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 أوالً اإلجراءات قثم وظر اندعىي:
  ِفْو زلً اٌنضاع ِٓ  آًِ ِىرة ِغاحِ ِؼرّذ ِٓ ِمذَ اٌذػٌٍ ِثْن -وشًوِ-طٍة سفغ ِغاح

ْح ًاٌضًاّا ًاالٔىغاساخ إْ ًجذخ ًّثني فْو ٌٔع االػرذاء حْث احلذًد ًإطٌاي ًادلغاحح اٗمجاٌ

أً أسع وً طشف ًزلً اٌنضاع حذًد ؼذ ِٓ طشيف اٌنضاع ٌّضح سفغ ِغاحِ ُِفضً ًُّ, إْ ًجذ

 .ًٌٔػو اٌزُ ّذػْأواالػرذاء 

  االعرفغاس ػٓ إسع زلً اٌذػٌٍ ىً ىِ ِٓ إساضِ اٌثْضاء احلىٌِْح أَ ال تناء ػٍَ إِش

 ىـ.96/6/0347/ِة ًذاسّخ 0697اٌغاِِ سلُ 

  ػٍَ إِش اٌغاِِ االعرفغاس ػٓ إسع زلً اٌذػٌٍ ىً ىِ يف رلاسُ إًدّح ًاٌغٌْي أَ ال تناء

ًرٌه تاٌىراتح ٌٍجنح اٌرؼذّاخ تاحملافظح أً اٌثٍذّح فئْ ىـ 06/3/0373/َ ًذاسّخ 3/0037سلُ 

وأد ِنيا فْحىُ تظشف اٌنظش ػٓ اٌذػٌٍ ًسفغ أّذّيّا ػٓ إسع ًذغٍّْيا جليح االخرظاص 

 ًاٌغاٌة أهنا اٌثٍذّح.

 

 

 ظشخ اٌذػٌٍ وآذ0ًِإْ مل ذىٓ ِنيا ُٔ
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 اإلجراءات حال وظر اندعىي:ثاويًا 
  -أ

ً
  إذا ادعيا إحياء

 
 كاآلتي:  1تطهة انثيىةف

 ٌرمٌُ  (ًىٌ ِٓ ٌْغد إسع تْذه) اخلاسج طٍة اٌثْنح أًالً ِٓفرُ أحذمها 9وأد إسع تْذ إرا

 .4فاٌمٌي لٌي طاحة اٌْذ تّْْنو ,طاحة اٌْذ تاٌْذ)اٌذاخً( جأة 

 ً9()ِمذَ اٌطٍة 5فرطٍة اٌثْنح أًالً ِٓ ادلذػِ 3ًإرا وأد تْذّيّا ِؼا . 

 فال ختٌٍ ِٓ 0 إْ مل ذىٓ إسع تْذ أحذمها 

 

 أْ ذىٌْ إسع تْذ ثاٌث فئِا أْ 0 -0

 .0تغري خالف فاٌمٌي لٌي طاحة اٌْذ ِغ ديْنوّنىشمها ًال تْنح ذلّا  -

 .6ًذمغُ إسع تْنيّا إْ وأد ٌِطٍح 8ًذلّا تْنح فرغرؼًّ تْنريّاّنىشمها  -

 

                                                           
1
 .اذهل هبنتٌف ًٌحملا رهظم ةعرازملاب ضرؤلل حلصتسملا اهٌف رهظٌ ذإ ‹كرش›ـلاب ىمستو ةعرازملا دلبلا لهأ فرع ًف رثكٌف ةعرازملا ال ءاٌحإلا ةنٌب 
2
 .ةٌلكلاب اهراثآ الو هدٌ لازت الف ,بجومل دٌلا عفر نوكٌف هفلس وأ ةٌضقلا رظان لبق نم ضرألا فاقٌإ متٌ دق ذإ بذلك أٌنما ورد حال نشوء النزاع ٌراد 
 حق ال أنها له ٌمٌنه مع له فهً أحدهما فً ٌد تكون أن:  أحدهما أقسام ثالثة تخل من لم عٌنا تداعٌا إن( "22/122جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 3

 دماء ناس الدعى بدعواهم أعطوا الناس أن لو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنهما هللا رضً عباس ابن روى لما بٌنة تكن لم إذا فٌها لآلخر
ذلك"  إال لك لٌس ٌمٌنه أو "شاهداك والكندي الحضرمً قصة فً وسلم علٌه هللا صلى النبً وقال علٌه متفق علٌه المدعى على الٌمٌن ولكن وأموالهم رجال

ة وإن كان لكل واحد بٌن( "22/154", وجاء فً اإلنصاف للمرداوي )الملك الٌد من الظاهر وألن 188-3/181أخرجه البخاري باب القسامة كتاب الدٌات 
 أوال قال ٌده زوال بعد كان وسواء وعلٌه جماهٌر األصحاب ج وهو المدعً وهو المذهب كما قالٌعنً تقدم بٌنة الخار حكم بها للمدعً فً ظاهر المذهب

 هذا الزركشً المشهور قال هذا الشارح أوال قال منكر بٌنة تسمع ال كما االنتصار فً بٌنة قال الدار لصاحب لٌس للمدعى البٌنة هللا رحمه أحمد اإلمام
 ." المذهب مفردات من المذهب وهو هذا وغٌره هو وغٌره وقال الفروع فً وغٌره وقدمه الوجٌز فً به لؤلصحاب وجزم والمختار الرواٌات من المشهور

 وال ٌتحقق هذا إال فً صور قلٌلة بعد تحري القاضً وسؤال أطراف النزاع وتفحص أجوبتهم. 4
 تحت له ٌترجح ما القاضً ٌُعمل ثم ومن سائغ وهذا شرعً مستندل ولٌس اإلجرائً التنظٌم باب من المدعً بٌنة تقدٌم بل علٌه المدعى بٌنة سماع ٌمنع وال 5

 .البٌنات تعارض باب
6
 فً عٌن فً نفسان تنازع إذا نهأ ذلك وجملة بٌنهما وتقسم فٌتحالفان ٌدٌهما فً العٌن تكون أن الثانً القسم( "22/164الكبٌر البن قدامة ) جاء فً الشرح 

 كل ٌد نأل خالفا هذا فً نعلم ال نصفٌن بٌنهما وجعلت لصاحبه منهما واحد كل حلف بٌنة لهما تكن ولم صاحبه دون له نهاأ منهما واحد كل فادعى أٌدٌهما
 نكل نوإ بنكوله, اآلخر ٌد فً ما ٌستحق منهما واحد كل نأل فكذلك الٌمٌن عن جمٌعا نكال وإن ٌمٌنه مع الٌد صاحب قول والقول نصفها على منهما واحد

 بٌنة حدهماأل كان نوإ صاحبه, بنكول علٌه ردت التً بٌمٌنه أو بنكوله اآلخر ٌد فً وما بٌمٌنه ٌده فً ما ٌستحق نهأل بجمٌعها له قضً اآلخر وحلف أحدهما
 ".بالبٌنة رجحت نهأل علمناه خالف بغٌر بها له حكم اآلخر دون

1
 نوإ خالف, بغٌر ٌمٌنه مع قوله فالقول فأنكرهما لهما بٌنة وال غٌرهما ٌد فً عٌنا تداعٌا إذا الرجلٌن نأ( " 22/182جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 

 هرٌرة أبو روى لما إلٌه وسلمت له نهاأ حلف صاحبه قرع فمن بٌنهما قرعأ عٌنا أعرفه ال حدكماأل هً قال أو صاحبها أعرف ال وقال ٌملكها ال أنه اعترف
 فً تساوٌا نهماوأل داود, أبو رواه كرها أم أحبا الٌمٌن على ٌستهما أن وسلم علٌه هللا صلى النبً فأمرهم بٌنة منهما لواحد تكن لم عٌنا تداعٌا رجلٌن نأ

 ".موته مرض فً غٌرهم له مال ال عبٌدا عتقأ لو كما التساوي عند تمٌز والقرعة ٌدوال  منهما لواحد بٌنة وال الدعوى
8
( 22/186)استعمالهما على تفصٌل ُذكر فً محله انظر الشرح الكبٌر ان األولى إسقاط البنتٌن والثانٌة على القول باستعمال البٌنتٌن وإال فالمذهب فٌه رواٌت 

 فٌجب على القاضً المقلد ونحوه التزام ترجٌح أحد الرواٌات بالدلٌل ثم بناء رواٌات المذهب على ما ترجح وإال كان تقلٌداً مضطربا.
2
 القول بالقسمة". على بٌنهما وقسمت ٌده من العٌن أخذت البٌنتان تستعمل قلنا نفإ بٌنة منهما واحد كل أقام وإن("22/182رح الكبٌر البن قدامه)جاء فً الش 
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 .07فْحىُ ٌو هباٌِطٍح ّنىشمها ًٕحذمها تْنح  -

 .00سهمش هبا ٕحذمها مل ّشجح تئلشاأْ ُّ -

 

 . 04 ِمذَ اٌطٍة(رطٍة اٌثْنح أًالً ِٓ ادلذػِ )فُ 09أْ ذىٌْ إسع خاٌْح ِٓ اٌْذ -9

 
 أو إرثًا  -ب

ً
 :أو ادعً أحدهما شراء واآلخر إحياء إذا ادعيا شراء

 .03وّا عثك ذفظٍْو يف اٗحْاء حْاىاأْ ِٓ آٌد إٌْو إسع ػٓ طشّمو أ ػٍَ رطٍة اٌثْنحفُ

 
  -ج

 
حضر انطرفان تيىة عهً اإلحياء أو اتضح مه انثيىة أن اإلحياء وقع حديثًا إذا مل ي
 ( فيكىن انعمم كاآلتي :هـ1178)تعد عاو 

 فيُ ِٓ واْ االخرظاص ًُّغٍُ جليح رتفغ أّذّيّا ػٓ إسع ًذ0ُ فُ إْ مل ذىٓ إسع تْذ أحذمها

 ِشرتّاً ِنيّا تاٌشجٌع ػٍَ ِٓ تاػو.

 فيُ حىُ ٌو 0ًُّ فْحٍف أْ إسع ٌو ًٌْظ ٌٔخش فْيا حك ًُّ ًإْ وأد إسع حتد ّذ أحذمها

 تأْ جليح االخرظاص زلاعثرو ٌىٌْ إحْائو ًلغ حذّثاً.

  
                                                           

10
 ".بها له حكم بٌنة حدهماأل وكانت ٌده فً العٌن من أنكرهما نفإ( "22/182جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 
11
 ". قرارهبإ ٌرجح لم حدهماأل الٌد صاحب أقر فإن( " 22/182جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 
12
 وخلو متصور حٌنها ٌكون فاإلحٌاء اندثر قد قدٌم إحٌاء   ادعاء حال فً متصور وهذا الٌد من خالٌة وهً محٌاة األرض تكون كٌف وهو قائم استشكال ٌرد 

ما  ( "16/11الشرح الكبٌر البن قدامه ) فً جاء بعده أحٌٌت ولو األول ملك على تبقى المحٌاة األرض أن الفقهاء قرر وقد,  أٌضا متصور الٌد من األرض
 (".حد غٌر أربابهحٌاؤه ألز إال ٌجو )أي حٌاء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواءملك باإل

13
 تحت له ٌترجح ما القاضً ٌُعمل ثم ومن سائغ وهذا شرعً مستندل ولٌس اإلجرائً التنظٌم باب من المدعً بٌنة تقدٌم بل علٌه المدعى بٌنة سماع ٌمنع وال 

 .البٌنات تعارض باب
14
 عدم من العلم أهل قرره لما وذلك اإلحٌاء ادعاء فً تفصٌله سبق ما على الشراء أو اإلرث مدعً من تطلب الملك على الدالة اإلحٌاء بٌنة أن ذلك وجملة 

 تسمع لم زٌد من اشتراها نهأ أحدهما ادعى وإن( " 22/112جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامة ) مالكها من بشرائها البٌنة تشهد حتى الشراء دعوى سماع
 بٌنة بذلك قاموأ ملكه وهً زٌد من اشتراها أنه آخر فادعى عٌن رجل ٌد فً كان متى نهأ ذلك وجملة به البٌنة وتشهد ملكه وهو قولٌ حتى ذلك على البٌنة
 له ٌحكم لم التسلٌم إال ٌذكر لم وإن ٌده فً وهً إال إلٌه ٌسلمها لم نهأل بها له حكم إلٌه وسلمها ٌاهاإ باعه أنه شهدت نإ وكذا مالكها من ابتاعها نهأل بها له حكم
 الٌد". صاحب ٌد زالت فال ٌملكه ال ما ٌبٌعه أن ٌمكن نهأل بها
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 مه تائع واحد -د
ً
 :إذا ادعيا شراء

 .05اٌششػِ مرضَادلجشُ غّغ ِنو ًُّْذخً ًُّممىناً فُّىٌْ إدخاي اٌثائغ فئِا أْ -

 .09فيُ آخش تاٌشجٌع ػٍَ ِٓ تاػوًإِا أْ ّىٌْ إدخاٌو ِرؼزساً فْحىُ ًٕذلّا ششاء ًُّ-

 
 مه وارث وكان مىرث انثائعني واحدًا: -و

ً
 إذا ادعً كم مىهما شراء

 ِنو ًأفيُ آخش  ٌٍّشرتُىُ ْة أحذ اٌثائؼني ًحذه حُفئْ وأد إسع ِمغٌِح ًىِ يف ٔظ

 .تاٌشجٌع ػٍَ ِٓ تاػو

 ُمغُ تؼذ حىُ تئتطاي اٌثْغ ٌىٌْ وً ِنيّا تاع ِامل ّغرمش يف ٍِىو.ًإْ وأد مل ذ 
  

                                                           
ٌاها وال بٌنة لواحد منهما إمن زٌد بمائة ونقدته  اشترٌتهاإذا تداعٌا عٌنا فقال كل واحد منهما هذه العٌن لً  " (22/123جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 15

واحد منهما بنصفها سلمت إلٌهما وحلف لكل واحد منهما على  ن أقر لكلإحدهما سلمها إلٌه وحلف لآلخر ون أقر بها ألإن أنكرهما زٌد فهً له مع ٌمٌنه وإف
 بها لآلخر أقر ثم إنبها الحدهما سلمت إلٌه  ن حلف البائع له ثم أقرإخذها وأقرع بٌنهما فمن خرجت له القرعة حلف وأال ال أعلم لمن هً ن قإنصفها و

 لزمته غرامتها له".
نه أحدهما أن ٌدعً أفٌن مثل ن أقام كل واحد منهما بٌنة بما ادعاه وكانتا مؤرختٌن بتارٌخٌن مختلإو " (22/123جاء فً الشرح الكبٌر البن قدامه ) 16

نه باعها منه أوال وزال ملكه عنها أول لتقدم بٌنته بنه اشتراها فً صفر وشهدت بٌنة كل واحد منهما لآلخر بدعواه فهً لؤلأاشتراها فً المحرم وادعى اآلخر 
 ".فٌكون بٌع الثانً باطال لكونه باع ما ال ٌملكه وٌطالب برد الثمن
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 ائمـــــــــــــمس
 0 ىزه اٗجشاءاخ شاٍِح دلا إرا واْ اٌنضاع ػٍَ جضء ِٓ إسع. إًىل

اٌماضِ ػٍَ اٌطشفني اٌظٍح ػٓ طشّك اخرْاس وً ِنيّا 0 ّغرحغٓ لثً اٌنظش يف اٌمضْح أْ ّؼشع اٌثأْح

 ّشضاه آخش ًِا ّمشسه إِْناْ ّىٌْ ٍِضِاً ٌٍطشفني ًّؤخز ػٍْيّا إلشاس تزٌه. 00 أِْناً

 التذ أْ ّثني اٌطشفاْ وْف آٌد ذلّا إسع زلً اٌنضاع حرَ ّزوشا إحْاءً. 0ثاٌثاً

اٌثناء فْيا أً صسػيا أً ًجٌد أحٌاػ ِاشْرو ػٍْيا أً 0 ذىٌْ إسع حتد اٌْذ مبا ّذي ػٍَ رٌه وساتؼاً

 .08ئلشاس أحذ اخلظٌَ ٌٔخش ًحنٌ رٌه ِٓ أعثاب اٌرٍّه تاٗحْاءت

 إرا مل ّظيش ِٓ إسع حتد ّذه فْؼاًِ اٌطشفاْ ًوأْ إسع ٌْغد تْذ أحذمها. 0خاِغاً

ًاٌٌثْمح ػٍَ اٌطثْؼح فْىرة ٌٍجيح  –اٌىشًوِ  –إرا ذطٍة إِش ذطثْك اٌشعُ ادلغاحِ  عادعا0ً

 ادلخرظح تزٌه ًّىٌْ حبضٌس تْنح اٗحْاء تؼذ سطذ أمسائيُ يف اٌضثط.

 خشًج اٌماضِ ػٍَ زلً اٌنضاع ٌّضح اٌمضْح ًّغيً اٌفظً فْيا. عاتؼا0ً

 .06إرا أحضش اٌطشفاْ تْنح اٗحْاء حىُ ٌٖلٌٍ تْنح ػٍَ ِاىٌ ِمشس يف ذؼاسع اٌثْناخ ثاِنا0ً

 ّفيُ وً ِشرتٍ حىُ ػٍْو تاٌشجٌع ػٍَ ِٓ تاػو. ذاعؼا0ً

ّغرنذ إىل طىٌن  االعرحىاَ ًحيفظ  ال ّغرنذ إٌْو مبثً ِاالتذ أْ ّزًّ احلىُ حاي طذًسه تأٔو  ػاششا0ً

 .97أطً اٌظه يف ٍِف اٌمضْح تؼذ اورغاتو اٌمطؼْح
                                                           

11
 ؟المحكم فً ٌشترط ما فٌهم فٌشترط محكمٌن هم هل األمناء تكٌٌف هو ما 
18
 الرجوع فٌجب كٌفٌته ذكر وال ٌبٌنه ولم علٌه الملك بتعلٌق ورد الشرع نأل حٌاءإ الناس تعارفه ما حٌاءإلا " (16/108الشرح الكبٌر البن قدامة ) فً جاء 

 مسمى على الحكم علق لو الشارع نوأل العرف إلى فٌه المرجع كان كٌفٌته ٌبٌن ولم والحرز القبض باعتبار ورد لما أنه كما العرف فً حٌاءإ كان ما إلى فٌه
 معرفته إلى لٌس ما على الحكم ٌعلق ال وسلم علٌه هللا صلى النبً نوأل العرف أهل عند حٌاءإ بالمسمى الحكم ٌتعلق فلذلك اللسان أهل عند بمسماه لتعلق باسم

 من واحدة كل حٌاءفإ ومزرعة, وحظٌرة للسكنى دارا تحٌا االرض فان هذا ثبت إذا سواه طرٌق له لٌس إذ لمعرفته طرٌقا العرف تعٌن ٌبٌنه لم فلما طرٌق
 ".له  أرٌدت الذي لالنتفاع به تتهٌأ بما ذلك
12
 الشاهدٌن شهادة وتقدم-3 الملك أسباب من سبب أو والنتاج الملك كبٌنة الملك على الزائدة البٌنة وتقدم-2 (22/168الشرح الكبٌر ) تارٌخاً  األسبق-1: فتقدم 

الشرح الكبٌر  ...والمرأتٌن الرجل على الرجالن وال-3 العدالة اشتهار وال-2 العدد بكثرة-1 إحداهما تقدم وال (22/114الشرح الكبٌر )  الشاهدوالٌمٌن على
(22/112) 

20
 الشرعٌة.بناء على المادة الرابعة والثالثٌن بعد المائتٌن من نظام المرافعات  
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 عات انعقاريةمسائم متفرقة مه انشرح انكثري الته قدامة قد يستفاد مىها يف انىزا
 (96/095) اٌثٌْخ إىل ِنيا ّرطشق اٌيت اٌغاحح يف اٌنضاع غأٌح0ِ

 (96/090) ٕحذمها تناء أً شجش فْيا ػشطح ػٍَ اٌنضاع  غأٌح0ِ

 (96/090) أحذمها تثناء ادلؼمٌد احلائط يف اٌنضاع  غأٌح0ِ

 (96/040) احلائط ػٍَ اخلشة تٌضغ اٌذػٌٍ الذشجح  غأٌح0ِ

 (96/044) آخش إىل ًاخلٌاسج أحذمها إىل اٌذًاخً تىٌْ اٌذػٌٍ ذشجح ال  غأٌح0ِ

 (96/066) ِنيّا ػٍْو ادلذػَ ششاء ادػْا إرا  غأٌح0ِ

 (96/940) ِاضِ صِٓ يف تادلٍه اٌشيادج  غأٌح0ِ

 )/( غريه أسع يف ِائو ِغًْ ًجذ ٌِغأٌح0 ٌ

 )/( ّظح مل الإً فْيا ِشاػا ًواْ طح جشتاهنا ّؼٍّاْ سعأ ِٓ جشّثا أً جشّثا الإ سضاأ تاػو ْإًِغأٌح0 

 )/( غريه أسع يف ِاء جيشُ ْأ أساد ًإراِغأٌح0 

 )/( ٌٍغاطة فيٌ اٌضسع حظاد تؼذ ًسدىا فضسػيا أسضا غظة إراِغأٌح0 

 )/( تؼٌضو أخزه ًتني ِثٍو تأجشج احلظاد إىل ذشوو تني خري لائُ ضسعًٌا سهبا أدسويا ًاْ ِغأٌح0

 )/( ًاجشهتا ٔمظيا سػأً االسع ًذغٌّح ًتنائو غشعو تمٍغ خزأ تنَ أً غشط ْإً ِغأٌح0

 )/( غشع فْو ًواْ ادلاٌه طاٌثو اْ واْ ِا ػٍَ ًفششو سده ٌضِو ذشاهبا فىشط أسضا غظة ْإً ِغأٌح0

 اٌغظة أً اٗجاسج أً تاٗػاسج اٌذفغ وأد ٌٌ أِا أّضا تادلٍه ًاٌذفغ ادلٍه دػٌٍ خيض فّْا اٌغاتمح ادلغائً

 ِٓ اجملٍذ اٌراعغ ًاٌؼششّٓ. 065ص069ص056ص فْنظش

 
 


