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    الملخص: 

إلى جزء  وما يترتب عليها من تطبيقات نظامية. وقد انقسمت الدراسة بداهة، يهدف هذا البحث الى بيان أحكام اإلثبات باليمين

واعتمد في هذه ، عني بالتطبيق القانوني لمسائل اإلثبات باليمين وجزء تطبيقي؛، نظري؛ عني بالتأصيل النظري لهذه المسائل

 الدراسة على المنهج المقارن بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي.

وجاء في المبحث األول ، وبيان األدلة على مشروعيتها، الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم اليمين لغة وشرعا   واحتوت   

كما بينت في المبحث الثاني أقسام اليمين ، وصفتها من هذه الدراسة صيغة اليمين القضائية عند الفقهاء والقانونيين وشروطها

وحاالته ، وأنواعه، إضافة إلى المبحث الثالث الذي بينت فيه المراد بالنكول عن أداء اليمين، القضائية عند الفقهاء والقانونيين

 الفقهاء وتطبيقاته القانونية. عند

وأنَّ ، ويمين المدعى عليه، القضائية عند الفقهاء قسمان: يمين المدعيأهمها: أن اليمين ، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج

ا، اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين يمين  كما أن اليمين عند القانونيين قسمان:، وليست في جانب المدعى عليه دائم 

ونتائجها ، بعد قبول الخصم لها ايجوز للخصم الرجوع عنه وال، فاليمين الحاسمة تعفي من اإلثبات، وأخرى متممة، حاسمة

ويجوز له أن يرجع في ، ويوجهها القاضي وحده، تعفي من االثبات وأما المتممة فال، ويجوز ردها على الخصم اآلخر، محتمة

 يجوز ردها على الخصم اآلخر. وال، وليس لها نتائج محتمة، توجيهها

)الحظت فيها عدة مسائل يوجد بها اختالف  ذاهب الفقهية األربعةوتوصي الباحثة بصناعة دراسة محكمة في: القسامة في الم  

 (.باليمين.ومن الذين يقع عليهم عبء اإلثبات ، اختالفهم في السبب الذي يملك به أولياء القتيل القسامة مثل:، بين الفقهاء

 

 النكول، القضاء، اليمين عند القانونيين، اليمين عند الفقهاء، اإلثبات :الكلمات المفتاحية
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Provisions of Proof by Oath in Islamic Doctrine and Saudi Legal System 

 

Abstract 

The current research aims at stating the provisions of proof by oath and their consequent systematic 

applications. The study is divided into two parts: a theoretical part that is concerned with the 

theoretical establishment of such affairs, and a practical part that is concerned with the legal 

application of proof by oath affairs. The study depends on the comparative method between the 

Saudi system and the Islamic Doctrine. 

The study includes a preface providing the linguistic and Sharia concept of oath, and and its 

legitimacy. The first topic of this study included the legal oath formula according to jurists and legal 

experts, its conditions and description. The second topic included sections of the judicial oath of 

jurists and legal scholars. The third topic included the meaning of renouncing an oath, its types, and 

cases according to jurists and its legal applications. 

The researcher recommends conducting a detailed study on qasama “Giving Oaths in case of 

murder” according to the four schools of jurisprudence (I noticed several issues in which there are 

disagreements between jurists, such as their disagreement in the reason for which the guardians of 

the murdered person have the right to provide qasama, and who bears the proof by oath.). 

Study Main Findings: The legal oath for jurists is divided into two sections: the defendant oath and 

the plaintiff oath, and the oath is legislated in the stronger part and not always the part of defendants. 

The oath for legal experts is divided into two sections: decisive oath and suppletory oath. The 

decisive oath is exempted from proof, and the opponent is not allowed to retract it after being 

accepted, and its results are definite, and it may be redirected to the other opponent. As for the 

suppletory oath, it is not exempted from proof, and it is directed by the judge only and he can retract 

it as well. It has no definite results and it can't be redirected to the other opponent. 

Keywords: Proof, Oath according to Jurists, Oath according to Legal Experts, Jurisdiction, Refusal  
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 المقدمة. 1

وعلى آله ، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، شرف األنبياء والمرسلينأوالصالة والسالم على ، الحمد هلل رب العالمين    

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.ومن ، الميامينالُغر  وصحبه

 أما بعد:

وخْلقه سبحانه عدل ال ، فاهلل تعالى هو العدل، ويحفظ حقوقهم، ن الشريعة اإلسالمية جاءت بكل ما يحقق العدل بين الناسإف    

 عدل في أحكامه ال شطط فيه وال قصور. ، وشرعه صدق في أخباره، تفاوت فيه وال فطور

 (2) .)إذا قلتم فاعدلوا( :وقال، (1) )إن هللا يأمر بالعدل(نزيله:قال هللا سبحانه في محكم ت

ا: بيان ما يحصل به   لإلثبات وسائل الشريعة السمحة جعلتقد و، القضائياإلثبات ومن وسائل تحقيق العدل المأمور به شرع 

 المبطلين دماء أقوام وأموالهم.أو ادعاء ، وضياع أصحابها، وتحول دون اختالط الحقوق، وتبرز صاحبه، الحق تجلي، عديدة

لو يعطى  :)عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالف، باليميناإلثبات  :من بين هذه الوسائل 

 (3) (.ولكن اليمين على المدعى عليه، الناس بدعواهم الدعى ناٌس دماء رجاٍل وأموالهم

ويصل الحق إلى مستحقيه عند اشتباه ، دفع الباطلفبها يُ ، ووسائله القضائياإلثبات طرق  أهمشك فيه أن اليمين من  ومما ال     

فإنَّ الرجل قد يقتطع بيمينه حقَّ ، يتقي هللا ويراقبه أنيؤدي اليمين  يطلب منه اليمين وينبغي على من، األمور واختالط البينات

ا، ما ليس له بحوزةفيفرح ، غيره ا وحرام  :) إن الذين يشترون بعهد هللا وتعالى قال سبحانه، ولكن هللا له بالمرصاد، ويتأبط جمر 

 (4) .(أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم ا قليال  وأيمانهم ثمن  

نصيب  ال بأنهم ؛هللا عقوبتهم فبين، دمهأو  مال معصوم ليقتطع بها فاجرة من حلف على يمين عموم االسم الموصول يدخل فيو

 وال، الدنيا على رضا ربهم هموإيثار، أنفسهملتقديمهم هوى  ؛اا عليهم وسخط  وال يكلمهم هللا يوم القيامة غضب  ، لهم من الخير

وعذاب ، السخط والحجابوهو عذاب ، واألبدانأي موجع للقلوب  ؛ليمأعذاب  ولهم، عيوبهميزيل  وال، رهم من ذنوبهميطه  

 .(5)  من هذا الوعيدشد عقوبة ونكاال  أفليس هناك ، جهنم

وأقسام ، وصفتها، وشروطها، تهاصيغو، مفهوم اليمين القضائيةبيان: ، باليمين(اإلثبات )أحكام  هذا البحث ثنايا فيسيأتي و    

 وتطبيقاته، وحاالته عند الفقهاء، المراد بالنكولبينت فيه األخير المبحث ثم ، القانونيينعند و، اليمين القضائية عند الفقهاء

 .القضائية

                                                           
 (09: )آية، النحل( سورة 1)

 (152: )آية، األنعام( سورة 2)

رقم الحديث  ،كتاب األقضية، باب اليمين على المدعى عليه ،م 2992، 1ط، الرياض، طيبةدار  ،بن الحجاج النيسابورى مسلم، مسلم( صحيح 3)

  818ص، 1111

 (11) آ ية:، ( سورة آل عمران4)

 135ص ،م 2999، 1، ط بيروت ،الرسالة مؤسسة، السعديالرحمن بن ناصر  عبد، المنان( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم 5)
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 أهمية الموضوع:. 1.1

ومل ته السمحاء؛ فإن نزاع ، ففيه تطبيق لشريعة هللا الغراء، تنفى الدعاوى الباطلة أو، الحقوقالذي به تثبت اإلثبات أنه يتعلق ب -

 أو نفيه. ، الناس فيما بينهم ال يخرج عن دعوى حق

فإذا ، إلثبات دعواه ألن القاضي يطالب المدعي بالبينة ؛أو نفيه، اليمين القضائية إحدى وسائل إثبات الحق المتنازع فيه كون -

 ال، فيها هذه اليمين مواضع معينة ترد   بيد أن هناك، وهذا هو األصل، النافي للدعوى عليه باليمين ىطالب المدع، تعذرت

 .اإللمام بهامن لباحث أو القانوني ل مناص

 باليمين في القضاء.اإلثبات أهمية بيان تطبيقات  -

 يترتب عليها من أحكام دنيوية وأخروية. ، وماشأنها وعظيم، اإلسالميةبيان منزلة اليمين في الشريعة  -

 أسباب اختيار الموضوع:. 2.1

 ما تقدم في أهمية الموضوع. -

فيه الوازع  ، وضعفوالخصوماتفي هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى  السيما، باليميناإلثبات الحاجة إلى معرفة أحكام  -

 الديني.

 يترتب عليها من تطبيقات نظامية)قانونية(. وما، األحكامرفع زيادة الوعي والتثقيف بهذه  -

 النزاع.رغبة الباحث في تقوية الملكة الفقهية والقضائية في هذا البحث الذي تدور عليه كثير من مسائل  -

 مشكلة البحث:. 1.1

، عليه ىا على يمين المدعي ويمين المدعلدى الباحثين والقانونيين فيما يترتب قضائي   الحاصل تكمن مشكلة البحث في اللبس   

 نكول عن اليمين.لحاجة لمعرفة التطبيقات القانونية لال ، وكذلكالحاسمةالفروق بين اليمين المتممة واليمين  وماهية

 سنتعرف عليه ونبين أبعاده في جانبي الوعي والتطبيق النظامي من خالل هذا البحث. وهذا ما

 تساؤالت البحث:. 1.1

 تطرح هذه الدراسة عدة تساؤالت: 

 ما المراد باليمين القضائية؟ -

 ما مدى مشروعية اليمين القضائية؟ -

 عليه؟ ىالمدع ، ويمينالمدعيا على يمين ما اآلثار المترتبة قضائي   -

 ما الفروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة؟ -

 لمراد بالنكول عن أداء اليمين؟اما  -
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 ما اآلثار المترتبة على النكول في القضاء؟ -

 نطاق البحث. 5.1

 المملكة العربية السعودية النطاق المكاني:

 أحكام اإلثبات باليمين النطاق الموضوعي:

 القانوني السعودي""في الفقه اإلسالمي وفي النظام 

 النطاق المرجعي:

 القران الكريم واألحاديث النبوية الصحيحة -

 الكتب الفقهية والقانونية -

 النظام القضائي في السعودية -

 منهج الدراسة: . 1.1

: أساليب البحث: ألتزم في بحثي باألساليب التالية:  أوال 

 من خالل إرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولها.، يةاألسلوب التأصيلي: وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كل -1

 األسلوب المقارن: وذلك باتباع المنهج المقارن بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي. -2

 ووجه الشاهد منها.، األسلوب التطبيقي: وذلك بذكر األحكام القضائية -3

 ثاني ا: إجراءات البحث: في إعداد البحث سأتبع الخطوات اآلتية:

 المادة العلمية من مصادرها األصلية.جمع  -1

 صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضح. -2

 العناية بالتعريف باأللفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. -3

 وتوثيق اآلراء واألفكار ونسبتها إلى أصحابها.، توثيق النصوص والمنقوالت من مصادرها األصلية -4

 مع الحكم عليها إن وجد.، ج األحاديث واآلثار من مصادرهاوتخري، عزو اآليات القرآنية الكريمة -5

 وعالمات الترقيم المتعارف عليها.، االلتزام بقواعد الكتابة العربية -2

 وتوثيقها في حاشية البحث.، ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى وجدت -1

 أراها مفيدة. والتوصيات التي، وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث -8

 وضع عالمة التنصيص )"( عند النقل النصي. -0

 وفق ا لما هو مدون على الكتاب.، االلتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة األولى -19

  حائل.ومتطلبات جامعة ، االلتزام بمنهج البحث العلمي -11

 خطة البحث: . 1.1
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، والدراسات السابقة، وتساؤالت البحث، ثومشكلة البح اختياره،وأسباب ، يتألف البحث من مقدمة؛ تضمنت أهمية الموضوع

 ومنهج البحث.، ونطاق التطبيق

ا و التمهيد:  واألدلة على مشروعيتها.، تضمن تعريف اليمين لغة وشرع 

ا. المطلب األول:  تعريف اليمين لغة وشرع 

 تعريف اليمين في اللغة. الفرع األول:

 ين في الشرع.تعريف اليم الفرع الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين. المطلب الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين من القرآن الكريم. الفرع األول:

 األدلة على مشروعية اليمين من السنة واإلجماع. الفرع الثاني:

 صيغة اليمين القضائية وشروطها وصفتها. المبحث األول:

 صيغة اليمين. المطلب األول:

 شروط اليمين. الثاني:المطلب 

 المطلب الثالث: صفة اليمين القضائية.

 أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء والقانونيين. المبحث الثاني:

 المطلب األول: أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء.

 يمين المدعى عليه. الفرع األول:

 يمين المدعي. الفرع الثاني:

 قضائية عند القانونيين.المطلب الثاني: أقسام اليمين ال

 اليمين الحاسمة. الفرع األول:

 اليمين المتممة. الفرع الثاني:

 الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة. الفرع الثالث:

 وتطبيقاته القانونية.، وحاالته عند الفقهاء، وأنواع النكول، المراد بالنكول عن آداء اليمين المبحث الثالث:

 والحاالت التي يقضى فيها بالنكول عند الفقهاء.، أنواع النكول، بالنكول المراد ب األول:المطل

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 

 

      
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        85 

 ISSN: 2706-6495 

 
 التطبيقات القضائية للنكول عن اليمين. المطلب الثاني:

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 :الدراسات السابقة. 2

 ومحركات، الجامعات ومكتبات، العامةتخص هذا الموضوع في فهارس المكتبات  فيما كتب من بحوث والتقصي بعد البحث   

؛ باليميناإلثبات  أحكام)وفق خطته ، الموضوع من الجانب الذي قمت ببحثه هذا يحمل دراسة ابحث   أجدلم  = البحث اإللكترونية

 وهي:، دراسات التي تقارب موضوع هذا البحثوجدت بعض ال أننيبيد ، والنظام القانوني السعودي(، اإلسالميمن ناحية الفقه 

-شعبة القضاء-)رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه والتشريع اإلسالميأحكام النكول عن اليمين في الفقه  -1

 .األردنية ، الجامعةمحمودروحي يونس  .، للباحثم1088، كلية الشريعة(

الرجوع  وحكم، النكولحقيقة  ، وبينوشروطه، وأقسامه، النكولتحدث فيه عن تعريف  :األول؛ ثالثة فصول منبحث هو و

الحقوق التي يقضى فيها  :والفصل الثالث. ذلك كلٍّفي ، وأدلةبالنكولالقضاء  في حكمالعلماء  أقوال :وفي الفصل الثاني. عنه

 بالنكول.

بينما البحث الحالي تضمن مباحث زائدة منها: ، النكول وأحكامهوتغاير هذه الدراسة البحث َالحالي في كونها اقتصرت على 

 الجانب الفقهي والنظامي. من، الحاسمة واليمين المتممة وأحكام اليمين، وحاالتها عليه ىعي والمدعدأحكام يمين الم

 .األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم ، الشنقيطي عبد هللامحمد  أ.د.، م2999، دراسة فقهية مقارنة ؛اليمين القضائية -2

وذكر ما انفرد به المذهب ، اليمين أنواعو، اإلثباتبه في  وما تتميز، تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم اليمين القضائية 

 ه.صيغولليمين  أنواعٍ  المالكي من

بذكر بينما البحث الحالي زاد ، لليمين القضائيةخصت بالدراسة الجانب الفقهي  أنهاالخالف بين هذه الدراسة والبحث الحالي: و

 . الفقهية المذاهبسرد أقوال أهل الراجح فقط دون اإلسهاب في  مع ذكر، الجانبين الفقهي والقانوني مناليمين القضائية  أحكام

 أم جامعة، المورقي عبد ربهمحمد  أ.د.، م2918، وتطبيقاتها القضائية، المتداعيين شبهة   أقوىقاعدة اليمين على  -3

 القرى.

القواعد  أهمهذه القاعدة من  أنوبين الباحث ، شبهة( المتداعيين أقوى)اليمين على  تتمحور هذه الدراسة حول القاعدة القضائية

البينة على المدعي )بقاعدة  واالرتباطعميقة الصلة  هانأو، اإلثباتالقضائية في مرحلة تعيين الطرف الذي يقع عليه عبء 

 .أصلهبوهي عالقة فرع  (أنكرواليمين على من 

 يلي: ما أبرزهااختتم دراسته بنتائج من  اوأخير  ، بعد ذلك تطبيقات قضائية على هذه القاعدة أوردثم 

 .والخالف في تفاصيل الوقائع التي تستخرج على هذه القاعدة، ليس في هذه القاعدة خالف*
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ويكون حكمه ، يرفع عنه اللبس أنبه يستطيع القاضي  إذا، عليه ىمدار القضاء وعموده على تمييز القاضي المدعي من المدع *

 ا على سنن قويم.جاري  

ا في ، أن هذه الدراسة اقتصرت على دراسة القاعدة الفقهية المذكورة دراستي عنه اختلفت بينما توسع بحثي ليشمل ما ذكر مرار 

 .السالفتين الدراستين

 وقد انتفعت بهذه الدراسات كلها في التأطير النظري لهذا البحث.

 

 هيد:التم

 االمطلب األول: تعريف اليمين لغة وشرع  

 تعريف اليمين في اللغة:: الفرع األول

 (1)ذلك من اليد اليمنى"وكل ، واليمين: الحلف، واليمين: القوة، "الياء والميم والنون: كلمات من قياس واحد؛ فاليمين: يمين اليد

 (2)والقدرة. القوة  :المراد باليمين هنا قوله تعالى:)ألخذنا منه باليمين(في ف

 البحث.وهذا المعنى األخير هو المراد بهذا ، (3) بمعنى الحلف والقسم "اليمين"و

 (4)صاحبه. ألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين  ؛امجاز   اسمي الحلف يمين  و

 الشرع:تعريف اليمين في  الفرع الثاني:

 ؛المعنىمن حيث  متقاربة إال أنها، عديدة عرف الفقهاء اليمين بتعريفات

 (5) "عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك". الحنفية: عرففقد 

 (6) "تحقيق ما لم يجب بذكر اسم هللا أو صفته". المالكية بأنها: وعرفها

 (7) الشافعية: "تحقيق األمر أو توكيده بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاته". عندو

 

                                                           
 158ص، 2ج، م1010، د.ط، ، د.مالفكر ، دارالرازيفارس  ، أحمداللغةمقاييس  (1)

 (       45آية)، الحاقة سورة (2)

   511-522ص، 13ج، م2990، طبعة جديدة، بيروت، دار الكتب العلمية، نصاريجمال الدين ابن منظور األ، ( لسان العرب3)

  221ص، م1081، د.ط ، د.م، مكتبة لبنان، بن محمد الفيومي أحمد، الكبير( المصباح المنير في غريب الشرح 4)

 191ص، 3الجزء، م1805،  1ط، القاهرة، بوالق، الزيلعيبن علي  عثمان، الدقائق( تبيين الحقائق شرح كنز 5)

  3ص، 3ج، م1080، د.ط ، بيروت، دار الفكر، بن أحمد عليش محمد، خليل( منح الجليل شرح مختصر 2)

، 11ج، م1001، الثالثة، عمان-دمشق-بيروت، المكتب اإلسالمي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ( روضة الطالبين وعمدة المفتين1)

             3ص
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 (1) م على وجه مخصوص".: "توكيد الحكم بذكر معظَّ فعرفوها بأنها الحنابلةوأما 

 :وعرفها الدكتور محمد الشنقيطي بأنها

 (2) .في مجلس الحكم بعد الطلب"، أو نفيه بلفظ: هللا وكيد ثبوت الحقت"

لم ف، الفقهي النظري ألن التعريفات السابقة عرفت اليمين بمعناه موضوع البحث؛ الذي يالمسوأرى أن هذا التعريف هو    

 مفهوم اليمين القضائية.تذكر 

 :النظام ليمين فيا فترى الباحثة أن، من تعريفات لليمين اما ذكرت سابق  بناء على و

 .هأو نفي، إلثبات حق ؛في مجلس القضاء، تعالىتقوية جانب أحد المتداعيين بالحلف باهلل 

 األدلة على مشروعية اليمين المطلب الثاني:

 األدلة على مشروعية اليمين من القرآن الكريم: الفرع األول

قال تعالى: )وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيال إن هللا يعلم ما  -

 (3) .تفعلون(

 :اآليةوجه الداللة من 

، بعد ما شددتم األيمان على أنفسكم، وال تخالفوا األمر الذي تعاقدتم فيه األيمانأي: ، )وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها(

يعلم ما   :أي)إن هللا يعلم ما تفعلون( :ثم ختم اآلية بقوله تعالى، فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها

ون فيها أم ، واأليمان التي تؤكدونها على أنفسكم، واألحالف، تفعلون في العهود التي تعاهدون هللا من الوفاء بها أتبر 

فالنهي عن نقض  (4)وهو مسائلكم عنها وعما عملتم فيها.، ذلك كله عليكم محصٍ ، تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم

 والوفاء بها واجب.، نقضها حراماأليمان بعد توكيدها يدل على أن 

 (5)(. وقوله تعالى: )ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان -

 

 

                                                           
  51ص، 8ج، م1001 ،1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراهيم بن محمد ابن مفلح، المقنع( المبدع في شرح 1)

 128ص، م2921 3ط، الرياض، الجمعية العلمية القضائية السعودية، الشنقيطي عبد هللامحمد ، (  تعارض البينات في الفقه اإلسالمي2)

 (                     01آية: )، النحل سورة (3)

                        338ص، 14ج، م2991، 1ط، القاهرة، هجر دار، التركي عبد هللات ، محمد بن جرير الطبري، البيان عن تأويل آي القرآن( جامع 4)

 (    80آية: )، المائدة سورة (5)
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 :وجه الداللة من اآلية

 )ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان(

، الحالف بالقصد والنية وهو كاذب فيهاأن اليمين التي يحلفها فيدل على ، : بما صممتم عليه منها وقصدتموه وأنتم حانثون فيهاأي

 (1)النار. تغمس صاحبها في  ؛وهي التي يسميها الفقهاء باليمين الغموس، الشديد من هللا تعالى ويستحق العذاب، فهو مؤاخذ بها

 األدلة على مشروعية اليمين من السنة واإلجماع: الفرع الثاني

 السنة: -

 (2). "ال ومقلب القلوب  "كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم  :قال رضي هللا عنهما: عن ابن عمر

 :من الحديث وجه الداللة

ي صلى هللا عليه وسلم حيث كانت عادته أن يحلف بأسماء هللا بوبيان كيف كانت يمين الن، يدل الحديث على مشروعية اليمين

كما ذكر ابن ، النبي صلى هللا عليه وسلم في يمينه كان يواظب عليهاوهناك أربعة ألفاظ ، وما يدل على أفعاله سبحانه، وصفاته

وثانيها: ال ، يمأوبعضها بلفظ ، وبعضها بلفظ أما، يبدأ بعضها بلفظ ال، نفس محمد بيدهالذي و، أحدها: والذي نفسي بيده، حجر

 (3)الكعبة. ورب  ورابعها:، ثالثها: وهللا، ومقلب القلوب

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناٌس دماء  عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:)ن ابن عباس رضي هللا عو -

 (4)(. ولكن اليمين على المدعى عليه، رجاٍل وأموالهم

 :من الحديث وجه الداللة

فُجعلت ، بما تثبته البينات ماوإن  ، بمجرد الدعوى ال يكون الحكموأن ، وحفظ الحقوق، صيانة الدماءوجوب الحديث نص على 

ا للشكاليمين   ولفتيل المنازعة.، في جانب أقوى المتداعيين؛ قطع 

 :اإلجماع -

 (5).وثبوت أحكامها"، "أجمعت األمة على مشروعية اليمين

 

                                                           
 228ص، 4ج، م1001، 1ط، القاهرة، دار نهضة مصر، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1)

 ، باب كيف كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ، م2912،  1ط، القاهرة، التأصيل دار، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (2)

   329ص، 8ج، 2232رقم الحديث، كتاب األيمان والنذور 

        522ص، 11ج، م1310،  1ط، بيروت، المعرفة دار، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ( فتح الباري شرح صحيح البخاري3)

رقم ، كتاب األقضية ، باب اليمين على المدعى عليه، م2992،  1ط، الرياض، طيبة دار، الحجاج النيسابورىمسلم بن ، ( صحيح مسلم4)

         818ص، 1111الحديث

 481ص، 0ج، م1028، د.ط ، القاهرة، القاهرة مكتبة، عبد هللا بن محمد بن قدامة، المغني (5)
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 صيغة اليمين القضائية وشروطها وصفتها :المبحث األول

 صيغة اليمين المطلب األول:

مثل: والذي ال ، كثيرة ليميناوصيغ ، أو صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، وحده (هللالفظ الجاللة )ذكر اليمين ال تنعقد إال ب   

، والرحيم، والرحمن، واليمين بأسمائه سبحانه وتعالى مثل قول الحالف: وهللا، والذي نفسي بيده، والذي أعبده، إله غيره

واليمين بصفات هللا تعالى مثل قول ، وفالق اإلصباح، وباسط الرزق، والبصير، والسميع، والرب، والرازق، والبارئ، والخالق

 (1)والقرآن. ، وكالم هللا، وعلم هللا، وكبرياء هللا، وقدرة هللا، وعزة هللا، وجالل هللا، الحالف: وعظمة هللا

 .صفاتهصفة من أو ، أو بأحد أسمائه الحسنى، وحده إذن فاليمين ال تنعقد إال باهلل تعالى

، وهو يسير في ركب، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب أن، عنهمابن عمر رضي هللا  عبد هللاعن ف   

 (2)ليصمت. ا فليحلف باهلل أو من كان حالف  ، فقال: أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يحلف بأبيه

، يء يقتضي تعظيمهألن الحلف بالش ؛وأنه ال يجوز الحلف إال باهلل، حرام منهي عنهالحلف بغير هللا  أن :فيستفاد من هذا الحديث

 وحقيقة العظمة ال تكون إال هلل سبحانه وتعالى.

فإذا أعد القاضي صيغة اليمين ، يسمعه من الخصمين ثر ماإعلى ، تحدد باجتهاد من القاضي القضائية النظامية اليمين صيغةو

 في، ويجب على القاضي تدوين صيغة اليمين، دائهاأبة الحلف الكاذب وذلك قبل فه من عاقعرضها على الخصم وخو  ، الالزمة

 ويعد حلف األخرس باإلشارة إذا كان ال يُجيد الكتابة.، وصكها القضية ضبط

 في المادة الحادية عشرة بعد المائة والئحته التنفيذية: نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي وهذا ما

وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين ، إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها "يجب على من يوجه

ا  ويعد حلف األخرس بإشارته المفهومة إن كان ال يعرف الكتابة".، الالزمة شرع 

 الالئحة:الفقرة الرابعة من 

وعليها ، من عاقبة الحلف الكاذب -شفاهة  –وخوفته ، الخصمعرضتها على ، إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين الالزمة 111/4

 تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.

 القضائية شروط اليمين المطلب الثاني:

                                                           
     5-4ص، 19ج، م1083،  2ط ، بيروت-دمشق، المكتب اإلسالمي، الحسين بن مسعود البغوي، ( شرح السنة1)

 ، 8ج، 2253رقم الحديث، باب ال تحلفوا بآبائكم ، م2912،  1ط، القاهرة، التأصيل دار، محمد بن إسماعيل البخاري، ( صحيح البخاري2)

  328ص
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 يشترط في اليمين في مجلس القضاء عدة شروط منها: 

 .امختار   عاقال   ابالغ   اأن يكون الحالف مسلم   -1

 المدعي. حقَّ  امنكر  أن يكون المدعى عليه  -2

بعد إال للمدعى عليه  بمعنى أنه اليصح تحليف القاضي، فيطلبها القاضي من الخصم ، أن يطلب الخصم اليمين من القاضي -3

 طلب المدعي.

 )مثل: حد الحرابة والردة..(.:والحدود، كالعبادات ؛أال تكون في الحقوق الخالصة هلل -4

 .ونحوها، والفيء من اإليالء، والرجعة، والنكاح، فال توجه اليمين في النسب، اإلقرار بهاأن تكون في الحقوق التي يجوز  -5

 (1)أن يعجز المدعي عن إحضار البينة.  -2

فلو كان ، فيها أو الوكالة تصح النيابة ال اليمين أنوالمقصود ، إليهأي متعلقة بشخص من وجهت  ؛أن تكون اليمين شخصية-1

 (2)الوصي. الولي أو يمين  قبلفال ت ؛يكلفا أن إلى األمرووقف ، لم يحلفا =امجنون   أو، االمدعي عليه صغير  

 المطلب الثالث: صفة اليمين القضائية

أن البينة بعد اليمين تثبت  :ومعنى ذلك. وال تُسقط الحق، تقطع الخصومة ؛القضائية اليمينباليمين القضائية من حيث االحتكام 

 الكاذبةاليمين  أي :واليمين الفاجرة، (اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلةرضي هللا عنه: ) قال عمر بن الخطاب. الحق

ولكن ، يحلف كاذبا   قدالشخص ألن  ؛شهادة الشهود العدول المتمثلة في الحجة الصحيحة القوية: أي والبينة العادلة، الظالمة

 (3)أولى. فرد اليمين الكاذبة ، الشهود العدول ال يشهدون زورا  

ويستنبطه من وقائع ، وتدل عليه القرائن عنده، حسب ما يراه، أو يَُحلِّف المدعي، ويجوز للقاضي أن يَُحلِّف المدعى عليه

 فإذا لم تكن، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ ألن األصل براءة الذمة إال ببينة، وتصرفات المتداعيين وأحوالهم، الدعوى

 (4اكتفى منه باليمين.")

بينما في نفي فعل ، اونفي   اوهذا في حال فعل نفسه إثبات  ، ونفي العلم، فصفتها تكون على البت)القطع( ؛األداءمن حيث  وأما    

 (5)الفقهاء. وذلك باتفاق ، غيره ال تكون إال على سبيل نفي العلم

 :على هذه الشروط التنفيذية مواده ولوائحهوفق نظام المرافعات ونص 

                                                           
  252ص، 5ج، م2990،  1ط، الرياض، بيت األفكار الدولية، محمد إبراهيم التويجري، قه اإلسالمي( موسوعة الف1)

 198ص، م2990،  1ط، عَمان، الحامد دار، جميل فخري ناجم، ( اليمين القضائية2)

 ١٦٤ص، 12ج، م 2993،  1ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، محمد صدقي الغزي، ( موسوعة القواعد الفقهية3)

           252ص، السابق، محمد ابراهيم التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي( 4)

 2921ص، 8ج، م2998،  4ط، دمشق، الفكر دار، وهبة بن مصطفى الزحيلي، ( الفقه اإلسالمي وأدلته5)
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ما لم يكن هناك ، وال اعتبار لهما خارجه، ال تكون اليمين وال النكول عنها إال أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء. 1

 (1)ذلك. نص يخالف 

 :(من نفس النظام5\51في)وضحالم :الذي يخالفالنص المقصود بتوضيح: 

ويشعر بوجوب حضوره ألداء ، فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغإذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى 

 (2).وسوف يقضى عليه بالنكول، ناكال   وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدَّ ، اليمين

 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع ال عالقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.. 2

 الخصم دون إذن الدائرة. ال يعتد باليمين التي يحلفها .3

 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. .4

 (3)ذلك. ولو لم يطلب الخصم ، للدائرة أن توجه يمين االستظهار وما في حكمها ألحد الخصمين عند االقتضاء .5

أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه ، أدائهاإال إذا قرر تنازله عن حضور ، يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها. 2

 )4) بالجلسة.

 المطلب األول: أقسام اليمين القضائية عند الفقهاء

 ى عليهيمين المدع الفرع األول:

 :متقاربة المعنى، عرف الفقهاء المدعى عليه بتعريفات عديدة

وعند المالكية: "من اقترنت دعواه  (5)". فقد عرف الحنفية المدعى عليه بأنه: "من إذا ترك الجواب يجبر عليه 

أضف إلى ذلك تعريف الحنابلة للمدعى  (7كما عرف الشافعية المدعى عليه بأنه: "من يتمسك بالظاهر".) (6بالمرجح".)

 (8وإذا سكت عن الجواب لم يترك".)، عليه بأنه: "الذي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه

 :األصليةاليمين  -

ولها عدة ، الفقهية وهي محل اتفاق بين جميع المذاهب، بناء على طلب المدعي، عليه التي يلزمه القاضي بهاهي يمين المدعى 

 مسميات منها:

                                                           
 المادة الثانية عشرة بعد المائة ، هـ  22/91/1435 ،(1رقم)م|، ( نظام المرافعات الشرعية1)

 لمادة السابعة والخمسين 5الالئحة التنفيذية فقرة  السابق،نفس النظام  (2)

 للمادة الحادية عشرة بعد المائة. 1، 2، 3، 5الالئحة التنفيذية فقرة، نفس النظام السابق (3)

 المادة الخامسة عشرة بعد المائة، ( نفس النظام السابق4)

 224ص، 2ج، م1082، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مد الكاسانيمسعود بن أح، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5)

 398، ص، 8ج، م1080، د.ط، بيروت، الفكر دار، محمد بن أحمد عليش، خليل ( منح الجليل شرح مختصر2)
 251ص ، 2ج، م1001، 1، طبيروت، دار االرقم بن أبي االرقم، محمد بن محمد الغزالي، الوجيز في فقه اإلمام الشافعي( 1)
      384ص، 2ج، م1083، د.ط، بيروت، عالم الكتب، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع( 8)
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 .تدفع ادعاء المدعي ألنها اليمين الدافعة؛

 .وتسقط الدعوى، ترفع النزاع والرافعة؛ ألنها

 (1)لوجوبها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي. الواجبة؛و

 يمين المدعي الثاني:الفرع 

 :عرف الفقهاء المدعي بعدة تعريفات

"من عريت دعواه عن مرجح غير  كما عرفه المالكية بأنه:، (2)"من إذا ترك الخصومة ال يجبر عليها" :بأنه الحنفيةفعرفه 

يطالب غيره بحق يذكر "من  وعرفه الحنابلة بأنه:، (4)". "من يتمسك بخالف الظاهر وعرفه الشافعية بأنه:، (3)". شهادة

 (5)". وإذا سكت عن الطلب ترك، استحقاقه عليه

 واالستظهار(، كذلك أيمان القسامة، واليمين المردودة، )اليمين المكملة درج تحت يمن المدعينوي

 :اليمين المكملة -1

وطلب هذه اليمين من المدعي ال يكون إال من ، وتكون في المال ونحوه، وهي اليمين التي يؤديها المدعي مع الشاهد الواحد

 (6)القاضي. 

 :اليمين المردودة -2

 (7)ليحلف. المدعي  إلىفيردها القاضي ، األصليةوهي اليمين التي تكون بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين 

 :أيمان القسامة -3

وفي الخطأ يستحقون بها ، خالف في ذلكويستحقون بها في العمد القود أو الدية على ، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم

 8))الدية. 

 .وقال بها أصحاب المذاهب األخرى في الجملة، خالف فيها الحنفية، من أنواع يمين المدعيالسابقة "الثالثة " األنواعوهذه 

، )اليمين المكملة( حيث منعوا القضاء بالشاهد واليمين، تتوجه على المدعي ال أن اليمينكونهم يرون لوخالف الحنفية هنا 

 عى عليهم.القسامة على المد أيمانكذلك أوجبوا و، واليمين المردودة

                                                           
 84ص، م2999، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الشنقيطي عبد هللامحمد ، اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة (1)

 224ص، 2ج، سابق، مسعود بن أحمد الكاساني، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع2)

 398ص، 8ج، سابق، محمد بن أحمد عليش، ( منح الجليل شرح مختصر خليل3)

 251ص، 2ج، سابق، محمد بن محمد الغزالي، ( الوجيز في فقه اإلمام الشافعي4)

 384ص، 2ج، سابق، منصور بن يونس البهوتي، ( كشاف القناع عن متن اإلقناع5)

 84ص سابق،، الشنقيطي عبد هللامحمد ، اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة( 2)

 نفس المرجع السابق (1)

 21ص، 2ج، سابق، منصور بن يونس البهوتي، ( كشاف القناع عن متن اإلقناع8)
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، )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( -عليه الصالة والسالم  -وهو قوله ، على ذلك بالحديث المشهور واستدلوا

ن نص فإا يض  أو، ال يكون شيء من األيمان على المدعيفينبغي أن ، على المدعى عليه جنس اليمين النص جعل كل بانوعللوا 

 (1ودور المدعى عليه نفي الدعوى المتوجهة عليه باليمين.)، بينته إثباتالحديث يؤكد أن دور المدعي 

 أقوىن اليمين تشرع في جانب أل المدعى عليه؛ أحوالفي جميع  اأن الحديث ليس عام   : باستداللهم بالحديث نع ويجاب

 اشاهد   أقام إذا ؛وكذلك المدعي، جعلت اليمين في جانبه(قرينة تثير الظنجانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث)و، المتداعيين

ليس بعام في جميع األحوال؛ ألن المراد على  فحقيقة األمر نص "البينة على المدعي"، فحلف معه وقضي له، فإنه قوي جانبه

، الدعى رجال دماء قوم وأموالهم(، حجة له سوى الدعوى كما في قوله: )لو يعطى الناس بدعواهموهو من ال ، المدعي المعهود

 (2) في هذا الحديث.فليس داخال  ، فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه

ليست خاصة و، المتداعيين أقوىن اليمين تشرع في جانب أل ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ :الراجح أنرى أو    

 .ابجانب المدعى عليه دائم  

 :يمين االستظهار -4

، ونحوهما، والغائب، كالميت ؛يمكنه الدفع عن نفسه لحفظ مال من ال اوهي اليمين التي يحلفها المدعي مع بينته التامة احتياط  

ويمين ، االستبراء عند بعض الفقهاءويمين ، وتسمى يمين القضاء، بعد ثبوته يستظهر بها الحق التامة سالمة البينةلتأكد من لو

 (3)بها. هو في بعض الجزئيات المتصلة فوإن وجد بينهم خالف ، وقال بها أصحاب المذاهب األربعة في الجملة، االستيثاق

 منهم:وذلك دون طلب ، بأن للقاضي توجيهها ألحد المتداعيين ؛افهذه اليمين نص عليها النظام تحديد       

 (4ولو لم يطلب الخصم ذلك(.)، أن توجه يمين االستظهار وما في حكمها ألحد الخصمين عند االقتضاء )للدائرة

 المطلب الثاني: أقسام اليمين القضائية عند القانونيين

 اليمين الحاسمة الفرع األول:

 وسميت بذلك؛ ألنها تحسم النزاع وتنهيه.  (5)النزاع. ضميره لحسم  إلىيحتكم بها ، خصمه إلىيمين يوجهها الخصم هي     

 ممن توجه اليمين الحاسمة وإلى من توجه:

أو إذا ، المدعى عليه متى ما وجد لديهم دليل آخر ليس هو المقصود في إثبات الحق أوتوجه اليمين الحاسمة من المدعي     

 .أو وجد دليل غير كافٍ ، انعدم الدليل

                                                           
   281ص، 1ج، سابق، مسعود بن أحمد الكاساني، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع1)

 235ص، 2ج، م 2991، السابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، والحكم( جامع العلوم 2)

 85ص سابق،، الشنقيطي عبد هللامحمد ، ( اليمين القضائية دراسة فقهية مقارنة3)

 بعد المائةللمادة الحادية عشرة  5الالئحة التنفيذية فقرة هـ،91/1435/ 22، (1رقم)م|، نظام المرافعات الشرعية (4)

 515ص، 2ج، م1028، د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، أحمد السنهوري قعبد الرزا، ( الوسيط في شرح القانون المدني5)
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رفع الشخص  : إذافمثال  . خصمهفي أمر معين فانه يملك فيه توجيه اليمين إلى اإلثبات ه عبء يقع علي نكل م :وبعبارة أدق    

 ، على آخر دعوى بدين ولم يكن لديه بينه على ذلك

وفي حالة قدم بينه على دعواه وادعى ، كان له أن يوجه للمدعى عليه اليمين الحاسمة على أن ذمته ليست مشغولة بهذا الدين

 (1نه لم يتخالص بدينه.)أله أن يوجه اليمين الحاسمة للمدعي ف = ولم يكن لديه بينة على هذا التخالص، بالتخالصالمدعى عليه 

 يكون ذلك عن طريق المحكمة. أنولكن البد ، وليس للقاضي توجيهها، فاليمين الحاسمة هي ملك للخصم

مهما كانت عالقته بأحد الخصمين ولو كان أباه ، خرفال يصح توجيهها إلى شخص آ ؛وتوجه اليمين إلى خصم ماثل في الدعوى

 (2)بذمة الحالف. متعلقةو، اليمين شخصية حقوق؛ ألنوال يترتب عليها أي ، و ال تعتبر في هذه الحالة حجة، شريكه أو

ن تكون هذه الواقعة أو، تكون مخالفة للنظام الأ :والمراد، إثباتهاتكون اليمين الحاسمة على واقعة قانونية جائز  أنيجب و    

تكون  أنوليس المراد منها ، ن تكون منتجة في الدعوىأو، حد الخصمينأمن  إال تصح الف، إليهمتعلقة بشخص من وجهت 

 (3)تعسفية. كيدية أو

 عليه نظام المرافعات الشرعية ما نصوهذا    

ا ، منتجة فيها، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى -  4))قبولها. جائز 

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان ، كون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعةيال يقبل أي طلب أو دفع ال  -

 أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.، ققالغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر مح

 )5 )بتعزير. ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك ، كيدية وجب عليها رفضهاإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو  -

 :شروط توجيه اليمين الحاسمة

 .ا حق المدعييكون المدعى عليه منكر   أن -1

 .دعواه بالبينة إثباتعجز المدعي عن  -2

 .الحالف إلىن يوجهها أ يطلب الخصم من القاضي أن -3

 .به كالمال اإلقرارتكون اليمين على حق يحتمل  أن -4

 .للنظام ايكون موضوع الدعوى موافق   أن -5

ذمة  إلىن الحلف احتكام أل فال عبرة بيمين غيره؛ ؛اليمين إليهبشخص من وجهت  ايكون موضوع الدعوى متعلق   أن -2

 .الشخص

 تكون اليمين والنكول عنها في مجلس القضاء. أن -1

                                                           
 13ص، م2911،  2ط، القاهرة محمود، دار، محمد عزمي البكري، ( اإلثبات باليمين الحاسمة والمتممة في المواد المدنية التجارية1)

 السابقنفس المرجع  (2)

 132ص، سابق، جميل فخري ناجم، ( اليمين القضائية3)

 المائة األولى بعدالمادة  هـ، 1435/91/22، (1رقم)م|، ( نظام المرافعات الشرعية4)

 الثالثة المادة، السابقنفس النظام  (5)
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 :الرجوع في اليمين الحاسمةحكم 

ا، اليمين بنفسه ولم ينازع ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوىإذا حضر من وجهت إليه  أو يردها ، وجب عليه أن يؤديها فور 

 ُعدَّ ناكال  كذلك.، أو تخلف عن الحضور بغير عذر، وإن امتنع دون أن ينازع، وإال ُعدَّ ناكال  ، على خصمه

فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب ، لزمه بيان ذلك =عوىإذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالد-

. وإال ُعدَّ ، عليه أداء اليمين  (1)ناكال 

 اليمين المتممة الفرع الثاني:

 (2)الخصم. التي قدمها هذا  األدلةليستكمل بها  ؛من الخصمين أي   إلىهي يمين يوجهها القاضي و

ه  :إليه توجهالذي اليمين المتممة و الذي يوجِّ

حد الخصوم أ أدلة تأكيد أو، الدعوى أدلة الستكمال-توجيههاللخصوم  وليس-لهفهي ملك  ؛اليمين المتممة من القاضي توجه

ن أل توجيهها للمدعى عليه؛ األولىن إف =الخصوم متساوية في نظر المحكمة أدلةوفي حالة كانت ، والتأكدبقصد االستيضاح 

ا. وليس للقاضي توجيهها للخصمين ، براءة ذمته األصل  (3)مع 

وينتج عنها ، ادفع   أو، ايكون موضوعها طلب   أنويصح ، اتكون اليمين المتممة في الدعوى التي يكون فيها الدليل ناقص  و     

 (4)الدعوى. القرينة في  أواستكمال البينة 

 :شروط توجيه اليمين المتممة

 :أساسيانلها شرطان 

 .يكون في الدعوى دليل كامل أال-1

، فيكون هناك شهادة، يحسم النزاع بين الخصوم فليس فيها ما، إلثبات الحق أو نفيه ويحتاج الستكمال ايكون الدليل ناقص   أنأي 

 يستكملها القاضي باليمين المتممة. ؛قرينة ناقصة أو

 .دليل أيا من تكون الدعوى خالية تمام   الأ-2

                                                           
 الثالثة عشرة بعد المائة المادة، الشرعيةنظام المرافعات  (1)

 515ص، 2ج سابق،، أحمد السنهوري قعبد الرزا، المدني( الوسيط في شرح القانون 2)

، 1ط، القاهرة، العربي المركز، محمد مصطفى رسول، ( مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني3)

 05ص، م2911

 مhttps://www.mohamah.net ،2912موقع محاماة نت، أمل المرشدي، راسة عن اليمين الحاسمة والمتممةد (4)
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يصح توجيه اليمين  فال، ا من الدليلكانت خالية تمام   فإذا، األدلة أو اتوسيلة الستكمال ما نقص من البينفاليمين المتممة 

 (1)عليه. بل يكون للمدعي الحق في توجيه اليمين الحاسمة للمدعى ، المتممة

 :الرجوع في اليمين المتممة حكم

ذا إ هبمعنى أن، ليست ملزمة للقاضيف، قوة محدودة اذ اتكميلي   باعتبارها دليال   ؛في اليمين المتممة يجوز للقاضي الرجوع   

يجوز للخصم أن  وفي المقابل ال، له أن يرجع عنهابل ، وجهها ثم تبين له أدلة أخرى يترجح له أنها هي الصحيحة في الدعوى

 (2)عنها. أو ينكل ، فليس له إال أن يحلفها، يردها على الخصم اآلخر

 الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممةالفروق  الفرع الثالث:

، اإلثباتمن حيث قوتها في ، الفروق بينهما أهم إلىنخلص ، من اليمين الحاسمة واليمين المتممة تعرفنا على كلٍّ  أنبعد 

 .اآلخرردها على الخصم  وإمكانية، ونتائجها، وتوجيهها

 اليمين المتممة اليمين الحاسمة

 بل هي طريق تكميلي، اإلثباتعفي من تُ  ال الدليل أوالبينة إثبات عفي من تُ 

 يوجهها القاضي وحده يوجهها الخصم تحت رقابة القاضي

 أنيجوز للخصم الرجوع في اليمين الحاسمة بعد  ال

 اآلخريقبلها الخصم 

يرجع في توجيه اليمين المتممة في  أنللقاضي يجوز 

 أي وقت وحسبما يرجحه

ويخسر من ينكل ، يكسب من يحلفها، نتائجها محتمة

 عنها

 ؛بموجبها القاضي وال يتقيد، ليس لها نتائج محتمة

 نكل وأحلفها الخصم 

 اآلخريجوز ردها على الخصم  ال اآلخريجوز ردها على الخصم 

(3) 

 

 والحاالت التي يقضى فيها بالنكول عند الفقهاء، النكول  أنواع، بالنكول المراد المطلب األول:

 :تعريف النكول

 :النكول في اللغة

 (4)والتأخر. الجبن و، بمعنى القعوديأتي 

                                                           
 00-02ص، سابق، رسولمحمد مصطفى ، ( مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني1)

   454-455ص، م2914، 1ط، الرياض، مكتبة القانون واالقتصاد، خالد السيد موسى، دراسة مقارنة شرح قواعد اإلثبات الموضوعية: (2)

 581-582ص سابق،، أحمد السنهوري قعبد الرزا، ( الوسيط في شرح القانون المدني3)

  225ص،  2جزء، سابق، أحمد بن محمد الفيومي، ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير4)
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 :االصطالحالنكول في 

 (1)". يمين منها أوله"امتناع من وجبت عليه 

 .اضمن  أوصراحة  إما، المدعي عن الحلف في مجلس القضاء أووأرى أنه امتناع المدعى عليه     

 أنواع النكول:

 النكول عن اليمين نوعان:

ني إ فينذره القاضي بقوله:. ناكلاا نأ أو، حلفأال  أن يقول من عرضت عليه اليمين ووجهت له:؛ النكول الحقيق النوع األول:

 .النكولب اففي هذا النوع يكون تصريح  ، وحكمت عليك، جعلتك ناكال   وإالعرضت عليك اليمين فان حلفت 

 ؛اليمين أداءويتحقق ذلك بقيد عدم وجود عذر يمنعه من ، اليمين إليه ويتحقق بسكوت من وجهت؛ النكول الحكمي النوع الثاني:

صمت من وجهت  وإنما، اليمين أداءيكون فيه تصريح بعدم  هذا النوع الو، األداءسمعه آفة تمنعه من  أوكأن يكون في لسانه 

 (2)إليه. 

 الحاالت التي يجوز فيها القضاء بالنكول:

 أقوال:اختلف فيها الفقهاء على ثالثة 

، (3)حنيفة أبي  يوهذا قول صاحب .أم غيره سواء كان ماال  ، بالنكول في كل ما تصح فيه اليمين األول: يقضىالقول  -

 (4)أحمد. عن  وهو رواية

، األطرافوقصاص ، كالمال ؛امع   واإلباحة والبذل، اإلقراريقضى بالنكول في الحاالت التي يصح فيها  القول الثاني: -

    (5)حنيفة.  أبيوهذا قول  اإليالء.والفيء في ، والرجعة، والنسب، به في النكاح ال يقضىو

 .6مذهب الحنابلةوهذا ، القول الثالث: يقضى بالنكول في المال وما يقصد منه المال -

 فماذا يصنع بالجاني؟ ، سواء كان في النفس أم في الطرفف، وإذا كان ال يقضى بالنكول في القصاص عند الحنابلة

 ة.يوجد عليه بين ال هيخلى سبيله؛ ألن -1

 (7).أو يحلف يحبس حتى يقر   -2

                                                           
 211ص، م1003،  1ط، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، األنصاري محمد، ( شرح حدود ابن عرفة1)

 01ص، د.ت، د.ط، د.م، الفكر دار، بن خليل الطرابلسي علي، األحكام( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 2)

 239ص، 2ج، سابق، الكاساني مسعود، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع3)

 112ص، 12ج، د.ت، 2ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عالء الدين علي المرداوي، ( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف4)

 239ص، 2ج سابق،، الكاساني مسعود، ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5)

 211ص، 19ج سابق،، عبد هللا بن قدامة، ( المغني2)

 ٠٩٩٥ص، 8ج، سابق، الزحيلي وهبة، وادلتهالفقه اإلسالمي  (1)
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 :متى يحكم القاضي بالنكول

يحكم على  وال، فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين رد القاضي اليمين على المدعي، المتداعيين أقوى جانب اليمين تشرع في

باستثناء ، وهذا في جميع الحقوق، يلزم في القضية جرى ماأو، فإن حلف اآلخر قضى له القاضي، المدعى عليه بالنكول

 (1)حق خالص هلل تعالى. ألنها ؛الجنايات والحدود

 حاالت نص النظام على القضاء فيها بالنكول:

 على اآلتي: الستون من نظام المرافعات الشرعية السابعة و نصت المادة

كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثالث ا  =بجواب غير مالق للدعوىأو أجاب ، إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلي  ا-

ه ناكال  بعد إنذاره، في الجلسة نفسها  وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.، فإذا أصر على ذلك عد 

هناك نص ما لم يكن ، وال اعتبار لهما خارجه، ال تكون اليمين وال النكول عنها إال أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء-

 يخالف ذلك.

 على اآلتي: من نفس النظام المادة الثالثة عشرة بعد المائةونصت 

 من دعي للحضور إلى المحكمة ألداء اليمين وجب عليه الحضور. -

ا، إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوى- أو يردها ، وجب عليه أن يؤديها فور 

 ُعدَّ ناكال  كذلك.، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، وإال ُعدَّ ناكال  ، على خصمه

فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب ، لزمه بيان ذلك =إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى-

.، عليه أداء اليمين  وإال ُعدَّ ناكال 

 نذكر الالئحة التنفيذية للمادة نفسها: ولإلحاطة

 =أو نازع في تعلقها بالدعوى، كأن يكون الدين إلثبات ربا أو قمار ؛إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين 113/1 

.، لزمه بيان ذلك  فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثالث ا فإن حلف وإال عد ناكال 

 ويدون ذلك في الضبط.، داء اليمين ناكال  حتى ينذر ثالث مراتالممتنع الحاضر عن أ ال يعد   113/2 

 للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند االقتضاء. 113/3 

 لنكول عن اليمينلالتطبيقات القضائية  المطلب الثاني:

كم فيها قضايا حُ  فأوردت، هضح المطلب الذي سبقويالتطبيق الواقعي  أن رأيت ألنني ؛اقضائي  ا تطبيق   هذا المطلبجعلت 

 .بالنكول

                                                           
 255ص، 5ج، سابق، محد ابراهيم التويجري، ( موسوعة الفقه اإلسالمي1)
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 األولىالقضية 

 ملخص الواقعة:

وتقديم ، صدر حكم غيابي للمدعية بناء على تخلف المدعى عليها عن الحضور ؛مطالبة المدعية المدعى عليها بثمن البضاعة

المدعى عليها أنها سددت الجزء وبعد االعتراض على الحكم وإعادة المرافعة ذكرت ، المدعية كشف الحساب واتفاقيتي السداد

الحكم بإلزام  ذلك:فنكلت. مؤدى ، فطلب ردها على المدعى عليها، فتوجهت اليمين على المدعية إلنكار السداد، األكبر من الدين

 البضاعة.المدعى عليها بثمن 

 ومما ذكرته الدائرة في تسبيبها للحكم:

( مائة وثالث 193.285.14ليها بسداد ما تبقى في ذمتها من مبلغ قدره )لزام المدعى عإللما كانت المدعية تهدف من دعواها 

 غذائية.مقابل ما باعته للمدعى عليه من بضاعة عبارة عن مواد ، ةوأربع عشرة هلل آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  

م مع المدعى 22/0/2992ختين في ولما كانت المدعية قد قدمت ما يسند دعواها من خالل كشف الحساب واتفاقيتي السداد المؤر

ولم  المديونية،ولم تعترض على ذلك إال بأنها قد قامت بتسديد الجزء األكبر من هذه ، وإقرار المدعى عليها بالمديونية، عليها

 ذلك.على  تقدم للدائرة دليال  

اليمين للمدعى عليها على صحة ما تدعيه من سداد الجزء األكبر من المديونية بعد  أداءولما كان وكيل المدعية قد رد طلب 

مما تنتهي معه الدائرة إلى أن ادعاء المدعى عليها بالسداد لم يقم على ، هذه اليمين أداءفامتنعت المدعى عليها من ، االتفاقية

المديونية التي تطالب بها المدعية. ولما كانت الدائرة قد ويتعين معه إلزامها بسداد ما تبقى في ذمتها من مبلغ ، أساس سليم

( 193.285.14مبلغ وقدره ) بدفعوالقاضي بإلزام المدعى عليها ، ه1421لعام  21 /د/تج/113أصدرت حكمها الغيابي رقم 

 عليه.ادقة إلى المص تنتهيفإنه في ظل ما سبق  هللة، ة وأربع عشرمائة وثالثة آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  

 الدائرة:لذلك كله حكمت 

القاضي بإلزام شركة.......و........بأن تدفع لشركة..........مبلغا  ـه1421لعام  21/د/تج/113بالمصادقة على الحكم الغيابي رقم 

 اب.لما هو موضح في األسب ؛هللة ة وأربع عشر( مائة وثالثة آالف وستمائة وخمسة وثمانون رياال  193.285.14وقدره )

 له وصحبه أجمعين.آوصلى هللا على نبينا محمد وعلى ، وهللا الموفق

 رأي هيئة التدقيق:

 إليهفيما انتهى  ـه1424/ق لعام 1151/2الصادر في القضية رقم  ـه1428لعام  21/د/تج/49 الحكم رقمحكمت الهيئة: بتأييد 

 (1) من قضاء وهللا الموفق.

 

                                                           
 هـ1424لعام، ق\2\1151رقم القضية، السعودية، ديوان المظالم، والمبادئ التجارية ماألحكا ( مجموعة1)
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 التعليق على الحكم:

في ، بينهما على سداد المبلغ مبرمتانال تانوهي كشف الحساب واالتفاقي، للمدعية إثر البينة التي قدمتها للقاضيثبت الحق 

شابه  أو ما، سداد به بإيصاالتفلم تؤكد صحة ما دفعت ، من سداد الجزء األكبر المقابل المدعى عليها لم تثبت صحة ما قالته

ن المديونية ثابته في ذمتها ولم تنكرها أمام أل إال أن المدعية ردت اليمين عليها؛، ولكنها وجهت اليمين على المدعية، ذلك

وبناء على قوله صلى هللا عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمين على من . فنكلت المدعى عليها عن أداء اليمين، القاضي

 ة سندت دعواها.أن جانب المدعية أقوى من جانب المدعى عليها لما قدمته من أدلو، أنكر(

 القضية الثانية

 :ملخص الواقعة

دفع المدعى عليه بأن هناك . وذلك إلخالله بعقد التوريد، باسترداد قيمة العربون المدفوع له اإلزام المدعى عليهبمطالبة المدعية 

تسليم وكيل الُمدِعية ماكينة  وأنَّه تم  ، حالت دون وصولها في الموعد-لماكينة محل الدعوىا-عوائق نظامية خاصة بالشركة الناقلة

، وشهادة مدير المشروع، ةاستناد المدعى عليه على صحة ما دفع به بشهادة عامل. مؤقتة بنفس المواصفات ريثما تصل الماكينة

توجيه اليمين لوكيل المدعية بمطالبة ، والثاني خصم، الكون األول على كفالة المدعى عليه ؛المدعية شهادة الشاهدين ترفض

 أثر ذلك: رفض دعوى المدعية.، نكل وكيل المدعية عن أداء اليمين به. تى نفي ما دفععل

 ومما ذكرته الدائرة في تسبيبها للحكم:

وحيث حصرت المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى ، بعد سماع الدعوى واإلجابة واالطالع على أوراق القضية ومستنداتها

(لاير قيمة العربون الذي دفعته المدعية للمدعى عليه لتوريد )ماكينة لياسة( إلخالل 190999عليه سداد مبلغ قدره عشرة آالف  )

وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين وفي ، على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى ، المدعى عليه بهذا التوريد

( 443و2بهيئة قضاء تجاري بالفصل فيها بناء  على المادتين ) اعمل ذي طبيعة تجارية ؛ فإن محاكم ديوان المظالم تختص والئي  

 اكما أن هذه الدائرة تختص مكاني   ـه1435محرم 15وتاريخ ، (32من نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر السامي رقم )

ولما كانت هذه  اصاتها.بنظرها بناء  على قرارات وتعليمات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر القضائية واختص اونوعي  

،فإنها تكون مقبولة ، الدعوى قد استوفت اإلجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها  ؛اوفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوع   شكال 

 يلي:بيد أن المدعى عليه دفع هذه الدعوى بما  بينهما،فحيث أقر الطرفان بصحة التعامل 

من دولة قطر حالت دون وصولها في  –للماكينة محل الدعوى  –قلة أن هناك عوائق نظامية خاصة بالشركة النا -1

وما زالت حتى اآلن ، الماكينة المؤقتة بمعرفة وكيل المدعية وطلبه تسليمهعلى  االموعد؛ فتم االتفاق مع وكيل المدعية هاتفي  

 .شركة(للمدعية )مشروع  ابموقع المشروع الذي كان تابع  

فكان يسوف ، وإكمال المبلغ المتبقي، بوكيل المدعية الستالمها اتصال هاتفي  تم اال –عوى الد محل-الماكينةلما وصلت  -2

 في المواعيد.

 بعد المشادة الكالمية بين الطرفين طلب وكيل المدعية من المدعى عليه استرجاع الماكينة المؤقتة من موقع المشروع.  -3
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 الف  أالمدعى عليه سحب الماكينة من المشروع ذكروا له هناك أنه تم دفع مبلغ وقدره ستة وثمانون  أرادعندما  -4

لاير لوكيل المدعية ألجل إحضار ماكينة أخرى مع المكينة المؤقتة الخاصة به. واحتج المدعى عليه على صحة ما  (820999)

.(" .والشاهد اآلخر هو).، كفالته على وظيفة مشرف عمال على وهو يعملدفع به بشهادة عامله )...( " مصري الجنسية " 

لكون  ؛وبعرض الشاهدين على وكيل المدعية رفض شهادتهما، والذي يعمل مدير المشروع في شركة )...( لبناني الجنسية"

، ية في مواجهتهاله يعمل في شركة )...( التي رفع وكيل المدعية دعوى قضائ او الثاني خصم  ، األول على كفالة المدعى عليه 

 ؛وطلب يمين وكيل المدعية على نفي ما دفع به، وقرر المدعى عليه أنه ال توجد له بينه على صحة ما دفع به سوى ما قدمه

ولكن وكيل المدعية نكل عن أداء اليمين النافية لصحة دفع المدعى عليه ألسباب ، المشرف والمباشر ألعمال موكلته هباعتبار

؛ أو تتوجه اليمين على من أنكر صحتها، تفتقر إلى إثبات وأدلة ةدعوى جديد، حقيقة دفع المدعى عليه حيث إن، غير وجيهة

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  ما:هللا عنه رضيبقول المصطفى صلى هللا عليه وسلم كما في حديث ابن عباس  عمال  

لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". ) حيث حسن ، ءهم الدعى رجال أموال قوم ودما، يعطى الناس بدعواهم " لو

وحيث إن ، في الصحيحين( وحيث قرر المدعى عليه أن ال بينه له على صحة دفعه سوى ما قدمأصله رواه البيهقي وغيره و 

ن الدائرة تنتهي إلى رفض فإ، ونكل األخير عن أدائها، وطلب اليمين النافية من وكيل المدعية، بيناته غير موصلة لمطلوبة 

 دعوى المدعية لما تقدم.

برفض الدعوى المقدمة من المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب البطاقة رقم )...( صاحبة )...(  الدائرة:لذلك حكمت 

..( صاحب ..( سعودي الجنسية بموجب البطاقة رقم ).للمقاوالت العامة ذات السجل التجاري رقم )...( ضد المدعى عليه ).

 ..( وذلك لما هو موضح في األسباب.مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم ).

 االستئناف:رأي محكمة 

 (1) .حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء

 :على الحكم التعليق

 أسبابعنها دون  هلونك دفع به( أي التي تنفي صحة ما)النافية اليمين  أداءالثابت عند طلب المدعى عليه من وكيل المدعية 

على  األول)كون الشاهد  هكما أن الثابت من خالل أسباب القضية أن بينة المدعى عليه ضعيفة وغير موصلة لطلب، وجيهة

ولدي دعوى قضائية منظورة ضد الشركة التي يعمل ، اخصم لي شخصي   بأنهكما قال: ، للمدعي اوالشاهد الثاني خصم  ، كفالته

 بينة. إلىدفع به المدعى عليه بمثابة دعوى جديدة تفتقر  وحقيقة ما، بها(

 

 

 التطبيق الثالث:

                                                           
 هـ1435لعام، ق\3\5512رقم القضية، السعودية، المظالم ديوان، ( مجموعة األحكام والمبادئ التجارية1)
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 ملخص الواقعة

وخمسمائة وسبعة وخمسون  ا( مائة وستة وثالثون ألف  رياال  ٤٥٦،٠٠١مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )

(أربعون ألف لاير أتعاب ١٥،٥٥٥باإلضافة إلى إلزامها بأن تدفع مبلغ وقدره)الناتجة عن قيمة الحديد المورد لها ،  رياال  

وانتهى بطلب ، إن المدعي قد عجز عن إيداع المستندات التي تثبت صحة دعواه مفاده: ادفع وكيل المدعى عليها جواب  ، محاماة

صور ، شيك مسحوب، ندات قبضثم قدم وكيل المدعية مجموعة أسانيد عبارة عن: س، شطب الدعوى وصرف النظر عنها

، ودفع المدعى عليه وكالة أن التوقيع الذي عليها ال يعود له أو ألحد موظفيه، ومجموعة فواتير..، إشعارات شحن البضائع

وبعرض ذلك على ، على نفي المبلغ محل المطالبة فقرر طلبه ليمينها، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن له يمين المدعى عليها

وفتحت ، جل أداء اليمينأوبما أن المدعى عليها تبلغت من ، وطلب مهلة إلحضارها، قرر استعداد موكلته ألداء اليمين وكيلها

وتقضي الدائرة به ،  عن اليمينيعد ذلك نكوال  فهذا  ؛وتخلفت عن الجواب، وأفهمت بتقديم صفة من يحلف، المرافعة الكتابية فيها

 . اغيابي  

 :تسبيبها للحكمومما ذكرته الدائرة في 

ولم  تقدم ، إال أنها لم تجب، وتبليغها بالموعد في الجلسة الالحقة االثابت  تبليغ المدعى عليها  بالمرافعة الكتابية سابق   إن حيث

ها: )إذا غاب ، جراء هذا التخلف اعذر   وبناء على الفقرة األولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ونص 

المدعى عليه عن الجلسة األولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة الحقة 

فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في ، يبلغ بها المدعى عليه

المدعية تد عي توريد البضاعة محل الدعوى بثمن  أنالثابت  أنكما ، (اه غيابي  ويعد حكمها في حق المدعى علي، الدعوى

والثابت إنكار المدعى ، لم تسدده المدعى عليها، وخمسمائة وسبعة وخمسون رياال   ا(مائة وستة وثالثون ألف  ٤٥٦،٠٠١قدره)

ليست  أنها إال، عدد من المستندات إلى باإلضافةمن المدعى عليها لصالحها  امحرر   امت شيك  كما أن المدعية  قدَّ ، عليها الدعوى

 موصلة لدعواها بشكل كاف.

هت اليمين في الجلسة المؤرخة في ، وطلبت المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى  ثم ، ٤١١٤/  ٥٠/  ٥١حيث وج 

وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليها في المرافعة ، لطلبوقبل ا، وطلب المدعي فتح باب السير في الدعوى، شطبت الدعوى

وبما أن ، عن اليمين ولم تجب رغم تبلغها مما يعد ذلك نكوال  ، عن صفة من سيحلف ٤١١٤/  ٤٥/  ٦٦الكتابية التي بدأت في 

في  الدائرة القضاء به غيابي  ترى ا، وتخلفها عن الجواب نكوٌل عن أدائها، المدعى عليها تبلغت ألداء اليمين في المرافعة الكتابية

عليه وسلم أنه قال: }البينة هللا ولما روي عن النبي صلى ، وبناء على ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، هذه الحالة

" وفيها قول ٤٥٩ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم "، على المدعي واليمين على المدعى عليه{

بإلزام المدعى عليها  الذلك حكمت الدائرة غيابي  ، قال: }فلك يمينه{ .عليه وسلم للحضرمي: }ألك بينة{ قال: الهللا صلى  النبي

 ا)...(سجل تجاري رقم: )...( لصاحبته )...(هوية رقم: )...( بأن تدفع للمدعية: )..(سجل تجاري رقم )...( مبلغ  
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وللمدعى عليها حق االعتراض على هذا الحكم مدة ، وخمسمائة وسبعة وخمسون رياال   ا(مائة وستة وثالثون ألف  ٤٥٦،٠٠١قدره)

 (1.)وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينهللا وصلى ، وباهلل التوفيق، تبدأ من تاريخ تبلغها بالحكم اثالثين يوم  

 :على الحكم التعليق

فوجهت ، ما استندت عليهصحة  هكما أن المدعى عليها منكر، الحقن المدعية يوجد لديها دليل غير كاف إلثبات أل انظر      

لم  أنها إال، وكما يظهر أنها تبلغت بالمرافعة الكتابية على موعد حضورها ألدائها اليمين، اليمين النافية االمدعية للمدعى عليه

 بيان. إلىوالسكوت في معرض الحاجة ، تجب ولم تعتذر

وبناء على ما نص عليه ، لصالة والسالم:)البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(وبناء على حديث الرسول عليه ا 

 وفق ما، ضائيةفي التبليغات الق لكترونيةاإلالقاضي بجواز استعمال الوسائل  ـه1430\2\25بتاريخ 14388الملكي رقم:  األمر

 يلي:

 الجهة المختصة.إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى  -1

 اأو كان مدون  ، للمبلَّغ اإذا كان مجال البريد االلكتروني عائد  ، اإلرسال على البريد اإللكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي -2

 لدى جهة حكومية. اأو موثق  ، لكتروني الخاص بهأو في الموقع اإل، في عقد بين طرفي الدعوى

عن  تقدم حكم على المدعى عليها بالنكول ما وعلى الحكم. بأسباب إليهامن نظام المرافعات المشار  51باإلضافة الى المادة 

 .(٤٥٦،٠٠١وكذلك تدفع لها مبلغ قدره)، اليمين

 الخاتمة

 :وهذه النتائج، وطي بساط الكالم، هذا أوان الختام

 النتائج:

ألنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين  ؛اوسمي الحلف يمين  ، الحلف والقسم :معنى اليمين في اللغة -1

 صاحبه.

 مجلس الحكم بعد الطلب. صفاته، فيأو ، باسم من أسماء هللاأو نفيه  اليمين في الشرع توكيد ثبوت الحق -2

 .واإلجماعن والسنة آاليمين مشروعة بالقر -3

 والحكم بالعدل.، اد منها حفظ الحقوقير، يشترط في اليمين في مجلس القضاء عدة شروط -4

 الحق.تقطع الخصومة وال تُسقط  أنهاصفة اليمين القضائية  -5

 .اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين -2

 واليمين المتممة.، قسمين: اليمين الحاسمة إلىتنقسم اليمين القضائية  -1

                                                           
 هـ ٤١٥٩ لعام، ٥٣٤٣رقم  القضية، السعودية، البوابة القضائية العلمية، ( مجموعة األحكام القضائية1)
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يجوز للخصم الرجوع  وال، أن اليمين الحاسمة تعفي من اإلثبات :الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة والمتممةمن   -8

 واألخرى بعكسها.، ونتائجها محتمة، بعد أن يقبلها الخصم اآلخر، هافي

 .اضمن   أوصراحة ، المدعي عن الحلف في مجلس القضاء أوامتناع المدعى عليه  المراد بالنكول: -0

 ن تكون في جانب أقوى المتداعيين جهة.يالحظت أن اليم قضائية تطبيقاتمن  من خالل ما أوردتهُ  -19

 :التوصيات

 على يترتب لما الفجور وعدم فيها الصدق على الحرص فينبغي عظيم أمرها أن إال اإلثبات وسائل من وسيلة أنها كما اليمين

 األربعة الفقهية المذاهب في القسامة: في محكمة دراسة بصناعة الباحثة توصي كما الدارين، في عظيمة عقوبات من ذلك

 ومن القسامة، القتيل أولياء به يملك الذي السبب في اختالفهم: مثل الفقهاء، بين اختالف بها يوجد مسائل عدة فيها الحظت)

 ..(.اإلثبات عبء عليهم يقع الذين

 سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 

 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم. -

 دار محمود. .2ط .اإلثبات باليمين الحاسمة والمتممة في المواد المدنية التجارية(. 1129) محمد بن عزمي.، البكري -

 القاهرة.

 .  دار إحياء التراث العربي.2ط .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف)د.ت(.  عالء الدين بن علي.، المرداوي -

 بيروت. 

 بيروت. . دار الكتب العلمية.2ط .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1082) مسعود بن أحمد.، الكاساني -

 القاهرة. .  بوالق.1. طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(. 1805) عثمان بن علي.، الزيلعي -

 الجمعية العلمية القضائية السعودية.. 3ط .تعارض البينات في الفقه اإلسالمي(. 2921) .عبد هللامحمد ، الشنقيطي -

 الرياض.

 القاهرة. النهضة. .  دار1. طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم(. 1001) محمد سيد.، طنطاوي -

 بيروت. الرسالة. .  مؤسسة1ط .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(. 2999) بن ناصر. عبد الرحمن، السعدي -

 القاهرة. . دار هجر.1ط .جامع البيان عن تأويل آي القرآن (.1299) محمد بن جرير.، الطبري -

 يروت.ب مؤسسة الرسالة.. 1ط .جامع العلوم والحكم(.  2991) بن أحمد. عبد الرحمن، الدمشقي -

 https://www.mohamah.net(. "دراسة عن اليمين الحاسمة والمتممة". 2912) أمل.، المرشدي -

، عمان، بيروت المكتب اإلسالمي. .3ط .روضة الطالبين وعمدة المفتين (.1001) محيي الدين يحيى بن شرف.، النووي -

 دمشق.
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 بيروت. .   دار الغرب اإلسالمي.1ط .شرح حدود ابن عرفة (.1003) محمد بن قاسم.، األنصاري -

 دمشق.، عمان، . المكتب اإلسالمي. بيروت2ط .شرح السنة (.1083) الحسين بن مسعود.، البغوي -

 الرياض.  .  مكتبة القانون واالقتصاد.1.طشرح قواعد اإلثبات الموضوعية: دراسة مقارنة  (.2914) السيد.خالد ، موسى -

 القاهرة. التأصيل. دار .1ط .صيح البخاري (.2912) محمد بن إسماعيل.، البخاري -

 الرياض.  طيبة. دار .1ط .صحيح مسلم (.2992) مسلم بن الحجاج.، النيسابوري -

 بيروت. .  دار المعرفة.1ط .فتح الباري في شرح صحيح البخاري (.1310) بن علي بن حجر.أحمد ، العسقالني -

 بيروت. . عالم الكتب.د.ط .كشاف القناع عن متن اإلقناع (.1083) منصور بن يونس.، البهوتي -

 بيروت. دار الكتب العلمية. طبعة جديدة. .لسان العرب (. 2990) جمال الدين ابن منظور.، األنصاري -

 بيروت. .  دار الكتب العلمية.1ط .المبدع في شرح المقنع(. 1001) إبراهيم بن محمد بن عبد هللا.، ابن مفلح -

.  1ط .مدى أهمية اليمين الحاسمة فى إحقاق الحق دراسة مقارنة في اإلثبات المدني(. 2911) محمد بن مصطفى.، رسول -

 القاهرة. المركز العربي.

 بدون مكان نشر. مكتبة لبنان. .د.ط. الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح (. 1081) ي.أحمد بن محمد بن عل، الفيومي -

بدون  الفكر. . دارد.ط .معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام )دون تاريخ نشر(. علي بن خليل.، الطرابلسي -

 مكان النشر.

 بدون مكان نشر.  مكتبة القاهرة. .د.ط بن محمد بن قدامة.. عبد هللا المغني (.1028) بن محمد. عبد هللا، ابن قدامة -

 بدون مكان نشر. . دار الفكر.د.ط مقاييس اللغة. (.1010)  أحمد بن فارس.، الرازي -

 السعودية. البوابة القضائية العلمية. مجموعة األحكام القضائية. -

 السعودية.  ديوان المظالم. مجموعة االحكام والمبادئ التجارية. -

 بيروت. الفكر. دار بدون طبعة. .منح الجليل شرح مختصر خليل (.1080) محمد بن أحمد.، عليش -

 الرياض. بيت األفكار الدولية. .1.طموسوعة الفقه اإلسالمي (.2990) محمد بن إبراهيم.، التويجري -

 هـ.1435/ 22/91، (1رقم)م|، نظام المرافعات الشرعية -

 بيروت. دار االرقم بن أبي االرقم. .1.طفي فقه اإلمام الشافعي الوجيز (.1001) محمد بن محمد.، الغزالي -

 القاهرة. دار النهضة العربية. .د.ط .الوسيط في شرح القانون المدني (.1028) بن أحمد. عبد الرزاق، السنهوري -

 عمان. الحامد. . دار1ط .اليمين القضائية (.2990). فخريجميل بن ، ناجم -
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