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بااللتجاء  الــقــضــاة  حــث  على  اإلســالمــيــة  الشريعة  حــرصــت 
تكون  أن  أجــل  مــن  الفنية  المسائل  فــي  الــخــبــرة  أهــل  ــى  إل
هــذا  وعــلــى  قــويــة،  ــة  أدلـ عــلــى  أحــكــامــهــم صحيحة ومبنية 
نظام  فــي  خصص  حيث  السعودي  المنظم  صــار  األســـاس 
المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي )م/1( وتاريخ 
الفصل  وهــو  بالخبرة،  لإلثبات  كاماًل  فصاًل  ـــ،  1435/1/22هــ
السادس في الباب التاسع )م128-138( وتضمن هذا الفصل 
بيان صاحب الصالحية في طلب الخبير، وأجرته، وعمل الخبير، 

ورده، ومناقشته، وموقف المحكمة من رأي الخبير.
يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام اإلثبات من خالل الخبرة، 
وطبيعة دور الخبير وعمله، وما هي اإلجرءات الالزم توافرها 
في عملية ندب الخبراء، مع بيان األدلة الشرعية التي تؤيد 
مشروعية اللجوء إلى الخبراء واالستعانة بهم، وكذا التأصيل 

النظامي لعملية الخبرة.
في  الفعال  ودورهـــا  الخبرة  أهمية  بــيــان  إلــى  يــهــدف  كما 
الوصول إلى الحقيقة الواقعية المبنية على العلم والدراية، 
التي  األخــرى  الوسائل  من  وغيرها  الخبرة  بين  التفريق  مع 

تتشابه معها.
يضم هذا البحث أربعة مباحث على النحو التالي: 

المبحث األول: تعريف الخبرة والتفرقة بينها وبين ما يشتبه بها.

المبحث الثاني: موقف الفقه اإلسالمي من اإلثبات بالخبرة.
المبحث الثالث: تعيين الخبراء وردهم.

المبحث الرابع: إجراءات اإلثبات بالخبرة في النظام.
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المقدمة

احلمد هلل الذي اأنعم علينا بنعمة الإميان، وف�ضلنا على كثري ممن خلق تف�ضيال، 
وال�ضالة وال�ضالم على خري خلق اهلل نبينا حممد، وعلى اآله و�ضحبه، ومن تبعه 

باإح�ضان اإىل يوم الدين. وبعد:
فاإنه من اأهم املقا�ضد يف ال�ضريعة الإ�ضالمية حفظ احلقوق من ال�ضياع، 
واملحافظة على الأموال و�ضيانتها، ول يتاأتى ذلك اإل من خالل تقرير قواعد 
نظامية تعلي من قيمة احلقوق، وتنظم اإجراءات احل�ضول عليها، وحمايتها 
العدالة  ح�ضن  هي  والتي  الق�ضائية  باملنظومة  الهتمام  مع  العتداء،  من 
ومهوى اأفئدة ال�ضعفاء، والقا�ضي �ضاأنه �ضاأن اأي ب�ضر قد تغيب عنه بع�ض 
احلقائق اأثناء نظر الدعاوى، ل�ضيما اإذا كانت الدعوى تتعلق باأمر يحتاج اإىل 
الطبية،  اأو الدعاوى  اأو الإن�ضاءات،  فنية خا�ضة، كاأعمال املقاولت  دراية 
وغريها من امل�ضائل الفنية التي ل يعرفها اإل اأهل الخت�ضا�ض، وهنا يكون 
من باب اإعالء العدالة وحتقيق امل�ضلحة اأن يلجاء القا�ضي اإىل انتداب اأهل 
اخلربة يف امل�ضائل التي يحتاج فيها اإىل تو�ضيح اأو تف�ضيل فني حتى تُكّون 

املحكمة عقيدتها على ب�ضرية، ويكون حكمها بحق عنواناً للحقيقة. 
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المبحث األول
تعريف الخبرة والتفرقة بينها وبين ما يشتبه بها

يقت�ضي الوقوف على حقيقة اخلربة اأن اأبني يف هذا املبحث تعريفها يف 
اللغة وال�ضطالح، وبيان اأهميتها العملية يف ح�ضم النزاعات، كما يتطلب 
الأمر الوقوف على اأهم اأوجه التفرقة بني اخلربة وبني ما ي�ضتبه بها من و�ضائل 
الإثبات الأخرى، ومن اأجل ذلك يلزم تق�ضيم هذا املبحث اإىل مطلبني على 

النحو التايل: 
املطلب الأول: تعريف اخلربة واأهميتها.

املطلب الثاين: الفرق بني اخلربة وما ي�ضتبه بها.

 

المطلب األول
 تعريف الخبرة وأهميتها

اللغة  يف  معناها  بيان  اخلببربة  تعريف  يتطلب  اخلببرة:  تعريف  اأواًل: 
وال�ضطالح الفقهي والنظامي:

لُتُه  �ضاأ وا�ضتخربته:  علمته،  مِر:  بالأ يقال: خربُت   ، َخرَبَ م�ضدر  لغة:  اخلرة 
ة الَِّذي  رْبَ ))، َوُذو اخْلِ عن اخلرِب. واخلربُة: الختبار، واخلبري: العامل باهلل تعاىل)
�ضماء اهلل -عز وجل- اخلبري اأي الذي علم ما  ))، ومن اأ ( ْيء ِبِعْلِمِه يخرب ال�ضَّ
))) القامــوس احمليــط، ملجــد الديــن أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى حتقيق: مكتب حتقيق 
التــراث يف مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمــد نعيــم العرقُسوســي، الناشــر: مؤسســة الرســالة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة، 426) هـ - 2005م، ص382.
)2) املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة، بدون تاريخ. ص5)3.
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كان وما �ضيكون، وهي �ضيغة مبالغة: كعليم وقدير))).
ورد مفهوم اخلربة لدى فقهاء ال�ضريعة، واأقره فقهاء  اخلرة ا�صطالحا: 
القانون، ولذا �ضوف نتعر�ض لتعريف اخلربة يف الإ�ضطالح ال�ضرعي، ثم 

نبني معناها يف الإ�ضطالح القانوين.
مفهوم اخلرة يف اال�صطالح ال�صرعي:

الفقهاء القدامى، ولكنهم ذكروها  مل يرد تعريف اخلربة �ضراحة يف كتب 
باألفاظ اأخرى تفيد الرجوع اإىل اأهل اخلربة، ومن هذه الألفاظ املعرفة والتجربة 
والب�ضر وغريها)))، جاء يف جملة الأحكام العدلية، املادة )346( ما ن�ضه: »اأن 

نق�ضان الثمن ي�ضري معلوًما باإخبار اأهل اخلربة اخلالني عن الغر�ض«))).
كما عرب بع�ض الفقهاء عن اخلربة بلفظ الب�ضرية وبع�ضهم بلفظ املعرفة))).

))) لســان العــرب، البــن منظــور، بــاب الــراء، فصــل اخلــاء، مــادة خبيــر، طبــع دار صــادر بيــروت، الطبعة 
األولــى 0)4) هـــ - 990)م، 226/4، وتــاج العــروس للزبيــدي، بــاب الــراء، فصــل اخلــاء، مــادة خبيــر، 
66/3). ومنه قوله تعالى:  نئٰىريزي=ميمئ )ســورة فاطر، من اآلية: 4)(، قال العالمة النســفيُّ 
-رحمــه اهلل تعالــى-: »وال ينبئــك أيهــا املفتــون بأســباب الغــرور، كمــا ينبئــك اهلل اخلبيــر بخبايــا 
األمور، وحتقيقه: وال يخبرك باألمر مخبر هو مثل خبير عالم به، يريد أن اخلبير باألمر وحده 
هــو الــذي يخبــرك باحلقيقــة دون ســائر املخبريــن بــه« ينظــر: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل 
املعروف بتفســير النســفي، لإلمام أبي البركات عبد اهلل بن أحمد النســفي، منشــورات دار الفكر، 

بيروت، بدون تاريخ، 337/3
))) القضــاء باخلبــرة، للشــيخ لــؤي اخلليلــي يف بحــث أعــده عــن اخلبــرة نشــره علــى الشــبكة 

الدولية يف منتدى األصلني: ص 6.
))) شرح مجلة األحكام العدلية، لسليم رستم باز، ط.3، دار الكتب العلمية - بيروت، )/90).

))) ففي رد احملتار عبر عنها ابن عابدين بلفظ املعرفة بقوله: »من وجد مبشريه ماء ينقص 
الثمــن ولــو يســيًرا عنــد التجــار أربــاب املعرفة يف كل جتارة وصنعــة أخذ بكل الثمن أو رده« 
ينظر: رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار: حملمد أمني بن عمر املعروف بابن 
عابديــن، ط:الثانيــة، مصطفــى البابــي احللبــي، 386)هـــ - 966)م، 5/5. وعبــر عنهــا ابــن 
فرحون بلفظ أهل البصر فقال: »ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر واملعرفة النخاسني 
يف معرفــة عيــوب الرقيــق مــن اإلمــاء والعبيــد« ينظــر: تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضية 
ومناهــج األحــكام، إلبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، الناشــر: مكتبــة الكليــات 
األزهريــة، الطبعــة: األولــى، 406)هـــ - 986)م، 74/2. والنخــاس هــو: بائــع الــدواب، ســمي 
بذلــك لنخســه إياهــا حتــى تنشــط. وقد يســمى بائع الرقيق نخاًســا. انظر: لســان العرب 

البن منظور، مادة »نخس«، 228/6.
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ح�ضب  النظام  هذا  تطور  وقد   ،((( �ْضَبِة  احْلِ نظام  ظهر  الإ�ضالم  جاء  وملا 
التطور احل�ضاري الإ�ضالمي، حيث اأ�ضبحت اأعمال َامْلُْحَت�ِضُب))) - املراقب اأو 
املفت�ض - متتد لت�ضمل �ضتى املجالت احلياتية، كاملجال الديني، والقت�ضادي، 

والجتماعي، وال�ضحي))). 
وبالتايل احتلت اخلربة يف الإ�ضالم مكانة كبرية، ولذا ت�ضدى اإىل تعريفها 
الكثري من الفقهاء املعا�ضرين، حيث جاء يف تعريفها اأنها: »الإخبار عن حقيقة 

ال�ضيء املتنازع فيه بطلب من القا�ضي«)1)).
من  بطلب  النزاع  حقيقة  يف  املخت�ضني  راأي  على  العتماد  »هي  هي:  اأو 

القا�ضي«)))).
ْســَبِة: هــي مؤسســة إداريــة، مهمتهــا: األمــر باملعــروف إذا ظهــر تركــه، والنهــي عن املنكــر إذا ظهر  ))) احْلِ
فعله، ولذا كان أول من مارسها بنفسه النبي-صلى اهلل عليه وسلم- حيث كان يتجول يف أسواق 
املدينة للمراقبة، ثم مارسها من بعده أئمة الصدر األول، وذلك لعموم صالحها وجزيل ثوابها. 
ينظــر: األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، لعلــي بــن محمد بــن حبيب املــاوردي- دار الكتب 
العلمية بيروت، صـ247، 266، واخلدمة املدنية على ضوء الشريعة اإلسالمية، د. محمد عبداهلل 

الشباني، صـ36، 37، ط. عالم الكتب بالقاهرة، ط/األولى 397)هـ - 977)م.
ِة، والكشف عن أمورهم، ومصاحلهم  ِعيَّ َبُه اإلمام، أو نائبه للنظر يف أحوال الرَّ َتِسُب: هو من َنصَّ ْ ))) احمْلُ
َتِسِب أَن يكون مسلما حرا بالغا عاقال عدال قادرا. انظر: معالم القربة يف أحكام  ْ ومن شرط احمْلُ
احلســبة، لإلمــام محمــد بــن محمــد القرشــي، املعــروف بابــن األخــوة، ط. الهيئة املصريــة العامة 

للكتاب 976)م، صـ5.
))) ملا ازداد عدد األطباء والصيادلة املمارسني لصناعة الطب يف البالد العربية واإلسالمية، خصوصا 
يف العصــر العباســي، كان مــن الضــروري إنشــاء نظــام يتولــى مراقبــة ســالمة هــذه املهنــة، وخاصة 
بعد انتشار املتعلم املاهر والدجال اجلاهل، وهذا النظام وجد سنده يف نظام احلسبة، حيث كان 
رئيــس األطبــاء وقتئــذ يتعهــد أمــام احملتســب أال يتســاهل يف شــؤون مراقبــة أعمــال األطبــاء، وأن 
يأخذ عهد أبقراط بأن ال يعطوا دواء فتاكا، وأن ال يذكروا للنســاء الدواء الذي يســقط األجنة، 
وال للرجال دواء يقطع النســل، وأن يغضوا من أبصارهم عن احملارم عند دخولهم بيت املرضى، 
وأن ال يفشــوا أســرار ما يرونه فيها، راجع: مختصر تاريخ الطب العربي، د.كمال الســامرائي، دار 

النضال، بيروت، 989)م، صـ )422-42.
)1)) وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، د. محمد الزحيلي، طبعة دار البيان، دمشق، ط2 4)4)هـ، 

994)م، 594/2.
)))) الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، د. وهبــة الزحيلــي، دار الفكر، دمشــق- ســوريا، الطبعــة الرابعة 8)4)هـ - 

997) م: 6288/8.
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بناًء  والخت�ضا�ض  العلم  اأهل  بها  يقوم  علمية،  اإثبات  »و�ضيلة  اأنها:  اأو 
على طلب القا�ضي لإبداء راأيهم يف الأمر املتنازع فيه، لإظهار احلقيقة، ول 

ي�ضتطيع القا�ضي القيام بذلك بنف�ضه«)))).
تعريف اخلرة يف اال�صطالح القانوين:

علمية  وو�ضيلة  الفنية  العلوم  اأحد  يف  املتخ�ض�ضة  املعرفة  هي:  اخلربة 
تقرر املحكمة اللجوء اإليها يف امل�ضائل التي حتتاج اإىل تف�ضري علمي لك�ضف 

الغمو�ض واإظهار احلقيقة يف الق�ضية املتنازع عليها)))).
�ضرورية  معلومات  على  احل�ضول  منه  يق�ضد  حتقيقي  »اإجراء  اأنها:  اأو 
هذه  مثل  يف  اخت�ضا�ض  اأ�ضحاب  طريق  عن  املعرفة  فروع  من  فرع  يف 

الأمور«)))).
اأو  القا�ضي  بها  ي�ضتعني  التي  الفنية  »ال�ضت�ضارة  باأنها:  البع�ض  وعرفها 
يحتاج  التي  الفنية  امل�ضائل  تقدير  يف  مل�ضاعدته  الإثبات  جمال  يف  املحقق 
تقديرها اإىل معرفة فنية اأو دراية علمية ل تتوافر لدى ع�ضو ال�ضلطة الق�ضائية 

املخت�ض بحكم عمله وثقافته«)))).
واخلبري: »هو كل �ضخ�ض له دراية خا�ضة مب�ضاألة من امل�ضائل«)))). 

ثانيًا: اأهمية اخلرة:
يحدث كثرياً يف الواقع العملي اأن يكون مو�ضوع النزاع م�ضاألة فنية 
)1)) اإلثبــات باخلبــرة، د. عبــد الناصــر محمد شــنيور، منشــورات دار النفائس، الطبعة األولى، 

2005م: ص39.
)))) الوســيط يف شــرح أصول احملاكمات اجلزائية، د. محمد علي ســالم عياد احللبي، مكتبة 

الثقافة للنشر والتوزيع عمان-األردن، 996)م، 308/2.
)))) شــرح قانــون اإلثبــات دراســة تأصيليــة تطبيقيــة مقارنــة، األســتاذ د. آدم وهيــب النــداوي، 

مطبعة املعارف، بغداد، الطبعة األولى، سنة 984)م: ص 230.
)))) اخلبــرة يف املســائل اجلنائيــة، د. آمــال عبــد الرحيــم عثمــان، دار مطابع الشــعب، القاهرة: 

964)م: ص3.
)))) املوسوعة اجلنائية، د. جندي عبدامللك، دار احياء التراث العربي - بيروت، )/222.
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من م�ضائل الطب اأو الهند�ضة اأو الزراعة اأو املحا�ضبة اأو غري ذلك من الفنون، 
اخلرباء  باأحد  الإ�ضتعانة  فيتم  القا�ضي  اأو  املحقق  معرفة  يف  تدخل  ل  التي 
للم�ضاعدة يف ك�ضف الغمو�ض يف هذه امل�ضاألة الفنية، كما لو احتاج الأمر 
اإىل فح�ض �ضبب الوفاة يف جرمية قتل اأو حتليل مادة طعام يف جرمية ت�ضمم، 
مبا  الروؤية  من و�ضوح  اأ�ضا�ض  على  القا�ضي حكمه  فيبني  اأو غري ذلك))))، 
يحقق العدل. اإذ اإن التقرير الفني املقدم من اخلبري يعترب دلياًل يف الإثبات 

يخ�ضع لتقدير القا�ضي مثل بقية الأدلة املقدمة يف الدعوى)))).
تقوم  التى  العلمية،  الأدلة  الإثبات، حيث ظهرت  تطورت طرق  ولقد 
بالذات  بالأ�ضاليب الفنية التى ك�ضف عنها العلم احلديث،  على ال�ضتعانة 
يف املجال اجلنائي، حيث ي�ضتفاد بها يف اثبات اجلرمية، ون�ضبتها اإىل املتهم، 
ويجعل  للخبري،  الإثبات  فى  الرئي�ضي  الدور  العلمية  الأدلة  نظام  ويعطي 
اأهم الأدلة هي القرائن التى تخ�ضع للفح�ض العلمى الدقيق، وي�ضتخرج 

منها يف �ضورة قاطعة ما يثبت الإدانة اأو الرباءة)))). 
 وتعد هذه الأدلة العلمية من اأهم طرق الإثبات احلديثة، حيث اإن الأخذ 
بها هو اأخذ باأ�ضباب العلم، وا�ضتفادة من تطور الأجهزة الفنية وامل�ضتحدثات 
التكنولوجية، ويتم اإجراء التحاليل الطبية املختلفة من خالل معامل الطب 

)))) نظرية اإلثبات يف الفقه اإلســالمي اجلنائي، د. أحمد فتحي بهنســي، الطبعة اخلامســة، 
409)هـ - 989)م، دار الشروق القاهرة، ص205.

)))) اإلثبــات باملعاينــة واخلبــرة يف الفقــه والقانــون، د. جمــال الكيالنــي، بحــث منشــور مبجلــة 
جامعــة النجــاح لألبحــاث )العلــوم اإلنســانية( كليــة الشــريعة فلســطني، املجلــد 6)، عــام 

2002م، ص277.
)))) حجيــة الدليــل املــادي فــى اإلثبــات فــى الفقــه اإلســالمي والقانــون الوضعي، شــحاته عبد 
املطلــب حســن، رســالة ماجســتير، كليــة الشــريعة والقانــون جامعــة االزهــر  2005م، دار 

اجلامعة اجلديدة للنشر، ص 5). 
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ال�ضرعي)1)).
العلوم والفنون ويعنينا منها  لتعدد   ومن ثم فمجالت اخلربة وا�ضعة ومتعددة 
يدفع  مما  �ضاحبه،  دون  له  احلق  اأن  طرف  كل  وادعبباء  النزاع،  مبحل  متعلًقا  كان  ما 
بتجرد  فيها  راأيه  ليبدي  الدعوى  واقعة  يف  ودرايببة  علم  له  مبن  لال�ضتعانة  القا�ضي 
الق�ضية،  عن  القا�ضي  لدى  وا�ضحه  وقناعة  حقيقي  ت�ضور  بذلك  فيت�ضكل  وحياد، 
الفقهاء  الإثبات عند  اأهم طرق  تعترب من  باحلكم))))، ولذا فهي  النطق  ت�ضاعده عند 
والقانونيني، فبها يح�ضم النزاع على اأ�ضا�ض من احلق والعدل خا�ضة اإذا مل يكن ثمة 
و�ضيلة اإثبات اأخرى، ولي�ض بني اأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعة لدى املحكمة 

حول مو�ضوع النزاع)))).
وقدميًا ميز علي بن اأبي طالب -ر�ضي اهلل عنه- بيا�ض البي�ض عن املني 

با�ضتعمال املاء ال�ضاخن عندما اتهمت امراأة �ضابا باغت�ضابها)))).

)11) والطــب الشــرعي هــو: علــم مــن علــوم الطــب يختــص بوضع اخلبــرة الطبية حلل املشــاكل ذات 
الصبغــة الطبيــة املعروضــة أمــام جهــات التحقيق والقضــاء، فهو اســتخدام الطب يف حتقيق 
العدالــة، ينظــر: الطــب الشــرعي فــى مصــر ودوره فــى حتقيــق العدالــة بــني الواقــع واملأمــول، 
رجاء محمد عبد املعبود وكماالت عبد احلميد على -مجلة حقوق االسكندرية- عدد خاص 
باملؤمتر العلمى الرابع لكلية احلقوق 9)، 20 ديسمبر 2)20م. ص 425) وبعدها. وقد جتاوب 
القانون مع التقدم الطبي بظهور فرع جديد من فروع القانون، وهو القانون الطبي، والذي 
يبــرز الــدور اإليجابــي والفعــال للتعاون يف املجال الطبي والقانوني من أجل خير اإلنســانية، 
فالطــب يقــدم األمــل والقانــون يقدم احلماية ينظر: املشــاكل القانونية التي تثيرها عمليات 
زرع األعضــاء البشــرية، د. حســام الديــن األهوانــي، طبعــة 975)م، صـــ0) ومــا بعدهــا، الناشــر 
Hubert Winston Smith : An introduction to the in� سمطبعــة عــني شــم
 terrelationships of law and medicine، De Panel Law Review، vol.

.XVIII. Summer 1969، No. 2 – 3، p. 345
))1) اإلثبات باملعاينة واخلبرة، د. جمال الكيالني، مرجع سابق، ص277.
)11) اإلثبات باملعاينة واخلبرة، د. جمال الكيالني، مرجع سابق، ص0)3.

))1) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية أو الفراسة املرضية يف أحكام السياسة الشرعية: البن القيم: شمس 
الدين أبي عبداهلل محمد بن أبي بكر، حتقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت، ص44.
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المطلب الثاني
الفرق بين الخبرة وما يشتبه بها

اخلربة كو�ضيلة من و�ضائل الإثبات ترتكز على اأنها عمل يتم من غري اأطراف 
اخل�ضومة، مما يجعلها تت�ضابه مع بع�ض و�ضائل الإثبات الأخرى التي ترد من غري 
هذا  يف  اأبني  و�ضوف  واملعاينة،  ال�ضهود،  �ضهادة  واأهمها  اخل�ضومة،  اأطراف 

املطلب اأهم اأوجه التفرقة بني اخلربة وبني �ضهادة ال�ضهود، واملعاينة. 
أواًل: الفرق بين الخبرة وشهادة الشهود

ن�ضتطيع اأن نفرق بني اخلربة وال�ضهادة من عدة وجوه على النحو التايل:
1- من حيث العلم بالوقائع:

ال�ضهادة تقت�ضر فقط على امل�ضاهدة اأو ال�ضماع فينقل ال�ضاهد ما راآه اأو 
�ضمعه بنف�ضه من غري اأن يتدخل فيه بتحليل اأو ا�ضتنتاج.

فنية من  م�ضاألة  اأو  يعر�ض عليه من ق�ضية  فيما  راأيه  يبدي  فاإنه  اأما اخلبري 
موقع  الأدلة من  ي�ضتخرج  فهو  �ضخ�ضياً))))،  يعرفها  معينة ل  وقائع  خالل 
�ضواء كان يف  به  يتعلق  فيما  املتنازع عليه والنظر  لالأمر  بالنظر  اأو  احلادث 
النظر  على  فاعتمادها  احلدود،  عدا  ما  وغريها  الق�ضا�ض  يف  اأو  الأمببوال 

وال�ضماع والقيا�ض وال�ضتنتاج وغري ذلك.
2- من حيث النطاق:

فال  احلدود  يف  اأما  الأدميني،  حقوق  اإثبات  يف  دورها  مقت�ضر  اخلربة 
ت�ضلح طريقاً لإثباتها؛ وذلك اأن احلدود تدراأ بال�ضبهات. اأما ال�ضهادة فت�ضلح 

لإثبات حقوق الآدميني وحقوق اهلل عز وجل.

))1) اإلثبات باخلبرة واملعاينة: د. الكيالني، مرجع سابق، ص280.
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3- من حيث ال�صكل:
اخلربة لي�ض لها �ضكل معني يف اثباتها ما عدا الأمور التنظيمية التي تبني 
بع�ض الإجراءات ال�ضكلية. اأما ال�ضهادة فذهب بع�ض الفقهاء اإىل اأنها تكون 

بلفظ اأ�ضهد، اأو �ضهدت.
كما اأن الأ�ضل يف اخلربة اأن تقدم مكتوبة، بحيث يلزم اخلبري بكتابة حم�ضر 
ب�ضكل معني )م135 مرافعات( ويجوز اأن يبدي راأيه �ضفهيا )م128 مرافعات(

اأما ال�ضهادة فالأ�ضل فيها اأن تكون �ضفهياً، ول يجوز اأداوؤها كتابة اإل باإذن 
القا�ضي وب�ضرط ان ت�ضوغ ذلك طبيعة الدعوى )م124 مرافعات(.

4- من حيث احلجية:
ال�ضهادة تعترب دلياًل مبا�ضراً يف الق�ضية وت�ضلح بذاتها للف�ضل فيها، اأما راأي اخلبري 
فيعترب جمرد تو�ضيح اأو تقدير لدليل اآخر، فهو اأقرب اإىل احلكم منه اإىل ال�ضهادة)))).

5- من حيث العدد:
لأن  واحببد،  خبري  على  القت�ضار  الغالب  بل  معني  عدد  فيها  ي�ضرتط  ل  اخلربة 
الطبيب ونحوه،  كما يف كالم  بواحد  يكتفى  فلهذا  اخلربة  باأهل  معرفتها خمت�ضة 
ويرجع للقا�ضي حتديد العدد املطلوب كما يقوم القا�ضي مبراقبة اأعمال اخلبري وهو 
ما يعرف مببداأ الرقابة الق�ضائية على اأعمال اخلرباء))))، اأما ال�ضهادة فيختلف العدد 

بها بح�ضب امل�ضهود عليه اأو به ول يتدخل القا�ضي يف اختيار ال�ضهود اأو عددهم.
6- من حيث املقابل:

اخلربة ل يوجد فيها احت�ضاب ابتداء مبعنى اأن اخلبري ل يبدي راأيه ال اإذا طلب 
))1) اإلثبات يف املواد اجلنائية، د. مصطفى مجدي هرجه، الناشر، دار املطبوعات اجلامعية، 
اإلســكندرية، ط.2، 992)م، ص)0)، واملوســوعة اجلنائيــة، د. جنــدي عبدامللــك، مرجــع 

سابق، )/233.
))1) راجع هذا املبدأ: اخلبرة يف املسائل املدنية والتجارية، د. علي احلديدي، شركة الدقهلية 

الوطنية للطباعة والنشر، املنصورة، 993)م، ص322.
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منه ذلك، واأي�ضا اإذا انتهت مهمته يعطى اأجرته. اأما ال�ضهادة فقائمة على الحت�ضاب 
ابتداء بحيث يوؤديها ولو مل يطلب منه، وراأي اجلمهور اأنه ل ياأخذ عليها اأجرا.

ثانيًا: الفرق بني اخلرة واملعاينة
تختلف اخلربة عن املعاينة من عدة اأوجه:

1- من حيث الطبيعة:
اخلربة هي اإبداء راأي فني من �ضخ�ض خمت�ض فنياً يف �ضاأن واقعة ذات 
اأهمية، فهي تعتمد على الراأي الفني للخبري، اأما املعاينة فتعتمد على الدراك 
املادي املبا�ضر باحلوا�ض لالأ�ضياء والأ�ضخا�ض والأماكن، كاأن ي�ضاهد القا�ضي 
بنف�ضه، اأو بوا�ضطة اأمينه حمل النزاع بني املتخا�ضمني ملعرفة حقيقة الأمر)))). 

2- من حيث احلجية:
ملزمة  غري  وهببي  واملعنوية،  املادية  لالأدلة  الفني  للتقدير  و�ضيلة  اخلببربة 
للقا�ضي، اأما املعاينة فهي و�ضيلة اإثبات تهدف اىل احل�ضول على الدليل املادي 
اأو ال�ضخ�ض من خالل الروؤية  من خالل الك�ضف احل�ضي لثبات حالة ال�ضيء 
اأو الفح�ض املبا�ضر)))). فاإذا بنى القا�ضي حكمه عليها فقد بناه على دليل با�ضره 
بنف�ضه، ومن ثم يكون الأ�ضا�ض الذي بنى عليه الق�ضاء اأقوى من الأ�ض�ض الأخرى 

من الأدلة)))).

))1) وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، د. محمد الزحيلي، ص590، وانظر كتابه: أصول 
احملاكمات الشرعية واملدنية ص 229 -ط 5، 5)4)-4)4) ه. منشورات جامعة دمشق.

))1) رسالة اإلثبات، د. أحمد نشأت، ط.7، 972)م، الناشر دار الفكر العربي، 430/2، والقضاء 
ونظام اإلثبات يف الفقه اإلســالمي والقانون الوضعي، د. محمود محمد هاشــم، الطبعة 
األولــى، الناشــر: عمــادة شــؤون املكتبــات -جامعــة امللــك ســعود-الرياض، 408)هـــ، 988)م، 

ص)32.
))1) طــرق اإلثبــات الشــرعية، الشــيخ أحمــد إبراهيــم بك، واملستشــار واصل عــالء الدين أحمد 

إبراهيم، املكتبة األزهرية للتراث، الطبعة الرابعة، 2003م، ص449.
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3- من حيث الزمان:
اأما املعاينة فتكون قبل ح�ضول الواقعة  اخلربة تكون بعد ح�ضول الواقعة. 
)كالآثار  بعدها  اأو  باجلرمية(  التلب�ض  )كو�ضع  اأثنائها  اأو  نزاع(  احتمال  )عند 
املادية املوجودة يف مكان الواقعة(. ومن ثم فاإن اخلربة تكون نتيجة خ�ضومة 
قائمة. اأما املعاينة فال يلزم منها دعوى خ�ضومة، وهذا ما قرره نظام املرافعات 
ال�ضرعية ال�ضعودي حيث اأجاز لكلِّ �ضاحِب م�ضلحٍة يف اإثباِت معامِل واقعٍة، 
م للمحكمة املخت�ضة  يحتمل اأن تُ�ضبح حملَّ نزاٍع اأمام الق�ضاء م�ضتقباًل اأن يتقدَّ
حالتها.  واإثبات  ال�ضاأن  َذِوي  بح�ضور  ملعاينتها  م�ضتعجلة؛  بدعوى  حمليًّا  بها 
وتتمُّ  الدعوى،  لرفع  املعتادة  لالإجراءات  ب�ضحيفة وفقا  املعاينة  ويكون طلب 

املعاينة واإثبات احلالة َوْفق اأحكام نظام املرافعات ال�ضرعية)1)).
�ضاحب  غرِي  ح�ضوُر  احلالة  واإثبات  املعاينة،  دعوى  ل�ضماع  يُ�ضرتط  ول 
قبل  من  ال�ضاأن  ذوي  حتديد  ويتم  باملوعد)))).  ال�ضاأن  َذُوو  بُلِّغ  اإذا  امل�ضلحة 

الدائرة التي تنظر الدعوى)))).
4- من حيث املكلف بها:

اخلربة يقوم بها اأعوان الق�ضاة. اأما املعاينة فهي دليل مادي يدركه املخت�ض 
باملعاينة باإحدى احلوا�ض وتكون غالباً من قبل القا�ضي اإذا لزم الأمر انتقاله اأو 
العلم مبحل  اأن يكون من اخلرباء، لذلك كان  ينيبه من الأعوان ول يلزم  من 
النزاع باملعاينة اأقوى من ال�ضهادة اأو الكتابة فيه لأن املعاينة عندئذ تكون دلياًل 

با�ضره القا�ضي بنف�ضه)))).
)1)) املادة 20) من نظام املرافعات الشرعية.

)))) املادة 20)/4 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.

)1)) املادة 20)/3 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.
)))) اإلثبــات باملعاينــة واخلبــرة يف الفقــه والقانــون، د. جمــال الكيالنــي، بحــث منشــور مبجلــة جامعــة 

النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( كلية الشريعة فلسطني، املجلد 6)، عام 2002م، ص272.
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واملعاينة اأمر جوازي للقا�ضي))))، وهذا ما اأيدته حمكمة النق�ض امل�ضرية 
القانونية  الرخ�ض  من  هو  فيه..  املتنازع  ملعاينة  املحكمة  »انتقال  بقولها: 
اأو بناء على طلب اخل�ضوم،  املخولة لها ويجوز القيام به من تلقاء نف�ضها 
اأنه  اأو عدم لزومه غري  تقرير لزوم هذا الإجراء  ال�ضلطة يف  وهي �ضاحبة 
يف  قائماً  دلياًل  يعترب  منهما  لها  يثبت  ما  فاإن  للمعاينة  النتقال  قررت  متى 

الدعوى يتحتم اأن تقول كلمتها فيه«)))).

المبحث الثاني
موقف الفقه اإلسالمي من اإلثبات بالخبرة

اخلربة كو�ضيلة من و�ضائل الإثبات يف الفقه الإ�ضالمي مل يفرد لها الفقهاء 
القدامى باباً خا�ضاً بها، ول اأحكاماً م�ضتقلة، واإمنا تناولوها من خالل امل�ضائل 
الفقهية املتعلقة بعمل اأهل املعرفة والدراية، و�ضوف اأبني يف هذا املبحث 
اأراء الفقهاء واأدلتهم يف القا�ضم، والقائف، وهما من اأهل الدراية واخلربة 
مما ن�ضتخل�ض معه التعرف على موقف فقهاء ال�ضريعة من الإثبات باخلربة، 

وذلك كل يف مطلب م�ضتقل.
املطلب االأول: موقف الفقهاء واأدلتهم من القا�ضم.
املطلب الثاين: موقف الفقهاء واأدلتهم من القائف.

)))) وهــذا مــا أكــدت عليــه الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات، مــن أنَّ للقاضــي رفــَض طلــب املعاينة 
بــه النظــر  ــة؛ ألن القاضــي أدَرى مبــا يتطلَّ مقروًنــا بأســبابه، مــع تدويــن ذلــك يف َضْبــط القضيَّ
عــى بــه أو فيــه، ُيحتاج إلــى معاينته، ينظر: املــادة 6))/2 من الالئحة  القضائــي، ومــا كلُّ شــيء ُيدَّ

التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.
)))) طعن رقم 35 ســنة 45ق - أحوال شــخصية - جلســة ))/)/978)م، مجموعة القواعد التي قررتها 
محكمــة النقــض يف خمســني عامــًا ص254، قاعــدة 426، والطعــن رقــم 59 ســنة 4) ق جلســة 

945/2/8)م، مجموعة القواعد القانونية يف 25 سنة اجلزء األول، ص80، قاعدة 389.
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المطلب األول
موقف الفقهاء وأدلتهم من القاسم

ق�ضم  م�ضدر  الل�ضان:  �ضاحب  قال  بالفتح  الق�ضم  من  ماأخوذ  لغة:  القا�صم 
الثالثى. ال�ضيء يق�ضمه ق�ضماً فانق�ضم، يقال ق�ضمهم الدهر، يق�ضمهم فتق�ضموا، 
اأى فرقهم فتفرقوا، والق�ضام هو الذي يق�ضم الدور والأر�ض بني ال�ضركاء، اأو 
ب�ضم  والق�ضامة:  ال�ضيء،  �ضطر  والق�ضيم:  النا�ض)))).  بني  الأ�ضياء  يق�ضم  الذي 

القاف وفتح ال�ضني ما يعزله القا�ضم لنف�ضه ليكون اأجراً له)))).
الق�صمة ا�صطالحًا: 

عرفها احلنفية باأنها: هي اإفراز بع�ض الأن�ضباء عن بع�ض ومبادلة بع�ض ببع�ض)))). 
وعند املالكية هي: »تعيني ن�ضيب كل �ضريك يف م�ضاع ولو باخت�ضا�ض ت�ضرف«)))).

وعند ال�ضافعية هي: »متييز احل�ض�ض بع�ضها من بع�ض«)1)).
وعرفها احلنابلة باأنها »متييز بع�ض الأن�ضباء عن بع�ض واإفرازها عنها«)))).

)))) لسان العرب البن منظور-مادة قسم-، 2)/478 وما بعدها. 
)))) القاموس احمليط 4/ 66)، طبعة مصطفى احللبى، وكذلك املعجم الوسيط، 742/2، طبعة دار املعارف. 

)))) بدائع الصنائع يف ترتيب الشــرائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني 
احلنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 406)هـ - 986)م، 9)/2))4. 

)))) الشــرح الصغير على أقرب املســالك ملذهب اإلمام مالك، ألحمد بن أحمد الدردير طبعة 
سنة )20)ه عيسى احللبي مصر، 52/5). 

)1)) الشــرقاوي علــى التحريــر، حاشــية العالمــة الشــيخ الشــرقاوي علــى شــرح التحريــر، لشــيخ اإلســالم زكريــا 
إلــى  احملتــاج  نهايــة  األنصاري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى احللبى مصر، )/ 497، 76- 
شــرح املنهــاج، لإلمــام شــمس الديــن محمــد بــن العباس أحمد بن حمزة بن شــهاب الديــن الرملى املصرى 
األنصــارى، مطبعــة مصطفــى احللبــي، 283/8، مغنــي احملتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ املنهاج، للشــيخ محمد 

الشربينى اخلطيب، طبعة سنة 377) هـ - 985)م، مطبعة مصطفى احللبى مصر، 8/4)4. 
)))) شرح منتهى اإلرادات، للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، طبعة عالم الكتب، بيروت، 
3/ 508، املبــدع يف شــرح املقنــع، ألبــى إســحاق برهــان الديــن بــن مفلــح، طبعــة املكتــب اإلســالمي، 
القاهــرة، 0)/ 9))، كشــاف القنــاع علــى مــن إلقنــاع، للعالمــة منصــور بــن يونس البهوتــى، طبعة 

عالم الكتب بيروت، 370/6. 
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موقف الفقهاء من الق�صمة: الق�ضمة يف الفقه الإ�ضالمي م�ضروعة وجائزة، 
وت�ضتمد هذه امل�ضروعية من القراآن الكرمي، وال�ضنة النبوية، والإجماع.

)- القراآن الكرمي:

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  نئحي  تعاىل:  قوله   - 
مئ)))).  ٰى   ٌّ    ٍّ   َّ   ُّ     ِّ 

القربى،  لأوىل  �ضرع  تعاىل  اهلل  اأن  الكرمية  الآيببة  من  يت�ضح  الداللة:  وجه 
واليتامى وامل�ضاكني، من غري الورثة اإذا ح�ضروا الق�ضمة اأن يكون لهم ن�ضيب، 
قوله  ال�ضمري فى  اأن  �ضيما  لك�ضرهم، ل  اإليهم، وجرباً  �ضدقة عليهم، واإح�ضاناً 
راجع اإىل املال املق�ضوم املدلول عليه بالق�ضمة فدل  نئٰى   ٌّمئ   تعاىل 

ذلك على م�ضروعية الق�ضمة وجوازها �ضرعاً)))). 
- قوله تعاىل: نئخلملىليلجمحمخمممىممئ)))).

قبلنا  �ضرع من  فى  الق�ضمة  الكرمية دلت على جواز  الآية  الداللة:  وجه 
وهم قوم ثمود، و�ضرع من قبلنا �ضرع لنا ما مل يرد نا�ضخ، ومل يرد نا�ضخ 

فدل ذلك على جواز الق�ضمة وم�ضروعيتها)))).
2- ال�صنة النبوية:

النبى  »اإمنا جعل  قال:  بن عبداهلل ر�ضى اهلل عنهما  ما روى عن جابر   -
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ال�ضفعة فى كل ما مل يق�ضم، فاإذا وقعت احلدود 

)1)) سورة النساء، آية رقم )8).
)))) تفســير القــرآن العظيــم، ألبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي، حتقيــق: ســامي بــن 
محمــد الســالمة، الناشــر: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانية 420)هـــ - 999)م، 92/3)، 
)/455، اجلامع ألحكام القرآن: ألبي عبداهلل بن محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، حتقيق: 

عبدالعليم البردوني، ط: الثانية، دار الكتب املصرية، القاهرة، 384)هـ- 964)م، 5/ 48. 
)))) سورة القمر آية رقم )28).
)))) تفسير ابن كثير، 365/4. 
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و�ضرفت الطرق فال �ضفعة«)))).
اأخربه قال: »اعتمر النبي-�ضلى اهلل عليه  اأن�ضاً  ما روي عن قتادة اأن   -

و�ضلم- من اجلعرانة حيث ق�ضم غنائم حنني«)))).
3- االإجماع:

اأجمعت الأمة من لدن ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- حتى يومنا هذا 
على جواز الق�ضمة وم�ضروعيتها ملا لها من �ضرورة �ضرعية، ومل ينكر ذلك 

اأحد، فكانت م�ضروعيتها متوارثة)))).

المطلب الثاني
موقف الفقهاء وأدلتهم من القائف

الأثر،  تتبع  هي  والقيافة  قوفاً،  يقوف  قاف  من  ماأخوذ  لغة:  القائف 
واجلمع قافة كبائع وباعة)))).

هو من يلحق الن�ضب بغريه عن ال�ضتباه مبا خ�ضه  والقائف ا�صطالحًا: 

)))) صحيــح البخــاري، كتــاب الشــركة، بــاب إذا اقتســم الشــركاء الــدور أو غيرهــا، حديــث رقــم 
2364، وكذلك البخاري فى كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، حديث رقم 2099. 
)))) صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسير، باب من قسم الغنيمة يف غزوه وسفره، حديث رقم 3066. 
)))) اإلجمــاع، لإلمــام ابــن املنــذر، حتقيــق فؤاد عبداملنعم أحمد، طبعــة دار الكتب العلمية، صـ 26)، بدائع 
الصنائع، للكاساني، 9/ 2))4، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، للعالمة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي احلنفي، طبعة املطبعة الكبرى األميرية ببوالق - مصر، 5)3)هـ، 264/5، وجاء فيه: »وعلى 
جوازهــا انعقــد اإلجمــاع ألن فيهــا إنصــاف الشــركاء، وإظهــار العــدل بإيصــال احلــق إلــى مســتحقه«، 
املغنــى البــن قدامــة، طبعــة دار الكتــب العلميــة بيروت، ))/ 488، احمللى باآلثــار، للحافظ أبى محمد 

على بن حزم األندلسي الظاهري، مطبعة اإلمام، املنشية بالقلعة، مصر، 49/8). 
)))) لسان العرب البن منظور 293/9 - مادة قاف، باب الفاء- فصل القاف. 
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اهلل تعاىل به من علم)1)). فالقافة: قوم يعرفون الأن�ضاب بال�ضبهة)))).
موقف فقهاء ال�صريعة من عمل القائف:

اإحلاق  القائف يف  بقول  الأخذ  ال�ضريعة يف حكم جواز  فقهاء  اختلف 
الن�ضب على راأيني:

 الراأي االأول: ويرى اأ�ضحابه جواز الأخذ بقول القائف، لأنه ما جرى عليه 
العمل منذ عهد ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- وخلفائه الرا�ضدين وجرى 

عليه قول جمهور اأهل العلم)))).
وال�ضنة  الكرمي،  بالقراآن  الراأي  هذا  اأ�ضحاب  ا�ضتدل  االأول:  الراأي  اأدلة 

النبوية، وعمل ال�ضحابة.
1- القراآن الكرمي:

حنخنمنىنينمئ)))). جن  - قوله تعاىل: نئيم 
الكتاب  اأهل  علماء  هم  الذكر  باأهل  املق�ضود  اأن  اإىل  التف�ضري  علماء  ذهب 
الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم: التوراة والإجنيل، وغري ذلك من كتب اهلل 
التي اأنزلها على عباده الواقفني على اأحوال الر�ضل)))). ولكن ل مينع ذلك اأن 
)1)) مغني احملتاج، للخطيب الشــربيني، 646/4، وأوجز املســالك إلى موطأ مالك، الناشــر دار 

الفكر للطباعة والنشر لبنان 400)هـ/ 980)م، 2)/202. 
)))) كشاف القناع، للبهوتي، 237/4، واملغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن 
أحمد بن محمد بن قدامة اجلماعيلي املقدســي ثم الدمشــقي احلنبلي، الناشــر: مكتبة 

القاهرة، تاريخ النشر: 388)هـ - 968)م، 769/5. 
)1)) أوجــز املســالك إلــى موطــأ مالــك، 2)/202، األم، لإلمــام أبــى عبداهلل محمد بن إدريس الشــافعي، 
طبعة دار الفكر، 7/8)3، الفروع، ألبو عبداهلل محمد بن مفلح، ط. عالم الكتب -بيروت- الطبعة 

الرابعة، 405)هـ/985)م، 533/5، والطرق احلكمية، البن القيم اجلوزية، ص95). 
)))) سورة النحل اآلية 43.

)))) جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن حملمــد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، طبعة دار الفكر 
ـ بيروت ـ 405)ه.، 7)/208، إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا الكتاب الكرمي، املعروف بتفســير أبي الســعود، 
للقاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي احلنفي، وضح حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن - 

منشورات: محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت، ط.)، 9)4)هـ، 999)م، 325/4.
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اأهل العلم واملعرفة واخلربة يف كل فن من الفنون،  اأهل الذكر هنا  يدخل يف 
كل ح�ضب فنه وعلمه وخربته، اإذ العربة بعموم اللفظ ل بخ�ضو�ض ال�ضبب))))، 

وبالتايل يدخل معنا القائف لأنه من اأهل العلم واخلربة يف جماله.
مت  خت  جتحت  هب  مب  خب   حب   جب  هئ  مئ  - قوله تعاىل: نئخئ 

مسمئ)))). خس  حس  جس  مخ  جخ   مح   جح  مج  حج  مث  هت 

فهذه الآية تدل على م�ضروعية الحتكام اإىل اأهل العلم والف�ضل واخلربة، 
حيث اأوجبت الرجوع اإىل اأهل اخلربة يف تقدير ال�ضيد الذي يقتله املحرم 
اأن  �ضك  وتقدير))))، ول  تقومي  اإىل  يحتاج  ما  كل  احلج، ويف  متعمداً يف 

القائف من اأهل العلم يف جماله فيجوز الرجوع اإليه.
2- من ال�صنة املطهرة:

- َعْن َعاِئ�َضَة ر�ضي اهلل عنها َقالَْت: َدَخَل َعَليَّ َر�ُضوُل اهلل �ضلى اهلل عليه 
ىَّ  ًزا املُْدجِلِ زِّ و�ضلم َذاَت يَْوٍم َوْهَو َم�ْضُروٌر، َفَقاَل: »يَا َعاِئ�َضُة اأَمَلْ تََرْي اأَنَّ جُمَ
يَا ُرُءو�َضُهَما َوبََدْت اأَْقَداُمُهَما  َدَخَل َفَراأَى اأُ�َضاَمَة َوَزْيًدا َوَعَلْيِهَما َقِطيَفٌة َقْد َغطَّ

َها ِمْن بَْع�ٍض«)))). َفَقاَل اإِنَّ َهِذِه الأْقَداَم بَْع�ضُ
لكونه  اأ�ضامة؛  بن�ضب  يقدحون  اجلاهلية  يف  كانوا  اأنهم  الداللة:  وجه 

)))) وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، د. محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، 595/2.
)))) سورة املائدة اآلية: 95.

)))) دور اخلبيــر يف الدعــوى اجلزائيــة طبقــا لنظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي، دراســة 
تأصيليــة حتليليــة، حامــد بــن مســاعد الســحيمي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 
الدراســات العليــا يف جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، اململكــة العربيــة الســعودية، 

428)هـ-2007م: ص30-)3.
)))) صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، حتقيــق مصطفــى ديب البغــا، دار ابن 
كثيــر، بيــروت، 987)م: 2486/6 رقــم احلديــث: 6389، صحيــح مســلم، لإلمــام أبي احلســني 
مســلم بــن احلجــاج القشــيري النيســابوري، حتقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، بدون تأريخ: 2/)08) رقم احلديث: 459).
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اأ�ضوداً، وكان زيٌد اأبوُه اأبي�ض من القطن))))، فا�ضتدل جمهور العلماء على 
النبي  �ُضرَّ  حيث  الولد،  ن�ضب  يف  التنازع  عند  القافة  اإىل  الرجوع  جواز 
القرطبي -رحمه اهلل-:  قال  القائف،  بقول هذا  عليه و�ضلم-  اهلل  -�ضلى 

»وما كان -عليه ال�ضالم- بالذي ي�ضر بالباطل ول يعجبه«)1)).
- ومن ال�ضنة اأي�ضا ما اأخرجه الإمام م�ضلم يف �ضحيحه، يف ق�ضة العرنيني 
من  �ضباب  »وعنده  وفيه:  الإبببل،  وا�ضتاقوا  ال�ضدقة  اإبل  راعي  قتلوا  الذين 
الأن�ضار قريب من ع�ضرين فاأر�ضلهم اإليهم وبعث معهم قائفاً يقت�ض اأثرهم«)))).

ثالثاً: عمل ال�ضحابة:
لَُه  َفَدَعا  َولًَدا  تََداَعيَا  َرُجَلنْيِ  اأَنَّ  ْبِن َحاِطٍب:  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  يَْحيَى  َعْن 
َكا ِفيِه، َفَقاَل لَُه ُعَمُر ر�ضي اهلل  ُعَمُر ر�ضي اهلل عنه الَقاَفَة، َفَقالُوا: لََقِد ا�ْضرَتَ

عنه: َواِل اأَيَُّهَما �ِضْئَت)))).
الراأي الثاين: ويرى اأن�ضاره عدم جواز الأخذ بحكم القافة وهو مذهب اأبي 
رِي اإىَل َقْوِل اْلَقاِئِف اأَنَّ  ُتَنا يِف اإْبَطاِل امْلَ�ضِ حنيفة واأ�ضحابة، جاء عندهم: »َوُحجَّ
ُجوِع  ْوَجنْيِ ِعْنَد نَْفِي النَّ�َضِب، َومَلْ يَاأُْمْر ِبالرُّ َ تََعاىَل �َضَرَع ُحْكَم اللَِّعاِن بنَْيَ الزَّ اهللَّ
رِي اإلَْيِه ِعْنَد اِل�ْضِتَباِه؛ َوِلأَنَّ َقْوَل  ًة َلأََمَر ِبامْلَ�ضِ اإىَل َقْوِل اْلَقاِئِف َفَلْو َكاَن َقْولُُه ُحجَّ
)))) حاشــية البجيرمــي، للشــيخ العالمــة ســليمان بــن عمــر بــن محمــد البجيرمي، منشــورات 

املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا، بدون تاريخ: 4/))4.
)1)) اجلامع ألحكام القرآن: للقرطبي، مرجع سابق، 0)/259.

)))) صحيــح مســلم، مرجــع ســابق: 298/3) رقــم احلديــث: )67)، مســند أبــي عوانة، لإلمــام أبي عوانة 
يعقــوب ابــن إســحاق األســفراييني، حتقيــق: أميــن عــارف الدمشــقي، دار املعرفة، بيــروت، الطبعة 
األولى، 998)م: 89/4 رقم احلديث: 23)6، عون املعبود، ألبي الطيب محمد شمس احلق العظيم 

آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 5)4)هـ: 2)/6).
)1)) مصنــف عبــد الــرزاق، ألبــي بكــر عبــد الــرزاق بن همــام الصنعاني، حتقيــق: حبيب الرحمــن األعظمي، 
املكتــب اإلســالمي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 403)هـــ: 360/7، نصــب الرايــة، ألبــي محمــد عبد اهلل بن 
يوسف احلنفي الزيلعي، حتقيق: محمد يوسف البنوري، طبعة دار احلديث، مصر، 357)هـ: 290/3.
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ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِعْلِمِه«)))). اْلَقاِئِف َرْجٌم ِباْلَغْيِب َوَدْعَوى مِلَا ا�ْضَتاأْثََر اهللَّ
زيد  ابن  اأ�ضامة  واقعة  يف  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  فرح  ف�ضروا  وقد 
-ر�ضي اهلل عنه- باأنه من باب اإقامة احلجة على اخل�ضم مبا يعتقد به ولو مل ي�ضلح 
اَلُم - َوتَْرُك  اَلُة َوال�ضَّ ا َفَرُح النَِّبيِّ - َعَلْيِه ال�ضَّ لالإثبات حيث جاء عندهم: »َواأَمَّ
ًة بَْل ِلَوْجٍه اآَخَر َوُهَو  ُكِر َفاْحُتِمَل اأَنَُّه مَلْ يَُكْن ِلْعِتَباِرِه َقْوَل اْلَقاِئِف ُحجَّ دِّ َوالنُّ الرَّ
ُ َعْنُه - َوَكانُوا يَْعَتِقُدوَن  َي اهللَّ اَر َكانُوا يَْطَعُنوَن يِف نَ�َضِب اأُ�َضاَمَة - َر�ضِ اأَنَّ اْلُكفَّ

َم  ُ َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى اهللَّ ِ - �ضَ ا َقاَل اْلَقاِئُف َذِلَك َفِرَح َر�ُضوُل اهللَّ اْلِقيَاَفَة َفَلمَّ
ِقيَقِة ِبَزَواِل  ٌة ِعْنَدُهْم َفَكاَن َفَرُحُه يِف احْلَ - ِلُظُهوِر بُْطاَلِن َقْوِلِهْم مِبَا ُهَو ُحجَّ

ًة«)))). ُلُح ُحجَّ َواِل ِعْنَدُهْم َوامْلُْحَتَمُل َل يَ�ضْ ْعِن مِبَا ُهَو َدِليُل الزَّ الطَّ
الراأي الراجح: هو ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء من جواز الأخذ بحكم 
القائف، لقوة الأدلة التي ا�ضتندوا اإليه، ولأن القائف يف حكم اخلبري وقد 

تواترت الأدلة على الأخذ باأراء اخلرباء ومنها:
َم  َو�َضلَّ َعَلْيِه  لَّى اهللُ  النَِّبيُّ �ضَ َقالَْت: »َكاَن  َعْنَها،   ُ َي اهللَّ َعاِئ�َضَة َر�ضِ - عْن 
ِ ْبَن َرَواَحَة َفيَْخُر�ُض النَّْخَل، ِحنَي يَِطيُب َقْبَل اأَْن يُوؤَْكَل ِمْنُه، ثُمَّ  يَْبَعُث َعْبَد اهللَّ
ِلَكْي  ِبَذِلَك اخْلَْر�ِض  اإِلَْيِهْم  يَْدَفُعونَُه  اأَْو  ِبَذِلَك اخْلَْر�ِض،  يَاأُْخُذونَُه  ُ يَُهوَد  يَُخريِّ

َق« )))).  َكاُة َقْبَل اأَْن تُوؤَْكَل الثَِّماُر َوتَُفرَّ ى الزَّ �ضَ حُتْ
)))) املبســوط، حملمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األئمة السرخســي، الناشــر: دار املعرفــة - بيروت 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 4)4)هـ - 993)م، 7)/70. 
)))) بدائع الصنائع، للكاساني، 244/6. 

ِجْستاني، حتقيق: محمد  )))) سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير السِّ
محيي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا - بيروت، 274/3 )وضعفه األلباني(. 
ومرقــاة املفاتيــح شــرح مشــكاة املصابيــح، لعلــي بــن )ســلطان( محمد، أبو احلســن نــور الدين املال 
الهــروي القــاري، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت - لبنــان، الطبعة: األولى، 422)هـــ - 2002م، 293/4)، 
وجاء فيه: »َويِف ِإْســَناِدِه َرُجٌل َمْجُهوٌل، َلِكْن أَْخَرَج ُهَو أَْيًضا يِف ِكَتاِب اْلُبُيوِع َشــاِهًدا َلُه ِمْن َحِديِث 
ا َقْوُل اْبِن َحَجٍر: َوَسَنُدُه َحَسٌن َفَغْيُر َصِحيٍح، ِإالَّ أَْن ُيَقاَل َحَسٌن ِلَغْيِرِه«. َجاِبٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوأَمَّ
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فهذا احلديث يفيد م�ضروعية عمل اخلبري لأنه يقرر: »اأَنَّ اخْلَاِر�َض َحاِكٌم 
َماِن يِف َجَزاِء  ا امْلَُحكِّ ْن�ِض اْلَعنْيِ امْلَْحُكوِم ِفيَها َفَجاَز اأَْن يَُكوَن َواِحًدا َواأَمَّ جِلِ
ِمنَي َفاَل بُدَّ اأَْن  ْيِد َفاإِنَُّهَما يَْخُرَجاِن َعْن اْلَعنْيِ ِمْن َغرْيِ ِجْن�ِضَها َفاأَ�ْضَبَها امْلَُقوِّ ال�ضَّ

.((((» يَُكونَا اْثَننْيِ
- وروى مالك -رحمه اهلل- يف موطئه عن عبداهلل بن اأبي بكر عن اأبيه 
عن عمرة بنت عبدالرحمن اأن �ضارقاً �ضرق يف زمن عثمان بن عفان -ر�ضي 
اهلل عنه-اأترجة))))، فاأمر بها عثمان-ر�ضي اهلل عنه- فقومت بثالثة دراهم 
من �ضرف اثنى ع�ضر درهماً بدينار فقطع عثمان يده«))))، وهذا يدل على 

جواز احلكم بناء على راأي اخلبري)))).
من  رهط  ذلك  يف  »اختلف  �ضحيحه:  يف  م�ضلم  الإمببام  واأخببرج   -
املهاجرين والأن�ضار، فقال الأن�ضاريون ل يجب الغ�ضل اإل من الدفق اأو من 
املاء، وقال املهاجرون بل اإذا خالط فقد وجب الغ�ضل، قال: قال اأبو مو�ضى: 
اأ�ضفيكم من ذلك، فقمت فا�ضتاأذنت على عائ�ضة فاأذن يل، فقلت لها:  فاأنا 
اأ�ضتحييك،  واإين  �ضيء  اأ�ضاألك عن  اأن  اأريد  اإين  املوؤمنني،  اأم  يا  اأو  اأماه  يا 

)))) املنتقــى شــرح املوطــإ، ألبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي 
القرطبــي الباجــي، الناشــر: مطبعــة الســعادة، بجــوار محافظــة مصــر، الطبعــة: األولــى، 332)هـــ 
أ مالك، للقاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي املعافري  60/2)، واملساِلك يف شرح ُمَوطَّ

االشبيلي، الناشر: َدار الَغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، 428) هـ - 2007 م، 00/4).
)))) وهي خرزة من ذهب توضع يف عنق الصبي، ينظر: مصنف عبد الرزاق، مصدر سابق: 0)/237.

)))) املوطأ، لإلمام أبي عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي، حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
التــراث العربــي، مصــر، بــدون تاريــخ: 832/2، مصنــف عبــد الــرزاق، مصــدر ســابق: 0)/237، نيــل 
األوطار، لإلمام محمد بن علي الشوكاني، دار اجليل، بيروت، 973)م: 7/)30، الدراية يف تخريج 
أحاديث الهداية، لإلمام احلافظ إبن حجر العسقالني، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليماني 

املدني، دار املعرفة، بيروت، بدون تاريخ: 07/2)، نصب الراية، مصدر سابق: 355/3.
)))) فتــح القديــر اجلامــع بــني فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، حملمــد بــن علــي بــن محمــد 

الشوكاني، دار الفكر ـ بيروت، 4/)22، وينظر: املبسوط، للسرخسي، مرجع سابق، 78/9).
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فقالت: ل ت�ضتحيي اأن ت�ضاألني عما كنت �ضائال عنه اأمك التي ولدتك، فاإمنا اأنا 
اأمك، قلت: فما يوجب الغ�ضل؟ قالت: على اخلبري �ضقطت، قال ر�ضول اهلل 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اإذا جل�ض بني �ضعبها الأربع وم�ض اخلتان اخلتان 

فقد وجب الغ�ضل«)1)).
فن�ضتدل من قولها -ر�ضي اهلل تعاىل عنها-: )على اخلبري �ضقطت( م�ضروعية 
اخلربة لأنه مبثابة اإقرار منها ب�ضوؤال اأهل اخلربة والخت�ضا�ض)))). والذين يجب 

الرجوع اإليهم ملعرفة الأمور على حقيقتها)))).

المبحث الثالث
تعيين الخبراء وردهم 

اخلبري يعترب من م�ضاعدي القا�ضي وراأيه له قيمة كبرية وغالباً ما يبني الق�ضاة 
اآراءهم بال�ضتناد اإىل اأهل اخلربة والخت�ضا�ض، ولذا فقد حر�ض النظام على 
التي  الأ�ضباب  ببيان  اهتم  كما  اخلرباء،  تعيني  عملية  حتكم  التي  القواعد  بيان 
ت�ضتوجب رد اخلبري اأو خما�ضمته، و�ضوف نبني يف هذا املبحث م�ضاألة تعيني 

اخلرباء وم�ضاألة ردهم اأو خما�ضمتهم كل يف مطلب م�ضتقل.
املطلب االأول: تعيني اخلراء.

املطلب الثاين: رد اخلراء وعدم قبولهم.

)1)) صحيح مسلم، مرجع سابق: )/)27 رقم احلديث: 349.
)))) القضاء باخلبرة، مرجع سابق: ص0).

)1)) روح املعانــي يف تفســير القــرآن العظيــم والســبع املثانــي ألبــي الفضــل محمــود أبــي الثنــاء 
اآللوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ: 83/22).
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المطلب األول
 تعيين الخبراء

 ل يخرج طلب تعيني اخلبري عن اأحد حالتني: 
االأوىل: اأن يكون بطلب من اأحد اخل�ضمني )اأو اخل�ضوم( يف الدعوى املعرو�ضة. 
الأمر  كان  واأيبباً  ذلببك.  ب�ضرورة  لقناعته  القا�ضي  باأمر  يكون  اأن  الثانية: 
فالقا�ضي هو الذي يقرر ذلك، وهو الذي يحدد مهمة اخلبري، واأجاًل لإيداع 
-عند  كذلك  فيه  وحتببدد  التقرير  على  املبنية  املرافعة  جلل�ضة  واأجبباًل  تقريره 
واأتعابه واخل�ضم  اخلبري  م�ضروفات  تودع حل�ضاب  التي  ال�ضلفة))))  القت�ضاء- 
املكلف باإيداعها والأجل املحدد لالإيداع، وللمحكمة كذلك اأن تعني خبرياً 

لإبداء راأيه �ضفهياً يف اجلل�ضة، ويف هذه احلالة يثبت راأيه يف ال�ضبط)))).
وبالتايل فاإن املحكمة هي �ضاحبة احلق الأ�ضيل يف تعيني اخلرباء �ضواء كان هذا 
من تلقاء نف�ضها اأو بناء على طلب اأحد اخل�ضوم، ولكنها غري ملزمة بتعيني اخلبري اإذا 

راأت باأن الأوراق والأدلة املوجودة لديها كافية لتوليد قناعاتها للنطق باحلكم)))).
اأكدته املادة 2/128 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات والتي  وهذا ما 
ن�ضت على: »للدائرة رف�ض تكليف اخلبري ولو طلبه اأحد اخل�ضوم مع بيان �ضبب 

الرف�ض يف �ضبط الق�ضية«.
التي  القائمة  من  اختيارهم  فيتم  اخلرباء  اأحد  تكليف  الدائرة  تقرر  وعندما 
تن�ضئها اإدارة اخلربة يف وزارة العدل والتي تتوىل اإعداد قائمة باأ�ضماء اخلرباء 
الذين ت�ضتعني بهم املحاكم من غري من�ضوبي الأجهزة احلكومية، وي�ضرتط فيمن 

)))) ويقصــد بالســلفة هنــا كمــا جــاء يف املــادة  28)/3 من الالئحة التنفيذيــة لنظام املرافعات 
الشرعية: »املبلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مصروفات اخلبير وأتعابه«، وتودع هذه 

السلفة يف صندوق احملكمة يف املادة 28)/4 من الالئحة التنفيذية.
)))) املادة 28)/) من نظام املرافعات الشرعية.

)))) رسالة اإلثبات يف التعهدات: د.أحمد نشأت، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة 972)م، 433/2.
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يتم اإدراجه يف هذه القائمة عدة �ضروط)))):
- اأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك.

واأن  املخت�ضة،  اجلهة  من  مهنته  مبزاولة  ترخي�ض  على  حا�ضاًل  يكون  اأن   -
يكون ترخي�ضه �ضاري املفعول.

اخلرباء(  )ق�ضم  ي�ضمى  ق�ضم  احلاجة  بح�ضب  املحاكم  يف  ي�ضكل  اأن  وميكن 
ي�ضم اأع�ضاء هيئة النظر واملهند�ضني وامل�ضاحني واملرتجمني ونحوهم ويكونوا 

حتت اإ�ضراف رئي�ض املحكمة)))).
من  تببراه  مبن  ت�ضتعني  اأن  فلها  اخلببرباء  هببوؤلء  املحكمة  لببدي  يتوافر  مل  واإذا 
اخلرباء من خارج املحكمة))))، فيجوز لها اأن ت�ضتعني مبوظفي الأجهزة احلكومية 
للح�ضول على اخلربة املتوفرة لديهم)))).كما ميكنها ال�ضتعانة باخلرباء الذين 
النقابات  اأو  ال�ضناعية  اأو  التجارية  الغرف  احتاد  طريق  عن  اختيارهم  يتم 

املهنية، كنقابة املهند�ضني ونقابة املحا�ضبني)1)).

المطلب الثاني
 رد الخبراء وعدم قبولهم

رد  فيها  يجوز  التي  احلالت  املرافعات  نظام  من   )133( املادة  نظمت 
اأعماله وهي ما يطلق  فيها ممنوعاً من مبا�ضرة  التي يكون  اخلبري، واحلالت 
املادة  التنفيذية يف  الالئحة  وقد و�ضحت  ال�ضالحية،  عليها حالت عدم 

)))) املادة 28)/4 من نظام املرافعات الشرعية.

)))) املادة 28)/5 من نظام املرافعات الشرعية.
)))) املادة 28)/5 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)))) املادة 28)/3 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)1)) الوجيز يف شرح قانون اإلثبات، د. عصمت عبد املجيد بكر، مطبعة الزمان، بغداد 997)م، ص322.
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املادة  ما ورد يف  اخلبري هو  التي جتيز رد  بالأ�ضباب  املق�ضود  اأن   1/133
ال�ضاد�ضة والت�ضعني من نظام املرافعات ون�ضها اأنه: يجوز رد القا�ضي لأحد 

الأ�ضباب الآتية:
ينظرها. ويتحقق  التي  اأو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى  له  اإذا كان  اأ- 
التماثل يف الدعوى باحتادهما يف املو�ضوع وال�ضبب مما يرتتب عليه معرفة 

احلكم يف اإحداها، من معرفة احلكم يف الأخرى)))).
ب- اإذا حدث له اأو لزوجته خ�ضومة مع اأحد اخل�ضوم اأو مع زوجته 
قد  الدعوى  هذه  تكن  مل  ما  القا�ضي،  اأمببام  املنظورة  الدعوى  قيام  بعد 

اأقيمت بق�ضد رده عن نظر الدعوى املنظورة اأمامه.
اإىل  اأ�ضهاره  اأو  اأقاربه،  لأحد  اأو  ولد،  منها  له  التي  ملطلقته  كان  اإذا  ج- 
الدرجة الرابعة خ�ضومة قائمة اأمام الق�ضاء مع اأحد اخل�ضوم يف الدعوى، اأو 

مع زوجته، ما مل تكن هذه اخل�ضومة قد اأقيمت اأمام القا�ضي بق�ضد رده.
اأو كان القا�ضي قد اعتاد موؤاكلة اأحد   له))))،  اإذا كان اأحد اخل�ضوم خادماً  د- 
اخل�ضوم)))) اأو م�ضاكنته))))، اأو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى اأو بعده.

اأو مودة يرجح معها عدم  اإذا كان بينه وبني اأحد اخل�ضوم عداوة  هب- 
ا�ضتطاعته احلكم بدون حتيز)))). وتوافر العداوة وتقديرها عند الختالف 

)))) املادة 3/96 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)1)) اخلادم هو األجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة، أو بدون أجرة، ينظر: املادة 4/96 من 

الئحة نظام املرافعات.
)))) وتتحقق املؤاكلة باجللوس على مائدة اخلصم مرات متتالية املادة 5/96 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)))) وتتحقق املساكنة بسكن القاضي مع أحد اخلصوم أو العكس يف بيت واحد غالب الوقت 
أو بصفة دائمة، بأجر أو بدونه، املادة 6/96 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)85) ويقصــد بالعــداوة هنــا كل مــا ينشــأ عــن أمر دنيوي مما فيه تعــرض للنفس، أو العرض أو 
الولد، أو املال، املادة 7/96 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
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يرتك لتقدير ناظر الرد ح�ضب ظروف ومالب�ضات الدعوى)))).
اأما عدم قبول مبا�ضرة اخلبري لعمله فيكون وفق املادة ال�ضابعة والتي تن�ض: 
»ل يجوز للمح�ضرين ول للكتبة وغريهم -من اأعوان الق�ضاة- اأن يبا�ضروا 
عماًل يدخل يف حدود وظائفهم، يف الدعاوى وطلبات ال�ضتحكام اخلا�ضة 
بهم، اأو باأزواجهم، اأو باأقاربهم، اأو اأ�ضهارهم، حتى الدرجة الرابعة، واإل 

كان هذا العمل باطاًل«.
والأقارب حتى الدرجة الرابعة هم)))): 

الدرجة الأوىل: الآباء، والأمهات، والأجداد، واجلدات واإن علوا.
الدرجة الثانية: الأولد، واأولدهم واإن نزلوا.

الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأ�ضقاء، اأو لأب، اأو لأم، واأولدهم.

الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، واأولدهم، والأخوال، واخلالت واأولدهم.
والفرق وا�ضح بني احلالتني على النحو التايل:

حالت عدم ال�ضالحية وردت يف املادة )7( من نظام املرافعات، وتتعلق 
بوجود م�ضلحة للخبري يف الدعوى، مما يرتتب عليه بطالن عمل اخلبري حتى 

ولو مل يتم�ضك به اأحد اخل�ضوم لأنه متعلق بالنظام العام)))).
اأما اأ�صباب الرد الواردة يف املادة )96( من نظام املرافعات فيعامل اخلبري فيها 
معاملة القا�ضي بحيث يجوز للخ�ضوم النزول عنها بالكالم يف املو�ضوع وعدم 

)))) املادة 7/96 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)))) املادة 7/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)))) وهذا ظاهر من خالل نص املادة السابعة من النظام بقولها: »ال يجوز للمحضرين وال للكتبة وغيرهم - من أعوان 
القضاة -أن يباشروا عماًل يدخل يف حدود وظائفهم، يف الدعاوى وطلبات االستحكام اخلاصة بهم، أو بأزواجهم، أو 
بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإال كان هذا العمل باطاًل« فقد رتبت املادة البطالن على عمل اخلبير 
يف حالة توافر حالة من احلاالت الواردة يف هذه املادة، كما أوجب النظام عليه التنحي فورًا إذا قام به سبب من هذه 
األســباب فــإذا لــم يتنــح جــاز للخصم طلب رده )م3/7( من الالئحــة التنفيذية، ويجب تقدمي طلب الرد قبل تقدمي 

أي طلب أو دفاع يف القضية وإال سقط احلق فيه مالم تر الدائرة خالف ذلك )م6/7( من الالئحة التنفيذية.
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اإبدائها يف اأول جل�ضة من بعد علمهم بها. اأو اتفاقهم على نظر الدعوى اأو ا�ضتمرار 
نظرها مع وجود هذه الأ�ضباب مما ي�ضقط حقهم يف طلب الرد)))). 

والأ�ضل اأنه يف حالة توافر حالة من حالت عدم ال�ضالحية الواردة يف املادة 
ال�ضابعة اأن يتنحى اخلبري من تلقاء نف�ضه، فاإذا مل يتنح فيجوز للخ�ضم طلب رده)1)).
 ويرتتب على تقدمي طلب الرد لتوافر حالة من احلالت الواردة يف املادة 
96 من نظام املرافعات وقف الدعوى املنظورة حتى يف�ضل يف طلب الرد)))).

قابل  غري  بحكم  الرد  طلب  يف  الف�ضل  اخلبري  عّينت  التي  املحكمة  وتتوىل 
لالعرتا�ض))))، ويكون النظر يف طلب الرد يف �ضبط الق�ضية نف�ضها)))).

ول يقبل طلب رد اخلبري من اخل�ضم الذي اختاره، اإل اإذا كان �ضبب الرد 
قد جد بعد الختيار))))، وكذلك ل يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة)))).

المبحث الرابع
إجراءات اإلثبات بالخبرة في النظام

حدد نظام املرافعات ال�ضعودي الإجراءات النظامية التي يتم من خاللها الإثبات 
تتعلق  لالإثبات  متهيدية  اإجراءات  بني  ما  تتنوع  الإجرءات  اخلربة، وهذه  من خالل 
مبزاولة  تتعلق  عملية  اأخرى  واإجراءات  تكليفه،  وكيفية  اأجرته  وحتديد  اخلبري  بتعيني 

)))) املادة 96/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)90) املادة 3/7 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)))) املادة 2/96 من نظام املرافعات الشرعية.
)92) املادة 33) من نظام املرافعات الشرعية.

)))) املادة 33)/3 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)))) كمــا لــو لــم يعلــم اخلصــم بســبب الــرد إال بعــد اختياره اخلبيــر فله طلــب رده، ينظر: املادة 

33)/4 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)))) املادة 33) من نظام املرافعات الشرعية.
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اخلبري لأعمال اخلربة ومناق�ضته، وحجية قراره، وفيما يلي نبني هذه الإجرءات ب�ضيء 
من التف�ضيل املنا�ضب من خالل تق�ضيم هذا املبحث اإىل مطلبني على النحو التايل:

املطلب االأول: االإجراءات التمهيدية لالإثبات باخلرة.
املطلب الثاين: االإجراءات العملية لالإثبات باخلرة.

المطلب األول 
اإلجراءات التمهيدية لإلثبات بالخبرة

يوجد عدة اإجراءات وقواعد نظامية تتعلق ب�ضالحية تكليف اخلبري وتعيينه، 
وحتديد اأجرة اخلبري، وكيفية تبليغه بالقيام بعمله، ونو�ضحها فيما يلي:

أوال: صالحية طلب الخبير وتكليفه.

القا�ضي  من  ي�ضدر  اأن  لبد  اخلبري  تكليف  قرار  اأن  على  �ضابقاً  تعرفنا 
املخت�ض، ولكن ذلك ل مينع اأن يتم اختيار اخلبري من قبل اخل�ضوم اأنف�ضهم، 
اأن  ولها  اتفاقهم،  تقر  اأن  فللمحكمة  معني  خبري  على  اخل�ضوم  اتفق  فبباإذا 
تختار هي بنف�ضها من تراه ولكن يجب عليها اأن تبني �ضبب عدم اإقرارها 

لتفاق اخل�ضوم)))).
وبالتايل فاإن اختيار اخلرباء يناط اأوًل باخل�ضوم، فاإذا اتفقوا عليهم قبل 

القا�ضي اتفاقهم، واإن اختلفوا اختارهم القا�ضي)))).
 ول يتم ال�ضتعانة باخلبري ال بقرار تكليف من املحكمة وحتدد يف قرارها مهمة 

)))) املادة 30) من نظام املرافعات الشرعية.
)))) التعليــق املقــارن علــى قانــون اإلثبــات علــى ضــوء آراء الفقهــاء والتطبيقــات القضائيــة 
العراقية واملصرية والســورية واللبنانية وغيرها، لألســتاذ محمد علي الصوري احملامي، 

مطبعة شفيق، بغداد، سنة 983)م، 256/3).
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اخلبري، واأجاًل لإيداع تقريره، واأجاًل جلل�ضة املرافعة املبنية على التقرير)))).
ولي�ض هناك ثمة مانع عند عدم اتفاق اخل�ضوم على اختيار خبري معني 
اأن تختار املحكمة اخلبري الذي اختاره اأحد اخل�ضوم اأو غريه))))، كما اأن لها 
�ضالحية رف�ض تكليف اخلبري ولو طلبه اأحد اخل�ضوم مع بيان �ضبب الرف�ض 

يف �ضبط الق�ضية)11)).
فاإذا رف�ضت املحكمة تعيني خبري من دون اأن تذكر �ضبباً معقوًل، اأو من 
دون اأن يكون للمدعي و�ضيلة اأخرى لإثبات حقه الذي يدعيه، فاإن املحكمة 

عندئذ تكون قد اأخلَّت بحقوقه))1)).
ويف جميع الأحوال يكون قرار املحكمة اأو الدائرة يف اختيار اخلبري غري 

قابل لالعرتا�ض))1)).
ثانيا: أجرة الخبير. 

حتديد اأجرة اخلبري من �ضميم عمل املحكمة، فهي التي حتدد كما �ضبق بيانه 
ال�ضلفة التي تودع حل�ضاب م�ضروفات اخلبري واأتعابه واخل�ضم املكلف باإيداعها 
من   3/128 املادة  يف  جاء  كما  بال�ضلفة:  ويراد  لالإيداع))1))،  املحدد  والأجل 
الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية: »املبلغ الذي تقدر الدائرة اأن ت�ضل 
اإليه م�ضروفات اخلبري واأتعابه«، وتودع هذه ال�ضلفة يف �ضندوق املحكمة))1)).

حل�ضاب  تودع  التي  ال�ضلفة  باإيداع  املكلف  اخل�ضم  املحكمة  اختارت  واإذا 

)))) املادة 28) من نظام املرافعات الشرعية.
)))) املادة 30)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)11)) املادة 28)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
))1)) الوجيز يف شرح قانون اإلثبات، د. عصمت عبد املجيد بكر، ص8)3.

)11)) املادة 30)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)03)) املادة 28)/) من نظام املرافعات الشرعية.

))1)) املادة 28)/4 من الالئحة التنفيذية.
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م�ضروفات اخلبري واأتعابه، فاإنها متهله مدة ل تزيد عن خم�ضة اأيام ليداع ال�ضلفة 
اإىل  الإيداع  نقل  فيتم  املحكمة،  قبل  من  املحددة  املدة  خالل  يودعها  مل  فاإذا 
اخل�ضم الآخر وذلك دون الإخالل بحقه اإذا حكم له يف الرجوع على خ�ضمه، 
وميهل اخل�ضم الآخر اأي�ضاً مدة ل تزيد عن خم�ضة اأيام، فاإذا مل يتم اإيداع املبلغ 
من اأي من اخل�ضمني خالل املدة املحددة وكان الف�ضل يف الق�ضية يتوقف على 

قرار اخلبري، فيجوز للمحكمة اأن تقرر اإيقاف الدعوى حتى يودع املبلغ))1)).
والقرار ال�ضادر من املحكمة باإيقاف الدعوى عند عدم اإيداع املبلغ من طريف 

الدعوى لبد اأن يكون م�ضبباً، ويخ�ضببع لطرق العرتا�ض املقررة يف النظام))1)).
الوقف  قرار  بعد  الدعوى  �ضري  ي�ضتاأنف  اأن  اخل�ضوم  من  اأياً  وي�ضتطيع 
�ضالف الذكر اإذا قام باإيداع ال�ضلفة، وبالتايل ي�ضتاأنف ال�ضري يف الدعوى 

يف ال�ضبط نف�ضه، ويتم اإبالغ اخل�ضوم وفق اإجراءات التبليغ))1)).
ثالثا: كيفية تبليغ الخبير بعمله.

�ضندوق  يف  ال�ضلفة  مبلغ  لإيببداع  التالية  الثالثة  الأيببام  خالل  املحكمة  تقوم 
املحكمة، بدعوة اخلبري اإليها، وتبني له مهمته وفقاً ملنطوق قرار التكليف ثم ت�ضلم له 
�ضورة منه لإنفاذ مقت�ضاه، وللخبري اأن يطلع على الأوراق املودعة يف ملف الدعوى 
داخل املحكمة، ول يجوز له اأن يخرج �ضيئا منها خارج املحكمة اإل باإذن منها))1)). 

ت�ضلمه  على  توقيعه  ويوؤخذ  الق�ضية،  �ضبط  داخل  اخلبري  ح�ضور  تدوين  ويتم 
�ضورة من قرار التكليف))1))، ويجب على اخلبري املحافظة على �ضرية الأوراق ذات 

))1)) املادة 29) من نظام املرافعات الشرعية.
))1)) املادة 29)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
))1)) املادة 29)/3 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

))1)) املادة )3) من نظام املرافعات الشرعية.
))1)) املادة )3)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
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العالقة، واملعلومات التي يح�ضل عليها ب�ضبب مهمته، والتقرير ال�ضادر منه)1))).
اإذا كان اخلبري تابعاً للمحكمة فال يحق له طلب الإعفاء من مهمته، اأما اإذا مل 
قرار  �ضورة  لت�ضلمه  التالية  الثالثة  الأيام  فله خالل  للمحكمة  تابعاً  اخلبري  يكن 
تكليفه اأن يطلب من املحكمة اإعفاءه من اأداء املهمة التي كلف بها، ويف هذه 

احلالة تعني املحكمة خبرياً اآخر بدًل عنه))))).
للمت�ضرر  فيحق  املطلوب،  الوجه  على  مهمته  اأداء  يف  اخلبري  ق�ضر  واإذا 
من دفع م�ضاريف اخلبري اأن يرفع عليه دعوى يطالبه برد هذه امل�ضاريف)))))، 
ويكون ذلك بدعوى م�ضتقلة اأمام نف�ض الدائرة التي تنظر الدعوى الأ�ضلية)))))، 
ويكون للدائرة احلكم على اخلبري الذي مل يوؤد مهمته بامل�ضاريف التي ت�ضبب 

يف �ضرفها دون نتيجة وفق املقت�ضى ال�ضرعي))))).

المطلب الثاني
اإلجراءات العملية لإلثبات بالخبرة

بعد اأن يتم اختيار اخلبري على النحو ال�ضالف بيانه، وحتدد اأتعابه، ويبلغ 
التي  باأداء مهمته  قيامه  اإجراءات  يبداأ اخلبري يف  النظامي،  بالطريق  بتكليفه 
كلف بها، متهيداً لإ�ضدار قراره املكتوب، ومناق�ضته فيه من قبل الأطراف، 
و�ضوف اأبني يف هذا املطلب الإجراءات الالزمة لأداء اخلبري ملهمته وما هي 

حجية راأي اخلبري.
)1))) املادة )3)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

))))) املادة 32) من نظام املرافعات الشرعية.
)1))) املادة 32)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)3))) املادة 32)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

))))) املادة 32) من نظام املرافعات الشرعية.
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أواًل: إجراءات أداء الخبير لمهمته.

بعد ت�ضليم قرار التكليف للخبري وتوقيعه يف ال�ضبط على النحو �ضالف 
الع�ضرة  يتجاوز  ل  تاريخاً  لبدء عمله  اأن يحدد  اخلبري  فيتعني على  البيان، 
اأيام التالية لت�ضلمه قرار التكليف، وعليه اأن يقوم مبهمة اإبالغ اخل�ضوم مبكان 
الجتماع وزمانه على اأن يتم هذا الإبالغ قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن 
�ضبعة اأيام، حتى يتاح للخ�ضوم فرتة منا�ضبة للتجهيز لالجتماع، ويجوز 

اأن يتفق اخل�ضوم على مدة اأقل من ذلك �ضراحة اأو �ضمناً))))).
باملوعد املحدد من قبل اخلبري مبا�ضرة بكتاب م�ضجل،  تبليغ اخل�ضوم  ويتم 
واإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق املحكمة ح�ضب اإجراءات التبليغ)))))، 
واإذا مت التبليغ على النحو ال�ضحيح فيجب على اخلبري اأن يبداأ يف مبا�ضرة اأعماله 

يف الوقت املحدد ولو يف غيبة اخل�ضوم))))).
ومتى ما بداأ اخلبري يف مبا�ضرة اأعماله فاإنه يُعّد حم�ضراً مبهمته ي�ضتمل على:

وملحوظاتهم  واأقوالهم  اخل�ضوم  ح�ضور  وبيان  بالتف�ضيل.  اأعماله  بيان 
واأقوال الأ�ضخا�ض الذين اقت�ضت احلاجة �ضماع اأقوالهم موقعاً عليه منهم.

اأعماله  نتيجة  تقريًرا موقًعا منه ي�ضمنه  يرفق مع املح�ضر  اأن  كما يجب عليه 
اخلرباء  تعدد  واإذا  الببراأي،  هذا  تربير  يف  عليها  ي�ضتند  التي  والأوجببه  وراأيببه 
منهم  راأي كل واحد  فيه  يذكرون  واحداً  تقريراً  يقدموا  اأن  فعليهم  واختلفوا 

واأ�ضبابه))))).
ويتعني على اخلرباء يف حالة تعددهم واختالفهم اأن يذكروا اأوًل يف التقرير 

)5))) املادة 34)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)6))) املادة 34)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)7))) املادة 34) من نظام املرافعات الشرعية.
))))) املادة 35) من نظام املرافعات الشرعية.
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الذي يقدمونه ما اأجمعوا عليه، ثم يذكر كل خبري راأيه الذي انفرد به واحداً تلو 
الآخر يف التقرير نف�ضه ويوقع اخلرباء على جميع اأوراق التقرير))))).

ميكن  اأنه  مبعنى  مت�ضعب  غري  اخلرباء  بني  احلا�ضل  الختالف  كان  فاإذا 
الرتجيح كوجود خبريين متفقني وخبري ثالث خمالف، فيتم الرتجيح من 
واقع الدعوى وبيناتها، اأما اإذا ت�ضعبت الآراء ومل يكن الرتجيح ممكناً فعلى 

املحكمة اأن تكلف خبرياً اأو اأكرث للرتجيح)1))).
ويتعني على اخلبري اأن يودع لدى اإدارة املحكمة تقريره وما يلحق به من 
بهذا  اخل�ضوم  يبلغ  اأن  وعليه  اأوراق،  من  اإليه  �ضلم  وما  الأعمال  حما�ضر 
الإيداع خالل الأربع وع�ضرين �ضاعة التالية حل�ضول الإيداع وذلك بكتاب 
م�ضجل)))))، على عناوينهم امل�ضجلة يف �ضحيفة الدعوى، واإذا تعذر ذلك 

فيكون التبليغ عن طريق املحكمة ح�ضب اإجراءات التبليغ املعتادة))))).
ويجب على اخلبري اأن يعيد اإىل املحكمة كافة الأوراق التي �ضلمت اإليه 
ب�ضور من  له الحتفاظ  تقريره، ويجوز  النتهاء من  بعد  املحكمة  قبل  من 

تقريره ومرفقاته التي اأعده بنف�ضه))))). 
والأ�ضل يف تقرير اخلبري اأن يكون كتابياً، ولكن لي�ض هناك ثمة مانع من 
اأن تقوم املحكمة بتعيني اأحد اخلرباء لإبداء راأيه �ضفهياً يف اجلل�ضة ويف هذه 

احلالة يثبت راأيه يف ال�ضبط.

))))) املادة 35)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)11)) املادة 35)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
))1)) املادة 36) من نظام املرافعات الشرعية.

)11)) املادة 36)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

))1)) املادة 36)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
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ثانيًا: مناقشة تقرير الخبير.

تاأمر  اأن  للمحكمة  يجوز  واإمنببا  لتقريره،  بتقدميه  اخلبري  دور  ينتهي  ل 
لذلك.  حاجة  راأت  اإن  تقريره  ملناق�ضة  حتددها  جل�ضة  يف  اخلبري  با�ضتدعاء 
ولها اأن تعيد اإليه تقريره ليتدارك ما تبني لها من وجوه اخلطاأ اأو النق�ض يف 

عمله. ولها اأن تعهد بذلك اإىل خبري اآخر اأو اأكرث))))).
وتوجه املحكمة للخبري من تلقاء نف�ضها اأو بناء على طلب اخل�ضوم ما تراه 

من الأ�ضئلة مفيداً ومنا�ضباً للف�ضل يف الدعوى))))).
وقد اأوجب النظام على املحكمة يف حالة قيامها باإعادة التقرير للخبري 
لكي يتدارك وجوه اخلطاأ اأو النق�ض، اأو يف حالة تعيني خبري اآخر بدياًل عنه 

اأن تقوم ببيان الأ�ضباب التي دفعتها اإىل هذا الأمر))))).
كما اأوجب النظام على اخلبري يف حالة اإعادة التقرير اإليه اأن ي�ضتجيب 
لأمر املحكمة ول يحق له المتناع عن قبول اإعادة التقرير. وتقوم الدائرة 
اإىل  اأ�ضله  الق�ضية، وي�ضم  تقرير اخلبري ومناق�ضته يف �ضبط  نتيجة  بتدوين 

ملف الدعوى))))).
ثالثًا: حجية رأي الخبير.

النزاع  ملحل  واملعاينة  ال�ضتنباط  طريق  عن  اإليه  يتو�ضل  الذي  اخلبري  راأي 
املقدمة  وامل�ضتندات  اخل�ضوم  اأقببوال  طريق  عن  اأو  اأجزائه،  وحتليل  وفح�ض 
واإن  للمحكمة،  ملزمة  قانونية  حجة  له  لي�ض  الق�ضية،  يف  ال�ضهود  وكذلك 

)24)) املادة 37) من نظام املرافعات الشرعية.
))1)) أصــول اإلجــراءات اجلنائيــة، د. حســني املرصفــاوي، منشــأة املعارف اإلســكندرية، 996)م، 

ص639. والوجيز يف شرح قانون اإلثبات، د. عصمت بكر، ص333
))1)) املادة 37)/2 من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
)27)) املادة 37)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.
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راأياً  يعترب  فتقرير اخلبري  الدعوى))))).  الفا�ضل يف  الراأي  القا�ضي هو �ضاحب 
الدعوى،  يف  املطروحة  الأدلة  جملة  من  ويعد  للمحكمة  ملزم  غري  ا�ضت�ضارياً 

فللمحكمة اأن تاأخذ به اأو اأن تطرحه اإذا مل تطمئن اإليه))))).
وبالتايل فاإن راأي اخلبري ل يقيد املحكمة ولكنها ت�ضتاأن�ض به)1)))، ولكن النظام 
رد  اأو  به،  الأخذ  اخلبري وعدم  راأي  رد  يقت�ضي  ما  لها  اإذا ظهر  املحكمة  يلزم 
ال�ضبط  يف  احلكم  �ضدور  عند  الت�ضبيب  هذا  وتدون  ذلك  ت�ضبب  اأن  بع�ضه، 
راأي  رد  �ضبب  ملعرفة  للخ�ضوم  �ضمانة  هذا  اأن  �ضك  ول  معاً))))).  وال�ضك 
فنية  مب�ضاألة  يتعلق  اخلربة  مو�ضوع  كان  اإذا  ل�ضيما  للمحكمة  وح�ضانة  اخلبري، 
بحته ل ت�ضتطيع املحكمة تقديرها بنف�ضها، وبالتايل فاإن رف�ضها لراأي اخلبري يجب 
اأن ي�ضتند اإىل راأي خبري اآخر حتى يت�ضنى لها الرجوع عن اإحدى اخلربتني))))).

))1)) شرح قانون اإلثبات، د. آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص240.
))1)) اإلثبات باملعاينة واخلبرة، د. جمال الكيالني، مرجع سابق، ص279.

)1))) املادة 37) من نظام املرافعات الشرعية.
))))) املادة 38)/) من الئحة نظام املرافعات الشرعية.

)1))) رســالة اإلثبــات، د. أحمــد نشــأت، مرجــع ســابق، 436/2، أصــول اإلجــراءات اجلنائيــة، د. 
حسن املرصفاوي، مرجع سابق، ص639.
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د. محمد محمد أحمد سويلم

129 مة  |   العدد  83   |  شوال  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

الخاتمة

والتو�ضيات  النتائج  من  جمموعة  اإىل  البحث  هذا  من  النتهاء  بعد  تو�ضلت 
واأهمها:

أواًل: النتائج:

اأهل  اإىل  باللتجاء  الق�ضاة  حث  على  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  حر�ضت   -1
اخلربة يف امل�ضائل الفنية من اأجل اأن تكون اأحكامهم �ضحيحة ومبنية على 
اأدلة قوية، وقد ورد ذلك يف اأقوالهم باألفاظ كثرية تفيد الرجوع اإىل اأهل 

اخلربة، ومنها املعرفة والتجربة والب�ضر.
كاماًل  ف�ضاًل  ال�ضرعية،  املرافعات  نظام  يف  ال�ضعودي  املنظم  خ�ض�ض   -2
 )138-128 )م  التا�ضع  الباب  يف  ال�ضاد�ض  الف�ضل  وهو  باخلربة،  لالإثبات 
وت�ضمن هذا الف�ضل بيان �ضاحب ال�ضالحية يف طلب اخلبري، واأجرته، وعمل 

اخلبري، ورده، ومناق�ضته، وموقف املحكمة من راأي اخلبري.
3- اأن ال�ضتعانة باأهل اخلربة والخت�ضا�ض اأمر ملح و�ضروري للك�ضف عن 
حقائق الأ�ضياء مما ي�ضاعد القا�ضي يف بناء ت�ضور وا�ضح عن الق�ضية املتنازع عليها.
اأحكاماً  ول  للخربة،  خا�ضاً  باباً  يخ�ض�ضوا  مل  القدامى  الفقهاء  اأن   -4
م�ضتقلة، واإمنا تناولوها من خالل امل�ضائل الفقهية املتعلقة بعمل اأهل املعرفة 

والدراية، كالقا�ضم، والقائف.
5- ت�ضتمد اخلربة م�ضروعيتها يف ال�ضريعة الإ�ضالمية من القراآن الكرمي، 
وال�ضنة النبوية، وعمل ال�ضحابة، واأقوال الفقهاء، والتي تنطق جميعها باأن 

اخلربة من اأهم و�ضائل الإثبات.
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6- اأن تعيني اخلرباء يتم اإما من خالل طلب من اأحد اخل�ضوم، واإما اأن 
القا�ضي لقناعته ب�ضرورة ذلك. واأياً كان الأمر فالقا�ضي هو الذي  باأمر  يكون 
يقرر ذلك، وهو الذي يحدد مهمة اخلبري، واأجاًل لإيداع تقريره واأجاًل جلل�ضة 

املرافعة املبنية على التقرير، كما حتدد اأجرته.
7- تقرير اخلبري يعترب راأياً ا�ضت�ضارياً غري ملزم للمحكمة ويعد من جملة الأدلة 

املطروحة يف الدعوى، فللمحكمة اأن تاأخذ به اأو اأن تطرحه اإذا مل تطمئن اإليه.
ثانيًا: أهم التوصيات:

التخ�ض�ضات،  اخلرباء يف خمتلف  نظامي جلميع  تدريبي  برنامج  اإقامة   -1
الربنامج، ويكون  اجتاز هذا  الذي  اخلبري  اإل  اخلربة  لأعمال  ينتدب  ل  بحيث 
حتت اإ�ضراف وزارة العدل، وذلك لتقليل الأخطاء الإجرائية يف اأعمال اخلرباء.
باخلرباء  متخ�ض�ضة  حمكمة  كل  نطاق  يف  معتمدة  قوائم  عمل   -2

املعتمدين بحيث ي�ضهل اللجوء اإليها.
3- عمل منوذج موحد لأعمال اخلربة يو�ضح فيه الإطار الزمني، ومراحل اخلربة، 

وامل�ضائل الفنية املطلوبة من اخلبري، وي�ضلم للخبري واخل�ضوم ملتابعة الإجراءات.
4- تطوير هيئات النظر واخلرباء التابعني للمحاكم، وتزويدهم بالو�ضائل 
ال�ضلة  ذات  اجلهات  وبني  بينهم  وتعاون  تفاهم  مذكرات  وعمل  احلديثة، 

لتنمية مهارات العاملني بها.
احلكومية  اجلهات  من  اخلرباء  ندب  على  الإمكان  بقدر  القت�ضار   -5

املعتمدة، حتقيقاً للحيدة.


