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من  ال�ساد�سة  الفقرة  يف  جــاء   -
ال�ساد�سة  للمادة  التنفيذية  الالئحة 
والثالثني بعد املائة من نظام املرافعات 
التي  ال�����رشوط  اإل��ى  اإ���ض��ارة  ال�رشعية 
ون�ضها:  اخل��ب��ري،  يف  ت��وف��ره��ا  يجب 
وزارة  يف  اخلرباء  جلنة  تعد   6/136(
الذين  اخل��رباء  باأ�ضماء  قائمة  العدل 
فيمن  وي�ضرتط  املحاكم،  بهم  ت�ضتعني 

يدرج ا�ضمه يف هذه القائمة ما يلي:
ال�����ض��رية  ح�����ض��ن  ي��ك��ون  اأ-اأن 

وال�سلوك.
على  ح��ا���ض��ًل  ي��ك��ون  ب-اأن 
من  املفعول  �ضاري  مبزاولة  ترخي�ض 

اجلهة املخت�سة(.
اإ�ضارة  املذكورة  الفقرة  وت�ضمنت 
جمملة كما اأ�ضلفت اإلى اأكرث ال�رشوط 
)ح�ضن  عبارة  ففي  بيانها،  �ضبق  التي 
اإلى  اإ�سارة  ))اأ((  وال�سلوك(  ال�سرية 
والبلوغ(،  )العقل  التكليف  ���رشط 
اإلى  اإ���ض��ارة  ))ب((  ويف  والعدالة، 
لأنه  واخلربة(  )العلم  اخلام�ض  ال�رشط 
ل ميكن منح ترخي�ض مزاولة مهنة من 
واخلربة  املعرفة  لديه  كان  ملن  اإل  املهن 
هو  كما  ���ض��ي��زاول��ه  ال���ذي  العمل  يف 
االأجــدر  هي  العدل  ووزارة  معلوم، 
بالتحقق من ذلك، لكنها – اأي الفقرة 
اإل���ى ����رشوط الإ���ض��لم،  – مل ت�����رش 
امل�سلم  كان  واإن  واحلرية  والــذكــورة، 
هو اأولى النا�ض بو�ضف ح�ضن ال�ضرية 

وال�ضلوك، واهلل اأعلم.
اأما رد اأهل اخلربة:

�ضفة  يف  احلنابلة  فقهاء  اختلف 

اخلبري – كالقائف – هل هو حاكم اأو 
�ضاهد اأو خمرب؟ كما �ضبق.

قلنا  اإن  اخلــالف  هذا  على  وبناًء 
بها  ُيردُّ  التي  بالأ�ضباب  ُيردُّ  حاكم  هو 
ُيَردُّ  مبا  ُردَّ  �ضاهد  هو  قلنا  واإن  احلاكم، 
احلالني  ك��ل  يف  وال�ضبب  ال�ضاهد، 
اأو  قرابة  من  التهمة  اجلملة  حيث  من 

م�سلحة اأو عداوة اأو نحو ذلك.
لي�س  احلـــاكـــم:  يف  قــالــوا  ـــد  وق
يحكم  اأن   – القا�ضي  –اأي  للحاكم 
من  اأو  ولده  اأو  لوالديه  وكذا  لنف�سه، 
الوجهني  اأح��د  يف  له  �ضهادته  تقبل  ل 
ال�ضهادة  على  احلكم  وقا�ضوا  عندهم، 

لعلة التهمة.
وقالوا يف ال�سهادة: ال جتوز �سهادة 
�سفل،  واإن  للولد  علوا  واإن  الوالدين 
واإن  لهما  �سفل  واإن  الولد  �سهادة  وال 
امل��راأة  ول  لمراأته،  ال��زوج  ول  علوا، 
وال  عــدوه،  على  العدو  وال  لزوجها، 
عنها  يدفع  اأو  نفعاً  نف�سه  اإلى  يجر  من 

�رصراً للتهمة اأي�ساً.
ول �ضك اأن فيه ت�ضابهاً كبرياً بينها، 

والتعليل بالتهمة دليل على ذلك.
والع�رشون  التا�ضعة  امل��ادة  ن�ضت 
ال�رصعية  املرافعات  املائة من نظام  بعد 
على اأنه يجوز رد اأهل اخلربة للأ�ضباب 
التا�سعة  )املادة  الق�ساء:  رد  جتيز  التي 
والع�رشون بعد املائة: يجوز رد اخلرباء 
الق�ضاة،  رد  جت��ي��ز  ال��ت��ي  ل��لأ���ض��ب��اب 
وتف�ضل املحكمة التي عينت اخلبري يف 
طلب الرد بحكم غري قابل للتمييز، ول 
الذي  اخل�ضم  من  اخلبري  طلب  يقبل 

اختاره اإل اإذا كان �ضبب الرد قد وجد 
بعد اأن مت االختيار(.

االأولـــى من  الفقرة  وقــد جــاء يف 
الالئحة التنفيذية لهذه املادة ذكر املواد 
التي ا�ضتملت على الأ�ضباب التي جتيز 
وعدم   )92( امل��ادة  وه��ي  اخل��رباء  رد 
قبولهم وفق املادة )8( من هذا النظام 

)نظام املرافعات ال�رصعية(.
رد  )يــجــوز   :)92( املـــادة  ون�س 

القا�ضي لأحد الأ�ضباب الآتية:
دعوى  لزوجته  اأو  له  كن  اأ-اإذا 

مماثلة للدعوى التي بنظره.
لزوجته  اأو  ل��ه  ح���دث  ب-اإذا 
مع  اأو  اخل�سوم  اأحـــد  مــع  خ�سومة 
زوجته بعد قيام الدعوى املنظورة اأمام 
قد  الدعوى  ما مل تكن هذه  القا�ضي، 
الدعوى  نظر  عن  رده  بق�ضد  اأقيمت 

املنظورة اأمامه.
فيها  له  التي  ملطلقته  كان  ج-اإذا 
اأ�سهاره  اأو  ــه،  ــارب اأق ــد  الأح اأو  ــد،  ول
قائمة  خ�سومة  الرابعة  الدرجة  على 
يف  اخل�سوم  اأحــد  مع  الق�ساء  اأمــام 
تكن  مل  ما  زوجته،  مع  اأو  ال��دع��وى، 
هذه اخل�ضومة قد اأقيمت اأمم القا�ضي 

بق�سد رده.
د – اإذا كان اأحد اخل�سوم خادماً 
موؤاكلة  اعتاد  قد  القا�سي  كان  اأو  له، 
قد  وكان  م�ساكنته،  اأو  اخل�سوم  اأحد 
اأو  الدعوى  رفع  قبيل  هدية  منه  تلقى 

بعده.
اأحد  وب��ني  بينه  كانت  اإذا   _ ه� 
معها  يرجح  مودة  اأو  عــداوة  اخل�سوم 

رد اأهل اخلربة
٭ ن�سمع باأهل اخلربة وهيئة اخلرباء، فمن هو اخلبري وما �سروطه و�سفته، وهل ميكن رده؟ 

وكيف ذلك فقها ونظامًا؟
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عدم ا�ضتطاعته احلكم بدون حتيز(.
ون�س املادة )8( يف عدم قبول قول 
ول  للمح�رشين  يجوز  )ل  اخلربة:  اأهل 
الق�ساة  ــوان  اأع من   – وغريهم  للكتبة 
حدود  يف  يدخل  عمًل  يبا�رشوا  اأن   –
اأو  بهم  اخلا�ضة  الدعاوى  يف  وظائفهم 
اأ�سهارهم  اأو  باأقاربهم،  اأو  باأزواجهم 
هذا  كــان  واإال  الــرابــعــة  الــدرجــة  حتى 

العمل باطاًل(.
وجاء يف الالئحة التنفيذية لهذه املادة 
الأق��ارب   1/8( ون�ضها:  الأق��ارب  بيان 
ــعــة هـــم: الــدرجــة  حــتــى الــدرجــة الــراب
الأول����ى: الآب���اء والأم��ه��ات والأج���داد 
الثانية:  الــدرجــة  علوا،  واإن  واجلـــدات 
والدرجة  نزلوا،  واإن  واأوالدهــم  االأوالد 
اأو  االأ�سقاء  واالأخــوات  االأخــوة  الثالثة: 
الرابعة:  الدرجة  اأو لأم واأولدهم،  لأب 
واالأخوال  واأوالدهــم  والعمات  االأعمام 
واخلــاالت واأوالدهــم، 2/8  تطبق هذه 
الزوجة  اأق��ارب  على  الأرب��ع  الدرجات 
الق�ساة  اأعـــوان   3/8 االأ�ــســهــار،  وهــم 
واملرتجمون،  واملح�رشون،  الكتبة  هم: 
واخل�������رباء، وم����اأم����ورو ب���ي���وت امل���ال 

ونحوهم(.

التوافق:
مما �ضبق قول الفقهاء وما ا�ضتمل عليه 
فكلهما  التوافق،  جلياً  يت�ضح  النظام 
القا�ضي  رد  يحيز  مب  اخل��ب��ري  رد  اأج���از 
املحاباة  لتهمة  جمال  هو  مما  ال�ساهد  اأو 
اأو  ال�ضخ�ضية  امل�ضلحة  اأو  ل��لأق��ارب 

الإ�رشار بالغري، واهلل اأعلم.

د. عبد العزيز حممد احلجيلن
جامعة الق�سيم

)من بحثه املقدم الإحدى 
الندوات العدلية(

الأ�سرار النا�سئة عن التقا�سي
٭ تقدير االأ�سرار النا�سئة عن التقا�سي هل تدخل 

�سمن ال�سلطة التقديرية؟

وظاهراً  واآخ���راً  اأوًل  هلل  احلمد 
وباطناً وبعد:

االإ�سالمية يف  ال�رصيعة  1-عناية 
كلياتها وجزئياتها على حفظ احلقوق 
والعتداء  الظلم  وحت��رمي  و�ضيانتها 
على الآخرين، وقد جاء ذلك مقرراً 

بالأدلة من الكتاب وال�ضّنة.
االأ�ــرصار  عن  التعوي�س  2-اإن 
حيث  من  الإ�ضلم  يف  م�رشوع  اأمر 
ق��ام��ت الأدل�����ة عليه  الأ����ض���ل وق���د 
النبوية  وال�ضّنة  الكرمي  ال��ق��راآن  من 

ال�رصيفة.
3-جواز املطالبة بالتعوي�ض عن 
من  التقا�سي  عن  النا�سئة  ــرصار  االأ�
حيث الأ�ضل وذلك من خلل توجيه 
اأنها تندرج  هذه امل�ضاألة فقهياً، وبيان 
متقرر  الذي هو  الت�ضمني  مبداأ  حتت 

يف ال�رصيعة االإ�سالمية.
املطالبة  بجواز  احلكم  4-تدعيم 
النا�سئة  االأ�ــــرصار  عــن  بالتعوي�س 
بع�س  ذكر  خالل  من  التقا�سي  عن 
الن�سو�س الواردة عن فقهاء االإ�سالم 

يف هذه امل�ساألة.
قرر  قــد  الق�ساء  نــظــام  5-اإن 
اأ�رشار  عن  بالتعوي�ض  املطالبة  مبداأ 
التقا�سي، وقد ات�سح ذلك من خالل 
املواد )80، 215، 236(  ما جاء يف 
من نظام املرافعات ال�رصعية والئحته 

التنفيذية.
بالتعوي�ض  للحكم  ي�ضرتط   -6
عن اأ�رشار التقا�ضي �رشوط ل بد من 

توافرها وهي كما يلي:
يف  املعتربة  ال�����رشوط  اأ(ت��واف��ر 

الدعوى من حيث الأ�ضل.
ب(حتقق ال�رشر.

ج( ح�ضول التعدي.
الأ�ضلية  الدعوى  يف  احلكم  د( 

ل�ضالح من يطالب بالتعوي�ض.
ه�( واقعية اأ�ضباب التعوي�ض.

بن�سو�س  مقرراً  ذلك  جاء  وقد 
يف  ورد  ومــا  ال�رصيعة  فقهاء  بع�س 

نظام املرافعات بهذا اخل�سو�س.
عن  النا�سئة  االأ�ــرصار  7-تقدير 
يدخل  عنها  والتعوي�س  التقا�سي 
للجهة  التقديرية  ال�ضلطة  �ضمن 
الدعوى، وعلى  تنظر  التي  الق�سائية 
تقديره  عــنــد  يــرجــع  اأن  الــقــا�ــســي 
ــعــادة،  وال الــعــرف  اإلـــى  للتعوي�س 
ب��اأه��ل اخل���ربة يف هذا  وال���ض��ت��ع��ان��ة 
ــرراً  ــق ـــك م ـــاء ذل ـــد ج املـــجـــال. وق
ورد يف  وما  الفقهاء  بع�س  بن�سو�س 

نظام املرافعات بهذا اخل�سو�س.
ينفع  اأن  اهلل  اأ�ضاأل  اخلتام  ويف 
لوجهه  خال�ساً  ويجعله  العمل  بهذا 
من  فيه  جاء  عما  يتجاوز  واأن  الكرمي 
اخللل والتق�ضري و�ضلى اهلل على نبينا 
اأجمعني.  و�ضحبه  اآله  وعلى  حممد 

واحلمد هلل رب العاملني.
يو�سف بن �سالح ال�سليم
القا�سي باملحكمة العامة بالفوارة
)من بحثه املقدم الإحدى 
الندوات العدلية(
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عرب  ت��ك��ون  املحاكم  يف  ع���ادة  املتبع  الإج����راء 
اخلطوات التالية: 

حماكم  وهي  املخت�ضة  للمحكمة  اللجوء   -  1
االأحوال ال�سخ�سية اإن وجدت اأو يف املحاكم العامة.
وميكن  ال��دع��وى  �ضحيفة  من���وذج  تعبئة   -  2
احل�ضول عليه عن طريق ق�ضم �ضحائف الدعوى يف 

املحكمة اأو عن طريق موقع الوزارة على الإنرتنت.
االإحـــاالت  ق�سم  طريق  عــن  موعد  اأخــذ   -  3

واملواعيد باملحكمة.
4 - احل�سور يف املوعد املحدد وتقدمي الدعوى 
ح�ضور  ب�ضبط  القا�ضي  ويقوم  م�ضافهة،  اأو  مكتوبة 
ح�سور  اأو  بها،  ف  املــعــرِّ ويــذكــر  املدعية  الــزوجــة 

وكيلها.
5- تذكر املدعية اأن املدعى عليه زوج لها، وعدد 
وتطلب  بينهما  امل�ضمى  واملهر  وج��دوا،  اإن  الأولد 

خمالعتها من زوجها وا�ضتعدادها لبذل العو�ض.
ُخُلقية  عيوباً  زوجها  يف  الزوجة  ادعت  اإذا   -6
في�ضاأل  النكاح وطلبت اخللع،  اأو َخلقية غري عيوب 
ووافق  وجودها  على  �ضادق  فاإن  ذلك  عن  ال��زوج 

على اخللع والعو�س اأجرى القا�سي اخللع بينهما.
7- خمالعته اإذا ادعت الزوجة كره زوجها واأنها 
ل تنقم عليه يف خلٍق ول دين واأنها تبغ�ضه وطلبت 
الزوج  ورف�ض  اإياه،  اأ�ضدقها  الذي  املهر  له  وبذلت 

ذلك هنا 
من  للم�ضلحة  حمققاً  ي��راه  ما  القا�ضي  يجري 

ڇ  ڇ  تعالى:   قوله  لعموم  الزوجني  بني  التحكيم 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک   کک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ        ڈ  ڎ 
اإجراء  اأو   ،  35 الن�ساء:  ڇ  گ  گ   گ  گ          ک 
قالت  حينما  قي�ض  بن  ثابت  ام��راأة  حلديث  املخالعة 
الكفر  اأكره  ولكني  دين  اأعتب عليه يف خلق ول  ما 
يف الإ�ضلم، فقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

اهلل  ر�ضول  قال  نعم.  قالت:  حديقته؟  عليه  اأتردين 
تطليقه   وطلقها  احلديقة  اقبل  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى 
قالت:  حديقته؟  عليه  اأتردين  لها:  )قال  رواية:  ويف 

نعم وزيادة، قال: اأما الزيادة فال(. 
لها  االإ�سارة  م�سائل مهمة يف اخللع جتب  وهناك 

وهي:
يطلب  الزوجة  على  ال��زوج  ادعى  اإذا  الأول��ى: 
ت�سمع دعوى  فال  عليه مهرها،  وترد  تخالعه  اأن  منها 
اإل  اأبغ�ضها،  اإن  طلقها  بيده  لأن  قبله؛  من  اخللع 

ھ  ڇ  تعالى:   لقوله  مبينة،  بفاح�ضة  تاأتي  اأن 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ    
ۈ     ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ   ڭڭ 
ې  ۉې  ۉ  ۅۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

وئ وئ ۇئ ڇ الن�ساء: 19 .
ال��زوج  فاأنكر  اخللع  امل���راأة  ادع��ت  اإذا  الثانية: 
البينة  اأح�����رشت  ف��اإن  ال��زوج��ة،  من  البينة  فتطلب 
فل  البينة  عدمت  اأو  عجزت  واإن  مبوجبها،  فيحكم 
امل��راأة؛  دع��وى  عن  النظر  وي�رشف  ال��زوج  يحلف 
الق�سايا  يف  تدخل  ال  واالأميــان  زوجية  ق�سية  الأنها 
ومل  اخللع  عو�ض  ت�ضليمه  ادعت  لو  الزوجية،لكن 
جتد بينة فلها ميني الزوج على نفي ا�ضتلم العو�ض. 

فاأنكرته  �ضابقاً  خلعاً  ال��زوج  ادع��ى  اإذا  الثالثة: 
الزوجة فتطلب البينة من الزوج فاإن اأح�رشها ثبت 
اخللع بدعواه والعو�ض ببينته، فاإن عجز اأو عدمت 
البينة فله ميني الزوجة على نفي ذلك فاإذا حلفت ثبت 
وقد  الزوجة،  حللف  له؛  عو�ض  ول  بدعواه  اخللع 

جرت اليمني هنا؛ لأن املدعى به حق مايل.
اأو  كله  مــوؤجــاًل  اخللع  عو�س  ي�سح   : الرابعة 

بع�سه.
الدليل االإجرائي يف حماكم االأحوال 
ال�سخ�سية

 اإجراءات رفع ق�سية خلع
٭  ما هي اإجراءات رفع ق�سية خلع، وهل يجري القا�سي االأمر اأم ال بد من حتكيم بني الزوجني؟ 



383 العدد |61 | حمرم 1435هـ    

الطلق  ق�ضية  رف��ع  كيفية  يف  املطلوبة  اخل��ط��وات 
كاالأتي:

حماكم  وهي  املخت�ضة  للمحكمة  اللجوء   -  1
االأحوال ال�سخ�سية اإن وجدت اأو يف املحاكم العامة.
احل�ضول  وميكن  الدعوى  �ضحيفة  منوذج  تعبئة   -  2
عليه عن طريق ق�ضم �ضحائف الدعوى يف املحكمة اأو عن 

طريق موقع الوزارة على الإنرتنت.
اأخذ موعد عن طريق ق�سم االإحاالت واملواعيد   - 3

باملحكمة.
الدعوى  وتــقــدمي  املــحــدد  املــوعــد  يف  احل�سور   -  4
مكتوبة اأو م�ضافهة، ويقوم القا�ضي ب�ضبط ح�ضور الزوجة 

ف بها، اأو ح�سور وكيلها. املدعية ويذكر املعرِّ
5- تذكر املدعية اأن املدعى عليه كان زوجاً لها وت�سري 
اإلى الدخول وعدمه، وعدد االأوالد اإن وجدوا واأن املدعى 
وحالها  وتاريخه  و�ضيغته  الطلق  عدد  وتذكر  طلقها  عليه 

وقت الطلق وتطلب احلكم باإثباته.
املدعية  دعوى  عن  عليه  املدعى  القا�سي  ي�ساأل   -6
وعدمه  والدخول  الزوجية  على  عليه  املدعى  في�ضادق 
ذكرته  ال��ذي  الطلق  عن  ي�ضاأله  ثم  وع��دده��م  والأولد 

املدعية وال يخلو جوابه من حالتني:
اأ - اأن ينكر املدعى عليه الطلق فيطلب القا�ضي من 
اإقرار بخط  اأو  البينة على ذلك، والبينة )�ضاهدان  املدعية 
اخلط  على  عليه  املدعى  وي�ضادق  وتوقيعه  عليه  املدعى 
املوجود  اخلط  اأن  املخت�ضة  اجلهة  لدى  يثبت  اأو  والتوقيع 

والتوقيع للمدعى عليه(، وحينئٍذ يحكم بثبوت الطلق.
يذكر  اأن  فلبد  بالطلق،  عليه  املدعى  يقر  اأن  ب - 
رجعياً  الطلق  كان  ف��اإذا  وقوعه  وتاريخ  و�ضيغته  ع��دده 
العدة  عليها  باأن  املدعية  ويفهم  بثبوته،  القا�ضي  فيحكم 
ال�رشعية، ويبني نوع العدة ومقدارها ح�ضب حالها اعتباراً 
باأن له حق الرجعة  من تاريخ طالقها، ويفهم املدعى عليه 
مادامت املدعية يف العدة، فاإن كانت املدعية خرجت من 
بعقد  اإل  له  حتل  ل  املدعية  باأن  عليه  املدعى  فيفهم  العدة 

خطوات رفع ق�سية طالق
٭ما هي اخلطوات املتبعة يف كيفية رفع ق�سية طلق؟

ومهر جديدين.واأنها بانت منه بينونة �ضغرى.
عن  النظر  في�رشف  بينة  للزوجة  يكن  مل  اإن  ج  - 
بقاء  الأ�ضل  لأن  الطلق.  يف  الزوج  يحلف  ول  دعواها 

الزوجية. 
وهناك م�ضائل يف الطلق نذكرها، وهي:

الرجوع  نزاع يف  الزوجني  بني  يكن  اإذا مل  الأولى: 
اإلى احلياة الزوجية ويرغبان الفتوى يف مو�ضوع الطلق 
العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئا�ضة  اإلى  فيحالن 
القا�ضي  ي�ضبط  اأن  بعد  الفتوى،  ولية  لها  لأن  والإفتاء؛ 
ويبعثه  الغر�ض  لهذا  معد  من��وذج  وف��ق  ال��زوج��ني  ك��لم 

ل�سماحة املفتي العام.
حالياً  ال�سخ�سية  ــوال  االأح حماكم  تخت�س  الثانية: 
يراجع  يطلق  اأن  اأراد  فمن  خ�ضومة  دون  الطلق  باإثبات 
املحكمة ب�ضاهدين مع اإح�ضار عقد النكاح، اأو دفرت العائلة.

الثالثة: اإذا وقع على الزوجة �رصر من زوجها، يتعذر 
طلب  يف  احلــق  لها  كــان  اأمثالهما  بني  الع�رصة  دوام  معه 
الطلق ورفع ذلك للمحكمة، والقا�ضي يقدر ال�رشر وهل 
هو موجب لطلب الطلق اأم هو خلف عابر و�ضوء تفاهم 
ميكن حله وعلجه، لأن ا�ضتدامة احلياة الزوجية اأولى من 
هدمها، عن ثوبان ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم: )اأميا امراأة �ضاألت زوجها طلقاً من غري باأ�ض 

فحرام عليها رائحة اجلنة( رواه الرتمذي وغريه.
عنوان  تو�ضيح  يلزم  الطلق  اإثبات  لإجراء  الرابعة: 
اإدارة  وعلى  املخت�ضة،  املحكمة  لإدارة  وليها  اأو  الزوجة 
اأو  الزوجة  واإب��لغ  العنوان،  �ضحة  من  التحقق  املحكمة 
اأو  للمطلقة  الطلق  �ضك  وبعث  الطلق  بواقعة  وليها 
تثبت  ول  للمطلق،  ال�ضك  من  �ضورة  وت�ضليم  وليها، 

الرجعة اإل باإح�ضار �ضك الطلق الأ�ضلي.
)تعميم رقم 13- ت – 3400 يف 4 - 6 - 1429هـ(
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