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 يف األسرة شؤوى قاضي لسلطت املىضىعي الٌطاق
 القاًىى ضىء يف حتليليت دراست -اإلثباث تقدير

 -القضائي والعول

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

 أواًل: التعريف بالبحث وأىميتو
عمى الرغـ مف أف اإلثبات الناتج عف الدليؿ في أية منازعة ليس جزءا مف الحؽ  

أنو مف الناحية العممية يعد اإلثبات أمرا جكىريا بالنسبة لمحؽ،  كال ركنا مف أركانو، إال
فيك لو بمثابة الركح مف الجسد، إذ أف الحؽ مجرد عف دليؿ يثبتو يصبح عند المنازعة 
فيو ىك كالعدـ سكاء، كيقاؿ تعبيرا عف ىذه الحقيقة بأنو يستكم حؽ ال كجكد لو مع حؽ 

 ال دليؿ لو. 
ى التي تدكر عمييا خصكمات االفراد كدعاكاىـ، كاألداة كبذلؾ كاف اإلثبات الٌرح 

الضركرية التي يعكؿ عمييا القاضي في التحقؽ مف تمؾ الدعاكل، كالكشاؼ الذم 
كقضايا شؤكف األسرة كغيرىا مف القضايا لإلثبات أىمية  ،يستنير بو في فض النزاع

لتعبدم، كىك تعبير كالمتفحص في اإلثبات الشرعي يجده مشبعا بالجانب ا ،بالغة فييا
عف األحكاـ الشرعية التي ليا اعتبار ديني، كاعتبار قضائي دنيكم، حيث يقـك 
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االعتبار الديني عمى أساس فكرة الحالؿ كالحراـ، كالترغيب كالترىيب، التي تقكـ عمييا 
عقيدة المسمـ، فيككف كازع الشخص الديني مراقبا لو في حياتو العامة، كفي سمككو أماـ 

كىذا شأف أحكاـ الفقو االسالمي التي ترتكز  ،ككسائؿ اإلثبات كالبينات خاصة القضاء
 عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما العقيدة كاألخالؽ.

ال كاف   ىذه المسائؿ كغيرىا ينبغي لمقاضي أف يككف لو سبؽ معرفة بيا، كا 
حكمو معيبا أك ناقص التعميؿ، كبالتالي أدل ذلؾ الختالؼ الحقيقة القضائية عف 
الحقيقة الكاقعية، سيما بالنسبة لقاضي شؤكف األسرة كقاضي مكضكع يتمتع بسمطة في 
تقدير األدلة، مف خالؿ كفايتيا كالمكازنة بينيا، مف غير رقابة عميو مف محكمة 

 النقض، ممثمة في المحكمة العميا.
كلذلؾ كاف مكضكع ىذا البحث، بالنظر ألىميتو العممية سيما في ظؿ غياب  
أحكاـ اإلثبات أماـ قضاء شؤكف األسرة في الجانب اإلجرائي مف جية، كمف  كثير مف

جية أخرل فإف الجانب المكضكعي لإلثبات المتعمؽ بالمسائؿ المدنية الكارد في القانكف 
كمف  ،المدني الجزائرم ال يمكف تطبيقيا في قضايا شؤكف األسرة، بالنظر لخصكصيتيا

الحمقة المفقكدة في تقدير العمؿ القضائي الذم  ثـ كاف ىذا البحث محاكلة لرسـ تمؾ
يقكـ بو قاضي المكضكع، مف خالؿ قاضي شؤكف األسرة، بؿ شتات ككضع إطار 

 منيجي لكثير مف األحكاـ كاالجتيادات القضائية في ىذا الباب. 
 إشكالية البحث وأىدافو ثانيًا:

باإلثبػػات فػػي  إف خمػػط كثيػػر مػػف المشػػتغميف بأحكػػاـ االثبػػات فػػي دعػػاكل األسػػرة 
األمكر المدنية، فضال عػف القصػكر كاإلجحػاؼ الػذم يممػس نتيجػة عػدـ كجػكد نصػكص 
إجرائية تتفؽ كدعاكل األسرة، كؿ ذلؾ ترتبت عميو عدـ تمييز لخصكصية قضاء األسرة 
عف القضاء المدني، سػكاء مػف حيػث سػمطة القاضػي المخكلػة فػي تمقػي أدلػة اإلثبػات أك 

ية المطمكبة لتككيف قناعػة القاضػي كمػف ثػـ الحكػـ فػي مكضػكع في تقديرىا، كحدكد الكفا
األمػػر الػػذم يحممنػػا عمػػى التسػػاؤؿ عػػف حػػدكد سػػمطة القاضػػي التقديريػػة بالنسػػبة  ،الػػدعكل
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ألدلة اإلثبات، كمتى يمكف القكؿ بتحقؽ الكفاية المعنكية لتككيف قناعة القاضػي بالنسػبة 
قاضي شؤكف األسرة بالنسبة لمسائؿ  ألدلة اإلثبات؟ كما ىي الحدكد الفاصمة عف سمطة

المكضكع التي يستقؿ بيا عػف مراقبػة المحكمػة العميػا، كبػيف مسػائؿ القػانكف التػي يتسػمط 
 فييا قضاء النقض عمى المكضكع؟ 

كلذلؾ كاف اليدؼ مف ىذا البحث تناكؿ مسائؿ ميمة تتعمؽ ببحث سمطة  
التي تتفاكت بحسب  قاضي شؤكف األسرة كقاضي مكضكع في اإلثبات، تمؾ السمطة

نظاـ اإلثبات المختار، سكاء كاف نظاـ اإلثبات الحر أك المقيد أك المختمط، كىك ما 
يقتضي تفصيؿ كؿ نظاـ كآثاره، سيما كأف اختيار نظاـ اإلثبات المختمط، كما ىك 
مكقؼ القانكف الجزائرم، مف شأنو لمقاضي بالحرية مف غير تقدير بحجية معينة، كفي 

سمطة القاضي بالنسبة ألدلة أخرل قرر ليا القانكف حجية معينة ال يمكف  المقابؿ تغؿ
كما أف الحديث عف السمطة التقديرية لمقاضي في  ،لمقاضي النزكؿ عف تمؾ الحجية

مسائؿ اإلثبات، مف حيث اعتبار الدليؿ نفسو كاالعتداد بو، كتقدير حجية معينة لو، 
طة ككضع اإلطار المفاىيمي ليا حتى ال إنما تتقرر بناء عمى رسـ لحدكد تممؾ السم

 تخرج عف مدلكليا. 
إف كضع حدكد فاصمة لسمطة القاضي في تقدير أدلة اإلثبات يأتي لخدمة  

نظرية اإلثبات مف جية، كمف جية أخرل لتحديد نطاؽ عمؿ القاضي الذم يستقؿ فيو 
أدلة اإلثبات، عف قضاء النقض، باعتباره عممية ذىنية متكررة يمارسيا القاضي بتمقي 

مكانية تنفيذه،  كالمالءمة بينيا، كاالنتياء إلى اختيار المناسب منيا إلصدار الحكـ، كا 
 كبالتالي تحقيؽ مقاربة عادلة كمناسبة لمحقيقة القانكنية مف الحقيقة الكاقعية. 

 منيجية البحث وتقسيمو  ثالثًا:
راض أىـ مالمح يتركز البحث حكؿ المنيج الكصفي كالتحميمي، مف خالؿ استع 

السمطة التقديرية لقاضي شؤكف األسرة في مسائؿ اإلثبات، كبياف اآلراء الفقيية التي 
 ،طرحت حكليا كمناقشتيا، باإلضافة إلى العديد مف التطبيقات القضائية في المكضكع

يمكف ضبط معالـ خطة البحث مف خالؿ مبحثيف، نتناكؿ في األكؿ  كعمى ضكء ذلؾ
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لرئيسية لإلثبات في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، كالتي تعد عرض أىـ المبادئ ا
مدخال أساسيا لفيـ بعض المسائؿ الميمة ضمف سمطة القاضي، سيما مبدأ دكر 

نما أكردنا  ،الخصكـ اإليجابي كأىـ القكاعد التي تحكـ ىذا المبدأ في اإلثبات القانكني كا 
ا شؤكف األسرة كتميز اإلثبات فييا المسألة في الفقو اإلسالمي نظرا لخصكصية قضاي

عف بعض أحكاـ اإلثبات المدني مف جية، كمف جية أخرل فإف العديد مف مبادئ 
اإلثبات العامة كقكاعده التي سطرتيا المدكنات القانكنية سكاء في شقيا المكضكعي أك 

مع اإلجرائي، إنما قررىا الفقو اإلسالمي بتخريج رفيع، كلذلؾ كاف البد مف عرض ذلؾ 
أما المبحث الثاني فنتناكؿ فيو النطاؽ المكضكعي  ،تذييؿ ذلؾ بالحجج كاألدلة المقدمة

 لتدخؿ قاضي شؤكف األسرة في مسائؿ اإلثبات. 
 املبحث األول

املبادئ الرئيست التي يقىم عليها ًظام االثباث يف الفقَ االسالهي 
 والقاًىى الىضعي وقىاعدٍ

ا في حياة الناس، ذلؾ أف الحؽ كىك مكضكع يعد اإلثبات أمرا ضركريا كجكىري 
التقاضي يتجرد مف كؿ قيمة إذا لـ يقـ الدليؿ عمى الحادث الذم يستند إليو، كاإلثبات 
ىك المحكر الذم تدكر حكلو الخصكمة، كيمثؿ الجانب األكبر مف نشاط الخصـك 

 كالقاضي.
ذا كػػاف لإلثبػػات ىػػذه األىميػػة، فالبػػد مػػف التعريػػؼ بػػو كبيػػاف ال  مبػػادئ الرئيسػػة كا 

 ،التػػػي يقػػػكـ عمييػػػا نظػػػاـ اإلثبػػػات كقكاعػػػده، ألف الحكػػػـ عمػػػى الشػػػيء فػػػرع عػػػف تصػػػكره
كسػػنعرض لتعريػػؼ اإلثبػػات كالمبػػادئ الرئيسػػة التػػي يقػػكـ عمييػػا نظػػاـ االثبػػات فػػي الفقػػو 

نتنػػػاكؿ أىػػػـ المبػػػادئ  لكضػػػعي فػػػي مطمػػػب أكؿ، كفػػػي مطمػػػب ثػػػافو االسػػػالمي كالقػػػانكف ا
 ا قكاعد اإلثبات في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي.الرئيسة التي تقكـ عميي
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 املطلب األول
املبادئ الرئيست التي يقىم عليها ًظام االثباث يف الفقَ االسالهي 

 والقاًىى الىضعي
نتنػػاكؿ فػػي ىػػذا المطمػػب تعريػػؼ اإلثبػػات لغػػة كشػػرعا كقانكنػػا، كمػػا يتضػػمنو كػػؿ  

بػادئ الرئيسػة التػي يقػـك عمييػا ىػذا تعريؼ مف المعػاني ككػذا شػركطو، ثػـ نبحػث فػي الم
 النظاـ.

 الفرع األول: تعريف اإلثبات وشروطو 
 أوال: تعريف اإلثبات لغة 
جػػاء فػػي لسػػاف العػػربش ثبػػت الشػػيء يثبيػػتي ثبانتػػان كثبكتػػاش فيػػك ثابػػته كثبيػػت كثىٍبػػتي  
السُّػقـ إذا كيقاؿ ثبت فالف فيك في مكاف يثبيتي ثبكتا فيك ثابته إذا أقػاـ بػو كأثبتػو  ،كأثبتىو

كتثبَّػػت فػػي األمػػر كالػػرأم كاٍسػػتىٍثبتى تػػأٌنى فيػػو كلػػـ يىٍعجػػؿ كاٍسػػٍتثىبت فػػي أمػػًره إذا  ،لػػـ ييفاًرٍقػػوي 
قػػاؿ الزجػاج فػػي قػكؿ اج عػػز كجػؿشَ ككيػػالَّ نىقيػصي عميػػؾ مػف أنبػػاء  ،شػاكر كفحػػص عنػو

مٌمػا سػبؽ  يتضػح ،(ُ)القمػبقاؿ معنى تثبيػت الفػؤادش تسػكيف  ،الريسيًؿ ما نثٌبت بو فؤادؾ﴾
أف معنى اإلثبات ىك التثبت كالتأني في األمر، كمف ذلؾ قكؿ اج تعالىش َ يأيُّيا الذيف 

أمنكا إف جاءكـ فاسؽ بنبًإ فتبينػكا﴾
ؽ بخبػر فتكقفػكا فيػو كتطمبػكا ػػػػ، أم إف جػاءكـ فاس(ِ) 

 تػػتثبفالكاجب عند خبر الفاسؽ ال ، وػػمدكا عمى قكلػػػػاألمر كانكشاؼ الحقيقة، كال تعت

                                                           

. محمػد بػف ِِّص ِىػػ، مػادة ثبػت جََُّ، ُابف منظكر، لساف العرب، الطبعػة األميريػة، ط (ُ)
أبػػى بكػػر الػػرازم، مختػػار الصػػحاح، عنػػى بترتيبػػو محمػػكد خػػاطر بػػؾ، المطبعػػة األميريػػة، القػػاىرة، 

 .ِٖ، ُٖـ، مادة ثبت، صُّٗٗىػ، ُّٖٓ
 .ٔ( سكرة الحجرات، آية ِ)
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 .(ُ)كالتبييف
جاء في مكسكعة الفقو اإلسالمي بأنوش "يؤخذ مف ثانيا: تعريف اإلثبات شرعا:  

 ،استعماؿ الفقياء أف اإلثبات بمعناه العاـش إقامة الدليؿ عمى حؽ أك كاقعة مف الكقائع
كبمعناه الخاصش إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التي حددتيا الشريعة عمى حؽ أك 

كقد تضمف ىذا التعريؼ جممة مف خصائص  ،(ِ)اقعة معينة تترتب عمييا آثار"عمى ك 
 ش(ّ)اإلثبات

أنػػو يتعػػيف إقامػػة الػػدليؿ عمػػى قيػػاـ الحػػؽ، فػػالحؽ مجػػرد عػػف دليػػؿ يثبتػػو يصػػبح عنػػد  -ُ
المنازعػػة فيػػو ىػػك كالعػػدـ سػػكاء، كيقػػاؿ تعبيػػرا عػػف ىػػذه الحقيقػػة بأنػػو "يسػػتكم حػػؽ ال 

 كجكد لو مع حؽ ال دليؿ لو ".

ف اإلثبػػات يػػتـ أمػػاـ القضػػاء، كىػػذا قيػػد احتػػرز بػػو عػػف األدلػػة التػػي تقػػاـ فػػي غيػػر أ -ِ
 مجمس القضاء، كالتي تعد عديمة األثر في مكاجية أم مف المتداعييف.

أنػػو يػػتـ بػػالطرؽ التػػي حػػددتيا الشػػريعة، كبيػػذا القيػػد يخػػرج اإلثبػػات بػػالطرؽ التػػي ال   -ّ
كمػػا جػػرل بػػو الشػػرع، كالسػػحر  تتفػػؽ مػػع مػػا كرد فػػي الكتػػاب أك السػػنة أك اإلجمػػاع

كالشعكذة، كالتسكية في الشيادة بيف الرجػؿ كالمػرأة، كالمسػمـ كغيػر المسػمـ، كمػا إلػى 
 ذلؾ مما ال يتفؽ مع الشرع.

 ىك حؽ أك كاقعة تترتب عمييا آثار. مكضكع اإلثباتأف   -ْ

                                                           

ر الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير كػالـ المٌنػاف، مكتبػة المعػارؼ، ( عبد الرحمف بػف ناصػر السػعدم، تيسػيُ)
. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، دار إحيػاء الكتػب ٕٖٔـ، ص ُٗٗٗىػ، َُِْ، ُالرياض، ط

 .  َِٖص  ْالعربية، عيسى البابي الحمبي كشركاه، ج
مية، القػػاىرة، ، المجمػػس األعمػػى لمشػػؤكف اإلسػػال( مكسػػكعة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر فػػي الفقػػو اإلسػػالميِ)

 . ُّٔص  ِىػ، ج ُّٕٖ
( د. أحمد فراج حسيف، أدلة اإلثبات في الفقو اإلسالمي، دار الجامعة الجديػدة لمنشػر، اإلسػكندرية، ّ)

 .ٖ، صََِْ
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كردت عػدة تعريفػات لإلثبػات قانكنػا كىػي متقاربػػة  ثالثـا: تعريـف اإلثبـات وانونــا: 
 قضاء، بالطرؽ التي حددىا القانكفي المبنى كالمعنى، كمنيا أنوش "إقامة الدليؿ أماـ الف

 كيتضح مف ىذا التعريؼ ما يأتيش  ،(ُ)عمى كجكد كاقعة قانكنية ترتبت عمييا آثارىا"
اإلثبػػػات بمعنػػػػاه القػػػانكني ىػػػػك غيػػػر اإلثبػػػػات بمعنػػػاه العػػػػاـ، كاإلثبػػػات التػػػػاريخي أف  -ُ

ؿ مقيد في طرقػو كفػي قيمػة كػؿ طريػؽ منيػا، كال يعتػد بػدليؿ كاإلثبات العممي، فاألك 
اإلثبػػػات كقاعػػػدة عامػػػة إال إذا قػػػدـ أمػػػاـ القضػػػاء، فضػػػال عػػػف أف الكقػػػت مػػػف أىػػػـ 
متطمباتػػو لإلسػػراع فػػي حسػػـ الػػدعكل فػػي كقػػت قصػػير نسػػبيا، حتػػى ال تبقػػى حقػػكؽ 

 الناس معمقة.
ف كانػت  -القضػائية لما كػاف اإلثبػات محػددا بطػرؽ حػددىا القػانكف، فػإف الحقيقػة  -ِ كا 

تصبح بال شؾ غير متفقة مع الحقيقة الكاقعية، إذ كثيرا ما تجافي إحػداىما  -ثابتة 
 .(ِ)األخرل، كىذا ما يجعؿ الحقيقة القضائية نسبية ال مطمقة

أف محؿ اإلثبات القانكني ىك كاقعة قانكنية تترتب آثارىػا، كلػيس ىػك الحػؽ المػدعى  -ّ
نما المصدر القانكني ا  .(ّ)لمنشئ ليذا الحؽ كالعقد مثالبو، كا 

ما داـ اإلثبات القضائي ىك إقامة الدليؿ أماـ القضاء عمى الكاقعة التي يرتب  -ْ
ىذه الكاقعة إذا أنكرىا الخصـ ال تككف حقيقة  القانكف عمييا أثرا، فمعنى ذلؾ أف

                                                           

( د. عبػػد الػػرزاؽ السػػنيكرم، الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني الجديػػد، نظريػػة االلتػػزاـ بكجػػو عػػاـ، ُ)
. ُْ، ُّص ِ، جُٔٓٗالنشػػػػػر لمجامعػػػػػات المصػػػػػرية، القػػػػػاىرة، اإلثبػػػػػات، آثػػػػػار االلتػػػػػزاـ، دار 

. ُْص ُ، جُِٕٗكتعريفػات أخػػرلش أحمػػد نشػأت، رسػػالة اإلثبػػات، دار الفكػر العربػػي، القػػاىرة، 
 .ْ، صُّٖٗد. جميؿ الشرقاكم، اإلثبات في المكاد المدنية، دار النيضة العربية،

دني فػػي الفقػػو اإلسػػالمي كالقػػانكف الكضػػعي، ( عنتػػر جػػكدة الشػػريؼ، حجيػػة القػػرائف فػػي اإلثبػػات المػػِ)
 .ِْـ ص  ََِّىػ ُِّْرسالة دكتكراه بكمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 .ُٓص  ِ، ج مرجع سابؽ( عبد الرزاؽ السنيكرم، ّ)
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  .(ُ)قضائية إال عف طريقو
ركط، نبيف فيما يمي يشترط في اإلثبات جممة مف الش رابعا: شروط االثبات: 

 أىميا بإيجازش
يؤكد أك يظير حقا لشخص عمى آخر، فال  ألف اإلثبات أف تسبؽ االثبات دعكلش -ُ 

كيتفرع عف ىذا الشرط أمريف؛  ،يصح تقديمو إال بطمب المدعي صاحب الحؽ
أكليماش رفع الدعكل لمتحقؽ مف رغبة صاحب الحؽ، كثانييما طمبو لمشيكد بأداء 

تقبؿ الشيادة مثال إال بعد إقامة الدعكل كطمب المدعي، كما ال الشيادة، فال 
كاستثنى  ،(ِ)يحمؼ الخصـ اليميف إال بطمب المحمكؼ لو كتكجيو القاضي بذلؾ

                                                           

. د. عبػد ِّ، ص مرجػع سػابؽ( د. عبد الرزاؽ السػنيكرم، نفػس المرجػع كالمكضػع. أحمػد نشػأت، ُ)
 .ُِف اإلثبات، ص الكدكد يحيى، دركس في قانك 

( محمد أميف ابف عابديف، حاشػية رد المحتػار عمػى الػدر المختػار، مطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي ِ)
. الخرشػػػػي، شػػػػرح الخرشػػػػي عمػػػػى ْٖٓ، ِْٗ، ّٖٓص ٓـ، جُٔٔٗىػػػػػ ُّٕٔكأكالده، مصػػػػر 

. ابػػػف فرحػػػكف، تبصػػػرة ُٖٕص  ٕىػػػػ، جُُّٔ، ُمختصػػػر خميػػػؿ، المطبعػػػة العػػػامرة الشػػػرفية، ط
ـ، ُٓٗٗىػػُُْٔ، ُفي أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، دار الكتب العمميػة، بيػركت، طالحكاـ 

. المػػػػاكردم، الحػػػػاكم الكبيػػػػر غػػػػي فقػػػػو مػػػػذىب االمػػػػاـ الشػػػػافعي، دار الكتػػػػب ِّٔ، َِٔص ُج
. ابف قدامة المقدسي، المغني عمى ُُِ، ٕٗص ُِـ، جُْٗٗىػ ُُْْ، ُالعممية، بيركت، ط

، المحمػػػى، ُِٓص  ٗمميػػػة، بيػػركت، دكف تػػػاري ، جمختصػػر الخرقػػػي، دار الكتػػب الع . ابػػف حػػػـز
. مجمة األحكػاـ العدليػة، المادتػاف ُِِص ٗالمكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ج

. كأصػؿ ىػذا الشػرط ىػك مػا ركاه البخػػارم كمسػمـ كغيرىمػا عػف عمػراف بػف حصػػيف َُٕٔ، ُٔٗٔ
قاؿ عمرافش  -رني، ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـعف النبي صمى اج عميو كسمـ قاؿش "خيركـ ق

قػػاؿ النبػػي صػػمى اج عميػػو كسػػمـش  -ثالثػػةأك  ال أدرم أذكػػر النبػػي صػػمى اج عميػػو كسػػمـ بعػػد قػػرنيف
"إف بعػدكـ قكمػا يخكنػكف كال يؤتمنػكف، كيشػػيدكف كال يستشػيدكف، كينػذركف كال يكفػكف، كيظيػر فػػييـ 

 ِّّٔص ٔات، بػاب ال يشػيد عمػى شػيادة جػكر إذا أشػيد، جالسمف". فتح البػارم، كتػاب الشػياد
رقػػـ  ِّٔص ٖ(. صػػحيح مسػػمـ بشػػرح النػػككم، كتػػاب فضػػائؿ الصػػحابة، جِِٓٔ، ُِٓٔرقػػـ )

 =                                                                .( بمفظ مختمؼِّٓٓ)
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الحنفية كالمالكية كالشافعية كبعض الحنابمة حالة كاحدة مف اشتراط قياـ الدعكل 
بو، فيجكز إقامة الشيادة لسماع الشيادة، كىي إذا كاف اإلثبات آلدمي كىك ال يعمـ 

 . (ُ)قبؿ الدعكل خكفا مف فكات الحؽ كضياعو
مكافقة اإلثبات لمدعكلش كذلؾ حتى ينتج اإلثبات أثره في الحكـ، بأف يككف  -ِ 

اإلثبات كالمدعى بو كاحدا، أما اذا اختمفا ثبت التناقض بينيما كتعذر الجمع 
 د عمى ذلؾ في بمد آخر. ، كأف ادعى عقد نكاح في بمد فشيد الشيك (ِ)بينيما

أف يككف منتجا في الدعكلش بأف يككف لو فائدة في إثبات الحؽ كصدكر الحكـ  -ّ 
لزاـ الخصـ بو.  كا 

                                                                                                                                                      

ة كاليمػػيف قبػػؿ الطمػػب فػػي معػػرض الػػذـ فػػذكر النبػػي صػػمى اج عميػػو كسػػمـ الػػذيف يػػؤدكف الشػػياد =
كاالسػػػتنكار. كقػػػاؿ اج تعػػػػالىش َ كال يػػػأب الشػػػيداء إذا مػػػػا دعػػػكا﴾، فعمػػػؽ الشػػػػيادة عمػػػى الػػػػدعكل 

 .ّص  ُِكالطمب. المغني، ج
. المغنػػػي، ُٕص  ُِ. شػػػرح النػػػككم عمػػػى صػػػحيح مسػػػمـ، جُْٔص ٓ( حاشػػػية رد المحتػػػار، جُ)

حقػكؽ العبػاد أٌمػا فػي حقػكؽ اج تعػالى فقػد  . ىػذا فػيِْْص  ْ. كشاؼ القنػاع، جُِٔص ٗج
اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى عػػدـ اشػػتراط الػػدعكل كيعتبػػر االثبػػات فييػػا حسػػبة، ألف الشػػاىد إذا لػػـ يظيرىػػا 
ضاع حكـ مف أحكاـ الديف، كاألحكاـ التي تقبؿ فييا دعكل الحسبة ىي حقكؽ اج تعالى المحضة 

مي غير معيف كالشيادة عمى الطػالؽ البػائف كتعميػؽ كاإليماف كالعبادات كالحدكد، كما كاف حقا آلد
الطالؽ كالنسب حاالت تحريـ الزكاج بالرضاع كغيره، كالخمع، كااليالء كالظيار كحرمة المصاىرة، 
كجػػرح الشػػاىد، كىػػذه ممػػا يسػػتديـ تحريميػػا. ابػػف نجػػيـ، األشػػباه كالنظػػائر عمػػى مػػذىب أبػػي حنيفػػة 

. ٔٗـ، صُٖٔٗىػػػ  ُّٕٖ، مؤسسػة الحمبػػي كشػركاه،النعمػاف، تحقيػؽ عبػػد العزيػز محمػػد الككيػؿ
. شػػرح النػػككم عمػػى صػػحيح مسػػمـ، َِٔص ُ. تبصػػرة الحكػػاـ، جٖٔص ٕتكممػة رد المحتػػار، ج

 . ُٕص ُِـ، جََُِىػ ُِِْ، ْدار الحديث، القاىرة، ط 
( د. محمػػػد مصػػػطفى الزحيمػػػي، كسػػػائؿ االثبػػػات فػػػي المعػػػامالت المدنيػػػة كاألحػػػكاؿ الشخصػػػية فػػػي ِ)

ىػػػػػ ُُّٗاالسػػػػالمية، دراسػػػػة مقارنػػػػة، رسػػػػالة دكتػػػػكراه، كميػػػػة الشػػػػريعة، جامعػػػػة األزىػػػػر،  الشػػػػريعة
 . ِّص ُـ، جُُٕٗ
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أف يككف االثبات في مجمس القضاءش ألف المقصكد مف االثبات الحكـ بمكجبو،  -ْ 
 كالحكـ ال يعتبر إال إذا صدر في مجمس القضاء، فإذا أقيـ خارج مجمس القضاء

 .(ُ)فال يحصؿ بو المقصكد، كال تنقطع بو الخصكمة
كىـ فال عبرة أك  شؾإلى  غمبة الظفش فإف استندأك  العمـإلى  أف يستند االثبات -ٓ 

إلى  يستحيؿ الكصكؿأك  بو، كيمحؽ باليقيف الظف الغالب لمضركرة، عندما يتعذر
لحاالت االطالع اليقيف، كالشيادة بالسماع كالقرائف القكية، إذ يتعذر في بعض ا

 .(ِ)كانت مما ال تثبت بالحسأك  المباشر كالعمـ اليقيني بيا،
عدـ مخالفة االثبات لمشرع كالعقؿ كالحس كظاىر الحاؿش ألف اإلثبات يفيد عمما  -ٔ 

ظنيا فال يقبؿ في معارضة الحس الذم يفيد عمما قطعيا، كما ال يقبؿ إذا خالؼ 
الفة االثبات لمعقؿ أف يقر بنسب كلد ال يكلد كمثاؿ مخ ،لمجـز بكذبو الشرع كالعقؿ
كمثاؿ مخالفة اإلثبات لمحس اشتراط الجميكر إمكاف الكطء في ثبكت  ،مثمو لمثمو

كمثاؿ  ،(ّ)النسب بالفراش، فإف استحاؿ إمكانو بعد العقد فال يثبت، خالفا لمحنفية
 بو مف آخر. مخالفتو لمشرع أف يقٌر بما عمـ كذبو شرعا، كمف أقٌر بكلد مشيكر نس

                                                           

 مجمس القضاء، كأىميا كتػاب القاضػيإلى  ( كقد ذكر الفقياء طرقا معتبرة كمأمكنة في نقؿ االثباتُ)
المقػر كيشػػيد أك  القاضػي، كالشػيادة عمػػى الشػيادة، كنػدب نائػػب القاضػي لسػماع أقػػكاؿ الشػيكدإلػى 

 إقامػػة الشػػيادة عمػػى اإلقػػرار الصػػادر خػػارج مجمػػس القضػػاء. ردأك  القاضػػي،إلػػى  عميػػو ثػػـ ينقميػػا
ص  ٔ. بػػػدائع الصػػػنائع، مطبعػػػة اإلمػػػاـ، القػػػاىرة، دكف تػػػاري  الطبػػػع، جِْٔص  ٓالمحتػػػار، ج

 . ّْص  ُ. تبصرة الحكاـ، جِّْص  ْ. كشاؼ القناع، جِٕٕ
. ابف القيـ، اعالـ المكقعيف عػف رب َِْص ُبصرة الحكاـ، ج. تِٕٕص ٔ( بدائع الصنائع، جِ)

 . ُّٕص ْـ، جُٖٔٗق ُّٖٖالعالميف، مكتبة الكميات األزىرية، 
 ْ. فػػػػتح القػػػػدير، جٓٔٗص ٖكج ُْٔٓص ّ( لمزيػػػػد مػػػػف التفصػػػػيؿ أنظػػػػرش بػػػػدائع الصػػػػنائع، جّ)

 .ُْٗ،ُّٗص ٓ. األـ،جََّص ِ.بدايػػػة المجتيػػػد،جُٔٔ،ُُٔص ْ. زاد المعػػػاد، جَّص
 . َُّص ٗالمغني، ج
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االقرار كالشيادة كاليميف  أف يككف االثبات بالطرؽ التي حددىا الشارعش كأىميا -ٕ 
كالكتابة كالقرائف كالخبرة، كما يندرج تحت ىذه الطرؽ كسائؿ جزئية عديدة، فضال 

 عف كسائؿ أخرل مختمؼ فييا. 
 ضعيالفرع الثاني: مبادئ نظام اإلثبات في الفقو اإلسالمي والقانون الو 

سػػػػنبحث فيمػػػػا يػػػػأتي نظػػػػاـ اإلثبػػػػات الشػػػػرعي كنظػػػػاـ اإلثبػػػػات القػػػػانكني كالمبػػػػادئ 
الرئيسػػة التػػي تقػػكـ عمييػػا قكاعػػد كػػؿ نظػػاـ، كسػػيظير مػػف خالليػػا مظػػاىر المركنػػة فػػي 
الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية، كالتػػػػي قػػػػاـ عمييػػػػا نظػػػػاـ اإلثبػػػػات الشػػػػرعي، كعمػػػػؿ شػػػػراح القػػػػانكف 

 بات.لمتأسيس عمى ىذه القاعدة في دائرة اإلث
 أوال: نظام اإلثبات الشرعي: 

اختمؼ الفقياء حكؿ طػرؽ القضػاء كالحجػج الشػرعية التػي تثبػت بيػا الػدعكل أمػاـ 
القضاء، ىؿ ىػي محصػكرة فػي عػدد معػيف ال يسػتطيع القاضػي أف يتعػداىا إلػى غيرىػا، 
أـ ىي غير محصكرة، كمف ثـ يمكف لمقاضي أف يفصػؿ فػي النػزاع بنػاء عمػى أم حجػة 

ف لـ يرد بيا نص؟ يظير لو بي  ا جانب الحؽ، كا 
 لمفقياء في بياف الحجج الشرعية مذىبافش

يرل أف طرؽ اإلثبات محددة كمحصكرة في طائفة معينة، كليس  المذىب األول :
لمقاضػػي الخػػركج عمييمػػا فػػي قضػػائو، كمػػا أنيػػا تكػػكف ممزمػػة لمخصػػكـ، فػػال يقبػػؿ مػػنيـ 

ف كاف قد اتفقكا عمى حصر طرؽ كالجمي ،(ُ)غيرىا، كىذا ىك رأم جميكر الفقياء كر، كا 
  .(ُ)اإلثبات في طائفة معينة مف األدلة، إال أنيـ اختمفكا في أنكاع ىذه األدلة

                                                           

 . كطرؽ اإلثبات عند ابف عابديف ىي سبعة ش"كىػى ش إمػا البينػةّْٓص ٓ( حاشية رد المحتار، جُ)
القػػرائف الكاضػػحة أك  عمػػـ القاضػػي بمػػا يريػػد أف يحكػػـ بػػوأك  القسػػامةأك  النكػػكؿ عنػػوأك  اإلقػػرارأك 

حكػػاـ الشػػرعية كمسػػائؿ التػػي تصػػير األمػػر فػػي حيػػز المقطػػكع بػػو". ابػػف جػػزم المػػالكي، قػػكانيف األ
 =. ابػػػػف رشػػػػد الحفيػػػػد، بدايػػػػة المجتيػػػػد كنيايػػػػةِِّىػػػػػ، صَُّْالفػػػػركع الفقييػػػػة، عػػػػالـ الفكػػػػر، 
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يرل أف طرؽ اإلثبات ليست محصكرة في عدد معيف، بؿ المذىب الثاني:  
تشمؿ كؿ دليؿ يثبت بو الحؽ، كتبعا ليذا المذىب فإف القاضي حر في أف يقبؿ مف 

يراه منتجا في الدعكل كمثبتا ليا، حتى كلك لـ يرد بو نص، كما أف لمخصـك األدلة ما 
أف يقدمكا مف األدلة ما يتمكنكف بو مف إقناع القاضي بصح دعكاىـ، كال يمتنع القاضي 

ذىب إلى ذلؾ ابف القيـ، كابف  ،عف قبكليا متى كانت تؤيد الدعكل، كثبت بيا الحؽ
 . (ِ)يف الطرابمسي مف الحنفيةفرحكف المالكي، كالزيمعي كعالء الد

 :األدلة والمناوشات 
 أدلة الفريق األول : -أ 
 استدؿ الفريؽ األكؿ عمى أف أدلة اإلثبات محصكرة في طائفة معينة، بما يأتيش 

أف النصػػكص كردت بالشػػيادة كاليمػػيف كاإلقػػرار فكجػػب الكقػػكؼ عنػػد مػػا جػػاءت بػػو  -ُ 
 . (ّ)سامة كغيرىاالنصكص، كما جاء الشرع ببعض األدلة كالق

كقػػد نػػكقش ىػػذا الػػدليؿ بػػأف الشػػيادة فػػي نصػػكص الشػػريعة كردت فػػي ألجػػؿ التحمػػؿ ال  
 .(ُ)ألجؿ اإلثبات، كدليؿ اإلثبات أعـ مما يككف بو التحمؿ

                                                                                                                                                      

، كيػػػػرل أف القضػػػػاء يكػػػػكف بػػػػأربعش بالشػػػػيادة ّٖٔص  ُدار الفكػػػػر، دكف تػػػػاري ، ج المقتصػػػػد،=
 بما تركب مف ىذه. أك  كاليميف كالنككؿ كباإلقرار

ات ىي البينة ) شيادة الشيكد(، كاإلقرار، كعمـ القاضي، حيث ذكر ( كعند ابف حـز فإف طرؽ اإلثبُ)
أنػػوش "كفػػرض عمػػى الحػػاكـ أف يحكػػـ بعممػػو فػػي الػػدماء، كالقصػػاص، كاألمػػكاؿ، كالفػػركج، كالحػػدكد، 

بعػػد كاليتػػو، كأقػػكل مػػا حكػػـ بعممػػو ألنػػو يقػػيف الحػػؽ ثػػـ بػػاإلقرار ثػػـ أك  كسػػكاء عمػػـ بػػذلؾ قبػػؿ كاليتػػو
 .ِْٔص ٗبالبينة ". المحمى، ج

ق ُُْٖ، ُ( ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، الطػػػرؽ الحكميػػػة فػػػي السياسػػػة الشػػػرعية، دار الجيػػػؿ، بيػػػركت، ط ِ)
ػػػػاـ، صٖٗ، ُِـ، صُٖٗٗ . الطرابمسػػػػي، َِٔص  ْ. تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ، جُِٕ. تبصػػػػرة الحكَّ

 . ِٔمعيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ، دار الفكر، د ت ط، ص 
 .ْ. أحمد إبراىيـ بؾ، طرؽ اإلثبات الشرعية، صُٖ، صمرجع سابؽيف، ( د. أحمد فراج حسّ)
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اسػػتدلكا أيضػػػا بػػأف عػػػدـ حصػػر األدلػػػة فػػي طػػػرؽ معينػػة مػػػف شػػأنو أف يشػػػيع عػػػدـ  -ِ 
كأركاحيـ كأعراضػيـ عرضػة لمتمػؼ  االستقرار في أحكاؿ الناس، كتككف معو أمكاليـ

مف  ،كالضياع، كذلؾ ألف حاكما ظالما ال يعدـ أف يقكؿش ثبت عندم كذا بأمارة كذا
  أجؿ ىذا كجب حصر األدلة كعدـ التكسع فييا.

كاعتػػػرض عمػػػى ىػػػذا الػػػدليؿ بأنػػػو يػػػؤدم إلػػػى ضػػػياع كثيػػػر مػػػف الحقػػػكؽ، لتكقػػػؼ  
 .(ِ)ى ظمموثبكتيا عمى دليؿ معيف، كفي ذلؾ إعانة لمظالـ عم

 أدلة المذىب الثاني : -ب  
اسػػػتدؿ أصػػػحاب المػػػذىب الثػػػاني لقػػػكليـ بػػػأف المقصػػػكد أصػػػال ىػػػك بيػػػاف الحػػػؽ  

فػػإذا تعػػذرت الشػػيادة أك امتنػػع المػػدعى عميػػو مػػف اإلقػػرار بالمػػدعى،  ،كظيػػكره بعػػد خفائػػو
كأمكف ظيكر الحؽ بغيرىمػا مػف الطػرؽ المحػدكدة فػال كجػو المتنػاع األخػذ بػو مػا داـ قػد 
بػػاف بػػو الحػػؽ، إذ ال فائػػدة مػػف تخصػػيص العمػػؿ بػػدليؿ معػػيف مػػع مسػػاكاة غيػػره لػػو فػػي 

كقػػد يػػرجح عميػػو فػػي بيػػاف المػػراد رجحانػػا ال يمكػػف جحػػده كدفعػػو كشػػكاىد  ،ظيػػكره الحػػؽ
 . (ّ)األحكاؿ كالعالمات الظاىرة ككثير مف القرائف التي ال تقبؿ النقص مطمقا

                                                                                                                                                      

( أحمد إبػراىيـ بػؾ، المرجػع كالمكضػع نفسػو. كفػي ىػذا يقػكؿ ابػف تيميػةش "القػرآف لػـ يػذكر الشػاىديف ُ)
نمػا ذكػر ىػذيف النػكعيف مػف البيفنػات فػي  كالرجؿ كالمرأتيف في طرؽ الحكـ التي يحكـ بيا الحاكـ، كا 

حفظ بيا اإلنساف حقو. كما تيحفػظ بػو الحقػكؽ شػيء كمػا يحكػـ بػو الحػاكـ شػيء، فػإف الطرؽ التي ي
طػػرؽ الحكػػـ أكسػػع مػػف الشػػاىديف كالمػػرأتيف، فػػإف الحػػاكـ يحكػػـ بػػالنككؿ كاليمػػيف المػػردكدة، كال ذكػػر 
ليما في القػرآف، فػإف كػاف الحكػـ بالشػاىد الكاحػد كاليمػيف مخػالؼ لكتػاب اج، فػالحكـ بػالنككؿ كالػرد 

 .ٔٗ، ٓٗمخالفة". الطرؽ الحكمية،ص أشدُّ 
 .ُٖ، ص مرجع سابؽ. د. أحمد فراج حسيف، ْ( أحمد إبراىيـ بؾ، طرؽ االثبات الشرعية، ص ِ)
ػمع كأنػػزؿ كتبػػو ليقػػـك النػػاسي ّ) ( كفػي ذلػػؾ يقػػكؿ ابػػف القػػيـ رحمػو اج تعػػالىش فػػإف اج سػػبحانو أرسػػؿ رسي

اكات، فػػإف ظيػػرت أمػػارات العػػدؿ، كأسػػفر كجيػػو بالقسػػط، كىػػك العػػدؿ الػػذم قامػػت بػػو األرضي كالسػػم
بػػأمف طريػػؽ كػػافش فػػثَـّ شػػرعي اج كدينػػو، كاج سػػبحانو أعمػػـ كأحكػػـ، كأعػػدؿ أف يخػػصَّ طػػرؽ العػػدؿ 
كأماراتو كأعالمو بشيء، ثـ ينفي ما ىك أظير منيا كأقكل داللة، كأبيف أمػارةش فػال يجعمػو منيػا، كال 

 =ؿ قد بٌيف سبحانو بما شرعو مف الطرؽش أف مقصػكده إقامػةيحكـ عند كجكدىا كقياميا بمكجبيا. ب
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 الرأي الراجح:  
ء فػػي إطػالؽ األدلػػة كتقييػدىا كالنظػػر فػي أدلػػة كػؿ قػػكؿ، بعػد عػرض أقػػكاؿ الفقيػا 

يظير أف أرجحيا ىك القكؿ بعدـ تقييدىا، لما فيػو مػف تحقيػؽ لمصػمحة النػاس مػف بيػاف 
كالشرط الكحيد في ذلؾ ىك عدـ كجكد ما يمنع العمؿ  ،الحؽ كظيكره بعد خفائو كاستتاره

حمايػة النػاس بعضػيـ مػف  كليس ىذا مجرد النظر المحض الذم ال يكفػؿ ،بو في الشرع
بعض كمف الحكاـ الظالميف، بؿ ىك مف السياسة الشرعية كىي ما كاف فعالن يككف معػو 
ف لػػـ يضػػعو الرسػػكؿي صػػمى اج عميػػو  النػػاسي أقػػربى إلػػى الصػػالح، كأبعػػد عػػف الفسػػاد، كا 

كطػػرؽ الطعػػف فػػي األحكػػاـ متعػػددة ككفيمػػة بتصػػكيب خطػػأ  ،(ُ)كسػػمـ، كال نػػزؿ بػػو كحػػي
 األمكر إلى نصابيا. القاضي كرد

 ثانيا: نظام اإلثبات القانوني: 
ما يثبت عف طريؽ القضاء عند الفصؿ في الخصكمات يسمى "حقيقة قضائية"  

كقػػػد تتعػػػارض الحقيقػػػة القضػػػائية مػػػع الحقيقػػػة الكاقعيػػػة، كيعػػػكد السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى آف 
الذم يككف فيو  الحقيقة القضائية ال تثبت إال مف طريؽ قضائي حدده القانكف في الكقت

القاضػػي مػػف أشػػد المػػكقنيف بالحقيقػػة الكاقعيػػة، كقػػد يعرفيػػا بنفسػػو معرفػػة ال يتطػػرؽ إلييػػا 
كاألخذ بسبؿ  الشؾ، كلكف تنعدـ أماـ الكسائؿ القانكنية إلثباتيا فال يجد بدا مف إىدارىا،

.(ِ)القانكف في اإلثبات
  

 مى المكازنة بينيماشكالقانكف عند تنظيمو لإلثبات يتأثر باعتباريف كيعمؿ ع 

                                                                                                                                                      

العػدؿ بػيف عبػاده، كقيػػاـ النػاس بالقسػطش فػأم طريػػؽ اسػتخرج بيػا العػدؿ كالقسػػط فيػي مػف الػػديف، =
كليسػػػت مخالفػػػة لػػػو. كالشػػػريعة ال تػػػرد حقػػػا، كال تكػػػذب دلػػػيالن. كال تبطػػػؿ أمػػػارة صػػػحيحة". الطػػػرؽ 

 .َٗص  ُالمعنى فيش إعالـ المكقعيف، ج. كأكرد نظير ىذا ّٓ، ُِالحكمية، ص 
 .ُٗ( الطرؽ الحكمية، ص ُ)
 .ِٕص ِ، جمرجع سابؽ. عبد الرزاؽ السنيكرم، د  (ِ)
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االعتبػػار األكؿش ىػػك السػػعي لتحقيػػؽ العدالػػة حتػػى تكػػكف الحقيقػػة القضػػائية أقػػرب  
 ما يمكف مف الحقيقة الكاقعية. 

االعتبار الثانيش ىك استقرار التعامؿ الذم يدفعو إلػى تحديػد األدلػة تحديػدا يػأمف  
 بو تحكـ القاضي كجكره.

طػػػرح الخػػػالؼ الفقيػػػػي حػػػكؿ تحديػػػد طػػػػرؽ كلممكازنػػػة بػػػيف االعتبػػػاريف السػػػػابقيف  
اإلثبػػػات ىػػػؿ ىػػػي محصػػػكرة فػػػي جممػػػة مػػػف الطػػػرؽ ال يتعػػػداىا القاضػػػي فػػػي حكمػػػو إلػػػى 
غيرىا، أـ ىي غير محصكرة في طػرؽ معينػة كلمقاضػي أف يقضػي بكػؿ دليػؿ يظيػر بػو 

ف لـ يرد بو نص قانكني؟  (ُ)جانب الحؽ، كا 
القػػكانيف الكضػػعية،  كفػػي ضػػكء ذلػػؾ ظيػػرت ثالثػػة مػػذاىب لتنظػػيـ اإلثبػػات فػػي 

 كسنعرض فيما يأتي ليذه المذاىبش 
الحػػرش ينػػادم ىػػذا المػػذىب بػػالتحرر كاالنطػػالؽ فػػي أك  مػػذىب اإلثبػػات المطمػػؽ -ُ 

ثباتيػػا، كفيػػو ال يحػػدد القػػانكف طرقػػا معينػػة لإلثبػػات  البحػػث عػػف الحقيقػػة القضػػائية كا 
نما يككف الخصكـ أحػرارا فػي اختيػا ر األدلػة المناسػبة يمـز الخصكـ كالقاضي بيا، كا 

كيكػػكف القاضػػي حػػران فػػي تكػػكيف اعتقػػاده فػػي أم  اقتنػػاع القاضػػي،إلػػى  كالتػػي تػػؤدم
دليػػؿ يقػػدـ إليػػو، فيكػػكف لمقاضػػي فػػي ىػػذا المػػذىب دكر إيجػػابي فػػي اإلثبػػات بجميػػع 
الطرؽ التي يراىػا ميعينػة لػو فػي كشػؼ الحقيقػة، فيسػتطيع أف يسػاعد الخصػكـ عمػى 

، كلػو أف يقضػي بعممػو الشخصػي، إذ أفَّ لػو الحريػػة إكمػاؿ مػا فػي أدلػتيـ مػف نقػص
كىػػذه الميػػزة تجعػػؿ مػػف الحقيقػػة القضػػائية  ،(ِ)الكاممػػة فػػي تكػػكيف قناعتػػو كيفمػػا أراد

 التي يصؿ إلييا القاضي في حكمو مطابقة لمحقيقة الكاقعية إلى حد بعيد.
 سمطةالثقة في التعامؿ، نظران لم كلكف يعيب ىذا المذىب أنو يؤدم إلى زعزعة 

                                                           

 .ُّ، ُِ، ص مرجع سابؽ. د. أحمد عبد المنعـ البيي، ِٗ، صمرجع سابؽأحمد نشأت،  (ُ)
جراءاتػػػو فػػػي المػػػكاد المدنيػػػة فػػػي القػػػاِ) ػػػميماف مػػػرقس، أصػػػكؿ اإلثبػػػات كا  نكف المصػػػرم مقارنػػػا ( د. سي

 .ُٓص ُ، جُُٖٗبتقنينات سائر البالد العربية، عالـ الكتب، 
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الكاسعة التي يمنحيا لمقاضي، كالتي قد تدفعو لمتحكـ فيما يقدـ إليو مػف أدلػة، فػال يػدرم 
الخصػػـك مػػا إذا كػػاف بكسػػعيـ إقنػػاع القاضػػي نظػػرا الخػػتالؼ تقػػدير القضػػاة فػػي التقػػدير، 
كما أف القاضي قد يككف نزييا فيسئ استعماؿ السمطة الممنكحة لو مف القانكف، كتضيع 

فضػػػال عمػػػى أف الصػػػالحيات الكاسػػػعة لمقاضػػػي قػػػد  ،لػػػة المككػػػؿ بتحقيقيػػػابػػػيف يديػػػو العدا
 .(ُ)تتعارض مع االستقرار الكاجب تكافره في المعامالت

اس ىػػذا المػػذىب فػػي تقريػػب الحقيقػػة القضػػائية مػػف الحقيقػػة الكاقعيػػة مػػرتبط ػػػػكأس 
 كزه، فقد يع لمجرد اجتياده كتحكمو، فاألمر متركؾ  يػػص القاضػػػإلى حد بعيد بشخ

 .(ِ)االجتياد أك يتحكـ في تعييف طريؽ بعينيا لإلثبات، فتضؿ معيا الحقيقة الكاقعية 
فالقانكف يحدد األدلة التي  ،مذىب اإلثبات المقيدش كىذا المذىب عكس سابقو تماما -ِ 

يمتػػـز القاضػػي السػػير بمكجبيػػا فػػي قضػػائو كالخصػػـك فػػي الػػدعكل، كمػػا يبػػيف كيفيػػة 
كقيمػػة كػػؿ دليػػؿ فػػي اإلثبػػات، فػػال يسػػتطيع الخصػػـك إثبػػات إلػػى القضػػاء  التقػػدـ بيػػا

                                                           

. د. َّ، صمرجػػع سػػابؽ. أحمػػد نشػػأت، ِٖص  ِ، جمرجػػع سػػابؽد. عبػػد الػػرزاؽ، السػػنيكرم،  (ُ)
، ُٕٔٗتكفيػؽ حسػػف فػرج، قكاعػػد اإلثبػات فػػي المػكاد المدنيػػة كالتجاريػة، مؤسسػػة الثقافػة الجامعيػػة، 

كما بعدىا. كفي المكاد الجنائيػة تأخػذ  ٕ، صمرجع سابؽد. جميؿ الشرقاكم،  . كما بعدىا.ُّص
جميػػع القػػكانيف بيػػذا المػػذىب فػػي عػػدـ تحديػػد طػػرؽ اإلثبػػات، مػػع تػػرؾ الحريػػة لمقاضػػي فػػي تكييػػؼ 

 الكاقعة كاألخذ بما يراه مقنعا في اإلثبات، ألف طبيعة ىذه المكاد ال تقبؿ طرقا معينة. 
في الفقو اإلسػالمي مػا ذىػب إليػو ابػف القػيـ كمػف كافقػو مػف أىػؿ العمػـ، كالػذم  ( كيقابؿ ىذا المذىبِ)

ف شابيو في إطالؽ أدلة اإلثبات مف أم قيد طالؽ حرية القاضػي فػي االلتػزاـ بأدلػة أك  كا  تحديد، كا 
الخصـك في تككيف قناعتو. لكف يباينو فػي اشػتراطو فػي القاضػي أف يكػكف فقييػا حتػى تنعػدـ منػاط 

ؽ. يقػػكؿ ابػػػف القػػػيـش "كالحػػاكـ إذا لػػػـ يكػػػف فقيػػو النػػػاس فػػػي اإلمػػارات، كدالئػػػؿ الحػػػاؿ، العيػػب السػػػاب
كمعرفة شكاىده... فيينا نكعاف مف الفقو، البد لمحاكـ منيماش فقو في أحكػاـ الحػكادث الكميػة، كفقػو 
فػػي نفػػس الكاقػػع كأمػػكاؿ النػػاس، يميػػز بػػو بػػيف الصػػادؽ كالكػػاذب، كالمحػػؽ كالمبطػػؿ، ثػػـ يطػػابؽ بػػيف 

ػػوي مػػف الكاجػػب، كال يجعػػؿ الكاجػػب مخالفػػا لمكاقػػع". الطػػرؽ الحكميػػة، ىػػذ ٍكمى ا كىػػذا، فيعطػػي الكاقػػعى حي
 . كىنا يظير الفرؽ كالمباينة بيف فقو شرعي كنظر كضعي.ٕ، ٔص
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حقكقيـ إال بيذه الطرؽ، كال يستطيع القاضي أف يقبؿ منيـ غيرىػا أك يعطييػا قيمػة 
 أقؿ أك أكثر مف القيمة التي حددىا القانكف ليا.

كيظيػػػر فػػػي ىػػػذا المػػػذىب المكقػػػؼ السػػػمبي لمقاضػػػي، إذ ال يسػػػتطيع أف يقضػػػي  
ساىـ في جمع األدلة، أك استكماؿ ما نقص أك إيضاح ما أبيـ بعممو الشخصي كال أف ي

كأىـ ما يميز ىذا المذىب دقتو كتنظيمو الشديديف المػذاف يكفػالف اسػتقرار التعامػؿ  ،منيا
كقضػػائو عمػػى سػػمبيات المػػذىب الحػػر السػػابؽ، لكػػف مػػا يعيبػػو أنػػو ال يحقػػؽ فػػي الغالػػب 

لحقيقػة الكاقعيػة كالحقيقػة القضػائية، العدؿ بيف الخصـك لما يحصؿ فيو مف التباعد بيف ا
.(ُ)فيككف ما ببغيو مف العدؿ مظيرا ال جكىرا

 
 

 ىبيف السابقيف، يأخذ ما فييما مفالمذىب المختمطش كىذا المذىب كسط بيف المذ -ّ 
 رؾ األمر لمقاضي عمػى إطالقػو، كمػامزايا، كيتالفى ما فييما مف عيكب، فيك لـ يت 

ف جيػػة عمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ مبػػدأ حيػػاد القاضػػي بتحديػػد فمػػ ،أنػػو لػػـ يقيػػده فػػي الحركػػة
اإلثبػػات مػػا يحقػػؽ االسػػتقرار فػػي التعامػػؿ كتجنػػب تحكػػـ  األدلػػة كتعيػػيف بعضػػيا فػػي

كمف جية أخرل، عمػؿ عمػى التخفيػؼ مػف مسػاكئ اإلثبػات المقيػد بإعطػاء  ،القضاة
ة القاضػػي سػػمطة كاسػػعة فػػي تقػػدير األدلػػة التػػي يحػػدد ليػػا القػػانكف قػػكة معينػػة كالبينػػ

 كالقرائف القضائية.
كال شػؾ أف ىػذا المػػذىب أفضػؿ مػػف سػابقيو كىػػك الػراجح عنػػد شػراح القػػانكف، إذ  

يجمػػع بػػيف ثبػػات التعامػػؿ بمػػا احتػػكل عميػػو مػػف قيػػكد، كبػػيف اقتػػراب الحقيقػػة الكاقعيػػة مػػف 
.(ِ)الحقيقة القضائية بما يتيحو لمقاضي مف حرية التقدير

  

                                                           

. د. أحمػد أبػك الكفػا، التعميػؽ عمػى ْ( د. عبد المنعـ فػرج الصػدة، اإلثبػات فػي المػكاد المدنيػة، ص ُ)
. جميػػػؿ بسػػػيكني، أصػػػكؿ اإلثبػػػات شػػػرعا ككضػػػعا، ّ، صُٕٖٗ، ّ، طنصػػػكص قػػػانكف اإلثبػػػات

 .ٕـ، صَُٖٗىػ َُُْالكتاب األكؿ، 
، ص مرجػع سػابؽكمػا بعػدىا. د. أحمػد نشػأت،  ٖ، ص مرجػع سػابؽد. عبد المػنعـ فػرج الصػدة،  (ِ)

 .ِٗص  ِ، جمرجع سابؽ. د. عبد الرزاؽ، السنيكرم، َّ
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مختمط في المسائؿ المدنية، أما في المسػائؿ كقد أخذ القانكف المصرم بالمذىب ال
التجاريػػػة كالجنائيػػػة فقػػػد أخػػػذ بالمػػػذىب المطمػػػؽ لطبيعػػػة ىػػػذه المسػػػائؿ كنػػػزكال عمػػػى حكػػػـ 

كىذا ىك نفسو مكقػؼ القػانكف الجزائػرم، كأيضػا القػانكف الكػكيتي مػع  ،المصمحة الراجحة
 اختالؼ في طريقة تبكيب أحكاـ اإلثبات، كخالؼ يسير في الصياغة.

 ملطلب الثاًيا
املبادئ الرئيست التي تقىم عليها قىاعد اإلثباث يف الفقَ 

 اإلسالهي والقاًىى الىضعي
يقكـ نظاـ اإلثبات عمى جممة مف المبادئ الرئيسة تعد سػندا ثابتػا ألىػـ قكاعػده،  

كيمكف بياف أىػـ ىػذه المبػادئ  ،إذ تتفرع عف ىذه المبادئ أىـ القكاعد الشرعية كالقانكنية
دأ دكر الخصكـ االيجابي في اإلثبات، كمبدأ عبء اإلثبػات، كدكر قاضػي شػؤكف في مب

 األسرة في مجاؿ اإلثبات، كالذم يتجمى فيو مبدأ حياد القاضي.
 

 الفرع األول: مبدأ دور الخصوم اإليجابي في اإلثبات
يجػػابي فػػي اإلثبػػات، كذلػػؾ حتػػى ال تبقػػى الخصػػكمة   يقػػكـ الخصػػكـ بػػدكر ميػػـ كا 

فكػػػاف لمخصػػػـ حػػػؽ طمػػػب التأجيػػػؿ  ،تتكافػػػأ فػػػرص الخصػػػـك فػػػي الػػػدعكلمجيمػػػة، كحتػػػى 
لالطػػػالع عمػػػى المسػػػتندات المقدمػػػة مػػػف خصػػػمو كالػػػرد عمييػػػا، كتمكػػػيف كػػػؿ خصػػػـ مػػػف 
ثبات عكسو، كمف ثـ يجكز لمقاضي أف يأخذ  مناقشة الدليؿ المقدـ مف خصمو كتفنيده كا 

.(ُ)دحضوبدليؿ دكف أف يعرضو عمى مف يحتج عميو كتمكنيو مف مناقشتو ك 
  

كيثيػػر مبػػدأ دكر الخصػػػـك االيجػػابي فػػػي اإلثبػػات مسػػألة قضػػػاء القاضػػي بعممػػػو  
الشخصػػػػي، فػػػػإذا عػػػػايف القاضػػػػي حادثػػػػة مػػػػف الحػػػػكادث أك سػػػػمع بيػػػػا فػػػػي غيػػػػر مجمػػػػس 

                                                           

 .ُٔيعة، ص ( أحمد إبراىيـ بؾ، طرؽ القضاء في الشر ُ)
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القضػػاء، ثػػـ رفعػػت إليػػو دعػػكل بشػػأنيا لكػػي يصػػدر حكمػػو فييػػا، فيػػؿ يجػػكز لػػو أف يبنػػى 
 حكمو عمى عممو الشخصي؟

 صوم اإليجابي في اإلثبات الشرعي:أوال: مبدأ دور الخ 
القاضي عند فصمو فيما يعرض عميو مف قضايا أيا كاف مكضكعيا، فيك يعتمد  

فيمػػا يحكػػـ بػػو ألحػػد المتػػداعييف أك عميػػو عمػػى كسػػائؿ إلثبػػات الػػدعكل، كقػػد تكػػكف ىػػذه 
إلػى غيػر ذلػؾ مػف الكسػائؿ التػي اتفػؽ  يميفالكسيمة عبارة عف شيادة شيكد أك إقرار أك 

كقػػد يحػػدث أف يعمػػـ القاضػػي بكاقعػػة مشػػاىدة أك سػػماعا،  ،يػػا أك اختمػػؼ فييػػا الفقيػػاءعمي
يقػػػر كػػػأف يسػػػمع رجػػػال يقػػػر آلخػػػر بزكاجػػػو مػػػف فالنػػػة، أك سػػػمعو يطمقيػػػا أك يقػػػر بػػػو، أك 

 ثـ رفعت إليو ىذه الكاقعة، فيؿ يجكز لو أف يحكـ فييا بما عممو أـ ال؟ ، بالنسب
مسألة قضاء القاضي بعممػو الشخصػي إلػى  اختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية في 

 ثالثة مذاىب ما بيف مانع كمجيز كمفصؿ .
 قاؿ بعدـ جكاز قضاء القاضي بعممو مطمقا. المذىب األول: 
 قاؿ بجكاز قضاء القاضي بعممو مطمقا. المذىب الثاني: 
قػػاؿ بعػػدـ جػػكاز قضػػاء القاضػي بعممػػو فػػي الحػػدكد كجػػكازه فيمػػا  المــذىب الثالــث: 
 عداه.

كترجيحا لما سػبؽ فإنػو إذا منعنػا القاضػي مػف إصػدار حكمػو اسػتنادا إلػى عممػو  
الشخصي فإنو قد ييدر عممو اليقيني، كيستند إلى أدلة تفيد عمما ظنيا، كقد تككف األدلة 

أما إذا أجزنا لمقاضي أف يقضي بعممػو الشخصػي، فإنػو قػد يمػكت  ،زائفة كىك يعمـ زيفيا
فػػػيحكـ بشػػػيكاتو لمػػػف يحػػػب عمػػػى مػػػف يبغضػػػو فيحػػػؿ ضػػػميره كال يراعػػػي حقػػػكؽ النػػػاس 

 .(ُ)المذنب بريئا كالبرمء مذنبا

                                                           

( كقد نقؿ بعض أصحاب الشافعي عنو أنو كاف يرل القضػاء بعمػـ القاضػي، لكنػو ال يفتػي بػو خكفػا ُ)
مف قضاة السكء، كىذا مف فقو اإلماـ كتقديره لممصمحة. انظر في ذلػؾش ابػف أبػي الػدـ، كتػاب أدب 
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ذا كاف كال األمريف فيػو ضػرر؛ فػإف مػف قكاعػد الشػريعة اإلسػالمية إذا كجػدت   كا 
مفسػدتيف يرتكػب المفسػػدة الصػغرل لػػدفع المفسػدة الكبػػرل، كيتحمػؿ الضػػرر األخػؼ دفعػػا 

عػػػػدـ جػػػكاز قضػػػػاء القاضػػػي بعممػػػػو كأخػػػػؼ الضػػػرريف كالمفسػػػػدتيف ىػػػك  ،لمضػػػرر األشػػػد
 الشخصي، فضال عف قرائف التيمة الظاىرة كاحتياطا لدماء الناس كأمكاليـ كأعراضيـ.

يقكؿ ابف القيـ، رحمو اج، في خالصتو لبحثػو ىػذه المسػألةش "فػإف التيمػة مػؤثرة  
في باب الشيادات كاألقضية، كطالؽ المريض كغير ذلؾ، فال تقبؿ شيادة السيد لعبػده، 
كال العبد لسيده، كال شيادة الكالد لكلده، كبالعكس، كال شػيادة العػدك عمػى عػدكه، كال يقبػؿ 
حكػػـ الحػػاكـ لنفسػػو، كال ينفػػذ حكمػػو عمػػى عػػدكه، كال يصػػح إقػػرار المػػريض مػػرض المػػكت 
لكارث كال ألجنبي، عند مالؾ، إذا قامػت شػكاىد التيمػة، كال تمنػع المػرآة الميػراث بطالقػو 

كال يقبؿ قكؿ المرآة عمى ضرتيا أنيا أرضعتيا، إلى أضعاؼ ذلؾ مما  ليا ألجؿ التيمة،
 يرد كال يقبؿ لمتيمة.

كلقػػد كػػاف سػػيد الحكػػاـ صػػمكات اج كسػػالمو عميػػو يعمػػـ مػػف المنػػافقيف مػػا يبػػػيح  
دماءىـ كأمكاليـ، كال يحكـ فيو بعممو، مع براءتو عند اج كمالئكتو كعباده المؤمنيف مػف 

الناسػػػؾ إف محمػػػدان يقتػػػؿ أصػػػحابو، كلمػػػا رآه بعػػػض أصػػػحابو مػػػع  كػػػؿ تيمػػػة، لػػػئال يقػػػكؿ
يػي" لػئال يقػع فػي  (ُ)زكجتو صفية بنت حيػي قػاؿش "عمػى رسػمكما إنمػا ىػي صػفية بنػت حي

كينيػػػػي كالمػػػػو المػػػػاتع النػػػػافع بتػػػػرجيح القػػػػكؿ بػػػػالمنعش "كمػػػػف تػػػػدبر  ،نفكسػػػػيما تيمػػػػة لػػػػو"
ف لػػػو الصػػػكاب فػػػي ىػػػذه الشػػػريعة، كمػػػا اشػػػتممت عميػػػو مػػػف المصػػػالح، كسػػػد الػػػذرائع، تبػػػي

                                                                                                                                                      

زحيمػػػي، القضػػػاء كىػػػك الػػػدرر المنظكمػػػات فػػػي األقضػػػية كالحككمػػػات، تحقيػػػؽ د. محمػػػد مصػػػطفى ال
 . ُُٕـ، صُٕٓٗىػ ُّٓٗمطبعة زيد بف ثابت، دمشؽ، 

بػػاب إلػى  ( صػحيح البخػارم مػع الفػتح، كتػاب االعتكػاؼ، بػاب ىػؿ يخػرج الرجػؿ المعتكػؼ لحكائجػوُ)
 ُُْص  ٕ(. صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب السالـ، جَِّٓرقـ ) ِٕٓٔص ٓالمسجد، ج

 (.ُِٕٓرقـ )
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 ضػي أف ال يكػكف القاضػي خصػما كحكمػافضال عػف أف القكاعػد الشػرعية تق، (ُ)المسألة"

في الكقت ذاتو، فيك عند حكمو بعممو فيك شاىد كخصـ في آف كاحد، مما يككف مجمبة 
 لمريبة كمظنة لمتيمة فكاف القكؿ األكؿ أكلى بالقبكؿ. 

 اإلثبات القانوني:ثانيا: مبدأ دور الخصوم االيجابي في  
كيتجمى ىذا المبدأ مف خالؿ قكاعد ميمة تحكـ دكر الخصـك اإليجابي  

، كيتطمب األمر أيضا بياف مكقؼ قكانيف باإلثبات كشراحيا مف قضاء القاضي  لمخصـك
 بعممو الشخصي. 

 القواعد التي تحكم الدور االيجابي لمخصوم في االثبات القانوني: )أ 
جزىػػا مخصػػـك فػػي اإلثبػػات القػػانكني تحكمػػو قكاعػػد أربعػػة نك إف الػػدكر االيجػػابي ل 
 ش(ِ)فيما يأتي

حػػؽ الخصػػـ فػػي اإلثبػػاتش لكػػؿ خصػػـ الحػػؽ فػػي أف يثبػػت مػػا يدعيػػو أمػػاـ القضػػاء  -ُ 
مػا يػتمكف مػف إبػرازه مػف أك  بالطرؽ التي حددىا القانكف، فمػو أف يقػدـ مػا تحػت يػده

 لكاسعة في تقدير ىذه األدلة.كلمقاضي بعد ذلؾ الحرية ا ،األدلة تأييدا لدعكاه
مػػا يسػػمى بمبػػدأ المجابيػػة بالػػدليؿ، كمعنػػاه أف أك  حػػؽ الخصػػـ فػػي إثبػػات العكػػسش -ِ 

كؿ دليؿ يتقدـ بو الخصـ إلثبات دعكاه يككف لمخصـ اآلخر مناقشة ىذا الدليؿ إمػا 
بإثبػػػػات عكسػػػػو، كمػػػػف ثػػػػـ فػػػػال يجػػػػكز لمقاضػػػػي أف يأخػػػػذ بػػػػدليؿ دكف أف أك  بتأييػػػػده

 ف يحتج عميو بو، كتمكينو مف مناقشتو كالطعف فيو.يعرضو عمى م

                                                           

 .ِٓٓ( الطرؽ الحكمية، ص ُ)
محمػػكد محمػػد ىاشػػـ، القضػػاء كنظػػاـ اإلثبػػات فػػي الفقػػو اإلسػػالمي كاألنظمػػة الكضػػعية، جامعػػة ( د. ِ)

 ِ، جمرجػع سػابؽكما بعدىا. د. عبد الرزاؽ السنيكرم،  ُّْ، صُٖٖٗالممؾ سعكد، الرياض، 
كما بعدىا. كىػذه القكاعػد ىػي  ْْ، ص مرجع سابؽكما بعدىا. عنتر سيد جكدة الشريؼ،  ّٔص

 مبدأ عبء اإلثبات.مبادئ متفرعة عف 
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عػػػدـ جػػػػكاز األخػػػػذ بػػػدليؿ يصػػػػطنعو أحػػػػد الخصػػػػـك لنفسػػػوش األصػػػػؿ أنػػػػو ال يجػػػػكز  -ّ 
لمقاضػػي أف يقضػػي لمخصػػـك بنػػاء عمػػى دليػػؿ مػػف صػػنع ىػػذا الخصػػـ نفسػػو، ككثيقػػة 

تقرير.أك  صادرة
  

العامػة فػي القػانكف عدـ جكاز إجبار الخصـ عمػى تقيػيـ دليػؿ ضػد نفسػوش القاعػدة  – ْ 
أف اإلثبات حػؽ لمخصػـ، كمػف ثػـ فػال يجػكز إجبػاره عمػى تقػديـ الػدليؿ عمػى الكاقعػة 

عمى ىذا األصؿ مػع إجػازة تكميػؼ  (ُ)كجرل القضاء المصرم ،التي يدعييا خصمو
الخصـ خصمو بتقديـ كرقػة مكجػكدة تحػت يػده مػف شػأنيا إثبػات الحػؽ المػدعى بػو، 

عػػػف تقػػػديميا محػػػؿ اعتبػػػار مػػػف المحكمػػػة بحسػػػب كعمػػػى أف يكػػػكف امتنػػػاع األخيػػػر 
تؤكػػد ذلػػؾ مػػف خػػالؿ نػػص (ِ)ثػػـ جػػاءت نصػػكص قػػانكف اإلثبػػات ،داللتيػػا المحتممػػة

( التػػي تػػنص عمػػى أنػػوش "يجػػكز لمخصػػـ فػػي الحػػاالت اآلتيػػة أف يطمػػب َِالمػػادة )
 إلزاـ خصمو بتقديـ أم محرر منتج في الدعكل يككف تحت يدهش

 تو بتقديمو أك تسميمو.إذا كاف القانكف يجيز مطالب -
إذا كاف مشتركا بينػو كبػيف خصػمو، كيعتبػر المحػرر مشػتركا عمػى األخػص إذا  -

 كاف المحرر لمصمحة الخصميف أك كاف مثبتا اللتزاماتيما كحقكقيما المتبادلة.
 إذا استند إليو خصمو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل". -
 ش وضاء القاضي بعممو الشخصي في القانون )ب 
إف المتتبػػع لنصػػكص قػػكانيف اإلثبػػات كشػػركحيا المختمفػػة يجػػد إجماعػػا عمػػى منػػع  

ففي حيف لـ نجد إشارة مف قريب أك بعيد في نصكص  ،قضاء القاضي بعممو الشخصي
نجػػد  ،اإلثبػػات تعتػػد بعمػػـ القاضػػي فػػي مقابػػؿ اآلثػػار الصػػريحة لكسػػائؿ اإلثبػػات األخػػرل

لكػػف التسػػاؤؿ الػػذم يطػػرح يتمثػػؿ فػػي منػػع شػػراح تمػػؾ القػػكانيف يقضػػكف بػػالمنع صػػراحة، ك 

                                                           

 . ٔرقـ  ِٔ، فيرس الخمس كعشريف سنة، ص ٕٗٓكالطعف رقـ  ُّٔٗأبريؿ  ِ( نقض مدني ُ)
 المشار إليو سابقا. ُٖٔٗلسنة  ِٓ( رقـ ِ)
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قضاء القاضي بعممػو الشخصػي ىػؿ يتفػرع مػف مبػدأ حيػاد القاضػي أـ ىػك فػرع مػف حػؽ 
 الخصكـ في مناقشة األدلة؟

أف المنػػع إنمػػا ىػػك نتيجػػة  (ُ) اختمػػؼ الشػػراح فػػي ىػػذه المسػػألة، إذ يػػرل بعضػػيـ 
إذا قضى بو يككف  ترتبت عمى حؽ الخصكـ في مناقشة أم دليؿ، ذلؾ أف عمـ القاضي

دلػػيال فػػي القضػػية، كلمػػا كػػاف لمخصػػكـ حػػؽ مناقشػػة ىػػذا الػػدليؿ اقتضػػى األمػػر أف ينػػزؿ 
 القاضي منزلة الخصكـ، فيككف خصما كحكما في كقت كاحد كىذا ال يجكز.

أف منع القاضي مػف الحكػـ بمعمكماتػو الشخصػية ال  (ِ)بينما يرل البعض اآلخر 
نما يتأتى مػف أف يتأتى مف مبدأ حؽ الخصكـ في مناق شة األدلة التي تقدـ في دعكل، كا 

ما شاىده القاضي أك ما سمعو مما يتصؿ بكقائع القضػية سػكؼ يػؤثر حتمػا فػي تقػديره، 
بؿ يشؾ ىذا التقدير، كىك عندئذ يصمح أف يككف شاىدا في القضػية ليقػدر قاضػى آخػر 

نما ال يصمح أف يككف قاضيا.  شيادتو، كا 
 الكضػعي عمػى عػدـ جػكاز ىناؾ إجماعػا فػي القػانكفكنخمص مما سبؽ إلى أف  

 ك يتفؽ بيذا المنعػػػكى ، (ّ)قضاء القاضي بعممو الشخصي في القضية المعركضة عميو
 مع الرأم الراجح في الفقو اإلسالمي بعدـ جكاز قضاء القاضي بعممو. 

 الفرع الثاني: عبء اإلثبات
مػدعى عميػو، كلعػؿ  شاآلخػرمػدعى، ك  شأحػدىما شال تقكـ الػدعكل إال بػيف طػرفيف 

مف أىـ اإلشكاالت التي تطرح عمى القضػاء فػي إثبػات أحكػاـ األسػرة كفػي غيرىػا، كأىػـ 

                                                           

 .ُٖص  ِ، ج مرجع سابؽ( د.عبد الرزاؽ السنيكرم، ُ)
 . ُٖص ُ، جمرجع سابؽ( د. سيميماف مرقس، ِ)
أك  صػرية بأنػوش "ال يجػكز لمقاضػي المسػاىمة فػي جمػع األدلػة( كفي ذلػؾ قضػت محكمػة الػنقض المّ)

أف يحكػـ طبقػا لمعمكماتػو الشخصػية". نقػض مػدني مصػرم أك  أم دليػؿ عممػو بنفسػو،إلى  االستناد
 . ٗٗٗ، صُٔٗ، القاعدة رقـ ِٗسنة  قضائية، ْْلسنة  َْٗ، الطعف رقـ ُٖٕٗ/َْ/ُِفي 
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المسػػػائؿ التػػػي تػػػبف عمييػػػا خصػػػكماتيا كمسػػػائؿ الػػػدعكل ىػػػك معرفػػػة مػػػف المػػػدَّعى كمػػػف 
 المدَّعى عميو، ذلؾ أنو يتكقؼ عمى ذلؾ تكجيو عبء اإلثبات.

المتخاصػػميف بإقامػػة الػػدليؿ عمػػى صػػحة مػػا كيقصػػد بعػػبء اإلثبػػات تكميػػؼ أحػػد  
ألنػو حمػؿ ثقيػؿ يحتػاج مػف كمػؼ بػو ألدلػة يثبػت  ؛عيو، كسمي التكميؼ باإلثبات عبئػايد

 بيا صحة دعكاه أماـ القضاء، كقد ال يككف مالكا ليا.
 ة في الدعاكل كمف يكٌمؼ باإلثباتكقد كضع النبي صمى اج عميو كسمـ القاعد 

مـش "البينػػة عمػػى المػػدعى كاليمػػيف عمػػى مػػف أنكػػر"بقكلػػو صػػمى اج عميػػو كسػػ
كقكلػػو  ،(ُ) 

صػػمى اج عميػػو كسػػمـ فػػي مكضػػع آخػػرش "لػػك يعطػػى النػػاس بػػدعكاىـ الٌدعػػى نػػاس دمػػاء 
.(ِ)رجاؿ كأمكاليـ كلكف اليميف عمى المدعى عميو"

 
 

كالفقياء لـ يختمفكا في حكـ ما لكؿ مف طرفي الدعكل، كأف عمى المدعى البينة  
كلكػػػف الخػػػالؼ  ،المطمػػػكب، كأف عمػػػى المػػػدعىَّ عميػػػو اليمػػػيف إذا لػػػـ تقػػػـ البينػػػةإذا أنكػػػر 

لفيػتي  ،يحصؿ في تحديد المدعى كالمدعى عميو كقد ذيًكر عف شريح القاضػي أنػو قػاؿش "كي

                                                           

 َُالبينػػة عمػػى المػػدعى كاليمػػيف عمػػى مػػف أنكػػر، ج( سػػنف البييقػػي، كتػػاب الػػدعكل كالبينػػات، بػػاب ُ)
 .ِّٓ،ِِٓص

. ابػػػػف ماجػػػػو، كتػػػػاب ُِٖص  ٓ( مسػػػػمـ، كتػػػػاب األقضػػػػية، بػػػػاب اليمػػػػيف عمػػػػى المػػػػدعى عميػػػػو، جِ)
(. قػػاؿ ُِِّرقػـ ) ٖٕٕص ِاألحكػاـ، بػاب البينػة عمػػى المػدعي كاليمػيف عمػى المػػدعى عميػو، ج

عميػو كسػمـ البينػة عمػى المػدعى كاليمػيف عمػى  شمس األئمة اإلماـ السرخسيش "قاؿ النبي صمى اج
ف كػػاف مػػف أخبػػار اآلحػػاد، فقػػد تمقػػاه العممػػاء رحميػػـ اج بػػالقبكؿ كالعمػػؿ بػػو،  المػػدعى عميػػو، كىػػذا كا 
ػػدَّ ىػػذا مػػف جكامػػع الكمػػـ، عمػػى مػػا قػػاؿ عميػػو الصػػالة كالسػػالـش  فصػػار فػػي حيػػز التػػكاتر التػػكاتر، كعي

" فقد تكمـ كممتيف استنبط العمماء رحميـ اج منيا مػا بمػ  "أكتيت جكامع الكمـ كاختصر لي اختصاران 
دفػػاتر فقػػػاؿ الحكمػػػة النبػػػكة، كفصػػػؿ الخطػػػابش البينػػة عمػػػى المػػػدعى كاليمػػػيف عمػػػى المػػػدعى عميػػػو". 

 . ِٖص ُٕـ، جََُِىػ ُُِْ، ُالسرخسي، المبسكط، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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القضػػػاء كعنػػػدم أنػػػي ال أعجػػػز عػػػف معرفػػػة مػػػا ييتخاصػػػـ إلػػػيَّ فيػػػو، فػػػأٌكؿ مػػػا ارتفػػػع إلػػػى 
ًف ا  .(ُ)لمدَّعى كمف المدَّعى عميو"خصماف أشكؿ عمىَّ مف أمرىما مى

يقػػػكؿ ابػػػف فرحػػػكف المػػػالكي فػػػي تبصػػػرتوش "اعمػػػـ أف القضػػػاء يػػػدكر عمػػػى معرفػػػة  
كفػػي قػػكانيف األحكػػاـ الشػػرعية البػػف  ،(ِ)ألنػػو أصػػؿ مشػػكؿ" ؛المػػدَّعى كمػػف المػػدَّعى عميػػو

 المػػٌدعى كالمػػٌدعي عميػػو، لػػـ يمتػػبسجػػزمش "عػػف سػػعيد بػػف المسػػيب أنػػو قػػاؿش مػػف عػػرؼ 
كقػػد كضػػع الفقيػػاء ضػػكابط لمتمييػػز بػػيف المػػدَّعى كالمػػدَّعى  ،(ّ)يحكػػـ بػػو بينيمػػا"عميػػو مػػا 

 عميو، كلعؿ أىميا ما يأتيش
المدعى مف كاف قكلػو عمػى خػالؼ أصػؿ أك عػرؼ، كالمػدعى عميػو مػف كػاف قكلػو  -ُ 

ػػدقو أك كػػاف  عمػػى كفػػؽ أصػػؿ أك عػػرؼ، فالمػػدعى مػػف تجػػردت دعػػكاه عػػف أمػػر يصف
كمف  ،في الداللة عمى الصدؽ أك اقترف بيا ما يكىنيا عادةأضعؼ المتداعيىٍيف أمرا 

ح جانبو بشيء مف ذلؾ فيك المدعى عميػو  ترىجَّ
، ذلػؾ أف األصػؿ كالمعيػكد بػراءة (ْ)

كابػػف عبػػاس كابػػف الحاجػػب مػػف المالكيػػة  (ٓ)قػػاؿ بػػذلؾ القرافػػي ،الذمػة، كعػػدـ مػػا ذكػػر
 .(ٔ)كجميكر الفقياء

                                                           

 .ِٓ. معيف الحكاـ، ص َُٔص  ُ( تبصرة الحكاـ، جُ)
 .َُٓص  ُ( تبصرة الحكاـ، جِ)
 .ِٓ. معيف الحكاـ، ص َُٔص  ُ( تبصرة الحكاـ، جّ)
 ُ( قاؿ ابف عبد السالـش "كالمعيكد ىك شيادة العرؼ كاألصؿ استصحاب الحاؿ". تبصرة الحكػاـ،جْ)

 .َُٓص
ش "كلػػيس المػػدعى ىػػك المطمػػكب اتفاقػػا، بػػؿ كػػؿ مػػف عضػػد ّٖٔص ْ( جػػاء فػػي الػػذخيرة لمقرافػػي جٓ)

. كالمػكدع قكلى  ، فيك مدىعى عميو، ككؿ مف خػالؼ قٍكلػو عيػرؼ أك أصػؿ، فيػك مػدعو و عرؼه أك أصؿه
 يقبض ببينة، فال يقبؿ قكلو في الرد، إاٌل ببيفنة، فإف ادعى الرد بغيرىا فيك مدع".

( كقد ذكر ابف فرحكف عف ابف شػاس قكلػوش "المػدعى مػف تجػردت دعػكاه عػف أمػر يصػدقو، أك كػاف ٔ)
عييف اآلخر ما يخالفو، فاألكؿ المدعى، كالثاني المدعى عميو، ككذلؾ كؿ مف ادَّعى أضعؼ المتدا

 .َُٓص  ُكفاء ما عميو، مف غير أمر يصدفؽ دعكاه فإنو مدع". تبصرة الحكاـ، ج
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شػػػيء عػػػف غيػػػره عينػػػا أك دينػػػا أك حقػػػا، أك المػػػدعى مػػػف يطمػػػب أخػػػذ أك اسػػػتحقاؽ  -ِ 
ػػػدًَّع  ،كالمػػػدعى عميػػػو مػػػف يػػػدفع ذلػػػؾ أك ينفيػػػو ،يطمػػػب البػػػراءة منػػػو فالطالػػػب دائمػػػا مي

 ر بف عبد البر المالكي كابػف عقيػؿكىك قكؿ ابف عم ،(ُ)كالدافع المنكر مدعَّى عميو
 .(ِ)الحنبمي

ف إذا سػػػػكت لػػػػـ يتػػػػرؾ المػػػػدعى مػػػػف إذا سيػػػػًكتى تيػػػػًرؾ كسػػػػككتيو، كالمػػػػدَّعى عميػػػػو مػػػػ -ّ 
أم أف المػػدعى إذا تػػرؾ الػػدعكل انقطعػػت الخصػػكمة، أمػػا المػػدعى عميػػو  ،كسػػككتيوي 

الحنابمػة فػي الصػحيح ضػابط الحنفيػة كالشػافعية فػي قػكؿ ك قػاؿ بيػذا ال ،فيجبر عمييػا
.(ّ)مف المذىب

 
 

 ؾػػػ، كالمدعى عميو مف تمس رػػره الظاىالؼ أمػػالمدعى مف يدعى أمرا خفيا كيخ -ْ 
                                                           

( كقػػد يكػػكف الطالػػب فػػي بعػػض األحيػػاف مػػدعى عميػػو، كػػأف يتػػداعى خبػػاز كدبػػاغ جمػػدان، فػػإف الػػدباغ ُ)
 الزكجيف في متاع البيت كفيو ما يصمح لمرجؿ كما يصمح لممرأة.مدعى عميو، ككاختالؼ 

ش "كقػػاؿ بعضػػيـ المػػدعى ِِّٗص  ٖ. كفػػي بػػدائع الصػػنائع، ج َُٓص  ُ( تبصػػرة الحكػػاـ، جِ)
مػػف يخبػػر عٌمػػا فػػي يػػد غيػػره لنفسػػو، كالمػػدعى عميػػو مػػف يخبػػر عمػػا فػػي يػػد نفسػػو لنفسػػو، فيتفضػػالف 

ر عٌمػا فػي يػد غيػره لغيػره، كالمقػر مػف يخبػر عمػا فػي يػد بذلؾ عف الشاىد، كالمقر كالشاىد مف يخبػ
 نفسو لغيره".

( ابف اليماـ، شرح فتح القدير كبيامشو شرح العناية عمى اليداية لمبابرتي، المطبعة الكبرل األميرية ّ)
. كتػاب أدب القضػاء ص ِٓ. معيف الحكاـ، ص ُّٖص  ٔببكالؽ، مصر، دكف تاري  طبع، ج

ص  ْ. نيػؿ األكطػار، ج ِِّٗص  ٖ. بػدائع الصػنائع، جَُٔص  ُ. تبصرة الحكاـ، جُٖٓ
ْٕٕ. 

ش "المػدعى مػف ال يجبػر عمػى الخصػكمة إذا ُّٖص  ٔجاء في العناية عمى اليداية مع الفػتح، ج  
تركيا كالمدعى عميو مف يجبر. قاؿ القدكرم فػي الكتػاب كىػك حػد عػاـ صػحيح، كقيػؿ المػدعى مػف 

اإلقػػرار كالخػػارج كالمػػدعى عميػػو مػػف يكػػكف مسػػتحقا بقكلػػو مػػف  أك ال يسػػتحؽ إال بحجػػة يعنػػي البينػػة
غير حجة كذم اليد. كقيؿ المدعى مف يمتمس غير الظػاىر كالمػدعى عميػو مػف يتمسػؾ بالظػاىر." 

عدمػػػو فيػػػو نظػػػر، ألف كػػػؿ أك  أف ضػػػابط السػػػككتإلػػػى  . كذىػػػب بعضػػػيـُِٔص ُِالمغنػػػي، ج
مػدعى عميػو، فتعريفػو أك  يكػكف مػدعيا ساكت ال يطالب بشيء فإنػو متػركؾ، كىػك أمػر عػاـ مػف أف

 .َّٕص ُُبالسككت كعدمو ليس بشيء. اإلنصاؼ، ج
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 قالو الشافعي في القكؿ األظير. ،(ُ)الظاىر، كيكجب قكلو ذلؾب
ىذه ىي أىـ الضكابط التي كضعيا الفقياء لمتمييز بيف المدعى كالمدعى عميو  
كبالتأمؿ فييا يتبيف أرجحيا كأقربيا لمتفرقة بيف المدعى كالمدعى عميو ىك  ،كأشيرىا

حد كىك األصؿ كالظاىر أك الضابط األكؿ كاألخير، ذلؾ أنيما يحكماف عمى شيء كا
الغالب، فمف كافؽ أمره األصؿ كاف أمره ظاىرا، كمعمكـ أف الظاىر قد يككف عرفا أك 

 أمرا بينا غير خفي، كالبينات إنما شرعت إلثبات خالؼ األصؿ كالظاىر.
كدليػػؿ ذلػػؾ أف النبػػي صػػمى اج عميػػو كسػػمـ طمػػب البٌينػػة مػػف المػػدعى، كاليمػػيف   

معينة، مثؿ ما جاء عف األشعث بف قيس أنو قاؿش كاف بيني  مف المنكر في خصكمات
كبيف رجؿ خصكمة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صمى اج عميو كسمـ، فقػاؿش شػاىداؾ 

ػٍبًر يقتطػعي بيػا مػاؿ  ،أك يمينو، فقمتش إذا يحمؼ كال يبالي فقاؿش مف حمؼ عمػى يمػيف صى
كفػي ركايػة فقػاؿش "بٌينتػؾ ش  ،و غضباف"لىًقيى اج كىك عمي –ىك فييا فاجر  –امرئو مسمـ 

أنيا ًبٍئريؾى ك إال فيمينيو"
(ِ) . 

، كرجؿ مف كندة إلى النبي   ٍضرى مكتى ٍجر قاؿش جاء رجؿ مف حى كعف كائؿ بف حي
صػػمى اج عميػػو كسػػمـ، فقػػاؿ الػػذم مػػف حضػػرمكتش يػػا رسػػكؿ اج، إف ىػػذا غمبنػػي عمػػى 

أزرعيػا، لػيس لػو فييػا حػؽ، فقػاؿ أرض كانت ألبي، فقاؿ الكندمش ىي أرضػي فػي يػدم 
النبػػي صػػمى اج عميػػو كسػػمـش "ألػػؾ بينػػة؟ " فقػػاؿش ال. قػػاؿش "فىمىػػؾى يمينيػػو"، فقػػاؿش يػػا رسػػكؿ 

                                                           

. كمثاؿ ذلؾ أف يتنازع الزكجػاف ِّّٗص  ٖ. بدائع الصنائع، جُّٗص ٔ( شرح فتح القدير، جُ)
 قبػػؿ الػػدخكؿ، فيػػدعى الػػزكج أنيمػػا أسػػمما سػػكيا، كتػػدعى الزكجػػة أنيمػػا أسػػمما عمػػى التعاقػػب، فػػالزكج

العقػػد، كىػػك األصػػؿ كالظػػاىر، كىػػي تػػدعي بطالنػػو كىػػك خػػالؼ الظػػاىر، فتكػػكف ىػػي يػػدعى صػػحة 
 .َّٕص ُُالمدعية، كيككف الزكج ىك المدعى عميو. اإلنصاؼ،ج

 َُ( البييقػػي، كتػػاب الػػدعكل كالبينػػات، بػػاب البينػػة عمػػى المػػدعى كاليمػػيف عمػػى المػػدعى عميػػو، جِ)
 . ِّٓص
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فقػاؿش "لػيس لػؾ  ،اج، الرجؿ فاجر كال يبالي عمى ما حمؼ عميو، كليس يتكرعي مف شيء
 . (ُ)منو إال ذلؾ"

مػػػف األشػػػعث بػػػف قػػػيس  ففػػػي الحػػػديث األكؿ طمػػػب النبػػػي صػػػمى اج عميػػػو كسػػػمـ 
كلػػػـ يكجػػػب عمػػػى المطمػػػكب إال  ،ألنػػػو يػػػدعى خػػػالؼ فػػػي األصػػػؿ ؛ككػػػاف مػػػدعيا اليمػػػيف

ككذلؾ في الحديث الثاني ككف األرض في يػد الكنػدم كيقػـك  ،اليميف مع أنو كاف ييكديا
أمػػا ادعػػاء الحضػػرمي شػػغؿ ذمػػة الكنػػدم فيكػػكف بػػذلؾ مػػدعيا  ،بزراعتيػػا أمػػر ظػػاىر بػػيفف

الب بينة شغؿ ذمة الكندم، أما األخير فال يطالػب إال بػاليميف، مػع خالؼ الظاىر، فيط
 .(ِ)ذكر المدعى لفجكره

كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ فػػي شػػؤكف األسػػرة، كالتػػي يتعػػيف عمػػى القاضػػي أف يكػػكف 
متبصػػػػػرا فػػػػػي تمييػػػػػػز المػػػػػدعي كالمػػػػػػدعى عميػػػػػو، كبالتػػػػػػالي يسػػػػػيؿ عميػػػػػػو تكجيػػػػػو أقػػػػػػكاؿ 

جة عند القاضي أف زكجيا ممتنػع عػف اإلنفػاؽ ىك ما إذا اٌدعت الزك  فييا،المتخاصميف 
أف الػػزكج إف لػػـ  (ّ)عمييػػا أك لػػـ يػػدفع إلييػػا نفقتيػػا فعنػػد المالكيػػة، كابػػف القػػيـ مػػف الحنابمػػة

ألف العػػرؼ الغالػػب يكافػػؽ قكلػػو كيشػػيد  ؛دعكاىػػا كػػاف القػػكؿ قكلػػو مػػع يمينػػو يصػػدقيا فػػي
 .(ْ)بصدقو، كتكمؼ الزكجة بالبينة الدعائيا خالؼ الظاىر

                                                           

 َُلرجميف يتنازعاف الماؿ كما يتنازعاف في يػد أحػدىما، ج( البييقي، كتاب الدعكل كالبينات، باب اُ)
. الترمػػذم، كتػػاب األحكػػاـ، بػػاب مػػا جػػاء فػػي أف البينػػة عمػػى المػػدعي كاليمػػيف عمػػى مػػف ِْٓص

 (.َُّْرقـ ) ِٓٔص  ّأنكر،ج 
 .ُّْص ْ. نيؿ األكطار، جُِٔ( الطرؽ الحكمية، ص ِ)
إلى  في حيف ذىب الشافعية كالحنابمة .ُّ، َّ. الطرؽ الحكمية، ص َُٓص ، ( تبصرة الحكاـّ)

أف القػػكؿ ىػػك قػػكؿ الزكجػػة بيمينيػػا، كاعتبػػركا الػػزكج مػػدعيا، ألنػػو يػػدعي خػػالؼ األصػػؿ كىػػك كفػػاء 
. ابػػف ْْٕ، صُُ، جالػديف الػذم عميػو، فػػال تقبػؿ دعػكاه إال ببينػة كسػػائر الػديكف. الحػاكم الكبيػر

ىػػػػ َُْٖكت، المكتػػػب اإلسػػػالمي،مشػػػؽ، بيػػػر دقدامػػػة، الكػػػافي فػػػي فقػػػو اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، 
 .ِّٕ، ص ّ، جٓ، طـُٖٖٗ

 .ُّٓ، ص ّج، ( إعالـ المكقعيفْ)
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ألف األمارات الظػاىرة تػدؿ  ؛ا لـ تقـ معوكظاىر العرؼ ىنا أنو لك لـ ينفؽ عميي 
عمى صدؽ دعكاه المبنية عمى العمـ، كالزكجة لـ يكف ينزؿ عمييا رزقيا مف السماء كمػا 
كػػاف ينػػزؿ عمػػى مػػريـ بنػػت عمػػراف، كلػػـ تكػػف تشػػاىد تخػػرج مػػف منزليػػا تػػأتي بطعػػاـ أك 

 .(ُ)إلييا بأنكاع الطعاـ، فتطالب بالبينة  شراب، كالزكج يشاىد داخال كخارجا
كيظيػػػر أف قػػػكؿ المالكيػػػة كمػػػف كافقيػػػـ لػػػو كجيػػػو المكافػػػؽ لمعػػػرؼ لتكػػػذيب القػػػرائف 
الظاىرة لقػكؿ الزكجػة، كالتػي تفيػد عممػا أقػكل مػف النظػر الحاصػؿ باستصػحاب األصػؿ، 

، سػيما كال يسكغ تقديـ ظف االستصػحاب عمػى ىػػذا العمػـ الػذم يقػرب مػف اليقػيف أك يكػاد
 .(ِ)إذا تحقؽ لنا انقطاعيا عف الخركج كالتصرؼ

ىذا فيما إذا كاف خالؼ الزكجيف بعد الدخكؿ، أما إذا اختمفا قبؿ الػدخكؿ، فػالقكؿ 
كىػػذا الحكػػـ الفقيػػي إنمػػا قػػرر كفقػػا ل صػػؿ، كىػػك عػػدـ  ،(ّ)قػػكؿ الزكجػػة المنكػػرة باالتفػػاؽ

، كىػػك أف الػػزكج ال ينفػػؽ عمػػى الكفػػاء بػػديف النفقػػة، فػػالعرؼ يقتضػػيو كيكافػػؽ ذلػػؾ األصػػؿ
 زكجتو إال بعد أف تزؼ إليو. 

                                                           

( ىػػػذه مػػػف جممػػػة المسػػػائؿ التػػػي يتعػػػارض فييػػػا األصػػػؿ كالظػػػاىر، كأييمػػػا يقػػػدـ عمػػػى اآلخػػػر، فقػػػدـ ُ)
المالكيػػػة كمعيػػػـ ابػػػف القػػػيـ الظػػػاىر القػػػكم عمػػػى األصػػػؿ، فػػػي حػػػيف استصػػػحب الشػػػافعية كالحنابمػػػة 

 لدعكل.األصؿ في ا
مػػا نصػػوش  -فصػػؿ فػػي بيػػاف تعػػارض أصػػؿ كظػػاىر -( جػػاء فػػي قكاعػػد األحكػػاـ فػػي مصػػالح األنػػاـِ)

"كالفرؽ بيف النفقة كسائر الػديكف أف العػادة الغالبػة مثيػرة لمظػف بصػدؽ الػزكج بخػالؼ االستصػحاب 
في الػديكف فإنػو ال معػارض لػو، كلػك حصػؿ لػو معػارض كالشػاىد كاليمػيف ألسػقطناه، مػع أف الظػف 
المستفاد مف الشاىد كاليميف أضعؼ مف الظف المستفاد مف العادة المطردة في إنفػاؽ األزكاج عمػى 

 -يػػكميف لػػـ يبعػػد مػػا قالػػو الشػػافعيأك  نسػػائيـ مػػع المخالطػػة الدائمػػة، نعػػـ لػػك اختمفتػػا فػػي نفقػػة يػػـك
لكميػػػات مكتبػػػة ا القػػػاىرة،رحمػػو اج". العػػػز بػػػف عبػػػد السػػػالـ، قكاعػػػد األحكػػػاـ فػػػي مصػػػالح األنػػػاـ، 

 .ٓٓ، ْٓ، ص ِـ، ج ُٖٔٗىػ ُّٖٖاألزىرية، 
. التسػػػكلي، ُٓٗ، صْ. الحطػػػاب، مكاىػػػب الجميػػػؿ، جّّٕ، صّ( الخرشػػػي، شػػػرح الخرشػػػي، جّ)

ىػػػ، َُّٕ، ِمكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي كأكالده، مصػػر، طالبيجػػة فػػي شػػرح التحفػػة، 
 . الحاكم الكبير، نفس المكضع.ّٕٗ، صُج ـ،ُُٓٗ
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كقد جعؿ الشارع البينة عمى المدعى كاليميف عمى المػدعى عميػو لحكمػة جميمػة   
فكػاف طرفػو ضػعيفا، لػذا حمػؼ بمػا  ،ظاىرة، كىي أف قػكؿ المػدعى جػاء بخػالؼ الظػاىر

ر النػػػاس كتسػػػتقر كالعمػػػؿ بيػػػذا القضػػػاء تسػػػتقيـ بػػػو أمػػػك  ،تتقػػػكل بيػػػا حجتػػػو فػػػي الػػػدعكل
كال يقػـك ىػػذا  ،أكضػاعيـ، كتحفػظ أمػكاليـ كتصػاف أعراضػيـ، كتعصػـ دمػاؤىـ إال بحقيػا

كلقكة جانب المدعى عميو  ،الحؽ إال بالبينة الشرعية، كما تردع بذلؾ االدعاءات الكاذبة
لػػـ يكمػػؼ إال بػػاليميف، التفاقػػو مػػع األصػػؿ كىػػك فػػراغ ذمتػػو كبراءتػػو ممػػا يدعيػػو المػػدعي، 

فيو باليميف، كىي الحجة الضعيفة، كجعمت البينػة عمػى المػدعي لضػعؼ جانبػو،  فاكتفى
 . (ُ)فعمى قدر قكة أك ضعؼ الطرؼ يككف العبء ضعيفا أك ثقيال

ـى يكمػػؼ  كقػػد يقػػكؿ قائػػؿش إف األصػػؿ كالظػػاىر ثابػػت إلػػى جانػػب المػػدعى عميػػوش فىًمػػ
 باليمف؟
 يجاب عف ذلؾ بأف تكميفو باليميف كاف لسببيفش 
احتمػػػػاؿ كذبػػػػو فػػػػي إنكػػػػاره فشػػػػرعت فػػػػي جانبػػػػو ليمػػػػيف لعمػػػػو يمتنػػػػع عنيػػػػا  األكؿش 

فيقضػػػي عميػػػو بػػػالنككؿ، فكثيػػػر مػػػف النػػػاس ال يتجػػػرؤكف عمػػػى اليمػػػيف الكاذبػػػة خكفػػػا مػػػف 
 اليميف.إلى  أف تصادؼ قدرا، فتنسبأك  العقاب األخركم الذم يترتب عمييا

                                                           

ف إنما كانت في جانب المدعى عميو، حيػث لػـ يتػرجح جانػب المػدعي بشػيء غيػر الػدعكل، ( فاليميُ)
فيكػػكف جانػػػب المػػػدعى عميػػو أكلػػػى بػػػاليميف، لقكتػػػو بأصػػؿ بػػػراءة الذمػػػة، فكػػاف ىػػػك أقػػػكل المػػػدعييف 
باستصحاب األصؿ، فكانت اليميف فػي جيتػوش فػاليميف تشػرع مػف جيػة أقػكل المتػداعييف، فػأم مػف 

مػػدعى عميػػو، كىػػك مػػذىب أك  بػػو جعمػػت اليمػػيف مػػف جيتػػو، سػػكاء كػػاف مػػدعياالخصػػميف تػػرجح جان
 الجميكر مالؾ كالشافعي كأحمد، كغيرىـ، أما الحنفية فال يحمفكف إال المدعى عميو كحده.

كالشؾ أف مذىب الجميكر ىك الراجح لمكافقتو ل دلة، حيػث ثبػت عػف النبػي صػمى اج عميػو سػمـ أنػو  
بػػت عنػػو أنػػو عػػرض األيمػػاف فػػي القسػػامة عمػػى المػػدعيف أكال، فممػػا أبػػكا قضػػى بالشػػاىد كاليمػػيف، كث

جعميػػا مػػف جانػػب المػػدعى عمػػييـ، كمػػا جعػػؿ اج تعػػالى أيمػػاف المعػػاف مػػف جانػػب الػػزكج أكال، ألف 
جانبو أرجح مف جانب المرأة، فشرعت اليميف في جانبو. أنظر فػي تفصػيؿ ذلػؾش إعػالـ المػكقعيف، 

 . ِْٗص  ْئؽ، ج. تبييف الحقاَُِ، َُُص ُج
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تكف كحدىا صالحة الثانيش أف داللة تمؾ المرجحات داللة في غاية الضعؼ فمـ  
 دعكل المدعى مما زادىا ضعفا عمى لالعتماد عمييا في الحكـ، خاصة كقد عارضتيا

.(ُ)حاجة إلى دليؿ آخر يقكييا كىي اليميف ضعؼ، فكانت في
 
 

نمػػا ىػػك يػػكزع بػػيف   كعػػبء اإلثبػػات ال يثقػػؿ كاىػػؿ أحػػد الخصػػميف دكف اآلخػػر، كا 
أخرل، كما قد يػدفع الػدفع كىكػذا، كفػي كقد تدفع الدعكل بدعكل  ،(ِ)الخصميف كما رأينا

ىػػػذه الحػػػاؿ يصػػػير المػػػدعى األكؿ، مػػػدعى عميػػػو فػػػي الػػػدفع، ثػػػـ مػػػدعيا فػػػي دفػػػع الػػػدفع 

كىكذا
(ّ)

،
 

كمف ثـ فالمدعى ىنا ال يػراد بػو المعنػى الجػارم كالمفيػـك عػادة، إذا لػيس ىػك 
نما يتحػدد بحسػب طبيعػة طمبػات كدفػكع الخصػكـ فػي الػدعك   ،لحتما مف رفع الدعكل، كا 

فمػػف ادعػػى شػػيئا يخػػالؼ الكضػػع الثابػػت أصػػال أك عرضػػا أك ظػػاىرا، يكػػكف ىػػك المػػدعى 
ًفعػػػت عميػػػو ذلػػػؾ أف  ،الػػػذم عميػػػو اإلثبػػػات، ال فػػػرؽ فػػػي ذلػػػؾ بػػػيف رفػػػع الػػػدعكل، كمػػػف ري

، (ْ)الخصماف في الدعكل قد يتناكبػاف عػبء اإلثبػات، تبعػا لطبيعػة مػا يدعيػو كػؿ منيمػا
مػدعى عمييػا، فيكػكف عػبء اإلثبػات عمػى الػزكج،  فقد يككف الػزكج ىػك المػدعى كالزكجػة

فػػإذا أثبػػت مػػا يدعيػػو كادعػػت الزكجػػة غيػػر ذلػػؾ، انقمبػػت مدعيػػة، فينتقػػؿ عػػبء اإلثبػػات 

                                                           

 . ُّ، َّ، ص مرجع سابؽ. د. أحمد فراج حسيف، َُٓ( الطرؽ الحكمية، ص ُ)
( كقد يقع ىذا التكزيع بيف الخصميف بحكـ الكاقع، بمقتضى قػرائف قضػائية ينقػؿ بيػا القاضػي عػبء ِ)

أك  خصػمو، كقػد يقػع بحكػـ القػانكف بمقتضػي قػرائف قانكنيػة،إلػى  اإلثبات بحسب تقديره مف الخصػـ
بحكػػػـ االتفػػػػاؽ بػػػػيف الطػػػػرفيف. بكػػػػكش يحيػػػػى، أدلػػػة اإلثبػػػػات فػػػػي القػػػػانكف المػػػػدني الجزائػػػػرم كالفقػػػػو 

، ُُٖٗاإلسػػػػالمي، دراسػػػػة نظريػػػػة كتطبيقيػػػػة مقارنػػػػة، الشػػػػركة الكطنيػػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع الجزائػػػػر،
 .ٔٔص

 .ِّ( أحمد إبراىيـ بؾ، مكجز في المرافعات الشرعية، ص ّ)
، مرجػع سػابؽ. د. عبػد الػرزاؽ السػنيكرم، ْٔ، ْٓ، صرجػع سػابؽم( د. عبد المنعـ فػرج الصػدة، ْ)

. د. عبد الكدكد يحيى، دركس في قانكف اإلثبات، ْٔ، صمرجع سابؽ. أحمد نشأت، ٖٕص ِج
دفع دفعيا، كىكػذا. كلػيس ثمػة تعػارض بػيف أك  دفعيا،أك  . فالمدٌعي قد يككف ىك مف رفع،ُٔص

 حالة يتعيف عمى الشخص البينة. ىذا كبيف نص "البينة عمى المدعى" ألف في كؿ
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إلييا، كمتى أثبتت ما تدعيو يعكد الزكج ثانيػة مػدعيا، كىكػذا حتػى يعجػز مػف كقػع عميػو 
 الصكر. عبء اإلثبات عف القياـ بو فيخسر دعكاه، ألف االعتبار لممعاني دكف

كتجدر اإلشارة إلى أف مف يحمؿ عبء اإلثبات ليس مطالبا بإثبات كؿ عنصر  
كمػػا أف ىػػذه الحقيقػػة  ،مػػف العناصػػر التػػي تتكػػكف منيػػا الكاقعػػة مصػػدر الحػػؽ المػػدعى بػػو

نسػػػبية كليسػػػت مطمقػػػة ال يػػػداخميا شػػػؾ، فيكفػػػي مػػػف كقػػػع عميػػػو عػػػبء اإلثبػػػات أف يقنػػػع 
 .(ُ)جح الكقكع كينقؿ عبء اإلثبات إلى خصموالقاضي بأف األمر الذم يدعيو أمر را

                                                           

 ( ىناؾ مسألة كىي مدل تعمؽ قاعدة عبء اإلثبات بالنظاـ العاـ؟ ُ)
ما عميو غالبية الشراح، كالمستقر عميو قضػاء، ىػك عػدـ تعمػؽ ىػذه القاعػدة بالنظػاـ العػاـ، إذ 

جػػكز أنيػػا مػػف القكاعػػد المكضػػكعية التػػي األصػػؿ فييػػا ىػػك تعمقيػػا بالمصػػالح الخاصػػة، فػػإذا كػػاف ي
التنازؿ عف الحقكؽ الخاصة كالتصرؼ فييا، فإف التنػازؿ يكػكف عػف طريػؽ اإلثبػات جػائزا مػف بػاب 
أكلى، فيذه القاعدة ليست أىـ مف الحقكؽ التػي كضػعت لحمايتيػا، كمػف ثػـ كػاف االتفػاؽ عمػى نقػؿ 

 عبء اإلثبات صحيحا. كيترتب عمى ذلؾ مسائؿ ميمة، تتمثؿ في أنوش
 دل ألدلة اإلثبات مف تمقاء نفسيا.ال يجكز لممحكمة أف تتص

الػػدفاع القػػانكني الػػذم يخالطػػو كاقػػع لػػـ يسػػبؽ التمسػػؾ بػػو أمػػاـ محكمػػة المكضػػكع ال يجػػكز إثارتػػو  
 ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض. 

 ال يجكز التمسؾ ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض بمخالفة الحكـ المطعكف فيو لقكاعد اإلثبات.
ؾ، عد ذلؾ تنازال عف حقو في اإلثبات بالطريؽ الذم رسمو القانكف، إذا سكت عنيا مف يريد التمس

 كال يجكز التحدم بو ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض.
. طعف َُِّ/ُِ/َّؽ، جمسة  ْٕ، لسنة ٕٔٗٓأنظر في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿش الطعف رقـ   

ؽ، جمسػػػػػػة  ٕٔ، لسػػػػػػنة ّٖٗٓ. طعػػػػػػف رقػػػػػػـ َُِّ/ُُ/َِؽ، جمسػػػػػػة  ِٖ، لسػػػػػػنةََِٓرقػػػػػػـ 
 ُ، جِٓ، مكتػػػب فنػػػي ََُِ/ْ/ُٖؽ، جمسػػػة  ّٔ، لسػػػنة ْٖٕٔ. طعػػػف رقػػػـ ََُِ/َُ/ُِ
 .ْٕٓص 

كتحديد عبء اإلثبات ىي مسألة قانكنية يتعيف عمى القاضي مراعاتيا كليسػت ىػي الكقػائع، كلػذلؾ   
فػػإف محكمػػة الػػنقض تمػػارس رقابتيػػا عمػػى أحكػػاـ القضػػاة فػػي ذلػػؾ. لمزيػػد مػػف التفصػػيؿ حػػكؿ ىػػذه 

، مرجػػػع سػػػابؽ. د. محمػػػكد محمػػػد ىاشػػػـ، ْٔ، ص مرجػػػع سػػػابؽ. بكػػػكش يحيػػػى، المسػػػألة كغيرىػػػا
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 املبحث الثاًي
 الٌطاق املىضىعي لسلطت قاضي شؤوى األسرة يف اإلثباث

قكاعػد مكضػكعية كأخػرل شػكمية أك إجرائيػة،  ،يتضمف اإلثبات نكعيف مػف القكاعػد
كقد أخذت بيذا التقسيـ غالبية القػكانيف العربيػة كلعػؿ أىميػا القػانكف المصػرم الػذم فػرؽ 
جػػػػػراءات الػػػػػدليؿ، فأخضػػػػػع قكاعػػػػػد الػػػػػدليؿ المكضػػػػػكعية لقكاعػػػػػد الشػػػػػريعة  بػػػػػيف الػػػػػدليؿ كا 

كلكػػف بصػػدكر القػػانكف  ،اإلسػػالمية كأخضػػع قكاعػػده اإلجرائيػػة لقػػانكف المرافعػػات كاإلثبػػات
المتضمف قانكف اإلثبات جمع بيف ىذيف الفرعيف مع اإلبقػاء عمػى  ُٖٔٗلسنة  ِٓرقـ 

حكػػاـ اإلثبػػات فػػي القػػانكف الجزائػػرم منظمػػة فػػي فػػرعيف ، فػػي حػػيف نجػػد أ(ُ)التفرقػػة قائمػػة
مسػػػتقميف، الفػػػرع األكؿش كىػػػك القسػػػـ المكضػػػكعي الػػػذم نصػػػت عمػػػى أحكامػػػو نصػػػكص 

، أمػػا الفػػرع ِّّالقػانكف المػػدني فػي البػػاب السػادس مػػف الكتػاب الثػػاني بدايػة مػػف المػادة 
 (ِ)نيػة كاإلداريػةالثانيش فيك الشؽ اإلجرائي كالمنصكص عميػو فػي قػانكف اإلجػراءات المد

 في مكاد متفرقة.
كالقكاعػػد المكضػػكعية ىػػي التػػي تحػػدد طػػرؽ اإلثبػػات المختمفػػة كترتيبيػػا مػػع بيػػاف 
حجيتيا كقيمة كؿ منيا، كتكضيح الطرؼ الذم يقع عميو عبء اإلثبات، كغير ذلؾ مف 
                                                                                                                                                      

 ِ، ج ْٗ، مكتػػػػػػػػب فنػػػػػػػػي ُٖٗٗ/ٔ/ِٓؽ، جمسػػػػػػػػة  ِٔ، لسػػػػػػػػنة ُٖٕٗ. طعػػػػػػػػف رقػػػػػػػػـ ُُٖص
 .ِٕٓص

كما فتئت محكمة النقض المصرية تؤكد ذلؾ في العديد مف قراراتيا، كمنيا أفش "إجراءات اإلثبػات  (ُ)
بيػػاف الكقػػائع ككيفيػػػة التحقيػػؽ كسػػػماع الشػػيكد خضػػػكعيا فػػي مسػػائؿ األحػػػكاؿ الشخصػػية كالكقػػػؼ ك

لقػػانكف المرافعػػات كاإلثبػػات، أمػػا تمػػؾ المتصػػمة بػػذات الػػدليؿ، كبيػػاف الشػػركط المكضػػكعية الالزمػػة 
 َٔلسػنة  ِٓلصحتو كبياف قكتو كأثره القانكني، فيخضع ألحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية". الطعػف رقػـ 

، العػدد ُّٔٗ/ُ/ِؽ، أ. ش، لسػنة  َّلسػنة  ْٖ ، الطعػف رقػـُّٗٗ/ْ/َِؽ، أ. ش، جمسػة 
 .ُُِْ، ص ُٕٓٗ/ِ/ِّؽ، أ.ش، جمسة  َْلسنة  ِٖٓ. الطعف رقـ ِّاألكؿ، ص

، الجريػػدة الرسػػمية، ََِٖ/َِ/ِٓالمػػؤرخ فػػي  َٗ/َٖ( قػػانكف اإلجػػراءات المدنيػػة كاإلداريػػة رقػػـ ِ)
 .ََِٖ/َْ/ِّ، بتاري  ْٓ، السنة ُِالعدد 
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جب المسائؿ التي تتعمؽ بالمكضكع، أما القكاعد اإلجرائية فيي التي تحدد اإلجراءات الكا
اتباعيػػػا فػػػي إقامػػػة األدلػػػة عنػػػدما يكػػػػكف النػػػزاع معركضػػػان أمػػػاـ القضػػػاء إلثبػػػات صػػػػحة 

جػػراءات المعاينػػة المحػػررات، كسػػماع الشػػيكد كاسػػتجكاب الخصػػـك ككيفيػػة أداء الي مػػيف كا 
 كيشترط في اإلثبات شرطافش، كالخبرة

رفيو اإلثبات ال يككف إاٌل في مجمس القضاءش فاإلثبات الذم يمـز طالشرط األول: 
مػػف خػػالؿ المحػػاكـ بمختمػػؼ  (ُ)كيمػػـز الغيػػر معيمػػا ىػػك اإلثبػػات الػػذم يقػػع أمػػاـ القضػػاء

درجاتيػػػا كتحديػػػدا ضػػػمف قسػػػـ األحػػػكاؿ الشخصػػػية بالمحػػػاكـ االبتدائيػػػة كبغرفػػػة األحػػػكاؿ 
الشخصػػية بالمجػػػالس القضػػائية، تحػػػت رقابػػة المحكمػػػة العميػػا كمحكمػػػة قػػانكف، ىػػػذا فػػػي 

 النظاـ القضائي الجزائرم.
لسنة  َُمف القانكف رقـ  ّا في النظاـ القضائي المصرم فبمكجب المادة أم
المتضمف إنشاء محاكـ األسرة، أصبح اختصاص ىذه األخيرة بالفصؿ في كافة  ََِْ

                                                           

ؿ القػانكف لُ) مقضػاء كحػده سػمطة سػماع الشػيكد كالقػكؿ بػأداء الشػيادة أمػاـ جيػة أخػرل غيػر ( فقد خػكى
القضاء أمر ال يستقيـ، إذ كباالطالع عمى مكاد القانكف المدني الجزائرم كقانكف اإلجراءات المدنية 

غيره شيادة الشيكد، إذ أف حضػكر أك  التكثيؽ ال نجد ما يفيد جكاز سماع المكثؽ كاإلدارية كقانكف
نمػػػا لصػػػحة بعػػػض العقػػػكد التػػػي أكجػػػب  الشػػػيكد أمػػػاـ المكثػػػؽ لػػػيس لػػػإلدالء بكجػػػكد كاقعػػػة معينػػػة، كا 

 ِمكػرر ِّْالقانكف أف يحررىا المكثؽ بحضرة شػيكد، كيسػتنبط ىػذا المعنػى مػف أحكػاـ المػادتيف 
مػف قػانكف  ُِٓمف المػادة  َِمف القانكف المدني الجزائرم، حيث كرد في الفقرة  ّمكرر ِّْك 

ال كانػػت شػػيادتو قابمػػة اإلجػراءات ال مدنيػػة كاإلداريػػة أنػوش "يػػؤدم الشػػاىد اليمػيف بػػأف يقػػكؿ الحقيقػة كا 
لإلبطاؿ"، كىذه الميمة ال يقـك بيا إال القضاة. كفي ىذا المعنى استقر قضاء المحكمة العميا بأنػوش 

ـ نفيػو عػف الشػخص ىػي التػي تػؤدل أمػاأك  "مف المقرر شرعا أف الشيادة الشرعية في إثبات الحؽ
القاضػػي فػػي شػػأنيا إجػػراءات قانكنيػػة كمػػف ثػػـ فػػإف القضػػاء بخػػالؼ ىػػذا المبػػدأ يعػػد مخالفػػة لمقػػانكف 

أف قضاة المجمس لما بنكا حكميـ عمى شيادة تػـ سػماعيا أمػاـ  -في قضية الحاؿ-كلما كاف ثابتا 
القكاعػػد  الخبيػػر دكف أدائيػػا أمػػاـ القاضػػي، فبقضػػائيـ كمػػا فعمػػكا خػػالفكا النصػػكص القانكنيػػة كانتيكػػكا

، المجمػة ُٖٗٗ/ُِ/ُُبتػاري   ٕٔٓٔٓالشرعية كعرضكا قرارىـ لعدـ التأسيس قانكنا". قػرار رقػـ 
 .ُٗ، صِ، عدد ُِٗٗالقضائية، 
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منازعات األحكاؿ الشخصية التي كاف ينعقد االختصاص بشأنيا لممحاكـ الجزئية 
المتعمؽ بتنظيـ بعض أكضاع  َََِلسنة  َُكاالبتدائية، كالتي ينظميا القانكف رقـ 

جراءات التقاضي في مسائؿ األحكاؿ الشخصية.  كا 
ف كانػػػت ىػػػذه الجيػػػة فػػػي نفػػػس  أمػػػا إذا كقػػػع اإلثبػػػات أمػػػاـ جيػػػة أخػػػرل، حتػػػى كا 
المحكمػة القضػػائية، فػػال يصػػح اعتبػاره إثباتػػا بػػالمعنى المقصػػكد منػو فػػي عقػػد الػػزكاج، إذ 

إثبات الزكاج، فإذا ما كقع نػزاع بشػأف  ليس لغير الجيات المذككرة اختصاص النظر في
عقػػػد الػػػزكاج أمػػػاـ أيػػػة جيػػػة غيػػػر الجيػػػات المػػػذككرة فعمييػػػا أف تحيػػػؿ النػػػزاع إلػػػى الجيػػػة 
المختصة، ككػذلؾ إذا مػا ثػار ذات النػزاع أمػاـ جيػة إداريػة، فعمييػا أف ترجػئ النظػر فػي 
المسػػػػألة المعركضػػػػػة عمييػػػػػا إلػػػػػى حػػػػيف البػػػػػت فػػػػػي دعػػػػػكل الزكجيػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ الجيػػػػػة 

 المختصة. 
كينبغػي التنبيػو إلػى أف مكاتػب تسػػكية المنازعػات األسػرية غيػر مختصػة فػػي ىػذا، 

دعاكل إثبات التصالح عمى صحة الزكاج أك بطالنو، إذ ليست مف الدعاكل التػي يجػب 
بالنسػػبة لممسػػمميف  -، كمػػا ال يكػػكف المػػأذكف (ُ)فييػػا المجػػكء لممكتػػب قبػػؿ إقامػػة الػػدعكل

جيػػة  -بالنسػػبة لمػػزكاج مػػف أجانػػب -ير العقػػارم كالتكثيػػؽكال مصػػمحة الشػػ -المصػػرييف
  .(ِ)مختصة بإثبات صحة الزكاج أك بطالنو متى كاف محال لمنزاع

 اإلثبات ال يككف إال بالطرؽ التي حددىا القانكفشالشرط الثاني: 
لإلثبػػػات القػػػانكني طرقػػػان معينػػػة ال يجػػػكز اإلثبػػػات بغيرىػػػا فيجػػػب أف يكػػػكف ىػػػذا  

                                                           

المتعمػػؽ بعمػػؿ مكاتػػب تسػػكية المنازعػػات األسػػرية،  ََِْ( ُحيػػث كرد فػػي الكتػػاب الػػدكرم رقػػـ ) (ُ)
عػػػات الشػػػقاؽ بػػػيف الػػػزكجيف، الطػػػالؽ، (عمػػػى أمثمػػػة لتمػػػؾ الػػػدعاكلش كىػػػي مناز ٔكنػػػص فػػػي فقرتػػػو )

، مسػكف الزكجيػة، دعػاكل التطميؽ، الخمع، االعتراض عمى انذار الطاعة، النفقػة كالمتعػة، الصػداؽ
 الحضانة.

نمػػػا ذكرنػػػا ذلػػػؾ ألنػػػو كرد فػػػي كتػػػاب دكرم مػػػف كزيػػػر العػػػدؿ بتػػػاري   (ِ) المحػػػاكـ إلػػػى  ََِٕ/ِ/ْكا 
ايقػاؼ فػي دعػاكل اثبػات إلى  ، كىك ما أدلكمكظفييا اختصاص المأذكف كمصمحة الشير العقارم

 صحة الزكاج. كىك ما يقتضي رفع دعكل ضد كزير العدؿ إلبطاؿ تمؾ التعميمة. 
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و، كصػالحان مػف الناحيػة القانكنيػة كيخػرج مػا نيػى القػانكف عنػو، كىػذه اإلثبػات مسػمكحا بػ
الطرؽ ليست عمى مرتبة كاحدة، كتحكز حجية متفاكتػة فقػد يصػمح بعضػيا بذاتػو إلثبػات 
الػػػزكاج فػػػي حػػػيف يحتػػػاج بعضػػػيا اآلخػػػر لحجػػػج أخػػػرل، كقػػػد تكػػػكف لبعضػػػيا حجيػػػة فػػػي 

لطػرؽ كمػدل التػزاـ القػكانيف كسنعرض ليذه ا ،قكانيف، كفي قكانيف أخرل حجية دكف ذلؾ
 بأحكاـ اإلثبات في الشريعة االسالمية. 

ذا كػػاف مػػف يػػدعي حقػػا   فإنػػو يتعػػيف عميػػو تقػػديـ األدلػػة التػػي تبػػرىف عمػػى صػػحة كا 
ذا كػاف لمخصػكـ ،(ُ)فعبء إثبات االدعاء يقع عمى عاتؽ مف يدعيػو ،دعكاه مثػؿ ىػذا  كا 

قاضػػػي شػػػؤكف األسػػػرة فػػػي مرحمػػػة النشػػػاط كالػػػدكر اإليجػػػابي فػػػي اإلثبػػػات، فمػػػا ىػػػك دكر 
إزاء مػػا يقدمػػو الخصػػـك مػػف أدلػػة كدفػػكع  -كقاضػػي مكضػػكع  -اإلثبػػات؟ كمػػا ىػػك عممػػو 

 إلثبات أك نقض الحقكؽ المدعى بيا؟

 املطلب األول
سلطت قاضي شؤوى األسرة هي خالل حتصيل فهن الىاقع يف 

 الدعىي وتقدير األدلت
المطمكبػػة كقيػػدىا فػػي كتابػػة ضػػبط  تمػػر الػػدعكل بعػػد اسػػتيفاء اإلجػػراءات الشػػكمية 

المحكمػة بمػرحمتيف، مرحمػػة أكلػى يقػػـك فييػا قاضػػي المكضػكع باإلحاطػػة التامػة بالكقػػائع، 
ىػػػػذه السػػػمطة قبػػػؿ أف يقررىػػػػا القاضػػػي، يقتضػػػييا العقػػػػؿ  ،بمػػػا لػػػو مػػػف سػػػػمطة فػػػي ذلػػػؾ

لتػأتي بعػد ذلػؾ  ،كالمنطؽ كظركؼ األحكاؿ، بؿ كتعتبػر تطبيقػا حيػا لمبػدأ حيػاد القاضػي
لمرحمة الثانية التي يمييا مباشرة رسـ معػالـ الحكػـ القضػائي فػي ذىػف القاضػي، كتتمثػؿ ا

 في تقدير القاضي ل دلة المتكفرة بيف يديو، كىك ما سنعرضو عمى التكاليش 
 الفرع األول: سمطة القاضي من خالل تحصيل فيم الواوع في الدعوى

                                                           

سػػحر عبػػد السػػػتار إمػػاـ يكسػػػؼ، دكر القاضػػي فػػػي اإلثبػػات، دراسػػػة مقارنػػة، رسػػػالة دكتػػكراه، كميػػػة  (ُ)
 .ٕٔـ، ص ََُِىػ  ُِِْالحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
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امػػة فػػي تحصػػيؿ فيػػـ لقاضػػي شػػؤكف األسػػرة كقاضػػي فػػي المكضػػكع السػػمطة الت 
الكاقػػع فػػي الػػدعكل، كفػػي بحػػث الػػدالئؿ كالمسػػتندات المقدمػػة لػػو تقػػديما صػػحيحا كمكازنػػة 
بعضيا بالبعض اآلخر، كترجيح ما يطمئف إليو منيا، كال رقابة عميو مف محكمة النقض 

 .(ُ)في ذلؾ متى أقاـ قضاءه عمى أسباب تكفي لحممو كتسكغ النتيجة التي انتيى إلييا
ؾ قررت محكمة النقض المصرية بأفش "لمحكمة المكضكع السمطة التامة كفي ذل 

فػي تحصػيؿ فيػـ الكاقػػع مػف الػدعكل كتقػدير مػػا يقػدـ إلييػا مػف أدلػػة كال عمييػا فػي األخػػذ 
 .(ِ)بأم دليؿ تككف قد اقتنعت بو ما داـ ىذا الدليؿ مف طرؽ اإلثبات المقررة قانكنا

أدلػػة تكػػكف كافيػػة لمداللػػة عمػػى حقيقػػة  كتحصػػيؿ ىػػذا الكاقػػع إنمػػا يكػػكف بنػػاء عمػػى 
الكاقعة ككيفية حصكليا، حيث يعجز القاضي عف اإلحاطة التامة بالكاقعة، كىؿ تتحقػؽ 

 .(ّ)بيا األمر المدعى بو 
كفي قرار آخر بأنوش "لمحكمة المكضػكع سػمطة مطمقػة فػي األخػذ بمػا تطمػئف إليػو 

ال عمػى مػا لػـ تأخػذ بػو طالمػا قػاـ مف األدلة كاطفػراح مػا عػداه دكف مػا حاجػة لمػرد اسػتقال
حكميا عمى أسباب سائغة، كال يعيب الحكـ عدـ تعرضو ألقػكاؿ شػيكد النفػي كمناقشػتيا 
أك الػػرد عمييػػا اسػػتقالال طالمػػا أقػػاـ قضػػاءه عمػػى أسػػباب سػػائغة كليػػا أصػػميا الثابػػت فػػي 

                                                           

 ، حسػػػػػف الفكيػػػػػاني،ٕٗ/َُ/ٓش، جمسػػػػػة  ؽ، أ. ٓٔ، السػػػػػنة َُِٓرقػػػػػـ نقػػػػػض مػػػػػدني طعػػػػػف  (ُ)
حتػػى عػػاـ  ُِٗٗالمكسػػكعة الذىبيػػة لمقكاعػػد القانكنيػػة التػػي قررتيػػا محكمػػة الػػنقض المصػػرية منػػذ عػػاـ 

، ُِت، القػػػػاىرة، قاعػػػػدة رقػػػػـ ، الػػػػدار العربيػػػػة لممكسػػػػكعاُْ، اإلصػػػػدار المػػػػدني، ممحػػػػؽ رقػػػػـ ُٕٗٗ
 .ُْص
 . ُٕٗٗ/ِ/َِؽ، أ. ش، جمسة  ُٔلسنة  ُِِٔ( نقض مدني، طعف رقـ ِ)
( فإذا شيد مثال أحد الشاىديف بتيجـ الزكج عمى زكجتو في حضكره حاؿ كجكده في منزليا، إال أنو ّ)

أك  بالفعػؿ، بالسػبأك  حصكؿ الػتيجـ المشػيكد بػو، كمػا إذا كػاف قػد تػـ بػالقكؿلـ يفصح عف كيفية 
الطاعف عف اتجػاه المطعػكف ضػدىا كبقػدر  بالضرب، حتى يقؼ القاضي عمى حقيقة ما صدر مف

ما فيو مف إساءة ليا كتضرر أمثاليا منو، فإف شيادتو ال يتكافر بيا نصاب الشيادة عمػى المضػارة 
 التي شرع التفريؽ بيف الزكجيف بسببيا.
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 .(ُ)األكراؽ"
أنػػػو ال  كمػػػا قضػػػى بأنػػػوش " لمػػػا كػػػاف البػػػيف مػػػف أقػػػكاؿ شػػػاىدم المطعػػػكف ضػػػدىا 

خػػػالؼ بينيمػػػا فػػػي أف سػػػبب النػػػزاع بػػػيف الطػػػرفيف عػػػدـ إعػػػداد الطػػػاعف مسػػػكنا لمزكجيػػػة 
كال يػػؤخر فػػي جػػكىر الشػػيادة عػػدـ  ،كتقاعسػػو عػػف الػػدخكؿ بػػالمطعكف عمييػػا كىجػػره ليػػا

تصػػػريح الشػػػاىد كقػػػكع ضػػػرر بسػػػبب اليجػػػر، فػػػإف الحكػػػـ المطعػػػكف فيػػػو إذا قبػػػؿ شػػػيادة 
التطميؽ عمى سند مما استخمص منيا مف إضرار شاىدم المطعكف عمييا كأقاـ قضاءه ب

 .(ِ)الطاعف بالمطعكف عمييا بعدـ الدخكؿ بيا كىجرىا، ال يككف قد خالؼ القانكف"
ف العمؿ المكمؼ بو الخصـ في الدعكل ال يعني أف يقؼ قاضي شؤكف األسرة   كا 

إزاءىػػا، مكتػػكؼ اليػػد منحسػػرا دكره فػػي تمقػػي األدلػػة كالبػػراىيف دكف أف يمػػارس دكرا فعػػاال
 

دارة الػدليؿ، كمػف ذلػؾ أف لػو أف يػأمر باسػتكماؿ  نما لو دكر فعاؿ في مجاؿ اإلثبػات كا  كا 
 األدلة كجمعيا.

ف كاف ال يصؿ إلى دكر القاضي في المكاد الجزائيػة،   إف قاضي شؤكف األسرة كا 
كىػػذا نظػػرا  -الػػذم ال يتقيػػد كقاعػػدة عامػػة بالنصػػكص التػػي تحػػدد األدلػػة، كقيمػػة الػػدليؿ 

إال أف لػػػػو دكرا ال يسػػػػتياف بػػػػو فػػػػي التحقيػػػػؽ لكشػػػػؼ األدلػػػػة  -عػػػػة المػػػػكاد الجزائيػػػػة لطبي
 كالمكازنة بينيا كتقديرىا، كاستنباط القرائف كاألدلة العممية كغيرىا.

كفي ذات السياؽ تعترؼ القكانيف الحديثة، كمنيا القانكف الجزائرم بحؽ القاضػي  
فيف ليبنػي عمػى ذلػؾ حكمػو فػي مكضػكع في تكجيػو اليمػيف المتممػة تمقائيػا ألم مػف الطػر 

 .(ّ)الدعكل أك في قيمة ما يحكـ بو
 الفرع الثاني: سمطة واضي شؤون األسرة في تقديره لألدلة المقدمة

                                                           

 .ََُْ، صِٔ، السنة ُٕٓٗ/ُُ/ُِؽ، أ. ش، جمسة  ّْسنة  ُِ( الطعف رقـ ُ)
 .ُٖٓٗ/ٓ/ُْ. ش، جمسة ؽ، أ ْٓلسنة  ٗٓ( طعف رقـ ِ)
قػػانكف اإلثبػػات فػػي المػػكاد المدنيػػة  ُُٗمػػف القػػانكف المػػدني الجزائػػرم، تقابميػػا المػػادة  ِّْ( المػػادة ّ)

 مف القانكف الككيتي. ٔٔكالتجارية المصرم، كالمادة 
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لقاضػػػي شػػػؤكف األسػػػرة أف يسػػػتخمص مػػػف األدلػػػة مػػػا يكفػػػي لتكػػػكيف قناعتػػػو دكف  
ىك االعتراؼ بسمطة  التقيد بما أراده الخصكـ عند تقديـ الدليؿ، فمسمؾ القكانيف المختمفة

القاضي المطمقة في تقدير الػدليؿ المقػدـ فػي الػدعكل، كال تسػمح ىػذه القػكانيف بالمجادلػة 
ىػػػذا ىػػك األصػػػؿ المقػػػرر إال أنػػو قػػػد ال يكػػػكف  ،أمػػاـ محكمػػػة الػػنقض فػػػي تقػػػديرىا ل دلػػة
صػػدر كفػػؽ أصػػكلو ككانػػت صػػحيحا، كالكثػػائؽ لمقاضػػي أم سػػمطة فػػي تقػػدير الػػدليؿ إذا 

 ىك ما سنبينو فيما يأتيش ، ك الرسمية
 أوال: بالنسبة لمكتابة:

تعد الكتابة أىـ طريقة في اإلثبات فيي صالحة إلثبات جميع الكقائع مادية كانت 
 . (ُ)أك قانكنية، بحسب درجة قكتيا كحجيتيا

مػف قػانكف اإلثبػات المصػرم عمػى تعريػؼ المحػرر )الكثيقػة  َُكقد نصت المادة 
ت فييا مكظؼ عاـ أك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تػـ عمػى الرسمية( بأنياش "التي يثب

يديػػػو أك مػػػا تمقػػػاه مػػػف ذكم الشػػػأف كذلػػػؾ طبقػػػان ل كضػػػاع القانكنيػػػة كفػػػي حػػػدكد سػػػمطتو 
 .(ِ)كاختصاصو"

فكثيقػػػة الػػػزكاج مػػػثال إذا صػػػدرت كفػػػؽ أصػػػكليا ككانػػػت صػػػحيحة اسػػػتكفت شػػػركط 
ت حجيػػة مطمقػػة مػػا لػػـ صػػحتيا ككانػػت كرقػػة رسػػمية، كالكرقػػة الرسػػمية حجيتيػػا فػػي اإلثبػػا

                                                           

مػػف قػػانكف اإلجػػراءات المدنيػػة  ْٕإلػػى  َٕنػػص القػػانكف الجزائػػرم عمػػى إجراءاتيػػا فػػي المػػكاد مػػف ( ُ)
مػف نفػس القػانكف. أمػا الجانػب المكضػكعي منيػا فنظميػا فػي  ُٔٔإلػى  ٓٓدارية، كمػف المػادة كاإل

مف القانكف المدني، في حيف نص قانكف اإلثبػات المصػرم عمػى األدلػة  ِّّإلى  ِّّالمكاد مف 
 .ٗٓإلى المادة  َُالكتابية بجانبييا اإلجرائي كالمكضكعي معا مف المادة 

ف القانكف المدني الجزائرم. كىك المبدأ الذم قررتػو المحكمػة العميػا الجزائريػة م ِّْتقابميا المادة  (ِ)
)المجمػس األعمػػى سػابقا( فػػي العديػػد مػف قراراتيػػا، كمنيػاش "..ال يسػػكغ اشػػتراط إثبػات الػػزكاج بالحالػػة 
ع المدنية إذا كاف ىذا الزكاج صحيحا باعتبار الشريعة اإلسالمية، خاصة إذا قررتو الكقائع كلـ يناز 

فيػػػػػو أحػػػػػد مػػػػػف الطػػػػػرفيف". المجمػػػػػس األعمػػػػػى، غرفػػػػػة القػػػػػانكف الخػػػػػاص، المجمػػػػػة القضػػػػػائية، عػػػػػدد 
 .ْٓص  ُ، جػ ُٖٔٗ/ٔ/ِٔ
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 عقد الزكاج كحصؿ إنكػار مػف المػدعي، فإذا ما حدث نزاع بشأف (ُ)يطعف فييا بالتزكير
عميو أك مف الغير فإف كثيقة عقد الزكاج تعد دليال قانكنيػا إلثباتػو، كحجػة عمػى طرفييػا، 

فػػال  ،(ِ)كحجػػة عمػػى الغيػػر، كحجػػة بمػػا احتكتػػو مػػػف بيانػػات دكف حاجػػة إلػػى اإلقػػرار بيػػا

                                                           

مف قانكف اإلثبات المصرم أف "المحررات الرسمية حجة عمى الناس كافة بمػا  ُُجاء في المادة ( ُ)
ف فييا مف أمكر قاـ بيػا محررىػا فػي حػدكد ميمتػو شػأف فػي حضػكره مػا لػـ كقعػت مػف ذكم الأك  ديكَّ
 مكرر مف القانكف المدني الجزائرم. ِّْيتبيف تزكيرىا بالطرؽ المقررة قانكنا"، تقابميا المادة 

فرسمية الكرقة إذف قرينة قانكنية عمى صحتيا كلكنيا قرينػة يمكػف إثبػات عكسػيا بػالطريؽ الػذم رسػمو  
شػركط صػحتيا بػأف تكػكف صػادرة عػف القانكف كىك الطعف بالتزكير، ىذا إذا استكفت كثيقػة الػزكاج 

الجيػػة المختصػػة، أمػػا لػػك كانػػت الكثيقػػة قػػد صػػدرت كفػػؽ غيػػر األصػػكؿ المقػػررة قانكنػػا، كػػأف تكػػكف 
غيػػر مكثقػػة بتكقيػػع كخػػتـ المكظػػؼ المكمػػؼ بإصػػدارىا، أك  غيػػر مكقعػػة مػػف طػػرؼ أحػػد العاقػػديف،

مبدأ ثبكت بالكتابػة، فػال تعػد كغير ذلؾ مف الشركط فإنيا تأخذ حكـ الكرقة العرفية كيمكف اعتبارىا 
القػػرائف، كمتػػى أكمػػؿ بأييمػػا اعتبػػر دلػػيال يقػػـك مقػػاـ الػػػدليؿ أك  دلػػيال كػػامال إال إذا أكمػػؿ بالشػػيادة

. محسػف نػاجي، شػرح قػانكف ِِّ، صمرجػع سػابؽالكتابي فػي اإلثبػات. د. محمػكد محمػد ىاشػـ، 
 . ُْٗ، ُّٗ، صُِٔٗ، ُاألحكاؿ الشخصية العراقي، مطبعة الرابطة، بغداد، ط

أك  كمػػف أحكػػاـ الػػنقض فػػي ىػػذا الشػػأف مػػا جػػاء عػػف محكمػػة الػػنقض المصػػرية أفش "التكقيػػع باإلمضػػاء 
ببصػمة اإلصػبع ىػك المصػػدر القػانكني الكحيػد إلضػفاء الحجيػػة عمػى األكراؽ العرفيػة، كال قيمػة ليػػا 

ذا كػاف غيػر مكجػكد األصؿ إذا كاف مكجكدان فيرجع إليػو، أمػا إإلى  في اإلثبات إال بمقدار ما تيدم
 ِِسػنة  ُّٓفال سبيؿ لالحتجاج بالصكرة، إذ ىي ال تحمؿ تكقيع مف صػدرت منػو. الطعػف رقػـ 

. كفػػػي حكػػػـ آخػػػر جػػػاء فيػػػو أف "صػػػكر األكراؽ ِٕٓص  ٕ، السػػػنة ُٔٓٗ/ٓ/ّؽ،أ.ش، جمسػػػة 
طعػػف األصػؿ المكقػػع عميػو". الإلػى  العرفيػة ال حجيػة كال قيمػػة ليػا فػي اإلثبػػات إال بمقػدار مػا تيػػدم

 .ْٕٕ، صِّ، السنة ُِٕٗ/ْ/ِٕؽ، أ.ش، جمسة  ّٕلسنة  ِْٗرقـ 
 أما ما يتعمؽ بصكرة األكراؽ الرسمية كحجيتيا في اإلثبات فنفرؽ بيف فرضيفش (ِ)
ش كجػػكد أصػػؿ الكرقػػة الرسػػميةش فػػإذا كػػاف أصػػؿ الكرقػػة مكجػػكدان فػػإف صػػكرتيا الرسػػمية خطيػػة األول  

الذم تككف فيو مطابقة ل صؿ. كتعد الصكرة مطابقة ما لػـ فكتكغرافية تككف حجة بالقدر أك  كانت
مف القػانكف  ِّٓينازع في ذلؾ أحد الطرفيف، كفي ىذه الحالة تراجع الصكرة عمى األصؿ )المادة 

 =                   مف قانكف اإلثبات المصرم(. ُِالمدني الجزائرم مطابقة حرفيا لممادة 
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 لمكظؼ المختص مما يقع فػي عممػو أككز إنكار البيانات التي يتـ تسجيميا بكاسطة ايج
قػراراتيـ، فمػا  تحت سمعو كبصره، كبياف المير كتسممو كتكقيعات ذكم الشػأف كالشػيكد كا 

 .(ُ)أيثبت في كثيقة الزكاج مف بيانات يعد حجية عمى طرفيو كعمى الغير
بيانيػة قاطعػة مػف الكجيػة النظريػة إال  كعمى الرغـ مػف اعتبػار كثيقػة الػزكاج حجػة

أف األمر ليس عمى إطالقػو مػف الكجيػة العمميػة ذلػؾ أف إبػراـ عقػد الػزكاج أمػاـ المػأذكف 
الشػػرعي أك أمػػاـ ضػػابط الحالػػة المدنيػػة أك المكثػػؽ قػػد ال يضػػمف فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت 

حضػػكر تحقػػؽ الشػػركط الكاجبػػة شػػرعان النعقػػاد الػػزكاج، كإحضػػار شػػاىدم زكر أك عػػدـ 
الػػكلي الشػػرعي أك عػػدـ رضػػا الزكجػػة، أك حتػػى بتكاطػػؤ المكظػػؼ المتخصػػص لتسػػػجيؿ 

 في الباطف. (ِ)ذلؾ العقد كغير ذلؾ مف الثغرات التي تقمؿ مف حجية الكثيقة
  ثانيا: بالنسبة لمشيادة:

تعد الشيادة أىـ النظـ القانكنية القديمة فقد عرفيػا اإلنسػاف ثػـ عػرؼ الخصػكمات 
                                                                                                                                                      

ــاني: =   الرسػػميةش فتكػػكف لمصػػكرة المػػأخكذة عػػف الصػػكرة األصػػمية ذات عػػدـ كجػػكد أصػػؿ الكرقػػة الث
الحجيػػة متػػى كػػاف مظيرىػػا الخػػارجي ال يسػػمح بالشػػؾ فػػي مطابقتيػػا ل صػػؿ، كمػػا لػػـ يطالػػب أحػػد 
الطػػرفيف بمراجعتيػػا عمػػى الصػػكرة األصػػمية التػػي أخػػذت منيػػا، فػػإذا لػػـ تكجػػد ىػػذه األخيػػرة فػػال تكػػكف 

ت كقػػد يمكػػف اعتبارىػػا مبػػدأ ثبػػكت بالكتابػػة. أمػػا الصػػكر لمصػػكر المػػأخكذ عنيػػا أيػػة قػػكة فػػي اإلثبػػا
الرسػػػمية المػػػأخكذة مػػػف الصػػػكر األصػػػمية فػػػال حجيػػػة ليػػػا فػػػي اإلثبػػػات كيمكػػػف االسػػػتئناس بيػػػا تبعػػػان 

مػػف القػػانكف المػػدني  ِّٔلمظػركؼ كاعتبارىػػا قرينػػة، إذ ال يمكػػف عػػدىا مبػػدأ ثبػػكت بالكتابػػة )المػػادة 
 اإلثبات المصرم(.قانكف  ُّالجزائرم تقابميا المادة 

جاء في قرار لمحكمة االستئناؼ الشرعية األردنية أف "كثيقة الزكاج تعتبر بينة قاطعة فيما نظمػت  (ُ)
ألجمو كىك الزكاج، كفيما عدا ذلؾ مما يككف مدار خالؼ كسػف أحػد الػزكجيف ككػكف الككيػؿ ككػيالن 

. َُُِٕشػػرعي". قػػرار رقػػـ بالعقػػد كقػػبض الميػػر فيجػػب التحقػػؽ فيػػو كفصػػمو بمػػا يقتضػػيو الكجػػو ال
محمد حمزة العربي، المبػادئ القضػائية لمحكمػة االسػتئناؼ الشػرعية فػي المممكػة األردنيػة الياشػمية 

 .ّّ، ص ُّٕٗ، ُ، مكتبة األقصى، عماف، طُّٕٗ – ُُٓٗمف سنة 
، إجراءات التقاضي في مسائؿ الزكاج كالطالؽ، ماجستير فػي القػانكف مرجع سابؽحمميؿ صالح،  (ِ)

 .ُٗ، ص ُٖٗٗلخاص، جامعة بمعباس، ا
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مػػػع انتشػػػار الكتابػػػة كالطباعػػػة أصػػػبح اإلثبػػػات عػػػف طريػػػؽ الكتابػػػة ىػػػك  كالنزاعػػػات كلكػػػف
المفضؿ، فتمكنت الكتابة مف تحقيؽ السيادة في نظاـ اإلثبات، كمع ذلؾ فالزاؿ لمشيادة 

 أىمية في مسائؿ كثيرة كنخص منيا مسائؿ األسرة كالحالة بكجو عاـ. 
ابػػػة لمقضػػػاء، عمػػػى كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ككنيػػػا ال تػػػكفر الضػػػمانات التػػػي تكفرىػػػا الكت

اعتبػار أنيػا تقػكـ عمػى أمانػة الشػيكد، كال ريػب أف شػيادتيـ يعترييػا الكػذب كعػدـ الدقػػة، 
فضالن عف كثرة الدعاكل الكيدية لسػيكلة الحصػكؿ عمػى شػيكد زكر فػي حػيف أف الكتابػة 
أدؽ كأبعػػد عػػػف الكػػػذب كأكثػػػر ضػػػبطا لمكقػػػائع، فضػػػال عػػػف إمكانيػػػة حفظيػػػا فػػػال يعترييػػػا 

كمػع ىػذه المطػاعف  ،(ُ)يا إنما أعػدت مقػدما لإلحاطػة بالكاقعػة المػراد إثباتيػاألن ؛النسياف
المكجيػػػة لمشػػػيادة إال أنيػػػا كثيػػػرة االسػػػتعماؿ كتتميػػػز بالبسػػػاطة كالسػػػيكلة، كمػػػا قػػػد يقػػػدـ 
الشػػيكد مػػف الناحيػػة العمميػػة كثيػػران مػػف التكضػػيحات اليامػػة لمقاضػػي فيمجػػأ إلييػػا القاضػػي 

 .(ِ)يف قناعتوعمى أنيا الطريؽ الكحيد لتكك 
كمػػف القكاعػػد التػػي قررتيػػا محكمػػة الػػنقض أف لمحكمػػة المكضػػكع مػػف تمقػػاء نفسػػيا 
أف تػػأمر باإلثبػػات بشػػيادة الشػػيكد طالمػػا أنػػو جػػائز قانكنػػا كالكقػػائع التػػي أحيمػػت لمتحقيػػؽ 

 . (ّ)كقائع مادية يجكز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات

الص الكاقع منيا مما يستقؿ بو كما أف المقرر ىك أف تقدير أقكاؿ الشيكد كاستخ
، أك ما يتضمف تحريفا ليا أك ما ينبني (ْ)قاضي المكضكع طالما لـ يخرج عف مدلكليا

 . (ٓ)عمى مخالفة الثابت مف األكراؽ

                                                           

د. عبد الحميد الشػكاربي، االثبػات بشػيادة الشػيكد فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة كالجنائيػة كاألحػكاؿ  (ُ)
 .ُْٖ، ص ُٔٗٗالشخصية، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 

 .َُٗ، ص مرجع سابؽيحيى بككش، ( ِ)
 .َٖٔ، ص ِٔ، سنة ُٕٓٗ/ْ/َّؽ، أ.ش، جمسة  ّٗلسنة  ّّالطعف رقـ ( ّ)
 .ََُِ/ٕ/ٕؽ، أ. ش، جمسة  ٔٔلسنة  ٖٔ( الطعف رقـ ْ)
 .ِْٖ، ص ْْ، السنة ُّٗٗ/ْ/ِٕؽ، أ. ش، جمسة  َٔلسنة  ِْ( طعف رقـ ٓ)
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كمف أمثمة ترؾ السمطة لقاضي شؤكف األسرة في تقدير الشيادة، ما يقـك بو 
ض في مسائؿ الطالؽ كغيرىا شيادة األقارب كاألصيار بعضيـ لبع القاضي في تقدير

مف مسائؿ الحالة، فاألصؿ فييا القبكؿ ما لـ تتحقؽ فييا مظنة التيمة بجمب مغنـ أك 
، فاألقارب كاألصيار ىـ بمثابة أسرة كاحدة، خصكصا في مناطؽ القرل  دفع مغـر

كاألرياؼ أيف يتمركزكف في عائمة كاحدة تربطيـ مصالح مشتركة كيحدكىـ شعكر 
لقاضي أف يضع ىذه االعتبارات جميعا عند إجرائو التحقيؽ في الشيادة، مكحد، فعمى ا

كفي ذات االتجاه فإف  ،(ُ)كما إذا كانت قد أثرت عمى الشاىد في شيادتو أـ ال
لممحكمة، كمف تمقاء نفسيا، أف تأمر بالتحقيؽ في األحكاؿ التي يجكز اإلثبات فييا 

 . (ِ)را لمحقيقةبالبينة، كاستدعاء مف ترل سماع شيادتيـ إظيا
كالعبرة بمضمكف الشيادة كفيـ القاضي لمكاقع كليس بألفاظ أدائيػا، فسػكاء اتحػدت 

، كمػػف الحػػرج أف (ّ)األلفػػاظ أك تغػػايرت فيكفػػي الكتمػػاؿ الشػػيادة أف يكػػكف المعنػػى كاحػػدا
يطمػػػػب مػػػػف الشػػػػيكد االتحػػػػاد فػػػػي شػػػػيادتيـ لفظػػػػا كمعنػػػػى، كقػػػػد يكػػػػكف ذلػػػػؾ مػػػػف قبيػػػػؿ 

ذا لقنكا الشيادة تمقينػا جيػدا، كالعبػرة كمػا ىػك مقػرر فػي القكاعػد ىػك المستحيؿ، الميـ إال إ
 بالمقاصد كالمعاني ال باأللفاظ كالمباني.

ال يشػػترط أف تكػػكف  كمػف المبػػادئ الميمػػة التػي قررىػػا قضػػاء الػنقض فػػي ذلػػؾ أنػو

                                                           

حيػث جػػاء فػي قضػػاء المحكمػػة العميػا أنػػوش "كمتػى تبػػيف أف شػػيادة األقػارب عمػػى الكفػاة كػػاف قصػػد  (ُ)
رفضكا الدعكل في الحاؿ كعدـ قبػكؿ شػيادة األقػارب عمػى  الكصكؿ لتقسيـ التركة، فإف القضاة لما

فػػي تطبيػػؽ القػػانكف، كعرضػػكا قػػرارىـ لمػػنقض".  أخطػػأكاكفػػاة دكف إجػػراء تحقيػػؽ فػػي القضػػية، فػػإنيـ 
، المجمػػػة ُٖٗٗ/ّ/ُٕبتػػػاري   ُٕٕٓٓٗالمجمػػػة القضػػػائية، غرفػػػة األحػػػكاؿ الشخصػػػية، قػػػرار رقػػػـ

 .ٕٗ، صُٖٗٗ، ِالقضائية، العدد
مػػػف قػػػانكف  َُٓ، تقابميػػػا المػػػادة ُٖٔٗلسػػػنة  ِٓمػػػف قػػػانكف اإلثبػػػات لمصػػػرم رقػػػـ  َٕالمػػػادة   (ِ)

 اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم.
، المسػػػػتحدث مػػػف المبػػػػادئ التػػػي قررتيػػػػا ََُِ/ِ/َُؽ،أ. ش،جمسػػػة  ٔٔلسػػػػنة ٖٓ( طعػػػف رقػػػـ ّ)

 .ّٗ، ِٗمحكمة النقض،ص
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مكافقة الشيادة لمدعكل تامة، بأف يككف ما شيد بو الشػيكد ىػك عػيف مػا ادعػاه المػدعي، 
في المكافقة بطريؽ التضميف، حيث تكافؽ الشيادة لػبعض المػدعىى بػو، كال منػاص بؿ تك

مػػػف أخػػػذ القاضػػػي بيػػػا كالتعكيػػػؿ عمييػػػا فػػػي الحكػػػـ، باعتبػػػاره القػػػدر الثابػػػت فػػػي الػػػدعكل 
 .(ُ)بالبينة

عمػػى أنػػو يتعػػيف عمػػى قاضػػي شػػؤكف األسػػرة أف يفػػرؽ بػػيف نػػكعي الشػػيادة، عمػػى 
قبمػػػت فػػػي بعػػػض مسػػػائؿ األسػػػرة كالحالػػػة كػػػالزكاج الحقيقػػػة كالشػػػيادة عمػػػى السػػػماع التػػػي 

كالنسب كالميالد كالكفاة كالكقؼ، كالتي تشتير كتسػتفيض بػيف النػاس، كقػد يتعػذر إثباتيػا 
بغيػػػر ىػػػذا الطريػػػؽ، فمػػػك منعنػػػا الشػػػيادة فييػػػا بالسػػػماع لضػػػاعت حقػػػكؽ كثيػػػرة، بخػػػالؼ 

ا كاقعػػة الطػػالؽ شخصػػيالشػػيادة المقػػررة فيػػو تكػػكف عمػػى القطػع بمعاينػػة الشػػاىد الطػالؽ ف
ألف الشػػيادة بالسػػماع إنمػػا أجيػػزت استحسػػانا فػػي مسػػائؿ محصػػكرة دفعػػا  ؛زمانػػا كمكانػػا

لمحرج كتعطيؿ األحكاـ كليس إثبات الطالؽ مف بينيا، كأف الحكـ بإثبات تصريح الػزكج 
، كفػػي ذلػػؾ فػػتح لبػػاب الفسػػاد (ِ)بػػالطالؽ بكاسػػطة شػػيادة مستفيضػػة ال تقػػـك عميػػو حجػػة

  األسرة بإشاعة الدعاكل الكيدية المتعمقة بالطالؽ.كتفكيؾ لركابط 

                                                           

ؽ، أ. ش، جمسة  ْٓلسنة  ِعف رقـ . طُُٖٗ/ّ/ُّؽ، أ. ش، جمسة  ٓلسنة  ّّ( طعف رقـ ُ)
. فال يشترط أف تككف أقكاليـ كاردة عمى الكاقعة المػراد إثباتيػا بكافػة تفاصػيميا، بػؿ ُّٖٗ/ُِ/َِ

الحقيقػػة التػػي اسػػتقرت فػػي كجػػداف المحكمػػة، كىػػي غيػػر إلػػى  مػػف شػػأنيا أف تػػؤدميكفػػي أف يكػػكف 
إلػػى  ندت إلييػػا، كحسػػبيا أف تشػػيرممزمػػة بػػأف تػػكرد أسػػباب حكميػػا الػػنص الكامػػؿ لمشػػيادة التػػي اسػػت

 ٓٓ، لسػػنة ُُّٔمضػمكنيا كمػا تأسػس عميػػو قضػاءىا منيػا بمػػا ينػئ عػف مراجعتيػػا". الطعػف رقػـ 
  .ُٖٗص  ُ، جْٓ، مكتب فني ُْٗٗ/ٔ/ِّقضائية، جمسة 

( فاألصؿ كقكع الطالؽ في البيكت بعيدا عف مجالس الناس، فال يستفيض خبره في الم ، كمػف ثػـ ِ)
كقػد تخبػر المػرأة أقاربيػا كجيرانيػا بكاقعػة  إال بػإقرار الػزكج عػف نفسػو. -مع قربػو -و أحد فال يعمـ ب

ميمػػا  -حكميػػة أك  حقيقيػػة -الطػػالؽ، فيسػػتفيض الخبػػر كيشػػتير بػػيف النػػاس، إال أف ىػػذه الشػػيرة 
بمغػػت ال تقبػػؿ فػػي الشػػيادة عمػػى الطػػالؽ، إذ القاعػػدة أنػػو ال يجػػكز أف يكػػكف مصػػدر الشػػيادة ىػػك 

 =خطػأ البػٌيف مػف المحكمػةكليد استشياده. كبػذلؾ يعمػـ الأك  بناء عمى إخبار منوأك  نفسو،المدعي 
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أمػػػػا بالنسػػػػبة إلثبػػػػات كقػػػػائع اإلضػػػػرار المكجػػػػب لمتطميػػػػؽ فقػػػػد أخػػػػذ قضػػػػاء األسػػػػرة 
فػػي ثبػػكت الضػػرر بمجػػرد السػػماع الشػػائع دكف العمػػـ القطعػػي، ( ُ)الجزائػػرم بقػػكؿ المالكيػػة

الػدليؿ فػي إثبػات باعتباره ىك مصدر النص في المسألة، فتطبػؽ أحكامػو المتعمقػة بػذات 
 . (ِ)الضرر

كتعميػػػػؿ ىػػػػذا المسػػػػمؾ ىػػػػك لتسػػػػييؿ إثبػػػػات كقػػػػائع اإلضػػػػرار بغيػػػػة تحقيػػػػؽ العدالػػػػة 
كتخفيػػؼ العػػبء الثقيػػؿ الػػذم تنػػكء الزكجػػة بػػو، فقممػػا يعػػايف الشػػيكد اعتػػداء الػػزكج عمػػى 
                                                                                                                                                      

العميػا بقبكليػا إثبػات الطػػالؽ باستفاضػة خبػره، حيػػث قضػت بأنػوش "كلمػػا كانػت الشػريعة اإلسػػالمية =
 تخكؿ إثبات تصريح الػزكج بػالطالؽ بكاسػطة سػماع شػيكد حضػركا كسػمعكا بػذلؾ مػف نفػس الػزكج،

شيادة مستفيضة، فإنو يجب عمى القضاة أف يجػركا تحقيقػان لسػماع الشػيكد الػذيف عممػكا  بكاسطةأك 
 َِّٔٓبػالطالؽ، كلػيس ليػػـ بعػد ذلػػؾ إال أف يكافقػكا عمػػى صػحة طػػالؽ أثبػت أمػػاميـ". قػرار رقػػـ 

 . ٖٔ، صُٖٗٗ، سنة ْ، ـ. ؽ، عدد ُْٖٗ/ُِ/ّبتاري  
، كجػػػاء فييػػػػاش "إف َِّص ُحفػػػػة، ج. البيجػػػػة فػػػي شػػػرح التّٓ، ّّص  ْ( مكاىػػػب الجميػػػؿ، جُ)

إمػػػا بشػػػيادة عػػػدليف فػػػأكثر لمعػػػاينتيـ إيػػػاه،  -إضػػػرار أحػػػد الػػػزكجيف لبخػػػر يثبػػػت بأحػػػد أمػػػريفش أ
مػػػا بالسػػػماع الفاشػػػي المسػػػتفيض عمػػػى ألسػػػنة  -لقػػػرابتيـ كنحػػػك ذلػػػؾ. بأك  لمجػػػاكرتيـ الػػػزكجيف كا 

 عػدـ كػالـأك  تجكيػعأك  ـشػتأك  الجيراف، مف الناس كالخدـ كغيرىـ بأف فالنا يضر زكجتػو بضػرب
 تحكؿ عنيا في فراشو". أك 

. كىػك ذات مكقػؼ القضػػاء ُٖٗٗ، سػػنة ْ، ـ. ؽ، عػدد ُْٖٗ/ُِ/ّ( ـ. ع، غ. أ. ش، بتػاري  ِ)
ف  األردنػػي، حيػػث جػػاء فػػي قػػرارات محكمػػة االسػػتئناؼ الشػػرعية فيػػو أفش "حػػكادث النػػزاع كالشػػقاؽ كا 

دتيا، فإنػػو البػػد مػػػف تحققيػػا بػػأم طريػػػؽ أخػػرل كلػػػك كػػاف ال يشػػترط دكمػػػا إثباتيػػا بالبينػػة، كال مشػػػاى
. محمػػد حمػػزة العربػػي، َُٗٗٓ، َْٖٗ، َِّٖ، ُِّْٖبالسػػماع مػػف الثقػػات". القػػرارات رقػػـش 

بقبكؿ شيادة السماع فػي إثبػات أسػباب التفريػؽ القػانكف  . كقد نص صراحةََُ، ص مرجع سابؽ
فػػي السػػماع إلثبػػات كقػػائع اإلضػػرار ، كقػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية الكػػكيتي ْْالعراقػػي فػػي المػػادة 

. أمػا مػا عميػو العمػؿ بالمحػاكـ المصػرية فػي الشػيادة إلثبػات الضػرر ُّْالمكجب لمتطميؽ المػادة 
المكجب لمفرقة ىك الشيادة األصمية غير سماعية. كقضػي كفقػا لػذلؾ بػأفش "مشػاىدة الشػاىد بنفسػو 

سػمعو سػبيا، أثػره عػدـ أك  ضػربياآثار الضرب عمى كجو الطاعنة كعدـ مشاىدتو المطعكف ضده ي
 .ُُٗٗ/ٔ/ُُؽ. أ. ش جمسة  ٗٓلسنة  ّٔاكتماؿ نصاب الشيادة". الطعف رقـ 
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، (ُ)كيقصػػػد بالشػػػيرة ىنػػػا تمػػػؾ الحاصػػػمة فػػػي محػػػيط الػػػزكجيف ،زكجتػػػو بالضػػػرب كالسػػػب
يط كتقػػدير الشػػيادة عمكمػػا يخضػػع لتقػػدير القاضػػي الػػذم لػػو اعتمادىػػا كتحديػػد ىػػذا المحػػ

 كقبكليا إذا اطمأف إلييا، أك تركيا جانبا إذا ساكره شؾ في صحتيا.
 ثالثا: بالنسبة لإلورار: 

 لقياـ اإلقرار قانكنا فإنو يجب تكفر جممة مف الشركط أىمياش
ي مػػف جانػػب شػػخص، إذ اإلعػػالـ، فػػال يعػػد إقػػرارا اتخػػاذي مكقػػؼ إيجػػابي أك سػػمب -

 يجب تكفر العمـ لدل المقر بأف الكاقعة التي يقر بيا ليست في صالحو.
 أف يككف اإلقرار صادرا مف الخصـ. -
 أف ينصب اإلعالف عمى كقائع كأف تككف ىذه الكقائع محؿ إثبات. -

 كاإلقرار في العرؼ القانكني نكعافش قضائي كغير قضائي.
مف القانكف المدني  (ُّْ)المادة  ر القضائيش عرفتوسمطة القاضي إزاء اإلقرا -أ 

بأنوش "اعتراؼ الخصـ أماـ القضاء بكاقعة قانكنية مدعى بيا عميو أثناء  (ِ)الجزائرم
فيك إذا اإلخبار الذم يدلي بو الخصـ أماـ  ،السير في الدعكل المتعمقة بيا الكاقعة"

ال يستطيع أف المحكمة لصالح خصمو، كىك حجة قاطعة عمى المقر، بحيث 
 . (ّ)يتراجع عف أقكالو بعد ثبكتيا أماـ القاضي

كالمبدأ المقرر قانكنا أف لمقاضي أف يأمر باستجكاب الخصـ، كالذم قد يؤدم  
 كيشترط لإلقرار القضائي تحقؽ الشركط اآلتيةش ،إلى إقرار منو

اعتراؼ مف أحد الطرفيف كتصػديؽ مػف اآلخػرش فحتػى يكػكف ىنػاؾ الشرط األول: 
                                                           

 ( المذكرة اإليضاحية لقانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي.ُ)
 مف قانكف اإلثبات المصرم. َُّتقابيا المادة  (ِ)
لخصػميف إنكػار اعترافاتػو المدكنػة قضت محكمة االسػتئناؼ الشػرعية األردنيػةش "ال يقبػؿ مػف أحػد ا (ّ)

سػػنة َُٕفػػي محضػػر المحاكمػػة ألنيػػا كثيقػػة رسػػمية ال يقبػػؿ الطعػػف فييػػا إال بػػالتزكير". قػػرار رقػػـ 
 .ُّٕ، صمرجع سابؽ. محمد حمزة العربي، ُٗٓٗ
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رار يتعيف صدكر اعتراؼ مف أحد الطرفيف بكجكد الكاقعة المػدعى بيػا عميػو كتصػديقو إق
 مف المقر لو، فإذا تـ ذلؾ ثبت األمر المدعى بو.

كقػػػد يكػػػكف كػػػؿ مػػػف االعتػػػراؼ كالتصػػػديؽ صػػػريحا أك ضػػػمنيا، أك يكػػػكف أحػػػدىما 
نػد صريحا كاآلخر ضػمنيا، كفػي حالػة اإلقػرار كالقبػكؿ الضػمنياف يجػب عمػى المحكمػة ع

حكميا بو أف تككف قد اسػتنتجتو اسػتنتاجا سػائغا يحمػؿ معنػى اإلقػرار كالمصػادقة عميػو، 
 .(ُ)كبعكسو يككف حكميا متعينا لمنقض

أف يكػػكف اإلقػػرار كالمصػػادقة عميػػو قػػد كقعػػا أمػػا المحكمػػةش كىػػذا الشــرط الثــاني: 
قضائيا  الشرط الذم يميز اإلقرار القضائي عف اإلقرار غير القضائي، فيجب لكي يككف

أمػا إذا حصػؿ إقػرار أمػاـ جيػة  ،أف يقع أماـ المحكمة المختصػة بنظػر دعػكل المكضػكع
ف كانػػت قضػػائية كلكنيػػا غيػػر مختصػػة أك دائػػرة رسػػمية، فيعػػد ذلػػؾ إقػػرارا غيػػر  أخػػرل، كا 

 قضائي.
كاإلقػػػػػرار القضػػػػػائي قػػػػػد يػػػػػتـ خػػػػػالؿ مرافعػػػػػة فػػػػػي دعػػػػػكل منظػػػػػكرة أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة 

ي شػػكؿ عريضػػة مكقعػػة مػػف الطػػرفيف يتضػػمف إقرارىمػػا المختصػة، أك يػػتـ بتقػػديـ طمػػب فػػ
 بالزكجة أك إقرار أحدىما كتصديؽ اآلخر. 

ذا حصؿ إقرار أثناء المرافعة فعمى المحكمة المنظكرة أماميا الدعكل أف تصػدر  كا 
حكمػػا بػػو، بعػػد تػػكفر شػػركط اإلقػػرار األخػػرل، ثػػـ يقػػكـ المقػػر أك المقػػر لػػو بتسػػجيمو كفقػػان 

 المدنية. ل صكؿ في سجؿ الحالة
أف يكػػكف اإلقػػرار خاليػػا مػػف المكانػػع الشػػرعية كالقانكنيػػة التػػي تخػػؿ الشــرط الثالــث: 

 بصحتو.
، (ِ)كمتى حصػؿ اإلقػرار القضػائي كتػكفرت شػركطو كػاف حجيػة بذاتػو عمػى المقػر

لى مف في حكميـ، كال يككف الخصـ اآلخػر فػي  كتمتد حجيتو إلى خمفو العاـ )الكرثة( كا 

                                                           

 .َِْ، ص مرجع سابؽمحسف ناجي،  (ُ)
 القانكف المدني. ِّْمف المادة  َُالفقرة  (ِ)
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آخر كال يجكز لممقر الرجكع فيو أك العػدكؿ عنػو، كمػا يتعػيف عمػى  حاجة إلى تقديـ دليؿ
القاضي أف يأخذ كيحكـ بمقتضاه، كال يجكز إثبػات عكػس اإلقػرار، إذ بػو تصػبح الكاقعػة 

 .(ُ)حاجة إلى إثباتثابتة في حؽ المقر، كال تصبح في 
يصدر  القضائي ىك الذم سمطة القاضي إزاء اإلقرار غير القضائيش اإلقرار غير -ب 

مف المقر في غير مجمس القضاء، أك أمامو في غير الدعكل المتعمقة بمكضكعو، 
 كىك إما إقرار شفكم أك مكتكب.

اإلقرار غير القضائي الشفكمش ىك إقرار يعترؼ فيو أحد الطرفيف بالكاقعة المدعى  -ُ 
 بيا عميو خارج مجمس القضاء، ك يثكر التساؤؿ ىنا إذا صدر مثؿ ىذا اإلقرار ىؿ
ثباتو بشيادة  قامة الدعكل بمكجبو كا  يجكز لمطرؼ اآلخر )المقر لو( التمسؾ بو كا 

 الشيكد ؟
قػػػانكف اإلجػػػراءات أك  جػػػاءت نصػػػكص القػػػكانيف سػػػكاء مػػػا تعمػػػؽ منيػػػا بالقػػػانكف المػػػدني

المدنيػػػة كاإلداريػػػة خمػػػكا عػػػف بيػػػاف حكػػػـ ىػػػذه المسػػػألة كالػػػذم نػػػراه أف إثبػػػات اإلقػػػرار 
مػػػـز القاضػػػي بإثبػػػات الكاقعػػػة المػػػدعى بيػػػا، فعمػػػى مػػػف الشػػػفكم بشػػػيادة الشػػػيكد ال ي

يدعيو إثبات صدكره مػف المقػر بػالطرؽ المقػررة قانكنػا، كال معقػب عمػى القاضػي إذا 
 لـ يقض بالزكجية متى كاف قد بنى تقديره عمى أسباب سائغة.

اإلقرار غيػر القضػائي الكتػابي ش كيتخػذ اإلقػرار المكتػكب أشػكاال مختمفػة، فقػد يكػكف  -ِ
اعتػػػػراؼ فػػػي محضػػػػر أك  بخػػػط الػػػػزكج كعمييػػػا تكقيعػػػو، كرقػػػػو عاديػػػةأك  رسػػػالة فػػػي

كحجيتو في اإلثبات  ،كرقة مصدقة مف الكاتب العدؿأك  دعكل قضائية،أك  تحقيؽ،
أقكل مف اإلقرار الشفكم، فمتى صدر في كرقة رسمية كاف ممزمػا لمػف صػدر عنػو، 

                                                           

ص  ِ، جػػػػػػ مرجػػػػػع سػػػػػابؽ. السػػػػػنيكرم، ّٔٗ، ص مرجػػػػػع سػػػػػابؽالصػػػػػدة، د. عبػػػػد المػػػػػنعـ فػػػػػرج  (ُ)
ُُٓ،ْٖٗ. 

غمط في الكقائع . أحمػد أك  تدليس،أك  كلكف يمكف لممقر أف يثبت صدكر اإلقرار منو نتيجة غش 
 .ّٔٓ، ص مرجع سابؽ. د. محمكد محمد ىاشـ، ّّ، ِٕ، ص مرجع سابؽنشأت، 
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، بحصػكؿ اإلكػراهأك  التزكير،ال يجكز لو أف يتبػرأ ممػا فيػو إال بػالطعف فػي الكرقػة بػ
كفي ىػذا المعنػى قضػت محكمػة الػنقض المصػرية بػأفش "اإلقػرار بالزكجيػة فػي كرقػة 
عرفية غير مكثقة رسػميا ال يتعػد بػو كال يعػكؿ عميػو عنػد إنكػار الطػرؼ اآلخػر ليػذه 
الزكجيػػة المػػدعاة دكف حاجػػة إلػػى الطعػػف بػػالتزكير عمػػى التكقيػػع، كمػػا أنػػو ال محػػؿ 

 .(ُ)كانت الكرقة العرفية صادرة مٌمف أنكر الزكجية مف عدمو" لمتحقؽ ما إذا
 -كشركط صحة اإلقرار القضائي ىػي ذاتيػا شػركط صػحة اإلقػرار غيػر القضػائي

فيجب أف تمحؽ اإلقرار مصادقة مػف المقػر لػو، كأف  -عدا أف يككف في مجمس القضاء 
لشػػػرعية كالقانكنيػػػة، يكػػػكف كػػػؿ مػػػف الطػػػرفيف أىػػػالن لمػػػزكاج بػػػاآلخر، كخاليػػػا مػػػف المكانػػػع ا

كيجكز استنتاجو مػف أم دليػؿ أك كثيقػة مقدمػة إلػى جيػة قضػائية أك غيػر قضػائية، كمػا 
يخضع اإلقرار غير القضائي لمقكاعد العامة في اإلثبات، فعمى مف يدعيو إثبات صدكره 

 ش(ِ) مف المقر بالطرؽ المقررة قانكنا كفقا لمقكاعد العامة

ر القضػػائي، فككنػػو لػػـ يحصػػؿ أمػػاـ القضػػاء، فػػإف أمػػا بالنسػػبة لحجيػػة اإلقػػرار غيػػ
، إذ لػو أف يعتبػره استنباطو ىك مسألة مكضكعية متركؾ تقديرىا لقاضي المكضكعتقدير 

، كقػد يعتبػره مجػرد (ّ)دليال كامال في اإلثبات، فيككف حجة عمػى المقػر كال يجػكز تجزئتػو
                                                           

 .ٖٗٓ، ص ُٖ، السنة ُٕٔٗ/ّ/ٖة، جمسة قضائية، أحكاؿ شخصي ّّلسنة  ْْالطعف رقـ  (ُ)
 .َّٔسابؽ، ص د. محمكد محمد ىاشـ، مرجع  (ِ)
كمف ذلؾ ما قضت بو محكمة النقض المصرية أف "اإلقرار غير القضائي المثبت في كرقة عرفية  (ّ)

مكقع عمييا مف المقر حجػة عميػو كعمػى خمفػو العػاـ ال يحػؽ ألم سػبب منيمػا التنصػؿ منػو بإرادتػو 
ة إال لمبػػرر قػػانكني، كلػػيس لمخمػػؼ أف يسػػمؾ فػػي اإلثبػػات سػػبيال لػػـ يكػػف لمكرثػػو أف يسػػمكو". المنفػػرد

 . ٕٗ/ِ/ٔؽ، أ. ش، جمسة  ٓٔلسنة  ِٖٖٔطعف رقـ 
كقضػػت أيضػػا أفش "الرسػػائؿ المكقػػع عمييػػا ليػػا قػػكة الػػدليؿ الكتػػابي، حػػؽ كػػؿ مػػف الزكجػػة كالػػزكج  

ا تحممو مف دليؿ لصػالحو فػي شػؤكف الزكجيػة االحتجاج بما تتضمنو الرسالة المكقعة مف اآلخر بم
ؽ، أ. ش،  ِٔلسػنة  َِِدكف البحث فيما إذا كاف قد حصؿ عمييا بطريقة مشركعة". طعف رقػـ 

، ص ُٓ، السػػػنة ُٖٔٗ/ِ/ِؽ، أ. ش، جمسػػػة  ِٗسػػػنة  َُّ. طعػػػف رقػػػـ ٔٗ/َُ/ِٓجمسػػػة 
ِّٔ. 
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و كاألخػػػذ ببعضػػػو دكف تجزئتػػػ، أك مجػػػرد قرينػػػة، كمػػػا لػػػو (ُ)قرينػػػة كمبػػػدأ ثبػػػكت بالكتابػػػة
كال رقابػػػػة  ،(ِ)كقػػػػد ال يأخػػػػذ بػػػػو أصػػػػال -تبعػػػػا لمظػػػػركؼ كالمالبسػػػػات  -اآلخػػػػرالػػػػبعض 

  .(ّ)لمحكمة النقض عميو في ذلؾ
كمتػى قضػت المحكمػة بمكجػب ذلػؾ اإلقػػرار كػاف حجػة، كال يقبػؿ االدعػاء بالخطػػأ 

كل الخطػأ فيو، أك أنو كاف مبنيا عمى ظف تبيف خطؤه، ألف المقرر شرعا كقضاء أف دع
في اإلقػرار ال تقبػؿ، كمػف ذلػؾ الخطػأ فػي اإلقػرار بػالطالؽ، ألنػو إقػرار بحػؽ مػف حقػكؽ 

 .(ْ)اج، كأف دعكل الكذب في اإلقرار عمكما ال تسمع متى اتصؿ بيا عمـ القضاء
 رابعا: بالنسبة لمقرائن:  
مػػا يسػػتنبطو القاضػػي مػػف دالئػػؿ الحػػاؿ كشػػكاىده مػػف أمػػر معمػػـك  يقصػػد بالقرينػػة 

كالشػػارع لػػـ يمػ  القػػرائف كاألمػػارات كدالالت األحػػكاؿ، بػػؿ مػػف  ،مداللػة عمػػى أمػػر مجيػػكؿل

                                                           

أك  ة بػػيف الطػػرفيف معاشػػرة الػػزكاج،كمػػف أمثمػػة القػػرائف الدالػػة عمػػى صػػحة اإلقػػرار بػػالزكاج، المعاشػػر  (ُ)
 تييئة بيت المرأة كاالنفاؽ عمييا، كغير ذلؾ مف األمارات كالدالئؿ.

فممحكمة المكضكع تقػدير قيمػة اإلقػرار غيػر القضػائي، فػال تأخػذ بػو أصػال متػى كجػدت فػي أكراؽ  (ِ)
مسػػػة ؽ، أ. ش، ج ُٔلسػػػنة  ّّّٕالػػػدعكل مػػػا يغنييػػػا عنػػػو كيػػػدعـ مػػػا انتيػػػت إليػػػو. طعػػػف رقػػػـ 

. حسػػػف الفكيػػػاني، المكسػػػكعة الذىبيػػػة لمقكاعػػػد القانكنيػػػة التػػػي قررتيػػػا محكمػػػة الػػػنقض ُٕٗٗ/ّ/ٖ
 . ّٕ، صْٓ، قاعدة رقـ ُٕٗٗحتى عاـ  ُِٗٗالمصرية منذ عاـ 

. كمػػا أف ُْٖٖص ِ، جُّ، مكتػػب فنػػي َُٖٗ/ٓ/ِٔؽ، جمسػة  ّْلسػػنة  ّٕٔ( الطعػف رقػػـ ّ)
صدر في مجمس القضاء إقرارا قضػائيا ممزمػا لقائمػو ىػي  مسألة تكافر األركاف الالزمة العتبار قكؿ

ؽ، جمسػػػػػػة  ُلسػػػػػػنة  ّٗمسػػػػػػألة مكضػػػػػػكعية متػػػػػػركؾ تقػػػػػػديرىا لمحكمػػػػػػة المكضػػػػػػكع. الطعػػػػػػف رقػػػػػػـ 
 .َُٕص ُ، جُ، مكتب فني ُِّٗ/ٓ/ُٗ

ش " ُُٔ. كجاء في األشباه البف نجيـ، صْٔص  ُالعقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية، ج (ْ)
بالظف البيف خطػؤه". كذكػر منيػا مػالك أقػر بػالطالؽ بنػاء عمػى مػا أفتػى بػو المفتػي ثػـ قاعدة العبرة 

لسنة  ُُتبيف عدـ الكقكع لـ يقع ديانة، أما قضاء فيقع إلقراره بو. كأيضاش أنظر أيضا الطعف رقـ 
 . ُْٕٗ/ّ/َِؽ، أ.ش، بتاري   َْ
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. (ُ)اسػػتقرأ الشػػرع فػػي مصػػادره كمػػكارده كجػػده شػػاىدا ليػػا باالعتبػػار، مرتبػػا عمييػػا األحكػػاـ
فمقصػػكد الشػػارع إقامػػة العػػدؿ، ككػػؿ مػػا حقػػؽ مقصػػكد الشػػارع يتعػػيف العمػػؿ بػػو، كالقػػرائف 

 .(ِ)شارعمما يعيف عمى مقصكد ال
الضػػرر فػػي كقػػد يعمػػؿ قاضػػي شػػؤكف األسػػرة بػػالقرائف فػػي مسػػائؿ كثيػػرة، كإثبػػات  

دعكل التطميؽ، كيكفي في ذلؾ القرينة الكاحدة التي يستمدىا القاضي مف كقائع الدعكل 
كأكراقيا كظركفيا كيرجح ما يطمئف إليو فييا، كيستخمص ما يراه متفقا مػع كاقػع الػدعكل 

، كمػػف ذلػػؾ محاضػػر الضػػبط التػػي (ّ)ف لمحكمػػة الػػنقض فػػي ذلػػؾكيػػرد مػػا عػػداه، كال شػػأ
تحػػرر بمعرفػػة الشػػرطة، كغيرىػػا مػػف محاضػػر جمػػع االسػػتدالالت، فالقاضػػي لػػيس ممزمػػا 
 باالستناد إلى ما يرد فييا، كقد يقبؿ بيا كيعكؿ عمى مػا تضػمنتو أك يردىػا جميعػا، كمػف

 .(ْ)ف القضائيةالمقرر قضاء أف لمحكمة المكضكع السمطة في استنباط القرائ
كبناء عمى ما سبؽ فقد اعتبر القضاء بعض الظركؼ مف جممة القرائف التي تدؿ 
عمى كقكع الضرر، كتجيز مف ثـ لمزكجة طمب التطميؽ، كمف ذلؾ مضي مدة أكثر مف 
خمػػػس سػػػنكات عمػػػى عقػػػد الػػػزكاج كلػػػـ يحصػػػؿ دخػػػكؿ، بػػػؿ دٌب الخػػػالؼ بػػػيف الػػػزكجيف 

لخػػالؼ بينيمػػا إلػػى سػػاحات المحػػاكـ، مػػف دعػػاكل كاسػػتحكـ عقػػب العقػػد مباشػػرة، كامتػػد ا
طاعة كنفقة كغيرىا، كقدرت ىػذا الحػاؿ كرأت أف الزيجػة لػف يكتػب ليػا التكفيػؽ عمػى مػا 

                                                           

 . َُٖ، ُُ( طرؼ مف كالـ ابف القيـ. الطرؽ الحكمية، صُ)
 .ّٖ، صمرجع سابؽأحمد عبد المنعـ البيي،  ( د.ِ)
( فيناؾ مما يقع مف الضرر بيف الرجؿ كامرأتو كال يثبت ببينة، فتكفي إلثباتو األمارات الدالػة عميػو، ّ)

حقيقػػة الحػػاؿ فػػي أمػػكر يظميػػا السػػتر عػػادة كتنػػأل بطبيعتيػػا عػػف إلػػى  كالتػػي يخمػػص منيػػا القاضػػي
. ِٖٗ، القضػػػية رقػػػـ ُِٔٗ/ٔ/ُٓبتػػػاري   ُُقػػػـ اإلعػػػالف. حكػػػـ محكمػػػة اسػػػتئناؼ المنصػػػكرة ر 

 .َُٖصالح حنفي، قضاء األحكاؿ الشخصية نفسا كماال، ص 
 )مػف قػانكف اإلثبػات المصػرم ََُتقابميا المػادة  (مف القانكف المدني َّْكفي ذلؾ تنص المادة  (ْ)

ات بيػذه القػرائف إال أنوش "يترؾ لتقدير القاضي استنباط كؿ قرينة لػـ يقررىػا القػانكف، كال يجػكز اإلثبػ
 في األحكاؿ التي يجيز فييا اإلثبات بالبينة".
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شػػػػػرع اج لمػػػػػزكاج مػػػػػف تػػػػػكاد كمػػػػػكدة، كأصػػػػػبحت بػػػػػذلؾ الحيػػػػػاة الزكجيػػػػػة مسػػػػػتحيمة بػػػػػيف 
 .(ُ)الطرفيف

دؿ المحبػػة بينػػو كمػػا اعتبػػر أيضػػا أف الخطابػػات التػػي استشػػيد بيػػا الػػزكج عمػػى تبػػا
كبػػيف زكجتػػو، كالتػػي لػػـ يكػػف مػػف الالئػػؽ عرضػػيا أثنػػاء الخصػػكمة ميمػػا كػػاف الحػػاؿ بػػيف 
الطػػرفيف إذ فييػػا مػػا ال يصػػح ذكػػره فػػي التقاضػػي مػػف أسػػرار سػػيطمع عمييػػا غيػػر كاحػػد ال 
محالػػة، كاسػػتنتجت المحكمػػة فػػي األخيػػر عمػػى ثبػػكت تحقػػؽ الضػػرر الػػذم تدعيػػو الزكجػػة 

 .(ِ)كحكمت ليا بما ادعتو
فالكاضح مف خالؿ ىذا الحكـ أف القاضي قد اعتبػر مجػرد تقػديـ الخطابػات كمػا  

سػاءة  في ذلؾ مف إفشاء ل سرار الخاصة بيف الزكجيف، يعد فػي ذاتػو إضػرارا بالزكجػة كا 
ليا، كفي ذلؾ دليال عمػى عػدـ مبػاالة الػزكج بالعالقػة الزكجيػة، كأف غرضػو ىػك التشػيير 

ىانتيا.  بالزكجة كا 
 في مناوشة رأي الخبرة: خامسا:  
تمثػػؿ الخبػػػرة دلػػػيال يضػػػيؼ لمقاضػػػي تكضػػػيحا مػػا فػػػي كاقعػػػة مػػػف الكقػػػائع، قػػػد ال  

كليػذا نجػد قضػػاء  ،يحػيط عمميػا بيػػا، نظػرا لطبيعتيػا الفنيػػة، أك لقصػكر األدلػة المكجػػكدة
 النقض قد استقر عمى أف محكمػة المكضػكع ليسػت ممزمػة بإجابػة الخصػـ إلػى أم طمػب

كاألدلػػة المقدمػػة إلييػػا مػػا يكفػػي لتكػػكيف  متػػى رأت فػػي ظػػركؼ الػػدعكل يتعمػػؽ باإلثبػػات،
 . (ّ)كيظير ذلؾ جميا في ندبيا لمخبراء كتقدير عمميـ ،قناعتيا

فكػػػاف المقػػػرر قانكنػػػا، كأصػػػؿ عػػػاـ، أف تعيػػػيف الخبػػػرة أمػػػر جػػػكازم، حيػػػث "يجػػػكز 
فػػس لمقاضػػي مػػف تمقػػاء نفسػػو أك بطمػػب أحػػد الخصػػكـ، تعيػػيف خبيػػر أك عػػدة خبػػراء مػػف ن

                                                           

 . ُّٖٗ/ّ/ِِؽ، أ.ش، جمسة  ْٖلسنة  ْٖ( طعف رقـ ُ)
 .ُّٖٗ/ّ/ِِؽ، أ.ش، جمسة  ْٖ( طعف رقـ لسنة ِ)
، المسػػتحدث مػػػف المبػػادئ التػػي قررتيػػػا ََُِ/ُ/َِؽ، أ.ش، جمسػػة  ٓٔلسػػػنة  ُٕ( طعػػف رقػػـ ّ)

 .ُِّ، صََُِسبتمبر إلى  َََِبمحكمة النقض مف أكؿ أكتكبر  الشخصية دكائر األحكاؿ
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 . )ُ(التخصص أك مف تخصصات مختمفة"

كاستثناء عف األصؿ العاـ يجكز لمقكانيف أف تكجب االستعانة بػالخبرة فػي حػاالت 
، كمػف األمثمػة عمػى ذلػؾ (ِ)معينة إذا تعمؽ األمر بمسػائؿ فنيػة ال يعمميػا إال أىػؿ الخبػرة

ل استحكامو، تعمؽ األمر بمعرفة كجكد العيب، في دعكل التفريؽ لمعيكب، كتحققو، كمد
ككذلؾ مدل الضرر الذم يمحؽ المرأة مف إقامتيا مع الزكج المعيب، إلى غيػر ذلػؾ مػف 

 .(ّ)المسائؿ الفنية أك العممية التي ال يعمميا إال أىؿ الطب فتتكقؼ الدعكل عمى عمميـ
كلتسػػييؿ ميمػػة الخبيػػر فإنػػو يجػػكز لػػو أف يطمػػب مػػف الخصػػـك تقػػديـ المسػػتندات 
ذا ما اعترضو أم إشكاؿ، أك عػدـ تقػديـ الخصػكـ  التي يراىا ضركرية إلنجاز ميمتو، كا 
المسػػتندات المطمكبػػة يمكػػف لمقاضػػي أف يػػأمر الخصػػـك بتقػػديميا، كاتخػػاذ أم تػػدبير يػػراه 

 ف اإلجراءات المدنية كاإلدارية. مف قانك  ُّٕ، ُّٔضركريا طبقا لممادة 

                                                           

بالخبرة أمر جكازم، إذ  االستعانةمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية. فاألصؿ أف  ُِٔالمادة  (ُ)

، كليػا أال تمجػأ لممحكمة أف تمجأ  إليو مف تمقاء نفسيا، كال يتكقؼ ذلؾ عمى طمب مف أحد الخصػـك

، ألف تعييف الخبير في الدعكل ىك مف الرخص المخكلة لقاضي المكضكع، إليو كلك طمبو الخ صـك
عدـ لزـك ىذا اإلجراء، كال معقب عميػو فػي ذلػؾ، طالمػا كػاف رفضػو مبنيػا أك  كلو كحده تقدير لزـك

عمػػى أسػػباب سػػائغة كمقبكلػػة. فػػالمقرر أف محكمػػة المكضػػكع غيػػر ممزمػػة بإجابػػة طمػػب نػػدب خبيػػر 
لسػنة  َُعكل مػا يكفػي لتكػكيف قناعتيػا لمفصػؿ فييػا. أنظػر الطعػف رقػـ متػى كجػدت فػي أكراؽ الػد

. أحمػػػد نصػػػر الجنػػػدم، مبػػػادئ القضػػػاء الشػػػرعي فػػػي ِٕ، سػػػنة ٕٔ/ّ/َُؽ. أ. ش، جمسػػػة  ّْ
، مكتػػػب فنػػػي ُٖٖٗ/ِ/ٖ، جمسػػة ُٓ، لسػػػنة ِِٔٗ. الطعػػف رقػػػـ ْٕٓص  ُخمسػػيف عامػػػا، ج

 .ُِٖص  ُ، جّٗ
 .ِّٖ، ِّٕص ، مرجع سابؽ( د. محمكد محمد ىاشـ، ِ)
( كىػك مػا قررتػػو محكمػة الػػنقض المصػرية بقكليػػاش "حػؽ الزكجػة فػػي طمػب التفريػػؽ لمعيػب المسػػتحكـ ّ)

فػػي الػػػزكاج، شػػػرطو جػػػكاز االسػػػتعانة بأىػػػؿ الخبػػرة لبيػػػاف مػػػدل اسػػػتحكاـ المػػػرض كمػػػدل الضػػػرر". 
، مرجػػػع سػػػابؽ. محمػػد عزمػػػي البكػػرم، ُُٗٗ/ُ/ُٗؽ، أ.ش، جمسػػػة  ٗٓلسػػنة  َّالطعػػف رقػػػـ 

 .ُُّ، َُّص 



 اإلثبات تقدير في األسرة شؤون قاضي لسلطة الموضوصي النطاق
 221                                                                                (يالقضائ والعمل القانون ضوء في تحليلية دراسة)           

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 
كالمبػػػدأ المقػػػرر فػػػي الحكػػػـ المتعمػػػؽ بػػػالخبرة أنػػػو ال تجػػػكز المناقشػػػة حػػػكؿ تقػػػدير 
المحكمة في األخذ بتقرير خبيػر ألسػبابو الػكاردة فيػو، ألف رأم الخبيػر ال يقيػد المحكمػة، 

ؼ كحسػػبيا أف تقػػيـ قضػػاءىا عمػػى أسػػباب سػػائغة كافيػػة لحممػػو، كذلػػؾ مشػػركط ببيػػاف كيػػ
( قػػا إ ـ إ ُْْ)حيػػث قػػررت المػػادة  ،(ُ)أفػػاد التقريػػر معنػػى مػػا استخمصػػتو منػػو المحكمػػة

القاضػػػي غيػػػر ممػػػـز بػػػرأم  ،بأنػػػوش "يمكػػػف لمقاضػػػي أف يؤسػػػس حكمػػػو عمػػػى نتػػػائج الخبػػػرة
الخبير، غير أنػو ينبغػي عميػو تسػبيب أسػباب اسػتبعاد نتػائج الخبػرة"، ألف رأم الخبيػر ال 

إال  ،محكمػة المكضػكع ر اإلثبػات التػي تخضػع لتقػديريعدك أف يككف عنصرا مػف عناصػ
أنو إذا كاف تقرير الخبير قد استكل حجج تؤيدىا األدلة كالقرائف الثابتة باألكراؽ، ككانػت 
المحكمة قد طرحت ىذه النتيجة التي انتيى إلييا في تقريػره، كذىبػت بمػا ليػا مػف سػمطة 

ىػػػي تباشػػر ىػػػذه أف تتنػػاكؿ فػػػي التقػػدير المكضػػػكعية إلػػى نتيجػػػة مخالفػػة، كجػػػب عمييػػا ك 
أسػػػباب حكميػػػا الػػػرد عمػػػى مػػػا جػػػاء بػػػالتقرير مػػػف حجػػػج، كأف تقػػػيـ قضػػػائيا عمػػػى أدلػػػة 
صػحيحة سػػائغة مػف شػػأنيا أف تػؤدم إلػػى النتيجػػة التػي انتيػػت إلييػا دكف مخالفػػة لمثابػػت 

  .(ِ)باألكراؽ
ذا قررنا بأف رأم الخبير ال يقيد المحكمة، فػإف ليػا أف تأخػذ بػو كمػو أك   بػبعض كا 

ما جاء بو كتطرح بعضو ألنيا غير مقيدة بػرراء أىػؿ الخبػرة، إذ ىػي ال تقضػي إال عمػى 
 . (ّ)ما تطمئف إليو

كبخالؼ ذلؾش "إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدـ في الدعكل كأحالت فػي  
بياف أسباب حكميا إليو، ككانت أسبابو ال تؤدم إلى النتيجة التي انتيى إلييا، بحيث ال 

 .(ْ)صمح ردا عمى دفاع جكىرم تمسؾ بو الخصـك فإف حكميا يككف معيبا"ت

                                                           

 . ّّٕص ُ، جّْ، مكتب فني ُِٗٗ/ِ/ِّؽ، جمسة  ْٓلسنة  ُٖٔ( الطعف رقـ ُ)
 .ََُِ/َُ/َُؽ، جمسة  ٕٔلسنة  ُُٗٔ( الطعف رقـ ِ)
 .ََِٔ/ِ/ِٖؽ، جمسة  ٖٔلسنة  ِِّ( الطعف رقـ ّ)
 .ُُٕص ُ، جّْ، مكتب فني ُِٗٗ/ُ/ٓؽ، جمسة  ُٔلسنة  ُٖٓٗ( الطعف رقـ ْ)



 

                              221                        ( 2102لعام )ا(/27(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 
  في حدود توجيو القاضي لميمين: سادسا: 
تمثػػؿ اليمػػيف كسػػيمة ميمػػة فػػي اإلثبػػات سػػيما فػػي المسػػائؿ الماليػػة المتعمقػػة برثػػار  

 ّٕالزكاج كالطالؽ، مف مير كنفقة، ككذا النزاع حكؿ متاع البيػت، حيػث قػررت المػادة 
قانكف األسرة الجزائرم بأنوش "إذا كقع النزاع بيف الزكجيف أك كرثتيما في متاع البيت  مف

كلػػيس ألحػػدىما بينػػة، فػػالقكؿ لمزكجػػة أك كرثتيػػا مػػع اليمػػيف فػػي المعتػػاد لمنسػػاء، كالقػػكؿ 
لمزكج أك كرثتو مع اليميف في المعتاد لمرجاؿ، كالمشتركات بينيما يقتسمانيا مع اليميف"، 

نة أما إف لـ يكف ألحدىما بينة فإف الفقرة الثانية مف المػادة قػد جعمػت الشػاىد فالحكـ لمبي
  العرفي حكما، فمف كاف مف الزكجيف شاىدا لو، كاف القكؿ قكلو بيميف متممة.

كقد أٌكدت المحكمة العميا ذلؾ بأنوش "مف المقرر أف الشريعة اإلسالمية قػد نظمػت 
مػػػى مػػػف يقػػػكل ضػػػده العػػػرؼ كتؤيػػػده القػػػرائف، مسػػػألة اليمػػػيف فػػػي متػػػاع البيػػػت كجعمتيػػػا ع

أمػػا مػػا  ،(ُ)النحػػك يمػػيف شػػرعية ال يتكقػػؼ أداؤىػػا عمػػى طمػػب الخصػػـ"كاليمػػيف عمػػى ىػػذا 
 .(ِ)اشتركا فيو الزكاجاف مف المتاع فإنيما يقتسمانو مع اليميف

كفي ضكء ذلؾ فقد قررت المحكمة العميا مبادئ ىامة في حػدكد اسػتعماؿ قاضػي 
ي اإلثبػػػات، كمػػػف ذلػػػؾ اعتبارىػػػا تكجيػػػو اليمػػػيف لممطعػػػكف ضػػػده مػػػف المكضػػػكع لميمػػػيف فػػػ

طرؼ قاضي االستئناؼ بعد نككلو عف تأديتيا أماـ قاضي درجة أكلى خطػأ فػي تطبيػؽ 
المذككرة، عمى  ّٕالقانكف "فمتى كجو القاضي األكؿ لمزكجة تأدية اليميف تطبيقا لممادة 

أديتيػػا، فإنػػو ال يجػػكز لقاضػػػي تركيػػا أثػػاث كمصػػكغ فػػػي بيػػت الزكجيػػة، كامتنعػػت عػػػف ت

                                                           

 .ِّْ، ص ُِٖٗ، نشرة القضاء، عدد خاص ُِٖٗ/ُ/ِٓاري  بت ِْٓٓٔ( قرار رقـ ُ)
 .  ِِْ، صمرجع سابؽ، ـ.ؽ، ُٖٗٗ/ْ/ُِبتاري   ُِْٖٓٗ( ـ.ع، غ.أ.ش، قرار رقـ ِ)
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اسػػتئناؼ أف يسػػمح ليػػا بتأديػػة اليمػػيف التػػي كجيػػت ليػػا سػػابقا كنكمػػت عنيػػا، كمتػػى حكػػـ 
 . (ُ) تطبيؽ القانكف، كمستكجبا لنقض قرارهبذلؾ كاف مخطئا في 

كما قررت أيضا أف الدفع المتعمؽ بعػدـ تأديػة اليمػيف ال يعػد طمبػا جديػدا، بػؿ ىػك 
، كمػػا يجػػب عمػػى قضػػاة المكضػػكع أف (ِ)ف درجػػات التقاضػػيدفػػع يثػػار فػػي أم درجػػة مػػ

 .(ّ)يردكا عمى طمب اليميف المعركض مف طرؼ كالمقبكؿ مف الطرؼ المقابؿ في النزاع
عمػى أنػو يتكجػب عمػى القاضػي عنػد تكميفػو أحػد الػزكجيف بػأداء اليمػيف أف يراعػي 

كالحالػػة  ، كاسػػتنباط قػػرائف أخػػرل(ْ)شخصػػية كػػؿ منيمػػا، كظػػركؼ كمالبسػػات كػػؿ قضػػية
المادية ليما، كعمؿ الزكجة، كقػرب العيػد بػالزكاج كالتػي يمكػف أف تعػزز قناعػة القاضػي 
فػػي مكضػػكع الػػدعكل، ذلػػؾ ألف اليمػػيف إذا كانػػت تػػؤتي ثمارىػػا فيمػػا مضػػى فإنيػػا لػػـ تعػػد 
كػػػذلؾ اليػػػكـ، بعػػػد انػػػدفاع المجتمػػػع نحػػػك ماديػػػات الحيػػػاة كضػػػعؼ الػػػكازع الػػػديني كانعػػػداـ 

 داخؿ األسرة.التربية األخالقية 

 
 

                                                           

 .َِّ، ص مرجع سابؽ، ُِٗٗ/ْ/ُْبتاري   َُٖٖٓ( ـ.ع، غ.أ.ش، قرار رقـ ُ)
ثاث ال يعتبػر طمبػا جديػدا، بػؿ ىػك ( فمف المقرر قانكنا أف الدفع المتعمؽ بعدـ تأدية اليميف بشأف األِ)

دفع يثار في أم درجة مف درجات التقاضي، كمف ثـ فإف القرار المنتقد عندما اعتبر تكجيو اليميف 
بتػػاري   َُٓٗٓٗالتػػي أثارىػػا الطػػاعف طمبػػا جديػػدا، يكػػكف قػػد أخطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف. قػػرار رقػػـ 

 .ِّٔ، ص مرجع سابؽ، ُْٗٗ/ٕ/ُٗ
، مشػػػار إليػػػو عنػػػد د. بمحػػػاج العربػػػي، ُٖٓٗ/ُِ/َّبتػػػاري   ِّْٗٗقػػػـ ( ـ.ع، غ.أ.ش، قػػػرار ر ّ)

 .ّٓٗ، صمرجع سابؽ
 َِٓٓٓ. كىك ما جعؿ المحكمة العميػا فػي قرارىػا رقػـ ّٓٗ، ص مرجع سابؽ( د. بمحاج العربي، ْ)

تقػرر بػػأفش "الحكػـ بػاليميف فػي مسػػألة المالبػس كغيرىػا عمػى المػػدعى  ُُٖٗ/ّ/ٗالصػادر بتػاري  
 نقض".إلى  ي أف لو شيكدا جاء معيبا مف عدة كجكه مما يؤدمعميو كىك يدع
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 املطلب الثاًي
واعتبار خرقها اًعدام  يف تقرير القاضي للقىاعد العاهت يف اإلثباث

 للتسبيب
قػػد تضػػعؼ أك تنعػػدـ السػػمطة التقديريػػة لقاضػػي شػػؤكف األسػػرة فػػي حػػاالت معينػػة 
عندما يككف حكمو غير كاشؼ لكجػو العدالػة المػأمكؿ منػو أف ينيجيػا، أك بمعنػى أبسػط 

حكمػػو بػػيف الحقيقػػة القضػػائية كالحقيقػػة الكاقعيػػة، فتكػػكف الجفػػكة بينيمػػا حينمػػا ال يقػػارب ب
انعػداـ التسػبيب، كالػذم يعػد كمػف ىػذه الحػاالت  ،متسعة، يككف غير ممكف المقاربة فييا

، كمف ثـ تكجب عمى قاضي المكضكع أف يراعي ذلؾ جيدا (ُ)أحد أكجو الطعف بالنقض
 في الحكـ الذم يييئو. 

مػف قػانكف األسػرة،  ّٕقية عمى ذلؾ ما كرد ضمنيا في المػادة كمف األمثمة التطبي
كالمتعمقػػػة بػػػالنزاع حػػػكؿ متػػػاع البيػػػت، كالتػػػي نصػػػياش "إذا كقػػػع النػػػزاع بػػػيف الػػػزكجيف أك 

ش (ِ)فقػد قػررت المػادة فػي مسػتيميا بأنػو ،".كرثتيما في متاع البيت كليس ألحدىما بينة..
تػاع البيػت"، كىػك مػا يعنػي أنػو يشػترط فػي "إذا كقع النزاع بيف الزكجيف أك كرثتيما فػي م

المتاع مكضكع النزاع أف يككف مكجكدا كمشاىدا، سكاء كاف مكجكدا بمسكف الزكجية أك 
كمف ثـ فإنو ال يمكف إقامة دعكل عمػى متػاع  ،في غيره مف األماكف، كيكفي عدـ إنكاره

يف قائمػة غير مكجػكد أصػال، ككػاف محػؿ إنكػار مػف المػدعي عميػو، كػأف قػدـ أحػد الػزكج

                                                           

 قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية. ّٖٓمف المادة  َٗ( الفقرة ُ)
بأنوش "يعتبر العػرؼ الجػارم  ُُْٗ/ْ/ِٗ( كقد جاء في حكـ لمحكمة االستئناؼ المختمطة بتاري  ِ)

اث، كلكنيػا ليسػت قرينػة كافيػة، بػؿ يجػب بأف الزكجة تحضر أثػاث المنػزؿ قرينػة عمػى ممكيتيػا ل ثػ
محمػػد  قػػرب العيػػد بػػالزكاج".أك  أف تضػػاؼ إلييػػا قػػرائف أخػػرل إلثبػػات حقيػػا، كيسػػار كالػػد الزكجػػة،

 .ّٕٗص ،مرجع سابؽعزمي البكرم، 
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، كيكفػي (ُ)ابتػداء محؿ إنكػار مػف الخصػـ، فينػا البػد مػف إقامػة الػدليؿ عمػى ىػذه القائمػة
المدعى عميو يميف النفي إلى أف يثبت كجكد المتاع المتنازع فيو باإلقرار أك نحكه، كىػي 

 يميف حاسمة تحسـ النزاع القائـ. 
إال أف الكثيػػػر مػػػف  كىػػػذه المسػػػألة مػػػع اعتبارىػػػا مػػػف القكاعػػػد العامػػػة فػػػي اإلثبػػػات،

ككػالء الخصػػكمة يغمػط فييػػا أمػػاـ محػاكـ المكضػػكع، فيتصػػكر أف المسػألة تتعمػػؽ بتكجيػػو 
 يميف اإلثبات، في حيف أف األمر يتعمؽ بتأكيد كجكد أك نفي الشيء المتنازع.

كىػػك مػػا أكدتػػو المحكمػػة العميػػا فػػي اجتياداتيػػا بػػأفش" االكتفػػاء بتكجيػػو اليمػػيف قبػػؿ  
بمثابػػة انعػػداـ التسػػبيب كخػػرؽ  يعػػدـ كجػػكد محػػؿ النػػزاع المػػدعى بػػو معرفػػة كجػػكد أك عػػد

كاضػػح لقكاعػػد اإلثبػػات"، كمػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي إحػػدل قراراتيػػاش "بػػأف الطػػاعف قػػد أنكػػر 
كجػػكد المتػػاع كالمصػػكغ لديػػو كطمػػب إقامػػة البينػػة عمػػى دعكاىػػا، كالػػتمس االسػػتماع إلػػى 

يجيبػػكا عمػػى طمػػب الطػػاعف  شػػيادة ابػػف المطعػػكف ضػػدىا، فػػإف قضػػاة المكضػػكع لمػػا لػػـ
كبػػادركا بتكجيػػو اليمػػيف المتممػػة لممطعػػكف ضػػدىا دكف التأكػػد مػػف كجػػكد المصػػكغ فػػإنيـ 

 .(ِ)عرضكا قراراىـ لمقصكر في التسبيب كخرقكا قكاعد اإلثبات

                                                           

مػف قػانكف األسػرة المتعمقػة بػالنزاع فػي متػاع  ّٕ( الياشمي ىكيدم، تكضيحات حكؿ تطبيػؽ المػادة ُ)
، ََُِلغرفػػػة األحػػػكاؿ الشخصػػػية،  ضػػػائية، عػػػدد خػػػاص باالجتيػػػاد القضػػػائيالبيػػػت، المجمػػػة الق

 .ِْص
 . ِّّ، ص مرجع سابؽ، ـ.ؽ، ُِٗٗ/َُ/ِٕبتاري   َٕٖٗٔ( قرار رقـِ)

أف المػدعى عميػو أنكػر كجػكد األمتعػة المطالػب  -في قضية الحػاؿ  -كفي قرار آخرش "متى تبيف  
ي الحػػاؿ دكف تطبيػػؽ القاعػػدة العامػػة فػػػي بيػػا، فػػإف قضػػاة المكضػػكع لمػػا قضػػكا بػػػرفض الػػدعكل فػػ

اإلثبات بتكجيو اليميف لممدعى عميو خالفكا القانكف كعرضكا قرارىـ النعداـ األساس القانكني". قػرار 
 .ِْٓ، ص مرجع سابؽ، ُٗٗٗ/ّ/ُٔبتاري   ُِّٖٔٔرقـ 
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 الخاتمة
بعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذا البحػػث حػػكؿ حػػدكد دكر قاضػػي شػػؤكف األسػػرة فػػي تقػػدير اإلثبػػات،  

بػػػيف مظػػاىر كنطػػاؽ سػػػمطة القاضػػي فػػي ذلػػؾ، انتيينػػػا إلػػى جممػػة مػػػف حاكلنػػا مػػف خاللػػو ت
النتػػػػائج كالتكصػػػػيات، لعميػػػػا تكػػػػكف عكنػػػػا لمبحػػػػث فػػػػي مجػػػػاؿ اإلثبػػػػات، بشػػػػقيو المكضػػػػكعي 

 كاإلجرائي، كالتي يمكف أف نجمميا فيما يأتيش 
 أوال: النتائج:  

ف كانت ثابتة -القضائية إف الحقيقة  -ُ لحقيقة الكاقعية فيي بال شؾ غير متفقة مع ا -كا 
بالكمية، إذ كثيرا ما تجافي إحداىما األخرل، كىذا ما يجعؿ الحقيقة القضائية نسبية ال 

 مطمقة.
يظيػػػػر مػػػػف خالليػػػػا مظػػػػاىر المركنػػػػة فػػػػي الشػػػػريعة  قػػػػرر الفقيػػػػاء مبػػػػادئ لنظػػػػاـ اإلثبػػػػات -ِ

ى اإلسػػالمية، كالتػػي قػػاـ عمييػػا نظػػاـ اإلثبػػات الشػػرعي، كعمػػؿ شػػراح القػػانكف لمتأسػػيس عمػػ
 ىذه القاعدة في دائرة اإلثبات.

يظير أف أرجح األقكاؿ ىك القكؿ بعدـ تقييد القاضي بأدلة إثبات محػددة، لمػا فػي ذلػؾ مػف  -ّ
تحقيػػؽ لمصػػمحة النػػاس مػػف بيػػاف الحػػؽ كظيػػكره بعػػد خفائػػو، كالشػػرط الكحيػػد فػػي ذلػػؾ ىػػك 

 عدـ كجكد ما يمنع العمؿ بو في الشرع 
نما ىك يكزع بيف الخصميف، عبء اإلثبات ال يثقؿ كاىؿ أح -ْ د الخصميف دكف اآلخر، كا 

كقد يقع ىذا التكزيع بحكـ الكاقع، أك بمقتضى قرائف قضائية، كقد يقع بحكـ القانكف 
 بمقتضي قرائف قانكنية، فينقؿ بيا عبء اإلثبات مف خصـ إلى آخر.

كؼ اليػد العمؿ المكمؼ بو الخصـ فػي الػدعكل ال يعنػي أف يقػؼ قاضػي شػؤكف األسػرة مكتػ -ٓ
منحسػػرا دكره فػػي تمقػػي األدلػػة كالبػػراىيف دكف أف يمػػارس دكرا فعػػاال إزاءىػػا،
 

نمػػا لػػو دكر  كا 
دارة الدليؿ، كمف ذلؾ أف لو أف يأمر باستكماؿ األدلة كجمعيا.  فعاؿ في مجاؿ اإلثبات كا 

 مطمقة في تقدير الدليؿ المقدـ فياألصؿ المقرر ىك االعتراؼ لمقاضي بسمطتو ال -ٔ
 صدر كفؽكاستثناء مف ذلؾ قد ال يككف لو أم سمطة في تقدير الدليؿ إذا  الدعكل، 
، كالكثائؽ الرسمية إذا مػا صػدرت كفػؽ أصػكليا ككانػت صػحيحة، ةأصكلو ككانت صحيح 

 كانت حجة عمى األطراؼ كعمى الغير .
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 اعترؼ القانكف لقاضي المكضكع بسػمطتو فػي تقػدير كفايػة األدلػة التػي يقػيـ عمييػا قضػاءه -ٕ 
غيػػر خاضػػع فػػي ذلػػؾ لرقابػػة محكمػػة الػػنقض، طالمػػا تػػؤدم إلػػى النتيجػػة التػػي استخمصػػيا 

 منيا، فيككف مكقفو أقرب إلى اإليجابية منو إلى السمبية.
ف كػػاف يتمتػػع بسػػمطة مطمقػػة فػػي تقػػدير األدلػػة كفايتيػػا كالمكازنػػة  -ٖ كقاضػػي شػػؤكف األسػػرة كا 

أنو مع ذلؾ مقيد فػي سػمطتو كتقػديره بينيا، كال يخضع في ذلؾ لرقابة محكمة النقض، إال 
اٌل خضع لرقابة محكمة النقض مف خالؿ التسبيب.  بأف يككف تقديره سائغا كا 

كباعتباره قاضي مكضكع فيك مقٌيد في تقديره لمػدليؿ القػانكني بالتأكػد مػف تػكافر شػركط ىػذا  -ٗ
رار، كاليمػػيف الػػدليؿ فحسػػب، فػػإف انتيػػى إلػػى تكافرىػػا كػػاف ممزمػػا باألخػػذ بيػػذا الػػدليؿ كػػاإلق

 .الحاسمة، أك النككؿ عنيا، كالقرينة القانكنية
 ثانيا: التوصيات: 

ضركرة تأصيؿ بعض أحكاـ قضػاء الػنقض تأصػيال فقييػا كشػرعيا ممػا يمكػف أف يعػد مبػدأ  -ُ
 قضائيا تستنير بو المحاكـ الدنيا كتعمؿ بو أحكاميا.

ة فػػي دعػػاكل التفريػػؽ إدراج نصػػكص فػػي قػػانكف األسػػرة تتعمػػؽ بأحكػػاـ اإلثبػػات المكضػػكعي -ِ
القضائي، كمف ذلؾ كجكب االستعانة بػالخبرة الطبيػة فػي إثبػات العيػكب المكجبػة لمتفريػؽ، 
كالػػػنص فػػػي قػػػانكف اإلجػػػراءات المدنيػػػة الجزائػػػرم بقبػػػكؿ شػػػيادة السػػػماع إلثبػػػات الضػػػرر 

 المكجب لمتفريؽ.
ا في أك النص صراحة عمى حالة الخرؽ أك اإلخالؿ بقكاعد اإلثبات، كاعتبارىا قصكر  -ّ

 انعداما في تسبيب األحكاـ كالقرارات، كبالتالي مف الحاالت المقررة لمنقض.
إلقرار غير القضائي الشفكم أك المكتكب في كرقة عرفية، النص صراحة عمى حجية ا -ْ

كالذم يصدر في غير مجمس القضاء، أك أمامو في غير الدعكل المتعمقة بمكضكعو، 
أف يعتبره دليال كامال في اإلثبات، كعية، كلمقاضي استنباطو مسألة مكضكاعتبار تقدير 

فيككف حجة عمى المقر كال يجكز تجزئتو، كقد يعتبره مجرد قرينة كمبدأ ثبكت بالكتابة، 
كقد ال يأخذ  -تبعا لمظركؼ كالمالبسات  -تجزئتو كاألخذ ببعضو دكف البعض كما لو 

 بو أصال.
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 المصادر والمراجع
 أوال: كتب المغة 

 ىػ. ََُّ، ُنظكر، لساف العرب، الطبعة األميرية، طابف م -ُ
محمد بف أبى بكر الرازم، مختار الصحاح، عنى بترتيبو محمكد خاطر بؾ، المطبعة  -ِ

 ـ.ُّٗٗىػ، ُّٖٓاألميرية، القاىرة، 
 : عموم القرآنثانيا

السعدمش عبد الرحمف بف ناصرش تيسير الكريـ الرحمف في تفسير الكالـ المناف،  -ُ
 ـ.ُٗٗٗق َُِْ، ُة المعارؼ، الرياض، طمكتب

ابف كثيرش أبك الفداء عماد الديف اسماعيؿ بف كثير الدمشقيش تفسير القرآف العظيـ،  -ِ
 حياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي كشركاه، دكف تاري  طبع.إدار 

 ثالثا: السنة واآلثار وعموميما
اني، سنف أبي داكد، تعميقات الشي  أحمد أبكداكدش سميماف بف األشعث األزدم السجست -ُ

ق، ُُّٕ، ُسعد عمي، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، ط
 ـ.ُِٓٗ

ابف حجرش أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار  -ِ
 ـ.ُٖٗٗىػ، َُُْ، ُالكتب العممية، بيركت، ط

ؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد الشككانيش محمد بف عمي، ني -ّ
 ـ.ََِّىػ، ُِْْ، ُاألخيار، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط

ابف ماجوش أبكعبد اج محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، تحقيؽ محمد فؤاد عبد  -ْ
 الباقي، عيسى البابي الحمبي كشركاه، دكف تاري  الطبع.

سمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمـ بشرح النككم مسمـش أبك الحسف م -ٓ
 ـ.ََُِىػ، ُِِّ، ْلإلماـ يحيى بف شرؼ النككم، دار الحديث، القاىرة، ط

 
 



 اإلثبات تقدير في األسرة شؤون قاضي لسلطة الموضوصي النطاق
 210                                                                                (يالقضائ والعمل القانون ضوء في تحليلية دراسة)           

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 رابعا: كتب الفقو اإلسالمي
ابػػف أبػػي الػػدـش أبػػك اسػػحاؽ شػػياب الػػديف ابػػراىيـ بػػف عبػػد اج الحمػػكم، كتػػاب أدب  .ُ

األقضػػػػػية كالحككمػػػػات، تحقيػػػػػؽ د. محمػػػػػد القضػػػػاء كىػػػػػك الػػػػدرر المنظكمػػػػػات فػػػػي 
 ـ.ُٕٓٗىػ ُّٓٗمصطفى الزحيمي، مطبعة زيد بف ثابت، دمشؽ، 

لقيـ الجكزيةش أبك بكر أبك عبد اج شمس الديف محمد بف أبػي بكػر بػف القػيـ، ابف ا .ِ
 ـ.ُٖٔٗق ُّٖٖإعالـ المكقعيف عف رب العالميف، مكتبة الكميات األزىرية، 

ابػػف اليمػػاـش كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد، شػػرح فػػتح القػػدير كبيامشػػو شػػرح  .ّ
العناية عمى اليداية لمبابرتي، المطبعة الكبرل األميريػة ببػكالؽ، مصػر، دكف تػاري  

 طبع.
ش أبػػػك محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حػػػـز األندلسػػػي، المحمػػػى، المكتػػػب التجػػػارم  .ْ ابػػػف حػػػـز

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت.
ابف رشدش أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد األندلسي، بداية المجتيد  .ٓ

 كنياية المقتصد، دار الفكر، مكتبة الخانجي، دكف تاري  الطبع.
ابف عابديفش محمد أميف، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار، مطبعة مصطفى  .ٔ

 ـ. ُٔٔٗىػ ُّٕٔالبابي الحمبي كأكالده، مصر 
ابػػف فرحػػكفش أبػػك الكفػػاء برىػػاف الػػديف ابػػراىيـ اليعمػػرم، تبصػػرة الحكػػاـ فػػي أصػػكؿ  .ٕ

 ـ.ُٓٗٗق ػُُْٔ، ُاألقضية كمناىج األحكاـ، دار الكتب العممية، بيركت، ط
المقدسػي، المغنػي  ابف قدامػةش أبػك محمػد مكفػؽ الػديف عبػد اج بػف أحمػد بػف قدامػة .ٖ

 عمى مختصر الخرقي، دار الكتب العممية، بيركت، دكف تاري .
عبػػد العزيػػز  ابػػف نجػػيـش األشػػباه كالنظػػائر عمػػى مػػذىب أبػػي حنيفػػة النعمػػاف، تحقيػػؽ .ٗ

 ـ.ُٖٔٗىػ ُّٕٖمحمد الككيؿ، مؤسسة الحمبي كشركاه، 
 شػػرح الخرشػػي عمػػى مختصػػر خميػػؿ، الخرشػػيش أبػػك عبػػد اج محمػػد بػػف عبػػد اج، .َُ

 ىػ.ُُّٔ، ُالمطبعة العامرة الشرفية، ط
 ـ.ُْٗٗىػ ُُْْ، ُالذخيرة، تحقيؽ محمد بكخبزة، دار الغرب االسالمي، ط .11



 

                              212                        ( 2102لعام )ا(/27(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

الطرابمسػػػيش عػػػالء الػػػديف الحنفػػػي، معػػػيف الحكػػػاـ فيمػػػا يتػػػردد بػػػيف الخصػػػميف مػػػف  .ُِ
 الفكر، د ت ط.األحكاـ، دار 

ق ُُْٖ، ُالطػػػػػرؽ الحكميػػػػػة فػػػػػي السياسػػػػػة الشػػػػػرعية، دار الجيػػػػػؿ، بيػػػػػركت، ط .ُّ
 ـ.ُٖٗٗ

العز بف عبد السالـش عبد العزيز بف عبد السالـ، قكاعد األحكاـ في مصالح  .ُْ
ق ُّٖٖاألزىرية، األناـ،، راجعو كعمؽ عميو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات 

 ـ.ُٖٔٗ
القرافيش أبك العباس أحمد بف ادريس الصنياجي القرافي، الفركؽ، أك أنكار  .11

 ـ. ََِّق ُِْْ، ُفركؽ، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالبركؽ في أنكاء ال
دائع الصػػنائع، مطبعػػة اإلمػػاـ، الكاسػػانيش عػػالء أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد الحنفػػي، بػػ .ُٔ

 القاىرة، دكف تاري  الطبع.
الماكردمش أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم، الحاكم الكبير غي فقو  .ُٕ

 ـ.ُْٗٗىػ ُُْْ، ُمذىب االماـ الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 خامسا: كتب في القضاء الشرعي، القانون:

 .ُٕٖٗ، ّد. أحمد أبك الكفا، التعميؽ عمى نصكص قانكف اإلثبات، ط  -ُ
أحمػد عبػد المػنعـ البيػػي، مػف طػرؽ االثبػات فػػي الشػريعة كالقػانكف، دار الفكػر العربػػي،  -ِ

 .ُٓٔٗ، ُط
د. أحمد فراج حسيف، أدلة االثبات في الفقو االسالمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  -ّ

 .ََِْاالسكندرية، 
 .ُِٕٗحمد نشأت، رسالة اإلثبات، دار الفكر العربي، القاىرة، أ -ْ
بككش يحيى، أدلة االثبات في القانكف المدني الجزائرم كالفقو االسالمي، دراسة نظرية  -ٓ

 .ُُٖٗكتطبيقية مقارنة، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
كالتجاريػػػة، مؤسسػػػة الثقافػػػة  د. تكفيػػػؽ حسػػػف فػػػرج، قكاعػػػد اإلثبػػػات فػػػي المػػػكاد المدنيػػػة -ٔ

 .ُٕٔٗالجامعية، 
 .ُّٖٗد. جميؿ الشرقاكم، اإلثبات في المكاد المدنية، دار النيضة العربية،  -ٕ
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 ـ.َُٖٗىػ َُُْجميؿ بسيكني، أصكؿ اإلثبات شرعا ككضعا، الكتاب األكؿ،  -ٖ
المصرم د. سميماف مرقس، أصكؿ االثبات كاجراءاتو في المكاد المدنية في القانكف  -ٗ

 .ُُٖٗمقارنا بتقنينات سائر البالد العربية، عالـ الكتب، 
د. عبد الحميد الشكاربي، االثبات بشيادة الشيكد في المكاد المدنية كالتجارية  -َُ

 .ُٔٗٗكالجنائية كاألحكاؿ الشخصية، منشأة المعارؼ االسكندرية، 
الجديػػد، نظريػػة االلتػػزاـ  د. عبػػد الػػرزاؽ السػػنيكرم، الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني -ُُ

 .ُٔٓٗبكجو عاـ، اإلثبات، آثار االلتزاـ، دار النشر لمجامعات المصرية، القاىرة، 
د. عبػػػد الػػػكدكد يحيػػػى، المػػػكجز فػػػي النظريػػػة العامػػػة لاللتػػػزاـ، دار النيضػػػة العربيػػػة،  -ُِ

ُْٗٗ. 
ممكػػػة محمػػػد حمػػػزة العربػػػي، المبػػػادئ القضػػػائية لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ الشػػػرعية فػػػي الم -ُّ

، ُ، مكتبػػة األقصػػى، عمػػاف، طُّٕٗإلػػى سػػنة  ُُٓٗاألردنيػػة الياشػػمية مػػف سػػنة 
ُّٕٗ . 

محسػػػف نػػػاجي، شػػػػرح قػػػانكف األحػػػػكاؿ الشخصػػػية العراقػػػي، مطبعػػػػة الرابطػػػة، بغػػػػداد،  -ُْ
 .ُِٔٗ،ُط

د. محمػػػػكد محمػػػػد ىاشػػػػـ، القضػػػػاء كنظػػػػاـ اإلثبػػػػات فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػالمي كاألنظمػػػػة  -ُٓ
 .ُٖٖٗكد، الرياض، الكضعية، جامعة الممؾ سع

 سادسا: الرسائل العممية:  
حمميؿ صالح، إجراءات التقاضي في مسائؿ الزكاج كالطالؽ، ماجستير في القانكف  -ُ

 .ُٖٗٗالخاص، جامعة بمعباس 
سػػػحر عبػػػػد السػػػػتار إمػػػاـ يكسػػػػؼ، دكر القاضػػػػي فػػػػي اإلثبػػػات، دراسػػػػة مقارنػػػػة، رسػػػػالة  -ِ

 ـ.ََُِىػ  ُِِْدكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
جػػكدة الشػػريؼ، حجيػػة القػػرائف فػػي اإلثبػػات المػػدني فػػي الفقػػو اإلسػػالمي كالقػػانكف  عنتػػر -ّ

 ـ. ََِّىػ ُِّْالكضعي، رسالة دكتكراه بكمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
 ت في المعامالت المدنية كاألحكاؿد. محمد مصطفى الزحيمي، كسائؿ االثبا -ْ
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ة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الشريعة، جامعة الشخصية في الشريعة االسالمي 
 ـ. ُُٕٗىػ ُُّٗاألزىر، 

 الدوريات:سابعا: 
 -ّالمجمة القضائية، الديكاف الكطني ل شغاؿ التربكية، كزارة العدؿ، الجزائرش عدد -ُ

 -. عدد خاصُٖٗٗ -ِ. عددُُٗٗ-ْ، ّ. عدد َُٗٗ-ّ، ُ. عددُٖٗٗ
ََُِ. 

 -ْْالسنة  مة النقض المصرية، المكتب الفني، كزارة العدؿشمجمكعة أحكاـ محك -ِ
 .ُٖٗٗ -َٓالسنة . ُٔٗٗ -ْٕ. السنة ُٓٗٗ -ْٔ. السنة ُّٗٗ

المستحدث مف المبادئ التي قررتيا دكائر األحكاؿ الشخصية بمحكمة النقض مف  - ّ
 . ََُِحتى سبتمبر  َََِأكؿ أكتكبر

، جانفي ُ.عددُٖٓٗ،ُ.عددُِٖٗخاص  نشرة القضاء، كزارة العدؿ، الجزائر، عدد-ْ
ُٖٗٔ . 

 القوانين، المراسيم، الموائح:ثامنًا: 
، المػؤرخ فػي ُٖٔٗلسػنة  ِٓنكف االثبات المصرم في المكاد المدنية كالتجارية رقـ قا -ُ

 .ُٖٔٗ/ٓ/َّىػ المكافؽ ُّٖٖربيع األكؿ  ّ
جػػراءات التقاضػػ َََِلسػػنة  ُالقػػانكف رقػػـ  -ِ ي فػػي المتعمػػؽ بتنظػػيـ بعػػض أكضػػاع كا 

 مسائؿ األحكاؿ الشخصية.
 المتعمؽ بإنشاء محاكـ األسرة.  ََِْلسنة  َُالقانكف رقـ  -ّ
المتضػمف القػانكف المػدني الجزائػرم المعػدؿ ُٕٓٗ/ٗ/ِٔالمؤرخ فػي ٖٓ/ٕٓاألمر رقـ -ْ

 كالمتمـ.
المتضمف  ُْٖٗ/ٔ/ٗالمكافؽ  َُْٗرمضاف  ٗالمؤرخ في  ُُ/ْٖالقانكف رقـ  -ٓ

المكافؽ  ُِْٔمحـر  ُٖـ باألمر الرئاسي المؤرخ في قانكف األسرة المعدؿ كالمتم
ِٕ/ِ/ََِٓ. 

 .ََِٖ/َِ/ِٓالمؤرخ في  َٗ/َٖقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية رقـ  -ٔ
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 :ـمخــــصــالمـ
لقاضػػي شػػؤكف األسػػرة كقاضػػي مكضػػكع سػػمطة تقديريػػة ىامػػة يمكنػػو مػػف خالليػػا  

قيػػػؽ مقاربػػػة نسػػبية بػػػيف الحقيقػػػة فيػػـ الكقػػػائع فػػي ضػػػكء األدلػػػة المتػػكافرة فػػػي محاكلػػة لتح
القانكنيػػػة كالحقيقػػػة الكاقعيػػػة، كتتجسػػػد تمػػػؾ السػػػمطة فػػػي تقػػػدير أدلػػػة اإلثبػػػات، كقبػػػؿ ذلػػػؾ 
سػػػمطتو التامػػػة فػػػي تحصػػػيؿ فيػػػـ الكاقػػػع فػػػي الػػػدعكل، كفػػػي بحػػػث الػػػدالئؿ كالمسػػػتندات 
المقدمػػة لػػو تقػػديما صػػحيحا كمكازنػػة بعضػػيا بػػالبعض اآلخػػر، كتػػرجيح مػػا يطمػػئف إليػػو 

، مػػف غيػػر رقابػػة عميػػو مػػف محكمػػة الػػنقض متػػى أقػػاـ قضػػاءه عمػػى أسػػباب تكفػػي منيػػا
لحممو كتسكغ النتيجة التي انتيى إلييػا. كىػذه الميمػة تقتضػي مػف القاضػي معرفػة حػدكد 

 تمؾ السمطة تحقيقا لمبدأ الكفاية بيف األدلة مف جية كاتماما لإليجابية المنكطة بو.



 

                              211                        ( 2102لعام )ا(/27(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

ABSTRACT : 

 The judge of family affairs as a judge has an important 

discretionary power to understand the facts in the light of the 

evidence available in an attempt to achieve a relative approach, 

between legal truth and real reality. This power is embodied in the 

assessment of evidence and before his full authority in 

understanding the reality of the case, And the documents 

presented to him correctly and balance each other, and reassuring 

them, without the control of the Court of Cassation when he 

established the judiciary on sufficient grounds to bear and justify 

the result that ended. This task requires the judge to know the 

limits of that authority in order to achieve the principle of 

adequacy, between the evidence on the one hand and the 

completion of the positive assigned to it. 

 


