتص ا٢تيئة الصحية الشرعية بالنظر ُب اٟتق ا٠تاص دي
 كا٢تيئة الشرعية ٖتكم ُب اٟتق العاـ كا٠تاص

 األخطاء الطبية فقط
 علما بأف الدعول العامة تقاـ من موظفُت كزارة الصحة .

يوجد لدل كزارة الصحة ادعاء عاـ بامكاهنا أف تقدـ ضد منشأة صحية معينة أك ضد طبيب 
در حكما كقد صدرت احكاـ باغبلؽ معُت أك ٦ترض ك٨توىم تقدـ كتنظر ا٢تيئة الطبية فيو كتص

كاعادتو لبلده كاعادة تأىيل الطبيب من  منشآت صحية كالغاء تصاريح كالغاء اقامة لطبيب 
 قبل ىيئة التخصصات الطبية السعودية.

 دارية .إلا٢تيئات الصحية: ىي ٥تتصة ُب اٞتانب ا١تإب كالعقوبة ا
١تنشأة الصحية من الطبيب أك الطبيبة أك أما إذا كاف ا١تريض أك ا١تريضة يطالب بالقصاص من ا

ا١تمرض ك٨توىم فإنو يتجو إٔب احملاكم ا١تختص بطلب القصاص كأف يطالب بقطع اليد أك 
 اذىاب البصر . يتبع
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يوجد لدل كزارة الصحة ادعاء عاـ بامكاهنا أف تقدـ ضد منشأة صحية معينة أك ضد طبيب 
بية فيو كتصدر حكما كقد صدرت احكاـ باغبلؽ معُت أك ٦ترض ك٨توىم تقدـ كتنظر ا٢تيئة الط

كاعادتو لبلده كاعادة تأىيل الطبيب من  منشآت صحية كالغاء تصاريح كالغاء اقامة لطبيب 
 قبل ىيئة التخصصات الطبية السعودية.

 القاضي : ٤تمد الفايز
 

 نظاـ معاقبة األطباء ضعيف جدا جدا
 فالطبيب اليسجن ٠تطأ

 كلديو تأمُت
 العقوبةفهو يأمن 

 كأقول عقوبة شطب ترخيصو كترحيلو
 كاقًتح ضم ا٢تيئة الطبية للقضاء العاـ كيكوف األطباء خرباء

 ما داـ معهم قاضي اهلل يقويهم (:
 
 

((((((())))) 
عند اٟتكم باٟتق العاـ ىل يسوغ صرؼ النظر عن اٟتق ا٠تاص فيما إذا كانت الدعول العامة 

 ناشئة عنو..؟؟
 أصحاب الفضيلة ..

حواؿ ألإهناء بتعديل اللقب حكم سلفي بتعديل لقب ا١تنهي كإخوتو عادت ا١تعاملة من ا
ئحة التنفيذية المن اؿ ّْب علما أنو متوَب كأشاركا إٔب تطبيق الفقرة ألبطلب تعديل لقب ا

 ىل لطلبهم كجاىة ككيف ينهى عن متوَب ؟ -لعلي اٟتقها -
 

 ٓب أر ُب الفقرة ما يدؿ على طلبهم ..
 مأجورينأفيدكنا 

 تنص على اف يكوف التعديل مستندا على ىوية األب -ب



 نعم العمل اآلف على تعديل لقب األب قبل االبن
 بإهناء االبن

(((((())))) 
 يامشايخ ىل ىناؾ ْتث ُب اإلعسار بالعقوبات ا١تالية؟

 ىناؾ قرار من ٣تلس اللحيداف بشأف اإلعسار با١تبالغ ا١تسركقة كالغرامات ك٨توىا
 ُب التصنيف ا١توضوعي ُب موضع غَت متبادر ، أما السجناء أك ٨توىاأظنو 

  اطالو السجن ُب االعسار با١تسركقات كجيو مآب يكن ا١تسركؽ عينا شهد اٟتاؿ بتلفها
 كسيارة احًتقت اك بضاعة تلفت

 القرار ٯتنع ٝتاع اإلعسار ُب تلك األمواؿ
 قد علمنا ا١تسركقة

 فما باؿ الغرامات شيخنا؟!
 ىكذا يفهم من القرار -باعتبار الغرامات من أمواؿ الدكلة كفيها معٌت العقوبة 

.... 
  لعلو ياشيخ علي خاص بالسرقو من بيت ا١تاؿ

  فقد نظرت قضيو ُب ا٠تميس
  كرد االذف بسماعها بعد بقائو ُب السجن اكثر من عشر سنوات

 كاٞترٯتة اختبلس من ا٠تطوط السعوديو
 د األذف بالسماع انتهى موجب القرار كما ال ٮتفىحبيبنا األمُت إذا كر 

 عدـ ٝتاعها مطلقا يشكل عليو ما لو طالت مدة سجنو جدا فما اٟتل؟
 لو طاؿ سجنو يعرض عنو للمقاـ السامي

 تسمع كافة دعاكل اإلعسار كاف كاف سارقان أك ٥تتلسان كاليوجد نص نظامي ٯتنع من ذلك
 على مدعي التخصيص الدليل

 الفراغ النظامي القرار يلغي
 أما إف كاف االعسار بغرامة للدكلة فبلبد من اذف ا١تقاـ السامي الكرٙب

 قرار اجمللس مفسر بقرار آخر يدعم ماذكرتو أنا
 ىاتوا برىانكم



 كما أنو كاف منظمان للسلطات التنفيذية قبل صدكر نظاـ ا١ترافعات
 

 ها ىذهىػ فقد ألغى كافة مايتعارض معو كمنُُِْأما كقد صدر عاـ 
 نظاـ التنفيذ يلغي القرار ٤تل تامل لكن ىل 

بعض الزمبلء متساىل ُب اصدار صكوؾ اإلعسار.. فيثبت اإلعسار ٔتئات األلوؼ بعد أشهر 
 قليلة

 ....إف كاف قد استظهر حالو كقامت لديو القناعة بذلك فبل مانع
 صحيح

أف القرار من اٞتهة ا١تخولة النص النظامي العاـ حجة ُب بابو لكن يشكل عليو عند ا١تنظمُت 
 بإقرار ا١تبادمء القضائية مقدمة عليو

كرأيت شيخان جليبلن الزمت عنده أثبت اعسار شخص ٔتليوف لاير بعد سجن شهر كصدؽ من 
 ٤تكمة الرياض

 الوقائع ُب األحكاـ سوابق كا١تبادئ مقدمة علي السوابق كما الٮتفى
  حسب ا١تبلغ كحسب الظاىر من قصو اعساره

 قاض اثبت اعسارا على مدعيو باالعسار ٔتبلغ ٕتاكز ا١تليوف دكف سجن
 الف ََٖالف اعسارىا ْتادث مركرم استلـز ديات ١تصاب بشلل كامل حوإب 

 لعل احملكمة العليا تنشط ٟتل مثل ىذه ا١تسائل
 السوابق القضائية التؤسس حكمان بعدـ السماع

 ا١تبادئ ىي القاعدة ٤تل اٟتجة
 م كالتعميم ا١تفسر فقد سبق كأف أكردت ىناسأنزؿ التعمي

 سبق ٕب أف حكمت ُب قضية اعسار ٥تتلس كصدقت من التمييز كنقضت من اجمللس
 كضم معها شيخ عبدا٢تادم ا١تواد ذات الصلة من نظاـ التنفيذ لتكتمل الصورة فضبل

 اال اجمللس عاد
 ١تاذا نقض؟
 النو ٥تتلس

 اال اجمللس عاد



....... 
 اجمللس ٣تلس قضاءاياـ اف كاف 

 صحيح
 ىذا تطبيق لقرار اجمللس الذم يشَت إليو الشيخ علي

 لكن ىنا تنبيو للقاضي النبيو
 ليس كل ا١تعسرين سواء

 أحسنت
أليس األكٔب تنبيو القضاة بعدـ التساىل مع السارؽ كا١تختلس كمن ُب حكمهم بدؿ تقرير عدـ 

 إثبات إعسارىم مطلقا
دـ التساىل مع السارؽ كا١تختلس كمن ُب حكمهم بدؿ تقرير عدـ أليس األكٔب تنبيو القضاة بع

 إثبات إعسارىم مطلقا
........ 

 بلى بل اف اجمللس ٔتنعو ٓب يستند أب نظاـ
 

 مسألة مهمة كاختيار مبهر من اماـ جليل ُب االعسار ينبغي للقاضي أف يتنبو لو
 قبل ذلك اكرد لكم صورة القضية

ٔتبلغ ثبلٙتائة ألف لاير قيمة سيارات كىرب ا١تكفوؿ خارج الببلد القضية أف رجبل كفل آخر 
 فأقيمت الدعول على الكفيل فحكم عليو كٓب ٬تد ا١تبلغ فسجن كأحيل للنظر ُب اعساره
 كنظرت دعول االعسار كطلب القاضي منو البينة على اعساره فلم يستطع احضار البينة

الدائن يعلم بإعساره كطلب ٯتينو فرفض فحكم بصرؼ النظر كقد قرر ا١تدعي لئلعسار أف 
 القاضي توجيو اليمُت كبعد اخذ كرد نقض اٟتكم

 ىل صادؽ الغرٙب على إعساره؟
ٍب أحيلت القضية أب قاض آخر فنظرىا كطلب البينة فقرر ا١تدعي لئلعسار أنو ليس عنده بينة 

ليو أنو معسر فحلف كقد سبق ٥تاطبة البنوؾ فأفادكا أنو ال رصيد لو فوجو القاضي اليمُت ع
 فأثبت اعساره كاطلق سراحو

 الغرٙب يقوؿ ال أعلم عن اعساره



 كاستعد باليمُت على ذلك عند القاضي الثا٘ب
 أرسلت ا١تعاملة أب التمييز كبعد أخد كرد كشيل كحط صدؽ اٟتكم

 كاستند القاضي إٔب اختيار ذلك االماـ الذم أشرت اليو
باس ابن تيمية رٛتو اهلل كىو ُب ا١تذىب ايضا كخبلصتو أف كاالختيار رعاكم اهلل ىو أليب الع

 من كاف سبب دينو بغَت معاكضة معو فالقوؿ قولو ُب االعسار
 عجيب

 ٮترج ا١تختلس كالسارؽ؟
 ىذا ال عبلقة لو

 من كاف سبب دينو بغَت معاكضة.
-- 

 السارؽ كا١تختلس ما يثبت ُب ذمتو ماذا يسمى؟
 مأخذ لطيف

 عادية ىذا سارؽ كخائنكالديوف ال ىذا ليس 
 لكن اعتبار الكفيل من ىذا الصنف ٭تتاج إٔب تثبت

 الكبلـ ُب غَته ٦تن ال ينسب اليو فعل ٤تـر
ألنو شاع لدل الناس الكفالة مع الشراكة أك أف يكوف الكفيل ىو الذم يقبض ا١تاؿ ُب حقيقة 

 األمر
 لكن اعتبار الكفيل من ىذا الصنف ٭تتاج إٔب تثبت

.......... 
 الدين لزمو من غَت معاكضتو

 فهل ٭تلف أيضان على أف ا١تاؿ ليس لو شيء منو
صاحب القضية ضمُت فهو ٤تسن للمضموف كأما السارؽ فمسيء ببل شك كمرتكب ٟتراـ 

 فقطعا القاعدة ال تشملو
 فهل ٭تلف أيضان على أف ا١تاؿ ليس لو شيء منو........

 اف ادعى الدائن ذلك ينظر فيو 
 نص اختيار ايب العباسلعلي آتيكم ب



 
 

((((()))))) 
 

 السبلـ عليكم
 أسعد اهلل صباحكم

 سؤاؿ
 مراجع يطلب التهميش على صك منزؿ كالدىم بأف ملكيتو انتقلت للورثة

 كذلك بطلب من صندكؽ التنمية العقارم لكي ينزؿ القرض باسم الورثة
 مالعمل؟

 صك اٟتصر كيهمش كلو راجع كاحد منهم
 بدكف معاملة

 غة ا١تناسبةكمالصي
 بدكف معاملة

 كمالصيغة ا١تناسبة
...... 
 يطلب فيو اثبات انتقاؿ ا١تلكية بعد كفاة ا١تورث باهناء 

(((((())))) 
جارٌب امرأة عجوز طاعنة ُب السن كعقلها سليم كتسكن مع كلدىا كأحفاده كطرقت بييت 

ليس عندىا بينة ؼ منها كىي نائمة كتبكي لذلك ك الحفاد بأخذ ٜتسة األمرتُت شاكية أحد ا
كطلبت ىذا اٟتفيد أمامها فضربتو جدتو بعصاىا كتتضجر منو كمن إخوانو كمن كلدىا كتسبهم 

لة اٟتاؿ كا١تقاؿ ككضعها كسكنها كصعوبة الكتشتمهم كتلعنهم كقد أنكر اٟتفيد دعواىا فهل د
٘ب أفهمتهم ألثبات لكرب سنها كصعوبة التعامل معها يقوم جانبها فتحلف كتستحق؟ إلا
 اٟتضور للمحكمة لنظر الدعول قضائيا.ب

((((())))) 
 السبلـ عليكم



 شاىد قرابتو للمشهود لو جده المو
 كقرابتو للمشهود عليو عمو

 مارأيكم ُب قبو٢تا من عدمو
 كاهلل يرعاكم

 شيخ ٭تِت مقبولة
 شيخ سبلـ سلمك اهلل كجزاؾ خَتا كا١تشايخ ٚتيعا

 اليست القرابو ٤تل اشكاؿ ؟
 كماسبب قبو٢تا

 كشكرا لكم شيخنا
  ليست ٤تل إشكاؿ كما سبب الرفض

 ش سبلـ كا١تشايخ الكراـ
 

 مارأيكم ُب شهادة الفرع ألصلو على أصلو اآلخر؟ ىل تقبل؟
 كمثالو:

 شهادة االبن ألمو على أبيو
 أك شهادة االبن ألبيو على أمو

 ىذه فيها تفصيل رعاؾ اهلل
خر كانت عند السلف مقبولة ١تا كانت شيخ عبدا٢تادم شهادة االبن الحد كالديو على اال

 العدالة متوافرة
 تغَتت احواؿ الناس ٓب تقبل ١تا  كلكن 

 كٚتهور الفقهاء على عدـ القبوؿ
 فصل كبعضهم 

 فقاؿ اذا كانت شهادة االبن بطبلؽ أك بينو كبُت ابيو خصومة فبل تقبل
 كبعضهم قاؿ اف كاف الولد عند احد٫تا فبل تقبل

 كانت ُب ماؿ فبل كُب غَته تقبلكبعضهم قاؿ اذا  
 كا٠تبلصة عدـ القبوؿ اال ُب حاؿ كاف االبن تقيا كال ٬تر لنفسو نفعا بشهادتو كاهلل اعلم



 
(((((())))))) 

قضية حادث مركرم نتج عنو كفاة شخص مدىوس ٣تهوؿ اٞتنسية كالديانة ٭تتمل أف يكوف 
دانة بنسبة إلاٟتق العاـ بًتكيز ا فريقية كما ُب ملف القضية. .. كقد انتهىإلمن اٞتنسية ا

جراء كىو ٓب يراجع فيها أحد.. ىل ٖتفظ إلهناء اٟتق ا٠تاص .. فما اإل% ... كأعيدت ِٓ
أـ تعاد أـ يكلف ا١تتسبب ُب اٟتادث بإيداع شيك حسب النسبة كيودع ُب بيت ا١تاؿ ككيف 

 ذلك... كجزاكم اهلل خَتا
 ككنت ال اجرم ذلكالعمل على أف ا١تداف يودع مبلغ بقدر النسبة 

 بل اكتفي بكفيل
ٖتدد موعد ال يقل عن ثبلثة أشهر كترسل ا١تعاملة لئلمارة أك احملافظة لتبليغ كرثة ا١تيت 

 كإحضار ما يلـز من ككاالت كحصر كرثة إٔب آخره
 

(((((())))) 
مدع يطلب اٟتكم على أخيو بدفع نصيبو كنصيب إخوانو من انتاج مزرعة مورثهم مدة ٜتس 

  ُِّْآخرىا عاـ  سنوات
كقد كانت ا١تزرعة خبل٢تا ُب يد ا١تدعى عليو . الذم يدعي أنو كاف مستأجرا ٢تا من كالدىم 

 قبل كفاتو .. فماتركف ؟
 با١توت انتهت  االجارة 

 فالواجب تسليم كل كارث نصيبو كللمدعى عليو اجرة عملو
 ؟ ِّكتصرؼ ا١تدعى عليو من بعد كفاة مورثو إٔب عاـ 

 ف يطالب بالنصيب من االنتاج ؟ا١تدعي اال
 

 تصرفو فيم ؟
 االنتاج للجميع

 يقدر من قسم ا٠ترباء ك٭تكم لكل كارث بنصيبو منو ؟
 ال بل يبينو ا١تدعى عليو بيمينو



كعملو ُب ا١تزرعة كإحضار ا١تعدات .. كقيامو بالزراعو ، لو اٟتق ُب مطالبة بقية الورثة بأجرتو ؟ 
 أليس كذلك ؟

 با١تذى ىذا  بلى 
 كعند ايب العباس ىو شريك ال اجَت

 قسط من الناتج بقدر عملو فلو 
 مرجعها ُب ا١تساقاة كا١تزارعة أـ ُب اإلجارة ؟

 األكٔب
 لكن شيخ اٛتد تأكد ىل العقد بُت ا١تدعى عليو كا١تورث اجارة اـ مساقاة كمزارعة

 على اف اٞتمهور على عدـ االنفساخ مطلقا
قسمُت جزء منها يسدد بو ا١تدعى عليو قرض صندكؽ التنمية اجارة .. كاألجرة مقسومة على 

 الزراعية كجزء يدفع للمورث
 فيثبت ا١تدعى عليو االجارة كيبقى على عقده

 كراجع غَت مأمور كبلـ ايب العباس
 اٞتزء الثبلثُت أظن ُب اكلو

(((((((())))))) 
 ىل تقبل شهادة ا١تدعي باٟتق ا٠تاص للمدعي باٟتق العاـ؟

 ال
 ر العجبلفش بند

 كإف عفى عن حقو ا٠تاص؟
 أليس لو مصلحة ُب أدائها؟

 بعد التنازؿ ُب الغالب ليس لو مصلحة
 ُب اٟتق العاـ ش.علي؟

 اذا تنازؿ عن اٟتق ا٠تاص قبلت شهادة ُب اٟتق العاـ
 لعدـ التهمة

 قد توجد سيما كبعض الدكائر ال ترل اٞتمع بُت اٟتقُت!
 ترل اٞتمع بُت اٟتقُت!قد توجد سيما كبعض الدكائر ال 



---- 
 احيانا التنازؿ يكوف سبق اقامة الدعول العامة فأين التهمة ىنا؟

 
 

((((((()))))))) 
 ىل ُب النظاـ الشامل إحالة باسم فتح ضبط اٟتقوقي ككذلك اٞتنائي؟

 نعم كاالهنائي كذلك
 كأنا عملت ذلك

(((((()))))) 
  استشارة

للبنك بعد كفاه ا١تالك ٍب صدر عفو عن القرض كيطالب ًب بيع عمارة مرىونو كعليها قرض 
 ابناء ا١تتوَب با١تبلغ ا١تعفو عنو الف العفو صدر ١تورثهم

  استشارة
ًب بيع عمارة مرىونو كعليها قرض للبنك بعد كفاه ا١تالك ٍب صدر عفو عن القرض كيطالب 

 ابناء ا١تتوَب با١تبلغ ا١تعفو عنو الف العفو صدر ١تورثهم
كاقع مشاهبو كرفعتها لبلفتاء كىاتفٍت الشيخ عبداهلل بن خنُت باف للورثة حق فيما  حدثت لدم

 يسقط عنهم كاف ا٢تيئة درست ذلك اال اهنا ٓب تصدر قرار كالعهد بعيد فلعلك تتصل بفضيلتو
 أما مطالبة الورثة ٔتا سقط من قرض الصندكؽ فمرجوح ُب نظرم القاصر كذلك السباب

 
 الذين طالبوا باسقط الدين فكيف يطالبوف بو بعد سقوطواالكؿ اف الورثة ىم 

 
ثانيا اف ا١تشًتم قد التـز بنقل الدين ُب ذمتو فلو رفض الصندكؽ االعفاء فسوؼ يلتـز ا١تشًتم 

 بسداده
 ثالثا ؛ انو ُب حقيقة االمر انو ليس اسقاطا بل ىو قياـ ا١تالية بالسداد

  استشارة



للبنك بعد كفاه ا١تالك ٍب صدر عفو عن القرض كيطالب ًب بيع عمارة مرىونو كعليها قرض 
 ابناء ا١تتوَب با١تبلغ ا١تعفو عنو الف العفو صدر ١تورثهم

حدثت لدم كاقع مشاهبو كرفعتها لبلفتاء كىاتفٍت الشيخ عبداهلل بن خنُت باف للورثة حق فيما 
 علك تتصل بفضيلتويسقط عنهم كاف ا٢تيئة درست ذلك اال اهنا ٓب تصدر قرار كالعهد بعيد فل

 
 

  ا١تعذرة فضيلة الشيخ
  حصل لدم التباس كيف يكوف العقار مرىوف كالبنك ىو ا١تقرض

كإذا كاف ا١تتوَب سقط عنو القرض فكيف تكوف ا١تطالبة فا١تقرض دائمان ٤تسن كما على 
  احملسنُت من سبيل

  ثانيا ىل العقار مرىوف لدل الصندكؽ اـ البنك
 جزاؾ اهلل خَتا

 
 

 ار مرىوف لصندكؽ التنمية العقارم كالعفو عن قرض الصندكؽالعق
(((((()))))) 

 شركط الكمبيالة
 ُا١تادة 

 ْٖمدهتا/ا١تادة 
 

 شركط السند ألمر
 ٕٖا١تادة 

 د ٖٗمدتو/ا١تادة 
 

 شركط الشيك
 ُٗا١تادة 



 ُُٔمدتو/ا١تادة 
 من نظاـ االكراؽ التجارية

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegu
lations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx 

(((((())))) 
 فضيلة شيخي :

مانة االزالة ألماقوؿ السادة القضاة الفقهاء ُب أخوين اشًتكا ُب احياء أرض مناصفة ٍب أرادت ا
خرٍب طالب ا١تشًتم شريكو بنصف آلعليهما أك شراء االرض فاشًتاىا أحد٫تا بدكف أذف ا

 مااشًتاه فهل ٭تق لو ذلك
 كىل يصادؽ ا١تدعى عليو على الدعول ؟

 نعم
 لعلك ٖتاكؿ الصلح بينهما..

 ضرف
 فضيلة شيخي :

مانة االزالة ألماقوؿ السادة القضاة الفقهاء ُب أخوين اشًتكا ُب احياء أرض مناصفة ٍب أرادت ا
خرٍب طالب ا١تشًتم شريكو بنصف آلعليهما أك شراء االرض فاشًتاىا أحد٫تا بدكف أذف ا

 مااشًتاه فهل ٭تق لو ذلك
 

عو ا١تدعي للبلدية فمقتضى الشراكة إذا كاف بقاء األرض كحفظها من اإلزالة متوقف على مادف
 أف يغـر ا١تدعى عليو مع ا١تدعي .

 فضيلة شيخي :
مانة االزالة ألماقوؿ السادة القضاة الفقهاء ُب أخوين اشًتكا ُب احياء أرض مناصفة ٍب أرادت ا

خرٍب طالب ا١تشًتم شريكو بنصف آلعليهما أك شراء االرض فاشًتاىا أحد٫تا بدكف أذف ا
 ٭تق لو ذلكمااشًتاه فهل 

 

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx


إذا أقر ا١تدعي بدفع ا١تدعى عليو ا١تبلغ كامبلن كأقر ا١تدعى عليو بوجود الشراكة ُب اإلحياء ، 
فيدفع ا١تدعي للمدعى عليو نصف ا١تبلغ كيلـز اآلخر بإعادة أخيو شريكان معو ، ُب نظرم 

 كمنكم نستفيد .
((((((())))))) 

 
 أصحاب النظاـ الشامل
استبلمها كانت صادرة من مكتب الرئيس كليس من قسم صحائف إذا كجد أف معاملة قبل 

 الدعول فهل يعٍت ذلك أهنا قد أحيلت إليو قبل أف ٭تيلها على مكتبنا؟
،........... 

 الذم استلمتها فيو. ؟ اليـو  ُب  صادرة 
((((((()))))) 

  كيشًتط ُب الدعول اف تكوف ٤تررة معلومة اال ُب االقرار كالوصيو
 كمثاال كاضحااريد شرحا 

 ال٘ب كقفت على امثلو ُب الكتب التصح كالتنطبق
 باجململ اك الوصية  االقرار  ُب  اهلل  رعاؾ  ىذا 
 مثاؿ
 الكيس ىذا  ُب  ٔتا  لو  أقر  اذا 

 اريد مثاال بُت مدع كمدع عليو
 كقاض ما نص حكمو

 كطريقو التنفيذ ٢تذا اٟتكم
 ُب مكة الذم  ببيتو  لو   أكصى عليهم  ا١تدعى  مورث  أف  ادعى  رجل 
 ذكر حدكده كاٟتي كا١تساحة دكف 
 ُب مكة الذم  ببيتو  لو  أكصى  عليهم  ا١تدعى  مورث  أف  ادعى  رجل 

 ىذا معلـو
 كاٞتهل نسيب

 طيب إذا أكصى لو ّتزء من البيت



 يطلب بياف ذلك كاٟتكم أليس كذلك؟
 أكصى لو ٔتاؿ ٍب مات كٓب ٭تدد ا١تاؿ

(((((()))))) 
 عقد نكاح ألطراؼ أجانب إقاماهتم منتهية.... ىل من ٥ترج

…… 
 ال ٥ترج فيما أعلم

 فبل بد اف تكوف اإلقامة سارية ا١تفعوؿ.
 

((((()))))) 
 

 قالوا لك: الدكائر التجارية أـ ٞتنة ا١تنازعات ُب األكراؽ التجارية؟
 
 

 التعليمات . نصها : أال يرل فضيلتو أف القضية من اختصاص احملاكم التجارية حسب
 

كعليو أجيب أصحاب الفضيلة بأ٘ب الأرل أف ىذه القضية من اختصاص احملاكم التجارية كا٪تا 
 ىي من اختصاص القضاء العاـ حسب التعليمات

أظنهم يقصدكف لفظ احملاكم التجارية باطبلقو، فتشمل تلك اللجاف شبو القضائية .. كاٞتارم 
تصاص بقضايا الكمبيالة كالشيك كالسند ألمر (كأصل عليو العمل أف اللجنة ينعقد ٢تا االخ

 عاـ)
 قالوا لك: الدكائر التجارية أـ ٞتنة ا١تنازعات ُب األكراؽ التجارية؟

 
 

 نصها : أال يرل فضيلتو أف القضية من اختصاص احملاكم التجارية حسب التعليمات .
 



منها ٖتولت من كوهنا  الكمبيالة ٢تا شركط شكلية معينة نص عليها النظاـ كإذا ٗتلف شرط
 كرقة ٕتارية خاضعة ألحكاـ القضاء التجارم لورقة مداينة أك إقرار إلثبات حق ..

كبالنسبة للمدعي ا١تد٘ب فهو با٠تيار حسب مانص عليها فقهاء القانوف التجارم من إقامة 
القضاء كبالتإب يسقط حقو ُب امتيازات  -العامة  -الدعول ُب احملاكم التجارية أك ا١تدنية 

التجارم من السرعة ُب التنفيذ دكف دعول كعدـ اإلنظار إٔب ميسرة كعدـ اإلنظار كما ُب 
 نظاـ احملكمة التجارية ٥تالف ألحكاـ الشريعة

(((((())))) 
١تا كلد ابنو نسبو ألبيو كٝتاه باسم أخ لو متوؼ فأصبح ُب الظاىر حسب ا٢توية أخا لو بينما 

من األحواؿ إلثبات بنوة االبن ألبيو دكف جده كأف اٝتو غَت اٝتو ىو ابنو كقد جاءتٍت معاملتو 
 الذم ُب ىويتو

 فما العمل؟
 ٭تضر شاىدين كمزكيُت ٢تم كتثبت اإلهناء كتعيد ا١تعاملة لؤلحواؿ

(((((()))))) 
رجل حصل لو حادث كادين بنسبة مائة با١تائة كتوفيت زكجتو معو كلو ابناء قصار ليس 

 كيطلب اف تسمع الدعول ضده بالدية فمن يقدـ الدعول لوالدهتم كارث سواىم
 ليس للولد مطالبة كالده إال بنفقتو

 الشيخ ابن خنُت حفظو اهلل لو مؤلف دعول الولد على كالده كنقل ما٬تيز ا١تطالبة بالدين
(((())))) 

 
 ما رأم أصحاب الفضيلة بشهادة ابن االبن ُب حصر جدتو . ككالده كارثها كمتوَب .

 قبولةغَت م
ُب حصر اإلرث من نظاـ ا١ترافعات ُب باب كل من كانت كراثتو مظنونة ٯتنع من الشهادة 

 كالتزكية
 عفوا ُب باب حصر اإلرث

 
 شكر اهلل لك فضيلة الشيخ ماجد كلكم أصحاب الفضيلة .



 بن كابن البنت غَت الوارثُت ُب اٟتصر مع كجود آبائهماللكن ما رأيكم ُب شهادة ابن ا
 

 خالد ال تقبل ع قوؿ اٞتمهور نفسها شيخ
 

(((((()))))) 
أنبو أصحاب الفضيلة قضاة احملاكم اٞتزائية بأف يصدركا األحكاـ ُب صكوؾ كليس ُب قرارات 

 اٟتادية كالثمانُت بعد ا١تأية من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية اٞتديد. بناءن على ا١تادة 
دة احملددة فيكتسب اٟتكم القطعية فيما عدا ك أنبو أنو إذا ٓب يقدـ ا١تعًتض اعًتاضان خبلؿ ا١ت 

قضايا القتل كالقطع كالرجم كالقصاص ُب النفس أك فيما دكهنا فيجب رفعها حملكمة االستئناؼ 
 بناءن على ا١تادة الرابعة كالتسعُت بعد ا١تأية من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية اٞتديد.

طلب التدقيق فقط فهل يفهم منها ش عمر جزاؾ اهلل خَتا ا١تادة نصت على سقوط حقو ُب 
 عدـ رفع اٟتكم كالسابق؟؟؟

 ٓب ينص على اكتساب اٟتكم القطعية أليس كذلك شيخي؟؟
ش عمر جزاؾ اهلل خَتا ا١تادة نصت على سقوط حقو ُب طلب التدقيق فقط فهل يفهم منها 

التدقيق فبل إذا سقط حقو ُب طلب                              عدـ رفع اٟتكم كالسابق؟؟؟. 
يرفع لبلستئناؼ كيكتسب اٟتكم القطعية إال قضايا القتل كالقطع كالرجم كالقصاص فيجب 

 رفعها لبلستئناؼ بكل حاؿ.
أنبو أصحاب الفضيلة قضاة احملاكم اٞتزائية بأف يصدركا األحكاـ ُب صكوؾ كليس ُب قرارات 

 إلجراءات اٞتزائية اٞتديد.اٟتادية كالثمانُت بعد ا١تأية من نظاـ ا بناءن على ا١تادة 
 ---- 

شكر اهلل لكم فضيلة شيخنا عمر ، كىل يشمل ذلك إذا كاف اٟتكم بصرؼ النظر لعدـ 
 االختصاص أك عدـ الصفة ُب قضية جزائية ؟

 اآلف ىل ٖتاؿ ٚتيع القضايا اٞتنائية للمحكمة اٞتزائية؟
((((((()))))) 

 



كأراد كتابة البيت باٝتهن ؛ فما الطريقة الشريعة يا مشايخ رجل صحيح كذريتو بنات كلو عصبة 
 ُب ذلك ؟

  اإلفراغ لدل كتابة العدؿ
 ىل تصح يا شيخ ؟

 أال ينظر كجود الوالدين من عدمو
 إذا ٓب يكن لو أبناء فتصح

٭تدد          ---ال  -------  كىل على االستئناؼ مباشرة عملو ُب الًتافع لديو؟. 
بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظاـ اإلجراءات  -انتقالية  اجمللس األعلى للقضاء فًتة

 لتباشر بعدىا ٤تاكم االستئناؼ اختصاصاهتا كفقان لنظاـ القضاء. -اٞتزائية 
كما العمل فيما ٓب يضبط من القضايا اٞتنائية احملالة إٔب العامة ؟ إذ إنو جاء ُب الفقرة السادسة 

 ستمر احملاكم العامة ُب نظر القضايا اليت ضبطتها ) ،،من آلية العمل التنفيذية ( أنو ت
فماذا عن القضايا اٞتديدة اليت ٓب تنظر سواء ما أحيل قبل نشر النظاـ أك بعده ، ىل 

تستمر احملاكم ----------------------للمحكمة العامة كالية ُب فتحها ؟
احملاكم اٞتزائية اختصاصاهتا فإذا العامة ُب نظر القضايا ا١تضبوطة كغَت ا١تضبوطة إٔب أف تباشر 

باشرت اختصاصاهتا بعد انتهاء الفًتة االنتقالية اليت ٭تددىا اجمللس فحينئذو يأٌب التفريق بُت ما 
  ضبط كمآب يضبط فما ضبط فيكمل كمآب يضبط فَتسل للجزائية.

(((((()))))) 
 السبلـ عليكم أصحاب الفضيلو

تقداـ ُب الرياض كىو من خارج الرياض كدفع للمكتب رجل اشًتل عاملو منزليو من مكتب اس
نصف ا١تبلغ كذلك لتجربة العاملة فلم يرغب با٠تادمو كأرجعها للمكتب خبلؿ فًتة التجربو ك١تا 

استلم ا١تكتب ا٠تادمة أغلق ا١تكتب كاٞتواؿ كٓب يرجع ا١تبلغ الذم استلمو كىو نصف قيمة 
  العاملة

 فما ىو اسهل الطرؽ ليظفر ْتقو
 شيخ خالد /ال

 ىذه استشارة سابقة قد تستفيد منها :
 



 
 
كا١تكتب ٓب  لاير الجل احضار خادمة  َََُِشخص يدعي على مكتب استقداـ يطالب  

 ٭تضر ا٠تادمة
 فهل ىي من اختصاصنا

 اـ من اختصاص مكتب العمل
 افيدكنا .... من اختصاص مكتب العمل

 
 
كا١تكتب ٓب   الجل احضار خادمة لاير َََُِشخص يدعي على مكتب استقداـ يطالب  

 ٭تضر ا٠تادمة
 فهل ىي من اختصاصنا

 اـ من اختصاص مكتب العمل
 افيدكنا ..

 
) من الئحة ْٓىي من اختصاص احملاكم العامة حسب االختصاص النوعي استنادا للمادة (

 شركات االستقداـ ا١ترفقة بعاليو
 كىذا تتمة لو :

 
 
 القركب سيفيدكم:ش ابا باسل ىذا نقاش سابق ُب  
 
= 

 -حفظو اهلل  -فيو تفصيل أفدتو من ش نبيل اٞتربين 
 إف كاف ا٠تبلؼ ُب العقد كالشركط الوارده فيو فليست من اختصاص احملاكم.

 كإف كاف يطالب ٔتبالغ ماليو فهي من اختصاص احملاكم.



 كفيو ماده تنص على ىذا أظنها ُب نظاـ العمل كالعماؿ أنسيتها اآلف.
====== 

شيخ عبدالعزيز ما أكردتو من رأم الينطبق على الدعول ضد مكتب االستقداـ ؛ لوجود تعميم 
 نص على اختصاص االدارية ، كنظاـ العمل ٮتتص بعقود العمل بُت العامل كرب العمل

----- 
 شيخنا الكرٙب ليتك تذكر رقم التعميم أك تارٮتو نظرا ٟتاجيت لو كفقك اهلل

====== 
 ُِْٔ/ِ/َُّب   ِّٗٓ//تُّرقم التعميم 

===== 
 ٓتصوص اختصاص احملاكم ُب نظر الدعاكل ضد مكاتب االستقداـ :

)(((((((()))))))) 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 كبعد التحية كالتقدير لشخصكم الكرٙب:
أقدـ لكم نسخيت ا٠تاصة من نظاـ ا١ترافعات الشرعية اٞتديد الصادر با١ترسـو ا١تلكي رقم 

ىػ موضَّحنا فيو ما اختلف فيو النظاـ اٟتديث عن النظاـ السابق، ُّْٓ/ُ/ِِ) كتاريخ ُ(ـ/
 كمعو لوائح نظاـ ا١ترافعات الشرعية السابق، كل الئحة مع ما يناسبها من النظاـ اٞتديد.

تزكيدم ٔتا تقع عليو عينكم فيو من خطأ أك ما يدكر بو  -بارؾ اهلل فيكم-كأطلب منكم 
 اقًتاح.قلبكم من 

 سائبل ا١تؤب عزكجل أف ٯتدكم بالصحة كالعافية كالتوفيق ُب الدنيا كاآلخرة.
 كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 
 ٤تبكم

 نبيل بن عبد الرٛتن اٞتربين
 القاضي ٔتحكمة الرياض العامة
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ا١تدعي أعطى شقيقو ككالة إلهناء إجراءات دفن ابنو ُب اليمن فقاؿ بأنو استغل الوكالة لتجميع 
اضي النظر لعدـ ٖترير أمواؿ كيطلب منو إعادهتا فسئل ىل لديك بينو قاؿ ال ٍب صرؼ الق

 الدعول كعدـ ٖتديد ا١تبلغ.
 

 اآلف ا١تدعى عليو يقوؿ ىذه كيدية كاهتامو ٕب با٠تيانو اطلب تعزيره ؟ ىل تعترب دعول كيدية ؟
 
 

ارل اف تطلب منو البينو على اهنا كيدية كتفهمو اف ا١تطلوب ما يبُت كيوضح كوهنا كيديو كاال 
صا اف الدعول صرؼ النظر عنها لعدـ ٖتريرىا كعدـ ٖتديد فلو ٯتينو فبلصل براءه الذمو خصو 

 ا١تبلغ
.... 

 إذا ثبت كذبو ُب دعواه فهي كيدية كإال فبل
(((((()))))) 

 ُْىل يلـز عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى اـ يكتفى بإقرار االـ حيث اف عمر البنت 
 سنة
… 

 *إثبات البلوغ كالرشد ال يلـز منو الكتابة للمستشفى
 كإ٪تا اهناء من ا١تؤب عليها مع شاىدين كمزكيُت

 كإف أمكن مصادقة الوليو فهو أفضل
  سنة يغلب على الظن بلوغها باٟتيض ُْكيذكر ضمن اإلهناء تاريخ ا١تيبلد فمن بلغت 

https://db.tt/KIhvR8zo
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* كال ٮترج بو صك بل يهمش على صك الوالية بثبوت البلغ كالرشد ٔتوجب ما ضبط كيرسل 

  يسلم للوليو١تصدره لنقل التهميش ٍب
 ُْىل يلـز عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى اـ يكتفى بإقرار االـ حيث اف عمر البنت 

 سنة
 
 

هنم سيعودكف إليك غالبا لكوف التقاعد كسواىا ال أل ُٓرأيي أف ال تثبت البلوغ إال بعد ٘تامها 
 ف الركاتبكال يقبلوف ككالة كسيتضرركف بتوق ُٓيقبلوف إال صك كالية على من دكف 

(((((()))))) 
أرض ٦تلوكة المرأة كبَتة ُب سن باعتها على ابنة ابنها ، ٍب تقدمت إحدل بنات ا١ترأة الكبَتة 
ٔتوجب ككالة بدعول ضد ابنة االبن بطلب فسخ البيع للغنب الفاحش ُب الثمن ، كقد ثبت 

رأة الكبَتة ُب سن كاف ذلك بتقدير أىل ا٠تربة ، ا١تدعى عليها اآلف تدعي بأف البيع ٢تا من ا١ت
على سبيل احملاباة ٢تا ألهنا ابنة ابنها كتولت رعايتها بعد كفاتو .. طبعا ال بينة ، علما أف 

 صاحبة األرض تنكر البيع أصبل !! كالسؤاؿ : ىل يعترب بيع احملاباة كا٢تبة اليلـز إال بالقبض ؟
 

 األرض بيعت بستة اآلؼ ، كقيمتها ستوف ألفا .
 -كىو حكم الزكجة -ل إساءة عشرة بيعث فيها اٟتكماف ٍب حضرا كرأل أحد٫تا مشاٮتي دعو 

الفسخ ببل عوض كطلب الثا٘ب مهلة لتداكؿ الصلح ٍب ٓب ٭تضر ىذا اٟتكم بعد تلك اٞتلسة 
جلسات كحضر الزكج ُب اٞتلسة اليت تلت طلب اٟتكم كطلب مهلة إلحضار اٟتكم  ثبلث  

ضر كقد طلب قبل بعث ٍب ٓب ٭تضرا جلستُت علما بأف الز  كج طلب بالقوة اٞتربية كٓب ٭تي
 اٟتكمُت بالقوة اٞتربية أكثر من مرة فما رأيكم؟

قضايا الزكجية، كخاصة اذا ثبت كجود اإلساءة كاٟتيف كالظلم.. االسراع بالبت فيها، ألف 
 إال اهلل! الزكجة تتجرع األمرٌين .. كال ناصر 

 
 ٕتاكبو كألف ا١ترأة تضررت من فعلوكماذا تنتظر افسخ النكاح لعدـ 



((((()))) 
ش عيسى ا١تبلحظة موضوعية كتتعلق بأصل اٟتكم كا٠تلف ليس لو حق التعرض ٟتكم السلف 

 ماداـ اٟتكم قائما كلو كاف ذلك بتوجيو االستئناؼ
(((((()))) 

 
 

 أصحاب الفضيلة فتح اهلل عليكم .
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 قو .المطلق أثبت ط
 ث .الكصفتو طالق ٍب طالق ٍب طالق .قاصدا تطليقها بالث

 ككجهناه ُب الصك ١تراجعة اإلفتاء عند رغبتو ا١تراجعة كقد راجعهم فلم يفتوه لصدكر صك .
 قو . كزكجتو تصادقو على ذلك .الختياره حاؿ طالكىو اآلف يدعي شدة غضبو ا١تفقد 

 فما رأيكم .
ؽ كاٟتاؿ ىذه مع الرجوع عن الكيهمش بعدـ كقوع الطىل يطلب منو البينة على غضبو 

 اٟتكم السابق ؟
-----  

كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو يا شيخ خالد كما ال ٮتفى بأف األصل ىو أف يطلق الزكج 
زكجتو كىو ُب حاؿ الرضا فماداـ أنو دفع بإيقاع الطبلؽ ا١تذكور لزكجتو كىو ُب حاؿ الغضب 

لك كظهر اؾ بعد مناقشتو ما يؤيد ما دفع بو فأرل بأف ٭تلف كال داعي كا١ترأة مصادقة على ذ
ىذا رأم ك٭تتمل  البينة منو ٔتا أف زكجتو مصادقة على طبلقو ٢تا ُب حاؿ الغضب  لطلب 

 الصواب كا٠تطأ كاهلل أعلم
 أما النص عػػػػلػػػى مراجعة اإلفتاء ُب صك إثبات طبلؽ فغَت مناسب ، القضاء مرجع اإلفتاء ال
العكس ، ك من أراد الفتول فبل يقربٌن احملكمة ك ليتجو لدار اإلفتاء ، أما إذا جاء للمحكمة 

 فبل يسعها إال الفصل ُب اإلثبات
(((((()))) 

 



 سائل يسأؿ أيها الكراـ :
كتب كرقة فيها كصيتو ، فهل األفضل توثيقها ُب صك من اآلف ؟ أك الوصي يوثقها بعد كفاة 

 ا١توصي
.،....... 

 عم من احملكمة كيوثقها االفن 
((((()))) 

 
إذا ركب ا١تصدر مع ا١تركج كبعد نصف ساعة نزؿ كمعو حبو كالشهود ٓب يشاىدكا االستبلـ ىل 

 تعترب شبهة قويو مع قرينة االتصاؿ با٢تاتف ؟
 خاصة كأف ا١تصدر غاب عن أنظارىم فًتة

 عليها غيبتو يشكل  لكن  شبهة 
 ركج فتتقول الشبهة جدان.إذا كاف ا١تبلغ ا١ترقم مع ا١ت
 ىل فتشوا ا١تصدر كسيارتو

 
 ىل اتصلوا بو كنسق ا١تصدر معو

 
 ىل رقم اٞتواؿ الذم معو ىو الرقم الذم نسق عن طريقو

 ىل فتشوا ا١تصدر كسيارتو
 

 ىل اتصلوا بو كنسق ا١تصدر معو
 

 ىل رقم اٞتواؿ الذم معو ىو الرقم الذم نسق عن طريقو
... 
 

كعثر معو على نفس اٞتواؿ ا١تنسق فقط اليوجد مبلغ مرقم كاليوجد شهادة تفتيش ا١تصدر 
 موصلة كال ربع موصلو كغياب ا١تصدر نصف ساعة !!



 التهمة ُب نظرم متوجهة
 لكن ليست قوية

(((((()))))) 
 

  أصحاب الفضيلة
 متوفية عن زكج كأخت ألـ .

 ثة أبناء عم أب أشقاء .الكث
 عنهم .ال النظاـ سؤاكما كجدت ُب نظاـ ا١تواريث ُب 

 
  يستقصي ٚتيع العصبةال يظهر أف النظاـ 

 ما رأم أصحاب الفضيلة ىل جربتم ذلك
 كيف عم اب اشقاء

 
 ابن عم شقيق ألب ا١تتوفية

 
 أبا ياسر ما السؤاؿ ؟

 ـ .الفضيلة الشيخ س
 متوفية عن زكج

 كأخت ألـ
 يوجد سول ابناء أعماـ أبيها األشقاءال كْتثت عن العصبة 

 كجدت نظاـ ا١تواريث اللي ُب الشامل تطرؽ ٢تم .كما 
 فهل ىم عصبة كارثوف ك نظاـ ا١تواريث ال يعتمد عليو حيث ٓب يتوصل ٢تذه العصبة ؟

 نعم ىم العصبة كيرثوف أبا ياسر 
 ٢تم ؟ ٓب. يتوصل  ككيف 

 يهوف ا١تشايخ .ال ـ كاليعٍت يا شيخ س
 ء عصبة . كٓب يظهرىم .العل ىؤينبغي اٟتيطة من نتايج برنامج ا١تواريث فإنو ٓب ٬ت



 عاصب ىل. يوجد  الربنامج  يسألك  أٓب 
 ب .البلى كانتهى إٔب ابناء العم 

 كٓب يصل للسؤاؿ عن أبناء عم األب الشقيق
 كىم ابناء عم شقيق ألبيهم

 
(((((()))))) 

 
اصحاب الفضيلة.السبلـ عليكم.ماىي اجراءات اصدار صك اذف برىن صك لصاّب صندكؽ 

 العقارم.كصاحب الصك كبَت ُب السن.كعليو كالية التنمية
 

  التأكد من سرياف مفعوؿ الصك
  خطاب الصندكؽ 
  الغبطة من ىيئة النظر ثبوت  
  معدالف. على. الغبطة شاىداف  
 كبا٢تناء كالعافية 

 االستئناؼ ليس لو اختصاص..
 لو ليس 

((((()))))) 
 ؾ كجو لرفعو لبلستئناؼ؟مشاٮتنا ٖتويل الصك من زراعي إٔب سكٍت ىل ىنا

  ال كجو لرفعو لبلستئناؼ
 بل ىو اقرار من ا١تالك كموافقة من اٞتهة ا١تختصة

(((((())))) 
 سنةِٔشاب عمره 

 سرؽ سيارة كصاحبها تنازؿ عن حقو ا٠تاص
 

 يطلب التعزير ا١تشدد كا١تدعي العاـ 



 ْتقو
 منو ا١تدعى عليو حضر كأقر بفعلتو كأظهر التوبة كالندـ على مابدر

 
 كلو ُب السجن ستة أشهر

 مارأم الزمبلء
 تكفي

 ىل عليو سوابق
 ال

(((((()))))) 
 حكم تنفيذ زيارة ك ٓب ٧تد داران اجتماعية لتسليم األطفاؿ للزيارة كوف الزيارة مسائية ما اٟتل ؟

......... 
 التنفيذ نظاـ  راجع 

((((())))) 
 ا١تشايخ الكراـ

 امرأة تطلب اثبات الطبلقت
  حضر الزكج أنكر ذلكك١تا 

 كبينة الزكجة شهادة أخيها حيث أنو يشهد بأف الزكج قاؿ لو طلقت أختك
 كالزكج ينكر ما شهد بو األخ

 فما رأيكم
الشهادة غَت موصلة ؛ ألنو ٓب يشهد بالتطليق ، كإ٪تا با٠ترب عن التطليق، كالبد إما إقراره أك بينة 

 تشهد بالتطليق ..
(((((()))))) 

 األصل فبل ٖتتاج حكم الرباءة ىي
 

====== 



قد يكوف ا١تراد بو براءتو من شيء قد ثبت عليو ال للعمل بأصل الرباءة ٍب إنو قيل قدٯتا (ليس 
ثل) كالذم يظهر من السياؽ أف ا١تراد توضيح عدـ استعماؿ 

ي
من عادة الفيحل الوقوؼ عند ا١ت

 حيث للتسبيب
 

..... 
!! ، ك األمر ال  ٍب يعرض على القضاء ليثبت الرباءة ال اعلم شيئان يكوف ثابتان على ا١تتهم 

  ٮتص مثل فتأمل ، ك قدٯتا قيل } إذا تأمل الفحل تبُت لو أال مثل {
 كقيل أيضان } ما مٌنا إال راد ك مردكد عليو ... {

======= 
أما قولك ال أعلم فإف (فوؽ كل ذم علم عليم) كإ٪تا تقبل ىذه العبارة ٦تن عرفت إحاطتو  

ا١تغٍت لكن خذ مثاال كأف ييتهم شخص بأنو قتل فبلنا ُب الرياض كتقـو عليو قرائن  كصاحب
 بذلك كتشهد بينة من شاىدين بأنو ُب تلك الليلة ُب الوقت نفسو كاف ُب (النمسا)

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبو علي العيسي 



 المجموعة الرابعة من االستشارات القضائية
(((((())))) 

 أصحاب الفضيلة نفع اهلل بكم
 استشارة

 
 سنة بالغة ) ُْسنة ، البنت  ُِا١تدعية متزكجة كتطلب حضانة كلديها ( االبن 

 
 بيهم كىو ا١تدعى عليو .ألأبو االكالد متوَب كىم االف عند جدىم 

 
 زكج ا١تدعية ال مانع لديو من احتضاهنم . -
 

 ما رأيكم خاصة إف زكجها اٞتديد رضي باٟتضانة .
  ، ك حديث أنت أحق بو مآب تنكحي..األـ أحق باٟتضانة من اٞتد 

 
 حاؿ كجود الزكج ، ك أيضان من ا١تتقرر فقهان أف جنس النساء مقدـ على الذكور ُب اٟتضانة

مع مبلحظة أف أعمار األكالد يظهر منها أهنما بالغاف ! فا١تسألة ضم ك رعاية أقرب من 
 اٟتضانة

كما قدمت األـ على األب ١تا استويا ، كقاؿ ا٠ترقي: "كالصواب : تقدٙب األنثى مع التساكم ،  
فبل كجو لتقدٙب الذكر على األنثى مع مساكاهتا لو ، كامتيازىا بقوة أسباب اٟتضانة كالًتبية 

 فيها".
ابن القيم: "كقد ضبط ىذا الباب شيخنا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بضابط آخر . فقاؿ : أقرب 

ضانة كالية تعتمد الشفقة كالًتبية كا١تبلطفة  ما يضبط بو باب اٟتضانة أف يقاؿ : ١تا كانت اٟت
كاف أحق الناس هبا أقومهم هبذه الصفات كىم أقاربو يقدـ منهم أقرهبم إليو كأقومهم بصفات 

اٟتضانة . فإف اجتمع منهم اثناف فصاعدا ، فإف استوت درجتهم قدـ األنثى على الذكر، 
لى ا٠تاؿ ، كالعمة على العم ، كاألخت فتقدـ األـ على األب ، كاٞتدة على اٞتد ، كا٠تالة ع



على األخ . فإف كانا ذكرين أك أنثيُت ، قدـ أحد٫تا بالقرعة يعٍت مع استواء درجتهما ، كإف 
اختلفت درجتهما من الطفل ، فإف كانوا من جهة كاحدة ، قدـ األقرب إليو ، فتقدـ األخت 

ن جهتُت ، كقرابة األـ كقرابة األب مثل على ابنتها ، كا٠تالة على خالة األبوين ... كإف كانوا م
العمة كا٠تالة ، كاألخت لؤلب ، كاألخت لؤلـ ، كأـ األب ، كأـ األـ ، كخالة األب ، كخالة 

/ ٓاألـ قدـ من ُب جهة األب ُب ذلك كلو على إحدل الركايتُت فيو" انتهى من "زاد ا١تعاد" (
ّْٖ - ُْٓ. ( 

ى مع التساكم ، كما قدمت األـ على األب ١تا استويا ، كقاؿ ا٠ترقي: "كالصواب : تقدٙب األنث
فبل كجو لتقدٙب الذكر على األنثى مع مساكاهتا لو ، كامتيازىا بقوة أسباب اٟتضانة كالًتبية 

 فيها".
--- 

 ىل الوالية ُب ىذا كاٟتضانة؟ -ُ
 لعلك تفيدنا با١ترجع مشكورا. -ِ

  فضيلة الشيخ شادم :
 أرل :

 بلوغ الولد.ييتأكد من عدـ  -ُ
 ييدخل الزكج كيقرر رضاه بكوف الولد ُب حجره .. -ِ

إذا حصل ذلك فإف اٟتضانة لؤلـ كلو كانت متزكجة ، السيما أف اٟتاضن اآلف ىو اٞتد كليس 
 اٞتدة..

كما أف األقرب عدـ سقوط حق األـ ا١تتزكجة ُب اٟتضانة إذا رضي زكجها بذلك ، كىو ما 
ُب معرض ذكره لبعض األحكاـ  -، حيث قاؿ  ْْٖ/  ٓا١تعاد قرره ابن القيم ُب زاد 

: ( الثالثة : أف الزكج إذا رضي  -ا١تأخوذة من حديث الرباء بن عازب ُب قصة ابنو ٛتزة 
 باٟتضانة، كآثر كوف الطفل عنده ُب حجره ٓب تسقط اٟتضانة ، ىذا ىو الصحيح ) ا.ىػ.

 كاهلل أعلم ..
 شيخ شادم :

 لشافعي : أف حضانة األـ تسقط بالزكاج .مذىب أٛتد كمالك كا



كافقو عليو ابن سعدم ،  -من عدـ سقوطها إذا رضي زكجها  -كالذم اختاره ابن القيم 
كاستدال بأدلة منها اٟتديث ا١تذكور ، كألف سقوط حقها ألجل قيامها ْتق زكجها ، فإذا رضي  

 كاف لو ذلك ..
، فهناؾ كجو ُب ا١تذىب أف اٟتضانة لؤلـ ،  كإذا كاف زكجها الثا٘ب من عصبة االبن احملضوف

 ككجهو صاحب الفركع .
 فيما ٮتص االستشارة ُب اٟتضانة فاالثنُت جاكزا سن اٟتضانة

  كفيو ْتث ُب ٣تلو العدؿ
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=ْ&IDd=ٓٗ 

كا١تهم كما تعلموف مصلحو االبن اك البنت فبليقر بيد من اليصلحو كال يصونو كىذه يتحرىا 
 القاضي من خبلؿ مايظهر لو من حاؿ االبوين اعانك اهلل كسددؾ

كارل اف ٖتضر البنت كاالبن كتسمع منهما قبل كل شي فقد يظهر لك مآب يظهره االبواف كاال 
 سيخَت فبلبد من حضور٫تاكاالبن  فالبنت بالغو 

 كانت رايت اف تناقشهما مع عدـ حضور ا٠تصماف فاراه حسنا
 
 

((((((()))))) 
 

 اٞتديد ُب نظاـ اإلجراءات اٞتزائية
http://twitmailsّ.sّ-website-eu-west-

ُ.amazonaws.com/users/ُُُِٕٖٔٔٗ/ُْ/attachment/%dٖ%aٕ
%dٗ%ْٖ%dٖ%ac%dٖ%af%dٗ%ٖa%dٖ%af%َِ%dٗ%ُٖ%dٗ%
ٖa%َِ%dٗ%ٖٔ%dٖ%bٖ%dٖ%aٕ%dٗ%ٖٓ%َِ%dٖ%aٕ%dٗ%

ْٖ%dٖ%aٓ%dٖ%ac%dٖ%bُ%dٖ%aٕ%dٖ%aُ%dٖ%aٕ%dٖ%
aa.pdf 

((((((()))))) 
 أصحاب الفضيلة :

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=4&IDd=59
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf


 
 رجل دفع آلخر ٜتسوف ألف

 من أجل أف يتنازؿ عن قرض البنك العقارم ، كا١تشًتم ٓب يسجل فيو
 
 

 ا١تشًتمٍب البائع رفض التنازؿ كرفض إرجاع ا١تبلغ الذم دفعو 
 
 

 ؟ مارأيكم ُب ىذا العقد 
....... 

الذم يظهر أف العقد فاسد الشتمالو على شراء ماؿ ٔتاؿ لكن يبقى ُب ذمة الطرؼ اآلخر 
ا١تبلغ ا١تعقود عليو .ىذا بيع حق ،، كىناؾ ْتوث ُب ىذا الباب ، من ضمنها االعتياض عن 

 أشار ٢تذه ا١تسألة ٓتصوصها ..اٟتقوؽ كااللتزامات للدكتور عبدالرٛتن السند .. كقد 
 أظن الشيخ عبدالكرٙب ا٠تضَت ما٬تيزه

  ىذا البحث الذم ذكره الشيخ عصاـ 
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/ََُِ/َُاٟتقوؽ/-

-بن-عبدالرٛتن-د.-ا١تعاصرة-تطبيقاهتا-عنها،-االعتياض-ضوابط-،ماليتها-كااللتزامات
 docالسند.-عبداهلل

http://ar.m.islamway.net/fatwa/َُِّٔ 
 

 السؤاؿ: ما حكم شراء قرض صندكؽ التنمية العقارية قبل البناء؟
 

 الشيخ خالد ا١تشيقح
 جزاكم اهلل خَت أصحاب الفضيلة

 
 أردت معرفة ترجيحات الزمبلء الكراـ

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
http://ar.m.islamway.net/fatwa/36012


 كإال فا١تسألة ٥تتلف ُب تكييفها
 قرض جر نفع فحرمها منهم من جعلها

 كمنهم من جعلها بيع للحقوؽ فأجازىا ..
 

 كاألكثر من العلماء على حرمتها .
 

 ٦تنوع نظاما بيع حق الصندكؽ
 

 فتول اللجنة الدائمة على ا١تنع ..
 

 طيب ياشيخ ماقوؿ ا١تشًتم كمن ا١تدعي منهماكماذا يطلب
 ا١تدعي ىو من دفع ا١تبلغ كيطلب ارجاعها

 قرض صندكؽ التنمية العقارم :س / ما حكم بيع 
 

 ج / أختلف العلماء ُب حكم بيع القرض العقارم على قولُت :
 

 القوؿ األكؿ : عدـ جواز ىذا البيع ،
 ك٦تن قاؿ بو:

  اللجنة الدائمة برئاسة ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رٛتو اهلل -ُ
 الشيخ ٤تمد بن صاّب العثيمُت -ِ
  اؿ الشيخ مفيت عاـ ا١تملكةالشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل -ّ
 الشيخ صاّب بن فوزاف الفوزاف -ْ
 الشيخ عبداهلل بن ٤تمد ا١تطلق -ٓ
 الشيخ صاّب بن ٤تمد اللحيداف -ٔ
 الشيخ ٤تمد بن سعود العصيمي -ٕ
 الشيخ يوسف بن عبداهلل الشبيلي -ٖ



 الشيخ ناصر بن سليماف العمر ... كغَتىم الكثَت -ٗ
 
 

 ىذا البيع بشرط إتباع األنظمة ُب ذلك( موافقة صندكؽ التنمية العقارم )القوؿ الثا٘ب : ٬توز 
 ك٦تن قاؿ بو :

 )َُالشيخ عبداهلل بن سليماف بن منيع ( -ُ
 )ُُالشيخ خالد بن علي ا١تشيقح ( -ِ
 )ُِالشيخ سليماف بن عبداهلل ا١تاجد ( -ّ
 

 يوافق على نقل القرض من مبلحظة : صندكؽ التنمية العقارم ُب ا١تملكة العربية السعودية ال
 اسم ا١تقًتض إال بعد بنياف ا١تنزؿ كتسديد قسطُت

 
 

 ركابط مصادر الفتاكل :
 

ماداـ البائع رفض التنازؿ كا٘تاـ العقد كا١تشًتم يطلب ارجاع ا١تبلغ فقد اتفقا على عدـ ا١تضي 
استلمو كالحاجة لبحث ُب عقد٫تا كعليو فا١تتعُت اٟتكم على البائع بارجاع ا١تبلغ اف ثبت انو 

 صحة العقد من عدمو
(((((()))))) 

 فيو مسألة
 ألف فما رأيكم هبذا العقد؟ ََِلو باع الزكج لزكجتو أرضو كفيو قرض الصندكؽ ب 
 

 كيف القرض على االرض ؟
  مسألة
 صورهتا

 الزكج نزؿ لو القرض كليس عنده أرض



قرض عليو فأنزلو على األرض ببناية الزكجة عندىا أرض باعتها على الزكج ٔتبلغ لكي ينزؿ ال
 بناء عليها

 ألف لاير ٍََِب باع الزكج األرض عليو مرة أخرل ٔتبلغ 
 

 كاين موضع االشكاؿ ياشيخ
 ىو سؤاؿ فقط عرض

اتعٍت انو اشًتل االرض منها حقيقو كنزؿ القرض عليها كبعد البناء اراد بيع البناء كاالرض على 
 نفس الزكجو

 ىكذا فهمت
  اٟتقيقة ىي اليت عمرت ٔتا٢تاكنعم لكن 

 كجزء منو من قرض الصندكؽ
 ألف ٔتا فيها ٍََِب باع ٢تا األرض ب

 كماذا يطلبوف
 ىل العقد صحيح كليس عليو غبار فقط

 ىذه الصورة قد ٭تصل فيها حيلة على النظاـ ألف الصندكؽ لن يعطي القرض إال ١تن لو أرض
  العقد ٓب يسجل بالطرؽ النظامية

 يذىب عليهم القرضلكي ال 
 كإ٪تا سجل خارجيا

 بورقة فيها شهود كتبصيم
كما ذكرت ياشيخ ُب شاف اٟتيلو كاٟتيل التنقضي كلكن الزكجو تريد اف تثبت حقها ُب 

 االرض
 كاٟتيل قد تكثر ُب الوثائق للمنح اٞتديده كسيكوف فيها إشغل للمحاكم

 (((؟(()))))))
 عاجل

 ارة كاٟتكم فيهادعول حضانة ىل البد من تقرير الزي
 



 فعلت فهو أحسن كاف  ال 
(((((()))))) 

 يا مشايخ
 ٝتعنا دعول ا١تدعي العاـ

 كاجابة ا١تدعى عليو
 كٝتعنا دعول ا١تدعي ا٠تاص

 كاجابة ا١تدعى عليو
 ٍب غاب ا١تدعي ا٠تاص ىذا اليـو عن اٞتلسة

 ىل اشطب الدعول ا٠تاصة
 اـ استمر ُب الدعول العامة دكف شطب

 افيدك٘ب
 تشطب دعواه ا٠تاصة كتستمر الدعول العامة نعم

 كسبق أف فعلت ذلك ككافقت عليو احملكمة العليا
 كىذا فيو ملحظ

 للدعول ال للقضية أف الشطب يتوجو  كىو 
 ٚتيل

 كما ىي الثمرة الظاىرة ا١تؤثرة
 مثل ىذه الدعول اليت عندؾ ُب  تظهر  الثمرة 

 يعٍت القضية مستمرة
 كالدعول شطبت

 كذا ؟
كاف الشطب للقضية لكاف الواجب اعادة ا١تعاملة أب مصدرىا لكن ١تا كاف الشطب لو  

 للدعول اقتصر على شطبها دكف التصرؼ ُب ا١تعاملة
((((())))) 

 إذا كاف عظم الفخذ انكسر كتفتت فهل ٬تب فيو الدية كاٟتكومة؟
........... 



 منقلة فيها ٜتسة عشر من االبل كليس فيها حكومة ىذه  
 

 كاف عظم الفخذ انكسر كتفتت فهل ٬تب فيو الدية كاٟتكومة؟إذا  
........... 

 منقلة فيها ٜتسة عشر من االبل كليس فيها حكومة ىذه  
 

------------------ 
 أليست ا١تنقلة من الشجاج ا٠تاصة بالرأس كالوجو ؟؟؟

 
 بلى كبعضهم يعمم ذلك على سائر اٞتسد

 
 ذ اذا ا٧ترب ففيو بعَتاف كاال ففيو حكومةكا١تذىب عند ا١تتأخرين أف كسر الفخ

 كالراجح التعميم ُب سائر اٞتسد ألف الدليل ٓب ٮتصص الوجو كالرأس
 لكن لو ا٧ترب

 إذا ا٧ترب ففيو حكومة
 اغلب الكسور االف تنجرب مستقيمة

 اك تنجرب غَت مستقيمة
 ا١ترجع قوؿ أصحاب ا١تهنة اؿ.....

 اعٍت االطباء
 من تفتتىل تركف أنو الٮتلو كسر 

 
 بلى ٮتلو

 لو قلنا بأف فيو حكومة فكيف ٖتسب ؟؟!
 يقدرىا مقدر الشجاج

 االف يعتمدكف النسبة ُب اٞتراح كىم 
(((((((())))))) 



 مشاٮتنا األفاضل
أستنَت برأيكم شخص قاـ بإطبلؽ النار على العسكرم حينما أراد ا٢تركب.... كم ا١تدة 

 ا١تناسبة لسجنو كجلده
  سبلـ..فضيلة الشيخ 

اٞتا٘ب مطلوب للمخدرات ُب قضية كحينما ًب حصاره ىرب كٟتق بو العسكرم فأطلق اٞتا٘ب 
 على العسكرم النار فأصاب فخذه..كالتوجد للجا٘ب سوابق

 
 إذا كاف كذلك فسجن ٜتس أك أربع سنوات كاٞتلد أدبغو ١تا يتفل العافية

 كماضابط تفل العافية :)
 يعٍت يعض االرض

 قع أقرب للدغدغةاٞتلد ُب الوا
 نص على صفتو ُب اٟتكم

(((((()))))) 
 

ُب بعض القضايا اٞتنائية تذكر أدلة كقرائن كثَتة... فهل إذا اعًتؼ ا١تدعى عليو يلـز كتابة 
 القرائن األخرل أـ يكتفى باإلعًتاؼ.... بالعريب نتعب كحنا نكتب

 قد يرجع عن اعًتافو إذا اعًتؼ عندؾ فبل حاجة للقرائن كمع ذلك كتابتها اكمل النو
 كبعدين أنت ٘تلي كالذم يكتب الضعيف كاتب الضبط

 أنا اللي أكتب ألف الكاتب اإلمبلء عنده ضعيف
 فأكتب مسودات

 كىو ينقل
(((((()))))) 

  مشاٮتنا الكراـ
ىل ٭تجر على الكبَت الذم ال٭تسن التصرؼ ُب مالو كىل ٭تجر على ذمتو بأف ال يقًتض من 

 األحقية ُب إقامة الدعولأحد... كمن لو 
 عصبتو االب ٍب االبن كىكذا عليو  مىت ثبت سفهو كاالحق بالوالية  نعم 



 ك٭تجر على ذمتو شيخنا
 نعم

 الذم ال ٭تجر على ذمتو ا١تفلس
(((((()))))) 

شيخ سبلـ تقدمت ٕب امرأة تطلب فسخ نكاحها من زكجها كذكرت بأنو ذىب إٔب سوريا 
  باٟتضور كالشهادة على ذلك رأيك شيخناللجهاد كاستعد اىل الزكج 

 ذىب لو قرابة ستة اشهر
 تصرب كٖتتسب لعل اهلل ٬تمع مشلها كيفرج عن اخواننا

 
 فإف أبت فيؤجل حوال فإف تضررت فسخ النكاح

 ذكرت ٢تا ذلك كرفضت كمازالت مصره على دعواىا ككثرة ا١تراجعو
((((()))))) 

مرأتو الظ كاحد ىل يدخل فيها قوؿ ا١تطلق ث بلفالؽ الثالـ ١تسألة طالسإلاختيار شيخ ا
فهل لو اختيار ُب ال ٔتجلس كاحد أنت طالق طالق طالق أك طالق ٍب طالق ٍب طالق؟ كإف كاف 

 خَت؟ألالنوع ا
رأم شيخ االسبلـ رٛتو اهلل أنو ال ٖتلق طلقة بأخرل مآب يكن بينهما رجعة مقصودة أك عقد 

 نكاح صحيح
((((((()))))) 

 
  من ىيئة تسوية ا٠تبلفات العمالية ُب ٝتاع شهادة امرأتُت .. فهل يقبل ؟استخبلؼ كرد إٕب

 ال
 ىل ىناؾ مستند ٯتكن أف أشَت إليو ُب الرد على طلبهم ؟

 األصل أف يسمع استخبلفهم كالأعلم نص نظامي ٯتنع ذلك
 ما ىو النظاـ الذم ىم يسَتكف عليو ُب ا١ترافعة عندىم ؟

 كنظاـ ا١ترافعات خاص بالقضاء
 كٙتة سبب ثالث احتفظ بو



 ما ىو النظاـ الذم ىم يسَتكف عليو ُب ا١ترافعة عندىم ؟
 
 

 أما أنا فبل أدرم ، كحىت ا٠تطاب ٓب يرفق بو أم مصورات حملاضر ضبط ٯتكن االطبلع عليها .
 ىذا من جهة النظاـ

 
 اما من جهة الشرع كىو االىم فاالستخبلؼ ىو من باب كتاب القاضي للقاضي

 كتب لك االف ليس قاضيا با١تعٌت الشرعيكالذم  
فيو حل كسط تعيدىا ٢تم الرفاؽ ٤تاضر الضبوط لبياف على ماتسمع الشهادة، كبياف ا١تستند 

 النظامي ُب استخبلؼ احملكمة
 أليس األصل أف االستخبلؼ يكوف بُت احملاكم

 بلى
 مة٨تن القضاة نستخلف غَتنا مثبل السفارات السعودية ُب الدكؿ غَت ا١تسل

 كتلبية طلبهم اقرار ٢تم
 أجل نستمسك هبذا األصل

 كعليهم ا١تستند ُب ذلك
 نفعل ذلك اضطرارا

 استخبلؼ كرد إٕب من ىيئة تسوية ا٠تبلفات العمالية ُب ٝتاع شهادة امرأتُت .. فهل يقبل ؟
… 

 دكنك ما صدر من رئيس القضاة اإلماـ ٤تمد بن إبراىيم رٛتو اهلل تعأب
(((())))) 

))))())((((((())) 
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 
 أصحاب الفضيلة متوَب منذ زمن قدٙب ليس لو سجل مد٘ب .

 برقم سجل مد٘ب .ال يفتح اإلهناء إال كيف يتم حصر الورثة ما داـ النظاـ الشامل 



 كقد راجع ا١تنهي األحواؿ فقالوا لو ٖتتاج معاملة رٔتا تستغرؽ أكثر من ٜتس سنوات .
 ٙتة حلفهل 

 شيخ خالد جربت رفع اإلشكاؿ للوزارة؟
أعرؼ أحدا من ا١تشايخ رفع ىذا ال ، كحفظك اهلل يا شيخ ماجد ماسبق رفعت ، كال 

 اإلشكاؿ .
االف ُب القضايا الزكجية البد من إضافة سجل مد٘ب الزكج كالزكجة كغالبا أحد٫تا متغيب .. 

 أيضا ىي إشكالية ؟
 نيا كىذا يكثر ُب ا١تناطق اٟتدكدية .؟مدال ٭تمل سجال أك أحيانا أحد٫تا 

 فلو كاف ٙتة تنظيم ٭تل ىذا اإلشكاؿ الواقع .
 ك حرماف ا١تنهي أك ا١تتقاضي من حقو من القضاء بسبب عدـ كجود السجل غَت صحيح .

 شيخ خالد لو سألت مسؤكلُت النظاـ الشامل يفيدكنك
 كالذم أعرفو أنك تستطيع تضيف اسم بدكف رقم

 لزكجية فبلبد من اضافة سجل الزكج كلو كاف غائبااما الدعاكل ا
 ٭تمل سجل .٣تهوؿال أحيانا يا أبا فيصل 

 كىذه مشكلة
 عندم دعول الزكج ُب بلد

 كتقدمت الزكجة بدعواىا كنريد ٝتاعها كاستخبلؼ ٤تكمة بلد الزكج
 رفض النظاـ الضبط كحفظو اال بادخاؿ سجل الزكج

 الظهركٓب نستطع الضبط كتاخرنا اال ما بعد 
 

 كىذا دليل على اف اللي صمم كبرمج النظاـ ما دخل احملكمة اال مزكي كال يعرؼ دىاليز العمل
  فيو حل دخل أم رقم

 مشكلة
 كش تسوم

ُُُُُُُُُُُ 
 كٯتشي كاٞتلسة اللي ٭تضر فيها عدلو



  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
 

 أصحاب الفضيلة متوَب منذ زمن قدٙب ليس لو سجل مد٘ب .
 برقم سجل مد٘ب .ال يفتح اإلهناء إال كيف يتم حصر الورثة ما داـ النظاـ الشامل 

 كقد راجع ا١تنهي األحواؿ فقالوا لو ٖتتاج معاملة رٔتا تستغرؽ أكثر من ٜتس سنوات .
 

----- 
 

 اخرج صك يدكم ، اك قم بكتابو قيد االهناء باسم احد الورثو .
مل سجبل مدنيا فيكفي أف ٭تمل أحد كرثتو السجل ش خالد أبا ياسر إذا كاف ا١تتوَب ال٭ت

ا١تد٘ب كقد رفعت للمجلس كأفادك٘ب بذلك أما إذا كاف ا١تتوَب كالوارث ال٭تمبلف سجبل مدنيا 
 فبل ٮترج صك اٟتصر إال بطلب من جهة رٝتية

 عندم دعول الزكج ُب بلد
 كتقدمت الزكجة بدعواىا كنريد ٝتاعها كاستخبلؼ ٤تكمة بلد الزكج

 النظاـ الضبط كحفظو اال بادخاؿ سجل الزكجرفض 
 كٓب نستطع الضبط كتاخرنا اال ما بعد الظهر

 
 كىذا دليل على اف اللي صمم كبرمج النظاـ ما دخل احملكمة اال مزكي كال يعرؼ دىاليز العمل

.... 
 فيو حل دخل أم رقم

----- 
 كفيو حل آخر

كاسم زكجتو كأكالده عن طريق دفًت أرسل لؤلحواؿ يزكدكنك بسجلو من كاقع اٝتو الرباعي 
 العائلة لديهم للمطابقة.

(((((((()))))))) 
 



 يا مشايخ
 من طلبات النقل : خطاب ا١تباشرة ، كٓب أعثر عليو .

 
 ما العمل ؟

 جزاكم اهلل خَتا
 ستجد نسخة لدل شعبة القضاة أك ٤تكمتكم

(((((((()))))))) 
اإلقرار أك تكرار اإلدعاء ُب أمر قد سبق  فضيلة ا١تشايخ تعرؼ كيدية الدعول بأحد أمرين

فمن يفيدنا برقم ا١تادة من نظاـ ا١ترافعات كفقكم اهلل ........ راجع الئحة  اٟتكم بو 
 الشكاكل الكيدية ُب التصنيف ا١توضوعي

((((()))))) 
 ا١تشايخ األفاضل قضاة الشرع

  سعودم تزكج ٯتنية بعقد ٯتٍت رٝتي ٍب طلقها كٓب يعطها صك طبلؽ
كقد حضر اخوىا أب احملكمة كىو سعودم اٞتنسية كطلب االمر على مطلق اختو بإعطائها 

 صك طبلؽ كأبرز صورة فقط من عقد زكاج اختو
 ماإلجراء النظامي كاٟتالة ىذه

--- 
 اذا كاف للطبلؽ صك اذىب ١تصدره كتطلب بدؿ فاقد

 كاف ٓب يكن صدر فيو صك فتقيم دعول الثبات الطبلؽ
 

((((())))))( 
 طلب االلتماس ُب قضية جنائية حكم فيها سلفي

ماالجراء ُب ذلك ....... االلتماس ُب اٟتكم اٞتزائي يقدـ إٔب احملكمة اليت أصدرت اٟتكم 
السابق من سلفك كتربر  فتسمع ما لديو كتقرر قبولو من عدـ ذلك دكف التعرض لذات اٟتكم 

 ما انتهيت إليو كترفعو لبلستئناؼ
(((((())))))) 



 
 مشايخ الشرع

 سودا٘ب يريد تطليق زكجتو
 ماالجراء

 ليس معو عقد النكاح
 ىل يثبت طبلقو ؟
 كيف يثبت طبلقو

 قبل التثبت من نكاحو.
 حضر الزكجو كإذا صادقت على العقد اثبت الطبلؽ

 كلك استدعاء الشاىدين
 كالوٕب

 الزكجة كالوٕب كالشهود كاٞتماعة ُب السوداف
 قلو ٯتسك الباب

 الطبلؽ ٔتحضر من الشهود اما ُب احملكمةقل لو ثبت 
 أال يثبت طبلقو بأم شاىدين يعرفانو

 كيعرفاف تفاصيل ٣تريات نكاحو
 أقصد نكاحو

 ٍب نثبت طبلقو
 مشايخ الشرع

 سودا٘ب يريد تطليق زكجتو
 ماالجراء

 ليس معو عقد النكاح
 ىل يثبت طبلقو ؟

 الزكجة كالوٕب كالشهود كاٞتماعة ُب السوداف
…… 

 ذىب لسفارة بلده أك القنصلية كيوكل شخص بالسوداف يطلق زكجتو ىناؾاٟتل ي



 كاذا كاف عقد النكاح مفقود فيوكلو باستخراج بدؿ فاقد من مصدره بالسوداف
 

(((((())))) 
 اثبات الرجعة ىل ٭تاؿ لناظر الطبلؽ

..... 
 اليلـز فيما اعلم.

(((((()))) 
 

كلديها جواز ىل يعقد عليها .اـ البد من عقد نكاح .كالزكجة ٯتانية.ليس لديها أقامة.
 االقامة..

 اليعقد
 اإلقامة ىي الوثيقة ا١تعتربة لؤلجنيب حسب التعاميم

 كالتتساىل اال مع من لديهم ظركؼ كاىل سوريا اك بورما .
عقد نكاح .كالزكجة ٯتانية.ليس لديها أقامة.كلديها جواز ىل يعقد عليها .اـ البد من 

 االقامة..
…… 

 أف يكوف للزكجة رخصة إقامة سارية ا١تفعوؿ ككذلك الزكج اذا كاف ٯتٍتال بد 
 كاذا كاف الزكج سعودم فبل بد من؛

 
 أشهر ٔفحص طيب ٓب ٯتضي عليو  
 كالتأكد اف الطرؼ السعودم ليس من الفئات ا١تمنوعة من الزكاج بغَت السعودية 

 ككذلك موافقة اٞتهة ا١تختصة
(((((())))))) 

 



أقاـ دعول ضد من كجد ٚتلو عنده ، كقد دفع ا١تدعى عليو بأنو أشًتل عندم شخص اآلف 
ىذا اٞتمل من آخر كيطلب إدخالو ُب الدعول . فهل يتم إدخالو كلو كاف مكاف إقامتو خارج 

 كالييت ؟
 تقوؿ : فلو أف يستخلف ٤تكمة مقر عملو . ِ/  ٕٔا١تادة 

 أـ أف ٕب اٟتق ُب إلزامو باٟتضور .فهل ا١تقصود استخبلفو ُب ٝتاع جوابو على الدعول فقط 
 

الذم يظهر من البلئحة أنو إستخبلؼ لسماع اٞتواب على الدعول من احملكمة مقر إقامة 
 ا١تدخل

 
  من نظاـ ا١ترافعات ُِاذا لو كاف طلب حضور لنصت أنو يبلغ باٟتضور كفق ا١تادة 

 من نظاـ ا١ترافعات ّٕللمادة  ّكما جاءت بذلك االئحة 
 الدعول ؟ فإف توجهت

((((((()))))) 
 مشاٮتنا الكراـ

مسألة تكثر ُب احملاكم... أال كىي حينما يقـو البائع ببيع البيت كىي مرىونة للصندكؽ 
العقارم أك يبيع مزرعة كىي مرىونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ٍب يأٌب العفو من الدكلة عن 

ا١تشًتم بسداد ا١تتبقي من األقساط اليت ًب  القرض بسبب كفاة البائع فيأٌب كرثة البائع كيطالبوف
العفو عنها من قبل الدكلة ٢تم... ماىو النظر القضائي فيها كتكييفها كإف أمكن التسبيب 

 ا١تناسب ٢تذه القضية؟
 ش سامي ىذا نقل سابق من ىذه اجملموعة لعلو يفيدؾ

 سداد ا١تلك عن ا١تستفيد من صندكؽ التنمية
خنُت حفظو اهلل أف للورثة مطالبة ا١تشًتم با١تبلغ ا١تتبقي من ٙتن البيت يرل الشيخ عبد اهلل بن 

كالذم أسقطو صندكؽ التنمية عن مورثهم ا١تتوَب،ألف ذلك من اٟتقوؽ اليت آلت إليهم من 
 مورثهم.



كخالف الشيخ بعض أصحاب الفضيلة القضاة الذين رأكا عدـ أحقية الورثة ُب مطالبة ا١تشًتم 
ن الذم أسقطو صندكؽ التنمية العقارية عنهم ألف اٟتق ا١تتبقي ليس للورثة با١تتبقي من الثم

 كإ٪تا للبنك كىو حق على ا١تتوَب كليس لو فبل يورث
 

كجهة نظرم أف للورثة ا١تطالبة ٔتا أسقط من الدين عن مورثهم لكن ليس ٢تم إال األقساط 
 السنوية ا١تعتادة ككأف القرض ٓب يسقط

.... 
 ش سبلـ

 ُب مسألة الشيخ سامي النوفل ........ما رأيكم 
 ليس للورثة حق كذلك من كجوه : 

 يوجب حقا ال  كاإلسقاط  االسقاط ال التمليك  : أف ىذا من باب  األكؿ 
ٓب يستحقو  ما  يستحقوف  فكيف  بل ىو حق عليو  ليس حقا ١تورثهم  ا١تبلغ  الثا٘ب : أف 

 ىو 
 تبعا لو الفرع  فينتقل  األصل  انتقل  كقد  األصلي  ين فرع الد ا١تسقط  ا١تبلغ  أف  الثالث : 

  لكن ا١تقرض نص على أنو أعفى كرثة ا١تتوَب فيكوف اٟتق ٢تم
،....... 

 يصَت ٢تم فكيف  عليهم  اٟتق  أف  االصل  
 ىم باعوا عليو ٓتمسمائة ألف

 ألفا ٢تم ََِيسدد 
 ألفا للصندكؽ ََّك
 

 د استحقاقهم لبقية ا١تبلغفإذا سددت عنهم ا١تالية للصندكؽ عا
نو جزء من الثمن كككلوه ُب السداد فلما سقط عنهم الدين كما ينص القرار فإف عليو أف أل

 يعطيهم بقية الثمن
 ََِىم بيعهم اٟتقيقي ب

 كتعهد ا١تشًتم بسداد الدين



 
 ىذه الصورة اٟتقيقية

 كلو قلنا بقولكم لكاف فيو بيع دين
 غَت صحيح..

 با١تبلغ كاملبل البيع للبيت 
 كتوكيل بالسداد لبقية ا١تبلغ

 مسألة إسقاط القرض أليس فيها شبو باإلحالة؟
 بلى

 من ٯتنع ال يوصفها بأهنا حوالة دين بل جزء من الثمن
 فاختبلؼ التوصيف يتبعو اختبلؼ اٟتكم

 الورثة حولو الصندكؽ على ا١تشًتم
 كأزيدكم أنٍت سألت كاتضح أف الصندكؽ ال يسقط القرض

  ا كزارة ا١تالية تسدد لوكإ٪ت
 فكيف يسدد دين مرتُت ؟؟
 اف كاف السداد من ا١تالية .

 فهي من ٯتلك حق الرجوع على ا١تشًتم لعدـ ٖتقق الصفة الليت توجب اعفاء الورثة
 مشاٮتنا الكراـ

مسألة تكثر ُب احملاكم... أال كىي حينما يقـو البائع ببيع البيت كىي مرىونة للصندكؽ 
يبيع مزرعة كىي مرىونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ٍب يأٌب العفو من الدكلة عن  العقارم أك

القرض بسبب كفاة البائع فيأٌب كرثة البائع كيطالبوف ا١تشًتم بسداد ا١تتبقي من األقساط اليت ًب 
العفو عنها من قبل الدكلة ٢تم... ماىو النظر القضائي فيها كتكييفها كإف أمكن التسبيب 

  ب ٢تذه القضية؟ا١تناس
 

للورثة ا١تطالبة باألقساط اليت ًب العفو عنها من ا١تشًتم كذلك ألف تقدير ٙتن العقار نظر فيو 
 إٔب أقساط الصندكؽ كما أف العفو صدر لصاّب مورث البائعُت كٓب يكن لصاّب ا١تشًتم

........... 



عن ا١تتوفُت فقد كتبت ُب  نظرا لتكرر ىذه ا١تسالة كثَت بعد إسقاط ا١تلك كفقو اهلل االقساط
  فًتة سابقة

٢تيئة كبار العلماء لدراسة ىذه ا١تساءلة كرد٘ب إتصاؿ من فضيلة الشيخ عبداهلل بن خنُت أف 
 اللجنة تدرس ذلك كٓب يصدر قرار حىت االف كأف اإلسقاط ناتج عن الوفاة فيكوف حقا للورثة

 كلعل فضيلتكم يعقب بذلك الف ىذا منذ اكثر
 
 

(()))))))(((( 
أصحاب الفضيلة ىناؾ دعول على موظف يعمل ُب احملكمة كذكر ٕب بعضهم اف ىناؾ تعميم 

 بأف القضايا ا١ترفوعة على موظف ُب احملكمة تنظر ُب اقرب ٤تكمة ٣تاكرة فما صحة ذلك
 لعلو متأكؿ الفقرة الثالثة من ا١تادة الثامنة لنظاـ ا١ترافعات.

(((((())))))) 
كلو   كلو كاف ٥تالفا الجتهاده،  للقاضي أف ٭تكم ٔتا جرل عليو العمل، سؤاؿ.. ىل ٬توز 

 كاف ضعيف األدلة؟
 ذلك لو  ليس 

((((((())))))) 
ؽ الا١تدعي العاـ يدعي ضد صاحب قصر أفراح بعدـ إبراـ عقد إ٬تار ١تناسبة حصل فيها إط

ف الشرطة ىي ال ألها أصيعرفالنار كُب ىذا ٥تالفة لؤلنظمة كالتعليمات كٓب يذكرىا كٓب يبينها ك
 نظمة كالتعليمات ؟ألدعاء لدم فهل تعلموف شيئا من ىذه اإلمن تتؤب ا

 ؽ النار منهاالسلحة كإطألعلما أف العقد يتضمن تعليمات للمستأجر بعدـ إستعماؿ ا
 

---- 
يصرؼ النظر عن طلبو ألف العقوبة شخصيان كا١تنع اليشًتط لو توقيع العقد بل ا١تنع معركؼ 

 هر نظامان عرفان كمشت
((((((())))))) 

 من أثناء تأدية عملو حق عاـ؟ألىل ُب التلفظ على رجل ا



 
 نعم

((((((()))))) 
  السبلـ عليكم

  استشاره 
زكجو تدعي على الورثو اف مورثهم قد كىبها البيت اليت تسكنو قبل كفاتو كٓب يقم بنقل ا١تلكيو  

 د يشهدكف با٢تبو ..الورثو انكركا ذلك سول ابنائها صادقوا كبينتها شهو 
كىذه الشهادات غَت موصلو الختبلفها ُب كقت ا٢تبو كزمانو كاغلبها من باب السماع  

 كاالستفاضو كبعرض اليمُت على ا١تدعى عليهم رفضت ا١تدعيو ٯتينهم .
 للمورث زكجو اخرل متوفيو قبلو كٓب يهبها .. 
 امل التوجيو 

 عليكم السبلـ
 

 ما مضموف شهادة أبنائها ؟
 شهود ليس ابنائهاال

(((((()))))) 
 

  سؤاؿ ١تشاٮتنا :
إذا ًب تعديل اٟتكم بناء على مبلحظة االستئناؼ فإف ا١تادة تقوؿ أنو يعترب خاضعا للتمييز . 
فهل معٌت ىذا أف تؤخذ قناعة اٟتكم من الطرفُت بعد التعديل كإعطاء حق االعًتاض .. أك 

 قناعة الطرفُت ؟ ا١تقصود إعادهتا فقط لبلستئناؼ من دكف اخذ
 ال بد من أخذ قناعة الطرفُت

 فإف اقتنعا فبل حاجة لرفعو لبلستئناؼ
  سؤاؿ ١تشاٮتنا :



إذا ًب تعديل اٟتكم بناء على مبلحظة االستئناؼ فإف ا١تادة تقوؿ أنو يعترب خاضعا للتمييز . 
اض .. أك فهل معٌت ىذا أف تؤخذ قناعة اٟتكم من الطرفُت بعد التعديل كإعطاء حق االعًت 

 ا١تقصود إعادهتا فقط لبلستئناؼ من دكف اخذ قناعة الطرفُت ؟.........
 ىو حكم جديد تطبق عليو ٚتيع تعليمات االستئناؼ

(((((()))))) 
 استفسار اسعد اهلل صباحكم بكل خَت

  ا١تدعى عليو كفيل حضورم كا١تكفوؿ مصرم ًب ترحيلو إٔب مصر خركج هنائي
 ماإلجراء اآلف

................... 
 فبل يلزمو شيء بأمر غالب ال يد للكفيل فيو  الًتحيل  إذا كاف  

(((((())))))) 
 حقوقي/فرائض/القاتل خطأ ىل يعصب أـ ال/

 مشاٮتنا الكراـ
مورثو ككاف معصبا لغَته فهل يسقط إرث ىذه العصبو  القاتل خطأ إذا منع من اإلرث من دية 

 مل اإلفادهبسقوط من ادلو بو أك ال؟ آ
  التفصيل: مشاٮتنا األفاضل

  ىلك ىالك عن أـ
 كأخوات شقيقات

 كأخ ألب
 كأختُت ألب

 كاألخ ألب قاتل خطأ كحكم عليو بالديو
  فإذا كاف اليرث من الديو

 فهل ترث األختُت ألب الباقي مع سقوطو أك الترثاف لسقوط ا١تعصب كىو األخ الب
 آمل اإلفاده .

 نع من ا١تَتاث/علي ا٠تالدمأرل أف قتل ا٠تطأ ال ٯت 



ترث األخت ألب فأكثر بالتعصيب إذا كاف معها أك معهن ا١تعصب ٢تن كىو أخوىن فيكوف  
للذكر مثل حظ األنثيُت، أك كن مع الفرع الوارث من اإلناث كالبنات. ال يرثن كاهلل اعلم ؛ 

الرؽ، أك القتل، اٟتجب بالوصف: كىو أف يتصف الوارث ٔتانع من موانع اإلرث، كىو  ألف 
أك اختبلؼ الدين، كىو يدخل على ٚتيع الورثة، فمن اتصف بأحد ىذه األكصاؼ ٓب يرث، 

أم  -ككجوده كعدمو. كقد ْتث فضيلة الشيخ صاّب الفوزاف ىذه ا١تسألة ُب كتابو كلكنو 
 عٍت . /أبوعبدالعزيز بعيد  -الكتاب 

 ش. عبد اهلل 
ت ترل أف قاتل ا٠تطأ يرث أعطيتو نصيبو سهمُت من تقسم ا١تسألة كما لو كاف كارثا فإف كن

 الباقي كإف كنت ترل عدـ تورم
(((((()))))) 

 إهنائي/حصر كرثة /القاتل خطأ ىل يرث/
 استفسار 

كنسبة  -تسبب أحدىم ُب قتل كالده ْتادث مركرم بناء على إهناء أحد الورثة كشهادة اثنُت 
 -% ََُدانة إلا

، ىل يعرض عليو ىذا اإلجراء ليقدـ القناعة من عدمها أـ ال  رثإلالسؤاؿ : عند حرمانو من ا
 يلـز ؟

 
 ٙتت قرار من ىيئة كبار العلماء ُب ىذه ا١تسألة

 
-- 

 
 نعم ، كقرركا فيو باألغلبية على أف القاتل ُب ىذه الصورة " القتل ا٠تطأ ْتوادث السيارات "

 = يرث
 تقريبا .. ُِّْالقرار ُب عاـ 

  فهد عاضو العتييب
 ) :ِْٓ/ٔاؿ ابن قدامة ُب "ا١تغٍت" (ق



تسبب ُب موت مورثو ُب حوادث السيارات؟
ي
 تقصد ُب ذلك : حكم توريث ا١ت

 ُِّْ/ٔ/ُِ، ُب  ُُِالصادر برقم 
 دكنك إياه :

(((((()))))) 
 ـ عليكمالالس

 قضايا العضل ىل يوجد تعميم على أهنا تنظر ُب بلد ا١تدعية ؟ أـ أهنا تنظر ُب بلد ا١تدعى عليو
 ؟

 أفيدكنا مأجورين
 ؼ حسب نظاـ ا١ترافعات اٞتديد.الستخإلالعضل يدخل فيها ا
 ثوفالا١تادة التاسعة كالث

 ىػْ/ٔ/ُُِْٗب  ََّْ/ت/ُّتعميم كزير العدؿ رقم 
من  ّْ/٬َُتوز للمرأة إقامة الدعول ُب بلدىا أك بلد ا١تدعى عليو كفقان للبند رقم -ّ(...

الشرعية كذلك ُب ا١تسائل الزكجية ا١ترتبطة بعقد الزكاج أك  البلئحة التنفيذية لنظاـ ا١ترافعات
 بدعول العضل)

((((())))) 
 مارأيكم يامشايخ ُب زكج ككل زكجتو بتزكيج ابنتو ؟؟

(كيشًتط ُب ككيل كٕب ما يشًتط ُب الوٕب من العدالة كغَتىا) كالرشد كالذكورة كالبلوغ كالعقل 
اشرىا غَت أىلها كألنو ١تا ٓب ٯتلك تزكيج مناسبتو فؤلف كاٖتاد الدين ألهنا كالية فبل يصح أف يب

 ٕٓ/  ٓكشاؼ القناع      ال ٯتلك تزكيج مولية غَته بالتوكيل أكٔب. 
((((((())))))) 

 دعول جنائية بُت شخصُت
 اعًتض أحد٫تا كانتهت مدة االعًتاض كٓب يقدـ اعًتاضو

 
 تئناؼالسؤاؿ ىل اعاملها معاملة الدعول العامة فارفعها لبلس

 اـ اف اٟتكم يكتسب القطعية
 يسقط حقو ُب اإلعًتاض كيرفع لئلستئناؼ إف كانت القضية قبل النظاـ اٞتديد



((((((())))))) 
 

 من لديو التعميم الذم يستثٍت القات من نظاـ ا١تخدرات..
(((((()))))) 

 استشارة :
ا لدم دعول أشخاص حبسوا سنة كحكمت برباءهتم كصدؽ اٟتكم من االستئناؼ ، كقدمو 

 بطلب التعويض عن فًتة اٟتبس.
السؤاؿ : ىل ىي من اختصاصي علمان بأف الدعول لدم ُب اٞتزائية كمبلغ التعويض سيجاكز 

 العشرين ألف ؟
 نعم

 بالنسبة ١تسألة التعويض السابقة الدعول ترفع ضد من ؟
 ضد اٞتهة اليت أكقفتو

(((((()))))) 
 على ا١ترافعة كا١تدافعة ىل ٬توز نظاما توكيل السعودم ألجنيب

 من نظاـ احملاماة ٬ُٖتوز إف كاف قريبا لو حىت الدرجة الرابعة ٔتوجب الفقرة ب من ا١تادة 
((()))) 

 استشارة :
أشخاص حبسوا سنة كحكمت برباءهتم كصدؽ اٟتكم من االستئناؼ ، كقدموا لدم دعول 

 بطلب التعويض عن فًتة اٟتبس.
ضدىا الدعول ؟ علمان أف بعضهم سجن من التحقيق كبعضهم السؤاؿ : من اٞتهة اليت تقاـ 

 سجن بأمر قضائي من القاضي الذم نقض حكمو ؟
........... 

  اما من سجنو التحقيق فيقيم الدعول على ىيئة التحقيق.
 كأما من سجنو القاضي فعلى بيت ماؿ ا١تسلمُت

(((((((()))))))) 



ايديهم عن ارض ليس عليها صك عاجل الدعول ضد إدارة ا١تواصبلت ٓتصوص رفع 
استحكاـ كا٪تا كثائق قدٯتة ىل ترفع لئلستئذاف من ا١تقاـ السامي اـ ال كماىي ا١تادة اليت ذكرت 

    ذلك 
 آمل افادٌب عاجبلن حيث أف ا١تراجع منتظر

...،،،،،،... 
  عفوا للتاخر بسبب مراجع مزعج

 ال يلـز
 ّٓ مرافعات 

 ت يوجد تعميم برفعها إذاتنبيو لصاحب الدعول ضد ا١تواصبل
 ٓب يكن معو صك

 كاألرض ٖتت حيازة اٞتهة
((((((()))))) 

  من نظاـ ا١تركر ٓتصوص التضامن ُب الديو ٕٕىل ٯتكن تطبيق ا١تاده 
 كىل لذالك مستند من كبلـ اىل العلم االستثناء من قاعده ا١تباشر كا١تتسبب

........ 
عند تسليم اٟتدث سيارة باسم كالده كىل  ىذا السؤاؿ اشكل علي ايضا .. سبب التضامن

 يضمن الوالد ايضا لو اخذ ابنو اٟتدث سيارة كالده بغَت اذف منو ؟
............ 

  ا١تادة تشَت أب التضامن ُب العقوبة كالدية ُب قتل ا٠تطأ كفارة ال عقوبة فبل تضامن فيها
اك صغَت فقتل بو فالضماف  أما مسألة اٟتدث فنعم ُب ا١تذىب قوؿ أف من أعطى سيفا جملنوف

 على ا١تعطي
 

(((((((())))))) 
 

  ـ عليكمالالس
  مساكم اهلل با٠تَت أصحاب الفضيلة



قضية زكجية حكم فيها السلف بالصلح بُت الزكجُت ٍب طلبت ا١ترأة فسخ النكاح ىل ىي من  
 ترتبط با١تكتب بل بالقاضي ؟ال اختصاصي اـ أهنا 

............... 
  كبركاتو اهلل  كرٛتة  كعليكم السبلـ 

 األصل أهنا دعول جديدة حسب التوزيع
 بشكل عاـ أثابكم اهلل .. ـ كأصحاب الفضيلة الشيخ س

 ؟ال أحكاـ الصلح إذا أخل أحد الطرفُت ٔتا فيو ىل تعد ناشئة أـ 
 كإذا صدر حكم ٮتالف الصلح فما العمل مع صك الصلح ..

 
 ناشئة نعم 

 ية ؟فلم ٓب تعدكهنا ناشئة ُب الزكج
........ 
 أهنا دعول جديدة السابق  سؤالك  من  ا١تفهـو 

 فلم ٓب تعدكهنا ناشئة ُب الزكجية ؟
........ 
 أهنا دعول جديدة السابق  سؤالك  من  ا١تفهـو 

 
...... 

حكم السلف بالصلح ٍب جاءت ا١ترأة بطلب الفسخ كالذم يظهر أف الزكج ٓب يقم ٔتا اصطلحا 
 عليو ..

 
 يتضح ا١تراد ا١تعذرة إف ٓب

 فناشئة بالصلح  االخبلؿ  ادعت  اف 
 

((((((())))))) 
 أصحاب الفضيلة الكراـ



تقدـ أحد الورثة بطلب اٟتكم على شخص بتسليمو األرض ألهنا لوالده كما يزعم 
 ...اإلشكاؿ أف إخوة ىذا الوريث ال يريدكف توكيلو كال ا١تطالبة ...فمالعمل؟

…… 
  تسمع الدعول من احد الورثة

 كيتم إدخاؿ بقية الورثة من قبل احملكمة بإببلغهم باٟتضور ٔتوعد اٞتلسة
(((((())))) 

 حضرت إٕب امرأة كطلبت اثبات إعالة ابنها ٢تا .
 فهل يقبل طلبها . أـ أف االهناء يقدـ من ا١تعيل نفسو ؟

 علما بأف االبن عسكرم كتعذر احضار خطاب من عملو .
…… 

 
  ت كاف عسكريان اـ مدنيان بل فيو تعميم لطالب اإلثبا

 اف يكوف اإلثبات بناء على خطاب من مرجعو.
(((((()))))) 

ما رأم أصحاب الفضيلة ُب اٟتكم على مركج بينة ا١تدعي العاـ عليو شاىد كاحد ، ىل يكوف 
 باإلدانة أـ التهمة ؟ أفيدكنا مأجورين مدعيان لكم !

قوية يقاـ مقاـ الشاىدين كانت بصحة  اخي ابو باسل الشاىد الواحد اذا اضمت الية قرينة
 كسبلمة

ما رأم أصحاب الفضيلة ُب اٟتكم على مركج بينة ا١تدعي العاـ عليو شاىد كاحد ، ىل يكوف 
 باإلدانة أـ التهمة ؟ أفيدكنا مأجورين مدعيان لكم !

 هتمة قويو كليس ادانو الف الدليل يفسر لصاّب ا١تتهم ماامكن
 كاذا ضربت فاكجع ا١تركج ال بواكي عليو اضرب

 اتقيم حد ا٠تمر بذالك؟؟؟؟؟
 ا٠تمر عقوبتو حدية ك٨تن االف ُب موضوع عقوبة تعزيرية فهناؾ فرؽ

 كما ا١تانع من إثبات اإلدانة لتوافر القرائن كدرء اٟتد للشبهة..
((((((()))))) 



 مارام أصحاب الفضيلة الكراـ
ألهنا لوالده كما يزعم تقدـ أحد الورثة بطلب اٟتكم على شخص بتسليمو األرض 

 ...اإلشكاؿ أف إخوة ىذا الوريث ال يريدكف توكيلو كال ا١تطالبة ...فمالعمل؟
 خرين..آلإذا كانت لوالده فلو حق ُب نصيبو منها دكف توكيل من ا

 مارام أصحاب الفضيلة الكراـ
تقدـ أحد الورثة بطلب اٟتكم على شخص بتسليمو األرض ألهنا لوالده كما يزعم 

 ...اإلشكاؿ أف إخوة ىذا الوريث ال يريدكف توكيلو كال ا١تطالبة ...فمالعمل؟
 

يطالب ُب نصيبو مشاعا فاف ثبت لو فيثبت لو نصيبو مشاعا كال يطلبوف بقيو الورثو الهنم 
 مدعوف كا١تدعي يًتؾ اذا ترؾ لكن يبُت قدر نصيب كالده ٍب نصيبو كطريق ٘تلكو

 أصحاب الفضيلة الكراـ
الورثة بطلب اٟتكم على شخص بتسليمو األرض ألهنا لوالده كما يزعم  تقدـ أحد

 ...اإلشكاؿ أف إخوة ىذا الوريث ال يريدكف توكيلو كال ا١تطالبة ...فمالعمل؟
…… 

 من نظاـ ا١ترافعات الشرعية ٕٔانظر الفقرة ب للمادة 
(((((())))))) 

م أف يتم اإلفراغ لو بعد عقد بيع أرض زراعية بالتقسيط "ٜتس دفعات " : اشًتط ا١تشًت 
تسليم الدفعة الثانية، كاشًتط البائع إذا مضى شهراف كٓب يتم سداد أم دفعة حالة فلو اٟتق ُب 
ا١تطالبة بالباقي. سدد ا١تشًتم الدفعة األكٔب كالثانية كحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن ٓب يتم 

ك ًب حلها الحقا، ُب أثناء مدة حل اإلفراغ لو بعد سداد الدفعة الثانية لوجود مشكلة ُب الص
إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة كالرابعة كسحب ا١تشًتم رصيده حىت ال يتم سحب 

الشيكات، اآلف ا١تشًتم يطلب إثبات ملكيتو لؤلرض كإفراغها لو كتأجيل الدفعات اٟتالة 
 ا رأيكم ؟لتأخر اإلفراغ كالبائع يرفض اإلفراغ حىت دفع باقي الثمن الذم حل كلو. م

 ا١تراكز اليت ليس ٢تا نطاؽ عمرا٘ب ك٢تا حيز عمرا٘ب مؤقت
 ماىي اٞتهات اليت ٗتاطب ُب حجة االستحكاـ

 ىل اربع من ما كاف داخل النطاؽ



 مثل ما كاف خارج النطاؽ ُّاك 
 أذكر يا شيخ أف ا١تادة نصت على النطاؽ العمرا٘ب القائم ال ا١تقًتح

 ا٘ب ك٢تا حيز عمرا٘ب مؤقتا١تراكز اليت ليس ٢تا نطاؽ عمر 
 ماىي اٞتهات اليت ٗتاطب ُب حجة االستحكاـ

 ىل اربع من ما كاف داخل النطاؽ
 مثل ما كاف خارج النطاؽ ُّاك 

....................... 
 عندم نفس اإلشكاؿ يا شيخ أبو فيصل،

لشؤكف البلدية كىناؾ تعميم بأمر ساـ على ما أذكر هبذا الشأف با١توافقة على ما كرد من كزير ا
 من االعتماد على ما يرد إٔب احملاكم من "األمانات" ُب ٖتديد النطاؽ ا١تؤقت.

 كٓب يوضح فيو كيف يعامل النطاؽ ا١تؤقت من ناحية ٥تاطبة اٞتهات.
 فالذم يظهر ٕب أنو يعامل كما لو كاف داخل النطاؽ العمرا٘ب ا١تقًتح ال القائم.

((((((())))))) 
بالتقسيط "ٜتس دفعات " : اشًتط ا١تشًتم أف يتم اإلفراغ لو بعد  عقد بيع أرض زراعية

تسليم الدفعة الثانية، كاشًتط البائع إذا مضى شهراف كٓب يتم سداد أم دفعة حالة فلو اٟتق ُب 
ا١تطالبة بالباقي. سدد ا١تشًتم الدفعة األكٔب كالثانية كحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن ٓب يتم 

اد الدفعة الثانية لوجود مشكلة ُب الصك ًب حلها الحقا، ُب أثناء مدة حل اإلفراغ لو بعد سد
إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة كالرابعة كسحب ا١تشًتم رصيده حىت ال يتم سحب 

الشيكات، اآلف ا١تشًتم يطلب إثبات ملكيتو لؤلرض كإفراغها لو كتأجيل الدفعات اٟتالة 
 باقي الثمن الذم حل كلو. ما رأيكم ؟  اغ حىت لتأخر اإلفراغ كالبائع يرفض اإلفر 

 
 
 

 ٭تكم ٢تذا باالفراغ كلذاؾ با١تبلغ اٟتاؿ الف ىذه شركطهم
 اإلفراغ ؟ كطلب ا١تشًتم تأجيل الدفعات ؟ ىل تؤجل ُب مقابل تأخر 

 الدفعات ٤تددة ٔتدة؟



 ارل انو الكجو لو فتاخر االفراغ ليس للبائع يد فيو
 تربط باالفراغ بل ربط ىو بالثانيو فقطكالدفعات ٤تدده ٔتدد كٓب 

 الدفعات ٤تددة ٔتدة؟
 نعم

لكن فضيلة الشيخ : ىل ٭تكم برد دعواه ؟ حىت يكوف اٟتكم مبلقيا للدعول كاإلجابة ، 
خصوصا أف ا١تدعى عليو ٓب يطلب ُب إجابتو تسليم باقي الثمن .. بل قرر أنو مىت سدد لو 

 سيفرغ
س دفعات " : اشًتط ا١تشًتم أف يتم اإلفراغ لو بعد عقد بيع أرض زراعية بالتقسيط "ٜت

تسليم الدفعة الثانية، كاشًتط البائع إذا مضى شهراف كٓب يتم سداد أم دفعة حالة فلو اٟتق ُب 
ا١تطالبة بالباقي. سدد ا١تشًتم الدفعة األكٔب كالثانية كحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن ٓب يتم 

ثانية لوجود مشكلة ُب الصك ًب حلها الحقا، ُب أثناء مدة حل اإلفراغ لو بعد سداد الدفعة ال
إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة كالرابعة كسحب ا١تشًتم رصيده حىت ال يتم سحب 

الشيكات، اآلف ا١تشًتم يطلب إثبات ملكيتو لؤلرض كإفراغها لو كتأجيل الدفعات اٟتالة 
 اقي الثمن الذم حل كلو. ما رأيكم ؟لتأخر اإلفراغ كالبائع يرفض اإلفراغ حىت دفع ب

 
 
 

 ٭تكم ٢تذا باالفراغ كلذاؾ با١تبلغ اٟتاؿ الف ىذه شركطهم
======= 

 أرل أف يفهم ا١تشًتم أنو لو حق الفسخ لعدـ إلتزاـ البائع
ألف إلزاـ البائع بالدفعات ع أثر رجعي عقد جديد ال يلزموف عليو كإ٪تا شرط ا١تشًتم إذا ٓب 

 الفسخ كليس لو إنشاء عقد جديديفي بو فلو حق 
يثبت اف فبلف اشًتل من فبلف كذا ككذا بثمن كذا على مافصل ُب الدعول ك٭تكم على البائع 
باالفراغ كيصرؼ النظر عن طلبو التاجيل كيشار انو ستم التهميش على صك ا١تلكيو ٔتضمونو 

 بعد اكتساب اٟتكم القطعيو اف اعًتض احد
 لى إفادتكم كأرائكم .بورؾ فيكم أصحاب الفضيلة ع



 
 

  بالتأجيل سول أهنا ُب مقابلة تأخر البائع عليو باإلفراغ ش عبدالعزيز : ال مصلحة للمشًتم 
 

رأيي أف يسأؿ ا١تشًتم عن سبب طلبو اإلمهاؿ فقد يكوف لديو سبب معترب كأف يًتتب 
 ٖتصيل ا١تبلغ لو بأف تفرغ ىؤلرض باٝتو كأف يؤجرىا ك٨توه...

غرضا صحيحا سول تأخر اإلفراغ ككاف قد حاز األرض من حينو فرٔتا يقاؿ بأف فإف ٓب يذكر 
 ا١تدة قد مضت كحل ا١تبلغ كلو

أما ا١تبلغ فكاف متوفرا لو فضيلة الشيخ بدليل أنو كاف حرر للبائع شيكات با١تبلغ ، لكنو 
 سحب رصيد الوفاء ١تا تأخر البائع باإلفراغ

عد اإلفراغ ، سيضطر البائع برفع دعول على ا١تشًتم كمن يضمن للبائع أف يسدده ا١تشًتم ب
 كتطوؿ ا١تطالبات بينهما.

 األكٔب قطع ا٠تصومة كفض النزاع .
باٟتكم باإلفراغ على البائع كالتسليم على ا١تشًتم .. أـ برد دعول ا١تشًتم باإلفراغ كتأجيل 

 الشيكات ؟
 األكؿ

(((((()))))) 
 ها ٢تا .حضرت إٕب امرأة كطلبت اثبات إعالة ابن

 فهل يقبل طلبها . أـ أف االهناء يقدـ من ا١تعيل نفسو ؟
 علما بأف االبن عسكرم كتعذر احضار خطاب من عملو .

…… 
 * ال بد أف يتقدـ من يعيل بطلب إثبات االعالة

 
*كال تكوف بالعكس اال اذا كاف ا١تعيل متوَب ٔتوجب صك حصر كرثة كلو ٪توذج خاص 

 اإلثبات كُب الغالب لتقدٯتو للمؤسسة العامة للتقاعدبالتقدٙب كيشار للغرض من 
 



 *أما اٟتالة األكٔب فبل بد من إحضار خطاب من مرجع عملو إذا كاف موظفان 
 مع اإلشارة إٔب الغرض من صك االعالة كالتقدٯتو ١ترجع عملي حرس اٟتدكد ٔتنطقة ٧تراف

 برقم كتاريخ… فتشَت ُب الديباجة الصك انو ٔتوجب خطاب مدير  
 

 *كما سبق
 ىػُِْٗ/ٔ/ُْب  ََّْ/تُّإستنادان للتعميم معإب كزير العدؿ رقم

 
*كاذا ٓب يكن موظفان ال بقطاع عاـ كال خاص فتشَت لذلك ُب الضبط دكف الصك لكي ال 

 يبلحظ عليك التفتيش عدـ ذكر رقم ا٠تطاب ك تارٮتو حسب التعليمات

 
الدىا من زكج طلقها أك متوَب كىي غَت موظفة؛ أحيانا تتقدـ ا١ترأة بطلب إثبات إعالتها الك 

لتتقدـ بالصك إٔب بنك التسليف أك إحدل اٞتمعيات كىذا كثَت .. ىل تعترب من اٟتالة ا١تشار 
 ٢تا بالتعميم

أحيانا تتقدـ ا١ترأة بطلب إثبات إعالتها الكالدىا من زكج طلقها أك متوَب كىي غَت موظفة؛ 
أك إحدل اٞتمعيات كىذا كثَت .. ىل تعترب من اٟتالة ا١تشار لتتقدـ بالصك إٔب بنك التسليف 

 ٢تا بالتعميم
…… 

 *ُب ىذه اٟتالة اذا كاف الزكج على قيد اٟتياة فبل يسوغ إثبات إعالة ا١ترأة البناؤىا
كقد صدر تعميم مبٌت على امر سامي يتيح للمرأة االستفادة من الضماف االجتماعي ُب ىذه 

 لدل الضماف ال عبلقة للمحكمة بواٟتالة كفق تنظيم معُت 
 

 *أما اذا كاف الزكج متوَب
 فبل ٮتلو حاؿ االبناء؛

فإف كانوا "قصار" فتتقدـ بطلب كالية كأعتقد ىو كاُب مع صك حصر كرثة الزكج ُب إثبات 
 أهنا ىي ا١تسؤكلو عن أبناءىا

 



 وغات لذلككأما إف كانوا "ليسوا قصار" فلها التقدـ بصك إثبات إعالتهم اذا ذكرت مس
 ( كبنات ٓب يتزكجان كأبناء يدرسوف كيستحسن ذكر ذلك ُب الضبط دكف الصك)

 كفد أجريتو كٓب يبلحظ على التفتيش
 

*كاف كانت ىذه طالبة صك االعالة موظفة فتحضر خطاب كاال يشار بالضبط اهنا ليست 
 موظفة ال ُب قطاع عاـ كال خاص.

 مع مبلحظة؛
 *أما اذا كاف الزكج متوَب

 ٮتلو حاؿ االبناء؛ فبل
فإف كانوا "قصار" فتتقدـ بطلب كالية كأعتقد ىو كاُب مع صك حصر كرثة الزكج ُب إثبات 

 أهنا ىي ا١تسؤكلو عن أبناءىا
 

**أف بعض اٞتهات ال تعتد ٔتا سبق ُب ثبوت إعالة ا١ترأة ألبناءىا ُب ىذه اٟتالة النو قد تكوف 
 ىي الوليو كلكن الذم يعو٢تم ىو عمهم مثبلن 

 
فبعض الزمبلء يثبت ُب ىذه اٟتالة إعالة ا١ترأة ألبناءىا القصار كإف كاف لديها صك كاليو 

 عليهم
 الشيخ ابو خالد كبقية ا١تشايخ

 االمر السامي عاِب موضوع الضماف كاالف الضماف ينهي اجراءات ا٢تجر من عنده
منهم بطلب اثبات لكن بقي بنك التسليف ككذلك الصندكؽ العقارم فمازالت ا٠تطابات ترد 

  اعالتها ألبنائها مع اف كالدىم على قيد اٟتياة كعقد الزكجية مستمر
 فهل ترد ا٠تطابات الجل اف اثبات ذلك يتطلب دعول اـ تنهى؟

 االمر اشكل عندم كاعمل على اثبات اف االـ تعو٢تم دكف التعرض لبلب
 

(((((((()))))) 



ملكو اهنا ذكرت ُب حجة استحكاـ لو سابقة لدم قضية بينة ا١تدعي الوحيدة اف اٞترين 
  ..كىي عبارة ك٭تدىا من الشماؿ جرين ا١تنهي

 
 كشهد الشهود بذلك .

 
ٍب احضر ا١تدعى عليو الشهود ىؤالء كشهدكا اف شهادهتم ٓب تكن كذلك كاف اٞترين ليس 

  ملكا للمدعي
 كاف ىناؾ خطأ ُب اٟتجة ..

 
اختبلفات لكن اٞترين ليس داخبل ُب  فطابقت السجل كالضبط كاٟتجة فكانت ىناؾ

 ا٠تبلفات ..
 

 فما الرأم ُب تراجع الشهود ؟
 

 كاختبلفات السجل كاٟتجة كالضبط؟
 

  ش موسى
ذكر الشيخ ابن خنُت ُب درسو مسألة كىي اذا تراجع الشهود ، فغَت الشاىد ُب شهادتو ْتضرة 

و ، اما بعد اٟتكم فبل تقبل منو القاضي كا٠تصم فزاد فيها اك نقص ، فتقبل ما ٓب ٭تكم بشهادت
 لبلختيارات كيضمن ما ترتب على شهادتو سواء ُب اٟتقوؽ اك اٞتنايات . عزاه 

 
  اٟتد اليدخل ُب احملدكد

 ارأيت لو قاؿ الشاىداف ُب اٟتجة ٭تده من الشماؿ ملك ٤تمد فهل ىي شهادة حملمد
 

 كيف يشهدكف اهنا حملمد اف كانت لغَته ..
 حملمد فلم يشهدكف لو هنا فلو ٓب يعرفوا ا



((((((((())))))) 
لدم قضية بينة ا١تدعي الوحيدة اف اٞترين ملكو اهنا ذكرت ُب حجة استحكاـ لو سابقة 

  ..كىي عبارة ك٭تدىا من الشماؿ جرين ا١تنهي
 

 كشهد الشهود بذلك .
 

ليس  ٍب احضر ا١تدعى عليو الشهود ىؤالء كشهدكا اف شهادهتم ٓب تكن كذلك كاف اٞترين
  ملكا للمدعي

 كاف ىناؾ خطأ ُب اٟتجة ..
 

فطابقت السجل كالضبط كاٟتجة فكانت ىناؾ اختبلفات لكن اٞترين ليس داخبل ُب 
 ا٠تبلفات ..

 
 فما الرأم ُب تراجع الشهود ؟

 
 كاختبلفات السجل كاٟتجة كالضبط؟

 
لى ما ُب ا١تلك من ٓب يشهدكا على أف ملكو قد أحياه ا١تنهي قبل عاـ كذا ككذا كٓب يشهدكا ع

احياءات كأما ٣ترد أف فبلف ٭تده من أم جهة فليست شهادة كاملة حىت ننظر ُب حكم 
 رجوعهم

(((((((())))) 
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 
 

 أصحاب الفضيلة ىل بيع أسهم كحصص شركات القصر يلـز ٢تا إذف بيع مثل األراضي .
............ 



  ة اهلل كبركاتوكعليكم السبلـ كرٛت 
الف. االستئذاف  االستئذاف  لزـك  عدـ  كاف كاف االصل  الوالية  صك  أب نص  ىذا يرجع 

 خاص بالعقار
 

 (((((((؟))))))))
ألف كانتقل القاضي كتوُب احملكـو عليو ٍب قدمت ا١تدعية  َٔدعول نفقة حكم فيها ٔتبلغ 

  احملكـو فيها على مورثهمدعول ثانية على كرثتو تطالبهم بسداد النفقة 
 مالعمل فيها ؟

 الًتكة على  للقطعية فينفذ  مكتسبا  اٟتكم  كاف  اذا 
 شيء الورثة  فبل يلـز  تركو  لو  كإذا ٓب يكن 

))))(((((())))))) 
أصحاب الفضيلة .. رجل توُب كخلف تركة عقارات كبيت شعيب ليس عليها صكوؾ .. ا٨تصر 

قاصرات ككالدتو كاخوة كاخوات اشقاء .. ادعت الزكجة على اخ ا١تتوَب كرثتو ُب زكجتو كبنتُت 
النو قد اسكن كالدهتم ُب بيت ا١تتوَب كىي التريد ا١تغادرة .. ٍب اصطلحوا على اف يستأجر 
نصيب الزكجة من ا١تنزؿ مشاعا على اساس اف ٖتسب اجرة ا١تنزؿ من ستمائة لاير ُب الشهر 

ائة كٜتسة كسبعوف رياال .. فهل يلـز إحضار بقية الورثة اـ ال ؟ فيكوف نصيبها كابنتيها اربعم
كىل ٯتكن اف تكوف االجرة ُب نصيب الزكجة كبناهتا ا١تشاع فقط الهناء ىذه القضية لتحقق 

 الغبطة كا١تصلحة بو ؟
 

.......... 
 أليست األـ كارثة

  اذان تسكن ُب نصيبها
 دكف صلح

ية الورثة ٔتلك الرقبة فهو يشًتؾ معهم ٔتلك ا١تنفعة كمن ما داـ كارثا فإنو مع اشًتاكو مع بق
ملك ا١تنفعة ملك االنتفاع فلها اف تسكن كال ٘تنع غَتىا من السكن فإف ضاؽ البيت كتشاحوا 

 اقرع بينهم كمن قرع سكن كلآلخر نصيبو من اجرة ا١تثل



 
 البيت ؟اال ٯتكن اف يصطلحوا مع الزكجة بنصيب من االجرة كٗترج من ا١تشاركة ُب 

 ٯتكن
((((((()))))) 

مبلـز نظر قضية متعلقة باسًتجاع مبلغ مإب دفع ُب حق شفعة أك أخذ األرض ٍب تبُت لو بعد 
 ضبط أكثر من جلسة أنو ٦تنوع من نظر ما يتعلق ٔتلكية العقار ما اٟتل كاٟتالة ىذه؟

 .................. 
الضبط كيعيد ا١تعاملة أب القاضي ٍب اٟتل أف يقرر توقفو عن نظر القضية ك٭ترر ذلك ُب  

  القاضي ينظر القضية كيتلو ما ضبط على االطراؼ فاف صادقوا عليو يكمل النظر
 كال عاد يتعودىا ا١تبلـز كاال ......

(((((())))))) 
 شخص باع منزال بستمائة ألف لاير مقدـ منها مائيت ألف .

 لبيع كيعاد ا١تنزؿ لصاحبو .كالباقي تدفع بعد أربعة أشهر . كإف تأخر فيفسخ ا
 اآلف يطالب صاحب ا١تنزؿ باستعادتو نظرا لعدـ التزاـ ا١تدعى عليو بذلك .

 فما رأيكم ؟؟
 اختيار ايب العباس أف لو الفسخ

((((((()))))) 
 ىل صدر حياؿ اٟتيز العمرا٘ب ا١تؤقت أم تعميم ؟

 خولو ُب حدكد التنمية ؟كىل العقار إف كاف مشموال بو فإف ذلك يغٍت عن االستفسار عن د
 آمل أف تكوف اإلفادة عجلى

 ال يغٍت بل ال بد من كوف ا١توقع داخل النطاؽ
 لكن ىناؾ نطاؽ يسمى النطاؽ ا١تقًتح

 كاٟتيز ا١تؤقت فيو تعميم لدل البلديات ٓتصوص العشوائيات
 

 التعميم أف العربة ْتدكد التنمية العمرانية..
 االعتماد على ما يردىا من األمانات بشأنو.اٟتيز ا١تؤقت عمم على احملاكم 



 كٓب يوضح فيو اٞتهات اليت ٗتاطب بشأنو
موضوع ىدـ البيوت باسم ازالة التعديات ُب اٟتقيقة ٯتثل رعب بالنسبة ٕب كأرجو اف تكوف 

 ذ٦تنا بريئة منو
((((((((((())))))) 

 مشاٮتنا الكراـ
ىم كأف ا١تدعى عليو مستأجر من مورثهم لدم دعول مقامة من كرثة ُب عقار يدعوف أنو لوالد

 لفًتة طويلة كقد أنكر ا١تدعى عليو دعواىم كذكر أف احملبلت لو كٖتت يده كليس ٢تم فيها شي.
 كقد أحضر ا١تدعوف شاىدان شهد بصحة دعواىم فمارأيكم أصحاب الفضيلة؟

 ىل ىناؾ قرائن تدؿ على صدؽ احد الطرفُت غَت الشاىد
 كماىو جواب ا١تدعى عليو على الشهادة اليس ىناؾ صك اك كثيقو

 أيهما أقول كضع اليد أـ الشاىد
 

 اليوجد قرائن فقط شاىد كشهادتو موصلو
 شيخ غريب

 
ُب ىذه الواقعة مسألة كىي فيما لو أحضر من بيده العُت بينة على ٘تلكو فهل تقدـ بينتو على 

 بينة ا١تدعي ..
 الداخل كا٠تارج أيهما يقدـ كىذه من أمثلتهاترجع إٔب اختبلؼ الفقهاء ُب تعارض بينة 

 شيخ غريب
 

ُب ىذه الواقعة مسألة كىي فيما لو أحضر من بيده العُت بينة على ٘تلكو فهل تقدـ بينتو على 
 بينة ا١تدعي ..

 ترجع إٔب اختبلؼ الفقهاء ُب تعارض بينة الداخل كا٠تارج أيهما يقدـ كىذه من أمثلتها
.... 

 ىذه اٟتالة انو عند تساكم بينة الطرفُت تسقط كيعتربكف كمن ال بينة لوابن عثيمُت يرل ُب 



، كى  ًيًنًو، إالَّ أىٍف تىكيوفى لىوي بػىيػِّنىةه فىبلى ٭تىًٍلفي اعىيىا عىٍينان بًيىًد أىحىًد٫ًتىا فىًهيى لىوي مىعى ٯتى ـى كيل  كىًإذىا تىدى ًإٍف أىقىا
 خىارًًج بًبػىيػِّنىًتًو، كىلىغىٍت بػىيػِّنىةي الدَّاًخًل.كىاًحدو بػىيػِّنىةن أىنػَّهىا لىوي، قيًضيى لًلٍ 

 
 

 زاد ا١تستقنع
 
 ...... 

 ٚتعو
 أبو علي شداد بن علي



 المجموعة الخامسة لالستشارات القضائية
((((()))))) 

  مواد االستخبلؼ ُب نظاـ ا١ترافعات اٞتديد
 َُِاالستخبلؼ ُب البينة ـ

 َُٔاالستجواب ـ
 ُُْاليمُت ـ
 ُُٔا١تعاينة ـ

 ُِِالشهادة ـ
  االستخبلؼ ُب اإلجابة على دعول الزكجية ـ مواد االستخبلؼ ُب نظاـ ا١ترافعات اٞتديد

 َُِاالستخبلؼ ُب البينة ـ
 َُٔاالستجواب ـ

 ُُْاليمُت ـ
 ُُٔا١تعاينة ـ

 ُِِالشهادة ـ
 ّٗ/ِّٗ/ِاالستخبلؼ ُب اإلجابة على دعول الزكجية ـ 

((((())))) 
  مشاٮتنا الكراـ

 ُُِْاهنى ا١تنهي بوفاة جدتو سنة 
  ككاف غالب ظنهم كفاة كالدهتا قبلها كبذلك شهد الشهود كًب الضبط كٓب يصدر الصك
  ٍب حضر ا١تنهي كقرر أنو بالرجوع إٔب بنات ا١تتوفيو ذكرف باف كالدهتن توفيت قبل كالدهتا

  فما العمل ككيف يتم التعامل مع النظاـ الشامل بعد قفل التعديل
 كجزيتم كل خَت

 شيخ فارس ٯتكن طلب تعديل الضبط كالصك
 قفل التعديل ؟

 تستطيع أف ٕترم التعديبلت من معرفك



 فيو خاصية تضاؼ ليوزر القاضي
 تسمى طلب تعديل كا١توافقة على التعديل أطلبها من قسم اٟتاسب يطلبوهنا من الوزارة

(((((()))))) 
 

عزير كقنع هبما ٍب رجعت عن أحد٫تا ٘تشيا مع إذا حكمت على ا١تدعى عليو بنوعُت من الت
رأم االستئناؼ دكف اآلخر فهل تؤخذ قناعتو أيضا أـ يكتفى بإقرار قناعتو األكؿ إذ الشك أنو 

 اٟتكم األخَت أكٔب بالقناعة من األكؿ
 أذكر مرة رجعت عن اٟتكم على ا١تدعى عليو كٓب أقم بأخذ قناعتو...فبلحظ ذلك اإلستئناؼ

ى ا١تدعى عليو بنوعُت من التعزير كقنع هبما ٍب رجعت عن أحد٫تا ٘تشيا مع إذا حكمت عل
رأم االستئناؼ دكف اآلخر فهل تؤخذ قناعتو أيضا أـ يكتفى بإقرار قناعتو األكؿ إذ الشك أنو 

 اٟتكم األخَت أكٔب بالقناعة من األكؿ ... يكتفى بقناعتو الف اٟتكم ٓب يتضمن زيادة عليو
عى عليو بنوعُت من التعزير كقنع هبما ٍب رجعت عن أحد٫تا ٘تشيا مع إذا حكمت على ا١تد

 رأم االستئناؼ دكف اآلخر فهل تؤخذ قناعتو أيضا أـ يكتفى بإقرار قناعتو األكؿ...
 

 حالو حاؿ من حكم لو بطلبو أك أكثر ٦تا طلبو فبل حاجة ألخذ قناعتو ألنو قنع ٔتا ىو أشد
((((())))) 

 رافعات الشرعية اٞتديدفهرسة موضوعات نظاـ ا١ت
------------ 

 @ الباب األكؿ: أحكاـ عامة
 إجراءات التبليغ بأنواعها)-دعول اٟتسبة-(شركط قبوؿ الطلب كالدفع

 )ِّ) إٔب (ُمن مادة (
  ) تطبيق األحكاـُ(
 ) ما ًب من إجراء صحيح يبقى صحيحاِ(
 ) شرط قبوؿ الطلب كالدفع كالدعول الصورية كالكيديةّ(
  دعول اٟتسبة كشركطها) ْ(
 ترفعها ىيئة التحقيق -ُ



 موافقة ا١تلك -ِ
 يـو من نشوء اٟتق ا١تدعى بو َٔقبل مضي  -ّ
  ) اعتبار اإلجراء باطبلٓ(
 ) كجوب حضور كاتب مع القاضي..ٔ(
 ) عدـ مباشرة األعواف ُب حدكد اختصاص عملهم..ٕ(
 ) احتساب ا١تدد كا١تواعيدٖ(
 كاختياره للتبليغ) ا١تقصودٔتكاف اإلقامة ٗ(
 ) عدـ جواز نقل القضايا قبل اٟتكم ..َُ(
 ) عن طريق ماذا يتم التبليغُُ(

 القطاع ا٠تاص-صاحب الدعول-احملضرين
 ) عدـ جواز إجراء التبليغ ُب كقت كأياـ معينةُِ(
 ) مب يكوف التبليغ (أصل التبليغ كصورتو كا١تعلومات اليت تكتب فيو)ُّ(
 يغ لػ(الشخصية العادية)) كيفية تسليم التبلُْ(
 ) مساعدة احملضرين من قبل رئيس ا١تركز ...ُٓ(
 ) مىت يكوف التبليغ نظاميأُ(
 ) كيفية تسليم التبليغ لػ (الشخصية االعتبارية)ُٕ(
 ) العمل عند امتناع استبلـ التبليغ أك التوقيعُٖ(
 ) التبليغ ١تن ىو خارج ا١تملكةُٗ(
 اختصاص احملكمة ) التبليغ ١تن كاف خارج نطاؽَِ(
 ) يـؤَ) زيادة مدة التبليغ ١تن خارج ا١تملكة (ُِ(
 ) األياـ اليت ال ٖتتسب كانقضاء ا١توعد كآخر موعدِِ(
 ) اللغة العربية كالًتٚتة ٢تا عن طريق مًتجم كترٚتة معتمدة من مكتب ترٚتةِّ(

----------- 
 )َْ-ِْ@ الباب الثا٘ب: االختصاص (

---------------- 
 الفصل األكؿ: االختصاص الدكٕب&



 (اختصاص ا١تملكة ُب الدعاكل ا٠تارجية)
 )َّ) إٔب (ِْمن مادة (

  ) دعول رفعت على سعودم ليس لو ٤تل إقامةِْ(
 ) دعول رفعت على غَت سعودم لو ٤تل إقامة عاـ أك ٥تتار با١تملكةِٓ(
(دعول ماؿ ) حاالت إقامة الدعول على غَت السعودم الذم ليس لو ٤تل إقامةِٔ(

 أحدىم لو ٤تل إقامة)-إفبلس-با١تملكة
 ) حاالت رفع الدعول على ا١تسلم غَت السعودم با١تملكةِٕ(
 ) اختصاص ا١تملكة بالدعول عند قبوؿ كاليتهاِٖ(
 ) اختصاص اٗتاذ التدابَت التحفظية كالوقتية اليت تنفذ با١تملكةِٗ(
 ) االختصاص يتبع ا١تسائل األكلية كالطلبات..َّ(

-------------- 
 & الفصل الثا٘ب: االختصاص النوعي

 )ّٓ-ُّمن مادة (
  ) اختصاص احملاكم العامةِّ-ُّـ(

 كعند عدـ كجود ٤تكمة متخصصة)-(االختصاص األصيل
  ) اختصاص ٤تاكم األحواؿ الشخصيةّّـ(
  ) اختصاص احملاكم العماليةّْـ(
  ) اختصاص احملاكم التجاريةّٓـ(

--------------- 
 فصل الثالث: االختصاص ا١تكا٘ب& ال

 )َْ-ّٔمن مادة (
 ) مكاف رفع الدعول على فرد أك عدة أفرادّٔ(

 (الدعول الفردية ُب مكاف إقامة ا١تدعى عليو كإال ا١تدعي كإال ُب أم ٤تكمة
 عند التساكم ُب أم مكاف ألحدىم إقامة فيو) -مكاف إقامة األكثرية  -الدعول ا١تتعددة 

 الدعول على األجهزة اٟتكومية) مكاف رفع ّٕ(
 ) مكاف رفع الدعول على الشخصيات االعتبارية الشركات ك٨توىاّٖ(



االستخبلؼ  -) دعاكل النفقة كالزكجية كفقو األسرة كحوادث السَتّٔ) استثناء من ـ(ّٗ(
  ُب دعاكل الزكجية لئلجابة على دعول الزكجة

 ) النطاؽ ا١تكا٘ب للمحاكم كالتنازع ُب ذلكَْ(
------------ 

 الباب الثالث: رفع الدعول كقيدىا
 )ْٖ-ُْمن مادة (

 عدـ اٞتمع بُت عدة طلبات ال رابط بينها -معلوماهتا-) رفع الدعول بصحيفةُْ(
 ) تقييد الدعول ُب سجل خاصِْ(
  ) ا١تدة القصول لتسليم التبليغ ّْ(
 ) مواعيد اٟتضور أماـ احملاكمْْ(

 )ْ)البقية(ٖ]العامو[(
 مواعيد إيداع مذكرة دفاع ا١تدعى عليو) ْٓ(
 ) ال يؤدم لبطبلف صحيفة الدعولّْ) عدـ مراعاة ا١تادة (ْٔ(
 ) ٝتاع الدعول عند حضور ا٠تصمُت كلو ٓب تكن احملكمة ٥تتصة مكانيإْ(
 ) إذا عينت احملكمة جلسة لشخصُت ...ْٖ(

-------------- 
 )َٔ-ْٗا٠تصومة ( الباب الرابع: حضور ا٠تصـو كغياهبم كالتوكيل ُب

---------------- 
 الفصل األكؿ: اٟتضور كالتوكيل ُب ا٠تصـو

 )ْٓ-ْٗمن مادة (
 ) ٭تضر ا٠تصـو أك منينوب عنهم ُب اليـو ا١تعُت لنظر الدعولْٗ(
 كإداع الوكالة أك إثباهتا عند القاضي-) ما ٬تب على الوكيل عند حضورهَٓ(
 كاألشياء اليت ٖتتاج لوكالة خاصة) ما يقرره الوكيل ُب حضور ا١توكل ُٓ(
 ) ال ٭توؿ اعتزاؿ الوكيل أك عزلو ...ِٓ(
 ) طلب ا١توكل نفسو أك توكيل آخر عند كثرة االستمهاالتّٓ(



) اٟتاالت اليت ٯتكن فيها توكيل القاضي كعضو التحقيق (إذا كانت فيمن ٮتصهم كىم ْٓ(
 ٤تددين)

-------------- 
  الفصل الثا٘ب: غياب ا٠تصـو

 )َٔ-ٓٓن مادة (م
 ) غياب ا١تدعي كشطب الدعولٓٓ(
 ) حضور ا١تدعى عليو كغياب ا١تدعي(اٟتكم غيايب)ٔٓ(
  ) حاالت غياب ا١تدعى عليوٕٓ(
 ٭تكم عليو كيعترب غيابيا-تؤجل-ٓب يتبلغ -ُ
 ٭تكم عليو كيعترب حضوريا -تبلغ -ِ
 ٭تكم عليو كيعترب غيابيا -غاب بعد اإلعبلف -ّ
 ند ٗتلف ا١تدعى عليو ُب مسائل معينة...اإلحصار جربا ع -ْ
 ) حاالت تعدد ا١تدعى عليهم كغياهبمٖٓ(
 ) ال يعد غائبا من حضر قبل ا١توعد احملدد النتهاء اٞتلسة...ٗٓ(
 ) ما ٭تق للمحكـو عليو غيابيا فعلو كما يتعلق باٟتكم الغيايبَٔ(

-------------- 
 )ْٕ-ُٔالباب ا٠تامس: إجراءات اٞتلسة كنظامها (

---------------- 
 الفصل األكؿ: إجراءات اٞتلسة

 )ِٕ-ُٔمن مادة (
 ) ٬تب أف ٭تضر جلسات ا١ترافعة العدد البلـز من القضاة...ُٔ(

 (يكلف رئيس احملكمة قاضي يكمل النصاب فإف تعذر فرئيس اجمللس)
  ) على كاتب الضبط إعداد قائمة بالدعاكل كعرضها...ِٔ(
 ) ا١تناداة على ا٠تصـؤّ(
 ) ا١ترافعة علنية إال ...ْٔ(
 ) ا١ترافعة شفهية كإيداع مذكرات مكتوبة باألقواؿ كالدفوع كالعمل حيا٢تآٔ(



) على القاضي أف يسأؿ ا١تدعي عما ىو الـز لتحرير الدعول فإف عجز أك امتنع صرؼ ٔٔ(
 النظر عن الدعول

 ) امتناع ا١تدعى عليو عن اٞتواب أك ... عد ناكبلٕٔ(
 اإلمهاؿ من أحد ا٠تصـو ...) طلب ٖٔ(
 ) قفل باب ا١ترافعة كفتحهاٗٔ(
 ) تدكين اتفاؽ ا٠تصـو بأم حاؿ بعد طلبهم كإصدار صك بذلك.َٕ(
 ) ا١تعلومات اليت تدكف ُب الضبط كامتناع التوقيع ُب الضبطُٕ(
 كالتبليغات كحضور الدعاكل كاإلهناءات ) جواز التعامل الكًتكنيا ُب صحائف الدعول ِٕ(

-------------- 
 الفصل الثا٘ب: نظاـ اٞتلسات

 )ْٕ-ّٕمن مادة (
) إدارة اٞتلسة كما يقع فيها من خلل كنظر التعويض عن األضرار النإتة عن ا١تماطلة ُب ّٕ(

 أداء اٟتقوؽ
 ) كيفية إدارة اٞتلسة كطلب البينات كتوجيو األسئلةْٕ(

---------------- 
 )ٖٓ-ٕٓلتدخل كالطلبات العارضة من (الباب السادس: الدفوع كاإلدخاؿ كا

---------------- 
 الفصل األكؿ: الدفوع

 )ٖٕ-ٕٓمن مادة (
 اٟتكم فيها كالعمل بعد قبولو[-أنواعها-]كيفيتو

 ) مىت ٬تب إبداء الدفع كمب يكوف كمىت يسقط كأنواع الدفوع الشكليةٕٓ(
 ) أنواع الدفوع كمىت تقدـٕٔ(
  ) اٟتكم ُب الدفوعٕٕ(
 إحالة الدعول للمحكمة ا١تختصة كإعبلـ ا٠تصـو بذلك. ) ٬تبٖٕ(

---------------- 
 الفصل الثا٘ب: اإلدخاؿ كالتدخل



 )ُٖ-ٕٗمن مادة (
 كقبولو من عدمو[-كشرطو-كتبليغو-]كيفيتو

 شرطو-) طلب اإلدخاؿ من ا٠تصم كاٟتكم فيو كما العمل عند إدخالوٕٗ(
 شرطو-للمدخل ال يتعداه) طلب اإلدخاؿ من احملكمة كتعيُت موعد َٖ(
 كمىت ال يقبل -شرطو-١تن يكوف -كيفيتو  -) التدخل ُب الدعولُٖ(

---------------- 
 الفصل الثالث: الطلبات العارضة

 )ٖٓ-ِٖمن مادة (
 اٟتكم فيها[-أنواعها-]الكيفية

 ) كيفيتو كقبولو من عدموِٖ(
 ) (أنواع طلبات ا١تدعي العارضة)ّٖ(

 اليت يقدمها ا١تدعيأنواع الطلبات العارضة 
 ) (أنواع طلبات ا١تدعى عليو العارضو)ْٖ(

 أنواع الطلبات العارضة اليت يقدمها ا١تدعى عليو
 ) اٟتكم ُب الطلبات العارضةٖٓ(

---------------- 
 )ّٗ-ٖٔالباب السابع: كقف ا٠تصومة كانقطاعها كتركها(

---------------- 
 الفصل األكؿ: كقف ا٠تصومة

 )ٕٖ-ٖٔمن مادة (
 كأثر الوقف كتركها -كالسَت فيها -مدهتا -) حكم كقف الدعول بناء على طلب ا٠تصـؤٖ(
 كالسَت فيها الحقا -) كقف الدعول من احملكمة لتعلقها بقضية أخرلٕٖ(

---------------- 
 الفصل الثا٘ب: انقطاع ا٠تصومة

 )ُٗ-ٖٖمن مادة (
 ) أحواؿ انقطاع ا٠تصومة حاؿ االنفراد كالتعددٖٖ(



 ) مىت تعد الدعول مهيأة للحكمٖٗ(
 ) أثر انقطاع ا٠تصومةَٗ(
 ) أحواؿ استئناؼ الدعول بعد انقطاعهاُٗ(

---------------- 
 الفصل الثالث: ترؾ ا٠تصومة

 )ّٗ-ِٗمن مادة (
 كقبولو -) حاالت جواز الًتؾِٗ(
 ) أثر الًتؾّٗ(

---------------- 
 الباب الثامن: تنحي القضاة كردىم عن اٟتكم

 )ََُ-ْٗمن مادة (
 ) أحواؿ تنحي القاضيْٗ(
 ) أثر ٥تالفتو للتنحيٓٗ(
 ) أحواؿ رد القاضي كأثر الردٔٗ(
 عدـ جواز االمتناع عن القضايا بدكف سبب-) كيفية إثبات التنحيٕٗ(
 ) أحواؿ طلب الرد من ا٠تصمٖٗ(
 ) كيفية طلب الردٗٗ(
 دكيفية حصوؿ الر   -) إجراءات احملكمة ُب طلب الردََُ(

---------------- 
 )ُٖٓ-َُُالباب التاسع: إجراءات اإلثبات (

---------------- 
 الفصل األكؿ: أحكاـ عامة

 )َُّ-َُُمن مادة (
  ) شركط اإلثباتَُُ(
 ) االستخبلؼ ُب ٝتاع البينةَُِ(
 ) العدكؿ عن إجراء اإلثباتَُّ(



---------------- 
 الفصل الثا٘ب: استجواب ا٠تصـو كاإلقرار

 )َُُ-َُْمادة ( من
 ) استجواب اٟتاضرين كأجوبتهمَُْ(
 ) األمر باإلحضار لبلستجوابَُٓ(
 ) االستجواب للمعذكر كاالنتقاؿ لو كاالستخبلؼ ُب ذلكَُٔ(
 ) ٗتلف ا١تستجوب بغَت عذر ككيفية عده ناكبلَُٕ(
 ) حجية اإلقرار ككجوبو ُب ٣تلس القضاءَُٖ(
 ور عليوإقرار احملج -) شركط صحة اإلقرارَُٗ(
 كاالستثناء ُب ذلك -) عدـ ٕتزئت اإلقرارَُُ(

---------------- 
  الفصل الثالث: اليمُت

 )ُُٓ-ُُُمن مادة (
 حلف األخرس-إعداد صيغة اليمُت-) ٬تب بياف الوقائع ا١تستحلف عليهاُُُ(
  ) كجوب اليمُت كالنكوؿ ُب ٣تلس القضاءُُِ(
حضور الشخص ا١توجهة اليمُت إليو كعدـ -دعي) كجوب اٟتضور ألداء اليمُت ١تن ُُّ(

 حضور الشخص ا١توجهة اليمُت إليو مع ا١تنازعة... -ا١تنازعة ُب ..
 ) االنتقاؿ للمعذكر لتحليفو كاالستخبلؼ ُب اليمُت ...ُُْ(
 ) كجوب أداء اليمُت ُب مواجهة طالبها...ُُٓ(

---------------- 
 الفصل الرابع: ا١تعاينة

 )َُِ-ُُٔمن مادة (
) جواز تقرير ا١تعاينة كذكر موعد ا١تعاينة ككيفية ا١تعاينة كقرار االستخبلؼ فيها كما ُُٔ(

 يتضمنو
 جواز التحفظ على موضع ا١تعاينة... -) الدعوة إٔب ا١تعاينة كموعدىا كٖتديد مكاهنإُُ(
 ٝتاع شهادة الشهود -) تعيُت خبَتُُٖ(



 طو بالقضية) ٖترير ٤تضر ا١تعاينة كمن يوقع فيو كضبُُٗ(
 ) جواز طلب ا١تعاينة إلثبات معآب كاقعة ٤تتملة النزاعَُِ(

---------------- 
 الفصل ا٠تامس: الشهادة

 )ُِٕ-ُُِمن مادة (
  ) تبيُت الوقائع ا١تراد إثباهتا ...ُُِ(
 ) االنتقاؿ للمعذكر ُب الشهادة كاالستخبلؼ فيهاُِِ(
 عليو كمعلومات الشاىد) ٝتاع الشهادة كٗتلف ا٠تصم ا١تشهود ُِّ(
 ) تأدية الشهادة كالطعن فيهاُِْ(
 ) توجيو األسئلة للشاىد كشرط طلب ا٠تصم ذلكُِٓ(
 ) اإلمهاؿ إلحضار شهود غائبُت كحاالت عدـ إحضارىم كالعمل حياؿ ذلكُِٔ(
 ) كيفية إثبات الشهادة كتعديلهإُِ(

---------------- 
((((((()))) 

ة ، أطرح بُت يديكم مسألة للمدارسة كقد أشكلت علي من السبلـ عليكم أصحاب الفضيل
اٞتهة القضائية كمن جهة كيفية تنفيذ اٟتكم لو صدر ، كتلك ا١تسألة ىي مسألة العدؿ بُت 
الزكجات ، فلو رفعت زكجة دعول ضد زكجها ا١تعدد كذكرت انو ال يعدؿ بينها كبُت زكجتو 

عت اف تثبت انو يسافر مع زكجتو كيًتكها .. الثانية بكثرة اسفاره معها كشرائو ٢تا كاستطا
فكيف ٯتكن القضاء ُب ىذه ا١تسألة؟ كلو امكن القضاء فيها فكيف يلـز بالتنفيذ ؟ انتظر 

 ارائكم كمشاركاتكم ..
 ال أظن أف ىذه من مسائل القضاء

 لكن لو حق طلب الفسخ إذا كاف ال يعدؿ معها
 ىي التريد الفراؽ بل تريد العدؿ

 مت امرأة ٔتثل ىذه الدعول نصرؼ النظر ؟يعٍت لو تقد
 ىذا مثل ا١توٕب يؤمر بالفيئة كإال فسخ النكاح

 فيؤمر بالعدؿ فإف رفض فتفهم ا١ترأة بأف ٢تا طلب الفسخ



لو دفع فقاؿ إف العدؿ ال يعٍت ا١تساكاة بينهما ُب كل شي كالثانية بنت اغنياء كاعتادت السفر 
مدة كٓب تكن تطلب ىذه االمور كال تصلح ٢تا االسفار كالـز اخذىا كاما االكٔب فعشت معها 

 فهل ىذا دفع مقبوؿ
  فهو يدعي اف ما يفعلو عدؿ بُت زكجاتو كانو ٓب يظلم

 إف ىذا الدفع ىو الظلم بعينة
ُب اٟتقيقة قد تبدك لكم ىذه ا١تسألة افًتاضية كلكنها كاقع كعند احد الزمبلء قضية اعجب 

 جوداكلعلو ٭تكي كقائعها اف كاف مو 
 ياشيخ حفظك اهلل مثل اإللزاـ بالصلح

 أما مر عليك كأف يعاشر٘ب با١تعركؼ كٖتكم هبذا الصلح؟
 ياشيخ حفظك اهلل مثل اإللزاـ بالصلح

 أما مر عليك كأف يعاشر٘ب با١تعركؼ كٖتكم هبذا الصلح؟
...... 

اف ٢تا طلب بلى كلكن ظننت اف للحكم فيها صيغة ٥تتلفة كىل ينص ُب اٟتكم بافهاـ الزكجة 
 الفسخ ُب حاؿ عدـ معاشرتو ٢تا با١تعركؼ ؟

 لو رجعت للمدكنة يا شيخ ابو عبدالعزير أظن أف فيها قضية قريبة ٦تا ذكرتو
 ((؟؟())،))

 أصحاب الفضيلة
من لديو ٪تاذج يعمل هبا سواء ُب األحكاـ أك ا٠تطابات فليتنبو من الغد كيقـو بتغيَت أرقامها 

 كينبو ا١توظفُت..حسب االنظمة اٞتديدة 
 

 مثبل:
 ّٓبدؿ  ٓٓالشطب كبعث ا١تعاملة للمحكمة العليا سيكوف بناء على ا١تادة 

 
 ٓٓبدؿ  ٕٓاٟتكم الغيايب ا١تادة 

 
 كىكذا..



(((((()))))) 
  ىػ ُّْٓفهرس نظاـ ا١ترافعات الشرعية اٞتديد 

 : pdfبصيغة 
https://db.tt/ٔPdٗgcmR 

 : wordللػ  docبصيغة 
https://db.tt/ٕAlEtIEp 

 على اآليفوف كاآليباد : iBookلربنامج الػ  epubبصيغة 
https://db.tt/tVِhQJnX 

(((((((())))) 
 

  مواد االستخبلؼ ُب نظاـ ا١ترافعات اٞتديد
 َُِاالستخبلؼ ُب البينة ـ

 َُٔاالستجواب ـ
 ُُْاليمُت ـ
 ُُٔا١تعاينة ـ

 ُِِالشهادة ـ
 االستخبلؼ ُب اٞتواب على دعول الزكجية ك٨توىا

 ّٗ/ِـ 
((((())))) 
 تنبيو:

 
  ىػ. ُٕ/ِ/ُّْٓا١تاضي بدأ تطبيق نظاـ ا١ترافعات الشرعية كسريانو اعتباران من يـو اٞتمعة 

 كيعمل بو عدا:

https://db.tt/6Pd9gcmR
https://db.tt/7AlEtIEp
https://db.tt/tV2hQJnX


االختصاص النوعي. فتبقى احملاكم العامة كاٞتزائية على اختصاصها ا١تنصوص عليو ُب  -ُ
النظاـ السابق؛ ٟتُت مباشرة احملاكم ا١تتخصصة اختصاصاهتا؛ بقرار من اجمللس بناءن على آلية 

  تاريخ نفاذ النظاـ. العمل التنفيذية لنظاـ القضاء، كذلك خبلؿ ثبلث سنوات من
طرؽ االعًتاض على األحكاـ ( االستئناؼ، التدقيق، النقض) فهي مستثناة من التطبيق،  -ِ

كالعمل على النظاـ السابق ٟتُت تقرير اجمللس تطبيق ذلك بناءن على آلية العمل التنفيذية لنظاـ 
 القضاء، كذلك خبلؿ ثبلث سنوات من تاريخ نفاذ النظاـ.

((((())))) 
 
 اىي مسافة االنتداب ؟؟ ٜتسة كسبعوف كيلو مًتان للطرؽ ا١تسفلتة.م

((((()))))) 
شخص أراد شراء منزؿ عن طريق البنك كدفع عربوف ١تالك البيت مبلغ ثبلثُت ألف لاير كحصل 

جاء االف يطالب ا١تالك بالعربوف لكونو ليس  تأخَت من البنك أك أم سبب آخر كًب البيع.. 
 فهل لو ذلك ؟ نعم لو ذلك كونو ليس طرفا ُب العقد اٟتإب طرفا ُب البيع أصبل

(((((())))))) 
 ـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو ..الالس

أرفق لكم رابط للمواد اليت تتصل مباشرة بضبط القاضي ، كبشكل يومي ، مع ٘تنياٌب للجميع 
 التوفيق كالسداد كالعوف كالرشاد ..

 (كاتس) ََُّٕٕٕٕٓٓللتصويب : 
 يب : القاضي منصور الشغييب..ٚتع كترت

 
http://www.gulfup.com/?YnbZMt 

((((()))))) 
من نظاـ ا١ترافعات اٞتديد، (شهادة الشهود بلفظها  ٦ُٔٔتا يكتب ُب الصك حسب ا١تادة 

  كتزكيتهم)؛
 

 على ضبطو) ٓب تعد كافية؟ ىل معٌت ىذا أف عبارة (كجرل تعديلهما

http://www.gulfup.com/?YnbZMt
http://www.gulfup.com/?YnbZMt


((((()))))) 
  سبلميإلأحكاـ ا١تريض النفسي ُب الفقو ا

كؿ استفدت منها كثَتا كأحببت إفادتكم هبا... ألىذه رسالة دكتوراه هتم القضاة ُب ا١تقاـ ا
http://feqhweb.com/danّ/uploads/ُُِّّّْٕٕٖٔٗٓ.pdf 

((((())))) 
 

دعول شطبت مرتُت لدل سلفي ٍب حكم فيها بعد ذلك فلوحظ عليها من االستئناؼ كعندما 
حددت موعدا للنظر فيها تغيب ا١تدعي فشطبتها للمرة الثالثة كقررت إعادة ا١تعاملة إٔب 

 ترفع لبلستئناؼ أـ إٔب العليا؟حضر ك طلب مواصلة النظر؛ فهل  االستئناؼ، كُب نفس اليـو 
 للعليا

((((()))))) 
 

دعول شطبت مرتُت لدل سلفي ٍب حكم فيها بعد ذلك فلوحظ عليها من االستئناؼ كعندما 
حددت موعدا للنظر فيها تغيب ا١تدعي فشطبتها للمرة الثالثة كقررت إعادة ا١تعاملة إٔب 

 ؛ فهل ترفع لبلستئناؼ أـ إٔب العليا؟حضر ك طلب مواصلة النظر االستئناؼ، كُب نفس اليـو 
 

-------- 
 إذا حكم ُب القضية ٍب غاب ا١تدعي بعد ذلك فبلتشطب كعليو عمل احملكمة العليا

 ش عبدا٢تادم
 

 تعاد إٔب االستئناؼ ببل شطب؟
 ك١تا ترجع لئلستئناؼ

 ألف ا١تدعي ٓب ٭تضر اٞتلسة
 حدد لو موعد آخر

 لكي تعرض ا١تبلحظات
 ا١تراجعةأك احفظها لعدـ 

http://feqhweb.com/dan3/uploads/1369457738231.pdf


 ستئذاف ُب نظرىا ألنك ا٠تلفإلطبعا بعد أخذ ا
للفائدة كتبت للمحكمة العليا ُب دعول كانت لدم شطبتها بعد كركدىا من االستئناؼ لعدـ 

 حضور ا١تدعي فوجهتٍت بإلغاء الشطب كإذا ٓب ٭تضر تعاد لبلستئناؼ للتوجيو
((((()))))) 

٦تن سرقو بعشرين ألف كيساـ منو شخص يدعي أف ٚتلو سرؽ فوجده لدل شخص اشًتاه 
بسبع كعشرين ألف، فاصطلح مع ىذا الذم كجد ٚتلو عنده أف يأخذه منو بالثمن الذم 

كقف سومو عليو ٍب إف أثبت أف ىذا اٞتمل لو يقـو ا١تشًتم برد الثمن البالغ سبع كعشرين 
الصيغة ألف لصاحب اٞتمل كيطالب ىو من باعو "السارؽ "، ا١تشًتم ينكر الصلح هبذه 

كيذكر أف الصلح ًب على أف يشًتم منو صاحب اٞتمل ٚتلو بسبع كعشرين ألف ٍب يطالب 
السارؽ فإف أثبت رد لو الفرؽ بُت ٙتن شرائو من السارؽ كبيعو على صاحب اٞتمل .السؤاؿ : 

إذا ٓب يثبت صاحب اٞتمل دعواه فهل ترد أـ ٭تكم ُب الدعول بالراجح ُب مسألة األعياف 
 ذا آلت إٔب يد ٤تقة بسبيل مشركع ؟ا١تسركقة إ

 
 يوجد ْتث ٚتيل للشيخ علي الدبياف موجود ُب ٣تلة العدؿ

 يوجد ْتث ٚتيل للشيخ علي الدبياف موجود ُب ٣تلة العدؿ.
--------- 

 
اطلعت عليو قبل قليل فلكن لو أف الصلح ا١تدعى بو ثبت ببينة أك نكوؿ ككاف على خبلؼ ما 

 ٭تكم بالصلح أك ترد الدعول ك٭تكم بالراجح ؟ترجح ُب ىذه ا١تسألة فهل 
 

(((((())))))) 
 

أصحاب الفضيلة / من ثبت عليو قيامو بًتكيج اٟتشيش ا١تخدر ، ٍب ثبت قيامو بًتكيج اٟتبوب 
من نظاـ ا١تخدرات فيما ٮتص  ٓاحملظورة ، فهل تنطبق عليو ا١تادة السابعة كالثبلثُت الفقرة 

  الًتكيج للمرة الثانية ؟
 أنو يفرؽ بُت اٟتشيش كاٟتبوب .ال فرؽأـ 



(((((()))))) 
 شيخ سبلـ

 من أراد معرفة ا١تعتمد ُب ا١تذىب فبم تنصحو من الكتب؟
 ا١تنتهى أك الكشاؼ أك غَت٫تا؟

 كىل يعتمد على اإلنصاؼ عند عزكه إٔب ا١تذىب؟
............. 

 كانصاؼ ا١ترداكم اذا أردت ا١تعتمد فعندؾ ثبلثة كتب كاُب ا١توفق كفركع ابن مفلح 
 كاما ىل يعتمد على االنصاؼ عند العزك فنعم ببل ريب لكن

 خولف ا١ترداكم رٛتو اهلل ُب طريقة الًتجيح كاعتباره الرعايتُت مثبل فاالكثر على عدـ اعتبار٫تا
 

 -كاعتذر من اإلكثار عليك-كأخَتا 
 ككتبو...اْبما أفضل كتاب تكلم عن ا١تذىب اٟتنبلي من حيث مصطلحاتو 

.......... 
كخا٘تة شرح ا١تنتهى مع الكتب اٟتديثة بكر كالًتكي كابن دىيش كالثقفي  االنصاؼ  مقدمة 

 كا٢تندم كالسماعيل
 

(((((()))))) 
 تقدـ شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعول حقوقية

 كقيل ٕب أف فيو تعميم بأف ال يتقدـ أحد بأكثر من ثبلث دفعة كاحدة غَت الوكيل
 ىذا صحيح فهل

 ليس صحيحا
 بل لو أف يتقدـ ٔتا شاء

(((((())))))) 
من أكقع الطبلؽ على امرأتو كىي حامل بقولو ٢تا انت طالق ٍب طالق ٍب طالق كتوُب 

 عنهاالسؤاؿ ىل ترث
 توُب كىي حامل



 أكقع الطبلؽ عليها حاؿ حياتو كىي حامل كأثبت الطبلؽ هبذه الصيغة كتوُب الزكج اآلف
 

 اثناء اٟتمل ؟ أـ  لوالدة بعد ا توُب 
 توُب الزكج كا١ترأة حامل ُب الشهر السادس اآلف

 خبلؼ ببل  ترث 
 اال عند من يبينها

 اللي أشكل شيخنا ىو قولو ٢تا انت طالق ٍب طالق ٍب طالق
 أكقع الطبلؽ هبذا اللفظ

 عند من ٭تكم بالثبلث تبُت منو فبل ترث
 يت هباطيب شيخنا أال ترل من ا١تناسب الرفع للمف

 ايب العباس باختيار  عليك  ال 
 اهنا كاحدة رجعية

 ىل لقصد حرماهنا اإلرث تأثَت..؟
 قصد اف  نعم 

 ا١تنهي كاف ينوم حرماهنا
 كترث الطبلؽ  يقع 

(((((())))))) 
  السبلـ عليكم

  استشاره
  ادعى ا١تدعي على ا١تدعى عليو بأنو شهر بو على صفحتو ُب تويًت 

 اختصاص احملاكم ؟ىل ىذه القضيو من 
  ال
 

(((((())))))) 
 



إذا توجهت اليمُت للمباشر على إصبلح السيارة ٍب تبُت أنو مسافر كسيأٌب بعد عدة أشهر 
 ماإلجراء ىل انتظره أك ٭تلف شخص آخر ؟

  كيف ٭تلف شخص اخر
ا١تدعي يقوؿ أف ا١تدعى عليو ٓب يصلح سيارٌب كسرؽ حساس القَت كا١تدعى عليو قاؿ ال أعلم 

 ادخلوا الفٍت القائم باإلصبلح كا١تدعي ليس لديو بينو ؟
القائمُت على إصبلح السيارة شخصُت ا١تشرؼ العاـ على إصبلح السيارة كالفٍت الذم ركب 

 حساس القَت .
 ا١تدعي يطلب ٯتُت ا١تدعى عليو

 كشاؼ القناع (ككل من قلنا القوؿ قولو فلخصمو عليو اليمُت)
 القوؿ قولو فلخصمو عليو اليمُت)٥تتصر ا٠ترقي (ككل من قلت 

الطرؽ اٟتكمية (كاألمناء كا١تودع كا١تستأجر كالوكيل كالوصي القوؿ قو٢تم ك٭تلفوف لقوة جانبهم 
 باألٯتاف فهذه قاعدة الشريعة ا١تستمرة)

 منقوؿ
((((((())))))))) 

 أصحاب الفضيلة الكراـ
 

رفاف كأثبت القاضي قضية حكم فيها فضيلة السلف كعادت ٔتبلحظات ٍب اصطلح الط
صلحهما كأعاد رفعها لبلستئناؼ مرة أخرل فعادت بأنو ال حاجة لرفع ا١تعاملة ما داـ الطرفاف 

 ّ/  ُٖٕقد اصطلحا استنادا للمادة 
كٓب يضبط فضيلتو ا١تبلحظة األخَتة ، فهل أثبت الصلح كأعترب الدعول منتهية استنادا على 

قرار ا١تبلحظة ؟ أك ال بد من الرفع لبلستئناؼ للتوجيو صلح الطرفُت كا١تادة ا١تشار إليها ُب 
 ُ/  ُٖٗكفقا للمادة 

 
 أفيدكنا مشكورين مأجورين

 
 شيخ عبداهلل الدعول منتهي



 
 فكأنك سوؼ تنقل مصادقة االستئناؼ على حكم سلفك

 
كلو ٝتى ما سبق قرار مبلحظة اال انو ليس مبلحظة تستدعى اإلجابة من السلف فَتفعها 

 للتوجيوا٠تلف 
 

فهمش على الضبط كالصك كالسجل ٔتا كرد من قرار االستئناؼ كيعترب اٟتكم مكتسب 
 القطعية

((((((()))))))) 
 استشارة

لدم دعول اطبلؽ نار على منزؿ شخص كأحدث أضرارا فيو ، كفيها شهود كتقرير النمش 
إلحضار الشهود الباركدم إ٬تايب ، كقد أنكر ا١تدعى عليو كأعطي ا١تدعي العاـ ثبلث مهل 

 كلكنو ٓب ٭تضرىم ، فما رأيكم ؟
 كا١تدعي باٟتق ا٠تاص متنازؿ .

 إ٬تايب لسبلح ا١تدعى عليو؟
 إ٬تايب للنمش الباركدم ُب يده فقط كٓب يطابق على سبلحو .

((((((())))))) 
 تقدـ شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعول حقوقية

 ن ثبلث دفعة كاحدة غَت الوكيلكقيل ٕب أف فيو تعميم بأف ال يتقدـ أحد بأكثر م
  فهل ىذا صحيح 

 
* .……* 

 
  التعميم ٮتص الوكيل الذم ال ٭تمل رخصة ٤تاماة .

  أما صاحب البقالة إذا كاف سعوديان ك يباشر قضاياه بنفسو فبل .
 



 الذم نص على ثبلث قضايا ك ا١تراد بو برفقو تعميماف ػػ صورتاف مرفقة ػ 
((((((())))))) 
 على القدٙبالشطب يكوف 
((((((())))))) 

 شيك بدكف رصيد ..
 ىل فيها دعول عامة ؟

 عند ىيئة التحقيق شيخ عيسى
 رجعت من االدعاء أف ذلك من اختصاص التنفيذ !

 شيك بدكف رصيد ..
 ىل فيها دعول عامة ؟

 نعم
 

 الهنا من اٞترائم ا١توجبة للتوقيف
 يعٍت أبدأ بنظر اٟتق ا٠تاص كأكجو بإقامة اٟتق العاـ

 نعم
 

(((((())))) 
 سؤاؿ ىل نعمل على نظاـ ا١ترافعات اٞتديد اـ ال؟

 نريد حلقة عاجلة لفهم ا١توضوع.
 يعمل باٞتديد إال فيما يستدعي مرحلة انتقالية

 لو تكرمتمال نريد تفصي
 

 الشطب كاٟتكم الغاييب ك ...
 

 كلو على اٞتديد
 



 أحكاـ التدقيق كالتمييز على القدٙب
 على فًتات انتقالية ُب آلية العمل التنفيذية لنظاـ القضاءاألشياء ا١تعلقة 

 
 

بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظاـ  -* ٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة انتقالية 
 لتباشر بعدىا ٤تاكم االستئناؼ اختصاصاهتا كفقان لنظاـ القضاء. -اإلجراءات اٞتزائية 

 
بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظاـ  -انتقالية * ٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة 

لتباشر بعدىا ٤تاكم األحواؿ الشخصية اختصاصاهتا، كيراعى ُب ذلك  -اإلجراءات اٞتزائية 
أف تستمر احملاكم العامة كاحملاكم اٞتزئية ُب نظر قضايا األحواؿ الشخصية اليت ضبطتها حىت 

 اٟتكم فيها.
 

لتابعة لديواف ا١تظآب بقضاهتا كمعاكنيهم ككظائفهم إٔب احملاكم اٞتزائية. * تسلخ الدكائر اٞتزائية ا
كتسلخ كذلك دكائر التدقيق اٞتزائي بقضاهتا كمعاكنيهم ككظائفهم من ديواف ا١تظآب إٔب ٤تاكم 

االستئناؼ ، كيكوف ذلك بعد هتيئة مقار تلك احملاكم، كمباشرهتا اختصاصاهتا، على أف 
لك احملاكم، كمباشرهتا اختصاصاهتا، على أف يستمركا بالعمل ُب تلك يستمركا بالعمل ُب ت

احملاكم مدة ال تقل عن ٜتس سنوات كبالتخصص نفسو للمنقولُت منو كال ٯتنع ذلك من 
 تكليفهم إكماؿ النصاب ُب دكائر أخرل.

 
اـ بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظ -* ٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة انتقالية 

لتباشر بعدىا احملاكم اٞتزائية اختصاصاهتا، كيراعى ُب ذلك أف تستمر  -اإلجراءات اٞتزائية 
 احملاكم العامة ُب نظر القضايا القائمة اليت ضبطتها لديها حىت اٟتكم فيها...

 
بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظاـ  -* ٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة انتقالية 

لتباشر بعدىا احملاكم العمالية اختصاصاهتا ا١تنصوص عليها نظاما كتنقل  -اٞتزائية اإلجراءات



بعد ذلك القضايا القائمة كما يتعلق هبا من ىيئات تسوية ا٠تبلفات العمالية كا٢تيئة العليا 
 لتسوية ا٠تبلفات العمالية إٔب احملاكم العمالية للفصل فيها...

 
زمنية ٤تددة إلنشاء ٤تاكم عمالية ُب مناطق ا١تملكة * يضع اجمللس األعلى للقضاء خطة 

 ك٤تافظاهتا، كتزكد كزارة العدؿ بنسخة من ىذه ا٠تطة، قبل التنفيذ بوقت كاؼ.
  

بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية كنظاـ  -* ٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة انتقالية
ختصاصاهتا، كيراعى ُب ذلك أف تستمر لتباشر بعدىا احملاكم التجارية ا -اإلجراءات اٞتزائية

 احملاكم العامة ُب نظر القضايا اليت ضبطتها حىت اٟتكم فيها...
 

) من القسم ِ* مع عدـ اإلخبلؿ باختصاصات اللجاف ا١تستثناة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة (
ت بعد تعديل نظاـ ا١ترافعا -الثالث (أحكاـ عامة) من ىذه اآللية تنقل إٔب القضاء العاـ

 -الشرعية كنظاـ اإلجراءات اٞتزائية كصدكر نظاـ ا١ترافعات أماـ ديواف ا١تظآب كالعمل ٔتوجبو
 اختصاصات اللجاف شبو القضائية اليت تنظر ُب قضايا جزائية أك منازعات ٕتارية أك مدنية...

 
ر بعدىا لتباش -بعد تعديل نظاـ ا١ترافعات الشرعية -٭تدد اجمللس األعلى للقضاء فًتة انتقالية

احملاكم ا١تختصة اختصاصاهتا ا١تنقولة إليها من اللجاف شبو القضائية كتنقل بعد ذلك القضايا 
القائمة كما يتعلق هبا من سجبلت كأكراؽ كملفات من تلك اللجاف إٔب القضاء العاـ للفصل 

 فيها...
 

 -لقضاء اإلدارم * ال تتجاكز الفًتة االنتقالية اليت ٭تددىا اجمللس األعلى للقضاء ك٣تلس ا
ا١تشار إليها ُب ىذه اآللية، مدة ثبلث سنوات من تاريخ تعديل نظاـ  -بسبب األحواؿ 

ا١ترافعات الشرعية كتعديل نظاـ اإلجراءات اٞتزائية كصدكر نظاـ ا١ترافعات أماـ ديواف ا١تظآب 
 كالعمل ٔتوجبو.
(((((())))))) 

 



 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
ـ ككيل الورثة ببيع أرض ١تورثهم قبل أربع سنوات كُب الورثة قاصر دكف إذف استفسار: قا

احملكمة كقد ارتفع سعرىا ُب الوقت اٟتإب فأقاـ عليو ا١تشًتم دعول يطالبو باإلفراغ فأجاب 
المانع لدم ككذلك الورثة أما القاصر فبل أملك اإلفراغ لو كٓب أكن أعلم أنو ليس ٕب اإلفراغ إال 

 ة كاتب العدؿ.بعد مراجع
فهل ينظر ُب الغبطة كا١تصلحة للقاصر كقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أـ كقت اإلذف ( الوقت 

 اٟتإب )؟
 ش أبو عبداهلل

 التقدير لنصيب القاصر فقط ُب الوقت اٟتإب
 لكن ىل سيتمكن اصحاب ا١تكاتب العقارية كىيئو النظر من افادتكم بذلك

 البيعنعم أفادكا بالغبطة كقت 
حدكث مثل ىذا االجراء قليل كالكثَت ٬تعل كأف االمر كاقع االف كيرتب االمر مع ا١تكاتب 

كا٢تيئة على ذلك فيجريو القاضي كذلك بينما الواقع انو قدٙب كلذلك فرٔتا ٮتالفك االستئناؼ 
 فاف كنت اجريت االمر كما ذكرت فليس اال اف ٕتيز البيع السابق كتاذف بو كتكمل اجراءاتو

((((((()))))))) 
 السبلـ عليكم ..

  عامل (سائق خاص) يطالب كفيلو بركاتب شهرية
 ىل ىي من اختصاص احملاكم ؟

 ش (.)
 

 ليست من اختصاص احملاكم حاالن، بناء على الئحة ا٠تدـ ا١تنزلية
 ش (.)

 ىل السائق ا٠تاص ُب حكم خدـ ا١تنازؿ أـ ال ٔتوجب الئحة خدـ ا١تنازؿ ؟
 نظاـ العمل استثنت تطبيق النظاـ عليهم فيبقى اإلختصاص منعقد للمحاكم من ٕألف ا١تادة 

 ش (.)
 



 ليست من اختصاص احملاكم حاالن، بناء على الئحة ا٠تدـ ا١تنزلية
:::::::::::: 

 مشكور شيخ عبدا٢تادم
 لكن السؤاؿ :

 ىل السائق ا٠تاص ُب حكم خدـ ا١تنازؿ أـ ال ٔتوجب الئحة خدـ ا١تنازؿ ؟
 من نظاـ العمل استثنت تطبيق النظاـ عليهم فيبقى اإلختصاص منعقد للمحاكم ٕة ألف ا١تاد
---- 

من اختصاص مكتب العمل إٔب حُت إنشاء احملكمة العمالية حسب الئحة عماؿ ا٠تدمة 
 ا١تنزلية كمن ُب حكمهم كاليت بدأ العمل هبا قبل شهرين تقريبا

 
(((((())))))) 

الضبط  بصورة  على عقار إذا رددت الدعول فهل يكتفى  مشائخي األفاضل ُب قضايا النزاع
 كعدـ إصدار صك بذلك كما ا١تستند ؟

حيث كردتٍت مبلحظة من اإلستئناؼ تنص على إف اصدار صك بذلك ٥تالف للتعليمات 
 كعلى فضيلتو اإلكتفاء بصورة الضبط..

 
------ 

الدليل عليو إذ الاستثناء  يصدر هبا إعبلـ ( صك، أك قرار) كماذكره قضاة االستئناؼ كافة 
 كما أف التعاميم السابقة لنظاـ ا١ترافعات ملغية بصدكره  ُْٔمن عمـو ـ 
((((())))) 

 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

استفسار: قاـ ككيل الورثة ببيع أرض ١تورثهم قبل أربع سنوات كُب الورثة قاصر دكف إذف 
 فأقاـ عليو ا١تشًتم دعول يطالبو باإلفراغ فأجاب احملكمة كقد ارتفع سعرىا ُب الوقت اٟتإب

المانع لدم ككذلك الورثة أما القاصر فبل أملك اإلفراغ لو كٓب أكن أعلم أنو ليس ٕب اإلفراغ إال 
 بعد مراجعة كاتب العدؿ.



فهل ينظر ُب الغبطة كا١تصلحة للقاصر كقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أـ كقت اإلذف ( الوقت 
 اٟتإب )؟

 
 

الغرض من اجراءات االذف اف يباع العقار ٔتافيو غبطو فاف ًب التحقق من اف ما ًب ُب كقتو قبل 
 اربع سنوات صحيح كفيو غبطة ُب ذلك الوقت فما الذم ٯتنع من اجازتو كاعتباره

((((((()))))) 
 ما رأم السادة القضاة

 
نظر كحكمت باالستمرار سجُت مطالب بأكثر من ٜتسة مبليُت لاير طلب اإلعسار كصرفت ال

 ُب سجنو مع عرضو علينا كل ثبلثة اشهر استطهاران ٟتالو
  مبلحظة االستئناؼ على فضيلتو ٖتديد مدة سجنو.
 ما ا١تدة ا١تناسبة. علما انو يظهر من حالو النصب.

 ٜتس سنوات
 ((((؟؟)))))

 
  عاجل

 أيكم كم أعطيو ؟!يا مشايخ ا١تدعي العاـ يطالب بتعزيرُب شرب كتشفيط بنزين .. كش ر 
 ىل لديو سوابق؟

 ككم عمره؟
 كىل أبدل توبتو اـ ال؟

 كىل ا١تدينة ينتشر هبا ىذه العادة اـ ال؟
 ليس لديو سوابق

 ُٗكعمره
 كيبدك أنو غَت منتشر

 



 جلدة دفعة كاحدة تعزيران  ٕٓاذا يكتفى باٞتلد 
 النبوماٟتد  ال تبلغ  حىت  بالنسبة للمشفط فلعلك ٕتلده أقل من األربعُت 

(((((())))) 
 

اصحاب الفضيلة.لدم دعول نفقة.كًب اٟتكم فيها من القاضي السلف.كرفعت 
لبلستئناؼ.كعادت ٔتبلحظات.كتقرر بعثها لو ُب مقره اٟتإب.كقد رجع عن حكمو.فهل ترفع 

 لبلستئناؼ.اـ ننظرىا مباشرة كال حاجة لبلستئناؼ.
 ال حاجة لؤلستئناؼ

((((())))) 
  أصحاب الفضيلو

  استفسار
  تقدـ ٯتٍت بطلب إثبات إعالتو لوالده

 ىل يقبل طلبو
… 

 ال يقبل اال اف يكوف ىو ككالده يقيماف با١تملكة كلديهما إقامة سارية ا١تفعوؿ
 كيرد خطاب من اٞتهة الطالبة

((((()))))) 
 عاجل

 من لديو إفادة عن مدل نظامية اشًتاط إقامة القاصر ُب بلد احملكمة 
 صورة خطاب متداكلة هبذا ا٠تصوص فمن توجد لديوأذكر أف ىناؾ 

…… 

 
(((((()))))) 

دعول يدعي فيها ا١تدعي ٔتبلغ على ا١تدعى عليو بسبب كفالة ا١تدعي للمدعى عليو.كٓب ٭تضر 
ا١تدعى عليو رغم تبلغو.كقررت السَت.ُب الدعول.كطلبت البينة من ا١تدعي.فأحضر خطاب من 

 ا١تدعى عليو.السواؿ ىل تكفي ىذا ا٠تطاب بينة ٭تكم هبا.بنك التسليف.بسداد ا١تدعي عن 



 ىل الكفيل سدد؟
 نعم.كاحضر مشهد من بنك التسليف بأنو سدد كامل ا١تبلغ

 إذا أردت التأكد ترسل خطاب مع مشهد البنك لئلستفسار عن صحتو
 كتعترب قرينة قوية ٖتلفو معها اليمُت
 كتعترب قرينة قوية ٖتلفو معها اليمُت

......... 
 اذا صادؽ البنك على السداد فبل حاجة لليمُت  

((((())))) 
 عقوبة من فعل اللواط كأقر بو ىي القتل على الراجح

 نعم
  شيخنا حكمنا بو لكن االستئناؼ الحظ

 بقولو باف ىذا خبلؼ ا١تذىب
 ىو خبلؼ ا١تذىب عند ا١تتأخرين

 كاف ا١تذىب ىو اٞتلد كونو غَت ٤تصن
 فكحد لوطي كزا فعبارهتم 

 حكمنا بالقتل إٚتاعان 
 

 الركاية الثانية كىي اختيار كثَت من. ا١تتقدمُت كايب العباس القتل لكن 
 كا١تسألة خبلفية فليس ٢تم الزامكم بقوؿ من االقواؿ

 أليس اٟتكم بالقتل ىو الراجح كمعو الدليل
 متنازع فيو الدليل 

 فدفعو بعضهم االٚتاع. الذم ذكره ابوالعباس كتلميذه  كاما 
 يرجحاف القتل ابوبكر كا٠ترقي  ا١تذىب  شيخا  كل  كعلى 

 ىل يفرؽ بُت احملصن كغَت احملصن
 ىو كزاف يقوؿ  من  عند  اال  ال 

 الزا٘ب حكمو حكم  كالفاعل  على كل حاؿ  ا١تفعوؿ بو يقتل  اف  الركايات  كاعجب 



 فؤلنو كرد عن. الصديق قتلو كأما ا١تفعوؿ بو  فهو زاف  أما الفاعل 
(((((()))))) 

  سؤاؿ :
 

تقدـ شخص سورم بطلب إثبات عدـ زكاج أخت زكجتو ا١توجودة ُب سوريا ، يقوؿ حىت يتم 
 التأشَت ٢تا بالزيارة .

 ما رأيكم؟
 ش أٛتد..

 اجتهد ُب تقدير ا١تصاّب
 

 ال شك أف ىناؾ مصلحة ، لكن ىل ٙتت مانع ؟
 ىناؾ موانع

 ليس صاحب صفة
 كا١ترأة ليست ُب كاليتك

 كاألصل عدـ الزكاج فكيف يثبت العدـ
لكن إف ٖتققت من صحة قوؿ ا١تنهي كسببت تسبيبا مقنعا لتجاكزؾ التعليمات فعندم أنو 

 حسن..
على حسب مافهمت منو أف من شركط التأشَتة إحضار كثيقة الزكاج ، كىي ليست متزكجة 

بلها ألهنا غَت مصدقة كمعها شهادة سورية تفيد أهنا عزباء لكن اٞتهات ُب ا٠تارجية ٓب تق
 كالٯتكن تصديقها اآلف مع الوضع اٟتإب

((((())))))) 
اذا ككل الرجل زكجتو ُب طبلؽ نفسها فما الصيغة ُب ذلك كىل قو٢تا لزكجها انت طالق ىل 

 يعترب من اللغو لو اثر اـ 
 اهلل أعلم أنو ال أثر لو كالصيغة أف تقوؿ طلقت نفسي من زكجي أك ٨توىا

(((()))))))(( 
 ىل البد من حضور االصيل ألداء اليمُت اـ تكفي الوكالة اـ ال



ًلًو) ًبقىٍبضو كىالى غىٍَتًًه نىصَّ عىلىيٍ  قػٍرىاًر عىلىى ميوىكِّ ) يىكيوفي اٍلوىًكيلي ُب ا٠ٍتيصيومىًة كىًكيبلن (ُب اإٍلً ًو أًلىنَّوي ٓبىٍ كىالى
ًإقػٍ  ٍذفي نيٍطقنا كىالى عيٍرفنا (كى ) فىًإنَّوي يػىتػىنىاكىٍلوي اإٍلً ًلًو (ًبقىوىدو كىقىٍذؼو رىارًًه) أىٍم اٍلوىًكيًل (عىلىٍيًو) أىٍم عىلىى ميوىكِّ

ُته) أًلىنػَّهىا الى  ا الى يىًصح  ًمنػٍهيمىا ٯتًى هي (كى٢ًتىذى اٍلوىٕبِّ) الى يىًصح  إقػٍرىاريهي عىلىى مىٍوالى  تىٍدخيليهىا غىيػٍري صىًحيحو (كىكى
 ّْٖ/  ّالنػِّيىابىةي. كشاؼ القناع 

((((()))))) 
مدعى عليو مقر بإقرار كعليو بصمتو ك١تا عرضتو عليو قاؿ انو ال يعلم مضموف االقرار كانو بصم 

 عليو بطلب موظف ا١تركز دكف علمو ٔتضمونو ىل كبلمو معترب اك يؤاخذ على اقراره؟
 بقرينة.ما ذكره من التغرير كاالكراه خبلؼ األصل فبل عربة بو إف ٓب يتأيد دفعو 

 لو ٓب يؤخذ بإقراره ٓب يكن ُب ا١تكاتبات اليت أمر اهلل هبا ُب كتابو معٌت
((((())))) 

  أصحاب الفضيلو
نظرت دعول بناء على تعميد القاضي الشفهي كنسي أف يشرح على ا١تعاملة ٍب انتقل إٔب 

  الشيخ.االستئناؼ. كقد عادت ا١تعاملو ٔتبلحظات االستئناؼ كمن ضمنها عدـ كجود تعميد 
 ىل أقرر تراجعي عن نظرىا كأعيدىا ٢تم.

---- 
يكفي خطاب من القاضي يفيد تعميدؾ لنظر ىذه القضية كتكليفك بذلك فقط ٍب ترفعها 

 لبلستئناؼ.
((((())))) 

 يامشايخ تصديق االعًتاؼ لقضية جنائية ُب النظاـ اٞتديد اختصاص من؟؟؟
.... 

 .. فمن ثبلثة كما سواىا فواحدالتصديق على الدفاتر سائغ فإف كانت قتل 
((((())))) 

اذا كانت الدعول على مقيم.بدعول مالية.ٍب تبُت للمدعي اف ا١تدعى عليو ا١تقيم سافر خركج 
هنائي.ىل يستطيع اقامة الدعول على كفيل ا١تدعى عليو ا١تقيم لتسديد ىذا ا١تبلغ.كىل الكفيل 

 لو ملـز بتسديد ا١تبلغ.
==== 



؟  كفالة غـر
 ل اقامة فقط..ال..كفي
 اليلزمو

 ا١تعاملة ماىي؟
مدعي يدعي على مقيم مصرم.بدعول ماليو.كبعد التقدـ بالدعول.اتضح اف ا١تقيم خرج 

 هنائيا.فهل لو اف يقيم الدعول على من كاف كفيلو باالقامة.
 ىل عمل ا١تصرم بإسم كفيلو

 ٔتعٌت يعمل ُب ٤تلو كالتعامل بإسم احملل
 عبلقة لكفيلو؟ أـ أهنا شخصية للعامل كال

 بشخص العامل..
 ليس لو سبيل ع كفيلو

 اال تتحوؿ الكفالة ىنا إٔب كفالة غـر كأداء ؟
 يلـز ع ذلك ياشيخ أٛتد مايقًتضو العامل من العماؿ ييطالب بو الكفيل

 ككذلك مايسجلو ُب البقالة ككككك
 كٓب يتضمن العقد ذلك

كفيلو كيوقفو ع ا١تعاملة كيوضح أمره قبل أف كالتبعو ع صاحب اٟتق إذا أراد أف يستوثق يكلم  
 يبدأ

 
 كالكفالة األصل أهنا مع الدكلة ألنو عقد للدكلة

لكن لو اعلم. الكفيل بقضية مكفولو اك طلب منو عدـ السماح لو بالسفر حىت انتهاء 
 الدعول

 كاف بإمكانو القياـ بالدعول كطلب منعو من السفر كلكن فرط ُب حقو فبل يبلـ الكفيل
)((((()))) 

من ا١تسائل الفريدة اليت نقل فيها الشيخ ابن منقور رٛتو اهلل تقريرا : مسألة : ما لو أككل 
صاحب العمل مباشرة العمل لعامل عنده ، ككاف العامل يباشر العقود مع الناس باٝتو كىو ال 

ينة ، فإذا كقعت خصومة كٓب يك ب -كحاؿ كرش إصبلح السيارات حاليا مثبل   -يعلم عنها 



ككجبت ٯتُت فمن الذم ٭تلف العامل ا١تباشر للعمل أك صاحب العمل الذم ىو باٝتو كىو ال 
 ٭تيط بو ، نقل : أف الذم ٭تلف ىو العامل ، كىي مسألة فريدة كعزيزة .

  اف ٓب ٭تلف العامل
فيغـر رب ا١تاؿ كيرجع رب ا١تاؿ على عاملو الف سبب الغـر اما تعد اك تفريط من العامل اك 

  مأذكف اه فيو .غَت
  كتاب الفواكو العديدةالبن منقوركنسخو ُب ا١تكتبات الشخصية كمعدكمة ُب التجارية. 

 كللفواكو العديدة ملخص البن قاسم ُب ٣تلدين.
((((()))))) 

 
ىذه مسألة مهمة يتنبو ٢تا بشأف كٕب اٟتدث أك الفتاة الذم يتقدـ للقاضي طالبا التنازؿ عن 

 شة اللواط بابنو أك الزنا بابنتو.اٞتا٘ب الذم فعل فاح
 
 
 

 تعزير متنازؿ عن فض بكارة ابنتو.
 

 من ٤تمد بن إبراىيم إٔب حضرة صاحب السمو ا١تلكي أمَت منطقة الرياض
 حفظو اهلل

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو ... كبعد
ىػ على األكراؽ ا١ترفقة ُّّٖ-ِ-ُّكتاريخ  ُ/ِّْٗفنشَت إٔب خطاب ٝتوكم لنا برقم 

ا٠تاصة بالسجُت ناصر ... كنشعر ٝتوكم أننا أحلنا األكراؽ إٔب ىيئة ٤تكمة التمييز بالرياض 
ىػ كبرفقو القرار الصادر ُِّٖ/ّ/ُِكتاريخ  ُٖٓفعادت إلينا رفق خطاب رئيس ا٢تيئة برقم 

ىػ ا١تتضمن تأييد ما قرره القاضي ُب حق ا١تتهم كأف ُِّٖ-ّ-ُِكتاريخ  ٔٔقم من ا٢تيئة بر 
اٟتق ُب أرش البكارة للبنت، فإف طالبت ْتقها فلها ذلك. كلكن سلمك اهلل بقي شيء ٓب 

يتعرض لو القاضي كال ا٢تيئة كىو كالد البنت الذم آثار ا١تسألة كادعى أف ىذا الشخص فض 
ل شفاعة من شفع لديو كرٔتا أنو من أجل مبلغ من ا١تاؿ ترؾ القياـ بكارة ابنتو ٍب تنازؿ ألج



كنبذ الغَتة الدينية كراء ظهره كرضي بالعار كالسوء ُب ابنتو فإنو يتعُت سجنو ١تدة شهرين، ٍب 
 يعزر بعشرين سوطان كاهلل يتوالكم. كالسبلـ.

 رئيس اؿ
((((()))))) 

اٟتكم كجعل اكتساب اٟتكم القطعية بعد انتهاء النظاـ اٞتديد ألغى أخذ القناعة من الطرفُت ب
 فًتة االعًتاض كىي ثبلثوف يوما عدا القضايا ا١تستعجلة

 يعٍت ٨تكم بدكف قناعتهم
ألف مفهـو النظاـ انو ال تأخذ قناعة اطراؼ الدعول كلو كانو قانعُت باٟتكم كلكن يفهمو 

 بتقدٙب اعًتاضهم اثناء ا١تدة احملددة
 عًتاض على اٟتكم اال احملكـو عليو اك ٓب يقض لو بكل طلباتوال ّتوز اال ُٕٕمادة 

 كاالعًتاض على اٟتكم يكوف بعد اعبلنو
 ا١تادة ال تنفي عرض اٟتكم على الطرفُت

  ُُِا١تادة 
إذا صدر حكم ُب موضوع الدعول اٞتزائية فبل ٬توز إعادة نظرىا إال باالعًتاض على ىذا 

 اٟتكم كفقا ١تا ىو مقرر ُب النظاـ
 نصت على اف ٚتيع االحكاـ قابلة لئلستئناؼ ١ُٖٓتادة ا

تعرض القناعة كيكتسب اٟتكم القطعية كال اشكاؿ ُب ذلك حيث الئحة النظاـ السابق نصت 
على اخذ القناعة كأف احملكـو عليو لو الرجوع عن قناعتو ُب نفس اليـو فقط كمفهـو ذلك 

يراجع كقد نص ُب النظاـ اٞتديد على سقوط حقو باالعًتاض اذا مضى يـو بعد قناعتو كٓب 
العمل ببلئحة النظاـ السابق مآب يعارض نص النظاـ كال معارضة باعماؿ البلئحة كأخذ 

 كاهلل تعأب أعلم ُٕٕالقناعة مع منطوؽ ا١تادة 
 بالنسبة للجزائي اٞتديد ٓب يعد فيو شيء اٝتو قناعة

 اض خبلؿ ا١تدة النظاميةيعٍت بعد اٟتكم تفهم الطرفُت ْتق تقدٙب الئحة االعًت 
 فإف قدـ الئحتو االعًتاضية يتم رفع ا١تعاملة لبلستئناؼ

فإف ٓب يقدمها ك انتهت ا١تهلة اكتسب اٟتكم القطعية بقوة النظاـ كما ىو منصوص ا١تادة 
َُِ 



 ك كاف سابقان إذا اعًتض ك ٓب يقدـ البلئحة ك انتهت ا١تهلة فيجب رفعها لبلستئناؼ
  مكتسبة القطعية فاألحكاـ النهائية

 
 نوعاف

  َُِمنصوصة ُب ا١تادة 
 
  ػػ انتهاء ا١تهلة النظامية دكف تقدٙب الئحة ُ
 
 ػػ ما تؤيده العليا أك ٖتكم فيو ِ

 ) : َُِا١تادة العاشرة بعد ا١تائتُت (
األحكاـ النهائية ىي األحكاـ ا١تكتسبة للقطعية ؛ إما بعدـ االعًتاض عليها خبلؿ ا١تدة 

نظاما ، أك بتأييد اٟتكم من احملكمة العليا أك صدكره منها ، كذلك مع عدـ اإلخبلؿ احملددة 
 ْتكم ا١تادتُت ( الرابعة كالتسعُت بعد ا١تئة ) ك ( التاسعة كالتسعُت بعد ا١تئة ) من ىذا النظاـ

  ك ا١تادتاف
 

  ُٗٗك  ُْٗ
 

 تتعلق با١تدة النظامية
  ك الحظوا التعبَت ُب النظاـ القدٙب

 
 ا١تادة الثالثة عشرة بعد ا١تائتُت:

 
كتسبة للقطعية بقناعة احملكـو عليو، أك تصديق اٟتيكم من 

ي
األحكاـ النهائية ىي األحكاـ ا١ت

 ٤تكمة التمييز أك ٣تًلس القضاء األعلى ْتسب االخًتصاص.
ف فالنظاـ اٞتديد ال يوجد فيو كلمة قناعة إال مرة كاحدة ذكرت ُب ا١تادة اليت نصت على كق

  ُِْ تنفيذ العقوبة 



 
 … {} ما يبعث على القناعة 

ك قد تواصلت مع بعض اعضاء اللجنة اليت أسند إليهم كضع الئحة اٞتزائي حوؿ تلك اٞتزائية 
  بالذات .

 
ا١تسؤكلية كبَتة ك النظاـ ٭تتاج شغل على البلئحة ألجل حسم أم خبلؼ مستقببلن ك مواطن 

  ا٠تبلؼ ُب مواد النظاـ كثَتة
 
 أؿ اهلل ٢تم اإلعانة ك التوفيق ك السدادأس

ٔتذكرة تودع لدل إدارة  اليكوف االعًتاض على األحكاـ ُب جلسة النطق باٟتكم كإ٪تا يكوف 
احملكمة اليت أصدرت اٟتكم خبلؿ ا١تدة احملددة لبلعًتاض كتكوف مشتملة على بياف اٟتكم 

يها االعًتاض، كطلبات ا١تعًتض، كتوقيعو، ا١تعًتض عليو، كرقمو، كتارٮتو، كاألسباب اليت بيًٍتى عل
 كتاريخ إيداع مذكرة االعًتاض.

كذلك بناء على ا١تادة الثامنة كالثمانُت بعد ا١تائة من نظاـ ا١ترافعات الشرعية كا١تادة ا٠تامسة 
كالتسعُت بعد ا١تائة من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية فإذا انتهت ا١تدة احملددة لبلعًتاض كٓب يقدـ 

ان خبل٢تا سقط اٟتق ُب تقدٙب االعًتاض كاكتسب اٟتكم القطعية فيما عدا األحكاـ اليت اعًتاض
٬تب رفعها حملكمة االستئاؼ بناء على ا١تادتُت الرابعة كالتسعُت بعد ا١تائة كالعاشرة بعد ا١تائتُت 

 الشرعية .من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية كا١تادة السابعة كالثمانُت بعد ا١تائة من نظاـ ا١ترافعات 
 يعٍت اليعرض اٟتكم؟

 نعم
 كلكن يفهم ا٠تصـو ُب جلسة النطق باٟتكم بطرؽ االعًتاض ا١تقررة كمواعيدىا.

 يعمل بو من تاريخ نشر النظاـ ألنو ليس ٦تا علق على فًتة انتقالية.
كيف تكوف الصيغة؟ىذا ما ظهر ٕب كبو حكمت كأفهمت ا١تتداعيُت بأف ٢تم حق االعًتاض 

 التالية.بالطرؽ 
 شيخ عمر بارؾ اهلل فيك

 



ىل معٌت ىذا أف القضايا اليت ٓب يعًتض عليها أم من الطرفُت تبقى ُب ا١تكتب بعد النطق 
باٟتكم حىت تنتهي مهلة االعًتاض ٍب ٭تدد جلسة كيدكف فيها انتهاء ا١تدة دكف تقدٙب أم 

 نعم          اعًتاض كاكتساب اٟتكم القطعية فيما ال ٬تب رفعو لبلستئناؼ. 
 طيب القضايا ا١تنتهية بالصلح شيخنا ماذا نفعل هبا ؟؟

.. 
ال أرل أم حكمة من ىذا التعديل على ا١تادةالسابقة كإلغاء تقرير القناعة كطريقة أساس ُب 

  اكتساب اٟتكم القطعية
  كليس كراء ذلك إال مزيد تعطيل كتأخَت لصاحب اٟتق عن تنفيذ حكمو

  كإشغاؿ للقضاة كمعاكنيهم
 
 

  كإف كانوا يقصدكف مزيد ٛتاية للمحكـو عليو
 فهذا اليكوف جربا

  
  كلو أف يقدـ التماس إعادة النظر

 إف ظهر لو مايوجبو
  ستطوؿ ا١تواعيد أكثر

يوما للقضية احملكـو فيها لتنظر ُب اكتساب اٟتكم  َّألنك ْتاجة إٔب ٖتديد موعد بعد 
  القطعية من عدمو

  دد ٢تا موعدافكل قضية منتهية البد أف ٭ت
 موعد للنطق باٟتكم . -ُ
 موعد بعده بثبلثُت يـو للنظر ُب االعًتاض أك تقرير اكتساب القطعية . -ِ

 ال ٭تتاج إٔب موعد .
 كيف يفتح الضبط دكف ٖتديد موعد مسبق

 ٖتديد ا١توعد يساعد على ترتيب العمل كعدـ النسياف
 فيو. أقصد أنو اليلـز ٖتديده مسبقان كال حضور ا٠تصـو



 
(((()))))) 

 عاجل من أحد الزمبلء فماتركف
 

  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 استشارة

 مشاٮتنا الكراـ
كقع حادث تصادـ بُت سيارتُت، كتوُب ُب اٟتادث أربعة أشخاص باالضافة إٔب ا١تتسبب ُب 

ا١تفعوؿ أثناء اٟتادث كىو باكستا٘ب اٟتنسية ككرثتو ُب باكستاف، كيوجد لو تأمُت سارم 
 اٟتادث، كقد حاكلت إببلغ الورثة فجاء الرد بأنو تعذر التبيلغ، فما اٟتل فيما تركف؟؟

 ٭تكم عليهم غيابيان كإذا اكتسب اٟتكم القطعية يتقدـ بو للتأمُت
 أال ٯتكن اٟتكم على شركة التأمُت مباشرة ؟

 عاجل من أحد الزمبلء فماتركف
 

  والسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركات
 استشارة

 مشاٮتنا الكراـ
كقع حادث تصادـ بُت سيارتُت، كتوُب ُب اٟتادث أربعة أشخاص باالضافة إٔب ا١تتسبب ُب 

اٟتادث كىو باكستا٘ب اٟتنسية ككرثتو ُب باكستاف، كيوجد لو تأمُت سارم ا١تفعوؿ أثناء 
 فيما تركف؟؟اٟتادث، كقد حاكلت إببلغ الورثة فجاء الرد بأنو تعذر التبيلغ، فما اٟتل 

............... 
  كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو

ما داـ اٟتاؿ ما ذكر فإف القاضي ينصب من ٯتثل ا١تدعى عليو كيسَت ُب الدعول كاذا حكم 
  عليو كاكتسب القطعية فإف اٟتكم ينفذ على شركة التأمُت

 هلل أعلمكخَت من ينصب ىنا سفارة بلد ا١تدعى عليو كلذلك سابقة قضائية كا
 ١تاذا ال تنظر غيابيان شيخنا الكرٙب؟



 نظرىا حضوريا اف امكن اكٔب
 اال ٯتكن اف يسدد التامُت مباشرة بدكف حكم

 فهناؾ ٞتنة خاصة للمنازعات بالتامُت
 أحيانا ال يسددكف كيتذرعوف بأف غياب ا١تؤمن كهركبو

ت دعول ا١تدعي ضد اال يصح صرؼ النظر الف ا١تختص ىي ٞتنة ا١تنازعات خصوصا اذا كان
 الشركة

 يقولوف ليس لك صفة فليس بيننا كبينك عبلقة تأمينية
 لكنهم ٭تلوف ٤تل ا١تؤمن كتكوف الدعول ضدىم

 ال يصح صرؼ النظر ألف الدعول ضد الورثة الذين استحقوا تأمُت مورثهم
 التامُت ليس للورثة بل ١تن كقع عليو الضرر

 التأمُتا١تادة العشركف من نظاـ مراقبة شركات 
على توصية من وزير المالية من  لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءؿ تشك

 ثبلثة أعضاء
في ؿ مستشاراً نظامياً تتولى الفصؿ من ذوي االختصاص يكون أحدىم على األق

 يػالمنازعات الت
ػل أو بين ىذه الشركات وغيرىا في حالة حلولها مح، تقع بين شركات التأمين وعمبلئها 

 ؤمنػلما
في مخالفة ال تعليمات الرقابية واإلشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين ؿ والفص، لو

 المرخص لها
وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة ) من ىذا ، 

 ؿالنظام . ويمث
لذي يصدر بتعيينهم الموظفون ا –فيما يتعلق بهذه المخالفات  –االدعاء أمام ىذه اللجنة 

 نػقرار م
 وزير المالية. ويجوز التظلم من قرارات ىذه اللجان أمام ديوان المظالم

 النظاـ نص على اختصاص اللجنة ُب ا١تنازعات بُت الشركات كغَتىا حاؿ حلو٢تا ٤تل ا١تؤمن
 التامُت ليس للورثة بل ١تن كقع عليو الضرر



........ 
 مطالبة شركة التأمُتلو كاف حيا أال ٭تق لو  ا١تؤمن 

 ك١تا مات أال يستحق كرثتو ما كاف يستحقو ىو
 األصل

 
 أف الدعول تقاـ لدل اللجنة من ا١تدعي على شركة التأمُت ألهنا الكفيل الغاـر للمتوَب ا١تباشر

 من نظاـ مراقبة شركات التأمُت َِبنص ا١تادة 
 التامُت حسب عقودىم ىو ضد الغَت

 كاليدفعونو لو بل ١تن استحقو ضده فهم يتحملوف ٔتا يطالب بو
 نعم لكن يستحق مطالبتهم اـ ال ؟

 لو تنازؿ صاحب اٟتق ىل يدفعوف للمؤمن شيء؟
 الذم اعرفو اهنم اليدفعوف

 اذاكجد الكفيل فهو ا١تطالب كال يصار لذمة الورثة
 كمنك نستفيد شيخنا سبلـ

 اذاكجد الكفيل فهو ا١تطالب كال يصار لذمة الورثة
 نستفيد شيخنا سبلـكمنك 

،،،......... 
 من شاء منهما مطالبة  كللدائن  
 

((((())))) 
  أصحاب الفضيلة 

ماىو ا١تستند النظامي لعدـ شطب الدعول بعد اٟتكم كىل يوجد فرؽ بُت كوهنا عائدة من 
 االستئناؼ أـ ال
.............. 

كسبق أف شطبت عدة دعاكل الواقع أنو ال مستند سول ما جرل عليو عمل احملكمة العليا  
 بعد اٟتكم ك١تا ٟتظت احملكمة العليا ذلك طالبتهم با١تستند كٓب يستندكا على شيء



 تشطب النظاـ 
((((())))) 

 
 مع اعتذارم عن إزعاجكم
 كبعد استئذاف ش مطرؼ

 
ىل يصح أف يصطلح كٕب الورثة الصغار عن دية مورثهم بأقل ٦تا ىو مقدر شرعنا مع العلم أهنم 

  سعوديُت كقد أثبتوا ذلك ُب ٤تكمة بلدىمغَت 
 كقد تقدـ موكلو لدم ُب إثبات ذلك

 
.……  

 القاعدة ُب الصلح للقاصر اف يكوف ُب مصلحتهم أك يضمن مطالبتهم كونو أمينا عليهم
 القاصر اللي عندنا للقاضي كلية عليو كمطلوب منو مراعاة حقوقو .

(((())))) 
 فاضلألمشاٮتنا ا

نظاـ ا١ترافعات اٞتديد يفهم منها أف اٟتكم الغيايب يتم تدقيقو من قبل  من ُٖٕىل ا١تادة 
احملكمة العليا أـ ال ...... الذم نفهمو أف ا١تدقق من احملكمة العليا ىو ما ٭تكم بو االستئناؼ 

 بعد النقض علي احملكمة االبتدائية ، كستحدد ا١تفهـو من ذلك بدقة البلئحة
)كىي صر٭تة بأف ذلك يقتصر على االستئناؼ ُٖٓمن ا١تادة( )ْ)أحالت للفقرة(ُٕٖا١تادة (

 كال يتعدل للمحكمة العليا
 

((((())))) 
توقعت أف يتم معاٞتة ا١تدة القصول ػػ إليقاؼ ا١تتهم ػ ُب النظاـ اٞتزائي اٞتديد ، إال أنو زاد 

  . ُُْة الطُت لبنة من الغبش ! فجعل ا١تدة مفتوحة على مصراعيها للمحكمة ! كما ُب ا١تاد
 



ك  َُٗك ا١تأموؿ من ٞتنة اللوائح أف ٕتتهد ُب ٖتجيم ذلك ا٠تلل مستفيدة من نص ا١تادة 
ُِْ.  

  أما بقاء ا١تدة للمحكمة مفتوحة بعد الستة أشهر فهو مناؼو ألبسط حقوؽ ا١تتهم !
 

م ال يوجد قضية جنائية يستدعي التحقيق تلك ا١تدة الطويلة جدا ! ، ك إف كجد ك أطلق ا١تته
    ُِْيستطيع احملقق إعادة إيقاؼ ا١تتهم كما ىو منصوص ا١تادة 

 
كثَت من دكؿ العآب ا١تتقدـ قضائيان أقصى مدة اإليقاؼ للتحقيق ال تتجاكز أصابع اليدين مثل 

 بريطانيا ! ، بعدىا إما احملاكمة أك إطبلؽ سراح بالكفالة
 

  ك أيضان من األمور ا١تهمة جدا
 

ق للمدعي العاـ االعًتاض على أمر إطبلؽ السجُت ! ك ُب ذلك أعطت اٟت ُِّا١تادة 
  مساس هبيبة ك استقبللية القضاء !.

 
جعلت للمحقق ُب أم كقت !! اإليقاؼ أك اإلفراج ك ذلك قبل  َُِك الغريب أف ا١تادة 

  إحالة القضية للمحكمة دكف حسيب ك ال رقيب ك ال قيود !
 

ا١تادة ا١تذكورة ما يعطي األمر القضائي قوتو ك ذلك ك لعل اللجنة ٕتعل ضمن البلئحة على 
بالنص على أف اعًتاض ا١تدعي العاـ ال ٯتنع من تنفيذ األمر القضائي إٔب حُت اكتساب األمر 

 القطعية



المجموعة السادسة لالستشارات القضائية ومعها ثالثون سؤاال موجهة للشيخ عبد 
 أبو سديم وجوابه عليها جمع األخيرة الرحمن التويجري 

 ((((()))) 
 عاجل من أحد الزمبلء فماتركف

 
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

 استشارة
 مشاٮتنا الكراـ

كقع حادث تصادـ بُت سيارتُت، كتوُب ُب اٟتادث أربعة أشخاص باالضافة إٔب ا١تتسبب ُب 
ا١تفعوؿ أثناء اٟتادث كىو باكستا٘ب اٟتنسية ككرثتو ُب باكستاف، كيوجد لو تأمُت سارم 

 اٟتادث، كقد حاكلت إببلغ الورثة فجاء الرد بأنو تعذر التبيلغ، فما اٟتل فيما تركف؟؟
............... 

  كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو
ما داـ اٟتاؿ ما ذكر فإف القاضي ينصب من ٯتثل ا١تدعى عليو كيسَت ُب الدعول كاذا حكم 

  ينفذ على شركة التأمُتعليو كاكتسب القطعية فإف اٟتكم 
 كخَت من ينصب ىنا سفارة بلد ا١تدعى عليو كلذلك سابقة قضائية كاهلل أعلم

..... 
  ّفقرة ٕٓأظن ىذه اٟتالة ٤تكومة با١تادة

 كىي اٟتكم الغيايب .
)((((())))) 

 -٪تاذج قضايا التقسيط كاألراضي كاٟتوادث ا١تركرية كاٞتلسة القضائية : -ُ
 

https://docs.google.com/folder/d/َBٔhّ
knwaMjAkUnktRllJUEFqTnM/edit 

 

https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkUnktRllJUEFqTnM/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkUnktRllJUEFqTnM/edit


  -٪تاذج قاضي التنفيذ : -ِ
https://docs.google.com/folder/d/َBٔhّknwaMjAkaEpZSlٗ

LVWpBdGM/edit 
 
 -إستشارات خاصة : -ّ
 

https://docs.google.com/folder/d/َBُJzCyKِTnXzNTgِ
NzIzMmMtMmNkNSََNTcِLWFjOTItMTZlODIْ

MzNhMDAُ/edit 
 
 -٪تاذج كزارة العدؿ : - ْ
 

https://docs.google.com/folder/d/َBُJzCyKِ
TnXzMjJkZWUَYzktOWIُYSََZGNmLWIُ

ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit 
 

 للمزيد :
 

 ا١تفكرة القضائية
www.qdmemo.com/ 

((((()))))) 
 ( ٬توز بوالية اٟتكم، ماال٬توز بوالية النسب؛ بدليل تزكيج الكافرة)

 [ٔ/ُْٔ]كشاؼ القناع 
  .......... 
من  التقعيد  الدجيلي كأصل  كىو عن  منصور من الربىاف ابن مفلح  الشيخ  أخذىا  ىذه   
 ايب يعلى االماـ  كبلـ  

https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkaEpZSl9LVWpBdGM/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkaEpZSl9LVWpBdGM/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzNTg2NzIzMmMtMmNkNS00NTc2LWFjOTItMTZlODI4MzNhMDA1/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzNTg2NzIzMmMtMmNkNS00NTc2LWFjOTItMTZlODI4MzNhMDA1/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzNTg2NzIzMmMtMmNkNS00NTc2LWFjOTItMTZlODI4MzNhMDA1/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzMjJkZWU0YzktOWI1YS00ZGNmLWI1ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzMjJkZWU0YzktOWI1YS00ZGNmLWI1ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzMjJkZWU0YzktOWI1YS00ZGNmLWI1ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzMjJkZWU0YzktOWI1YS00ZGNmLWI1ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit
http://www.qdmemo.com/


 
((((()))))) 

 
خوتو اشًتكا من كالدىم البيت ا١تملوؾ لو كالذم يقيموف فيو ىم استشارة ا١تدعي كثبلثة من إ

كأخ آخر ٓب يشًت البيت كيطلبوف من ىذا األخ إخبلء البيت كتسليم أجرة مكثو حىت اإلخبلء 
كا١تدعى عليو يرفض كيدفع بأف البيع صورم كالثمن زىيد كا١تقصد إخراجي من البيت حضر 

يكم بدفع ا١تدعى عليو كىل الببع صحيح لوثبتت احملاباة األب كصادؽ البيع كاستبلـ الثمن مارأ
 للمشًتين كتكوف كا٢تبة لبعض األكالد؟

 بينتو على الصورية ؟ اك ٣ترد دفع
 الثمن قليل

 ماداـ اقر االب بالبيع كاستبلـ الثمن ك٫تش رٝتيا عليو بذلك ، فاالصل صحتو كلو قل ا١تبلغ .
 نعم ٫تش عليو بذلك ُب كتابة العدؿ

 نع من استظهار ذلك باليمُت ٦تن ادعى تأكيدا فجانبهم اقولكالما
إف كانت ا١تواضعة يسَتة فإف العقد صحيح ، أما إف كاف الفرؽ بيٌنان فإنو يكوف ٔتثابة ا٢تبة 

 لبعض األكالد ك ا١تتوجو ىو إبطاؿ البيع .
 الشك مىت ظهر اف ا١تبلغ قليل جدا كانو حيلة فهذا متجو .

ُب كتابة العدؿ أف يبيع الولد على االبن أك عدة أبناء بيع صورم كٓب ُب بعض األحياف ٭تصل 
 يستلم الثمن كال لاير منهم

 ىو يهبها حقيقة كال ٯتكن إثباهتا على صيغة ا٢تبة ىكذا فيلجأ بعضهم للبيع
((((())))))) 

بها ا١تدعي يدعي بأنو أجر ا١تدعى عليو سيارة كٓب يسلم ا١تدعى عليو السيارة إال عن طريق سح
 من قبل الشرطة

 
 كيطالب باألجرة

 
 كٓب ٭تضر ا١تدعى عليو رغم اإلتصاؿ عليو أكثر من مرة



 
 كا١تتوجو اٟتكم عليو غيايب

 
 فهل يكفي عقد اإل٬تار

 ككرقة تسلم الشرطة للسيارة
 أـ البد من ٯتُت اإلستظهار

 تتوجو اليمن
)(((())))) 

 قضايا التأشَتات من اختصاص العامة اك العمل
 ىذه كال تلكال 
 اذف

 باالمارة ٞتنة 
 ُب تعميم

 نعم
  لدم رقمو

 ُِٓٗ /  ت  /  ُّ
 ُِْٕ /   ٖ /  ُُٖب.   

 ىل احكم هبا
 ٖتكم ال 

 ماداـ متفقُت أليس تنهى القضية
 كلو ٓب يكن ُب االختصاص

 ألنك ٦تنوع من النظر أصبل ال 
 ال النوعيكالذم يلغى من االختصاص باتفاؽ الطرفُت ىو االختصاص ا١تكا٘ب 

 قضايا التأشَتات من اختصاص العامة اك العمل
 

 ماىي الدعول؟



--- 
 ا١تدعي أعطى ا١تدعى عليو مبلغا مقابل تأشَتات حج كٓب يف هبا ا١تدعى عليو كيطالب با١تبلغ

 إذا كاف يطالب با١تبلغ
 فمن اختصاص احملاكم

 من نظاـ ا١ترافعات كينظر مقداره ُّكيطبق بشأهنا ا١تادة 
 كأف نظرت مثل ىذه القضيةسبق 

  كصرفت النظر كصدؽ اٟتكم.
 كاهلل أعلم.
((((())))) 

أصحاب الفضيلة .. ارجو ٦تن سبق اف نظر قضية كقعت فيها مبلعنة تزكيدم باإلجراءات فيها 
 ككيفية حصوؿ ذلك كضبطو

 
 ُب مدكنة األحكاـ تطبيق لذلك

(((()))) 
 ْتث ٥تتصر ك مفيد عن اٟتبس ػ السجن ػ

 
http://cutt.us/HTqT 

 
 

  ْتث ػ مقاؿ علمي عن عقوبة السجن ُب اإلسبلـ
 

http://cutt.us/hCNoM 
((((())))) 

 ا١تشايخ الكراـ :
 بذلك يسقط حقها ُب مؤخر الصداؽ ؟ىل مطالبة ا١ترأة بالفسخ أك ا١تخالعة كصدكر اٟتكم 

....... 

http://cutt.us/HTqT
http://cutt.us/HTqT
http://cutt.us/hCNoM
http://cutt.us/hCNoM


 ال يسقط:
 نو مهرىا كقد ثبت بالدخوؿ فبل يسقط إال برضاىا كقد ٕتعلو عوضها بالفسخ.أل

 ُب فتاكل شيخ اإلسبلـ:
(كال يسقط ا١تهر ٔتجرد زناىا كما دؿ عليو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للمبلعن ١تا قاؿ: 

كنت صادقا عليها فهو ٔتا استحللت من فرجها كإف كنت  مإب قاؿ }ال ماؿ لك عندىا إف  
 كاذبا عليها ىو أبعد لك{)

 اذاكاف ا١تؤخر قد علق حلولو على ا١توت اك الطبلؽ فبل تستحقو إذا كاف طلب الفرقو من قبلها
ك إف أجلو ك ٓب يذكر أجلو فقاؿ القاضي ا١تهر صحيح ك ٤تلو الفرقة فإف أٛتد قاؿ: إذا تزكج 

ك اآلجل ال ٭تل اآلجل إال ٔتوت أك فرقة كقاؿ أيضان: فأما إف جعل لآلجل مدة على العاجل 
٣تهولة كقدـك زيد ك٣تيء ا١تطر ك٨توه ٓب يصح ألنو ٣تهوؿ، كإ٪تا صح ا١تطلق ألف أجلو الفرقة 
ْتكم العادة، كىا ىنا صرفو عن العادة بذكر األجل كٓب يبينو فبقي ٣تهوالن فيحتمل أف تبطل 

  مل أف يبطل التأجيل ك٭تل {التسمية، ك٭تت
 

 ابن قدامة ا١تغٍت
} فصل : تأجيل جزء من ا١تهر كحكم ا١تؤجل... الذم اتفق الزكجاف على تأخَت ا١تطالبة بو ، 
كاف ٓب يسميا أجبل ، بل قاؿ الزكج مائة مقدمة كمائة مؤخرة ؛ فإف ا١تؤخر ال يستحق ا١تطالبة 

كىو منصوص أٛتد فإنو قاؿ ُب ركاية ٚتاعة من بو إال ٔتوت أك فرقة . ىذا ىو الصحيح ، 
أصحابو : إذا تزكجها على العاجل كاآلجل ، ال ٭تل اآلجل إال ٔتوت أك فرقة . كاختاره قدماء 

شيوخ ا١تذىب كالقاضي أبو يعلى ، كىو اختيار شيخ االسبلـ ابن تيمية ، كىو قوؿ النخعي 
  كالشعيب كالليث بن سعد .. " انتهى . "

 
 ) .ُٖ/ّوقعُت " (إعبلـ ا١ت

 ىل يصح تأجيل صداؽ ا١ترأة ؟ كىل ىو دين على الرجل يلـز بدفعو ؟ كىل ٕتب الزكاة فيو ؟"
  

  اٞتواب
 



: " الصداؽ ا١تؤجل جائز كال بأس بو ؛ لقوؿ اهلل تعأب : ( يىاأىيػ هىا الًَّذينى ءىامىنيواٍ أىٍكفيواٍ بًاٍلعيقيوًد  
ًيمىةي األى  لِّى الصٍَّيًد كىأىنتيٍم حيريـه ًإفَّ اهللى ٭تىٍكيمي مىا ييرًيدي أيًحلٍَّت لىكيٍم هبى نٍػعىاـً ًإالَّ مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم غىيػٍرى ٤تًي

)، كالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بو كٔتا شرط فيو . فإذا اشًتط الرجل تأجيل الصداؽ أك بعضو : 
حل هبذا األجل . كإف ٓب يؤجل : فبل بأس ، كلكن ٭تل إف كاف قد عُت لو أجبلن معلومان ، في

فيحل بالفرقة ، بطبلؽ ، أك فسخ ، أك موت ، كيكوف دينان على الزكج يطالب بو بعد حلوؿ 
 أجلو ، ُب اٟتياة كبعد ا١تمات ، كسائر الديوف .. " "

 
 ) .ُّ/٣ُٖتموع فتاكل كرسائل العثيمُت" (

(((()))))) 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

يلة لدم دعول يدعي فيها ا١تدعي انو استأجر من ا١تدعى عليو ٤تبلن ٕتاريا" مع أصحاب الفض 
البضاعة ا١توجودة فيو كطلب منو عقد اإل٬تار كأكراؽ احملل الثبوتية فظهر انو ليس ا١تستأجر 
االكؿ للمحل كا٪تا ىو متقبل لو من شخص آخر حيث اف ىذا ا١توقع داخل احد ا١توالت 

اجملمع على االخرين كا١تدعى عليو متقبل من ا١تستأجر اٟتقيقي لو كالعقد التجارية كتؤجر ادارة 
ينص انو اليؤجر على آخرين من الباطن. ا١تدعي يقوؿ إنو خدع ككاف يعتقد اف ا١تدعى عليو 

ىو ا١تستأجر اٟتقيقي للمحل كا١تدعى عليو يذكر انو اخرب ا١تدعي بذلك كٓب يكتم االمر أحضر 
اىد شهد اف ا١تدعى عليو اكىم ا١تدعي بانو ا١تستأجر اٟتقيقي للمحل ا١تدعي بينة على ذلك ش

السؤاؿ البضاعة ا١توجودة ُب احملل  ا١تدعي يطلب بفسخ العقد كاعادة ا١تبالغ اليت سلمها  
بعضها للمدعي كبعضها للمدعى عليو انا متوجة للفسخ كلكن البضاعة كيف العمل فيها 

 انو باع من ىذه البضاعة باإلضافة للبضاعة اليت اشًتاىاحيث اف ا١تدعي عمل ُب احملل كاكيد 
 شيخ أبا صهيب تتوجو ا١تقاصة إذا طالب ا١تدعى عليو بقيمة ما باعو ا١تدعي..

 كذلك بأف ٗتصم قيمة بضاعة ا١تدعى عليو من ا١تبلغ ا١تستحق للمدعي كاهلل أعلم.
 ىل طالب هبا

 
 ا١تتوجة ٕب ا١تقاصة بينهماا١تدعى عليو ٓب يطالب بقيمة البضاعة كا٪تا 

 لكن السؤاؿ كيف تعرؼ قيمة ماباعة ا١تدعي كعلى من عبء اإلثبات يكوف



  ٤تاسب قانو٘ب
 يبُت مابيع من التاريخ الفبل٘ب

 كبعدىا يعرؼ ما لكل من الطرفُت
 كبعده ٬ترد احملل

 
((((()))))) 

و معو بينة أيضا ك شخص يدعي ملكية ٞتزء مشاع من البيت ك معو أخوه شاىد ك ا١تدعى علي
ىي صك ملكية ك قد اشًتل ا١تدعى عليو البيت من كالدتو ك كالدتو أخت للمدعي ك الشاىد 

ك الشاىد كاف لو نصيب ُب البيت لكنو باعو على أختو ك مقر بأف للمدعي نصيب ك كاف 
 خت البيت على ابنها .الباٝتو البيت ٍب باعت ا

 ا ؟كيف العمل مع كجود بينة مع كل كاحد منهم
 

 عدؿ لو باٝتاء مستعارة
 

 ٤تمد ك أخوه خالد ك أختهم لطيفة ٯتلكوف بيتا بينهم .
 باع خالد نصيبو على لطيفة بدكف علم ٤تمد ك كاف البيت باٝتو ك نقلو باسم أختو .

 ٍب باعت لطيفة البيت على ابنها تركي .
 .ك قاـ تركي بطرد ٤تمد من البيت بناء على أنو ىو ا١تالك ٔتوجب الصك 

 تقدـ ٤تمد بدعول عليهم .
معو أخوه يشهد بنصيبو من البيت ك تركي معو بينة ك ىي صك ملكية ك جحد نصيب ٤تمد 

. 
 ما العمل ؟

 ىل تصادؽ لطيفو على اف خالدا باع البيت ٢تا
 ىذا ما رفعت اٞتلسة ألجلو

((((()))))) 



ؾ معنا ُب قصية عاجل جدا " كرد٘ب خطاب من االمارة بارفاؽ كجهة نظر القاضي ا١تشار 
مشًتكة مارام أصحاب الفضيلة ...... ليس ٢تم مثل ىذا الطلب كأرل أف تكتب على 

 خطاهبم للمجلس لبلطبلع
 يلـز ارفاقها كُب ذلك تعميم بناء على طلب كزارة الداخليو

((((())))) 
 أشهر؟ ّمن عنده صوره خطاب اجمللس بشأف ايقاؼ اإلحالة للمستجد ١تدة 

(((())))) 
استفسار أصحاب الفضيلة : ُب حصر كرثة قاصر كٓب ٮترج صك كالية عليو كقد بلغ اآلف  

 كيف يهمش على حصر اإلرث ببلوغو ؟
 كىل ذكر ُب اٟتصر انو قاصر

 نعم
 األصل بلوغو راشدان 

 فبل٭تتاج إثبات ذلك
 األصل بلوغو راشدان 

 
 إثبات بلوغو تقدـ القاصر لدل كاتب العدؿ إلفراغ عقار باسم مورثو فرفض كطلب

 كىل ذكر ُب اٟتصر انو قاصر
 

 نعم
............ 

اٟتصر  فيهمش على صك  كاذا ثبت  رشد  بطلب اثبات  فيتقدـ  كذلك  ذلك  كألف  
 ببلوغو كرشده

)((()))) 
 ثبلثوف سؤاال كجوابا للشيخ سبلـ

 ٚتع أبو سدٙب



على ذمتو بأف ال : ىل ٭تجر على الكبَت الذم ال٭تسن التصرؼ ُب مالو كىل ٭تجر  ُس
 يقًتض من أحد... كمن لو األحقية ُب إقامة الدعول

 
 عصبتو االب ٍب االبن كىكذا. عليو  مىت ثبت سفهو كاالحق بالوالية  اٞتواب / نعم 

 : ىل ٭تجر على ذمتو؟ِس
 

 اٞتواب / نعم . كالذم ال٭تجر على ذمتو ا١تفلس .
 
يقـو البائع ببيع البيت كىي مرىونة للصندكؽ : مسألة تكثر ُب احملاكم... أال كىي حينما  ّس

العقارم أك يبيع مزرعة كىي مرىونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ٍب يأٌب العفو من الدكلة عن 
القرض بسبب كفاة البائع فيأٌب كرثة البائع كيطالبوف ا١تشًتم بسداد ا١تتبقي من األقساط اليت ًب 

النظر القضائي فيها كتكييفها كإف أمكن التسبيب  العفو عنها من قبل الدكلة ٢تم... ماىو
  ا١تناسب ٢تذه القضية؟

 
  اٞتواب /

 ليس للورثة حق كذلك من كجوه : 
 
 يوجب حقا. ال  كاإلسقاط  االسقاط ال التمليك  : أف ىذا من باب  األكؿ  
 

ستحقو ٓب ي ما  يستحقوف  فكيف  بل ىو حق عليو  ليس حقا ١تورثهم  ا١تبلغ  الثا٘ب : أف 
 ىو . 

تبعا لو  الفرع  فينتقل  األصل  انتقل  كقد  األصلي  فرع الدين  ا١تسقط  ا١تبلغ  أف  الثالث : 
. 
 
 ألفا ٢تم ََِ:كما اٞتواب عن ىذا ؛ ىم باعوا عليو ٓتمسمائة ألف يسدد  ْس
 ألفا للصندكؽ ََّك



 فإذا سددت عنهم ا١تالية للصندكؽ عاد استحقاقهم لبقية ا١تبلغ؟!!
............. 

اٞتواب / اٞتواب سددؾ اهلل أف الثبلٙتائة للصندكؽ كليست للورثة كنصيب الورثة مائتاف كقد 
  استلموه فليس ٢تم أكثر منو

أرأيت لو أف ا١تشًتم أراد سداد ا١تبلغ ا١تستحق للصندكؽ دفعة كاحدة أليس ٮتصم لو 
 و بعض ا١تبلغ ؟الصندكؽ أفَتجع البائع أك كرثتو عليو إذا أسقط الصندكؽ عن

ٍب إف كل حق كاف للبائع انتقل للمشًتم بالعقد فكيف يرجع كرثة البائع على ا١تشًتم ُب حق 
 انتقل من مورثهم أب غَته ؟

  ٍب ما تقدـ من كوف ىذا اسقاط ال استحقاؽ ككونو حقا على ا١تورث ال لو
ليس حقا لو حىت يرثو كرثتو  ىذا مع التنبو إٔب أف اسقاط دين البنك متعلق با١تيت ال الورثة كىو

كمن ا١تعلـو أف شرط االرث ملك ا١توركث كىنا االسقاط ٓب ٯتلكو ا١توركث ألنو ٓب ٭تصل إال 
 بعد كفاتو فكيف ٯتلك الورثة شيئا ٓب ٯتلكو مورثهم أصبل ؟

 كاهلل أعلم
 !: لو قيل إف االسقاط ألجل ا١تيت كإبراء لذمتو فهو ملكو كينتقل مباشرة للورثة ؟! ٓس
 

 اٞتواب / مىت ملكو ؟!!
  فرؽ بُت ا١تلك كاإلسقاط. 

  
: إذا ًب تعديل اٟتكم بناء على مبلحظة االستئناؼ فإف ا١تادة تقوؿ أنو يعترب خاضعا  ٔس

للتمييز . فهل معٌت ىذا أف تؤخذ قناعة اٟتكم من الطرفُت بعد التعديل كإعطاء حق االعًتاض 
 من دكف اخذ قناعة الطرفُت ؟.. أك ا١تقصود إعادهتا فقط لبلستئناؼ 

 
 اٞتواب / ىو حكم جديد تطبق عليو ٚتيع تعليمات االستئناؼ .

 
: الدعول ضد إدارة ا١تواصبلت ٓتصوص رفع أيديهم عن أرض ليس عليها صك  ٕس

 استحكاـ كإ٪تا كثائق قدٯتة ىل ترفع لئلستئذاف من ا١تقاـ السامي؟ أـ ال .



  ؟ كماىي ا١تادة اليت ذكرت ذلك 
 اٞتواب / ال يلـز . بناءن على ا١تادة ا٠تامسة كالثبلثُت من نظاـ ا١ترافعات الشرعية . 
 
: أشخاص حبسوا سنة كحكمت برباءهتم كصدؽ اٟتكم من االستئناؼ ، كقدموا لدم  ٖس

 دعول بطلب التعويض عن فًتة اٟتبس.
تحقيق كبعضهم السؤاؿ : من اٞتهة اليت تقاـ ضدىا الدعول ؟ علمان أف بعضهم سجن من ال

 سجن بأمر قضائي من القاضي الذم نقض حكمو ؟
........... 

  اٞتواب / أما من سجنو التحقيق فيقيم الدعول على ىيئة التحقيق.
 كأما من سجنو القاضي فعلى بيت ماؿ ا١تسلمُت .

  من نظاـ ا١تركر ٓتصوص التضامن ُب الديو ٕٕ: ىل ٯتكن تطبيق ا١تاده  ٗس
 كبلـ أىل العلم االستثناء من قاعده ا١تباشر كا١تتسبب  كىل لذلك مستند من

........ 
اٞتواب / ىذا السؤاؿ أشكل علي أيضا .. سبب التضامن عند تسليم اٟتدث سيارة باسم 

 كالده كىل يضمن الوالد ايضا لو اخذ ابنو اٟتدث سيارة كالده بغَت اذف منو ؟
............ 

  كالدية ُب قتل ا٠تطأ كفارة ال عقوبة فبل تضامن فيها ا١تادة تشَت أب التضامن ُب العقوبة
أما مسألة اٟتدث فنعم ُب ا١تذىب قوؿ أف من أعطى سيفا جملنوف اك صغَت فقتل بو فالضماف 

 على ا١تعطي
 
: قضية زكجية حكم فيها السلف بالصلح بُت الزكجُت ٍب طلبت ا١ترأة فسخ النكاح ىل  َُس

 با١تكتب بل بالقاضي ؟ترتبط ال ىي من اختصاصي اـ أهنا 
 

 اٞتواب / األصل أهنا دعول جديدة حسب التوزيع .
 ىل بيع أسهم كحصص شركات القصر يلـز ٢تا إذف بيع مثل األراضي ؟  :  ُُس

............ 



الف.  االستئذاف  لزـك  عدـ  كاف كاف االصل  الوالية  صك  أب نص  اٞتواب / ىذا يرجع  
 االستئذاف خاص بالعقار .

 
  :ُِس
ألف كانتقل القاضي كتوُب احملكـو عليو ٍب قدمت ا١تدعية  َٔدعول نفقة حكم فيها ٔتبلغ -أ 

  دعول ثانية على كرثتو تطالبهم بسداد النفقة احملكـو فيها على مورثهم
 مالعمل فيها ؟

  
 الًتكة . على  للقطعية فينفذ  مكتسبا  اٟتكم  كاف  اٞتواب / اذا 

 ب إفادة ا١ترأة ، فما العمل ؟:اليوجد تركة حس -ب  
 شيء الورثة  فبل يلـز  تركو  لو  اٞتواب / كإذا ٓب يكن 

 : ُّس
رجل توُب كخلف تركة عقارات كبيت شعيب ليس عليها صكوؾ .. ا٨تصر كرثتو ُب زكجتو  -أ 

كبنتُت قاصرات ككالدتو كاخوة كاخوات أشقاء .. ادعت الزكجة على أخ ا١تتوَب ألنو قد أسكن 
هتم ُب بيت ا١تتوَب كىي التريد ا١تغادرة .. ٍب اصطلحوا على أف يستأجر نصيب الزكجة من كالد

ا١تنزؿ مشاعا على أساس أف ٖتسب أجرة ا١تنزؿ من ستمائة لاير ُب الشهر فيكوف نصيبها 
كابنتيها أربعمائة كٜتسة كسبعوف رياال .. فهل يلـز إحضار بقية الورثة أـ ال ؟ كىل ٯتكن أف 

جرة ُب نصيب الزكجة كبناهتا ا١تشاع فقط إلهناء ىذه القضية لتحقق الغبطة كا١تصلحة تكوف األ
 بو ؟

 
 ىل الساكن كارث ؟ الشيخ : 

 
  

السائل : نعم . كلكن ليس لو كامل البيت ، كللزكجة كالبنتُت نصيب ُب ا١تنزؿ ،كالبيت شعيب 
 فضيلة الشيخ كال ٯتكنها أف تسكن ُب نصيب ٤تدد ٢تا !

 



/ ما داـ كارثا فإنو مع اشًتاكو مع بقية الورثة ٔتلك الرقبة فهو يشًتؾ معهم ٔتلك ا١تنفعة اٞتواب 
كمن ملك ا١تنفعة ملك االنتفاع فلها أف تسكن كال ٘تنع غَتىا من السكن فإف ضاؽ البيت 

 كتشاحوا اقرع بينهم كمن قرع سكن كلآلخر نصيبو من أجرة ا١تثل .
 

 مع الزكجة بنصيب من األجرة كٗترج من ا١تشاركة ُب البيت ؟السائل : أال ٯتكن أف يصطلحوا 
 اٞتواب / نعم . ٯتكن كال إشكاؿ .

 
:مبلـز نظر قضية متعلقة باسًتجاع مبلغ مإب دفع ُب حق شفعة أك أخذ األرض ٍب  ُْس

تبُت لو بعد ضبط أكثر من جلسة أنو ٦تنوع من نظر ما يتعلق ٔتلكية العقار ما اٟتل كاٟتالة 
 ىذه؟

 .................. 
اٟتل أف يقرر توقفو عن نظر القضية ك٭ترر ذلك ُب الضبط كيعيد ا١تعاملة أب  اٞتواب / 

 القاضي ٍب القاضي ينظر القضية كيتلو ما ضبط على األطراؼ فإف صادقوا عليو يكمل النظر .
 
 :شخص باع منزال بستمائة ألف لاير مقدـ منها مائيت ألف . ُٓس

 بعد أربعة أشهر . كإف تأخر فيفسخ البيع كيعاد ا١تنزؿ لصاحبو .كالباقي تدفع 
 اآلف يطالب صاحب ا١تنزؿ باستعادتو نظرا لعدـ التزاـ ا١تدعى عليو بذلك .

 فهل لو ذلك ؟
 

 اٞتواب / اختيار أيب العباس أف لو الفسخ .
 
 بيع بيننا .؟؟:ىل ينطبق عليها مسألة : بعتك على أف تنقد٘ب الثمن إٔب ثبلث كإال فبل  ُٔس

 أك مسألة للبائع فسخ البيع إف ظهر أف ا١تشًتم معسرا أك ٦تاطبل على قوؿ ؟
 

 اٞتواب / حسب العقد بينهما .
 كأبو العباس يرل ا٠تيار للبائع ُب ا١تسألتُت .



 
 : ىل يصح التعليل ْتيث كىل كلمة اٟتيثية صحيحة كمستعملة ؟ ُٕس

ن أف ىذا خطأ ألف أحد الزمبلء ُب اجتماع القضاة كما رأيك ٔتا قالو تقي الدين ا٢تبلٕب م
الرد على ىذا الرأم كأنك تقوؿ بأف استعماؿ حيث لدل القضاة صحيح  عندنا نقل عنك 

  فهل تتكـر ببياف ىذا ا١توضوع شيخنا كتسمح ٕب بنقل اٞتواب للزمبلء حفظك اهلل
................... 

  من ا٠تاص
 كلمة اٟتيثية صحيحة كمستعملةشيخنا ىل يصح التعليل ْتيث كىل  

كما رأيك ٔتا قالو تقي الدين ا٢تبلٕب من أف ىذا خطأ ألف أحد الزمبلء ُب اجتماع القضاة 
الرد على ىذا الرأم كأنك تقوؿ بأف استعماؿ حيث لدل القضاة صحيح  عندنا نقل عنك 

  فهل تتكـر ببياف ىذا ا١توضوع شيخنا ؟
................... 

  
  ا قرره الشيخ تقي الدين ا٢تبلٕب رٛتو اهلل ليس عليو دليلاٞتواب / م

 كحيث ال ريب أهنا تأٌب للتعليل
  كجو ذلك : أهنا تستعمل ُب االصل مع اف ا١تكسورة كتكوف ظرؼ مكاف كىو االفصح 

  لكن قد تستعمل مع ا١تفتوحة
من فبل تكوف ظرفا كقد استعملت حيث ُب غَت ظرؼ ا١تكاف كمن ىنا صحت للتعليل ك 

  استعما٢تا ُب غَت الظرفية
 قوؿ أيب احملاسن ابن عنُت :

 كأقتحم األمر اٞتسيم ْتيث أف ..... أرل ا١توت خلفي تارة كأمامي
 

 كمذىب األخفش كقرره ابن ىشاـ ُب ا١تغٍت أف حيث تأٌب لغَت ظرؼ ا١تكاف قاؿ الشاعر :
 حيثما تستقم يقدر لك اهلل

  ٧تاحا ُب غابر األزماف



على أف حيث ال تلـز الظرفية دخو٢تا على ا١تفرد كا٠تفض هبا جاء ُب احملكم كالذم يدلك 
 كاحمليط األعظم البن سيده :

 كحكى الَّلحياٌ٘ب عن الكسائي أيضا أف منهم من ٮتفض بًػ"حيث"، كأنشد:
 أما ترل حيث سيهىيلو طالعان.

 انتهى .
 

 كقد نص بعض العلماء على أف حيث تأٌب للتعليل
 ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح:جاء ُب مرقاة 

قاؿ أم حذيفة كٝتعتو أم النيب عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ أخركا النساء حيث أخرىن اهلل قاؿ 
ُب الذكر كُب اٟتكم كُب ا١ترتبة فبل تقدموىن ذكرا  الطييب : حيث للتعليل أم أخرىن اهلل 

 كحكما كمرتبة ا.ىػ
 

يث) للتعليل كدكنك نصوصهم مع التنبيو إٔب أنك كقد استعمل الفقهاء من كافة ا١تذاىب ( ح
(كالعلة  إذا أردت أف يتضح ا١تعٌت لديك ُب كل نقل من النقوؿ اآلتية فضع ُب كل نص كلمة 

 ) مكاف قولو (من حيث) :
 

 اٟتنابلة :
  قاؿ ا١توفق ُب ا١تغٍت

من نصر األكؿ فرؽ : قولو ال كطئتك ُب السنة إال مرة فإف ا١ترة ال ٗتتص كقتا بعينو ك  االيبلء 
بُت ىذا كبُت التأجيل كمدة ا٠تيار من حيث اف التأجيل كمدة ا٠تيار ٕتب ا١تواالة فيهما كال 

 ٬توز أف يتخللهما يـو ال أجل فيو كال خيار
 

 كقاؿ الشارح :
االجارة عقد على ا١تنفعة فإذا شرط بيع العُت صار كبيعتُت ُب بيعة كيفارؽ الصبغ من حيث  

 ية إليو الف ٖتصيل الصبغ يشق على صاحب الثوباف اٟتاجة داع
 



 كقاؿ ُب ا١تبدع :
(كإف قاؿ: ٭تج عٍت حجة بألف، دفع الكل إٔب من ٭تج) ألنو أكصى هبا ُب حجة كاحدة، 

فوجب أف يعمل هبا، فإف فضل منها فضل، فهو ١تن ٭تج، ألنو قصد إرفاقو، فكأف صرح بو. 
كغَته « الشرح»ها إٔب كارث، نص عليو، زاد ُب كال يدفع« التبصرة»كقيل: إرث، جـز بو ُب 

حيث اف فيها فضل إال بإذف الورثة، كاختار ٚتاعة للوارث أف ٭تج عنو إذا عينو، كٓب يزد على 
 نفقة ا١تثل،

 
 الشافعية :

 الشرح الكبَت للرافعي الزكاة :
لرأس ا١تاؿ  كالثالث) ك٭تكى عن القفاؿ القطع با١تنع الف ملكو غَت مستقر من حيث انو كقاية

  عن ا٠تسراف فصار كملك ا١تكاتب
 

 ا١تالكية :
 الثمر الداٗب ُب تقريب ا١تعا٘ب شرح رسالة ابن أىب زيد القَتكا٘ب :

كنقل النجاسة إٔب أعلى ا٠تف أشد من نقلها ُب أسفلو أم من حيث إف ترؾ مسح االعلى 
 يبطل ا١تسح دكف االسفل. كُب الكبلـ ْتث قوم

  
 اٟتنفية :

  الشيخ تقي الدين ا٢تبلٕب رٛتو اهلل ليس عليو دليل ما قرره
 كحيث ال ريب أهنا تأٌب للتعليل

  كجو ذلك : أهنا تستعمل ُب االصل مع اف ا١تكسورة كتكوف ظرؼ مكاف كىو االفصح 
  لكن قد تستعمل مع ا١تفتوحة

فبل تكوف ظرفا كقد استعملت حيث ُب غَت ظرؼ ا١تكاف كمن ىنا صحت للتعليل كمن 
  استعما٢تا ُب غَت الظرفية

 قوؿ أيب احملاسن ابن عنُت :
 كأقتحم األمر اٞتسيم ْتيث أف ..... أرل ا١توت خلفي تارة كأمامي



 
 كمذىب األخفش كقرره ابن ىشاـ ُب ا١تغٍت أف حيث تأٌب لغَت ظرؼ ا١تكاف قاؿ الشاعر :

 حيثما تستقم يقدر لك اهلل
  ٧تاحا ُب غابر األزماف

أف حيث ال تلـز الظرفية دخو٢تا على ا١تفرد كا٠تفض هبا جاء ُب احملكم  كالذم يدلك على
 كاحمليط األعظم البن سيده :

 كحكى الَّلحياٌ٘ب عن الكسائي أيضا أف منهم من ٮتفض بًػ"حيث"، كأنشد:
 أما ترل حيث سيهىيلو طالعان.

 انتهى .
 
 : ىل صدر حياؿ اٟتيز العمرا٘ب ا١تؤقت أم تعميم ؟ ُٖس

 العقار إف كاف مشموال بو فإف ذلك يغٍت عن االستفسار عن دخولو ُب حدكد التنمية ؟كىل 
 

اٞتواب / ال يغٍت بل ال بد من كوف ا١توقع داخل النطاؽ ، لكن ىناؾ نطاؽ يسمى النطاؽ 
 ا١تقًتح ، كاٟتيز ا١تؤقت فيو تعميم لدل البلديات ٓتصوص العشوائيات.

 
ٟتشيش ا١تخدر ، ٍب ثبت قيامو بًتكيج اٟتبوب احملظورة ، : من ثبت عليو قيامو بًتكيج ا ُٗس

من نظاـ ا١تخدرات فيما ٮتص الًتكيج للمرة  ٓفهل تنطبق عليو ا١تادة السابعة كالثبلثُت الفقرة 
  الثانية ؟

 أـ أنو يفرؽ بُت اٟتشيش كاٟتبوب .
 

 اٞتواب / الفرؽ بينهما .
 
 صحو من الكتب؟: من أراد معرفة ا١تعتمد ُب ا١تذىب فبم تن َِس

 ا١تنتهى أك الكشاؼ أك غَت٫تا؟
 كىل يعتمد على اإلنصاؼ عند عزكه إٔب ا١تذىب؟



 
 اٞتواب / اذا أردت ا١تعتمد فعندؾ ثبلثة كتب كاُب ا١توفق كفركع ابن مفلح كانصاؼ ا١ترداكم .

كاما ىل يعتمد على االنصاؼ عند العزك فنعم ببل ريب ،لكن خولف ا١ترداكم رٛتو اهلل ُب 
 ريقة الًتجيح كاعتباره الرعايتُت مثبل فاألكثر على عدـ اعتبار٫تا .ط
 
 :ما أفضل كتاب تكلم عن ا١تذىب اٟتنبلي من حيث مصطلحاتو ككتبو...اْب ُِس
 

كخا٘تة شرح ا١تنتهى مع الكتب اٟتديثة بكر كالًتكي كابن دىيش  االنصاؼ  اٞتواب / مقدمة 
 كالثقفي كا٢تندم كالسماعيل .

 
 دـ شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعول حقوقية: تق ِِس

 كقيل ٕب أف فيو تعميم بأف ال يتقدـ أحد بأكثر من ثبلث دفعة كاحدة غَت الوكيل
 فهل ىذا صحيح ؟

 
 اٞتواب / ليس صحيحان . بل لو أف يتقدـ ٔتاشاء .

 
 : شخص أكقع الطبلؽ على امرأتو حاؿ حياتو بقولو ٢تا ( أنت طالق ٍب طالق ٍب طالق ِّس

 )كىي حامل كأثبت الطبلؽ هبذه الصيغة كتوُب الزكج اآلف ، فهل ترث ؟
 علمان بأهنا بالشهر السادس .

  
 اٞتواب / ترث ببل خبلؼ عند من يرل عدـ البينونة .. كالترث عند من يبينها .

 
  : ادعى ا١تدعي على ا١تدعى عليو بأنو شهر بو على صفحتو ُب تويًت  ِْس

 اص احملاكم ؟ىل ىذه القضيو من اختص
 

 اٞتواب / ال. ليست من اختصاص احملاكم .



 
: كقع حادث تصادـ بُت سيارتُت، كتوُب ُب اٟتادث أربعة أشخاص باالضافة إٔب  ِٓس

ا١تتسبب ُب اٟتادث كىو باكستا٘ب اٞتنسية ككرثتو ُب باكستاف، كيوجد لو تأمُت سارم ا١تفعوؿ 
 الرد بأنو تعذر التبيلغ، فما اٟتل فيما تركف؟؟أثناء اٟتادث، كقد حاكلت إببلغ الورثة فجاء 

............... 
 

اٞتواب / إذا كاف اٟتاؿ ما ذكر فإف القاضي ينصب من ٯتثل ا١تدعى عليو كيسَت ُب الدعول 
  كاذا حكم عليو كاكتسب القطعية فإف اٟتكم ينفذ على شركة التأمُت

 قضائية كاهلل أعلم كخَت من ينصب ىنا سفارة بلد ا١تدعى عليو كلذلك سابقة
 
ماىو ا١تستند النظامي لعدـ شطب الدعول بعد اٟتكم؟ كىل يوجد فرؽ بُت كوهنا  :  ِٔس

 عائدة من االستئناؼ أـ ال ؟
 

اٞتواب / الواقع أنو ال مستند سول ما جرل عليو عمل احملكمة العليا كسبق أف شطبت عدة 
 بتهم با١تستند كٓب يستندكا على شيء .دعاكل بعد اٟتكم ك١تا الحظت احملكمة العليا ذلك طال

 
: ٓتصوص نظاـ ا١ترافعات اٞتديد ىل يعرض اٟتكم على أطراؼ الدعول ألخذ  ِٕس

قناعتهم ؟ أـ يفهموابتقدٙب اعًتاضهم أثناء ا١تدة كاليكتسب اٟتكم القطعية إال بانتهاء ا١تدة كال 
 عربة بقناعتهم ابتداءن أثناء النطق باٟتكم .

 
 اإلشكاؿ فهذا يتنازعو أمراف :اٞتواب / ىذا 

األكؿ : نص نظامي ا١ترافعات كاٞتزاءات ليس فيو القناعة ا١تكسبة للقطعية فا١تفهـو منو عدـ  
  اعتبارىا كما ٓب ترتب على القناعة أم إجراءات ُب النظامُت

  الثا٘ب : أف النظاـ اٞتديد نص على بقاء االجراءات القدٯتة ٦تا ال ٮتالف النظاـ اٞتديد
كىنا إما أف تقوؿ إف النظاـ اٞتديد حدد األحكاـ القطعية كٓب ٬تعل منها األحكاـ اليت قنع هبا 

  أطراؼ القضية لذا فبل عربة بالقناعة لعدـ تأثَتىا ُب القطعية



كإما أف تقوؿ إف النظاـ اٞتديد سكت عن القناعة فَتجع فيها أب النظاـ القدٙب فتعترب ألهنا ال  
القدٙب كليست زيادة ال نص عليها بل يوجد النص القدٙب فمحك ا١تسألة ىل تناقض النظاـ 

اٟتصر لؤلحكاـ ا١تكتسبة للقطعية ُب النظاـ اٞتديد ٯتنع من اعتبار ما كاف قطعيا ُب القدٙب أـ 
  ال
كىذا إشكاؿ ينبغي أف ٖتسمو البلئحة التنفيذية كالذم أرجحو أنو بالقناعة يكتسب اٟتكم  

كىذا اٟتق يستطيع  لك أف النظاـ جعل لطرُب النزاع حق الطعن ُب اٟتكم القطعية ككجو ذ
االنساف أف يتنازؿ عنو كالتنازؿ عنو ىو القناعة باٟتكم فإذا قرر من لو حق االعًتاض التنازؿ 

عن حقو ُب الطعن فلو ذلك كإذا حصل التنازؿ أم القناعة من الطرفُت فإف االعًتاض يسقط 
عية كا١تادة اليت جعلت لطرُب الدعول التنازؿ عن طرؽ الطعن ىي كبذا يكتسب اٟتكم القط

ا١تادة اٟتادية كا٠تمسوف من ا١ترافعات اٞتديد كيشمل ذلك نظاـ االجراءات اٞتديد ألف مآب 
 من نظاـ االجراءات . ُِٖينص فيو ُب االجراءات فيطبق عليو ا١ترافعات حسب ا١تادة 

 
 عامة اك العمل ؟: قضايا التأشَتات من اختصاص ال ِٖس
 

  اٞتواب / الىذه كالتلك . بل من اختصاص ٞتنة باإلمارة ، كىناؾ تعميم بذلك
 ُِٓٗ /  ت  /  ُّكرقمو : 

 ُِْٕ /   ٖ /  ُُٖب.   
 
: ُب حصر كرثة قاصر كٓب ٮترج صك كالية عليو كقد بلغ اآلف كيف يهمش على حصر  ِٗس

 صر أنو قاصر .اإلرث ببلوغو ؟ علمان بأنو قد ذيكر ُب صك اٟت
 

 اٟتصر ببلوغو كرشده . فيهمش على صك  رشد كإذا ثبت  بطلب إثبات  اٞتواب / يتقدـ 
 
  كرد٘ب خطاب من اإلمارة بإرفاؽ كجهة نظر القاضي ا١تشارؾ معنا ُب قضية  :  َّس

 مارأيكم ؟
 



 
 ))يلـز إرفاقها كُب ذلك تعميم بناء على طلب كزارة الداخليو .(((((())) اٞتواب /  
 

عاجل جدا " كرد٘ب خطاب من االمارة بارفاؽ كجهة نظر القاضي ا١تشارؾ معنا ُب قصية 
 مشًتكة مارام أصحاب الفضيلة ......

 ليس ٢تم مثل ىذا الطلب كأرل أف تكتب على خطاهبم للمجلس لبلطبلع 
 مدرم!

 ليتنا من حجنا سا١تينا..
 لس...راح من اجمل -اهلل ٭تفظو-ف اللحيداف ألرأيي ال ترسل، 

..... 
أؤيد عدـ اإلرساؿ ألف جهات التنفيذ ال٘تلك الرقابة على األحكاـ القضائية كال٘تلك الوزارات 

 فرض ىذه الرقابة بتعاميم ١تخالفتها لبلستقبلؿ القضائي.
 التعميم خاص بالقضايا ا١ترفوعة للمقاـ السامي فقط كليس لكل أحد

استقبلؿ احملاكم كعدـ تدخل اٟتاكم اإلدارم ُب طلب اإلمارة يرد عليو باألمر ا١تلكي ٓتصوص 
 أعما٢تا

 حسنان كما اجيب على خطاب اإلمارة؟ ؟؟
 الف فيها سجُت

أرل أف تؤخذ األمور ببساطة فلو أرفقت ٢تم كجهة نظر فضيلة الشيخ ا١تخالف كجرل تنبيههم 
 أف األكٔب ُب مثل ىذه اٟتاالت الحقا ٥تاطبة اجمللس األعلى للقضاء .

 
(())))((( 

 
 ىػُّْْ/  ُِ/  ٓالنسخة احملدثة من مذكرة اإلجراءات القضائية للشيخ د.ٛتد ا٠تضَتم 
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((((()))) 
حجة استحكاـ صادرة من احملكمة كفرز جزءا منها أحد كتاب العدؿ كٓب يبُت مساحة كحدكد 

 كأطواؿ ما بقي بعد الفرز فمن اختصاص من بياف ذلك؟
 فرز من  اختصاص  من 

 جزيت خَتا فضيلة الشيخ
 ىل ُب ذلك مستند ٯتكن التسبيب بو؟

 بو كأزكدؾ  اْتث عنو  كلعلي  نعم 
 رقم التعميم  عاصم  يخ ش
 ُٓٗٗ /  / ت  ُّ 
 ُِّْ /  ٓ /  ُُٕب   

 (((((؟؟)))))
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

 معشر الفضبلء 
ُب مكتيب االف ٣تموعة كبَتة من ا١تعامبلت بعضها حكم هبا سلفي ٍب رفعت لبلستئناؼ 

يفتتحها فما العمل ككردت عليها مبلحظات كبعضها ابتدئها كٓب ٭تكم فيها كبعضها ٓب 
 أرشدك٘ب مشكورين

ا١تعامبلت اليت هبا مبلحظات ارفعها للتمييز لطلب التوجيو أما ا١تعامبلت ا١تنظورة فاهلل يعُت 
تنظرىا اما ا١تعامبلت اليت ٓب تنظر فعلى حسب ا١تتبع لدل ٤تكمتكم اما يعاد توزيعها من 

ٍت اهلل كإياؾ كالقارئُت ١تا٭تبو اهلل جديد على ا١تكاتب االخرل أك ٖتاؿ لك احالو مقصودة كفق
 كيرضاه

 (((؟(((())))))
 جزيتم اٞتنة أيها الفضبلء كيف ٖتدث ا١تعامبلت اٞتديده

https://db.tt/0RY8LUr9


 تعيدىا أب االحاالت ك٭تيلوهنا عليك مرة أخرل باحالة مقصودة
 ((؟؟؟؟؟(())))))

 مدعي يطالب برد اعتباره من شخص ادعى سابقا عليو
--- 

يها ا١تدعي بتهم متعددة كحكم برد الدعول لعدـ كجود بينة كحلف الدعول السابقة اهتم ف
 ا١تدعى عليو اليمُت

---- 
ىل يسوغ للمدعي االف طلب رد اعتبار علما انو ىو من حلف اليمُت كحكم لو بالدعول 

 السابقة بناء على ٯتينو
 ال يسوغ لذلك

 مدعي يطالب برد اعتباره من شخص ادعى سابقا عليو
 هبا ؟ اهتم  اليت  ما ىي التهم 

 شيخنا سبلـ نفس القضية لدم كالتهمو ىو كسر رجل ناقة كٓب يثبت ذلك
 ليس فيو رد اعتبار كسر رجل الناقة 

 الدعول ماتسمع شيخنا
 بلى تسمع ٍب يقضب اٞتادة

 كٯتسك الباب
 ١تا يدعيو استحقاقو  بعدـ  ٭تكم 

 كذهبا ٓب يثبت  السابقة  الدعول  بأف  كيسبب 
 االضرار ما قصد  أنو  ا١تدعى عليو  ٭تلف  االصحاب   كعند بعض

((((())))))) 
 
 

 عقد نكاح امرأه كٕب النكاح أخوىا ليس لديو اثبات ىوية (بدكف) ىل ىي لدل احملكمة ؟
 كما اإلجراء ؟

 .............. 



 ىل ىم من قبائل الربع ا٠تإب  
  كالدىا تزكج ٯتنية بدكف كبقي األكالد بدكف حىت اآلف

ا١تأذكف يرفض العقد كوف الوٕب ال يوجد معو ما يثبت ىويتو كال بطاقة مؤقتو . علما أف ا١ترأة 
 لديها عم لديو ىوية سعودية

 فما العمل ؟
 أف تتقدـ باهناء إلثبات صلة القرابة بينها كبُت أخيها كبناء عليو يعقد النكاح للمرأة  ٯتكن 

 أف يوكل أخوىا عمها كٯتكن 
(((((()))))) 

 د قضاة التنفيذ يسأؿ فيقوؿ:أح
 

حكم قاضي ا١توضوع ببيع تركة متوَب كًب عمل ا١تزاد من قبل قاضي التنفيذ فمن يتؤب اإلفراغ 
 كالشرح على الصكوؾ؟

 كاتب العدؿ ىو من يتؤب ذلك، بأمر قاضي التنفيذ
 د ٓالئحة  ّٓمادة 

((((()))))) 
 عاجل

 ََّشخص يؤجر الشقة ُب اليـو ب  
 َََٔكُب الشهر ب

  أم أف اليـو يكوف ٔتئتُت إذا أجرىا شهران 
كيكتب ُب العقد انو اذا خرج ا١تستأجر قبل ٘تاـ الشهر كأراد أموالو فإف القيمة ستحتسب 

 اليـو عن كل  ََّ
 

 فما اٟتكم اصحاب الفضيلة ؟
 

 جائز(سبلـ) ككبل٫تا  كا١تواضعة  الشرط  تصرفو ىذا دائر بُت  ال بأس ألف  أنو  الظاىر 
 أليس ىذا من البيعتُت ُب بيعة؟



 ال
((((())))) 

اصحاب الفضيلة .. صك صدر من سلفي قبل النظاـ الشامل ، ٍب عاد من االستئناؼ بطلب 
اف اكمل بعض اإلجراءات فنظرت القضية ُب النظاـ الشامل كقنع االطراؼ باٟتكم .. كاآلف 

.. فهل يسوغ اف اخرج  جديدا النظاـ ال ٮترج هتميشا على الصك السابق بل ٮترج صكا 
 صكا من النظاـ فيو هتميش على السابق ؟

---- 
 ٫تش على الصك السابق كضبطو يدكيا

))(((())))) 
استخبلؼ ُب ٝتاع إجابة مدعى عليو ُب دعول فسخ نكاح، حضر ا١تدعى عليو كقرر طبلؽ 

 ؟ا١تدعية أمامي فهل أعيدىا للمستخلف ٔتا جرل فقط أك أثبت الطبلؽ الواقع
.... 

 اقرأ الدعول عليو كجوابو ٍب أثبت الطبلؽ كصفتو بشاىدين كأعدىا للمستخلف .
 بل أثبت طبلقو ُب صك الطبلؽ كابعث بنسخو منو لناظر القضية لينهي الدعول ..

 ال ٭تسب لو عمل إف عادت بدكف ضبطها
 كماالفائدة ُب ٝتاع اٞتواب على دعول منتهية

 أنا حصلت اإلجابة كبو انتهت الدعولالطلب ٝتاع إجابة كٔتا ذكرتو 
 

((((())))) 
 

 القضايا الزكجية ىل تنظر كلها ُب مكتب كاحد ؟
 ك إف كانت تنظر فما ا١تستند النظامي لذلك

 نعم تنظر عند قاضو كاحد
 

كل دعول نشأت عن حكم ُب قضية سابقة ، فينظرىا مصدر اٟتكم السابق ، إذا كاف  ٕ /ُُ
نفسها ، ككانت مشمولة بواليتو . كذلك كاٟتكم بصرؼ النظر  على رأس العمل ُب احملكمة



لتوجو الدعول على من بيده العُت ، أك اٟتكم ببطبلف عقد ، أك تصحيحو ، أك انتفائو ، أك 
 ثبوتو ، أك مطالبة احملامي بأجرتو .

ا٠تلع كالفسخ كدعول  –مع مراعاة االختصاص ا١تكا٘ب يتم النظر ُب القضايا الزكجية  ُْ/ّٗ
 لدل قاضو كاحد، كٖتسب لو إحالة بعدد ىذه القضايا . –الطبلؽ كالنفقة كالزيارة ك٨توىا 

((((())))) 
 استفسار

 قضية زكجية ٢تا سابقة ُب مكتب اخر بعثتها لو فردىا بأهنا متعلقة بالسلف كقد انتقل
 أليست ىي من اختصاص السلف كا٠تلف؟

 آمل االفادة مع ذكر ا١تستند
،،،........ 

كانت ىي السابقة نفسها فمن اختصاص ا٠تلف كاف كانت غَتىا فمن اختصاصك   اذا 
 اعانك اهلل

((((()))))) 
 اصحاب الفضيلة

 ََالسبلـ عليكم كاسعد اهلل أكقاتكم بكل خَت
مشلوؿ كيف يتم عقد  -اجاركم اهلل  -امرأة متوُب كالدىا كليس ٢تا إخواف كعمها الوحيد 

 بناء عمومةنكاحها؟؟ علما أف لديها خاؿ كأ
 ا١تشلوؿ ما ٓب يفقد عقلو مكلف

  الوٕب ىو عمها ٔتوجب صك حصر الورثة
 أما ا٠تاؿ فليس لو كالية تزكيج ا١ترأة إطبلقا كالسلطاف أكٔب منو .

 فإف تعذر العم
 قاؿ ُب الكشاؼ

(ٍب العم ألبوين ٍب) العم (ألب ٍب بنو٫تا كذلك كإف نزلوا) األقرب فاألقرب، (ٍب أقرب 
 على ترتيب ا١تَتاث)العصبات 

 فيزكجها ابن عمها القريب
 



  } قاؿ القاضي
كالشيخ الذم قد ضعف لكربه فبل يعرؼ موضع اٟتظ ٢تا ال كالية لو فأما اإلغماء فبل يزيل  

الوالية ألنو يزكؿ عن قرب فهو كالنـو كلذلك ال تثبت الوالية عليو ك٬توز على األنبياء عليهم 
 { اف ٓب تزؿ كاليتو ألنو ال يستدٙب زكاؿ عقلو فهو كاإلغماء السبلـ كمن كاف ٬تن ُب األحي

 
 ا١تغٍت
 ٚتع

  أبو علي شداد بن علي



 المجموعة السابعة لالستشارات القضائية
(((())))) 

ف النظاـ ألامرأة سورية زكجت نفسها ُب سوريا بغَت كليها كبغَت رضاه كصدؽ الزكاج ىناؾ 
إٔب السعودية برفقة زكجها كقد تركها كسافر إٔب جعل للمرأة الثيب تزكجيج نفسها ، أتت 

يصلي ال ا٠تارج ؛ علما أف ٢تا منو ذرية كتريد التقدـ للقضاء لفسخ النكاح للغيبة كتدعي أنو 
 كأنو ملحد كالعياذ باهلل..!!

السؤاؿ : ما ىو ا١توقف الشرعي ٕتاه ىذه ا١تسألة ، ىل يصحح النكاح على مذىب األحناؼ 
 مذىب اٞتمهور .؟؟، أـ نبطلو على 

 ف العقد عند مطالبتها لو بالنفقة..؟الىل يصح من الزكج الدفع ببط
 أرل أال يتطرؽ لصحة النكاح من عدمو ١توافقتو مذىبان متبوعان كأف يبت ُب النظر ُب الفسخ

(((())))) 
 شخص اشًتل سيارة من الوكالة عن طريق أحد البنوؾ كظهر هبا عيب مصنعي بعد مدة

اه ضد البنك مالك السيارة كيرجع الثا٘ب ع الوكالة أك لو مطالبة الوكالة خاصة أف ىل يرفع دعو 
 السيارة ٖتت الضماف ؟

 السيارة انتقلت بضماهنا للمشًتم فلو مطالبة الوكالة مباشرة ما داـ الضماف ال زاؿ ساريا
 ش عبدالعزيز

 لعل العقد إجارة البيع
 ىو كذلك

 ا٬تار منتهي بالتمليك
سلفي سار كدعول ا١تدعي ُب مواجهة الوكالة كليس ُب مواجهة البنك مالك االشكاؿ اف 

 السيارة
 إذف ىي ُب ضماف ا١تؤجر..

 صحح مسارىا..
كقل بعد التأمل كالدراسة تبُت ٕب اهنا تتوجو على مالك العُت لكوف العقد عقد إجارة ... 

 ككذا...



  {  …شخص اشًتل}…  تعليقي بعاليو بناء على ما كرد ُب السؤاؿ 
 

  لذلك التعليق يتم سحبو بالونش
(((()))))) 

 السبلـ عليكم
 كأسعدًب صباحا

 ا١تختلعة غَت ا١تدخوؿ هبا ىل ٢تا عدة؟
 كىل باإلمكاف أف تقوؿ ا١ترأة خالعت زكجي...اْب كيقوؿ الزكج قبلت.. كرضيت..
اب منها أـ يكوف ىو ا١توجب؟ ..... ا١تختلعة قبل الدخوؿ ال عدة عليها ، كال يصح اإل٬ت

 بقو٢تا خالعت كإ٪تا منها القبوؿ كالفداء
 كلعل الصحيح أف عدة ا١تختلعة حيضة كاحدة استرباء للحديث الوارد ، كاهلل أعلم

 بوركتم شيخنا كزادكم علما..
فديت نفسي.. أليست إ٬تابا؟ لعلو من تقدـ القبوؿ على اإل٬تاب عند من يقوؿ ّتوازه ، كىو 

 ٤تل نزاع
 الدخوؿ فبل عدة عليها أما ا١تفارقة قبل

 كأما ا٠تلع فيصح ا٬تابا كقبوال من الزكج كمن الزكجة
 بل الغالب أنو منها ا٬تابا كمنو قبوال

 ا١تفارقات بضابط حاصر كقد ضبط ابن القيم 
قاؿ ابن القيم ُب الزاد الشارع قسم النساء إٔب ثبلثة أقساـ : أحدىا : ا١تفارقة قبل الدخوؿ ؛ 

  رجعة لزكجها فيها .فبل عدة عليها كال 
 

الثا٘ب : ا١تفارقة بعد الدخوؿ إذا كاف لزكجها عليها رجعة ، فجعل عدهتا ثبلثة قركء ، كٓب يذكر 
  سبحانو العدة بثبلثة قركء إال ُب ىذا القسم ، كما ىو مصرح بو ُب القرآف .

 
عل عدهتا القسم الثالث : من بانت عن زكجها كانقطع حقو عنها بسيب أك ىجرة أك خلع ؛ فج

حيضة لبلسترباء ، كٓب ٬تعلها ثبلثا ؛ إذ ال رجعة للزكج ، كىذا ُب غاية الظهور كا١تناسبة ؛ كأما 



الزانية كا١توطوءة ، بشبهة فموجب الدليل أهنا تستربأ ْتيضة فقط ، كنص عليو أٛتد ُب الزانية ، 
قة الرجعية من أبعد كاختاره شيخنا ُب ا١توطوءة بشبهة ، كىو الراجح ، كقياسهما على ا١تطل

 القياس كأفسده .
((((())))) 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
حكم فسخ النكاح لعيب ُب الزكج كذلك قبل الدخوؿ ىل تستحق ا١ترأة بذلك نصف ا١تهر أـ 

 ال؟
كفسخو لعيبها فإف ذلك يسقط مهرىا ببل خبلؼ  -ام الزكج -ُب اإلنصاؼ ( فسخها لعيبو 

 ُب ا١تذىب).
(((())))) 

 قضية شطبت مرتُت ٍب جاء األذف من العليا ٍب غاب الطرفاف ىل نشطبها للمرة االكٔب اك الثالثة
 الثالثة

((()))) 
ألف لاير كىو من َََََٓلدم دعول شخص اشًتل أرض مساحتها مليوف مًت مربع ب

 ا١تخططات العشوائية
  لو األرض كشرط ُب عقد ا١تبايعة أنو إذا اعًتضو أحد أف ٯتنعو كيصفي

 كاالف كبعد أف باع اكثرىا يقوؿ اعًتضو ٣تموعة كيطلب تصفية االرض من ا١تعًتضُت
 الدعول تقاـ على من بيده العُت

كالعُت مسلمة لو بالكامل عند البيع كٔتا أف األرض ٖتت يده فعلى من يعًتضو أف يتقدـ 
 بدعول ضده كال كجو لسماعها

 املة عند البيعضد البائع األكؿ ألنو قد سلمها لو ك
كاضيف علي كبلـ الشيخ ٤تمد بن اٟتسن كاف حكم علي مشًتم بشي للمعًتضُت رجع علي 

 البائع كطالبو
ىذا الشرط من الشركط ا١تشهورة لدل الناس ؛ كيظهر أنو شرط غَت معترب شرعان ألنو ال ٯتلك 

باعة ؛ كالشرط ال البائع بل ال ٯتكنو منع ا١تعًتضُت من التقدـ ٔتطالباهتم ٓتصوص األرض ا١ت
 يسرم على ا١تعًتضُت فيتعُت رد الدعول



ف النظاـ ألامرأة سورية زكجت نفسها ُب سوريا بغَت كليها كبغَت رضاه كصدؽ الزكاج ىناؾ 
جعل للمرأة الثيب تزكجيج نفسها ، أتت إٔب السعودية برفقة زكجها كقد تركها كسافر إٔب 

يصلي ال التقدـ للقضاء لفسخ النكاح للغيبة كتدعي أنو ا٠تارج ؛ علما أف ٢تا منو ذرية كتريد 
 كأنو ملحد كالعياذ باهلل..!!

السؤاؿ : ما ىو ا١توقف الشرعي ٕتاه ىذه ا١تسألة ، ىل يصحح النكاح على مذىب األحناؼ 
 ، أـ نبطلو على مذىب اٞتمهور .؟؟

 ف العقد عند مطالبتها لو بالنفقة..؟؟الىل يصح من الزكج الدفع ببط
 عقد نكاح من سوريا ؟ معها
 نعم

 حكم اٟتاكم يرفع ا٠تبلؼ كاالجتهاد ال ينقض ٔتثلو .
 تنظرعلى اهنازكجةضدغائب

 
 تنظر الدعول ضد الزكج الغائب . يًتؾ العقد كما ىو كال يتعرض لو ؛ 

(((()))) 
 اشتمل النظاـ اٞتديد لئلجراءات على ٙتاف مواد جديدة بالكلية .

 
 كىذه ا١تواد كما يلي :

ُِ 
ُٕٗ 
ُٖٗ 
ُٗٗ 
ََِ 
َُِ 
َِِ 
َِّ 



اصحاب الفضيلة رجل لديو حجة أستحكاـ كعارضو بعض الناس كوف االرض ليست ملكا لو 
كالعجيب اف البلدية ٓب تعارض ُب أصل اٟتجة فهل  كتعترب أرضا قبلية كشاجرة كمرتع للبهائم 

 ٭تق ٢تم تقدٙب دعول معارضة اـ ىي من اختصاص البلديات
 ؟شاجرة كش معناىا 

 لعلو يقصد اف هبا شجر كثَت
 تسمع معارضة من ينتفع من األرض كعلى ضوء ٝتاع ا١تعارضة كمناقشة ا١تنهي ستتبُت أمور .

يعٍت اف االرض هبا شجر كتعترب ٤تتطب كمرعى ألىل القبيلة كالغريب اف صاحب االرض موقع 
 على إقرار من ضمن أفراد القبيلة باف ا١تكاف ىو مرعى للبهائم

 أفراد القرية ا١تنتفع
 أم عدد منهم يقبل منو معارضتو.

 ك٢تم صفة فيها
 كإقرار ا١تنهي ا١تشار إليو مؤثر

 مؤثر جدان ما ٓب يوفق بينو كبُت إهنائو توفيقان مقبوالن 
حجج االستحكاـ ٬تب الدقة ُب نظرىا كبالذات ما فيها معارضات أك إحياءات حديثة ؛ 

كا٠تطأ فيها يوقع القاضي ُب حرج بالغ كرٔتا مساءلة ألف تعليمات اٟتجج كثَتة كمتداخلة  
 شديدة.

يا مشايخ اٟتجج اليت جاء األمر باستقبا٢تا بشرط كوهنا داخل حدكد التنمية ىل ىناؾ شركط 
 أضيفت كقيدت العمل على ما كانت عليو من قبل؟ أك العكس؟

 ٔتعٌت أف ىناؾ قيود ُب السابق ًب التنازؿ عنها؟
 ج تأمل كتنظيم أكثر من ذم قبلتعليمات اٟتجج ٖتتا 

 كاف من ا١تفًتض تضمُت التعليمات كلها ُب النظاـ اٞتديد ، لتتضح االمور للجميع .
 أفهم من كبلمك ياشيخ سامي أنو ال زاؿ ىناؾ إشكاؿ كلبس ُب فهمها كتطبيقها؟!!!

 
 أما عندم فاللخبطة موجودة

اـ خادمة أثيوبية بعشرة أالؼ أصحاب الفضيلة ا١تدعي أعطى ا١تدعى عليو ككالة الستقد
كعملت ا٠تادمة أسبوع ٍب رفضت العمل لكوف البيت غَت مناسب ٍب ذىبت لبيت آخر 



كرفضت العمل كذلك ، قاـ ا١تدعي بالذىاب هبا للشرطة فكتبت أهنا تريد السفر فقاـ ا١تدعي 
 بتسفَتىا .

 لعمل .اآلف ا١تدعي يطلب قيمة االستقداـ من ا١تدعى عليو لكوهنا التريد ا
ا١تدعى عليو يقوؿ أنو ككيل كالضماف عليو ككأف ا٠تادمة صاٟتة للعمل كا١تدعي ٓب يشًتط 

 كمكتب استقداـ االثيوبيات مغلق كال استطيع استبدا٢تا .
السؤاؿ ىل يضمن ا١تدعى عليو كىل اقرار ا٠تادمة أهنا تريد السفر ٬تعلها غَت صاٟتة للعمل 

 الدعول ؟ فيضمن الوكيل أك العبلقة بذلك ُب
 أفيدكنا مأجورين

العبلقة بُت الكفيل كمكتب االستقداـ ىي من ٖتدد ا١تسئولية الف ا١تكتب استقدـ العاملو كما 
اراد الكفيل فاف كاف رفض العمل ٦تا يضمنو مكتب االستقداـ كٓب يكن رفض العمل مربرا من 

 فيضمن الدراىم ا٠تادمة 
 كتعامل مع مكتب ىناؾ ليس مكتب كإ٪تا الوكيل شخص ذىب ألثيوبيات

 شيخ فيصل ىل الرجل ا١توكل يعرؼ هبذه الشغلة أم أنو يستقدـ للناس بالوكالة..؟؟
 إف كاف ٯتتهن ىذا العمل فيعد ضامنا..

 كيف يضمن كىي صاٟتة للعمل
 ا١تدعي أليس مفرطا ُب عدـ اشًتاطو

 تريد أف تعمل كيف يصنع هبا..ال صاٟتة كلكنها 
 تها ..ترفض العمل فا٠تلل من جه

 التفريط من الوكيل ..
 عن سؤاؿ الزميل الشيخ أيب فهد سدده اهلل /

 
 يظهر ٕب كاهلل أعلم أنو ال حق للمدعي ُب ىذه ا١تطالبة ١تا يلي :

 
كا١تفرط أكٔب با٠تسارة ؛ ككاف ا١تتعُت حاؿ  تسفَت ا١تدعي للخادمة مباشرة يعترب تفريطان منو ؛  -

استقدمها كينهي كضعها نظاميان بإدخاؿ ا١تستقًدـ ُب األمر  رفض ا٠تادمة للعمل أف يعيدىا ١تن
. 



كألنو ال شرط بينهما فالعرؼ السائد ُب ىذه التعامبلت  ا١تعركؼ عرفان كا١تشركط شرطان ؛  -
كجود فًتة ضماف كلكن يىلـز عدـ تسفَت ا٠تادمة مباشرة بل التفاىم مع من استقدمها ك٘تكينو 

 من معاٞتة اإلشكاؿ .
كاٞتواب إفَّ تفريط ا١تدعي نفسو ىو من أضاع ذلك ؛  ؿ إف اٟتكم أضاع اٟتق ! قد يقا -

فبل يتوقع من  كمن باع أك اشًتل كٓب يوثق ذلك !  كمن ال ٭تتاط لنفسو فبل يلم غَته ؛ 
 القضاء أف يتجاكب ُب ذلك فليس للقضاء إالَّ الظاىر .

 
((()))) 

 يفو !من ثبت إعساره شرعان فما موجب االستمرار بتوق
 

التعليمات تنص على أف أم دعول إعسار سيتم فيها تضمُت بيت ا١تاؿ فبل تسمع إالَّ بعد 
  الرفع للمقاـ السامي لبلستئذاف .

 
ىذه القضية انتهت بثبوت اإلعسار فلذا فبيت ا١تاؿ ال عبلقة لو هبا إالَّ إف أراد القاضي الرفع 

 ان.١تساعدة ا١تعسر كلكن ىذا التوجو غَت مناسب غالب
اإلجراء صحيح كاٟتالة ىذه ألف ا١تقاـ السامي يوجو بدفع الديات كاٟتالة ىذه( القاتل أجنيب 

 كا١تقتوؿ سعودم )
 

 من اٟتيل أف تتم الكتابة من جهتُت /
  يكتب لوزارة العدؿ كىذا اإلجراء النظامي. -
اـ السامي هبذا يكتب ألمَت ا١تنطقة خطابه فيو عرض موجز كإشارة إٔب أنو ٘تت ٥تاطبة ا١تق -

ا٠تصوص ٓتطاب معإب كزير العدؿ رقم.... ُب..... كٓب يردنا توجيو حىت تارٮتو ؛ كاحملكـو 
عليو ال يزاؿ موقوفان على ذمة القضية كطاؿ أمد التوقيف ؛ كٮتتم ا٠تطاب بعبارة (آمل إطبلع 

 للمقاـ السامي.؛ كغالبان سَتفع األمَت خطابان للداخلية كمنو  ٝتوكم كاٗتاذ ما تركنو...) 
(((())) 



يا مشاٮتنا ما جرل عليو العمل ُب قضايا السجناء مقابل مطالبات مالية ُب مسألة ٘تديد 
التوقيف عند استفسار شئوف السجناء أك قسم متابعة ا١توقوفُت بالتوجيو بتمديد ا١توقف أك 

 إطبلؽ سراحو، ماىي ا١تدة ا١تناسبة للتمديد؟ كالتمديد يكوف كم مرة؟
 ا١تدين ٓب يستطع إحضار كفيل غاـر كٓب يقدـ على صك إعسار..لكوف 

 
 أفيدكنا بوركتم

 بتمديد التوقيف*
عسارماداـ انو سجُت كٓب يسددكتعرض على التفتح اٞتلسةكٖتضرالسجن كخصمو كيدعي با

امربتميدسجنو ُب الضبط كيعرض على احملكمةُب ا١تدةاحملددةمع الخصمو فاف صادؽ اثبتو كا
عسارمع البحث عن الاطلب منو البينةعلى االطبعااذاكاف ا١تبلغ كبَتكاقتنعت بالتميدكاخصمو 

  اموالو كمقدارراتبو اكدخلو كاكتب ٢تيئةالنظرلتقديرنفقتو كمن يعوؿ
 تتعدل اربعو ا شهرلكل مرةالامامدةالتميدفاذكراهنا

 يعرؼ التعليماتالعساركلكٍت الاذااحضرتو يتبُت انو يطلب ا
--- 

 ىذا اإلجراء ُب مسألة تلقُت ا٠تصـو ياشيخي..أال يدخل 
 

  ال يعترب تلقينان .
 

 كم ٣تموع ا١تبالغ يا شيخ عبدالكرٙب ؟
 كىل ناقشتو ليتبُت لك أنو معسر فعبلن أك متبلعب ؟

ألف كٓب أناقشو لكو٘ب معُت حديثان كٓب يقدـ دعول إثبات إعساره فلذلك ٓب أتبُت عن  َُٓ
 حاؿ صدقو من تبلعبو..

 لغ معقوؿه نسبيان ؛ا١تب
كا١تدة ا١تذكورة للتوقيف مقبولة (سنة) كلذا أرل النظر ُب اإلعسار حاالن كيطلق سراحو بعد ذلك 

. 
 



 ال مربر كجيو لتمديد التوقيف
 انظر اعساره بعد أف أطلب منو يقدـ دعول إعسار؟

 ا١تعاملة ىل فيها صك أك صكوؾ ؟
 التعليمات يعرؼالعساركلكٍت الاذااحضرتو يتبُت انو يطلب ا

--- 
 أال يدخل ىذا اإلجراء ُب مسألة تلقُت ا٠تصـو ياشيخي..

------- 
 أطلب من اٞتهة التنفيذية إفهامو ْتقو ا١تكفوؿ لو شرعان كنظاما

تتأكد أكالن من اختصاصك ُب نظر اإلعسار ؛ كال أظنك ا١تختص بذلك ألنك باشرت حديثان 
ُب معاملة اإلعسار صك سابق ؛ كأما  كستجد من الزمبلء ا١توجودين ُب ٤تكمتك من لو
 صكوؾ سلفك فبل عبلقة لك هبا ُب ىذا الباب .

 
كعلى فرض اختصاصك فتسألو عن سبب عدـ السداد كسيبلغك بأنو غَت قادر على ذلك 

 كمعسر فتطلب منو إثبات ذلك كتشرع ُب النظر .
  ُب قضايا اإلعسار

 
اإلعسار ١تعرفة ا١تتبلعب ُب حقوؽ الناس أك ىنا عبلمة ٭تسن مبلحظتها عند النظر ُب قضايا 

 ا١تضطر /
 

ا١تدين كٔتوجب عقود ا١تبايعات أك الكمبياالت أك اإلقرارات ا٠تطية اليت كقع عليها ك٨تو ذلك 
يعترب قد استحصل على مبالغ مالية يتعُت التأكد من سبلمة مصرفها من قبلو بطرؽ مقبولة ال 

  عب فيها ؛ كبا١تثاؿ يتضح ا١تقاؿ .يظهر منها أنو قصد ٚتع األمواؿ ليتبل
 الراتب ال ٯتنع من إثبات اإلعسار.

((()))) 
مشاٮتنا الكراـ ؛ عامل ٔتهنة سائق خاص يطالب كفيلو براتبو مدة ثبلثة أشهر كنقل كفالتو 

  ُِآلخر ، فهل الدعول مشمولة بنص ا١تادة 



ر من الوزير كفقا لبلختصاص من الئحة العمالة ا١تنزلية كمن ُب حكمهم .كنصها : تكوف بقرا
ا١تكا٘ب لكل مكتب عمل .. ٞتنة .. للنظر ُب ا١تطالبات ا١تالية الناشئة بُت عماؿ ا٠تدمة ا١تنزلية 

 كأصحاب العمل .. كدراستها كالفصل فيها كتطبيق العقوبات ا١تنصوص عليها ؟
 كىل البلئحة سارية اآلف ؟

 راجعتهم كٖتفظ ا١تعاملة اليت ُب احملكمة ؟كىل تبعث ا١تعاملة ٢تم ٓتطاب أـ يفهم ا١تدعي ٔت
كىل البلئحة سارية اآلف ؟ كىل تبعث ا١تعاملة ٢تم ٓتطاب أـ يفهم ا١تدعي ٔتراجعتهم كٖتفظ 

 ا١تعاملة اليت ُب احملكمة ؟
 

نعم البلئحة سارية.. كلكم إحالتها ٢تم ٓتطاب فهذا ما جاء بو النظاـ كلكن األفضل أف ٖتفظ 
 و أسرع لو كأيضان ال يدخلك ُب دكامة التدافع معهم لو حصلكيقدـ من جديد ألن

(((()))) 
 يامشايخ لدم قضية إثبات إدانة قتل عمد:

 ا١تقتوؿ كجد بو ضربتُت بالرأس كالرقبة بالسكُت،
  ا١تدعى عليو يوجد عليو إقرار مصدؽ شرعا بالقتل،

وؿ ال أذكر ضربتو حضر لدم كأقر بالضرب بالسكُت على الرأس كٓب يقر بضرب الرقبة كيق
 كىربت..،

 تقرير الطب الشرعي يقوؿ سبب الوفاة ىي ضربة الرقبة..،
 يوجد ٘تثيل للجرٯتة كما توجد صور بذلك كما أنو أقر بسقوط ا١تقتوؿ بعد ضربو كصراخو..،

 ىل أثبت إدانتو، أـ اطلب مزيد بينة؟؟
 أفيدكنا مأجورين.

كٓب يشاركو احد كاقر بضرب راس الرجل  انو استعمل الو قاتلو ُب الغالب  لكن ىو اقر 
 ارم اثبات قتلو العمد كسقوطو بعد ذلك كصراخو 

 ىو ُب منزؿ مشًتؾ عبارة عن عزبة أال ٯتكن أف يقـو أخر بالضرب بالسكُت
 اذا ثبت ضرب االخر فيؤثر لكن اقراره كاؼ ُب االدانو

(((())) 



كخارج النطاؽ العمرا٘ب ىل تلـز أصحاب الفضيلة ،، ُب اٟتجج اليت داخل حدكد التنمية 
٥تاطبة ا٢تيئة العامة للطَتاف ا١تد٘ب ُب القرل ؟ كارجو االفادة بالتعميم ألف صفحة التعاميم ُب 

 الوزارة التعمل لدم
 ٗتاطب ىيئة الطَتاف ا١تد٘ب لكل موقع، سواء كاف قريبا من ا١تطار أـ ال.

(((()))) 
  شيخ سبلـ

  الدخوؿ كقد سلم ٢تا ا١تهرما كأيك ُب فسخ النكاح قبل 
 كالفسخ بسبب عيب ُب الزكج

 ىل تستحق النصف أـ ال؟
 .......... 
 ال تستحقو 

كالصحيح ُب ذلك أنو إذا كاف العيب ُب الزكج، كفسخ قبل الدخوؿ فلها نصف ا١تهر؛ ألف 
 الزكج ىو السبب، فكيف نعامل ىذا الرجل ا٠تادع الغاش ٔتا يوافق مصلحتو؟!

لفرقة من قبلها؛ ألهنا ىي اليت طلبت الفسخ، نقوؿ: ىي ما طلبت الفسخ من كقو٢تم: إف ا
أجل ىواىا أك مصلحتها، بل من أجل عيبو، ففي اٟتقيقة ىو الذم غرىا، كىي تقوؿ: أنا أريد 

ىذا الزكج، لكن ما داـ معيبان فأنا ال قدرة ٕب على أف أبقى معو، فالفرقة اآلف من قبلو ىو ُب 
العلم أف كل فرقة تكوف من قبل الزكج، فإف ا١ترأة تستحق هبا نصف ا١تهر،  الواقع، كعند أىل

تيٍم{ لقولو تعأب: }كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٘تىىس وىينَّ كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىضٍ 
. 

 ِِٖك  ِِٕ/  ُِالشرح ا١تمتع 
 شيء ليس ٢تا  ا١تذىب 

())))((( 
 

  ا١تشايخ الكراـ :
حكم صدر من العامة كنقض مرتُت من االستئناؼ ٍب طلبت االستئناؼ ا١تتهمُت كحكمت 

  بالقضية كأبلغت ا٠تصـو انو حكم هنائي غَت قابل للطعن كابلغتهم لكي يأخذكا نسخة منو



  كٓب يقتنع احد أطراؼ الدعول باٟتكم
.  ْمن نظاـ اإلجراءات اٞتزائية الفقرة  ُٖٗمادة اماـ احملكمة العليا كفقا لل كرأل االعًتاض 

  
  السؤاؿ :

  تقدٙب االعًتاض ىل يكوف أماـ احملكمة العليا مباشرة اـ اماـ االستئناؼ مصدرة اٟتكم ؟
 كاهلل ٭تفظكم كالسبلـ .

  الوليد الشيخ 
 ََِمادة  لدل االستئناؼ   

(((()))) 
 يا مشايخ

فهل العربة بو أـ ْتدكد التنميةالعمرانية فقد كجدت أف بعض القرل ظهر ٢تا نطاؽ عمرا٘ب 
 بعض القضاة يكتفي بذلك للنظر ُب اٟتجة ؟

 فيما يتعلق با١تنع من النظر فيكتفى ْتدكد التنمية
 كفيما يتعلق بالدكائر اليت يكتب ٢تا فمرتبطة بالنطاؽ العمرا٘ب القائم ال ا١تقًتح

 لعمرا٘ب ا١تؤقت ١تركز كذا دكف التطرؽ ٟتدكد التنمية؟األمانة تذكر دائما بأف األرض ُب اٟتيز ا
 فهل البد من التصريح بو؟

 الذم يظهر ٕب أنو البد من تصريح األمانة بدخو٢تا ضمن نطاؽ حدكد التنمية العمرانية
 شكراهلل لكم ش عبدا٢تادم كآمل اإلفادة من بقية ا١تشايخ

 
 مرينألبالنسبة ٕب أكتفي باإلفادة باٟتيز كذلك 

 ؿ أنو كرد تعميم باعتماد اٟتيز للمناطق اليت ٓب ٭تدد ٢تا نطاؽ عمرا٘باألك 
الثا٘ب أف تفسَت األمر السامي ذكر أف ا١تقصود ما ذكره كزير الشؤكف البلدية كحددتو قواعد 
 النطاؽ العمرا٘ب.... اْب كىذا يفيد أف ا١تقصود ىو عدـ ٕتاكز موقع األرض ٠تطط التنمية..

ر أنو داخل اٟتيز العمرا٘ب ا١تؤقت كخارج حدكد التنمية لوجود التناقض كأرفض اإلجابة إذا ذك
 حينئذ

(((())))) 



آمل تزكيدم بالتعميم ا١تتعلق بعدـ تطبيق نظاـ مكافحة اٞترائم ا١تعلوماتية على من كجد ّتوالو 
  صورا ٤ترمة

 
************* 

 
 ىو خطاب ك ليس تعميمان ك دكنك إياه بعاليو

(((())) 
 فضيلة .أصحاب ال

 السبلـ عليكم
ا١تكا٘ب قبل اٞتلسة ىل  عندما يتقدـ ا١تدعى عليو للمحكمة بدفعو بعدـ اختصاص احملكمة 

 أف يتقدـ بذلك أماـ خصمو ُب اٞتلسة .ال يصح إال يقبل أـ 
 

 اف صادقو ا١تدعى عليو أثناء اٞتلسة قيًبلى كبعثت للمحكمة ا١تختصة مكانان بنظر الدعول
(((()))) 
 الفضيلةأصحاب 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل
 كأسعد اهلل مساءكم بكل خَت

 
إذا اقتضى النظر القضائي إحضار صك العقار ١تطابقتو بصورة أك التأكد من سرياف مفعولو أك 

التهميش عليو أك غَت ذلك ، ككاف الصك بيد ا١تدعى كامتنع عن إحضاره أك زعم فقده أك 
 ٭تضر ا١تدعى عليو أصبل ... فما اٟتل حينئذ ؟سار القاضي ُب الدعول غيابيا كٓب 

 ىل أتأكد سرياف مفعوؿ السجل كأ٫تش عليو ٔتا ًب أك ماذا ؟
 أفيدكنا جزيتم خَتا

أظن اٟتاؿ ٗتتلف حسب الدعول فقد تطلب صورة من سجل الصك كقد تعتربه غَت موجود 
 حسب القضية

 دانوأك ٗتاطب اٞتهة مصدرة الصك إلصدار بدؿ مفقود إذا ادعى فق



 أصحاب الفضيلة
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل

 كأسعد اهلل مساءكم بكل خَت
 

إذا اقتضى النظر القضائي إحضار صك العقار ١تطابقتو بصورة أك التأكد من سرياف مفعولو أك 
التهميش عليو أك غَت ذلك ، ككاف الصك بيد ا١تدعى كامتنع عن إحضاره أك زعم فقده أك 

 ابيا كٓب ٭تضر ا١تدعى عليو أصبل ... فما اٟتل حينئذ ؟سار القاضي ُب الدعول غي
 ىل أتأكد سرياف مفعوؿ السجل كأ٫تش عليو ٔتا ًب أك ماذا ؟

 أفيدكنا جزيتم خَتا
... 

 أكقف سجل الصك ُب حاؿ تبلغو باٞتلسة كاألمر يتطلب الرجوع للصك أك التهميش عليو ..
(((()))) 

 يامشايخ لدم قضية إثبات إدانة قتل عمد:
 ا١تقتوؿ كجد بو ضربتُت بالرأس كالرقبة بالسكُت،

  ا١تدعى عليو يوجد عليو إقرار مصدؽ شرعا بالقتل،
حضر لدم كأقر بالضرب بالسكُت على الرأس كٓب يقر بضرب الرقبة كيقوؿ ال أذكر ضربتو 

 كىربت..،
 تقرير الطب الشرعي يقوؿ سبب الوفاة ىي ضربة الرقبة..،

 وجد صور بذلك كما أنو أقر بسقوط ا١تقتوؿ بعد ضربو كصراخو..،يوجد ٘تثيل للجرٯتة كما ت
 ىل أثبت إدانتو، أـ اطلب مزيد بينة؟؟

 أفيدكنا مأجورين.
 ىل انتهى اٟتق ا٠تاص

 ٓب يطالبوا
 التنظر اثبات االدانو اال بعد انتهاء اٟتق ا٠تاص

 َُّْعدـ ا١تراجعةمن عاـ أتت من العامة للجزائية ٓتطاب 
 



 يعٍت ارجعها
  استعن باهلل اذا

  اذا طالت فانظرىا كاثبت االدانو فيمايظهر
 الف مقصد االدانو تطبيق االرادة ا١تلكيو بسجن ٜتس سنوات

 لكن أخشى يعتمد على إدانيت لو باٟتق ا٠تاص أك ليس ٢تا أثر!.
 ىل لو مشارؾ ش عبداهلل ؟

 ال
 لكن البيت عبارة عن عزبة

 كعدة غرؼ
قرار موجود كاعًتافو بوجود االلو كاستخدامها كعدـ ا١تشارؾ سيما الذم يظهر ادانتو ماداـ اال

 اف الضربو ُب الرأس كدفعو با٢ترب قرينو على ضربو ُب الرقبو .
(((()))) 

عامل ٔتهنة سائق خاص يطالب بركاتبو ١تدة ثبلثة أشهر كإلزاـ كفيلو بنقل كفالتو ؟ ىل ىي من 
 اختصاص مكتب العمل ؟

..... 
 الٮتتص بنظر قضايا خدـ ا١تنازؿ بنص ا١تادة السابعة من نظاـ العمل .مكتب العمل 

----- 
 بل ىو ا١تختص هبا حاليا حسب البلئحة اٞتديدة الئحة عماؿ ا٠تدمة ا١تنزلية كمن ُب حكمهم

(((()))) 
 

لدم قضية أقر فيها ا١تدعى عليو باستخدامو للحشيش ُب السابق كحكمت عليو باٟتد 
 . ٔٓا١تدعي العاـ تطبيق ا١تادة  كصرفت النظر عن طلب

 
 .ٔٓكعادت من االستئناؼ ٔتبلحظة أنو ماداـ أقر فيطبق عليو ا١تنع من السفر الوارد ُب ا١تادة 

 فهل ا١تبلحظة كجيهة؟ 
 نعم



 ٔٓمن النظاـ فتنطبق ْتقو ا١تادة  ّألف التعاطي من األكصاؼ اٞترمية الواردة ُب ا١تادة 
بتعاطي ا١تواد ا١تخدرة أكا١تؤثرات العقلية ُب السابق فإنو الينطبق أذكر فيو تعميم أف من يقر 

 ْتقو نظاـ ا١تخدرات لعدـ اٞتـز ْتقيقة ماتعاطاه .
 فيو تعميم بذلك حوؿ اٟتيازة أما التعاطي فبل علم ٕب بو

أذكر فيو تعميم أف من يقر بتعاطي ا١تواد ا١تخدرة أكا١تؤثرات العقلية ُب السابق فإنو الينطبق 
 قو نظاـ ا١تخدرات لعدـ اٞتـز ْتقيقة ماتعاطاه .ْت
 

************* 
 

 ٔٓإذا اثبت القاضي تعاطيو اٟتشيش ك حكم باٟتد لزمو تفعيل ا١تادة 
كبعض ا١تشايخ ذكر ُب ىذا القركب قبل فًتة بأنو صدر قرار ا٢تيئة العامة باحملكمة العليا رقم 

 اليت قررت فيو اآلٌب: ُّْْ-ٖ-ُِٗب  ِـ/
 يتم ضبط ا١تادة احملظورة كٓب يصدر تقرير ٥تربم من اٞتهة ا١تختصة بثبوت إ٭تابيتها إذا ٓب

للمخدرات أك ا١تؤثرات العقلية فيعاقب ا١تتهم ٔتا يراه اٟتاكم الشرعي كال يستند ُب عقوبتو 
 .ُِْٔلنظاـ ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية الصادر عاـ 

 
 فهل ىذا ينطبق على ماذكرت؟

--------- 
 ُب اٟتيازة كذلك ىذا

  شيخ غريب
 

  نعم ذاؾ مبدأ من العليا .
 

 مع أ٘ب ال أرل حاجة لوجود مبدأ ألهنا كاضحة جدا
 ٔٓمن النظاـ فتنطبق ْتقو ا١تادة  ّألف التعاطي من األكصاؼ اٞترمية الواردة ُب ا١تادة 

----- 



 أليس ُب ذلك زيادة على اٟتد؟
 على القوؿ بأف متعاطي اٟتشيش ٭تد.

())))((( 
 

سنة )عند ارتكاب اٞترٯتة(ُب قضية شبهة ُب اختطاؼ كفعل الفاحشة  ُٗأحبيت سجُت عمره 
 كمعو ثبلثة غَته

حكمنا عليو أنا كزمبلئي بسجن ٜتس سنوات كجلد...(نسيت) جاء٘ب أحد أقاربو كشرح ٕب 
ظركؼ عائلتو فأبوه كأمو مريضاف نفسيان كقد حسن حالو كحفظ ستة أجزاء من القرآف كقد 

 دخل كلية الدراسات االسبلمية كقد أمضى نصف ا١تدة
 

يطلب مٍت قريبو الشفاعة ُب موضوعو ليخرج كيقـو بشؤكف كالديو كما أنو ٮتشى على نفسو 
من السجناء فقد اهتموه ُب قضية مسكر داخل السجن كثبتت براءتو كىو اآلف ُب العنرب ا١تثإب 

 على مايقاؿ
 

ُب الشفاعة أك يكوف تقدٯتهم على كزارة الداخلية أك ا١تلك مارأيكم ىل أجد لديكم مايفيد٘ب 
 أك ماذا

 أفيدك٘ب بارؾ اهلل فيكم
 فضيلة الشيخ ػ أبو سلماف السلمي

 
اطلب منو أف يكتب خطابان لكم بطلبو ك إف اقتنعتم ٔتا ذكر اكتبوا عليو ألمَت ا١تنطقة أك 

  احملافظ فقط لبلطبلع ك غالبان يتم اطبلؽ سراحو 
  ناجعة ٣تربة ك

(((())) 
 عليكم السبلـ 

 كأسعداهلل صباحكم
 



 /ـ بّٖٔٔأحد الزمبلء يبحث عن االمر السامي رقم 
 ٕ/ٓ/ُِْٔكتاريخ 

 ٓتصوص اف اٟتق ا٠تاص ال ينظر اال بعد صدرك حكم من ديواف ا١تظآب ُب اٟتق العاـ
 موجود باجملموعة

 (((؛))؛
 هبا العناية  ك٬تدر  للقاضي  مهمة  اليمُت  مسائل 

 دكف ا١تالك ا١تباشر  ٯتُت  مسألة  ُب ىذا الباب  ا١تهمة  ا١تسائل  كمن 
 لصغر أك سفر اليمُت  تأجيل  كمسألة 

  كمن القواعد ُب ىذا الباب:
 أف اليمُت مظهرة للحق ال مزيلة لو.

 كىذا نوع الكاشفة  اليمُت  تسمى 
 كالصيغة كاليمُت ٢تا اقساـ عدة ْتسب اٟتالف كاحمللوؼ عليو كالغرض

 فانتبهوا ما يذكر أف القاضي أحيانا تلزمو اليمُت  أطرؼ  من 
(((()))) 

كصلتٍت ٣تموعة من البحوث  -كصلتٍت ٣تموعة من البحوث القضائية أطرحها بُت يديكم 
 القضائية أطرحها بُت يديكم أصحاب الفضل كالفضيلة للفائدة:

 
 الشيخ عبداهلل بن خنُتمبحث ُب "ضوابط تقدير العقوبة التعزيزية" ١تعإب 

http://t.co/kGُVLCUJٕh 
 
 "سلطة القاضي التقديرية ُب اليمُت القضائية" 

http://t.co/lٔOٗoRHَoT 
 
 طبيقات ا١تعاصرة" للدكتور: الضريركتاب لطيف "الغرر ُب العقود كأثره ُب الت 

http://t.co/ِCcjtrٗkْu 
 

http://t.co/kG1VLCUJ7h
http://t.co/l6O9oRH0oT
http://t.co/2Ccjtr9k4u


 الدعول اٞتنائية ا٠تاصة كالعامة بُت تقسيمها.. كانقضائها ،، 
 

http://t.co/FJٗWoBDGog 
 

 اإللكًتكنية ..العقود 
 http://t.co/ojEْٗdspXRد. عبداهلل بن إبراىيم الناصر .. 

 
 -شبهة اإلثبات-ْتث بعنواف: ضابط "التعزير يثبت مع الشبهة" 

http://t.co/NِeٗhgjٔDٓ 
 
  قضاء بالقرائن ا١تعاصرةال

  رسالة دكتوراه ( مفيدة )
  ( مكتب حقوقي )

 
http://adl.moj.gov.sa/attach/ُْٓ.pdf 

 
 "ضماف األضرار النإتة عن التقاضي" ١تعإب رئيس التفتيش القضائي د. ناصر احمليميد 

http://t.co/َdiUUsbJّْ 
 
 "اختيارات ابن القيم ُب ا١تسائل اليت ىي مظنة النزاع لدل القضاة" للقاضي ناصر اٞتربوع 

http://t.co/ِiRَuDdXOm 
((()))) 

كشرط عليو ا١تؤجر إذا انتهى العقد يقـو بتنظيفة ا١تدعي يذكر أف ا١تدعي شخص استأجر فناء" 
عليو ٓب يقم بتنظيفة بعد انتهاء العقد كا١تدعى عليو يدفع بتنظيفة فعلى من يكوف عبء 

 اإلثبات ..... ٫تا تصادقا على شغل الفناء ، فمن يدعي تنظيفو عبء اإلثبات لذلك
(((())))) 

http://t.co/FJ9WoBDGog
http://t.co/ojE94dspXR
http://t.co/N2e9hgj6D5
http://adl.moj.gov.sa/attach/145.pdf
http://t.co/0diUUsbJ43
http://t.co/2iR0uDdXOm


ُب كقت سحب السيارة كليس عند الشركة ا١تؤجرة بينة موصلة كقد تنازع ا١تستأجر كا١تؤجر 
سحبوا السيارة حُت ٗتلف عن السداد كأجركىا آلخر كطالبوه باألجرة اليت ٓب تسدد قبل 

 السحب فاختلفوا ُب ا١تبلغ بناء على االختبلؼ ُب تاريخ السحب. فمالعمل
 زاد عن ذلك أرل بأف القوؿ قوؿ ا١تستأجر ألف األصل براءة الذمة عما

 ا١تشكلة أنو ال يستطيع ٖتديده بالضبط لكنو ٬تـز أنو قبل الوقت الذم حددتو الشركة بكثَت.
 البينة على ا١تستأجر

 ألنو يدعي خبلؼ األصل
 كالبد أف ٭تدد الوقت كإذا ٓب ٭تدد فدفعو غَت ٤ترر

 أين األصل
 أتقصد أف األصل كوف ا١تستأجر حائزا ٢تا.

 األصل أف السيارة معو
 لكن العادة أف الشركة تثبت ذلك ٔتحاضر ك٨توه كٓب ٭تصل فهذا يقوم جانب ا١تستأجر.

 كىو الغاـر
 عاد أنت أٓتص

 بل أنت كاهلل فيما أحسبك
 القوؿ قوؿ من ينفيو مع ٯتينو

 فتطالب الشركة بالبينة على ا١تدة الزائدة ك اهلل أعلم
 ليس على الشركة بينة

 االصل اف السيارة مع ا١تستأجر
 فعلى ا١تستأجر اف يثبت أهنم سحبوا السيارة ُب كقت كذا

 
 ارأيت لو اف الشركة طالبت باالجرة حىت ىذا اليـو

 ٍب قاؿ ا١تستاجر اف الشركة سحبت السيارة قبل شهر
 كانكرت الشركة سحب السيارة

 
 على من تكوف البينة ؟؟



 الذم حددتو الشركة بكثَت.ا١تشكلة أنو ال يستطيع ٖتديده بالضبط لكنو ٬تـز أنو قبل الوقت 
 

--- 
 يسأؿ عما ٬تـز بو كىو اليقُت كالبد ،أف ٭تدده

 لكنهم متفقوف ٚتيعا على سحب السيارة٥تتلفوف ُب الوقت
 كا١تستاجر يذكر كقتا قبل الوقت الذم تذكره الشركة
 لكنهم أثبتوا تارٮتا للسحب فيأتوف ببينة على ذلك

وقت الذم ذكرتو الشركة فعليو البينة ألف األصل فيما ماداـ ا١تستأجر يدعي سحبها منو قبل ال
 قبل الوقت احملدد للسحب من قبل الشركة أهنا معو .

 كدعواه خركجها من يده قبل الوقت احملدد من الشركة خبلؼ األصل فيكلف بالبينة
ىذا إف كاف ىناؾ مدة معينة لكن لوكانت األجرة تتجدد يوميان ١تا أمكن كجود ىذا األصل 

  استصحبتو ُب ىذه ا١تسألة يا أباعبداهلل الذم
  كىذا على فرض انو حدد الوقت الذم يدعيو

 أما كقد جهلو فليس لو إال اليمُت
 كل أمُت يدعي الرد قبل*

 -ما ٓب يكن فيما لو حظ حصل
 كأطلق القبوؿ ُب دعول التلف*

 ككل من يقبل قولو حلف
 اهلل.من منظومة أصوؿ الفقو كقواعده البن عثيمُت رٛتو 

 ىو ملـز بتحديده كإال كاف إقرارا ٣تمبل كالبد أف يبينو
 ا١تستأجر ٦تن لو حظ.

 العبلقة ٢تا فيما ٨تن بصدده
 فا١تتداعياف ٓب ٮتتلفا ُب الرد

 السحب أخوه
 ماداـ القوؿ قوؿ ا١تؤجر ُب الرد فوقت الرد تبعان لذلك

 



 ىو ٓب يردىا
 بل ىم قاموا بذلك

 الكيفيةالرد حصل بغض النظر عن 
 االختبلؼ ُب ا١تدة ال الرد

 كال السحب
 فائدة ُب قبوؿ قوؿ األمناء ُب الرد كالتلف :

 
 أما التلف فيقبل قوؿ كل أمُت إذ ال معٌت لؤلمانة إال انتفاء الضماف . -ُ
  ك أما الرد فاألمناء ثبلثة أقساـ : -ِ

مل الوقف كناظره كالوكيل األكؿ : من قبض ا١تاؿ ١تنفعة مالكو كحده مثل ا١تودع كالوصي كعا
 إذا كانوا متربعُت فا١تذىب أف قو٢تم ُب الرد مقبوؿ .

القسم الثا٘ب : من قبض ا١تاؿ ١تصلحة نفسو كا١ترهتن كا١تستأجر فا١تشهور ُب ا١تذىب أف قولو 
 ُب الرد غَت مقبوؿ .

يك ففي القسم الثالث : من قبض ا١تاؿ ١تصلحة مشًتكة بينو كبُت مالكو مثل ا١تضارب كالشر 
 قبولو كجهاف أشهرىا عدـ القبوؿ.

 
 ّٗ-ّٖمنقوؿ بتصرؼ من ٖتفة أىل الطلب ُب ٕتريد أصوؿ كقواعد ابن رجب للسعدم ص

فهم ُب مدة اإلجارة فا١تؤجر يدعي زيادة ُب ا١تدة ك القد اتفق الطرفاف على الرد ك ا٨تصر خ
يادة ك قد اطلعت على ما نو منكر الز ألا١تدعى عليو ينكرىا فصار القوؿ ا١تستأجر مع ٯتينو 

أرسلو الشيخ مطرؼ من مراجع فوجدت ا١تسائل ينطبق عليها القوؿ قوؿ من ينفيو . ك الذم 
 جارة . ك اهلل أعلم .إلاتضح ٕب بعده بأف القوؿ قوؿ ا١تستأجر ألنو ينكر زيادة ُب مدة ا

((((())))) 
 السبلـ عليكم كطاب يومكم بطاعة ربكم

الذم تسَت عليو؟ .... اف كانت ُب نفي نسب الولد فهي  دعول نفي النسب ما اإلجراء
كبعد  DNAمبلعنة مع زكجو لكٍت أرل رأيا خاصا أف ٭تاؿ للمستشفى للفحص كٖتليل اؿ 

 التأكد يتم اللعاف كاف ثبت النسب بو فأراه مكذبا لدعول النفي



 لوكاف اٟتمض يكذب الدعول لكذبتها القيافة كلقدمها الشارع على األٯتاف
 قرار ٣تمع الفقو أنو يقبل ُب اإلثبات كال يقبل ُب النفي

 الدعول كالتإب:
سنوات إليو، كاشتهر ُب العائلة أنو كلده بالتبٍت،  ٖرجل تزكج بأمرأة كنسب كلدىا كعمره 

 سنة أثبت كالده اٟتقيقي بإهناء لدل أنو ابنو. ُٖكعندما بلغ 
برفع دعول تطلب فيها نفيو  -بالتبٍت-عمتو توُب األب بالتبٍت، ككذلك االبن كلو ذرية فقاـ 

 كقدمت اإلهناء كدليل.
 ينفوف ما تدعيو ا١ترأة. -بالتبٍت-ككرثة ىذا االبن 

 لدل احملكمة*
قاعدة الفقهاء ُب قبوؿ الدعول انفكاكها عما يكذهبا ، كإذا أثبت اٟتمض النسب ٓب تنفك 

 ف لو مدركوالدعول عن ذلك فبل تصح ، كىو قوؿ ُب ا١تسألة ، كا١تخال
 الدعول كالتإب:

سنوات إليو، كاشتهر ُب العائلة أنو كلده بالتبٍت،  ٖرجل تزكج بأمرأة كنسب كلدىا كعمره 
 سنة أثبت كالده اٟتقيقي بإهناء لدل أنو ابنو. ُٖكعندما بلغ 

برفع دعول تطلب فيها نفيو  -بالتبٍت-توُب األب بالتبٍت، ككذلك االبن كلو ذرية فقاـ عمتو 
 مت اإلهناء كدليل.كقد

ينفوف ما تدعيو ا١ترأة. ....... نفهم من عرض فضيلتكم أنو ليس  -بالتبٍت-ككرثة ىذا االبن 
 كلده كٓب يقر بو أصبل ، كإ٪تا بالتبٍت فقط ، كىذا ٥تتلف عن معٌت السؤاؿ

 يفهم اهنا دعول ابطاؿ التبٍت
 صحيح

 األب ا١تتبٍت توُب ككذلك االبن بالتبٍت.
- 

 يد اٟتياة ىو األب اٟتقيقي الذم قدـ اإلهناء لدل احملكمة.الذم على ق
- 
 



الدعول ريفعت من امرأة تطلب فيها نفي نسب ىذا الرجل عن عائلتها كأنو ليس أخ ٢تم، إ٪تا 
 ابن لصاحب اإلهناء.

 الدعول ٓب ترفع إال بعد كفاهتما.
 أما ماذا كاف رأم االب بالتبٍت فلم يتطرؽ لو ُب صحيفة الدعول.

 سنوات. ٖاشتهر عند معارؼ العائلة أف تزكج بوالدتو كعمره  لكن
ال بد يا٤تب من ٝتاعها ك٘تحيص الثابت ليكوف ىو األصل ىل ىو مقر بو ابنا بالنسب اك 

 التبٍت ٍب يأٌب النظر فيما ٮتص الدعول حسبما يثبت
 شكر اهلل لكم شيخنا ا١تبارؾ.

 
 فتح هبا سلفي الضبط على ماذكرت فقط.

اٟتالُت ما اإلجراء، ىل يكتفى باإلهناء الصادر من احملكمة بشهادة الشهود، أـ ٖتاؿ كعلى 
 ٞتهات الفحص.

ا١تدعي ىو الذم ٭تدد طلبو كينظر ُب صفتو ُب الدعول كىل تصح منو اك ال ، كما رصد لدل 
 سلفك يصحح

، كقد دخل ا١تدعية حددت طلبها بنفي نسب ىذا الرجل ألبيها ألنو ابن لزكجة كالدىا السابق
 سنوات، كصدر فيو إهناء من احملكمة. ٖكالدىا بزكجتو كابنها عمره 

- 
 صفة ا١تدعية بنت لؤلب ا١تنسوب إليو.

 يعٍت تطلب نفي نسب أخيها
 نعم

 الثابت ىو التبٍت أك النسب
 ا١تثبت ُب اإلهناء الصادر من احملكمة أنو ابن للزكج السابق.

- 
 فمثبت أنو ابن لعائلة ا١تدعية لؤلب ا١تنسوب إليو.. كأما بطاقة العائلة كصك حصر اإلرث 

 اإلهناء األخَت ليس قاطعا ىو ظٍت
 لكن العربة ْتصر الورثة كبطاقة العائلة



 ىنا يصح ٝتاع دعواىا ُب نفي النسب ألخيها ا١تزاحم ٢تا ُب ا١تَتاث إف عللت بذلك
 كإف ٓب تعلل بذلك فبل تسمع إال بإذف من ا١تقاـ السامي

 درج ُب القرار الصادر ٔتنع احملاكم من ٝتاع دعاكل النسبكوهنا تن
 القرار عندؾ ُب التصنيف ا١توضوعي

كإف عللت با١تزاٛتة ُب اإلرث فتسمع من ىذا الوجو ، كاألصل ثبوت النسب ٔتا ذكرت كعليها 
 عبء اإلثبات ُب نفيو لتنفي دخولو ُب ا١تَتاث

 للثابت كأما اإلهناء الصادر الحقا فهو غلط كونو مناقض
 ك٬تب التهميش عليو

 كيفهم ا١تنهي بإقامة دعواه ُب نسبة ا١تذكور إليو لدل مثبت صك حصر الورثة اك على الورثة
(((())))) 

 عاجل
 صك عقار .. ًب كقفو االف

 ماذا نعمل بصك ا١تلكية بعد التهميش عليو كنقلو على السجل .
 للموقف تسلمو 
((())) 

 
  قضاة الشرع

  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
  كبعد

  لدم اشكاؿ يتكرر ُب كل اسبوع
  مفادة ٭تضر شخص لطلب قسمة

  ماخلفو مورثو من عقارات كليس لديهم حجة أستحكاـ عليو
  كاحيانا يبسط احد الورثة يده على الًتكة كال يعطي بقية الورثة شي

 مااالجراء ا١تناسب ىل تسمع الدعول
 ٤تصورة ُب العقارات؟ىل الًتكة 

------- 



 نعم
 تقسم العقارات ا١تثبتة ملكيتها

 كأما ما ٓب تثبت ملكيتو فللقضاة فيو منهجاف:
 األكؿ: قسمتو بينهم كإفهامهم بأف ىذه القسمة التفيد التملك.

 الثا٘ب: عدـ قسمتو كإفهامهم بإثبات ملكيتو أكال.
 تغرير.كىذا أكٔب ألف األكؿ قد يًتتب عليو نزاع بينهم ك 

 لكل كارث حق التقدـ بطلب استخراج حجة استحكاـ.
 كإف كانت كثائق إثبات التملك بيد أحد الورثة كرفض تسليمها للورثة فلهم تقدٙب دعول عليو.

(((())) 
 جنبية/ألجنيب من األأحواؿ شخصية/النكاح كا١تأذكنية/زكاج ا

لبينية أسلمت حديثان كبسؤالو زكاج من فلبينية مسلمة حديثا تقدـ ٕب مصرم يريد الزكاج من ف
  عن كليها قاؿ: ليس ٢تا ُب السعودية إال أختها كأما أبوىا ففي الفلبُت كما زاؿ كافران.

 السؤاؿ/ ىل أعقد لو كأكوف أنا الوٕب؟ كما االجراءات ُب مثل ىذا؟
 افتو٘ب مأجورين ٤تتسبُت.

بنفس ما ذكر ،  ش أبا عمر : يكتب لسفارة ببلدىا عن كضعها فإذا جاءت اإلفادة 
فالسلطاف كٕب من ال كٕب لو ، تعقد بواليتك داـ فضلك بعد االشارة لئلفادة الواردة 

 إليك/الدبياف
 أاليكتفى بشاىدين؟

 يكتفى بالشاىدين شرعا لكن ىذا اإلجراء لزيادة التوثق كدرءا للتوابع 
 كجو سارية ا١تفعوؿ/أبوزيادالكفيل على زكاج ا١تراة كاف تكوف اقامة الزكج كالز  كالبد من موافقة  

 (((؟))))
من نظاـ ا١تركر اليت نصت على معاقبة من أتلف إنسانا  ِٔا١تدعي العاـ بتطبيق ا١تادة 

 بالسجن سنة ..اْب
 فما الرأم؟

 ،،،،،..... 



ما داـ يطلب اثبات االدانة فتسمع ىذه الدعول أما تطبيق النظاـ فليس من اختصاص   
 جنة ا١تركريةاحملكمة بل من اختصاص الل

كمع ذلك ىناؾ تعميم بطلب االستمرار بنظر ما ىو من اختصاص اللجنة حىت يتم تشكيل 
 الدكائر ا١تركرية

  



  ما العمل فيمن أراد إثبات زكاجو
 كالزكج كالزكجة كبل٫تا من البدكف ؟

 البد أف تأتيك ٓتطاب رٝتي كعليها موافقة الداخلية
 كبل٫تا من البدكف
 نبيعامبلف مثل األجا

(((()))) 
 

البيت اف يغَت ا١تكيفات اك يصلحها اك يأٌب ىو ٔتكيفات جديدة  رجل مستأجر كلم صاحب 
.. 
 

 فرفض صاحب البيت كل ىذه ا٠تيارات ..
فقاـ باخراج ا١تكفيات كاخربه بذلك كاحضر لو عماؿ لينقلها لو للمستودع فنقل كاحدا منها 

  كبقيت اثناف
 

 لاير .. َِقدرىا فطلب العماؿ زيادة ُب ا١تبلغ 
 لاير سيكملو ا١تستأجر .. ََُفرفض رفض صاحب البيت دفع ىذا ا١تبلغ مع اف الباقي كقدره 

 
 كقاؿ لست مسؤكؿ عنها ..

 
 فسرقت ا١تكفيات ..
 فمن ا١تداف منهما .

 
 ا١تستأجر

 ا١تستأجر امُت اال اف تعدل اك فرط يضمن كاال فبل
نقل البقية ْتجة انو ٓب ٮترجها كلن يدفع ام مبلغ  كا١تؤجر بعد اف ًب نقل ا١تكيف االكؿ رفض

.. 



 كاستمر ذلك ١تدة شهر كامل ٍب سرقت
 (غرفة فوؽ السطح)

الذم نقلها ا١تستأجر بعد اف طلب من ا١تؤجر اصبلحها اك تغيَتىا اك السماح لو بشراء 
 مكيفات جديدة ..

 فرفض ا١تؤجر كل ذلك ..
١تستودع خاص با١تستأجر كاحضر العماؿ كنقل فلما نقلها اخربه بذلك كاتفق على نقلها 

 لاير فرفض ا١تؤجر كبقيت شهر كامل ٍب سرقت َِاحدىا فطلب العماؿ زيادة قدرىا 
 

 كسبب النقل اف ا١تستأجر يشتكي من بركدة اٞتو كتعطل ا١تكيفات ..
 كانو ال يستطيع االنتفاع بالبيت اال بوجود مكيفات

 
فسخ إذا تعطلت ا١تنفعة بالبيت كعليو فالضماف ع ال ٭تق لو نقل ا١تكيفات كلو حق ال

 ا١تستأجر مآب يكن ىناؾ اتفاؽ بينهما
(((())))) 

 إهنائي:
ُ 

  اذا كرد استفتسار من أم جهة عن سرياف مفعوؿ صك
 

 فما١تقصود بسرياف ا١تفعوؿ؟؟؟
 يكوف قد ًب رىنو أك ًب التهميش عليو لطرؼ آخر أك ٨تو ذلك..الأف 

  جزيتم خَتا ..
 

  كلكن اذا كانت حجة قدٯتة كىي ناقصو بتكميل ا١تادتُت
 

 ىل تكوف سارية؟؟؟
 



ستفسار عنو فإذا كاف موافق للسجل فهو سارم ا١تفعوؿ الُب الغالب يتم إرفاؽ الصك ا١تراد ا
 بغض النظر عن النقص ا١توجود..

 إجرائي/ سرياف مفعوؿ /
اف ا١تفهـو من النظاـ االساسي  ال يوجد شي ٤تدد ُب اإلفادة عن سرياف الصكوؾ كنظاـ اال

للحكم اف سلطات الدكلة تتعاكف بينها كلكن الذم جرل عليو العمل ىو أف تفاد اٞتهات 
  بشأف الصكوؾ عن ناحيتُت ٫تا سرياف ا١تفعوؿ كا١تطابقة للسجل فقط

كمعٌت سرياف ا١تفعوؿ أم ىل عليو منع أك إيقاؼ كمعٌت ا١تطابقة للسجل أم ىل ُب السجل  
 أكنقص عن الصك (علي الدبياف) زيادة
.... 

 اٟتجة دكف ا١تادتُت غَت صاٟتة لئلفراغ ك البد من إكما٢تا
 

------------------------------- 
ِ 

 ىل يستخرج إذف شراء ألب إذا أراد أف يشًتم البنو القاصر (أبكم)
... 

 ب القاصر فالشراء من باب أكٔبأليستخرج إذف بيع الإذا كاف 
 ف القصور متعلق بالعقلألَت قاصر بكم غألأف اال إ

  مرافعات
 ال ٭تتاج تصرؼ األب بالبيع ك٨توه عن أكالده القاصرين إٔب إذفو من احملكمة .ٖ/ ِّ

 األبكم فقط ٭تتاج إٔب ككالة
..... 

 الولد القاصر، ال ٭تتاج كالده إٔب إذف من احملكمة ُب البيع كالشراء لو.
 احمليميد بعنواف استمرار الواليةانظر: االهناءات الثبوتية للشيخ 

---------------------------- 
ّ 

  قاض ملك شركاء حجة استحكاـ كٓب يبُت نصيب كل كاحد كنقل القاضي كجاء خلفو ٍب



 تقدـ احد الشركاء بطلب بياف االنصباء فمن ا١تختص بنظرىا كاكما٢تا
 حكاـ كىذه صورهتاألكتفسَت اا٠تاصة بتصحيح  َُٕمُت انظر غَت مأمور ا١تادة ألالشيخ ا

----------------------------- 
ْ 

 أحد اإلخوة يسأؿ عن مغربية قدمت كخادمة على كفالة مصرم
  ( يبدك أنو مستثمر) 
 

  كيرغب الزكاج منها
 

  كقد ككل كالد ا١تغربية أحد األشخاص على تزكيج ابنتو من كفيلها ا١تصرم
 

  كأكراقو مكتملة للتصديقات
 

  ىل يشًتط موافقة السفارة ا١تغربيةالسؤاؿ 
 أك أم اشًتاطات أخرل

 
ألنو كأ٘ب أذكر أف تعميما مر علينا باشًتاط موافقة السفارة أك اشًتاط عدـ كجود زكجو أخرل 

 كلكٍت لست متأكدا
 

 فمن بستطيع اإلفادة اليبخل هبا
 

 كجزاكم اهلل خَتا
 مليعندم أف األكراؽ مكتملة كالمانع من التزكيج كعليو ع
----------------------------- 

ٓ 
 شخص علق طبلقو ٓتركج امرأتو كىي غضبانو كلفظو: اف خرجت كانت غضبانو فأنت طالق



 كليس قصده اٟتض كا١تنع بل ايقاع الطبلؽ
 ٍب ذىب هبا لبيت أىلها كىي غضبانو

 ىل لكونو ىو من أخرجها ال أهنا خرجت بنفسها أثر
مطلق ا٠تركج كىي غاضبة أك أف قصده أف ٗترج بنفسها  كىل يسأؿ عن نيتو كقصده ىل ىو

 كىي غاضبة؟
 ٍب ىل ييصدَّؽ بتفسَته لقصده قضاءن ال ديانة ؟

 ياشيخ يوجد ٪توذج يتم ضبطو ْتضور الزكجُت كيرفع لئلفتاء.
بل القوؿ قولو على قصده كنيتو ديانة كقضاء ك٭تلف بعد كعظو كٗتويفو باهلل فإف قصد أهنا إف 

هتا تطلق ٓب يقع الطبلؽ إف كاف ىو الذم أخرجها كطلب منها ذلك كإف كاف خرجت بإراد
قصده أنو إف كصلت ألىلها غضبانة منو دكف أف يدكر ُب ذىنو خركجها بنفسها فقط فاألصل 

 كقوعو كاهلل أعلم
------------------------------- 

ٔ 
 ىل للواقف تعديل الناظر على كقفو

 
 كفيْتثت ا١تسألة كٓب أجد ما ي

........... 
  فيها ثبلثة أقواؿ ا١تسألة 

  االكؿ ليس لو ذلك مطلقا
  الثا٘ب لو ذلك مطلقا

  الثالث التفصيل كىو على نوعُت
التفصيل من حيث االشًتاط فاف اشًتط الواقف أف لو عزلو فلو كاال فبل ىذا نوع كالنوع الثا٘ب 

 اف كاف الواقف أشرؾ نفسو ُب النظاره فلو ذلك كاال فبل
 كالقوؿ االكؿ شاذ ُب ا١تذىب كالثا٘ب اختيار ايب العباس كالثالث ا١تذىب عند ا١تتأخرين

------------------------------------- 
ٕ 



 أصحاب الفضيلة
  أجريت عقد نكاح بُت زكجُت كوييت كسعودية كعند سؤاؿ الزكجة ىل ٢تا شركط

إجراء العقد كٓب أسأؿ الزكج عن مذىبو قالت البقاء على مذىب أىل السنة كاٞتماعة كأكملت 
 ؟

 كفتول الشيخ ابن إبراىيم على عدـ جواز زكاج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزمبلء
 فما تركف كفقكم اهلل

 أصحاب الفضيلة
  أجريت عقد نكاح بُت زكجُت كوييت كسعودية كعند سؤاؿ الزكجة ىل ٢تا شركط

كأكملت إجراء العقد كٓب أسأؿ الزكج عن مذىبو قالت البقاء على مذىب أىل السنة كاٞتماعة 
 ؟

 كفتول الشيخ ابن إبراىيم على عدـ جواز زكاج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزمبلء
 فما تركف كفقكم اهلل

ىل استدعيو كإف أقر بذلك أ٫تش على العقد بالبطبلف كأستند على فتول الشيخ ابن إبراىيم 
 ،أـ ماذا؟

 زكجها؟من تقصد بقو٢تا نفسها أـ 
 تقصد نفسها

---------------------- 
ٖ 

أطفاؿ تطلب صك إعالة ٢تم ليستفيدكا من الضماف االجتماعي كتقوؿ  ٖامرأة مطلقة لديها 
  إف لدم حكم على مطلقي بالنفقة لكن ىذه النفقة ا١تقدرة التكفي 

 
 فما رأيكم ؟

 ُب نظرم القاصر اف موضوع االعالة ال يقتصر على النفقة فقط
  ٓب يصح ٝتاع ىذه االهناءاتكاال
 

 موضوع االعالة يشمل النفقة كالرعاية كادارة الشؤكف الشخصية



..... 
 ىل تنفق عليهم؟

  ال
 عندىا صك حكم ُب النفقة ضد طليقها لكنها تقوؿ إف ىذه النفقة ا١تقدرة ال تكفي

  ال
  تكفيعندىا صك حكم ُب النفقة ضد طليقها لكنها تقوؿ إف ىذه النفقة ا١تقدرة ال

يستخرج ٢تا صك إعالة كالٯتنع من ذلك كجود صك مقدر بالنفقة أذ أف مرجع التقدير ىو 
 اٞتهة ا١تختصة بالضماف االجتماعي

 أفضل إخراج صك إثبات نفقتها على أكالدىا .. هبذا النص
 دكف النص على لفظ اإلعالة ألنو أعم كيًتتب عليو بعض اآلثار لدل بعض اٞتهات اٟتكومية

 النفقة يؤدم ا١تنفعة ا١تطلوبة فيكتفى بوكلفظ 
 انٍت اقـو باعالة ابنائي با١تشاركة بالنفقة عليهم كقضاء كرعايتهم كتثبت كذا كىو ا١تطابق لواقعها

 ُب نظرم القاصر اف موضوع االعالة ال يقتصر على النفقة فقط
 كاال ٓب يصح ٝتاع ىذه االهناءات

 
 ادارة الشؤكف الشخصيةموضوع االعالة يشمل النفقة كالرعاية ك 

....... 
 على حسب اٞتهة الطالبة :

 فاٞتوازات مثبل تريد باالعالة الرعاية كالقياـ على شؤكف ا١تعاؿ ك٨تو ذلك 
 اما الضماف فمراده االعالة ا١تالية

 فاالعالة نوعاف :
 اك ما يتحصل با١تاؿ . النوع االكؿ : اعالة مالية كىي االعالة با١تاؿ 

 
 : اعالة قوامية كىي االعالة بالقياـ بأمور كشؤكف ا١تعاؿ . كالنوع الثا٘ب

 
 كمن الشيوخ التصحيح



 يندرج االكؿ ٖتت الثا٘ب عند افراده بالذكر .
--------------------------------- 

ٗ 
حجة استحكاـ أفادت البلدية بأف ا١توقع ا١تنهى عنو يقع ضمن ٥تطط معتمد للبلدية 

 كاعًتضت على ذلك ..
 يسمع اإلهناء أـ ال بد من االستئذاف أـ يصرؼ النظر عن اٟتجة ؟ىل 

ٯتنع كيصرؼ الإف كاف ٥تطط على الواقع فيمنع استخراج اٟتجة كاف كاف على الورؽ فقط ؼ
 النظر عن معارضتها حسب قرار ا٢تيئة القضائية ا١تعركؼ

 ٘تت ٥تاطبتهم بذلك فأفادكا بأنو معتمد كمنفذ على الواقع
------------------------------------ 

َُ 
 حصر إرث ١تتوَب قبل ٙتاف سنوات كليس لديهم شهادة كفاة فما اإلجراء ؟

 ال يلـز شهادة كفاة كا كردؾ شك فاعلن
ىناؾ تعميم من ككيل الوزارة للشؤكف القضائية بأف شهادة الوفاة تطلب إف أمكن اٟتصوؿ 

 عليها كإال فيكتفى بشهادة الشهود
-------------------------------- 

ُُ 
 سؤاؿ

 مراجع يطلب التهميش على صك منزؿ كالدىم بأف ملكيتو انتقلت للورثة
 كذلك بطلب من صندكؽ التنمية العقارم لكي ينزؿ القرض باسم الورثة

 مالعمل؟
 صك اٟتصر كيهمش كلو راجع كاحد منهم

 بدكف معاملة
 كمالصيغة ا١تناسبة

 بدكف معاملة
 غة ا١تناسبةكمالصي



... 
 يطلب فيو اثبات انتقاؿ ا١تلكية بعد كفاة ا١تورث باهناء 

-------------------------------------- 
ُِ 

 عقد نكاح ألطراؼ أجانب إقاماهتم منتهية.... ىل من ٥ترج
…… 

 ال ٥ترج فيما أعلم
 فبل بد اف تكوف اإلقامة سارية ا١تفعوؿ.

----------------------------------- 
ُّ 

 ما رأم أصحاب الفضيلة بشهادة ابن االبن ُب حصر جدتو . ككالده كارثها كمتوَب .
 غَت مقبولة

ُب حصر اإلرث من نظاـ ا١ترافعات ُب باب كل من كانت كراثتو مظنونة ٯتنع من الشهادة 
 كالتزكية

 عفوا ُب باب حصر اإلرث
 

 شكر اهلل لك فضيلة الشيخ ماجد كلكم أصحاب الفضيلة .
 بن كابن البنت غَت الوارثُت ُب اٟتصر مع كجود آبائهماللكن ما رأيكم ُب شهادة ابن ا

 
 نفسها شيخ خالد ال تقبل ع قوؿ اٞتمهور

------------------------- 
ُْ 

١تا كلد ابنو نسبو ألبيو كٝتاه باسم أخ لو متوؼ فأصبح ُب الظاىر حسب ا٢توية أخا لو بينما 
تو من األحواؿ إلثبات بنوة االبن ألبيو دكف جده كأف اٝتو غَت اٝتو ىو ابنو كقد جاءتٍت معامل

 الذم ُب ىويتو
 فما العمل؟



 ٭تضر شاىدين كمزكيُت ٢تم كتثبت اإلهناء كتعيد ا١تعاملة لؤلحواؿ
------------------------ 

ُٓ 
الشريعة مشايخ رجل صحيح كذريتو بنات كلو عصبة كأراد كتابة البيت باٝتهن ؛ فما الطريقة 

 ُب ذلك ؟
  اإلفراغ لدل كتابة العدؿ

 ىل تصح يا شيخ ؟
 أال ينظر كجود الوالدين من عدمو

 إذا ٓب يكن لو أبناء فتصح
---------------------- 

ُٔ 
 ُْىل يلـز عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى اـ يكتفى بإقرار االـ حيث اف عمر البنت 

 سنة
… 

 ـ منو الكتابة للمستشفى*إثبات البلوغ كالرشد ال يلز 
 كإ٪تا اهناء من ا١تؤب عليها مع شاىدين كمزكيُت

 كإف أمكن مصادقة الوليو فهو أفضل
  سنة يغلب على الظن بلوغها باٟتيض ُْكيذكر ضمن اإلهناء تاريخ ا١تيبلد فمن بلغت 

 
 * كال ٮترج بو صك بل يهمش على صك الوالية بثبوت البلغ كالرشد ٔتوجب ما ضبط كيرسل

 ١تصدره لنقل التهميش ٍب يسلم للوليو
 ُْىل يلـز عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى اـ يكتفى بإقرار االـ حيث اف عمر البنت 

 سنة
 
 



هنم سيعودكف إليك غالبا لكوف التقاعد كسواىا ال أل ُٓرأيي أف ال تثبت البلوغ إال بعد ٘تامها 
 ف ككالة كسيتضرركف بتوقف الركاتبكال يقبلو  ُٓيقبلوف إال صك كالية على من دكف 

------------------------------ 
ُٕ 

 أصحاب الفضيلة فتح اهلل عليكم .
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

 قو .المطلق أثبت ط
 ث .الكصفتو طالق ٍب طالق ٍب طالق .قاصدا تطليقها بالث

 جعهم فلم يفتوه لصدكر صك .ككجهناه ُب الصك ١تراجعة اإلفتاء عند رغبتو ا١تراجعة كقد را
 قو . كزكجتو تصادقو على ذلك .الختياره حاؿ طالكىو اآلف يدعي شدة غضبو ا١تفقد 

 فما رأيكم .
ؽ كاٟتاؿ ىذه مع الرجوع عن الىل يطلب منو البينة على غضبو كيهمش بعدـ كقوع الط

 اٟتكم السابق ؟
-----  

ال ٮتفى بأف األصل ىو أف يطلق الزكج كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو يا شيخ خالد كما 
زكجتو كىو ُب حاؿ الرضا فماداـ أنو دفع بإيقاع الطبلؽ ا١تذكور لزكجتو كىو ُب حاؿ الغضب 
كا١ترأة مصادقة على ذلك كظهر اؾ بعد مناقشتو ما يؤيد ما دفع بو فأرل بأف ٭تلف كال داعي 

ىذا رأم ك٭تتمل  حاؿ الغضب  البينة منو ٔتا أف زكجتو مصادقة على طبلقو ٢تا ُب لطلب 
 الصواب كا٠تطأ كاهلل أعلم

أما النص عػػػػلػػػى مراجعة اإلفتاء ُب صك إثبات طبلؽ فغَت مناسب ، القضاء مرجع اإلفتاء ال 
العكس ، ك من أراد الفتول فبل يقربٌن احملكمة ك ليتجو لدار اإلفتاء ، أما إذا جاء للمحكمة 

 تفبل يسعها إال الفصل ُب اإلثبا
------------------------- 

ُٖ 
 

 سائل يسأؿ أيها الكراـ :



كتب كرقة فيها كصيتو ، فهل األفضل توثيقها ُب صك من اآلف ؟ أك الوصي يوثقها بعد كفاة 
 ا١توصي

.،....... 
 نعم من احملكمة كيوثقها االف 

------------------------- 
ُٗ 

  أصحاب الفضيلة
 متوفية عن زكج كأخت ألـ .

 ثة أبناء عم أب أشقاء .الكث
 عنهم .ال كما كجدت ُب نظاـ ا١تواريث ُب النظاـ سؤا

 
  يستقصي ٚتيع العصبةال يظهر أف النظاـ 

 ما رأم أصحاب الفضيلة ىل جربتم ذلك
 كيف عم اب اشقاء

 
 ابن عم شقيق ألب ا١تتوفية

 
 أبا ياسر ما السؤاؿ ؟

 ـ .الفضيلة الشيخ س
 متوفية عن زكج

 كأخت ألـ
 يوجد سول ابناء أعماـ أبيها األشقاءال عن العصبة  كْتثت

 كما كجدت نظاـ ا١تواريث اللي ُب الشامل تطرؽ ٢تم .
 فهل ىم عصبة كارثوف ك نظاـ ا١تواريث ال يعتمد عليو حيث ٓب يتوصل ٢تذه العصبة ؟

 نعم ىم العصبة كيرثوف أبا ياسر 
 ٢تم ؟ ٓب. يتوصل  ككيف 



 يخ .يهوف ا١تشاال ـ كاليعٍت يا شيخ س
 ء عصبة . كٓب يظهرىم .الينبغي اٟتيطة من نتايج برنامج ا١تواريث فإنو ٓب ٬تعل ىؤ

 عاصب ىل. يوجد  الربنامج  يسألك  أٓب 
 ب .البلى كانتهى إٔب ابناء العم 

 كٓب يصل للسؤاؿ عن أبناء عم األب الشقيق
 كىم ابناء عم شقيق ألبيهم

 
---------------------------- 

َِ 
 

الفضيلة.السبلـ عليكم.ماىي اجراءات اصدار صك اذف برىن صك لصاّب صندكؽ اصحاب 
 التنمية العقارم.كصاحب الصك كبَت ُب السن.كعليو كالية

 
  التأكد من سرياف مفعوؿ الصك

  خطاب الصندكؽ 
  الغبطة من ىيئة النظر ثبوت  
  معدالف. على. الغبطة شاىداف  
 كبا٢تناء كالعافية 

 و اختصاص..االستئناؼ ليس ل
 لو ليس 

.................................... 
ُِ 

 مشاٮتنا ٖتويل الصك من زراعي إٔب سكٍت ىل ىناؾ كجو لرفعو لبلستئناؼ؟
  ال كجو لرفعو لبلستئناؼ

 بل ىو اقرار من ا١تالك كموافقة من اٞتهة ا١تختصة
-------------------------- 



ِِ 
حواؿ ألعديل لقب ا١تنهي كإخوتو عادت ا١تعاملة من اإهناء بتعديل اللقب حكم سلفي بت

ئحة التنفيذية المن اؿ ّْب علما أنو متوَب كأشاركا إٔب تطبيق الفقرة ألبطلب تعديل لقب ا
 ىل لطلبهم كجاىة ككيف ينهى عن متوَب ؟ -لعلي اٟتقها -
 

 ٓب أر ُب الفقرة ما يدؿ على طلبهم ..
 أفيدكنا مأجورين

 التعديل مستندا على ىوية األبتنص على اف يكوف  -ب
 نعم العمل اآلف على تعديل لقب األب قبل االبن

 بإهناء االبن
----------------------------------- 

ِّ 
 السبلـ عليكم

 أسعد اهلل صباحكم
 سؤاؿ

 مراجع يطلب التهميش على صك منزؿ كالدىم بأف ملكيتو انتقلت للورثة
 العقارم لكي ينزؿ القرض باسم الورثةكذلك بطلب من صندكؽ التنمية 

 مالعمل؟
 صك اٟتصر كيهمش كلو راجع كاحد منهم

 بدكف معاملة
 كمالصيغة ا١تناسبة

 بدكف معاملة
 كمالصيغة ا١تناسبة

...... 
 يطلب فيو اثبات انتقاؿ ا١تلكية بعد كفاة ا١تورث باهناء 

------------------------------- 



ِْ 
ال٭تسن التصرؼ ُب مالو كىل ٭تجر على ذمتو بأف ال يقًتض من  ىل ٭تجر على الكبَت الذم

 أحد... كمن لو األحقية ُب إقامة الدعول
 عصبتو االب ٍب االبن كىكذا عليو  مىت ثبت سفهو كاالحق بالوالية  نعم 

 ك٭تجر على ذمتو شيخنا
 نعم

 الذم ال ٭تجر على ذمتو ا١تفلس
------------------------------ 

ِٓ 
 الفضيلة متوَب منذ زمن قدٙب ليس لو سجل مد٘ب .أصحاب 

 برقم سجل مد٘ب .ال يفتح اإلهناء إال كيف يتم حصر الورثة ما داـ النظاـ الشامل 
 كقد راجع ا١تنهي األحواؿ فقالوا لو ٖتتاج معاملة رٔتا تستغرؽ أكثر من ٜتس سنوات .

 
----- 

 
 لورثو .اخرج صك يدكم ، اك قم بكتابو قيد االهناء باسم احد ا

ش خالد أبا ياسر إذا كاف ا١تتوَب ال٭تمل سجبل مدنيا فيكفي أف ٭تمل أحد كرثتو السجل 
ا١تد٘ب كقد رفعت للمجلس كأفادك٘ب بذلك أما إذا كاف ا١تتوَب كالوارث ال٭تمبلف سجبل مدنيا 

 فبل ٮترج صك اٟتصر إال بطلب من جهة رٝتية
 عندم دعول الزكج ُب بلد

 ا كنريد ٝتاعها كاستخبلؼ ٤تكمة بلد الزكجكتقدمت الزكجة بدعواى
 رفض النظاـ الضبط كحفظو اال بادخاؿ سجل الزكج

 كٓب نستطع الضبط كتاخرنا اال ما بعد الظهر
 

 كىذا دليل على اف اللي صمم كبرمج النظاـ ما دخل احملكمة اال مزكي كال يعرؼ دىاليز العمل
.... 



 فيو حل دخل أم رقم
----- 

 كفيو حل آخر
لؤلحواؿ يزكدكنك بسجلو من كاقع اٝتو الرباعي كاسم زكجتو كأكالده عن طريق دفًت  أرسل

 العائلة لديهم للمطابقة.
------------------------------ 

ِٔ 
 أصحاب الفضيلة متوَب منذ زمن قدٙب ليس لو سجل مد٘ب .

 . برقم سجل مد٘بال يفتح اإلهناء إال كيف يتم حصر الورثة ما داـ النظاـ الشامل 
 كقد راجع ا١تنهي األحواؿ فقالوا لو ٖتتاج معاملة رٔتا تستغرؽ أكثر من ٜتس سنوات .

 
----- 

 
 اخرج صك يدكم ، اك قم بكتابو قيد االهناء باسم احد الورثو .

ش خالد أبا ياسر إذا كاف ا١تتوَب ال٭تمل سجبل مدنيا فيكفي أف ٭تمل أحد كرثتو السجل 
كأفادك٘ب بذلك أما إذا كاف ا١تتوَب كالوارث ال٭تمبلف سجبل مدنيا ا١تد٘ب كقد رفعت للمجلس 

 فبل ٮترج صك اٟتصر إال بطلب من جهة رٝتية
 عندم دعول الزكج ُب بلد

 كتقدمت الزكجة بدعواىا كنريد ٝتاعها كاستخبلؼ ٤تكمة بلد الزكج
 رفض النظاـ الضبط كحفظو اال بادخاؿ سجل الزكج

 ما بعد الظهر كٓب نستطع الضبط كتاخرنا اال
 

 كىذا دليل على اف اللي صمم كبرمج النظاـ ما دخل احملكمة اال مزكي كال يعرؼ دىاليز العمل
.... 

 فيو حل دخل أم رقم
----- 



 كفيو حل آخر
أرسل لؤلحواؿ يزكدكنك بسجلو من كاقع اٝتو الرباعي كاسم زكجتو كأكالده عن طريق دفًت 

 العائلة لديهم للمطابقة.
---------------------------- 

ِٖ 
 سودا٘ب يريد تطليق زكجتو

 ماالجراء
 ليس معو عقد النكاح

 ىل يثبت طبلقو ؟
 كيف يثبت طبلقو

 قبل التثبت من نكاحو.
 حضر الزكجو كإذا صادقت على العقد اثبت الطبلؽ

 كلك استدعاء الشاىدين
 كالوٕب

 الزكجة كالوٕب كالشهود كاٞتماعة ُب السوداف
 قلو ٯتسك الباب

 لو ثبت الطبلؽ ٔتحضر من الشهود اما ُب احملكمة قل
 أال يثبت طبلقو بأم شاىدين يعرفانو

 كيعرفاف تفاصيل ٣تريات نكاحو
 أقصد نكاحو

 ٍب نثبت طبلقو
 مشايخ الشرع

 سودا٘ب يريد تطليق زكجتو
 ماالجراء

 ليس معو عقد النكاح
 ىل يثبت طبلقو ؟



 الزكجة كالوٕب كالشهود كاٞتماعة ُب السوداف
…… 

 اٟتل يذىب لسفارة بلده أك القنصلية كيوكل شخص بالسوداف يطلق زكجتو ىناؾ
 كاذا كاف عقد النكاح مفقود فيوكلو باستخراج بدؿ فاقد من مصدره بالسوداف

 
-------------------------- 

ِٗ 
 اثبات الرجعة ىل ٭تاؿ لناظر الطبلؽ

..... 
 اليلـز فيما اعلم.

---------------------------------- 
َّ 

 ا١تشايخ األفاضل قضاة الشرع
  سعودم تزكج ٯتنية بعقد ٯتٍت رٝتي ٍب طلقها كٓب يعطها صك طبلؽ

كقد حضر اخوىا أب احملكمة كىو سعودم اٞتنسية كطلب االمر على مطلق اختو بإعطائها 
 صك طبلؽ كأبرز صورة فقط من عقد زكاج اختو

 النظامي كاٟتالة ىذهماإلجراء 
--- 

 اذا كاف للطبلؽ صك اذىب ١تصدره كتطلب بدؿ فاقد
 كاف ٓب يكن صدر فيو صك فتقيم دعول الثبات الطبلؽ

---------------------------- 
ُّ 

عقد نكاح .كالزكجة ٯتانية.ليس لديها أقامة.كلديها جواز ىل يعقد عليها .اـ البد من 
 االقامة..

 اليعقد
 لوثيقة ا١تعتربة لؤلجنيب حسب التعاميماإلقامة ىي ا



 كالتتساىل اال مع من لديهم ظركؼ كاىل سوريا اك بورما .
عقد نكاح .كالزكجة ٯتانية.ليس لديها أقامة.كلديها جواز ىل يعقد عليها .اـ البد من 

 االقامة..
…… 

 ال بد أف يكوف للزكجة رخصة إقامة سارية ا١تفعوؿ ككذلك الزكج اذا كاف ٯتٍت
 ا كاف الزكج سعودم فبل بد من؛كاذ
 
 أشهر ٔفحص طيب ٓب ٯتضي عليو  
 كالتأكد اف الطرؼ السعودم ليس من الفئات ا١تمنوعة من الزكاج بغَت السعودية 

 ككذلك موافقة اٞتهة ا١تختصة
------------------------------ 

ِّ 
يسقط إرث ىذه العصبو مورثو ككاف معصبا لغَته فهل  القاتل خطأ إذا منع من اإلرث من دية 
 بسقوط من ادلو بو أك ال؟ آمل اإلفاده

  التفصيل: مشاٮتنا األفاضل
  ىلك ىالك عن أـ
 كأخوات شقيقات

 كأخ ألب
 كأختُت ألب

 كاألخ ألب قاتل خطأ كحكم عليو بالديو
  فإذا كاف اليرث من الديو

 األخ البفهل ترث األختُت ألب الباقي مع سقوطو أك الترثاف لسقوط ا١تعصب كىو 
 آمل اإلفاده .

 أرل أف قتل ا٠تطأ ال ٯتنع من ا١تَتاث/علي ا٠تالدم 
ترث األخت ألب فأكثر بالتعصيب إذا كاف معها أك معهن ا١تعصب ٢تن كىو أخوىن فيكوف  

للذكر مثل حظ األنثيُت، أك كن مع الفرع الوارث من اإلناث كالبنات. ال يرثن كاهلل اعلم ؛ 



و أف يتصف الوارث ٔتانع من موانع اإلرث، كىو الرؽ، أك القتل، اٟتجب بالوصف: كى ألف 
أك اختبلؼ الدين، كىو يدخل على ٚتيع الورثة، فمن اتصف بأحد ىذه األكصاؼ ٓب يرث، 

أم  -ككجوده كعدمو. كقد ْتث فضيلة الشيخ صاّب الفوزاف ىذه ا١تسألة ُب كتابو كلكنو 
 عٍت . /أبوعبدالعزيز بعيد  -الكتاب 

 عبد اهللش.  
تقسم ا١تسألة كما لو كاف كارثا فإف كنت ترل أف قاتل ا٠تطأ يرث أعطيتو نصيبو سهمُت من 

 الباقي كإف كنت ترل عدـ تورم
-------------------------------- 

ّّ 
 

كنسبة  -تسبب أحدىم ُب قتل كالده ْتادث مركرم بناء على إهناء أحد الورثة كشهادة اثنُت 
 -% ََُدانة إلا

رث ، ىل يعرض عليو ىذا اإلجراء ليقدـ القناعة من عدمها أـ ال إلؤاؿ : عند حرمانو من االس
 يلـز ؟

 
 ٙتت قرار من ىيئة كبار العلماء ُب ىذه ا١تسألة

 
-- 

 
 نعم ، كقرركا فيو باألغلبية على أف القاتل ُب ىذه الصورة " القتل ا٠تطأ ْتوادث السيارات "

 = يرث
 ا ..تقريب ُِّْالقرار ُب عاـ 

  فهد عاضو العتييب
 ) :ِْٓ/ٔقاؿ ابن قدامة ُب "ا١تغٍت" (

تسبب ُب موت مورثو ُب حوادث السيارات؟
ي
 تقصد ُب ذلك : حكم توريث ا١ت

 ُِّْ/ٔ/ُِ، ُب  ُُِالصادر برقم 



 دكنك إياه :
 

----------------------------- 
ّْ 

 مارأيكم يامشايخ ُب زكج ككل زكجتو بتزكيج ابنتو ؟؟
(كيشًتط ُب ككيل كٕب ما يشًتط ُب الوٕب من العدالة كغَتىا) كالرشد كالذكورة كالبلوغ كالعقل 
كاٖتاد الدين ألهنا كالية فبل يصح أف يباشرىا غَت أىلها كألنو ١تا ٓب ٯتلك تزكيج مناسبتو فؤلف 

 ٕٓ/  ٓكشاؼ القناع      ال ٯتلك تزكيج مولية غَته بالتوكيل أكٔب. 
 

------------------------------- 
ّٔ 

 حضرت إٕب امرأة كطلبت اثبات إعالة ابنها ٢تا .
 فهل يقبل طلبها . أـ أف االهناء يقدـ من ا١تعيل نفسو ؟

 علما بأف االبن عسكرم كتعذر احضار خطاب من عملو .
…… 

 * ال بد أف يتقدـ من يعيل بطلب إثبات االعالة
 

َب ٔتوجب صك حصر كرثة كلو ٪توذج خاص *كال تكوف بالعكس اال اذا كاف ا١تعيل متو 
 بالتقدٙب كيشار للغرض من اإلثبات كُب الغالب لتقدٯتو للمؤسسة العامة للتقاعد

 
 *أما اٟتالة األكٔب فبل بد من إحضار خطاب من مرجع عملو إذا كاف موظفان 

 فمع اإلشارة إٔب الغرض من صك االعالة كالتقدٯتو ١ترجع عملي حرس اٟتدكد ٔتنطقة ٧ترا
 برقم كتاريخ… فتشَت ُب الديباجة الصك انو ٔتوجب خطاب مدير  
 

 *كما سبق
 ىػُِْٗ/ٔ/ُْب  ََّْ/تُّإستنادان للتعميم معإب كزير العدؿ رقم



 
*كاذا ٓب يكن موظفان ال بقطاع عاـ كال خاص فتشَت لذلك ُب الضبط دكف الصك لكي ال 

 حسب التعليماتيبلحظ عليك التفتيش عدـ ذكر رقم ا٠تطاب ك تارٮتو 

 
أحيانا تتقدـ ا١ترأة بطلب إثبات إعالتها الكالدىا من زكج طلقها أك متوَب كىي غَت موظفة؛ 

لتتقدـ بالصك إٔب بنك التسليف أك إحدل اٞتمعيات كىذا كثَت .. ىل تعترب من اٟتالة ا١تشار 
 ٢تا بالتعميم

طلقها أك متوَب كىي غَت موظفة؛ أحيانا تتقدـ ا١ترأة بطلب إثبات إعالتها الكالدىا من زكج 
لتتقدـ بالصك إٔب بنك التسليف أك إحدل اٞتمعيات كىذا كثَت .. ىل تعترب من اٟتالة ا١تشار 

 ٢تا بالتعميم
…… 

 *ُب ىذه اٟتالة اذا كاف الزكج على قيد اٟتياة فبل يسوغ إثبات إعالة ا١ترأة البناؤىا
االستفادة من الضماف االجتماعي ُب ىذه كقد صدر تعميم مبٌت على امر سامي يتيح للمرأة 

 اٟتالة كفق تنظيم معُت لدل الضماف ال عبلقة للمحكمة بو
 

 *أما اذا كاف الزكج متوَب
 فبل ٮتلو حاؿ االبناء؛

فإف كانوا "قصار" فتتقدـ بطلب كالية كأعتقد ىو كاُب مع صك حصر كرثة الزكج ُب إثبات 
 أهنا ىي ا١تسؤكلو عن أبناءىا

 
 انوا "ليسوا قصار" فلها التقدـ بصك إثبات إعالتهم اذا ذكرت مسوغات لذلككأما إف ك

 ( كبنات ٓب يتزكجان كأبناء يدرسوف كيستحسن ذكر ذلك ُب الضبط دكف الصك)
 كفد أجريتو كٓب يبلحظ على التفتيش

 
*كاف كانت ىذه طالبة صك االعالة موظفة فتحضر خطاب كاال يشار بالضبط اهنا ليست 

  قطاع عاـ كال خاص.موظفة ال ُب



 مع مبلحظة؛
 *أما اذا كاف الزكج متوَب

 فبل ٮتلو حاؿ االبناء؛
فإف كانوا "قصار" فتتقدـ بطلب كالية كأعتقد ىو كاُب مع صك حصر كرثة الزكج ُب إثبات 

 أهنا ىي ا١تسؤكلو عن أبناءىا
 

اٟتالة النو قد تكوف **أف بعض اٞتهات ال تعتد ٔتا سبق ُب ثبوت إعالة ا١ترأة ألبناءىا ُب ىذه 
 ىي الوليو كلكن الذم يعو٢تم ىو عمهم مثبلن 

 
فبعض الزمبلء يثبت ُب ىذه اٟتالة إعالة ا١ترأة ألبناءىا القصار كإف كاف لديها صك كاليو 

 عليهم
 الشيخ ابو خالد كبقية ا١تشايخ

 االمر السامي عاِب موضوع الضماف كاالف الضماف ينهي اجراءات ا٢تجر من عنده
بقي بنك التسليف ككذلك الصندكؽ العقارم فمازالت ا٠تطابات ترد منهم بطلب اثبات لكن 

  اعالتها ألبنائها مع اف كالدىم على قيد اٟتياة كعقد الزكجية مستمر
 فهل ترد ا٠تطابات الجل اف اثبات ذلك يتطلب دعول اـ تنهى؟

 باالمر اشكل عندم كاعمل على اثبات اف االـ تعو٢تم دكف التعرض لبل
 

-------------------------------- 
ّٕ 

لدم قضية بينة ا١تدعي الوحيدة اف اٞترين ملكو اهنا ذكرت ُب حجة استحكاـ لو سابقة 
  ..كىي عبارة ك٭تدىا من الشماؿ جرين ا١تنهي

 
 كشهد الشهود بذلك .

 



س ٍب احضر ا١تدعى عليو الشهود ىؤالء كشهدكا اف شهادهتم ٓب تكن كذلك كاف اٞترين لي
  ملكا للمدعي

 كاف ىناؾ خطأ ُب اٟتجة ..
 

فطابقت السجل كالضبط كاٟتجة فكانت ىناؾ اختبلفات لكن اٞترين ليس داخبل ُب 
 ا٠تبلفات ..

 
 فما الرأم ُب تراجع الشهود ؟

 
 كاختبلفات السجل كاٟتجة كالضبط؟

 
  ش موسى

لشاىد ُب شهادتو ْتضرة ذكر الشيخ ابن خنُت ُب درسو مسألة كىي اذا تراجع الشهود ، فغَت ا
القاضي كا٠تصم فزاد فيها اك نقص ، فتقبل ما ٓب ٭تكم بشهادتو ، اما بعد اٟتكم فبل تقبل منو 

 لبلختيارات كيضمن ما ترتب على شهادتو سواء ُب اٟتقوؽ اك اٞتنايات . عزاه 
 

  اٟتد اليدخل ُب احملدكد
 مد فهل ىي شهادة حملمدارأيت لو قاؿ الشاىداف ُب اٟتجة ٭تده من الشماؿ ملك ٤ت

 
 كيف يشهدكف اهنا حملمد اف كانت لغَته ..

 حملمد فلم يشهدكف لو فلو ٓب يعرفوا اهنا 
 

لدم قضية بينة ا١تدعي الوحيدة اف اٞترين ملكو اهنا ذكرت ُب حجة استحكاـ لو سابقة 
  ..كىي عبارة ك٭تدىا من الشماؿ جرين ا١تنهي

 
 كشهد الشهود بذلك .



 
ا١تدعى عليو الشهود ىؤالء كشهدكا اف شهادهتم ٓب تكن كذلك كاف اٞترين ليس ٍب احضر 

  ملكا للمدعي
 كاف ىناؾ خطأ ُب اٟتجة ..

 
فطابقت السجل كالضبط كاٟتجة فكانت ىناؾ اختبلفات لكن اٞترين ليس داخبل ُب 

 ا٠تبلفات ..
 

 فما الرأم ُب تراجع الشهود ؟
 

 كاختبلفات السجل كاٟتجة كالضبط؟
 
يشهدكا على أف ملكو قد أحياه ا١تنهي قبل عاـ كذا ككذا كٓب يشهدكا على ما ُب ا١تلك من  ٓب

احياءات كأما ٣ترد أف فبلف ٭تده من أم جهة فليست شهادة كاملة حىت ننظر ُب حكم 
 رجوعهم

---------------------------------- 
ّٖ 

 ُُِْاهنى ا١تنهي بوفاة جدتو سنة 
  كالدهتا قبلها كبذلك شهد الشهود كًب الضبط كٓب يصدر الصكككاف غالب ظنهم كفاة 

  ٍب حضر ا١تنهي كقرر أنو بالرجوع إٔب بنات ا١تتوفيو ذكرف باف كالدهتن توفيت قبل كالدهتا
  فما العمل ككيف يتم التعامل مع النظاـ الشامل بعد قفل التعديل

 كجزيتم كل خَت
 شيخ فارس ٯتكن طلب تعديل الضبط كالصك

 التعديل ؟قفل 
 تستطيع أف ٕترم التعديبلت من معرفك

 فيو خاصية تضاؼ ليوزر القاضي



 تسمى طلب تعديل كا١توافقة على التعديل أطلبها من قسم اٟتاسب يطلبوهنا من الوزارة
------------------------------ 

ّٗ 
كتوُب من أكقع الطبلؽ على امرأتو كىي حامل بقولو ٢تا انت طالق ٍب طالق ٍب طالق 

 عنهاالسؤاؿ ىل ترث
 توُب كىي حامل

 أكقع الطبلؽ عليها حاؿ حياتو كىي حامل كأثبت الطبلؽ هبذه الصيغة كتوُب الزكج اآلف
 

 اثناء اٟتمل ؟ أـ  بعد الوالدة  توُب 
 توُب الزكج كا١ترأة حامل ُب الشهر السادس اآلف

 خبلؼ ببل  ترث 
 اال عند من يبينها

 ٢تا انت طالق ٍب طالق ٍب طالق اللي أشكل شيخنا ىو قولو
 أكقع الطبلؽ هبذا اللفظ

 عند من ٭تكم بالثبلث تبُت منو فبل ترث
 طيب شيخنا أال ترل من ا١تناسب الرفع للمفيت هبا

 ايب العباس باختيار  عليك  ال 
 اهنا كاحدة رجعية

 ىل لقصد حرماهنا اإلرث تأثَت..؟
 قصد اف  نعم 

 ا١تنهي كاف ينوم حرماهنا
 كترث الطبلؽ  يقع 

----------------------- 
َْ 

استفسار: قاـ ككيل الورثة ببيع أرض ١تورثهم قبل أربع سنوات كُب الورثة قاصر دكف إذف 
احملكمة كقد ارتفع سعرىا ُب الوقت اٟتإب فأقاـ عليو ا١تشًتم دعول يطالبو باإلفراغ فأجاب 



اغ لو كٓب أكن أعلم أنو ليس ٕب اإلفراغ إال المانع لدم ككذلك الورثة أما القاصر فبل أملك اإلفر 
 بعد مراجعة كاتب العدؿ.

فهل ينظر ُب الغبطة كا١تصلحة للقاصر كقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أـ كقت اإلذف ( الوقت 
 اٟتإب )؟

 
 

الغرض من اجراءات االذف اف يباع العقار ٔتافيو غبطو فاف ًب التحقق من اف ما ًب ُب كقتو قبل 
 سنوات صحيح كفيو غبطة ُب ذلك الوقت فما الذم ٯتنع من اجازتو كاعتبارهاربع 

----------------------------- 
ِْ 

  استفسار
  تقدـ ٯتٍت بطلب إثبات إعالتو لوالده

 ىل يقبل طلبو
… 

 ال يقبل اال اف يكوف ىو ككالده يقيماف با١تملكة كلديهما إقامة سارية ا١تفعوؿ
 الطالبةكيرد خطاب من اٞتهة 

------------------------------ 
ُْ 

تقدـ شخص سورم بطلب إثبات عدـ زكاج أخت زكجتو ا١توجودة ُب سوريا ، يقوؿ حىت يتم 
 التأشَت ٢تا بالزيارة .

 ما رأيكم؟
 ش أٛتد..

 اجتهد ُب تقدير ا١تصاّب
 

 ال شك أف ىناؾ مصلحة ، لكن ىل ٙتت مانع ؟
 ىناؾ موانع



 ليس صاحب صفة
 ليست ُب كاليتك كا١ترأة

 كاألصل عدـ الزكاج فكيف يثبت العدـ
لكن إف ٖتققت من صحة قوؿ ا١تنهي كسببت تسبيبا مقنعا لتجاكزؾ التعليمات فعندم أنو 

 حسن..
على حسب مافهمت منو أف من شركط التأشَتة إحضار كثيقة الزكاج ، كىي ليست متزكجة 

 ا٠تارجية ٓب تقبلها ألهنا غَت مصدقة كمعها شهادة سورية تفيد أهنا عزباء لكن اٞتهات ُب
 كالٯتكن تصديقها اآلف مع الوضع اٟتإب

------------------------------- 
ِْ 

اذا ككل الرجل زكجتو ُب طبلؽ نفسها فما الصيغة ُب ذلك كىل قو٢تا لزكجها انت طالق ىل 
 يعترب من اللغو لو اثر اـ 

 طلقت نفسي من زكجي أك ٨توىااهلل أعلم أنو ال أثر لو كالصيغة أف تقوؿ 
------------------------------ 

ّْ 
استفسار أصحاب الفضيلة : ُب حصر كرثة قاصر كٓب ٮترج صك كالية عليو كقد بلغ اآلف  

 كيف يهمش على حصر اإلرث ببلوغو ؟
 كىل ذكر ُب اٟتصر انو قاصر

 نعم
 األصل بلوغو راشدان 

 فبل٭تتاج إثبات ذلك
 األصل بلوغو راشدان 

 
 تقدـ القاصر لدل كاتب العدؿ إلفراغ عقار باسم مورثو فرفض كطلب إثبات بلوغو

 كىل ذكر ُب اٟتصر انو قاصر
 



 نعم
............ 

اٟتصر  فيهمش على صك  كاذا ثبت  رشد  بطلب اثبات  فيتقدـ  كذلك  ذلك  كألف  
 ببلوغو كرشده

------------------------------------- 
ْْ 

ف النظاـ ألزكجت نفسها ُب سوريا بغَت كليها كبغَت رضاه كصدؽ الزكاج ىناؾ  امرأة سورية
جعل للمرأة الثيب تزكجيج نفسها ، أتت إٔب السعودية برفقة زكجها كقد تركها كسافر إٔب 

يصلي ال ا٠تارج ؛ علما أف ٢تا منو ذرية كتريد التقدـ للقضاء لفسخ النكاح للغيبة كتدعي أنو 
 اهلل..!!كأنو ملحد كالعياذ ب

السؤاؿ : ما ىو ا١توقف الشرعي ٕتاه ىذه ا١تسألة ، ىل يصحح النكاح على مذىب األحناؼ 
 ، أـ نبطلو على مذىب اٞتمهور .؟؟

 ف العقد عند مطالبتها لو بالنفقة..؟؟الىل يصح من الزكج الدفع ببط
 معها عقد نكاح من سوريا ؟

 نعم
 ٔتثلو .حكم اٟتاكم يرفع ا٠تبلؼ كاالجتهاد ال ينقض 

 تنظرعلى اهنازكجةضدغائب
 

 تنظر الدعول ضد الزكج الغائب . يًتؾ العقد كما ىو كال يتعرض لو ؛ 
---------------------------- 

ْٓ 
اصحاب الفضيلة رجل لديو حجة أستحكاـ كعارضو بعض الناس كوف االرض ليست ملكا لو 

البلدية ٓب تعارض ُب أصل اٟتجة فهل كالعجيب اف  كتعترب أرضا قبلية كشاجرة كمرتع للبهائم 
 ٭تق ٢تم تقدٙب دعول معارضة اـ ىي من اختصاص البلديات

 شاجرة كش معناىا ؟
 لعلو يقصد اف هبا شجر كثَت



 تسمع معارضة من ينتفع من األرض كعلى ضوء ٝتاع ا١تعارضة كمناقشة ا١تنهي ستتبُت أمور .
القبيلة كالغريب اف صاحب االرض موقع  يعٍت اف االرض هبا شجر كتعترب ٤تتطب كمرعى ألىل

 على إقرار من ضمن أفراد القبيلة باف ا١تكاف ىو مرعى للبهائم
 ا١تنتفع أفراد القرية

 أم عدد منهم يقبل منو معارضتو.
 ك٢تم صفة فيها

 كإقرار ا١تنهي ا١تشار إليو مؤثر
 مؤثر جدان ما ٓب يوفق بينو كبُت إهنائو توفيقان مقبوالن 

ـ ٬تب الدقة ُب نظرىا كبالذات ما فيها معارضات أك إحياءات حديثة ؛ حجج االستحكا
ألف تعليمات اٟتجج كثَتة كمتداخلة كا٠تطأ فيها يوقع القاضي ُب حرج بالغ كرٔتا مساءلة  

 شديدة.
يا مشايخ اٟتجج اليت جاء األمر باستقبا٢تا بشرط كوهنا داخل حدكد التنمية ىل ىناؾ شركط 

 لى ما كانت عليو من قبل؟ أك العكس؟أضيفت كقيدت العمل ع
 ٔتعٌت أف ىناؾ قيود ُب السابق ًب التنازؿ عنها؟

 تعليمات اٟتجج ٖتتاج تأمل كتنظيم أكثر من ذم قبل
 كاف من ا١تفًتض تضمُت التعليمات كلها ُب النظاـ اٞتديد ، لتتضح االمور للجميع .

 ُب فهمها كتطبيقها؟!!!أفهم من كبلمك ياشيخ سامي أنو ال زاؿ ىناؾ إشكاؿ كلبس 
------------------------------- 

ْٔ 
أصحاب الفضيلة ،، ُب اٟتجج اليت داخل حدكد التنمية كخارج النطاؽ العمرا٘ب ىل تلـز 

٥تاطبة ا٢تيئة العامة للطَتاف ا١تد٘ب ُب القرل ؟ كارجو االفادة بالتعميم ألف صفحة التعاميم ُب 
 الوزارة التعمل لدم

 الطَتاف ا١تد٘ب لكل موقع، سواء كاف قريبا من ا١تطار أـ ال ٗتاطب ىيئة
------------------------------- 

ْٕ 



بعض القرل ظهر ٢تا نطاؽ عمرا٘ب فهل العربة بو أـ ْتدكد التنميةالعمرانية فقد كجدت أف 
 بعض القضاة يكتفي بذلك للنظر ُب اٟتجة ؟

 التنميةفيما يتعلق با١تنع من النظر فيكتفى ْتدكد 
 كفيما يتعلق بالدكائر اليت يكتب ٢تا فمرتبطة بالنطاؽ العمرا٘ب القائم ال ا١تقًتح

 األمانة تذكر دائما بأف األرض ُب اٟتيز العمرا٘ب ا١تؤقت ١تركز كذا دكف التطرؽ ٟتدكد التنمية؟
 فهل البد من التصريح بو؟

 حدكد التنمية العمرانيةالذم يظهر ٕب أنو البد من تصريح األمانة بدخو٢تا ضمن نطاؽ 
 شكراهلل لكم ش عبدا٢تادم كآمل اإلفادة من بقية ا١تشايخ

 
 مرينألبالنسبة ٕب أكتفي باإلفادة باٟتيز كذلك 

 األكؿ أنو كرد تعميم باعتماد اٟتيز للمناطق اليت ٓب ٭تدد ٢تا نطاؽ عمرا٘ب
البلدية كحددتو قواعد الثا٘ب أف تفسَت األمر السامي ذكر أف ا١تقصود ما ذكره كزير الشؤكف 

 النطاؽ العمرا٘ب.... اْب كىذا يفيد أف ا١تقصود ىو عدـ ٕتاكز موقع األرض ٠تطط التنمية..
كأرفض اإلجابة إذا ذكر أنو داخل اٟتيز العمرا٘ب ا١تؤقت كخارج حدكد التنمية لوجود التناقض 

 حينئذ
------------------------- 

ّْ 
دـ ٕب مصرم يريد الزكاج من فلبينية أسلمت حديثان كبسؤالو زكاج من فلبينية مسلمة حديثا تق

  عن كليها قاؿ: ليس ٢تا ُب السعودية إال أختها كأما أبوىا ففي الفلبُت كما زاؿ كافران.
 السؤاؿ/ ىل أعقد لو كأكوف أنا الوٕب؟ كما االجراءات ُب مثل ىذا؟

 افتو٘ب مأجورين ٤تتسبُت.
عن كضعها فإذا جاءت اإلفادة بنفس ما ذكر ،  ش أبا عمر : يكتب لسفارة ببلدىا 

فالسلطاف كٕب من ال كٕب لو ، تعقد بواليتك داـ فضلك بعد االشارة لئلفادة الواردة 
 إليك/الدبياف

 أاليكتفى بشاىدين؟
 يكتفى بالشاىدين شرعا لكن ىذا اإلجراء لزيادة التوثق كدرءا للتوابع 



 ا١تراة كاف تكوف اقامة الزكج كالزكجو سارية ا١تفعوؿ/أبوزيادالكفيل على زكاج  كالبد من موافقة  
(((()))) 

 إذا سلم ا١تعًتض نسخة من صك اٟتكم ُب نفس اٞتلسة ىل يعد ذلك ٥تالفة للنظاـ اـ ال؟
 

--- 
 تقصد انو البأس ينص ُب ضبط جلسو اٟتكم انو جرل تسليمو نسخو اٟتكم ؟

 بلى
 اٟتكماقصد اف ينص على ذلك اثناء جلسو  

 إذا سلم ا١تعًتض نسخة من صك اٟتكم ُب نفس اٞتلسة ىل يعد ذلك ٥تالفة للنظاـ اـ ال؟
====== 

 ال يكوف مبلحظة تفتيش؟
جرل عمل القضاة على كبل االمرين ، البعض ينص ُب ضبط جلسو اٟتكم على ذلك ، 

جديدة كالبعض يفهم ا١تعًتض بأف عليو االنتظار الستبلـ نسخو اٟتكم ٍب يفتتح جلسو 
 للتسليم ، كىو اسلم كاصوب كخركجا من االشكاالت .

 
 

احد الزمبلء ُب القصيم عمل على الطريقو االكٔب كبعد مضي ا١تدة دكف تقدٙب ا١تعًتض الئحتو 
اكتسب القطعية ، ذىب ا١تعًتض لبلستئناؼ كمنح مهلة جديدة الهنم عللوا بقو٢تم الٯتكن 

 يسلم الصك قبل تنظيمو .
 ا١تضحكات ا١تبكياتىذه القصة من 

 كىل ٭تق لئلستئناؼ ذلك؟!
 قدـ التماس كقبل ، كعللوا هبذا

أرل مبلحظة اإلستئناؼ غَت كجيهو فالنظاـ الشامل يصدر الصك ُب ثوا٘ب كعليو فبل بد اف 
 تضاؼ الئحة تتضمن ذلك حيث اف ُب ذلك تيسَت للناس كسرعة ُب اإل٧تاز



تفتح جلسة جديدة ُب نفس اليـو كيسلم الصك ارل بعد النطق باٟتكم ٮترج الصك مباشرة ك 
كىذا اسلم كأسرع كحىت التًتاكم األحكاـ ا١تعًتض عليها كتنسى كٮتتلط اٟتابل بالنابل 

 كسبلمتكم
التقدـ بإعًتاضة خبلؿ  ألف النظاـ اٞتديد اليعرض اٟتكم كإ٪تا يفهم من لو حق االعًتاض 

 ا١تدة كىذه ا١تادة مشكلة
ؿ ألننا ٨تتاج ألكثر من موظف يعمل فقط على مراقبة التهميشات فهل من حل ٢تذا االشكا
 كالرفع لئلستئناؼ. ..اْب



 المجموعة التاسعة لالستشارات القضائية
((()))) 

  السبلـ عليكم
  أصحاب الفضيلة تقدـ فلسطيٍت ألجل استخراج صك إعالة لوالدتو كإخوانو

 على شهادة الشهودىل ُب ذلك إجراء معُت اـ يستخرج لو مباشرة بناءان 
 كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو
 ما ىو غرضو من ىذا اإلثبات؟

 ألجل نقل كفالة كالدتو كإخوتو عليو
 خطاب من اٞتوازات كشاىدين كمزكيُت

 علما أنو يشًتط ُب ىذا الطلب أف يكوف ا١تعالوف مقيمُت ُب ا١تملكة
 على الغرض منها.إذا عندىم خطاب من اٞتوازات أك أثبت اإلعالة كنص 

 نلزمهم بإحضار ا٠تطاب شيخ عصاـ
  ال يلـز بإحضار خطاب

 يذكر ُب ٪توذج التقدٙب غرضو من الصك كيكفي
األصل كجود ا٠تطاب لكن بعض القضاة من باب التسهيل يكتفوف بالنص على الغرض عند 

 عدـ كجوده.
 بل األصل عدـ ا٠تطاب إال للموظف إذا كاف سيقدـ الصك لعملو

 
(((()))) 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل
 أصحاب الفضيلة ..

 ىل تركف مساكاة ا١تدعي العاـ كا١تدعى عليو ُب اجمللس ..
 أـ ال بأس بتمييز ا١تدعي العاـ ..

 ال تلـز ا١تساكاة
((())) 



 مشاٮتنا :
 إصدار الوثائق ا١تؤقتو ىل يشًتط فيو أف يكوف العقار داخل اختصاص احملكمة ا١تكا٘ب ؟

 يظهر ٕب أنو يشًتطالذم 
 شيخ أٛتد لعلك ٕتد اٞتواب ُب كتاب اإلهناءات الثبوتية

((()))) 
 خبلؼ بُت شخص كمكتب استقداـ
 ىل ىو من اختصاص احملاكم اٞتزائية

 علما أف ُب بنود العقد
 

 أف ا٠تبلؼ اٟتاصل ُب ىذا العقد
 ٭تل ُب ٞتنة مشكلة ُب اإلمارة

 
---- 

 العاـ حسب اختصاصو النوعياألصل أنو من اختصاص القضاء 
 

 ٞتنة االمارة فبلعلم ٕب هبا أما 
 (((؛)؛))

 
  اصحاب الفضيلة

اذا قبلت ٤تكمة االستئناؼ التماس اعادة النظر فهل يعٍت النظر كاٟتكم فقط اـ يدكف مالدل 
االطراؼ كتعاد بدكف حكم لبلستئناؼ علما اف القرار صدر بقبوؿ االلتماس فقط من غَت ام 

 رلطلبات اخ
عادة ٤تكمة االستئناؼ عند قبوؿ التماس اعادة النظر تذكر ماىو موجب قبوؿ االلتماس  

كوجود بينات جديدة ك٨تو ذلك ،، كاف كاف اٟتكم من سلفك فيقولوف دكف التعرض للحكم 
فتقـو بسماع ما استجد كعرضو ٍب تعاد لبلستئناؼ ،، كإف كاف اٟتكم من قبلكم فبحسب 

 مبلغ علمي كاهلل تعأب اعلم توجيو االستئناؼ ، ىذا



 يعاد النظر ُب اٟتكم كفق ماأبداه ا١تلتمس ٍب تنظر ىل يؤثر على اٟتكم أكال
((()))) 

 يا مشايخ ما رايكم ُب الشهادة على االقرار باجملهوؿ ؟
شهد شاىداف على اف ا١تدعى عليو اقر باف ُب ذمتو للمدعي مئة الف كزيادة كا١تدعى عليو 

ملها كيقر ٓتمسُت الف للمدعي كا١تدعي يقوؿ اف ا١تبلغ ا١تدعى بو مئة ينكر الشهادة بكا
 كٜتسوف الف فماذا تركف كجزاكم اهلل خَتا

 
 أما الشهادة فعلى ا١تائة ألف ليست ٣تهولة كأما الزيادة فهي اجملهولة

((()))) 
 جزائي/التماس إعادة النظر/

 التماس إعادة نظر القضايا اٞتنائية:
 ماس كيقدمو لكيكتب طلب الت -ُ 

من  َِٔتنظر ُب اإللتماس من حيث الشكل بناء على األحواؿ ا١تذكورة ُب ا١تادة -ِ
 االجراءات

فإف قبلتو ٖتدد موعدا للنظر ُب ا١توضوع كإف ٓب تقبلو تقرر ذلك ُب ضبطو فقط كترفعو 
 لئلستئناؼ .

و تقرر ذلك ُب تنظر ُب ا١توضوع فإف ٓب ٕتد ُب ماقدمو ا١تدعي مايؤثر على ماحكمت ب -ّ
  الضبط كتلحقو ُب الصك

 
  ىذا عملي بعضو منصوص عليو نظاما كبعضو اجتهاد

بالنسبة ٕب أتبع الضبط بطلب اإللتماس كأنظر إف كاف ينطبق عليو شي من الفقرات الواردة  
بنظاـ اإلجراءات فإف ٓب ينطبق عليو شي فاحكم برد طلبو كأعرضو عليو بالقناعة من عدمها 

 ا١تهلة ا١تتبعة لئلعًتاض كأرفعو للتمييزكأعطيو 
كقبوؿ الطلب من الناحيو الشكليو ىو كوف احملكمو ٥تتصو كمن الناحيو ا١توضوعيو ىل ينطبق 

 عليو شيء من مسوغات طلب االلتماس
((()))) 



 الضوابط ا١تستخلصة من قرارات ا٢تيئة الشرعية لبنك الببلد، أصبحت متاحة للنشر:
http://bit.ly/albiladُّْٓ 

 
 

 نسخة ملٌونة ككاملة لكتاب ا١تعايَت الشرعية، ٓتطو كتنسيق جديد مطابق للمطبوع:
 

http://t.co/ٖXskwPVٖcU 
((())) 

 ؾ حشيش . َُعامة ضد شخص ْتيازتو أصحاب الفضيلة دعول 
كجدت ُب سيارتو كمية اٟتشيش كالسيارة كاقفو ّتانب مزرعة بعيده عن كسط ا١تدينة كا١تدعى 

عليو بلغ عن سرقة السيارة بعد اختفائها بيـو ٍب قاـ صاحب ا١تزرعة بالتبليغ عن السيارة 
 ا١تشبوىة كىي باسم ا١تدعى عليو فتم القبض عليو .

 ١تدعي العاـ ىو تأخر ا١تدعى عليو عن سرقة السيارة ؟أقول أدلة ا
 ىل ثبت اإلدانة ْتقو أك أف تبليغو عن السرقة يكفي لعدـ إثبات ذلك ؟

 ىل عليو سوابق أك ال؟
 ال

 ماداـ أنو أبلغ عن سرقتها فأرل صرؼ النظر عن دعول ا١تدعي العاـ
  الوصف للقضيو غَت كامل

 الشعار الرٝتي كتعرضها ىنا فجيدلو تصور البلئحة بعد حذؼ االٝتاء ك 
.... 

  البلئحة صفحة كملخصها :
أنو عثر على سيارة ا١تتهم كىي كاقفو عند إحدل ا١تزارع هبا عشرة كيلو حشيش كأسلحة فتم 

القبض على صاحبها فقاؿ أف سيارٌب مسركقة كقمت بالتبليغ عنها كنظرا لكوف السيارة بإسم 
 يارة مدة يـو فتوجو إليو االهتاـ ْتيازة اٟتشيش بقصد الًتكيج .ا١تتهم كلتأخره ُب تبليغ سرقة الس

اْتث دفعو بسرقة السيارة كانظر ُب ثبوتو من عدمو.. فإف ثبت فاحكم برد الدعول كاال فتثبت 
 حيازتو ٢تا ٣تردة عن القصد ما ٓب يوجد دليل على قصد الًتكيج

http://bit.ly/albilad1435
http://t.co/8XskwPV8cU


كاإلشكاؿ ىو تركو للسيارة  ترؾ السيارة ليذىب للمشي ُب ٥تطط ٍب عاد فوجدىا مسركقة
 الساعة ٜتس عصرا ٍب عودتو الساعة الثامنو ليبل من ا١تشي !

ىذا ٤تل ريبة ادرس ا١تعاملة جيدا كدقق ُب كقت السرقة كموضع اٟتشيش كاالسلحة كرٔتا ظهر 
 لك بعض القرائن

 
(((())))) 

حجتو مىت حضر)  ُب اٟتكم على الغائب بفسخ نكاحو من ا١تدعية ال يذكر (بأف الغائب على
فاٟتكم ُب حٌقو باٌت كقد ذكر الفقهاء بأف الزكج إذا امتنع من النفقة أك غٌيب مالو كصرب على 

اٟتبس أك غاب موسر عن زكجتو كتعذرت نفقتو عليها فلها الفسخ كأف الفسخ يكوف من 
 اٟتاكم بطلب الزكجة ٍب قالوا: (فإف فٌرؽ بينهما فهو فسخ ال رجعة فيو) كشاؼ القناع

 ّ/ِّٓشرح ا١تنتهى  ٓ/َْٖ
 جيد لكن أال ينص على أف الغائب على حجتو مىت حضر فيما ٮتص ا١تاؿ ؟

 الكبلـ ىنا على فسخ النكاح فقط أما ا١تاؿ فينص على ذلك
((()))) 

 مشاٮتنا الكراـ
حضر رجل كطلق زكجتو ٍب تعطل النظاـ كىو االف مسافر ككالد ا١تطلقة يريد صك الطبلؽ 

 رغم اهنم ٓب يوقعوا ع الضبط فهل اخرج الصك
أحل كالد ا١تطلقة إلدارة تقنية ا١تعلومات بوزارة العدؿ ؛ ألهنم لن يوقعوا على الضبط إذا استلموا 

 الصك
 بل انتظر حىت يعود ا١تطلقال 

 كالد الزكجة بأنو قد يكوف خَتا بأف يقرر الطلق انتهاء العدة كتثت ٢تا البينونة كأقنو 
 قو ُب أم بلد كيرسل الصك للمطلقالا١تطلق أف يثبت طكما أنو بإمكاف 

(((()))) 
 يا مشايخ ما رايكم ُب الشهادة على االقرار باجملهوؿ ؟



شهد شاىداف على اف ا١تدعى عليو اقر باف ُب ذمتو للمدعي مئة الف كزيادة كا١تدعى عليو 
بو مئة كٜتسوف  كيقر ٓتمسُت الف للمدعي كا١تدعي يقوؿ اف ا١تبلغ ا١تدعى ينكر الشهادة 

 الف فماذا تركف كجزاكم اهلل خَتا
---------- 

يقاؿ اف الذكركااف ا١تقريفسرمااقربو كالقوؿ قولو .لكن ىنافيو شهادةعلى مبلغ كالباقي ٣تهوؿ ا
 جانب ا١تدعي ىنااقول ك٭تلف مع الشاىدين كيستحق ماادعى بو .

ٔتجمل كينطبق عليو اقل ما ٭تتملو  الشهادة علي االقرار با١تية ثابت ال٘ب اقيسو علي االقرار
لكن ىل موجب ا١تبلغ متفق عليو بُت الطرفُت كقيمة مبيع اك  كمازاد عليها فغَت ثابت  االقرار 

 قرض اك ٥تتلف اف كاف متفق فأرل توجو اٟتكم عليو با١تية
 يا مشايخ ما رايكم ُب الشهادة على االقرار باجملهوؿ ؟

اقر باف ُب ذمتو للمدعي مئة الف كزيادة كا١تدعى عليو شهد شاىداف على اف ا١تدعى عليو 
ينكر الشهادة بكاملها كيقر ٓتمسُت الف للمدعي كا١تدعي يقوؿ اف ا١تبلغ ا١تدعى بو مئة 

 كٜتسوف الف فماذا تركف كجزاكم اهلل خَتا
 ..     ........ 

ر أقلها أىل ا٠تربة كلو إٓب يفسر الدعى عليو الزيادة فيحكم عليو با١تئة كأقل الزيادة كالذم يقر 
سألت الشاىدين إف كانا من أىل عن أقل الزيادة أك سألت ا١تتداعيُت عن أقلها فإف اتفقا أك 
طلبت من كل منهما البينة على صحة تقريره كلك أف ٖتكم با١تتوسط اٟتسايب لتقريريهما إف 

 ََٓٓفاحكم ب َََُؼ كقاؿ ا١تدعي عليو بلالآ ََََُقاؿ ا١تدعي 
 

بينة كل نن الطرفُت فهيئة النظر كلك أف ال من الشاىدين كالو القدير من الطرفُت ككإٓب ينت
 جراءات ٍب ٗتتار ماتطمئن لو النفس عند التعارضإلٕترم كل ىذه ا

 إف كانت الشهادة موصلة عندؾ فتطلب مزكُت ك٭تكم با١تائة ألف فقط
 لاير كللمدعي ٯتُت ا١تدعى عليو على أنو ليس ُب ذمتو أكثر من مائة ألف

 
((())) 

 ىل ىناؾ مانع نظامي ُب استخداـ اكثر من خاًب شخصي



 االصل اف لك ختم كاحد فاف اردت ثاف فتواصل مع ادارة التوثيق كيعطونك اٞتواب فيما ارل
 كيف يتصور كجود ٗتمُت ذاتيُت للقاضي؟

((()))) 
 أصحاب الفضيلة

نظاـ اال٬تار ا١تنتهي بالتمليك  لدم دعول ضد البنك العريب الوطٍت بشأف استئجار سيارة على
حيث بُت ا١تدعي ُب دعواه أف البنك سحب منو السيارة بسبب التأخر ُب دفع األقساط 

  يطلب ا١تدعي إعادة السيارة أك عمل ٥تالصة هنائية مع البنك.
 كدفع البنك بعدـ االختصاص كأهنا من اختصاص ٞتنة ا١تنازعات ا١تصرفية...

 
لدعول من اختصاص احملكمة العامة أك من اختصاص ٞتنة أصحاب الفضيلة ىل ىذه ا

 ا١تنازعات ا١تصرفية ؟
 كفقكم اهلل

الدعول ا١تذكورة ضد البنك ليست مصرفية بل ٕتارية ْتتة فلذا فهي ليست من اختصاص 
 اللجنة ا١تصرفية .

شيخ شفق بُت البنك ُب دفعو أف موضوع الدعول ناتج عن عقد ٘تويل تأجَتم ًب ابرامو بُت 
ا١تدعي كا١تدعى عليو كقد قاـ ا١تدعي بالتوقيع على عقد التمويل ٔتوافقتو على الشركط 

كاألحكاـ كقد نص العقد صراحة أف يتم حل أم نزاع بُت الطرفُت بواسطة ٞتنة ا١تنازعات 
 ا١تصرفية فما رأم فضيلتكم ؟

ر لدل ٞتنة ما أعرفو من أمر ساـو قدٙب نصو على أف ا١تنازعات ذات الصفة ا١تصرفية تنظ
كأما االشًتاط ُب العقد على أف تنظر اللجنة تلك القضية التجارية فهذا  ا١تنازعات ا١تصرفية ؛ 

استشكاؿ ال أعرؼ جوابو اآلف . كأما عقد التمويل ا١تشار إليو فهذا عقد ٕتارم ْتت كالبنوؾ 
 ريتاف مستقلتاف.٘تارس األعماؿ ا١تصرفية كبعضان من األعماؿ التجارية فلذا فلها صفتاف اعتبا

 إالَّ أف أعما٢تا التجارية تفتقر إٔب إذف من مؤسسة النقد بشركط كضوابط صارمة جدان.
(((()))) 

  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
 



 أصحاب الفضيلة ادعى ا١تدعى العاـ على شخص أنو يتعاطى اٟتشيش .
 فأقر ا١تدعى عليو كأنو سيدٕب با١تعلومات عن ا١تصدر .

 اٟتكم ْتد ا١تسكر فاعًتض .فصدر 
 ابنفصل من كظيفيت كاٟتشيش ما كلتو .ال ئحة كقرر قائالٍب أحضر اؿ

 
 ىل يقبل رجوعو ىذا فيسقط عنو حد ا١تسكر .

 
 
 

 نعم يقبل رجوعو عن اقراره كيعزر ٔتادكف اٟتد
(((()))) 

فما  ُِكِِكُِعاجل جدا " شخص يدعي على مطلقتة ُب حضانة بناتةمنها أعمارىم 
أصحاب الفضيلة فهل تصح الدعول ُب مواجهة امهم اـ تقاـ الدعول على البنات آمل  رام

 افادٌب عاجبلن حيث أهنم ُب ا١تكتب
 البالغات تقاـ عليهن...

 كالقاصرة تقاـ على أمها إذا كانت معها...
((()))) 

 أصحاب الفضيلة
 ٕ/ُُرد االعتبار ىل يكوف عند مصدر اٟتكم السابق حسب ا١تادة 

 ىي من اختصاص اٞتزائية.كىل 
 ىي اهناء من اختصاص العامة كال عبلقة ٢تا بالسابقة بل 

يتقدـ بطلب أب االمارة ٍب ٭تاؿ أب اٞتهة ا١تختصة للتحرم ٍب أب احملكمة ٍب يطلب منو شهود 
 كمزكوف

(((()))) 
  شيخ سبلـ

  لدم قضية شيخنا متهم ْتيازة حبة كاحدة بقصد االستعماؿ



  سوابق ّكعليو 
  سرقة كيابل

  اشتباه تركيج كحيازة مسكر
 سرقة شركات كمصانع

  السنو ٢تذه  ٓ/ِكقد قبض عليو كأكقف بتاريخ 
 األشكاؿ شيخنا باف زكاجو بتاريخ

ٓ/ُّ  
 رأيك شيخنا

 ما عليك من زكاجو طَت ظهره كاسجنو كم شهر
 أبد شيخنا ًب ٖتديد الزكاج كطبعت الكركت

 يؤجل ألسباب ......
 طبعاالعرس 

 ٭تكم عليو شيخنا كال يلتفت لذلك أبدا شيخنا
 ما ٓب يتحقق لديك توبتو كاستقامة حالو فإف ثبت فاجلد كال تسجن نعم 

 عليو ٝتات االستقامة كبكى كأظهر توبتو كندمو
 ىُت دموعو ال تغرؾ اسأؿ عنو عن طريق ا٢تيئة كالعمدة كاماـ ا١تسجد

 ىو موقوؼ نكتفي بسؤاؿ السجن عن ذلك
  شيخنا رأيك فيما لو حكمت عليو بالسجنطيب 

 إٔب قبل تاريخ زكاجو
 ٦تكن

 طيب ياشيخ شيعي كيف أثبت استقامتو؟ .
 اثبت توبتو من سابقتو ال استقامتو

 أحسن اهلل إليك.
((()))) 

 أصحاب الفضيلة/
 ُب النظاـ الشامل:



ـ أف ختم إذا عادت ا١تعاملة من االستئناؼ مصدقة، فهل يهمش على الصك با١تصادقة، أ
 االستئناؼ كاؼ ُب ذلك؟

 يهمش على الضبط كالسجل فقط.
 ىذا ىو السؤاؿ: كيف يهمش على السجل ُب النظاـ الشامل دكف التهميش على الصك؟

 ىو نفس التهميش على الصك
 كتطبع سجبل فقط إف أردت

 اليطبع الصك فقط ضبط كسجل
 

 اؼكاليطيع هتميش الصك اال حاؿ فقد الصك اك تظهَت االستئن
 بد من التهميش على الصكال إذف 
 نعم

 
((())) 

ىل يلـز الكتابة ٢تيئة الطَتاف ا١تد٘ب الستكماؿ اجراءات حجة االستحكاـ اف كاف العقار 
 داخل حدكد التنمية العمرانية ؟ كما ا١تستند ؟

، كُب ذلك تعميم مبٍت على أمر ساـ قبل سنة تقريبا  نعم يلـز
 الستكماؿ إجراءات حجة صادرة قبل األمر ٔتخاطبتها فبل يلـزكىذا ُب الطلب ابتداء أما 

 ىػُِّْ/ ُِ/ ُّب  ُِْْت /   / ُّ
 

((())))) 
ملك زراعي لعدة شركاء مشاع كأحد الورثة يطالب بنصيبو من مورثو ُب ىذا ا١تلك ، علما أف 

١تليوف ا١تلك خإب من األسباؿ عدا كصية بأضحية ألحد الشركاء ، كا١تلك مساحتو تتجاكز ا
 فهل تسمع دعواه ُب قسمة العقار مع كجود الوصية ا١تذكورة ؟

 تسمع
(((())) 



اثبات كقفيو حملل ٕتارم عباره عن جزء من عماره ىل اطلب من ا١تنهي رفع مساحي للمحل اـ 
 اخاطب البلديو اكال؟

  ا١تنهي كا١تدعي ىو ا١تلـز ٔتايصحح دعواه اك اهنائو
 ماقدمو ا١تنهي اك ا١تدعيكىيئو النظر كالبلديو لتدقيق 

 من رفع مساحي
 كاالصل اف التقبل دعول االبصك مبُت فيو اٟتدكد اك كرككي معتمد

 نعم تسمع
::::::: 

لكن ىل لو حق ُب قسمة العقار بناء على طلبو ألف ٚتيع الشركاء كالورثة سيطالبوف ْتقهم 
 مثلو ؟ كالعقار بو كصية مشاعة ألحدىم

 شاسعة كالوصية أضحية فقطعلما أف العقار ذك مساحة 
 الوصية ُب نصيب الشريك كال عبلقة لباقي الشركاء هبا

((()))) 
 طلبات القسمة اليت ٓب ٭تدد ا١تدعي فيها ا١تاؿ ا١توركث
 ذاكرا اف االكراؽ كاٟتصر كالصكوؾ لدل ا١تدعى عليو

 .س/ىل تسمع
 س/لو ٝتعت كٓب ٭تضر ا١تدعى عليو مالعمل.

 ش أبو بدر
 

 ك٭تكم بقدر ما ٭ترر منها كما زاد فيصرؼ النظر عنو لعدـ ٖتريرىانعم تسمع 
 

 تسمع كللمدعي ٖتليف ا١تدعى عليو ُب عدـ كجود تركة غَت ماذكره
 كاهلل أعلم.

 كلكناألكٔب أف يتقدـ أكال بدعول تسليم الوثائق كاألكراؽ لدل احملكمة اٞتزائية
 

 كاهلل أعلم.



((()))) 
 اره كتلفيات العُت ا١تؤجرة ُب دعول كاحدةىل ٬تمع بُت دعول فسخ عقد اج

 أك تكوف ُب دعول مستقلة
 ىذا الظاىر ما داـ سبب االستحقاؽ كاحد

  لكن القاعدة الشرعية ذكرت انو ال٬تمع بُت االجرة كالضماف
فسخ العقد بسبب اف ا١تستأجر ٗتلف عن دفع األجرة ُب كقتها احملدد  حيث اف ا١تؤجر طلب 
 لى ىذه الدعولفهل القاعدة تنطبق ع

 ىل ٬تمع بُت دعول فسخ عقد اجاره كتلفيات العُت ا١تؤجرة ُب دعول كاحدة
..... 

 نعم ٬تمع بينها ألـ ا١تستأجر يضمن ما أتلفو بتعديو اك تفريطو.
أما قاعدة: ال٬تمع بُت االجرة كالضماف.. فهي ال تنطبق ُب ىده ا١تسألة؛ فا١تستأجر أمُت لكنو 

 اك تفريطو.يضمن ما أتلفو بتعديو 
((()))) 

 
((()))) 

 احسن اهلل إليكم أصحاب الفضيلة كنفع اهلل بعلمكم
ٯتٍت يريد أف يزكج ابنتو من ٯتٍت كالبنت غَت موجودة ُب السعودية ىل ييعقد ٢تم كلو أحضر 

 األب ككالة من بنتو بقبو٢تا من الزكاج بفبلف
------------ 

للوكيل ، كمصدقة من اٞتهات ا١تختصة، إذا كانت يعقد ٢تم؛ بشرط أف تكوف الوكالة ٗتوؿ 
 الوكالة صادرة من ا٠تارج

((()))) 
 أصحاب الفضيلة عاجل

 األرش ىو قسط ما بُت قيمة الصحيح كا١تعيب.
ىل ٭تسب الفرؽ أما  ََََّكبعد  َََٓٓعندم قضية حادث كقدرت ُب ا١تعارض قبل 

 ٖتسب النسبة؟



  جب ارجاع مااخذفالوا ََِلاير كاخذ شخص منك  َََُمعك 
 ىي كذا ببساطو

 قولو ]كىو قسط ما بُت الصحة كالعيب أك رده كأخذ الثمن[
فإذا علم ا١تشًتم بالعيب بعد العقد فلو ا٠تيار، كعلى ىذا فلو أف ٯتسك كيأخذ األرش، أك يرد 

 كيأخذ الثمن، كاألرش ىو قسط ما بُت الصحة كالعيب.
ائة كعشرين، ٍب العبد أنو أقطع، فنقوؿ للمشًتم: مثالو: باع عبدا على أنو كامل األعضاء ٔت

أنت با٠تيار إف شئت أف ٘تسك كلك األرش، كإف شئت أف ترد كلك الثمن، فإذا اختار 
اإلمساؾ مع األرش فهنا يقـو العبد لو كاف صحيحا، فلو فرضنا أننا قومناه كىو صحيح 

بُت ٙتن الصحة كالعيب  ٓتمسة عشر ألفا، كقومناه كىو معيب بعشرة آالؼ، فأصبح القسط
الثلث، فثلث ا١تائة كالعشرين ىو أربعوف، كعلى ىذا فعلى البائع أف يرد أربعُت للمشًتم، كىو 

 أرش ذلك العيب.
كقد قاؿ بإثبات األرش اٟتنابلة، كقاؿ األحناؼ كالشافعية كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد أنو ال 

دؿ أىل القوؿ األكؿ بأنو قد فاتو جزء أرش، فإف شاء أمسك كال أرش لو، كإف شاء رد، كاست
من ا١تبيع فاستحق األرش مقابل ذلك اٞتزء الفائت عليو، كقاؿ أىل القوؿ الثا٘ب: إف ىذا 

الشيء الفائت نظَت الشيء الفائت ُب مسألة التدليس، فإنو إذا باعو العبد على أنو كاتب فباف 
باب التدليس،فكذلك العيب، كأما  غَت كاتب فأنتم ال تقولوف بأنو لو األرش، ألف ىذا من 

كونو قد كقع عليو الغرر ا١تتحقق بذلك فإنو يدفعو ٓتيار العيب، فَتد السلعة كلو ٙتنو، كىذا 
القوؿ ىو الراجح كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كالشيخ ابن سعدم، ألف الشارع ٓب 

ا يقدر ٔتاؿ، فكذلك ىنا يذكر األرش ُب ا١تصراة كثبت هبا خيار التدليس مع فوات صفة فيه
 كىو خيار العيب.

 )ُّ/ٓٗشرح زاد ا١تستقنع للشيخ ٛتد اٟتمد (
  معشر الًكراـ :

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
يظن البعض أف أرش العيب ىو فرؽ القيمة بُت قيمة السلعة صحيحة كقيمتها معيبة ، كىذا 

يمة السلعة صحيحة كقيمتها معيبة كفرؽ فهم غَت دقيق ، بل األرش ىو : (النسبة) اليت بُت ق
 بُت فرؽ القيمة كفرؽ النسبة ، مع االشارة أب أف فرؽ النسبة حسب الثمن الذم ًٌب بو العقد



 يوضحو ا١تثاؿ اآلٌب :
ٍب كجد هبا عيبان ، فإننا ننظر لقيمتها ُب السوؽ كىي  ََََٔفمثبلن لو اشًتل سيارة بقيمة 

كلكنو اشًتاىا برخص ) ك قيمتها بالعيب  ََََٖالسوؽ  صحيحة ( كلنفرض أهنا تساكم ُب
% فيعطى ىذه النسبة من القيمة اليت اشًتاىا بو كىي َٓ، فالنسبة إذف ىي ََََْ
، كىذا ىو  ََََْ)ىي األرش كليس ََََّ. فتكوف (ََََّفيكوف نصفها  ََََٔ

 مقتضى العدؿ
 الكبلـ مفركض ُب أرش العيب الوارد ُب أنواع ا٠تيارات

(فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ ؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت : قا
قسط ما بينهما من الثمن فنسبتو إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة مثالو أن يقوم 

المعيب صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة والثمن خمسة عشر فقد نقصو العيب عشر قيمتو 
بعشر الثمن وىو درىم ونصف وعلة ذلك أن المبيع مضمون على فيرجع على البائع 

ننا لو ضمناه  المشتري بثمنو ففوات جزء منو يسقط عنو ضمان ما قابلو من الثمن أيضا وأل
نقص القيمة افضى إلى إجتماع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمتو 

 فوجد بو عيبا ينقصو نصف قيمتو)
((())) 
 بدكف رصيدشيك 

 ُّّْصادر ُب عاـ 
 لايرَََٕٔتلبغ 

 من اختصاص من
--------- 

 إدارة تنفيذ األحكاـ اٟتقوقية
 شيك بدكف رصيد

 ُّّْصادر ُب عاـ 
 لايرَََٕٔتلبغ 

 من اختصاص من
--------- 



 إذا ٓب يصدر بو قرار من كزارة التجارة فهو من اختصاص القضاء العاـ
 استقبالو ْتجة أنو قدٙبدائرة التنفيذ امتنعت عن 

 
 كٓب يصدر بو قرار من كزارة التجارة

 
 

 إذان ىو كرقة دين عادية ، فمن اختصاصنا
 يتقدـ با١تبلغ بدعول ُب ا١توضوع، ك٬تعل الشيك كبينة على صحة دعواه

  اك اذا كاف معو كرقو اعًتاض كعتده مايثبت انو طالب بالشيك خبلؿ ستة اشهر من تارٮتو
 ينتظر قليبل

 اربعو ُٖنو سيتم فتح دكائر ٕتاريو ُب دكائر التنفيذ كسينظركف فيما كاف قبل ال
 كالعمل االف جارم ع التنسيق معهم ُب ذلك

 (((؛))
دعول من ا١تدعي العاـ ضد شخصُت االكؿ متهم باٟتيازه كالثا٘ب بالًتكيج ىل اعيدىا لفرزىا 

 اـ انظر القضيو ......
 بل تنظر 

((()))) 
 األب ُب طبلؽ ابنو ؟ ىل تقبل شهادة

 نعم
 اف كانت شهادة ٖتمل فنعم كاف كانت أداء ففيها تفصيل

((())) 
 

 السبلـ عليكم
أصحاب الفضيلة مصرية أتت عمرة للسعودية كقد تزكج هبا سعودم كعقد بينهما مأذكف 

مصرم كعندما ذىب ا١تأذكف لتوثيق العد رفضوا النو خالف األنظمةا١تصرية ألف النظاـ ا١تصرم 
 يشًتط موافقة السعودية ١تثل ىذا الزكاج



 السؤاؿ ىل تقبل احملكمة دعواىا ُب اثبات الزكاج أك الطبلؽ أك نفقو
  الدخل للثبوت ُب االثبات

 ىو ثابت لكن اثباتو نظاما ىو ٤تل االشكاؿ
 ش د االمُت

 لو تقدمت كطالبت بفسخ النكاح الهنا تضررة اال نقبل دعواىا
  س بسماع دعواىمنعم تقبل كقد كجو اجملل

((())) 
 انا ُب ٤تكمة جزائية

 كردت معاملة للقاضي الذم قبلي
 ُب معاملة حقوقية حكم هبا..

 أف ا١تدعى عليو معسر
 فأمر بسجنو اربعة اشهر استظهار ٟتالو

 
 كاالف بعثوا ا١تعاملة ٕب للنظر ُب مواصلة سجنو

 مارأيكم
.... 

ل سلفو حسب الوجو الشرعي كعليو فينظر يستكمل القاضي ا٠تلف الدعاكل ا١تنظورة من قب
ىل ٘تت الكتابة للجهات ا١تختصة لئلفادة عن حالة ا١تدعي ماليا؟ كىل ٝتع جواب ا١تدعى 

عليهم ُب ا١تصادقة على اعساره كعليو يتم األمر بتمديد حبسو استظهارا ٟتالو أك إطبلقو 
 بكفالة مشددة .

(((())) 
 أصحاب الفضيلة كفقكم اهلل :

طلب رفع يد ا١تدعى عليو عن جزء ٤تدد من قطعة أرض استدخلو ا١تدعى عليو ُب ا١تدعي ي
 صكو . كا١تدعى عليو ينكر أف ىذا اٞتزء ٮتص ا١تدعي .

 



*ا١تدعي ليس لديو سواء أكراؽ قدٯتة بأف أرض كذا ملك لوالده ، كىو يذكر أنو اشًتاىا من 
 كالده قبل كفاتو .

 من قسم ا٠ترباء على طبيعة ا١توقع ا١تدعى بو . *أحضر ا١تدعي رٝتا كرككي كًب تطبيقو
  السؤاؿ :

ما االجراء التإب ىل أطلب من ا١تدعي البينة اليت إف شهدت فببلشك ستتعارض مع بينة 
 ا١تدعى عليو ا١ترصودة ُب حجتو .

 ٍب ىل أطلب من ا١تدعي بينة على شراء األرض من كالده أك ككاالت من الورثة ؟
..... 

 اختصاص مصدر اٟتجة أك خلفوىذه من ال أك
طلبت البينة من ا١تدعي كعرضتها على ا١تدعي عليهم فإف ٓب ال ثانيا اف أقر ا١تدعى عليهم كا

يقدحوا هبا كٓب تتعارض مع بينة اٟتجة بأف تكوف مسندة إٔب زمن بعدىا حكم هبا كإف 
ال كإ يضاح فإف زاؿ التعارضإلتعارضت مع شهود اٟتجة يطلب شهود اٟتجة للمناقشة كا

 يطلب ا١ترجح من شهود كقرائن ٍب اعتبار بينة الداخل كا٠تارج
 كاهلل أعلم

 
 بوركت فضيلة الشيخ .. ًب اٟتفظ لبلستفادة منها ُب اٞتلسة القادمة للقضية بإذف اهلل



 المجموعة العاشرة لالستشارات القضائية
(((())))) 

  ايها ا١تشايخ االعزاء
ُب حالة فصل اٟتكم التعزيرم بالسجن ،ُب قضية كاحدة ، ىل يوجد ٥تالفة نظامية اك شرعية 

 ْتيث يكوف السجن ا٠تاص با٠تلوة مستقبل ، عن سجن ا١تقاكمة . افيدكنا بارؾ اهلل فيكم
 بالعكس اظنو شيخنا افضل كاقول خاصة اف كاف طلب ا١تدعي العاـ فيها منفصبل

 ُب االهتاـ كطلبات العقوبة
 س كاحدة كٓب يعاقب عليها فإهنا تتداخلإذا كاف التعزير ع عقوبة من جن

 كإف كانت من أجناس متعددة فبل تتداخل
 كخاصة اف طلب ا١تدعي العاـ منفصبل .

اذا كنت تقصد فضيلة الشيخ اٟتكم بالسجن على اكثر من جرٯتة ُب قضية كاحدة ( ٥تدرات 
 + دعارة )

ة االخرل من عقوبة فتحكم لكل كاحدة بفًتة ٤تدد من السجن كتشَت ُب اٟتكم باف الفًت 
 السجن تبدأ بعد انتهاء الفًتة االكٔب مثبل كذلك لكي يكوف اٟتكم كاضح للجهات التنفيذية .

(((()))) 
يامشايخ سورم مقيم يريد النكاح من سورية عندىا تأشَتة زيارة ككالدىا ُب درعا كيوجد مع 

 طالب النكاح شهود ع توكيل كالد البنت لزكج اختها بتزك٬تها
 اإلجراء؟كيف 

 كىل ٯتكن عقد النكاح ٢تم
--- 

  إذا كاف القصد كوهنا بتأشَتة زيارة فبلمانع نظامي من العقد ٢تم كٕتدكف برفقو التعميم
 أقصد أمر الوالية
  أقصد أمر الوالية

............. 
 ىذا للقضاة فيو منهجاف : 



فليتقدـ أب احملكمة االكؿ يطلب من الوكيل صكا يثبت الوكالة فإف كاف معو صك كاال  
  إلثبات ككالة غائب

الثا٘ب يضبط النكاح بالضبط ا١تفتوح كيثبت شهادة شاىدم التوكيل ك٬تعلهما شاىدم نكاح 
 أيضا

(((()))) 
 

شخص حصل بينو كبُت زكجتو خبلؼ فخرجت أب بيت اخيها كمعها بناهتا الثبلث كبقيت 
 . سنة ٍب عادت أب منزؿ زكجها 

ينفق على الزكجة كبناهتا طيلة ىذه ا١تدة كيطلب الزاـ الزكج بدفع ما انفقو  ادعى االخ انو كاف
 كقدره عشركف الف لاير.

 انكره الزكج كقاؿ انٍت كنت ارسل النفقة لزكجيت شهريا كصادقتو الزكجة.
كىل تكوف على البت اك نفي  فهل يطلب ٯتُت الزكج ا١تدعى عليو.  ال يوجد بينة للمدعي. 

 العلم؟
 زكجة عن كبلـ أخيهاجواب ال

 بل عن كبلـ زكجها.
 ليس لو ٯتينو كإف شاء ا١تدعي أف يرجع على أختو فتسمع دعواه عليها

 مع االشارة أب أف الزكجة ىنا اف كانت خرجت ببل اذف زكجها فهي ناشز ال ٕتب ٢تا نفقة
 ىل يتم االفهاـ بأف لو الرجوع على االخت.

 ال يلـز فالقاضي ال يثَت نزاعا
  خَتاجزيت 

. اليست الدعول متوجهة ضده خاصة ُب نفقة  كلكن ١تاذا ال تطلب ٯتُت ا١تدعى عليو 
 البنات؟

) فىأىنٍػفىقى عىلىٍيًهمىا غىيػٍريهي (رىجىعى عىلىٍيًو ميٍنًفقه) عى  لىى زىٍكجىةو كىلىٍو اٍمتػىنىعى ًمنػٍهىا) أىٍم النػَّفىقىًة (زىٍكجه أىٍك قىرًيبه
) ؛ أًلىفَّ ااًلٍمًتنىاعى قىٍد يىكيوفي ًلضىٍعًف مىٍن كىجىبىٍت لىوي. كىقػيوًَّة مىٍن كىجىبىٍت عىلىٍيًو. أىٍك قىرًيبو (بًًنيًَّة ريجي  وعو

ًٍلٍك اٍلميٍنًفقي الر جيوعى لىضىاعى الضًَّعيفي    فػىلىٍو ٓبٍى ٯتى
 



 ِِْ/ ّشرح ا١تنتهى 
  جزيت خَتا

متوجهة ضده خاصة ُب نفقة . اليست الدعول  كلكن ١تاذا ال تطلب ٯتُت ا١تدعى عليو 
 البنات؟

  ........  
 ألف الزكجة كىي حاضنة البنتُت أقرت أف من كجبت عليو النفقة كىو الزكج قد أنفق

 كال يصح ألجنيب أف ينفق اال إذا امتنع من كجبت عليو النفقة
((()))) 

ا مشاٮتنا : حكمت ُب قضية ك٫تشت على صك العقار بأنو ٔتوجب صك اٟتكم الصادر من
برقم كتاريخ فقد اصبح العقار ا١تملوؾ باطن ىذا الصك ملك لكل من : كذكرت اٝتائهم .. 
مشاعا بينهم كل حسب نصيبو الشرعي ٍب أرسلتو لكاتب العدؿ لنقل التهميش فأعادىا بأنو 

  البد من ذكر النسبة ا١تئوية لكل مالك للعقار .
 مارأيكم ؟

............. 
 اذكرىا 

((())) 
 نة التعديات .دعول ضد ٞت

 اختصاص من ؟
 ماىي الدعول ؟

 ياشيخ سبلـ يدعي بأف ٞتنة التعديات ازالوا ارضو
 كيطلب منع التعرض للحيازة
 علما بأننا ُب ٤تكمة جزائية

 من اختصاص الديواف
 ىذا ماذكرتو للمدعي 

لتعرض فقاؿ ٕب بأ٘ب جلست عندىم سنة كُب األخَت قالوا ٕب بأهنا من اختصاص اٞتزائية ١تنع ا
 للحيازة



 فليصدركا قرارا
((()))) 

  السبلـ عليكم ؛؛
 أصحاب الفضيلة ..

إذا كانت الشهادة ٮتشى فوات أدائها إما لكرب أك مرض ككاف ذلك قبل رفع الدعول ا١تتعلقة 
 هبا فأين تثبت ؟؟

،،،.......... 
 ُب االهنائي رعاؾ إ٢تي 

 ُٓٔكرمزىا رقمو 
((())) 

 
 اهناء

 عدـ الدخوؿ بالزكجة
 

 ىل يقبل عقبل
 يقبل عقبلن كشرعان...

 كيف سيشهد الشهود
 شهادة نفي

 يشهدكف على حصوؿ العقد كأنو ٓب يقم العرس...
 يشهدكف على اقرار الزكجة اك الوٕب

 كىذا اإلهناء يقدـ للتسليف ألجل قرض الزكاج
ألجل يعطونو إذا كاف العقد قدٙب كذكر ٢تم أنو عقد كٓب يقم العرس يطلبوف منو اثبات لذلك 

 القرض...
 فالشهادة تكوف على ذلك

 اهناء
 عدـ الدخوؿ بالزكجة



 
 ىل يقبل عقبل

 
نعم يقبل كشهادة النفي إذا أضيفت إٔب ما٭تيط بو علم الشاىػد قبلت كالوقت ا١تخصوص أك 

 احملل ا١تخصص كحالة ىذا اإلهناء..
هادة على أف ال ماؿ لو ك ىي (الشهادة على النفي : ال تقبل إال ُب ثبلثة مواضع أحدىا : الش

شهادة االعسار ،الثا٘ب : الشهادة على أف ال كارث لو ،الثالث : أف يضيفو إٔب كقت ٥تصوص  
كأف يدعي عليو بقتل أك إتبلؼ أك طبلؽ ُب كقت كذا فيشهد لو بأنو ما فعل ذلك ُب ىذا 

  الوقت فإهنا تقبل ُب األصح)
 [َْٔ]االشباه كالنظائر للسيوطي 

(((()))) 
 

أصحاب الفضيلة دعول اٟتضانة ىل تقاـ ُب بلد الزكج أك بلد الزكجة؟ علما بأف احملضوف يقيم 
 مع كالده ؟

  للزكجة أف تقيمها ُب بلدىا أك بلد الزكج ..
 من النظاـ اٞتديد .. ِ/  ّٗـ 

((())) 
  باع زيد على عمرك ارض

  فقاـ عمرك ببيعها على خالد
 إلزامو بإفراغ األرض .-ُ خالد االف يدعي على زيد يطلب 

 إثبات حقو ك٘تلكو لؤلرض . -ِ
 

  البلدية تقوؿ ال ٯتكن اإلفراغ اال ٔتخطط معتمد
 كا١تدعي يطلب إثبات التملك

كيذكر اف لديو تعاميم كمستندات سيحضرىا ُب جلسة الغد فيها إلزاـ ا١تدعى عليو بذلك على 
  حد قولو



  فما رأيكم اصحاب الفضيلة
 ؟؟؟؟

اه على من باعو (عمرك) فإذا ٖتقق عجز عمرك عن اإلفراغ فهذا ٔتثابة العجز عن يقيم دعو 
 تسليم ا١تبيع ك٠تالد طلب الفسخ أك االنتظار....

  عمرك حاضر كمقر
 اذف ترل يا شيخ اصرؼ النظر بناء تقرير البلدية

 اثبت التملك كاصرؼ النظر عن االفراغ
 رك كاف بشرط اإلفراغ؟أظن من ا١تناسب التأكد ؛ ىل بيع زيد على عم

 بيع زيد بشرط عدـ اإلفراغ
 إذا ال كجو لطلبو

 يصرؼ النظر عن دعواه بطلب اإلفراغ
  كاترؾ موضوع التملك ال تتعرض لو ُب حكمك ألنو بينو كبُت عمرك كليس لزيد عبلقة بو

 كاهلل أعلم
 ىو ٫تو إثبات التملك كنص عليو ُب دعواه فبل بد من البت فيو شيخنا

 ترل إدخاؿ عمرك ُب القضية كطرؼ ثالث إذا فقد
 كبناء على إقراره ٖتكم بثبوت التملك

 كتفهم اٞتميع أف ىذا اٟتكم لفض النزاع كال يعتمد عليو ُب اإلفراغ
  كيف ترل العبارة يا شيخ

  أشكل علي
 ثبوت التملك ...

 اف الصك ال يفيد التملك ....
 ش أبو سعود

 
 ا١ترافعاتىذه العبارة منصوص عليو ُب نظاـ 

 اٟتكم يفيد التملك
 لكن ال يفرغ منو كال بناء عليو



 
 كالدعول اليت على عقار ليس عليو حجة استحكاـ

(((()))) 
 زكج عقد على امرأة كقبل الدخوؿ هبا رفض كالدىا تسليمها للزكج كطلب منو الطبلؽ..

كلكن كالدىا رفض ادعى عليها الزكج باالنقياد كحضرت الزكجة ككالدىا كأبدت عدـ ٦تانعتها 
 فحولتهم على الصلح مع ٖتديد حكمُت من قبل الزكج ككالد الزكجة..

 ىل إجرائي صحيح؟
 ىل يلـز الزكج رفع دعول مستقلة على الوٕب أـ أف إدخالو ُب الدعول مناسب؟

...... 
 

 ؼ بُت الزكجُت فقط.البعث اٟتكمُت شرع ُب حق اْب
 
هنا مكلفة فإف اعتذرت ٔتنع ألدعول ضد الزكجة لذا فإف ا١تناسب كاهلل أعلم أف تنظر ال  

ب ُب الدعول كيدكف جوابو كينصحو بعدـ التعرض للمدعي كزكجتو فإف ألكالدىا ٢تا فيدخل ا
ٖتيلو مع ا١تدعي ١تكتب الصلح كتدكف قرار مكتب الصلح فإف استجاب أك ذكر ال استجاب كإ

على كالدىا بعدـ منع ا١تدعي من نقياد ك إلفاحكم على ا١تدعى عليها باال مايربر موقفو شرعا كإ
 زكجتو كعدـ التعرض ٢تما كعاملهم ٔتقتضى تعليمات التمييز

((()))) 
 أصحاب الفضيلة

 #باع زيد على عمرك عمارة سكنية
 #توُب زيد كٓب يفرغ العمارة باسم عمرك

 #تقدـ عمرك للمحكمة بطلب إثبات البيع كاإلفراغ لو
 جزءان من العمارة موقوؼ#دفع ككيل كرثة زيد بصحة البيع كأف 

 #بعد البحث تبُت أف زيد كتب كرقة يوقف فيها جزءان من العمارة
 كالوقف كاف قبل البيع

 #زيد ىدـ مسجدا ىو من بناه فهو شيخ قبيلة كجعل اٞتزء من العمارة عوضا عنو



 #ٍب إف زيد شيد جامعا أكرب كأفضل من ا١تسجد ا١تهدـك
ن العمارة فأفادك٘ب بأف اٞتامع اٞتديد ليس عوضا عن #خاطبت األكقاؼ حوؿ كقفية اٞتزء م

 ا١تسجد ا١تهدـك كيطالبوف بإثبات كقفية اٞتزء باسم األكقاؼ
 مارأيكم أرشدك٘ب كفقكم اهلل

 كما جواب عمرك عما ذكره ككيل الورثة ٓتصوص الوقفية كأهنا ٘تت قبل البيع .
يما ٮتص ا١تشًتم كلو ا٠تيار بطلب اف صح الوقف للجزء من العمارة فياٌب ىنا تفريق الصفقة ف

الفسخ كالف ا١تشًتم للشراء ىو من طلب االثبات فيكوف طلب اثبات اٞتزء الوقف ُب 
 مواجهتو

يقوؿ ال نعلم عنها شيئا إال بعد كفاة البائع كجدنا كرقة ٓتط يده تتضمن كقفية جزءان من 
 العمارة

عيد الذم ّتوار منزلو إال أنو ٓب تتم كقد طلب زيد حاؿ حياتو إثبات الوقفية كضمها ١تسجد ال
 ا١توافقة ألف مصلى العيد ليس عليو صك كحفظت ا١تعاملة ُب األكقاؼ

 كبعد ذلك ْتوإب ٜتس سنوات باع كامل العمارة كٓب ٮترب البائع عن الوقف
فإف ثبت أف ا١تبيع فيو جزءه موقوؼ  البد من إجراء الوجو الشرعي فيما ٮتص جزئية الوقف ؛ 

 فهنا كما ذكر الشيخ صاّب حيث اشتمل البيع على ما يصح بيعو كما ال يصح. مسبقان 
 ىو تقدـ لؤلكقاؼ بطلب كقفية اٞتزء

 كٓب تتم ا١توافقة
 فهل يعترب أنو أكقف

 ا١توضوع دقيق
 ك٭تتاج إٔب تدقيق

 
 قد تكوف رغبة ُب الوقف

 كقد يكوف طلبان ٓب يتم
 كقد يكوف كقفان منجزان 

 
 عي ُب ىذه اٞتزئية كىي عصب ىذه القضية ؛ كما بعدىا سهل .فلذا ٬ترل الوجو الشر 



كأخذ االرش  -دكف الوقف-إذا ثبت الوقف فلعمرك ا٠تيار بُت إمضاء العقد ُب باقي العمارة 
 عما نقص بسبب الوقف

 أك الفسخ كالرجوع بالقيمة على الًتكة ....
 بشرط تقدـ الوقف على البيع..

 أظنها رغبة ُب الوقف
 القبيلة كيهدـ كيبٍت كال أحد يسألو عن أفعالوألنو شيخ 

 كمساحة اٞتزء صغَتة
 كا١تشًتم كضع فيها معداتو كٓب يعًتض عليو أحد

 الورثة اليعلموف عن الوقف أم شيء فقط يريدكف أف يسلموا من األكقاؼ
 ىل الورقة اليت كتبها ا١توقف تكفي إلثبات الوقف

 كإذا ثبت ىل لو شراؤه
 االنتفاع بولصغر مساحتو كعدـ 

(((())))) 
 

 ُب األحكاـ التعزيرية اٞتنائية
 

 ىل ٩ترج قرارات ؛ إعماالن لػ: (بقاء ما كاف على ما كاف)
 

 أك ٩ترج صكوؾ ؛ إعماالن للنظاـ اٞتديد
 العمل اف ٗترج صكوؾ حسب النظاـ اٞتديد

(((())))) 
 ّٖا١تدعي العاـ طلب تطبيق ا١تادة 

 َٔكنزلت عنها ٔتوجب ا١تادة
 ت بسجن ا١تدعى عليو ستة أشهركحكم

 
 كحكمت با١تنع من السفر ٜتس سنوات



 
  كاإلستئناؼ
 كثَت يقوؿ ١تاذا 

 السجن سنتُت فأقل ٯتنع من السفر
 سنتُت فقط

 )ٔٓالسجن أكثر من سنتُت ٯتنع من السفر مدة ٦تاثلة لسجنو كفقان (
 من نظاـ مكافحة ا١تخدرات.

((()))) 
التقارير الطبية الصادرة ُب توصيف اإلصابات ُب القضايا لدم استفسار أصحاب الفضيلة عن 

بد من طبيبُت مسلمُت ، مع ذكر ال اٞتنائية ،ىل يكتفى بتقرير معد من طبيبة مسلمة فقط أـ 
 ف الطب الشرعي لدينا طلب منا ا١تستند على ذلك ..ألا١تستند النظامي 
 جزاكم اهلل خَتا

ف ا١توقع علي التقرير للقضاة فيو طريقاف من قاؿ ٓتصوص التوقيع علي التقارير الطبية اشوؼ ا
كمن قاؿ انو رجل خربة ٮترب ٔتوجب  انو شاىد فيطلب شاىدين يوقعاف احملضر لبلخذ بو 

مالديو من خربه فيكفي الواحد ككلما زاد كاف افضل فمثبل ٖتليل ا١تادة ا١تخدره كاحتوائها علي 
كلعل االخوة يعقبوف علي ا١توضوع  عدالتو مادة ٥تدرة كيذكرىا باٝتها فهذا ٠تربتو كيكفي 

 نستفيد
((()))) 

تقدـ إب مواطن سعودم يرغب بالزكاج من ابنة عمو كاليت ال يوجد ٢تا كٕب كال قريب سواه 
 كاكالده ..

 كقد تأكد من ذلك من اىل اٟتي ا١توثوقوف ..
 

ا ىويو كقد افهمتو كقد قاربت ىذه ا١ترأة سن االربعُت كىي عنده كا١تشكلو انو ال يوجد لديه
  بضركرة تصحيح كضعها كلو ببطاقة نازح الف كالدىا كاف كذلك كمضى سنة كٓب يراجع

 
 ما اٟتل ُب تفريطو ْتقها ، كُب زكاجها منو اف رضيت بو .



ككذا كٕب) امرأة (ٖتل لو كابن عم كمؤب كحاكم إذا أذنت لو) بنت عمو أك عتيقتو أك من ال 
أف يتؤب طرُب العقد، ١تا ركل البخارم عن عبد الرٛتن بن عوؼ أنو كٕب ٢تا ُب تزك٬تها فيصح 

قاؿ ألـ حكيم بنت قارض إٔتعلُت أمرؾ إٕب؟ قالت: نعم. قاؿ: قد تزكجتك كألنو ٯتلك 
 ْٓٔ/  ِاإل٬تاب كالقبوؿ فجاز أف يتوال٫تا كما لو زكج أمتو عبده الصغَت. شرح ا١تنتهى 

كما ذكرت يا شيخ ، لكن كاجراء نظامي ٔتن   ال ريب عندم ُب ىذا كىو كليها ببل شك
 الىوية ٢تا ، كأقرب الناس ٢تا قد فرط ُب ذلك

 ارل اف تكتب للمحافظة١تعاٞتةكضع ا٢توية
 حرج على احملكمةالاماالزكاج فهوحق ٢تاكٓب تراجع ىي ؼ

((()))) 
 ا١تشائخ الفضبلء

  
 غ إثباتو ؟؟؟كردنا من اٟتقوؽ ا١تدنية طلب إثبات عدـ تركة ىل ىذا الطلب سائ

 ىل ثبت إعساره من قبل كاشًتطت ٞتنة السداد بالداخلية إثبات عدـ كجود تركة ؟
 على كل حاؿ يناقش ا١تراجع

 مورالكتتضح ا
 صل عدـ اثبات مثل ذلكالفاالكا

 ٭تتاجو للجمعيةأب تساعدعلى الزكاجالحسب الطلب فمث
 اكالضماف ك٨توذلك

إعسار ك بعضها ليس فيها كتأٌب ىذه أتت معامبلت بكبل اٟتالُت بعضها فيها صكوؾ 
الطلبات من اٟتقوؽ ا١تدنية للسداد عن ا١تعسرين يستندكف فيو على قرار من كزير الداخلية نص 

 فيو أف يثبت شرعان عدـ كجود تركة
فبل مانع من اثبات أنو ٓب ٮتلف تركة ٯتكن  من توُب من ا١تدينُت سواء ثبت اعساره أك ال ؛ 

 كيتؤب اإلهناء ُب ذلك ككيل الورثة.سداد الغرماء منها ؛ 
(((()))) 

زكجة تطلب الفسخ كليس لديها بينة سول رسالة جواؿ مرسلة من جواؿ زكجها على جوا٢تا 
 تتضمن تطليقو ٢تا ؟



 ما رأم أصحاب الفضيلة ؟
 

 يعرض عليو فإف أنكر كالبينة ٢تا سول ذلك ردت دعواىا إثبات الطبلؽ
  ال جلسةاإلشكاؿ أنو متهرب كٓب ٭تضر ك 

 ـ ٕٓ/ْاطلبو بالقوة اٞتربية 
  حضره بالقوة اٞتربيو

  فللقاضي سلطو تقديريو ُب ذالك
 خاصو اكف احضاره يًتتب عليو رفع مظلمو
 خاصو اف تبلغ مرة اك رفض استبلـ التبليغ

((()))) 
لدم استفسار أصحاب الفضيلة عن التقارير الطبية الصادرة ُب توصيف اإلصابات ُب القضايا 

بد من طبيبُت مسلمُت ، مع ذكر ال نائية ،ىل يكتفى بتقرير معد من طبيبة مسلمة فقط أـ اٞت
 ف الطب الشرعي لدينا طلب منا ا١تستند على ذلك ..ألا١تستند النظامي 
 جزاكم اهلل خَتا

............ 
ٛتو نعم ٘تفي شهادة الطبيبة ألف ما ٮتتص ٔتعرفتو اىل ا٠تربة يكفي فيو كاحد نص عليو اٛتد ر 

 اهلل
((())) 

مشاٮتنا : استكملت نظر قضية خلفا للقاضي السابق بعد أف عقد فيها ثبلث جلسات ؛ ٍب 
اٞتلسة األكٔب كىي اٞتلسة الوحيدة اليت  حكمت فيها ضد ا١تدعى عليو حضوريا ٟتضوره ُب 

ف حضر فيها كتبلغ هبا للجلسة البلحقة ؛ األشكاؿ أنو بناء على قرار االستئناؼ تبُت ٕب أ
ضبط ىذه اٞتلسة ٓب يوقعو إال ا١تدعي دكف القاضي كال ا١تدعى عليو مع أنو أشَت إٔب حضوره 

 ّ/ُٔٔكجوابو ، كسؤإب أف ا١تادة 
أشارت إٔب أنو إذا ٓب يكن الضبط موقعا من ا١تًتافعُت فتعاد ا١ترافعة من جديد ؛ فهل أرجع  

 ا١تملكة أـ ماذا ؟عما حكمت بو كاٟتاؿ أف ا١تدعى عليو اآلف قد سافر خارج 
 * ا١تعاملة رفعت لبلستئناؼ بعد تعذر تبليغ ا١تدعى عليو بنسخة اٟتكم .



............... 
نعم ترجع بارؾ اهلل فيك ألف ىذا االجراء الشكلي يؤثر ُب بطبلف اٟتكم ألف اٟتكم مستند  

 طريق ا٠تارجيةاليو لكن ٯتكنك تصحيح اٟتكم باعتباره غيابيا كتبعث صورة للمدعى عليو عن 
(((()))) 

(((()))))) 
 مشاٮتنا
 استشارة

 حادث مركرم نتج عنو كفاة ا١تصدـك كأدين الصادـ مائة با١تائة .
 ا١تدعى عليو ينكر النسبة كيدفع بأف شخص اعًتض لو كا٨ترؼ بسيارتو كصدـ الشخص .

 من أسباب اإلدانة سرعة ا١تدعى عليو كعدـ كجود رخصة معو .
 ك ؟فما العمل بعد ذل

 كال يوجد للمدعى عليو بينة على دفعو
 نو ا١تباشر للصدـألماداـ ليس عنده بينة فتثبت النسبة عليو 
 ىل أحضر معدم التقرير أـ يكتفى بو .

 الداعي ٟتضور معدم التقرير
((((())))) 

 السبلـ عليكم أصحاب الفضيلة
العلماء كالفقهاء عن  لدم قضية ا١تدعي العاـ يطالب فيها باٟترابة ، كلكٍت كجدت ُب كبلـ

 حد اٟترابة بأنو اليقاـ إال على قطع الطريق أك حاؿ السطو ..
أما ا١تتهم لدم فهو قد ارتكب جرٯتة عبارة عن استدراج حدث بالقوة من عند بيتو كهتديدة 

 بالسبلح األبيض كفعل الفاحشة دكف اإليبلج ..
ـ توفر شركطها كتعزيره ، كلو فما رأم أصحاب الفضيلة ُب صرؼ النظر عن حد اٟترابة لعد

 حىت بالقتل أك سجنو مدة طويلة ؟
 فاٟتد ٓب تتوفر شركطو .

 
-- 



 كىناؾ من العلماء من جعل األعراض ٦تا ٭تد فيها ألهنا أعظم من ا١تاؿ.
فإف ثبت لك اٞتـر فأنت تقًتح عقوبتو من بُت العقوبات ا١تنصوص عليها، كراجع ُب ذلك قرار 

 ا٢تيئة.
 فاصرؼ النظر كاحكم ٔتا تراه مناسبا لزجره كردع أمثالو.كإف ٓب يثبت 

 اٟترابة تشمل االعتداء على العرض ٖتت هتديد السبلح.. كنص على ذلك الفقهاء ..
فيما أذكر نص عليو صاحب الكشاؼ عند تعريفو للحرابة، فذكر أهنا االعتداء على ا١تاؿ أك 

 العرض .... إٔب آخره.
 لديكم أك ببينة ..كثبوت اٞتـر إما بإقراره 

 جزائي/حرابة/قرار ىيئة كبار العلماء بقتل احملاربُت/
بياف من ٣تلس ىيئة كبار العلماء بببلد اٟترمُت الشريفُت ا١تملكة العربية السعودية برئاسة  

 الشيخ عبد العزيز بن باز رٛتو اهلل قرار ُب قتل احملاربُت ، جاء فيو :
 إ

أىل العلم من األحكاـ الشرعية تدكر من حيث اٞتملة على " لقد اطلع اجمللس على ما ذكره 
كجوب ٛتاية الضركريات ا٠تمس كالعناية بأسباب بقائها مصونة سا١تة ، كىي : الدين كالنفس 

كالعرض كالعقل كا١تاؿ ، كقدر تلك األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم االعتداء على 
وا٢تم كما تسببو من التهديد لؤلمن العاـ ُب حرمات ا١تسلمُت ُب نفوسهم أك أعراضهم أك أم

 الببلد .
 

كاهلل سبحانو كتعأب قد حفظ للناس أدياهنم كأبداهنم كأركاحهم كأعراضهم كعقو٢تم ٔتا شرعو 
من اٟتدكد كالعقوبات اليت ٖتقق األمن العاـ كا٠تاص ، كأف تنفيذ مقتضى آية اٟترابة كما حىكىمى 

اربُت كفيله بإشاعة األمن كاالطمئناف ، كردع من تسوؿ لو نفسو بو صلى اهلل عليو كسلم ُب احمل
 اإلجراـ كاالعتداء على ا١تسلمُت .

 
قىتػَّليوا إذ قاؿ اهلل تعأب : ( ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػي 

نيىا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّ  ؼو أىٍك يينفىٍوا ًمٍن األىٍرًض ذىًلكى ٢تىيٍم ًخٍزمه ُب الد  عى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلى
 . ّّكى٢تىيٍم ُب اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه ) ا١تائدة/



 
ـى رىٍىطه ًمٍن عيٍكلو  عىلىى النَّيبِّ  كُب الصحيحُت كاللفظ للبخارم عىٍن أىنىسو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى : قىًد

ًدينىةى (أم أصاهبم مرض) فػىقىاليوا : يىا رىسيوؿى  انيوا ُب الص فًَّة فىاٍجتػىوىٍكا اٍلمى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كى
اللًَّو ،  اللًَّو ، أىٍبًغنىا رًٍسبل ( أم اطلب لنا لبنان ) فػىقىاؿى : مىا أىًجدي لىكيٍم ًإال أىٍف تػىٍلحىقيوا بًًإًبًل رىسيوؿً 

نيوا كىقػىتػىليوا الرَّاًعيى كىاٍستىاقيوا الذٍَّكدى   ( اإلبل ) فىأىتىى فىأىتػىٍوىىا فىشىرًبيوا ًمٍن أىٍلبىاهًنىا كىأىبٍػوىا٢ًتىا حىىتَّ صىح وا كىٝتًى
تػىرىجَّلى النػَّهىاري ( أم ارتفع النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الصَّرًيخي ، فػىبػىعىثى الطَّلىبى ُب آثىارًًىٍم ، فىمىا 

يىٍت فىكىحىلىهيٍم ، كىقىطىعى أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍرجيلىهيٍم ، كىمىا حىسىمىهي  ٍم ، ٍبيَّ ) حىىتَّ أيٌبى هًبًٍم فىأىمىرى ٔتىسىاًمَتى فىأيٛتًٍ
ا سيقيوا حىىتَّ مىاتيوا . قىاؿى أىبيو ًقبلبىةى  : سىرىقيوا كىقػىتػىليوا كىحىارىبيوا اللَّوى كىرىسيولىوي  أيٍلقيوا ُب اٟتٍىرًَّة يىٍستىٍسقيوفى فىمى

. 
 

 كبناء على ما تقدـ فإف اجمللس يقرر األمور التالية :
 

أ ػ إف جرائم ا٠تطف كالسطو النتهاؾ حرمات ا١تسلمُت على سبيل ا١تكابرة كاجملاىرة من 
 سبحانو ُب آية ضركب احملاربة كالسعي ُب األرض فسادان ا١تستحقة للعقاب الذم ذكره اهلل

ا١تائدة ، سواء كقع ذلك على النفس أك ا١تاؿ أك العرض ، أك أحدث إخافة السبيل كقطع 
الطريق ، كال فرؽ ُب ذلك بُت كقوعو ُب ا١تدف كالقرل أك ُب الصحارل كالقفار كما ىو الراجح 

 من آراء العلماء رٛتهم اهلل تعأب .
 

عى إٕب قوـه خرجوا ٤تاربُت إٔب رفقة فأخذكا منها امرأة قاؿ ابن العريب ٭تكي عن كقت قضائو : ريفً 
مغالبة على نفسها من زكجها كمن ٚتلة ا١تسلمُت معو ، فاحتملوىا ، ٍب جد فيهم الطلب 

فأيخذكا كجيء هبم ، فسألت من كاف ابتبل٘ب اهلل بو من ا١تفتُت فقالوا : ليسوا ٤تاربُت ! ألف 
الفركج ! فقلت ٢تم : إنا هلل كإنا إليو راجعوف ! أٓب تعلموا أف اٟترابة إ٪تا تكوف ُب األمواؿ ال ُب 

اٟترابة ُب الفركج أفحش منها ُب األمواؿ ؟! كأف الناس كلهم لَتضوف أف تذىب أموا٢تم كٖترب 
من بُت أيديهم كال ٭ترب ا١ترء من زكجتو كبنتو ، كلو كاف فوؽ ما قاؿ اهلل عقوبة لكانت ١تن 

 يسلب الفركج . انتهى .
 



ب ػ يرل اجمللس ُب قولو تعأب : ( ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب األىٍرًض 
 )فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلؼو أىٍك يينفىٍوا ًمٍن األىٍرًض 

 
للتخيَت كما ىو الظاىر من اآلية الكرٯتة . كقوؿ األكثرين من احملققُت من أىل العلم  أف ( أك )

 رٛتهم اهلل .
 

ج ػ يرل اجمللس باألكثرية أف يتؤب نواب اإلماـ ػ القضاة ػ إثبات نوع اٞترٯتة كاٟتكم فيها ، فإذا 
٥تَتكف ُب اٟتكم فيها ثبت لديهم أهنا من احملاربة هلل كرسولو كالسعي ُب األرض فسادان فإهنم 

بالقتل أك الصلب أك قطع اليد كالرجل من خبلؼ أك النفي من األرض ، بناءن على اجتهادىم 
، مراعُت كاقع اجملـر كظركؼ اٞترٯتة كأثرىا ُب اجملتمع كما ٭تقق ا١تصلحة العامة لئلسبلـ 

ابن العريب ا١تالكي كا١تسلمُت إال إذا كاف احملارب قد قتل فإنو يتعُت قتلو حتمان كما حكاه 
إٚتاعان ، كقاؿ صاحب اإلنصاؼ من اٟتنابلة : " ال نزاع فيو " انتهى من ْتث ٢تيئة كبار 

 ) .ُْٗ-ُِٗالعلماء بعنواف : "اٟتكم ُب السطو كاالختطاؼ كا١تسكرات" (ص 
(((()))) 

 جزائي/حرابة/ىل قصد ا١تاؿ شرط/
رأم احملققُت ابن تيمية كابن القيم كالبن اٟترابة اليشًتط ٢تا قصد ا١تاؿ كىو الصحيح كما ىو 

العريب كبلـ نفيس ُب ىذا كاليوجد ام دليل على تقييد اٟترابة بقصد ا١تاؿ بل ذكر ابن تيمية 
 اف اٟترابة ُب العرض اعظم من ا١تاؿ كىو الصحيح كقد جرل عليو العمل منذ زمن

اٟترابة مآب يكن ىناؾ ريبة ُب يرل الشيخ عبداهلل بن خنُت اف الرجوع عن اإلقرار اليقبل ُب  
اإلقرار يقوؿ كىو ماكاف عليو عملنا ُب القضاء كقد حكمنا بذلك عدة مرات كٓب نقبل الرجوع 

عن اإلقرار كقد ناقشتو ُب ىذه ا١تسائل كثَتا لتمحيص رأيو كىذا مانتهى إليو حفظو 
 اهلل/عبداٟتكيم الريس

وهنا على ماؿ ، كال يلـز السبلح على الصحيح ش أباعمر : دمت موفقا ، ال يلـز ُب اٟترابة ك 
بل ذكر ا١ترداكم ُب اإلنصاؼ ركاية ُب ا١تذىب أف القوة البدنية تقـو مقاـ السبلح ، كقبوؿ 
الرجوع عن اإلقرار ُب اٟترابة ٤تل نزاع كيرجح الشافعية عدـ قبولو ، كقد حكمنا بذلك كلو 

نصوا على أف بلوغ مقصود اٟترابة بانتهاؾ  سابقا ، كال تساىل ُب األعراض ، كما أف الفقهاء



العرض أك أخذ ا١تاؿ كصف طردم ال يعلق اٟتكم عليو ، كإ٪تا مناط اٟتكم ٖتقق صورة اٟترابة 
، كىي متحققة فيما عندؾ ، كلئن درأت اٟتد فبل تًتدد ُب جز رؤكسهم تعزيرا ، كتب اهلل 

 أجرؾ ./علي الدبياف
و : دفع إٌٕب قوـه خرجوا ٤تاربُت إٔب رفقة فأخذكا منهم قاؿ ابن العريب ٭تكي عن كقت قضائ 

امرأة مغالبة على نفسها من زكجها كمن ٚتلة ا١تسلمُت معو فيها فاحتملنها ٍب جىٌد فيهم الطلب 
فأيخذكا كجيء هبم فسألت من كاف ابتبل٘ب اهلل بو من ا١تفتُت فقالوا : ليسوا ٤تاربُت ؛ ألف 

ال ُب الفركج فقلت ٢تم : إنا هلل كإنا إليو راجعوف !. أٓب تعلموا أف اٟترابة إ٪تا تكوف ُب األمواؿ 
اٟترابة ُب الفركج أفحش منها ُب األمواؿ ، كأف الناس كلهم لَتضوف أف تذىب أموا٢تم كٖترب 

من بُت أيديهم ، كال ٭ترب ا١ترء من زكجتو كبنتو كلو كاف فوؽ ما قاؿ اهلل عقوبة لكانت ١تن 
 يسلب الفركج )

.............................. 
للعلم ش أباعمر : تعليقا على صغر سن اٞتناة ككوهنا أكؿ مرة ، فقد سبق لنا اٟتكم على  

سنة كىي ا١ترة األكٔب ، غالب امرأة على عرضها يريد  ُٖجاف ْتد اٟترابة كًب تنفيذه ، عمره 
فهرب ، ٍب قبض عليو . فما اغتصاهبا ، بعد دخولو عليها ُب بيتها ، كٓب يتمكن لقوة ٦تانعتها 

 داـ مكلفا فاٟتكم متجو ، كإذا ٖتققت الصورة فبل نظر ىل عليو سوابق أكال ./علي الدبياف
 ا١تشكل يا شيخنا رجوعهم عن اقراراهتم 
ال يقبل الرجوع على الصحيح لتعلق حقوؽ اآلدميُت ْتد اٟترابة ككوهنا ىي ا١تغلب فيو ، ال  

، كتذكركف أنو مفصل فيبعد الكذب فيو . كقد نص الشافعية ُب سيما كأنتم من صدؽ اإلقرار 
 ا١تهذب كغَته على عدـ قبوؿ الرجوع ُب اإلقرار ُب اٟترابة فراجعو/علي الدبياف

(((()))) 
لدم إذف بيع كقدرت قيمة العقار ٔتائة كٜتسة كثبلثُت الف حسب قرار ىيئة النظر ؛ كٓب يتقدـ 

 حملكمة سول مشًتم كاحد ٔتائة كعشرين الف لايربعد اإلعبلف باٞتريدة كعلى باب ا
---------- 

عادة إذا كاف عقار كرثة كمن ضمنهم قصار ككافقوا ع ا١تبلغ فإ٘ب أعرض ع ا١تشًتم أف يشًتم 
 نصيب القاصرين من أصل ماقررتو ىيئة النظر كالبقية ع مااتفقوا

(((()))) 



  مدع يدعي على عمالو اجنبيو ٔتبالغ ماليو
  ب الكتابو للداخليو ١تنعهم من السفر خشيو ىرهبمكطلب ٓتطا

كقد رأيت الكتابو للمحافظ هبذا مع اشًتاط دفع مبلغ مإب كضماف من ا١تدعي اف ثبت عدـ 
  صحة دعواه

  فهل ٢تذا االجراء كجو يدعمو نظاـ امل تزكيدم بذالك
 كدمتم سا١تُت

 د األمُت،
 فرمن نظاـ ا١ترافعات ُب ا١تنع عن الس َِٖا١تادة 

((()))) 
  يامشايخ

 اٟتكم بالسجن ُب ا١تخدرات
 كىو على رأس العمل
 مىت يفصل بذلك ؟

 ىل ىي ستة أشهر مثبلن فمافوؽ ؟
 أبا أنس

يفصل ا١توظف بعد سنة ما ٓب تكن جرٯتة ٥تلة بالشرؼ فيفصل كلو حكم بيـو كاحد بقوة 
 النظاـ

((()))) 
من نظاـ مكافحة ا١تخدرات  ُْا١تادة  عاجل : مشاٮتنا الكراـ ا١تدعي العاـ يطالب بتطبيق

على ا١تدعى عليو لقاء هتريبو القات لئلستعماؿ الشخصي ماكزنو تسعمائة كثبلثة عشر اٞتراـ 
 ىل تغَت شيء بالنسبة لعقوبة القات؟؟ ُّّْالدعول قدٯتة بتاريخ 

. … 
 اـ .نعم تثبت إدانتو فقط كعقوبتو راجعة لوٕب األمر كما ىو شأف ا١تخدرات قبل النظ

…… 
آب يأٌب تعميم يذكر اف ا١تقصود ىو إثبات اإلدانة كتقرير العقوبة من القاضي حسب قرار 

 ٣تلس الوزراء قبل نظاـ مكافحة ا١تخدرات ٓتصوص القات



 بلى
 اذا على فضيلة الشيخ مبلحظة ذلك كإٟتاؽ استدراكو بالقركب

 َِٕٓأك  َِٔٓكاآلخر رقم  ُُقرار ٣تلس الوزراء رقم
(((()))) 

 السبلـ عليكم:
  ككيل شرعي تقدـ ْتجج استحكاـ

 ىل يقيد بثبلث معامبلت فقط أـ نستقبل منو ٚتيع اٟتجج؟
…… 

 كعليكم السبلـ
 من نظاـ احملاماة ُٖالتقيد بثبلث معامبلت ىو ُب القضايا استنادان للمادة 

 كأما حجج االستحكاـ فهي إهناء فاألصل عدـ التقيد بالثبلث هبا
(((())))) 

 بناأحبا
  تقدـ الوٕب يطلب اذف رىن عقار

 
 كباالستفسار منو قاؿ

 العقار باسم شخص كنريد شراءه كافراغو باسم القصر كتطبيق القرض عليو
 

 السؤاؿ : العقار االف ليس باسم القصر
 ىل يسوغ اذف الرىن كاٟتالة ىذه

 
--- 

 
 يكوف إذف شراء كإذف رىن معا ُب إهناء كاحد

(((()))) 
 ىل اٟتدث إذا ارتكب ام جرٯتة تسجل عليو سابقة؟ فضيلة ا١تشايخ



 ال
(((()))) 

 أصحاب الفضيلة ..
 

تقدـ أب يريد صك كالية على ابنو ا١تصاب بشلل رباعي كال يستطيع الكبلـ كيزعم أنو بطلب 
 كأحضر تقريرا مصدقا ، فهل ٬تاب لطلبو ؟ من قاض ُب قضية حقوقية لبلبن 

 
 مقصودة لوٮترجو القاضي الذم طلبو باحالو 

(((())))) 
 من إرشيف ا١تفكرة القضائية
 للشيخ عبداحملسن العبيكاف

 "حكم ا١تطالبة باألرض ا١تشغولة بالبناء أك ٨توه"
 

http://rs.gs/GEF 
 

(((())))) 
 أصحاب الفضيلة

من معديها ك يكفي عن حضورىم  ىل يصح االعتماد على ٤تاضر القبض كاالستشماـ ا١توقعة
 لكوف تلك احملاضر ا١تعدة من رجاؿ الضبط إف ٓب تبلغ قيمة الدليل فبل تنزؿ عن القرينة

 
 آمل إرشادم ٔتا لديكم من علم كمعرفة

  إذا أنكر ا١تدعى عليو فإف احملاضر التكفي ُب إثبات اإلدانة
كيكوف ماُب احملضر قرينة على عدا ما كإف أقر ٔتا يستحق عليو اٟتد أك التعزير فتجازيو عليو 

 أقربو
 

http://rs.gs/GEF
http://rs.gs/GEF


كمن ليس من أىل السوابق فبل يكفي ماُب احملضر جملازاتو كالبد من إحضار معديو فأغلب 
احملاضر فيها مبالغة كقد ال يشهد بكامل مافيو أحد من معديو ْتيث يشهد كل كاحد على 

 جزء ٦تا تضمنو
 

 سددؾ اهلل
 ىاالشيخ ٤تمد بن إبراىيم ال يعتمد

((()))) 
 
 

أضرار السيوؿ ُب ا١تواشي ىل إثباهتا يكوف من احملكمة مباشرة أك ٔتعاملة تنشأ من احملافظة ٍب 
 ٖتاؿ للمحكمة ؟

رم احملكمة فيها أم إجراء إالَّ ٓتطاب من اللجنة ا١تختصة  ٚتيع األضرار ٔتختلف أنواعها ال ٕتي
 كما ُب حكمها .

 كمن ىي اللجنة ا١تختصة ؟
 ة للمحافظة ؟كىل ىي تابع

 اللجنة تشكل من اإلمارة
 كيأتيك ا٠تطاب من احملافظة

(((())))) 
 ىل تصح ٥تالعة الزكج من الزكجة مقابل تنازؿ الزكجة عن ا١تؤخر..

 أـ أف ا١تؤخر ليس من حقها أصبل باعتبار أف ا١تفارقة جاءت من قبلها
 ا١تؤخرحق ٢تاك٭تل بالفرقةاكا١توت

 كلذايصح ا٠تلع عليو
(((()))) 

لدم دعول من ا١تدعي العاـ على شخص يدعي عليو بالتفحيط للمرة الثالثة كيطالب بتغرٯتو 
من نظاـ ا١تركر كإثبات إدانتو كإفهامو بأف عقوبتو عائدة  ٗٔقيمة ا١تثل كالسجن بناء على ا١تادة 

  للجهة ا١تختصة .



 فما رأيكم أصحاب الفضيلة ؟
لكن ىل ا١تصادرة ْتكم شرعي  ط للمرة الثالثة التفحي اظن النظاـ نص علي مصادرة ُب حالة 

 كعلي احملكمة اثبات ذلك كيغلب عندم انو بقوة النظاـ  اـ بقوة النظاـ ٖتتاج مراجعة 
أحد الزمبلء عرضت عليو نفس القضية كحكم فيها بنص النظاـ مع إف السيارة ا١تصادرة كانت 

 باسم أبيو كصدؽ اٟتكم من االستئناؼ ألكؿ مرة .
(((()))))) 

طلب اضافة مساحو كحدكد كاطواؿ ٞتزء متبقي من صك استحكاـ كاٞتزء االخر افرغ بصك 
  اخر ىل بكوف عن طريق كتابو عدؿ اك االمانو اـ اهناء تتقدـ بو ا١تنهي

---------- 
من اختصاص احملكمةلكونو حجةكيكتب للبلديةلتحديداٞتزءا١تتبقيوا١تساحةكيكوف اهناءكيهمش 

 لصك كسجلوعلى اصل ا
(((())))) 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 

 استشارة ُب موضوع حضانة
 

 #ا١تدعية كالدة البنت تتطلب اٟتكم ٢تا باٟتضانة.
 سنة ك أخذهتا امها من ا١تدرسة بسبب شكول البنت من شدة كالدىاُٖ# البنت عمرىا 

 خرجت مع شباب.# كالدىا يرفض بقاءىا عند كالدهتا بسبب أف البنت سبق أف 
 سنوات. ّ# البنت تقر بذلك كتقوؿ ا٘ب تبت كىذا ا١توضوع لو 

 
 ما العمل كاٟتالة ما ذكرت؟؟

 مضرة عليهاال شدة أبيها اجملردة ليست عيبا ك
 أثر على حقو ُب اٟتضانة.ال ؼ

ـ عند ألمانع من إدخاؿ االب كألب على البنت أك من البنت ع األكتسمع الدعول من ا
 ا١تقتضى



  حضانة عليها بنص الفقهاء بل ألبيها الواليةالبالغة ال
 مشاٮتنا

 البالغ العاقل ال كالية عليو
 رجبل كاف أك امرأة ....

 كالدعول ُب مسألة حبيبنا الشيخ منصور تتوجو على البنت ال على األـ ...
كليس لؤلب منعها من السكٌت مع ذم ٤تـر إال إذا كاف فاسقا ، فيجب عليو حينئذ منعها 

 كيكوف منعها ْتكم قضائي ... ليها كألف فعلها ٬تر عليو ضررا ، خوفا ع
 

 ك٢تا السكٌت مع ذم ٤تـر يصوهنا
 ىذا مقتضى كاليتها على نفسها

 كاهلل أعلم ...
((()))) 

طلب اضافة مساحو كحدكد كاطواؿ ٞتزء متبقي من صك استحكاـ كاٞتزء االخر افرغ بصك 
  االمانو اـ اهناء تتقدـ بو ا١تنهياخر ىل بكوف عن طريق كتابو عدؿ اك 

---------- 
من اختصاص احملكمةلكونو حجةكيكتب للبلديةلتحديداٞتزءا١تتبقيوا١تساحةكيكوف اهناءكيهمش 

 على اصل الصك كسجلو
...... 

 مرينألالذم يظهر أنو من اختصاص كتابة عدؿ 
 االكؿ اهنا ىي من قامت باالفراغ كعليها اكماؿ ما تركتو

 من قبل االقارير الثا٘ب أنو
 كيوجد بذلك تعميم كليس بقريب مٍت حاليا

 
((()))) 

 السبلـ عليكم
 اصحاب الفضيلة سلمكم اهلل



 من يفيد٘ب برقم قرار كتاريخ اجمللس ا٠تاص بتغيَت تقدير الديات.
 
 

ت /  ۳ُىػ ا١تعمم بالتعميم رقم  ۳ُِْ/  َُ/  َُِب  ۳َُْٖاألمر السامي الكرٙب رقم 
 ۳َََََإٔب  َََََُىػ ا١تتضمن تعديل الدية من  ۳ُِْ/  َُ/  َُٕب  ۳ٔ۳ْ/ 

(((()))) 
 ىػ بشأف إعادة تقدير قيمة الديةُِّْ/  َُ/  ٗ/ ت ُب ُِٗتعميم رقم 

 (تعميم لكافة احملاكم)
 سلمو اهلل    فضيلة 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
 أما بعد: أسأؿ ا١تؤب تعأب ٕب كلكم التوفيق كالسداد لكل خَت : 

ىػ القاضي. با١توافقة ُِّْ/ َُ/ ِكالتاريخ  َُّْٖتلقيت األمر السامي الربقي ذا الرقم 
 ىػ ا١تتضمن ما يأٌب:ُُّْ/ ٕ/ ُْ) ُب ِعلى قرار ا٢تيئة العامة للمحكمة العليا رقم (

 
ك٬توز أكالن: أف األصل ُب الدية اإلبل، كأف دية ا٠تطأ أٜتاس ، كدية العمد كشبهو أثبلث . 

 إعادة تقييمها حسب أقيامها ُب كل زمن.
 

  ) ثبلٙتائة ألف لاير سعودم، كدية العمد كشبهو ََّ’َََثانيان: تكوف دية ا٠تطأ (
 ) أربعمائة ألف لاير سعودم.ََْ’َََ(
 

ثالثان: تكوف دية ما دكف النفس من األعضاء كا١تنافع كالشجاج بنسبة ما ذكر ُب دية العمد 
 كا٠تطأ.

 
: تكوف دية ا١ترأة ا١تسلمة على النصف من دية الرجل ا١تسلم، كدية جراحها كأطرافها كدية رابعان 

 الرجل حىت الثلث ٍب تكوف على النصف من دية أطراؼ كجراح الرجل.
 



 خامسان: يسرم ىذا التقدير على كل حالة ٓب ٭تكم فيها قبل العمل بو .
 

أمر بتغيَت تقدير الدية لتغَت قيمة اإلبل  سادسان: يستمر العمل على ىذا التقدير ما ٓب يصدر
 بزيادة أك نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزماف.

 
 سابعان: يعمل هبذا القرار ابتداءن من تاريخ موافقتنا عليو..اْب.

 
 أمل االطبلع كاعتماد العمل ٔتوجبو، كٕتدكف برفقو صورة من األمر السامي الكرٙب ا١تشار إليو. 
 

 كم.كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو،،،،،،كاهلل ٭تفظ
 
  
 

  رئيس اجمللس األعلى للقضاء 
 
 د.صاّب بن عبداهلل بن ٛتيد 

(((())))) 
ىػ الذم يعتمده االدعاء العاـ ُب قضايا ُُ/ُُ/َُُْ) ُب ٖٓقرار ىيئة كبار العلماء رقم (

 اٟترابة:
http://t.co/RZَMbDgzٕC 

 
(((()))))) 

 مشاٮتنا
 صبحكم اهلل خَتا

بناء على النظاـ ُب كجوب حضور ا١تدعي العاـ جلسات احملاكمة ، ما اإلجراء إذا ٓب ٭تضر 
 ا١تدعي العاـ كقد أعطيت ا١تعاملة موعدا كفتحت اٞتلسة ، كقد حضر ا١تدعى عليو .

http://t.co/RZ0MbDgz7C


......... 
 ١تدعي العاـنظاـ االجراءات ال يشًتط حضور ا

------- 
 إال ُب القضايا الكربل فقط

------- 
 طيب االستفسار عن القضايا الكربل كيف العمل معها .

كُب القضايا اليت استثنتها البلئحة كيف أقرر حضور ا١تدعي العاـ كىو ٓب ٭تضر ، ككيف أقرر 
 على لسانو .

((()))) 
 أصحاب الفضيلة

اٞتنسية كليس ىناؾ مًتجم ُب احملكمة كقد أحضر ا١تدعي دعول إعسار ا١تدعي فيها ىندم 
 أخاه ليًتجم للعربية فهل تقبل ترٚتة أخيو أـ البد من الكتابة لفرع الوزارة الحضار مًتجم؟

 ال مانع من كوف األخ مًتجم كالنظاـ يسمح لو بأف يكوف ككيبل أيضا
 أصحاب الفضيلة

من النظاـ القدٙب فرضاه بأف يكوف أخاه ٣ترد  ْٖإذا كاف التوكيل ُب اٞتلسة يقبل كما ُب ـ 
 مًتجم لو ُب اٞتلسة من باب أكٔب.

(((()))) 
 تصديق اعًتاؼ ُب مضاربو كتنازؿ عن ماٟتقو من اصابات ىل ىي من اختصاصنا

 ............. 
 اذا كانت مدة الشفاء اقل من عشرة اياـ فبل كاذا كانت اكثر فنعم 

(((((()))))) 
 أصحاب الفضيلة :

 الشهادة كالشهود ُب قضية منقوضة ىل تسمع من جديد كيستدعى الشهود ؟
............ 

 بل يكفي عرض ما سبق أف شهدكا بو على ا١تشهود عليو 
 ارصد الشهادة من كاقع اٟتكم ا١تنقوض ٍب اعرضها على أطراؼ الدعول



 البلحقة لوكالنقض ال يرد على الشهادة أك أقواؿ ا٠تصـو بل على اٟتكم كاإلجراءات 
 كما أف الصك ا١تنقوض يعود كثيقة عادية .

(((()))))) 
 اإلشهاد على الرجعو

  : األئمة األربعة على عدـ كجوب اإلشهادُؽ
: ركاية للشافعية كركاية للحنابلة ُب كجوب اإلشهاد استدالال بقولو تعأب: (كأشهدكا ذكم ِؽ

 عدؿ منكم)
كالرجعو فكما ٓب ٬تب على الفرقة إشهاد فكذلك الرجعو الرد على اآلية: أف اهلل ٚتع بُت الفرقة 

 كٖتمل اآلية على االستحباب
 كاتفاؽ الفقهاء على سنية اإلشهاد

 )ُُّ-ٓ/ُُِا١ترجع: الفقو ا١تيسر للشيخ ا١تلطلق كالطيار كا١توسى (
 قاؿ ُب ا١تغٍت:

ٚتاعهم؛ ألنو كإف قاؿ بعد انقضاء عدهتا: كنت راجعتك ُب عدتك. فأنكرتو، فالقوؿ قو٢تا بإ
 ادعاىا ُب زمن ال ٯتلكها، كاألصل عدمها كحصوؿ البينونة.

(((()))))) 
 أصحاب الفضيلة

شخص قاـ بتهريب ٣تهولُت كًب القبض عليو كصدر ْتقو عقوبة من اٞتوازات بسجن ١تدة شهر 
ة كتغرٙب مائة كسبعوف الف لاير ٍب رفعت عليو ا١تدعي العاـ دعول يطالب فيها ٔتصادرة السيار 

 اليت ًب فيها هتريب اجملهولُت....
 فهل مصادرة السيارة من اختصاص احملاكم العامة؟

…… 
  سبق كأف صرفت النظر ُب مثل ىذه القضية كنقض اٟتكم
 ٍب أحيلت لقاض آخر فصرؼ النظر أيضان كصدؽ اٟتكم.

(((())))) 
كاليو على السبلـ عليكم اصحاب الفضيلة ىل ا١ترأة األجنبية ىل ٢تا حق استخراج صك 

 اكالىا القصر من زكج سعودم اـ النظاـ ٯتنع ذلك كجزاكم اهلل خَت



 ال يوجد مستند نظامي با١تنع
(((()))) 

 أصحاب الفضيلة
شخص قاـ بتهريب ٣تهولُت كًب القبض عليو كصدر ْتقو عقوبة من اٞتوازات بسجن ١تدة شهر 

دعول يطالب فيها ٔتصادرة السيارة كتغرٙب مائة كسبعوف الف لاير ٍب رفعت عليو ا١تدعي العاـ 
 اليت ًب فيها هتريب اجملهولُت....

 فهل مصادرة السيارة من اختصاص احملاكم العامة؟
... 

 مامستند ا١تدعي العاـ ُب ا١تصادرة ؟
 الشيخ جازع الودعا٘ب حكم ُب قضية ٦تاثلة فلعلو يفيدكم ٔتا توصل إليو بعد البحث

... 
 ليتو يسدحو لنا ىنا

 
  عن التأخر ُب الردأعتذر 

 
بالنسبة للقضية اليت عندم فتختلف فا١تدعي كيف نقل اجملهولُت على أنو إتار بالبشر كطلب 

 عقوبة السجن كمصادرة السيارة كتطبيق نظاـ االٕتار بالبشر
كصرفت النظر النو نقل متخلفُت كليس إتار كحكمت بعدـ االختصاص كانو من اختصاص 

  اٞتوازات 
  دكم فقد طبقت اٞتوازات عقوبتهااما اليت عن

 كمن ضمن عقوباهتا ا١تصادرة كا١تصادرة ال تكوف اال ْتكم قضائي
  كىو ُب ظٍت اختصاص الديواف 

  نظاـ اٞتوازات نص على اف ا١تصادرة ال تكوف اال ْتكم قضائي كٓب ٭تدد
  لكن ٔتا أف االعًتاض على عقوبة اٞتوازات يكوف ُب الديواف

ى تعميم غَت صريح بأف مصادرة السيارة من اختصاص الديواف فأرل أهنا من كايضا اعتمادا عل
  اختصاص الديواف



 كاهلل أعلم
((((())))))) 

 اٟتكم كإليكم ملخص مسودة 
كبناء على ما سبق من الدعول ك اإلجابة كبعد تأمل القضية كاالطبلع على أكراؽ ا١تعاملة 

من ا١تسائل األكلية اليت ٬تب على ناظر  كدراستها، ك١تا كاف البحث ُب مسألة االختصاص
الدعول التصدم ٢تا كالفصل فيها قبل النظر ُب موضوعها باعتبار ذلك من ا١تسائل اإلجرائية 

ك ا٠تمسُت بعد ا١تائة من نظاـ     ا١تتعلقة بالنظاـ العاـ كاليت ال ٬توز ٥تالفتها كبناء على ا١تادة 
ي (ال تتقيد احملكمة بالوصف الوارد ُب الئحة الدعول اإلجراءات اٞتزائية كاليت تنص على ما يل

كعليها أف تيعًطي الفعل الوصف الذم يستحقػو كلو كاف ٥تالفان للوصف الوارد ُب الئحػة 
الدعول كإذا جرل التعديل كجب على احملكمة أف تبلغ ا١تتهم بذلك) فقد ثبت لدم أف 

ال ينطبق عليو نظاـ االٕتار  بل مادم) الوصف الذم ذكره ا١تدعي العاـ ( نقل ا١تتخلفُت ٔتقا
بالبشر ك الذم نصت ا١تادة األكٔب فيو على أنو ( يقصد باالٕتار باألشخاص: استخداـ 

شخص، أك إٟتاقو، أك نقلو، أك إيواؤه، أك استقبالو، من أجل إساءة االستغبلؿ ) فليس ُب 
صد سوء االستغبلؿ بل نقل الوصف اٞترمي الذم ذكره ا١تدعي العاـ إتار بالبشر كال نقل بق

كاليت ًب التعديل عليها ٔتوجب ا١ترسـو  ِٓمتخلفُت كىذه ا١تخالفة مشمولة بنظاـ اإلقامة ا١تادة 
ىػ الصادر با١تصادقة على قرار ٣تلس الوزراء  ُُّٗ/ٗ/ِٓك تاريخ  ّٗا١تلكي الكرٙب رقم ـ/

قامة ْتيث تصبح  من نظاـ اإل ِٓىػ القاضي بتعديل ا١تادة  ُُّٗ/ٗ/ٗ-ُٖب  ُِٕرقم 
 كاآلٌب :

يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ألف لاير ك ال تزيد عن ٜتسة آالؼ لاير أك بالسجن من ٜتسة 
 شهور إٔب سنتُت أك هبما معان .

قواد السفن من شراعية أك غَتىا ك قواد الطائرات ك كذلك ٚتيع سائقي السيارات أك  -ُ
نات بأٝتاء الركاب الذين ال ٭تملوف جوازات سفر أك غَتىا من كسائط النقل إذا ٓب يقدموا بيا

  كثائق تقـو مقامها ك كانوا يعلموف بعدـ ٛتل الركاب ١تثل ىذه الوثائق ..إْب ا١تادة أ.ىػ
كما أف ٥تالفة نقل اجملهولُت منصوص عليها ُب قائمة ا١تخالفات ك العقوبات ُب ا١توقع الرٝتي 

 على مايلي: ِٓم ١تديرية اٞتوازات حيث نصت ا١تخالفة رق
 (ا١تخالفة:



قياـ كسائط النقل بنقل من ال ٭تمل رخصة إقامة نظامية أك انتهت مدة سرياف تأشَتة دخو٢تم  
أك ٣تهوٕب ا٢توية بُت مناطق ا١تملكة كمدهنا كقراىا ٔتا ُب ذلك إيصا٢تم إٔب األماكن ا١تقدسة 

 للحج أك العمرة كغَتىا.
  

 العقوبة:
األكٔب بغرامة مالية مقدارىا عشرة آالؼ كبالسجن ١تدة شهر، كُب ا١ترة  يعاقب الناقل ُب ا١ترة 

الثانية بغرامة مالية مقدارىا عشركف ألف كبالسجن ١تدة ثبلثة أشهر، كُب ا١ترة الثالثة بغرامة مالية 
 مقدارىا ثبلثوف ألف لاير كبالسجن ١تدة ستة شهور.

 بشأهنم. تتعدد الغرامة بتعدد األشخاص الذين كقعت ا١تخالفة
يتم مصادرة كسائط النقل الربية ُب حاؿ تكرار ا١تخالفة، سواء كانت ٦تلوكة للناقل أك ا١تساىم  

 أك ا١تتواطئ معو.
 ال تتم ا١تصادرة إال ْتكم قضائي.

 التشهَت با١تخالف بذكر عقوبة التشهَت بنص اٟتكم على ضوء تعليمات التشهَت. 
إقامتو، كيرحل إٔب ببلده بعد تطبيق العقوبة ا١تقررة ُب إذا كاف الناقل من ا١تقيمُت ينهى كضع  

 حقو)
)  .كنظرا ألف مديرية اٞتوازات متمثلة ُب اللجنة اإلدارية ( كىي ٞتنة ٢تا صفة احملكمة اإلدارية 

  ىي اٞتهة ا١تختصة ٔتحاكمة ٥تالفي نظاـ اإلقامة كذلك بناء على تعميم كزير الداخلية رقم. 
ىػ كا١تتضمن اختصاص اللجنة اإلدارية ُب اٞتوازات بنظر قضايا نقل  ُُْٖك تاريخ            

) من النظاـ األساسي للحكم الصادر با١ترسـو ا١تلكي  ُٗا١تتخلفُت ك بناء على ا١تادة ( 
ىػ على حظر ا١تصادرة العامة لؤلمواؿ ك ال تكوف  ُُِْ/ٖ/ِٕك تاريخ  َٗ/ُ الكرٙب رقم 

ي كما تضمنت التعليمات الصادرة من كزارة ا١تالية ك االقتصاد عقوبة ا١تصادرة إال ْتكم قضائ
ىػ بأف ىذا النظاـ ال ٬تيز مصادرة السيارات إال بعد  ُُْٔ/ُ/ُُِب   ِْْٔ/ْالوطٍت رقم 

ك١تا تقدـ من األسباب ك تأسيسا عليها فقد حكمت  صدكر قرار من ديواف ا١تظآب با١تصادرة 
عليو لعدـ اختصاص احملكمة بنظر ىذه الدعول ىكذا  برد دعول ا١تدعي العاـ ٕتاه ا١تدعى

 حكمت كبعرض اٟتكم على ا١تدعي العاـ
 ((؟(؟)))))



كلو علق طبلقها بقيامها أك) علقو (بقدـك زيد فقامت) كىي حائض (أك قدـ) زيد (كىي 
حائض طلقت للبدعة) لوقوع الطبلؽ ُب اٟتيض (كال إٍب) على ا١تطلق ألنو ٓب يتعمد إيقاع 

 َِْ/  ٓزمن البدعة). كشاؼ القناع  الطبلؽ
(((())))) 

  سألٍت أحدىم
 سنة ٍب طلقِٔقريب لو تزكج قبل 

 ككلدت لو زكجتو بنتا
 ككالد تلك البنت ينفي أف تلك البنت ابنتو

 كٓب ٮترج ٢تا أم أكراؽ رٝتية
 

 مااٟتل
-------------- 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل
حواؿ ٖتيلها للمحكمة ألا١تدنية بطلب االظافة كعادة احواؿ ألاذا كانت البنت بالغة تتقدـ ؿ

 للنظر شرعا
(((()))) 

 السبلـ عليكم
لدم قضية زكجية انتهت بالصلح على ا٠تلع كبعد انتهاء ا٠تلع بينهما كعند التوقيع رفض الزكج 

 التوقيع فما االجراء النظامي ىنا؟؟
 ا١توظفُت بأنو رفض التوقيع..ـ..٤تضر ُب نفس الضبط من قبل اثنُت من الكعليكم الس

 لكن ُب النظاـ الشامل
  كيف يدكف احملضر

 ك٨تن قد طبعنا الضبط
 )ُفوؽ اسم ا١تدعى عليو تضع ( على كرقة الضبط 

 
 كتكتب ُب األسفل



 ) خرج ا١تدعى عليو كرفض التوقيع ككاف ذلك ْتضور كاتب الضبط............ُ(
 

 اسم الكاتب كتوقيو
تب فيها ماحصل بالتفصيل كأف تقوؿ كرفض ا١تدعي عليو التوقيع مع تفتح جلسة جديدة كتك

انو جرل افهامو اف توقيعو على الصلح اك توقيعو على اعًتاضو ...اْب كْتضور كاتبو فبلف 
 كموظف اخر كحىت ال ٮتفى

 
 الف الضبط يبقى كيطلع عليو ككذلك ُب تصديقة ترسل منو صورة ...اْب

 
 ايخىذا ما رأيت عليو اكثر ا١تش

 لكن ُب النظاـ الشامل
  كيف يدكف احملضر

 ك٨تن قد طبعنا الضبط
_________________ 

 
إف كنت قد طبعت الضبط بطباعة هنائية ، ففي ىذه اٟتالة يتم الدخوؿ على ا١تواعيد كإعطاء 
موعد جديد لنفس اليـو ، فالنظاـ يقبل ذلك ، كإف كانت الطباعة غَت هنائية فتضغط على ( 

 ) لنفس الضبط.. صفحة جديدة
 ىل يتم ارساؿ صورة من اٟتكم للزكج

 أـ ترفع كامل ا١تعاملة لبلستئناؼ
 اذا كاف الصلح صادر منو

 فاٟتكم قطعي كقد ثبت كقد اقتنع بو 
 ال ٭تتاج لبلستئنلف كلو ٓب يوقع الف العربه بالقناعة كليس بالتوقيع

 بعدما تلفظ با٠تلع
 رفض التوقيع كانتهى االمر كبعد االنتهاء من الضبط

 فهل يعترب االف اٟتكم قطعي



 كال يستأنف
 كيسلم الصك للمرأة

النظاـ القدٙب اذاحضرٯتكن من التوقع كيعطى صورةمن الصك للمدةالباقيةكاف ٓب ٭تضربعدمضي 
 ا١تدةيكتسب القطعية

 كيراجع النظاـ
 

 ككتب / شداد العيسي أبو علي



 المجموعة الحادية عشرة لالستشارات القضائية
 ((((()؛)؛))

  مشاٮتنا الكراـ ا١تدعي يطالب بتعزير ا١تدعى عليو ألنو لعن أمو
 فهل تصح مطالبتو مع أف كالدتو على قيد اٟتياه

==== 
 نعم تصح مطالبتو ألنو أراد إغاضة ا١تدعي ال إغاضة أمو

(((())))) 
  اصحاب الفضيلة ىذا فهرس أعددتو لنظاـ التنفيذ كالئحتو أساؿ اهلل أف ينفع بو

http://www.mediafire.com/view/nbَadiِّٔgddِّٕ 
 

  على الدركبكس
https://www.dropbox.com/s/kmuّpcّiُgatugv/%Dٗ%ُٖ%

Dٗ%ٖٕ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Bّ%َِ%Dٗ%ٖٔ%Dٖ%Bٖ%Dٖ%Aٕ
%Dٗ%ٖٓ%َِ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%AA%Dٗ%ٖٔ%Dٗ%
ُٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%Bَ.pdf 

((((()))) 
كأنو ُب حالة تعذر تبليغو فنأمل ىل ٯتكن تضمُت خطاب التبليغ طلب تبليغ ا١تدعى عليو 

من نظاـ ا١ترافعات  ُ - ٕٓإفادتنا الٗتاذ البلـز كاٟتكم على ا١تدعى عليو غيابيا كفق ا١تادة 
 الشرعية. ؟

  نظاـ التنفيذ قضى على مشاكل التبليغ
  فاذا تعذر تبليغو يصار لبلعبلف ُب اٞتريدة كمن ٍب ينفذ عليو

  كاٟتمدهلل
 غَت الدعاكللكن ببل شك التنفيذ 

مناط التبليغ ُب النظاـ القدٙب التوقيع على الورقة منو أك من ينوب عنو أك من يسكن معو . كُب 
 اٞتديد أضيف ما يفيد رفض استبلمو

http://www.mediafire.com/view/nb0adi326gdd273
https://www.dropbox.com/s/kmu3pc3i1gatugv/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.pdf
https://www.dropbox.com/s/kmu3pc3i1gatugv/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.pdf
https://www.dropbox.com/s/kmu3pc3i1gatugv/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.pdf
https://www.dropbox.com/s/kmu3pc3i1gatugv/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.pdf


(((()))))) 
أصحاب الفضيلة ُب ا٠تطابات ا١توجههة للجهات العسكرية إلببلغ منسوبيهم ٔتواعيد 

 اٞتلسات تردنا مثل ىذه العبارات:
 
 كور مرخوص من عملو ١تدة....يـوا١تذ 
 

 ا١تذكور متغيب/منقطع عن عملو
 

 ا١تذكور ُب إجازة ١تدة......يـو
 

  كغَتىا من العبارات كترد بشكل كثَت جدان كتسهم بشكل كبَت ُب اطالة ا١تواعيد
 فمن لديو حل من أصحاب الفضيلة حياؿ ىذ األمر فليفد٘ب مشكوران 

م ييعد تبليغان كتسمع معو الدعول، سواء كرد اٞتواب أـ ٓب الذم أفهمو أف ٥تاطبة عمل العسكر 
 يرد ..
 ُٖا١تادة 

 يظهر ٕب أف نص ا١تادة بينت كيفية تسليم صورة كرقة التبليغ دكف اإلشارة ١تا يًتتب على ذلك.
  كال إشكاؿ ُب أف تبليغ العسكرم يكوف عن طريق مرجعو.

 لكن ٤تل السؤاؿ ىو :
 ة يعد تبليغا أـ البد من إفادة اٞتهة بالتبليغ ؟ىل ٣ترد إرساؿ التبليغ للجه

 تسليم كرقة التبليغ منتجه آلثاره ُب ٚتيع التبليغات ..
 فلم ال يكوف كذلك ُب تسليمها ١ترجع العسكرم ؟

نصت على أف التبليغ النظامي يكوف لشخص من كجو إليو  ُٔيا شيخ أبو الرباء لكن ا١تادة 
 التبليغ

 ىذا ُب غَت العسكرم ..
 / ىػ .. فيكوف تبليغو عن طريق مرجعو ال شخصو ،، ُٖأما العسكرم فمستثٌت بنص ا١تادة 



نصت على أف التبليغ النظامي يكوف لشخص من كجو إليو  ُٔيا شيخ أبو الرباء لكن ا١تادة 
 التبليغ
..... 

تنف ما ، كٓب  ا١تادة أرادت ايضاح حكم التبليغ ُب غَت ٤تل االقامة فقط كأنو يعترب نظاميا 
  سول ذلك

 اٟتل :
 اٟتكم الغيايب-ُ
 إيقاؼ ا٠تدمات-ِ

(((())))) 
ا١تدعي حرر شيكا ٔتبلغ قدره مائة ألف ألمر ككيلو " ا١تدعى عليو " ليشًتم لو عقارا كذكر أف 

ككيلو فعبل اشًتل عقارا هبذا ا١تبلغ من كالده كأف ُب شراء ىذا العقار هبذا الثمن غنب عليو 
دعى عليو " الوكيل " يقوؿ فعبل حرر ٕب ا١تدعي ىذا الشيك هبذا ا١تبلغ ، ا١ت كيطلب الفسخ 

لكنٍت ٓب أشًت لو بو العقار الذم ذكره كيطلب فسخ البيع فيو ؛ كإ٪تا اشًتيت بو العقار الفبل٘ب 
 اآلخر .

 كيف يطلب الفسخ كالوكيل ينفي شراء ىذا العقار أصبل
 و دعول الغنبالوكيل ينفي شراء ىذا العقار حىت التتوجو في

 اذف اليوجد شراء فا١تدعي يطلب الفسخ كالوكيل يقوؿ ٓب اشًته لك فماكجو الدعول
 كالعقار ا١تدعى الغنب فيو بإسم من؟

 كإذا كاف بإسم ا١تدعي من الذم اشًتاه؟
 كإذا كاف الوكيل الذم اشًتاه فينظر ُب التاريخ

 ًته لك فماكجو الدعول.اذف اليوجد شراء فا١تدعي يطلب الفسخ كالوكيل يقوؿ ٓب اش
 

الشراء موجود ، لكن ا٠تبلؼ ىل ىذا ا١تبلغ ا١ترصود ُب الشيك ديفع ٙتنا للعقار الذم يذكره 
 ا١تدعي أـ للعقار الذم يذكره ا١تدعى عليو " الوكيل "

 كالعقار ا١تدعى الغنب فيو بإسم من؟.
 



ي " طبعا ُب الصك حضر عنو كاف باسم كالد " الوكيل " كاآلف ًب إفراغو باسم ا١تشًتم " ا١تدع
 ككيلو

 ينظر إٔب التهميش على صك العقار ٕتد فيو القيمة ٔتوجب الشيك رقم كتاريخ
 نظرت إليها اآلف ..موجودة القيمة فقط دكف التاريخ

 اقصد تاريخ كرقم الشيك غَت موجودة
 كإذا كاف بإسم ا١تدعي من الذم اشًتاه؟

 
 الوكيل ىو الذم اشًتاه

 كبكم اشًتل ذاؾ ىل القيمة كاحدةبكم اشًتل ىذا 
كتاريخ التهميش اال يعلم منو انو ٢تذا العقار اك ذاؾ كلو دققت ُب التعامبلت ا١تاليو بينهما فقد 

 يتبُت منها شي
 أرل أف جواب ا١تدعى عليو الوكيل غَت مبلؽ

 فإما ٬تيب جوابا مبلقيا أك يعد ناكل
تنطبق ٘تاما ال على كبلـ ا١تدعي كال على  القيمة يا شيخ مبارؾ ا١تهمشة على ظهر الصكُت ال

هتميش االفراغ الذم على ظهر الصك الذم يدعي  كبلـ ا١تدعى عليو فالقيمة ا١توجودة ُب 
ا١تدعي بوجود الغنب فيو أقل ٦تا ىو موجود ُب الشيك ؛ كالقيمة ا١توجودة ُب هتميش الصك 

 الذم يدعيو ا١تدعى عليو أكثر من ا١تبلغ ُب الشيك
 جواب ا١تدعى عليو الوكيل غَت مبلؽ.أرل أف 

 
اال يعترب إنكار .. كأطلب من ا١تدعي البينة أف ا١تبلغ احملرر ُب الشيك اشًتم بو العقار الفبل٘ب 

 الذم يدعي كجود الغنب ُب ٙتنو؟
 إما يقوؿ دعواه صحيحة أك غَت صحيحة

 ٍب يبُت ذلك
 عدـ التشتت ُب القضايا مطلب

  الشيخ شفق حفظو اهللىذا أحد ردكد صاحب الفضيلة 
....... 



  قد تكوف أٝتاء األشخاص ُب الشيك كُب الصك صورية !
 

 كقد تكوف حقيقة ؛ ك٢تم ملكية أك منازعة فيها .
 

 ؛؛ كاإلحتماالت متعددة 
 

كلذا فاألفضل كقف باب االحتماالت كمناقشة الطرفُت كعلى ضوء ما يفيداف بو يتحدد ا١تسار 
 ُب القضية .

 
مان ْتره من اإلشكاالت كالوقائع ؛ كحىت ال ٬تيًٍهد القاضي ذىنو ا١تكدكد ُب تتبع األقضية عمو 

 االحتماالت فليجعلو خاليان منها ؛ كليتعامل مع يطرح ُب اجمللس الشرعي ْتسبو .
(((()))))) 

  كاحد pdfنظاـ التنفيذ كالئحتو كفهرس الشيخ مبارؾ كلها ُب ملف 
 ُب آخرىا الفهرس ُب ىذا الرابط 

https://db.tt/aRFIWyAm 
(((())))) 

 
ا١تدعي حرر شيكا ٔتبلغ قدره مائة ألف ألمر ككيلو " ا١تدعى عليو " ليشًتم لو عقارا كذكر أف 

يو ككيلو فعبل اشًتل عقارا هبذا ا١تبلغ من كالده كأف ُب شراء ىذا العقار هبذا الثمن غنب عل
، ا١تدعى عليو " الوكيل " يقوؿ فعبل حرر ٕب ا١تدعي ىذا الشيك هبذا ا١تبلغ  كيطلب الفسخ 

لكنٍت ٓب أشًت لو بو العقار الذم ذكره كيطلب فسخ البيع فيو ؛ كإ٪تا اشًتيت بو العقار الفبل٘ب 
 اآلخر .

 
----- 

 ىل ككلو لشراء عقار بعينو؟

https://db.tt/aRFIWyAm
https://db.tt/aRFIWyAm


 
  ** ال. بل مطلقا

 
--- 

 
 ول على الوكيل ؟ٓب توجهت الدع 

 ٓب ال تتوجو على البائع ما داـ أف الطلب ىو فسخ البيع ؟
 

**ىو قاـ بتوجيو الدعول ضد البائع كالوكيل ؛ علما أف البائع ىو كالد الوكيل . كعلى كل 
حاؿ ٤تل االشكاؿ عندم ليس ىنا بل ىو : ُب ٖتديد عُت العقار الذم ًب شراؤه با١تبلغ احملدد 

أيضا؛ ىل ىو العقار ( س ) حسب كبلـ ا١تدعي أـ العقار (ص ) حسب  ُب الشيك احملدد 
كبلـ ككيلو ، فإذا ٖتدد نظرنا ىل ىناؾ غنب أـ ال ؛ لكن إشكإب ُب من القوؿ قولو ُب ٖتديد 

 ىذا العقار ا١تشًتل با١تبلغ ىل ىو الوكيل أـ موكلو ؟
  اغفل موضوع الشيك

  كٖتقق من دعول الغنب
  بنعٌت حدد

  ا١تدعي
  ١تدعى عليوا

  ا١تدعى بو
  كالتشغل نفسك بالشيك كستتضح القضيو جليا بعد اٞتلسو االكٔب كالسؤاؿ كالتمحيص

 النو يظهر اف الشيك شتت فكرؾ ُب القضية
(((()))) 

 
كقع حادث مركرم نتج عنو كفاة ابنة أحد أطراؼ اٟتادث؛ كقد قرر ا١تركر أف نسبة ا٠تطأ عليو 

% ىل يرث كالد ا١تتوفاة من الدية اليت سيدفع ٕٓخر آلا % كنسبة ا٠تطأ على الطرؼِٓ
 %؟ِٓ% منها كقد تسبب كالدىا ُب كفاهتا بنسبة ٕٓخر آلالطرؼ ا 



 قرار ىيئة كبار العلماء
 ُب توريث ا١تتسبب ُب اٟتادث من مورثو

 
 ىػُِّْ/ٔ/ُِ) كتاريخ ُُِقرار رقم (

 
نبينا ٤تمد، كعلى آلو كصحبو ،  اٟتمد هلل كحده ، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده،

 كبعد:
 

فإف ٣تلس ىيئة كبار العلماء ُب دكرتو الثانية كا٠تمسُت اليت انعقدت ٔتدينة الرياض ابتداء من 
ىػ . نظر ُب موضوع حكم توريث ا١تتسبب ُب موت مورثو ُب حوادث َُِْ/َُ/ِٗتاريخ 

٣تلس الوزراء بالكتاب رقم  السيارات، بناء على ما كرد من صاحب السمو ا١تلكي نائب رئيس
ىػ . ا١تعطوؼ على كتاب معإب كزير العدؿ رقم َُِْ/ٕ/َُكتاريخ  َُٔٓٗ/ب/ْ
ىػ ا١تتضمن أف حوادث السيارات ينجم عنها كثَت من ُُِْ/ْ/َّ/ خ كتاريخ ُُّْ/ّ

الوفيات بُت ا١تتوارثُت من العوائل كاألبناء كاآلباء كاألمهات، كأف علماء ا١تذىب نصوا على 
دـ توريث ا١تتسبب ، كأنو ٖتصل حوادث ال يكوف فيها ٣تاؿ للشك كالريبة ُب سوء ا١تقصد ع

منو، كإ٪تا ٖتصل قضاءن كقدران بأسباب خارجة عن إرادة السائق ، كأف للعلماء السابقُت آراء  
كثَتة ُب ذلك، كما ُب مذىب اإلماـ مالك من توريث القاتل من تركة ا١تقتوؿ دكف ديتو، 

 آلراء.كغَته من ا
 

كنظران أل٫تية ا١توضوع، كحاجتو إٔب مزيد من العناية بدراستو كْتثو، كمعرفة ما لدل كزارة العدؿ 
-ْٓ-ّٓبشأنو، فقد توالت دراستو ُب دكرات اجمللس، ذات األرقاـ ( –٦تثلة ُب احملاكم  –

 ) للحصوؿ على كافة ا١تعلومات كاآلراء ا١تتعلقة بو.ٔٓ-ٓٓ
 

كُب الدكرة السابعة كا٠تمسُت جمللس ىيئة كبار العلماء اليت انعقدت ٔتدينة الطائف ابتداء من 
ىػ . استكمل اجمللس دراسة ىذا ا١توضوع بعد اطبلعو على البحوث ا١تعدة ُِّْ/ٔ/ٖتاريخ 

فيو، كعلى مرئيات القضاة كاختبلفهم ُب ا١تسألة، كتصنيف آراء القضاة الذين كردت إجاباهتم، 



جرت مداكالت كمناقشات، رأل اجمللس بعدىا باألكثرية توريث ا١تتسبب ُب اٟتادث من  ٍب
 مورثو، ما ٓب تقم هتمة بتعجلو موت مورثو، كتقدير ذلك راجع للقاضي.

 
 كباهلل التوفيق ، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو ،،،

((((()))))) 
ككيلو " ا١تدعى عليو " ليشًتم لو عقارا كذكر أف  ا١تدعي حرر شيكا ٔتبلغ قدره مائة ألف ألمر

ككيلو فعبل اشًتل عقارا هبذا ا١تبلغ من كالده كأف ُب شراء ىذا العقار هبذا الثمن غنب عليو 
، ا١تدعى عليو " الوكيل " يقوؿ فعبل حرر ٕب ا١تدعي ىذا الشيك هبذا ا١تبلغ  كيطلب الفسخ 

يطلب فسخ البيع فيو ؛ كإ٪تا اشًتيت بو العقار الفبل٘ب لكنٍت ٓب أشًت لو بو العقار الذم ذكره ك 
 اآلخر .

..................... 
إذا كاف ا١تدعي قاؿ انٍت ككلتو لشراء ىذه العُت ا١تعينة كٓب أككلو ُب شراء العُت األخرل فالقوؿ 

لو ُب قوؿ ا١توكل ألف األصل عدـ التوكيل لؤلخرل فالقوؿ قوؿ من ينفيو كأما إذا كاف ا١توكل كك
شراء عقار مطلق أم غَت معُت فالقوؿ ىنا رعاؾ اهلل قوؿ الوكيل ألهنما اتفقا على الوكالة 

 كاختلفا ُب صفة التصرؼ كالقوؿ فيها قوؿ الوكيل ألنو ٮترب عن فعل نفسو كاهلل أعلم
  ش سبلـ

 ىو يدعي الغنب من السلعو ا١تباعو فدعواه على البائع
  ش سبلـ

 و ا١تباعو فدعواه على البائعىو يدعي الغنب من السلع
........... 

 إ٪تا سأؿ عن القوؿ اىو قوؿ ا١توكل اـ الوكيل كٓب يسأؿ عن دعول الغنب الشيخ  
 

(((())))) 
 سنةْٓسعودية متزكجة من فلسطيٍت منذ 

 كتطلب إخراج عقد نكاح بدؿ فاقد لعقدىا ا١تفقود
 كٓب يعثر ُب السجبلت على العقد



 ما العمل ؟
................... 

 يضبط ٢تم ُب االهنائي اثبات زكجة كاكالد 
(((()))) 

 
 عقود النكاح

 (((منقوؿ من أحد القضاة)))
 

 *عقد النكاح كىو على التفصيل التإب:
 
 ) إف كاف بُت طرفُت سعوديُت فا١تختص بالعقد ا١تأذكف الشرعي.ُ
 
قاضي ، كال يشًتط تقرير طيب، فإف  ) إذا كاف بُت طرفُت غَت سعوديُت فا١تختص بالعقد الِ

 كانا غَت عربيُت فبلبد من مًتجم بلغتهما.
 كُب حالة حضور مسلمة لتزك٬تها بسبب أهنا أسلمت مؤخران ، فبلبد من التأكد من:

 عدـ زكاجها سابقان أك انتهاء عدهتا من تاريخ إسبلمها. -
 زكجها كافر))عدـ إسبلـ زكجها((حسب ما ذكره الفقهاء ُب عدة من أسلمت ك  -
التأكد من الوٕب، فإف كاف ككيبلن عن الوٕب األصيل فيجب إحضار ككالة منو إف تيسر ٥تتومة  -

 أك مصدقة من :
 السفارة السعودية ُب تلك البلد .-
 كزارة ا٠تارجية ُب السعودية . -
 كتصديق فرع كزارة العدؿ عليها. -

العقد للمصلحة((كوجود مسافة السفر، فإف ٓب يتيسر ككاف ُب التأخَت تفويت فعلى القاضي 
كجاىزية العقد، حسب اجتهاده كما ذكره الفقهاء))،كللقاضي االستئناس بشهادة الشهود 

 بذلك.
 



 ) إف كاف بُت طرؼ سعودم كأحد رعايا دكؿ ا٠تليج فالعقد من اختصاص احملكمة:ّ
 كيشًتط اآلٌب:

ُ- .  تقرير طيبِّ
با١تنع من الزكاج من ا٠تارج بالدرجة األكٔب   التأكد من أف السعودم ليس مشموالن  -ِ

كالضباط كالقضاة ككتاب العدؿ كموظفي كزارة الداخلية ، كيرجع للتعميم ، فيطلب من 
 السعودم إفادة من جهة عملو ٥تتومة با٠تتم الرٝتي ، كىذا كما يلي:

 إف كاف من الشركات كا١تؤسسات فتيصدَّؽ من الغرفة التجارية. -
 فمن اٞتهة الدراسية. إف كاف طالبان  -
إف كانت الزكجة سعودية كليست موظفة كال طالبة فإفادة من العمدة ، كمصدَّقة من  -

 الشرطة.
 
 ) إذا كاف بُت سعودم كبُت ٥تطوبة غَت سعودية كىي :ْ
 ليست من رعايا دكؿ ا٠تليج. -
 ىي مولودة ُب السعودية ٔتوجب شهادة ميبلد. -
 من األحواؿ ا١تدنية .أمها سعودية ٔتوجب إثبات  -

 فيتؤب القاضي العقد ، بعد إحضار :
 إثبات األـ. -ّشهادة ا١تيبلد -ِتقرير طيب -ُ
 
 ) كإف كاف الطرفاف سعودم كغَت سعودم ، ككاف األخَت :ٓ
 من غَت رعايا دكؿ ا٠تليج.-
 كىو مولود ُب السعودية.-
 من أـو غَت سعودية .-

 إلمارة على ذلك.موافقة ا -ِتقرير طيب ،  -ُفيشًتط: 
 
 ) إف كاف بُت طرؼ سعودم كطرؼ غَت سعودم :ٔ
 ليس من رعايا دكؿ ا٠تليج. -



 ليس مولود ُب السعودية. -
 كمن أـو غَت سعودية. -

 التقرير الطيب. -ِموافقة كزارة الداخلية ،  -ُفيشًتط: 
 

 إثبات حالة الزكجة من ثيوبة كبكورة . -تنبيو: البد من 
 الطبلؽ كتارٮتو .كذكر رقم كمصدر -
 كأيضان الوٕب كسبب الوالية كصك الوالية ، إف كاف غَت أب بذكر رقمو كتارٮتو كمصدره.-

نعم تدكف كافة التفاصيل ُب الضبط أما الصك فبليذكر فيو إال الورثة كلك أف تومئ ١تا ُب 
مفصبل  الضبط من مثل: (( ثبت لدم بالبينة ا١تعدلة طبق األصوؿ الشرعية كبناء على مادكف

 ُب ضبطو كفاة....)
(((()))) 

  ا١تشايخ الكراـ
 أسأؿ اهلل ٕب كلكم العوف كالسداد كبعد

فلدم قسمة تركة فيها عقارات كبعضها مؤجرة كفيها ٤تبلت ٕتارية مؤجرة أيضا ككرش ٧تارة 
 كحدادة بكامل معداهتا كأمواؿ نقدية كمنقوالت عبارة عن شاحنات

د ىو ابن ا١تتوَب كقد قاـ ٚتيع الورثة بتوكيل ابن ا١تتوُب كلكنو كٚتيع الورثة إناث عدا رجل كاح
ف حضرف بعض الوارثات كفسخن ككالة آللؤلسف أضاع الًتكة كمتهم باستعماؿ ا١تخدرات كا

مواؿ النقدية كا١تنقوالت ٟتاجتهن ألىذا االبن الذم ىو أخوىن كٓب ٬تدف ككيبل كيطلنب قسمة ا
  العاجلة للماؿ 

 ي الكراـأشَتكا علي مشاٮت
 ماذا أعمل.....

أعانكم اهلل يا شيخ. .. ُب مثل عامي يقوؿ : صاغر ٘ترط !! فأنت جزئ الًتكة كانظر كل 
 ت... ٍب العقارات. .. كىكذاالمواؿ.. ٍب ا١تنقوألشيء على حدة.. ا

ابدا بالنقد ٍب ا١تنقوؿ ٍب العقار كاف رأيت فاقم حارس قضائي كانتبو لبل٬تار ليستلمو كيودعو 
 ا١تاؿ فالنساء لن يستطعن ىذابيت 

 كاف كنت ُب مكاف فيو من يقـو بتصفيو الًتكات من شركات ك٨توىا فسًتتاح من عناء كثَت



((((()))))) 
 مشاٮتنا

 مطالبة مالية فيها عقد بيع بالتقسيط بُت مؤسسة كشخص عادم .
 رجعت من االستئناؼ كقالوا من اختصاص ديواف ا١تظآب .

 نية الفقرة ا٠تامسة من نظاـ احملكمة التجارية.بناء على ا١تادة الثا
 ما رأم أصحاب الفضيلة ؟

 اف كاف ا١تشًتم اشًتل العُت الجل بيعها فهي ٕتارية
  من اختصاص العامة كما ذكره صاحب الفضيلة من مستند ال يدؿ على ذلك

  كبلـ االستئناؼ صحيح
  كلكن ليت كل ا١تعامبلت على ىذا النحو

 وف من اختصاصكاالعم االغلب يقول
ىي من اختصاص القضاء العاـ ألف نظاـ احملكمة التجارية يعتمد معيار العمل كالشخصية 

 فبلبد أف يكوف الشخصُت تاجرين كعلى ىذا قرار ٞتنة الفصل ُب تنازع االختصاص
 ا١تاده صر٭تو اف العمل التجارم كلو مرة من اختصاص التجاريو

 جزاكم اهلل خَت
 لكن ا١تدعى عليو ليس بتاجر . قطعا أف ا١تدعي تاجر

 لكن من الذم اشًتط أف يكوف طرُب العقد من التجار ، حىت تكوف من اختصاص الديواف .
 فظاىر ا١تادة أف صفة التجارة تشًتط ُب طرؼ .

)((()))))) 
  حجة استحكاـ داخل النطاؽ العمرا٘ب

ا١تعدنية فهل ىناؾ تعميم رفعت لبلستئناؼ كعادت كعليها مبلحظة بطلب الكتابة للثركة 
 بذلك

 ىػ َُّْ/  ِ/  ُِٗب  ِّٓٔ/ ت / ُّ
 تتم الكتابة لوزارة البًتكؿ كالثركة ا١تعدنية

 من ا١ترافعات على ذلك على الكتابة ٢تا ُِّكنصت ا١تادة 
 لكن نصت على ما ىو خارج النطاؽ العمرا٘ب



 فهل ىناؾ تعارض بُت النظاـ كالتعميم
  ؽنعم تكتب كلو خارج النطا

  الف البًتكؿ كتبت لبعض ا١تدف بالكتابو ٢تا
  كا١تنطقو الشرقيو كاٟتوطو كاظن االفبلج

  كبعضها كتبت ٢تا بعدـ ٥تاطبتها ابدا لعدـ كجود مناطق للبًتكؿ كاٞتنوب مثبل
 ككذا كزاره الدفاع يكتب ٢تا ُب اٞتنوب كلو داخل النطاؽ

 لكن أال يعارض ىذا النظاـ
 اؽعلى الكتابة خارج النط

  اليعارض
  راجع النظاـ فقد نص على اف الم جهة ترغب الكتابو ٢تا اف يكتب ٢تا

 كصدر توجيو من العدؿ بناء على ذالك
 كالكهرباء البد من الكتابو ٢تا

(((())))) 
كبلـ إبراىيم السكراف حوؿ االقطاع الذم استند على قرار ا٢تيئو القضائيو العلياُب شهر ربيع 

اجتمعت ا٢تيئة القضائية العليا ُب السعودية كقررت أف (اإلقطاع يفيد ىػ ُّْٗاألكؿ عاـ 
  [. كىوقرارمشهورُّْٗ/ّ/ُْ، كتاريخ ْٗالتملك) ]قرار رقم 

 
  

https://groups.google.com/forum/m/#!msg/mhrّّٕٕ/Oّrُ
OUٖhhdM/cpَY-icُfBQJ 

 
(((())))) 

 أصحاب الفضيلة
شخص اشًتل من آخر مزرعة كسلمو شيك بستة عشر مليوف لاير كتبُت للمشًتم الحقان أف 
ا١تزرعة مرىونة لصندكؽ التنمية الزراعية فًتاجع عن الشراء فقاـ البائع ٔتحاكلة سحب الشيك 

  لقاضي التنفيذكٓب ٬تد رصيد فقدـ 

https://groups.google.com/forum/m/#%21msg/mhr7733/O3r1OU8hhdM/cp0Y-ic1fBQJ
https://groups.google.com/forum/m/#%21msg/mhr7733/O3r1OU8hhdM/cp0Y-ic1fBQJ


 ا١تشًتم تقدـ بدعول يطالب فيها باسًتجاع الشيك كفسخ العقد
 ىل ىي من اختصاص العامة أك اٞتزائية ؟
 ٔتعٌت أهنا من قضايا اسًتداد اٟتيازة أك ال ؟

 كيف تكوف اسًتداد كىو اشًتل لكن ٓب يستلم ا١تبيع
 كال يستطيع استبلمو لوجود رىن عليو

 و فسخ العقد ٟتصوؿ التدليس على ا١تشًتم بإخفائو الرىن؟أال تكوف ُب العامة لطلب
 اسًتداد حيازة الشيك

 اسًتداد اٟتيازة من اختصاص العامة ُب اٞتديد
 فهل يعمل بالقدٙب أك اٞتديد

  ا١ترافعات القدٙب اٞتزائية
 ا١ترافعات اٞتديد العامة

  الذم يظهر لو طلبُت
  طلب فسخ العقد كىذا ُب العامة

 حيازةطلب اسًتداد 
 ىذا ىل يكوف ُب العامة أك اٞتزائية

  فضيلة الشيخ ابو صاّب
  طلب ا١تدعي سحب الشيك ال بد اف يسبقو فسخ العقد

  فطلبو اسًتداد الشيك نتيجة لفسخ العقد
 فلعلك تنظرىا من ىذا ا١تنطلق

 
ا١تطالبة اف يستلم مالو كللمشًتم  كتقدـ البائع بالشيك لدل قاضي التنفيذ فهذا ىو االصل 

 بفسخ العقد كال يعٌت استبلـ البائع للمبلغ سقوط حق ا١تشًتم با١تطالبة بالفسخ
 فالشيك كرقة ٕتارية ٢تا احًتامها كاألصل سرعة الوفاء هبا

 
 فيسَت قاضي التنفيذ ُب اجراءات إلزاـ مصدر الشيك بالوفاء

 كيسَت قاضي ا١توضوع ُب نظر الدعول بالفسخ



دعاء لقاضي ا١توضوع يفيده باف ىناؾ طلب تنفيذ شيك لدل قاضي كا١تدعي لو اف يقدـ است
 التنفيذ كىو ا١تبلغ ا١تشًتل بو ٔتا ُب الدعول

 كيطلب إيقاؼ التنفيذ حىت انتهاء الفصل ُب الدعول 
كلقاضي ا١توضوع اذا كجد اف الدعول متجو ضد ا١تدعى عليو كتبلغو لشخصو كعدـ حضوره 

اك صدر اٟتكم االبتدائي اف يصدر قرار بتوقيف طلب تنفيذ  اك ىناؾ قرائن تؤيد دعول ا١تدعي
 الشيك كينص ُب صراحة بطلب التوقف كيرسلو ٓتطاب لقاضي التنفيذ

 
 من نظاـ التنفيذ كنصها ّللمادة  ٓينظر ُب ذلك البلئحة 

"ال ٭توؿ كجود نزاع ُب موضوع الورقة التجاربة من السَت ُب إجراءات التنفيذ ما ٓب يرد من 
 ة ا١تختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.اٞته

((((())))))) 
سعوديا اٞتنسيو  حكم صادر من ٤تكمة القاىرة يقضي ٓتلع الزكجة من زكجها كالزكجاف 

 كمقيماف ُب السعوديو ..
ُب السعودية قبل دعول القاىرة كىو االف معًتض على حكم  كالزكج لو دعول انقياد سابقو 
ما العمل علما أف اٟتكم ُب مثل ىذه القضايا اليستأنف ُب القاىرة كيطلب رجوع زكجتو ف

 مصر كيكتسب القطعيو ٔتجرد صدكره ؟
 من نظاـ التنفيذ ُُللمادة  ِانظر البلئحة 

 اكتب للوزارة لطلب التوجيو
 ذىبوا سياحو كقبض على الزكج ُب ا١تطار

 أب االف اٟتكم ٓب يصادؽ عليو من قبل االستئناؼ
 ام حكم

 تكم انو ال يستأنففقد ذكر فضيل
 شيخ ابو خالد

 أحكاـ فسخ النكاح ال أظنها مشمولة بنظاـ التنفيذ لعدـ تصور كقوع التنفيذ فيها
 فيما يتعلق بقضاء التنفيذ كاألحكاـ األجنبية ىناؾ أمرين

 إكساب اٟتكم األجنيب قوة التنفيذ با١تملكة بعد توفر الشركط ا١تذكورة بنظاـ التنفيذ األكؿ 



 مصادقة كزارة ا٠تارجية كالعدؿ مسبقان) ( اليد من
 كىو ما كاف من اختصاص ديواف ا١تظآب سابقان 

 
 الثا٘ب التنفيذ كأم سند تنفيذم

 
 كا٠تلع أعبله ال بد من مصادقة قاضي التنفيذ عليو ليعتد بو با١تملكة

 كىذا مدار النقاش سابقان 
لبلستئناؼ كالزكج حضر ١تواصلة االستئناؼ عندنا كليس عندىم الف قاضي التنفيذ رفعها 

 دعواه ُب العامة
(((()))))) 

 ـ َِٗ/ِال ٬تمع بُت اسًتداد اٟتيازة كا١تطالبة باٟتق 
)((())))) 

 
 شخص مستعمل للمخدرات تصاّب مع زكجتو على أنو اف عاد لبلستعماؿ فالبيت ٢تا

  كقد عاد أب ذلك  
 . ىذا الشرط  . فهل يلزمو كطالبت الزكجة بافراغ ا١تنزؿ باٝتها 

 ال
 كٓب

 كىل ىو على عوض ؟ الصلح  ما صيغة 
 الشركط التعترب بعد العقد

طلبت منو الطبلؽ الستعمالو للمخدرات فاصطلح معها كقرر باقرار مكتوب بأنو مستعد بعدـ 
 . يكوف لزكجيت  العودة الستعماؿ ا١تخدرات كاذا عاد الستعما٢تا فإف البيت بالصك رقم... 

 . كلو لدم   كقد أقر بذلك
ىذا ٓب يقصد التمليك عند حصوؿ الشرط كإ٪تا قصد منع نفسو فهو نوع من نذر اللجاج فبل 

 يلزمو افراغ البيت ٢تا كيكفر كفارة ٯتُت على ما قرره ابو العباس
  كينظر للصيغة



 فإف كانت بصيغة ا١تاضي فاألظهر أنو يلـز ، كإف كانت بصيغة االستئناؼ كالتسويف فبل .
 اف نيتو ٢تا تأثَت ُب اٟتكم ، فإف أقر ْتقيقة االتفاؽ فكيف يقاؿ بغَت اللزـككال شك 
(((()))) 

  اصحاب الفضيلة
  كرثة ٤تكـو عليهم بسداد دين من الًتكة كقد رفضوا السداد بادئ االمر

 . فأصدرت خطابا بتنفيذ اٟتكم اك ايداعهم السجن 
  كسداد الدين منهافعادت ٕب ا١تعاملة ٔتوافقتهم على بيع الًتكة 

علما بأف الًتكة عقارات ليس عليها صكوؾ كبعض الورثة تنازؿ عن نصيبو منها لوالدتو خركجا 
 . من ا١تطالبة 

 لعدـ رغبة ا١تشًتين هبا ؟  فكيف يتم تنفيذ اٟتكم مع تعذر بيع الًتكة من قبل الورثة 
 
 

  ال ٭تق لك سجن الورثة إف ٓب توجد تركة
  مك التنفيذ عليها كٓب ٬تز لك سجنهم ٔتوجب النظاـكإف كجدت الًتكة لز 

 كليس للمحكمة أف تبيع عقارات ليس عليها صكوؾ نظامية
كىذا ىو االشكاؿ كيف أنفذ على الًتكة كىي بغَت صكوؾ نظامية؟ كىو ما استغلو الورثة 

 للمماطلة كعدـ السداد.
 ىل يعمل عليها مزاد اـ تقيم كتسلم للدائن؟

  التنفيذ ع الًتكة
  اف كاف اٟتكم على ا١تتوَب

  فاف كاف لو ماؿ فينفذ ع مالو
  كاف كاف لو ماؿ كاقتسم بُت الورثو

  فقضاة التنفيذ ع منهجُت
  االكؿ التنفيذ ع الورثة مباشرة

الثا٘ب الينفذ اٟتكم كا٪تا ترفع دعول على الورثة لدل قاضي ا١توضوع كاذا حكم عليهم ينفذ 
 عليهم ٔتوجب اٟتكم



  اجراءات التنفيذ التتابعية ا١تعركفة تصل أب اٟتبس كتسَت ُب
  كاما العقارات

فبل بد اف ٖتدد ُب اٟتكم فقد نصت ا١تادة التاسعو من نظاـ التنفيذ ال ٬توز التنفيذ اٞتربم اال 
  على سند تنفيذم ٤تدد ا١تقدار حاؿ االداء

  فبل بد من اف ٖتدد العقارات بعد االستفسار عن سرياف مفعو٢تا
 كاال فبل ينفذ على حكم بعقارات ٣تهولو اك غَت سارية ا١تفعوؿ كاهلل اعلم
  كما جاء٘ب كاف جاءؾ حكم بذلك ع عقارات ٣تهولو اك غَت سارية ا١تفعوؿ ك٨توه 

  فرده ١تصدره لتصحيحو اك تفسَته حسب ماتراه
 بناء ع ا١تاده الفقرة السابعة من ا١تادة الثالثة من نظاـ التنفيذ

(((())))) 
عندم شخص خرج لو صك اعسار من قاضي سابق كاف ُب مكتيب كاآلف غرماؤه يريدكف 

اقامة دعول مبلءة عليو فهل تنظر ُب نفس ا١تكتب الذم خرج منو صك اإلعسار اك ُب مكاف 
 اقامة ا١تدعى عليو كجزاكم اهلل خَت

ل ا١تبلءة من من البلئحة التنفيذية لنظاـ التنفيذ على أف النظر ُب دعو  ُٖ/ْنصت ا١تادة 
 اختصاص الدائرة اليت أثبتت اإلعسار كٖتسب إحالة

((((()))))) 
 ا١تدعي يذكر أف غنم ا١تدعى عليو دخلت مزرعتو هنارا فأكلت زرعو كشجره

 كيطلب التعويض
)ا١تزارع ُب جباؿ فيفا ّتوار ا١تنازؿ فتجد البيت كّتواره مزرعتو فليست البيوت ُب جهة كا١تزارع 

 ُب جهة)
  ١تدعى عليو أنكر ذلكطبعا ا

 كللمدعي بينة
 السؤاؿ إف قلنا بتفريط ا١تدعى عليو

 فهل نلزمو بالتعويض ككيف نقدر التعويض
،،،،،،........ 

 نعم يلزمو كيقدره اىل ا٠تربة 



س: حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتكم بُت أصحاب اإلبل كا١تزارع، ىل يشمل 
ألبقار اليت ٬تب أف ٖتفظ براع يرعاىا ك٭تفظها عن ا١تزارع كالسباع، ٚتيع ا١تواشي مثل األغناـ كا

 أك أنو ٮتتص باإلبل اليت قلما ترعى بالنهار كٖتفظ بالليل؟
ج: أكالن: اٟتديث الذم كرد ُب ىذا ا١توضوع ركاه اإلماـ أٛتد ُب مسنده، كأبو داكد كالنسائي 

عند أيب داكد عن حراـ بن ٤تيصة عن كابن ماجو ُب سننهم، كغَتىم بألفاظ متقاربة، كلفظو 
كانت لو ناقة ضارية، فدخلت حائطنا فأفسدت فيو، فكلم رسوؿ اهلل  الرباء بن عازب قاؿ: 

صلى اهلل عليو كسلم فيها، فقضى أف حفظ اٟتوائط بالنهار على أىلها، كأف حفظ ا١تاشية 
، كركاه أبو داكد أيضنا  بالليل على أىلها، كأف على أىل ا١تاشية ما أصابت ماشيتهم بالليل 

ناقة  )طريق آخر عن حراـ بن ٤تيصة عن أبيو، أف ُْٖ، الصفحة رقم: ُْمن(اٞتزء رقم : 
الرباء دخلت حائط رجل فأفسدتو عليو، فقضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أىل 

عن النيب  األمواؿ حفظها بالنهار، كعلى أىل ا١تواشي حفظها بالليل. ثانينا: ىذا اٟتديث كرد
صلى اهلل عليو كسلم كعلى سبب خاص، كىو إفساد ناقة الرباء مزرعة لغَته، كلكن لفظو عاـ؛ 

إف حفظ ا١تاشية بالليل على أىلها، كإف على أىل ا١تاشية  ألنو عرب بلفظ ا١تاشية، حيث قاؿ: 
غناـ ، كالعربة بعمـو لفظ اٟتديث ال ٓتصوص سببو، فيشمل لفظ ا١تاشية فيو: األ ما أصابت 

كاألبقار.ثالثنا: كثَت من العلماء صحح ىذا اٟتديث كعمل بو، كمالك كالشافعي كأٛتد 
كغَتىم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابتو ليبلن، كال يضمن ما أصابتو هنارنا، قاؿ 

)اٟتديث لثبوتو كاتصالو كمعرفة ُٖٓ، الصفحة رقم: ُْالشافعي: أخذنا هبذا(اٞتزء رقم : 
، كمن العلماء من قاؿ بالضماف  العجماء جبار  علو ىؤالء ٥تصصنا لعمـو حديث: رجالو، كج

مطلقنا، كمنهم من قاؿ بعدـ الضماف مطلقنا، كا١تختار األكؿ؛ ١تا فيو من اٞتمع بُت اٟتديثُت 
العاـ كا٠تاص، كعلى من يريد أف يتزكد من العلم أف يرجع إٔب أقواؿ العلماء ُب ذلك، كإٔب 

اهنا، كعلى من كانت لو قضية أف يرفعها للقاضي، فما حكم بو من أقواؿ العلماء أدلتهم ُب مظ
ا١تعتربين نفذ حكمو، كرفع ا٠تبلؼ فيو.كباهلل التوفيق، كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو 

 كسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
(((()))) 

باقي مبلغ ٤تدد ، رفض ا١تدعى عليو  حكمت بانتقاؿ نصيب ا١تدعى عليو للمدعي مقابل
كانتهت ا١تدة كًب التهميش باكتساب القطعية ؛ االف ىل يهمش  استبلـ ا١تبلغ ك اعًتض 



بانتقاؿ ا١تلكية للمدعي على صك العقار حىت كإف ٓب يستلم ا١تدعى عليو ا١تبلغ أـ ٭ترر ا١تدعي 
 شيكا فيو ك٭تفظ ُب بيت ا١تاؿ اـ ماذا ؟

............... 
كتودعو بيت ا١تاؿ باسم  هتمش على الصك كتطلب من احملكـو لو ٖترير شيك با١تبلغ  عم ن

 احملكـو عليو
(((()))))) 

 من نظاـ اإلجراءات اٞتزائية . ُِّأصحاب الفضيلة بناء على ا١تادة 
قو بالكفالة لظركفو الصحية . مركب أصياخ حديد الطلب ا١تدعى عليو بًتكيج ٥تدرات إط

 ٟتادث .
 قو ما رأيكم .الض ا١تدعي العاـ على إطكاعًت 

.................. 
 ال تطلقو كالعبلج متوفر ُب السجن 

(((()))))) 
 أصحاب الفضيلة ...

 أسأؿ اهلل ٕب كلكم التوفيق كالسداد ..
كراؽ حىت ٭تصلوا ألتقدمت للعامة امرأة تطلب إلزاـ أخيها تسليم صك بيت مورثهم لرفع ا

يتنازلن عن بعض حقهن من  التقدٙب ٢تن على التعويض حىت  على التعويض كأخوىم يرفض
 الًتكة...

 س : ىل ىي من اختصاص العامة أـ اٞتزئية ؟
كٔب بقسمة الًتكة أـ ينظر ألكلو كانت للعامة فهل تتقدـ بدعول قسمة تركة ٍب تلحق الدعول ا

 ُب طلبها تسليم الصك ؟
كبعدىا تتقدـ بطلب قسمة الًتكة ك٢تا ىي تطلب اسًتداد اٟتيازة فهي من اختصاص اٞتزائية 

 العكس ..
ُب البلئحة لنظاـ ا١ترافعات ( قدٙب ) اشًتاط أف يكوف ا١تراد استعادتو كاف ُب يد طالب اسًتداد 

 اٟتيازة ...
 كأقرت ا١تدعية أف الصك عند أخيها من كفاة كالدىا ...



 كىذا ٤تل اإلشكاؿ عندم !
 ) بغَت كجو حق .البلئحة عرفت اٟتيازة بأنو ما ( أخذ 

 
 كفرؽ بُت األخذ كاالستبلـ

(((())))) 
 استشارة

لدم معامبلت تقسيط ، يدفع كثَت من ا١تدعى عليهم بأف االتفاؽ كاف على مبلغ ثبلثُت ألف 
لاير مثبل كا١تسجل ُب العقد ٜتسة كثبلثُت ألف لاير كيقوؿ إف البائع قاؿ إف ٓب تسدد سأطالبك 

  عليو بالسداد فيطالبو ٓتمسة كثبلثُت كليس ثبلثُت ٓتمسة كثبلثُت فيخفق ا١تدعى
 كيقر البائع بذلك ؟

 فما رأيكم بشرعية ىذه ا١تعاملة كما اإلجراء حيا٢تا ؟
 كفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تب كيرضى .

إذا أقر البائع أف االتفاؽ على ثبلثُت فليس لو ا١تطالبة ٔتا زاد عنها لكن رٔتا كاف االتفاؽ على 
 اذا استمر بدفع االقساط ككعده البائع ٓتصم ٜتسة ٜتسة كثبلثُت 

((()))) 
 كىنا سؤاؿ آخر

 ىل ٭تق للسعودم أف يوكل عندم ُب اٞتلسة أجنبيا ُب الًتافع عنو؟
 إذا كاف ُب قضية معينة فبل أعلم مانعا منو

(((())))) 
  استشارة

كلكن أصحاب الفضيلة تقدـ إٕب مواطن يرغب ُب رىن صك لقصر كىو الوٕب عليهم 
االشكاؿ اف الصك الزاؿ باسم البائع فافهمتو انو البد اف يكوف الصك باسم القصر فقاؿ 

ىذا نظاـ جديد عند الصندكؽ العقارم فتواصلت ىاتفيا مع الصندكؽ با٠ترج فقالوا نعم ىذا 
اٝتو نظاـ الضامن فنضمن للبائع حقو كيتم ٖتويل القرض ُب حسابو مباشره كلكن البد من 

 ن العقار اكالاالذف برى
 



 فهل ٯتكن ىذا اك سبق الحد الفضيلة اف اجراه
 

--- 
 

 العمل عندم على أف يكوف إذف شراء كإذف رىن ُب آف كاحد
(((())))) 

 كىنا سؤاؿ آخر
 ىل ٭تق للسعودم أف يوكل عندم ُب اٞتلسة أجنبيا ُب الًتافع عنو؟

…… 
  اذا ٓب يكن بينهما قرابة حىت الدرجة الرابعة فبل يقبل

 منها ّمن نظاـ احملاماة كخاصة البلئحة  ُٖينظر ا١تادة 
كنصها ( يشًتط ُب الوكيل، ا١تشار ٕاليو ُب الفقرة (ٔا) من ىذه ا١تادة: ٔاف يكوف سعودم 

 اٞتنسية، كٔاال يكوف موظفا ُب الدكلة)
(((())))) 

 السبلـ عليكم
 مساء ا٠تَت أصحاب الفضيلة

بل الدخوؿ هبا ٍب أراد مراجعتها فسأؿ حينها أخيو جاء٘ب رجل يستفيت ُب أنو طلق زكجتو ق
الذم كاف يدرس ُب الشريعة فقاؿ ما٭تتاج عقد جديد فراجعها كىذه اٟتادثة ٢تا ثبلثُت سنة 

  كا٧تب منها اكالد كىو حفيد اآلف
كيقوؿ ٝتعت أحد ا١تشايخ ُب التلفاز يقوؿ أنو البد من عقد جديد ١تراجعة غَت ا١تدخوؿ هبا 

 ٟتل ىل كانت معاشرتو لزكجتو حراما طواؿ ىذه ا١تدة كماذا يلزمو؟فيسأؿ كش ا
قاؿ         عليو أف يعتز٢تا إٔب أف يعقد عليها كيلحقو نسب األكالد ألهنم من كطء شبهة. 

ا١توفق: كاألكٔب حل نكاحها ١تن ىي معتدة منو إف كاف يلحقو نسب كلدىا) كا١توطوءة بشبهة 
، كال أك نكاح فاسد ألف العدة ٟتفظ  مائو كصيانة نسبو كال يصاف ماؤه احملًـت من مائو احملًـت
 ٭تفظ نسبو عنو كا١تطلقة البائن.

((((())))))) 



 
 ـ عليكمالس

س مبلغ مإب الشركة حجزت على إثباتات موظف لديها بعد فصلو ك ذلك الهتامها لو باخت
عن طريق ال اتاتو اف ضد الشركة طالبا التعويض عن ذلك حيث أنو ٓب يستلم إثبال. ك يدعي ا

 الشرطة بعد فًتة طويلة .
 ؟ال ىل ذلك من اختصاص احملكمة العامة أـ 

.............. 
  كعليكم السبلـ

 حسب ا١تبلغ ا١تدعى بو 
(((()))) 

 السبلـ عليكم
 كصباحكم خَت بإذف اهلل

 
 -مع السائق-حادث مركرم توُب فيو عدد من األشخاص 

السائق، ىل يدخل ُب الدعول من أصيب ُب اٟتادث أـ  كرثة ا١تتوَب أقاموا دعول ضد كرثة
 البد دعول جديدة.

.............. 
  كعليكم السبلـ 

 بل دعول جديدة
(((()))) 

أصحاب الفضيلة ىل لدل أحد منكم ٪توذج اختبار مأذكف شرعي يفيد٘ب بو جزاكم اهلل خَتان 
. 

.......... 
الصغَت كاٞتمع بُت احملرمات  كنكاح  كالعدة  النكاح  كالية  عن  سلو  أ٪توذجا  ال ٖتتاج  

 سببا كنسبا كما ٬توز اف يكوف مهرا كما ال ٬توز كالشركط الفاسدة ُب النكاح
(((())))) 



 س:
 ما مدل دقة ٣تلة األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ أٛتد ُب العزك إٔب ا١تشهور ُب ا١تذىب؟

 شهور فعمدتو غالبا االنصاؼاعتماده فيما يظهر على قواعد ابن رجب كأما ا١ت
 كأنا ٓب أتتبع كل ما ذكر لكن ُب اٞتملة سليم

(((())))) 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

كٓب ٭تكم هبا كأب االف ٓب يراجعٍت أصحاهبا  يامشايخ لدم عدة دعاكل مضبوطو بدئها سلفي 
 فما العمل ىل أعطيهم مواعيد أك أنتظر حىت يراجعوا ؟

 
 

 مواعيد كضع إعبلنان على باب احملكمة بذلك كمن ٓب ٭تضر اشطب دعواه ..حدد ٢تا 
  افتح ضبط اٞتلسة كقرر حفظ ا١تعاملة لعدـ مراجعة ا١تدعي

 كابعث ا١تعاملة ألرشيف احملكمة أك أعدىا ١تنشأىا إف كانت كاردة من جهة خارج احملكمة
(((())))) 



 ايخنا الكرام :لالستشارات القضائية مشة المجموعة الثانية عشر 
دعول مالية ؛ كقد رصدت ُب اٞتلسة األكٔب حضور ا١تدعي كتبلغ ا١تدعى عليو شخصيا كعدـ 
حضوره ، اآلف اٞتلسة الثانية كٓب ٭تضر فيها ا١تدعى عليو كٓب يتبلغ ألنو أصبح سجينا ُب مدينة 

ٞتلسة أخرل حسب إفادة الشرطة ؛ السؤاؿ : ىل أحكم عليو حضوريا استنادا لتبلغو ُب ا
 األكٔب أـ أٝتع الدعول كأشَت ٠تطاب الشرطة كأصرؼ النظر ؟؟

............... 
 بل تسمع الدعول كتستخلف ٤تكمة بلد السجُت لسماع اجابتو

االختصاص ُب نظر قضية السجُت اذا كاف سجنة الحق للدعوم من اختصاصكم كتستخلف 
ول ا١تقامة ضده فليست من اما اف كاف سجنو قبل الدع ُب اخذ جوابو قاضي بلد سجنو 

 اختصاصكم
لعلك تشَت إب مواد االختصاص ُب الضبط كتنص انك اجريت ما اجريت تاسيسا عليها كاف 

 سجن ا١تدعي عليو سجن بعد نظر القضية
 

((())))) 
 السبلـ عليكم

 صبحكم اهلل با٠تَت أصحاب الفضيلة
ىيئة أقساط كصدؽ اٟتكم صدر اٟتكم من سلفي على ا١تدعى عليو بدفع مبلغ مإب على 

بقناعة الطرفُت ٍب توُب ا١تدعى عليو فهل تقاـ دعول على الورثة أـ يكتفى ٔتا جاء ُب الصك 
 على مورثهم

الف اٟتقوؽ رفضت تنفيذ اٟتكم لكوف ا١تدعى عليو متوَب كافهمت ا١تدعي باقامة دعول على 
  الورثة

 فهل يصح ذلك نأمل االفادة
............. 

 صك االكؿ اذا كاف خلف تركةبل يكفي ال
(((()))))) 



 حيازة جواؿ داخل السجن ىل من اختصاص احملكمة
 فضيلة الشيخ سعد.. راجع نظاـ السجن كالتوقيف ففيو ما يفيدؾ

((())))) 
 إشكالية قضائية /

 
٭تصل أحيانان أف تيفقد معاملة حجة استحكاـ ؛ كيوجد خلل ما ُب السجل أك الضبط كعدـ 

اٟتجة على السجل ؛ كيتعذر التواصل معو بذلك لوفاتو أك تركو للقضاء... إْب ؛ توقيع مصًدر 
كغالبان كألف ا١تعاملة مفقودة توجو ٤تكمة االستئناؼ بنظر اٟتجة من جديد كفقان إلجراءات 

 اٟتجة ا١تعلومة.
 

 # ىذا التوجيو فيو تطويل كاضح لئلجراء .

  # كا٠تطأ ليس من ا١تنهي بل من احملكمة .
 
 اؾ حله لعلو كسطه بُت طرفُت ؛ فبل تشدد كال تساىل/ىن
 

ٔتا أف اٟتجة قد اشتملت على أرقاـ كتواريخ خطابات اٞتهة ا١تختصة كقرار ىيئة النظر كإعبلف 
اٞتريدة فلذا تيستحدث معاملة جديدة من صورو لتلك ا٠تطابات يتم طلبها من تلك اٞتهات 

بق الصور على ما سبق ضبطو كتعتمد كمعاملة مصدقة منها كيضاؼ إليها إعبلف جديد ؛ كتطا
معتربة لتلك اٟتجة ؛ كيستكمل اإلجراء الناقص من قبل ا٠تلف دكف حاجة إٔب إهناء جديد ؛ 

 كذلك كلو مىت تأكدنا من عدـ كجود هتمة. 
 

 مقًتح أكٕب قابل للنقاش
ٖتتفظ بصورةاكٓب الختصارلكن ىب اف بعض اٞتهات الاقًتاح الشيخ شفق مقصوده ا

 ف جديدفيطوؿ ا١توضوع اـ ماذا؟الدىاا١تهم تعذرت فما العمل؟ ىل تزكدباعٕت
إذا تعذر الوصوؿ لصور تلك ا٠تطابات أك غالبها فبل مناص من معاملة حجة استحكاـ 

  جديدة.



 
 ا١تقًتح إذا تيسر التطبيق فقط

 
((((()))))) 

 اصرؼ النظر ألف بيع التقصيد من اختصاص ديواف ا١تظآب
(((())))$ 

  بلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.الس
 حي اهلل أصحاب الفضيلة ...

 لدم دعول مقامة من شركة موبايلي ضد شخص ٓب يسدد الفواتَت اليت عليو ...
 
 طلبت الشركة تسديد ٚتيع الفواتَت لؤلرقاـ اليت ٗتصو . -
كال يعلم  بأنو ال يستخدـ تلك الشرائح  أقر ا١تدعى عليو بصحة نسبة الشرائح لو ، ك دفع  -

 كيف اجتمعت ىذه ا١تبالغ.
السؤاؿ : ىل الدعول من اختصاص احملكمة ؛ لعمـو الوالية ؛ كلكوهنا مطالبة ، أـ من  -

اختصاص ىيئة االتصاالت بناء على ا١تادة العاشرة من نظاـ االتصاالت ، كا١تادة التاسعة 
 كا٠تمسُت ُب فقرهتا الثالثة من البلئحة التنفيذية لذات النظاـ؟

النزاع على الفواتَت كمستحقاهتا لو آلية ٤تددة نظامان كأنو من اختصاص ىيئة االتصاالت كليس 
 القضاء العاـ

 ا١تادة العاشرة من نظاـ االتصاالت :
تتؤب ا٢تيئة توفَت اٟتماية للمستخدمُت كا١تشغلُت ، كٖتدد البلئحة إجراءات تسوية ا٠تبلفات 

ُت ا١تستخدمُت ٔتا ُب ذلك اعًتاض ا١تستخدمُت على بُت ا١تشغلُت أنفسهم أك ما بينهم كب
 ا١تبالغ الوارة ُب الفواتَت أك على مستول ا٠تدمة.

 
 من البلئحة التنفيذية : ّ/ٗٓ

ُب حالة كجود خبلؼ بُت بُت أحد مقدمي ا٠تدمة كبُت أم مستخدـ كٓب يتم حلو كديا بينهم 
 .فإنو ٬توز للمستخدـ تقدٙب طلبو للهيئة ٟتل ىذا ا٠تبلؼ



ا١تادة كاهنا تتكلم عن كجود خبلؼ علي قيمة الفواتَت كاهنا حسبت عليو كىي غلط فهذه فعبل 
من اختصاص ا٢تيئة اما من يقرىا كال يريد سدادىا فاحملاكم ٢تا حق النظر عبلكة علي اف شركة 

 االتصاالت ٢تا استعماؿ نفوذىا ا١تتيعة من قطع ا٠تدمة عنك
((()))))) 

  أصحاب الفضيلة :
 سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتوال

  قضية مالية حكمت فيها ْتكم غيايب بعد تبلغ ا١تدعى عليو لشخصو عن طريق الشرطة
كبعد صدكر اٟتكم حضر ٕب ككيل ا١تدعى عليو كقدـ الئحة تتضمن أف موكلو ٓب يتبلغ 

  باٟتضور كٓب يوقع كىو ُب خارج ا١تملكة من ستة أشهر
 مثل ىذه اٟتالة حفظكم اهللما ىو االجراء ا١تناسب ُب 

 مو بالكتابةللشرطةكاٞتوازاتالتاكدمن صحةؾالاك
 كصلٍت الببلغ الذم يطعن فيو مرفق ٓتطاب مدير الشرطة

 ٍب احضرا١تًتافعُت كخذجواب ا١تدعى عليو ككالةكمادكف من بينات
 ،ٓتصوص الشخص الذم حكم عليو كٓب يبلغ اليس ا١تفًتض اف يقدـ التماس

(((()))))) 
  ؿمنقو 

 سبلـ عليكم
نزكال عند رغبة الكثَت من الزمبلء الكراـ ُب اٟتصوؿ على بعض السوابق القضائية للجنة الفصل 

 -ُب االكراؽ التجارية كديواف ا١تظآب كلعمـو الفائدة كضعت ُب الرابط التإب:
http://sawapeq.ْshared.com/ 

 اف شاءاهلل سأقـو برفع مدكنة االحكاـ باجزائها الثبلثة
((((()))))) 

 يا مشايخ
  من يكلف بالقياـ بعمل مكتب قضائي

 ىل توقف عنو اإلحالة ؟
 آمل ذكر ا١تستند

http://sawapeq.4shared.com/


 
=========== 

 
نعم توقف عنو اإلحالة أياـ التكليف ؛ كا١تستند قرار ٣تلس القضاء األعلى؛ كال ٭تضر٘ب رقمو 

 تارٮتو لكنو موجود ُب التصنيف ا١توضوعي .كال 
(((())))) 

 مشاٮتنا
ٖتويل قضايا مكاتب االستقداـ كا٠تادمات ؛ لعدـ االختصاص ، ىل يكتب لوزارة العمل أك  

 ٞتنة تسوية ا٠تبلفات العمالية ؟
.............. 

 بل أب مكتب العمل كىو ٭تيلها أب اللجنة االبتدائية
(((((())))))) 

 عليكم السبلـ
 كصبحتم ٓتَت

 قضية توريد عمالة بُت مؤسستُت دكف مؤف أك مواد خاصة بعملهم.
 

 من اختصاص الديواف أـ العامة؟
 
 

نظاـ احملكمة التجارية كالأعلم أف ٞتنة الفصل قد استقرت على  ِمن اختصاص الديواف ـ 
 امبدأ ُب ىذا كاستصحاب اٟتاؿ ُب غَتىا من القضايا اليعٍت اختصاصك بنظرى

 
-- 

 
 شكر اهلل لكم



صحيح، كسبب السؤاؿ أف الصك الصادر من الديواف ذكر فيو استقرار عمل الديواف على 
 ىذا.

((((()))))) 
 للنكاح هبا اتفاقا كأما الصغائر فبل فسخ  كوف ما فعلو كبَتة  ثبت  اذا  كلو  كىذا 

(((()))))) 
  صحيح اف قاؿ ُب الصلح لو حق ا١تطالبو بكذا عن كل يـو فالصلح

  كاف قاؿ اف تأخر فيلزمو دفع عن كل يـو كذا
  فهذا يفتقر أب حكم اخر لتحديد االياـ

 ىذا ىو الفرؽ
 احملاكم التنشيء عقدا بل تثبت حقا

 كال تثبت إال ما يكوف كفق األصوؿ الشرعية
((((()))))) 

 أصحاب الفضيلة
 آمل إفادٌب ُب ا١توضوعُت التاليُت

حبة   َُٕرة الثالثة كمن ضمن اإلذلة عليو كجدكا ُب بيتو / شخص متهم بالًتكيج للمُ
حبة كبتاجوف تالفة ٓب تثبت إ٬تابيتها كىذه اٟتبوب كجدت ُب بيتو كأقر  َُُكبتاجوف ك 

 ْتيازهتا كدفع بأهنا لبلستعماؿ عليو سابقتا تركيج
كيج كلقرينة الكمية كشاىد شهادة غَت موصلة حكمنا بصرؼ النظر عن إثبات اإلدانة بالًت 

سنوات عادت ا١تعاملة من اإلستئناؼ ٔتبلحظة ىي قو٢تم ما داـ أنكم  ٖكقررنا تعزيره بالسجن 
  ثبتم حيازتو للحبوب ١تاذ ٓب ٯتنع من السفر مدة ٦تاثلة لسجنو

٨تن ٓب نطبق النظاـ لعدـ ثبوت اإلدانة بالًتكيج فهل ٯتنع من السفر كإذا كاف ٯتنع إلقراره 
٦تاثل  ٖاؿ فهل يكوف مدتو سنتُت للحد األقصى اإلستعماؿ أك باٟتيازة لقصد االستعم

 ٟتكمتا بسجنو ؟؟
........ 
أحكاـ كثَتة با١تنع من دكف االستناد للنظاـ لكن يقيد ا١تنع بأنو "تعزير مرسل " كليس  صٌدقت 

 مبٍت ع النظاـ .



سنتُت  ٔٓادة كمنع من السفر بناء ع ا١ت ُْكُب ىذه القضية لو أثبتت اإلدانة ٔتوجب ا١تادة 
 كيزاد ُب منع السفر عن السنتُت ليس ٔتوجب النظاـ بل تعزيرا مرسبل .

(((())))) 
 بعد صدكر اإلذف ببيع نصيب القاصر كاكتسابو القطعية

 تراجع ا١تشًتم عن الشراء كحل بدال عنو مشًتم آخر
 ىل يفرغ مباشرة لؤلخَت أـ البد من اجراءات أخرل ؟

  االذف الجل الغبطو
  غ اففيفر 

 كاف التغَت ُب زمن يسَت اليغَت قيمة العقار
((((())))))) 

 ىل ىناؾ مانع من د٣تك دعول اٟتضانة كدعوكل الزيارة ُب دعول كاحدة
 

 ىذا الذم عليو العمل فاٟتضانو الحد يعطي االخر حق الزيارة
 

—— 
 األصل أهنا دعول مستقلة، ك العمل جار ُب الغالب على ادخا٢تا صلحا.

((((()))))) 
 عااااااجل

لدم قصر كقد بلغو كلديهم مبلغ من ا١تاؿ قدره مائة كٙتانوف ألفا كاف ٤تفوظا عند عمهم كىم 
 ف يطلبوف تسليمهم ا١تبلغ كقد حضر عمهم كمعو النقود فهل أسلم ٢تم ٚتيع ا١تبلغآلا

 اسًتشد برأيكم
 فآلفاٞتميع أمامي ا

 
 القصر فسلم ٢تم ا١تبلغ كامبلاذا كاف قد ٫تش على صك الوالية بلوغ كرشد 

 إف ٓب يكن عليهم كٕب من قبل فاألصل بلوغهم راشدين كال حاجة للبينة على ذلك



خر ُب آلنعم ٫تشت على صك الوالية بالبلوغ لكن ا١تبلغ كبَت كأحد٫تا طالب ُب أكؿ ثانوم كا
 ثالث متوسط فخشيت من إضاعتهما ا١تبلغ

 أيضا بالرشد  ىل ٫تشت 
 نعم
 ا١تبلغ تسليم  ن مناص م فبل 

((((())))) 
 اصحاب الفضيلو

اجنيب حكمت عليو بالسجن كانتهت ٤تكوميتو ككتبت للسجن باطبلقو كاجابوا باف كفيلو 
 رفض استبلمو كطلبوا التوجيو حياؿ ترحيلو كا١تعاملو لدل االستئناؼ

 فهل يسوغ اف الـز كفيلو باستبلمو ٟتُت انتهاء القضيو
........... 

 داـ سجن ُب جرٯتة ما ال يسوغ 
((((()))))))) 

 تأجيل الدية ثبلثا ؛ ىل جرل العمل بو ؟
 كثَتا نعم 

(((()))))) 
أصحاب الفضيلة من صدر ْتقو حكم غيايب بفسخ النكاح كليس لو ٤تل إقامة ٤تدد كتعذر 

 تبليغو باٟتكم .
 مالعمل كاٟتالة ىذه؟.

 االستئناؼ ٍب يهمش على الصك بتعذر التبليغ ٍب بالصحيفة  اعبلف 
 إذا كاف مصدر اٟتكم بفسخ النكاح سلفي فكيف يكوف التهميش .

لدم انا ..... خلف حاكم القضية بناء على االعبلف كخطاب ..... فقد تعذر اببلغ احملكـو 
 عليو باٟتكم كباهلل التوفيق

((((())))))) 
  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.

  ات منقوضةأصحاب الفضيلة لدم قضية تركيج ٥تدر 



ء الكاشتمل اٟتكم ا١تنقوض على شهادات الشهود ىل تكفي أـ يلـز حضور الشهود لئلد
 بشهاداهتم مرة أخرل .

................. 
 بل تكفي بعد عرضها على ا١تشهود عليو

((((())))))) 
اصحاب الفضيلة.قضية منقوضة.من سلفي.ُب قضية نفقة.كبعد النقض .ًب ٖتويلها ١تكتب 

ر.كقاـ ا١تكتب ببعثها علي بسبب اف الدعول اساسها لدم.فهل احكم بعدـ قضائي اخ
 االختصاص.كوف احالتو اسبق من احاليت.
  من اختصاص ا١تكتب الذم احيلت لو اكال

 كانت ارجعها لو كىو اف اصر فيحكم بصرؼ النظر
 اقصد من اختصاص صاحبك

((((()))))) 
 السبلـ عليكم

  لدم قضية كانت لدل سلفي
يراجع ا١تدعي ، كقد تسبب للمدعى عليو بأضرار نتيجة الدعول من إيقاؼ خدمات  ٍب ٓب

 كتأخَت سفر ككك
ٍب ترؾ الدعول ، فأرجع ا١تعاملة ٞتهة كركدىا للحفظ لعدـ ا١تراجعة، فذىب ا١تدعى عليو إٔب 

  جهة اٟتفظ كطلب ارجاع ا١تعاملة للنظر ُب التعويض عن أضرار الدعول .
 لناظر القضية األصل للنظر ُب دعول ا١تدعى عليو على ا١تدعي؟ فهل صحيح اهنا ٖتاؿ

 أـ تعترب قضية جديدة باعتبار اهنا دعول جديدة ، فتحاؿ حسب الًتتيب ؟
((((())))) 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 ىل استعماؿ ا١تخدرات موجب لفسخ النكاح

 كماىو ظابط ذلك
 تزكجها كىي تعلم ذلك كراضية بالواقعك ما رأيكم فيما لو دفع الزكج بأنو 

 كفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تبو كيرضاه



كاقع ا١تخدرات ال يرضى بو كىو أمر خفي كالقاعدة الضرر يزاؿ كال ضرر أضر على الدين 
كالدنيا من ا١تخدرات خاصة إذا انضاؼ لذلك سلوكيات ٥تلة أك سوابق مسجلة أك خلل ُب 

خلق كالغالب كجود ذلك كارتباطو باستخدامها فيفسخ الديانة من تفريط ُب الصبلة كسوء 
  النكاح كال كرامة

إذا كاف يفسخ النكاح للبغض أك لعيب ًخٍلقي يوجد ا٠تلل ُب العشرة كاالستمتاع فكيف 
  با١تخدرات ا٠تبيثة طبعان كنتيجة

كقد فسخت أنكحة بسبب ا١تخدرات كسببت ٔتا ذكرت كغَتىا من األضرار كصدؽ من 
 االستئناؼ

أما دفعو أهنا تعلم بذلك قبل النكاح فالعادة تكذبو فإف العادة أنو ال يظهر قبل النكاح إال ك 
 اٟتسن اٞتميل كٮتفي العيب كا٠تلل قليلو ككثَته

  بل قد تعلم بو كحالو
  كابن عمها ُب القريو

  ٍب ىي قد تكوف فاسقو سيئو السلوؾ
  تكوف ىي ذات سوابقكىذا البد من ٘تييزه قبل التنقيب ُب حاؿ الزكج فقد 

  فيتكافأف ُب الفسق
اال اف كانت تتظرر من السلوكيات التابعو للمخدرات كا٠توؼ من القتل اك االعتداء ك٨تو 

 ذالك
(((())))) 
((())))) 

 السبلـ عليكم كرٛتة
 

ىل اعتذارات ا١تدعى عليو عن حضور اٞتلسات ٢تا ضابط بقبو٢تا؟ كىل يوجد عدد معُت 
 فقطُٓٓب النظاـ؟اـ ىي سلطة تقديرية للقاضي ٔتوجب ا١تادة لقبوؿ االعتذارات 

 
 اك ا١توعد غَت مناسب ٕب) اذا كاف العذر (ارجو التاجيل لضركؼ العمل 

 كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو



  ىي سلطة تقديرية للقاضي يبنيها على جدية ا١تعتذر كظرفو كأ٫تية القضية
بنفسو أك بوكيل كحسن ٕتاكبو أك ٦تطالتو ُب التجاكب كقات كاٟتضور ألكيكشفها بتخيَته ُب ا

 مع احملكمة
 حضار البينةإلستمهاؿ الإلزاما على اال كٯتكن قياسها استحسانا 

 أم أف النظاـ ٓب ينص على شيء معُت بالنسبة للعذر، بل ترؾ تقديره للقاضي
((((())))))) 
  الزمبلء الكراـ

 
ُب اٞتريدة الرٝتية أصبح من اختصاصنا قضايا بعد صدكر نظاـ اإلجراءات اٞتزائية كنشره 

ا١تطالبة بالتعويضات عن مدد السجن غَت النظامي كاليت تقاـ من األفراد ضد اٞتهات ا١تعنية 
  ؛؛؛ ) ُِٓ(ا١تادة 

 
أية تعليمات ٖتدد آلية تقدير مبلغ التعويض ا١تادم؛   -حسب علمي  -كألنو ليس ىناؾ 

د أصدركا ٣تموعة كبَتة من األحكاـ فلذا فإف الرجوع إليهم كألف الزمبلء ُب ديواف ا١تظآب ق
  كالنظر ُب آلية العمل لديهم هبذا ا٠تصوص متعينة ؛؛

 
كلذا أرسلت إٔب رئيسي ٤تكمتُت إداريتُت لتوضيح ما أشَت إليو ك٫تا زميبلف متميزاف قضائيان 

  فورد٘ب جواهبما على النحو التإب /
 

  اٞتواب األكؿ:
تقديرية للقاضي كقد استقر قضاء الديواف على طرؽ التعويض للموظفُت بأف التعويض سلطة 

ساعة فيأخذ  ِْساعات كالسجن  ٖلكوف العمل  ّيكوف الراتب الشهرم مضركبا ُب 
السجُت ُب الشهر ثبلثة ركاتب كيكفي عن التعويض ا١تعنوم كإذا كاف غَت موظف يقدر على 

كاتب العمل كا٠تدمة ا١تدنية كىكذا كتوجد حسب مؤىبلتو أك عن طريق جهة االختصاص كم
  كىي جيدة كمؤيدة .  ِٖك  ِٕأحكاـ هبذا الشأف ُب موقع الديوف ُب إيقونة األحكاـ لعاـ 

 



لاير كًب إيقافو شهر من غَت كجو حق كتبُت خطأ اٞتهة  َََٖمثاؿ مدرس يتقاضى راتب 
   ّالقابضة كثبت الضرر عليو فإنو يعوض ٔتقدار راتبو ُب 

 
   َََِْ=  ّضرب  َََٖيكوف ف

 
بثماف ساعات فقط فكيف إذا كاف  َََٖفالثبلثة كأنو يعمل خارج دكاـ إذا ىو يتقاضى 

  ساعة كأنو يعمل كامل اليـو  ٤ِْتبوس فيومو 
 

  لكن ىناؾ ثبلثة أركاف للتعويض ٬تب توفرىا كىي ا٠تطأ كالضرر كالعبلقة السببية 
 

ذا الشحص مثبلن كالضرر على احملبوس كىو حاصل ُب تقييد فا٠تطأ من جهة اإلدارة ٟتبسها ٢ت
حريتو كفوات الكسب كطلب الرزؽ للتاجر مثبلن كالعبلقة السببية ىي أف يكوف الضرر اٟتاصل 

لطالب التعويض بسبب خطأ جهة اإلدارة البسبب خارج عنو فمثبل تاجرتو خسرت قبل 
  .  بُت الضرر كا٠تطأ  القبض عليو فبل يعوض عن ذلك لعدـ كجود عبلقة سببية

 
  كىذا رابط أحكاـ للديواف

 
http://goo.gl/YomNTm  

 
 

 اٞتواب الثا٘ب :
ليس ىناؾ قاعدة عامة ُب تقدير التعويض كإ٪تا ىي حسب تقدير القاضي لكن يؤخذ ُب 

االعتبار كضع الشخص االجتماعي كالوظيفي كطريقة القبض عليو كمدة اإليقاؼ كقوة التهمة 
لاير مثبل ن كفًتة  ََّمن ضعفها ككثَتان مايستأنس با١ترتب إف كاف موظفان ؛ فلو كانت يوميتو 

لاير كقد يضاؼ ٢تا زيادة جراء  ََٗت فإف إيقافو يومان كامبل ن يستحق عنو ساعا ٖالعمل 

http://goo.gl/YomNTm
http://goo.gl/YomNTm


ماٟتقو من ضرر نفسي أك إىانو ؛ كأىم عنصر كما ذكر ىو قوة التهمة من عدمها؛ ككضع 
 الشخص االجتماعي .

(((())))) 
(((()))))) 

  سنة ُٖ لدم دعول من امرأة على مطلقها تطلب ٖتديد مدة لزيارة ابنتها كالبنت عمرىا
 كٓب ٭تكم باٟتضانة كا١تدعى عليو يبعد عن ا١تدعية فوؽ مسافة القصر فما رأيكم كاٟتالة ىذه ؟

========== 
 

فلذا ٗتتار من تشاء من كالديها ك٘تنع من االنفراد بنفسها لو  ىذه البنت ال حضانة عليها ؛ 
 طلبت ذلك ...

  شيخ شفق حفظك اهلل
 تتطرؽ للحضانة كإ٪تا تريد ٖتديد زيارة ٢تا البنت تقيم عند كالدىا كاألـ ٓب

البنت بالغة ؛ كموضوع زيارهتا لوالدهتا ال ٕترب عليو حكمان ؛ بل يرجع فيو ١تسألة بر الوالدين 
 كىي من ا١تسائل اليت ال تنظر ُب القضاء بل تندرج ُب مسائل الثواب كالعقاب ؛؛؛

 
لدهتا ٢تا كمنعها األب فهنا تنظر الدعول كتكوف كأما إف كانت راغبةن ُب زيارة كالدهتا أك زيارة كا

 دعول عدـ تعرض فقط كليست من قضايا الزيارة ا١تتعارؼ عليها.
((((()))))) 

 السبلـ عليكم..
اشًتل ا١تدعي سيارة من ا١تدعى عليو كبعد أف ًب البيع ذىب ا١تدعي بالسيارة إٔب ككالة لكزس 

دما سألو ا١توظف عن ا١تسافة اليت قطعتها السيارة لصيانة السيارة من تغيَت الزيوت كغَتىا كعن
ٍب بعد ذلك طلب ا١توظف منو رقم سجل السيارة فتبُت  كم   َََ.َُٓأخربه بأهنا قطعت 

كم فأًب ا١تدعي   َََ.ُّٗأف السيارة نفسها ُب أخر صيانة ٘تت ُب الوكالة كانت قد قطعت 
ٍب بعد ذلك اتصل با١تدعى عليو كأخربه  لاير َََّالصيانة كسلم للوكالة قيمة الصيانة كقدرىا 

فأهنى ا١تدعي االتصاؿ كٓب  بالواقعة اليت حصلت فقاؿ ا١تدعى عليو أنا ال أعلم عن ذلك شيء 
يعرض عليو ارجاع السيارة ككاف ذلك بعد ثبلثة أياـ من ا١تبايعة بعد ذلك كبعد عشرين يوما 



صحاب ا١تعارض كأىل ا٠تربة أف لو حق عاكد ا١تدعي االتصاؿ على ا١تدعى عليو بعد أف أخربه أ
فسخ العقد لوجود ىذا العيب ُب السيارة فتم االتصاؿ كطلب ا١تدعي فسخ العقد لوجود ىذا 

العيب ا١تؤثر على السيارة كقيمتها عند البيع فرفض ا١تدعي ذلك ْتجة أنو تأخر عليو بطلب 
ة اليت أجراىا على السيارة ذلك كحاكؿ ا١تدعي معو كأخربه بأنو سوؼ يتنازؿ عن قيمة الصيان

باالضافة اال احتساب قيمة العشرين يـو اليت مكثت السيارة فيها عند ا١تدعي اال اف ا١تدعى 
عليو رفض ذلك كيطلب ا١تدعي الفسخ فلما عرضت ذلك على ا١تدعى عليو صادؽ على 

لزيادة شيء كانا ا١تبايعة كمواصفات السيارة كقاؿ أما ماذكره ا١تدعي بشأف العداد فبل أعلم عن ا
غَت مستعد بالفسخ كقد سبق أف عرضت عليو ُب االتصاؿ األكؿ أنٍت مستعد ٔتا يريد كٓب 

يطلب كقتها الفسخ االبعد اكثر من عشرين يوما ىكذا ذكر كقد أحضر ا١تدعي البينة على 
اختبلؼ العداد كذلك عن طريق سجل الصيانة لدل الوكالة كًب عرض ذلك على ا١تدعى عليو 

ؿ أنا مقر بأف ىذا عيب يؤثر على قيمة السيارة اال انا ا١تدعي تأخر ُب طلب الفسخ ىكذا فقا
  ذكر

 
 ما رأيك صاحب الفضيلة ىل إذا ظهر للقاضي جهل ا١تدعي أف ٭تكم بالفسخ؟ 

 قضية السيارة اللكزس/
 

# السيارة ظهر فيها عيب بعد الشراء (زيادة الكيلومًتات) ؛ كىو حسب مصادقة ا١تدعى 
 كىذه ا١تصادقة كافية عن سؤاؿ أىل ا٠تربة . ليو عيبه مؤثر ُب القيمة ؛ ع
 

# ال ييلـز ا١تشًتم بالسلعة إالَّ إذا كجد ما يدؿ على رضاه هبا معيبةن ؛ كأما ٣ترد التأخَت 
 با١تطالبة أك الًتدد فيها فهذا غَت مؤثر .

 
العلم بالعيب ؛ كىي عصب ىذه # البد من ٖتقق ناظر القضية من مسألة الرضا با١تبيع بعد 

  القضية كعليها تينهى .
 

 # ُب حالة رد الدعول فيتعُت إفهاـ ا١تدعي بأف لو ا١تطالبة بأرش العيب .



 
فرٔتا  # يستحسن إفهاـ الطرفُت مشافهة باٟتكم الفقهي العاـ للمسألة كبالذات األرش ؛ 

شرعان فإما يفسخ البيع أك يكوف تصور٫تا لذلك مدعاة للصلح ؛ فا١تشًتم لن ييبخس حقو 
 كالبائع تربأ ذمتو من أخذ ماؿ أخيو بغَت حق . يسًتد بعض الثمن مقابل ذاؾ العيب ؛ 

 ا١تعوؿ ُب خيار العيب ليس الًتاخي اجملرد بل الرضا با١تبيع .
كأف  ُب مسألة اللكزس ا١تدعى عليو ذكر أنو عرض على ا١تدعي ُب أكؿ اتصاؿ ٔتوافقتو ٔتا يريد 

 عليو ٓب يطلب شيء،كىذه قرينة رضا، ا١تدعى
 فيطلب من ا١تدعى عليو البينة على ذلك فإف ٓب ٬تد فلو ٯتُت ا١تدعي ك٭تكم بناء على ذلك

 كلو كاف راضيان لدؿ على رضاه بإشارة أك عبارة . بل قرينة تردد يا شيخ عبداهلل ؛ 
  خيار العيب على الًتاخي مآب يظهر دليل الرضا

 
 ========== 

  نعم
 الرضا ىو عصب خيار العيب

 ُب قضية اللكزس
 اال تركف يا مشايخ

 اكال اف ٗتر٬تها على خيار العيب فيو نظر
 اال يقاؿ اف ا٠تيار ىو خيار التدليس

 كذلك الف السيارة ليس فيها عيب ٯتنع من االستفادة منها بالصورة ا١تعتادة
 

تصالو كاخباره البائع عمل صيانة للسيارة ثانيا / يوجد قرينة على رضاه ٔتا تبُت لو كىو انو بعد ا
 لاير للصيانة َََّكدفع 

 اليس ىذا دليل الرضا
 كاذا قلنا اف ا٠تيار ىو خيار التدليس فليس لو اال الرد اك االمساؾ

كجو كجود العيب ُب ا١تبايعة أف زيادة عداد الكيلومًتات يًتتب عليها نقصه ُب قيمة السيارة 
  مة على كثرة استخدامها .ألف ىذه الزيادة دليل كعبل



 
يعٍت لو كجدنا سيارتُت با١تواصفات نفسها من حيث سنة الصنع كاللوف كا١تزايا ك٨تو ذلك ؛ 

فاألكٔب  لكن األكٔب قطعت مسافة مائة ألف كيلومًت كاألخرل قطعت ٜتسُت ألف كيلومًت ؛ 
 سيكوف سعرىا أقل من الثانية لوجود ىذا الفرؽ .

 
 النقاش/ُب القضية ٤تل 

 
ٍب تبُت لو عن طريق سجل  كم بسعر معُت ؛   َََ.َُٓ ا١تشًتم أخذ السيارة كعدادىا 

كألف فرؽ الكيلومًتات لو  كم ؛   َََ.ُّٗالسيارة لدل الوكالة أف عدادىا الصحيح ىو 
تأثَت كاضح ُب القيمة فيكوف ا١تشًتم قد اشًتل السيارة ٓتبلؼ قيمتها إذ لو كانت عداد 

ان كٓب ٭تصل فيو تبلعب أك خطأ مصنعي ١تا دفع فيها ىذه القيمة ؛ فعلى ذلك السيارة صحيح
ًب التخريج على أهنا سلعة معيبة ألف معٍت العيب ُب البيوع ىو أف يظهر ُب السلعة عيب 

يًتتب عليو نقص ُب قيمتها أك ٯتنع االستفادة منها ؛ كاألكؿ متحقق ىنا فلو علم ا١تشًتم أف 
 سافة اٟتقيقية ١تا اشًتاىا هبذه القيمة.السيارة قطعت تلك ا١ت

 
أما التدليس فبل يظهر أنو متحقق ىنا ألف البائع ٓب يقر بعلمو ٔتوضوع عداد السيارة كٓب يوجد 

  ؛ كحىت لو علمو ككتمو فبل يسقط ذلك خيار العيب. ما يدؿ عليو كاألصل العدـ 
 

اط خيار العيب ألنو مع ما أبداه كأما دفع ا١تشًتم لتكلفة الصيانة فبل تأثَت لذلك ُب إسق
  ا١تشًتم من حاؿ فبل يدؿ على رضاه با١تبيع ْتالتو ا١تذكورة.

(((())))) 
 قضية تركيج للمرة الثانية :

 
حبة لقصد التعاطي مع  ُٓٔلئلقرار ْتيازة  ُْاذا حكمت بالسجن سنتُت بناءا على ا١تادة 

  كيج للقرائنالتعزير بالسجن مدة ثبلث سنوات لتوجو التهمة بالًت 



ىل ٯتنع ا١تدعى عليو من السفر مدة سنتُت فقط ألهنا ا١تدة احملكـو هبا ٔتوجب النظاـ أـ ٜتس 
 سنوات ألهنا ٣تموع مدة السجن ؟

 أفتو٘ب مأجورين.
٭تكم عليو با١تنع سنتُت فقط اليت حكم عليو فيها باالدانة اما ماٖتكم بو للتهمة فليس فليس 

 فيها منع
  معإب الشيخ صاّب ؛؛؛اٞتواب كما ذكر 

 
لكن فيما أكردًب فضيلة الشيخ ٤تمد الزامل فهنا قد تباين العمل بُت القضاة ككذلك لدل 

  االستئناؼ ؛
 

فا١تتهم قد قبض عليو كْتوزتو كمية كبَتة كقامت قرائن تدؿ على  نبلحظ أف اٞترٯتة كاحدة ؛ 
 يازة كلكن بقصد االستعماؿ فقط !قصد الًتكيج لكنو أقر ٖتقيقان أك ُب اجمللس الشرعي باٟت

 
 فهل /

 
نيعًمل القرائن اليت تدؿ على قصد الًتكيج كىي قرائن متعددة (كثرة الكمية/كضعها ُب   - ُ

؛ ك٨تكم ٔتوجبها كهنمل  أكياس/رصد مكا١تة تركيج/ببلغ ا١تصدر/سوابق ٥تدرات... إْب) 
ٓب يتوفر ُب إقرار ا١تتهم حيث  اإلقرار ألف من شركط صحة اإلقرار انفكاكو عما يكذبو كىذا

 إف كقائع اٟتاؿ ال تؤيده .
 
اٟتكم ٔتوجب اإلقرار فتثبت إدانة ا١تتهم باٟتيازة لغرض االستعماؿ كيعاقب كفقان لنظاـ  -ِ 

 كأما القرائن فيحكم ٔتوجبها تعزيران لتهمة الًتكيج. مكافحة ا١تخدرات ؛ 
 

كال ٭تسن تكييف الغرض من حيازهتا بذاهتا على أنا أميل إٔب التوجو األكؿ ألف الكمية كاحدة 
 حالُت ٍب إصدار عقوبتُت فيها ؛ كاهلل أعلم .

 كيف ٬تمع بُت اٟتيازه للتعاطي كهتمو الًتكيج ؟



 اثبات اٟتيازه يناُب هتمو الًتكيج
اما الدعوم عليو باٟتيازة للًتكيج كاقر ىو باٟتيازة لبلستعماؿ اك عندة حيازتاف للحبوب 

للًتكيج كثبت االد٘ب كىو اٟتيازة كفيو قرائن علي الًتكيج ال ترؽ الثبات حيازة للتعاطي ك 
 الًتكيج

 نعم
  الدعول عليو باٟتيازة للًتكيج

 كا١تدعي العاـ يطالب بالقتل تعزيرا
كالكمية كاحدة كيذكر ا١تتهم أهنا ٚتيعان لغرض االستعماؿ  ا١تدعي العاـ يدعي بالًتكيج فقط ؛ 

! 
 نعم

 حبة ُٓٔة كىي الكمية كاحد
 حبة يوميا ! َْكا١تدعى عليو ٬تيب عن الدعول بأهنا لبلستعماؿ كأنو يستعمل 

 َٓحبة ككيس فيو  ََِأما قرائن الًتكيج فهي الكمية الكثَتة كتوزيعها على أكياس كل كيس 
 حبة

 ، كعليو سابقة تركيج
  ! حبة يوميان فهذا فيو استغفاؿ للقاضي  َْأما يستعمل 

 
 يزاؿ حي ! حبة كال َْ

  قلت لو : ىذه الكمية كبَتة جدا
 حبة يوميا َْفقاؿ : انا استخدـ 
 حبة للًتكيج يوميا َْفقلت لو : قصدؾ 

 فقاؿ : كاهلل يا شيخ ا٘ب ...
 فأمرتو باالحتفاظ ْتلفو.

الشك عندم أنو حازىا للًتكيج كما ذكرتو قرائن تثَت من الظن أكثر ٦تا تثَته شهادة الشاىدين 
عندم مثلها ُب قضية مشاهبة باإلضافة إٔب العثور على رسائل ُب جوالو فيها طلب  كقد توفر

الشراء منو كركوبو سيارة جديدة باىضة الثمن مسجلة باٝتو ككجود مقاطع مصورة عن كيفية 



صنع ا١تخدرات ُب جوالو دفع بأهنا جملرد الثقافة كاالطبلع كقد حكمت بإثبات إدانتو باٟتيازة 
 للمرة األكٔب كنقضت من االستئناؼ بعد أخذ كردبقصد الًتكيج 



 لالستشارات القضائية ةالمجموعة الثالثة عشر 
(((())))) 

 أصحاب الفضيلة :
ُب قضية حقوقية من شركة، ٓب ٖتضر الشركة، لكن تقدـ ككيلها بعذر كأنو مشغوؿ ٔتواعيد 

 أخرل، فهل تشطب دعواىا ؟
 

 فاف عذرتو كاال أجر مايلـز نظامان ٨تو غياب ا٠تصـوتقدير العذر ا١تقبوؿ راجع لناظر القضية 
(((())))) 

 أصحاب الفضيلة
لدم دعول شخص ضد شركة الكهرباء كذلك لوضعها أبراج الضغط العإب على أرضو ىل 

 ىي من اختصاص احملكمة العامة.
===== 

 من اختصاص الديواف
 من نظاـ الديواف فيما أظنُٖبناء على ا١تادة 

 أصحاب الفضيلة
لدم دعول شخص ضد شركة الكهرباء كذلك لوضعها أبراج الضغط العإب على أرضو ىل 

 ىي من اختصاص احملكمة العامة.
-------- 

 
 ليست من اختصاص احملاكم كأ٪تا من اختصاص ىيئة تنظيم الكهرباء كاإلنتاج ا١تزدكج بالرياض

http://www.ecra.gov.sa/Home.aspx 
 
 

 كىذا رابط البلئحة
 

http://www.ecra.gov.sa/Home.aspx
http://www.ecra.gov.sa/Home.aspx


http://www.ecra.gov.sa/pdf/implement_ar.pdf 
 َٕٔتدىا ُب ا١تلحق ص 

(((()))))) 
  السبلـ عليكم

لاير كسحبت الصراؼ من احملل  ٕٗة مبلغ شخص يدعي على صيدلية اشًتل عن طريق الشبك
  لاير َٕٗ

  كيطالب الصيدلية بارجاع ا١تبلغ
 فهل ىي من اختصاصنا علما اف الشركة ٢تا فركع كثَتة

  يقيمها على العامل الذم سحبها اف كاف يدعي انو ىو من سحب
 اك على الشركة باعتبارىا ىي صاحبو ا١تاؿ

(((()))))) 
 استفسار:

ا١تدعي العاـ على شخص قاـ بقتل خادمتو عمدان كيطالب باٟتكم باإلرادة دعول من  
 ا١تلكية...

 فهل تثبت صفة القتل كإفهامو بأف العقوبة عائدة لوٕب األمر أك تثبت الصفة ك٭تكم باإلرادة؟
  أفيدك٘ب جزيتم خَتا

----- 
 س سنوات .اإلرادة ا١تلكية ْتقو كا١تتضمنة سجنو ٜت تثبت صفة القتل كتفهمو بتطبيق 

(((()))))) 
 يا مشايخ

 عندم قضيتاف حوادث مركرية فيها اصابات
  كيطلب ا١تدعي ارش االصابات

 
 

ا١تشكلة : انٍت اخاطب ا١تستشفى لتحديد االصابات كبياف كصفها كمقدار العجز كىل تؤمن 
 سرايتها اـ ال ؟

http://www.ecra.gov.sa/pdf/implement_ar.pdf
http://www.ecra.gov.sa/pdf/implement_ar.pdf


 كال ىل تؤمن السراية الشرعي ا١تعم فيأتيٍت اٞتواب كصف ظاىرم لبلصابة كٓب يبينوا الوصف 
 

 كال ادرم ماذا افعل هبم
 
 

  ا١تستشفى ٬تهلوف ذلك
اطلب منهم تقرير طيب هنائي ٍب ابعثو للمحكمة العامة بالرياض ٞتنة تقدير الشجاج كىم 

 يكملوف البلـز
 لعلك أبا فيصل ٗتاطب ا٢تيئة الطبية العامة بالرياض فلديهم خربة كدراية

ا١تلك سعود الطبية ففيها ٞتنة مكونة من أربعة أطباء يعطوف أبا فيصل ٦تكن تكتب ١تدينة 
 نتيجة أدؽ من غَتىم .

 مع أف إجاباهتم تستغرؽ كقت .
(((()))))) 
على شخص اخر كالورثة االخرين ٓب يبيعو  حصتهم من عقار ٦تلوؾ ١تورثهم  كرثة باعو 

ف الصيغة ا١تناسبة نصيبهم طبعان العقار الٯتكن قسمتة كقد ثبت لدم صحة البيع فكيف تكو 
 للحكم

  ارل أف الصيغة ا١تناسبة فقد ثبت لدم أف العقار ا١تذكور ُب الدعول ىو ملك لفبلف كفبلف
فتثبت ملكيتو معهم كٗترج البائعُت كتقاـ دعول للقسمة فإف امكن قسمتو كاال يباع با١تزاد كاهلل 

 اعلم
لورثة االخرين ٓب يبيعو على شخص اخر كا حصتهم من عقار ٦تلوؾ ١تورثهم  كرثة باعو 

نصيبهم طبعان العقار الٯتكن قسمتة كقد ثبت لدم صحة البيع فكيف تكوف الصيغة ا١تناسبة 
 للحكم

 
 
 ********** 
 



  فبناء على ماتقدـ من الدعول كاإلجابة 
 ( كتذكر تسبيب اٟتكم)

   ن ٔتوجب صك حصر الورثة الصادر م فقد ثبت لدم انتقاؿ ملكية العقار لورثة فبلف 
  برقم 

  ُب 
  كىم زكجتو فبلنو كأكالده فبلف كفبلف ك ك ك 

كانتقاؿ نصيب الوارثُت فبلف كفبلف كفبلنة كفبلنة كقدره (كذا ...) سهم من أصل 
 منهم (ا١تدعي ، ا١تدعى عليو ، اٟتاضر ) (كذا.....سهما) من ىذا العقار مشاعا للمشًتم 

 }حسب صفتو ُب الدعول{
 

  فبلف بن فبلف
 ضو على ....كبعر 

 قرركا...
 أحسنت شيخ أٛتد ا١تشارم

 
لكن ينبغي أف يبُت نصيب كل كارث ككذلك نصيب ا١تشًتم بالنسبة ا١تئوية فكاتب العدؿ لن 

 يستطيع نقل التهميش إال بعد بياهنا حسبما أفادكنا بذلك مؤخرا
 

--- 
 

من علم بقية الورثة  كىو التأكد -ال أظنو غفل عنو  -مع تذكَت فضيلة ناظر القضية إٔب أمر 
 هبذا البيع كعدـ مطالبتهم بالشفعة (ىذا إف كانت الدعول أقيمت على البعض فقط)

 أحسنت شيخ أٛتد ا١تشارم
 

لكن ينبغي أف يبُت نصيب كل كارث ككذلك نصيب ا١تشًتم بالنسبة ا١تئوية فكاتب العدؿ لن 
 ايستطيع نقل التهميش إال بعد بياهنا حسبما أفادكنا بذلك مؤخر 



 
--- 

 
كىو التأكد من علم بقية الورثة  -ال أظنو غفل عنو  -مع تذكَت فضيلة ناظر القضية إٔب أمر 

 هبذا البيع كعدـ مطالبتهم بالشفعة (ىذا إف كانت الدعول أقيمت على البعض فقط)
 

*****"*"** 
 
 

 جزاؾ اهلل خَتا كبارؾ فيك
 

ٖتقيق متطلبات أصحاب الفضيلة  كلكن أحب أف أنبو إٔب أمر مهم كىو أنو ال٬تب علينا 
 كتاب العدؿ بدكف مستند نظامي

  كاليلزمك أكثر من أف تبُت مقدار ٣تموع سهاـ البائعُت من أصل ٣تموع سهاـ العقار كامبل
 

  فتحديد نسب ا١تالكُت ا١تئوية ال يلـز بياهنا من القاضي الشرعا كال نظاما
  كل قاض  كالينبغي إشغالو بذلك كما أنو قد اليتقن حساهبا

  فضبل عن إشغالو بعمل غَته
 

 كقد يكوف تطلبها النظاـ اٞتديد لكتابة العدؿ
  

 كعليهم أف ٭تلوا إشكا٢تم ىذا مع الوزارة
 

  إما بتعديل الرب٣تة لو
 أك أف ٭تسبوا ىم نسبة كل مالك

  أك ٬تدك حبل ٢تم مع كزارهتم



 
 

 كىكذا طلبات بقية الدكائر األخرل
 

 كاهلل أعلم
 أٛتد ا١تشارمالشيخ 

 
 كبلمك مقنع

 
كلكن ماذا تعمل إذا أعيد لك الصك من كتابة العدؿ مع رفض نقل هتميشك عليو إٔب سجلو 

  ْتجة أف النظاـ ال يقبل؟
 

 أظن ال مناص من ٖتقيق طلبهم
 كإال علق ا١تراجع بُت احملكمة كبُت كتابة العدؿ

(((())))) 
  أصحاب الفضيلة

 
امر إزالة من ٞتنة التعديات ك٘تت إزالة األحداث فهل تسمع االراضي اليت صدرت عليها أك 
 دعول فيها بعد اإلزالة أك ال ؟

 فبل تسمع االزالة  اذا كانت الدعول ٓتصوص 
(((())))) 

 ـ عليكمالس
دعول ضد شركة الراجحي ا١تصرفية للسيارات ُب استئجار شخص من البنك سيارة بعقد إ٬تار 

 منتهي بالتملك .
 ىذه الدعول ؟من اختصاص من 

............ 



  كعليكم السبلـ
 ما دامت من اعماؿ ا١تصرؼ الديواف  من اختصاص 

مستندم ما نص عليو النظاـ التجارم من كوف االعماؿ التجارية االصلية من اختصاص 
 احملكمة التجارية

 ىو عمل مصرُب رعاؾ اهلل
 ........... 

 مصرفيا ككافقتها ٞتنة التنازعسبق اف قررت اللجنة ا١تصرفية أنو ٕتارم كليس 
((((()))))) 

  شخص تقدـ باهناء يطلب االذف لرىن عقارىم لصاّب البنك العقارم
  ىل يوجد اهناء هبذا

 كماطريقتو كىل البد من االستئناؼ
 فبل كاال  ٍب قاصر فنعم  اذا كاف 

 أب االستئناؼ كالرىن ال ٭تتاج 
  لصاّب البنك العقارمشخص تقدـ باهناء يطلب االذف لرىن عقارىم 

  ىل يوجد اهناء هبذا
 كماطريقتو كىل البد من االستئناؼ

 
--- 

 
 شيخ زيد

ا١تعتاد أف صندكؽ التنمية ىو من يكتب للمحكمة ٓتطاب رٝتي يذكر فيو صدكر ا١توافقة على 
 اإلذف لوٕب القصر بالرىن القرض كيطلب 

دكؽ للتأكد من صدكر ا١توافقة على أما إف تقدـ باستدعاء منو كقبلتو فتحتاج ٥تاطبة الصن
 القرض كقبو٢تم لرىن ىذا العقار ك...

(((()))) 
  استشارة يا اصحاب الفضيلة



 
ككاف التهديد عرب الربيد  لزكجتو اليت ٓب يدخل هبا ،  ُب قضية هتديد كسب من ا١تدعى عليو 

اإلٯتاف كمنو  األكًتك٘ب كاٞتواؿ كما تضمن السب ٥تالفات ُب العقيدة ككبلـ خطَت جدا ُب
....  االٯتاف جزء سليب ال عبلقة لو باالعماؿ .... كقولو اف الدين شعائر كطقوس  قولو ( 

  ) ككبلـ ُب انكار كجود اهلل 
بكوف  كقد انكر ا١تدعى عليو عائدية الربيد كاٞتواؿ مع أنو يوجد أقرار سابق ُب ملف التحقيق 

  مرضا نفسياكُب جوابو انو كاف مريضا  اٞتواؿ عائد لو 
 
كاما الربيد فقد اعًتؼ ُب التحقيق بأنو ٓب يرسل اال رسالتُت فقط كٓب يتعرض ىل ىو عائد لو  

 . اـ ال 
 

مع انو  ىل يعزر ا١تدعى عليو للشبو اٟتاصلة منو ُب كونو رجع عن اعًتافو السابق باٞتواؿ ، 
  ال بنص .يتعاِب ُب ا١تستشفى النفسي ، اك ٭تكم بالرباءة ألنو ال عقوبة ا

 
 

كمن خبلؿ مناقشة ا١تدعى عليو تبُت ٕب أنو رافضي من اىل ٧تراف لتكرار ٚتلة (آؿ البيت 
انو  حيث يقوؿ  كما أنو ظهر ٕب أف اخبلقو سيئة جدا  ، اهلل ٯتدنا برٛتتهم )  عليهم السبلـ 

كا١تدعي  اآلف اجتهاد صحيح بل اخبلط ، كما انو عرض على حاكم القضية ،  ال يوجد 
  . اثناء اٞتلسة لكونو دكتور ك مستشار اقتصادم اْب ....)  العاـ مشاريع ٕتارية 
  كافيدك٘ب افادكم اهلل

 (((((())))؛
  كاـرألا١تشايخ ا

سبق كأف طلبت مشورتكم ُب قصر ًب التهميش على صك كاليتهما كالعادة ببلوغهما راشدين 
كُب النفس شيئ من تسليمهما ىذا ا١تبلغ  كطلبا تسليمهما مبلغا قدره مائة كثبلثة كثبلثوف ألفا

خر ُب ثالث متوسط كرفضا أف يتدخل أحد غَت٫تا ُب ىذا آلالكبَت فأحد٫تا ُب أكؿ ثانوم كا
 شراؼ عليهماإلا١تبلغ با



 آمل من أحبيت إبداء الرأم كا١تشورة كفقكم اهلل لكل خَت
.... 

اصة مع كرب ا١تبلغ كصغر أرل كجوب حفظ ا١تاؿ كا١تصلحة ظاىرة ككاضحة فيما ذكر أعبله خ
 سن البالغُت

  كاهلل سبحانو كتعأب يقوؿ
 " فإف آنستم منهم رشدان فادفعوا إليهم أموا٢تم "

  ماذا يقوؿ الوٕب
 كمن ا١تهمش على الصك

 ال أدرم كننتظر السائل
  ماذا يقوؿ الوٕب

 كمن ا١تهمش على الصك
  الوٕب متوُب

 كالصك مهمش عليو بالرشد كالعادة
  ؿ الوٕبماذا يقو 

 كمن ا١تهمش على الصك
  الوٕب متوُب

،،،،،، 
  أأنت من ٫تش ياشيخ

  فإف كنت كإال فادفعها ١تن أثبت البلوغ فهو أدرل ٔتا صدر منو
فإف ٓب يكن فأختربىم أك أككل االمر ٢تيئة النظر ُب ىذا فيسلم ٢تم جزء من ا١تبلغ فيظر ماذا 

  ىم فاعلوف كاساؿ عنهم قرابتهم ايضا
رأيت االعتماد على ظاىر اٟتاؿ كالعادة بأف ا١تبلغ كبَت كالسن صغَت كاصرؼ النظر عن كإف 

  طلبهم
 كازف االمور فيما تراه كفقك اهلل لكل خَت

(((()))))) 
((((()))))) 



 السبلـ عليكم
 أصحاب الفضيلة

 استفسار
 

 إذا صرفتي النظر عن دعول ا١تدعي العاـ
 

 لعدـ اإلختصاص
 

 ـكاقتنع ا١تدعي العا
 

 فهل يلـز رفعها لئلستئناؼ أـ ال
 كما ا١تستند ُب ذلك ؟

 ما مستندؾ ُب أخذ قناعتو؟
 القناعو للمدعي بذالك

 ٓب ٖتقق طلبو
 صرؼ النظر لعدـ اإلختصاص ا١تكا٘ب

(((((()))))) 
أصحاب الفضيلة ، رجل تقدـ للمحكمة بطلب حجة استحكاـ على أرض غطتها مياه السد 

أنو اليوجد هبا إحياءات بسبب غمرىا با١تاء كٓب ٕتب البلدية أيضا ، كقد قررت ىيئة النظر 
على اإلعبلف ، كقد أحضر بيانا صادرا عن كزارة ا١تياه بأٝتاء أصحاب ا١تزارع الواقعة ْتوض 
ٗتزين السد ، كقد ذكر اٝتو من ضمنهم ، كيذكر أف جَتانو ًب تعويضهم ما عداه ، فما ىو 

 ا١تخرج ُب ىذه اٟتالة ؟
 
 

______ 
 



 يتقدـ ْتجة استحكاـ مؤقتة
 مافيو استحكاـ مؤقة بل كثيقو مؤقتو

 يصرؼ النظر عن طلبو حجة استحكاـ بناء على األمر السامي عدـ التملك ُب األكدية ك...
 كيتقدـ للوزارة لطلب التعويض

((((()))))) 
 إثبات طبلؽ القطرم للسعودية ىل ىناؾ ما ٯتنع من إثباتو؟

 كجها كىو سعودممع العلم أنو قد تز 
 كعقد الزكاج من أين صدر؟

 
 

____ 
 

 ىػ ُب البادية دكف أكراؽُّٖٗتزكجها قدٯتا عاـ 
====== 

 ٮترج إثبات صك زكاج كبعد ذلك ٮترج صك الطبلؽ
 ُُْٓا١ترأة تزكجت بعد أف طلقها عاـ 

 كىل أخرجت صك بزكاجها الثا٘ب
(((((())))))) 

يلـز تصديقو من كزارة ا٠تارجية كالعدؿ قبل عقد مشاٮتنا.. ىل صك الطبلؽ لغَت السعودية 
 النكاح؟
==== 

 من أين صدر الصك؟
 من ا١تغرب

 البد من التصديق ألنو من خارج السعودية كليس للجنسية عبلقة ُب ىذا
((((((()))))))) 

  السبلـ عليكم



لديو شخص اشًتل عمارة كيرغب ُب اخراج احد ا١تستاجرين كرفض ا١تستأجر ا٠تركج ْتجة اف 
 سنوات مع ا١تالك االكؿ ٕعقد ١تدة 
 فما رايكم

 يلـز العقد كللمشًتم ا٠تيار ُب فسخ البيع
 يرجع للمالك األكؿ

 سنوات ٕإذا كاف قد بُت لو أف للمستأجر عقد 
 فليس لو الفسخ

 كاال فلو ا٠تيار
 سنوات فليس لو الفسخ كاال فلو ا٠تيار ٕإذا كاف قد بُت لو أف للمستأجر عقد 

 
 ىذا ُب الدعول بُت ا١تشًتم كالبائع

 أما ا١تستأجر فيلـز ا١تشًتم ا٘تاـ العقد إٔب أجلو
(((((()))))))) 
 مشاٮتنا الكراـ

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
توجد لدم دعول مقدمة من تاجر ضد شخص عنده سجل ٕتارم ُب استَتاد السيارات 

مبليُت لاير على أف يشًتم لو سيارات بقيمتو كيقـو كتصديرىا كاتفق معو على أف يسلمو أربعة 
 بتصديرىا...ىل ىي من اختصاص احملكمة العامة أـ احملكمة التجارية؟

.... 
 الديواف

((((())))))) 
 سؤاؿ عاجل جدا

 ََُ٘حادث مركرم ا٠تطأ على ا١تدىوس 
 فهل لورثة حق ا١تطالبة بالدية

.... 
 ليس ٢تم دية



((((((())))))) 
  فاضلألامشاٮتنا 

  لدم دعول عامة بشأف حيازة ٜتس كيلو من القات لغرض االستعماؿ الشخصي
 فإهنا تنص على مايلي: ُّْٕلعاـ  ُُكالرجوع إٔب ا١تادة الرابعة من قرار ٣تلس الوزراء رقم 

 _ السجن ١تدة سنتُتُ
  _ يعزر بنظر اٟتاكم الشرعيِ

  لقاتفهل ىذه ىي العقوبة ا١تراد تطبيقها بشأف استعماؿ ا
.... 

 التزيد عن سنتُت
 كالتعزير

 اٞتلد حسب أشهر السجن كالكمية
 ٜتسة كيلو تكفيو مائيت جلدة

(((((()))))))) 
  السبلـ عليكم

شخص اشًتل عمارة كيرغب ُب اخراج احد ا١تستاجرين كرفض ا١تستأجر ا٠تركج ْتجة اف لديو 
 سنوات مع ا١تالك االكؿ ٕعقد ١تدة 
 فما رايكم

------------- 
 

  راجع غَت مأموران 
 

 ]القاعدة السادسة كالثبلثوف :
 من استأجر عينا ٦تن لو كالية اإل٬تار ٍب زالت كاليتو[ من كتاب القواعد إلبن رجب رٛتو اهلل .

((((((())))))))) 
 سؤاؿ عاجل جدا

 ََُ٘حادث مركرم ا٠تطأ على ا١تدىوس 



 فهل لورثة حق ا١تطالبة بالدية
.... 

  ليس ٢تم دية
---- 

 ٢تم اٟتق ُب ا١تطالبة بالدية إذا ٓب يقتنعوا بالنسبة .
 اٟتق ا٠تاص ُب القضايا ا١تركرية ليس ببلـز أف يوافق نسبة ا١تركر كقد ٮتالفها ٘تامان 

٘ كلو قاؿ الصادـ ََُكمن توقف كصدـ كاحد من ا٠تلف ُب نظاـ ا١تركر ا٠تطأ ع الصادـ 
 دـك ٓب يكن لو شيءا١تصدـك متعمد ذلك كي أصدمو كصادؽ ع ذلك ا١تص

 كقل مثل ذلك ُب قطع اإلشارة كغَتىا
 فبل تلـز بينهما

  ا١تدىوس متوَب فالذم يظهر أنو ٓب يصدر قرار إدانة
 إدانة فلهم اٟتق ُب ا١تطالبة بالدية كحىت كلو صدر قرار 

 قرار اإلدانة متعلق باٟتق العاـ كقد يقدـ أصحاب اٟتق ا٠تاص ما يغَت ُب النسبة ا١تقررة .
 ىل اٟتق العاـ يدخل ُب ىذه ا١تسألة .. ؟

  جزاكم اهلل خَتا شيخ عيسى كالشيخ ماجد استفدت منكما بارؾ اهلل فيكما
كقد قررت الكتابة للمركر إلعادة التحقيق ُب نسبة اإلدانة الف األسباب اليت بنوا عليها ىذه 

 النسبة غَت كجيهة إطبلقا
 

((((((()))))))) 
 

  فاضلألمشاٮتنا ا
  عول عامة بشأف حيازة ٜتس كيلو من القات لغرض االستعماؿ الشخصيلدم د

 فإهنا تنص على مايلي: ُّْٕلعاـ  ُُكالرجوع إٔب ا١تادة الرابعة من قرار ٣تلس الوزراء رقم 
 _ السجن ١تدة سنتُتُ
  _ يعزر بنظر اٟتاكم الشرعيِ

 فهل ىذه ىي العقوبة ا١تراد تطبيقها بشأف استعماؿ القات



....... 
 

التعميم يقوؿ كل كيلو بيومُت سجن لكن ىناؾ تعاميم أخرل فيما اذكر أف مازاد على عشرة  
 كيلو فهو كثَت كلعل اإلخوة يفيدكنا بذلك

 فالقات بعد تشذيبو يكوف كزنو خفيف جدا
 ا١تادة الرابعة تقوؿ سنتُت

((((((())))))) 
دىم كقد أخذ احد القصار أصحاب الفضيلة شخص تؤب على ابناء اخية القصار بعد كفاة كال

خالة كاآلف الوٕب اقاـ دعول بتسليم من ىو كٕب علية .حيث اف خاؿ القصار يسكن ُب مدينة 
الرياض كصك الوالية صادر من ٤تكمة اخرل فهل يكتب ٞتهة التنفيذ لتسليم الطفل لولية 

من الدعول كاذا كاف للمدعى عليو دعول فعليو التقدـ بدعول مستقلة ُب بلد الوٕب كتعترب 
 ا١تستعجلة استنَت بآرائكم

 خبلصة سؤإب ىل اكتب للجهة ا١تختصة لتسليم الطفل آمل اإلفادة
 ال تكتب

 
 بل أفهم الوٕب بالتقدـ بدعول حضانة

 إف رغب
((((((()))))))) 

 امراة تطالب بنفقتها كنفقة ابنتيها
 ا١تاضية كا١تستقبلية

 ىل تسقط ا١تاضية ٔتضي ا١تدة
 فقة بنية الرجوعاـ ٖتلف اهنا ان

ًدىىا الصِّغىاًر) كى٨تىٍوًًىٍم (رىجىعىٍت) نىصًّا كىلىعىلَّوي  انىٍت) زىٍكجىةه (٢تىىا كىأًلىٍكالى لًتىبىًعيًَّة (كىلىٍو غىابى زىٍكجه فىاٍستىدى
( ا لًنػىفىقىًتهىا (كىلىٍو اٍمتػىنىعى ًمنػٍهىا) أىٍم النػَّفىقىًة (زىٍكجه أىٍك قىرًيبه ًدىى فىأىنٍػفىقى عىلىٍيًهمىا غىيػٍريهي (رىجىعى  نػىفىقىًة أىٍكالى

) ؛ أًلىفَّ ااًلٍمًتنىاعى قىٍد يىكيوفي ًلضىٍعًف مىٍن كىجىبىتٍ   لىوي. عىلىٍيًو ميٍنًفقه) عىلىى زىٍكجىةو أىٍك قىرًيبو (بًًنيًَّة ريجيوعو
ًٍلٍك اٍلميٍنًفقي الر جيوعى لىضى    اعى الضًَّعيفي كىقػيوًَّة مىٍن كىجىبىٍت عىلىٍيًو. فػىلىٍو ٓبٍى ٯتى



 
 ِِْ/  ّشرح ا١تنتهى 

 أصحاب الفضيلة الكراـ
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل

 
 أشَتكا علي جزيتم خَتا

دعول إثبات طبلؽ أنكرىا ا١تدعى عليو ، كقبيل رفع اٞتلسة إلحضار البينة قاؿ ا١تدعى عليو 
األكؿ مباشرة كقبل إنو عقد على ا١تدعية بوالية كفيلها النظامي كذلك بعد طبلقها من زكجها 

أف ٗترج من عدهتا ألنو كاف جاىبل بذلك كىو مستعد بإحضار الزكج األكؿ كالبينة على صحة 
 ما ذكر .

 كبعرض ذلك على ا١تدعية ذكرت أهنا ٓب تتزكج قبل ا١تدعى عليو أحدا كأنو كاذب ُب كبلمو .
 

 ىناؾ عدة إشكاالت :
ا١تدعية ُب عدهتا كأصرؼ النظر عن دعول ىل أكتفي بإقرار ا١تدعى عليو بأنو عقد على  -ُ

 إثبات الطبلؽ كأثبت بطبلف النكاح ؟ أك ال بد من ٝتاع البينة ُب ذلك ؟
 
ذكر الطرفاف أف ٢تما كلدا ، فهل أنظر ُب نسب الولد عند ثبوت بطبلف النكاح ؟ أك  -ِ

 أعرض عن ذلك ما داـ أف أحدا ٓب يتعرض لو ؟
 
الذم تؤب العقد : ىل ٭تسن إحالتو مع ا١تدعي العاـ ما الرأم ُب الكفيل النظامي  -ّ

 للمحكمة ا١تختصة لعقابو أك ال ؟
 أحضر الزكج األكؿ

 كىل تصادؽ على أف كفيلها تؤب تزك٬تها؟
 ال

تقوؿ إف الذم زكجها كالدىا حيث كاف مدركا حُت العقد خبلفا للوقت اٟتاضر فهو فاقد 
 لئلدراؾ



 سعودياف أـ غَت سعوديُت؟
 سعوديُتغَت 

 طيب شاىدم العقد ؟؟
 ذكره الشيخ ٣تدؿ

  احضار االكؿ
 فهو بات اف صدؽ
 اليكفي أف يصادؽ

 ككالولد ينسب البيو الف فيو شبهة نكاح
 األكؿ متوجو ش عبداهلل
  اما بطبلف النكاح فبعيد

 كاالفسخ اكٔب كاكسط اٟتلوؿ
 السؤاؿ يا مشاٮتي الكراـ

 العدة ؟ أك ال بد من البينة ؟ىل أكتفي بإقراره بأنو عقد عليها كقت 
 شيخ عبداهلل ىو ال يقر بالزكجية؟

 االصل العدـ
 العدة قد التعلم اال من جهتها

 بلى يقر بزكاجو من ا١تدعية
 

 كيقوؿ إنو عقد عليها ُب نفس الليلة اليت خلعها فيها زكجها األكؿ
 كىل ىذا ٤تل النزاع بينهما

 فبل٭تتاج لفسخ أصبلن الزكاج باطل بإقراره بالعقد ُب العدة 
القوؿ ُب العدة قوؿ ا١ترأة، كما أف إقرار الزكج قاصر عليو، كلو قيبل لتعدل أثره إٔب إبطاؿ عقد 

الزكجية الذم ا١ترأة طرؼ فيو، كما أف األصل سبلمة العقد من ا١تبطبلت، كىو مدع ٠تبلؼ 
 ُب العدة . األصل .. لذلك فاألظهر أنو البد من بينة على ما يدعيو من كوف العقد

 األصل صحة النكاح



كانظر ياشيخ دعول الطبلؽ كال ٭تل للزكج أف يقرهبا ماداـ أف يقر ببطبلف النكاح ك٬تب عليو 
 أف يفارقها

 النكاح حق للزكج
 كٓب؟

 ىو من يبذؿ الصداؽ
 ٚتيل شيخ عصاـ لكن ٍب أمور :

ُب العدة ألهنا تنكر ما  ىي تنكر الزكاج األكؿ كبالتإب فبل ٯتكن أف نقوؿ إف القوؿ قو٢تا -ُ
 يوجب العدة أصبل .

 
تعدم األثر ٯتكن أف ييلحظ لو كاف للمرأة مطالبة مالية كمهر كنفقة ، لكنها تدعي أف  -ِ

ا١تدعى عليو طلقها . فما ىو األثر الذم سيتعدل ىنا كتتضرر منو ا١ترأة بسبب إقرار ا١تدعى 
 عليو ؟

 ىو من يبذؿ الصداؽ
====== 

 كىي تبذؿ نفسها
 صدقت شيخ ٣تدؿ

بعض الفقهاء ينص على أف دعول ا١ترأة النكاح ال تقبل على الرجل مآب تقرف ٔتاؿ ألهنا تدعي 
 حق غَتىا

 األصل صحة النكاح
كانظر ياشيخ دعول الطبلؽ كال ٭تل للزكج أف يقرهبا ماداـ أف يقر ببطبلف النكاح ك٬تب عليو 

 أف يفارقها
 

ىي تقربو :) ىي مسجوف ُب قضية جنائية كىي تيب فرقاه شيخ ماجد ابشرؾ ال ىو يقرهبا كال 
(: 

 طيب لو فيو زكج اكؿ مافيو عقد يثبت ذلك اك هتميش ككككاْب
 باين كذبو .. كيعزر على ادعائو الزكاج ُب العدة



 ىو من يبذؿ الصداؽ
====== 

 كىي تبذؿ نفسها
 

---- 
 
 

 لو طلقها فهل يتوقف ذلك على قبو٢تا؟
 مافيو عقد يثبت ذلك اك هتميش ككككاْبطيب لو فيو زكج اكؿ 

 
 

ٯتكن أف ينظر ُب ذلك لو تقرر النظر ُب البينات ، لكن ىل يلـز النظر ُب البينات ىنا أصبل أك 
 يكفي اإلقرار ؟

 ٚتيل شيخ عصاـ لكن ٍب أمور :
 ىي تنكر الزكاج األكؿ كبالتإب فبل ٯتكن أف نقوؿ إف القوؿ قو٢تا ُب العدة ألهنا تنكر ما -ُ

 يوجب العدة أصبل .
 
تعدم األثر ٯتكن أف ييلحظ لو كاف للمرأة مطالبة مالية كمهر كنفقة ، لكنها تدعي أف  -ِ

ا١تدعى عليو طلقها . فما ىو األثر الذم سيتعدل ىنا كتتضرر منو ا١ترأة بسبب إقرار ا١تدعى 
 عليو ؟

---------- 
ج األكؿ كا١تدعى عليو يثبتو، فعليو عبء ماذيكر٘توه ُب أكالن يؤيد طلب البينة، فهي تنكر الزكا 

 اإلثبات .
كأما ثانيان فإنو البد أكالن من إثبات صحة العقد من عدمو، ٍب ينظر ُب الطبلؽ بعد ذلك، 

كالٯتكن التحقق من صحة العقد إال بثبوت ماذكره الزكج، كإقراره قاصر على نفسو فقط، كقد 
 تعطاه ؟يتعدل فيما لو طلبت ا١تهر ا١تسمى مثبل فهل س



 إف ثبت صحة العقد فلها ا١تسمى، كإف ثبت بطبلنو فلها ا١تثل .
 ىو من يبذؿ الصداؽ

====== 
 كىي تبذؿ نفسها

 
---- 

  &@& حلقة النقاش السابقة ُب التبليغ
من نظاـ ا١ترافعات أف التبليغ يسلم للمدعى عليو أك ككيلو أك الساكن معو أك  ُْأفادت ا١تادة 

فإذا امتنعوا عن التسلم أك ٓب يوجد أحد منهم فيسلم للعمدة أك الشرطة من يعمل ُب خدمتو 
 أك ا١تركز أك ا١تعرؼ كيعد التبليغ منتجان آلثاره .

سؤإب : إذا امتنع ا١تدعى عليو أك غَته ٦تن ذكر عن التسلم أك ٓب ٬تد احملضر من يبلغو كسلمت 
 الصورة كفقان لؤلحواؿ السابقة ،

 أـ غيابيان ؟ ىل ٭تكم القاضي حضوريان 
 كىل ينتظر جواب اٞتهة اليت سلم ٢تا التبليغ أـ ال ؟

 كىل يلـز تبليغ ا١تدعى عليو للمرة الثانية قبل اٟتكم ُب الدعول ؟
 نأمل اإلفادة من أصحاب الفضيلة .

 اكمل نص ا١تادة ياشيخ كيتضح لك اٞتواب
 ٕٓاما لزـك تبليغو مرة اخرل كاٟتكم عليو فقد عاٞتتو ا١تادة 

  شيخ مبارؾ  يا
 أال يكوف ُب ذلك تعارض ظاىرا بُت ا١تادتُت

 ىذه يكوف منتجا آلثاره كتلك تقوؿ إذا تبلغ لشخصو أك ككيلو ٭تكم عليو
 يكوف منتجا آلثاره كتلك تقوؿ إذا تبلغ لشخصو أك ككيلو ٭تكم عليو تقوؿ  ُْا١تادة 

 إذا فما ىي آثاره
 منتج الثار التبليغ لغَت شخصو

 ييد شيخ عليأين ىذا التق
 لذا البد من التوضيح ُب البلئحو



  شيخ علي
 ُ /  ٕٓا١تادة 

 تقصد أنو ٭تكم عليو غيابيا كيعترب اٟتكم ُب حقو غيايب
تفيد أف التبليغ يعد منتجا آلثارة من حُت تسليم صورة التبليغ للجهة كىذا يعد تبليغ  ُْا١تادة 

يحتسب تبليغا من حُت التسليم للجهة كلو لغَت شخصو اك ككيلو كعليو كىذا من اثار التبليغ ف
يعاد تبليغو مرة اخرل كُب ىذه ا١ترة إف ُٕٓب نتحقق من اف اٞتهة بلغتو كعليو فبموجب ا١تادة 

بلغ لغَت شخصو اك ككيلو كٓب يودع مذكرة بدفاعو فللمحكمة اٟتكم ُب القضية كيكوف اٟتكم 
  غيابيا كيذكر ُب اٟتكم أف الغائب على ججتو مىت حضر

اما اف تبلغ ُب االكٔب أك الثانية لشخصو اك ككيلو ُب الدعول اك اكدع مذكرة بدفاعو قبل اٞتلسة 
 فيكوف اٟتكم حضوريا

 ٦تتاز شيخ مبارؾ جزاؾ اهلل خَتا
 لو رفض أخوه استبلـ التبليغ

 فيسلم لئلمارة؟
طاب عن ىل للمحضر نظاما التواصل مع اإلمارة بعد رفضو التسليم مباشرة أك البد ترسل ٓت

 طريق احملكمة
 من احملضر مباشرة بصريح ا١تادة

 
يكوف منتجان آلثاره فبل ينتظر القاضي جواب اٞتهة مستلمة التبليغ ك٭تكم ُب القضية إف كاف 

ا١تمتنع عن التسلم ا١تدعى عليو أك ككيلو ُب الدعول كيعد اٟتكم حضوريان، كإف كاف ا١تمتنع 
 أعاد القاضي التبليغ للمرة الثانية كحكم ُب الدعول غيابيان.غَت٫تا أك ٓب يوجد من ٯتكن تبليغو 

 
 ما رأيكم؟

، ُٕفهي خاصة باٟتاالت ا١تذكورة ُب ا١تادة  ُٖش أبو خليل إف كنت تقصد ما كرد ُب ا١تادة 
 كما سبق.  ُْكامتناع ا١تدعى عليو عن التسلم ٮتتلف فهو معاِب با١تادة 

 ا١تادة الرابعة عشرة :
 



صورة التبليغ كمرافقاهتا إٔب من كجهت إليو ُب مكاف إقامتو أك عملو إف كجد، يسلم احملضر 
كإال فيسلمها إٔب مىٍن يقرر أنو ككيلو أك أنو يعمل ُب خدمتو أك أنو من الساكنُت معو من أىلو 
كأقاربو كأصهاره، فإذا ٓب يوجد منهم أحد أك امتنع من كجد عن التسٌلم أك كاف قاصران فيسلم 

رافقاهتا ْتسب األحواؿ إٔب عمدة اٟتي أك مركز الشرطة أك رئيس ا١تركز أك معرؼ الصورة كم
القبيلة الذين يقع مكاف إقامة ا١توجو إليو التبليغ ُب نطاؽ اختصاصهم حسب الًتتيب السابق، 

 مع أخذ توقيعهم على األصل بالتسل م.
 
  
 

من اٞتهات ا١تذكورة ُب ىذه  كعلى احملضر خبلؿ أربع كعشرين ساعة من تسليم الصورة إٔب أم
مسجبلن مع إشعار  -ا١تادة أف يرسل إٔب ا١توجو إليو التبليغ ُب مكاف إقامتو أك عملو خطابان 

ٮتربه فيو بأف الصورة سلمت إٔب تلك اٞتهة، كعلى احملضر كذلك أف يبُت ذلك ُب  -بالتسٌلم 
ن كقت تسليم الصورة كفقان حينو بالتفصيل ُب أصل التبليغ، كيعد التبليغ منتجان آلثاره م

 لؤلحواؿ السابقة.
ال أجد ُب ا١تادتُت تفريق بُت امتناع الشخص اك غَته فكلهم سواء فيعامل ا١تدعى عليو انو بلغ 

 لغَت شخصو كيكوف اٟتكم غيايب ال حضورم
 ا١تادة السابعة عشرة :

 يكوف تسليم صورة التبليغ على النحو اآلٌب :
 
 كومية إٔب رؤسائها أك مىٍن ينوب عنهم.ما يتعلق باألجهزة اٟت -أ

 
ما يتعلق باألشخاص ذكم الشخصية ا١تعنوية العامة إٔب مديريها أك مىٍن يقـو مقامهم أك  -ب

 مىٍن ٯتثلهم.
 
ما يتعلق بالشركات كاٞتمعيات كا١تؤسسات ا٠تاصة إٔب مديريها أك مىٍن يقـو مقامهم أك  -ج

 مىٍن ٯتثلهم.



 
١تؤسسات األجنبية اليت ٢تا فرع أك ككيل ُب ا١تملكة إٔب مدير الفرع أك ما يتعلق بالشركات كا -د

 مىٍن ينوب عنو أك الوكيل أك مىٍن ينوب عنو.
 
 ما يتعلق برجاؿ القوات العسكرية كمن ُب حكمهػم إٔب ا١ترجع ا١تباشر ١تن كجو إليو التبليغ. -ىػ
 
 ما يتعلق بالبحارة كعماؿ السفن إٔب الرباف. -ك
 
 يتعلق باحملجور عليهم إٔب األكصياء أك األكلياء ْتسب األحواؿ.ما  -ز
 
 ما يتعلق با١تسجونُت كا١توقوفُت إٔب مدير السجن أك مكاف التوقيف أك مىٍن يقـو مقامو. -ح
 
ما يتعلق ٔتن ليس لو مكاف إقامة معركؼ أك مكاف إقامة ٥تتار ُب ا١تملكة إٔب كزارة  -ط

 تبعة إلعبلنو بالطريقة ا١تناسبة.الداخلية بالطرؽ اإلدارية ا١ت
 
  
 

 ا١تادة الثامنة عشرة :
 

ُب ٚتيع اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة (السابعة عشرة) من ىذا النظاـ، إذا امتنع ا١تراد 
من تسل م الصورة أك من التوقيع على أصلها بالتسٌلم ، فعلى  -أك مىٍن ينوب عنو  -تبليغو 

صل كالصورة، كيسلم الصورة لئلمارة اليت يقع ُب دائرة اختصاصها احملضر أف يثبت ذلك ُب األ
مكاف إقامة ا١توجو إليو التبليغ أك اٞتهة اليت تعينها اإلمارة، كعلى احملضر كذلك أف يبُت ذلك 
ُب حينو بالتفصيل ُب أصل التبليغ، كيعد التبليغ منتجان آلثاره من كقت تسليم الصورة إٔب من 

 سلمت إليو.
 ائر ُب ىذه ا١توادالكبلـ د



ُْ 
ُٕ 
ُٖ 
ٕٓ 

 لكي تتضح الصورة ١تن أراد اإلفادة ٔتا لديو
 ُٖـ 

من تسل م الصورة أك من التوقيع على أصلها  -أك مىٍن ينوب عنو  -إذا امتنع ا١تراد تبليغو 
 بالتسٌلم ، فعلى احملضر أف يثبت ذلك ُب األصل كالصورة

الساكنُت معو من أىلو  ُْذكرىم ُب ا١تادة  أك من ينوب عنو ىل البد من الوكيل أك ىم من
 كأقاربو

 خاصة باٟتاالت ا١تذكورة ُب ا١تادة قبلها ُٖكما ذكرت يا شيخ ا١تادة 
 
 

 لو طلقها فهل يتوقف ذلك على قبو٢تا؟
===== 

 ال
 كلو طلب نكاحها لتوقف ع قبو٢تا

  إذف فلو أقر ببطبلف العقد من باب أكٔب
 كفرؽ بُت إنشاء العقد كفسحو

 شيخ عصاـ
 أحتاط الحتماؿ أف يكوف للمدعية مطالبات مالية مستقببل ؟ كأ٘ب أفهم من كبلمك أ٘ب

 غَت للمرأة مهر مثلها ال
... 

 ٚتع / شداد العيسي
 
 



 لبلستشارات القضائية  اجملموعة الرابعة عشرة
((((())))) 

 سؤاؿ
مالية كإ٪تا قيمتها عندىم كرثة لديهم عدة أراضي زراعية كال يريدكف بيعها ألنو ليس ٢تا قيمة 

 معنوية
 كيريدكف قسمتها أراضي

 فكيف تقسم بينهم؟
،،،،،،،،،،،،،، 

البد اف تكوف ا١تساحة ٯتكن قسمتها حسب تعميم صادر ُب ا١توضوع كالبد من موافقة الزراعة 
 على التقسيم كيكتب ٢تيئة النظر ١توازنة القسمة مساحة ك٦تيزات

((((()))))) 
 مشاٮتنا الكراـ

 
 تزكية كتعديل كل من الشاىدين لآلخر .. ىل ٍب مانع منها ؟

 
 

 قد تدخلها التهمة من جهة أف كل كاحد منهما يستفيد من تزكية اآلخر..
 ٍب إف أحد٫تا لو قدح ُب صاحبو ، لقدح اآلخر فيو ، ٛتية لنفسو..

 كاهلل أعلم.
(((((())))))) 

مركرم فعند اٟتكم فما ىي الصيغة اصحاب الفضيلة عندم قضيو مطالبو بدية متوُب حادث 
كما رأيكم هبذه الصيغو (تلزمو ابتداء كتتحملها عاقلتو  ا١تناسبة فهل اقوؿ ثبت لدم قتلو خطأ 

 مؤجلو إٔب سنوات كل سنو مبلغ كقدره (ثلث الدية) كجزاكم اهلل خَت
 



لو حق  ألزمت ا١تدعى عليو بأف يسلم للمدعي ... دية قتل ا٠تطأ كىي مبلغ كقدره ... كأف
  الرجوع ٔتبلغ الدية على عاقلتو

 كاهلل أعلم
((((()))))) 

  السبلـ عليكم
لدم دعول باٟتق العاـ بالتشهَت بشخص كاالستهزاء كتشويو السمعة عن طريق التويًت فهل 

 ىي من اختصاصنا ؟؟
 العمل فيها مضطرب ؛ فلعل من ا١تناسب أف تكتب للمحكمة العليا لتقرير مبدأ يرفع النزاع .

((((()))))) 
 طلب صرؼ االنتداب ىل يرسل للفرع أـ الوزارة أما ماذا؟

 للفرع
 االنتداب كاف ٔتعدؿ يومُت ُب األسبوع فهل يرسل كل يومُت على حده أـ ترسل ٚتيعنا؟

ليلك طويل كلكن كلما اهنيت عشرة اياـ ارفعها بطلب الصرؼ مع صورة من ا١تباشرة كقرار 
 االنتداب كٖب عليك ليل طويل

  الشيخ ٣تدؿ
 نتداب بتوارٮتها ُب كل أسبوع كترفع ٓتطاب للفرعإلٕتدكؿ أياـ ا

 كل أسبوع خطاب مستقل ؟
 إذا انتهت مدة االنتداب فارفع خطاب للفرع برفق خطاب االنتداب .. كصلى اهلل كبارؾ .

  كل أسبوع خطاب مستقل ؟.......
كاف كانت ىناؾ كسيلة  ، كلكن احرص على ارفاؽ مسوغات الطلب ليس ىناؾ نظاـ متبع، 

نقل شخصية فاكتب حملبلت تأجَت السيارات كخذ منهم تقديرين أك ثبلثة كأرسل اٞتميع 
 كانتظر حوال كامبل كستأتيك بإذف اهلل ٓتطاب، 

 انتداب القضاة يرفع للوزارة كليس للفرع أليس كذلك
 فيو تعميم جديد يرفع للفرع

(((())))) 
 ا١تواد ككل شيءدعول مالية مقاكلة بتوريد 



 ىل ىي من اختصاص ديواف ا١تظآب ؟
 كا١تستند ؟
......... 

 من اختصاص الديواف بنص النظاـ
((((()))))) 

  السبلـ عليكم
لدم دعول باٟتق العاـ بالتشهَت بشخص كاالستهزاء كتشويو السمعة عن طريق التويًت فهل 

 ىي من اختصاص القضاء العاـ ؟؟
.......... 

 ِٔاالعبلمية باالمر السامي عاـ  ال بل. اللجنة
(((((())))))) 

  يرغب بالزكاج من امرأة أجنبية  أصحاب الفضيلة شخص سعودم شيعي 
 كأتى ا٠تطاب من األمارة بالسماح مالعمل .

....................... 
 العقد ابتداء كُب ذلك فنول من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ال يصح  

 لؤلمارةيعٍت أردىا 
 كحسب افهمهم  ال يلـز 

 نو دخل هبا كبينهم ذرية.ألصاحب الفضيلة إذا كاف طلب األمارة ىو اثبات عقد الزكاج 
،.......... 

 ألنك ال تعقد كا٪تا تثبت حصوؿ العقد فبل مانع  اذا كاف االمر كذلك 
(((((()))))) 

 الكفالة اٟتضورية ماذا يًتتب عليها ؟
 تنقلب كفالة غرمية

 ُب كشاؼ القناعقاؿ 
فإف) علم موضعو ك (مضى) الكفيل إليو (كٓب ٭تضره) أم: ا١تكفوؿ بو (إما لتواف أك ٢تربو) أم: 

ا١تكفوؿ بو (كاختفائو أك؛ المتناعو، أك لغَت ذلك) كذم سلطاف (ْتيث تعذر إحضاره مع 



الزعيم » -صلى اهلل عليو كسلم  -حياتو لزمو) أم: الكفيل (ما عليو من الدين) لعمـو قولو: 
كألهنا أحد نوعي الكفالة فوجب الغـر هبا إذف كالكفالة با١تاؿ كال يسقط عن الكفيل « غاـر

 ا١تاؿ بإحضار ا١تكفوؿ بو بعد الوقت ا١تسمى نصا (إال إذا شرط) الكفيل (الرباءة منو)
جزائي/كفالة بدنية/مدعى عليو ُب قضية جنائية ( قتل) مفرج عنو بالكفالة كقد امتنع عن 

ٟتضور للمحكمة عدة مرات ككفيلو ٦تاطل ك٦تتنع عن إحضاره كىو كالد ا١تكفوؿ فهل يسوغ ا
 نظاما سجن الكفيل حىت ٭تضر مكفولو ؟

ش حسن مع فائق التحية ذكر الفقهاء ُب باب الضماف كالكفالة باف من كفل كفالة بدنية  -
كسبق اف عملت ىذا  كٓب ٭تضر مكفولو فانو ٭تبس حىت ٭تضره / راجع الركض ا١تربع كغَته

اإلجراء ُب قضية ٦تاثلة كًب إيقاؼ الكفيل حىت حضر مكفولو مدة تزيد على ٙتانية اشهر 
اف التوقيف كاإلطبلؽ ُب القضية ما دامت  ُِّكلديك ُب نظاـ اإلجراءات اٞتزائية ا١تادة 

يكوف لدل احملكمة من اختصاص احملكمة كحفاظا على قوة القرار باٟتبس آرم كالنظر لك اف 
 مسببا كمعزكا للجانبُت الشرعي كالنظامي كدمت حملبك موفقا (علي الدبياف)

السجاف ك٨توه ٦تن ىو ككيل على بدف الغرٙب، ٔتنزلة الكفيل للوجو، عليو إحضار ا٠تصم، فإف  
 تعذر إحضاره ػػػػ كما لو ٓب ٭تضر ا١تكفوؿ ػػػػ يضمن ما عليو.

 
 )ٔٓٓ/ ِٗ(فتاكل شيخ اإلسبلـ 

(()))))))(((( 
 أصحاب الفضيلة كفقكم اهلل كصية ُب اٟتياة أليست من اختصاص كتابات العدؿ ؟

 ماىو ا١تستند
 

 من نظاـ القضاء ْٕمن اختصاص احملاكم ـ 
(((()))))) 

 استشارة
شخص استأجر من سوؽ كبَت ٤تبل كٗتلف عن سداد األجرة فأنذر مرارا ٍب قامت إدارة السوؽ 

 مدة كٓب يأت صاحبها الستبلمها ٍب تربعوا هبا للجمعية ا٠تَتية باخبلء احملل كاحتفظ بالبضاعة
 يطلب قيمتها كيقدرىا ٔتبليُت -ا١تستأجر  -ا١تدعي 



يقوؿ : ١تا اخلينا احملل كونت ٞتنة مشكلة من مدير السوؽ  -صاحب السوؽ  -ا١تدعى عليو 
ضر ما يثبتها لكن كمدير األمن ككك ( ككلهم يعملوف عند ا١تدعى عليو ) ّترد ا١توجودات كأح

  الف ََِال ٯتكن تقدير القيمة منها كا١تدعى عليو يقوؿ: ال تتجاكز قيمتها 
 

كيف السبيل لتقديرىا ؟ ىل يقاؿ بأف ا١تدعى عليو غاـر كالقوؿ قولو بيمينو ؟ كمن الذم 
يستحلف ؟ صاحب السوؽ علما أنو ٯتتنع عن اليمُت أـ مدير السوؽ كىو رئيس اللجنة 

 ا١تشكلة ؟
 

 أنَتك٘ب يا مباركوف ..
 
 

يكلف البينة على صحة دعواه قيمة البضاعة فإف ٓب ٭تضر بينة موصلة فيقبل ا١تدعى عليو 
 بيمينو

 بوركت يا شيخ عبدا٢تادم
 ٯتُت صاحب السوؽ أـ مدير السوؽ ا١تباشر لفتح احملل كجرد ا١توجودات ؟

(((()))))) 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل

 أصحاب الفضيلةصبحكم اهلل با٠تَت 
س. منهي يطلب إقامتو كٕب على أخيو كأبرز كصية مكتوبة عند كاتب العدؿ من كالده لو 

 بالوصاية على القصر من أبنائو فما العمل ُب ذلك كىل تكفي الوصية لوحدىا؟
 نفع اهلل بعلمكم كزادكم اهلل علمان كعمبلن.

 تكفي كىو مقدـ على اٟتاكم كأمينو
(((((()))))))) 

  ـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.السبل
  أصحاب الفضيلة

  ألف من قيمتها ٓب تسدد ُٓمقر بشراء سيارة كبقيمتها كقد ادعى ا١تدعي بقاء 



  الكأجاب ا١تدعى عليو عن ىذه قائ
 

 أدرمال أنكر كأحيانا يقوؿ ال أقر كال 
 عن اٞتواب .ال ما رأيكم ُب ىذا اٞتواب ىل يعترب نكو

ٓب ينكر أك قاؿ ) ا١تدعى عليو ( ال أقر كال أنكر أك قاؿ ال أعلم سكت ا١تدعى عليو فلم يقر ك 
قدر حقو قاؿ لو القاضي احلف كإال جعلتك ناكبل كقضيت عليك ) ألنو ناكل ١تا توجو عليو 

اٞتواب فيو فيحكم عليو بالنكوؿ عنو كاليمُت كاٞتامع بينهما أف كل كاحد من القولُت طريق 
اٟتاكم ثبلثا ذكره ُب الكاُب كا١تستوعب كا١تنتهى . من إٔب ظهور اٟتق كيسن تكراره من 

 الكشاؼ
 ٭تلف على نفي الدعول لعدـ البينة للمدعي

تطلب البينة من ا١تدعي فإف اقامها كاال فلو ٯتُت ا١تدعى عليو فاف نكل عنها فإما اف ٭تكم عليو 
 بالنكوؿ اك ترد اليمُت على ا١تدعي ك٭تكم لو

((((()))))) 
شركة تويوتا بدعول شراء سيارة بعقد تاجَت منتهي بالتمليك ككقع على مدعي يدعي على 

السيارة حادث كسلم السيارة للوكالة.كيدعي بالتعويض عن السيارة.ىل ىي من اختصاص 
 احملكمة..

 العقد بيع أـ تأجَت ؟
 تأجَت

 احملكمة اذا من اختصاص 
((((()))))) 

حصل عليو حادث كا٠تطأ على الطرؼ شخص مستأجر سيارة باال٬تار ا١تنتهي بالتمليك ك 
 كيلزمو احضار ككالة من الشركة ا١تالكة ؟ اآلخر فهل لو حق ا١تطالبة باالرش اـ ال . 

 ليس لو ا١تطالبة كيلزمو احضار ككالة
 ليس لو ا١تطالبة كيلزمو احضار ككالة

 ػ
 ىل يكفي التفويض ؟



  ال يكفي
(((((())))))) 

  كبركاتو.السبلـ عليكم كرٛتة اهلل 
 مالعمل إذا رفض السجُت اٟتضور لدعول حقوقية مقامة ضده

  كعليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو
بأنو اذا امتنع من اٟتضور يعد ناكبل كتسمع الدعول كيبلغ باٟتكم كيعد ُب حقو  يبلغ  

 حضوريا
(((((())))))) 

 امرأة اثيوبية تريد الزكاج كليس ٢تا كٕب ُب السعودية ...
 ثبت انقطاع األكلياء ٍب أزكجها ؟ىل ا

 أـ أزكجها مباشرة ؟
إذا كاف ٢تا أكلياء مسلموف ُب ببلدىا فبل تعترب منقطعة عن األكلياء ك٬تب أف ٭تضر كليها 

 لتزك٬تها أك ينيب من يزكجها ىنا
 ليسوا مسلمُت

يس ٢تا إذف يكوف تزكجها مباشرة بعد ٝتاع شهادة الشهود العارفُت ٢تا من أىل بلدىا بأنو ل
 كٕب مسلم

كإذا ادعت ا١ترأة خلوىا من ا١توانع، كأهنا ال كٕب ٢تا زكجت، كلو ٓب يثبت ذلك ببينة ذكره 
 الشيخ تقي الدين كاقتصر عليو ُب الفركع

 )ٓ/ِٓكشاؼ القناع (
(((((()))))))) 

  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
  أصحاب الفضيلة

  ألف من قيمتها ٓب تسدد ُٓا١تدعي بقاء مقر بشراء سيارة كبقيمتها كقد ادعى 
  الكأجاب ا١تدعى عليو عن ىذه قائ

 
 أدرمال أنكر كأحيانا يقوؿ ال أقر كال 



  عن اٞتواب .ال ما رأيكم ُب ىذا اٞتواب ىل يعترب نكو
 

******* 
فات علي أنو مقر باصل العقد فماداـ االمر كذلك فكما قاؿ ا١تشايخ يعترب ناكبل كترد اليمُت 

 بالنكوؿ من غَت طلب بينة القراره اك ٖتكم
((((()))))) 

 للتوضيح أكثر :
دعول ا١تدعي العاـ ضد ا١تدعى عليو بتهمة حيازة "بقصد الًتكيج" كيطلب ا١تدعي العاـ تطبيق 

 علما بأف ا١تدعى عليو عليو سابقة تركيج مسكر  ُ/  ّٖا١تادة 
قرر بأف التهمة حيازة بقصد  ّٕة كٔتناقشة ا١تدعي العاـ عن سبب عدـ مطالبتو بتطبيق ا١تاد

  ّٕالًتكيج كليست ترك٬تا ليطالب با١تادة 
 

 السؤاؿ :١تن االختصاص ؟ كما ا١تستند ؟
 
 

العربة ٔتا يستحقو ا١تتهم من كجهة نظرؾ كال عبلقة لتحديد ا١تدعي العاـ ُب ذلك لنص ا١تادة ال 
 تتقيد احملكمة ..... كتعطي الفعل الوصف الذم يستحقو

((((()))))) 
 مسألة سابقة من الشيخ خالد..

 دهالزكجة تطالب زكجها بنفقتها السابقة على نفسها كأك
ٍب تنازلت عن ذلك رغبة فيما يظهر ُب عودتو لبيت الزكجية حيث كاف تاركا للسكن مع ىذه 

 الزكجة .
 فلما طلقها عادت ١تطالبتو . كقالت ١تاذا يطلقٍت .

 أـ ٢تا اٟتق حيث كاف التنازؿ ١تعٌت كقد فوتو الزكج . ىل تركف سقوط حقها بتناز٢تا .
 

.... 



 ىذه ا١تسألة.. كجدت البن رجب رٛتو اهلل كبلما ٨تو 
قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل : تعترب األسباب ُب عقود التمليكات ...... كمنها ىبة ا١ترأة زكجها 

لها الرجوع نص عليو صداقها إذا سأ٢تا ذلك، فإف سببها طلب استدامة النكاح، فإف طلقها ف
 اٛتد ُب ركاية ابنو عبداهلل

 َُٓالقاعدة 
 

 ...أال تقاس تلك على ىذه...
  كٙتة نص آخر 

( كاليصح رجوع كاىب ُب ىبتو بعد قبض ،ك٭تـر إال من كىبت زكجها ٔتسألتو ٍب ضرىا 
  بطبلؽ أك غَته ، كتزكج عليها)

 َْٗ/ْا١تنتهى كشرحو 
 كتسبيبك لو ..كلعلك تفيدنا ياشيخ ٔتا حكمت 

((((())))))) 
 إذا كرد تقرير ا١تكتب ا٢تندسي كطلب ا١تدعى عليو مهلة للجواب عنو فهل ٯتهل؟

 من نظاـ ا١ترافعات ٖٔك ٓٔراجع ا١تادة 
((((((()))))))) 

اجر ا١تدعي من ا١تدعى عليو سيارة منتهية بالتمليك  لدم دعول نصها كالتإب  عاجل جدان 
الوقت احملدد يتحوؿ العقد أب عقد اجارة ا١تدعى عليو يصادؽ على كُب حاؿ عدـ السداد ُب 

 ٫تا لدم اآلف ُب اجمللس أرجو افادٌب عاجبل ذلك. 
 العقد ُب أصلو إجارة

 فتقدر أجرة ا١تثل للسيارة
 إجارة منتهية بالتمليك
 كم مضى على العقد

 ارجو التوضيح كٔتاذا احكم
 ككم األجرة ا١تتفق عليها

 صفمضى عليو سنة كن



 ككم ا١تدة اليت اتفقا عليها
الف تقسط على اقساط شهرية قيمة كل قسط ثبلثة آالؼ لاير كمدة العقد ٜتس  ََََِِ

 سنوات
 ىل ُب بداية العقد مقدـ كُب هنايتو مؤخر؟

قد يكوف ىناؾ فرؽ ياشيخ أباصهيب بُت األجرة كبُت القسط الشهرم كما تفعلو بعض 
 الشركات

(((((()))))))) 
 فضيلة:أصحاب ال

طلب تعديل حجة استحكاـ كارد من األمانة فيو أف اٟتدكد كاألطواؿ ا١تذكورة مطابقة للطبيعة 
كلكن ا١تساحة ا١تذكورة ليست كذلك بسبب خطأ حسايب كذكركا ا١تساحة الصحيحة كتبُت أهنا 

ا كم-تزيد عما ذكر ُب اٟتجة بأربعُت مًتا تقريبا علما أف تعديلها لن يؤثر على اجملاكرين 
 .-ذكركا

؟  فما رأيكم ُب اإلجراء البلـز
 اٟتدكد كاألطواؿ تساكم ا١تساحة القدٯتة كاال ا١تساحة اٞتديدة

 تساكم ا١تساحة الصحيحة كىي اٞتديدة
 ىذا خطأ حسايب مادم من احملكمة تصححو كال٭تتاج لتمييز

 ُٖٔينظر ـ 
 كىل يكتفى ٓتطاب األمانة أك ٭توؿ لقسم ا٠ترباء؟

 لطلب صورة ضبطها كسجلها؟كىل ىناؾ حاجة 
 اف حولتو لقسم ا٠ترباء فحسن
 اف حولتو لقسم ا٠ترباء فحسن

--- 
 جزاؾ اهلل كاإلخوة الكراـ خَت اٞتزاء.

كما رأيك ُب طلبات إضافة السجل ا١تد٘ب، ىل ىي من اختصاص دكائر اإلهناءات أك ا١تكتب 
 ا١تصدر كىل يكتفى لئلثبات بالطلب الرٝتي مع اإلهناء؟

.......... 



  ال حاجة للخرباء ٣ترد تطويل كعمل زائد
يكملها مصدرىا كيكفي فيها ا٠تطاب الرٝتي ما ٓب يكن ا١تطلوب اضافة  كاالثباتات ا١تذكورة 

 سجل ا١تنهي على صك ال سجل لو فيو فبل بد من شاىدين انو مالك الصك
(((((()))))))) 

  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
 

 يجارة ا١تخلوطة باٟتشيش يعد تعاطيا للمسكر فيقاـ عليو اٟتد .ىل شرب الس
  شك أف تعاطي اٟتشيش يعد مسكرا يقاـ بو اٟتد كلو كاف جامداال 

 لكن ماذا إذا كاف ٥تلوطا مع السيجارة .
 التحليل فيو ثبوت إ٬تابية مستخلص التبغ ١تادة اٟتشيش

 ادبغو اٟتد
(((((())))))) 

 دعول ُب ٙتن مبيع
قد مبايعة بُت ا١تدعي كا١تدعى عليو دكف شهود كٓب ٭تضر ا١تدعى عليو رغم تبلغو كيوجد ع

 فقررت ٝتاع الدعول غيابيان 
 كبينة ا١تدعي العقد فقط

 فما العمل؟
........... 

كاذا ٓب يقدـ بينة تكتب ُب التبليغ للمدعى عليو توجهت عليك  ال تكفي ال بد من بينة 
 بل ٍب ٖتكم اذا ٓب ٭تضر كيعد اٟتكم حضوريااليمُت كاذا ٓب ٖتضر فتعترب ناك

(((((())))))) 
 أصحاب الفضيلة

إذا اعًتض ا١تدعى عليو على اٟتكم كقدـ الئحتو االعًتاضية خبلؿ ا١تدة النظامية ٍب ٓب يراجع 
 احملكمة إطبلقا كتعذر االتصاؿ بو

 فما رأيكم؟
 



-- 
 

 لبلستئناؼ كاليلـز حضورهإذا كانت مذكرة اعًتاضو موقعة منو فًتفع مع اٟتكم 
تعديل اٟتكم أك إضافة حكم فيبلغ حسب الطرؽ ا١تتبعة فإف حضر بعد تبلغو  إف رأيت فضيلة 

 حكم كترفع لبلستئناؼ .ال كإ
(((())))))) 

 يا مشايخ
 معاملة عادت من االستئناؼ كٓب يراجع ا١تدعي منذ ستة أشهر

 كا١تبلحظات فيها ما يستوجب حضوره
 

 ماذا نفعل
 دم مثلهاكاف ل

 فرفعتها لبلستئناؼ لطلب التوجيو
 فقالوا احفظها كإف راجع افتح باب ا١ترافعة

تعديل اٟتكم أك إضافة حكم فيبلغ حسب الطرؽ ا١تتبعة فإف حضر بعد تبلغو  إف رأيت فضيلة 
 حكم كترفع لبلستئناؼ .ال كإ
 

 بل ٖتدد جلسة فإف حضر سرت فيها
 القطعية كىذا نص النظاـ كإف ٗتلف عن اٟتضور اكتسب اٟتكم الصفة

(((((()))))) 
  السبلـ عليكم ؛؛

 أصحاب الفضيلة ...
 استشارة::.

مدعي يدعي ٔتبلغ مإب كبطلب بينتو أبرز كمبيالة ، كدفع ا١تدعى عليو بعدـ االختصاص 
 النوعي لكوهنا من اختصاص كزارة التجارة ..

 التنفيذ كاف جعلها بينة فلو ذلكالورقة التجارية اف طالب هبا مفردة فهي من اختصاص 



((((((()))))))) 
  كاـرألا١تشايخ ا

  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 كبعد

  ُب قضايا القات يطبق ُب حق اٟتيازة بقصد االستعماؿ
 ُُّْٕب  ُُماجاء ُب : ( رابعا)من قرار ٣تلس الوزراء رقم 

 كنصو:
 كل من يثبت عليو ...تعاطي... يعاقب ٔتايأٌب :

  السجن ١تدة سنتُت_ُ
 يعزر بنظر القاضي الشرعي-ِ

  السؤاؿ ىل ىذه العقوبة ملزمة ٔتعٌت القاضي الحق لو ُب إنقاصها
كإف كانت غَت ملزمة فالقضية اليت عندم ًب القبض على ا١تدعى عليو ُب ٤تافظة الدرب 

  كيلو قات بقصد االستعماؿ ٓ كْتيازتو 
 استنَت برأيكم

 
------------ 

 
الوىم مٍت تضمن بياف أف  َِْٔأك  َِٕٔٙب ىناؾ قرار آخر جمللس الوزراء أظنو أخي الكر 

ىي اٟتد األعلى ٢تا كحددت اٟتد األدٗب ٓتمسة أشهر،،،،،  ُُالعقوبة الواردة ُب قرار رقم 
لكن جرل عمل غالب الزمبلء على خبلفو كالنزكؿ عن ٜتسة أشهر كٓب أطلع على مستند ٢تم 

  ُب ذلك ،،،
 ا١تشايخ لئلفادة خاصة ٦تن ابتلوا هبذه القضايا،،، كفقهم اهلل كننتظر من

----------- 
  جزاكم اهلل خَتا

 كلعلو التعميم أعبله
(((((((())))))))) 



 يا مشايخ
ىل ٬توز الصلح على أكثر من الدية ُب القتل ا٠تطأ الذم يظن أكلياء ا١تقتوؿ كالقاتل أف القتل 

 عمد
 بأف القتل ليس بعمد ؟ كىل ٕب أف أثبت صلحهم مع علمي

 
 ككيف علمت ؟

كيفها ا١تدعي العاـ أهنا قتل شبو عمد كاحا٢تا للجزائية ٍب قرر ا١تدعوف باٟتق ا٠تاص مطالبتهم 
بالقصاص فأحا٢تا للعامة فأحيلت ٕب كباالطبلع ع البلئحة ظهر ٕب أهنا خطأ كليست عمدا 

  كال شبهو كىم يريدكف تثبيت الصلح عندم
 مشايخفما رأيكم يا 

 
 

،،،،،،،، 
ماداـ الطرفُت مقنعُت اهنا عمد فهناؾ شي خفي فلو استوضحت منهم لرٔتا تبُت لك شي 
كاليظهر اف فيو ماٯتنع من اثبات صلحهم كىم على دعواىم كا١تدعي العاـ على دعواه ٍب 
ا١تصلحة اف تثبت صلحهم كتقطع النزاع فيظهر ٕب لو قلت ٢تم ليس عمدا تقول هبا اىل 

 كاثارت اىل ا١تقتوؿ كرٔتا دفعت لبلنتقاـ بعد اف كانوا متفقُت اهنا عمد ىذه كجهة نظرم القاتل
 ُب نظرم القاصر أف ال ارتباط بُت الصلح كالدية

مقابل  -بغض النظر عن ثبوتو من عدمو  -ألف الصلح ىو تنازؿ الورثة عن ا١تطالبة بالقصاص 
 مبلغ مإب .

 القتل ا٠تطأ خبلفية .. مسألة الصلح ع الزيادة عن الدية ُب
 اٞتمهور ع اٞتواز كرجحو شيخ االسبلـ

 أما ابن القيم فمنعو ُب اعبلـ ا١توقعُت كقاؿ انو ربا .
 بالنسبة ٞتواز الصلح ُب قتل ا٠تطأ على أكثر من الدية فأنبو ألمرين مهمُت :

 األكؿ أف ال يتخذ الناس ذلك عرفا بينهم.
 و من غَت إكراه كهتديد.الثا٘ب التحقق من رضا اٞتا٘ب كعاقلت



(((((())))))) 
  تولية األـ األجنبية على أكالدىا السعوديُت القصر

 ىل األنظمة ٕتيز ذلك علما أف األـ كويتية
 ال كىناؾ تعميم على ما أذكر ٯتنع ذلك مطلقا

 جنبية/أجانب/ألية كالوصاية/االإهنائي/الو
ابن جبَت رٛتو اهلل هبذا ا٠تصوص لكٍت  ال أرل تولية األجنبية ، كأذكر أف ىناؾ تعميما للشيخ

ٓب أجده ، كلكن أقًتح أف تصدر ٢تا صك حضانة كرعاية ، كٕتعل الوالية ا١تالية للعم ٔتشاركة 
 األـ ، ككنا قدٯتا نفعلو ، كالنظر لك داـ فضلك ./الدبياف

(((((()))))) 
 ؟ىل قضاء التنفيذ ينظر ُب طلبات تنفيذ قرارات ٞتنة العمالة ا١تنزلية 

…… 
 نعم

((((())))))) 
  أصحاب الفضيلة

 ـ عليكم كرٛتة اهللالالس
بنائها ، ككاف كالدىم ألا١تطلقة إذا أتت ٓتطاب رٝتي من الضماف أك التسليف لطلب إعالة -ُ

 على قيد اٟتياة فهل تعطى صك اإلعالة لذلك..؟؟
------ 

  من القضاة من يثبتو
  كتسهيبل على النساء ألنو ثبت بشهادين كمزكُت بأهنا ىي اليت تنفق

 
  كمن القضاة من ال يثبتو

  ٕتنبا للنزاع الذم رٔتا ٭تصل ُب أف األب ٯتكن يرفع دعول
  كأف األب ىو ا١تسؤكؿ عن النفقة كاإلعالة ىي النفقو فتتقدـ الزكجو برفع دعول

 كىذا يثبتو إذا حضر الزكج كأقر بأف الزكجو ىي اليت تنفق
  أصحاب الفضيلة



 كرٛتة اهللـ عليكم الالس
بنائها ، ككاف كالدىم ألا١تطلقة إذا أتت ٓتطاب رٝتي من الضماف أك التسليف لطلب إعالة -ُ

 على قيد اٟتياة فهل تعطى صك اإلعالة لذلك..؟؟
------------------ 

جرل عمل بعض أصحاب الفضيلة على إضافة عبارة " على أال تستفيد منو ُب غَت بنك 
ن العبارات ا١تقيدة خاصة ُب ا١تطلقة كطليقها حي يرزؽ ؛ كذلك التسليف مثبل..." ك٨توىا م

لكوف االستئناؼ الحظ على بعض القضاة ُب دعول نفقة كأبرزت ا١تدعية صك إعالة فلم 
 يعتد بو ...

 فقالوا : أال يرل فضيلتو أف صك االعالة بينة ..!
(((((()))))))) 

اك من تاريخ الًتقية الفعلي ، يعٍت لو يا مشايخ الًتقيات ٭تسب كقتها من تاريخ االستحقاؽ 
جا٘ب ترقية ُب شهر عشرة اعتبارا من شهر ٜتسة استحق الًتقية الثانية بعد عدد السنوات ا١تقررة 

 نطاما من شهر ٜتسة اك عشرة ؟
 

ٍب ىل اجمللس ملـز ُب حاؿ تاخَته للًتقية انا ٭تسبها من تاريخ االستحقاؽ اك يقدركف ٯتنعو٘ب 
 ؟

 يخ الًتقية كال ٯتنعوف اال بسبب كيذكر ذلك ُب القرار٭تسب من تار 
 ستحقاؽإلالًتقية من تاريخ اٞتلسة كليس من تاريخ ا

 كُب ذلك تعميم
 من اجمللس السابق حىت االف قرار الًتقية الصادر من اجمللس يكوف من تاريخ اٞتلسة

 كقرار ا١توافقة على الًتقية الصادر من الديواف يكوف من تاريخ كذا ككذا
(((((((()))))))) 

 مشاٮتنا
شخص باع بيتو ا١ترىوف للصندكؽ العقارم آلخر ٔتبلغ ستمائة ألف ثبلٙتائة ألف للبائع 

 كثبلٙتائة يسددىا للصندكؽ .



ألف ىل ٭تق لورثة البائع مطالبة  َِٕكتوُب البائع كأسقط الصندكؽ باقي األقساط كقدرىا 
 ألف لاير أـ ال ؟ َِٕا١تشًتم ب 
 ورين .أفيدكنا مأج

 ٭تق ٢تم ماداـ أف البيع ًب كاهلل أعلم.ال
 ألف لاير ََٔلكن العقد كقع على 

 االسقاط سقط لصاّب ا١تورث كليس للمشًتم
 اصبل ىذه ا١تعاملة داخلة ُب القرض الذم جر نفعا

 زاؿ ُب ذمتو..الصحيح لو أف العقار 
 نرجع ١تسالة ىل يصح بيع ا١ترىوف

 مسألة ُب بيع ا١ترىوف :
شخص بيتو ا١ترىوف لصاّب صندكؽ التنمية العقارية على شخص آخر ٍب مات البائع إذا باع 

كأسقط الصندكؽ أقساطو ا١تتبقية عن ا١تتوَب، فهل ٬توز لورثة ا١تتوَب مطالبة ا١تشًتم ٔتا أسقطو 
 الصندكؽ عنهم ؟

 
قي من ٙتن ج/ يرل الشيخ عبد اهلل بن خنُت حفظو اهلل أف للورثة مطالبة ا١تشًتم با١تبلغ ا١تتب

البيت كالذم أسقطو صندكؽ التنمية عن مورثهم ا١تتوَب،ألف ذلك من اٟتقوؽ اليت آلت إليهم 
 من مورثهم

 ـ ف ؽ ك ؿ
 من يقوؿ ٢تم ا١تطالبة

 ما ىو الدليل أك التعليل ؟
  ألمرين

  .ألف اإلسقاط حصل ٟتق ا١تورث.ُ
 .ألف الورثة إ٪تا باعوه ناقصا عن قيمة مثلو ألجل القرض.ِ

 انتقل من ذمتو إٔب ذمة ا١تشًتم. ىو
 البيع شرطو الًتاضي كىو حُت رضي بالثمن ا١تسلم كأف ٗتلو ذمتو من مطالبة الصندكؽ.

 فهل من دليل آخر؟



 الورثة ٓب يبيعوا
كما أف اإلسقاط ال يكوف إال برضى الورثة كلو أرادكا لبقي األمر على حاؿ كيلـز ا١تشًتم 

 بالسداد.
 سقاط يعود للعقار..إلكاكإ٪تا باعو مورثهم 

 باعو مورثهم، كبقي ُب ذمتو قرض الصندكؽ.
ىذا القرض ال يزكؿ إال بنقل القرض لذمة ا١تشًتم، أك السعي من قبل الورثة ُب معاملة إسقاط 

 القرض إما بأنفسهم أك بتوكيل ا١تشًتم.
 كىذا كاؼ ُب الداللة على الرضا

 كجزاؾ اهلل خَتا
 ئع للصندكؽ على ا١تشًتم .أصل ا١تعاملة إحالة من البا

 كلو كاف الصندكؽ شخصا طبيعيا ١تا كاف للورثة ا١تطالبة ألف احملاؿ أسقط الدين كاٟتق اليعدكه.
كلكن ١تا كاف احملاؿ شخصا اعتباريا كاسقاطو متعلق بشخص آخر كىو البائع بسبب كفاتو  

 حيق ٢تم ا١تطالبة.
  مُت عن الدين بذمة ا١تتوَب لصندكؽ التنميةىو ليس إسقاطان إ٪تا ىو سداد من بيت ماؿ ا١تسل

 كالكجو ماداـ أنو سداد عن ذمة ا١تتوَب أف يقاؿ بعدـ استحقاؽ الورثة لو
 كالسداد إ٪تا يكوف بطلب الورثة، كلو صدر قرار بإلغاء ىذا السداد لعادت ا١تطالبة للمشًتم.

 فلم يغـر كال يغنم؟!
(((((((((()))))))))) 

ير قسم التزييف كالتزكير بصحة التوقيع بأف تاريخ إنشاء السند كتوقيعو كاف إذا ًب الطعن ُب تقر 
 مقدـ الطعن خارج ا١تملكة.

 ما الرأم؟
 غَت مؤثر
 كالسبب؟

 فما ا١تانع من ٖترير السند خارج ا١تملكة؟
 أك قد يكوف كتب التاريخ عمدا ُب كقت سفره كىو غَت الوقت الفعلي للتحرير

 ، كىذا يدفع بأنو ُب ىذا خارج ا١تملكة٤تل اإلنشاء داخل ا١تملكة



 ىل طعن ابتداء بالتزكير؟
 نعم

 ٍب بعد الفحص أثبت صحتو
 ٍب طعن بالتقرير

 كاضح تبلعبو ككذبو
كقع على سند كتوقيعو صحيح من خبلؿ فحص أىل ا٠تربة فهو ملـز ٔتا تضمنو السند مآب 

 ا١تماطلة كالتحايليكن حراما كيتوجو إحالتو لبلدعاء العاـ لبلشتباه ُب 
((((((((()))))))) 

لدم استفسار اذا اقتضى النظر القضائي اجراء احملاسبة القانونية بُت ا١تدعي كا١تدعى عليو 
 كمتنع احد األطراؼ عن دفع قيمة احملاسبة فما العمل أفيدك٘ب مأجورين

 
 

 يتحملها ا١تدعي ٍب إذا حكم لو يلـز احملكـو عليو بدفعها
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجملموعة ا٠تامسة عشرة لبلستشارات القضائية
)))))))((((((((( 

 َٛ ٣ِٔي اُوبم٢ اُطالم ع اُضٝط ٝثؼذٙ ٣ِٔي اُضٝط اُشعؼخ؟

 ال ٝاال ٓبكبئذح هالم اُوبم٢

 اُوبم٢ ٣ِٔي اُلغغغغخ

 ٝأُشأح رِٔي اُخِغ

 ٝاُشعَ ٣ِٔي اُطالم

 ًٔب ٣ِٔي اُوبم٢ اُؾٌْ ثبالٗو٤بد ُج٤ذ اُطبػخ

)))))))(((((((( 

  ٓؾب٣خ٘ب

 اعزؾبسح

أُق ٖٓ ثذا٣خ ػٔبسح اُل٤ال ؽز٠  ٤٧ؽخـ ارلن ٓغ ػبَٓ ػ٠ِ أػٔبٍ اٌُٜشثبء )ؽـَ ٣ذ كوو( ة 

ٜٗب٣زٜب ث٘بء ػ٠ِ أُخطو، رٞهق اُؼبَٓ ػٖ اُؼَٔ ثؼذ ٗقق اُؾـَ روش٣جب ٝهبٍ ال أسؿت ك٢ 

بكبد ُْ رٌٖ ٓٞعٞدح ك٢ أًبٍ اُؼَٔ ، ٝثغئاُٚ ػٖ رُي هبٍ ألٕ فبؽت اُل٤ال ٣ن٤ق ام

أُخطو ًض٣بدح ِٓؾن ٓضال ، ٝثؼشك رُي ػ٠ِ فبؽت اُل٤ال هبٍ ُوذ صدد ص٣بداد ٝسم٢ ثٜب 

 اُؼبَٓ ٝفبدم اُؼبَٓ ػ٠ِ رُي .

 كغئا٢ُ

 َٛ اُؼوذ فؾ٤ؼ َٝٛ ك٤ٚ عٜبُخ أّ ال ؟

ح ارا ًبٕ اُؼوذ فؾ٤ؾب ٝرٞهق اُؼبَٓ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ َٛ ٣غزؾن األعشح ُٔب ٓن٠ َٝٛ ٢ٛ أعش

 أُضَ أٝ ثوذسٛب ٖٓ أُغ٠ٔ ؟ َٝٛ ٣ِضّ ثبرٔبّ اُؼَٔ أّ ال ؟

 اُؼوذ فؾ٤ؼ ٝٓؼِّٞ ُِطشك٤ٖ

 ٣ِضّ اُؼبَٓ ثبرٔبّ اُؼَٔ ٣ٝلْٜ ثؤٗٚ ارا ُْ ٣زٔٚ كال أعشح ُٚ ُٔب ٓن٠

 ٓبصاد ػ٠ِ اُؼوذ ال٣ِضٓٚ ٝٓب٣ِضٓٚ ٛٞ ٓب ًبٕ اُؼوذ ػ٤ِٚ ثبألعشح أُزًٞسح ٝٓبصاد ػ٠ِ رُي كال

 سم٢ ثٚ ٣ٌٕٝٞ ػوذ آخش٣ِضٓٚ ٓز٠ ٓب

 ٤ُظ ُٚ أعشح اال إ أرْ ػِٔٚ. -األفؾبة-اُؾ٘بثِخ

 اُغٜٔٞس أعشح أُضَ ُٔب ػِٔٚ.

 ٝهللا أػِْ.

 ٣ِضٓٚ ٓز٠ ٓبسم٢ ثٚ ٣ٌٕٝٞ ػوذ آخش

 

--- 

 

 ارٕ ٣ِضٓٚ أعشح أخشٟ ألٕ اُؼوذ هذ ُضّ ثبألعشح أُبم٤خ

 ٌُٝ٘ٚ سم٢ ثبالمبكخ دٕٝ ص٣بدح االعش

 فؾ٤ؼ

 ٓب ٓن٠ كٌؤٗٚ رؤع٤ظ ػ٠ِ

 أٛال ثٔؾب٣خ٘ب

  اُؼبَٓ سم٢ ثبإلمبكخ ٝأُجِؾ اُز١ رًشرٚ ٛٞ ٓغ اإلمبكخ أُزلن ػ٤ِٜب الؽوب ُالخزقبس

 ٌُٖٝ اُؼبَٓ هبٍ ُٖ أًَٔ أل٢ٗ أخؾ٠ ٖٓ امبكبد الؽوخ.

 ٛزا ٝػذ ٓ٘ٚ

 اُؼَٔ ٗلز



 ٝعضٟ هللا ًَ ٖٓ أكبد٢ٗ

 ٣ؼ٢٘ ٣ِضّ أٝ أعشح أُضَ ُٔب ػَٔ

ُٔضَ ُٔب ػِٔٚ اُؼبَٓ هش٣جخ ٖٓ اُغؼش اإلعٔب٢ُ ٓغ أٗٚ ُْ ٣ٌَٔ اال ٗقق ٌُٖٝ اإلؽٌب٤ُخ إٔ أعشح ا

  اُؼَٔ روش٣جب

ك٤ٌٕٞ ك٤ٚ اعؾبف ػ٠ِ فبؽت اُؼٔبسح ، ٝٛٞ ِٓضٓؾ٤٘ئز ثبالرلبم ٓغ ػبَٓ آخش ٣ٌٕٝٞ اُغؼش 

 ٓشرلؼب ألٕ اُزٔذ٣ذاد اُذاخ٤ِخ ال ٣ؼشكٜب اال اُؼبَٓ األٍٝ أٝ ٣قؼت ػ٠ِ اُؼبَٓ اُضب٢ٗ ٓؼشكزٜب

 ُؼَٔ ٗلزا

 

--- 

 

 ٓبُي ُٞا

 اُؼَٔ ثبه٢ ٓب اٗز٠ٜ

 ػَٔ اُ٘قق روش٣جب أٝ اُضِض٤ٖ

 ٌُٖ االمبكبد ٗلزد

  ُؼَ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ فِؼ ٤ٌَُٔ اُؼَٔ ٝفبؽت اُؼَٔ ٣زؼٜذ ثؼذّ امبكخ ص٣بداد

 ٣لغخ اُؼوذ ٣ٌٕٝٞ ُٚ اعشح أُضَال ٝا

 فؾ٤ؼ اإلمبكبد اٗزٜذ

 ثو٢ ٖٓ اُؼٌَُٖٔٝ اُؼبَٓ ٣وٍٞ أخؾ٠ ٖٓ امبكبد الؽوخ ػ٠ِ ٓب 

 أخجشٙ ثؤٕ أ١ امبكخ ال رِضٓٚ اال ثؾوٜب

 اُؼبَٓ ساكل أًبٍ اُؼَٔ ثزبرب ٓغ ٓؾبُٝز٢ ُٜٔب ثبُقِؼ

 اُـبء اُؼوذ ٣ِؾن اُنشس ثقبؽت اُؼٔبسح

 ارٕ ٣شد ٓب أخزٙ ٖٓ األعشح

 ٣ٝلْٜ ثؤعشح أُضَ ُٔب ٗلزٙ ٖٓ اُؼَٔ

إلًٔبٍ اُجبه٢ ٌُٖٝ هبٍ ٢ُ عؼش هش٣ت ٝاإلؽٌب٤ُخ إٔ فبؽت اُل٤ال هبٍ رٛجذ ألرلن ٓغ ػبَٓ آخش 

 ٖٓ اُغؼش األٍٝ اإلعٔب٢ُ

 ٤ُغذ اؽٌب٤ُخ

 ألٕ اُزٔذ٣ذاد األٍٝ ٖٓ اُقؼٞثخ ٓؼشكزٜب

 اسٟ إ ٣ؼط٠ اُؼبَٓ اُجبه٢ ٖٓ اُؼوذ ثؼذ خقْ اعشح اُؼبَٓ اُغذ٣ذ

 الٗٚ ٛٞ ٖٓ سكل ارٔبّ اُؼوذ دٕٝ عجت ٝع٤ٚ

 ٝاػطبئٚ اعشح أُضَ ٣نش فبؽت اُؼٔبسح

 ٣ؼط٠ اُؼبَٓ اُجبه٢ ٖٓ اُؼوذ ثؼذ خقْ اعشح اُؼبَٓ اُغذ٣ذاسٟ إ 

-------- 

 ٛزا اُز١ ك٢ ثب٢ُ

 أٝ ٗوٍٞ ٣ؼط٠ ٓب اعزؾوٚ ٖٓ األعشح أُغٔبح

 االعشح ٓؾشٝهخ ثبرٔبّ اُؼوذ

 ًٝٞٗٚ سكل أًبٍ اُؼوذ دٕٝ عجت ك٤ٌٕٞ ػجئ اُخغبسح ػ٤ِٚ

 ثبُ٘غجخ ٢ُ

 غزؤعش هجَ رٔبّ أُذح كال ؽ٢ء ُٜٔباُؼبَٓ ارا سكل اُؼَٔ أٝ أُئعش ارا أخشط أُ

 ألٕ ػوذ اإلعبسح ػوٌذ الصّ ٝارا هِ٘ب ُٚ أعشح أُضَ كٔب كبئذح اُِضّٝ

ُٝٞ أساد ٓغزؤعش إٔ ٣خشط هجَ أُذح أُؾذدح كَٜ ٣وبٍ ُِٔئعش أعشح أُضَ ُٔب ٓن٠ ٣ِٝزضّ ٛزا 

 ٖٓ ٣وٍٞ ثؤٕ ُٚ أعشح أُضَ

 رشى اُؼَٔ ٝهبٍ أػط٢٘ أعشح ٓض٢ِ!!! ٝٛزا أ٣غش ؽ٢ء ع اُؼبَٓ ٣ؼَٔ صْ ارا ثذا ُٚ

 ٗؼْ ٣ؼط٠ اعشح ٓبأرْ ٖٓ ػَٔ كوو



 اُغئاٍ

 ػوذ اإلعبسح الصّ؟

 ٝك٢ اُضآٚ ٝٛٞال٣ش٣ذ اُؼَٔ ك٤ٚ ٓنشح ػ٠ِ فبؽت اُل٤ال

 اُزضّ ٖٓ اُجذا٣خ

 صْ ُٔب سأٟ اُشثؼ ك٢ ؿ٤شٙ رِٔـ

 ك٢ سأ٢٣ ال ؽ٢ء ُٚ

 ٣ٌَٔ ٝال ٓغ اُغالٓخ

 اإلعبسح ػوذ الصّ

 

 اُؼٔبس ٝاُزؼبَٓ ٓغ اُؼٔبٍ؛ٝ ٖٓ عشة 

ػِْ إٔ اإلٗقبف ال ٣ٌٕٞ اال ثٔ٘غ اُؼبَٓ ٖٓ األعشح ؽز٠ ٣ٌَٔ اُؼَٔ أُزلن ػ٤ِٚ رٔبٓب، كبٓب إٔ 

  ٣ٌَٔ اُؼَٔ أٝ ٣ؼ٤ذ اُذكؼبد اُز٢ أخز ٤ُٝظ ُٚ ؽ٢ء.

 

الد ٝاُضاّ أُغزؤعش ثذكغ األعشح ًبِٓخ ارا ًبٕ أُ٘غ ٖٓ هجِٚ، أٝ ًبٕ آز٘بع اُؼبَٓ ثغجت رؼذ٣

أمبكٜب ثؼذ اُؼوذ؛ كبٓب إٔ ٣ٌٖٔ اُؼبَٓ ٖٓ أًبٍ ػِٔٚ أُزلن ػ٤ِٚ كوو أٝ ٣ذكغ األعشح ًبِٓخ ٓغ 

  رٞهق اُؼبَٓ ػٖ اُؼَٔ.

 

 ٝٛزا ًِٚ ٓؾشٝه ك٤ٔب ارا ًبٕ اُؼوذ ٝاالرلبم أفال ٝامؼ ال ٣ؾزَٔ اُزلغ٤شاد

 

 ٝهللا أػِْ

 ك٤ٖ ٝرشاك ػ٤ِٜبأ١ رؼذ٣الد ك٢ اُؼوذ األٍٝ ال رٌٕٞ اال ثبرلبم ٖٓ اُطش

أٝ آز٘غ األع٤ش ٖٓ ر٤ٌَٔ اُؼَٔ، أٝ ٖٓ اُزغ٤ِْ ك٢ ثؼل أُذح أٝ أُغبكخ ُْ ٣ٌٖ ُٚ( أ١ أُئعش 

ٝال األع٤ش أعشح )ُٔب كؼَ( األع٤ش )أٝ عٌٖ( أُغزؤعش )ٗقب( هجَ إٔ ٣ؾُٞٚ أُئعش ألٕ ًال ْٜٓ٘ 

ًٖٔ اعزؤعش اٗغبٗب ٤ُؾَٔ ُٚ ًزبثب  ُْ ٣غِْ ا٠ُ أُغزؤعش ٓب ٝهغ ػ٤ِٚ ػوذ اإلعبسح كِْ ٣غزؾن ؽ٤ئب

ا٠ُ ثِذ ٓؼ٤ٖ كؾِٔٚ ثؼل اُطش٣ن كوو، أٝ ٤ُؾلش ُٚ ػؾش٣ٖ رساػب كؾلش ُٚ ػؾشح ٝآز٘غ ٖٓ ؽلش 

 اُجبه٢.

)))))))))((((((((( 

دػٟٞ مذ ؽشًخ ٗغْ إٔ أُٞظق ٓؼذ روش٣ش اُؾبدس سكل ًزبثخ روش٣ش ٝإٔ اُؾبدس ػجبسح ػٖ 

 رِل٤بد اُغ٤بسح ٖٓ ٗغْ ؟ طِت ه٤ٔخ رٔض٤َ ٢ٌُ ٣غزلبد ٖٓ اُزؤ٤ٖٓ ٣

 ٓب سأ٣ٌْ ثٜزٙ اُذػٟٞ

 ؽشًبد اُزب٤ٖٓ

 أُبدح اُؼؾشٕٝ ٖٓ ٗظبّ ٓشاهجخ ؽشًبد اُزؤ٤ٖٓ اُزؼب٢ٗٝ:

 

رؾٌَ ُغ٘خ أٝ أًضش ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُٞصساء ث٘بًء ػ٠ِ رٞف٤خ ٖٓ ٝص٣ش أُب٤ُخ ٖٓ صالصخ أػنبء 

ٗظب٤ٓبً رز٠ُٞ اُلقَ ك٢ أُ٘بصػبد اُز٢  ٖٓ ر١ٝ االخزقبؿ ٣ٌٕٞ أؽذْٛ ػ٠ِ األهَ ٓغزؾبساً 

روغ ث٤ٖ ؽشًبد اُزؤ٤ٖٓ ٝػٔالئٜب ، أٝ ث٤ٖ ٛزٙ اُؾشًبد ٝؿ٤شٛب ك٢ ؽبُخ ؽُِٜٞب ٓؾَ أُئٖٓ ُٚ ، 

ٝاُلقَ ك٢ ٓخبُلخ اُزؼ٤ِٔبد اُشهبث٤خ ٝاإلؽشاك٤خ ُؾشًبد اُزؤ٤ٖٓ ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ أُشخـ ُٜب ، 

ا٤ُٜب ك٢ أُبدح ) اُضبٓ٘خ ػؾشح ( ٖٓ ٛزا اُ٘ظبّ . ٣ٝٔضَ  ٝك٢ ٓخبُلبد ٓضا٢ُٝ أُٜٖ اُؾشح أُؾبس

أُٞظلٕٞ اُز١ ٣قذس ثزؼ٤٤ْٜ٘ هشاس ٖٓ  -ك٤ٔب ٣زؼِن ثٜزٙ أُخبُلبد  -االدػبء أٓبّ ٛزٙ اُِغ٘خ 

 ٝص٣ش أُب٤ُخ . ٣ٝغٞص اُزظِْ ٖٓ هشاساد ٛزٙ اُِغبٕ أٓبّ د٣ٞإ أُظبُْ .

 ّ ٕ م ٝ ٍ

))))))))(((((((((((( 



روذّ ُٜب اص٘بٕ كشكنزٜٔب ٝا٥ٕ روذّ ُٜب اُضبُش كشكنٚ أثٞٛب ٌُضشح رٛبثٚ ُِجؾش٣ٖ دػٟٞ ػنَ 

 ٝأٓبًٖ اُلغبد ٢ٛٝ رش٣ذٙ ٝروٍٞ اٗٚ ربة

 ٓبسأ٣ٌْ َٛ ٛزا ػنَ؟

 ٤ُظ ثؼنَ ثَ ٛزا ٗقؼ

 َٛ ٣طِت ٖٓ األة اُجج٘خ؟

 ٝٓب كبئذح ٝال٣خ اُضٝاط ارٕ!

 اُج٤٘خ

 األفَ ك٤ٚ اُؾلع ٝاُق٤بٗخ ٝهللا أػِْ

 ؽٔذ ٢ٛ أهشد ثزٛبثٚ ؟ؽ٤خ أ

 روٍٞ عٔؼذ أٗٚ ًبٕ ٣زٛت ٣ٝلؼَ ٌُٝ٘ٚ رـ٤ش ثؼذ رُي

 هُٜٞب ربة اهشاس ٜٓ٘ب ػ٤ِٜب

 ٣ؼ٢٘ ال٣ؾزبط ا٠ُ ث٤٘خ؟

 ارا ؽنش أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٝاُذٛب عزؼشف ثٔ٘بهؾزٚ َٛ ٣قِؼ ُِٞال٣خ أّ ال

 ٝال٣زنؼ ٓٔب رًش أػالٙ اُؼنَ

اُؾجبة ٣ظٜش اُزٞثٚ ػ٘ذ سؿجزٚ اُضٝاط ٝثؼنْٜ ٌُٖ ٣٘ظش ك٢ رٞثزٚ إ ًبٗذ هش٣جٚ كٌض٤ش ٖٓ 

 ٣زٞة ٌُٖٝ ٣٘زٌظ عش٣ؼب

 ؽنش ٝث٤ْٜ٘ ػذاٝح ؽذ٣ذح ْٝٛ ٖٓ اُؾ٤ؼخ

 أُزوذّ ػٔشٙ خٔغ٤ٖ ع٘خ

 ٢ٛ سدد اُخطبة ٓشر٤ٖ .. فؼ

 َٛ رذػ٢ روذّ ؿ٤ش فبؽت اُجؾش٣ٖ ؟

 ٗؼْ سدد اص٤ٖ٘ أؽذٛٔب ٝاكن ػ٤ِٚ األة

 ؽز٠ ٣قذم فبؽجٜباُزٞثخ أٓش خل٢ ٣ٝؾزشه ُٜب ٓشٝس اُضٖٓ 

 ه٤ت ُٞ ًبٗذ ٢ٛ كبعذح أال ٣ٌٕٞ ًلئا ُٜب؟

 اُؼبس ٣ِؾن أ٤ُٝبءٛب

 فذهذ

 ارا ٣قشف اُ٘ظش ػٖ دػٞاٛب

 ٓب اُزغج٤ت

 إلهشاساٛب ثؤعلبسٙ أُؾجٞٛخ ٝ ٛزا أٓش ظبٛش ثخالف اُزٞثخ اُز٠ رذػ٤ٜب ك٢ٜ أٓش خل٢ ٝ ٓؾزَٔ ..

))))))(((((((( 

 

(()((((((())))))))) 
ثطبهظ ٝثؼذٓب صسػٚ رج٤ٖ أٗٚ ٓؼ٤ت ُْٝ ٣٘زظ اال اٗزبعبً ال ٣زًش ؽخـ اؽزشٟ ثزس  

 ٝهذ صجذ ثبُج٤٘خ إٔ اُجزس ًبٕ ٓؼ٤جبً ػ٘ذ ؽشاء أُذػ٢ ُٚ
 اعز٤٘ش ثؼٌِْٔ

كبٕ اؽزشاٙ ٣ظ٘ٚ ع٤ِٔب، كجبٕ ٓؼ٤جب، كِٚ كؼَ ٓب ٣شٟ أُقِؾخ ك٤ٚ، ٖٓ سدٙ ثبُؼ٤ت، أٝ آغبًٚ ٝأخز 

أُبٍ ك٢ اُشد، كطبُجٚ أؽذٛٔب، ٝأثبٙ ا٥خش، كؼَ ٓب ك٤ٚ اُ٘ظش أسػ اُؼ٤ت. كبٕ اخزِق اُؼبَٓ ٝسة 

 .ٝاُؾع؛ ألٕ أُوقٞد رؾق٤َ اُؾع ك٤ؾزَٔ األٓش ػ٠ِ ٓب ك٤ٚ اُؾع
 أُـ٢٘ الثٖ هذآخ

 ؽخـ اؽزشٟ ثزس ثطبهظ ٝثؼذٓب صسػٚ رج٤ٖ أٗٚ ٓؼ٤ت ُْٝ ٣٘زظ اال اٗزبعبً ال ٣زًش
ُٔذػ٢ ُٚٝهذ صجذ ثبُج٤٘خ إٔ اُجزس ًبٕ ٓؼ٤جبً ػ٘ذ ؽشاء ا  

 اعز٤٘ش ثؼٌِْٔ
.............. 

  : صالصخ أهٞاٍ



  االٍٝ ُٚ أسػ اُ٘وـ
  اُضب٢ٗ إٔ ُٚ اعزشداد اُضٖٔ ًِٚ ٣ٌٕٝٞ اُضسع ث٤ٜ٘ٔب ؽشًخ

 اُضبُش إٔ اُ٘زبط ُِجبئغ ُِٝٔؾزش١ اعشح اُضساػخ ٓغ اعزشداد ُِضٖٔ
اٗزبعبً ال ٣زًشؽخـ اؽزشٟ ثزس ثطبهظ ٝثؼذٓب صسػٚ رج٤ٖ أٗٚ ٓؼ٤ت ُْٝ ٣٘زظ اال   

 ٝهذ صجذ ثبُج٤٘خ إٔ اُجزس ًبٕ ٓؼ٤جبً ػ٘ذ ؽشاء أُذػ٢ ُٚ
 اعز٤٘ش ثؼٌِْٔ

-------- 
ٓغؤُخ اُشد ثبُؼ٤ت: ارا ادػ٠ سعَ ػ٠ِ سعَ أٗٚ اؽزشٟ ٓ٘ٚ صس٣ؼخ ٝصسػٜب كِْ ر٘جذ، كبٕ ٝعذ 

هٚ ٖٓ رِي اُضس٣ؼخ ثو٤خ كبٜٗب رغشة، ك٤ؼشف فذم أُؾزش١ ٖٓ ًزثٚ، ك٤غت ُٚ ارا ػشف فذ

اُشعٞع ثو٤ٔخ اُؼ٤ت إ ُْ ٣ٌٖ اُجبئغ ٓذُغب، ٝثغ٤ٔغ اُضٖٔ إ ًبٕ ٓذُغب، ٝال ٣غت ُٚ ؽ٢ء ارا 

ػشف ًزثٚ، كبٕ ُْ ٣جن ٜٓ٘ب ٓب رغشة ثٚ ًِق أُجزبع إٔ ٣ضجذ أٗٚ صسػٜب ك٢ أسك رشثخ ر٘جذ كِْ 

اُؼ٤ت، ٝإ ُْ  ر٘جذ، كبرا أصجذ رُي ًبٕ األٓش ك٤ٚ ػ٠ِ ٓب روذّ ٖٓ اُشعٞع ثغ٤ٔغ اُضٖٔ أٝ ثو٤ٔخ

 .٣ضجذ رُي ؽِق اُجبئغ ػ٠ِ اُؼِْ أٗٚ ٓب ػِْ أٜٗب ال ر٘جذ، ٖٓ ٓل٤ذ اُؾٌبّ ٗوِٚ ػٖ اثٖ سؽذ
  رجقشح اُؾٌبّ

٤٧٤ؿ  ٤ط   
٣ٌٖٔ ثؼش ػ٤٘خ اُجزٝس ُٔخزجش اُضساػخ ُِلؾـ ٌُٖ االؽٌبٍ ارا ًبٗذ اُجزٝس هذ٣ٔخ الْٜٗ 

غخ ٌُٖٝ االعزئ٘بف ٣قش ػ٠ِ رُي كوذ ع٤ؾ٤شٕٝ ا٠ُ إ ُِٔذح ُٝنشٝف اُزخض٣ٖ اصش ك٢ اُ٘ز٤

افش االعزئ٘بف ػ٠ِ كؾـ اُجزٝس سؿْ ػذّ رقبدم اُطشك٤ٖ ػ٠ِ اٜٗب ٖٓ اُجزٝس أُجبػخ ُٜٝب 

 ع٘ز٤ٖ روش٣جب ُذٟ أُؾزش١ ٝٗونذ ُزُي ؽٌْ اؽذ اُضٓالء
 ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ ػبد االٓش ػ٘ذ١ ػ٠ِ ٓب رًشٙ اثٖ كشؽٕٞ

 كؾٌٔذ ثقشف اُ٘ظش ٝا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٗل٢ اُؼِْ
 ٣ب ؽ٤خ ٓجبسى

اُجزٝس كؾقذ ٝك٢ أُؼبِٓخ روش٣ش ك٢٘ ٖٓ اُضساػخ ٣ل٤ذ ثلغبد اُجزٝس ٝرؼلٜ٘ب ٝأٜٗب ربُلخ ث٘غجخ 

٥٨٪  
 .. ٝؽٜذ ث٤٘خ ٓؼذُخ أٜٗب سأد اُجزس كبعذاً هجَ صسػٚ 

 ه٤ت ُٔبرا رشى أُطبُجخ ٓغ ه٤بّ اُج٤٘خ ثلغبد اُجزس هجَ ثزسٙ
ُٚ ٖٓ أٌُٖٔ أٗٚ ٣٘زظ ٝأٗٚ ٣غَٜ ثبُضساػخ ،،، اُخ ٣ؼَِ ثزؼ٤ِالد ٜٓ٘ب إٔ ثؼل اُؾٜٞد هبُٞا  

 ٣ؼ٢٘ ه٤َ ُٚ اٗٚ ٓؼ٤ت
 ٝٓغ رُي اؽزشٟ

 ٓب ُي ُٞا ٣ب ؽ٤خ أثب ك٤قَ
 . ثَ ثؼذٓب اؽزشٟ ٝأساد صسػٚ ه٤َ ُٚ رُي

 ع٤َٔ
 ٣ؼ٢٘ هجَ إ ٣جزس ه٤َ ُٚ اٗٚ ٓؼ٤ت

 ٌُٝ٘ٚ ثزس
 ا٤ُظ ٛزا اُلؼَ د٤َُ اُشمب ثبُؼ٤ت

 ٗؼْ
كؼٞمٞٙ ثطٖ ثزس ص٣بدحً كضسع كزج٤ٖ إٔ ًَ اُجزس كبعذ اُض٣بدح ٝٓب اؽزش١ اثزذءً ٝأثِؾ اُؾشًخ ثزُي   

 
((((((((((())))))))) 

 ٓؾب٣خ٘ب
 فجؾٌْ هللا ثبُخ٤ش

 . َٛ ٛ٘بى رؼ٤ْٔ ٣ٔ٘غ ٖٓ رذث٤ظ األٝسام ٝاٗٔب رٞمغ ثبُطش٣وخ اُقؾ٤ؾخ ػٖ هش٣ن رخش٣ٜٔب



.........،.. 
 ٗؼْ ٛ٘بى رؼ٤ْٔ ثزُي
((((((((((())))))))) 

  اُغالّ ػ٤ٌِْ
ع٘خ  ٤٧افؾبة اُلن٤ِخ ُذ١ هن٤خ صٝع٤خ رطِت اُضٝعخ اُلغخ ؽ٤ش إ اُضٝط ٛغشٛب ُٔذح 

 ٣ٝشكل هالهٜب اٝ اسعبػٜب
 كٔب سا٣ٌْ

 رلغخ ُِٔنبسح
((((((((()))))))) 

كبمَألٓؾب٣خ٘ب ا  
 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ

٠ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ُِٔطبُجخ ثذ٣خ هزَ خطؤ ٗغجخ اُخطؤ ك٢ اُؾبدس ُذ١ دػٟٞ ٓوبٓخ ٖٓ ٤ًَٝ ٝسصخ ػِ 

% أُذػ٢ ٓوز٘غ ثبُ٘غجخ ٝاُذ٣خ ُٖٔ ٣ٞعذ هقش ٖٓ مٖٔ اُٞسصخ َٛ رشكغ ُإلعزئ٘بف..دٓزْ ٤11

 ك٢ سمب ٖٓ اُشؽٖٔ
 ال ٣ِضّ سكؼٜب ُإلعزئ٘بف

((((((((())))))))) 
 ٓغؤُخ أخشٟ

ٝهوْ رٛت ٣ٝزًش ا٢ُُٞ أٗٚ اؽزشه ػ٠ِ أُق لاير  ٥٨ؽخـ خطت ث٘ذ آخش ٝدكغ ُْٜ ٓجِؾ 

اُخبهت أٗٚ ال ٣ؾن ُٚ أُطبُجخ ثٔب دكؼٚ ٖٓ اُقذام ارا رشاعغ ػٖ اُخطجخ ٝاُخبهت ٣وٍٞ فؾ٤ؼ 

٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أٝاكن ػ٤ِٚ ُْٝ أسد ٛزا اُؾشه ثَ عٌذ ؽ٤ٖ ؽشهٚ ػ٢ِ ٝا٢ُُٞ ٣وٍٞ ُذ١ ث٤٘خ ػ٠ِ 

 ٓٞاكوزٚ
 

قِذ ٓؾٌالد كزشاعغ اُخبهت ػٖ اُخطجخٝثؼذ ٓشٝس ع٘خ ٖٓ اُخطجخ ٝػذّ ػوذ اٌُ٘بػ ؽ  
  ٝهِت ٓب دكؼٚ ٖٓ ٓوذّ اُقذام 

 
 َٛ ٣ؾن ُِخبهت أُطبُجخ ثٔب دكؼٚ ٖٓ اُقذام ارا صجذ ٛزا اُؾشه ؟

 
ؽٌٔذ ثبػبدح ٓب دكغ ٖٓ اُقذام ألٗٚ ُْ ٣زْ ػوذ اٌُ٘بػ ٝاُؼجشح ثبُؼوذ كٔب أخز ٖٓ اُقذام ال ٓوبثَ 

هنبح اإلعئ٘بف ثبُزب٢ُ ٓب ٓغز٘ذ كن٤ِزٚ ثبُؾٌْ ٓغ ٝعٞد اُؾشه ُٚ ٓب داّ أٗٚ ُْ ٣زْ اُؼوذ كالؽع 

 أُؾبس ا٤ُٚ أػالٙ
 

 ٓب سأ١ أُؾبئخ اُلنالء ؟؟
 أُغِٕٔٞ ػ٠ِ ؽشٝهْٜ

 ٝاُؾشه ًبُؼوذ
 الثذ إ رغجت ثبثطبٍ اُؾشه ارا ً٘ذ رشٟ ثطالٗٚ

 .ا٢ُُٞ ال٣ِٔي أُٜش كبؽزشاهٚ كنٍٞ
 ٓب ٣ؾٌَ ػ٠ِ ٛزا اُؾشه

ٖ ؽشٝه اُؼوذ ألٕ اُؼوذ ُْ ٣زْ كبُؾشه ٝهغ هجَ اُؼوذاُؾشه ُْ ٣ٌٖ ٓ /٤  
 إٔ اُقذام ال ٣غت ثؼنٚ أٝ ًِٚ اال ثبُؼوذ /٥

ػ٘ذ ٓؼبِٓخ ارٕ اُج٤غ ٝثؼذ ٓشٝس  ٝٓضِٚ ًٖٔ رٞاػذا ثج٤غ أسك ُوبفش كذكغ اُشاؿت ثبُؾشاء ٓجِـبً 

اُوبفش ػذّ  ع٘خ ٝهجَ رٔبّ ػوذ اُج٤غ رشاعغ اُشاؿت ك٢ اُؾشاء ػ٘ٚ ًٝبٕ هذ ؽشه ػ٤ِٚ ٢ُٝ

 اعزؼبدح ٓب دكغ َٛ ٣غِْ ُٚ ثزُي ُْٝ ٣زْ اُؼوذ ؟؟



ٛذ٣خ اُضٝط ٤ُغذ ٖٓ أُٜش كٔب دكؼٚ هجَ اُؼوذ إ ٝػذٝٙ ُْٝ ٣لٍٞ سعغ ثٜب كبٕ ًبٕ اإلػشاك 

 ٓ٘ٚ أٝ ٓبرذ كال سعٞع
٥٤/٥٧٢اٗظش اإلٗقبف) ) 

 ؽٌش هللا ٌُْ
 

ػوذ اٌُ٘بػاُطشكبٕ ٓزلوبٕ ػ٠ِ إٔ ٓب دكغ عضء ٖٓ اُقذام ك٤ٔب ُٞ رْ   
ٓب دآب هذ ارلوب ػ٠ِ إٔ أُذكٞع عضٌء ٓوذَّّ ٖٓ اُقذام، ٝألٕ اُقذام اٗٔب ٣غت ثبُؼوذ، ٝثٔب إٔ 

اُؼوذ ُْ ٣زْ ثؼذ، كِْ ٣زؾون عجت ٝعٞة اُقذام، كبألفَ أٗٚ الؽَن ُِٔخطٞثخ ك٢ اُقذام، ٌُٖ 

االؽزشاه هجَ   ٣ؾٌَ ػ٤ِٚ اؽزشاه اُؾشه، ٝاألفَ ك٢ اُؾشٝه اُقؾخ ٝاُِضّٝ، ًٔب أٗٚ ٣قؼ

اُؼوذ، ٝٓجبؽشح ا٢ُُٞ ُالؽزشاه ًب٤ًَُٞ ػٖ أُخطٞثخ ك٢ رُي، ٝٓؾقَ ٛزا اُؾشه ث٤ٜ٘ٔب : أٗٚ 

ٌٕ ٝهجٍٞ ُِؾشه، ُزا كبألظٜش اعزؾوبم  إ ُْ ٣زْ اُؼوذ كبُٔجِؾ ٛذ٣خ ُِٔشأح، ٝعٌٞد اُخبهت ث٤ب

 . أُخطٞثخ ُِٔجِؾ، ٝهللا أػِْ
 ٓبُز١ عؼِٚ ًب٤ًَُٞ ؟

------- 
، ٝٛٞ اخز٤بس أثٞ اُؼجبط، ر٘ؼوذ  ٍّ اًُٞبُخ ثٌَ هٍٞ ٣ذٍ ػ٠ِ اإلرٕ ك٢ اُزقشف، ثَ ر٘ؼوذ ثبُلؼَ اُذا

كِٞ هبُذ أُشأح ٤ُُٜٞب اؽزشه ػ٠ِ اُخبهت ًزا، ًبٕ رُي ر٤ًٞالً .. ٝاألفَ إٔ ا٢ُُٞ هبئْ ٓوبّ 

ِؾٜب٤ُٞٓزٚ ك٢ ػوذ اٌُ٘بػ؛ ألٗٚ هشف ك٤ٚ، ٝال٣٘ؼوذ اال ثب٣غبثٚ، ٝٛٞ ٓغزؤٖٓ ػ٠ِ ٓب ٣ق  .. 
(((((((((())))))))) 

ا٤ُٜش٣ٖٝ ك٤ٚ ؽذ َٛ رؼبه٢   
 ا٤ُٜش٣ٖٝ ًبُؾؾ٤ؾخ اٝ اؽذ ك٤ٔب اػِْ

 اُٜش٣ٖٝ ٜٓجو
 ٝاُؾؾ٤ؼ ٖٓ أُِٜٞعبد

 ثَ ٓخذس ُٝٚ ٗؾٞح ُٝزح خج٤ضخ ر٘غؾت ٖٓ اُغغْ ٝرئد١ الػشاك خط٤شح عذا
 ًِٜب ٓخذسح

 ٝاُٜش٣ٖٝ اخطش ٌُ٘ٚ ٖٓ ف٘ق ٓخزِق ػٖ اُؾؾ٤ؼ
ٞساٙ ك٢ أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِونبء ػٖ أُخذساد ٝأُلزشاد ٝارًش اٗٚ عؼِٚ ٖٓ ٛ٘بى سعبُخ دًز

 أُخذساد ،، ٝال ٣خلبًْ إ اُٜش٣ٖٝ ٣غزخشط ٖٓ االك٤ٕٞ ٝٛٞ ٓخذس ُٝٚ ٗؾٞح ٝرـط٤خ ُِؼوَ
 اػِْ اٗٚ ٖٓ اٗٞاع أُخذساد ٝخط٤ش

 ٌُٖ َٛ ك٤ٚ ؽذ
٣ٝؾزبط الَٛ االخزقبؿ  ؽٌْ اُؾذ ٓزؼِن ثٞعٞد اُزـط٤خ ُِؼوَ ٝاالعٌبس ٝٛزا ٓجؾش هج٢

 ٝؽغت ػ٢ِٔ كٜٞ ٣ـط٢ اُؼوَ ٣ٝؼط٢ ٗؾٞح ُٔغزخذٓٚ
 ((((((((())؟))))))

 ارا اصجذ ٤ٌِٓخ اسك ُؾخـ َٛ اٛٔؼ ػ٠ِ اُقي ثضجٞد ا٤ٌُِٔخ اٝ اثؼضٚ ُٔقذس اُقي ُز٤ٜٔؼ
--- 

 ارا ًبٕ اُؾٌْ فبدس ٌْٓ٘ ك٘ؼْ
 ارا ًبٕ فبدس ٖٓ ٓؾٌٔخ اخشٟ

 في ا٤ٌُِٔخ؟
ٖٓ ٓؾٌٔخ صْ ٗوَ ثِذ اُؼوبس ا٠ُ ٝال٣خ أُؾٌٔخ اُز٢ اػَٔ ثٜبفي ا٤ٌُِٔخ فبدس   

ثـل اُ٘ظش ٖٓ ا٣ٖ فذس في. ا٤ٌُِٔخ. ٓبداّ إ في اُؾٌْ فذس ْٓ٘ ك٤ٜٔؼ ػ٤ِٚ ٣ٝجؼش 

 ُٔقذسٙ ُ٘وَ اُز٤ٜٔؼ ُغغِٚ
((((((((((())))))))) 



ػؾشح  ؽخـ هبّ ثج٤غ أسك ػ٠ِ ٓؾزش١ ال في ػ٤ِٜب ٝال ؽز٠ اؽ٤بءاد ٝاٗٔب ٝمغ ٣ذ ثٔجِؾ

سك رْ ث٤ؼٜب أًضش ٖٓ ٓشح أهِت اسعبع أُجِؾ....ٓبسأ١ ألف لاير ٝثؼذ ٓذح ٖٓ اُج٤غ ٣وٍٞ إٔ األا

 أفؾبة اُلن٤ِخ
---- 

 َٛ عجن ث٤ؼٚ ث٤غ اخش
 ػ٠ِ اٌُالّ اُجبئغ ال ٝأُؾزش١ ٣وٍٞ ٗؼْ

 ارا صجذ إ ٛ٘بى ث٤غ عجن ث٤ؼٚ ك٤ٌٕٞ ؽشاإٙ ثبهَ ٝاال كبالفَ اُقؾخ
،، ٝٛٞ إ رخبهت اُجِذ٣خ ٝرغؤُْٜ َٛ ٛزٙ األسك ٣ؾن ُقبؽجٜب ك٤ٚ ٓخشط ثظ ث٤ٞسهْٜ 

 اُزقشف ك٤ٜب ثبُج٤غ ٝاُؾشاء ٝاُزِٔي ٝعبئش اُزقشكبد اّ ال
ا٢ُِ اػشكٚ اْٜٗ ث٤غبٝثٕٞ ال ٝخالؿ ٣جطَ اُج٤غ ،، ثظ الثذ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ًش٢ًٝ ُالسك ٝرٌٕٞ 

 ٝامؾخ ػؾبٕ ٓخبهجخ اُجِذ٣خ
ِٓي ُِذُٝخ..ٌُٖ ُنؼق اُزؼذ٣بد رغشأ ٖٓ رغشأ ػ٠ِ سك هش٣جخ ٖٓ اُجؾش ٢ٛٝ ألؽٌبٍ إٔ اإلا

سام٢ألرِي ا  
 خبهت اُجِذ٣خ ٝخِْٜ ٣غبٝثٕٞ ٛبُغٞاة ٝصجزٚ ٝ اثٖ ػ٤ِٚ ٣ٌٕٝٞ اُزقشف ثبهَ

 ٌُٖ أُذػ٢ ُْ ٣ذع ثؼذّ رِٔي اُجبئغ
 ٝٛزا ك٤ٚ رِو٤ٖ ٤َٓٝ ٖٓ ٝعٜخ. ٗظش١

 ثَ ك٤ٚ رقؾ٤ؼ ُِٔؼبِٓخ اُلبعذح كٜٞ ٖٓ ث٤غ ٓب ال٣ِٔي ك٤ٔب اسٟ
ؽٌبٍ إٔ ٓضَ ٛزٙ اُج٤ٞع ٓ٘زؾشح ك٢ رٌِْ أُ٘بهنإلا  

 َٛ صجذ ػذّ رٌِٔٚ
 رخبهت اُجِذ٣خ ُالعزلغبس ػٖ فؾخ اُزِٔي

اُغ٘ب ٗخبهت ًزبثبد اُؼذٍ ُالعزلغبس ػٖ عش٣بٕ ٓلؼٍٞ اُقي دٕٝ اُشعٞع ُِطشك٤ٖ ُِزؾون ٖٓ 

 ؽبُزٚ ؟ ػ٘ذ١ إ ٓخبهجخ اُجِذ٣خ ُِزؾون ٖٓ فؾخ أُِي ٓضَ رُي
ِقاُؾبٍ ٓخز  

ٝكبئذح ٛزا االعشاء ػذّ اعزخذاّ أُؾٌٔخ إلصجبد اُزؼبٓالد ؿ٤ش اُ٘ظب٤ٓخ ٝؿ٤ش اُؾشػ٤خ ، ٛزٙ 

 ٝعٜخ ٗظش١
 اُ٘ظبّ ػبُغٜب ٝرُي ثزز٤٣َ اُقي اٗٚ ال٣ل٤ذ اُزِٔي
 ػبُظ اُغبٗت اُ٘ظب٢ٓ كوو ٝثو٢ اُغبٗت اُؾشػ٢

ؽٌبٍ ك٢ فؾخ اُج٤غ ٖٓ ػذٓٚإلؽ٤خ ػ٢ِ ا  
ال١ ٜٓ٘ٔب ؽغت اُ٘ظبّ ٝا٣نب كال ٣غِْ في كل اُ٘ضاع  

 ٓضَ ٛزا اُج٤غ ٓ٘زؾش ٝٓزؼبسف ػ٤ِٚ
 ػ٘ذ١ ٓضَ رُي ٌُٖٝ ُٞ رؼبسف اُ٘بط ػ٠ِ ث٤غ ٓٔ٘ٞع ؽشػب كَٜ ٗٔن٤ٚ ُٔغشد اٗزؾبسٙ ؟

ؽذ ثَ ٛٞ ِٓي ُِذُٝخألسام٢ ٤ُغذ ٌِٓب ألأ٣نب ا  
 ٤ًٝق ٣ٌٕٞ ٓٔ٘ٞع ؽشػب

 الٗٚ ٖٓ ث٤غ ٓب ال ٣ِٔي
 اُ٘ظبّ ال٣ِضٓي ثجؾش اُزِٔي

٣ِضٓي ثزُي ُِزؾون ٖٓ فؾخ اُج٤غاُؾشع   
 ٣ٌٝٔ٘ي كل اُ٘ضاع دٕٝ اُزؼشك ُقؾخ اُزِٔي

 ٝٛزا ك٤ٚ رٔش٣ش ُج٤غ ٓخبُق ُِؾشع
 اصجبد فؾخ اُزِٔي ٣ؼ٢٘ اعشاء ٓغشٟ اُؾغخ

 ثَ ٣ؾٌْ ثذٕٝ رُي ٣ٝلٜٔٚ ثؤٕ ػ٤ِٚ اصجبد ٤ٌِٓخ االسك هجَ اُزقشف ك٤ٜب
 ٝاُجِذ٣خ خقْ ٤ُٝغذ ؽٌْ

صاُخ ا١ اؽذاس ػ٠ِ ٛزٙ االسك ك٢ ؽبُزٜب ا٥ٕ اّ ال ؟َٛ ٖٓ ؽن ُغ٘خ اُزؼذ٣بد ا  
 ٗؼْ ٣ٌٝٔ٘ٚ سكغ دػٟٞ ثبعزشدادٛب



٤ُغذ ثخقْ ك٢ اُٞمغ اُؾب٢ُ ُْ رقجؼ خقٔب ، ٢ُٝٝ االٓش ارٕ ُْٜ ثبالصاُخ ُِٔقِؾخ ، 

ٝهذسرْٜ ػ٠ِ اصاُخ االؽذاصبد د٤َُ ػ٠ِ ػذّ رٔبّ أُِي الٗٚ ٓوزن٠ أُِي ػذّ هذسح اُـ٤ش ػ٠ِ 

ك٤ٚ اال ثبرٕ ٓبٌُٚاُزقشف   
 ا٣ٚ ٣شكغ دػٟٞ هللا ٣و٣ٞٚ ثظ ال ٣ٞسه أُغ٤ِٖٔ ثبُزجب٣غ ك٤ٜب ا٠ُ إٔ ٣ضجذ ٌِٓٚ ُٜب

ؽخـ هبّ ثج٤غ أسك ػ٠ِ ٓؾزش١ ال في ػ٤ِٜب ٝال ؽز٠ اؽ٤بءاد ٝاٗٔب ٝمغ ٣ذ ثٔجِؾ ػؾشح 

....ٓبسأ١ سك رْ ث٤ؼٜب أًضش ٖٓ ٓشح أهِت اسعبع أُجِؾألف لاير ٝثؼذ ٓذح ٖٓ اُج٤غ ٣وٍٞ إٔ األا

 أفؾبة اُلن٤ِخ
...................  

 
رؾٌْ ثبُذػٟٞ ػ٠ِ أُذػ٢ اُج٤٘خ إٔ األسك ٤ُغذ ٌِٓبً ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٝهذ اُج٤غ كبٕ أؽنشٛب 

  اعزؾن اُضٖٔ أٝ ٤ٔ٣ٖ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٗل٢ اُذػٟٞ
ٖٓ ٗظبّ  ٥٦٧/٤ٝرلٜٔب إٔ ٛزا اُؾٌْ ال ٣ل٤ذ اُزِٔي اٗٔب ُوطغ اُخقٞٓخ اعز٘بداً ُِٔبدح سهْ 

 أُشاكؼبد اُؾشػ٤خ
ؽخـ هبّ ثج٤غ أسك ػ٠ِ ٓؾزش١ ال في ػ٤ِٜب ٝال ؽز٠ اؽ٤بءاد ٝاٗٔب ٝمغ ٣ذ ثٔجِؾ ػؾشح 

سك رْ ث٤ؼٜب أًضش ٖٓ ٓشح أهِت اسعبع أُجِؾ....ٓبسأ١ ألف لاير ٝثؼذ ٓذح ٖٓ اُج٤غ ٣وٍٞ إٔ األا

 أفؾبة اُلن٤ِخ
...................  

 
ج٤٘خ إٔ األسك ٤ُغذ ٌِٓبً ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٝهذ اُج٤غ كبٕ أؽنشٛب رؾٌْ ثبُذػٟٞ ػ٠ِ أُذػ٢ اُ

  اعزؾن اُضٖٔ أٝ ٤ٔ٣ٖ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٗل٢ اُذػٟٞ
ٖٓ ٗظبّ  ٥٦٧/٤ٝرلٜٔب إٔ ٛزا اُؾٌْ ال ٣ل٤ذ اُزِٔي اٗٔب ُوطغ اُخقٞٓخ اعز٘بداً ُِٔبدح سهْ 

 أُشاكؼبد اُؾشػ٤خ
..... 

اٌُزبثخ َٛ األسك ٖٓ األسام٢ اُج٤نبء اُؾ٤ٌٓٞخ أّ  أظٖ ك٤ٚ أٗٚ الثذ ٖٓ ٤٧٥٧ٛ٘بى رؼ٤ْٔ ػبّ 

 ال
٤٧٦1ثَ ػبّ   

((((((((())))))) 
 

 .. ػبعَ
 .. أس٣ذ رؼ٤ْٔ األسام٢ اُوج٤ِخ

٤٩٧٧/ د /٤٦سهْ   
((((((((())))))))) 

 
 افؾبة اُلن٤ِخ

  ؽخـ هجل ػ٤ِٚ ٝثؾٞصرٚ ؽجز٤ٖ آل٤زب٤ٖٓ ٝؽضٓخ هبد
أُخذساد ُِؾجز٤ٖ ٝثبالٓش ا٢ٌُِٔ اُوذ٣ْ ُِوبدٝهِت أُذػ٢ اُؼبّ ٓؼبهجزٚ ث٘ظبّ   . 

ثٜٔب اّ إ االػ٠ِ ٣ـ٢٘ ػٖ االد٠ٗ ؟ كَٜ ٣ؼبهت   
 ٝارا ًبٕ ٣ؼبهت ثٜٔب َٛ ٣ٌٕٞ ك٢ هن٤خ ٝاؽذح اّ رلشص ؟

 األفَ ك٢ اُؼوٞثبد اُزذاخَ ٝاالًزلبء ثبألؽذ
(((((((((()))))))) 

 اُغالّ ػ٤ٌِْ
شروذّ ؽخـ هذ أٝهق ػٔبسرٚ ػ٠ِ عٜبد اُج  



 ٝعؼَ عٔؼ٤خ اُجش ٗبظشا ػ٠ِ ٛزا اُٞهق
 ٣ٝش٣ذ رـ٤٤ش اُ٘بظش

 
 َٛ ُٚ رُي ؟

............. 
ًبٕ عؼَ اُ٘ظبسح ُِغٔؼ٤خ كوو كبُٔزٛت ثال خالف ٤ُظ ُٚ رـ٤٤ش اُ٘بظش ٝإ ًبٕ عؼَ اُ٘ظبسح  إ 

  ُ٘لغٚ صْ ُِغٔؼ٤خ كبُشاعؼ ٓزٛجب ُٚ اُزـ٤٤ش
كِٚ رُيٝإ ًبٕ اؽزشه ُ٘لغٚ ػ٘ذ اُٞهل٤خ إٔ ٣ـ٤ش   

(((((((()))))))) 
 اعزؾبسح

  ؽخـ رؼبهذ ٓغ آخش ًِٝٝٚ ثؤٕ ٣ذ٣ش أٓالًٚ صْ سكغ ٝسصزٚ ػ٠ِ ا٤ًَُٞ دػٟٞ ٣طبُجٞٗٚ ثبُزقل٤خ
أؽ٤ِذ ُِٔؾبعت اُوب٢ٗٞٗ كوشس اعزؾوبم اُٞسصخ السثؼخ ٓال٤٣ٖ ٝدكغ ا٤ًَُٞ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثؤٗٚ دكغ 

ٝٗؾٞٙ ُْٝ ٣ضجذ رُي ثٔغز٘ذاد ٤ِٕٓٞ لاير ٓقبس٣ق اداسح اُؼوبساد ٝسٝارت اُؼٔبٍ  
َٛ ٣وبٍ ثؤٕ روش٣ش أُؾبعت ؿب٣زٚ ٗل٢ ٓب ادػبٙ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ا٤ًَُٞ ٝٛٞ ٤ًَٝ ٝا٤ًَُٞ أ٤ٖٓ 

كبُوٍٞ هُٞٚ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ ؟ أّ ٣وبٍ ثؤٕ اُزوش٣ش أُؾبع٢ ك٤قَ ك٢ اُون٤خ ٝؽ٤ش ُْ ٣ضجذ ا٤ًَُٞ ٓب 

 ادػبٙ كٜٞ ٓلشه ٝأُلشه أ٠ُٝ ثبُخغبسح ؟
.............، 

 ثَ اُوٍٞ هُٞٚ ك٢ ٓوذاس ٓب فشكٚ
(((((((((())))))))) 

عٞس٣خ ٓؼٜب فٞسح ٝسهخ ٓشعِخ ثبُلبًظ ٓنٜٔٞٗب : إٔ ٝاُذٛب أُو٤ْ ك٢ عٞس٣ب ؽب٤ُب ًَٝ كالٗب 

ثبعشاء ػوذ صٝاعٜب ٤ٗبثخ ػ٘ٚ ، ٝأُؤرٕٝ ٣غؤٍ َٛ ٣زْ اعشاء ػوذ اٌُ٘بػ ثٞال٣خ ٛزا ا٤ًَُٞ ثٔٞعت 

ثٞال٣خ اُوبم٢ ؟ٛزٙ اُٞسهخ أّ ٣زْ اُؼوذ   
 ارا ؽٜذ اص٘بٕ ثقؾخ اًُٞبُخ ك٤ز٠ُٞ ا٤ًَُٞ رض٣ٝغٜب

 . أُؤرٕٝ ٣خزـ ثبُؼوذ ُِغؼٞد٤٣ٖ كوو ٤ُٝظ ُٚ اُؼوذ ُألع٘ج٤خ عٞاء اػزجشد ٝسهخ اُز٤ًَٞ اّ ال
 ٗؼْ ٌُٖ ٝال٣خ اُؼوذ َٛ رٌٕٞ ُِوبم٢ اّ ٤ًَُِٞ ٛزا ٛٞ اُغئاٍ

 اُؾٜٞد ػ٠ِ اُٞسهخ أ٣نب ك٢ عٞس٣ب
ٖ ٣ؾٜذ ثؤٕ اُز٤ًَٞ فبدس ػٖ أث٤ٜب ُٝٞ ٣زؾون اُؾبٛذ ٖٓ رُي ثبالرقبٍ ٛبرل٤ب ثٞاُذٛب أال ٣ٞعذ ٓ

 إ ًبٕ ٣ؼشكٚ
(((((((((())))))))) 

 دػبٟٝ أُ٘غ ٖٓ اُغلش
 ٓب اُز١ عشٟ اُؼَٔ ك٤ٜب؟

 ًـ٤شٛب إ ًبٗذ ثؼذ اهبٓخ اُذػٟٞ كل٢ مجطٜب ٝإ ًبٗذ هجَ كل٢ مجو ٓغزوَ
 !ٝسدر٢٘ ك٢ ِٓق ٓغزوَ

عذ٣ذح ثؼذ مجو اُذػٟٞٝاؽبُخ   
 رغٔغ ك٢ مجو اُذػٟٞ ٣ٝؾٌْ ثٜب ٝرخنغ ُالعزئ٘بف

 أال٣ٌزل٠ ثخطبة ؟
 ال

 ال ثذ ٖٓ ؽٌْ
 ه٤ت اُزؤ٤ٖٓ ٤ًق ٣وذس

 ٣وذسٙ اُوبم٢
 إ آٌٖ ٝاال ٤ٛئخ اُ٘ظش

 أُبدح أع٘ذرٚ ُِوبم٢



 ارا أٌٓ٘ٚ
((((((((()))))))) 

  ؽ٤خ عالّ ٝثو٤خ أُؾب٣خ
 : اعزؾبسح

سف٤ق ثغبٗت ك٘ذم كغوطذ ػ٤ِٚ هطؼخ سخبّ ٖٓ عذاس اُل٘ذم ٝرؼشك ؽخـ ٣غ٤ش ػ٠ِ 

الفبثبد هذسد ثٔجِؾ ٓب٢ُ ...كشكغ دػ٠ ٣طبُت ٓبُي اُل٘ذم ثبسػ االفبثبد ، ٝدكغ أُبُي ثبٗٚ 

  ?ٓئعش ٝأُغزؤعش ِٓزضّ ثبُق٤بٗخ ..اُخ
 ? َٛ رزٞعٚ اُذػٟٞ ػ٠ِ ٓبُي اُل٘ذم

................. 
أُغزؤعش دخبٍ ا ٣ٌٖٝٔ  ػ٤ِٚ  رزٞعٚ   

أُبُي اٗٚ  ٝعٚ رن٤ٔ٘ٚ   
 "أال ٣ذخَ ك٢ "اُؼغٔبء عجبس

  ال
كٞهغ ك٤ٚ اٗغبٕ ؽلش ثئشا  ثَ ٖٓ   

َٛ ٣ِضّ إلصجبد اُجِٞؽ دٕٝ اُشؽذ ُلزبح ك٢ اُضب٤ٗخ ػؾش ٖٓ ػٔشٛب اٌُزبثخ ُِٔغزؾل٠ ُإلكبدح ػٖ 

 ثِٞؿٜب دٕٝ سؽذٛب ؟
اُوبفش ػٖ هش٣ن اٌُزبثخ ُِغٜخ أُخزقخ ٌُِؾق رًش ك٢ ًزبة اإلٜٗبءاد رؾون اُوبم٢ ٖٓ ثِٞؽ 

٧٥٢/٤ػ٤ِٚ ٝاالكبدح ػٖ ؽبُٚ ) ) 
َٛ ٣ِضّ إلصجبد اُجِٞؽ دٕٝ اُشؽذ ُلزبح ك٢ اُضب٤ٗخ ػؾش ٖٓ ػٔشٛب اٌُزبثخ ُِٔغزؾل٠ ُإلكبدح ػٖ 

 ثِٞؿٜب دٕٝ سؽذٛب ؟
 

 ٣ٌل٢ هٍٞ ٤ُٜٝب ثزُي
 رًشٙ ثٖ اُو٤ْ ك٢ اُطشم اُؾ٤ٌٔخ

دٕٝ اُشؽذ ُلزبح ك٢ اُضب٤ٗخ ػؾش ٖٓ ػٔشٛب اٌُزبثخ ُِٔغزؾل٠ ُإلكبدح ػٖ َٛ ٣ِضّ إلصجبد اُجِٞؽ 

 ثِٞؿٜب دٕٝ سؽذٛب ؟
رًش ك٢ ًزبة اإلٜٗبءاد رؾون اُوبم٢ ٖٓ ثِٞؽ اُوبفش ػٖ هش٣ن اٌُزبثخ ُِغٜخ أُخزقخ ٌُِؾق 

٧٥٢/٤ػ٤ِٚ ٝاالكبدح ػٖ ؽبُٚ ) ) 
 
 

******* 
 

  ال ٣ِضّ ٝال٣ٞعذ ٓب٣وزن٤ٚ ال ؽشػب ٝال ٗظبٓب
 
 
 

  ٝأٓب ٓبرًشٙ اُؾ٤خ ٝٗوِٚ ػٖ ػٖ ًزبة اإلٜٗبءاد كٜٞ خبسط ٓؾَ اُغئاٍ ُقٞسح أخشٟ ٓـب٣شح
٢ٛٝ ٓب ارا ثِؾ اُوبفش ع٘ب اُخبٓغخ ػؾشح ُٝٔب ٣ؼوَ أٝ ٣شؽذ ثؼذ ُوقش ك٢ ػوِٚ أٝ علٚ ك٢ 

 رقشكبرٚ
 

 .ٝهللا أػِْ
(((((((())))))) 

  أفؾبة اُلن٤ِخ



 عالّ هللا ػ٤ٌِْ ٝسؽٔزٚ ٝثشًبرٚ
اؽٌبٍ ال  -أُذػ٢ ٣وٍٞ إ أُذػ٠ ػ٤ِٚ عجٚ ٝؽزٔٚ ٝأُذػ٠ ػ٤ِٚ ُْ ٣ؾنش سؿْ رجِـٚ ُؾخقٚ 

ك٢ ػذّ ؽنٞسٙ -   
ٓٞاٍألٌُٖ أُذػ٢ ٤ُظ ُٚ اال ؽبٛذ ٝاؽذ كَٜ رزٞعٚ ػ٤ِٚ ا٤ُٖٔ أٝ إٔ رُي خبؿ ثب   

 ٝرٌٕٞ ا٤ٔ٤ُٖ ٓزٞعٚ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ػ٘ذ ٖٓ ٣شٟ ؽُٜٔٞب ُٔضَ اُغت ٝاُؾزْ
اًْ هللا خ٤شاأك٤ذٝٗب عض  
............ 

  ٝػ٤ٌِْ اُغالّ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ
 ٗؼْ ٣ٌَٔ ث٤٘زٚ ث٤ٔ٤٘ٚ ٝٛزا ٛٞ اُشاعؼ ٝٛٞ سٝا٣خ ك٢ أُزٛت ٝاخز٤بس أُٞكن

(((((((((())))))))) 
آشأح رطبُت ث٘لوزٜب ٝادػذ أٗٚ أؽنشٛب ا٠ُ ث٤ذ أِٜٛب ٝرشًٜب ثال ٗلوخ ٝأٌٗش اُضٝط رُي ٝادػ٠ 

ارٗٚ كٖٔ اُوٍٞ هُٞٚ؟ أٜٗب خشعذ ثـ٤ش  
 . اُ٘لوخ ٓوبثَ اُز٤ٌٖٔ ، ٝاُوٍٞ ٛ٘ب هٍٞ اُضٝط ألٗٚ أٌُ٘ش

 
٥٦٨/  ٦هبٍ اُجٜٞر٢ ك٢ ؽشػ ٓ٘ز٠ٜ اإلساداد   : 

 
ٝ( إ اخزِلب )ك٢ ٗؾٞص صٝعخ أٝ( اخزِلب ك٢ )أخز ٗلوخ( ثؤٕ ادػ٠ اُضٝط ٗؾٞصٛب أٝ أٜٗب أخزد )

ػذّ رُي ٌُٖ ُٞ ًبٗذ ٓضال ثذاس أث٤ٜب ٝادػذ أٜٗب  ٗلوزٜب ٝأٌٗشد )ؽِلذ( ؛ ألٜٗب ٌٓ٘شح، ٝاألفَ

 . خشعذ ثبرٗٚ كوُٞٚ ؛ ألٕ األفَ ػذٓٚ
هبٍ ك٢ اإلٗقبف : )ٝإ اخزِلب ك٢ اُ٘ؾٞص أٝ رغ٤ِْ اُ٘لوخ ا٤ُٜب كبُوٍٞ هُٜٞب ٓغ ٤ٔ٣ٜ٘ب، ٛزا 

 ..(أُزٛت
 .. ثَ هٍٞ اُضٝعخ ؽ٤خ ث٘ذس، ك٢ٜ اُز٢ رٌ٘ش اُ٘ؾٞص

ػٖ اُ٘ؾٞص داخَ أُ٘ضٍاُ٘ؾٞص خبسط أُ٘ضٍ ٣خزِق   
كبُ٘ؾٞص اُز١ داخَ أُ٘ضٍ كبُوٍٞ هُٜٞب ًٔب ك٢ اُؾشػ اٌُج٤ش ، أٓب خشٝعٜب ٖٓ أُ٘ضٍ كبُوٍٞ هٍٞ 

 . اُضٝط ألٕ األفَ ػذّ اإلرٕ
 

 . ٝأُغؤُخ رغزج٤ٖ ارا عٔؼذ أهٞاٍ اُلوٜبء
، ثَ رلش٣ناُزلش٣ن ٛٞ ٓزٛت اُؾ٘ل٤خ، ٝظبٛش ٓزٛت اُؾ٘بثِخ اإلهالم، ٝػ٤ِٚ ٗـ ك٢ اٌُؾبف  .. 

 : رؤَٓ كن٤ِخ اُؾ٤خ ػقبّ هٍٞ اُجٜٞر٢
 

 . ٌُٖ ُٞ ًبٗذ ٓضال ثذاس أث٤ٜب ٝادػذ أٜٗب خشعذ ثبرٗٚ كوُٞٚ ؛ ألٕ األفَ ػذٓٚ 
(((((((((()))))))))) 

 اعزؾبسح
 رٜٔخ اُزغَِ ُِجالد ٝاإلهبٓخ ك٤ٜب ثطش٣وخ ؿ٤ش ٗظب٤ٓخ أٝ اُزغزش ػ٠ِ ٖٓ ًبٕ ٛزا ؽبُٚ

ٖٓ اخزقبؿ أُؾبًْ؟َٛ ٗظش اُذػٟٞ ك٤ٜب   
...... 

 . أظٜ٘ب ٓ٘قٞفخ ك٢ ٗظبّ اإلهبٓخ ٤ُٝغذ ٖٓ اخزقبؿ أُؾبًْ
((((((((()))))))) 

فشف اُ٘ظش ُؼذّ االخزقبؿ اُٞالئ٢ ك٢ هن٤خ ٓب٤ُخ َٛ ٛ٘بى اؽٌبٍ ًٞٗٚ خشط ك٢ في أٝ 

 الثذ ٖٓ هشاس
 ال اؽٌبٍ

 اُ٘ظبّ اُغذ٣ذ ًَ ؽٌْ ك٢ في ٝاٗزٜذ اُوشاساد



((((((())))))) 
كبمَألٓؾب٣خ٘ب ا  

 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ
٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ػوبساد  روذّ ُِٔؾٌٔخ ٤ًَٝ ٝسصخ ع٤ٔؼْٜ ثبُـٕٞ ٣ش٣ذ روغ٤ْ اُزشًخ 

عشاء ك٢ رُي ػِٔب ثؤ٢ٗ أهّٞ ثؤػٔبٍ ًزبثخ اُؼذٍإلث٤ْٜ٘ ... ٓبٛٞ ا  
زبة اُؼذٍإ هغٔٞٛب ث٤ْٜ٘ ثبُزشام٢ ك٢ٜ ٖٓ اخزقبؿ ًزبثخ اُؼذٍ ؽغت الئؾخ ً  

(((((((())))))) 
  ٓؾب٣خ٘ب : ػبعَ

َٛ ٣ِضّ ك٤ٚ اؽنبس أفَ في اُطالم ؟ أل٢ٗ كٜٔذ ٖٓ االعزذػبء  ػ٘ذ روذ٣ْ اصجبد اُشعؼخ 

 اُشع٢ٔ أٗٚ ٣ٌل٢ فٞسح في اُطالم إ ٝعذد ٓغ أُطِن
 ٗؼْ الثذ ٖٓ األفَ ٤ُٜٔؼ ػ٤ِٚ ثبُشعؼخ

 األفَ الثذ ٣غؾت
((((((())))))) 

اُوزَ ػٔذاإ ً٘ذ روقذ    
 ..كبٕ ساعغ أ٤ُٝبء اُذّ ٝادػٞا اُؼٔذ٣خ ٝهِجٞا اُوقبؿ كؤٗزْ ٖٓ ٣٘ظش ك٢ رش٤ًض اإلداٗخ

 ..أهقذ اُزؼض٣ش ك٢ ٓضَ اُزٜش٣ت ٝاُزش٣ٝظ ُِٔشح اُضب٤ٗخ
 .. ثَ ػ٘ذًْ

(((((((()))))))) 
  ٣بٓؾب٣خ

ٓؾبدح ًال٤ٓخ  ُذ١ ٓؼبِٓٚ ٓذػ٢ خبؿ ٣طِت ٓغبصاح أُذػ٠ ػ٤ِٚ الٗٚ سكغ ػ٤ِٚ اُغالػ أص٘بء

ث٤ٜ٘ٔب ٝأُذػ٠ ػ٤ِٚ ٣غٌٖ خبسط اخزقبؿ ٓؾٌٔز٘ب أٌُب٢ٗ ٝأكٜٔٚ عِل٢ ثؤٕ ٌٓبٕ اهبٓخ 

اُذػٟٞ ثِذ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٝثؼذٛب سعؼذ أُؼبِٓٚ ٢ُ ٝٓشكن ثٜب خطبة ٖٓ اُذاخ٤ِٚ ثبٕ ٌٓبٕ 

ٖٓ ٗظبّ االعشاءاد كٔبسئ٤٦٥ٌْ٤ٝهٞع اُغش٣ٔخ ٛٞ ٌٓبٕ اهبٓخ اُذػٟٞ اعز٘بداً ُِٔبدح  
٣شد ػ٤ِْٜ ثؤٕ ٛزٙ اُذػٟٞ ٤ُغذ ػبٓخ ٤ٌُٕٞ ٗظبّ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ ٛٞ اُؾبًْ ثَ دػٟٞ 

 خبفخ خبمؼخ ُ٘ظبّ أُشاكؼبد
 ٝارا ُْ ٣ٔؼ اُؾبٍ ٣قشف اُ٘ظش ثٔٞعت أُبدح ٣ٝلْٜ ثبإلػزشاك ٣ٝلقَ االعز٤٘بف

  ارا ًبٗذ أُؼبِٓخ ٓؾبُخ
أهبٜٓب فبؽجٜب هجَ اُؾٌْ ك٢ اُؾن اُؼبّإلٜٗبء اُؾن اُؼبّ كزذخَ اُذػٟٞ اُخبفخ رجؼب ارا    

 
  ٝأٓب ارا ُْ ٣ٌٖ ك٤ٜب دػٟٞ ُِؾن اُؼبّ

  أٝ ًبٕ اُؾن اُؼبّ اٗز٠ٜ ثؾٌْ دٕٝ إٔ ٣زوذّ أُذػ٢ اُخبؿ ثذػٞاٙ
 كزقشف اُ٘ظش ُؼذّ االخزقبؿ ٝرلٜٔٚ ثبهبٓخ دػٞاٙ ك٢ ٓؾَ اهبٓخ أُذػ٠ ػ٤ِٚ إ سؿت

(((((((()))))))) 
ّ ك٢ هِت امبكخ ؽل٤ظخ اُ٘لٞط أٝ اُغغَ أُذ٢ٗ ُٔزٞك٠ ك٢ في ػوبس ٓب سأ١ أُؾب٣خ اٌُشا

 فبدس ٖٓ ًزبثخ اُؼذٍ، َٛ ٛٞ ٖٓ اخزقبؿ أُؾٌٔخ ؟
 ٗؼْ ألٗٚ ٣ؾزبط ا٠ُ اصجبد
 ..ؽٌش هللا ٌُْ ؽ٤خ أؽٔذ

ٖٓ الئؾخ ًزبة اُؼذٍ رًشد إٔ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ االعْ أٝ اُغغَ أُذ٢ٗ ٖٓ اخزقبؿ  ٦1أُبدح 

 ًبرت اُؼذٍ ،،
سأ١ أُؾب٣خ اٌُشاّ ك٢ هِت امبكخ ؽل٤ظخ اُ٘لٞط أٝ اُغغَ أُذ٢ٗ ُٔزٞك٠ ك٢ في ػوبس  ٓب

 فبدس ٖٓ ًزبثخ اُؼذٍ، َٛ ٛٞ ٖٓ اخزقبؿ أُؾٌٔخ ؟،،،،،
،،،،،،،، 



 ٗؾٖ ٓخزقٕٞ ثقًٌٞ٘ب ْٝٛ ثقًٌْٜٞ
(((((((())))))))) 

  اُغالّ ػ٤ٌِْ أفؾبة اُلن٤ِخ
 

ئؾخالػ٠ ػ٤ِٚ ٝاػزشك أُذػ٢ اُؼبّ ةُذ١ دػٟٞ ؽٌٔذ ك٢ اُؾن اُؼبّ ٝه٘غ أُذ   
  صْ روذّ فبؽت اُؾن اُخبؿ ثذػٞاٙ اُغئاٍ

َٛ ٣٘زظش ا٠ُ إٔ ر٘ز٢ٜ اُذػٟٞ اُخبفخ أّ رشكغ أُؼبِٓخ ُالؽزئ٘بفال أٝ  
 صب٤ٗب َٛ رنجو أُؼبِٓخ ثؼذد عذ٣ذ اّ ٣زجغ ُِؾن اُخبؿ

 ُالعزئ٘بف
((((((())))))) 

 َٛ ُِٔذػ٢ اُؼبّ أُطبُجخ ثؾذ اُوزف
====== 

 ال ألٗٚ ؽن خبؿ ٝك٤ٚ رؼ٤ْٔ
((((((((()))))))) 

ُذ١ هن٤خ ع٘بئ٤خ ٓؾزشًخ ٣طبُت أُذػ٢ اُؼبّ ثبُوقبؿ ٖٓ ؽخـ هزَ اثبٙ ثطؼ٘ٚ رغغ هؼ٘بد 

 ٝٓقذم اػزشاكٚ ؽشػب ،
 كَٜ األفٞة إٔ ٣وزَ هقبفب اّ رؼض٣شا؟

ذػ٢ اُؼبّ؟ ٝٓب أسعٞا اإلكبدح . كبٕ ًبٕ األفٞة هزِٚ رؼض٣شا ك٤ٌق اُزقشف ٓغ دػٟٞ أُ

 اُق٤بؿخ أُ٘بعجخ؟
 ٓوذسا ٌُْ ٓؾبسًزْ

------ 
 رغجت ُؼذّ. اُؾٌْ ثبُوقبؿ صْ رقشف اُ٘ظش ػٖ هِت اُوقبؿ ٝرؾٌْ ثٔب ٣ظٜش ُي

 ٝػبدح ٣ٌٕٞ ر٤٤ٌق هزَ ٖٓ ال٣زقٞس ٓ٘ٚ اُوزَ ٝآ٘ٚ فبؽجٚ ؽذ ؿ٤ِخ
 إ ًبٕ ٛزا هِت أُذػ٢ اُؼبّ

  كبٓب إٔ ٣ؼذٍ اُطِت أٝ رشد دػٞاٙ
٣ؼشف ٤ًق ٣ذػ٢ ٝخِٚ  

((((((((()))))))) 
 .( مبثو ْٜٓ ك٢ االعشاءاد اُونبئ٤خ: ) ٓبًبٕ أهشة ا٠ُ كقَ اُخقٞٓخ ًبٕ أ٠ُٝ

 أُـ٢٘ الثٖ هذآخ
((((((((())))))))) 

 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ
 اهالم اُ٘بس ك٢ اُٜٞاء ثوقذ االؽزلبٍ ك٢ ٓغ٤شح صٝاط َٛ ٢ٛ ٖٓ اخزقبؿ اُونبء اُؼبّ؟

ؼْٗ  
 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ

 اهالم اُ٘بس ك٢ اُٜٞاء ثوقذ االؽزلبٍ ك٢ ٓغ٤شح صٝاط َٛ ٢ٛ ٖٓ اخزقبؿ اُونبء اُؼبّ؟
 
 

 ٝػ٤ٌِْ اُغالّ ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ
اهالم اُ٘بس ُالؽزلبٍ ك٢ ٓ٘بعجبد اُضٝاط ٓضالً ال ٣ذخَ مٖٔ اخزقبؿ أُؾٌٔخ اُغضئ٤خ ٝك٤ٚ 

ثؾؤٕ اخزقبؿ اُ٘ظش ك٢ اهالم اُ٘بس ك٢ اُؾن  ٤٧٦1/٥/٤٢ك٢  ٤1٧٤٧٥أُغِظ سهْ  رؼ٤ْٔ 

 اُخبؿ ٝاُؼبّ ث٤ٖ أُؾبًْ اُؼبٓخ ٝد٣ٞإ أُظبُْ رغذٙ ػ٠ِ أُٞهغ
(((((((()))))))) 



 اُغالّ ػ٤ٌِْ
 ؽٌْ اُوبم٢ ثؾٌْ ؿ٤بث٢

 صْ هذّ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ الئؾخ اػزشام٤خ سفذٛب اُوبم٢ ُْٝ ٣قشػ ثشعٞػٚ ػٔب ؽٌْ، ٌُٖ هِت

 .ؽنٞس أُذػ٠ ػ٤ِٚ أفبُخ ألداء ا٤ٔ٤ُٖ
 

سكؼٜب ُإلعزى٘بف أّ ٣ٌِٜٔب ٓجبؽشح دٕٝ ارٕ؟ َٛ ٣ِضّ اُوبم٢ اُخِق   
 .. رشكغ ُالعز٤٘بف ُِزٞع٤ٚ

((((((((()))))))) 
 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسؽٔخ ٝثشًبرٚ

 ٓؾب٣خ٘ب اٌُشاّ
ٝأٗٚ عذٛبُذ١ اٜٗبء ٓوذّ ٖٓ آشأح ٓغُٜٞخ ا٣ُٜٞخ رطِت ك٤ٚ اصجبد ٗغجٜب ثلالٕ   

 كٔب اإلعشاء ك٢ رُي ؟ ػِٔب ثؤٕ أُؼبِٓخ أرز٢٘ ٖٓ األؽٞاٍ أُذ٤ٗخ
--- 

 .إ ًبٕ ٝاُذٛب ؽ٤ب أؽنشٙ ٝامجو اكبدرٚ كبٕ أهش ًل٠ ك٢ اإلصجبد
 .رًش رُي اثٖ هذآخ سؽٔٚ هللا ك٢ أُـ٢٘

(((((((()))))))) 
  أفؾبة اُلن٤ِٚ

بُٚ ٝثبُزاد اُ٘غبء ع ؽبٕ اُزوذ٣ْ ػ٠ِ ٝصاسح خالٍ ٛزا األعجٞع. هِت في اػ ًض٤ش ٖٓ اإلٜٗبءاد 

   اإلعٌبٕ
اّ ٓبرا عضاًْ هللا خ٤ش ٣ؼطٕٞ اّ ٣ِضّ خطبة  كَٜ   

 في االػبُخ ارا ًبٕ ع٤وذّ ُغٜخ ؽ٤ٌٓٞخ كبُؼَٔ اٗٚ الثذ ٖٓ خطبة ٜٓ٘ب
 اال ارا ًبٕ ا٢ُٜ٘ٔ ؿ٤ش ٓٞظق ك٤ٌزل٠ ثبهشاسٙ ػ٠ِ رُي ٓغ رؾذ٣ذ اُـشك ٖٓ اإلصجبد

ك٢ اُقيأهقذ رؾذ٣ذٙ   
((((((((())))))) 

 ٓب اإلعشاءاد اُالصٓخ العزخشاط في ثذٍ ٓلوٞد ُقي أفذسٙ هبٍك أؽ٤َ ُِزوبػذ؟
.............. 

 ٓب ٛٞ اُقي؟
............ 

 في دػٟٞ ٓب٤ُخ
٣طِت ك٤ٚ رُي ٣زوذّ فبؽت اُقلخ ثغزذػبء   

 (٣ٞعذ ٗٔٞرط ُِقٌٞى ثذٍ كبهذ)
 

* ٤ِٚ ٓالؽظبد ك٤خشط ُٚ في ثذٍ كبهذ٣ؾبٍ ٖٓ اُشئ٤ظ ُِغغالد كبٕ اّ ٣ٌٖ ػ  
 ٣ٝزْ اُز٤ٜٔؼ ػ٠ِ اُغغَ

ثبٗٚ هذ اخشط في ثذٍ كبهذ ُٜزا اُغغَ ُِٔشح اال٠ُٝ ثٔٞعت االعزذػبء أُو٤ذ ثبُٔؾٌٔخ ثشهْ 

 ٝربس٣خ ٝهللا أُٞكن ؽشس ك٢
ًٝزُي ٣ٜٔؼ ػ٠ِ اُقي ًزُي اٗٚ ثٔٞعت االعزذػبء أُل٤ذ ثبُٔؾٌٔخ ثشهْ ٝربس٣خ كوذ اخشط ٛزا 

ُقي ثذٍ ٓلوٞد ُِٔشح األ٠ُٝ ٝهللا أُٞكن ؽشس ك٢ا     
  

 ٣ٞهغ ٣ٝخزْ ٖٓ سئ٤ظ أُؾٌٔخ ثخزٔٚ اُؾخق٢ ًٝزُي اُشع٢ٔ *
 

  ٣غِْ ُطبُجٚ ثٔٞعت رٞه٤ؼٚ ثذكزش ُذٟ اُغغالد ًٝزُي ك٢ ر٣َ اعزذػبءٙ *



 
 األكنَ رق٣ٞش اُقي ثذٍ كبهذ ٝاسكبهٚ ٓغ االعزذػبء ا٠ُ األسؽ٤ق *

(((((((()))))))) 
 ػ أثٞ خبُذ

 أ٣ٖ ٣ٞهغ ٣ٝخزْ اُشئ٤ظ؟
… 

 رؾذ اُز٤ٜٔؼ
 ٣ٝغغَ فلخ ٝاعْ ٓقذس اُقي االعبط ٝث٤ٜ٘ٔب ٣ٌزت خزٔٚ ٝرٞه٤ؼٚ

((((((((()))))))) 
  .. عالّ ػ٤ٌِْ

 .. أفؾبة اُلن٤ِخ
ُذ١ هن٤خ رذػ٢ ك٤ٜب أُذػ٤خ إٔ أُذػ٠ ػ٤ِٚ رضٝعٜب هجَ صالصخ ػؾش ع٘خ ُٜٝب ٓ٘ٚ ُٝذإ ٝإ 

ٝأُذػ٠ ػ٤ِٚ ٣وش  ع٢ء اُؼؾشح ٓؼٜب ٝٛٞ ًج٤ش ك٢ اُغٖ ٝ ؿ٤ش هبدس ػ٠ِ اُغٔبع أُذػ٠ ػ٤ِٚ 

 ... ثبُضٝاط ٝاألٝالد ٝ ٣ٌ٘ش اُجبه٢
 . ٝػٔش اُضٝط عجؼٕٞ ع٘خ ٝاُضٝعخ عزخ ٝػؾشٕٝ ع٘خ

 اُغئاٍ
 َٛ ًجش عٖ اُضٝط ٓٞعت ُِلغخ ، ؽ٤ش أٗٚ ُْ ٣ضجذ ؽز٠ ا٥ٕ ػذّ هذسرٚ ػ٠ِ اُغٔبع ؟؟

اُشمب ػٖ ًجش ع٘ٚ ، ع٤ٔب ٓغ ثوبئٜب ٓؼٚ ٛزٙ أُذح ٝ اٗغبثٜب ٓ٘ٚ صٝاعٜب ٓ٘ٚ ثٔضبثخ  .. 
 ؽز٠ ُٞ سم٤ذ ثٚ صْ ؽذس ثٚ ػ٤ت ٣نشٛب كال رِضّ ثبُجوبء ٓؼٚ

 . أسٟ أٗٚ ال٣ُجؾش ك٢ سمبٛب ثٌجش ع٘ٚ ٖٓ ػذٓٚ؛ ألٗٚ ٤ُظ ػ٤جًب ٓٞعجًب ُِلغخ
 أُئصش عٞء اُؼؾشح

 ٝػذّ اُوذسح ػ٠ِ اُغٔبع
  ك٤وزقش اُجؾش ػ٤ِٜٔب

٣ب ٓؾب٣خ ًشٙ اُضٝعخ ُضٝعٜب ٝػذّ اهبهزٜب ُٚ ٖٓ األعجبة أُٞعجخ ُِلغخ ثؾذ رارٜب ارا ًبٗذ .

 ٓغزؼذح ثجزٍ اُؼٞك
 ٛزا خِغ ٝٛٞ ٓوجٍٞ ؽشػب

هِت اُضٝعخ اُطالم أٝ اُلغخ ارا ًبٕ ثغجت ٖٓ عٜزٜب كؼ٤ِٜب اُؼٞك ٝارا ًبٕ ثغجت ٖٓ عٜزٚ 

  ك٤ِظ ػ٤ِٜب رُي
 

زا كال ٣لغخ اٌُ٘بػ ثغججٚ ٓغبٗب، ٝػ٤ِٜب إٔ رلزذ١ ٓ٘ٚ ثؼٞككبٌُشٙ ٣ٌٕٞ ٖٓ عٜزٜب ، ُٝ  
 

أٓب اُؼ٤ٞة اُز٢ رٌٕٞ ك٢ اُضٝط ٝرزنشس ٜٓ٘ب اُضٝعخ كبُلغخ ٣ٌٕٞ ٓغبٗب اال إٔ رٌٕٞ سم٤ذ ثٜب 

 هجَ
ٝٓ٘ٚ ػذّ اُوذسح ػ٠ِ اُغٔبع أٝ اإلٗغبة ثَ ؽز٠ رؼبه٤ٚ اُذخبٕ ألٕ ك٤ٚ مشس ػ٤ِٜب ثخالف 

ٜٓ٘ب مشسأُؼبف٢ اُز٢ ٤ُظ ػ٤ِٜب   
  

 .ٝهللا أػِْ
 .٤ُظ ك٢ أُزٛت سٝا٣خ ثبُضاّ اُضٝط ثبُخِغ

 .أُزٛت االعزؾجبة 
ٝأٓب اإلُضاّ ك٤ِظ ك٤ٚ سٝا٣خ ثَ ؽز٠ هٍٞ ؽ٤خ اإلعالّ ك٤ٚ ٓخزِق ٝٛزا اُز١ رًشٙ أُشدا١ٝ ٗوِٚ 

 .ث٘قٚ ٖٓ ًالّ اثٖ ٓلِؼ ك٢ اُلشٝع
ٖٓ ٓخزقش اُلزبٟٝهذ ٗـ ؽ٤خ اإلعالّ ػ٠ِ ػذّ اإلُضاّ كل٢ ػؾشح اُ٘غبء   : 



ارا أثـنزٚ ٢ٛ ٝٛٞ ٓؾغٖ ا٤ُٜب كبٗٚ ٣طِت ٓ٘ٚ اُلشهخ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ِضّ ثزُي كبٕ كؼَ ٝاال أٓشد 

اُلغخ أُشأح إٔ رقجش ارا ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى ٓب ٣ج٤ؼ   . 
 .كٜزا فش٣ؼ ثؼذّ اإلُضاّ ٝإٔ اٌُشٙ ٤ُظ عججب ٓغزوال ُِلغخ

اإلعالّساعغ ًالّ اُؾشاػ ك٢ ؽذ٣ش ٢ٌُ٘ٝ أًشٙ اٌُلش ك٢   . 
ٝػ٘ذٓب رطِت اُلغخ ٓغبٗب ٝكشم ػ٘ذٓب رغزؼذ ثذكغ اُؼٞك   . 

 ٣ظٜش أال هبئَ ثبُٞعٞة ٖٓ أرجبع أُزاٛت األسثؼخ
 :ثؼذ ثؾش ك٢ ٓغؤُخ اعبثخ اُضٝط ك٢ اُخِغ؛ ٝإٔ أُزٛت ٛٞ اعزؾجبة اعبثزٚ ٓغ ثـل اُضٝعخ

 
؛ ٝؽ٤٘ئز ٣ٌٕٞ ػوذاً ٖٓ إٔ أُغؤُخ ٓلشٝمخ ك٢ ؽبٍ هِت اُضٝعخ اُخِغ ٖٓ صٝعٜب ثذٕٝ ؽبًْ

  ..هشك٤ٖ ٣ؾزشه ُٚ اُشم٠
 

ٝإ ُْ ٣وجَ اُخِغ، ٝاؽزٌزٚ ػ٘ذ ؽبًْ كوذ أفجؼ األٓش ٖٓ اُؾوبم ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ اُز١ ٣خؾ٠ ٓؼٚ 

ػذّ اهبٓخ ؽشع هللا؛ ك٤لغخ اُؾبًْ ثشأ٣ٚ أٝ ثؾٌْ اُؾ٤ٌٖٔ ٝؿ٤ش رُي.. ٝد٤ُِٚ: عئاٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ؽذ٣وزٚ... اهجَ اُؾذ٣وخػ٤ِٚ ٝعِْ ُِٔخبُؼخ: أرشد٣ٖ  ..  
  ..كِْ ٣غؤٍ اُضٝط ا٣غبة صٝعزٚ ُِخِغ؛ ٝٛزا ٣ٌٕٞ ػٖ اُؾبًْ

 
ٝكبئذح اُخالف ك٢ ٓغؤُخ اعبثخ اُضٝط ُِخِغ ؽ٤٘ئز: إ هِ٘ب ثبُٞعٞة؛ ك٤غت ػ٠ِ اُؾبًْ اُلغخ 

  ..ٓجبؽشح ارا اعزؼذد ثبُٜٔش؛ ُٞعٞة اعبثخ اُضٝط
 

ٍْ ؽز٠ ٣زْ اُلغخ، ٝٛٞ داخَ ك٢ ثبة عٞء  ٝأٓب االعزؾجبة؛ كبٗٚ الثذ ٖٓ ثؼش اُؾ٤ٌٖٔ ٝسأ١ ؽبً

  ..اُؼؾشح
 

ٛزا ٓبظٜش ٢ُ ثؼذ رؤَٓ ٌُالّ ؽ٤خ اإلعالّ ٝع٤بم أُزٛت؛ ٝرُي إٔ ثبة اُخِغ ٣جزذأٙ األفؾبة 

  ..ثٔغؤُخ: َٛ ٣لزوش ُؾٌْ ؽبًْ؟
 

 ..اعز٤٘ش ثآسائٌْ ٝر٘ج٤ٜبرٌْ
سثؼخ ٝأرجبػْٜ ٖٓ اُلوٜبء ُْ ٣قشكٞا األٓش ٓغ روذ٣ش١ ُشأ١ اُؾ٤خ ٓبعذ، اال إٔ األئٔخ األ

ًٔبهبُٞا ثٚ ك٢ -اال ُقبسف، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ صْ فبسف ألثوٞا األٓش ػ٠ِ اُٞعٞة  -أفالً -ػٔب٣وزن٤ٚ 

 ..-ٓغبئَ أخش٣بد
ٓبٛٞ اُقبسف اُز١ ٣قشف األٓش ػٖ اُٞعٞة ؟ -ثؾٌَ ػبّ-ٌُٖٝ   

ـّ فش٣ؼ أٝ ُوبػذح خبفخ أٝ ٜٓ٘ظ األئٔخ األسثؼخ ٝأرجبػْٜ أْٜٗ ٣قشكٕٞ األٓش ػٖ اُٞع ٞة ُ٘

ػبٓخ أٝ ُٔوقذ ؽشػ٢ خبؿ أٝ ػبّ أٝ ُوشائٖ ٓغز٘جطخ ٖٓ خالٍ اُ٘ـ ٗلِغٚ أٝ ؿ٤شٙ، ٝٗؾٞ 

 .. رُي
ٝٛزا ثخالف ٜٓ٘ظ ثؼل أُزؤخش٣ٖ كال٣قشكٕٞ األٓش ػٖ اُٞعٞة اال ُ٘ـ خبؿ فش٣ؼ .. ُٝزا 

ك٤ٜب  -هبهجخ-ٜبء األسثؼخ ٝأرجبػْٜ ؽٌْ اُلو -خبفخ ك٢ ا٥داة-ٗغذ إٔ عِٔخ ٖٓ أُغبئَ اُلو٤ٜخ 

ثبالعزؾجبة أٝ اٌُشا٤ٛخ، ث٤٘ٔب ؽٌْ ثؼل أُزؤخش٣ٖ ك٤ٜب ثبُٞعٞة أٝ اُزؾش٣ْ؛ ألٗٚ ال٣ٞعذ 

  .. فبسف خبؿ فش٣ؼ
 . ُٝزا ٗزظ ػٖ رُي ٓب ٣غ٠ٔ ثٜٔ٘ظ أُزوذ٤ٖٓ ٝأُزؤخش٣ٖ ك٢ اُلوٚ ٝاالعز٘جبه، ٝهللا أػِْ

 
 ًٝزت / أثٞ ػ٢ِ ؽذاد ثٖ ػ٢ِ اُؼ٤غ٢

 



 )ُّْٓ/ ٓ/ َِإٔب ُّْٓ/ ٓ/ ُٓاجملموعة السادسة عشرة لبلستشارات القضائية ( 
(((((((())))))) 

 اختلف كبلـ شيخ اإلسبلـ ُب اإللزاـ با٠تلع الختبلؼ األحواؿ
 من ٤تمد بن إبراىيم إٔب حضرة ا١تكـر رئيس الديواف العإب

 ا١توقر ... كفقو اهلل
 ... كبعدالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو 

ىػ ا١ترفق بو األركاؽ الواردة من ٕٓ-ٖ-ُُكتاريخ  ُّْٖ-ُِ-ٕفباإلشارة إٔب خطابكم رقم 
الوكيل السعودم بالكويت حوؿ دعول راشد ... على زكجتو، كطلبو انقيادىا لطاعتو، أفيدكم أنو قد جرل 

ما جرل اإلطبلع اإلطبلع على حكم قضاء الكويت على الزكجة باالنقياد لزكجها كالرجوع لطاعتو، ك
على تقرير ا١تميز الرٝتي ٟتكومة الكويت، ا١تتضمن بأف على راشد أف يأخذ ا١تهر الذم دفع لزكجتو 

 كيطلقها ... إْب.
أفيدكم أف ىذه القضية تعترب منتهية ْتكم قضاء ٤تكمة الكويت بوجوب انقياد الزكجة لطاعة 

إنفاذه. أما ما قرره ٦تيز حكومة الكويت الرٝتي  زكجها، كىذا اٟتكم موافق لؤلصوؿ الشرعية. كٓب يبق إال
 فبل نرل ا١توافقة عليو ألمور:

 . أف ىذه القضية حكم فيها القضاة كانتهت باٟتكم ا١تذكور ا١تنطبق على األصوؿ الشرعية.ُ
. حكم القاضي ال ينقض إال إذا خالف نصا من كتاب أك سنة أك إٚتاعا كىو ٓب ٮتالف كاحدا ِ

 من ىذه الثبلثة.
 . حكم اٟتاكم برفع ا٠تبلؼ على فرض كجوده.ّ

.... 
 } ا٠تلع بطلب الزكجة لعدـ الوئاـ مع زكجها {

 
ْتث قدمو معإب الشيخ عبداهلل ابن خنُت ُب دكرة اجملمع الفقهي اإلسبلمي الثامنة عشر ا١تنعقدة ُب 

 ىػ . ُِْٕمكة عاـ 
 

 ك قد رجح معاليو أف األمر للوجوب .
 

، فاٟتياة الزكجية إف ٓب تكن قائمة على العشرة با١تعركؼ ، فلم يبق إال التسريح ك ىو األقرب للعدؿ 
 بإحساف ، ك إبقاء الزكجة ػ إذا بذلت ا١تهر ػ مع زكج ال تطيقو ! من ا١تضارة ا١تنهي عنو شرعا

 لكن ا٪تا يتم ذلك بعد التحكيم



 بعد التحكيم إذا ٓب يظهر موجب لطلبها
  اهلل بن خنُتك إليكم ْتث معإب الشيخ عبد

 
  ا٠تلع بطلب الزكجة ...

 
http://cutt.us/nVeU 

 
  كفقنا اهلل ٚتيعان ١تا ٭تب ك يرضى

 
((((((()))))) 

مدع ٔتاؿ أحضر شهودا على البيع كالقيمة كلكنهم ال يشهدكف على عدـ السداد كليس لدل ا١تدعي 
 ماالعمل كاٟتالة ىذه؟ السداد كا١تدعى عليو غائب شاىد على عدـ 

مدع ٔتاؿ أحضر شهودا على البيع كالقيمة كلكنهم ال يشهدكف على عدـ السداد كليس لدل ا١تدعي 
 ماالعمل كاٟتالة ىذه؟ شاىد على عدـ السداد كا١تدعى عليو غائب 

 
 

  تقييدىا ألهنا شهادة على نفيىذه بينة كاملة كاليسوغ ٝتاع الشهادة على عدـ السداد مطلقا دكف 
 ٯتُت االستظهار على انو ٓب يصلو من ىذا ا١تبلغ شيء.. ك٭تلف مع بينتو 

]الشهادة على النفي : ال تقبل إال ُب ثبلثة مواضع أحدىا : الشهادة على أف ال ماؿ لو ك ىي 
قت ٥تصوص كأف يدعي شهادة االعسار ،الثا٘ب : الشهادة على أف ال كارث لو ،الثالث : أف يضيفو إٔب ك 

عليو بقتل أك إتبلؼ أك طبلؽ ُب كقت كذا فيشهد لو بأنو ما فعل ذلك ُب ىذا الوقت فإهنا تقبل ُب 
 َْٔاألصح .[ االشباه كالنظائر للسيوطي 

((مدع ٔتاؿ أحضر شهودا على البيع كالقيمة كلكنهم ال يشهدكف على عدـ السداد كليس لدل 
 ماالعمل كاٟتالة ىذه؟ ١تدعى عليو غائب ا١تدعي شاىد على عدـ السداد كا

----- 
 ُب كشاؼ القناع:

قاؿ الشيخ ال يعترب ُب أداء الشهادة) بالدين (قولو) أم الشاىد (إف الدين باؽ ُب ذمة الغرٙب إٔب 
 اآلف، بل ٭تكم اٟتاكم باستصحابو اٟتاؿ إذا ثبت عنده سبق اٟتق إٚتاعا) استصحابا لؤلصل.

(((((())))) 
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بط الضرر من الدعول كالضرر من ايقاؼ العقار ٤تل النظر بسبب الدعول ككيف يتم ما ىي ضوا
 احتساب تعويض الضرر ا١تعنوم بسبب الدعول ؟

 كمىت تقبل ىذه الدعول ك٭تكم للمدعي كىل ىناؾ ْتث مطبوع ُب ا١تسألة ؟
  شيخ أبو عبدالعزيز

 
 اإلسبلمي . رابط ْتث ٥تتصر عن مبدأ الضرر ا١تعنوم ػ األديب ػ ُب الفقو

استعرض فيو ا٠تبلؼ ، ك ذكر أقواؿ الققهاء قدٯتان ك حديثان ، ك ذكر مواطن ذلك ُب كتب ا١تذاىب 
  األربعة

 
 

http://www.fakih.co/alfikr/fekerٕ/ُْ.htm 
مت للمعهد العإب للقضاء ك عنواف ا١تطلب : موقف الفقو ك ىنا مطلب من ْتث رسالة ماجستَت قد

 اإلسبلمي من التعويض عن الضرر .
 

  ذكر ا٠تبلؼ ك األدلة ك الًتجيح
 
 
 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=ُٖٕٔٗٗ 
))((((((())))) 

 ا١تشكبلت العملية ُب دعول التعويض ُب القضاء اإلدارم السعودم // د. رضا متوٕب كىداف
 
 

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=ْٔ&IDd=ِّٗ 
(((((((()))))))()) 

https://db.tt/pPdSbkPV 
 ىذا ْتث فقهي

 أحكاـ الغائب ُب ٣تلس القضاء
((((((())))))))) 

http://www.fakih.co/alfikr/feker7/14.htm
http://www.fakih.co/alfikr/feker7/14.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=46&IDd=923
https://db.tt/pPdSbkPV
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 ـ عليكمالس

دعول ُب ملكية عقار ك الدعول أف ٤تمدا اشًتل أرضا من خالد ٍب عند اإلفراغ تبُت ُب الصك 
كؿ ٍب بيعت مرة أخرل ك ا١تشًتم األخَت بٌت الغَت ا١تشًتم اخلل ك قاموا بتعديلو ٍب بيعت االرض على 

 بيتا على األرض .
ا١تشًتم األكؿ ك ىو ٤تمد يطالب بإ٘تاـ البيع لو ك أحضر البينة على شرائو . فكيف يكوف اٟتكم ؟ 
ىل تثمن األرض ك يدفع الفرؽ بُت السعر االف ك السعر عند الشراء للمشًتم أـ تبطل البيعة ك تفرغ 

 كؿ ك كل يرجع على من اشًتل منو ؟الرض باسم ا١تشًتم ااال
 افيدك٘ب مشكورين .

--- 
  األكٔب إدخاؿ ٚتيع األطراؼ 

فإف ثبت صحة البيع األكؿ فتحكم بصحة البيع بنفس السعر ا١تتفق عليو سابقان كتبطل البيع الثا٘ب 
 كالثالث .

ُب الدعول ُب الغالب أنك ستجد  ٖتقق أكثر من عدـ إفراغ البائع للمشًتم األكؿ كأدخل البائع
 سببا موجبا لفسخ البيع مع األكؿ

ٖتقق أكثر من عدـ إفراغ البائع للمشًتم األكؿ كأدخل البائع ُب الدعول ُب الغالب أنك ستجد 
 سببا موجبا لفسخ البيع مع األكؿ

ا١تشًتم األخَت  كإال كيف يًتكها ا١تشًتم األكؿ مدة طويلة انتقلت فيها األرض إٔب عدة مشًتين كقاـ
ببناء منزؿ عليها كل ىذا يدؿ على أنو علم بالبيع قبل ذلك كٓب ينكره كىذه قرينة على انفساخ العقد بينو 

 كبُت البائع األكؿ
((((((()))))))) 

دعول أحيلت إٕب كدعول حقوقية تبُت ٕب بعد ٝتاعها أف ا١تدعي يطالب فيها بالقصاص فكيف 
 علم أف اٞتلسة األكٔب منها قد ضبطت ُب اٟتقوقي؟نقل ذلك للضبط اٞتنائي مع ال

 
 اذا أحيلت اليك غَت مشًتكة فاحكم برفض الدعول لعدـ احالتها بوجو صحيح

بل ٯتكنك التعديل.عن طريق ٥تتص اٟتاسب االٕب.مع الوزارة.ٍب تنقل من اٟتقوقي أب اٞتنائي.كتبُت 
 بانو خطاء ُب الضبط.كا١توظف يتؤب ىذا.

(((()))))))))(( 
 نرفق لكم كتاب ٥تتارات من برنامج قضائيات:



 
http://cutt.us/hRMeE 

(((((((())))))) 
 يامشايخ

 من يزكد٘ب مشكوران برابط الئحة الدعاكل الكيدية
 
 

**********  
 

 ىػَُْٔ/ْ/ِٓ... التاريخ  ْٗالرقم 
 

  إف ٣تلس الوزراء ...
ىػ ََُْ/ٕ/ُِٔب  ْٔٔعد االطبلع على ا١تعاملة ا١تشتملة على خطاب معإب كزير العدؿ رقم ب

 بشأف مشركع الئحة اٟتد من الدعاكل الباطلة كالشكاكل الكيدية .
ىػ ا١تعد ُب شعبة ا٠ترباء من قبل اللجنة َُْٔ/ّ/ْكتاريخ  ُْكبعد االطبلع على احملضر رقم 

 ا١تذكورة .ا١تشكلة لدراسة مشركع البلئحة 
 ىػ .َُْٔ/ّ/ْكتاريخ  ِْكبعد االطبلع على مذكرة شعبة ا٠ترباء رقم 

 كبعد االطبلع على مشركع قواعد اٟتد من آثار الشكاكل الكيدية كالدعاكل الباطلة .
 ىػ .َُْٔ/ْ/ٓكتاريخ  ِْكبعد االطبلع على توصية اللجنة العامة جمللس الوزراء رقم 

 يػػػقرر :
 -د اٟتد من آثار الشكاكل الكيدية كالدعاكل الباطلة بالصيغة اآلتية : ا١توافقة على قواع

  ا١تادة األكٔب :
 رفع الشكاكل حق لكل شخص .

 
 ا١تادة الثانية :

من قدـ شكول ُب قضية منتهية ْتكم أك قرار يعلمو كأخفاه ُب شكواه ، فيجوز إحالتو للمحكمة 
 ا١تختصة لتقرير تعزيره .

 ا١تادة الثالثة :
من أعًتض على حكم أك قرار هنائي مكتسب القطعية بقناعة أك تدقيق من جهات االختصاص 

http://cutt.us/hRMeE
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 كثبت لدل احملكمة أنو ٓب يقدـ
...... 

(((((()))))) 
 أسعد اهلل صباحكم

 ا١توقوؼ أمنيا حكمو حكم مكفوؼ اليد ؟ ىل يوجد أمر أك مرسـو ملكي باعتبار ا١توظف 
 

**********  
  ىػ ُٗ/ـ عاـ ٕرسـو ملكي نظاـ تأديب ا١توظفُت م

 
 ا١تادة الثالثة كاألربعوف:

ختص إذا رأل ىو أك رأت ىيئة الرِّقابة كالتحقيق أف مصلحة 
ي
يصدير قرار كف يد ا١توظف من الوزير ا١ت

العمل تقتضي ذلك، كييعترب ا١توظف احملبوس احتياطيان ُب حيكم مكفوؼ اليد حىت ٮتريج عنو. كييصًدر 
دِّد مىت ييعترب ا١توظف احملبوس احتياطيان ُب حيكم مكفوؼ اليد. ٣تًلس الوزراء الئحة  ٖتي

(((((()))))))) 
دعول أحيلت إٕب كدعول حقوقية تبُت ٕب بعد ٝتاعها أف ا١تدعي يطالب فيها بالقصاص فكيف 

 نقل ذلك للضبط اٞتنائي مع العلم أف اٞتلسة األكٔب منها قد ضبطت ُب اٟتقوقي؟
-------- 
 ك غَت مشًتكة فاحكم برفض الدعول لعدـ احالتها بوجو صحيحاذا أحيلت الي

_____________________ 
 

 ىل ىذا اٟتكم قابل لبلستئناؼ عند االعًتاض ؟
 
 
 

بإمكانك طلب إحالة جديدة من قسم اٟتاسب برقم آخر كتنسخ الضبط ُب اإلحالة اٞتديدة كتشَت 
 ( جرل ضبطها سهوا ) ك٨تو ذلكإٔب ىذا ا٠تطأ كتقفل اإلحالة األكٔب كتعد٢تا كتكتب 

(((((()))))))) 
 ماذا تركف حفظكم اهلل :

شخص اتفق مع آخر على تنفيذ عمل معُت مقابل مبلغ ٤تدد ؛ األجَت اآلف يطلب كامل أجرتو ، 



فسألتو ىل أًب العمل ا١تتفق عليو ؟ فأجاب ال ٓب استطع ذلك بسبب أف ا١تدعى عليو صرؼ النظر عنو ، 
كر صرؼ النظر ، فهل أطلب من ا١تدعي البينة على أف ا١تدعى عليو صرؼ النظر عن كا١تدعى عليو ين

 العمل ا١تتفق عليو كإذا ثبت ذلك أحكم لو بأجرتو ، أـ أف القوؿ ىنا قوؿ ا١تدعى عليو بيمينو ؟
  ما جواب ا١تدعى عليو على أصل الدعول؟

 ىل يقر االتفاؽ؟ كىل يدعي أف األجَت امتنع من تلقاء نفسو؟
 

نعم يقر باالتفاؽ ، كينكر أنو صرؼ النظر عن ا١تشركع ا١تتفق عليو ، كلعل ىذا يفهم منو أف األجَت 
 توقف من تلقاء نفسو .

 ما معٌت قوؿ العامل اف صاحب العمل صرؼ النظر
 ىل ىو ٔتعٌت الغى فكرة تنفيذ العمل

 اـ انو فسخ العقد مع العامل.
.... 

 
 ة تنفيذ العملاألكؿ كىو أف صاحب العمل ألغى فكر 

 كيف علم العامل بذلك
 على العمـو البينة على العامل

علم عن طريق خطاب يدعي أنو صدر من صاحب العمل ألحد ا١تسؤكلُت . كا١تدعى عليو ينكر 
ذلك ، كالزلت ُب طور ٝتاع البينات ، لكن أشكل علي أف إلغاء فكرة العمل ا١تتفق عليو رٔتا الٯتكن 

 ق ا١تدعى عليو " صاحب العمل " كحينئذ ال معٌت لطلب البينةاالحاطة هبا إال عن طري
 أال ٯتكن إلزاـ العامل بإكماؿ العمل كإلزاـ ا١تستأجر بدفع األجرة
 أم المعٌت لطلب البينة على ىذا اإللغاء من ا١تدعي كىو األجَت

 بلى ٯتكن ، لكنو اآلف يطلب األجرة
 كجو لطلب األجرة إال بعدهما داـ ا١تدعى عليو سيمكنو من إكماؿ العمل فبل 

 كاهلل أعلم.
((((())))))) 

#القاضي السابق اخطأ ُب احدل جلساتو بقولو كرجعت عن حكمي كبتصفح اٞتلسات اليوجد 
حكم كبتنبيهو على ذلك قاؿ اخطات كىو ُب مكتب اخر ُب نفس احملكمة اباف قيامو بعمل مكتيب 

 ماالجراء
#بعد االتفاقيو بُت الورثة بالًتاضي كتوزيع بعض العقارات على البعض كبعض االمواؿ على االخرين 



كقبل كتثبيت ىذا االتفاؽ من السلف كقبل النطق باٟتكم اعًتضت احداىن كتريد تغيَت االتفااااؽ مع 
ا االتفاؽ احتاج العلم اهنا كقعت على ذلك من قبل كحاكلنا االصبلح كلكن دكف جدكل مع العلم اف ىذ

  لعدة جلسات كجهود كبَته من ثبلثة ٤تامُت مالعمل
 كفقكم اهلل كجعلكم مباركُت اينما كنتم

 
الذم يظهر أف ىذا الصلح لو حكم البيع فهو ُب حقيقتو معاكضة بُت الورثة على استحقاقاهتم كعليو 

 فيكوف الزما إذا اكتملت شركطو بانقضاء اجمللس
(((((())))))) 

 عليكمالسبلـ 
اقاـ شخص دعول ع الكفيل يطالبو بدفع مابذمة مكفولو كقدره اربعوف الفا كانتهت بالصلح على 

  ََُٓدفعها اقساط كل شهر 
 

  اقاـ الكفيل دعول على ا١تكفوؿ يطلب اٟتكم عليو بدفع االربعُت دفعة كاحدة
 كا١تكفوؿ يقوؿ ادفعها مقسطة حسب اٟتكم السابق

 
 رأيكم داـ فضلكم

اه) الضامن (الثا٘ب كىو ضامن الضامن رجع على الضامن األكؿ) ؛ ألنو أصلو (كىو) أم: ٍب (كإف أد
 يرجع الضامن األكؿ بعد أدائو الثا٘ب (على األصيل) كىو ا١تضموف عنو لقيامو عنو

 )ّ/ّٖٔكشاؼ القناع (
من بإذنو) (كللضامن مطالبة ا١تضموف عنو بتخليصو قبل األداء إذا طولب بو) أم: الدين (إف كاف ض

؛ ألنو شغل ذمتو من أجلو بإذنو فلزمو ٗتليصها كما لو استعار عبده فرىنو بإذنو فإف عليو ٗتليصو إذا 
طلبو ربو (كإال) بأف ٓب يطالبو أك كاف ضمنو بغَت إذنو (فبل) يلزمو ٗتليصو إف ٓب يأذف لو، فهو الذم أدخل 

ر عليو يزيلو (لكن إف أدل) الضامن (الدين) بنية الضرر على نفسو كإف أذف لو كٓب يطالبو رب اٟتق فبل ضر 
 الرجوع (فلو) أم: الضامن (ا١تطالبة) على ا١تضموف عنو (ٔتا أدل) عنو ١تا سبق.

 )ّ/ِّٕكشاؼ القناع (
كال يلتفت للحكم على الكفيل  الذم يظهر أنو ٭تكم على ا١تضموف عنو حاال عند عدـ الًتاضي، 

 ف الكفيل ٤تسن خبلفا للمضموف عنو فهو ٤تسن إليو..كأل ككيف ًب.. ألف ذلك ىو األصل، 
 إف كاف الضامن قد سلم شيئا من األقساط للدائن فييلـز ا١تدين بدفعها للضامن حالة

 



 كالباقي ييلـز بدفعها مقسطة حسب االتفاؽ بُت الضامن كالدائن
 

--- 
 الضماف شرع لئلرفاؽ با١تضموف عنو ال لنفع الضامن كاهلل أعلم

(())))))((( 
 اصحاب الفضيلة.السبلـ عليكم

دعول من شركة تأجَت سيارات ضد شخص حيث أنو قاـ بإحداث تلفيات ُب السيارة كباستجواب 
ا١تدعى عليو أقر ْتصوؿ حادث مركرم على السيارة كدفع بأف شركة التاجَت ٓب تؤمن على السيارة كقد 

 السيارات اليت لديها كلن أدفع ٢تا قيمة التلفيات..خالفت النظاـ حيث أف النظاـ ٬تربىا على تأمُت ٚتيع 
 فما تركف كفقكم اهلل فيما دفع بو ؟
 بالنسبة لعدـ تأمينهم فيعاقبوف عليو

 أما أنو مايدفع فهو ملـز
خصوصان كأف أغلب الشركات توقع الزبوف على أنو ال تأمُت على السيارة كأنو يتحمل تكاليف 

 اٟتوادث ال قدر اهلل
((())))))))((( 

  سؤاؿ ألصحاب الفضيلة
 

 ىل ٭تق للمرأة ا١تطلقة أف تطلب صك إعالة ألكالدىا إذا كاف مطلقها الزاؿ حيا ؟
 نعم ٭تق ٢تا

 كثَتان ما ٭تصل ىذا فتفهم ا١ترأة بتقدٙب دعول نفقة على مطلقها
 سكافإلجل األعالة إلايش رأم ا١تشايخ بصك ا

 
كالدىا كيقوؿ الشهود شهود زكر كأنا الذم عندم أب تقدـ بطلب إلغاء صك إعالة ١تطلقتو ع أ

 أصرؼ عليهم
  سؤاؿ ألصحاب الفضيلة

 
 ىل ٭تق للمرأة ا١تطلقة أف تطلب صك إعالة ألكالدىا إذا كاف مطلقها الزاؿ حيا ؟

........ 
 .. ُب نظرم القاصر 



 ٬تب أف يكوف مع طلبها خطاب من اٞتهة الطالبة كُب الغالب ىي الضماف ..
 ا تفيد بو ا١ترأة من أهنا مطلقة كزكجها على قيد اٟتياة كال ينفق أك أك ....يراسل الضماف ٔت

 كعلى ضوء ذلك ٖتدد اإلجابة ..
يقوؿ بعض أصحاب الفضيلة تعطى إعالة بعد أف يشهد الشهود بأهنا ىي من تعيلهم كأف زكجها ال 

 ينفق ..
 ك اهلل أعلم

 لكن لو ضيق ا٠تناؽ ُب ىذا األمر
 لغرض كذا كال تستخدـ ُب غَتهبأف ٕتعل اإلعالة 

 اإلشكاؿ
أف القاضي يثبت الواقعة كليس لو عبلقة ٔتن يطلب الصك كا١تشكلة أف اٞتهات األخرل تعلقها ع 

 احملكمة كالوضع مزرم
 شيخ عدناف شهادة أف زكجها ال ينفق عليها مشكلة فبلبد من ٝتاعها ُب مواجهتو

 صحيح
... 

 لتقنينوكُب نظرم ا١توضوع ٭تتاج تدخل 
 ّّْْ/ ت / ُّانظر تعميم 

(((((())))))) 
 لة/الحقوقي/اختصاص/السمسرة/الد

 ختصاص؟القضايا السمسرة من ناحية ا
 السمسرة=الداللة

........ 
 

 من اختصاص ديواف ا١تظآب
 ٚتيع قضايا السمسرة من اختصاص الديواف كلو كانت فردية ألهنا من األعماؿ التجارية. 
 تجاريو أف أعماؿ السمسره من األعماؿ التجاريو./عبداهلل ا٢توٯتلنص نظاـ احملكمو ال 
 

 كالبلئحة اٞتديدة جعلت ٝتسمرة العقار للمحكمة العامة
(((((())))))) 

عاجل جدا" كردتٍت معاملة من كتابة العدؿ يطلب فيها إضافة السجل ا١تد٘ب على صك استحكاـ 



بل اٟتصوؿ على ىوية منذ اكثر من سبعُت عاـ كقد صادرمن احملكمة ١تورث ا١تنهُت كقد توُب مورثهم ق
جرل رفعها من قبل كاتب العدؿ للوزارة للتوجية فعادت ا١تعاملة ٓتطاب فضيلة ككيل الوزارة لشؤكف التوثيق 

فكيف يتم اثبات السجل ا١تد٘ب لو كىو   ٕ/ٖ/ُُّّْب  ّْٔٔ/ت/ُّكا١تتضمن العمل بالتعميم رقم
 فادٌب عن ذلك كلوكاف ىناؾ ٪توذج لضبطها فيكوف افضلٓب ٭تصل على ىوية اصبل ارجو ا

إف كاف الصك ٭تتوم على رقم اٟتفيظة للمالك فخاطب األحواؿ ا١تدنية لئلفادة عن السجل ا١تد٘ب 
 لصاحب ىذه اٟتفيظة

 كعلى ضوء اإلجابة تتم اإلضافة
 إذا كاف باسم الورثة فبل حاجة ٢توية احمليي كال غَته من ا١تبلؾ السابقُت

ذكر ُب صك االستحكاـ اف االرض ملك لورثة فبلف ابن فبلف ككاتب العدؿ يريد سجلة  حيث
 ا١تد٘ب من اجل التعويض

 ليس بإسم الورثة
 خاطب األحواؿ لتكوف اإلفادة رٝتية منهم بأنو ال يوجد لو سجل

  أبا صهيب بارؾ اهلل فيك
  سؤاؿ يطرح نفسو

 من ىو ا١تنهي ُب الصك ؟
كافادت بانة اليوجد لو سجل مد٘ب كبعده رفعت للوزارة كجاء التوجية باحالتها جرل ٥تاطبة األحواؿ 

 للمحكمة
 كلو أضفت أٝتاء الورثة كسجبلهتم ٔتوجب حصر كرثة احمليي لرٔتا انتهى اإلشكاؿ

 ضبط مفتوح
 لكن ال تنس تسجل كل ماًب ذكره من خطابات الوزراة

 ليكوف مستند لك
الصك اهنا آلت اليهم عن طريق مورثهم باالحياء ككأف كاتب ش حسن ا١تنهي الورثة كقد ذكر ُب 

 العدؿ عندما اطلع على الصك طلب منهم اضافة السجل ١تورثهم
 ضبط مفتوح

 أك تتبيع لضبط اٟتجة
 

 كبل الوجهُت سائغ ُب نظرم
 كالثا٘ب أحسن

 إذا كاف الطلب إضافة سجل مورثهم



 حواؿكليس لو سجل مد٘ب فأعدىا للوزارة كاذكر افادة األ
 اإلشكاؿ يامشايخ إذا كاف الصك صادران من كتابة العدؿ، كالسجل مد٘ب للمالك،،

أليس من ا١تعلـو أنو إذا توُب ا١تالك انتقل ا١تلك لورثتو ا١توجودين ُب صك اٟتصر بدكف إضافتهم على 
 صك العقار ؟

متضررين كلكن طلب كاتب العدؿ فيو تعنت فكيف يطلب السجل لشخص السجل لو اصبل كىم 
 من ذلك كثَتا"

 إذا كاف الطلب إضافة سجل مورثهم
 كليس لو سجل مد٘ب فأعدىا للوزارة كاذكر افادة األحواؿ

--- 
 أحياننا يطلبوف إضافة رقم اٟتفيظة!! كقد تكوف ملغاة حسب إفادة األحواؿ ..

 مورثهم ٓب ٭تصل اصبل عال اٞتنسية
 فكيف يطالبوف بشيء اليستطيعوف اثباتة

 م عند كتابة العدؿ بأف اإلفراغ اليكوف اال بصك يشتمل على السجل ا١تد٘ب ١تالك الصكفيو تعمي
أخشى اف اثبت ذلك كيتعنت ُب موضوع تعويضهم حيث جائٍت احد الورثة يبكي من هتديد ٞتنة 

 اإلزالة بإزالة منز٢تم اف ٓب ينهو موضوعهم ُب احملكمة
(((((())))))))) 
 مشاٮتنا الكراـ ؛

مطالبة بأعماؿ مقاكالت معمارية كاتضح بعد اٞتلسات أف ا١تبلغ ا١تدعى بو قدره سبعة لدم دعول 
 عشر ألف لاير ..

 ىل ىي من اختصاص احملاكم العامة حسب النظاـ اٞتديد أـ ٖتاؿ للجزائية حسب النظاـ القدٙب؟
 

 العربة بطلبو األصلي ُب أساس دعواه
 قيامو بأعماؿ األ١تنيـو كالنجارة طلبو األصلي مستحقاتو ا١تالية ا١تتأخرة بسبب

كحىت تتضح الصورة أكثر طلب ا١تدعي مبلغ سبعة كستُت الف لاير ٍب اقر ُب إحدل اٞتلسات 
 باستبلمو ١تبلغ ٜتسُت الف لاير كاالف يطلب سبعة عشر الف لاير

 عندؾ إذان 
 عندؾ إذان .

 
 لو ذكرت السبب ياشيخ عيسى .



 اختصاص اٞتزائية ؟ا١تبلغ أقل من عشرين ألفا أليس من 
.... 

 األصل با١تطالبة ابتداءن 
((((((())))))))) 

(((((()))))) 
  ـ عليكم كرٛتة اهللالأصحاب الفضيلة الس

بد من ال برنامج ا١تواريث الذم على موقع الوزارة ، ىل يعتمد عليو ُب تقسيم الًتكة النقدية ، أـ 
اٞتدكؿ أـ يكتفى بتبيُت نصيب كل كارث القسمة اليدكية ، ككيف يكوف ضبطها ؟ ىل تذكر تفاصيل 

 ..؟؟
 

 كجزاكم اهلل خَتا..
------- 

  يعتمد عليو ١تن عرؼ لو كقد جربتو
 يكتب سهم كل كارث من األصل كذا كلو أضفت النسبة ا١تئوية معها فهو أفضل

----  
 مع التنبيو إٔب أنو يورث اإلخوة مع اٞتد

(((((())))))) 
 السبلـ عليكم

 مضاربو يطلب ا١تدعي العاـ التعزير كقد اصطلحوا ُب اٟتق ا٠تاصدعول عامو ُب 
 كظهر ٕب اف اٟتكم ُب اٟتق العاـ سيعيد الفتنو بينهم فما رأيكم

 قضيتهم اليـو
 توجد إصابات ؟

 عقوبة بديلة
 اصابات بسيطو

 كقد ًب التنازؿ عن ا٠تاص
 مثل ماذا البديلو ؟؟

 كم مدة الشفاء؟
 يوماف

 كفيو تعميمتسقط الدعول العامة 



 خذ عليهم تعهد
 ُِ/ ت / ٖتعميم 

ُٓ /ِ /ُُُْ 
((((())))))) 
 ا١تشايخ الكراـ

  سبلـ اهلل عليكم كرٛتتو كبركاتو
 كبعد

فحضر لدم شخص يرغب ُب كقفية حافلتو على حلقات ٖتفيظ كدار نسائية ُب أحد ا١تساجد 
 كيرغب النص على ذلك ُب الوقفية كاف يسجل الوقف بسم تلك اٟتلقات

 صليألفهل استجيب لطلبو أـ أسجل الوقفية لراعي اٟتلقات ا
نفع ألشارة عليو باإلٯتنع االؼ ُب كقف ا١تنقوؿ فيستجاب لطلبو كالعتبار ُب اْبالمع أخذ ا

 صلح..ألكا
(((((())))))) 

 ـ عليكم كرٛتة اهللالأصحاب الفضيلة الس
ـز كأحكم أـ ىناؾ إجراء متبع أقفل سلفي باب ا١ترافعة كرفع اٞتلسة للتأمل ُب اٟتكم ، ىل أكمل اال

 ُب مثل ىذه اٟتالة..
ىل ىي جاىزه من كجهو نظركم للحكم ، اذا نعم قررىم على ماًب ضبطو ٔتوجب النظاـ بعد تبلكتو 

 عليهم ٍب احكم .
 

 اما اف كانت ْتاجو ١تزيد مرافعو فقرر فتح ا١ترافعو مع بياف السبب .
((((((()))))))) 
  عاجبل يا مشايخ

 
 لبس بدلة عسكرية كالتصور هبا ىل ىي من اختصاصنا اـ من اخصاص الديوافهتمة 

----------------  
 الديواف

  عاجبل يا مشايخ
 

  هتمة لبس بدلة عسكرية كالتصور هبا ىل ىي من اختصاصنا اـ من اخصاص الديواف



 
السلطة من اختصاص القضاء العاـ إال إذا ارتكب ا١تدعى عليو أفعاال ىي من صبلحيات رجل 

 العامة كاالستيقاؼ كالتفتيش ألف ٣ترد لبس ا١تبلبس العسكرية ال يعد انتحاال لصفة رجل السلطة العامة
((((((())))))) 

 يا مشايخ
اثبات االدانة بدخوؿ الببلد بطريقة غَت مشركعة كاالقامة فيها اقامة غَت نظامية ىل ىي من 

 اختصاصنا
 من اختصاص ٞتنة ُب اٞتوازات

(()))))))((( 
ء الا١تدعي ٚتعية تعاكنية تدعي على ا١تدعى عليو ا١تدير السابق للجمعية بأنو باع على عدد من العم

باآلجل ، كىو غَت مفوض بذلك كيطالبونو ّتميع مبالغ البيع باآلجل ، ا١تدعى عليو دفع بأنو فوض بذلك 
ُت على ا١تدعي األكؿ كونو تتوجو اليمال عندما كاف مديرا كبطلب البينة على ذلك عجز عن إحضارىا ، أ

 أصبح مدعا عليو..؟
 

 أشَتكا علي أصحاب لفضيلة..
 

 نعم تتوجو اليمُت على ا١تدعي
((((((()))))))) 

ا١تدعي العاـ كا٠تاص يدعياف ضد شخص بأنو قاـ بااللتصاؽ بامرأة من ا٠تلف ك١تسها داخل أحد 
و ٝتع صاحب احملل عند استجوابو من احملبلت ، كقدر أنكر ا١تدعى عليو ذلك ، كىنا شاىد يشهد بأن

العسكرم يذكر أف ا١تدعى عليو قد التصق با١تدعية كتلفظ عليها داخل ٤تلو ، االشكاؿ ىنا أف صاحب 
احملل عند استجوابو من ىيئة التحقيق أنكر علمو بالواقعو ، فهل تقبل شهادة الشاىد على ما أدٔب بو أماـ 

 العسكرم ؟
 

 ع شهادتوأطلب حضور صاحب احملل كاٝت
((((((()))))))))) 

لدم دعول حكمت فيها ببعض طلبات ا١تدعي كعرضت عليهما القناعة باٟتكم فقرر ا١تدعى عليو 
عدـ القناعة كقرر ا١تدعي القناعة بعد تردد ٍب كررت عليو القناعة قرابة الثبلث مرات كأفهمتو أف لو حق 

 فقرر القناعة ..تقدٙب الئحة اعًتاضية كاالستئناؼ ىم الفيصل ُب ذلك 



كطلب االستئناؼ كأخربتو بسقوط حقو  ٍب حضر لدم بعد انتهاء ثبلث جلسات بعد جلستهم 
 بقناعتو فقاؿ ٕب : من ذميت لذمتك ياشيخ !!

 ديانة ىل ٬تب إجابة طلبو أـ ال ؟
 حسب النظاـ اٞتديد ٕتيب طلبو

اعًتاضهم خبلؿ ا١تدة االعًتاضية النظاـ اٞتديد التعرض القناعة فقط يفهموف بأف من حقهم تقدٙب 
... 

 فبلبد ٕتيب طلبو كتسلمو صورة اٟتكم ليعًتض ُب ا١تدة...
ذكرت أنو ال٬توز االعًتاض على اٟتكم إال ٦تن حكم عليو أك ٓب يقض لو بكل طلبات  ُٕٕا١تادة 

 كالصلح ىو حكم للطرفُت بطلبهم إثبات مااتفقوا عليو فبل يعًتض عليو...
(((((())))))))(( 

 دعول عصياف تنفيذ طلب رجاؿ األمن ُب االستيقاؼ ىل ىي من اختصاص احملكمة؟
 
 

 من اختصاص القضاء العاـ
(((((()))))))) 

مشكلة التباين ُب النظاـ كالتعاميم.. ففي مسألة اكتساب القطعية ُب القضايا اٞتنائية بعد مضي 
 ا١تدة.. ىذا عمل الزمبلء كلهم ُب احملكمة ككذا االستئناؼ

 بل أرسلنا مشًتكا بعد هناية ا١تدة كٓب يقدـ الئحة فردىا االستئناؼ بأهنا غَت قابلة للتدقيق!!
(((((())))))) 

حصلت عندم سابقا ككاف سجن بلد الزكج يرسلو لسجن بلد الزكجة قبل موعد اٞتلسة بيومُت ٍب 
 يعيده

كسيصدؽ باذف اهلل ، فنقل افهم الزكجو بأف تتقدـ أب بلد السجُت فاف قبلت كاال فاصرؼ النظر 
السجُت ُب حاؿ توجو الدعول امر صعب كحساس كاالستخبلؼ يطيل الدعاكل كقد اليأٌب رد ، كاالمر 
عائد أب القاعدة العامة اف الدعاكل تقاـ ُب بلد ا١تدعى عليو كُب بلد السجُت كاستثناء الزكجو اف تقيم 

 الدعول ُب بلدىا ُب االكضاع الطبيعيو ال السجن .
 كاألمر لكم شيخنا

  كقد صرفت النظر كصدؽ االستئناؼ
(((((())))))) 

  يا مشايخ



 صكوؾ اإلهناءات اليت ٮترجها ا١تبلـز القضائي ىل يشًتط مصادقة رئيس احملكمة على ختمو كتوقيعو
 العمل جارم على تصديقها

(((((((()))))) 
 السبلـ عليكم

 انتقاؿ الوالية.ما اإلجراء الصحيح ُب الرجوع عما حكمت بو بعد 
 -اٟتكم مدقق كا١تبلحظة ٖتتاج جلوس مع ا٠تصمُت مرة أخرل-

 تضبطها بضبطك ُب ٤تكمتك كإف كاف لرجوعك كجو تقرر قائبلن 
 كلوجهاة ماذكرة أصحاب الفضيلة فإ٘ب قد رجعت عما حكمت بو .....

لنقلها ع  تلحق قرار االستئناؼ ع الصك يدكم أك بالوكردكٕتيب دكف ضبطو كتعيدىا للمحكمة
 ضبطها كسجلها ٍب بعثها لبلستئناؼ

(((((())))))) 
 مسألة :

الوالية على القاصر لؤلجنيب (من ال٭تمل اٞتنسية السعودية) ُب حاؿ طلبو للوالية، كمعارضة أحد 
 أقاربو ا١تواطنُت السعوديُت.

 
 ىل ٢تا أثر على اٟتكم أك ال؟

 
 
نظر للواقع كمشكلة السفور مثبل خارج الببلد بعضهم ٭تكم باٟتكم الفقهي ا١تعركؼ، كبعضهم ي -

 كالفساد فيحكم ٓتبلؼ ماعنده للمصلحة.
 

 ىل لديكم مزيد علم حوؿ ا١تسألة؟ كىل ىناؾ أحكاـ سابقة؟
 أك مراجع مفيدة

 
 
 

اليوجد مانع نظامي من تولية األحنيب ع السعودم كأما ا١تعارضة فاف ذكر مايؤثر فنعم كاال بقي ع 
 القاضي مصلحة للمؤب عليو األصل كىو مايراه

(((((())))))) 



 حقوقي/بيع التأشَتات
 ٓتصوص بيع التأشَتات إليك ماأفاد٘ب بو أحد القضاة

،،،،،،،،،،، 
 ىناؾ أمراف سامياف

 ىػَُْٓ-ُُ-ُِْبُُّٖرقم 
 ىػَُْٕ-ٔ-ُُبْٕٔٓكرقم 

 بشأف قياـ بعض الفئات ببيع تأشَتات،،،
ىػ ا١تبٍت على االمر ُِْٕ-ٖ-ُُٖبُِٓٗ-ت-ُّكما صدر مؤخران تعميم كزير العدؿ رقم 

ىػ بشأف موضوع التأشَتات كأهنا خارج اختصاص ُِْٕ-ٖ-ٗـ ب ُب-ٕٗٗٓالسامي الكرٙب رقم 
 احملكمة
 

بيع التأشَتات.. إف كاف ا١تدعي يطالب بالثمن لعدـ الوفاء بالبيع فهي من اختصاص احملاكم حسب 
يطالب بإلزاـ ا١تدعى عليو باستخراج التأشَتات فهي خارج االختصاص القيمي.. أما إف كاف ا١تدعي 

 اختصاص احملاكم
لعدـ اختصاص احملكمة بالنظر كأف ا١تختص ىو  -ُب األياـ القريبة ا١تاضية حكمت بصرؼ النظر-

عن دعول مصرم يطالب سعودم بقيمة تأشَتة كصدقت من التمييز كاعتمدت ُب  -مكتب العمل
بعالية كا١تتضمن ُب فقرتو ا٠تامسة عدـ اختصاص احملاكم بالنظر فيما صدر بو التسبيب بالتعميم ا١تذكور 
 نظاـ خاص كبيع التأشَتات

 عمإب/اختصاص/تأشَتة /
 ما ىو اإلجراء ا١تتبع ُب دعاكل الفيز

  مدعي أجنيب يطالب سعودم ٔتبالغ فيز دفعها لو
 ىل ىي من اختصاص القضاء

 
 

 ليست من اختصاصو/عبداهلل ا٢توٯتل
ض القضاة يرل النظر ُب إعادة ا١تبلغ ماداـ أف العمل ٓب ٭تصل بعد كٓب يشرع السعودم ُب ا١تخالفة بع

فقط حصل اإلتفاؽ بينهما كٓب ينفذ اإلتفاؽ كحكمك لو يعيد حقو كاليتضمن إعانة على ا١تخالفة بل  
السعودية بالقضاء على   يقضي على اإلستمرار فيها كىو يؤيد التوجو العاـ من اإلتفاقية بُت الدكؿ كمنها 

كافة أشكاؿ ا١تتاجرة بالبشر كمنها بيع التأشَتات بينما اٟتكم للسعودم لو احضر التأشَتة كٓب يسلمو 



 العامل ٙتنها ففيو تأييد كإعانة لو على ٥تالفتو فبلتنظر/رائد أبوزيد
 حقوقي/اختصاص/تأشَتات/

 ا خارج اختصاص احملاكم.اصحاب الفضيلة اريد التعميم ا٠تاص ببيع التاشَتات كاهن
ىػ ا١تبٍت على األمر السامي الكرٙب رقم ُِْٕ/ٕ/ُٖكتاريخ  ُِٓٗ/ت/ُّتعميم كزير العدؿ برقم 

ىػ بشأف التأكيد على ماكرد ُب الفقرة ا٠تامسة من األمر السامي ا١تذكور ُِْٕ/ٖ/ٗ/ـ ب كتاريخ ٕٗٗٓ
 نظمة خاصة كبيع التأشَتات كغَتىا .ا١تتضمنة مراعاة عدـ نظر احملاكم ُب الدعاكل ا١تستثناة بأ

 فضيلة الشيخ سبلـ
 ىل ا١تختص بنظرىا احملافظة اـ االمارة؟

 ٞتنة ُب االمارة.
 اذف ابعثها المارة ا١تنطقة؟

 كىي بدكرىا لبلمارة. بل للمحافظة 
(((((()))))))) 

 استفسار
ا١توقوؼ كنقل  شخص أكقف منزلو على ذريتو ك٫تش على صك ا١تلكيو بذلك . كأراد بيع البيت

 الوقف ُب بيت أفضل منو فهل يسوغ لو ذلك؟ كما االجراءات البلزمة لذلك؟؟
 ُب ا١تذىب ال يسوغ ذلك.

  :ِِٗ/  ْقاؿ ُب كشاؼ القناع 
(كال يصح بيعو كال ىبتو كال ا١تناقلة بو) أم: إبدالو كلو ٓتَت منو (نصا) للحديث السابق كقد صنف 

ا ُب رد ا١تناقلة، كأجاد، كأفاد (إال أف تتعطل منافعو) أم: الوقف الشيخ يوسف ا١ترداكم كتابا لطيف
(ا١تقصودة منو ٓتراب) لو أك حمللتو (أك غَته ٦تا يأٌب التنبيو عليو ْتيث ال يرد) الوقف (شيئا) على أىلو (أك 

 ر بو.يرد شيئا ال يعد نفعا) بالنسبة إليو (كتتعذر عمارتو، كعود نفعو) بأف ال يكوف ُب الوقف ما يعم
----------- 

 كأما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فَتم جواز نقل الوقف إذا كاف ُب ذلك مصلحة للوقف.
 ]مسألة للناظر أف يغَت صورة الوقف من صورة إٔب صورة أصلح منها[

 مسألة: ْٓ - ٖٖٔ
ُب كقف على الفقراء كا١تساكُت، كفيو أشجار زيتوف كغَته ٭تمل بعض السنُت بثمر قليل؛ فإذا قطعت 
كبيعت يشًتل بثمنها ملك يغل بأكثر منها: فهل للناظر ذلك؟ كىل إذا طالبو بعض ا١تستحقُت للوقف 

وجد من تقدمو يقطع الشجر كيبيعو كيقسم منو عليهم فهل ٢تم ذلك؟ أـ شراء ا١تلك؟ كإذا تؤب شخص ف
غَت شرط الواقف، فجهد ُب عمل شرط الواقف: فهل لو أف يأخذ ما جرت بو العادة من اٞتامكية؛ بكونو 



 ٓب يقدر أف يعمل ٔتا شرطو الواقف....
(((((()))))) 

ُب دعول التداخل ُب األمبلؾ ؛ إذا كاف ا١تدعي ليس معو صك ٓتبلؼ ا١تدعى عليو ، ىل يؤثر ىذا 
 ال ؟ على قوة جانبو أـ

 اعًتاض على حجة استحكاـ
 كاألصل مع صاحب اٟتجة

 كعلى اآلخر البينة
(((((())))))) 

 ىل البد من إظهار مصادقة الرئيس على الصكوؾ أـ يكتفى ٓتتم ا١تكتب
 االهناءات اليشًتط كالعمل حاليا على ذلك كيوجد بالنظاـ خانة اظهار كاخفاء ا١تصادقو .

 دقو .الدعاكل العمل على اظهار ا١تصا
 كاالستئناؼ الينظر اال بعد مصادقو الرئيس كيعيدكهنا قبل االطبلع عليها .

 ا١تكاتب األخرل البد من إظهار تصديق الرئيس
 

 كأما إذا كاف الصك خارج من مكتب الرئيس
 فيكفي ا٠تتم الرٝتي

 
 

 ىذا ما عليو العمل
 هار كاخفاء ا١تصادقو .االهناءات اليشًتط كالعمل حاليا على ذلك كيوجد بالنظاـ خانة اظ

 الدعاكل العمل على اظهار ا١تصادقو .
…… 

)best( 
 كحجج االستحكاـ األفضل ا١تصادقة عليها من الرئيس

(((((()))))) 
 سؤاؿ عاجل

 ىل ٭تكم هبا أك ال ؟ ىل لو أقر ا١تدعى عليو بأنو ال مانع لديو من دفع ا١تبالغ اليت ٓب ٖتل 
 ٖتل قبل االجل ؟ المانع لديو من دفعها باجا٢تا اك

 اف كانت االكٔب فبل بأس كاذف النظاـ بذلك .



 اما اف كاف يريد دفعها كحلو٢تا قبل االجل ففيها ا٠تبلؼ ا١تشهور كمايراه فضيلتكم ُب ا١تسألو .
 ٓب اليكوف صلحا ماداـ راضيا .

(((((())))))) 
 طلب كف األذل من اٞتار اختصاص احملكمة اٞتزائية بناءعلى أم مادة ؟

.... 
ُّ/ِ 

((((())))))) 
إذا أفهم القاضي أحد ا٠تصـو بإقامة دعول أخرل فهل تكوف الدعول الثانية من اختصاص القاضي 

 ا١تفهم أـ حسب التوزيع؟
 مثاؿ:

صرؼ القاضي النظر عن دعول ا١تدعي لعدـ صفة ا١تدعى عليو، كأفهم القاضي ا١تدعي بأف لو إقامة 
 فهاـ.إلن اختصاصو بناء على ىذا اداعوه على صاحب الصفة؛ فهل تكوف م

 
 ٖتاؿ حسب التوزيع

  حسب النظاـ اٞتديد ال يصرؼ النظر
  يبلغ ذا الصفة كال يصرؼ النظر

 كاف اهلل ُب عوف أصحاب الفضيلة.
(((())))))( 

 أصحاب الفضيلة ...
 

 تقدمت امرأة بطلب فسخ النكاح نظرا لكوف زكجها سجُت ُب قضية ٥تدرات كتوجو ٕب الفسخ على
 عوض ك٫تا مقراف بعدـ الدخوؿ ...

سؤإب : بالنسبة للمهر ىل أحكم بارجاعو كامبل بناء على ا١تذىب كما ُب ا١تغٍت كالكشاؼ ، أـ أف 
 ىناؾ قوال أك عمبل آخر ؟

 فادة .إلأرجو ا
إذا ثبت لديك فسق الزكج، كأنو سجُت فاحكم بالفسخ على نصف ا١تهر؛ ألف سبب الفسخ من 

ركاية أخرل ُب ا١تذىب، اختارىا ابن تيمية كقواىا ابن رجب ُب القواعد؛ قياسنا على جهتو، كىذا القوؿ 
مع كوف الزكج ىو من تسبب ُب -مالو طلقها قبل الدخوؿ فلها نصف ا١تهر، فلئن يكوف ٢تا النصف 

أكٔب.. كسبق أف حكمتي ُب قضية مشاهبة لقضيتك بذلك كصدؽ من االستئناؼ  -الفسخ بسجنو كفسقو



.. 
))))(((((())) 

 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
أصحاب الفضيلة امرأة تطلب إثبات طبلقها من زكجها ا١تتوَب ، ىل يلـز رفعو لئلستئناؼ بعد إجراء 

؟  البلـز
  ك عليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو

 
 رفعتو إٔب استئناؼ مكة فعاد منهم بأف ىذا اٟتكم غَت غاضع لبلستئناؼ

 
 أسلم لك (كجهة نظر)كمع ذلك فرفعو 

((((()))))) 
من نظاـ ا١ترافعات اٞتديدة مزيلة لبلشكاؿ الذم أثَت حوؿ  ُٓٔجاءت البلئحة التنفيذية للمادة 

 إسقاط حق االعًتاض بقناعة ا١تتداعيُت .
فبينت الفقرة الثانية من ىذه البلئحة بأف ناظر القضية يكتفي بإفهاـ ا٠تصـو بطرؽ االعًتاض على 

  دكف تقرير احملكـو عليو قناعتو باٟتكم من عدمها.األحكاـ 
 فيما بينت الفقرة الثالثة من ذات البلئحة اٟتاالت اليت يسقط فيها حق طلب االستئناؼ كىي :

 مضي مهلة االعًتاض دكف تقدٙب مذكرة االعًتاض
  أكتقدٙب من لو حق االعًتاض مذكرة تتضمن تنازلو عن طلب االستئناؼ

 
النظاـ ٓب يلًغ حق احملكـو عليو ُب إبداء القناعة باٟتكم كلكنو أعاد تنظيم ذلك  كيفهم من ذلك أف

بأف جعل تقرير القناعة ٔتذكرة ٤تررة من قبل احملكـو عليو كمقيدة بإدارة احملكمة كتكوف منفصلة عن جلسة 
 اٟتكم .

ره للقناعة بعد كال شك أف ىذا التنظيم فيو مزيد ضماف كرعاية ٟتق احملكـو عليو حىت يكوف تقري
التفكَت كالًتكم كبعيدا عن الضغوط اليت رٔتا يتعرض ٢تا ُب جلسة النطق باٟتكم كاليت ٕتعلو يوافق على 

 اٟتكم مكرىا أك ٖتت كطأة ىيبة ٣تلس اٟتكم .
كبناء عليو لو أف احملكـو عليو قاـ بعد النطق باٟتكم كاستبلـ نسختو بإعداد مذكرة قناعة باٟتكم 

رة احملكمة فحينئذ يسقط حقو ُب االعًتاض كإذا كاف اٟتكم غَت خاضع لبلستئناؼ فإنو كقيدت ُب إدا
 يصبح بذلك مكتسبا للصفة النهائية

ىل يفهم منها أنو لو انتهت الدعول بالصلح فإنو يعرض اٟتكم على الطرفُت كيقررا  ّ/ َٕا١تادة 



 القناعة بو، ٍب ال٭تق ٢تما االعًتاض عليو؟
 ،،ُٓٔح مستثٌت من أحكاـ ا١تادة فيكوف اٟتكم بالصل

يفهم منها أهنا لو انتهت الدعول بالصلح اك اإلقرار من احملكـو عليو بصحة دعول ا١تدعي أك الصلح 
 ا١تتفق عليو بينهما فإف اٟتكم يكتسب الصفة النهائية بذلك

ا ٭تكم معٌت ذلك أنو ال٬ترم إفهامهما بطرؽ االعًتاض، كأف اٟتكم بالصلح اليعرض عليهما، كإ٪ت
 القاضي ٔتوجب صلحهما كيكتسب الصفة القطعية بتوقيعهما ..

 نعم يا شيخ عصاـ
خاصة باالقارير كالصلح ا١تتفق عليها خارج احملكمة كاليت يطلب  َٕلكن يظهر كاهلل أعلم أف ا١تادة 

 ا٠تصـو توثيقها
(((((()))))))) 

  من جوانب التميز ُب اللوائح:
، كاألحكاـ اٟتضورية، كمن ذلك: (لوائح ـ  تعزيز ىيبة القضاء كإببلغ -ُ ، كلوائح ـ ُٕا٠تصـو

  كغَتىا). ٕٓ
)، تأسيسان على ما استقر عليو ٓ/ِِّمعاٞتة نقل األكقاؼ من مكة كا١تدينة إٔب غَت٫تا (ـ  -ِ

  عمل القضاء كصدرت بو أحكاـ مؤيدة من ٤تكمة االستئناؼ.
) كسد الفراغ ِ/ِِٔت ١تصلحة خاصة، (ـمعاٞتة نزع ملكية األكقاؼ كالقاصرين للعقارا -ّ

 التنظيمي ُب ذلك.
  ا١تشَتة لبلرتباط. ٕٓحذؼ الئحة النشوء كاالكتفاء با١تادة  -ْ
  تقبلو احملكمة. إلغاء الشطب عند التقدـ بعذر  جواز  -ٓ
 ).ُْتوضيح مشتمبلت صحيفة الدعول بشكل دقيق (لوائح ـ -ٔ

(((((())))))) 
 منقوككؿ

 
 الرٛتن الرحيمبسم اهلل 

  
 -أبرز ا١تسائل ا١تستحدثة ُب اللوائح:• 
ق ا١تتضمن أف على الوزارات كاٞتهات ُّْْ/ٕ/ِْ) ُب ِِٓتفعيل قرار ٣تلس الوزراء رقم ( -ُ

اٟتكومية كغَتىا اٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة إللزاـ ا١تستفيدين من خدماهتا بتقدٙب بيانات العنواف الوطٍت ، 
و يعد منتجان آلثاره النظامية ، حيث ًب النص على اشًتاط تدكين ا١تدعي ُب صحيفة كأف التبليغ بوساطت



دعواه العنواف الوطٍت ا٠تاص بو ، كما ًب النص على جواز أف يقـو احملضر بإجراء التبليغ بوساطة العنواف 
 الوطٍت بعد التحقق من صحة نسبتو للمدعى عليو.

سائل ا١تتعلقة بقضايا األحواؿ الشخصية ، كحقوؽ تضمُت اللوائح موادان ١تعاٞتة بعض ا١ت -ِ
ا١تطلقات ، أخذان من إتاه ا١تنظم ُب إعطاء ىذه القضايا خصوصية ، ك١تعاٞتة مواضع القصور ، حيث ًب 

 -النص على عدد من األحكاـ كمنها ما يلي:
بإرساؿ الصك اشًتاط أف يتضمن طلب إثبات الطبلؽ عنواف ا١تطلقة كرقم ىويتها ، كقياـ احملكمة  -

 ٢تا حاؿ صدكره.
اشًتاط أف يتضمن ٪توذج طلب إثبات الطبلؽ على إقرار من ا١تطلق بأنو مىت حصلت الرجعة فإف  -

 عليو إثباهتا ُب احملكمة ا١تختصة.
النص على أف للدائرة بناء على طلب أحد ا٠تصـو اٟتكم ُب قضايا األحواؿ الشخصية ْتكم  -

 ذه القضايا.كاحد ، رغبة ُب تسريع إهناء ى
باالشًتاؾ مع كزارة –كضع ضوابط لئلحضار بالقوة اٞتربية ُب قضايا األحواؿ الشخصية  -
تساىم ُب تسريع إ٧تاز ىذه القضايا ، منها: أف تكوف الكتابة من احملكمة إٔب مركز الشرطة  -الداخلية

القبض ، كأنو ُب حاؿ  ا١تختص مباشرة كلو كاف ُب منطقة أخرل ، ككضع ا١تمتنع عن اٟتضور على قائمة
 قبض عليو فيحضر مباشرة إٔب احملكمة كلو قبل ا١توعد احملدد للجلسة.

مراعاة اختصار الصكوؾ الصادرة ُب قضايا األحواؿ الشخصية ، بأف يقتصر على الوقائع ا١تؤثرة ُب  -
ف األسرة اٟتكم مع حذؼ العبارات اٞتارحة أك ا١تخالفة لآلداب ، كذلك رغبة ُب احملافظة على كيا

 كخصوصيتها.
ُب  ٖٕاعتماد التعبَت بالدكائر القضائية ، استنادان إٔب نظاـ القضاء الصادر با١ترسـو ا١تلكي رقم ـ/ -ّ

 ق.ُِْٖ/ٗ/ُٗ
العمل على تسريع إ٧تاز القضايا ، كتعزيز ىيبة احملاكم ، كسد الباب أماـ ا١تماطلُت ُب اٟتضور ،  -ْ

 -حكاـ كمنها ما يلي:كذلك من خبلؿ النص على عدد من األ
النص على أف اٟتكم اٟتضورم كالذم تبلغ فيو احملكـو عليو لشخصو ، يكتسب القطعية ٔتضي  -

ا١تدة دكف تقدٙب اعًتاض ، كأف عليو مراجعة احملكمة الستبلـ صورة اٟتكم دكف أف تتؤب احملكمة بعثها 
 إليو.

تج آلثاره ، سواء أكاف التبليغ بوساطة النص على أف تبليغ ا١تدعى عليو على عنوانو الوطٍت من -
 احملضر أك ا١تدعي ، كذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنواف للمدعى عليو.

 النص على جواز األمر بإيقاؼ خدمات ا١تمتنع عن اٟتضور لدل اٞتهات اٟتكومية. -
 النص على عدـ جواز اعًتاض ا٠تصـو على ما اتفقوا عليو من إقرار أك صلح. -



على أف يكوف نظر قضايا األحواؿ الشخصية بُت الزكجُت لدل دائرة كاحدة ، كجواز اهنائها النص  -
 بصك كاحد.

  النص على أف يكوف نظر الدعاكل الناشئة عن حادث مركرم كاحد لدل دائرة كاحدة.  -
النص على جواز االكتفاء باإلشارة إٔب مضموف ا١تذكرات ا١تقدمة من ا٠تصـو دكف رصدىا كاملة  -

 ُب الضبط.
 النص على أنو ُب حاؿ الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا ٖتديد أجل ال تسمع الدعول قبلو. -
إحالة اإلهناءات ا١ترتبطة إٔب دائرة كاحدة ، كحصر الورثة كإقامة الوٕب ، رغبة ُب التيسَت على  -

 ا١تنهُت كالشهود كا١تزكُت.
من إجراءات بيع عقار القاصر أك الذم للقاصر فيو نصيب معاٞتة شكاكل أكلياء القصار كالورثة  -ٓ

حيث إف إجراءات إصدار اإلذف من احملكمة قد تأخذ كقتان يًتتب عليو إنقاص قيمة العقار عن سعر ا١تثل 
، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار اإلذف ْتد أدٗب يباع بو العقار كلو بدكف كجود مشًت كبعد 

 تئناؼ يتم البيع كذلك ليتمكن الوٕب كالورثة من تسويق العقار بعد إصدار اإلذف.تصديقو من ٤تكمة االس
 كضع ضوابط لنقل ملكية العقار ا١تتنازع عليو كمعاٞتة اآلثار النإتة عنو. -ٔ
معاٞتة أثر نقض اٟتكم ُب الدعول األصلية أك شطبها أك كقفها أك انقطاعها على األحكاـ  -ٕ

 تية ا١تتعلقة.كاألكامر ا١تستعجلة كالوق
 النص على أف يتضمن صك االستحكاـ اإلحداثيات اٞتغرافية ٞتميع زكايا العقار ا١تنهى عنو. -ٖ
؛ اختصاران لوقت احملكمة  -ٗ النص على جواز تسليم نسخة من الضبط ١تن طلبها من ا٠تصـو

 كا١تتقاضُت.
 النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدـ ا١تدعي عذر تقبلو الدائرة. -َُ
 تدكين الكاتب ا١تختص مدة اٞتلسة على كرقة التبليغ. -ُُ
 كضع صحيفة الدعول داخل ظرؼ ٥تتـو عند بعثها للمدعى عليو. -ُِ
حذؼ مواد البلئحة السابقة ا١تتعلقة بالتأكيد على مراعاة بعض األحكاـ ا١تتقررة ُب النظاـ أك  -ُّ

 لوائحو.
(((((()))))))) 

 منقوؿ
 

 اللوائحأىم ا١تواد ا١تضافة ُب 
يعد تبليغ صاحب الدعول للمدعى عليو بوساطة العنواف الوطٍت ا٠تاص بو تبليغان لشخصو،  ُ/ُُ

كيتحقق التبليغ بتقدٙب صاحب الدعول إفادة من أحد مقدمي خدمة الربيد تتضمن إرساؿ كرقة التبليغ 



 لعنواف ا١تدعى عليو كصحة نسبة العنواف الوطٍت لو.
أحد التابعُت لصاحب العنواف الوطٍت فيعد تبليغ صاحب الدعول لو إذا كاف ا١تدعى عليو  ِ/ُُ

 ) من ىذه البلئحة.ُ/ُُتبليغان لغَت شخصو، كيتحقق التبليغ كفقا ١تا كرد ُب الفقرة (
٬توز أف يقـو احملضر بإجراء التبليغ بوساطة العنواف الوطٍت ١تن كجو إليو التبليغ، بعد التحقق  ّ/ُُ

 من صحة نسبتو لو.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

؛ رفق صورة كرقة التبليغ. ُ/ُْ  تسلم صورة صحيفة الدعول داخل ظرؼ ٥تتـو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
للدائرة بناء على طلب ا٠تصم أف تأمر بوقف نقل ملكية العقار ا١تتنازع فيو كما ُب حكمها  ٓ/ُّ

يقدـ إقراران خطيان من كفيل مقتدر  حىت تنتهي الدعول إذا ظهر ٢تا ما يربره، ك٬تب على طالب ذلك أف
يوثق من الدائرة ُب ضبط القضية أك من كاتب عدؿ أك ضمانان يضمن ٚتيع حقوؽ ا٠تصم االخر كما 

 يلحقو من ضرر إذا ظهر أف طالب الوقف غَت ٤تق ُب طلبو.
 ) من ىذهٓ/ُّإذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار كما ُب حكمها كفق الفقرة ( ٔ/ُّ

البلئحة، ٍب تبُت عدـ اختصاصها بالدعول األصلية فعلى احملكمة اليت أحيلت إليها أف تصدر أمران 
 باستمرار الوقف أك إلغائو.

إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار كما ُب حكمها ٍب حصل عارض من عوارض  ٕ/ُّ
) من ىذه ٔ/َِٓ) ك (ٓ/َِٓتُت (ا٠تصومة، أك شطبت الدعول، فيكوف العمل كفقا ١تا كرد ُب ا١تاد

 البلئحة كذلك ْتسب األحواؿ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
٬تب أف يتضمن ٪توذج طلب إثبات الطبلؽ على إقرار من ا١تطلق بأنو مىت حصلت الرجعة  ِ/ّّ

 فإف عليو إثباهتا ُب احملكمة ا١تختصة.
طلب عنواف ا١تطلقة كرقم ىويتها، على من يتقدـ بطلب إثبات الطبلؽ أك ا٠تلع أف يبُت ُب ال ّ/ّّ

 كتقـو احملكمة بتسليم الصك للمطلقة أك من ينوب عنها حاؿ صدكره.
ُب الدعاكل الواردة ُب الفقرة  -ْتكم كاحد–للدائرة بناء على طلب أحد ا٠تصـو الفصل  ٕ/ّّ

 ) من ىذه البلئحة عند نظرىا إلحداىا.ٔ/ّّ(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
معاملة إٔب احملكمة من جهة رٝتية تتضمن دعول خاصة فتعاد إليها مع إشعارىا إذا كردت  ِ/ُْ

 بإببلغ ا١تدعي بتقدٙب صحيفة الدعول لدل احملكمة مباشرةن، كللمحكمة طلب ا١تعاملة عند االقتضاء.
إضافة للبيانات الواردة ُب الفقرة (أ) من ىذه ا١تادة، ٬تب أف تشمل صحيفة الدعول على  ّ/ُْ



الوطٍت للمدعي، مع إرفاؽ إفادة بصحتو من مؤسسة الربيد السعودم ما ٓب يكن عنوانو الوطٍت العنواف 
 مسجبلن لدل احملكمة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يدكف الكاتب ا١تختص على صحيفة الدعول كقت اٞتلسة كمدهتا، كينقل ذلك على كرقة  ُ/ِْ

 التبليغ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ومة ٮتوؿ الوكيل سلطة القياـ باألعماؿ كاإلجراءات البلزمة ١تتابعة الدعول التوكيل با٠تص ُ/ُٓ

 كا١ترافعة كا١تدافعة كاإلنكار عدا ما نصت عليو ىذه ا١تادة أك استثناه ا١توكل.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 للدائرة أف تلغي شطب الدعول إذا تقدـ ا١تدعي بعذر تقبلو. ِ/ٓٓ
ليا بعد الشطب للمرة الثانية كما بعدىا بناءن على طلب من ا١تدعي، يكوف الرفع للمحكمة الع ٓ/ٓٓ

بكتاب مرفق بو صورة ضبط القضية، كللمحكمة العليا إذا قررت ٝتاع الدعول أف ٖتدد أجبلن ال تسمع 
 قبلو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أك تبلغ لغَت إذا تبلغ ا١تدعى عليو لشخصو أك ككيلو ُب الدعول كغاب عن اٞتلسة األكٔب،  ّ/ٕٓ

شخصو كغاب عن اٞتلسة الثانية، أك حضر ُب أم جلسة ٍب غاب، كاقتضى اٟتاؿ تأجيل نظر الدعول 
ٞتلسة تالية فبل يلـز إعادة إجراءات التبليغ، ما ٓب ٭تصل عارض للخصومة؛ كوقفها أك انقطاعها أك 

كم حضوريا أك غيابيا حصوؿ انفصاؿ كشطب الدعول ك٨توه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ كيكوف اٟت
 ْتسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.

أف تأمر بإيقاؼ خدمات ا١تمتنع عن اٟتضور لدل اٞتهات -عند االقتضاء–للمحكمة  ْ/ٕٓ
 اٟتكومية.
ا الستبلـ نسخة  ٔ/ٕٓ إذا كاف اٟتكم ُب غياب احملكـو عليو كعيد حضوريًّا، فتحدد الدائرة موعدن

دكف بعث –سة كالستُت بعد ا١تائة كا١تادة التاسعة كالسبعُت بعد ا١تائة من ىذا النظاـ اٟتكم كفق ا١تادة الساد
 فإذا انقضت مدة االعًتاض كٓب يقدـ احملكـو عليو اعًتاضو فيكتسب اٟتكم القطعية.-نسخة اٟتكم إليو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إٔب مركز الشرطة اليت يقيم ا١تدعى -مباشرة-يكوف األمر بإحضار ا١تدعى عليو جربان بالكتابة  ُُ/ٕٓ

 عليو ُب نطاؽ اختصاصها، كلو كاف خارج كالية احملكمة.
 ُب حاؿ قيبض على ا١تدعى عليو قبل ا١توعد احملدد للجلسة فييحضر مباشرة للمحكمة. ُِ/ٕٓ
بلزمة اليت أف تضمن أمرىا بإحضار ا١تدعى عليو جربان توقيفو ا١تدة ال-عند االقتضاء–للدائرة  ُّ/ٕٓ



ييتمكن خبل٢تا من إحضاره على أف ال تتجاكز ٜتسة أياـ، كُب حاؿ انقضاء ا١تدة دكف إحضاره للمحكمة 
 للتوجيو بشأنو.-أك من يقـو مقامها–تقـو اٞتهة ا١تختصة بالكتابة بشكل عاجل إٔب الدائرة 

ة احملكمة بذلك على مركز الشرطة ُب حاؿ عدـ التمكن من القبض على ا١تدعى عليو إفاد ُْ/ٕٓ
قبل ٜتسة أياـ من ا١توعد احملدد للجلسة، كال ٯتنع ذلك من إحضاره إٔب احملكمة كلو بعد ا١توعد احملدد 

 للجلسة.
إذا تعذر إحضار ا١تدعى عليو جربان، فتكتب الدائرة للجهة ا١تختصة لوضع ا١تدعى عليو على  ُٓ/ٕٓ

 قائمة القبض.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
على ما اتفقوا عليو من إقرار -مرافعة أك تدقيقا–صـو االعًتاض بطلب االستئناؼ ليس للخ ّ/َٕ

 أك صلح أك غَت ذلك بعد التوقيع عليو ُب ٤تضر الدعول.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عند تقدٙب ا١تذكرات يكتفى باإلشارة ُب الضبط إٔب اسم من قدمها كصفتو كتاريخ تقدٯتها  ٕ/ُٕ

لها ُب ملف القضية، كللدائرة تدكين ما اشتملت عليو من أقواؿ أك دفوع، ٦تا كعدد صفحاهتا، ك٭تفظ أص
 ترل أنو مؤثر ُب القضية.

٘تكن الدائرة ا٠تصـو من تدكين ما كرد ُب الضبط، ك٢تا أف تسلم نسخة ٦تا ضبط ١تن طلبها  ٖ/ُٕ
 منهم.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ظر القضية كأهنا من اختصاص دائرة أخرل /ب إذا رأت الدائرة عدـ اختصاصها النوعي بنُ/ٖٕ

فتحكم بعدـ االختصاص فإذا -سواء ُب احملكمة نفسها أـ ُب ٤تكمة أخرل-ذات اختصاص نوعي آخر 
فتحيلها إٔب -ٔتضي ا١تدة دكف تقدٙب اعًتاض أك تأييده من ٤تكمة االستئناؼ–اكتسب اٟتكم القطعية 

عدـ اختصاصها فتحكم بذلك كبعد اكتسابو القطعية يرفع احملكمة أك الدائرة ا١تختصة كإذا رأت األخَتة 
 للمحكمة العليا للفصل فيو كما تقرره يكوف ملزما.

/ق إذا كاف التدافع بُت احملكمة ككتابة العدؿ، فًتفع األكراؽ إٔب احملكمة العليا للفصل فيو كما ُ/ٖٕ
 تقرره يكوف ملزمان.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بإفهاـ ا٠تصـو بطرؽ االعًتاض على األحكاـ دكف تقرير احملكـو عليو قناعتو تكتفي الدائرة  ِ/ُٓٔ

 باٟتكم من عدمها.
) من ا١تادة ا٠تامسة كالثمانُت بعد ا١تائة من ىذا ْدكف إخبلؿ ٔتا نصت عليو الفقرة ( ّ/ُٓٔ

 النظاـ، يسقط اٟتق ُب طلب االستئناؼ ُب حالُت:



سابعة كالثمانُت بعد ا١تائة من ىذا النظاـ دكف تقدٙب مذكرة مضي ا١تدة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة ال -
 اعًتاض.
 تقدٙب من لو حق االعًتاض مذكرة تقيد لدل إدارة احملكمة تتضمن تنازلو عن طلب االستئناؼ. -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 للدائرة تسليم صورة من صك اٟتكم للمحكـو لو مىت طلب ذلك. ّ/ُٔٔ
-كٓب يتفقوا على تسليم الصك ألحدىم–الذين ٢تم مصلحة ُب التنفيذ  إذا تعدد ا٠تصـو ِ/ُٖٔ

فيعطى كل كاحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية، على أف ييشار ُب كل نسخة إٔب 
 اسم من سلمت لو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ل ٤تلهم إجراء ما كرد ُب ُب حاؿ انتقاؿ قاضي الدائرة أك قضاهتا أك بعضهم فيتؤب من ٭ت ِ/ُٖٗ

 ا١تادة ٔتا ُب ذلك تعديل اٟتكم إف ظهر ما يوجب ذلك.
يدكف األمر أك اٟتكم الصادر بالدعاكل ا١تستعجلة ُب الضبط، كيصدر بو صك كٮتضع  ْ/َِٓ

 لطرؽ االعًتاض.
يًتتب على ترؾ الدعول األصلية أك نقض اٟتكم الصادر فيها إلغاء األكامر التحفظية  ٓ/َِٓ

قتية ا١تستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعول األصلية أك قبلها، كاٟتجز التحفظي كا١تنع من السفر، كتقـو كالو 
 الدائرة باٗتاذ اإلجراءات البلزمة لذلك.

إذا شطبت الدعول األصلية أك قررت احملكمة كقفها بناء على ا١تادة السابعة كالثمانُت من  ٔ/َِٓ
لوفاة ا١تدعي أك فقده األىلية أك زكاؿ صفة النيابة عمن كاف يباشر  ىذا النظاـ، أك انقطع سَت ا٠تصومة

ا٠تصومة عنو، فللمدعى عليو التقدـ للمحكمة اليت تنظر الدعول األصلية إللغاء األكامر التحفظية كالوقتية 
الصادرة أثناء نظر الدعول األصلية أك قبلها، كاٟتجز التحفظي كا١تنع من السفر، كيرجع تقدير ذلك 

 دائرة.لل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يدخل ُب الدعاكل ا١تستعجلة كل ما ٮتشى عليو فوات الوقت، كمنها: ّ/َِٔ

 طلب رؤية صغَت أك تسليمو. -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إذا قدمت للمحكمة ُب كقت كاحد عدة إهناءات مرتبطة ككانت من اختصاصها فتحاؿ  ُ/ُِٖ

 قامة الوٕب على القاصر كإثبات حالة اجتماعية.إٔب دائرة كاحدة، كحصر الورثة كإ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
للدائرة اإلذف ببيع نصيب القاصر أك الغائب دكف كجود مشًتو كال حضور شركاء القاصر أك  ٔ/ِِْ



 الغائب أك من ٯتثلهم على أف ٖتدد اٟتد األدٗب لقيمة نصيب القاصر أك الغائب.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) من ا١تادة السادسة كالستُت بعد ا١تائة من ىذا النظاـ، يلـز ُمع مراعاة ما كرد ُب الفقرة ( ْ/ِّّ

أف يشتمل صك االستحكاـ على إهناء ا١تنهي كبيناتو كعلى األطواؿ كاٟتدكد كاإلحداثيات اٞتغرافية 
يطة بو كيكوف كدرجات االنكسار ٞتميع الزكايا ا٠تاصة بالعقار كمساحتو اإلٚتالية كعرض الشوارع احمل

) من ِتدكين أطواؿ أضبلع العقار كمساحتو كتابة، كما يلـز أف يشتمل الصك على ما كرد ُب الفقرة (
 ىذه ا١تادة.

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



/  َٔ/  َٓإٔب  ُّْٓ/  َٓ/ ِٖاجملموعة السابعة عشر لبلستشارات القضائية من 
 .احملكمة العامة با١تدينة ا١تنورةالقاضي ا١تتدرب بٚتع / أبو علي شداد بن علي العيسي  ُّْٓ

(((((())))))))) 
لدم قضيو تتعلق بنصب كاحتياؿ كقد حكمت على ا١تدعى عليهما االجنبيُت كانتهى اٟتق العاـ 
كبقي اٟتق ا٠تاص كعددىم اكثر من مئو شخص تقدـ القليل منهم للمحكمو الثبات حقوقهم كقد ًب 

تطبيق تعميم كزير الداخليو ا١تتعلق بافهاـ اصحاب اٟتقوؽ ا٠تاصو بالتقدـ افهاـ الشرطو باف عليها 
ا١تعاملو من الشرطو كتطلب التوجيو حياؿ ا١توقوفُت لديها االجنبيُت  للمحكمو الثبات حقوقهم كقدعادت 

 ا١تنتهيو ٤تكوميتهما ُب اٟتق العاـ ىل يطلق سراحهما اـ ال علما انو كجد معهما مبلغ من ا١تاؿ خاص
باصحاب اٟتقوؽ ا٠تاصو كاكدع بيت ا١تاؿ كلكنو اقل من ٣تموع ا١تبالغ اليت عليهم الصحاب اٟتقوؽ 

 ا٠تاصو
اببلغ ا٠تصـو بسرعة التقدـ  لعلك ٖتدد مهلو قادمة مناسبة الطبلؽ السراح مع الطلب من الشرطة 

 كيكوف االببلغ اف حصل مكتوبا كاال سيطلق سراحو 
عليك ال ضاياىم كرددت ا١تعاملة إٔب مصدرىا فقد أخليت مسؤليتك كإذا أهنيت مابُت يديك من ق

 ؽ سراحهما من عدموالمن إط
(((((())))) 

 : أصحاب الفضيلة
 ..(مسألة مطركحة للنقاش)

يكثر ُب عقود إجارة العقارات، اشًتاط أنو ٭تق للمؤجر فسخ العقد إذا تأخر ا١تستأجر ُب سداد 
 األجرة ،،

ل ٭تق للمؤجر فسخ العقد ٔتجرد حصولو، أـ يينظر لسبب التأخر، ىل فما ضابط ىذا التأخر ؟ كى
 ىو بأمر خارج عن إرادة ا١تستأجر أـ ال ؟

 ..أكد من ا١تشايخ الكراـ إبداء مالديهم حياؿ ىذه ا١تسألة، فهي ٘تس كاقعنا القضائي بشكل كبَت
العرؼ تاخَتا ُب الدفع فارم انو يرجع ُب الشرط إب ماعده  اذا ٓب ٭تدد مدة للتاخَت ُب الشرط 

فيكوف تاخَتا ١تشًتطو حق طلب الفسخ اما ظركؼ التاخر ُب الدفع فاف كانت بسبب غيبة ا١تؤجر اك  
لظركؼ ا١تستاجر فبل يؤثر الف التاخر حصل بسببو فيحق للمؤجر  عدـ تواجده فيؤثر ذلك اما اف كاف 

 حق الفسخ مآب يقدر للمستاجر ظرفو
اليت تأخر  -يخ ،، كىل يؤثر على ذلك ما لو استلم ا١تؤجر األجرة شكر اهلل لكم فضيلة الش

، ٍب بعد استبلمها طلب الفسخ ؟-ا١تستأجر ُب دفعها   
كالتاثَت حصل من التاخَت ال يوثر ذلك الف االجرة حق ثابت لفًتة مضت   



 (؛)؛((())))))))
 ا١تشايخ الكراـ

ريا، كىو معركؼ العنواف ىناؾ، كعقد تقدمت امرأة سورية بدعول خلع ضد زكجها ا١تقيم ُب سو 
 الزكاج ًب ُب سوريا، علما بأف ا١تدعى عليو كالدتو كانت ُب السعودية

 ىل الدعول من اختصاصنا؟
أف أف أقاـ ُب ا١تملكة بعد زكاجو هبا؟ ىل سبق   

ـ ليست من اخاصاصك إال إذا سبق لزكجها اإلقامة ُب ا١تملكة بعد الزكاج هبا ٍب تركها كىجرىا كأقا
 خارج ا١تملكة

مرافعات ِٕينظر الفقرة ب من ا١تادة   
 كالعربة بإقامتو ُب ا١تملكة بعد زكاجو هبا القبلو كما ىو ظاىر ا١تادة كاهلل أعلم

 شكر اهلل لك يا ش شفق،
 ..لكن عقد النكاح ًب ُب سوريا، كىي كانت معو ىناؾ، كبعد األحداث جاءت إٔب ا١تملكة

 ال يشًتط ذلك
 

لو ٤تل إقامة سابق ُب ا١تملكة كىي تطالب بالفسخ ا١تهم أف يكوف  . 
 . مىت كانت لو إقامة سابقة ُب ا١تملكة فلها التقدـ بدعول فسخ ضده للهجراف كالضرر

 
(((((((())))))) 

 .السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 .إخوا٘ب أصحاب الفضيلة

 ُّْٓا١ترافعات الشرعية الصادر عاـ أقدـ لكم نسخيت ا٠تاصة من اللوائح التنفيذية اٞتديدة لنظاـ 
 :بصيغة ككرد كتتضمن النسخة

 .النظاـ اٞتديد -
 .اللوائح اٞتديدة -

 .اإلشارة إٔب اللوائح ا١تعلقة كما يقابلها من اللوائح القدٯتة -
 .سائبل اهلل سبحانو كتعأب لكم ٚتيعا التوفيق كالسداد إنو ٝتيع ٣تيب

 
https://db.tt/XSyuFVqN 
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 .أخوكم/ نبيل بن عبد الرٛتن اٞتربين
((((((())))) 

 
http://goo.gl/nRRRkH 

 :مذكرة
 ( أسس ا١تبلزمة القضائية ُب احملاكم اٞتزائية)

 
 لفضيلة القاضي الشيخ عادؿ ا١تنيع

--- 
((((((())))))) 

 
 السبلـ عليكم كرٛتة اهلل

حادث نتج عنو كفاة شخص بسبب صدـ ٚتل ليبل ككاف ذلك ُب الساعة السابعة كيطلب ا١تدعي 
العاـ اثبات ادانة ا١تتسبب ( مالك اٞتمل )بنسبة مائة با١تائة مع اف تقرير ا١تركر يشَت أب ا١تتوَب كاف مسرعا 

فيكمفما رام اصحاب الفضيلة؟ بارؾ اهلل   
كاصحاب االبل مكلفوف ْتفظها ليبل كيضمنوف ما  طا١تا اف اٟتادث ليبل كقع كُب شارع للسيارات 

كنتج اٟتادث من السرعة كاعًتاض البعَت لذلك ياقرب ا١تناصفة  اتلفت يضاؼ لذلك سرعة قائد السيارة 
 بينهما

 
 

 ا١تناصفة ظلم للمتوَب
 :قاؿ ُب اإلقناع كشرحو

( يمة كلو صيد حـر فبل ضماف على صاحبها إذا ٓب تكن يده عليها إال الضارية) فصل كما أتلفتو البه
أم: ا١تعتادة باٞتناية من البهائم كاٞتوارح كشبهها (كمن أطلق كلبان عقوران أك دابة رفوسان أك عضوضان على 

 .(الناس ُب طرقهم كمصاطبهم كرحاهبم فأتلف ماالن أك نفسان ضمن لتفريطو
٦تا اعتيد جنايتها، فهي ُب معٌت الضارية كالكلب العقور كالدابة الرفوس، بل  كاإلبل على الطرقات

 .أشد
 . كقد أطلقها أصحاهبا ُب طرقات الناس فيضمنوف لتفريطهم

 سواء كاف اٟتادث ليبلن أك هناران 

http://goo.gl/nRRRkH


قاؿ ابن باز رٛتو اهلل: ليس للمسلم أف يتعمد دىس الدكاب كال قتلها بغَت حق، لكن إذا كقع من 
صد فبل شيء عليو، كإذا كاف اٟتيواف ٦تلوكان كالغنم كاإلبل يضمنها ألىلها إذا تعمد دىسها، أك إذا غَت ق

دىسها بسبب السرعة أك بسبب النعاس أك ما أشبو ذلك، أما إذا كاف ما تعمد كال أسرع كال ناـ كلكن 
 .ىجمت عليو فهي غَت مضمونة، بل صاحبها ىو الذم أخطأ كأرسلها ُب الطرقات

قدـ: الواقع ٝتاحة الشيخ كثَتان ما تنشر الصحف عن ضحايا كثَتين بسبب الدكاب اليت تنساب ا١ت
حوؿ ا٠تطوط السريعة؟. الشيخ: ىذا كاقع، كالواجب على أىل اٟتيوانات حفظها كإبعادىا عن ا٠تطوط، 

مع النعاس، كأف ال ٬توز ٢تم أف يًتكوىا حوؿ ا٠تطوط، كالواجب على السائقُت أف ٭تذركا العجلة أك السَت 
يتمهلوا ُب السَت، كأف يلتزموا بقانوف الطريق الذم رسم ٢تم، ٬تب عليهم اٟتذر كالفطنة حىت ال يضركا 

أنفسهم كال يضركا الناس اآلخرين، ٬تب على السائق أف تكوف عنده عناية تامة بالسيارة فبل يعجل كال 
دث حديثان مع من حولو حيث يشغلو عن يتعد ا٠تطة ا١ترسومة للسَت، كال يكوف معو نعاس، كال يتح

 ..الطريق، إٔب غَت ذلك
ا١تقدـ: كلمة أيضان ألصحاب ا١تواشي؟ الشيخ: ال ٬توز ٢تم التساىل ُب ىذا، ال ٬توز ٢تم أف يًتكوىا 
حوؿ الطرقات، بل ىم ضامنوف إذا جعلوىا حوؿ الطرؽ إذا حصل بسببها شر على الناس كمن غَت 

ف ىم الضامنُت؟ الشيخ: إذا تعدكا ىم نعم. ا١تقدـ: كوهنم يًتكوف ىذه الدكاب تفريط. ا١تقدـ: إذف يكونو 
 .بالقرب من ا٠تطوط ىل ىذا من التفريط؟. الشيخ: ىذا من التعدم كالتفريط

لعلو اف يصدر منو فعل االتبلؼ ال سببو كالكلب العقور يعض كىنا الدابة صدر منها  االتبلؼ 
فوقع اٟتادث السرعة كعدـ اٟتيطة كاكمل السائق ذلك ب سبب االتبلؼ   

  مسائل جناية الدكاب التنطبق ُب األصل على غالب مسائل حواداث السَت باالصطداـ بالدكاب
 

كجناية الدابة يقصد هبا األفعاؿ الصادرة منها باألذية بفعل نفسها كما مثل الشيخ صاّب كفقو اهلل  
  كأف تعض أك ترفس أك تطأ ك٨تو ذلك

 
تركض فتصطدـ بسيارة متوقفة أك كأف هتيج أك   

  فهنا اٞتناية من الدابة ببلشك
 

كأما ٣ترد اعًتاضها لطرؽ السَت كاصطداـ السيارات هبا فبل يصدؽ عليو كصف جناية الدابة ا١تشار 
 (( ٢تا ُب مثل قولو صلى اهلل عليو كسلم ((العجماء جبار

 
  كإ٪تا ىي سبب ُب كقوع اٟتادث فقط 



لتفريطو ُب حفظ داكبو عن طرؽ الناسكلذا يضمن صاحبها    
 

  فالدابة سبب ُب كقوع اٟتادث كا١تتسبب مالكها ا١تفرط بًتكها دكف حافظ ٢تا عن طرؽ السيارات
   

 كاهلل أعلم
 
 

((((((()))))) 
  السبلـ عليكم

  استشاره
من نظاـ ا١تركر ُٔـ   

كتستكمل اإلجراءات بأسرع كقت تباشر اإلدارة ا١تختصو إجراءات التحقيق ُب اٟتادث فور كقوعو 
٦تكن كإذا نتج من اٟتادث كفاة أك إصابة بدنية جسيمة كجب إيقاؼ السائق ا١تتسبب مدة ال تتجاكز 

اثنُت كسبعُت ساعو كللمحكمة ا١تختصة ٘تديد ىذه ا١تدة كيتحتم ُب ٚتيع األحواؿ إطبلؽ سراح السائق 
 ا١تطلوبة كُب حاؿ االختبلؼ يكوف الفصل للمحاكم فور تقدٙب كفالة غرمية أك حضورية أك كثيقة التأمُت

  ا١تختصة
 ِٕس/ من قدـ كفالة حضورية كغرمية ككثيقة التأمُت أليس الواجب أف ٮترج نظاما بدكف اٞتلوس 

 ساعو كليس ىناؾ خبلؼ
 كعليكم السبلـ .. بلى

 كقد ٮتتلف ُب حاؿ الشبهة اٞتنائية
 كلو كانت حالة كفاة ؟
يةكليس ىناؾ شبهة جنائ  

 كلو
ُٔللفائدة ىذه ا١تادة   

 كلوائحها
 من نظاـ ا١تركر

 كىذه دائما يستدلوف هبا على اإليقاؼ
ساعو ِٕكمدتو   

ساعو ِٕكرٔتا رفضوا ْتجة البد من اٞتلوس   



 ألخذىم بأكؿ الكبلـ ُب ا١تادة كتركهم الكبلـ الباقي الذم فيو اإلطبلؽ فور تقدٙب الكفالة
 أك التأمُت

 البلئحة مقيدة
ة ٔتاذا؟مقيد  

ذكرت كيطلق سراح السائق ُٓالبلئحة   .. 
 كلو كاف جسيمان 

 لكن لو انتهى التحقيق
 يطلق؟

 يعٍت الحق ٢تم ُب سجنو كلو كاف جسيما إذا قدـ كفالة غرمية
 التحقيق األكٕب ا١تعركؼ كيطلق بالكفالة

((((((()))))) 
 السبلـ عليكم

ىل ٯتكن من  أحكاـ بالديوف  من جاء يطلب صك اعسار كقد صدرت لو أصحاب الفضيلة 
 ذلك؟

_________________ 
 

 يصدر صك اإلعسار كفق إجراءاتو ؛ كال ينبغي التساىل فيو منعان للتبلعب كالتواطؤ.
((((()))))) 

 
  يامشايخ

مدعي يدعي بإلزاـ ا١تدعى عليو برفع يده عن األرض ا١تملوكة ٔتوجب صك ا١تلكية رقم كتاريخ 
ابو دفع بأف األرض ٦تلوكة لو بالصك رقم كتاريخ كيطلب اخبلء سبيلو من ىذه كبسؤاؿ ا١تدعى عليو جو  

 الدعول كباالطبلع على الصكُت كجد صك ا١تدعي أقدـ من صك ا١تدعى عليو
 ال بد بعد التأكد من سرياف مفعوؿ الصكُت

 من تطبيق الصكُت على الواقع ْتضور٫تا من قبل ىيئة النظر
 للعُتٍب اْتث ُب أقدمهما ملكية 

 اما اقدمية الصكوؾ قد يكوف احدثهما صكا أقدمهما ملكا..
((((((())))))) 

إذا قدمت البلئحة االعًتاضية بعد انتقاؿ القاضي الذم حكم ُب القضية فهل ترسل ا١تعاملة بكاملها 



 للقاضي ُب مقر عملو ا١تنقوؿ إليو أـ ترسل البلئحة فقط كيشرح عليها كيعيدىا أـ ما اإلجراء فيها؟
 آمل اإلفادة

 ش . ماجد ترسل البلئحة مع صورة من صك اٟتكم رفق خطاب بذلك .
 ُب النظاـ اٞتديد

 
 ٭تل القاضي ا٠تلف ٤تل القاضي السلف ُب االطبلع على البلئحة كإكماؿ البلـز النظامي

 
 ) من نظاـ ا١ترافعات الشرعية اٞتديد كلوائحو التنفيذيةُٖٗراجع ا١تادة (

 ا١تواد ا١تعلقة حسب قرار كزير العدؿىذه ا١تادة من 
 من النظاـ السابق ُُٖكالعمل على لوائح ـ

طيب شيخ حجاب بعد ما ترسل ىل يكتفى بالشرح على البلئحة ٍب تعاد ٓتطاب كالقاضي ا٠تلف 
 يضمن ا٠تطاب كالشرح على البلئحة ُب الضبط؟

((((()))) 
 سجن .يقولوف االستئناؼ ٓب ٭تدد فضيلتو بداية ال يا مشايخ 

 
 ىل احدد ام شهر مع اف اجراءات ا١ترافعة بُت احملكمة كاالستئناؼ قد تطوؿ جدا .

 اليلـز
 فهي ستحسب مدة التوقيف من مدة السجن بقوة النظاـ

 ُِٓـ
((((())))) 

  عاجل
 اجنيب حضر ٠تارج منزؿ مواطن بعد اف اتصلت بو ا٠تادمة لغرض فعل الفاحشة

 
 عليو سوابقكىو متزكج كلو اكالد كال يوجد 

 كسابعده من الببلد
 لكن كم السجن كاٞتلد ُب مثل ىذه القضايا ُب رأيكم؟؟

 اختلى هبا كفعل مقدمات الزنا اـ ال
 ال قبض عليو خارج ا١تنزؿ

 كىو مقر بقصده الذىاب للخادمو



 نعم
 سبب عدـ دخولو ىل ىو القبض عليو أـ عدكلو عن لدخوؿ

 القبض
بالشركع ُب انتهاؾ حرمة منزؿ بقصد االختبلء بعاملة منزلية كنظرا كونو أرل حفظك اهلل إثبات إدانتو 

 جلده ٤َُٓتصن متزكج فيشدد علهي ُب ذلك ْتيث تكوف العقوبة ٙتانية أشهر ك 
 ىل من مؤيد اك مضيف ؟

 مناسبة
نو أرل حفظك اهلل إثبات إدانتو بالشركع ُب انتهاؾ حرمة منزؿ بقصد االختبلء بعاملة منزلية كنظرا كو 

  …جلده ٤َُٓتصن متزكج فيشدد علهي ُب ذلك ْتيث تكوف العقوبة ٙتانية أشهر ك 
 قلت : اذا كنت ستوصي بابعاده عن الببلد فبل تزيد ُب سجنو عن ثبلثة أشهر كاما اٞتلد فمناسب

 أشهر ْ
 جلدة مفرقة ََِ
 إبعاد

_______ 
 تقليل السجن ألنو سيتم إبعاده كزيد باٞتلد نظران لقلة السجن

((((((()))))))) 
  عقد نكاح ألجانب من سوريا

 دخو٢تم للمملكة زيارة؟
 ماىو اإلجراء؟
-------- 

 يعقد٢تم اذاكانت مدةالزيارةٓب تنتهي.
((((((())))))))) 

ىل احملكمة ٖتكم هبا  ١تن يرتكب ٥تالفة  ُب نظاـ اٞتمارؾ ا١توحد لدكؿ ا٠تليج   ٓتصوص الغرامات 
ا١تدعي العاـ يطالب بغرامة اٞتمارؾ  اٞتمارؾ تكمل الـز ذلك لو الف فيو دعوم اـ تثبت االدانة اـ اف 

 علي ا١تدعي عليو لقاء هتريب ٜتور للمملكة
 ُِّْكمن قبل لك تكن ترد لنا كاالف كثرت مطالبة ا١تدعي العاـ هبا مع اف النظاـ صدر عاـ 

(((((((((()))))))))))) 
 السبلـ عليكم

 مشاٮتي الفضبلء



 النطق باٟتكم بالقضايا اٞتنائية ىل يكفي حضور ككيل ا١تتهم ؟ُب جلسة 
 

**********  
  ك عػلػيػكػم الػسػبلـ ك رحػمػة الػلػو ك بػركػاتػو

  يكفي
 

  جزائي ُُٖمادة 
 مرافعات ُٓمادة 

((((((()))))))) 
  عقد نكاح ألجانب من سوريا

 دخو٢تم للمملكة زيارة؟
 ماىو اإلجراء؟

 
**********  

 
  ك قبلت زكجت

 
  مع شوية حلويات
((((((())))))))) 

كالئحتو على اف الدائرة ا١تستخلفة تضبط  َُِاصحاب الفضيلة نص النظاـ اٞتديد ُب ا١تادة 
االستخبلؼ كٓب يذكر اف ذلك ُب االهناءات كما كاف ُب النظاـ سابقا ، فهل يضبط حسب اختصاص 

 القضية ؟
الو االستخبلؼ بالدائرة ا١تختصة بنوعو قضيتو اهنا تضبط ُب الذم يفهم من التعميم االخَت كربطو اح

 ضبط نوع القضية
((((())))))) 

  ا١تشايخ األكاـر
 إذا ٓب ٭تكم للمدعي العاـ ّتميع طلباتو فهل لو القناعة باٟتكم كإذا قنع باٟتكم فهل ٬تب استئنافو

**********  
 



  لعمل ٔتضموف ا١تادة :النظاـ اٞتديد ال قناعة فيو ، ك إ٪تا على احملكمة ا
 

 ) : ُِٗا١تادة الثانية كالتسعوف بعد ا١تائة ( 
للمحكـو عليو كللمدعي العاـ كللمدعي باٟتق ا٠تاص ؛ طلب استئناؼ أك تدقيق األحكاـ الصادرة 
من ٤تاكم الدرجة األكٔب خبلؿ ا١تدة ا١تقررة نظاما . كعلى احملكمة اليت تصدر اٟتكم إعبلمهم هبذا اٟتق 

 لنطق باٟتكم .حاؿ ا
  ا١تشايخ األكاـر

 إذا ٓب ٭تكم للمدعي العاـ ّتميع طلباتو فهل لو القناعة باٟتكم كإذا قنع باٟتكم فهل ٬تب استئنافو
**********  

 
  النظاـ اٞتديد ال قناعة فيو ، ك إ٪تا على احملكمة العمل ٔتضموف ا١تادة :

 
 ) : ُِٗا١تادة الثانية كالتسعوف بعد ا١تائة ( 

للمحكـو عليو كللمدعي العاـ كللمدعي باٟتق ا٠تاص ؛ طلب استئناؼ أك تدقيق األحكاـ الصادرة 
من ٤تاكم الدرجة األكٔب خبلؿ ا١تدة ا١تقررة نظاما . كعلى احملكمة اليت تصدر اٟتكم إعبلمهم هبذا اٟتق 

  حاؿ النطق باٟتكم .
////////////////////////////// 

 ؾ اهلل خَتاشكر اهلل لك شيخنا كجزا
 يوجد أكثر من تعميم سابق ، تتضمن أنو ال عربة بقناعة ا١تدعي العاـ .

 
  ك ىذا كاحد منها

 
 /تّ/ُِٕرقم التعميم : 

 ىػ ُّّٗ/ٓ/ُّتارٮتو: 
 ا١توضوع: أنظمة التمييز

 ُّّٓ/س/ُٔكبعد: (فقد تلقينا صورة خطاب صاحب السمو ا١تلكي نائب كزير الداخلية رقم  -
ىػ بأنو لوحظ أف بعض القضاة يعتربكف قناعة ا١تدعي العاـ مانعة من خضوع اٟتكم ُّّٗ/ٔ/ِٖكتاريخ 

للتمييز. كأشار ٝتوه إٔب أف ا١تدعي العاـ ال يطالب ْتق شخصي لو حىت يبدم قناعتو. كرغب ٝتوه 
 التأكيد على احملاكم بعدـ االلتفات إٔب قناعة ا١تدعي العاـ.



 دعي العاـ حيث إنو ٓب ٮتوؿ ذلك من قبل مرجعو.) انتهى /ك.فاعتمدكا عدـ قبوؿ قناعة ا١ت
 َْٗ/ُالتصنيف ا١توضيوًعي لتعاميم كزارة العدؿ: 

لكن العمل السابق ُب اكثر احملاكم على عرض اٟتكم كاخذ القناعو اك ا١تعارضة بسبب قلو التعزير 
 غالبا اما ُب حاؿ صرؼ النظر عن بعض الطلبات فقناعتهم حاالت عُت

  تعميم آخر ك ىذا
 
 

 ُِ/َُِرقم التعميم : 
 ىػ َُّْ/ٔ/ِٗتارٮتو: 

 ا١توضوع: تعزير
أف اٟتكم التعزيرم الغَت خاضع للتمييز ىو ما جاء ُب الفقرة (ك) من ا١تادة الثالثة من تعليمات  -ُ

 «إذا كاف اٟتكم بتعزير ال يزيد عن أربعُت جلدة أك سجن عشرة أياـ»التمييز كاليت نصها كما يلي:
 إذا كاف اٟتكم التعزيرم بأكثر ٦تا ذكر ُب الفقرة (ك) ا١تذكور فيتبع ما يلي: -ِ
يتعُت رفع اٟتكم إٔب ىيئة التمييز للحق العاـ سواء قنع احملكـو عليو باٟتكم أـ ٓب يقنع.كما  -أ

 العربة بقناعة ا١تدعي العاـ من عدمها...إْب.) /ك.
 .ُّْكينظر نص التعميم ُب أنظمة التمييز ص/

 ٕٕٗ/ُتصنيف ا١توضيوًعي لتعاميم كزارة العدؿ: ال
 جراءات ناسخ ١تاقبلوإللكن أليس نظاـ ا

 نعم
 األنظمة ال تنسخ ما سبقها من تعليمات ال تتعارض معها .

 يعمل باألنظمة كالقرارات كالتعليمات السارية الصادرة من ٥تتص كاليت ال تتعارض مع النظاـ . ُ/ُ
ٔتعارضة فيكتسب اٟتكم الصفة القطعية إالَّ القضايا ا١تخصوصة  ما ٓب يتقدـ أحد أطراؼ القضية

 نظامان كىي ما فيها إتبلؼ فيجب رفعها كىي مذكورة ُب النظاـ.
((((((((())))))))))) 

 
  بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 
 اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده ،  
 



 كبعد :
 
 

 ختصاص القضائي من أ٫تية بالغة جدا ،ال ٮتفى على شريف علمكم ما لبل
 كتعدد اٞتهات القضائية كشبو القضائية جعل ىناؾ صعوبة نوعا ما ُب ٖتديد جهات االختصاص ،

 
 كقد حاكلت ٓب شتاتو كىو جهد ا١تقل ؛؛

 
 

 كاهلل أسأؿ أف ينفعٍت كإياكم بو كأف ٬تعلو خالصا لوجهو الكرٙب..
 
 
 
 كشبو القضائية )( اختصاصات اٞتهات القضائية   
 https://db.tt/iaIhjdGq 

 
 
 
 أخوكم /                
 أٛتد الشايع            

 القاضي باحملكمة العامة بنجراف
((((((())))))) 

حق القاصر فهل يتؤب معاملة إذف بيع عقار قاصر اذا كرد األذف بالبيع بالقيمة ا١تذكورة كحفظ 
 القاضي اإلفراغ للمشًتم اـ كاتب العدؿ

 نعم يتواله كيهمش على الصك
 ما ا١تستند النظامي فاألذف غَت البيع

(((((()))))))) 
 اصحاب الفضيلة

 استشارة 

https://db.tt/iaIhjdGq


 
 قريب ٕب ُب يسكن داخل حدكد اٟتـر با١تدينة كٓب يستخرج حجة أستحكاـ

 فصل التياركاآلف مع ا٢تدـ للتوسعة ًب إنذاره ب
 كاحملكمة ال تسمع اإلهناء اال بعد األذف من ا١تقاـ السامي

  فهل لو التقدـ بطلب كثيقة مؤقتة
 

 افتونا مأجورين
 لو التقدـ بطلب إثبات معاينة

 
زمة ٟتفظ حقك من رسم للموقع الزالة باٗتاذ إجراءات اؿإلمارة بإلزاـ جهة األكما أف لو التقدـ ع ا

 كا١توجوداتكا١تساحة كإثبات البناء 
(((((()))))))) 

  إهناء عدـ الدخوؿ بالزكجة
 

 ىل يلـز حضور الزكجة للمصادقة ؟؟
 ذلك النو اهناء من طرؼ كاحد كال يلـز الطرؼ االخر شي منو مآب يقره ال يلـز 

(((((((()))))))))) 
من قبل السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.. فكما تعلموف كثرة حوادث صدـ االبل على الطرؽ 

السائرين بالسيارات، كعند نظر الدعول ُب الديات كالتلفيات ، ٗتتلف االحكاـ ُب ذلك ، فمن حاكم 
 بالضماف كآخركف يردكنو، ككذلك عند االستئناؼ ، فهل من قوؿ فصل ُب ذلك.. زادكم اهلل علما كتقى،

كبلـ يكوف الفعل صادرا طرح جيد ال سيما اف العلماء حينما تكلموا عن ما تتلفو االبل مثبل اك ال
منها اما اٟتوادث فلكل طرؼ فعل مؤثر ُب اٟتادث كلعل احملكمة العليا تدرس ذلك كتصدر مبدأ قضائيا 

 ُب ذلك اك ُب صورة الواضحة
  فعبلن 

 
 كاٟتاجة إٔب تقرير مبدأ فيها آف كقتو . ٣تاؿ النظر فيها كاسع جدان ؛ 

ؼ فيو مشهور كقد خدمت ا١تسألة خدمة كبَتة ُب الْببل فيو قرار من ىيئة كبار العلماء كاإلصدـ ا
ْتاث كمن ذلك مانشر ُب ٣تلة العدؿ لفضيلة الشيخ حسُت آؿ شيخ كالتصنيف ا١توضوعي تطرؽ لذلك ألا

 ٔتبدأ من احملكمة العليا كاهلل أعلم..ال ٯتكن إالكالقوؿ الفصل 



٦تا دار فيو النقاش ُب حاؿ  سبق اف دار نقاش مع الشيخ ابن خنُت ُب احدل الربامج التدريبو ككاف
لو اثبت اف اٞتمل ىرب من حوشو اك ٨توه كانو سبق اف صدر من ٣تلس القضاء قرار اك نقض احكاـ 

كلو اثبت اهنا ىاربو منو كا١توجود من نصوص الفقهاء  بالديو ككاف ٦تا قاؿ اف صاحب اٞتمل يضمن الدية 
ف معهودا من سَت الناس بدكاهبم ُب االسواؽ ُب عدـ الضماف بعدـ كجودىا ٖتت يده ينزؿ على ما كا

 كالطرقات كركوهبم ٢تا اما ُب صور الطرقات السريعو كالسيارات فبل
((((((((())))))))) 

 
عاجل جدان دعول شراكة ُب إنشاء كحدات سكنية كيكوف الربح بينهم مناصفة ىل ىي من 

 اختصاص احملكمة اـ الديواف
 ىل ىم ٕتار

 نعم
 ن اختصاص احملكمةالذم يظهر أهنا م

 ىل ىناؾ مستند عال انو من اختصاص احملكمة امل افادٌب
 حكمت ٔتثلها أهنا من اختصاص الديواف بناءا على نظاـ الشركات كصدؽ اٟتكم من االستئناؼ

(((((((()))))))))) 
 زكاج األجانب ىل يلـز كشف طيب

 عمل القضاة على عدـ لزـك الكشف الطيب لؤلجانب
 ال

 على عدـ لزـك الكشف الطيب لؤلجانبعمل القضاة 
  التقرير الطيب للزكاج للسعوديُت ، أك ما فيو طرؼ سعودم 
 

 ُُِِ/ت/ُّرقم التعميم : 
 ىػ ُُْٖ/َُ/َِتارٮتو: 

 ا١توضوع: النكاح كا١تأذكنية
/ر ُب ُُِٓٓكبعد: (تلقينا نسخة من خطاب معإب رئيس ديواف رئاسة ٣تلس الوزراء رقم  -

ىػ ...... ُُْٖ/ٗ/ُْكتاريخ  ُٔٓكمشفوعو نسخة من قرار ٣تلس الوزراء ا١توقر رقم ىػ ُُْٖ/ٗ/ُٗ
 كا١تتضمن للضوابط الصحية البلزمة للزكاج الذم يكوف فيو طرؼ غَت سعودم..إْب.

 لذا نرغب االطبلع كاعتماد موجبو فيما ٮتصكم .
 ة مايلي :ىػ بعد ا١تقدمُُْٖ/ٗ/ُْكتاريخ  ُٔٓكقد تضمن قرار ٣تلس الوزراء رقم 



أكال : مع التقيد باألنظمة كالتعليمات اليت تنظم زكاج السعودم من أجنبية كالسعودية من أجنيب، 
٬تب على السعودم الراغب ُب الزكاج بغَت سعودية، ككذلك السعودية الراغبة ُب الزكاج بغَت سعودم، 

 تقدٙب شهادة فحص طيب ١تن يرغب االقًتاف بو.
الزكاج بأجنبية، ككذلك السعودية من الزكاج بأجنيب ٦تن ىو مصاب ٔترض  ثانيا : ٯتنع السعودم من

 أك حامل ٞتينات معتلة لؤلمراض الوراثية كا١تعدية التالية:
 األمراض الوراثية :

 ػ أمراض الدـ الوراثية. ػ أمراض الدـ ا١تنجلية.
 ػ أمراض صبغة الدـ األخرل. ػ األمراض الثبلٙتية.

 . ػ ا٢تيموفيليا.ػ االعتبلالت األنزٯتية
 األمراض ا١تعدية :

 ػ الزىرم (ا١ترحلة الثالثة)
 ػ نقص ا١تناعة ا١تكتسبة.

 كلوزارة الصحة إضافة أم أمراض أخرل مشاهبة مستقببلن.
ثالثا : على كزارة الصحة كضع برنامج إعبلمي ٔتشاركة كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة لتوعية ا١تواطنُت 

 ة كا١تعدية.كتوضيح مشكبلت األمراض الوراثي
ىػ ػ ا١تشار إليو ُُْٔ/ٖ/َِ/ـ كتاريخ ُْٖٗ/ٕرابعا : تقـو اللجنة ا١تشكلة باألمر السامي رقم 

أعبله على ٚتيع السعوديُت ا١تتقدمُت « ثانيان »ك « أكالن »أعبله ػ بدراسة إمكانية تطبيق ما كرد ُب البندين 
 للزكاج قبل عقد القراف كرفع مايتم التوصل إليو.) انتهى/ك.

 ُِٕ/ّالتصنيف ا١توضيوًعي لتعاميم كزارة العدؿ: 
((((()))))) 

  فضيلة الشيخ سبلـ
  سلمك اهلل من كل مكركه

  نظاـ ا١ترافعات اٞتديد نص على عدـ ذكر قناعة ا١تدعى عليو باٟتكم
 بل يفهم ا٠تصـو بأف ٢تم حق االعًتاض ...

  س: لو أف ا١تدعى عليو قانع باٟتكم
  ازال عن عدـ رغبتو ُب االستئناؼ بعد ٝتاعو اٟتكمفهل يلزمو أف يكتب تن

كإذا رفض ذلك معاندة ٠تصمو فأفهم انا من النظاـ أف يبقى اٟتكم من غَت تنفيذ حىت انتهاء ا١تدة 
 أك أكثر بعد صدكره غَت قابل للتنفيذ النظامية ا١تقررة لبلعًتاض فيبقى اٟتكم حوإب أربعُت يوما 

  كسلمك آمُت 



 صحيح كىذا 
 أليس ُب ذلك ظلم ظاىر على احملكـو لو بتأخَت حقو

 بلى
(((((())))))) 

 استشارة
إذا اختلف ا١تضارب كرب ا١تاؿ فقاؿ ا١تضارب: أعطيتٍت ا١تاؿ ليضارب بو فبلف كقاؿ رب ا١تاؿ: بل 

 أعطيتك لتضارب بو أنت فالقوؿ قوؿ من ؟
  القوؿ قوؿ رب ا١تاؿ

كرب ا١تاؿ ينكر الوكالة كيدعي الضماف كاألصل فيمن  ألف ا١تضارب يدعي الوكالة كينفي الضماف
 قبض ماؿ غَته الضماف ال عدمو اذ على اليد ما أخذت حىت تؤديو

 احسنت شيخنا
 كمثلو الوكيل أمُت كالقوؿ قوؿ األمُت مع ٯتينو ؟ لكن أال يشكل على ما ذكرتى أف ا١تضارب 

ا١تضارب فرط بدفع مإب لغَته ليضارب ىذا لو صادؽ رب ا١تاؿ على أنو ككيل لكن رب ا١تاؿ يقوؿ 
 بو دكف اذ٘ب اليس كذلك

 لكن شيخنا ىو مضارب بإقرار رب ا١تاؿ .
......... 

 كا١تضارب اذا فرط يضمن
 كالقوؿ قولو ُب عدـ التفريط

........ 
 ىو أقر بالتفريط ألنو دفع ا١تاؿ أب غَته ببل اذف ربو

((((((()))))))) 
 الشراكة ُب مكتب خدمات عامة من ا١تختص بنظرىا كما ىو ا١تستندفضيلة الشيخ سبلـ ٓتصوص 

،،،،....... 
 ا١تكتب لو سجل ٕتارم

 نعم لو سجل ٕتارم
  باسم ا١تدعى عليو

 من اختصاصك
فضيلة الشيخ سبلـ لويتكـر فضيلتكم كيبُت لنا مىت تكوف دعاكل الشراكة من اختصاص احملاكم 

ل علينا ىذا األمر كثَتان كماىو ا١تستند الذم يستند عليو كمىت تكوف من اختصاص الديواف حيث يشك



 لكل دعول
........... 

االصل النظر ُب صفة الشريك فإف كاف تاجرا أك المهنة لو اال السمسرة فتكوف لدل الديواف كاذا 
 اختل شرط فالقضاء العاـ

(((((())))))) 
كزارة النقل كا١تواصبلت ىل ىي أصحاب الفضيلة شراكة ُب مكتب نقل كخدمات لديو فسح من 

 من اختصاص احملكمة أك ديواف ا١تظآب.
......... 

 كما الدعول ؟
--- 

 يطالب ببعض نصيبو من األرباح .
 كالفسح باسم االثنُت اـ ا١تدعى عليو

 باسم ا١تدعي
 كا١تدعى عليو ليس شريكا رٝتيا

 نعم
  اعانك اهلل

 من اختصاصك
((((((()))))))) 

 ٔتبلغ دفع نصفو كالنصف الباقي حرر بو كمبيالة ككفلو آخر فيهاشخص اشًتل ذىبا 
 البائع يطالب الكفيل اآلف

 مارأيكم كفقكم اهلل
 ... ....      

 إذا كاف الذىب مصنوعا فبل بأس كىو اختيار ايب العباس
(((((((())))))))) 

اكم كمىت تكوف بقي طلب كاحد فضيلة الشيخ سبلـ مىت تكوف دعاكل ا١تقاكالت من اختصاص احمل
 من اختصاص الديواف كما ضابط ذلك

........... 
 اذا كانت ا١تواد من ا١تقاكؿ فالديواف كباقي الصور احملكمة

 ا١تقاكؿ ا١تتعهد بتوريد ا١تؤف استثنيت ..



 
كقد نصت الفقرة الثانية من البند أكال من ا١ترسـو ا١تلكي الكرٙب ا٠تاص بنظاـ ا١ترافعات الشرعية رقم 

 ىػ :ُّْٓ/ُ/ِِ ُب ُـ/
يلغي ىذا النظاـ البابُت (الثالث) ك (الرابع) من نظاـ احملكمة التجارية الصادر باألمر ا١تلكي رقم  -ِ

 ىػ، كيلغي منو كذلك ما يأٌب:َُّٓ/ُ/ُٓ) بتاريخ ِّ(
بتوريد ) اليت جاء فيها "... مىت كاف ا١تقاكؿ متعهدا ِالعبارة الواردة ُب الفقرة (د) من ا١تادة ( - أ

 ا١تؤف كاألدكات البلزمة ٢تا".
 ٚتيع ا١تقاكالت أصبحت من اختصاص احملكمة التجارية ..

 سواء فيها توريد مؤف أـ ال ..
 
 

 ): يعترب من األعماؿ التجارية كل ما ىو آت:ِمادة (
  كل شراء بضاعة أك أغبلؿ أك مأكوالت كغَتىا ألجل بيعها ْتا٢تا أك بعد صناعة كعمل فيها.-أ

ل مقاكلة أك تعهد بتوريد أشياء أك عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أك النقل برا أك ْترا أك يتعلق ك-ب
 باحملبلت كا١تكاتب التجارية ك٤تبلت البيع با١تزايدة يعٍت اٟتراج.

 كل ما يتعلق بسندات اٟتوالة بأنواعها أك بالصرافة كالداللة (السمسرة).  -ج 
اٟتاصلة بُت التجار كا١تتسببُت كالسماسرة كالصيارفة كالوكبلء بأنواعهم ٚتيع العقود كالتعهدات -د 

  كٚتيع ا١تقاكالت ا١تتعلقة بإنشاء مباف ك٨توىا
 

 (مىت كاف ا١تقاكؿ متعهدا بتوريد ا١تؤف كاألدكات البلزمة ٢تا.) نسخت
 كلكن ذلك مرىوف ٔتباشرة احملاكم التجارية اختصاصاهتا

 
((((((()))))))) 

 
  كة اجبارا#قسمة تر 

  العقارات تسعة كسبعوف مفرقو ُب ا٨تاء ا١تملكة
  االيرادات لدل االخوة الكبار

  بعض العقارات تقاٝتوىا صلحا
ٍب بعد ذلك ٗتاصموا كالبعض يطالب بااليرادات كالفوائد من العقارات ا١توجرة بعد موت مورثهم 



  مباشرة
  #االشكاؿ ليس ُب القسمة بل ُب حصر ىذه الًتكة

 ليقي#تع
ارجو من اصحاب الفضيلة ذكر حلوال ٢تذا االشكاؿ الف الًتكة تقدر بنحو ثبلث مليارات كخاصة 
٦تن شابت ٟتاىم كاستوعبوا ىذه االشكاالت كحكموا فيها كىل من طريقو ٥تتصره ٟتل ىذه القضية النٍت 

لتو االطبلع خامس قاضي يتعاقب على ىذه القضية كلبلسف اثناف منهم نقلوا لبلستئناؼ كعلى فضي
  كاكماؿ مايلـز

  ايضا ككيف اسلم من ا١تبلحظات كخاصة التفتيش بشاف ىذه الدعول
  #ليس من الضركرم اٞتواب ُب ىذا الوقت فمن كانت لديو طريقو ٚتيلو فليسعفٍت هبا ُب كقت اخر

  اساؿ اهلل اف يفرج ٫تومكم
 قرب كقت الصبلة استاذف

------ 
 

  اهلل على ا١تشايخ ُب دكرة ا١تدينة االسبوع القادـأعينوا أخاكم كسأعرضها بإذف 
 قسمة الًتكات

 ش سليماف ماحصركه من الًتكة يقسم كبو تنتهي الدعول ..
 كمىت أتوا بعقارات جديدة قسمت بدعول جديدة

 عن سؤاؿ فضيلة الشيخ (اباالربااء)
 

كأجنب أف أقوؿ من  مثل ىذه الًتكة من ا١تشكل كمن غَت ا١تناسب أف يتؤب أمرىا قاضو كاحد !
  (ا٠تطأ) .

 
  مليار لاير) ّ(تركة بػ 

 
النظاـ ٓب يعاِب ذلك ؛ كٓب يعط حىت اآلف سعة ُب معاٞتة مثل ىذه النوعية من القضايا ؛ لكن 
تعديبلت قواعد كاختصاصات رؤساء احملاكم كمساعديهم ُب حاؿ اعتمادىا من اجمللس ا١توقر بإذف اهلل 

ة ُب الرفع للمجلس ٔتقًتحات استثنائية تكفل البت ُب مثل ىذه النوعية من ستعطي رئيس احملكمة صبلحي
 القضايا ا١تهمة ؛؛؛

 



بعض نظائر ىذه القضية صدرت ُب بعضها أكامر خاصة من ا١تقاـ السامي بتكليف أكثر من قاضو 
 كبعضها فرغ ٢تا قاض... إْب . للنظر فيها (ٞتنة قضائية) 

 
رئيس احملكمة على آلية معينة يرفع هبا للمجلس ؛ كمعإب الرئيس  ا١تهم ىو تفاىم ناظر القضية مع

 كفقو اهلل متفهم ٢تذه النوعية من القضايا الشائكة ؛ كسيكوف عونان بعد اهلل ُب ٕتاكز صعوبتها .
 

من أىم الوصايا أف يتم تكليف مكتبُت على األقل من مكاتب احملاسبُت القانونيُت (ٞتنة ٤تاسبية 
حملاسبة القانونية أرفع درجات من احملاسب العادم ك٢تا ٗتصص دقيق ُب القضايا احملاسبية كا قانونية) ؛ 

 كالًتكات كتصفياهتا.
 

عملها سيكوف ُب جرد كحصر األصوؿ العقارية كا١تنقولة كالسيولة ا١تالية كتدقيق اٟتسابات البنكية 
ة كا١تستندات ك٨توىا ؛ ٍب بعد ذلك كاإليرادات كا١تصركفات كغَتىا ؛ ككذا ٚتع كتدقيق األصوؿ الدفًتي

 ٕترم التصفية كالقسمة بُت الورثة حسب أنصبتهم الشرعية .
 

ٖتتاج اللجنة ُب أثناء عملها إٔب خطابات من احملكمة لغرض تسهيل مهمتها ُب حصر الًتكة ؛ 
الًتكة كيشار كاحملكمة تتجاكب معها ُب ذلك فوران ؛ كٖتتاج كذلك إٔب ٖتديد أتعاهبا مقدمان كتستوَب من 

 إليها ُب التقرير النهائي .
 

  كاهلل أعلم. ىذا بعض ما ٭تضر٘ب كلعل ا١تشايخ الفضبلء يضيفوف على ذلك أك يعدلوف ؛ 
(((((((())))))))) 

 عشركف ضابطان ُب باب الغصب
 

 كتبو الشيخ خالد ا١تشيقح
 

 اختصاصان قهران بغَت حق .الضابط األكؿ: الغصب ىو االستيبلء على حق الغَت ماالن كاف أك 
 الضابط الثا٘ب : أف الغصب ٤تـر .

 الضابط الثالث: أف الغصب شامل ٞتميع األمواؿ كا١تختصات .
الضابط الرابع : أف األمواؿ اليت غصبت فإهنا تضمن إذا تلفت كأما ا١تختصات فموضع خبلؼ بُت 

 « .بأضيق األمرين أف الغاصب يعامل» العلماء كاألقرب أهنا تضمن ألف عندنا قاعدة



: ٬تب رد العُت ا١تغصوبة كلو   -مذىب اٟتنابلة –الضابط ا٠تامس: كىذا الضابط على ا١تذىب 
 كلفت أضعاؼ القيمة .

كنفرض أنو غصب حديدان كجعلو ُب أساس البيت كبٌت عليو ٜتسة أدكار نقوؿ ٬تب أف تنقض ىذا 
 آب حق) .البيت كٗترج اٟتديد كتعطيو صاحبو كاستدلوا (ليس لعرؽ ظ

 القوؿ الثا٘ب : إذا غصب الساجة ٍب بٌت عليها فإنو ال يلـز بأف ينقض البناء كإ٪تا يقـو قيمتها ١تالكها.
 ك٢تذا نقوؿ ٬تب رد العُت ا١تغصوبة ما ٓب يًتتب على ذلك ضرر فاحش .

 الضابط السادس : ٬تب على الغاصب رد زيادة ا١تغصوب سواء كانت متصلة أك منفصلة .
 السابع : يضمن الغاصب نقص القيمة كلو نقص السعر.الضابط 

مثاؿ : غصب الكتاب ككانت قيمتو تساكم مئة لاير كبعد ساعة أصبحت تساكم تسعوف لاير فتقوؿ 
 أنو يضمن .

الضابط الثامن: إذا غصب األرض كبٌت عليها عمارة أك غرس فيها ٩تبلن نقوؿ يًتتب عليها أمور إذا 
 ٓب يًتاضيا :

 يضمن النقص .-ِ    اس كانقض البناء . اقلع الغر -ُ
 عليو األجرة .-ٓ      عليو التوبة -ْ تسوية األرض . -ّ

الضابط التاسع : إذا كسبت العُت ا١تغصوبة فالكسب للمالك كإف كسب الغاصب كالعُت ا١تغصوبة 
 كسيلة فالكسب للغاصب.

كقطع بو شجران فهي مثاؿ : غصب كلب صيد كصار بو فالصيد للمالك لكن إذا غصب منجبلن 
 للغاصب.

القوؿ الثا٘ب : ذىب بعض أىل العلم : إف ا١تالك ٥تَت بُت األجرة كالكسب كىناؾ قوؿ لشيخ 
 اإلسبلـ أف ا١تالك الغاصب يشًتكاف ُب الكسب بقدر نفعهما .

 الضابط العاشر : إذا عمل الغاصب ُب العُت ا١تغصوبة .
 مثاؿ : نسج الغزؿ نقوؿ يلزمو أشياء .

 يرد النقص إف نقصت العُت ا١تغصوبة .-ِ      ف يرد العُت ا١تغصوبة . أ -ُ
 إذا زادت العُت ا١تغصوبة فالزيادة للمالك .-ّ
 ال أجرة على عملو .-ْ

 الضابط اٟتادم عشر: ٬تب على الغاصب أف يضمن العُت ا١تغصوبة كلو صور:
 الغاصب النقص .الصورة األكٔب: نقص العُت مثبلن : غصب كيس رز كأخذ منو يضمن 

الصورة الثانية : نقص القيمة باختبلؼ الصفة: مثبلن : لو غصب عبدان كظهر الشيب فيو كنقصت 
 قيمتو يضمن .



الصورة الثالثة : نقص السعر مثاؿ: غصب سيارة كاف سعرىا عشرة آالؼ ٍب ردىا كأصبحت تساكم 
 ٙتانية آالؼ فنقوؿ فيو خبلؼ:

 ف السعر ليس بعمل الغاصب.القوؿ األكؿ: ا١تذىب : ال يضمن أل
القوؿ الثا٘ب:أف نقص السعر يضمنو الغاصب للقاعدة (ليس لعرؽ ظآب حق) كىذا اختيار شيخ 

 اإلسبلـ.
 الصورة الرابعة : النقص بسبب اٞتناية عليو فنقوؿ يضمن .

 مثاؿ: غصب السيارة ٍب صدـ هبا نقوؿ يضمن النقص.
 ىذا ال ٮتلو من: الصورة ا٠تامسة : إذا نقصت صفة كزادت صفة

 أف تكوف الصفة اليت زادت من غَت جنس األكٔب: فنقوؿ يضمن الصفة الناقصة .-ُ
 أف تكوف الصفة الثانية من جنس األكٔب .-ِ

لاير .كبعد ذلك تعلم  َٗمثاؿ : غصب رقيقان ككانت قيمتو مئة لاير ٍب نسي فأصبحت قيمتو 
 دت أقل فإف يضمن النقص .فأصبحت قيمتو مئة لاير نقوؿ ال يضمن إال إذا عا

 الضابط الثا٘ب عشر :إذا خلط الغاصب العُت ا١تغصوبة بشيء آخر تقوؿ ينقسم إٔب قسمُت:
 أف ٮتلط العُت ا١تغصوبة ٔتا تتميز بو مثالو: خلط الشعَت بالرب نقوؿ ٬تب على الغاصب أمور :-ُ
 أف ٯتيز العُت ا١تغصوبة من غَتىا .-أ

 أف األجرة عليو .-ج           أف يرد العُت با١تغصوبة . -ب
 كعليو ضمن النقص .-د
 أف ٮتلط العُت ا١تغصوبة بشيء ال تتميز عنو . مثالو:زيت بزيت نقوؿ ٖتتو فرعاف .-ِ
 أف ٮتلط ا١تغصوب بشيء ال يتميز عنو كٯتاثلو ُب الصفة نقوؿ لو مثل ملكو . -أ

 نقوؿ: يتشاركاف بقدر مليكهما . أف ٮتلط ا١تغصوب بشيء ال تتميز عنو كال ٯتاثلو ُب الصفة-ب
الضابط السادس عشر: ُب األيدم ا١تًتتبة على يد الغاصب إذا انتقلت العُت ا١تغصوبة إٔب شخص 

 غَت غاصب ٍب تلفت عند ىذا الشخص فنقوؿ عندنا أمراف :
 قرار الضماف.-ِ            ا١تطالبة بالضماف .  -ُ

 وؿ للمالك أف يطالب الغاصب أك من تلفت عنده .أما األمر األكؿ كىو ا١تطالبة بالضماف نق
 األمر الثا٘ب : قرار الضماف : كىو من يستقر عليو الضماف نقوؿ على الغاصب إال ُب حالتُت .

 اٟتالة األكٔب : أف يكوف من انتقلت إليو اليد عآب بالغصب . -
 اٟتالة الثانية: أف يكوف من انتقلت إليو العُت ضامن بكل ماؿ. -

 ط السابع عشر : ما كيفية الضماف : نقوؿ ا١تثلي يضمن با١تثل كالقيمي بالقيمة .الضاب
ا١تثلي / كىو كل مكيل أك موزكف ال صناعة فيو مباحة يصح السلم فيو القيمي ما عدا ا١تثلي فهم 



 يضيقوف ُب ا١تثلياف كيوسعوف ُب القيميات كىذا رأم اٟتنابلة كالشافعية.
مالو مثل ُب األسواؽ كالقيمي ما ليس لو مثل ُب األسواؽ كىذا رأم اٟتنفية القوؿ الثا٘ب : أف ا١تثلي 
 كشيخ اإلسبلـ كىذا األقرب .

 الضابط الثامن عشر: ٚتيع تصرفات الغاصب اٟتكمية باطلة سواء ُب العبارات أك ا١تعامبلت .
 القوؿ الثا٘ب : أف تصرفات الغاصب تنقسم إٔب قسمُت .

كالضماف  : إذا غصب الثوب كصلى نقوؿ صبلتو باطلة مع اإلٍب  ؿ ُب جانب العبادات : مثا -ُ
 كالتوبة .

العلة : أف النهي ال يعود إٔب ذات ا١تنهي عنو كال إٔب شرطو ا١تختص كإ٪تا يعود الشرط إٔب غَت 
 ا١تختص فبل تقتضي الفساد.

فالتصرؼ  ُب جانب ا١تعامبلت : إف كاف الثا٘ب عآب فالتصرؼ باطل كإف كاف الثا٘ب جاىل-ِ
 صحيح .

 قاؿ بعض العلماء : إف أمكن إبطاؿ العقد كسهل أبطلناه كإذا ٓب ٯتكن فإنو ٯتضي كيضمن الغاصب.
 الضابط التاسع عشر : إذا إتر الغاصب ُب العُت ا١تغصوبة ففيو خبلؼ بُت أىل العلم .

ثل كىذا اختيار القوؿ األكؿ : ا١تذىب أف الغاصب كا١تالك شريكاف ُب الربح لكل كاحد نصيب ا١ت
 شيخ اإلسبلـ كدليلو.

لوركد ذلك عن عمر رضي اهلل عنو ١تا أقرض أبو موسى رضي اهلل عنو ابٍت عمر من ماؿ الفيء 
 فجعل عمر الربح بينهما مناصفة بينهما كبُت ا١تسلمُت .

 الضابط العشركف : إذا اختلف ا١تالك مع الغاصب فاالختبلؼ لو صور :
ا ُب قيمة العُت مثاؿ: قاؿ ا١تالك غصبت كتابان قيمتو مئة لاير قاؿ الغاصب : الصورة األكٔب: أف ٮتتلف

.  قيمتو ٙتانوف لاير فالقوؿ قوؿ الغاصب ألنو غاـر
 الصورة الثانية : أف ٮتتلفا ُب قدرة العُت ا١تغصوبة .

 مثا٢تا : قاؿ ا١تالك عفيت كتابُت قاؿ الغاصب كتاب كاحد فالكبلـ فيها كالصورة األكٔب.
 صورة الثالثة : أف ٮتتلفا ُب الصفة .ال

مثا٢تا : قاؿ ا١تالك : غصبت (بران جيدان ) قاؿ الغاصب بل بران متوسطان الكبلـ فيها كالكبلـ ُب 
 الصورة السابقة.

 الصورة الرابعة : إذا اختلفا ُب رد العُت ا١تغصوبة فالقوؿ قوؿ ا١تالك ألف األصل عدـ الرد .
 ُب عيبو فالقوؿ قوؿ ا١تالك ألف األصل السبلمة. الصورة ا٠تامسة: إف اختلفا

((((((()))))))) 
 



 
 (((عاجل)))

 أصحاب الفضيلة
صلية كا١تدعى ألدىا الذين ٖتت حضانتها االلدم مدعية أردنية ٤تكـو ٢تا باٟتضانة تطلب إقامات أك

صور مصدقة  صل ْتجة أهنم على كفالتو كيستعد بإحضار (برنت ) ٢تم معألعليو كالدىم يرفض تسليمها ا
 مور...ألكيقوؿ أهنا تغنيهم ُب ٚتيع ا

 ما الرأم؟؟
 ىذا من عمل قاضي التنفيذ

لكنها رافعة عليو دعول مطالبة ٔتستندات ُب  ىي ٤تكـو ٢تا باٟتضانة قبل سنة لدل قاض آخر 
 ا١تسائل الزكجية..

 حواؿ الشخصيةألكىي تنظر لدينا ُب دكائر ا
 مثل ىذه ال ٖتتاج ٟتكم ؛

 
الوثائق الرٝتية تكوف بيد أصحاهبا فقط أك كٕب األمر بالنسبة للصغار ؛ كما داـ أهنم  فاألصل أف

  ْتضانتها فهي ا١تسئولة عنهم ؛ كرخص اإلقامة تكوف معها ؛ كال مصلحة من بقائها مع كالدىم.
 

  كأما الصور ا١تصدقة فبل تكفي ُب بعض اٞتهات كيطلبوف األصل .
 

 شرطة للتسليم كاإلفادة فقط .كمثل ىذه يكتفى ٓتطاب موجو لل
 

  (إالَّ)
 

 إف ظهر لك ما يريب من ىذا الطلب ؛ ككاف ٖتفظ كالدىم ُب ٤تلو فللحديث باب آخر .
((((((()))))))))) 

ىل الرئيس ا١تكلف اداريا ٯتلك التهميش على صك بانتقاؿ ا١تلكية بعد إفراغو من كاتب العدؿ كقد 
 ك خلفو بالتهميشجاء قرار اللستئتلف بالزاـ الرئيس ا

 الرئيس ا١تكلف يقـو بكل عمل رئيس احملكمة
 ش سعد

 



 كيف يهمش على صك
 ككاتب العدؿ ىو الذم افرغ

 الذم يهمش على الصك ىو كاتب العدؿ
 لعلك تقصد يهمش على السجل

لعلو يقصد التهميش على السجل ؛ أك يقصد التهميش على صك ا١تلكية بعد تصديق حكم ُب 
 وه .اإلذف ببيع أك ٨ت

 
لكن من يكلف برئاسة ٤تكمة فيقـو بالعمل اإلدارم كالقضائي معان ؛ كأما الرئيس ا١تكلف (إداريان 

 فقط) فهذه بدعة حادثة !
  ككل ىذا ال يسمى هتميشا

  بل يسمى نقل التهميش
 كأنتم أعرؼ

 طبعا
 االحتماؿ الثا٘ب بعيد الف ا١توضوع فيو كاتب عدؿ

البعض من القضاة كاف ٭تيل صك اإلذف أك صك اٟتكم إٔب كاتب ليس بعيدان ذلك االحتماؿ ألف 
 العدؿ كىو من يتؤب إجراءات اإلفراغ ؛؛؛

 (حسم ذلك الحقان)       
((((((()))))))) 

١تهرب ٦تنوعات  ىل يرد ُب احملاكم غَت الشرقية مطالبات للمدعي العاـ بطلب اٟتكم بغرامة ٚتركية 
 باجراء من عندىا غرامة اٞتمارؾ تطبق ال للسعودية اـ اف 

 ٓب يردنا مثل ذلك هنائيان ؛
 كىذا ىو الصحيح ألف احملاكم ليست اٞتهة ا١تختصة بتطبيق ىذه الغرامات بل ٞتنة ٥تتصة .
اف يقيم  غريب عندنا ا١تدعي العاـ يطالب هبا كُب نظاـ االجراءت جعل النظاـ للمدعي العاـ 

 ؾ مايفيد اف التطبيق اٟتاجة الثبات االدانة شرعا قبل تطبيق الغرامةكٓب يرد ُب نظاـ اٞتمار  الدعوم اٞتزائية 
اف الغرامات اٞتمركيو ٖتكم فيها ٞتنو خاصو كقداطلعنا على كثَتمن  الواقع كحسب النظاـ للجمارؾ 

 احكامها عندما تردنا ا١تعاملو لتدقيق حكم ثبوت االعسار
((((((())))))))) 

نسيو سافر هنائي اثناء نظر الدعول كتوجهت عليو اليمُت يامشائخ مدعى عليو اجنيب تركي اٞت
 فمالعمل ىل ٗتاطب السفارة لتحليفو اـ يصرؼ النظر؟؟



_______________ 
 

ال توجد اتفاقيات ٗتوؿ اإلنابة القضائية ، كأما التحليف عند السفارة ىناؾ ؛ فكيف يكوف ذلك ! 
٘تلك السفارة ىناؾ صبلحية طلب مواطن تركي ىل تصح إنابة السفارة هبذا اإلجراء القضائي ؟ كىل 

 لتحليفو ؟
 

 ! ٣ترد تساؤالت 
  سيادة القضاء السعودم ٤تصور با١تواطنُت السعوديُت أك رعايا الدكلة األجانب ا١تقيمُت على أراضيها

من نظاـ ا١ترافعات استثناء بعض حاالت األجانب الذين ليس ٢تم ٤تل إقامة داخل  ِٕكُب ا١تادة 
 السعودية

((((((()))))))))) 
  فهرسة نظاـ ا١ترافعات اٞتديد كالئحتو سائبل اهلل اف ينفع هبا

 
http://goo.gl/pqzctn 

 
 بعد اختصار الرابط

 
((((((())))))) 
  السبلـ عليكم

 صباح ا٠تَت مشاٮتنا
  لو تكرمتو

  سكنيةٖتويل االرض من زراعية أب 
 ماإلجراءات ُب ذلك

 
 خطاب للبلدية

 كموافقة الزراعة كالبنك الزراعي
 التنسى سرياف مفعوؿ الصكُت

 موافقة البلدية مرتبطة بسرياف مفعوؿ الصكُت
ليس عليك سول اإلفادة بسرياف الصكُت كعدـ كجود مبلحظات عليهما من كاقع السجبلت 

http://goo.gl/pqzctn
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 لديكم
 سكٍت شكلت لو ٞتنة لدراستو بأمر ساـالتحويل من زراعي أب  موضوع  كللعلم 

(((((((())))))))) 
يا مشايخ ىل ىبة األب ألبنائو تدخل ضمن مسألة أف للذكر مثل حظ األنثيُت أـ أف ا٢تبو ٗتتلف 

 ك٬تب فيها ا١تساكاه
 ماىو القوؿ الراجح؟

  شيخ أسامة ُب ا١تسألة القوالف
القولُت كالًتجيح بينهما كال يكفي التقليد ُب القضاء كىذا يرجع الجتهادكم ُب ا١تسألة كالنظر ُب أدلة 

 بل ال ٬توز .
شكرا لك ياشيخ حسن على ىذه النصيحو كأعلم ذلك جيدا كلكن سؤإب كاف عن القوؿ الراجح 

 على ا١تذىب
 كالذم ال ٯتكنو االجتهاد كال يستطيع الًتجيح ماذا يعمل ؟

  شيخ أسامة ُب ا١تسألة القوالف
دكم ُب ا١تسألة كالنظر ُب أدلة القولُت كالًتجيح بينهما كال يكفي التقليد ُب القضاء كىذا يرجع الجتها

 بل ال ٬توز .
..........  

 كفقك اهلل فضيلة الشيخ
 

 األقواؿ كالقضاء هبا . التقليد ُب تنزيل األحكاـ على الوقائع ٮتتلف عن التقليد ُب 
 كالقوؿ بعدـ اٞتواز ٤تل نظر كبَت .

ؼ: "كاختار ُب اإلفصاح كالرعاية: أك مقلدان. قلت: كعليو العمل من مدة طويلة، كإال قاؿ ُب اإلنصا
 تعطلت أحكاـ الناس".

قاؿ ُب الفركع : قاؿ شيخنا: كأكثر من ٘تيز ُب العلم من ا١تتوسطُت إذا نظر كتأمل أدلة الفريقُت 
أف عنده ما ال يعرؼ جوابو  بقصد حسن ، كنظر تاـ ترجح عنده أحد٫تا: لكن قد ال يثق بنظره بل ٭تتمل

كالواجب على مثل ىذا موافقتو للقوؿ الذم ترجح عنده ببل دعول منو لبلجتهاد كمجتهد ُب أعياف 
 ا١تفتُت كاألئمة إذا ترجح عند أحد٫تا: قلده.

أرل خصاؿ القضاء ٕتتمع اليـو ُب أحد ، فإذا اجتمع منها ال 》قاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل:
 .《أف يؤب : العلم كالورع خصلتاف ُب رجل رأيت

كرعا ، فبالعقل يسأؿ ال فإف ٓب يكن الرجل عا١تا كرعا ، فليكن عاؽ 》قاؿ ابن حبيب رٛتو اهلل :



 .《كبالورع يعف
 .ُِٕ/ُانظر ا١تفيد للحكاـ 

على كل حاؿ االجتهاد ا١تشًتط توفره ُب القاضي ليس االجتهاد ا١تطلق أك االجتهاد ُب ٚتيع أحكاـ 
 الدينالشرع كمسائل 

  بل إف توفر ملكة الفقو كلو بالقوة القريبة يكفي ألف االجتهاد يتجزأ ك٭تصل ُب آحاد ا١تسائل
كالقدر الواجب ُب اجتهاد القاضي كا١تفيت ىػو استفراغ الوسع ُب طلب اٟتكم الشرعي ُب النازلة اليت 

 تصدل لنظرىا
((((((()))))))) 

 مشاٮتنا صبحكم اهلل با٠تَت
 استفسار

قضية حقوقية غيايب ٍب حضر ا١تدعى عليو كاعًتض بربوية العقد كأحضر الكفيل يشهد  حكم ُب 
 بذلك ، كٓب ٭تضر ا١تدعي مع تبليغو با١توعد ُب ىذه اٟتالة مالعمل ، كلكم جزيل الشكر .

 الكفيل لو مصلحة هبذه الشهادة
 صحيح

 لكن الدائن معركؼ بالعقود الربوية
 ادةكقد يأٌب ا١تدعي كيصادؽ على الشه

 فما اٟتل
 ٖتفظ ا١تعاملة حىت يراجع ا١تدعي بعد اثبات اعًتاض ا١تدعى عليو دكف الشهادة

 صحيح
 لكن الدائن معركؼ بالعقود الربوية

 كقد يأٌب ا١تدعي كيصادؽ على الشهادة
 فما اٟتل

 
......... 

الربوية تصادر اذا حضر ا١تدعي كصادؽ على العقد ٖتكم بكامل ا١تبلغ راس ا١تاؿ للمدعي كالزيادة 
 لبيت ا١تاؿ اك تصرؼ بأمور ا٠تَت

(((((()))))))))) 
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=ُّ&IDd=َٖٓ 

 رابط ْتث ابن خنُت حوؿ دعول الولد على كالده

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=31&IDd=508


(((((())))) 
 pdfشرح النظاـ الشامل باحملاكم 

 
https://db.tt/GnlpAyَs 

 
 

 أخوكم /
 أٛتد الشايع

(((((()))))))) 
 
 

يامشائخ مدعى عليو اجنيب تركي اٞتنسيو سافر هنائي اثناء نظر الدعول كتوجهت عليو اليمُت 
 حليفو اـ يصرؼ النظر؟؟فمالعمل ىل ٗتاطب السفارة لت

---'''-''--------- 
 
 كقضي عليو؟؟ال داء اليمُت عد ناؾألٯتكن تبليغو بتوجو اليمُت عليو كأنو إٓب ٭تضر ال أ

 
 سيما كىو قد حضر بعض اٞتلسات كما فهمت..ال يتوجو ىذا اإلجراء ُب حقو ، ال أ

كقدـ بينو كمبيالو  ع بانو كسيط ادعى عليو بانو كفيل غاـر الخر ُب مبلغ مإب كانكر ىو الكفالو كدف
 كانكرىا الشاىداف اللداف شهدا عليها فافهمتو اف لو ٯتينو

بعد ما ٖترر ُب الضبط ما يتعلق بسفره إٔب بلده ٓتركج هنائي من كاقع خطاب اٞتهة ا١تختصة ؛ 
عى عليو ُب فتحكم برد الدعول لعدـ البينة كأف لو ٯتُت خصمو مىت ما حضر مع التوصية بإدراج اسم ا١تد 

 ُب حاؿ عودتو للمملكة مستقببلن . اإلشعار با١تراجعة ؛  -نظاـ ا١تطلوبُت 
لكن تركيا ليست منها كلك اف تستخلف ٤تاكم الدكلو اليت لو عنواف فيها كتطلب ٯتينو ُب ذلك لكن 

 ليس كما ُب االتفاقية العربية تكتب مباشرة للقاضي ا٪تا عن طريق العدؿ ٍب ا٠تارجية
 شيخ صاّبنعم يا 

 
  بعد مراجعة النت

 كجدت اآلٌب /

https://db.tt/GnlpAy0s
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 اتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائي
 

ُب دكرة انعقػاده  ُّٖٗ/ْ/ٔ) ا١تؤرخ ُكافق عليها ٣تلس كزراء العدؿ العرب ٔتوجب قراره رقم (
 العادم األكٔب.

 
عدا كل من (ٚتهورية " الرياض" من قبل ٚتيع الدكؿ األعضاء  ُّٖٗ/ْ/ٔكقعػت االتفػاقػية بتاريخ 

 ٚتهورية القمر االٖتادية اإلسبلمية). -مصر العربية 
 

) ٕٔ، كذلك تطبيقا لنص ا١تادة ( ُٖٓٗ/َُ/َّدخلت االتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 
 منها:

 
 الدكؿ ا١تصدقة

 
 ُّٖٗ/ُُ/ِٖدكلة فلسطُت بتاريخ  -ُ
 
 ُْٖٗ/ّ/ُٔٚتهورية العراؽ بتاريخ  -ِ
 
 ة اليمنيةاٞتمهوري -ّ
 
 ُْٖٗ/ْ/ُّٚتهورية اليمن الدٯتقراطية الشعبية بتاريخ     
 
 ُْٖٗ/ٔ/ُُاٞتمهورية العربية اليمنية بتاريخ     
 
 ُْٖٗ/ُُ/ِٔٚتهورية السوداف بتاريخ  -ْ
 
 ُٖٓٗ/ٔ/ُٕاٞتمهورية اإلسبلمية ا١توريتانية بتاريخ  -ٓ
 



 ُٖٓٗ/ٗ/َّاٞتمهورية العربية السورية بتاريخ  -ٔ
 
 ُٖٓٗ/َُ/ِٚتهورية الصوماؿ الدٯتقراطية بتاريخ  -ٕ
 
 ُٖٓٗ/َُ/ِٗاٞتمهورية التونسػية بتاريخ  -ٖ
 
 ُٖٔٗ/ُ/ُٕا١تملكة األردنية ا٢تامشية بتاريخ  -ٗ
 

 ُٕٖٗ/ّ/َّا١تملكة ا١تغربية بتاريخ  -َُ
 

 ُٖٖٗ/ُ/ٔاٞتماىَتية العربية الليػبية الشعبية االشًتاكية العظمى بتاريخ  -ُُ
 

 ُٗٗٗ/ٓ/ُُدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة بتاريخ  -ُِ
 

 ُٗٗٗ/ٕ/ِٖسلطنة عماف بتاريخ  -ُّ
 

 َََِ/ُ/ِّدكلة البحرين بتاريخ  -ُْ
 

 َََِ/ٓ/ُُا١تملكة العربية السعودية بتاريخ  -ُٓ
 

 ََُِ/ٓ/َِاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية بتاريخ  -ُٔ
 

االتفاقية بالنسبة للدكؿ اليت صادقت عليها ٤تل االتفاقيات ) منها ٖتل ىذه ِٕككفقا للمادة (
ُب نطاؽ جامعة الدكؿ العربية بشأف كل من: اإلعبلنات كاإلنابات القضائية،  ُِٓٗالثبلث ا١تعقودة عاـ 

 كتنفيذ األحكاـ، كتسليم اجملرمُت.
ٯتينو ُب ذلك لكن لكن تركيا ليست منها كلك اف تستخلف ٤تاكم الدكلو اليت لو عنواف فيها كتطلب 

 ليس كما ُب االتفاقية العربية تكتب مباشرة للقاضي ا٪تا عن طريق العدؿ ٍب ا٠تارجية
============ 

 



 أظنو حل طوكككيل األمد ؛
!  فمرت قرابة ٙتانية أشهر ببل فائدة  أذكر أنٍت خاطبت لغرض تبليغ موعد فقط ١تدعى عليو كوييت 

 .فكيف بًتكيا كاإلجراء ٖتليف ٯتُت 
 

عندما قبل ا١تدعي بالتعامل مع ىذا الًتكي فليتحمل تبعات ذلك . ٨تن ٨تكم ْتسب ا١تتاح اآلف 
 كأما إف ٓب ٭تضر فليس للمحكمة يده ُب ذلك . كنعلق الباقي إٔب حُت حضوره إف حضر ؛ 

 تنيبو ُب ا١توضوع اما تركيا فهذا اٟتل النظامي الكويت فيها انابو تكتب منك للمحكمة علي طوؿ 
 ٢تا

ككاف ىو يًتدد كثَتان على السعودية فلذا  ا١توضوع كاف متشعبان ك٭تتاج إٔب مناقشات للمدعى عليو ؛ 
  رأيت أف األنسب ٣ترد تبليغو با١توعد .

 
تركيا إف ٓب تكن ٢تا معنا اتفاقية قضائية فبل نضمن تعاكهنا فيما يكتب ٢تا ؛ كا١تكاتبات ا٠تارجية 

 مداىا طويل جدان .
 

 فكل ا٠تيارات متاحة. كعمومان 
تصاغ اليمُت ا١تطلوبة  اذا عرؼ عنوانو ُب بلده على كجو التحديد  بالنسبة للمدعى عليو الًتكي 

كيطلب من قاضي البلد اك الناحية احضاره كٖتليفو  كيبعث هبا لوزارة ا٠تارجية عن طريق كزارة العدؿ 
 اليمُت ا١تطلوبة

 
((((((()))))))) 

كة ٧تم فموظف الشركة عندما حضر ١توقع اٟتادث قاؿ أف ىذا حادث دعول من ا١تدعي ضد شر 
غَت صحيح كصورم من أجل اٟتصوؿ على مبلغ التأمُت يطلب اٟتكم على الشركة بدفع تلفيات السيارة 

 بسبب اٟتادث كقدرىا عشرة أالؼ لاير ما رأيكم ىل الدعول صحيحة كىل ادخل ا١تركر ُب ا١توضوع ؟
=========== 

 
  كة اٝتها الرٝتيىذه الشر 

  (٧تم ٠تدمات التأمُت)
كعملها ىو  كىي مرخصة من مؤسسة النقد ؛ كتعود ملكيتها لشركات التأمُت العاملة ُب ا١تملكة ؛ 

 معاينة اٟتوادث كإعداد تقارير تندرج ُب أعماؿ خرباء التأمُت .



 
كالدعاكل  التنفيذية ؛  شركات التأمُت كلها خاضعة لنظاـ مراقبة شركات التأمُت التعاك٘ب كالئحتو

ضدىا تنظر ُب ٞتنة الفصل ُب ا١تنازعات كا١تخالفات التأمينية كليست من اختصاصات القضاء العاـ كاهلل 
 أعلم .

(((((())))))))) 
 مشاٮتنا صبحكم اهلل با٠تَت

 استفساراف
أقوؿ  األكؿ : عند النطق باٟتكم ُب القضايا اٟتقوقية ىل تعرض القناعة من عدمها أـ مباشرة

 كأفهمت الطرفُت بطرؽ االعًتاض كأف ٢تما ثبلثُت يوما الستئناؼ اٟتكم .
الثا٘ب : حكم ُب قضية حقوقية غيايب ٍب حضر ا١تدعى عليو كاعًتض بربوية العقد كأحضر الكفيل 

 يشهد بذلك ، كٓب ٭تضر ا١تدعي مع تبليغو با١توعد ُب ىذه اٟتالة مالعمل ، كلكم جزيل الشكر .
 يار الثا٘ب.األكؿ: ا٠ت

 الثا٘ب: تواصل النظر ُب القضية.
((((((()))))))))) 

  أصحاب الفضيلة
 

  من باب استطبلع العمل ُب احملاكم ؛؛
 

  ما العمل لديكم فيما ٮتص إثبات ا٢تجر (إهناء من طرؼ ا١ترأة ال دعول) ؛؛؛
 

 ىل ينظر ٢تذا الطلب لديكم أك ال ؟
 ثباتإلأليس قد منع ىذا ا

 ساـ ؛صحيح كفيو أمر 
 

كقد يكوف فيها ٥ترج ما أك مكاتبة  لكن ال يزاؿ يرد لبعض مكاتب الضماف صكوؾ ُب ذلك ؛ 
 متأخرة ! السيما كأف األمر السامي جاء ٣ترد إقرارو لعمل سابق للمحاكم .

 ثبات..فإف كاف الضماف فقد عوِب ..إلشيخنا أعتقد يعتمد على مالسبب ُب إخراج ىذا ا
((((((())))))))) 

اف الشهود اعضاء الفرقة القابضة ىل ٬تب كتابة كامل معلوماهتم كسائر الشهود اـ يكتفى اذا ك



 باالسم كالسجل ا١تد٘ب ؟
 حيث اف احدىم ذكر ٕب انو ٮتشى على نفسو

 التعليمات ُب ضبط الشهادة ٓب تستثٍت احدا
 تكتب ُب الضبط فقط دكف الصك

((((((()))))))) 
 عى عليو ام الدائن اـ البد من االشهاددعول االعسار ىل تكفي مصادقة الد

---- 
إذا أقر الدائن بإعسار ا١تدين، فيثبت إعساره ُب مواجهة الدائن ا١تقر فقط دكف غَته من الدائنُت، 

 كيلـز بإنظاره إٔب ميسرة، كالحاجة للبينة .. كقد نص صاحب الكشاؼ على ذلك ،،
((((((())))))))) 

احد أطراؼ الدعول فيعد اٟتكم ُب حقة حضوريا فهل  عاجل إذا هتيئت الدعول للحكم كغاب
 تبعث نسخة من صك اٟتكم لو لتقدٙب اعًتاضة اـ ال كماىي ا١تادة اليت اشارت لذلك

 اٞتديد ال بل تودع نسختو ُب ملف الدعول
 ؟(((((((((())))))))

 يامشايخ صبحكم اهلل با٠تَت
 لدم دعول بُت أختُت ُب منزلُت كرثتاه من أمهما

 ِكٓب توقف البيت رقم  ُتقوؿ أمي أكقفت البيت رقم  كاحدة
 ُكٓب توقف البيت رقم  ِكالثانية تقوؿ أمي أكقفت البيت رقم 

 كالدعول إلزاـ بالبيع
............. 

 الدعول ؟ ما صورة 
((((((())))))))) 

حصر اصحاب الفضيلة امرأة توُب كالدىا كليس ٢تا عصبة اال عمها من جهة اب االب ، كُب صك 
الورثة مذكور ٢تا اخوة من االـ كاخوات ،، كٓب يذكر ىذا ا١تعصب ، كىي اآلف تريد الزكاج ،، فهل اخرج ٢تا 

 صكا باثبات ىذا الوٕب ؟
إف شئت أخرجت ٢تا صك اثبات قرابة تنص فيو على الوالية ٍب ٗتاطب مصدر صك اٟتصر لتعديل 

 صكو
(((((((())))))))) 

 ىػ ؟!!!!ُّٕٖـ أك البلئحة على أف اإلحياء البد كأف يكوف قبل ١تاذا ٓب يتم النص ُب النظا



 كأيضا النظاـ القدٙب
 لكن التعاميم تأٌب بالتأكيد على اشراط

  ذلك
كلو عندم نسخة من اٞتريدة لكتبت عليها خطابا إٔب معإب الوزير إما بالتعميم على احملاكم بعدـ 

 الصحةاالشًتاط أك أف ماذكره احملامي األساس لو من 
 
 
 

ٖتديد اإلحياء بوقت ال يكفي فيو تعميم ألنو صلب إشكاالت اٟتجج كلو نص عليو ُب النظاـ أك 
 البلئحة لكاف أقول كأكٔب كلكن السكوت عنو يثَت تساؤالت ؟!!

((((((()))))))) 
  اصحاب الفضيلو

داخبل باالقرارا الوارد  اذا اقر ا١تدعى عليو بدعول ا١تدعي كٓب ينكر منها شيئا ىل يكوف اقراره بالدعول
 كيكوف اٟتكم كاجب النفاذ اـ ال؟ ّالبلئحة رقم  َٕبا١تاد 

 كاف ٬تيب باف ا١تبلغ الذم ُب ذميت صحيح كالمانع لدم من سداده
... 

 ليس ذاؾ .. كىي خاصة بالصلح
(((((()))))) 

 من فتاكل االماـ ٤تمد بن إبراىيم رٛتو اهلل تعأب
 ]باب اٟتوالة[

 
 شركط اٟتوالة ككانت على ملئ فإنو ال يشًتط رضى احملاؿ بل يتبع احملاؿ عليو مطلقان  / مىت ٘تتّّ

ُُْٕ [ِّٔ/ٕ] 
 

 …/ قولو سواء أمكن استيفاء اٟتق أك تعذر ١تطل أك فلس أك موت أك غَتىا ّْ
إذا كاف عا١تان فهو الذم أختار لنفسو أما إذا كاف ٦تاطبل كال يعلم أك مفلسان كٓب يعلم فاألصوؿ 

 تقتضي أف لو الرجوع إذا كاف من األمور اليت قد ٗتفى أما إذا كاف من األمور اليت ال ٮتفى مثلها فبل
ُِْٕ [ِّٕ/ٕ] 

 



 ]باب الصلح[
 

 ٓب يصح… / قولو كإف صاّب عن ا١تؤجل ببعضو حاال ّٓ
ىذه مسألة "ضع ٕب كتعجل" كفيها خبلؼ كالظاىر ما فيو دليل ٯتنع من ذلك كاألصحاب ٯتنعوف 

 ذلكمن 
ُْْٕ [ِّٖ/ٕ] 

 
/ نشعركم بأنو ما داـ أف إهناء اٟتكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمُت كقد ذكرًب أف ّٔ

ا١تدعى عليهم قد عجزكا عن إثبات حصر كرثة مطلق ككرثة منَتة ا١تذكورة أعبله فإنو ينبغي إجراء الصلح 
 عى عليهم أنصافان بينهم على أف يقسم العقار ا١تتنازع عليو بُت ا١تدعُت كا١تد

ُْٕٖ [َِْ/ٕ] 
 

ففي غَت ٤تلو بل يبقى … / أما رأم القاضي نقل السبيل أم الطريق من ٤تلو اٟتإب إٔب غَته ّٕ
 الطريق ُب ٤تلو كال ينقل إال باتفاؽ اٞتميع كرضاىم

ُٕٕٓ [ِّْ/ٕ] 
 

طن كأراد /الذم تستفي بو عن األرض السبالة اليت على الباطن كّتانبها أرض من موات الباّٖ
 …جارىا أف يفتح عليها بابان كصار بينهم نزاع 

فاحكم بينهم ٔتا يظهر لك كٔتا فهمتو من ما تعارؼ عليو الناس فيما قابل أمبلكهم من الباطن كٔتا 
 يظهر لكم من كبلـ أىل العلم كعمل القضاة الذين تولوا قبلكم

ُّٕٔ [ِْٔ/ٕ] 
 

فذان فإنو ٬تب عليو إزالة ما بناه كلو أذف لو جَتانو ألف / إف كاف الطريق الذم أحدث فيو البناء ناّٗ
كأما إف كاف الطريق غَت نافذ كثبت لديكم رضاء أىلو ببنائو فإنو ٯتلكو … اٟتق فيو ٞتميع ا١تسلمُت 

 بذلك ألف اٟتق ٢تم
ُْٕٔ [ِْٕ/ٕ] 

(((((())))))) 
  تنبيهات فقهية قضائية 

 



 الضماف ٭تتاج ٢تا كقد يغفل عنها :كىي عبارة عن أربع مسائل ُب كتاب 
 
  ا١تسألة األكٔب : -
  قاؿ رٛتو اهلل ُب كشاؼ القناع : -

" ( كال ) يصح أيضا ( ضماف األمانات كالوديعة كالعُت ا١تؤجرة ، كماؿ الشركة كا١تضاربة ، كالعُت 
  على ضامنو . ا١تدفوعة إٔب ا٠تياط كالقصاب ك٨تو٫تا ) ألهنا غَت مضمونة على من ىي ُب يده فكذا

كُب عيوف ا١تسائل : ؛ ألنو ال يلزمو إحضارىا كإ٪تا على ا١تالك أف يقصد ا١توضع فيقبضها ( إال أف 
يضمن التعدم فيها ) أم : األمانات فيصح الضماف ؛ ألهنا إذف مضمونة على من ىي ُب يده فأشبهت 

 الغصوب " انتهى بنصو .
 
 ا١تسألة الثانية : -
 كشاؼ القناع :قاؿ رٛتو اهلل ُب   -

" ( كيصح ضماف نفقة الزكجة ، مستقبلة كانت أك ماضية ) ١تا تقدـ ( كيلزمو ) أم : الضامن ( ما 
يلـز الزكج ) على ما يأٌب ( كلو زاد على نفقة ا١تعسر ) من نفقة ا١توسر أك ا١تتوسط ؛ ألنو فرعو كقاؿ 

الزيادة على ذلك تسقط باإلعسار ." انتهى القاضي : إذا ضمن النفقة ا١تستقبلة لزمو نفقة ا١تعسر ؛ ألف 
 بنصو .
 
 ا١تسألة الثالثة : -
 قاؿ رٛتو اهلل ُب كشاؼ القناع : -

" ( كإف ادعى الضامن : أنو قضى الدين ) عن ا١تضموف ( كأنكر ا١تضموف لو ) ذلك ( كال بينة ) 
لى مضموف عنو ) كلو للضامن بالقضاء ( كحلف ) ا١تضموف لو أف الضامن ٓب يقضو ( ٓب يرجع ضامن ع

  أذنو ؛ ألنو ٓب يأذنو إال ُب قضاء مربئ كٓب يوجد كللمضموف لو مطالبة الضامن كاألصيل .
 

( كلو صدقو ) أم : صدؽ ا١تضموف عنو الضامن ؛ ألف ا١تانع من الرجوع تفريط الضامن ، حيث إنو 
لو اٟتق بعد ذلك من قضى بغَت بينة ، كذلك مشًتؾ بُت التصديق كالتكذيب فإف استوَب مضموف 

الضامن رجع على ا١تضموف عنو ٔتا قضاه عنو ثانيا لرباءة ذمتو بو ظاىرا قالو القاضي كرجحو ُب ا١تغٍت 
كالشرح كفيو كجو كيرجع باألكؿ ؛ للرباءة بو باطنا ( إال أف يكوف ) قضاء الضامن الدين ( ْتضرتو ) أم : 

عنو ؛ ألنو ىو ا١تفرط بًتؾ اإلشهاد ( أك ) إال إف حضرة ا١تضموف عنو فللضامن الرجوع على ا١تضموف 
 ثبت القضاء ( بإشهاد ) بأف أشهد الضامن بينة عادلة فلو الرجوع ." انتهى بنصو .



 
 ا١تسألة الرابعة : -
 قاؿ رٛتو اهلل ُب كشاؼ القناع : -

 [ من الضامن ( كأنكر ّْٕ" ( كإف اعًتؼ ا١تضموف لو بالقضاء ) أم : االستيفاء ] ص: 
ا١تضموف عنو ٓب يسمع إنكاره ) ؛ ألف ما ُب ذمتو حق ا١تضموف لو فإذا اعًتؼ بالقبض من الضامن فقد 
اعًتؼ بأف اٟتق الذم لو صار للضامن ( فيجب أف يقبل إقراره لكونو إقرارا ُب حق نفسو ) ." انتهى 

 بنصو .
((((((()))))))))) 

 
 

ده علما بانو تزكج بامرأة اجنبية بوجود شخص لديو خطاب من األحواؿ يطلب إثبات بنوة ألكال
كليها األب ك شاىدين كٔتهر مسمى كالذم تؤب العقد رجل غَت مصرح لو با١تاذكنية كىي االف متزكجة 
برجل اخر بنفس الطريقة كتدعي طبلقها من زكجها السابق كىو يريد إثبات صلة الزكجية كٓب يطلقها 

الزنا مع زكجها اٞتديد كىي تنكر دعول ا١تدعي العاـ كتقوؿ بأهنا كلديها قضية جنائية يتهمها ىذا الزكج ب
طلقت كتزكجت زكاج شرعي غَت نظامي مااٟتل ُب القضية ىل انتظر هناية القضية اٞتنائية اـ أرد طلبو كال 

 اثبت لو شيئا لكوف ا١تسالة فيها التباس
ظر فيو الف ا١تتفق عليو اف االكالد اثبات بنوة اـ اثبات زكجية فاالكؿ ين ىل الطلب ا١تقدـ لفضيلتكم 

اكالده كاف كاف الثا٘ب فارم اف تنظر دعوم منو ضدىا بطلب استمرار عقد الزكجية بينهما اما الدعوم 
 ال توقف لوقت ٤تدد اال لتوقفها علي دعوم جزائة اخرم   اٞتنائية فاظن 

اـ خارجها ا١تسألة شائكة جدا  كىل ًب الزكاج داخل ا١تملكة ىل ادارة اال حواؿ تطلب اثبات البنوة 
 حو٢تا كتوجد اسألة كثَتة 

 نعم تطلب ُب بعض االحواؿ الغَت كاضحة لديها
 صحيح تطلب لكن ا١تقصود ىل طلبت ُب ىذه القضية بالذات

(((((((((()))))))))))) 
 تغيَت مصرؼ الوقف

 
 ) َُِٕٓفتول رقم ( 

 بعده، كبعد:اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء على ما كرد إٔب ٝتاحة ا١تفيت العاـ من قاضي 



 َُّْ/ٓ/ِٓ) كتاريخ  ُ ٤َُٕٔتكمة البكَتية العامة فضيلة الشيخ: عبد اهلل بن ٤تمد الضالع برقم (
ىػ كقد سأؿ  َُّْ/ٔ/ٔ) كتاريخ ٖٖٓقم (ىػ. كاحملاؿ إٔب اللجنة من األمانة العامة ٢تيئة كبار العلماء بر 

 فضيلتو سؤاالن ىذا نصو:
ٝتاحة الوالد: يتقدـ إلينا بعض احملسنُت الراغبُت ُب توقيف بعض أمبلكهم كصرؼ ريعها ُب كجوه 

 الرب كىو الذم يقـو بتحديد مصرؼ الريع كبعد أف تقـو احملكمة بإثبات الوقفية كالتهميش على
 )ِٕٓرقم: ، الصفحة ِ(اٞتزء رقم : 

صك ملكية العقار ٔتضموف الوقف كمصرؼ ريعو، يتقدـ إلينا الواقف مرة ثانية، كيطلب تعديل 
 مصرؼ الريع من جهة إٔب جهة.

لذا نأمل من ٝتاحتكم حفظكم اهلل إفادتنا ُب ىذا ا١توضوع كنرجو أف يكوف ىناؾ قاعدة شرعية 
غب الواقف ُب حياتو تعديلو أك تغيَته حىت منضبطة ُب مسألة تعديل أك تغيَت مصرؼ ريع الوقف إذا ر 

 يسار عليها ُب ىذا ا١توضوع.
كبعد دراسة اللجنة لبلستفتاء أجابت بأنو إذا كاف الوقف منجزنا فبل ٯتلك الواقف الرجوع عن الوقف 

ة كال تعديل مصرؼ الريع كإذا كاف الوقف معلقنا با١توت فلو حكم الوصية لو أف يرجع فيو أك يغَت فيو بزياد
تصدؽ بأصلو ال يباع كال يوىب كال  أك نقص. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعمر رضي اهلل عنو: 

ركاه البخارم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما. كإذا منع من تغيَت األصل  يورث كلكن ينفق ٙتره 
 فكذا الفرع كىو الشرط فيو.

 كصحبو كسلم. كباهلل التوفيق، كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء

 
 الرئيس  عضو  عضو

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن ٤تمد آؿ الشيخ  صاّب بن فوزاف الفوزاف  أٛتد بن علي سَت ا١تباركي
 عضو  عضو  عضو  عضو

عبد   عبد اهلل بن ٤تمد بن خنُت  ٤تمد بن حسن آؿ الشيخ  عبد الكرٙب بن عبد اهلل ا٠تضَت
 اهلل بن ٤تمد ا١تطلق

((((((())))))))) 
  عاجل

اصحاب الفضيلة امرأة توُب كالدىا كليس ٢تا عصبة اال عمها من جهة اب االب ، كُب صك حصر 
الورثة مذكور ٢تا اخوة من االـ كاخوات ،، كٓب يذكر ىذا ا١تعصب ، كىي اآلف تريد الزكاج ،، فهل اخرج ٢تا 

 صكا باثبات ىذا الوٕب ؟



 ٗترج ٢تا اثباتا بذلك كىو اف كاف كارثا فلو ا١تطالبو باضافتو ُب حصر الورثة نعم
 ال ارل مانعا من ذلك بعد التحقق انو ىو االقرب ٢تا

احسن اهلل اليكم اصحاب الفضيلة ، كىل لو رمز ُب االهناءات اـ اخرجو ضمن صك انقطاع اكلياء 
 ؟

((((((()))))))) 
 يوجب إيداع نصيب القاصر ُب بيت ا١تاؿ باحملكمة ؟يا مشايخ ىل ىناؾ مستند نظامي 

كٓب  بيت ا١تاؿ ٮتتص بامواؿ الغيب كاجملاىيل كا١تفقودين اما القصار فليست من مسئولية بيت ا١تاؿ 
 اقف علي تعميم بذلك لكن رٔتا اجتهادات القضاة ُب ذلك

كا١تعتوىُت استنادا لتعميم  كالغالب من القضاة يفتح حساب باسم احملكمة طرفو اليداع امواؿ القصر 
 ٗ/ت/ُِِٗب  ُِ/ُ/ُُْٓرقم 

(((((((((())))))))))) 
ثوف يوما كٓب ٭تضر كٓب يقدـ الإذا فسخت نكاح ا١تدعية بعوض كالزكج غَت قانع باٟتكم كمضت الث

 اعًتاضو..
 ىل يودع العوض ُب بيت ماؿ احملكمة أـ ماذا؟؟

 كىدايا..علما أنو يشتمل على نقد كأغراض عينية من ذىب 
 نعم تودع ُب بيت ا١تاؿ كيفهم الزكج بذلك كلو طلب استبلمة مىت رغب

(((((((()))))))) 
  السبلـ عليكم

ا١تدعي يطالب الزاـ ا١تدعى عليو بكامل قيمة ا١تتبقي من ٙتن سيارة ًب بيعها بثمن مقسط مع أنو ٓب 
  ٭تل منها إال أربعة أشهر

 
و من اٟتكم بكامل ا١تبلغ حىت الذم ٓب ٭تل بعد كيقوؿ أنو ا١تدعى عليو يقر بالبيع كال مانع لدي

  عسكرم كأف مرجعو سيسدد عنو
 

 فهل ٭تكم عليو بكامل ا١تبلغ ؟
كمآب ٭تل يلـز بدفعو للتزامو بدفعة كموافقتو خصوصا اف كاف ىناؾ  نعم ٭تكم عليو باٟتاؿ ٟتلولو 

 شرط اٟتلوؿ حاؿ التاخَت
 ميع ا١تبلغالشرط غَت موجود لكن ىو ملتـز ّت
 ارم انو يلـز الف اٟتق لو كتنازؿ عنو



  قولو إنو عسكرم كأف مرجعو يسدد عنو !
 

 أخشى من كجود حيلة ما لديهما ؛ فمىت كانت اٞتهات العسكرية تسدد عن منسوبيها!
 ما أكثر اٟتيل لدل أطراؼ القضايا اٟتقوقية إالَّ من رحم اهلل .

سدد ا١تبلغ ألفراد القطاع كقد أخرج صورة من خطاب كٕب يقوؿ أف كٕب العهد حفظو اهلل ىو من سي
  العهد ١ترجعو

 
  كما أف اٟتيلة لو كجدت ١تا صدقوا ُب كبلمهم بأف كامل ا١تبلغ ٓب ٭تل فهم كضحوا األمر ٘تاما

 
 كالذم يظهر ٕب انتفاء اٟتيلة

 كلو أرادكا اٟتيلة لكتبوا عقد جديد ككضحوا فيو حلوؿ ٚتيع ا١تبلغ
امل ا١تبلغ ا١تدعى بو ؛ كييلـز ا١تدعى عليو حاالن ٔتا استحق من األقساط ؛ كأما ما ٓب إذف ييثبت ك

 يستحق فييضَّمن اٟتكم إلزامو بو حاؿ استحقاقو مع بياف كقت االستحقاؽ كمقدار األقساط .
كإف اتفقا على إسقاط األجل كحلوؿ كامل الثمن كأٟتقا للعقد ذلك االتفاؽ كصحح ا١تدعي دعواه 

 صحيفة الدعول خطيان كفق ذاؾ االتفاؽ فبل مانع من اٟتكم ٔتا انتهيا عليو ؛ ألف اٟتق ٢تما .ُب 
((((((()))))))) 

اثبات مساحو جاءت االفاده من االمانو حسب التنظيم كدا كحسابيا كدا كحسب التنظيم اقل بكثَت 
 من حسابيا كاعًتض ا١تنهي قايهما يضاؼ ؟

 # ىل الصك قدٙب ؟
 واؿ؟ أك خاؿ من ا١تساحة كاألطواؿ معان .# ىل فيو أط

 # ىل ٯتكن أخذ ا١تساحة كاألطواؿ من كاقع الطبيعة؟
 فيو اطواؿ فقط كىو قدٙب

 قدٙب قبل عشرين سنو تقريبا
 عشرين سنة ليس قدٯتان ؛

 
  التعليمات كقتها توجب توضيح األطواؿ كا١تساحة كاٟتدكد .

 
 لكن

 



 ُب الصك ال ُب تنظيم البلدية .العربة ىي ُب ناتج األطواؿ ا١تذكورة 
 مىت يكوف قدٯتا ؟

 ىل تضاؼ حسابيا قصدؾ ؟؟
من تنظيم األعماؿ اإلدارية  ٖٔك  ٖٓالقدٙب كالذم فيو إشكاالت ىو ما كاف قبل تطبيق ا١تادتُت 

  ُب الدكائر الشرعية ؛
 

رعات القدٯتة أك صكوؾ خالية غالبان من ٥تاطبة الدكائر أك ذكر اٟتدكد كاألطواؿ كا١تساحة أك بالذ
 مبايعات عقارية كإفراغات فقط... إْب.

 
كإف كاف للمنهي تعديبلت أك  نعم تضاؼ حسابيان من كاقع ما ىو مدكف ُب اٟتجة من أطواؿ ؛ 

 للبلدية تنظيم جديد فلكل حاؿ طريقتها .
منحو من ا١تللك عبدالعزيز لشخص كاصدر عليو اخر ُّْٔعاـ  صك صادر من كاتب عدؿ 

 كاالف ازيل العقار عند اٟتـر كارسلت للخرباء للتطبيق قالو ازيل العقار فمالرام؟ ُُّْعاـ استحكاـ 
 ىل ىي دعول ؟

 نعم
  ما الدعول ؟

  كما طلب ا١تدعي فيها
ا١تدعي صاحب الصك القدٙب يطالب بالتعويض الدم صدر للعقار كاقف طبعا كا١تدعى عليو يقوؿ 

 الصادرة ؟؟اف العقار ٕب ٔتوجب حجة االستحكاـ 
 كل منهما يدعي ملكية االرض

 ىل التعويض صرؼ للمدعى عليو ؟ أك ٤تجوز .
 ٤تجوز

 ىل أزيل العقار هنائيان كما حولو من معآب ك٣تاكرين ؟
 نعم

# يتم التأكد أكالن من صحة الصكوؾ من حيث سبلمة ضبطها كسجلها كإجراءاهتا ؛ كتطلب 
  معامبلهتا إف كجدت.

 
اٞتهة ا١تختصة ْتصر العقارات كالرفع ا١تساحي كا١تصورات اٞتوية كغَتىا ٦تا فيو # تيطلب إفادة 

  ٖتديد ا١توقع ا١تدعى فيو (إف كاف لتحديد العقار على الطبيعة أ٫تية للقضية) .



 
# األصل أف صكوؾ ا١تلكية كاشفة للملكية ال منشيئة ٢تا ؛ فتاريخ الصك األقدـ ليس بالضركرة أنو 

 احبو ىو ا١تالك األكؿ .ىو ا١تقدـ كأف ص
 

 كمىت ككيف درج عليو العقار . # العربة ُب ىذه القضية ىو ٖتديد ا١تالك األكؿ للعقار ؛ 
 

# ا١تدعى فيو عمومان إف تعذر الوقوؼ عليو فننتقل للوصف ا١تنضبط كتسمع فيو البينة عند التناكر ؛ 
حديد قيمتو ليتم إلزاـ السارؽ هبا ؛ ككمثاؿ على ذلك / سارؽ أتلف ا١تسركؽ كتعذر الوقوؼ عليو لت 

فا١تتوجو كاٟتالة ىذه أف توصف كصفان منضبطان ك٬ترل فيو الوجو الشرعي ٍب بواسطة أىل ا٠تربة يتم ٖتديد 
 قيمة ا١تسركؽ الفعلية .

 
# تطلب البينة من الطرفُت لتحديد العقار على الطبيعة كصفتو كحالو... إْب إف اقتضى النظر 

 عقار على الطبيعة .الشرعي ٖتديد ال
 

# عصب القضية ىو التعامل مع الصكُت كإمضاء ما يًتجح منهما ٦تا يثبت من خبللو أف صاحبو 
  ىو ا١تالك األكؿ . كأما ٖتديد العقار على الطبيعة فهذا الحق إف كجدت مصلحة للقضية منو .

 استفسرت عنها فجاءت كبلىا مطابقو لسجبلهتا
 عمل ناظر القضية ىو/

 
  يقالتدق

 كالًتجيح بُت الصكُت .
  يلزمك الًتجيح بينهما ؛؛

 ألهنما صكاف متعارضاف بعد التحقق كالتأكد من كوهنما على موقع كاحد .
 االشكاؿ شيخ شفق اٟتُت كيف اطبق الصكُت على نفس ا١توقع حىت اتاكد انو نفس ا١توقع

 عندؾ/
 

 ٤تاضر ٞتاف حصر العقارات
 ا١تصورات اٞتوية

 ا١تذكورة ُب الصكُتاٟتدكد 



 صكوؾ اجملاكرين
 الشهود من الطرفُت

 عمدة اٟتي
 كبار السن ُب اٟتي

  ...... إْب.
 

 كقبل ذلك ىل كردتك إفادة اٞتهة ا١تختصة ُب التعويض عن ا١توقع نفسو ؟
بينات قائمة كنعترب معها ما يعضدىا كوضع اليد كالتصرؼ كبينة  الصكوؾ  االف ىل يعترب ىذه 

 ارجالداخل كا٠ت
 لنفس العقار كاكدا ذلك طرفا القضية كىل كىل ثبت اهنما 

صاحب الصك القدٙب منحت للمورث ا١تدعي كىي مبٌت حكومي كما ُب صكو كٓب  أرض ا١تدعي 
يعلم الورثو عنها اال قريب جدا جدا جدا كاخرج ا١تدعى عليو صكا على جزء منها كاخرج اخر صكا على 

 عليو كما ذكر ذلك ا١تدعياٞتزء االخر كىناؾ دعول منظورة 
 

 ككتب / شداد بن علي العيسي
 

 
 

 


