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ملخ�ص البحث :

اإلى اأن طرائق االإثبات حم�سورة يف و�سائل حمدودة، ال ميلك  ذهب اأكرث الفقهاء 
القا�سي اأن يوؤ�س�ض حكمة اإال بناء عليها، وال ي�سوغ له اأن يلتم�ض دليل اإثبات يف غريها، 
اأن التجارة ومنازعاتها  اإال  النهج واإن بدى للبع�ض مقبوال يف املنازعات املدنية،  وهذا 
الق�سائية تاأبى هذا احل�رش والتقييد؛ ذلك اأن عامل ال�رشعة يف اإبرام العقود التجارية، 
وال  املعهودة،  بالطرائق  معامالته  اإثبات  ترك  للتاجر  ت�سّوغ  التجار  بني  الفا�سية  والثقة 
جناح عليه اإن مل يفعل؛ كما اأ�سارت اإلى ذلك اآية الّدين ال�سهرية، ومن مقت�سيات رفع 
اجلناح منح التاجر حرية اإثبات ت�رشفاته بكافة و�سائل االإثبات. هذا البحث �سوف ي�سلط 
ال�سوء الكا�سف على هذا املو�سوع، من خالل ا�ستجالء الن�سو�ض ال�رشعية والفقهية 
وا�ستقراء املواد النظامية املتعلقة به، وا�ستدعاء الواقع الذي عا�ض فيه هذا املو�سوع من 
خالل تو�سيفه ومدى عالقته بالن�ض. وقد اقت�ست ال�سناعة البحثية اأن تنتظم خطة بحث 
هذا املو�سوع يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة. تناولت يف التمهيد التعريف مبفردات 
العنوان، ويف املبحث االأول تاأ�سيل حرية االإثبات يف النظام التجاري، ويف املبحث 
القيود  الثالث  املبحث  ويف  التجاري،  النظام  يف  االإثبات  حرية  تطبيق  نطاق  الثاين 
الواردة على حرية االإثبات يف النظام التجاري، وقد زّينت البحث بخامتة �سمنتها اأهم 

النتائج التي تو�سلت اإليها، وبع�ض التو�سيات املتعلقة بهذه الدرا�سة.
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نبينا  واملر�سلني،  االأنبياء  اأ�رشف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني. وبعد

اأن تهناأ وال للُمَهج اأن ت�سعد وال لالأبدان اأن  املال ع�سب احلياة، وال ميكن للنفو�ض 
تنعم اإال باحل�سول على القدر الكايف منه، والنا�ض مذ بزغت �سم�ض احلياة ي�سعون اإلى 

احل�سول عليه واالإكثار منه، ويتناف�سون عليه، بل ويتخا�سمون من اأجله.
باهرة،  باأحكام  بالغة وعناية خا�سة، وحّفته  اأهمية  املال  اأولت  االإ�سالمية  وال�رشيعة 
ت�سمن لكل فرد االنتفاع منه مبا ي�سبع حاجاته، ومن ثم نقله من �سخ�ض اإلى اآخر بطريقة 
اإلى رغائب االأ�سخا�ض واأهواء  اأمر تداوله  غاية يف العدل واالإن�ساف؛ حتى ال يرتك 

االأفراد.
ال�رشيعة  اأر�ست  وقد  وتنميته،  املال  اإنتاج  طرائق  من  طريق  التجارة  اأن  ريب  وال 
ته ببع�ض املزايا يف اإ�سارات  االإ�سالمية ن�سو�سا عديدة حتكم العمل التجاري، بل خ�سّ

لطيفة يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
اأن ت�ستقل مبنظومة خا�سة عن قواعد املعامالت  متكنت قواعد املعامالت التجارية 
املدنية؛ نظراً ملا تتمتع به من �رشعة وائتمان، واأ�سحت املعامالت التجارية تنعم بن�سو�ض 

خا�سة وحماكم م�ستقلة.
ونظرا لكرثة وقوع الت�رشفات التجارية يف احلياة اليومية فاإن اخل�سومات واملنازعات 
والدعاوى تتعدد وتتفاقم بني التجار وغريهم، ورفع الدعوى – كما ال يخفى - حق 
معقود لكل فرد، وال �سك اأنه ال قيمة الأي دعوى اإال اإذا توكاأت على اأدلة بّينة وا�ستندت 
الق�ساء وركنه  االإثبات هو عماد  فاإن  لذلك  القا�سي،  اأمام  تثبتها  على حجج وا�سحة 

ال�سديد الذي ياأوي اإليه القا�سي؛ لف�ض املنازعات وح�سم اخل�سومات.
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والتمحي�ض  والبحث  بالدرا�سة  االإثبات  و�سائل  قدميا وحديثا  ال�رشيعة  فقهاء  تناول 
ها بع�سهم مبوؤلفات م�ستقلة. �سمن م�سنفاتهم الفقهية، بل خ�سّ

اأن  القا�سي  ميلك  ال  الفقهاء،  اأكرث  عند  حمددة  حم�سورة  االإثبات  وو�سائل 
دليل  يلتم�ض  اأن  له  ي�سوغ  وال  امل�سطورة،  الو�سائل  هذه  على  اإال  حكمة  يوؤ�س�ض 
اإال  املدنية،  املنازعات  مقبوال يف  للبع�ض  بدا  واإن  النهج  وهذا  اإثبات يف غريها، 
اأن التجارة ومنازعاتها الق�سائية تاأبى هذا احل�رش والتقييد، ذلك اأن عامل ال�رشعة 
اإثبات  ترك  للتاجر  ت�سّوغ  التجار  بني  الفا�سية  والثقة  التجارية،  العقود  اإبرام  يف 
معامالته بالطرائق املعهودة، وال جناح عليه اإن مل يفعل؛ كما اأ�سارت اإلى ذلك اآية 
الدين ال�سهرية، ومن مقت�سيات رفع اجلناح منح التاجر حرية اإثبات ت�رشفاته بكافة 

و�سائل االإثبات.
وهذه احلرية يف االإثبات عرفها القانون التجاري حينما ا�ستقل، واأخذ بها، واأ�سحت 
من خ�سائ�سه التي ال تنفك عنه؛ نظراً ملا ينطوي عليها من فوائد عديدة وعوائد كثرية 

للتجار واحلياة التجارية يف املجتمع.
ونظرا للمكانة ال�سامقة لهذا املو�سوع تاقت نف�سي اإلى بحثه ودرا�سة اأ�سوله وفروعه، 
ثم بعد اإنعام نظر وتاأمل راق يل ت�سميته »حرية االإثبات يف النظام التجاري ا�ستجالء 

الن�ض وا�ستدعاء الواقع«.

اأهمية املو�ضوع:

ال ريب اأن مو�سوع حرية االإثبات يف املعامالت التجارية يكت�سي اأهمية بالغة، 
اأهميته  اأهميته علمياً وعملياً، فتكمن  بالبحث والدرا�سة، وتتجلى  لذلك كان خليقاً 



15
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

واليتها،  وتاأطري  مقا�سدها  ور�سم  حتليلها  يف  تناولته،  التي  الن�سو�ض  يف  العلمية 
وتتمّثل اأهميته العملية يف اأن االإثبات يعد الو�سيلة املعتمد عليها يف اإثبات احلقوق 
من  الف�سيحة  بحريته  التجاري  املجال  يف  القا�سي  متكن  التي  واالأداة  و�سيانتها، 
اأن  اأهمية  العادل حيالها، ومما يزيد املو�سوع  املنازعات واإ�سدار حكمه  التحقق يف 
الدرا�سات واالأبحاث حول هذا املو�سوع نادرة، ال تتجاوز اأ�سطرا معدودة يف كتب 

القانون التجاري وقانون االإثبات.

هدف البحث:

التجاري،  النظام  يف  االإثبات  حرية  مو�سوع  ِاْكِتَناِه  اإلى  البحث  هذا  يهدف 
التجارية  االأعراف  وا�ستدعاء  واأنظمته،  واأدلته  اأحكامه  وا�ستجالء  بيان  خالل  من 
منظومة  ذلك  خالل  من  ليتاأ�س�ض  وال�رشاح،  الفقهاء  واأقوال  الق�سائية  واالأحكام 
متكاملة يف هذا ال�ساأن، �سائال اهلل تعايل اأن تتاأبد فائدته وعائدته للمخاطبني به، من 

ق�ساة وجّتار و�سائر املهتمني.

منهج البحث:

الذي  التحليلي  باملنهج  فتاأخذ  العلمي،  البحث  مناهج  وفق  ت�سري  الدرا�سة  هذه 
اإلى  وينظر  �سلطانه،  ويحدد  مقا�سده،  وي�ستخرج  اأبعاده،  ويحدد  اخلطاب،  يحلل 
التعامل  وكيفية  بتو�سيفه وحتديده  ويقوم  اأغواره،  وي�سرب  مدار�سه  الواقع مبختلف 
اإلى الرثوات املعرفية والذخائر العلمية وكيفية التعامل  معه، وباملنهج املقارن الناظر 

معها واالإفادة منها.
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خطة البحث:

ينتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
وخطة  البحث،  ومنهج  البحث،  وهدف  املو�سوع،  اأهمية  على  وت�ستمل  املقدمة: 

البحث.
التمهيد: التعريف مبفردات العنوان.

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب االأول: التعريف بالنظام التجاري.

املطلب الثاين: تعريف االإثبات.
املطلب الثالث: التعريف بحرية االإثبات يف النظام التجاري وطبيعته.

املبحث االأول: تاأ�سيل حرية االإثبات يف النظام التجاري.
املبحث الثاين: نطاق تطبيق حرية االإثبات يف النظام التجاري.

املبحث الثالث: القيود الواردة على حرية االإثبات يف النظام التجاري.

اخلامتة:

وتت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات التي انتهت اإليه هذه الدرا�سة.
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التمهيد: التعريف مبفردات العنوان.

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: التعريف بالنظام التجاري

اإن الناظر يف اأحكام الفقه االإ�سالمي يلمح اأنه يعطي املخاطب بها اأحكاماً على ن�سق 
واحد، ت�رشي على اجلميع، فلم يفرق بني التاجر وغري التاجر، ويخ�ّض اأحدهما باأحكام 
تختلف عن االآخر، وهذا يف كل تفا�سيل اخلطاب ال�رشعي، فاالأحكام واحدة، وطرائق 
التقا�سي من حماكم وو�سائل اإثبات واحدة، هذا هو االأ�سل العام؛ غري اأن اإ�سارة لطيفة 
وردت يف اآية الدين املنيفة، فهم منها البع�ض اأن ال�رشيعة االإ�سالمية تفرق بني االأعمال 
املدنية التي ميار�سها �سائر النا�ض واالأعمال التجارية التي اخت�ض مببا�رشتها زمرة التجار.

العرو�ض،  زكاة  اآفاق  يف  تلوح  واملدين  التجاري  العمل  بني  التفرقة  معامل  جند  كما 
اأن  لي�ض كذلك، فن�سوا على  العرو�ض وما  للتجارة من  اأُعد  ما  الفقهاء بني  حيث فرق 
العرو�ض التي مل تُعّد للتجارة، بل للقنية واال�ستعمال ال زكاة فيها، واأن ما ا�ُسرتى للتجارة 

- اأي ق�سد عند ال�رشاء البيع بعد ذلك - فتجب فيها الزكاة، وفق �رشوط معينة.
واالأدلة التي توؤ�س�ض هذا املعنى كثرية، منها ما جاء عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: 
بعث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عمر على ال�سدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد والعبا�ض عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
)ما ينقم ابن جميل اإال اأنه كان فقريا فاأغناه اهلل، واأما خالد فاإنكم تظلمون خالدا، قد احتب�ض 
اأدراعه واأعتاده يف �سبيل اهلل، واأما العبا�ض فهي علّي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر اأما �سعرت 
اأن عم الرجل �سنو اأبيه())). قال النووي رحمه اهلل: )ومعنى احلديث: اأنهم طلبوا من خالد 
اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى: )ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل اهلل). 22/2)،   (((

وم�سلم يف كتاب الزكاة، باب يف تقدمي الزكاة ومنعها. 676/2.
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زكاة اأعتاده؛ ظنا منهم اأنها للتجارة، واأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: ال زكاة لكم علي، 
اإنكم تظلمونه؛ الأنه  اإن خالدا منع الزكاة، فقال لهم،  فقالوا للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
حب�سها ووقفها يف �سبيل اهلل...()2) ، فبني لهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باأن خالدا 

مل يجعل هذه العتاد للتجارة، واإمنا جعلها وقفا يف �سبيل اهلل، فال زكاة فيها.
-وحديث �َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب - ر�سي اهلل عنه - قال: )اأما بعد فاإن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم كان ياأمرنا اأن نخرج ال�سدقة من الذي نُِعدُّ للبيع())).
- ويروي مالك عن يحيى بن �سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز 
م�رش)))، يف زمان الوليد، و�سليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر اأن عمر بن عبد العزيز 
كتب اإليه: )اأن انظر من مر بك من امل�سلمني. فخذ مما ظهر من اأموالهم مما يديرون من 

التجارات())).
التجارية  االأعمال  بني  تفرق  االإ�سالمية  ال�رشيعة  باأن  الن�سو�ض  هذه  من  ووا�سح 
باأحكام تختلف  واالأعمال املدنية، فيما يتعلق بزكاة العرو�ض، وتخ�ّض كل زمرة منها 

عن االأخرى.
بني  التفرقة  عماد  هو   - �سمرة  حديث  يف  –كما  البيع  بق�سد  ال�رشاء  اأن  ومعلوم 

االأعمال التجارية واالأعمال املدنية يف النظام التجاري)6).
�سرح النووي على �سحيح م�سلم 6/7) وانظر: عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود )/8).  (2(

اأخرجه اأبو داد يف �سننه، كتاب الزكاة، باب العرو�ض اإذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة 2/)9، والدار   (((
قطني يف كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة و�سقوطها عن اخليل والرقيق.)/9). واحلديث �سكت عنه اأبو 
داود. ومعلوم اأنه ال ي�سكت عن حديث اإال هو �سالح لالحتجاج به. وقد قال ابن حجر يف هذا احلديث: )... 
يف اإ�سناده جهالة). التلخي�ض احلبري 6/2)). وهو اإن مل يقو مبفرده اإال اأن اأحاديث اأخرى يف الباب تقويه.

اأي مداخل م�سر، كاجلمارك يف ع�سرنا.  (((
ال�سنن  معرفة  يف  والبيهقي   ،((8/2 العرو�ض  زكاة  باب  الزكاة،  كتاب  املوطاأ،  يف  مالك  االإم��ام  اأخرجه   (((

واالآثار، كتاب الزكاة، باب �سدقة الورق 2/6)).
ن�ست املادة الثانية يف فقرتها )اأ) من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باالأمر ال�سامي رقم )2)) وتاريخ   (6(
))/)/0))) ه� على اأنه: )يعترب من االأعمال التجارية... كل �سراء ب�ساعة اأو اأغالل من ماأكوالت وغريها؛ 

الأجل بيعها بحالها اأو بعد �سناعة وعمل فيها).
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ي�ساأ  العرو�ض، ومل  زكاة  التفرقة على  الفقهاء ق�رشوا هذه  اأن  للنظر  الالفت  لكن 
الفقهاء تعدية هذه التفرقة اإلى جماالت اأخرى، فلم اأجد منهم من خ�ّض التجار باأحكام 

خا�سة، وحماكم م�ستقلة، كما هي �سنائع القانون التجاري.
واإذا ميمنا وجوهنا �سطر القانون األفيناه قد لبث اأحقابا ال يفرق بني العمل التجاري 
وكل  االأف��راد  جميع  على  ت�رشي  واح��دة،  امل��دين  القانون  فاأحكام  امل��دين،  والعمل 
الت�رشفات، من غري ما تفرقة بني التاجر وغري التاجر، حتى جاء عهد امللك لوي�ض الرابع 
ع�رش يف فرن�سا حيث اأ�سدر اأمرا بجمع �ستات االأعراف والعادات التجارية يف ن�سق 
التجار  كبار  اأحد  اإلى  فعهد  اإليها،  الرجوع  و�سهولة  االأحكام،  توحيد  بهدف  واحد، 
�سنة  املدونة  هذه  و�سع  من  االنتهاء  مت  وقد  التجاري،  للقانون  جمموعة  اأول  بو�سع 
1673م، و�سدر االأمر باالإلزام بها، وملا قامت الثورة الفرن�سية �سنة 1789م ا�سطرت 
فرن�سا حتت تاأثري مبادئ الثورة اإلى و�سع تقنني �سامل للقانون التجاري، ومت ذلك يف �سنة 
1801م، حيث و�سع قانون جتاري م�ستقل عن املعامالت املدنية، و�سدر اأمر باالإلزام 
العملني،  هذين  بني  االنف�سال  هذا  على  االأخرى  الدول  �سارت  ثم  1807م،  �سنة  به 
فاأ�سدرت كثري من الدول اأنظمة جتارية م�ستقلة عن املعامالت املدنية)7)، ومنها اململكة 
العربية ال�سعودية، حينما اأ�سدرت نظام املحكمة التجارية �سنة 1350ه�، وما تلى ذلك 
من اأنظمة جتارية متالحقة، ثم تخ�سي�ض ق�ساء م�ستقل للنظر يف املنازعات التجارية يف 
ديوان املظامل، ثم متثل اأخرياً يف اإن�ساء حماكم جتارية م�ستقلة، كما ن�ض على ذلك نظام 

الق�ساء اجلديد ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه�.
تبعاً  وق�سوداً؛  األفاظاً  تباينت  �سارحوه،  �ساقها  كثرية  تعريفات  التجاري  للنظام 
ال�سخ�سية،  اأالنظرية  باالتباع،  اأحق  ال�سهريتني  النظريتني  اأي  يف  ال�رشاح  الختالف 

انظر: احلقوق التجارية للدكتور جاك احلكيم )/)2  (7(
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والتي تقوم على اأ�سا�ض النظر اإلى القائم باالأعمال، اأي التاجر، اأم النظرية املو�سوعية، 
التي جتعل من االأعمال التجارية اأ�سا�سا تركن اإليه قواعد هذا النظام.

ولي�ض من وظائف هذا البحث تتبع هذه التعريفات، لذلك �ساأكتفي بهذا التعريف 
الذي اأح�سبه ي�سّور معنى النظام التجاري الذي يعد جماال حلرية االإثبات، فاأقول باأنه: 

جمموعة القواعد امللزمة، التي حتكم اأعمااًل معينة، وفئة حمددة من االأ�سخا�ض.
ومرادي باالأعمال املعينة هي االأعمال التجارية، ومق�سودي بالفئة املحددة هم التجار.

املطلب الثاين: تعريف الإثبات.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الإثبات يف اللغة.

الإْثَباُت من ثََبَت ال�سيُء َيْثُبُت ثَباتاً وثُبوتاً فهو ثابٌت، واأَْثَبَته غريه، وثَبََّته مبعنًى. ويعني 
اإقامة احلجة وتو�سيحها وتاأكيدها على �سحة االدعاء)8). قال يف ال�سحاح: )وتقول اأي�ساً: 
ال اأحكم بكذا اإال ِبثََبٍت، اأي بُحَجٍة()9) ، اأي بحجة وا�سحة ودليل اأكيد على �سدق الدعوى.

وعلى هذا فاالإثبات يعني البيان والتاأكيد واإقامة احلجة على اأمر من االأمور.

الفرع الثاين: تعريف الإثبات يف ال�ضطالح.

اأوًل: تعريف الإثبات يف ا�صطالح الفقهاء.
اأطلق الفقهاء االإثبات على معنيني، عام وخا�ض. اأما االأول فقد اأطلقوه على مطلق 
اإقامة احلجة، �سواء كان ذلك على اإثبات حق اأو واقعة، و�سواء كان ذلك اأمام الق�ساء 

انظر: ل�سان العرب، البن منظور 9/2)  (8(
ال�سحاح، للجوهري )/))2.  (9(



21
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

اإثبات  اأطلقوه على  اأو قبله، كما  اأمام غريه، و�سواء كان ذلك عند ن�سوب النزاع  اأو 
احلقوق عند اإن�سائها بالكتابة)0))، وعلى هذا املعنى جاء تعريف اجلرجاين، حيث عرفه 

باأنه: )االإثبات هو: احلكم بثبوت �سيء الآخر()))).
الق�ساء على  اإقامة احلجة يف جمل�ض  االإثبات على  اإطالق  فهو  اخلا�ض  املعنى  اأما 

�سحة الدعوى. وهذا املعنى هو املق�سود يف هذا البحث.
ولالإثبات – على املعنى اخلا�ض - تعريفات كثرية وهي واإن تباينت األفاظها وعبارتها 
ال اأنها عند اإنعام النظر تكاد تكون مرتادفة املعنى. وال حاجة جللبها اإلى هذا املو�سع، 
وهذا  البحث،  هذا  يف  املق�سود  االإثبات  معنى  يبنّي  تعريف  بذكر  �ساأكتفي  لذلك 
التعريف هو: اإقامة احلجة يف جمل�ض الق�ساء بالطرائق التي حددتها ال�رشيعة على حق 

اأو واقعة ترتتب عليها اآثار �رشعية)2)).
ثانيًا: تعريف الإثبات يف النظام.

مل اأجد يف نظام املرافعات ال�رشعية وال نظام االإجراءات اجلزائية وال غريهما من 
اإلى  منه  عنه �سفحاً؛ م�سرياً  املنظم  لالإثبات، وقد �رشب  تعريفاً  ال�سلة  ذات  االأنظمة 
حتى  الق�سائية،  وال�سلطة  االأنظمة  �رشاح  مهام  من  الغالب  يف  التعريفات  �سناعة  اأن 

ين�سوي حتت �سلطان الن�ض النظامي ما ال يح�سى عدداً من الوقائع والنوازل.
)اإقامة  بقوله:  اأحدهم  عرفه  ما  التعريفات  هذه  ومن  لتعريفه،  ال�رشاح  انربى  وقد 
املدعي الدليل على ثبوت �سدق دعواه فيما يدعيه ِقَبل املدعي()))). ولو قيده مبجل�ض 

الق�ساء الندفع اإ�سكال حمتمل على التعريف.

انظر: و�سائل االإثبات يف ال�سريعة االإ�سالمية يف املعامالت املدنية واالأحوال ال�سخ�سية، للدكتور حممد الزحيلي �ض22  ((0(
التعريفات، للجرجاين �ض9.  ((((

انظر: النظرية العامة الإثبات موجبات احلدود، للدكتور عبداهلل الركبان )/)8، و�سائل االإثبات للدكتور   ((2(
حممد الزحيلي )/)2.

املب�شوط يف اأ�شول املرافعات ال�شرعية للدكتور عبداهلل الدرعان �ص)66  ((((
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له  تذكر  اأن  ت�ساأ  االإثبات مل  قوانني  اأكرث  اأن  فنجد  القانون  االإثبات يف  تعريف  اأما 
تعريفا، لذات املق�سد امل�سطور اآنفاً، وبع�سها �سارت اإلى تعريفه، ومنها قانون اأ�سول 
املحاكمات املدنية اللبناين ال�سادر باملر�سوم اال�سرتاعي رقم )90( يف 1983/9/16م، 
حيث ن�ض على تعريف االإثبات يف املادة )131( بقوله: )االإثبات: هو اإقامة الدليل اأمام 

الق�ساء على واقعة اأو عمل قانوين ي�سند اإلى اأي منهما طلب اأو دفع اأو دفاع(.
حددها  التي  بالطرق  الق�ساء،  اأمام  الدليل  )اإقامة  باأنه:  القانون  �رشاح  عرفه  كما 

القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اآثارها()))).
واالختالف يف  متقاربة،  والقانون  ال�رشيعة  االإثبات يف  تعريفات  اأن  تلحظ  واأنت 

االألفاظ واملباين ال يف الق�سود واملعاين.
يح�سن يف هذا املو�سع اأن اأ�سري اإلى م�ساألة مهمة تتعلق باالإثبات وهي:

هل و�سائل االإثبات حم�سورة مقيدة اأو اأنها مطلقة غري حم�سورة؟
واجلواب على ذلك اأقول:

بكل  ملما  والتنازع،  الت�ساحن  حمل  بالواقعة  عاملا  يكون  اأن  القا�سي  على  يجب 
جوانبها، عارفا مبكانها من ال�رشيعة واالأنظمة التي حتكمها، ثم يبحث عن االأدلة التي 
تثبت هذه الواقعة من خالل طرائق االإثبات املعتربة يف ال�رشيعة واالأنظمة املرعية، اإذ 

القا�سي – كما �ساع - ماأ�سور باحلجج)))).
مقيدة يف  االإثبات هل هي حم�سورة  قدميا وحديثا يف طرق  الفقهاء  اختلف  وقد 
عدد معني اأو اأنها مطلقة، والقا�سي حر طليق من القيود يف هذا ال�ساأن، واأنه مبقدورة اأن 

يجتبي من االأدلة ما يراه �ساحلا الإثبات الدعوى؟

الو�سيط يف �سرح القانون املدين، لل�سنهوري 2/))، وانظر: االإثبات يف املواد املدنية، للدكتور عبداملنعم   ((((
ال�سدة �ض).

انظر: قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام للعز ابن عبدال�سالم 2/)9، والفروق للقرايف 208/2.  ((((
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هذه م�ساألة اختلف فيها الفقهاء على قولني، اذكرهما باخت�سار:
القول االأول: اإن طرائق االإثبات حم�سورة يف اأمور حمددة، يجب اأن يلتزم بها القا�سي 
واخل�سوم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، على خالف بينهم يف العدد الذي تنح�رش فيه 

هذه االأدلة، فبع�سهم ح�رشها يف ثالثة اأدلة هي: البينة، واليمني، والنكول عن اليمني.
 ومنهم من ح�رشها يف �ست، وهي البينة، واالإقرار، واليمني والنكول عن اليمني، 

والق�سامة، وعلم القا�سي. 
عن  والنكول  واليمني،  واالإق��رار  البينة  وهي  �سبع،  يف  ح�رشها  من  الفقهاء  ومن 

اليمني، والق�سامة، وعلم القا�سي، والقرينة القاطعة. ومنهم من زاد على ذلك)6)).
يرت�سح  اأمر  فكل  حمدد،  عدد  يف  حم�سورة  غري  االإثبات  طرق  اإن  الثاين:  القول 
الق�سائي،  اإليه، وُيعده طريقا من طرق احلكم  يركن  اأن  �ساغ  اإثبات  دليل  اأنه  للقا�سي 
وهذا القول ي�رشي على كل املنازعات اأيا كان نوعها، واإلى ذلك ذهب بع�ض الفقهاء، 

ك�سيخ االإ�سالم ابن تيمية)7))، وابن القيم)8))، وغريهما)9)).
االأدلة:

اأدلة اأ�سحاب القول االأول:
ا�ستدلوا بالكتاب وال�سنة.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڇڈ  تعالى:  قوله   -
گ گ ڳ ڳڇ)20) وقوله: ڇ ڈ ڈ ژ ژڇ))2). وقوله ڇ ڀ ڀ 
انظر: االأ�سباه والنظائر، البن جنيم �ض7)2، وحا�سية رد املحتار البن عابدين )/0)) و بداية املجتهد البن   ((6(
ر�سد 62/2)، والفروق للقرايف )/29)، واأدب الق�ساء، البن اأبي الدم �ض29)، واملغني البن قدامة ))/ ))

انظر: جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية ))/)9).  ((7(
انظر: الطرق احلكمية البن القيم �ض2)، واأعالم املوقعني البن القيم )/90.  ((8(

انظر: معني احلكام للطرابل�سي �ض68.  ((9(
�سورة البقرة االآية 282.  (20(

�سور الطالق االآية 2.  (2((
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ٺ ٺٺڇ)22).
- وقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )والبينة على من ادعى واليمني على من 

اأنكر())2).
والقيافة  اجلميع،  عند  كالق�سامة  اأخرى،  وطرق  بو�سائل  الن�سو�ض  وردت  كما   -

والقرعة و�سائر القرائن عند بع�ض الفقهاء.
- كما ثبت االإقرار بال�سهادة على النف�ض يف قوله تعالى: ڇ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀڇ))2) ، وال�سهادة على النف�ض هي االإقرار.

فهذه الن�سو�ض قد اأوردت طرائق االإثبات على �سبيل احل�رش والتقييد، فكان واجبا 
الن�سو�ض  بها  ترد  مل  اإثبات  و�سيلة  باأية  االأخذ  وعدم  الن�سو�ض،  هذه  عند  الوقوف 

ال�رشعية))2).
ويجاب عن ذلك:

باأن ذكر طرق االإثبات يف هذه الن�سو�ض ال يعني ح�رش طرق احلكم واالإثبات فيها 
دون غريها، بدليل اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حكم يف ق�سايا كثرية بو�سائل اإثبات مل 

ترد يف القراآن الكرمي، و�سار على هذا النهج �سحابُته من بعده)26).
اأدلة اأ�سحاب القول الثاين ا�ستدلوا باأدلة كثرية، نذكر اأهمها:

1- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم للمدعي: )بينتك اأو ميينه()27)

�سورة البقرة االآية 282.  (22(
اأخرجه الرتمذي يف �سننه يف كتاب االأحكام، باب ما جاء يف اأن البينة على املدعي، واليمني على املدعى   (2((
عليه )/8)6، وابن ماجه يف �سننه كتاب االأحكام، باب البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه 778/2 

واحلديث �سححه االألباين. انظر: اإرواء الغليل 8/ 279.
�سورة الن�ساء االآية ))).  (2((

انظر: و�سائل االإثبات للزحيلي �ض606.  (2((
انظر: الطرق احلكمية البن القيم �ض0)، )2.  (26(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب االأميان والنذور، باب قول اهلل تعالى: ڇەئ وئ وئ ۇئ ۇئڇ 7/8)).  (27(
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وجه الدللة:
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم طلب البينة يف اإثبات الدعوى واحلقوق، فاإذا اأثبت 
دعواه باأية و�سيلة وجب احلكم له، ذلك اأن املق�سود بالبينة يف ال�رشع ا�سم ملا يبني احلق 
واحداً  �ساهدين، و�ساهداً  وتارة  ثالثة،  وتارة  �سهود،  اأربعة  تكون  تارة  ويظهره، وهي 
وامراأًة واحدًة، وتكون نكواًل ومييناً، اأو خم�سني مييناً اأو اأربعة اأميان، وتكون �ساهد احلال. 
فقوله �سلى اهلل عليه و�سلم )بينتك( اأي عليه اأن يظهر ما يبني �سحة دعواه، فاإذا ظهر 

�سدقه بطريق من الطرق حكم له، وال يتقيد ذلك بطرق دون غريها)28).
ثم اإن الغاية التي ي�سعي اإليها الق�ساء هي اإقامة العدل وحتققه، فاإذا ظهرت اأمارات 
العدل باأي �سكل كان فهو املق�سود االأعظم من ن�سب الق�ساء، وال يرتاب عاقل اأن ذلك 

اأولى من اإهماله و�سياعه)29).
القول الراجح:

ومن  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإليه  ذهب  ما  وهو  الثاين،  القول  هو  يل  يرتجح  الذي 
معهما؛ ملا يف ذلك من ال�سعة والتي�سري وحتقيق العدل وفتح باب االإثبات اأمام الو�سائل 
امل�ستجدة، كما اأن قول اجلمهور ال حجة له من القراآن وال�سنة على ح�رش طرق االإثبات، 
بدليل اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه حكموا بها وبغريها مما لي�ض مذكورا فيها.

ال�سادر  ال�رشعية،  املرافعات  نظام  يف  الناظر  فاإن  ال�سعودي  الق�سائي  النظام  اأما 
باملر�سوم امللكي رقم )م/1( يف 1435/1/22ه�. يف الباب التا�سع، من املادة االأولى 
ح�رش  قد  ال�سعودي  املنظم  اأن  يلمح  املائة  بعد  واخلم�سني  الثامنة  املادة  اإلى  املائة  بعد 
واخلربة  وال�سهادة  واملعاينة  واليمني  االإقرار  وهي:  حمددة،  اأنواع  يف  االإثبات  و�سائل 
والكتابة والقرائن، وال ميلك القا�سي ال�سعودي اأن يلتم�ض و�سيلة اإثبات غري املن�سو�ض 

انظر: الطرق احلكمية البن القيم �ض)2.  (28(
انظر: املرجع ال�سابق �ض))  (29(



26
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

عليها يف النظام بالن�سبة للمنازعات املتعلقة باملعامالت املدنية واالأحوال ال�سخ�سية، اأما 
املنازعات التجارية فهي حمل هذا البحث كما �سياأتي تفا�سيله.

خليق بالذكر اأن اأكرث القوانني الو�سعية تاأخذ مببداأ االإثبات املقيد، فطرائق االإثبات 
قانون  يف  ال��واردة  الطرق  بهذه  مقيد  املدين  والقا�سي  القانون،  بن�ض  �سلفا  حمددة 

املرافعات ولي�ض بو�سعه اأن يلتم�ض و�سيلًة غري من�سو�ض عليها)0)).

املطلب الثالث:

التعريف بحرية الإثبات يف النظام التجاري، وطبيعته

وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعريف بحرية الإثبات يف النظام التجاري

بان لنا فيما �سلف اأن الفقهاء قد اختلفوا يف طرق االإثبات هل هي مطلقة اأو مقيدة، 
واأن اخلالف قد انفطم حينما اأخذ النظام بتقييد االإثبات يف املنازعات املدنية يف طرق 
حمددة بن�سو�ض �رشيحة، واأ�سحى املبداأ ال�سائد يف املنازعات املدنية هو مبداأ االإثبات 
املقيد وح�رشها يف طائفة حمددة. فالن�سو�ض النظامية تر�سم للقا�سي اأدلة االإثبات التي 
اأدلة االإثبات التي ي�سوغ له اال�ستناد  يتعني عليه التقيد بها، فيتحدد له من خالل ذلك 
الق�سية  ح�سب  عليها  واالعتماد  قبولها  له  يجوز  ال  التي  وتلك  اإليها،  والركون  عليها 

املعرو�سة عليه.
التجاري  العمل  اأن  اإلى حد كبري، ذلك  االأمر خمتلف  فاإن  التجارية  املنازعات  اأما 
يت�سم ب�سمات خا�سة ينفرد بها عن العمل املدين الذي ميار�سه �سائر النا�ض، فمن خ�سائ�ض 

انظر: الو�سيط يف �سرح القانون املدين لل�سنهوري 2/))-))  ((0(
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العمل التجاري ال�رشعة واالئتمان، فالتاجر يربم عقوداً كثرية يف وقت وجيز، واالئتمان 
والثقة بني التجار حتتم التحلل من بع�ض القيود ال�سائدة بني غري التجار، وال ريب اأن 
املدنية يف  املنازعات  لها  التي تخ�سع  القواعد  اإلى ذات  اأال تخ�سع  �ساأنها  اأعمااًل هذا 
االإثبات، فالقا�سي التجاري ال يتقيد باأدلة اإثبات حمددة يف تكوين قناعاته، واإمنا ي�سوغ 
اإلى كافة طرق االإثبات، مثل الكتابة، ال�سهادة، الر�سائل، الربقيات، الربيد  له الركون 
وبطاقات  امل�رشيف،  احل�ساب  والفواتري، وك�سف  )الفاك�ض(،  والنا�سوخ  االلكرتوين، 
الت�سغيل )كروت العمل(، بل وحتى ر�سائل اجلوال، وغريها من الو�سائل... واختيار 
االأن�سب منها، مما تطمئن اإليه نف�سه؛ لتكون �سندا لق�سائه، مهما بلغت قيمة االلتزامات 
التجارية بني التجار، مامل يرد ن�ض �رشيح ب�رشورة اأن يكون االإثبات من خالل و�سيلة 
اأجاز  ذلك حيث  من  اأبعد  اإلى  التجاري  القانون  بل ذهب  بيانه.  �سياأتي  كما  حمددة، 

اإثبات خالف املكتوب بغري الكتابة من طرق االإثبات.
ولذلك كان من الع�سري حتقيق رغائب املجتمع وال�سلطة يف ت�سهيل انت�سار التجارة 

ومنوها وتكوين كيانات اقت�سادية �سامقة مع بقاء التجارة اأ�سرية لقيود االإثبات.
ف�رشاُحه  التجاري،  النظام  يف  االإثبات  حلرية  تعريف  لو�سع  ت�سدى  من  اأجد  مل 

اأ�ساروا اإليه دون و�سع تعريف ُيحّد معناه.
لذلك ميكن اأن اأ�سنع تعريفا له، فاأقول: هو منح املنظم الق�ساء التجاري �سلطة اختيار 

ما يراه �ساحلا من االأدلة؛ للحكم بحق اأو واقعة ترتتب اآثارها.
�رشح التعريف وبيان حمرتزاته:

منح املنظم: اأي البد من وجود ن�سو�ض نظامية �رشيحة باإعطاء القا�سي هذه ال�سلطة.
الق�ساء التجاري: هذا قيد �رشوري يف التعريف، اإذ حرية االإثبات ال يتمتع بها اإال 
والعمايل،  واالإداري  املدين  كالقا�سي  الق�ساة،  �سائر  التجاري دون غريه من  القا�سي 
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فخرج ما عداه من االخت�سا�سات الق�سائية النوعية، كاملدين والعمايل واالإداري...
ما يراه �ساحلا: قيد اأ�سا�سي يف التعريف فيدخل يف التعريف كل و�سيلة اإثبات تبني 
احلق وتظهره، مما عرف منها، اأومن م�ستجدات هذا الع�رش، كاحلا�سب االآيل وو�سائل 

االت�ساالت.
من االأدلة: اأي اأدلة االإثبات، من غري حد وال ح�رش.

للحكم: اأي يجعل الو�سيلة االإثباتية التي ا�سطفاها واطماأنت لها نف�ُسه �سندا حلكمه 
الق�سائي.

بحق اأو واقعة: املراد باحلق كل ما ي�سوغ ا�ستيفاوؤه، مما انطوى على م�سلحة م�رشوعة. 
والواقعة م�سدر من م�سادر احلق، ين�ساأ عنها حقوق والتزامات على الطرفني.

ترتبت اآثارها: هذا هو الق�سد الذي يتغياه املدعي من وراء دعواه، فال ي�سح اإثبات 
واقعة ال اأثر لها، كاإثبات وجود النهار اأو طلوع ال�سم�ض، هكذا جمردا عن اأي اأثر)))).

الفرع الثاين: طبيعة حرية الإثبات يف النظام التجاري

يف  يعرف  ما  اأو  ال�سارع،  حقوق  من  االإثبات  قواعد  هل  هنا:  بالطبيعة  املق�سود 
ي�سح خمالفتها وال يجوز  اآمرة ال  ن�سو�سه  تعد  الذي  العام  النظام  القانون مب�سطلح 
لالأفراد االتفاق على خالفها، اأو اأنها لي�ست من النظام العام ون�سو�سها مكملة مف�رشة 
ي�سح خمالفتها، وي�سوغ لالأفراد االتفاق على خالفها)2))؟ اأبني ذلك يف الفقه االإ�سالمي 

والقانون باقت�ساب، ثم اأغدو اإلى بيانه يف النظام التجاري.
يف الفقه االإ�سالمي:

ذهب جمهور الفقهاء اإلى اأن قواعد االإثبات وو�سائله تعد من حقوق اهلل تعايل ومن 
واأن  ال�سهادة،  ون�ساب  املدعي،  على  االإثبات  عبء  مثل  ال�رشيعة،  يف  العام  النظام 

انظر: الو�سيط يف �سرح القانون املدين لل�سنهوري 2/))، وو�سائل االإثبات للزحيلي �ض)2.  ((((
انظر: م�سادر احلق يف الفقه االإ�سالمي لل�سنهوري )/)8، 87 حول تعريفات النظام العام.  ((2(
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يكون االإثبات عند القا�سي، وغريها من الو�سائل.
جاء يف الدر املختار: )لو ا�سطلحا على اأن يحلف عند غري قا�ض ويكون بريئا فهو 
باطل؛ الأن اليمني حق القا�سي مع طلب اخل�سم، وال عربة باليمني وال نكول عند غري 
القا�سي... وكذا لو ا�سطلحا اأن املدعي لو حلف فاخل�سم �سامن للمال وحلف... مل 

ي�سمن اخل�سم؛ الأن فيه تغيري ال�رشع()))).
وذهب بع�ض الفقهاء اإلى اأن االأ�سل يف و�سائل االإثبات اأنها لي�ست من النظام العام، 
وبالتايل يجوز االتفاق على خمالفتها، ما عدا بع�ض اأحكام االإثبات، وكالمهم منثور 

عند كل و�سيلة من هذه الو�سائل))))، ال يت�سع املقام لذكره.
اأما يف القانون فقد ذهب البع�ض اإلى القول باأن و�سائل االإثبات تتعلق بالنظام العام، 

وال يجوز للخ�سوم االتفاق على خمالفتها، ولكن هذا القول بدا تركه وهجرانه.
وذهب اآخرون – وهو امل�ستقر فقهاً وق�ساًء – اإلى اأن اأكرث و�سائل االإثبات ال تعد من 

النظام العام)))).
الفقه  التجاري يف  االإثبات  طبيعة حرية  اأما  عموما،  االإثبات  بطبيعة  يتعلق  ما  هذا 
التاجرْيِن  تقييده، وللمتعاقدين  للمنظم  العام، وجائز  النظام  لي�ض من  فاإنه  االإ�سالمي 
االتفاق على و�سائل حمددة يف االإثبات، كاأن يتفقا على اأن الكتابة هي و�سيلة االإثبات، 

اأو الربيد االإلكرتوين اأو ك�سف احل�ساب امل�رشيف، ونحو ذلك.
و�سند ذلك ودليلة قول اهلل تعايل: ڇ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
مبفهوم  ت�رشيح  ۉ ۉ ې ې ېېڇ  ڇ  )وقوله:   ، ۉ ې ې ېېڇ)6)) 

الدر املختار للح�سكفي وبهام�سه حا�سية ابن عابدين )/ 8)) – 8))، وانظر: بداية املجتهد البن ر�سد 2/)6)، والفروق   ((((
للقرايف )/)8، اأدب الق�ساء البن اأبي الدم �ض)9، ك�ساف القناع للبهوتي 6/)))، و�سائل االإثبات للزحيلي �ض2)6

انظر: اأدب الق�ساء البن اأبي الدم �ض)9، و�سائل االإثبات للزحيلي �ض))6 وما بعدها.  ((((
انظر: الو�سيط لل�سنهوري 2/ )9- )9.  ((((

�سورة البقرة اآية 282.  ((6(
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اال�ستثناء، مع ما يف زيادة قوله )جناح( من االإ�سارة اإلى اأن هذا احلكم رخ�سة، الأن رفع 
اجلناح موؤذن باأن الكتابة اأولى واأح�سن()7)). قال ابن عطية: )ال�سحيح عدم الوجوب؛ 

الأن للمرء اأن يهب هذا احلق، ويرتكه باإجماع()8)).
ويفهم من ذلك اأن االأمر مرتوك للمتعاقدين، فاإن اأرادا الكتابة واتفقا على ا�سرتاطها 
كانت اأمراً ملزماً، وو�سيلة اإثبات يركن اإليها دون �سواها، ذلك اأن هذا املبداأ اإمنا تقرر 
مل�سلحة التجار، فال ترثيب على اخل�سمني اأن خالفا هذا املبداأ واتفقا على قواعد يريانها 
بني  اتفاق  كل  اأن  ذلك  مقت�سيات  ومن  احلقائق)9))،  وك�سف  العدالة  اأداء  اإلى  اأقرب 
اخل�سوم يف هذا ال�ساأن يعد �سحيحاً ومنتجاً الآثاره بينهما، وملزما للقا�سي؛ الأن هذه 

الو�سائل اإمنا و�سعت مل�سلحة االأفراد وال �ساأن للنظام العام بها)0)).
وهذا ما عليه �رشاح النظام التجاري، فقد �رشح غري واحد اأن حرية االإثبات ال تعد 
من النظام العام، و�سائغ االتفاق على و�سيلة حمددة تكون مالذا للخ�سوم والقا�سي 
يف  االإثبات  حرية  )ومبداأ  العريني:  حممد  الدكتور  يقول  غريها،  دون  النزاع  عند 
امل�سائل التجارية ل يتعلق بالنظام العام، فيجوز التفاق على خمالفته وا�سرتاط الإثبات 

بالكتابة. وحينئذ ميتنع االإثبات ب�سهادة ال�سهود والقرائن()))).

التحرير والتنوير البن عا�سور )/6)).  ((7(
نقال عن املرجع ال�سابق )/00).  ((8(
انظر الو�سيط لل�سنهوري 2/)9.  ((9(

انظر: الو�سيط لل�سنهوري 2/ )9- )9، و�سائل االإثبات للزحيلي �ض7)6.  ((0(
القانون التجاري له �ض))، وانظر: القانون التجاري للدكتور حممد اجلرب �ض)).  ((((
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املبحث الأول: تاأ�صيل حرية الإثبات يف النظام التجاري

الرباهني واحلجج على �سحة  ال�رشعية ون�سب  االأدلة  اإقامة  هنا  بالتاأ�سيل  املق�سود 
هذا املبداأ، و�سْوق الن�سو�ض النظامية وال�سوابق الق�سائية واأقوال ال�رشاح الدالة على 

ر�سوخه يف امل�سهد النظامي والق�سائي والفقهي.
اأوًل: الفقه الإ�ضالمي:

اإ�سارة  اإلى  التجارية - كاأ�سل عام -  املنازعات  1- ي�ستند مبداأ حرية االإثبات يف 
ي�سرية وردت يف اآية الدين ال�سهرية يف �سورة البقرة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ڇ  االآية:  تلك  عزرَّ وجلرَّ يف طالئع  الباري  يقول 
پ پ ڀڀڇ)2)) ، هذا اإر�ساد من اهلل تعايل اإلى كتابة الديون �سغرية كانت اأو 
كبرية، اأو�سله بع�سهم حد الوجوب، كابن جرير الطربي)))) وابن حزم الظاهري)))).

فاإنه ال ترثيب  الناجزة  اإذا كانت املعاملة بني املتعاقدين من �رشوب التجارة  ولكن 
ڇ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  عليهما حالة عدم الكتابة، قال اهلل تعالى: 
ۉ ۉ ې ې ېېڇ)))) ، واملق�سود بالتجارة احلا�رشة عند بع�ض املف�رشين هي 
َمايحوزه امل�سرتي من العرو�ض املنقولة)6))، ومعلوم اأن النظام التجاري اإمنا يجري يف 

املنقوالت دون العقار)7)).
ويف معنى االإدارة، قوالن: اأحدهما: يتناولونها من يد اإلى يد، والثاين: يتبايعونها يف 

�سورة البقرة االآية )282).  ((2(
انظر: جامع البيان للطربي 2/)7).  ((((

انظر: املحلى البن حزم 8/))).  ((((
�سورة البقرة االآية )282).  ((((

انظر: التف�سري الكبري امل�سمى البحر املحيط الأبي حيان 9/2)7.  ((6(
انظر املادة الثانية فقرة )اأ) من نظام املحكمة التجارية ال�سعودي ال�سادر باالأمر ال�سامي رقم 2) و تاريخ   ((7(

))/)/0)))ه�.
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كل وقت)8))، واملعنى الثاين اأقرب اإلى معنى التجارة؛ اإذ ال�ساأن يف التجارة اأن تكون 
اإبرام ال�سفقات التجارية،  عقودها متتابعة يف كل وقت، وهذا هو معنى ال�رشعة يف 

والتي اأدت اإلى وجود نظام خا�ض بالتجارة)9)).
واحلكمة من وراء رفع اجلناح حال ترك الكتابة الأنه لو تكلف فيها الكتابة ل�سق االأمر 
على اخللق)0))، وتراخى حبل العمل التجاري امل�سدود وتناق�ض الربح املن�سود من وراء 
التاجر ع�رشات  التجارة ال�رشعة، ففي دقائق معدودات يربم  اأن طبيعة  التجارة، ذلك 
العقود املتنوعة، واالإلزام بكتابة هذه الت�رشفات التجارية اأمر يعوق �سري هذه التجارة، 
ومنح  بالكتابة،  االإثبات  قيود  من  التجارية  الت�رشفات  وجلرَّ  عزرَّ  الباري  اأطلق  لذلك 
التاجر اإثبات ت�رشفاته املتعلقة بتجارته بالكتابة، اأو بغريها حالة عدم حتققها، اإذ ال�سماح 

بعدم الكتابة يقت�سي االإثبات بكل و�سيلة تبني احلق وتظهره)))).
وبهذا يتبني لك اأن ال�رشيعة االإ�سالمية �سبقت القوانني احلديثة يف ا�ستثناء املعامالت 

التجارية من قيود االإثبات الواردة على املعامالت املدنية.
كما واأن القوانني املدنية ت�ستثني الت�رشف القانوين من ا�سرتاط الكتابة اإذا كان املبلغ 
زهيداً)2))، اأما ال�رشيعة االإ�سالمية فلم ت�ستثِن �سيئا، ومل تفرق بني القليل والكثري كما هو 

ظاهر من ن�ض االآية الكرمية.
2- ذكر بع�ض متاأخري فقهاء احلنفية جواز اإثبات املعامالت التجارية من خالل ما 

انظر: التف�سري الكبري امل�سمى البحر املحيط الأبي حيان 9/2)7.  ((8(
انظر: القانون التجاري للدكتور حممد اجلرب �ض2- )  ((9(
انظر: مفاتيح الغيب = التف�سري الكبري للرازي 98/6  ((0(

مل ي�سر كثري من املف�سرين اإلى التفريق بني العمل التجاري والعمل املدين من حيث االإثبات يف هذه االآية،   ((((
لكن ورود لفظ » جتارة، وحا�سرة، وتديرونها«  يف �سياق االآية يوحي اإلى اأن التفرقة بني العملني مما حتتمله 
هذه االآية، ويرجح ما ذكرنا اأعاله. كما ذهب اإلى ذلك جمع من املعا�سرين، منهم ال�سيخ عبدالقادر عودة 

يف كتابه الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي �ض6) – 8) وغريه . واهلل اأعلم.
انظر: قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية مل�سطفى هرجه 9/2  ((2(
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يعرف عندهم بالدفاتر ال�سلطانية اأو اخلاقانية))))، واملراد بها تلك الدفاتر التي يدّون فيها 
التاجر ت�رشفاته التجارية، وماله وما عليه، وميكن عند ن�سوب النزاع اأن ي�ستند عليها 
يف االإثبات، فتكون حجة يعمل بها لوحدها من غري �سميمة دليل اآخر اإذا ا�ستجمعت 
ال�رشائط املطلوبة، قال ابن جنيم: )وكتبنا يف الق�ساء من الفوائد اأنه يعمل بدفرت البياع 
وال�سم�سار وال�رشاف، واخلط فيه حجة()))) ، وقد �رشح احلنفية اأن حجية هذه الدفاتر 
تقوم على العرف ال�سائع بني التجار والعادة اجلارية بينهم يف ذلك، قال ابن عابدين: 
ما عليه يف  اأحدهم، وقد حرر بخطه  اإذا مات  زماننا  التجار يف  دفاتر  )فما يوجد يف 
به،  يعمل  والهزل  التجربة  �سبيل  على  فيه  ُيكتب  ال  اأنه  اليقني  من  يقرب  الذي  دفرته 
والعرف َجاٍر بينهم بذلك، فلو مل يعمل به لزم �سياع اأموال النا�ض، اإذ غالب بياعاتهم 
نف�سه  التاجر على  يكتبه  فيما  ، هذا  اجلماعة())))  به  ال�رشورة جزم  فلهذه  �سهود،  بال 
واأجازه  اأكرثهم،  منعه  ذلك،  بينهم يف  لنف�سه فخالف  يكتبه  ما  اأما  الدفاتر،  هذه  يف 
البع�ض)6))، مع اأن ما دون فيها لنف�سه يعد من �سنع التاجر، واالأ�سل اأنه ال يجوز للمرء 
اأن ي�سطنع دليال لنف�سه)7))، ومع ذلك �ساغ االأخذ به لل�رشورة. وهذه الو�سيلة ال يقبلها 
القا�سي اإل اإذا كانت من تاجر �سد تاجر، ووفق �رشوط وقيود يلزم توافرها يف الدفرت. 
فيما  املدنية،  واملنازعات  التجارية  املنازعات  بني  احلنفية  فقهاء  من  ظاهر  تفريق  وهذا 

يتعلق باالإثبات، فالتاجر يتمتع بحرية يف االإثبات ال يتمتع بها غري التاجر)8)).
اخلاقان: لقب لكل ملك من ملوك الرتك. انظر: املعجم الو�سيط )/8)2  ((((

دون يف  العمل مبا  اإلى جواز  املالكية  فقهاء  اأحد  علي�ض  ال�سيخ  اأ�سار  وقد  ���ض))).  له  والنظائر  االأ�سباه   ((((
الدفاتر، ولكن مل اأجد يف كالمه ما يدل على اأنه خا�ض بالتجار؛ كما �سطره احلنفية. انظر: فتح العلي 

املالك يف الفتوى على مذهب االإمام مالك ملحمد علي�ض، 2/))).
العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين 2/)2.  ((((

انظر: حا�سية رد املحتار البن عابدين )/7)).  ((6(
انظر: الو�سيط لل�سنهوري 6/2).  ((7(

انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين 2/)2، وحا�سية رد املحتار البن عابدين   ((8(
)/))) -7)) ، ودرر احلكام يف �سرح جملة االأحكام لعلي حيدر )/80) -82).
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بعبارات  العدلية  االأحكام  املنثور يف بع�ض كتب احلنفية �ساغته جملة  املعنى  هذا 
الدفاتر  وقيود  ال�سلطانية  )ال��رباءات  بقولها:   )1737( امل��ادة  ن�ست  حيث  موجزة، 

اخلاقانية؛ لكونها اأمينة من التزوير معمول بها()9)).
اإلى  ذهب  من  فمنهم  قولني  على  االإثبات  و�سائل  ح�رش  يف  الفقهاء  اختلف   -3
اأنها غري حم�سورة كما �سلف بيان  اإلى  ح�رشها يف و�سائل حمددة، ومنهم من ذهب 
ذلك، ومن القواعد املقررة اأن »حكم احلاكم يرفع اخلالف«)60)، فلو اجتبى ويُل االأمر 
الق�ساء،  من  معني  نوع  يف  ذلك  قيد  ثم  االإثبات،  و�سائل  اإطالق  وهو  الثاين  القول 
كالق�ساء التجاري اأو االإداري لكان ذلك اأمراً �سائغاً، يقول القرايف رحمه اهلل: )حكم 
احلاكم يف م�سائل االجتهاد يرفع اخلالف، ويرجع املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم، 
وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه على القول ال�سحيح من مذاهب العلماء())6).

وهذا الكالم معقود للحكم الق�سائي ففي االأحكام النظامية التي ي�سدرها ويل االأمر 
من باب اأولى.

وتاأ�سي�سا على ذلك فاإن اإقرار النظام ال�سعودي جريان حرية االإثبات يف املنازعات 
التجارية دون غريها جاٍر على هذا املهيع.

من املعقول:
1- بات من املعلوم بال�رشورة من الواقع اأن املعامالت التجارية تت�سم بال�رشعة وال 
تقبل الرتب�ض واالنتظار، وهي كثرية االنعقاد يف كل حلظة، عالوة على الثقة الفا�سية بني 
التجار، وعمل هذا �ساأنه فاإن ا�سرتاط الكتابة فيه اأمر ع�سري ومرهق للتجار، ي�رشفهم عن 
النظر يف متابعة جتارتهم اإلى كتابة معامالتهم، وهذا يعّر�ض فر�ض الربح لل�سياع، بل 

جملة االأحكام العدلية )/2)).  ((9(
انظر: االإحكام يف متييز الفتاوى عن االحكام للقرايف �ض0)- ))، املنثور يف القواعد للزرك�سي 69/2.  (60(

الفروق 2/)0)، وانظر جمموع فتاوى �سيخ اال�سالم ابن تيمية )/8)0-2)2  (6((
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رمبا حاقت بهم اخل�سائر الفادحة، من اأجل ذلك كانت ال�رشورة داعية اإلى عدم فر�ض 
الكتابة يف املعامالت التجارية.

2- جرى عرف التجار على كتابة ت�رشفاتهم التجارية يف دفاترهم التجارية، وقد 
ارت�سى التجار هذه الدفاتر واأ�سحى ما كتب فيه دليال مقبوال بينهم، )فلو مل يعمل به 
لزم �سياع اأموال النا�ض؛ اإذ غالب بيعاتهم بال �سهود()62) وعلى ذلك فكل و�سيلة اإثبات 
يجري عرف التجار على اعتبارها فهي حجة، ميكن للتاجر اال�ستناد عليها عند التنازع، 
فجائز للتجار ا�ستحداث و�سائل اإثبات جديدة، فاإذا جرى بها العرف كانت حجة اأمام 

الق�ساء، والعرف من االأدلة املعتربة يف ال�رشيعة االإ�سالمية.
اإجناز  وت�سهيل  الوطن  يف  التجارة  ازده��ار  يف  الرغبة  بني  التوفيق  املتعذر  من   -3
االأعمال التجارية يف وقت ق�سري وبي�رش و�سهولة وبني فر�ض قيود االإثبات املقررة يف 
املعامالت املدنية، لذلك كان من الواجب على املنظم اأن يهيئ للتجارة اأ�سباب النمو 

واالزدهار، واأن ي�سمح للتاجر اأن يثبت معامالته التجارية باأي و�سيلة �ساحلة لالإثبات.
ثانيًا: النظام ال�ضعودي

االإثبات يف  بحرية  التجارية �رشاحة  املحكمة  نظام  ال�سعودي يف  النظام  ينطق  مل 
كما  التجارية،  املنازعات  كل  على  ت�رشي  عامة  قاعدة  و�سع  اأي  التجارية،  املنازعات 
كثرية يف  ن�سو�ض  على  وي�ستند  يتوكاأ  املبداأ  هذا  اأن  كثرية، غري  قوانني  بذلك  نطقت 
االأنظمة التجارية ال�سعودية، يفهم بو�سوح من خالل اعتداده ببع�ض و�سائل االإثبات 

ر�سوخ هذا املبداأ يف منظومة الق�ساء التجاري، ومن ذلك:
1- ن�ست املادة )500( من نظام املحكمة التجارية))6) ال�سادر باالأمر ال�سامي رقم 

العقود الدرية البن عابدين 2/)2  (62(
اإمنا قّدمت نظام املحكمة التجارية يف الذكر؛ الأنه النظام التجاري االأ�سا�سي يف اململكة، بل اأطلق البع�ض   (6((
على هذا النظام ا�سم » النظام التجاري » . انظر: جمموعة االأنظمة ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة اخلرباء 

7/2 هام�ض.
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32 وتاريخ 1350/1/15ه� على: )اأن عموم ال�سندات الر�سمية والعادية، املوقع عليها 
باإم�ساء اأو ختم اأحد الطرفني، وقيودات جميع الدوائر الر�سمية والتحاويل، وف�سوحات 
املعرب  الب�سائع،  م�ستودع  ماأموري  اإلى  اأو  امل�سرتين،  اإلى  التجار  من  املعطاة  الب�سائع 
عنها يف عرف التجار بال�ستى، امل�ستملة على ف�سح الب�سائع للم�سرتين، معتربة بالن�سبة 

مل�سمونها وموقعيها(.
والناظر يف هذا الن�ض النظامي يب�رش اأنه منح هذه الو�سائل امل�سطورة حجية واعتباراً 

يف االإثبات، ومعلوم اأن هذه الو�سائل مما يخت�ض با�ستعمالها التجار دون غريهم.
ون�ست املادة )268( بقولها: )اإذا اأمكن امل�ستاأجر اأن يثبت حني قيام ال�سفينة عدم 
قابليتها لل�سفر فيفقد حينئذ الربان حقه يف النولون))6)، وعدا عن ذلك يكون جمبوراً 
اأنه  ولو  وتقبل  ت�سمع  االإثبات  هذا  وق�سية  للم�ستاأجر  واخل�سائر  االأ�رشار  اإعطاء  على 
ح�سل الك�سف على ال�سفينة وجرب معاينتها حني قيامها واأخذ �سهادة تبني اأنها �ساحلة 

لل�سفر(.
ويت�سح من قراءة هذا الن�ض اأنه اأعطى امل�ستاأجر حرية يف االإثبات يف هذا ال�ساأن، 
ت�سمع  االإثبات  هذا  »وق�سية  بقوله  الق�ساء،  اأمام  وقبواًل  حجيًة  الو�سيلة  هذه  ومنح 

وتقبل«.
2- ن�ست املادة اخلام�سة والع�رشون يف فقرتها )ط( من نظام ال�سوق املالية ال�سادر 
االإثبات  )يجوز  بقولها:  1424/6/2ه����  وتاريخ  )م/30(  رقم  امللكي  باملر�سوم 
اأو  االإلكرتونية،  البيانات  ذلك  مبا يف  االإثبات،  بجميع طرق  املالية  االأوراق  ق�سايا  يف 
)الفاك�سميلي(،  جهاز  ومرا�سالت  الهاتف،  وت�سجيالت  احلا�سوب،  عن  ال�سادرة 

والربيد االإلكرتوين(.

هي اأجرة ال�سحن.  (6((
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املنظُم  اأعطى  املبداأ، حيث  اإقرار هذا  والداللة على  الو�سوح  غاية يف  ن�ض  وهذا 
القا�سي التجاري احلرية يف االإثبات يف ق�سايا االأوراق املالية بكافة طرائق االإثبات، ومل 
يقيده بو�سائل حمددة. بل �ساق – كما ترى – و�سائل اإثبات جديدة مل تكن موجودة 

فيما �سبق. ومعلوم اأن ق�سايا االأوراق املالية تعد من االأعمال التجارية االأ�سلية.
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التجاري  الرهن  نظام  من  التا�سعة  املادة  ن�ست   -3
املتعاقدين  اإلى  بالن�سبة  الرهن  اأنه: )يثبت  )م/75( وتاريخ 1424/11/21ه��� على 

ويف مواجهة الغري بجميع طرق االإثبات(.
كما ذكرت املادة العا�رشة من نظام الدفاتر التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/61( 
تُقرر من  اأن  الدعوى  الق�سائية املخت�سة عند نظر  اأنه: )للجهة  وتاريخ: 1409/12/17ه��� 
تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب اأحد اخل�سوم تقدمي الدفاتر لفح�ض القيود املُتعلقة باملو�سوع 
امتناع  املخت�سة عند  الق�سائية  ا�ستخال�سه منها. وللجهة  ما ترى  فيه، وا�ستخال�ض  املُتنازع 
التاجر عن تقدمي دفاتره اأن تعترب امتناعه مبثابة قرينة على �سحة الوقائع املُراد اإثباتُها بالدفاتر(.

فاملنظم ال�سعودي اعتّد بالدفاتر التجارية اإذا ا�ستجمعت ال�رشوط النظامية، و�سريها 
و�سيلة اإثبات عند ن�سوب املنازعات التجارية، �سواء اأكانت مل�سلحة التاجر اأم �سده؛ 
�رشيطة اأن يكون طرفا النزاع قد اكت�سبا و�سف التاجر، وهذا دليل على اأن املنظم قد 

ارت�سى هذا املبداأ.
وهنا اأ�سد زمام قلمي، واأ�رشب �سفحا عن ذكر مزيد من الن�سو�ض النظامية يف هذا 

ال�سعيد، فقد حتقق املق�سود مبا ُذكر، اإذ املقام لي�ض مقام ا�ستق�ساء وح�رش.
ثالثا: ال�ضوابق الق�ضائية

ا�ستناداً اإلى الن�سو�ض �سالفة الذكر التي ينتظم منها مبداأ حرية االإثبات يف املنازعات 
التجارية اأ�سدر الق�ساء التجاري يف اململكة العربية ال�سعودية عددا من االأحكام التي 
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توؤكد اأن االإثبات يف النزاع التجاري حر طليق من القيود، وهذه االأحكام كثرية تكاد 
تفوت احل�رش وتفوق العّد، واأنا اأذكر طرفا منها.

�سوؤون  من  البينات  )طلب  1419ه���:  لعام  ت/3   /31 رقم  احلكم  يف  جاء   -
القا�سي، وقد درج العمل على اأن �سور امل�ستندات هي التي تقدم، ثم تطلب االأ�سل 

من قبل القا�سي عند احلاجة للمطابقة(.
فقولة »عند احلاجة« دليل على كفاية �سور امل�ستندات يف االإثبات، وال يلزم اإح�سار 
الق�ساء  اإذ  التجاري،  بالق�ساء  القا�سي حاجة لذلك، وهذا خا�ض  راأى  اإذا  اإال  االأ�سل 
املدين ال يركن اإال على اأ�سول امل�ستندات، ما مل تكن ال�سورة م�سادقا على مطابقتها 

لالأ�سل، وفق ما ن�ست عليه املادة )147( من نظام املرافعات ال�رشعية.
باأن ر�سالة  - وجاء يف احلكم رقم 87/ت/4/ لعام 1413ه�: )اأما قول املدعي 
الفاك�ض املن�سوبة اإليه لي�ض عليها توقيعه اأو خامته فمردود باأن ر�ساالت الفاك�ض يكتفى 

فيها بتو�سيح ا�سم مر�سل الر�سالة ورقم الفاك�ض...(.
- وجاء يف احلكم رقم 8/ ت/4 لعام 1416ه�: )ومن ثم فاإن رف�ض طلب تقدمي 
الدفاتر التجارية يعد اإهداراً لو�سيلة من و�سائل االإثبات( ومعلوم باأن االحتجاج بالدفاتر 

التجارية خا�ض بالق�ساء التجاري.
- وجاء يف احلكم رقم 146/ت/4 لعام 1411ه�: )واإذ كان هذا ال�رشيك املوقع على 
العقد مل يكن وقت التوقيع قد عني بعد مديراً عاماً لها فاإن تعيينه بعد ذلك بوقت ق�سري يف 
هذا املن�سب قرينة على اأنه كان من الناحية الفعلية هو املمثل لل�رشكة قبل ت�سجيلها، كما 
اأن قيام ال�رشكة بعد ذلك ب�سداد جزء من م�ستحقات املدعية النا�سئة عن العقد وتوقيعها 

على حما�رش ت�سليم االأعمال املنفذة دليل قاطع على اإجازتها الالحقة للعقد())6).

هذه االأحكام غري من�سورة.  (6((
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يف  معهودة  غري  جديدة  و�سائل  االإثبات  يف  �سندها  الق�سائية  االأحكام  فهذه 
التجاري  الق�ساء  االإثبات يف  ر�سوخ حرية  على  بو�سح  يدل  مما  املدين؛  الق�ساء 

ال�سعودي.
رابعًا: اأقوال �ضراح النظام التجاري

بكافة طرق  التجارية جائز  املعامالت  اإثبات  اأن  التجاري على  النظام  اتفق �رشاح 
االإثبات، فال يخ�سع لطرائق حمددة، فالقا�سي التجاري يبني قناعته من خالل البحث 
يف اأي و�سيلة اإثبات ميكن اأن تكون �سندا يوؤ�س�ض عليها حكمه، وال اأعرف خمالفاً يف 
هذا  اإلى  ال�ستدعائها  حاجة  ال  معلومة،  م�سهورة  ال�ساأن  هذا  يف  ون�سو�سهم  ذلك، 

املو�سع)66).
مدونة  يف  �رشاحة،  املبداأ  هذا  على  ن�ست  القوانني  اأكرث  اأن  اإلى  االإ�سارة  حت�سن 
القانون التجاري، و�سريته قاعدة عامة تن�سوي حتتها كل املنازعات التجارية، من ذلك:

 )17( رقم  امل�رشي  التجارة  قانون  من   )1( الفقرة   )69( املادة  عليه  ن�ست  ما   -
ل�سنة 1999م على اأنه: )يجوز اإثبات االلتزامات التجارية اأياً كانت قيمتها بكافة طرق 

االإثبات، ما مل ين�ض القانون على غري ذلك(.
- ون�ست املادة )334( من مدونة التجارة املغربية رقم 15.95 ل�سنة 1996م بقولها: 

)تخ�سع املادة التجارية حلرية االإثبات(.

للدكتور  ال�سعودي  التجاري  القانون  ���ض))-))،  العريني  فريد  للدكتور حممد  التجاري،  القانون  انظر:   (66(
حممد اجلرب �ض0).
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املبحث الثاين:
نطاق تطبيق حرية الإثبات يف النظام التجاري

حينما ا�ستقل النظام التجاري باأحكام خا�سة عن املعامالت املدنية، ظهر تنازع يف 
حتديد نطاق تطبيق اأحكام النظام التجاري، ولهذا كان الزما حتديد نطاق تطبيق قواعد 
النظام التجاري ب�سكل بني، حتى تت�سح الطرائق وتتبني احلدود الفا�سلة بني قواعده 
وقواعد املعامالت املدنية، وقد متثل رفع هذا التنازع من خالل اعتناق اأحد النظريتني 
ال�سهريتني، وهما النظرية ال�سخ�سية اأو الذاتية، والنظرية املو�سوعية اأو املادية، تقوم 
اإلى القائم بالعمل، فهو يحكم التجار عند ممار�ستهم مهنهم  اأ�سا�ض النظر  االأولى على 
التجارية، فالنظر اإلى التاجر واإلى عمله، وال �ساأن له بغري التاجر، حتى ولو قام ببع�ض 

االأعمال واحلرف التي تعد جتارية، طاملا اأن ممار�سته لها مل ي�سل درجة االحرتاف.
وتقوم الثانية على اأ�سا�ض النظر اإلى طبيعة االأعمال، كمعيار لتحديد نطاق تطبيق اأحكام 
النظام التجاري وحتديد مو�سوعاته، وهذا االجتاه يلتفت عن �سفة ال�سخ�ض الذي ميار�ض 

العمل، �سواء قام بها تاجر اأو غري تاجر، حتى لو قام بها ال�سخ�ض مرة واحدة عر�سا.
فالنظام التجاري ال�سعودي نظر اإلى حما�سن كل نظرية من تلك النظرتني واأخذ بها، 
وبناًء على ذلك ميكن القول اإنه اأخذ بالنظريتني معا، من خالل �رشد االأعمال التجارية 
يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية، وهذه مفاد النظرية املو�سوعية، ومن خالل 

تعريف التاجر يف املادة االأولى من ذلك النظام، وهذه مفاد النظرية ال�سخ�سية)67).
واإذا تبني ذلك فاأقول: اإن نطاق حرية االإثبات ال يعمل به اإال يف املنازعات املتعلقة يف 
املعامالت التجارية، والتي تتم بني طرفني تاجرين، فال ي�رشي على الت�رشفات التي ال 

انظر القانون التجاري ال�سعودي للدكتور حممد اجلرب �ض8- 2).  (67(



41
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

تكت�سي هذا الو�سف، وال على االأ�سخا�ض الذين ال يتو�سحون هذا النعت، اإذن فيلزم 
ب�سفة عامة حتقق �رشطني الإعمال القا�سي هذا املبداأ، هما:

1- اأن يكون طرفا املنازعة تاجرين.
2- اأن يكون مو�سوع النزاع عمال جتاريا.

ونف�سل القول عن ذينك ال�رشطني يف ما يلي:
اأوًل: من حيث الأ�ضخا�ص اأطراف النزاع

اأ- ال�صخ�ص املدين.
معنوياً  اأو  طبيعياً  �سخ�ساً  كان  و�سواء  امراأة،  اأو  كان رجاًل  �سواء  املدين  ال�سخ�ض 
كال�رشكات، وكان الت�رشف الذي قام به من االأعمال املدنية ولي�ض جتاريا فال خالف 
اأنه ال ي�رشي يف حقه هذا املبداأ، حتى واإن كان خ�سمه تاجرا، وال ينعقد االخت�سا�ض 
الوالئي للق�ساء التجاري يف نظر هذا النزاع اأ�سال، بل ت�رشي يف حقه قواعد االإثبات 
يف املعامالت املدنية، حيث تنعقد والية املحاكم يف نظر هذا النزاع. وهذا اأمر معلوم 

من النظام التجاري بال�رشورة، فال حاجة اإلى االإطناب فيه.
ب - ال�صخ�ص التجاري

ا�ستغل  )من  – هو:  التجارية  املحكمة  نظام  من  االأول��ى  امل��ادة  عرفته  كما  التاجر- 
بو�سف  حتلى  الذي  فال�سخ�ض  ذلك  وعلى  له(،  مهنة  واتخذها  التجارية،  باملعامالت 
كال�رشكات،  معنوياً  اأو  طبيعياً  �سخ�ساً  كان  و�سواء  امراأة،  اأو  رجال  كان  �سواء  التاجر، 
وكان حمل النزاع جتارياً، وكان خ�سمه تاجراً فال خالف اأي�ساً يف تطبيق هذا املبداأ عليه.

ثانيا: من حيث طبيعة النزاع.

تنق�سم االأعمال التجارية اإلى نوعني:
1- اأعمال جتارية اأ�سلية اأو حم�سة، وهذه تنق�سم اإلى اأعمال جتارية منفردة، واأعمال 
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جتارية بطريق املقاولة اأو التكرار.
2- اأعمال جتارية بالتبعية.

3- وهناك عمل ثالث هو االأعمال املختلطة.
ونتكلم عن هذه االأعمال من حيث �رشيان مبداأ حرية االإثبات عليها تباعاً.

اأواًل: االأعمال التجارية االأ�سلية والتبعية.
واملادة   )2( املادة  عليه  ن�ست  ما  وفق  والتبعية)68)،  االأ�سلية  التجارية  االأعمال  اإن 
وتاريخ   )261( رقم  ال��وزراء  جمل�ض  وق��رار  التجارية،  املحكمة  نظام  من   )443(
النظر  التجاري«  املظامل »الق�ساء  الذي ين�ض على: )تويل ديوان  1423/11/17ه� 
التجارية(  املحاكم  اإن�ساء  اإلى حني  بالتبعية  التجارية  االأعمال  النا�سئة عن  الق�سايا  يف 
ي�رشي عليها مبد اأحرية االإثبات عليها، متى كان طرفا النزاع تاجرين بال خالف)69)، 
فجائز للقا�سي اأن يقبل من طريف النزاع تقدمي اأي و�سيلة اإثبات توؤكد ما دعاه، وقا�سي 

املو�سوع ي�ستقل بتقديرها، وما اإذا كانت منتجة يف الدعوى من عدمه.
ثانيا: االأعمال املختلطة:

العمل املختلط هو العمل الواحد الذي يعد جتاريا بالن�سبة لطرف، ومدنيا بالن�سبة 
املزارع  باع  اأو  امل�ستهلكني  اأحد  اإلى  �سيارة  �سيارات  تاجر  باع  لو  االآخر، كما  للطرف 
حم�سوله الأحد التجار، اأو امتطى �سخ�ض اأحد و�سائل النقل العام، وهي كثرية الوقوع 

يف احلياة اليومية.
وهذه االأعمال املختلطة مل يتعر�ض لها نظام املحكمة التجارية، وال غريه من االأنظمة 

التجارية مطلقا، لذلك ت�سدى لها الفقه والق�ساء.
حتتم طبيعة البحث عدم اخلو�ض يف تفا�سيل هذه االأعمال، فلي�ض هذا مكانها. راجع كتب القانون التجاري.  (68(

التجارية  واملبادئ  االأحكام  جمموعة  يف  من�سور  ه�.   ((27 لعام  ))2/د/ت/ج/))  رقم  احلكم  انظر:   (69(
)/0)، احلكم رقم 7)/ د/ جت /) لعام 28)) ه�. جمموعة االأحكام واملبادئ التجارية )/)). والقانون 

التجاري ال�سعودي، للدكتور حممد اجلرب �ض9) وما بعدها.
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ودار حول هذه امل�ساألة خالف يف مدى �رشيان هذا املبداأ على هذا النوع على ثالثة 
اآراء:

الراأي االأول: وذهب اأ�سحابه اإلى اأنه اإذا كان املدعي مدنيا واملدعى عليه تاجرا فاإنه 
بو�سع االأول اإعمال هذا املبداأ واالإثبات بكافة الو�سائل، اأما اإذا كان العك�ض فاإن التاجر 
ال ي�ستطيع االإثبات �سد الطرف املدين اإال وفق قواعد االإثبات املعروفة يف املعامالت 
املدنية)70)، واعتنق هذا الراأي القانون امل�رشي))7) واملغربي)72) وغريهما، و�سندهم يف 
ذلك اأن الطرف املدين ال يعرف القانون التجاري، ومل ي�ستفد من حما�سنه ومزاياه، 
فمن غري املقبول اأن ي�ساره التاجر وي�ستخدم هذا املبداأ يف مواجهته، لذلك كان العك�ض 

اأمراً مقبواًل.
واجلواب على ذلك: اأن ذلك ي�سوق اإلى متايز ومغايرة بني طريف العمل الواحد، 
يجايف  وهذا  م�سوغ  بغري  التاجر  مل�سالح  وتبديد  املدين،  الطرف  اإلى  �سارخ  وانحياز 
خطاب العدالة الباهي، كما اأنه يثري بع�ض ال�سعوبات عند تطبيقه، مثل حتديد املحكمة 

املخت�سة بالن�سبة للدول التي تاأخذ بالف�سل بني الق�ساء املدين والق�ساء التجاري))7).
ونالحظ اأن التزام الطرف التجاري باتباع قواعد االإثبات املدنية �سد خ�سمه املدين 

قد يدفع به اإلى اإبرام عقد كتابي كلما تعاقد مع طرف مدين.

انظر: القانون التجاري ال�سعودي للدكتور حممد اجلرب �ض )8.  (70(
العقد جتاريا  كان  )اإذا  ل�سنة 999)م على:  امل�سري رقم )7))  التجارة  قانون  الثالثة من  املادة  ن�ست   (7((
بالن�سبة الأحد طرفية فال ت�سري اأحكام القانون التجاري اإال على التزامات هذا الطرف وحده، وت�سري على 

التزامات الطرف االأخر اأحكام القانون املدين ما مل ين�ض القانون على غري ذلك).
تن�ض املادة الرابعة من مدونة التجارة املغربية رقم )9.)) ل�سنة 996) م بقولها: )اإذا كان العمل جتاريا   (72(
مواجهة  يف  التجاري  القانون  قواعد  طبقت  االآخر،  للمتعاقد  بالن�سبة  مدنيا  و  املتعاقدين  الأحد  بالن�سبة 
الطرف الذي كان العمل بالن�سبة اإليه جتاريا، و ال ميكن اأن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالن�سبة 
اإليه مدنيا، ما مل ين�ض مقت�سى خا�ض على خالف ذلك). وانظر: التاجر وقانون التجارة باملغرب للدكتور 

حممد لفروجي �ض98).
انظر: التاجر وقانون التجارة يف املغرب ملحمد لفروجي �ض00)-)0)  (7((
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الراأي الثاين: اإن النزاع ذا الطبيعة املختلطة يخ�سع للق�ساء التجاري على كل حال، 
وبو�سع كل طرف اإعمال هذا املبداأ �سواء �سد التاجر اأو �سد املدين، فهذا الراي يذهب 
اإلى توحيد القواعد الواجبة التطبيق على النزاع ذي الطبيعة املختلطة، واإخ�ساعها اإلى 
قواعد النظام التجاري، ومنح كل طرف حق اإعمال هذا املبداأ))7) وقد ن�ست على ذلك 
بع�ض القوانني �رشاحة، كالقانون الكويتي))7) واليمني)76) واالإماراتي)77) وغريها؛ الأن 
عدم توحيد القواعد ي�سوق اإلى ا�سطراب يف التقا�سي، فال يت�سور اأن تخ�سع بع�ض 
اأعمال التاجر الأحكام القانون التجاري بينما يظل بع�سها االآخر يحكمه قانون اآخر هو 

القانون املدين.
ولكن هذا الراأي فيه انحياز ظاهر مع التاجر واجحاف يف حق الطرف املدين، ذلك 
اأن ال�سخ�ض املدين ال يعرف القانون التجاري وقد يلحقه اأ�رشار بالغة وتكاليف غري 
ماألوفة له، فهو مل يدخل يف والية هذا القانون باإرادته، كما هو احلال بالن�سبة للتاجر، 

فلي�ض من العدل ق�رشه على الدخول فيه.
الراأي الثالث: وذهب اأن�ساره اإلى اأن النزاع اإذا كان اأحد طرفيه تاجراً واالآخر مدنياً 
فاإنه ال يجوز اإعمال هذا املبداأ مطلقاً، فال يجوز للمدين اإعمال هذا املبداأ �سد التاجر 
ومن باب اأولى ال يجوز العك�ض، بل اأن الق�ساء التجاري تنح�رش واليته عن نظر هذا 

النزاع اأ�سال، وعلى املدعي اأن ييمم وجه �سطر الق�ساء املدين )املحكمة العامة(.

انظر: القانون التجاري للدكتور حممد اجلرب �ض)8.  (7((
حيث  980)م  ل�سنة   (68( رقم  باملر�سوم  ال�سادر  الكويتي  التجارة  قانون  من   ((2( املادة  ن�ست  حيث   (7((
ن�ست بقولها: )اإذا كان العقد جتاريا بالن�سبة اإلى اأحد العاقدين دون االآخر، �سرت اأحكام قانون التجارة 

على التزامات العاقد االآخر النا�سئة من هذا العقد ما مل يوجد ن�ض يق�سي بغري ذلك).
جاءت املادة )7)) من قانون التجارة اليمني رقم )2)) ل�سنة 990)م بن�ض مطابق للن�ض الكويتي.  (76(

ن�ست املادة )0)) من قانون املعامالت التجارية االإماراتي رقم 8) ل�سنة )99)م باأنه: )اإذا كان العمل   (77(
القانون على  اأحكام هذا  �سرت  االآخر  املتعاقد  اإلى  بالن�سبة  ومدنيا  املتعاقدين  اأحد  اإلى  بالن�سبة  جتاريا 

التزامات الطرفني، ما مل ين�ض القانون اأو يتفق الطرفان على غري ذلك).
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املظامل)78)  دي��وان  يف  التجارية  الدوائر  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  الذي  هو  ال��راأي  وهذا 
)الق�ساء التجاري يف اململكة(، فال ينظر يف نزاٍع اأحد طرفيه لي�ض تاجرا، �سواء كان 

مدعيا اأو مدعى عليه، وذلك يف اأحكام كثرية.
فيها مدين  املدعي  ق�سيٍة  املظامل يف  بديوان  التجاري  الق�ساء  اأ�سدره  وجاء يف حكم 
واملدعى عليه تاجر، ما ن�سه: )حيث اإن املدعي واحلالة هذه ال يو�سف بالتاجر وال جتري 
عليه اأحكام النظام التجاري، طاملا اأنه ُي�سرتط لإ�سفاء ال�سفة التجارية على الدعاوي التي 
تخت�ض الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظرها اأن تكون واقعة بني تاجرين يف عمل جتاري 
للقا�سي  لي�ض  اإنه  وحيث  جتاريا،  نزاعا  كونه  عن  النزاع  هذا  يخرج  مما  تبعي،  اأو  اأ�سلي 
اأن يق�سي يف غري ما خ�س�ض له فاإن فعل مل يكن حكمه ذا حجية وال قيمة له؛ لكون ويل 
ه بنظر نوع معني من الق�سايا؛ لذلك ترى الدائرة اأن هذه الدعوى لي�ست من  االأمر خ�سّ
اخت�سا�سها الوالئي، مما يعني عدم النظر يف مو�سوعها، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإلى 

احلكم بعدم اخت�سا�ض ديوان املظامل والئيا بنظر هذه الدعوى، وبه تق�سي()79).
وجاء يف حكم اآخر: )وملا كان املدعي ذكر باأن �رشاء ال�سيارات من املدعى عليها كان 
بغر�ض اال�ستخدام ال�سخ�سي، االأمر الذي يكون معه املدعي غري تاجر، وال تن�سحب 
املنازعة  لفقد  ونظرا  الدعوى؛  هذه  يف  عليها  املدعى  مع  تعامله  على  التاجر  �سفة 
اأطرافها، مما تنح�رش معه  اأحد  التجارية يف  اأركانها، وهو تخلف ال�سفة  اأحد  التجارية 
والية الديوان عن نظر هذا النزاع النا�سئ عن ذلك التعامل، وتنتهي معه الدائرة اإلى 

احلكم بعدم اخت�سا�ض ديوان املظامل والئياً بنظر هذه الدعوى()80).

يتاأهب الق�ساء التجاري يف ديوان املظامل للرحيل اإلى املحاكم العامة، بعد �سدور نظام الق�ساء عام 28))ه�.  (78(
االأحكام  جمموعة   .((28 لعام  )79)/2/ق  رقم  الق�سية  يف  28))ه���  لعام   (0/ 88/د/جت  رقم  احلكم   (79(

واملبادئ التجارية ال�سارة عن ديوان املظامل )/ 7)
االأحكام  جمموعة  27))ه�  لعام  008)/2/ق  رقم  الق�سية  يف  28))ه�  لعام  2)/د/جت/))  رقم  احلكم   (80(

واملبادئ التجارية ال�سارة عن ديوان املظامل )/ ))
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الراأي الراجح:
اأق�سى مبداأ حرية  الذي  الثالث،  الراأي  االآراء هو  يبدو يل راجحا من هذه  الذي 

االإثبات من االأعمال املختلطة، وذلك ملا يلي:
القانون  رحم  من  التجاري خرج  النظام  اإن  بل  االأ�سل  هو  املدين  الق�ساء  اإن   -1
وحينما  مدنيا،  كان  التاجر  و�سف  يتو�سح  اأن  قبل  والتاجر  معلوم،  هو  كما  املدين 
اكت�سب هذا الو�سف مل يفقده اأ�سله املدين، فالق�ساء املدين اأمر معلوم للتاجر، فلي�ض 
غريباً اأو جديداً عليه، فرده اإليه يف املنازعات املتعلقة باالأعمال املختلطة رد اإلى التقا�سي 
االأ�سلي الذي اعتاد عليه ومل ينقطع عنه، بخالف الطرف املدين فهو ال يعرف قواعد 
النظام التجاري ومل يخ�سع لها، فاإلزامه باخل�سوع له تكليف له باأمر يجهله اأ�ساًل وقد 
يف�سي اإلى تبديد م�ساحله و�سياعها ولي�ض من العدل يف �سيء اأن يكلف املرء باأمر مل 
يعلمه ومل يلتزم بالدخول يف واليته، كالتاجر الذي دخل يف �سلطان النظام التجاري 

مبح�ض اإرادته، واأحاط معرفًة بتفا�سيله.
ي�رشي  الذي  فالنظام  النزاع،  وت�ساوي طريف  متاثل  اإلى  يوؤدي  القول  هذا  اإن   -2
العدل  ال�ساأن من �رشوب  والت�ساوي يف هذا  االإثبات واحدة،  عليهما واحد وقواعد 

التي ت�سد باب التمايز واملغايرة بني طريف العمل الواحد.
3- قد يبدو هذا القول اإنه يحتم على التاجر تقييد معامالته مع املتعاقد املدين، ويربم 
عقدا كتابيا عند كل ت�رشف معه، وهذا يتنافى مع عامل ال�رشعة الذي تقوم عليه التجارة.
وعامل  قليل،  معه  والتعامل  تاجراً  لي�ض  املدين  الطرف  الأن  مندفع؛  االإي��راد  وهذا 

ال�رشعة ال يحتاجه التاجر غالباً، كما لو كان التعامل بني تاجرين.
اأي  ويح�سم  ال�سعودي،  التجاري  الق�ساء  عليه  ا�ستقر  مبا  ي�سدر  نظامياً  ن�ساً  ولعل 

خالف حمتمل يف �ساأن االأعمال املختلطة.



47
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

املبحث الثالث:
القيود الواردة على حرية الإثبات يف النظام التجاري

بان لنا من خالل ما �سلف اأن القاعدة يف املنازعات التجارية هي حرية االإثبات، 
غري اأن الذي يجب االنتباه اإليه بكثري من العناية اأن هذه احلرية يف االإثبات لي�ست 
هذا  على  ملزمة  و�سوابط  مفرو�سة  قيود  ثمة  اإذ  وال�سوابط،  القيود  من  مطلقة 
املبداأ؛ متنع من خماطر هذا املبداأ وحتد من ذرائع ا�ستغالله وت�سيريه وفق االأهواء 

وامل�سالح.
)نظامية(،  �سكلية  وقيود  مو�سوعية،  قيود  اأنواع:  ثالثة  اإلى  تنق�سم  القيود  وهذه 

وقيود اتفاقية، ونتكلم عنها تباعا.
اأوًل: القيود املو�ضوعية.

مطلقة  حرية  اأنها  منها  يفهم  ال  التجاري  للقا�سي  منحت  التي  االإثبات  حرية  اإن 
اتباعها  اأ�سول و�سوابط مو�سوعية يتعني  حتكمية خالية من ال�سوابط، بل حرية لها 

وهذه القيود هي:
1- القا�سي التجاري مقيد بطرائق االإثبات التي اأقرتها ال�رشيعة االإ�سالمية واالأنظمة 
املرعية، فال يجوز له اأن يق�سي بعلمه مثال، ذلك اأن مبداأ حرية االإثبات ينح�رش �رشيانه 

عن هذه الو�سائل.
2- اللتزام بال�رشوط ال�رشعية يف و�سائل الإثبات عامة، كالعدد والعدالة وال�سفة، 
اأو رجل وامراأتان، ويلزم عدالة ال�سهود، وغري ذلك مما  ففي الأموال ي�سرتط رجالن 
اأن تتوافر �رشوط الإقرار وهكذا  ال�سهادة، ويف الإقرار يجب  اأحكام  هو مب�سوط يف 
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يف �سائر طرق االإثبات))8)، فهذه �رشوط لزمة ل ترتفع ول تزول اأمام حرية الإثبات 
املنعقدة للقا�سي التجاري.

3- يجب اأن يكون القا�سي ملتزما باحلياد التام بني اخل�سوم، فال يجوز للقا�سي 
االإثبات - الأحد اخل�سمني، ويبحث من  ينحاز- بحجة حرية  اأن  االأحوال  بحال من 
تلقاء نف�سه عن دليل اإثبات مل يطرحه اأحد اخل�سمني، وال ميّكن اأحدهما من اأن ي�سطنع 

دليال لنف�سه، حا�سا الدفاتر التجارية كما �سلف بيانه)82).
القا�سي  واجتباها  اخل�سوم  طرحا  التي  االإثبات  و�سيلة  تكون  اأن  يجب   -4
التجاري مما ال تخالف العقل ال�سليم والنظر ال�سحيح، وتنفك عما يكذبها، فحرية 
قائمة  الو�سيلة  فاإذا كانت  التقدير واال�ستدالل،  ب�سالمة  االإثبات مقيدة  القا�سي يف 
على اأ�سا�ض �سعيف اأو قاعدة واهية فاإن احلكم ال�سادر تاأ�سي�ساً عليها عر�سة للنق�ض 
واالإبطال))8)، فذا بنى القا�سي حكمه على ر�سائل الربيد االإلكرتوين مثاًل، ثم ثبت 
عدم معرفة املحكوم عليه ا�ستخدام احلا�سب االآيل بتاتاً، فال يعقل اال�ستناد اإلى هذه 

الو�سيلة.
مب�سوط  مما هو  املعروفة  املو�سوعية  وال�سوابط  ال�رشوط  القيود  اإلى هذه  وي�ساف 

يف كتب الق�ساء واالأنظمة العدلية مما ي�سمن عدالة الق�ساء عامة، جتارياً كان اأو غريه.
ثانيا: القيود النظامية.

اأورد املنظم قيودا على حرية االإثبات يف املادة التجارية بن�سو�ض نظامية �رشيحة، 
وهذه القيود تتمثل يف وجوب اأن يكون االإثبات بالكتابة لبع�ض الت�رشفات والعقود، 

اأذكر اأهمها فيما يلي:

انظر: و�سائل االإثبات للزحيلي �ض622  (8((
انظر: الو�سيط لل�سنهوري 0/2)  (82(

انظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين 6/)27، و�سائل االثبات للزحيلي �ض7)-8)  (8((



49
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

1- عقد ال�صركة
�رشائطه،  وا�ستجماع  اأركانه،  بح�سور  ينعقد  اأنه  العقود  يف  العامة  القواعد  من 
ال�رشكات  نظام  لكن  االإثبات  طرائق  بكافة  اإثباته  ويجوز  مكتوباً،  يكون  اأن  يلزم  وال 
ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22ه� خرج عن هذه 
يكون  اأن  ال�رشكة  عقد  توافرها يف  يلزم  التي  ال�سكلية  االأركان  من  القواعد، وجعل 
مكتوباً، واأن توّثق هذه الكتابة اأمام كاتب العدل، وهذا حكم عام ي�سمل جميع اأنواع 
ال�رشكات الوارد ذكرها يف النظام، حا�سا �رشكة املحا�سة، فقد ن�ست املادة العا�رشة من 
نظام ال�رشكات، -بعد تعديلها- باملر�سوم امللكي رقم م/22، وتاريخ 1412/7/3ه� 
عدل...،  كاتب  اأمام  بالكتابة  ال�رشكة  عقد  يثبت  املحا�سة  �رشكة  »با�ستثناء  بقولها: 
واإال كان العقد غري نافذ يف مواجهة الغري، وال يجوز لل�رشكاء االحتجاج على الغري 
بعدم نفاذ العقد الذي مل يثبت على النحو املتقدم، واإمنا يجوز للغري اأن يحتج به يف 

مواجهتهم(.
وال �سك اأن هذا قيد ظاهر على حرية االإثبات، فال�رشكات التجارية ال يقبل اإثبات 

عقدها اأمام الغري اإال بالكتابة))8).
2- الأوراق التجارية

االأوراق التجارية هي حمررات �سكلية، تت�سمن بيانات �سكلية حددها النظام، قابلة 
وقت  الدفع  واجب  النقود،  من  مبلغ  مو�سوعه  حقا  متثل  التجارية،  بالطرق  للتداول 

االطالع اأو بعد اأجل معني، وميكن حتويلها اإلى نقود))8).

للدكتور  االأداء«،  وتو�سيف  اخلطاب  حتليل   « التجارية  ال�سركات  بطالن  اأ�سباب  يف  ذلك  تفا�سيل  راجع   (8((
يو�سف اخل�سري، بحث من�سور يف جملة العلوم ال�سرعية بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، العدد 

اخلام�ض ع�سر، ربيع االآخر )))) ه� �ض260.
انظر: االأوراق التجارية يف النظام ال�سعودي للدكتور عبداهلل العمران �ض0).  (8((
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واالأوراق التجارية التي ن�ض عليها نظام االأوراق التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي 
رقم م/ 37 وتاريخ 1383/10/11ه�، هي: الكمبيالة وال�سند الأمر، وال�سيك.

بيانات  وفق  مكتوبة  االأوراق  هذه  تكون  اأن  وجوب  على  النظام  ذاك  ن�ض  وقد 
اإال عن طريق الورقة التجارية  اإثبات االلتزام ال�رشيف  حمددة، وعلى ذلك فال ميكن 
املكتوبة فقط، دون �سائر و�سائل االإثبات، ولو كان ذلك عن طريق االإقرار اأو اليمني...)86)

3- عقود التجارة البحرية
وعقد  واإيجارها،  وبيعها  واإ�سالحها  ال�سفن  اإن�ساء  البحرية  التجارة  عقود  تت�سمن 
القر�ض البحري وعقد الرهن البحري، وقد األزم نظام املحكمة التجارية اأن تكون هذه 
اأن: )بيع ال�سفينة  العقود مكتوبة، وفقا لأمناط معينة، فقد ن�ست املادة )152( منه على 
كاملة اأو ح�سة منها، �سواء كان قبل �سفرها اأو يف اأثناء ال�سفر... يجري ب�سند ر�سمي...(

واخل�سائر  البحر  يف  املطروحة  االأ�سياء  اأثمان  )تقدر  بقولها:   )406( املادة  ون�ست 
الب�سائع  وجن�ض  ال�سفينة  فيه  اأفرغت  الذي  املحل  يف  اجلارية  قيمتها  بح�سب  الواقعة 
االأوراق  ويف  والقوائم  ال�سحن  �سندات  باإبراز  يثبت  واأنواعها  البحر  يف  املطروحة 

املوجودة التي ت�سلح لالحتجاج(.
4- عقد الوكالت التجارية )وكالة العقود(

ُيق�سد بالوكاالت التجارّية: )كل من يتعاقد مع املُنِتج اأو من يقوم مقامه يف بلده 
ور الوكالة اأو  باأّية �سورٍة من �سُ للقيام باالأعمال التجارّية، �سواًء كان وكياًل اأو ُموّزعاً 
ذلك  وي�سمل  طبيعتها،  كانت  اأيا  ت�سهيالت  اأو  عمولة  اأو  ربح  مقابل  وذلك  التوزيع، 

وكاالت النقل البحري اأو اجلوي اأو الربي()87).

انظر: املرجع ال�سابق �ض)2.  (86(
التجارة رقم 897)  وزير  بقرار  ال�سادرة  التجارية  الوكاالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  االأولى من  املادة   (87(

وتاريخ )2/)/)0))ه�



51
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

وقد ا�سرتطت املادة العا�رشة من الالئحة التنفيذية لنظام الوكاالت التجارية ال�سادرة 
بقرار وزير التجارة رقم 1897 وتاريخ 1401/5/24ه� اأن يكون عقد الوكالة التجارية 
مكتوبا، ومو�سحا فيه كافة البيانات املطلوبة، والراأي م�ستقر على اأن كتابة هذا العقد 

هي و�سيلة اإثباته)88).
4- عقد البيع بالتق�صيط

عرفته املادة االأولى من نظام البيع بالتق�سيط ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/13( 
البائع  يتفق مبوجبه  البيوع االآجلة،  اأنواع  باأنه: )هو نوع من  وتاريخ 1426/3/4ه� 

وامل�سرتي على �سداد الثمن جمزاأ على دفعات(.
من  بالتق�سيط حمرراً  البيع  يكون عقد  اأن  بقولها: )يجب  الثانية  املادة  ن�ست  وقد 

ن�سختني اأ�سليتني(.
مقت�سيات  على  ال�سعودي  املنظم  فيها  خرج  التي  التجارية  الت�رشفات  اأهم  وهذه 
الكتابة  تكون  واأن  مكتوباً،  العقد  يكون  اأن  واألزم  االإثبات،  حرية  يف  العامة  القاعدة 

الو�سيلة الوحيدة الإثباتها.
واالقت�سادية  العملية  الأهميتها  نظرا  العقود،  هذه  مثل  يف  ي�سّوغه  ما  اخلروج  ولهذا 
وقيمتها املالية الباهظة غالبا، وتبقى نافذة اأزمنة طويلة ي�سل مدة بع�سها اإلى مئات ال�سنني، 
وخ�سية الن�سيان اأو موت ال�سهود وتغري االأحوال كانت الكتابة الو�سيلة الوحيدة الإثباتها)89).

ثالثا: القيود التفاقية

�سبق القول منا اأن مبداأ حرية االإثبات لي�ض من النظام العام، ون�سو�سه غري اآمرة؛ 
وذلك خلروج املنظم نف�سه عليه يف عقود معينة بن�سو�ض �رشيحة، ومن مقت�سيات ذلك 

للدكتور  ال�سعودية  العربية  باململكة  القانونية  لالأنظمة  طبقا  البنوك  وعمليات  التجارية  العقود  انظر:   (88(
عبدالرحمن قرمان �ض2))

انظر: القانون التجاري للدكتور حممد العريني �ض))-)) واالوراق التجارية للدكتور عبداهلل العمران �ض)2.  (89(
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اأنه يجوز االتفاق بني التجار على ا�سطفاء اإحدى طرائق االإثبات كالكتابة اأو ال�سهود اأو 
الفواتري اأو الربيد االإلكرتوين اأو غري ذلك، لتكون الو�سيلة الوحيدة يف االإثبات بينهما 
دون غريها، ويكون هذا االتفاق ملزماً لطرفيه، وال يجوز لهما وال للقا�سي التجاري 
اال�ستناد اإال على هذه الو�سيلة دون غريها من و�سائل االإثبات، وبذلك ال يجوز الأحد 
من االأطراف اأن يتم�سك مببداأ حرية االإثبات يف املنازعات التجارية وي�سبح هذا املبداأ 

مقيداً مبا مت االتفاق عليه من و�سيلة اإثبات)90).

انظر: القانون التجاري ال�سعودي للدكتور حممد اجلرب �ض)).  (90(
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اخلامتة

بعد بحث ودرا�سة هذا املو�سوع اأ�سفر عن نتائج وتو�سيات متعددة، اأوجزها فيما يلي:

اأوًل: النتائج

1- يعرف النظام التجاري باأنه: جمموعة القواعد امللزمة، التي حتكم اأعمااًل معينة، 
وفئة حمددة من االأ�سخا�ض.

خالل  من  التجارية  واالأعمال  املدنية  االأعمال  بني  االإ�سالمية  ال�رشيعة  فّرقت   -2
االإثبات بالكتابة يف اآية الدين وتركها يف التجارة، كما فرقت بينهما من خالل 

زكاة العرو�ض.
3- االإثبات يف اللغة يعني: البيان والتاأكيد واإقامة احلجة على اأمر من االأمور.

التي  بالطرائق  الق�ساء  جمل�ض  يف  احلجة  اإقامة  الفقهاء:  ا�سطالح  يف  االإثبات   -4
اآثار �رشعية، وهو تعريف ال  اأو واقعة ترتتب عليها  حددتها ال�رشيعة على حق 

يبعد يف معناه عن تعريفات �رشاح النظام ال�سعودي وفقهاء القانون.
غري  االإثبات  طرق  اأن  والراجح  االإثبات،  و�سائل  ح�رش  يف  الفقهاء  اختلف   -5
حم�سورة يف عدد حمدد، فكل اأمر يرت�سح للقا�سي اأنه دليل اإثبات �سالح �ساغ 

اإن يركن اإليه.
6- النظام الق�سائي ال�سعودي يذهب اإلى ح�رش و�سائل االإثبات يف عدد حمدد يف 
باملعامالت املدينة واالأحوال ال�سخ�سية، و�سارت على هذا  املنازعات املتعلقة 

املهيع اأكرث القوانني املدنية.
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7- املراد بحرية االإثبات يف النظام التجاري هو: منح املنظم الق�ساء التجاري �سلطة 
اختيار ما يراه �ساحلاً من االأدلة؛ للحكم بحق اأو واقعة ترتتب اآثارها.

8- طبيعة حرية االإثبات يف املعامالت التجارية اأنها لي�ست من النظام العام، وجائز 
يف  حم��ددة  و�سائل  على  االتفاق  التاجرين  وللمتعاقدين  تقييدها،  للمنظم 
االإ�سالمي  الفقه  ذلك  يف  ويتفق  الآثاره،  منتجاً  االتفاق  هذا  ويكون  االإثبات، 

والنظام التجاري.
والنظام  االإ�سالمي  الفقه  يف  االإثبات  قيود  من  طليقة  حرة  التجارية  املعامالت   -9
والق�ساء التجاريني يف اململكة العربية ال�سعودية، وبه اأخذت القوانني املعا�رشة.
10- نطاق �رشيان حرية االإثبات ينح�رش يف املنازعات التجارية االأ�سلية والتبعية اإذا 

كان طرفاها تاجرين.
11- ال ي�رشي مبداأ حرية االإثبات على االأعمال املختلطة على الراجح من االأقوال، 

وهو الذي ا�ستقر عليه الق�ساء التجاري يف اململكة العربية ال�سعودية.
العدل  قواعد  ت�سمن جريانه وفق  لقيود و�سوابط  االإثبات  مبداأ حرية  12- يخ�سع 
وهذه  وامل�سالح،  وال�سهوات  االأهواء  مراكب  على  ت�سيريه  ومتنع  واالإن�ساف 
القيود تتنوع اإلى مو�سوعية تتجلى يف االلتزام بقواعد االإثبات املرعية، و�سكلية 
)نظامية( حيث فر�ض املنظم الكتابة يف بع�ض الت�رشفات التجارية، واتفاقية بني 
التجار تتمثل يف حتديد و�سائل بعينها لتكون وحدها املالذ يف االإثبات اإذا احتدم 

النزاع بينهم.
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ثانيًا: التو�ضيات

فقهياً  بحثاً  امل�ستجدة،  التجاري  االإثبات  و�سائل  لبحث  علمية  درا�سات  اإفراد    -1
وعلمياً.

يف  االإثبات  حرية  يت�سمن  التجارية  املحكمة  نظام  اإل��ى  جديد  ن�ض  اإ�سافة    -2
املعامالت التجارية، واأقرتح اأن تكون �سياغته على النحو االآتي:

»يجوز اإثبات االلتزامات التجارية بكافة طرق االإثبات، ما مل ين�ض النظام اأو    
يتفق الطرفان على خالف ذلك«.

3- اقرتح ح�سم اخلالف يف االأعمال املختلطة واالأخذ مبا ا�ستقر عليه الق�ساء التجاري 
االأعمال من والية  يق�سي هذه  نظامي  بن�ض  املنظم  بتدخل  وذلك  ال�سعودي، 

الق�ساء التجاري، واأقرتح اأن يكون الن�ض على النحو االآتي:
»ال يخت�ض الق�ساء التجاري بنظر املنازعات التي يكون اأحد طرفيها تاجراً دون    

االآخر«.

اإي�ساحه  اأردت  فيما  املاأمول  ومنتهى  وحتريره،  بيانه  ُرْمُت  فيما  املق�سود  اآخر  هذا 
وحتبريه، واهلل املوفق لكل خري.
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فهر�ص امل�ضادر واملراجع
1- االأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، لزين الدين بن اإبراهيم بن جنيم، دار الكتب 

العلمية - بريوت 1400ه�، توزيع دار الباز - مكة املكرمة.
2- االإثبات يف املواد املدنية – للدكتور عبد املنعم فرج ال�سدة. �رشكة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي 

احللبي- الطبعة الثانية �سنة 1954م.
3- االإحكام يف متييز الفتاوى عن االأحكام وت�رشفات القا�سي واالإمام، ل�سهاب الدين اأبي العبا�ض 
اأحمد بن اإدري�ض القرايف املالكي، حتقيق: اأبو بكر عبدالرازق.املكتب الثقايف للن�رش والتوزيع 

– القاهرة، الطبعة االأولى، �سنة 1989م.
4- اأدب الق�ساء، الإ�سحاق اإبراهيم بن عبد اهلل الهداين احلموي املعروف بابن اأبي الدم، حتقيق: حممد 

عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى �سنة 1407ه�.
اأ�سباب بطالن ال�رشكات التجارية حتليل اخلطاب وتو�سيف االأداء للدكتور: يو�سف بن عبداهلل   -5
اخل�سري، بحث من�سور يف جملة العلوم ال�رشعية بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، 

العدد اخلام�ض ع�رش، ربيع االآخر 1431ه�.
6- االأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم، دار الكتب 

العلمية - بريوت. 1400ه�.
7- اأعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب ابن قيم اجلوزية، دار اجليل - بريوت.
العامة  االإدارة  النا�رش: معهد  العمران،  للدكتور عبداهلل  ال�سعودي  النظام  التجارية يف  االأوراق   -8

بالريا�ض �سنة 1409ه�.
9- البحر املحيط يف التف�سري، الأبي حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري الدين 

االأندل�سي حتقيق: �سدقي حممد جميل، النا�رش: دار الفكر – بريوت، الطبعة: 1420ه�.
10- بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، الأبي الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد. دار الكتب العلمية بريوت. 

الطبعة العا�رشة 1408ه�.
11- بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، لعالء الدين، اأبي بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين احلنفي، 

النا�رش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406ه�.
البي�ساء.  –الدار  النجاح اجلديدة  التجارة يف املغرب ملحمد لفروجي. مطبعة  التاجر وقانون   -12

الطبعة الثانية 1999م.
13- التحرير والتنوير »حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد« ملحمد 
 – للن�رش  التون�سية  الدار  النا�رش:  التون�سي،  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر 

تون�ض، �سنة الن�رش: 1984ه�.



57
جملة الق�ضائية - العدد  ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

دار  النا�رش:  عودة.  عبدالقادر  لل�سيخ  الو�سعي،  بالقانون  مقارنا  اال�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع   -14
الكتاب العربي – بريوت.

15- التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين ال�رشيف اجلرجاين )املتوفى: 816ه�(، النا�رش: دار 
الكتب العلمية بريوت –لبنان، الطبعة: االأولى 1403ه�.

اأحاديث الرافعي الكبري. الأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن  16- التلخي�ض احلبري يف تخريج 
 – قرطبة  موؤ�س�سة  النا�رش:  قطب.  بن  عبا�ض  بن  ح�سن  عا�سم  اأبو  حتقيق:  الع�سقالين.  حجر 

م�رش. الطبعة: االأولى، 1416ه�.
17- جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، ملحمد بن جرير الطربي )ت310ه�( دار القلم - دم�سق - 

الدار ال�سامية - بريوت - الطبعة االأولى 1418ه�.
18- حا�سية رد املحتار على الدر املختار �رشح تنوير االأب�سار، ملحمد اأمني اأفندي ال�سهري بابن عابدين، 

دار الفكر للطباعة والن�رش 1412ه�.
19- درر احلكام يف �رشح جملة االأحكام، لعلي حيدر خواجه اأمني اأفندي تعريب: فهمي احل�سيني، 

النا�رش: دار اجليل، الطبعة: االأولى، 1411ه�.
20- �سنن ابن ماجه، لعبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�رش: دار 

اإحياء الكتب العربية – النا�رش: دار اإحياء الكتب العربية.
ِج�ْستاين. حتقيق:  21- �سنن اأبي داود، الأبي داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو االأزدي ال�سِّ

حممد حميي الدين عبد احلميد النا�رش: املكتبة الع�رشية، �سيدا – بريوت.
22- �سنن الرتمذي ملحمد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى، حتقيق 
م�رش،  احللبي،  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �رشكة  النا�رش:  �ساكر،  حممد  اأحمد  وتعليق: 

الطبعة: الثانية، 1395ه�.
23- �سنن الدارقطني الأبي احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطني. حققه و�سبط ن�سه وعلق عليه: �سعيب الأرناوؤوط، ح�سن عبد املنعم �سلبي، عبد اللطيف 

حرز اهلل، اأحمد برهوم. النا�رش: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت – لبنان. الطبعة: االأولى، 1424ه�.
24- �رشح النووي على �سحيح م�سلم، الأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف النووي، النا�رش: 

دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت. الطبعة: الثانية، 1392ه�.
25- �سحيح البخاري ملحمد بن اإ�سماعيل اأبي عبداهلل البخاري اجلعفي حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 

النا�رش، النا�رش: دار طوق النجاة، الطبعة: االأولى، 1422ه�.
27- �سحيح م�سلم، مل�سلم بن احلجاج اأبي احل�سن الق�سريي الني�سابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�رش: 

دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت. الطبعة: الثانية 1405ه� - 1985م.
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قيم اجلوزية، حتقيق:  ابن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  ال�رشعية، ملحمد  ال�سيا�سة  الطرق احلكمية يف   -28
حممد الفقي دار الكتب العلمية – بريوت.

للدكتور/  ال�سعودية،  العربية  باململكة  القانونية  لالأنظمة  البنوك طبقا  التجارية وعمليات  العقود   -29
عبدالرحمن قرمان النا�رش: مكتبة ال�سقري. الطبعة الثانية 2010م.

اأمني بن عمر بن عبدالعزيز  الفتاوى احلامدية، البن عابدين، حممد  تنقيح  الدرية يف  العقود   -30
عابدين الدم�سقي احلنفي، النا�رش: دار املعرفة.

31- عون املعبود �رشح �سنن اأبي داود، ومعه حا�سية ابن القيم: تهذيب �سنن اأبي داود واإي�ساح علله 
وم�سكالته، ملحمد اأ�رشف بن اأمري بن علي بن حيدر، العظيم اآبادي. النا�رش: دار الكتب العلمية 

1415ه�. الثانية،  الطبعة:  – بريوت. 
علي�ض،  بن حممد  اأحمد  بن  ملحمد  مالك،  االإمام  مذهب  على  الفتوى  املالك يف  العلي  فتح   -32

النا�رش: دار املعرفة.
33- الفروق، الأبي العبا�ض �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض بن عبد الرحمن املالكي ال�سهري بالقرايف، 

دار املعرفة - بريوت.
34- قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية مل�سطفى هرجه. دار املطبوعات اجلامعية. اال�سكندرية 

�سنة الطبع 1987م.
35- قانون التجارة الكويتي ال�سادر باملر�سوم رقم )68( ل�سنة 1980م.

36- قانون التجارة امل�رشي رقم )17( ل�سنة 1999م.
للن�رش  اجلديدة  الوطنية  الدار  النا�رش:   - اجلرب  حممد  للدكتور  ال�سعودي،  التجاري  القانون   -37

والتوزيع - اخلرب - الطبعة الثانية 1408ه�.
اال�سكندرية،   � اجلامعية  املطبوعات  دار  النا�رش:  العريني.  حممد  للدكتور  التجاري،  القانون   -38

الطبعة االأولى 1976م.
39- قانون املعامالت التجارية االإماراتي رقم 18 ل�سنة 1993م.

40- قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، الأبي حممد عز الدين عبد العزيز ابن عبد ال�سالم ال�سلمي 
الدم�سقي، امللقب ب�سلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الروؤوف �سعد، النا�رش: مكتبة 

الكليات االأزهرية – القاهرة، 1414ه�.
زهري  اإ���رشاف:  االألباين،  الدين  نا�رش  ملحمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء   -41

ال�ساوي�ض، النا�رش: املكتب االإ�سالمي – بريوت.
وتاريخ   1897 رقم  التجارة  وزير  بقرار  ال�سادرة  التجارية  الوكاالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة   -42

1401/5/24ه�.
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43- ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور االأن�ساري، النا�رش: دار �سادر 
1414ه�.  - الثالثة  الطبعة:  – بريوت، 

بالريا�ض،  التوبة  مكتبة  الدرعان،  عبداهلل  للدكتور/  ال�رشعية  املرافعات  اأ�سول  يف  املب�سوط   -44
الطبعة االأولى �سنة 1430ه�.

املحقق: جنيب  العثمانية،  تاأليف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة  العدلية،  االأحكام  45- جملة 
هواويني، النا�رش: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، اآرام باغ، كرات�سي.

46- جمموع الفتاوى، لتقي الدين اأبي العبا�ض اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين حتقيق: عبد الرحمن 
ابن حممد بن قا�سم، النا�رش: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�رشيف، املدينة النبوية، اململكة 

العربية ال�سعودية، عام الن�رش: 1416ه�.
47- جمموعة االأنظمة ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة اخلرباء بالريا�ض عام 1423ه�.

48- املحلى، الأبي حممد علي بن حزم الظاهري، حتقيق: اأحمد �ساكر - مكتبة دار الرتاث - القاهرة.
49- مدونة التجارة املغربية رقم 15.95 ل�سنة 1996م.

العلمي  املجمع  النا�رش  ال�سنهوري.  عبدالرزاق  للدكتور  االإ�سالمي،  الفقه  يف  احلق  م�سادر   -50
العربي االإ�سالمي – بريوت.

51- املعجم الو�سيط، تاأليف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، النا�رش: دار الدعوة.
52- معرفة ال�سنن واالآثار، الأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�رْشَْوِجردي اخلرا�ساين، اأبو بكر 
الدرا�سات  جامعة  النا�رشون:  قلعجي،  اأمني  املعطي  عبد  حتقيق:  458ه�(،  )املتوفى:  البيهقي 
االإ�سالمية )كرات�سي - باك�ستان(، دار قتيبة )دم�سق -بريوت(، دار الوعي )حلب - دم�سق(، 

دار الوفاء )املن�سورة - القاهرة( لطبعة: االأولى، 1412ه� - 1991م.
53- معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�سمني من االأحكام، الأبي احل�سن، عالء الدين، علي بن خليل 

الطرابل�سي احلنفي، طبع ون�رش: م�سطفى البابي مب�رش.
54- املغني، ملوفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي، حتقيق: الدكتور 
�سنة  االأول��ى  الطبعة  القاهرة،   - للن�رش  هجر  احللو،  عبدالفتاح  والدكتور  الرتكي،  عبداهلل 

1406ه�.
التف�سري الكبري، للرازي الأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني  اأو  55- مفاتيح الغيب 
التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي، النا�رش: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، الطبعة: 

الثالثة - 1420ه�.
56- املنثور يف القواعد، لبدر الدين حممد بن بهادر الزرك�سي، حتقيق: د. تي�سري فائق اأحمد، م�سورة 

باالأوف�ست عن الطبعة االأولى 1402 ه� وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية بالكويت.
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57- املوطاأ، ملالك بن اأن�ض بن مالك بن عامر االأ�سبحي املدين. حتقيق: حممد م�سطفى االأعظمي. 
النا�رش: موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية - اأبو ظبي – االإمارات. 

الطبعة: االأولى، 1425ه�.
58- نظام الرهن التجاري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/75( وتاريخ 1424/11/21ه�.

59- نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2ه�.
60- نظام الق�ساء ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه�.

61- نظام املحكمة التجارية ال�سادر باالإرادة ال�سنية رقم )32( وتاريخ 135/1/15ه�.
62- نظام املرافعات ال�رشعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/1( يف 1/22/ 1435ه�.

الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�رش:  الركبان.  عبداهلل  للدكتور  احلدود  موجبات  الإثبات  العامة  النظرية   -63
بريوت الطبعة االأولى 1401ه�.

64- و�سائل االإثبات يف ال�رشيعة االإ�سالمية يف املعامالت املدنية واالأحوال ال�سخ�سية للدكتور حممد م�سطفى 
الزحيلي النا�رش: مكتبة دار البيان – دم�سق، الطبعة االأولى 1402ه�.

65- الو�سيط يف �رشح القانون املدين، للدكتور عبدالرزاق ال�سنهوري، النا�رش دار النه�سة العربية 
- القاهرة. �سنة الن�رش 1968م.


