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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

 [ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
Z ڄ ڄڄ

102٩٨٦البقرة

 [ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
Z ک کک

17٨70٨البقرة

Z707/ 17٩70٩البقرة [ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

Z25/ 1٨٨171البقرة [ڱ ڱ ڱ ں ں

 [ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
Zی

1٩0البقرة

 /775 /7٦0
 /٨15/ 777

 / 10٨2
٩5٩ /100٨

Z1٩5٩22البقرة [ ۀ ہ ہ ہ

Z205٨٩٩البقرة [ڑ ڑ ک ک

 [ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

Z ڄ ڃ
البقرة

-22٦
227

٦25

Z22٨٦0٤البقرة  [ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

Z22٨٦0٦البقرة  [ک ک ک گ گ

   [ہ ہہ ہ ھ
Z22٩البقرة ھ ھ ھے

 /٦٣٤ /5٩٨
٦٣/ ٦٣٩5
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الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

  [ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 
Z ٿ ٿ ٹٹ

2٣1البقرة
 /٦2٦٣٩/ ٩

٦٣٤/ ٦٣٣

  [ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
Z ک کگ

2٣2البقرة
 /55٩ /5٦1

5٦٩

Z 2٣٣٦55البقرة  [ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ

Z 2٣٣البقرة  [ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ
 /٦70 /70٣

٦٩/ ٦٩٣2
٦٩7

  [ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
Zې ې ې ى ى ائ

2٣7575البقرة

Z 27511٩البقرة  [ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

   [ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
Zۉ ۉ ې ې

27٩11٩البقرة

Z2٨0البقرة  [ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

 /2٨٦ /2٨٩
 /2٩٣ /2٩0

2٩1
 /2٩2 /2٩٨

2٩٩ /2٩5

Z2٨2٦21البقرة  [ ڈ ژ ژ ڑڑ
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

Z 101٨/ 2٨21125البقرة  [ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ

  [ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

Zگ گ گ

10٣102٨آل عمران

Z٤5٨0النساء  [ڻ ۀ ۀ ہ

Z1٩٦٣2النساء  [ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

Z1٩775النساء  [ۉ ۉې

  [ڍ ڌ ڌ ڎ 
Zڎ

2٣٨00النساء

Z2٩215النساء  [ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

  [ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
Z ڌ ڎ ڎ ڈ

٣5النساء
 /5٩2 /٦2٩
 /٦٤0 /٦٣5

٦٣٦/ ٦٣٤

Z1002/ 5٨1010النساء  [ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

   [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
Zی ی یی 

102٨/ 5٩102٩النساء
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الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

Zٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
٩2النساء

 /72٦ /72٤
 /721 /7٤1
 /711 /70٤

7٤2

Z 12٨النساء  [ٺ ٿٿ
 /٦٣2 /1٩٦

٨5٣

Z1٣0٦٣٦النساء  [ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

  [ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

Z ٺٺ
1٣5٦21النساء

Z 1املائدة  [ژ ژ ڑ ڑ کک

 /٣27 /٣٣5
٦٦ /27/٩

 /1٤5 /7٨
 /٤25 /٣15

5٨0
 /2٣/ ٤٣5

1٦٩/ ٦٤ /55
 /٨0 /2٤2
20٦ /5٨1
 2٣ /205

 /215 /252/
 /22٨ /2٦
2٤7 /255
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

   [ەئ وئ وئ ۇئۇئ 
Zۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

2املائدة
 /٨٩1 /٨0٨

٩٤5

  [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
Zڭ ڭ

٤5املائدة
 /707 /70٨

70٩

  [ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
Zڀ ڀ

٩0املائدة
 /٨٨1 /٩27

٨/ ٨٩٣7٦

   [ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
Zۆئ ۆئۈئ 

٨0٣/ 1517٩٩األنعام

Z٣٣األعراف  [ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 /7٩٩ /10٨٨

7٩٤

Z5٦األعراف  [ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 /7٩/ ٩٤5٩
100٨ / 7٨٩

  [ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
Zۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

٨0٨0٤األعراف

  [ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
Z ژ

٩27/ 157٩0٦األعراف

  [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
Zڤ ڤ ڦ ڦ

271005األنفال
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الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

  [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
Z ں ں ڻڻ

11٦٤٦التوبة

Z ٩1التوبة  [ڻ ۀ ۀ ہ ہہ
 /71٨ /1٣٩

٣1٤

Z72155يوسف  [ڦ ڦ ڄ

Z75٨٨7يوسف  [ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک

Z1510٩1اإلرساء  [ى ى ائ ائ ەئ ەئ

  [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
Zۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

اإلرساء
-2٣
2٤

1021

   [ژ ژ ڑڑ ک ک ک
Z٣2اإلرساءک گ

 /7٩2 /٨15
٨00

Z٣٣7٤٩اإلرساء  [گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

Z ٨0٤/ 5٨15املؤمنون[ٹ ٹ ٹ ٹ

Z 77٩/ 27٨0النور  [ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

  [ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
Z ٤10٨٣النورگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

  [ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ 

Zجب حب خب
1٩النور

 /٨00 /٨0٨
7٩2

  [وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 

Zی ی ی جئ حئ
27النور

 /7٨٩ /10٨2
77٤

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
Z پ ڀڀ

2٨77٤النور

  [ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
Z ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ

5٨77٤النور

Z77٨٩٩القصص  [حئ مئ ىئ يئ جب

  [ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
Zک گ

215٩٩الروم

Z1٨5٩٩السجدة  [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ

  [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

Zک گگ
٤٩٦1٦األحزاب

  [ک ک گ گ 
 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

Zڱ ڱ
5٨10٩2األحزاب
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الرقم التسلسيلاآليةالسورةالتسبيب

  [ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
Z ۇئ ۇئ ۆئۆئ

٤2٨15الشورى

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
Z پ پڀ

1٦0٦الطالق

Z2٦21الطالق  [ڈ ڈ ژ ژ

Z ٤٦٤5الطالق  [ ¼½ ەئ ەئ وئ وئۇئ

Z ٦27/ ٦٦25الطالق  [پ پ پ ڀڀ

Z٦٦5٤الطالق  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

Z 7٦5٩الطالق  [ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

Z43210/] 1٦٨7الطالق





ب. فهر�س الأحاديث
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

655»ابدأ بنفسك ثم بمن تعول «.

»أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، 
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لثابت: اقبل 

احلديقة وطلقها «
634 /633 /6٠٩ /64٢

٩86»اجتنبوا السبع املوبقات«، وعّد منها السحر.

1٠٠٢»أدِّ األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك«.

88٢»ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم«.

٧85/ ٩56»ادرؤوا احلدود بالشبهات«.

»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، 
إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد«.

564

٢4٢»أعطوا األجري أجره «.

»أال إن املسلم أخو املسلم، فليس حيل ملسلٍم من 
أخيه يشٌء إال ما حل له من نفسه «.

٩5٩

»أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية 
اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل وال ينزعن يدا 

عن طاعة«.
1٠٢٩

٧»البيعان باخليار مامل يتفرقا«.

٢3»الدين مقيض«.
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الرقم التسلسيلاحلديث

»الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، 
والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، 
مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت 
هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا 

بيد«.

53

»الزعيم غارم «.
158 /15٠ /155

15٧ /156
153 /15٢٧/ ٩4

6٩1»السفر قطعة من العذاب«.

853/ 1٩6/ 33»الصلح جائز بني املسلمني«.

٢85»العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه«.

٢84»العائد يف هبته، كالعائد يف قيئه«.

»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد 
كفر«.

646

»ألك بينة؟ قال: ال، قال: فلك يمينه، فقال: يا 
رسول اهلل إن الرجل فاجر ال يبايل عىل ما حلف 

عليه، وليس يتورع عن يشء، فقال: ليس لك منه 
إال ذلك«.

86٩ /868

85٧»املستبان ما قاال فعىل البادئ ما مل يعتد املظلوم«.
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

»املسلم من سلم املسلمون من لسان ويده«.
 /83٧٧/ ٢5 /٧٧4 /٧٧٧

86٢ /1٠61

»املسلمون عىل رشوطهم إال رشطًا أحل حرامًا 
أو حرم حالاًل«.

 /35 /٢٢8 /6٢/ ٢55 /٢38
8٠

 /6٩ /55 /44٩ /16٢/ ٩6٠
٢٠5

315 /1٢4 /٧8 /٢6 /335
٢5٩ /58 /4٢5 /3٢٧ /4٢8
3٢4 /٢5٢/ ٢4٧ /145 /6

648/ 64٩»الولد للفراش وللعاهر احلجر «.

»إن أحق الرشوط أن يوىف به ما استحللتم به 
الفروج«.

5٧4 /58٠

»إن أربى الربا شتم األعراض وأشد الشتم 
اهلجاء«.

1٠56

»إن أعظم الناس عند اهلل فرية رجٌل هجا رجاًل 
فهجا القبيلة بأرسها«، ويف لفظ يف األدب املفرد: 
»إن أعظم الناس جرمًا إنسان هيجو القبيلة من 

أرسها«.

1٠56

قى والتامئم والتولة رشك«. ٩٧٩»إّن الرُّ



25

الرقم التسلسيلاحلديث

»إن املسألة ال حتل ألحد إال لثالثة... ورجل 
أصابته فاقة، فقال ثالثة من ذوي احلجا من قومه: 

لقد أصابت فالنا فاقة، فحلت له املسألة حتى 
يصيب قواما من عيش «.

٢8٩ /148

»أّن النبي صىل اهلل عليه وسلم أيت برجل قد 
خّضب يديه ورجليه، فقال: ما بال هذا، فقيل: 
يتشّبه بالنساء، فأمر به فنفي إىل النقيع بالنون، 

فقيل: يا رسول اهلل أال نقتله، قال: إّن هنيت عن 
قتل املصلني«.

8٠٧

»إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراٌم عليكم 
كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم 

هذا«.

 /863 /831 /٧84 /318 /14٩
/٩5٩

1٠٠٧ /1٠٠5 /٩٩٧

6٧1/ 6٧٢/ 6٧8»أنت أحق به ما مل تنكحي «.

613/ 615»إنام الطالق ملن أخذ بالساق«.

815»إياكم والدخول عىل النساء«.

»أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها، فنكاحها 
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل 
هبا فاملهر هلا بام استحل من فرجها، فإن اشتجروا، 

فالسلطان ويل من ال ويل له«.

568 /566 /564 /55٩ /53٩

646»بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة «.
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

»بينام امرأتان معهام ابنامها جاء الذئب فذهب 
بابن أحدمها، فقالت هذه لصاحبتها: إنام ذهب 
بابنك أنت، وقالت األخرى إنام ذهب بابنك 

أنت، فتحاكام إىل داود فقىض به للكربى، فخرجتا 
إىل سليامن بن داود ـ عليهام السالم ـ فأخربتاه، 

فقال: ائتون بالسكني أشقه بينكام، فقالت 
الصغرى: ال تفعل يرمحك اهلل هو ابنها فقىض به 
للصغرى«، وكان اإلمام النسائي ممن خرج هذا 
احلديث وقد ترجم عليه عدة تراجم منها قوله: 

»احلكم بخالف ما يعرتف به املحكوم له إذا تبني 
للحاكم أن احلق يف غري ما اعرتف به«.

146

»ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق 
والرجعة«.

6٠3

»جاءت امرأة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم 
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 

سقان من بئر أيب عنبة، ونفعني، فقال النبي صىل 
اهلل عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد 

أهيام شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به«.

66٧ /66٢

٢1٠»خذي ما يكفيك وولدك باملعروف «.

86٧»دعوه فإن لصاحب احلق مقاال«.
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الرقم التسلسيلاحلديث

»رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم عيلَّ ثوبني 
معصفرين، فقال: أأمك أمرتك هبذا ؟ قلت: 

أغسلهام، قال: بل أحرقهام«
8٠٧

»رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، 
وعن املبتىل حتى يربأ، وعن الصبي حتى يكرب«.

1٠6٠

85٧»سباب املسلم فسوق«.

»سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: 
ليس مّنا من تشّبه بالرجال من النساء، وال من 

تشبه بالنساء من الرجال«
8٠٧

٢٧٢»شاهداك أو يمينه«.

»عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه«.
 116 /٢٧4 /٧8 /٢5 /5٧4

 /141 /٢51 /1٧٠ /186 /66/
144

4٢5/ 6٩6»قىض أن اليمني عىل املدعى عليه«.

»قيل لعائشة ريض اهلل عنها: إّن امرأًة تلبس 
النعل؟، فقالت: لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم الرجلة من النساء«.
8٠٧

»كان الطالق عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق 

الثالث واحدة «.
6٠6
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

»كل املسلم عىل املسلم حراٌم: دمه وماله 
وعرضه«.

/٧٧3 /٧61 /1٠8٢
 /٩/ ٧٩٩/ ٩٢٢5٩ /86٢

/1٠64
818 /٧8٢/ ٢5 /1٠٠8 /1٠8٠

»كل مسكر مخر وكل مخر حرام«.
 /٩33 /٩31 /٩/ ٩٠٢3٩٢٧/ ٢

٩3٩
٩٢8 /٩٢3 /8٧٧ /8٧6 /8٩1

1٠1٠»ال إيامن ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له«.

٢1٩/ 5٠/ 56/ 183»ال تبع ما ليس عندك «.

»ال تسبوا أصحايب فو الذي نفيس بيده لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 

وال نصيفه«.
85٠

»ال رضر وال رضار «.

 /568 /168 /4٢/ 13٩ /1٧8
385 /318 /1٧٢

٩٠6 /٧٠3 /6٢4 /6٢1 /388
6٢٧ /55٩ /616 /6٢/ ٢٢33
41٢ /4٠٩ /566 /561 /61٩
564 /6٢٧ /6٠5 /٢56 /٢55

/6٧4 /656 /635 /5٩٩ /6٧٠
61٧ /31٩ /154 /63٠ /61٢

634 /63٢ /38٧ /618/
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الرقم التسلسيلاحلديث

»ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: النفس 
بالنفس والثيب الزان«.

٧4٧٠/ ٩8 /138

٩51/ 1٠٠5/ 318»ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه«.

345»ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه«.

8٠٠»ال يدخل اجلنة ديوث «.

»ال يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح؛ فإنه ال يدري 
لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من 

النار«.
٧4٩

»ألقضني بينكام بكتاب اهلل الوليدة والغنم رد، 
وعىل ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس 

إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها«.
٧٧٩

»لعن اهلل اخلمر وشارهبا وبائعها ومبتاعها 
وعارصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إليه«.

8٩3

85٠»لعن اهلل من سب أصحايب«.

»لعن اهلل من لعن والده، ولعن اهلل من ذبح لغري 
اهلل، ولعن اهلل من آوى حمدثًا، ولعن اهلل من غري 

منار األرض«.
1٠44

»لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املتشّبهني 
من الرجال بالنساء، واملتشّبهات من النساء 

بالرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم«.
8٠٧
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

»لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فال حيل 
لك أن تأخذ منه شيئًا، بَم تأخذ مال أخيك بغري 

حق؟«.
٢31

»لو يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء 
قوم وأمواهلم لكن البينة عىل املدعي واليمني عىل 

من أنكر«.

1٠3 /٢٠4 /64 /131
1٠٢٧ /143 /146 /14٠
٢٢1 /4٠4 /1٢1 /1٠4٧
٢٩8 /٩14 /855 /1٩1/

٢٢٩/ ٢٧٠ /1٠63 /1٠5٠/
٧5 /145 /٧8 /66 /٢6
4٢8 /4٢5 /315 /15٩
6٠1 /143 /841 /5٩٠

1٩3 /٧٢8 /6٩6 /٢3٢/ ٩34
٢٢/ ٧٧4 /6٠ /8٩٠ /885

851 /1٠66 /1٠48
44٢ /168 /1٠14 /٢٧٢

1٠٠5»ليس عىل اخلائن واملختلس قطع«.

3٠1»ليس لعرق ظامل حق«.

3٠6»ليس لك إال يمينه «.

8٠٠»ما أسكر كثريه فقليله حرام«.

»ما انترش الزنا يف قوم قط إال ابتالهم اهلل 
بالطواعني واألمراض التي مل تكن يف أسالفهم«.

8٧٩٢/ ٠٠
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الرقم التسلسيلاحلديث

815/ 8٢٧/ ٧8٢»ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهام«.

8٠4»ملعون من عمل بعمل قوم لوط «.

33٩»من أحاط حائطا عىل أرض فهي له«.

34٠/ 33٩/ 31٠»من أحيا أرضا ميتة فهي له «.

»من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم 
ووزن معلوم إىل أجل معلوم «.

4٩

»من أشار إىل أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه 
حتى ينزع، وإن كان أخاه ألبيه وأمه«.

٧4٩

»من حلف عىل يمني يقتطع هبا مال امرئ مسلم 
هو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان«.

1٢4

»من خرج عن الطاعة وفارق اجلامعة فامت مات 
ميتة اجلاهلية «.

1٠٢٩

»من سب أصحايب فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
والناس أمجعني«.

85٠

»من عّلق متيمة فال أتّم اهلل له ومن عّلق ودعة فال 
ودع اهلل له «.

٩٧٩

6٧٠»من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها «.

»من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني 
أحبته يوم القيامة «.

6٩4
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

»من قتل له قتيل فهو بخري النظرين إما أن يقتص 
وإما أن يدي««.

٧٠٧/ ٧٠٩

5٩٩»وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن «.

»يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بكفر 
ألمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما خرج منه 

وألزقته باألرض وجعلت له بابني بابًا رشقيًا وبابًا 
غربيًا«.

465

أمر امرأة ثابت بن قيس أن ترتبص حيضة واحدة 
وتلحق بأهلها.

63٧

أن أبا الصهباء قال البن عباس: أتعلم أنام كانت 
الثالث جتعل واحدة عىل عهد النبي صىل اهلل عليه 
وسلم وأيب بكر وثالثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن 
عباس: نعم »، ويف لفظ: » ترد إىل الواحدة قال 

نعم«.

645

أّن النبي صىل اهلل عليه وسلم رأى رجاًل يف يده 
حلقة من صفر فقال: ما هذا؟  قال: من الواهنة، 

قال: انزعها، فإهّنا ال تزيدك إال وهنًا فإّنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا «.

٩٧٩
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الرقم التسلسيلاحلديث

أن امرأة قالت: يا رسول اهلل، إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له 

وحواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، 
فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم: »أنت أحق به 

ما مل تنكحي«.

66٩ /665 /6٧6 /66٢
6٧3 /6٧٧ /6٧6

6٩1 /681/

أن رجلني اختصام إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم 
غرس أحدمها نخاًل يف أرض آلخر فقىض 

لصاحب األرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن 
خيرج نخله منها.

3٠1

أن ناقة للرباء بن عازب ريض اهلل عنه دخلت 
حائط رجل فأفسدته عليهم، فقىض رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم عىل أهل األموال حفظها 

بالنهار وعىل أهل املوايش حفظها باليل.

٧3٢ /1٠٢

جاء يف ركب عرشة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا 

ما شأنه فقال إّن يف عضده متيمة فقطع الرجل 
التميمة فبايعه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم 

قال من عّلق متيمة فقد أرشك«.

٩٧٩
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسيلاحلديث

محلت عىل فرس يف سبيل اهلل فأضاعه الذي كان 
عنده، فأردت أن أشرتيه منه وظننت أنه بائعه 

برخص، فسألت النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: 
»ال تشرته وإن أعطاكه بدرهم«.

465

سئل عن ضالة اإلبل فقال: »مالك وهلا دعها فإن 
معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر 

حتى جيدها رهبا«.
136

قضاء النبي اهلل عليه وسلم منه أنه ال شهادة 
خلصم وال ظنني.

٧48

قىض بالشاهد مع اليمني.
 /3٢ /5/ ٢٧/ ٢٠٩6 /٢٧4

٩1 /3٢1 /1٧ /4٢٧/ ٧4

٢64قىض بالشفعة يف كل رشكة مل تقسم.

51هنى عن ربح ما مل يضمن.
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36

ج. فهر�س القواعد ال�رشعية والفقهية

الرقم التسلسيلالتسبيب

105إذا اجتمع املبارش واملتسبب قدم املبارش.

115اإلذن الرشعي ينايف الضامن.

٧٧٦األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته.

٧10األصل العدم.

األصل براءة الذمة.
1048 /1035 /8٦0

 /101٦ /10٦٦
1025

8٦األصل يف القابض ملال غريه الضامن.

1002إقرار اإلنسان عىل نفسه مقبول.

اإلقرار حجة رشعية عىل املقر.
 /٧54 /1٧ /٦٧5٧

8٧9

85٦/ 8٦2البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر.

311الدعوى بطلب تسليم عني تقام عىل من بيده العني.

1٦8/ 90الدليل إذا تطرق إليه االحتامل بطل به االستدالل.

3٦5رفع الرضر.

سبق الفصل يف الدعوى وعدم جواز إصدار حكمني يف قضية 
واحدة.

202

231/ 505العربة يف العقود للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين.

٧3الغار ضامن.
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الرقم التسلسيلالتسبيب

85٧الكتاب كاخلطاب.

ال عذر ملن أقر.
٧51 /٧50 /194

1088 /10٦٧ /832
1039 /999 /132

115ما ترتب عىل املأذون غري مضمون.

٦9٧ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

املرء مؤاخذ بإقراره.
 /٧20 /83 /٧41

 /854/ 1013
1034 /٦8 /1002

٧20/ ٧43من سعى يف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

من وجب عليه يشء وامتنع عن أدائه أداه عنه احلاكم 
الرشعي.

٦3٧

2٦2/ ٧9اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني.
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د. فهر�س الآثار

الكتابالتسبيب
اجلزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسيل

روي أن أمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنه وّقت 
للناس يف مغازهيم ستة أشهر، يسريون شهرًا، 

ويقيمون أربعة، ويسريون شهرًا راجعني.
3626/ 622فتح الباري

قول أيب بكر ريض اهلل عنه عن األم عندما 
خاصم عمر بن اخلطاب امرأته التي طلقها يف 
ولدها: )هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف 

وأرحم(.

رشح مشكل 
اآلثار

106 /8671

قول التابعي عبد اهلل بن شقيق: "كان أصحاب 
النبي صىل اهلل عليه وسلم ال يرون شيئًا من 

األعامل تركه كفر إال الصالة".
4646/ 310سنن الرتمذي

قول عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: )ال حظ 
يف اإلسالم ملن ترك الصالة(.

السنن الكربى 
للبيهقي

511 /3646

قول عمر ريض اهلل عنه: ) يغري الرجل ما شاء 
يف وصيته (.

السنن الكربى 
للبيهقي

460 /6504

قول عمر ريض اهلل عنه: )مقاطع احلقوق عند 
الرشوط(.

صحيح 
البخاري

190 /3260
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الكتابالتسبيب
اجلزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسيل

ما جاء يف كتاب عمر إىل أيب موسى ريض اهلل 
عنهام: " وال يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن 

تراجع فيه احلق فإن احلق قديم ال يبطله يشء 
."

مسند الفاروق 
البن كثري

547 /2271

ورد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: 
)بعثت أنا ومعاوية حكمني قال معمر: بلغني 

أن عثامن بعثهام، وقال: إن رأيتام أن جتمعا 
مجعتام، وأن رأيتام أن تفرقا ففرقا(.

السنن الكربى 
للبيهقي

499 /7634

روي أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سجن 
احلطيئة هلجائه بعض األشخاص.

91056/ 609البدر املنري 

روي عن ابن عمر أنه قال: )كتب عمر إىل 
أمراء األجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل 
املدينة، يأمرهم أن يرجعوا إىل نسائهم، إما 

أن يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق 
منهم فليبعث بنفقة ما ترك (.

التلخيص 
احلبري

24 /4616
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د. فهر�س الآثار

الكتابالتسبيب
اجلزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسيل

روي أن رجاًل وامرأة أتيا عليًا ريض اهلل عنه 
مع كل واحد منهام فئام من الناس، فقال عيل: 
ابعثوا حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها، فبعثوا 
حكمني، ثم قال عيل للحكمني: هل تدريان 

ما عليكام من احلق؟ إن رأيتام أن جتمعا مجعتام، 
وإن رأيتام أن تفرقا فرقتام، فقالت املرأة: 

، وقال الرجل: أما  رضيت بكتاب اهلل يل وعيلَّ
الفرقة فال، فقال عيٌل: كذبت حتى ترىض بام 

رضيت به.

السنن الكربى 
للبيهقي

498 /7
 /642

634

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف احلكمني 
أنه قال: )فإن اجتمع أمرمها عىل أن يفرقا أو 

جيمعا فأمرمها جائز(.

السنن الكربى 
للبيهقي

499 /7634

جاء عن عمـر ريض اهلل عنه: )أنه كتب إىل 
أمراء األجناد يف أقوام غابوا عن نسائهم أن 
يؤخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا 

بعثوا بنفقة ما حبسوا(.

السنن الكربى 
للبيهقي

772 /7620

روى سهل بن سعد -ريض اهلل عنه - يف خرب 
املتالعنني: )فمضت السنة بعد يف املتالعنني 

أن يفرق بينهام ثم ال جيتمعان أبدًا (.

السنن الكربى 
للبيهقي

658 /7647
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الكتابالتسبيب
اجلزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسيل

روي أن أبا بكر ريض اهلل عنه حكم عىل عمر 
بن اخلطاب بعاصم ألمه أم عاصم، وقال: 

رحيها وشمها ولطفها خري له منك.

سنن سعيد بن 
منصور

139 /2
 /676

678

قول عامر اجلرمي: )خريين عيل بني عمي 
وأمي وكنت ابن سبع أو ثامن(.

مسند اإلمام 
الشافعي

1630 /2667

روى مالك يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عنه قال: )اجتروا يف أموال اليتامى ال 

تأكلها الزكاة(.
1723/ 251املوطأ
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن العريب يف أحكام القرآن: " فأما عقود األبدان 
فال تتم إال باالتفاق والتآلف وحسن التعارش، فإذا 

فقد ذلك مل يكن لبقاء العقد وجه، وكانت املصلحة يف 
الفرقة بأي وجه رأياها".

أحكام القرآن 
425/1

642 /632

قول ابن تيمية رمحه اهلل يف االختيارات الفقهّية: " 
والتعزير باملال سائغ إتالفًا وأخذًا وهو جار عىل أصل 
أمحد ألّنه مل خيتلف أصحابه أّن العقوبات يف األموال 

غري منسوخة كلها ".

االختيارات 
الفقهّية 601/1

807

قول ابن تيمية يف االختيارات: " املختلعة يكفيها 
االعتداد بحيضة واحدة وهي رواية عن أمحد 

ومذهب عثامن بن عفان وغريه واملفسوخ نكاحها 
كذلك أومأ إليه أمحد يف رواية صالح ".

االختيارات 
الفقهية ص 

282
637

ما نقله املاوردي رمحه اهلل يف أدب القايض عن مجع من 
أهل العلم من جواز القضاء عىل الغائب املسترت وإن 
مل يكن مع املدعي بينة حتى ال يكون االمتناع سببًا إىل 

إسقاط احلقوق التي نصب القايض حلفظها.

أدب القايض
323/2

65

قول ابن عبد الرب يف االستذكار: "ال خالف بني 
العلامء أن اجلنني ال جيب فيه يشء حتى يزايل بطن 

أمه، وأهنا لو ماتت وهو يف جوفها مل جيب فيه يشء، 
وأنه داخل يف حكمها من دية أو قصاص".

االستذكار 
78/7

715
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول شيخ ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
االستقامة: "ملا قدم املهاجرون املدينة كان العزاب 

ينزلون دارًا معروفة هلم متميزة عن دور املتأهلني فال 
ينزل العزب بني املتأهلني، وهذا كله ألن اختالط أحد 

املصنفني باآلخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا 
بالنساء كان بمنزلة اختالط النار واحلطب وكذلك 

العزب بني اآلهلني فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة 
تكون لوجود املقتىض وعدم املانع".

االستقامة 
361/1

38٩

قول الطرابليس يف كتابه اإلسعاف يف أحكام 
األوقاف: " ويتحرى يف ترصفاته النظر للوقف 

والغبطة؛ ألن الوالية مقيدة به حتى لو آجر الوقف 
من نفسه، أو سكنه بأجرة املثل ال جيوز، وكذا إذا 

آجره من ابنه أو أبيه للتهمة ".

اإلسعاف يف 
أحكام األوقاف 

ص 60
443

قول ابن القيم رمحه اهلل يف إعالم املوقعني: " والذي 
جاءت به الرشيعة أن اليمني ترشع من جهة أقوى 

املتداعيني فأي اخلصمني ترجح جانبه جعلت اليمني 
من جهته وهكذا مذهب اجلمهور".

إعالم املوقعني 
101/1

65
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: "والذي جاءت به 
الرشيعة أن اليمني ترشع من جهة أقوى املتداعيني، 
فأي اخلصمني ترجح جانبه جعلت اليمني من جهته 
وهذا مذهب اجلمهور كأهل املدينة وفقهاء احلديث 

كاإلمام أمحد والشافعي ومالك وغريهم".

إعالم املوقعني 
111/1

1٩0

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: " اليمني ترشع من 
جهة أقوى املتداعيني".

إعالم املوقعني 
80/1

155

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: " والصحيح أنه 
تقبل شهادة االبن ألبيه واألب البنه فيام ال هتمة فيه 

ونص عليه أمحد ".

إعالم املوقعني 
٩2/1

2

قول ابن القيم: " من احليل الباطلة إذا أراد أن خيص 
بعض ورثته ببعض املرياث وقد علم أن الوصية ال 
جتوز وأن العطية يف مرضه وصية أن يقول: كنت 

وهبت له كذا وكذا يف صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم 
به وهذا باطل. واإلقرار يف مرض املوت ال يصح 
للتهمة عند اجلمهور، بل مالك يرد لألجنبي إذا 

ظهرت التهمة وقوله هو الصحيح "

إعالم املوقعني 
234/3

280



49

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: " وعىل أن املدعى 
عليه متى ما نكل عن اليمني قىض عليه بالنكول ومل 
ترد اليمني عىل املدعي، لكن هذا فيام إذا كان املدعى 

عليه منفردًا بمعرفة احلال، فإذا مل حيلف مع كونه عاملًا 
بصورة احلال قىض عليه بالنكول، وإما إذا كان املدعي 
هو املنفرد بالعلم باحلال أو كان مما ال خيفى عليه ردت 

عليه اليمني".

إعالم املوقعني 
305/3

2٩

ما جاء يف إعالم املوقعني: " فصل: تأجيل جزء من 
املهر وحكم املؤجل.. الذي اتفق الزوجان عىل تأخري 
املطالبة به، ومل يسمـيا أجال، بل قال الزوج مئة مقدمة 

ومئة مؤخرة، فإن املؤخر ال يستحق املطالبة به إال 
بموت، أو فرقة. هذا هو الصحيح، وهو منصوص 
أمحد، فـإنه قـال يف روايـة جـمـاعة مـن أصحابه: 
إذا تزوجها عىل العاجل واآلجل، ال حيل اآلجل 
إال بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ املذهب 
والقايض أبو يعيل، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن 

تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد ".

إعالم املوقعني 
81/3

582
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: " هل االعتبار 
بظواهر األلفاظ والعقود-وإن ظهرت املقاصد 

والنّيات بخالفها- أم للقصود والنّيات تأثري يوجب 
االلتفات إليها ومراعاة جانبها؟ قد تظاهرت أدلة 
الرشع وقواعده عىل أن القصود يف العقود معتربة، 

وأهنا تؤثر يف صحة العقد وفساده ويف حله وحرمته".

إعالم املوقعني 
106/4

231

ما جاء يف إعالم املوقعني: " نص اإلمام أمحد عىل أن 
الرجل إذا شهد اجلنازة فرأى فيها منكرا ال يقدر عىل 
إزالته أنه ال يرجع، ونص عىل أنه إذا دعي إىل وليمة 
عرس فرأى فيها منكرا ال يقدر عىل إزالته أنه يرجع، 
فسألت شيخنا عن الفرق فقال: ألن احلق يف اجلنازة 

للميت، فال يرتك حقه ملا فعله احلي من املنكر، واحلق 
يف الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها باملنكر فقد 

أسقط حقه من اإلجابة ".

إعالم املوقعني 
267/4

1027

قول ابن القيم يف إعالم املوقعني: " إن خاف صاحب 
احلق أال يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كام أجله 

فاحليلة أن يشرتط عليه أنه إذ احل نجم ومل يوف 
فجميع املال عليه حال فإنه نجمه عىل هذا الرشط 

جاز ومتكن من مطالبته به حاال ومنجام".

إعالم املوقعني 
52/4

33
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية رمحه اهلل: " املقبوض بالعقد الفاسد 
جيب فيه الرتاد من اجلانبني فريد كل منهام عىل اآلخر 

ما قبضه منه ".

اقتضاء الرصاط 
املستقيم 47/2

53

ما جاء يف اإلقناع يف معنى النفقة: " وهي: كفاية من 
يمونه خبزًا، وأدمًا، وكسوًة، ومسكنًا، وتوابعها".

اإلقناع 
112/13

638

ما جاء يف اإلقناع: "وإن غرسها الغصب أو بنى فيها 
ولو كان الغاصب رشيكًا يف األرض املغصوبة".

301اإلقناع 340/2

ما جاء يف اإلقناع " وعلم مما تقدم أن اإلجارة 
الصحيحة ليس للمؤجر فسخها لزيادة حصلت 

ولو كانت العني وقفا. قال الشيخ تقي الدين باتفاق 
األئمة ".

460اإلقناع 24/4

ما جاء يف اإلقناع ورشحه: " أو أحال عىل استحقاق 
يف وقف.. مل يصح ذلك حوالة ألهنا انتقال مال من 
ذمة إىل ذمة واحلق هنا ليس كذلك لكن يكون ذلك 

وكالة كاحلوالة عىل ما له يف الديوان ".

174اإلقناع 265/8
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول القايض عياض يف اإلكامل: "فيه أن الرجل إذا 
رمى خصمه حال اخلصومة بجرحة أو خلة سوء 

بمنفعة يستخرجها يف خصامه، وإن كان يف ذلك أذى 
خصمه مل يعاقب إذا عرف صدقه يف ذلك، بخالف لو 
قاله عىل سبيل املشامتة واألذى املجرد، وذلك إذا كان 
ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه هبا عىل حال املدعى 

عليه، لقول احلرضمي: إنه فاجر .. إىل آخره، ومل 
ينكره النبي صىل اهلل عليه وسلم وال زجره، ولو رمى 
خصمه بالغصب وهو ممن ال يليق به أدب عندنا ومل 

تعلق به الدعوى".

إكامل املعلم 
بفوائد مسلم

545/1
866

قول القايض عياض يف "إكامل املعلم بفوائد مسلم"  
" وفيه أن الرجل إذا رمى خصمه يف حال اخلصومة 

بجرحة أو خلة سوء ملنفعة يستخرجها يف خصامه، 
وإن كان يف ذلك أذى خصمه مل يعاقب إذا عرف 
صدقه يف ذلك، بخالف لو قاله عىل سبيل املشامتة 

واألذى املجرد، وذلك إذا كان رماه به من نوع دعواه 
ولينبه هبا عىل حال املدعى عليه".

إكامل املعلم 
بفوائد مسلم
-/438/1

43٩

867

قول صاحب اإلنصاف: " يعني أن لنا رواية يف املميز 
بصحة ترصفه، ووقوفه عىل إجازة الويل. بخالف 

السفيه".

اإلنصاف 
725/1

67
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول املرداوي يف اإلنصاف: " )وال ينزع عن إقراره، 
حتى يقطع( فإن رجع: قبل بال نزاع ".

اإلنصاف 
284/10

٩56

ما جاء يف اإلنصاف: "ال يعزر بتعارض البينة وال 
بخلطه يف شهادته وال برجوعه عنها".

اإلنصاف 
10٩/12

1051

قول املرداوي يف اإلنصاف: " ويأيت كالم ابن عقيل 
يف الوقف. وفيه إذنه فيه ملصلحة املأذون املمتاز بأمر 
رشعي، فلمصلحة املوقوف أو املوقوف عليه أوىل. 
وهو معنى نصه يف جتديده ملصلحة. وذكره الشيخ 
تقي الدين - رمحه اهلل - عن أكثر الفقهاء يف تغيري 
صفات الوقف ملصلحة. كاحلكورة. وعمله حكام 

الشام حتى صاحب الرشح يف اجلامع املظفري. وقد 
زاد عمر وعثامن - ريض اهلل عنهام - يف مسجده - 

صىل اهلل عليه وسلم - وغريا بناءه. ثم عمر بن عبد 
العزيز - ريض اهلل عنه - وزاد فيه أبوابا. ثم املهدي. 

ثم املأمون".

اإلنصاف 
-172/13

173
470
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول املرداوي يف اإلنصاف: " وقال الشيخ تقي الدين  
رمحه اهلل  جيوز تغيري رشط الواقف إىل ما هو أصلح 
منه، وإن اختلف ذلك باختالف األزمان، حتى لو 
وقف عىل الفقهاء، والصوفية واحتاج الناس إىل 

اجلهاد: رصف إىل اجلند، وقيل: إن سبل ماء للرشب 
جاز الوضوء منه، قال يف الفروع: فرشب ماء موقوف 

للوضوء يتوجه عليه، وأوىل ".

اإلنصاف 
445/16

470

قول املرداوي يف اإلنصاف: " وإن كان ظاهرها – أي 
الغيبة– اهلالك ..انتظر به متام أربع سنني ثم يقسم 
ماله هذا املذهب قال املصنف، وصاحب الفائق، 

والشارح: هذا املذهب. نص عليه. وقدمه يف املغني، 
والرشح، واملحرر، والرعايتني، واحلاوي الصغري، 

والفروع، والفائق، وغريهم ".

اإلنصاف 
228/18

433
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف اإلنصاف: " اعلم أن الوقف ال خيلو: 
إما أن تتعطل منافعه أو ال، فإن مل تتعطل منافعه: مل 
جيز بيعه، وال املناقلة به مطلقا.. وجوز الشيخ تقي 
الدين - رمحه اهلل - ذلك ملصلحة. وقال: هو قياس 

اهلدي. وذكره وجها يف املناقلة. وأومأ إليه اإلمام 
أمحد - رمحه اهلل -. ونقل صالح: جيوز نقل املسجد 

ملصلحة الناس. وهو من املفردات.. وصنف صاحب 
الفائق مصنفا يف جواز املناقلة للمصلحة. سامه " 

املناقلة باألوقاف وما يف ذلك من النزاع واخلالف " 
وأجاد فيه. ووافقه عىل جوازها الشيخ برهان الدين 

ابن القيم، والشيخ عز الدين محزة بن شيخ السالمية. 
وصنف فيه مصنفا سامه )رفع املثاقلة يف منع املناقلة(. 

ووافقه أيضا مجاعة يف عرصه.. وأطلق يف القاعدة 
الثالثة واألربعني بعد املائة يف جواز إبدال الوقف مع 

عامرته: روايتني".

اإلنصاف 
101/7

465
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول املرداوي يف اإلنصاف: " هل بيت املال وارث 
أم ال؟ فيه روايتان، والصحيح من املذهب واملشهور 
أنه ليس بوارث، وإنام حيفظ منه املال الضائع، قاله يف 
القاعدة السابعة والتسعني، قال الزركيش يف العاقلة: 
املشهور أنه ليس بعصبة، وقدمه يف املستوعب وغريه، 

وقاله ابن البنا وغريه، قال احلارثي يف أول كتاب 
الوصايا: واألصح أن بيت املال غري وارث؛ لتقدم 

ذوي األرحام عليه ".

اإلنصاف 
318/7

432

ما جاء يف اإلنصاف: " قال صاحب التلخيص إذا 
جهل رشط الواقف وتعذر العثور عليه قسم عىل 
أربابه بالسوية فإن مل يعرفوا جعل كوقف مطلق مل 

يذكر مرصفه".

اإلنصاف 
78/7

455

ما جاء يف بدائع الصنائع " لو جعل املال نجوما بكفيل 
أو بغري كفيل ورشط أنه إن مل يوفه كل نجم عند حمله 

فاملال حال عليه فهو جائز عىل ما رشط ألنه جعل 
اإلخالل بنجم رشطا حللول املال عليه وأنه صحيح 

."

بدائع الصنائع 
45/6

33

ما جاء يف تبرصة احلكام: "كل بينة شهدت بظاهر فإنه 
يستظهر بيمني الطالب عىل باطن األمر".

تبرصة احلكام 
276/1

135
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف تفسري القرطبي: " كام عىل الويص والكفيل 
حفظ مال يتيمه والتثمري له كذلك عليه حفظ الصبي 

يف بدنه فاملال حيفظ بضبطه والبدن حيفظ بأدبه ".

تفسري القرطبي 
77/6

523

قول ابن عبد الرب يف التمهيد: " هذا أصح يشء 
وأوضحه يف أن للويل حقًا يف اإلنكاح، وال نكاح إال 
به؛ ألنه لوال ذلك ما هني عن العضل، وال استغني 

عنه ".

55٩التمهيد ٩0/1٩

ما جاء يف جامع األمهات البن احلاجب " ويف شهادة 
الولد ألحد أبويه عىل اآلخر، وشهادة األب ألحد 

ولديه عىل اآلخر إذا مل يظهر ميل للشهود له قوالن ".

جامع األمهات
ص 331

607

ما جاء يف الرشح الكبري للشيخ الدردير: " وبخالفها، 
أي: الشهادة من أب أو أم ألحد ولديه عىل اآلخر، 

أو من ولد ألحد أبويه فتجوز إن مل يظهر يف املسألتني 
ميل له، أي: للمشهود له ".

حاشية الدسوقي 
عىل الرشح 

الكبري 171/4
607

ما جاء يف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: 
النيابية األمانة فيام ويل عليه فقط  "املعترب يف الوالية 

وحسن الترصف ".

حاشية الدسوقي 
عىل الرشح 

الكبري 452/4
503
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ماجاء يف درر احلكام: " إذا اشرتط الدائن يف الدين 
املقسط بأنه إذا مل يدفع املدين األقساط يف أوقاهتا 

املرضوبة يصبح الدين معجال فيجب مراعاة الرشط 
فإذا مل يوف املدين بالرشط ومل يدفع القسط األول 
مثال عند حلول أجله يصبح الدين مجيعه معجال ".

درر احلكام 
85/1

33

قول ابن عابدين يف رد املحتار: " مطلب: ال يستبدل 
العامر إال يف أربع.. الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل 
أكثر غلة وأحسن صقًعًا، فيجوز عىل قول أيب يوسف، 

وعليه الفتوى كام يف فتاوى قارئ اهلداية".

رد املحتار 
388/4

465

ما جاء يف الروض املربع: " وله رشوط أربعة.. 
الرشط الثاين: رضامها، فال يصح إن أكره أحدمها 

بغري حق ".

الروض املربع 
100/1

564

ما جاء يف الروض املربع: " وليست الكفاءة – وهي.. 
دين ومنصب، وهو النسب، واحلرية -.. رشطا 

يف صحته، أي: صحة النكاح؛ ألمر النبي صىل اهلل 
عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 

فنكحا بأمره. متفق عليه. بل رشط لزوم ".

الروض املربع 
100/1

564

قول البهويت يف الروض املربع: "وخيار عيب مرتاخ 
مامل يوجد دليل الرضا كترصف فيه بإجارة أو إعارة 

أو نحومها عاملا بعيبه".

الروض املربع 
330/1

47
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الروض املربع " أو ظهر أن املشرتي معرس 
فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كام لو كان املشرتي 

مفلسا ".

الروض املربع 
335/1

54

ما جاء يف الروض املربع: " والوكيل أمني، ال يضمن 
ما تلف بيده بال تفريط، ألنه نائب املالك يف اليد 
والترصف.. ويقبل قوله – أي الوكيل – يف نفيه، 

أي نفي التفريط ونحوه، ويف اهلالك مع يمينه، 
ألن األصل براءة ذمته.. وإن وكله يف رشاء يشء، 
واشرتاه، واختلفا يف قدر ثمنه، قبل قول الوكيل ".

الروض املربع 
3٩٩/1

178

قول البهويت يف الروض املربع: " جيوز بيع العني 
املؤجرة وال تنفسخ اإلجارة به، وللمشرتي الفسخ إن 

مل يعلم ".

الروض املربع 
415/1

233

قول صاحب الروض املربع: " وإن وجد املستأجر 
العني معيبة أو حدث هبا عنده عيب وهو ما يظهر به 
تفاوت األجر فله الفسخ إن مل يزل بال رضر يلحقه، 

وعليه أجرة ما مىض الستيفائه املنفعة فيه، وله 
اإلمضاء جمانا، واخليار عىل الرتاخي".

الروض املربع 
415/1

327

قول صاحب الروض املربع: " وجيب العمل برشط 
الواقف ألن عمر ريض اهلل عنه وقف وقفا ورشط فيه 
رشوطا، ولو مل جيب اتباع رشطه مل يكن يف اشرتاطه 

فائدة ".

الروض املربع 
456/1

456
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الروض املربع: " ومن أقعده مرضه بجذام 
أو سل يف ابتدائه او فالج يف انتهائه ومل يقطعه بفراش 

فعطاياه من كل ماله ".

الروض املربع 
466/1

27٩

ما جاء يف الروض املربع: " فإن عضل الويل األقرب 
بأن منعها كفؤا رضيته، ورغب بام صح مهرا ويفسق 

به إن تكرر .. زوج احلرة الويل األبعد ".

الروض املربع 
516/1

564

قول البهويت يف الروض املربع: " من غاب عن زوجته 
ومل يرتك هلا نفقة، وتعذر االستدانة عليه فلها تفسخ 

نكاحها بإذن احلاكم".

الروض املربع 
61٩/1

620

ما جاء يف الروض املربع "دية احلر املسلم مائة بعري أو 
ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عرش ألف درهم فضة أو مائتا 

بقرة أو ألفا شاة ... إلخ".

الروض املربع 
648/1

728

ما جاء يف الروض املربع: "ونساؤهم أي نساء أهل 
الكتاب واملجوس وعبدة األوثان وسائر املرشكني 
عىل النصف من دية ذكراهنم كدية نساء املسلمني 

...إلخ".

الروض املربع 
64٩/1

728

ما جاء يف  الروض املربع رشح زاد املستقنع يف كتاب 
اإلقرار: "ومن أقر يف مرضه بيشء فكإقراره يف صحته 

إال يف إقراره باملال لوارثه فال يقبل "

الروض املربع 
728/1

280
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الروض املربع: " وهي -أي اإلجارة -عقد 
الزم من الطرفني؛ ألهنا نوع من البيع، فليس ألحدمها 

فسخها لغري عيب أو نحوه ".

الروض املربع 
326/5

220

ما جاء يف الروض املربع: " وإن كان مرضه خموفًا ال 
يلزم تربعه لوارث بيشء إال بإجازة الورثة إن مات 

منه "

الروض املربع 
2٩/6

280

ما جاء يف الروض املربع مع حاشية ابن قاسم " وإذا 
قال لزوجة مدخول هبا: أنت طالق، وكرره مرتني، 
أو ثالثًا وقع العدد، أي: وقع الطالق بعدد التكرار، 

فإن كرره مرتني وقع اثنتان، وإن كرره ثالثًا وقع 
ثالث؛ ألنه أتى برصيح الطالق إال أن ينوي بتكراره 
تأكيدًا يصح بأن يكون متصاًل، أو ينوي إفهامًا فيقع 

واحدة".

الروض املربع 
525-524/6

605

ما جاء يف الروض مع حاشيته )148/7(: " واألحق 
هبا ُأم ".

الروض املربع 
148/7

674

ما جاء يف الروض املربع " ال جيب احلد إال عىل 
بالغ عاقل ملتزم بأحكام املسلمني بخالف احلريب 

واملستأمن ".

الروض املربع 
301/7

78٩

قال يف الروض املربع: " ومن َدَعى رشيكه فيها إىل بيٍع 
ُأجرب، فإن أبى باعه احلاكم عليهام، وقسم الثمن بينهام 

عىل قدر حصصهام ".

الروض املربع 
566/7

412 /40٩
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم يف زاد املعاد " مصلحة البنت واألم 
واألب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي ال 

نختار سواه ".

زاد املعاد 
137/4

674

ما جاء يف زاد املعاد البن القيم " والقياس أن كل 
عيب ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل به مقصود 

النكاح من الرمحة واملودة يوجب اخليار وهو أوىل من 
البيع ".

613زاد املعاد 31/4

قول ابن القيم يف زاد املعاد " العدة إنام جعلت ثالث 
حيض ليطول زمن الرجعة فيرتوى الزوج ويتمكن 

من الرجعة يف مدة العدة فإذا مل تكن عليها رجعة 
فاملقصود جمرد براءة رمحها من احلمل وذلك يكفي فيه 

حيضة لالسترباء".

زاد املعاد 
1٩٩/5

637

قول ابن القيم يف زاد املعاد: " فالصواب النظر 
واالحتياط للطفل يف األصلح له واألنفع من اإلقامة 
أو النقلة فأهيام كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، 

وال تأثري إلقامة وال ُنقلة ".

زاد املعاد 
413/5

663

قول ابن القيم رمحه اهلل يف زاد املعاد " والقياس أن كل 
عيب ينفر الزوج منه وال حيصل به مقصود النكاح من 

الرمحة واملودة يوجب اخليار وهو أوىل من البيع ".
615زاد املعاد 66/5
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول الشوكاين رمحه اهلل: "إن األصل املعلوم بالرشع 
عصمة أموال العباد وأهنا ال حتل إال بوجه أوضح من 

شمس النهار".

السيل اجلرار 
املتدفق عىل 

حدائق األزهار 
587/1

14٩

قول ابن قدامة يف الرشح الكبري: " ال خيلو إما أن يقر 
عىل نفسه خاصة فاعترب يف ثبوت نسبه أربعة رشوط 

أحدها: أن يكون املقر به جمهول النسب، والثاين: 
أن ال ينازعه فيه أحد، والثالث: أن يمكن صدقه، 

والرابع: أن يكون ممن ال قول له كالصغري، أو يصدق 
املقر يف قوله إن كان مكلفا ".

الرشح الكبري 
336/18

651

ما جاء يف الرشح الكبري " النوع الثاين من الرشوط 
الفاسدة أن يرشط أنه ال مهر هلا وال نفقة.. فالرشط 
باطل ويصح النكاح.. فهذه الرشوط كلها باطلة يف 
نفسها ألهنا تنايف مقتضاه، وتتضمن إسقاط حقوق 
جتب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كام لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد يف نفسه فهو 
صحيح؛ ألن هذه الرشوط تعود إىل معنى زائد يف 

العقد ال يشرتط ذكره، وال يرض اجلهل به فلم يبطله".

الرشح الكبري 
421/20

638

ما جاء يف الرشح الكبري: " وخيار العيب ثابت عىل 
الرتاخي ال يسقط مامل يوجد فيه ما يدل عىل الرىض 

به ".

الرشح الكبري 
512/20

615



64

هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الرشح الكبري " وإن أبان زوجته ثم قذفها 
بزنى أضافه إىل حال الزوجية، فمتى كان بينهام ولد 
يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإال حد ومل يالعن، 

وهبذا قال مالك والشافعي.. ".

الرشح الكبري 
3٩8/23

647

ما جاء يف الرشح الكبري " وال يعرض للزوج حتى 
تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غري طلبها فإن كان 

بينهام ولد يريد نفيه فله ذلك وإال فال ".

الرشح الكبري 
430/23

647

ما جاء يف الرشح الكبري: " فصل: متى كان اللعان 
لنفي الولد اشرتط ذكره يف لعاهنام.. ".

الرشح الكبري 
451/23

647

ما جاء يف الرشح الكبري: " مسألة: وإن قال: مل أعلم 
به، أو: مل أعلم أن يل نفيه، أو مل أعلم أن ذلك عىل 

الفور، وأمكن صدقه قبل منه ".

الرشح الكبري 
458/23

647

ما جاء يف الرشح الكبري " وإن غاب ومل يرتك زوجها 
هلا نفقة ومل تقدر عىل أخذ مال منه وال االستدانة عليه 

فلها الفسخ ".

الرشح الكبري 
384/24

61٩

ما جاء يف الرشح الكبري: أنه إذا غاب الزوج ومل يرتك 
لزوجته نفقة، ومل تقدر له عىل مال فإن هلا الفسخ، وال 

يكون إال بإذن القايض، أو احلاكم الرشعي.

الرشح الكبري 
384/24

622
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول صاحب الرشح الكبري: " ومتى رجع املقر باحلد 
عن إقراره قبل منه وإن رجع يف أثناء احلد مل يتمم، 
ومجلة ذلك أن رشط إقامة احلد باإلقرار البقاء عليه 

إىل متام احلد فإن رجع عن إقراره كف عنه ".

الرشح الكبري 
207/26

٩57

ما جاء يف الرشح الكبري: " وال حتمل أي العاقلة 
االعرتاف وهو أن يقر اإلنسان عىل نفسه بقتل خطأ ".

الرشح الكبري 
73/26

740

قول صاحب الرشح الكبري "وال تقبل شهادة فاسق 
 Z لقوله سبحانه وتعاىل: [ڈڈژژ

 .Z65 43210/] :وقوله
والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه.. وألن دين الفاسق 
ال يزعه عن ارتكاب حمظورات الدين فال يؤمن أن ال 
يزعه عن الكذب فال حتصل الثقة بخربه، إذا تقرر هذا 

فالفسق نوعان أحدمها من جهة األفعال فال خالف 
يف رد شهادته ".

الرشح الكبري 
342/2٩ ـ 

343
18

ما جاء يف الرشح الكبري: "فأما غري املسرتسل فإنه 
دخل عىل بصرية بالغبن فهو كالعامل بالعني وكذا لو 

استعجل فجهل مالو تثبت لعلمه مل يكن له خيار ألنه 
انبنى عىل تفريطه وتقصريه ".

الرشح الكبري 
7٩/4

12
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الرشح الكبري: " فمن اشرتى معيبًا ال يعلم 
عيبه فله اخليار بني الرد واالمساك مع األرش وإن 
علم به عيبًا مل يكن عاملا به فله اخليار بني اإلمساك 

والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أومل يعلم 
النعلم فيه خالفا ".

الرشح الكبري 
84/4

44

ما جاء يف الشـرح الكـبـري: " القسم الثـالث مشـرتك 
بينهام وهـو اجلـذام والـربص واجلـنون سـواًء كـان 
مطـبقًا، أو خينق يف األحيان فهذه األقسام يثبت هبا 

خيار الفسخ رواية واحدة ".

الرشح الكبري 
577/7

615

قول اخلرقي: " فصل: وال يصح إال برشوط ثالثة، 
أحدها: أن يكون بني زوجني عاقلني بالغني..، 

الرشط الثاين: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، 
الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إىل انقضاء 

اللعان.. ".

الرشح الكبري 
15/٩647

ما جاء يف الرشح املمتع: " )وعامرهتا( بمعنى لو 
أن الدار هتدم منها يشء ال يتمكن به املستأجر من 

استيفاء املنفعة فإن عىل املؤجر عامرهتا، وأما مازاد عىل 
ط عليه". ذلك فإنه ال يلزم املؤجر إال إذا رُشِ

الرشح املمتع 
62/10

118
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول الشيخ حممد بن عثيمني يف الرشح املمتع: " فإن 
ما يعرف عند الناس باملباناة ال حتل للجار فبعض 

الناس إذا بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطني 
نصف تكاليف اجلدار فهذا حرام عليه؛ ألنه إنام بنى 
اجلدار عىل أنه ملكه، فام الذي حُيل له أن يأخذ نصف 

تكاليفه من هذا اجلار؟".

الرشح املمتع 
261/٩

125

قول النووي يف "رشحه عىل صحيح مسلم" "وفيه أن 
أحد اخلصمني إذا قال لصاحبه إنه ظامل أو فاجر أو 

نحوه يف حال اخلصومة حيتمل ذلك منه".

رشح النووي 
عىل صحيح 

مسلم 162/2-
163

867

ما جاء يف رشح خمترص خليل للخريش: " وكذلك 
شهادة الولد ألحد أبويه عىل اآلخر فإهنا جائزة هذا 
إن مل يظهر ميل للمشهود له، وإال فال، كام إذا شهد 
للصغري عىل الكبري، أو للبار عىل العاق. قال مالك: 

وجتوز شهادة الولد عىل أبيه بطالق أمه إن كانت 
منكرة، واختلف إذا كانت هي القائمة بذلك، فمنعها 

أشهب، وأجازها ابن القاسم ".

رشح خمترص 
خليل للخريش 

445/21
607

ما جاء يف رشح املنتهى " ويسقط بعيد من وارث 
بأقرب منه إليه كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت، املال 

لألوىل. وكخالة وأم أيب أم املال للخالة، ألهنا تلقى 
األم بأول درجة ".

رشح منتهى 
اإلرادات 
613/2

431
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

وقول البهويت: " وإن مل يشهد به عدالن مع إقرار 
بعض الورثة به، ثبت نسبه أي املقر به، من مقر وارث 
فقط أي دون امليت وبقية الورثة، ألن النسب حق أقر 

به الوارث عىل نفسه فلزمه، كسائر احلقوق ".

رشح منتهى 
اإلرادات 
632/2

651

ما جاء يف رشح املنتهى: " ليس للويل فسخ النكاح 
أو الطالق أو اخللع حلديث: ) الطالق ملن أخذ 

بالساق(".

رشح منتهى 
اإلرادات 
10٩/3

613

ما جاء يف رشح منتهى اإلرادات: " وال سبيل إىل 
ذلك إال بفسخ احلاكم الرشعي؛ ألنه ليس للويل فسخ 

النكاح أو الطالق أو اخللع ".

رشح منتهى 
اإلرادات 22/3

615

ما جاء يف رشح املنتهى: " وما غرم رب دين بسببه أي 
بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إىل شكواه فعىل 

مماطل لتسببه يف غرمه".

رشح منتهى 
اإلرادات 
441/3

173

قول البهويت يف رشح املنتهى: " ويسقط خيار يف غري 
عنة بام يدل عىل رضا من وطء أو متكني مع علم به أي 

العيب ".

رشح منتهى 
اإلرادات 52/3

63٩
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف رشح املنتهى: " ومن وكل غريه ولو كان 
الوكيل مودعًا يف قضاء دين فقضاه ومل يشهد الوكيل 

بالقضاء وأنكر غريم أي رب دين القضاء مل يقبل قول 
وكيل عليه ألنه مل يأمتنه وكام لو ادعاه املوكل وضمن 

وكيل ملوكله ما أنكره رب الدين لتفريطه برتك 
اإلشهاد".

رشح منتهى 
اإلرادات 
532/3

173

ما جاء يف رشح املنتهى: ) وإن شهدت بينة بتلف 
ثوب، وقالت: قيمته عرشون، وشهدت أخرى أن 

قيمته ثالثون -ثبت األقل، وهو العرشون التفاقهام 
عليه دون الزائد الختالفهام فيه، وكذا لو كان بكل 

قيمة شاهد واحد، فيثبت األقل ملا تقدم(.

رشح منتهى 
اإلرادات 
534/3

٩6

ما جاء يف رشح منتهى اإلرادات: " ويستحلف منكر 
توجهت عليه اليمني يف دعوى صحيحة يف كل حق 
آدمي غري .. وقذف .. فال يمني يف واحد من هذه 

العرشة ألهنا ال يقىض فيها بالنكول".

رشح منتهى 
اإلرادات 
566/3

838

قول البهويت يف رشح منتهى اإلرادات " وإن أقر 
رجل بأبوة صغري.. قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا 

معروفًا..؛ ألنه غري متهم يف إقراره ".

رشح منتهى 
اإلرادات 
575/3

651
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف رشح املنتهى: " القسم الرابع ما ليس 
بعقوبة وال مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح 
ورجعة وخلع ونسب ووالء، وكذا توكيل وإيصاء 
يف غري مال، فكالذي قبله، أي: ال بد فيه من رجلني 

...إلخ".

رشح منتهى 
اإلرادات 
600/3

644

ما جاء يف رشح املنتهى: " وإن سافر فوق نصف سنة 
يف غري حج أو غزو واجبني أو طلب رزق حيتاج إليه 
فطلبت قدومه لزمه، فإن أبى شيئا من ذلك بال عذر 

فرق بينهام بطلبها ولو قبل الدخول ".

رشح منتهى 
اإلرادات 
313/5

617

قول ابن تيمية رمحه اهلل: "فأما من سب أحدًا من 
أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من أهل 

ب رضبًا  َ بيته وغريهم: فقد أطلق اإلمام أمحد أنه ُيرضرْ
َف عن كفره وقتله". نكااًل وَتَوقَّ

الصارم املسلول 
567/1

850

قول ابن القيم يف الطرق احلكمية: " فاحلاكم إذا مل 
يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال ومعرفة 

شواهده يف القرائن احلالية واملقالية كفقهه يف جزئيات 
وكليات األحكام أضاع حقوقا كثرية عىل أصحاهبا، 
وحكم بام يعلم الناس بطالنه ال يشكون فيه، اعتامدا 
منه عىل نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله".

الطرق احلكمية 
ص 4

28٩
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم يف الطرق احلكمية: " إن اإلقرار إذا 
كان لعلة اطلع عليها احلاكم مل يلتفت إليه، ولذلك 

ألغينا إقرار املريض مرض املوت بامل لوارثه النعقاد 
سبب التهمة واعتامدًا عىل قرينة احلال يف قصد 

ختصيصه".

الطرق احلكمية 
ص 5

146

قول ابن القيم يف الطرق احلكمية: " قال األوزاعي 
ورشيح وابن سريين والنخعي: إذا نكل ردت اليمني 

عىل املدعي فإن حلف قيض له، وهذا مذهب الشافعي 
ومالك و صوبه اإلمام أمحد واختاره أبو اخلطاب، 

وعىل هذا قول عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وقد 
روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أن 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم " رد اليمني عىل طالب 
احلق ".

الطرق احلكمية 
ص 8٩

37

ما جاء يف العدة: "من غصب شيئا فعليه رده، وعليه 
أجرة مثله مدة مقامه يف يده؛ ألنه فوت عليه منفعته 

واملنافع هلا قيمه فيضمنها كاألعيان".
116العدة 253/1

ما جاء يف عمدة الطالب: "وإن عضل ويل أقرب، 
بأن منعها كفئًا رضيته ،ورغب فيها بام صح مهرًا، 

ويفسق إن تكرر، أو مل يكن الويل األقرب أهاًل، لكونه 
صغريًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، زوج الويل األبعد ".

عمدة الطالب 
1٩0/1

568
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف عمدة الطالب: " لو غاب زوج، وتعذرت 
نفقة الزوجة من مال الزوج، بأن مل يرتك نفقة، ومل 
تقدر له عىل مال، وتعذرت االستدانة ولو مورسًا 

فلها الفسخ بإذن احلاكم، فيفسخها احلاكم بطلبها أو 
تفسخ بأمره ".

عمدة الطالب 
217/1

616

قول اإلمام مالك رمحه اهلل: "من شتم النبي صىل اهلل 
عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال 
أيضًا: من شتم أحدًا من أصحاب النبي صىل اهلل 

عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثامن أو معاوية أو عمرو 
بن العاص فإن قال كانوا عىل ضالل أو كفر قتل، 
وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة الناس نّكل نكااًل 

شديدًا".

فتاوى السبكي 
57٩/2

850

ما جاء يف فتاوى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم 
آل الشيخ: " العقم هو عدم الوالدة، وال ريب أن 

الصحيح فيه أنه عيب".

فتاوى الشيخ 
حممد بن إبراهيم 

165/10
611

قول الشيخ ابن ابراهيم يف الفتاوى:" اجلنون ولو 
ساعة يثبت الفسخ ولو حدث بعد العقد ".

فتاوى الشيخ 
حممد بن إبراهيم 

171/10
614
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول الشيخ حممد بن إبراهيم يف فتاويه "مل نعثر يف كالم 
أهل العلم ما يدل عىل أن مثل هذا – أي: دية اجلراح 

والكسور وأجور العالج – يسلم من بيت املال، 
والذي يف كتب أصحاب اإلمام أمحد إنام هو يف النفس 

إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن من مات يف زمحة 
مجعة أو طواف ".

فتاوى الشيخ 
حممد بن إبراهيم 

386/11
734

قول الشيخ حممد بن ابراهيم رمحه اهلل يف الفتاوى " 
واملستأمن واحلريب يعزران وال يرتك املستأمن يعبث 
بيننا يف املعايص.. لكن إذا دخلوا عىل اشرتاط كذا 

وكذا ففعلوا خالفها استحقوا جنس العقوبة للعلم بام 
تقتضيه الرشوط ".

فتاوى الشيخ 
حممد بن إبراهيم 

11/12
78٩

قول الشيخ حممد بن إبراهيم يف الفتاوى: "املدعي ال 
يضمن وال يعزر إال إذا ثبت أن املدعي يعلم بطالن 

دعواه وإنام أراد إرضار املدعى عليه".

فتاوى الشيخ 
حممد بن إبراهيم 

345/12
1101

قول ابن تيمية يف الفتاوى الكربى: " ولو واطأ املالك 
رجال عىل أن يبيع داره ويظهر أهنا للبائع ال أنه يبيعها 
بطريق الوكالة فهل جتعل هذه املواطأة وكالة وإن مل 
يأذن يف بيعها لنفسه أم جيعل غرورا فإنه ما أذن يف 

بيع فاسد لكن قصد التغرير فهل يعاقب بجعل البيع 
صحيحا أم بضامن التقرير".

الفتاوى الكربى 
144/1

73
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما ذكره ابن تيمية يف الفتاوى الكربى: أن عدة 
املفسوخ نكاحها حيضة واحدة.

الفتاوى الكربى 
511/5

628

ما جاء يف خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية: " من 
ادعى بحق بعد مدة طويلة من غري مانع يعرف مل 

تسمع دعواه يف أحد قويل العلامء ".

الفتاوى املرصية 
358/1

178

ما جاء يف الفروع " ال حتمل عاقلة عمدًا وال اعرتافا مل 
تصدق به ".

740الفروع 10/٩

قول صاحب الفروع: "فإن ادعى بائعه علم موكله 
الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه ال يعلم ذلك، 

ورده وأخذ حقه يف احلال".
26الفروع 356/4

قول ابن تيمية رمحه اهلل: "من ندم عىل غصبه ورد 
املغصوب بعد موت صاحبه، فعىل املغصوب منه 
مطالبته يف األجرة لتفويته عليه االنتفاع يف حياته".

116الفروع 266/7

ما جاء يف الفروع " ويسن قيامهام بحرضة مجاعة، 
وقيل أربعة.. ".

647الفروع ٩/106

قول ابن رجب يف قواعده: " القاعدة الستون: 
التفاسخ يف العقود اجلائزة متى تضمن رضرًا عىل أحد 
املتعاقدين أو غريمها ممن له تعلق بالعقد مل جيز ومل ينفذ 
إال أن يمكن استدراك الرضر بضامن أو نحوه فيجوز 

عىل ذلك الوجه ".

قواعد ابن رجب 
110/1

174
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن رجب يف قواعده " إذا قىض عنه دينًا واجبًا 
بغري إذنه فإنه يرجع به عليه يف أصح الروايتني وهي 

املذهب عند اخلرقي ".

قواعد ابن رجب 
137/1

161

قول ابن تيمية: " التحقيق أن يقال يف هذه العقود إذا 
مل حيصل القبض فـال عقد، وإن كـان بعض الفقهاء، 
يقول بطل العقد، فكام يقال إذا مل يقبل املخاطب بطل 

اإلجياب، فهذا بطالن ما مل يتم ال بطالن ما تم".

قواعد ابن رجب 
251/1

282

قول العز بن عبدالسالم يف قواعده "القاعدة يف 
األخبار والدعاوى والشهادات واألقارير وغريها أن 
ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، 

وأما ما أبعدته العادة من غري إحالة فله رتب يف البعد 
والقرب قد خيتلف فيها، فام كان أبعد وقوعا فهو أوىل 
بالرد وما كان أقرب وقوعا فهو أوىل بالقبول، وبينهام 

رتب متفاوتة".

قواعد األحكام 
يف إصالح األنام 

125/2

 /146 /13٩
178

قول شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف القواعد النورانية: 
"فإن املسلمني إذا تعاقدوا بينهم عقودا ومل يكونوا 

يعلمون ال حتريمها وال حتليلها، فإن الفقهاء مجيعهم - 
فيام أعلمه - يصححوهنا إذا مل يعتقدوا حتريمها".

القواعد النورانية 
206/1

38
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قال ابن قدامة رمحه اهلل يف الكايف يف باب املضاربة" 
فصل فإن قال املالك:دفعت إليك املال قرضا قال:بل 
قراضا أو بالعكس أو قال:غصبتنيه قال:بل أودعتنيه 
أو بالعكس أو قال:أعرتكه قال:أجرتنيه أو العكس 
فالقول قول املالك ألنه ملكه فالقول قوله يف صفة 

خروجه من يده".

5٩الكايف 160/2

قول ابن قدامة يف الكايف " فصل: فـإن قال املـالـك: 
دفـعـت إلـيـك املـال قـرضـا، قـال: بل قراضا أو 
بالعكس، أو قال: غصبتنيه، قال: بل أودعتنيه، أو 

بالعكس، أو قال: أعرتكه، قال: أجرتنيه، أو العكس 
فالقول قول املالك؛ ألنه ملكه، فالقول قوله يف صفة 

خروجه من يده ".

281الكايف 160/2

قول ابن قدامة يف الكايف: " وإذا قىض الضامن الدين 
بإذن املضمون رجع عليه ألنه قىض دينه بإذنه فهو 

كوكيله وإن ضمن بإذنه رجع عليه ألنه تضمن اإلذن 
يف األداء، فأشبه ما لو أذن فيه ترصحيًا وإن ضمن بغري 

إذنه وقىض بغري إذنه معتقدًا للرجوع ففيه روايتان، 
إحدامها يرجع أيضًا ألنه قضاء مربيء من دين 

واجب مل يتربع به فكان عىل من هو عليه كام لو قضاه 
احلاكم عند امتناعه ".

161الكايف 352/2
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن ُقداَمة يف الَكايف " وإنرْ مل َيعلم، َفَله اخِليار 
م له مبيٌع  ذ الثَّمن؛ ألنَّه بذل الثَّمن لُيسلَّ ه وأخرْ بنيرْ ردِّ
ُجوع بالثَّمن، كام يف  م له، فثبت له الرُّ سليٌم، ومل ُيسلَّ

ِشه". اة، وبني إِمساِكه املعيَب وأخذ أررْ امُلرصَّ

45الكايف 123/3

قول ابن قدامة يف الكايف " فأما املتحاكامن عىل مال فال 
يمنع ذلك قبول شهادة أحدمها عىل صاحبه ألنه ليس 

بعداوة ".
430الكايف 376/4

ما جاء يف كشاف القناع " فإن كان بعضهم أي: 
ذوي األرحام أقرب من بعض، كام يسقط البعيد من 
الَعَصبات بقريبهم، كخالة، وأم أيب أم، أو خالة وابن 

خال، فاملرياث للخالة ألهنا تلقى األم بأول درجة 
بخالف أم أبيها وابن أخيها ".

كشاف القناع 
444/10

431

وقوله " وإن أقر بعض الورثة بوارث للميت فشهد 
عدالن منهم أو من غريهم، أنه ولد مليت، أو أخوه، 
ونحوه، أو شهدا أنه كان أقر به يف حياته، أو شهدا 
أنه ولد عىل فراشه، ثبت نسبه وإرثه؛ ألن ذلك حق 

شهد به عدالن، ال هتمة فيهام، فثبت بشهادهتام كسائر 
احلقوق ".

كشاف القناع 
505/10

651

قول البهويت يف كشاف القناع "وهلم أي أهل الوقف 
مساءلته أي الناظر عام حيتاجون إىل علمه من أمور 

وقفهم".

كشاف القناع 
76/10

503
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع " فلو زوجت امرأة نفسها... 
فإن حـكم بصـحـته حـاكـم مل ينقض، أو كان املتويل 

لعقده حاكام يراه مل ينقض، وكذلك سائر األنكحة 
الفاسدة إذا حكم هبا من يراها مل ينقض؛ ألنه يسوغ 

فيها االجتهاد ".

كشاف القناع 
-264/11

265
406

ما جاء يف كشاف القناع " وإذا ادعت املرأة خلوها 
من املوانع وأهنا ال ويل هلا ُزوجت ولو مل تثبت ذلك 
جها ذو  ببينة.. فإن ُعدم الويل مطلقًا أو عضل؛ زوَّ

سلطان يف ذلك املكان ".

كشاف القناع 
-270/11

271
53٩

ما جاء يف كشاف القناع " قال الشيخ: ومن صور 
العضل املسقط لواليته إذا امتنع اخلطاب لشدة 

الويل".

كشاف القناع 
278/11

53٩

ما جاء يف كشاف القناع "وإن غاب الويل غيبة منقطعة 
ومل يوكل من يزوج زوج الويل األبعد وإال فالسلطان 
لقوله صىل اهلل عليه وسلم ) السلطان ويل من ال ويل 

هلا ( والغيبة املنقطعة ماال تقطع إال بكلفة ومشقة 
نص عليه يف رواية عبداهلل قال املوفق وهذا أقرب إىل 

الصواب فإن التحديد بابه التوقيف وال توقيف ".

كشاف القناع 
278/11

560
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول البهويت يف كشاف القناع  " والغضبان مكلف يف 
حال غضبه بام يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ 
مال بغري حق وطالق وغري ذلك. قال ابن رجب يف 

رشح األربعني النووية: ما يقع من الغضبان من طالق 
وعتاق أو يمني فإنه يؤاخذ به، ويف نسخة بذلك كله 

بغري خالف، واستدل بذلك بأدلة صحيحة، منها 
حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت 
اآليت يف الظهار، وفيه غضب زوجها فظاهر منها، 
فأتت النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأخربته بذلك، 

وقالت: إنه مل يرد الطالق، فقال النبي صىل اهلل عليه 
وسلم: ما أراك إال حرمت عليه. خرجه ابن أيب 

حاتم..إلخ".

كشاف القناع 
 -186/12

187
5٩8

ما جاء يف كشاف القناع " ويقع ثالثا يف أنت 
طالق بائن، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق بال 

رجعة".أ.هـ

كشاف القناع 
236/12

5٩5

ما جاء يف كشاف القناع "ويفدى ميت يف زمحة 
كجمعة وطواف من بيت املال، روي عن عمر وعيل 

واحتج به أمحد، وقال القايض يف قوم ازدمحوا يف 
مضيق وتفرقوا عن قتيل، فقال إن كان يف القوم من 

بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث".

كشاف القناع 
482/13

733
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع ")قال( القايض )يف األحكام 
السلطانية إذا تشاتم والد وولده مل يعّزر الوالد حلق 
ولده ( كام ال حيّد لقذفه وال يقاد به ) ويعّزر الولد 

حلقه ( أي الوالد كام حيّد لقذفه ويقاد به ) وال جيوز 
تعزيره ( أي الولد ) إال بمطالبة الوالد ( ".

كشاف القناع 
113/14

1021

ما جاء يف كشاف القناع " وإذا ظهر كذب املدعي 
يف دعواه بام يؤذي به املدعى عليه عزر لكذبه وأذاه 

للمدعى عليه ".

كشاف القناع 
126/14

 /104٩
10٩6

ما جاء يف كشاف القناع " ال يقام حد الزنا عىل 
مستأمن نصًا.. ألّنه غري ملتزم حلكمنا بخالف الذمي 

."

كشاف القناع 
42/14

78٩

قول البهويت يف "كشاف القناع" "ويعزر بقوله يا كافر 
يا منافق.. يا ديوث ونحوها من كل ما فيه إيذاء 

وليس برصيح يف الزنى، فيعزر به الرتكابه معصية 
وكفًا له عن أذى املعصومني".

كشاف القناع 
87/14

848

قول البهويت يف كشاف القناع " وتكون يمينه عىل 
صفة جوابه خلصمه؛ ألنه ال يلزمه أكثر من ذلك 

اجلواب، فيحلف عليه ال عىل صفة الدعوى ".

كشاف القناع 
126/15

22٩



81

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول البهويت يف كشاف القناع "وإن أقر مكلف بنسب 
صغري، أو جمنون، جمهول النسب بأن قال: إنه ابنه، 

وهو حمتمل أن يولد ملثل املقر، بأن يكون املقر أكرب منه 
بعرش سنني فأكثر، ومل ينازعه منازع ثبت نسبه منه ؛ 
ألن الظاهر أن الشخص ال يلحق به من ليس منه ".

كشاف القناع 
380/15

651

وقوله " ألن األب لو عاد فجحد النسب، مل يقبل منه 
؛ ألن النسب حيتاط له، بخالف املال ".

كشاف القناع 
383/15

651

ما جاء يف كشاف القناع:" ولو توجه عليه تعزيرات 
عىل معاص شتى فإن متحضت هلل تعاىل واحتد نوعها 

كأن قبل أجنبية مرارًا أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية 
وملس أخرى قصدًا تداخلت وكفاه تعزير واحد ".

كشاف القناع 
485/20

٩05

ما جاء يف كشاف القناع " وال تصح الدعوى املقلوبة 
بأن يرتافع اثنان إىل حاكم فقال أحدمها: أدعي عىل 
هذا أنه يدعي عيل دينارًا مثاًل فاستخلص له أنه ال 

حق له قبل فال يسمع منه ذلك ".

كشاف القناع 
1٩5/22

1124
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول صاحب كشاف القناع " ) وهي (، أي: الرشوط 
) مجع رشط ومعناه ( لغة: العالمة، واصطالحا: ما 

يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال 
عدم لذاته، واملراد به هنا: إلزام أحد املتبايعني( العاقد 
)اآلخر بسبب العقد ( متعلق بإلزام ) ما (، أي: شيئا ) 
له (، أي: للملزم ) فيه منفعة (، أي: غرض صحيح، 

) ويعترب لرتتب احلكم عليه (، أي: عىل الرشط ) 
مقارنته للعقد قاله يف االنتصار (، وقال يف الفروع 

يتوجه كنكاح ".

كشاف القناع 
188/3

574

ما جاء يف كشاف القناع " قال الشيخ: له أي البائع 
الفسخ، إذا كان املشرتي مماطاًل؛ دفعًا لرضر 

املخاصمة، قال يف اإلنصاف وهـو الصواب، قلت: 
خصوصًا يف زماننا هذا، وكل موضع قلنا له الفسخ يف 

البيع، فإنه ينفسخ بغري حكم حاكم ".

كشاف القناع 
240/3

401

ما جاء يف كشاف القناع: " ولصاحب احلق مطالبة من 
شاء منهام أي املضمون عنه والضامن لثبوته أي احلق 

يف ذمتيهام مجيعًا. ".

كشاف القناع 
364/3

158
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع: "ألن ما ليس بمستقر عرضة 
للسقوط، ومقتىض احلوالة إلزام املحال عليه بالدين 

مطلقًا فال تثبت فيام هذا صفته.. أو أحال عىل األجرة 
بالعقد قبل استيفاء املنافع فيام إذا كانت اإلجارة عىل 

عمل مل تصح احلوالة لعدم استقرارها".

كشاف القناع 
383/3

163

ما جاء يف كشاف القناع: )وتصح إجارة مستأجر 
العني املؤجرة ملن يقوم مقامه يف استيفاء النفع أو ملن 
دونه يف الرضر؛ ألن املنفعة ملا كانت مملوكة له جاز له 

أن يستوفيها بنفسه ونائبه(.

كشاف القناع 
565/3

21٩

ما جاء يف الكشاف: " للحاكم والية عىل مال الغائب 
وجيوز له احلكم عليه وعىل املسترت واملمتنع ولو كان 

يف البلد ".

كشاف القناع 
170/4

154

ما جاء يف كشاف القناع: " )وإن مل يسم( الواقف )له( 
أي: الناظر )شيئا فقياس املذهب إن كان مشهورا 

بأخذ اجلاري( أي: أجر املثل )عىل عمله( أي: معدا 
ألخذ العوض عىل عمله )فله جاري( أي: أجرة مثل 

)عمله(".

كشاف القناع 
271/4

441

ما جاء يف كشاف القناع " وتلزم اهلبة بقبضها بإذن 
واهب ".

كشاف القناع 
301/4

314

ما جاء يف كشاف القناع "وال جيوز للقايض احلكم 
برؤية خط الشاهد احتياطًا للحكم".

كشاف القناع 
337/4

852
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع )وإن كان احلق عليه -أي 
املدين -ثبت يف غري مقابلة مال أخذه املدين كأرش 

جناية وقيمة متلف، ومهر أو ضامن، وكفالة أو عوض 
خلع، ومل يعرف له -أي املدين -ماال الغالب بقاؤه 
ومل يقر املدين أنه ميلء -حلف املدين أنه ال مال له، 

وخىل سبيله(.

كشاف القناع 
422/4

2٩٩

ما جاء يف الكشاف: "وإذا بنى يف أرض مغصوبة 
فطلب صاحب األرض قلع بنائه قلع".

كشاف القناع 
81/4

301

ما جاء يف كشاف القناع " وإذا ادعت أن زوجها 
طلقها فأنكرها فقوله؛ ألن األصل بقاء النكاح ".

كشاف القناع 
12/400

605

قول صاحب كشاف القناع " ومتلك الزوجة الصداق 
املسمى بالعقد حاال كان أو مؤجال لقوله عليه الصالة 
والسالم:)إن أعطيتها إزارك جلست وال إزار لك(، 

فيدل عىل أن الصداق كله للمرأة وال يبقى للرجل فيه 
يشء؛ وألنه عقد يملك به العوض فتملك به املعوض 
كامال كالبيع وسقوط نصفه بالطالق ال يمنع وجوب 

مجيعه بالعقد ".

كشاف القناع 
140/5

574
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع " وانقسم اللفظ إىل رصيح 
وكناية؛ ألنه إزالة ملك النكاح، فكان له رصيح 

وكناية، كالعتق واجلامع بينهام اإلزالة ) الرصيح ما 
ال حيتمل غريه، أي: بحسب الوضع العريف من كل 

يشء(..إلخ ".

كشاف القناع 
245/5

608

ما جاء يف كشاف القناع " )و( ما ُيتخلص به من 
)احلنث( يف حلفه )إذا أراد ختويف امرأته بالطالق 
إن خرجت من دارها(، فقال هلا: )أنت طالق ثالثا 
إن خرجت من الدار إال بإذين، ونوى بقلبه( بطالق 

)طالق من وثاق( بفتح الواو وكرسها أي: قيد 
)أو( طالق )من العمل الفالين، كاخلياطة، والغزل، 
والتطريز، ونوى بقوله: ثالثا ثالثة أيام؛ فله نيته(؛ 

ألن لفظه حيتمله )فإن خرجت مل تطلق فيام بينه وبني 
اهلل تعاىل رواية واحدة( ألنه أدرى  بنيته ".

كشاف القناع 
326/5

602

ما جاء يف كشاف القناع: " ) فإن ادعاه (، أي: أنه 
كان راجعها أمس، أو منذ شهر ) بعد انقضائها (، 

أي: العدة، )فأنكرته فقوهلا (؛ ألنه ادعاها يف زمن ال 
يملكها فيه، واألصل عدمها وحصول البينونة ".

كشاف القناع 
348/5

644
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول البهويت يف كشاف القناع: " ولو امتنعت األم 
من حضانته مل جترب عليها؛ ألهنا غري واجبة عليها، ثم 
أمهاهتا القربى فالقربى؛ ألن والدهتن حمققة، فمن يف 
معنى األم واألقرب أكمل شفقة من األبعد ثم أب ".

كشاف القناع 
4٩6/5

683

ما جاء يف الكشاف: " فإذا افرتق الزوجان وهلام طفٌل 
أو معتوٌه أو جمنوٌن ذكٌر أو أنثى فأحق الناس بحضانته 

أمه كام قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبوهلا ".

كشاف القناع 
4٩6/5

676

ما جاء يف كشاف القناع: " فإذا افرتق الزوجان وهلام 
طفٌل أو معتوٌه أو جمنوٌن ذكٌر أو أنثى فأحق الناس 

بحضانته أمه كام قبل الفراق مع أهليتها وحضورها 
وقبوهلا (. قال يف املبدع: ال نعلم فيه خالًفا ملا روى 
عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جده أن  امرأًة قالت: 
يا رسول اهلل إن ابني هذا كان بطني له وعاًء، وثديي 
له سقاًء، وحجري له حواًء، وإن أباه طلقني وأراد 
أن ينتزعه مني، فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
) أنِت أحق به ما مل تنكحي (. رواه أمحد وأبو داود 

ولفظه له؛ و لقضاء أيب بكٍر عىل عمر بعاصم بن عمر 
ألمه، وقال: ) ورحيها وشمها ولفظها خرٌي له منك(. 

رواه سعيٌد يف سننه؛ وألن األب ال يتوىل احلضانة 
بنفسه، وإنام يدفعه إىل من يقوم به، واملراد بأهليتها أن 

تكون حرًة عاقلًة عداًل يف الظاهر فتقدم ".

كشاف القناع 
4٩6/5

675 /662
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع: " وإذا بلغ الغالم سبع سنني 
عاقال واتفق أبواه عىل أن يكون عند أحدمها جاز ".

كشاف القناع 
501/5

662

ما جاء يف كشاف القناع " والغالم يزور أمه عىل ما 
جرت به العادة كاليوم يف األسبوع ".

كشاف القناع 
502/5

 /6٩3 /6٩2
6٩7

ما جاء يف كشاف القناع: " وإن عضل األقرب زوج 
األبعد، والعضل منعها أن تتزوج كفًئا إذا طلبت 

ذلك، ورغب كٌل منهام يف صاحبه".

كشاف القناع 
54/5

568

ما جاء يف كشاف القناع " والعضل منعها أن تتزوج 
بكفء إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهام يف صاحبه".

كشاف القناع 
54/5

572

قول صاحب كشاف القناع " )باب الرشوط يف 
النكاح، أي: ما يشرتطه أحد الزوجني يف العقد عىل 

اآلخر مما له فيه غرض ) وحمل املعترب منها (، أي: من 
الرشوط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي 
فالنة برشط كذا ونحوه، ويقبل الزوج عىل ذلك، أو 

الرشوط التي قبل العقد ووقع العقد عليها ".

كشاف القناع 
٩0/5

574

ما جاء يف كشاف القناع: "ولو ادعى قبله شهادة مل 
تسمع دعواه ومل يعد عليه ومل حيلف إذا أنكر.. واحتج 

القايض باألول عىل أن الشهادة ليست حقًا عىل 
الشاهد ذكره يف الفروع ".

كشاف القناع 
330/6

1125
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف الكشاف " فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى 
قضاء أو إبراء سابقا إلنكاره مل يسمع منه، وإن أتى 
ببّينة نصًا، فلو ادعى عليه ألفًا من قرض، فقال: ما 

اقرتضت منه شيئا، أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت 
منه شيئا، ثم ثبت أنه اقرتض أو اشرتى ببينة أو إقرار 
فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو أبرأين من قبل 
هذا الوقت؛ مل يقبل منه ولو أقام به بينة؛ ألن القضاء 
أو اإلبراء ال يكون إال عن حق سابق، وإنكار احلق 

يقتيض نفي القضاء أو اإلبراء منه، فيكون مكذبا 
لدعواه وبينته فال تسمع ".

كشاف القناع 
341/6

74

ما جاء يف كشاف القناع: " ويعترب أن تكون الدعوى 
متعّلقة باحلال ".

كشاف القناع 
344/6

6٩2

ما جاء يف كشاف القناع: " )وال يقبل فيام ليس بعقوبة 
وال مال ويطلع الرجال غالبا كنكاح وطالق ورجعة 
ونسب ووالء وإيصاء ( يف غري مال ) وتوكيل يف غري 

مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلني (...
إلخ".

كشاف القناع 
434/6

644
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف كشاف القناع "ويستحلف يف كل حق 
آلدمي؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم: "لو يعطى الناس 

بدعواهم الدعى قوم دماء رجال وأمواهلم، ولكن 
اليمني عىل املدعى عليه". متفق عليه. وغري نكاح 

ورجعة وطالق .. وغري نسب وقذف وقصاص يف 
غري قسامة فال يمني يف واحد من هذه العرشة ألن 

ذلك ال يثبت إال بشاهدين فأشبه احلدود".

كشاف القناع 
448/6

838

ما جاء يف كشاف القناع "وأما من له خربة بسعر 
املبيع، ويدخل عىل بصرية بالغبن، ومن غبن 

الستعجاله يف البيع، ولو توقف فيه ومل يستعجل مل 
يغبن، فال خيار هلام لعدم التغرير ".

كشاف القناع 
432/7

3٩

ما جاء يف كشاف القناع "وهو أي خيار الغبن كخيار 
العيب يف الفورية وعدمها ".

كشاف القناع 
437/7

3٩

اف الِقناع "وهو ـ أي: الَعيرْب-  قول الُبهويت يف كشَّ
نقص عنيرْ املبيع ـ كخصاء- ولو مل تنُقص به القيمة، 

ار وإن مل  جَّ بل زادت، أورْ نقُص قيمتِه عادًة يف ُعرف التُّ
غيب وغريه: العيرُْب نِقيصٌة  تنُقص عيُنه، وقال يف الرتَّ

يقتيض الُعرف سالمة املبيع عنرْها غالًبا".

كشاف القناع 
442/7

45
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول البهويت يف كشاف القناع " ويصح ضامن العهدة 
عن مشرت لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه 

أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو اسُتحق فضامن 
الثمن كله أو بعضه عن أحدمها لآلخر وهو صحيح 

عند مجاهري العلامء".أ.هـ

كشاف القناع 
238/8

274

ما جاء يف كشاف القناع )ويصح أن يشرتي ممرا يف 
ملك غريه ؛ ألن ذلك نفع مقصود، فجاز بيعه كالدور 
، ويصح فعل ذلك  صلحا أبدا؛ أي: مؤبدا، وهو يف 
معنى البيع. وفعله إجارة، مدة معلومة . ومتى زال 

البنيان أو اخلشب فله إعادته؛ ألنه استحق إبقاءه 
بعوض، سواء زال لسقوطه، أو لغري ذلك كهدمه 

إياه".

كشاف القناع 
300/8

335

ما جاء يف كشاف القناع " ثم تثبت الوالية عىل صغري 
وجمنون بعد األب لوصيه العدل".

كشاف القناع 
383/8

508

ما جاء يف كشاف القناع )(: " )فلو مل يوِص األُب إىل 
أحٍد( بالصفات املعتربة، أو كان األُب موجودًا غري 

متصف بالصفات املعتربة، كام يدلُّ عليه كالمه يف اهلبة 
)أقام احلاكم أمينًا يف النظر لليتيم ( واملجنون؛ النتقال 

الوالية إليه ".

كشاف القناع 
384/8

517

ما جاء يف كشاف القناع: أن األصل يف القابض ملال 
غريه الضامن.

كشاف القناع 
526/8

4٩
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ماجاء يف كشاف القناع: ) وينبغي ملن حفر بئرا 
بالطريق الواسع أو املوات أن جيعل عليها حاجزا 

تعلم به؛ لتتوقى. قال الشيخ: ومن مل يسد بئره سدا 
يمنع من الرضر ضمن ما تلف هبا(.

كشاف القناع 
314-313/٩

106

ما جاء يف الكشاف " وتصح إجارة مستأجر العني 
املؤخرة ملن يقوم مقامه يف استيفاء النفع أو ملن دونه يف 
الرضر ألن املنفعة ملا كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها 

بنفسه أو نائبه ".

كشاف القناع 
72/٩

224

ما جاء يف كشاف القناع )أن تكون املنفعة مملوكة 
للمؤجر أو مأذونا له فيها؛ ألهنا بيع املنافع، فاشرتط 
فيها ذلك كالبيع، فلو أجر ماال يملكه وال أذن له فيه 

مل يصح كبيعه(.

كشاف القناع 
72/٩

223

ما جاء يف املبدع: )ويضمن ما أفسدت من الزرع 
والشجر لياًل، وال يضمن ما أفسدت من ذلك هنارًا 

يف قول أكثرهم؛ ملا روى مالك عن الزهري عن حرام 
بن سعد أن ناقة للرباء دخلت حائط قوم، فأفسدت، 

فقىض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن عىل أهل 
األموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو 
مضمون عليهم، قال ابن عبد الرب: وإن كان هذا 

مرساًل فهو مشهور، وحدث به األئمة الثقاة، وتلقاه 
فقهاء احلجاز بالقبول(.

101املبدع 1٩7/5
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن مفلح يف املبدع: " ال نظر حلاكم مع ويص 
خاص كفء".

503املبدع ٩7/6

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى " ال يسقط املهر 
بمجرد زناها كام دل عليه قول النبي صىل اهلل عليه 

وسلم للمالعن ملا قال: مايل، قال: )ال مال لك عندها 
إن كنت صادقا عليها فهو بام استحللت من فرجها( 

."

جمموع الفتاوى 
320/15

584

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى عن احلشيشة: " 
الذي عليه مجهور األئمة أن قليلها وكثريها حرام بل 

الصواب أن آكلها حيد ".

جمموع الفتاوى 
358/23

 /٩28 /٩23
٩33

قول شيخ اإلسالم يف الفتاوى "إذا كان الذي عليه 
احلق قادرا عىل الوفاء وعطله حتى أحوجه إىل 

الشكاية فام غرمه بسبب ذلك فهو عىل الظامل املامطل 
إذا غرمه عىل الوجه املعتاد".

جمموع الفتاوى 
300/24

121

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى "ومن آوى حماربا أو 
سارقا أو قاتال ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق 
هلل تعاىل أو آلدمي ومنعه أن يستوىف منه الواجب بال 
عدوان فهو رشيكه يف اجلرم وقد لعنه اهلل ورسوله".

جمموع الفتاوى 
323/28

1044

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى "فإذا ظهر ما يدل 
عىل الرضا من قول أو فعل سقط خياره باالتفاق".

جمموع الفتاوى 
366/2٩

47
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى " وأما إذا كانت 
الزمة بني الطرفني فإن املستأجر ال يمكنه من اخلروج 

قبل انقضاء املدة، ومل يكن للمؤجر أن خيرجه قبل 
انقضاء املدة ألجل زيادة حصلت عليه يف أثناء املدة، 

وال تعترب زيادة سواء كانت العني وقفا أو طلقا، 
وسواء كان ليتيم أو لغري يتيم، وهذا مذهب األئمة 

األربعة وغريهم من أئمة املسلمني ".

جمموع الفتاوى 
217/30

460

قول ابن تيمية رمحه اهلل: " ال يقبل قوله يف إنكار 
الوكالة مع كونه يترصف له ترصف الوكالء مع علمه 

بذلك وكونه معروفا بأنه وكيل بني الناس حتى لو 
ر أن مل يوكله ــ واحلالة هذه ــ وتسليطه عدوان منه  قدِّ

يوجب الضامن ".

جمموع الفتاوى 
70/30

31

قول ابن تيمية يف الفتاوى " وللناظر أن يغري صورة 
الوقف من صورة إىل صورة أصلح منها؛ كام غري 

اخللفاء الراشدون صورة املسجدين اللذين باحلرمني 
الرشيفني؛ وكام نقل عمر بن اخلطاب مسجد الكوفة 

من موضع إىل موضع وأمثال ذلك ".

جمموع الفتاوى 
260/31

470

قول ابن تيمية يف الفتاوى "وأما عامة نصوص أمحد 
وقدماء أصحابه وحمققي املتأخرين عىل أن الرشوط 
واملواطأة التي جترى بني املتعاقدين قبل العقد إذا مل 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا هبا ".

جمموع الفتاوى 
166/32

574
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى " وإن طلقها ثالثا 
يف طهر واحد بكلمة واحدة أو كلامت.. فهذا للعلامء 
من السلف واخللف فيه ثالثة أقوال.. الثالث أنه حمرم 
وال يلزم منه إال طلقة واحدة وهذا القول منقول عن 

طائفة من السلف واخللف ..إلخ ".

جمموع الفتاوى 
4-3/33

5٩8

قوله يف جمموع الفتاوى " وال نعرف أن أحدا طلق 
عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم امرأته ثالثا بكلمة 

واحدة، فألزمه النبي صىل اهلل عليه وسلم بالثالث، 
وال روي يف ذلك حديث صحيح وال حسن ".

جمموع الفتاوى 
٩-8/33

5٩8

قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى " وأما احلشيشة 
امللعونة املسكرة فهي بمنزلة غريها من املسكرات ".

جمموع الفتاوى 
204/34

٩31

قول ابن تيمية يف االختيارات: "إن املدعي حيث ظهر 
كذبه يف دعواه بام يؤذي به املدعى عليه عزر لكذبه 

وألذاه".

جمموع الفتاوى 
533/5

10٩٩

قول الشيخ حممد بن إبراهيم " إن كان هذا اجلار قد 
بنى جداره يف ملكه املختص به فأن يكون خاصًا به، 

وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع 
جاره من وضع خشبة عليه".

جمموع فتاوى 
الشيخ حممد بن 
إبراهيم 271/7

125
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول السعدي: "تساب اخلصمني بني يدي القايض، 
فإن كان متعلقا بنفس الدعوى وهو السب الذي 
مضمونه تكذيب كل واحد منهام لآلخر وتفجريه 

بالكذب، فإن كل واحد يدعي اآلخر والسب املذكور 
يتعلق بدعواه واعتقاده وهو يرى أنه مصيب فيه، 
واحلاكم يف هذه احلال إنام ينظر يف قضيتهام ويقطع 

النظر عام يتعلق هبام من سب أحدمها اآلخر بام يتعلق 
بنفس الدعوى".

جمموع مؤلفات 
السعدي 
4٩5/24

868

قول الشيخ عبدالرمحن بن حسن يف جمموعة الرسائل 
واملسائل النجدية " ويف كالم العلامء من أئمة مذهبنا 
ومن بعدهم من متأخري احلنابلة أنه ال يأخذها إال 

بالثمن الذي اشرتيت به وهو أعدل إن شاء اهلل تعاىل 
وله أصل يف كالم أئمة املذهب".

جمموعة الرسائل 
واملسائل النجدية 

365/1
72

قول املجد أيب الربكات يف املحرر: " ومن ادعى عىل 
غائب أو مسترت يف البلد أو ميت أو صبي أو جمنون 

وله بينة سمعت وحكم له هبا، ويستحلفه احلاكم عىل 
بقاء حقه ".

28/ ٩1املحرر 210/2

قول ابن حزم رمحه اهلل: "األموال املحرمة ال جيوز 
القضاء بإباحتها بغري بيان جيل".

14٩املحىل 138/8
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول اخلرقي يف خمترصه مع املغني: "واخلطأ عىل 
رضبني أحدمها أن يرمي الصيد أو يفعل ما جيوز له 

فعله  فيؤول إىل إتالف حر مسلم كان أو كافرًا".

خمترص اخلرقي 
مع املغني 
464/11

706

ما جاء يف املدونة: " وال يكون األب عاضاًل البنته 
البكر البالغ يف رد أول خاطب حتى يتبني رضره، فإذا 
تبني ذلك منه وأرادت اجلارية النكاح قال له اإلمام: 

إما أن تزوج وإال زوجناها عليك؛ ألن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم قال: ال رضر وال رضار ".

573املدونة 1/2٩٩

قول ابن تيمية يف املستدرك عىل جمموع الفتاوى 
"وحصول الرضر للزوجة برتك الوطء مقتيض للفسخ 
بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد 
ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأوىل. للفسخ بتعذره 
يف اإليالء إمجاًعا. وعىل هذا فالقول يف امرأة األسري 
واملحبوس ونحومها ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا 

طلبت فرقته كالقول يف امرأة املفقود باإلمجاع كام قاله 
أبو حممد املقديس ".

املستدرك عىل 
جمموع الفتاوى 

218/4
616
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ما جاء يف مطالب أوىل النهى: " )وإن بلغ صبي ( 
حمضون ) سبع سنني عاقال (، أي: متت له السبع 

)خري بني أبويه اللذين من أهل احلضانة ( بأن يكونا 
عاقلني رشيدين حلديث أيب هريرة أن النبي صىل 

اهلل عليه وسلم خري غالما بني أبيه وأمه. رواه سعيد 
والشافعي، وأليب هريرة أيضا قال: جاءت امرأة إىل 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقالت: يا رسول اهلل: 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاين من بئر 
أيب عنبة، ونفعني، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
)هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أهيام شئت فأخذ بيد 
أمه فانطلقت به(. رواه الشافعي وأمحد والرتمذي 
وصححه ورجاله ثقات، وعن عمر أنه خري غالما 

بني أبيه وأمه. رواه سعيد ".

مطالب أوىل 
النهى 5/66٩

668

ما جاء يف مطالب أويل النهى " قال الشيخ تقي الدين: 
بل له أي البائع الفسخ، إن كان املشرتي مورسًا 

مماطاًل؛ دفعًا لرضر املخاصمة، قال يف اإلنصاف: 
وهـو الصواب، قلت: لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا 
وحكامنا، حلذفوا هذا الفرع من أصله، وحكموا 

بعدم صحة العقد مع املورس املامطل ".

مطالب أويل 
النهى 137/3

401
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف مطالب أويل النهى: " )ومن دعا رشيكه 
فيها( ؛ أي: قسمة الرتايض )إىل بيع أجرب( عىل البيع 

معه )فإن أبى( ؛ أي: امتنع رشيكه من بيع معه )بيع( ؛ 
أي: باعه حاكم )عليهام، وقسم الثمن( بينهام عىل قدر 

حصتيهام نصا ".

مطالب أويل 
النهى 550/6

410

ما جاء يف املغني: "ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة 
والطالق والعتاق واإليالء والنسب والتوكيل 

والوصية إليه والوالء والكتابة وأشباه هذا، فقال 
القايض: املعول عليه يف املذهب أن هذا ال يثبت 
إال بشاهدين ذكرين، وال تقبل فيه شهادة النساء 

...إلخ".

644املغني 157/10

قول ابن قدامة يف املغني " إن حلف عليه عىل البت 
كفاه، وكان التقديُر فيه الِعلَم ".

600املغني 208/10

قول ابن قدامة يف املغني " فأما ما أدركه بعد أن قسم 
ففيه روايتان: إحدامها أن صاحبه أحق به بالثمن 

الذي حسب به عىل ما أخذه..، وهو قول أيب حنيفه 
والثوري واألوزاعي ومالك ملا روى ابن عباس ريض 
اهلل عنه )أن رجاًل وجد بعريًا له كان املرشكون أصابوه 

فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إن أصبته 
قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته 

بالقيمة ".

72املغني 470/10
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف املغني " وكل من قلنا القول قوله فلخصمه 
عليه اليمني؛ ألهنا دعاوى يف املال، فأشبهت دعوى 

الدين ".
٩1املغني 480/10

ما جاء يف املغني البن قدامة " وحيكم عىل الغائب، إذا 
صح احلق عليه ومجلته أن من ادعى حقا عىل غائب يف 
بلد آخر، وطلب من احلاكم سامع البينة، واحلكم هبا 

عليه، فعىل احلاكم إجابته، إذا كملت الرشائط ".

25املغني ٩5/10

قول ابن قدامة يف املغني "كل ماله أجر فعىل الغاصب 
أجر مثله، سواء استوىف املنافع أو تركها حتى ذهبت 

ألهنا تلفت يف يده العادية، فكان عليه عوضها 
كاألعيان".

116املغني 38/11

قول صاحب املغني: " واألم أحق بكفالة الطفل 
واملعتوه إذا طلقت؛ ومجلته أن الزوجني إذا افرتقا 

وهلام ولد طفل أو معتوه فأمه أوىل الناس بكفالته إذا 
كملت الرشائط فيها ذكرًا أو أنثى، وهذا قول حييى 
األنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي 

وأيب ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، وال نعلم أحدًا 
خالفهم ".

678املغني 413/11

قول ابن قدامة يف املغني "ومجلته أن اخلطأ أن يفعل 
فعاًل ال يريد به إصابة املقتول فيصيبه ويقتله".

706املغني 464/11

740املغني 472/11ما جاء يف املغني: " وماال حتمله العاقلة جيب حاالً ".
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة يف املغني: "يعترب إلقامة احلد بعد متام 
القذف برشوطه رشطان أحدمها: مطالبة املقذوف 

ألنه حق له فال يستوىف قبل طلبه كسائر حقوقه .. وال 
نعلم خالفًا يف هذا كله".

842املغني 20/138

قول ابن ُقدامة يف املغني " متى عِلم باملَبِيع عيًبا، مل 
ِخ، سواٌء  َيُكن عاملًا به، َفَله اخِليار بني اإِلمَساك َوالفسرْ
َلم بنيرْ  َلم، ال نعرْ َكان البائع عِلم الَعيرْب وكَتمه، أورْ مل يعرْ

م يف َهَذا ِخالًفا". ل الِعلرْ َأهرْ

45املغني 4/15٩

قول ابن قدامة يف املغني: " وإذا باع الوكيل عىل عيب 
كان به فله رده عىل املوكل ألن املبيع يرد بالعيب عىل 
من كان له، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه.. فإن 

أنكره الوكيل فتوجهت اليمني عليه".

26املغني 271/4

ما جاء يف املغني: )وإن كان احلق يثبت عليه يف غري 
مقابلة مال أخذه، كأرش جناية، وقيمة متلف، ومهر 

أو ضامن أو كفالة، أو عوض خلع، إن كان امرأة، وإن 
مل يعرف له مال، حلف أنه ال مال له، وخىل سبيله، ومل 

حيبس. وهذا قول الشافعي وابن املنذر (.

2٩٩املغني 2٩2/4

ما جاء يف املغني " واإلجارة عقد الزم من الطرفني، 
ليس لواحد منهام فسخها. وهبذا قال مالك والشافعي 

وأصحاب الرأي; وذلك ألهنا عقد معاوضة، فكان 
الزما كالبيع ".

232املغني 260/5
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف )املغني( " وال يقبل رجوع املقر عن إقراره 
إال فيام كان حدا هلل تعاىل يدرأ بالشبهات وحيتاط 
إلسقاطه، فأما حقوق اآلدميني وحقوق اهلل تعاىل 

التي ال تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فال يقبل 
رجوعه عنها وال نعلم يف هذا خالفا ".

٩05املغني 288/5

قول ابن قدامة يف املغني " وذا الرحم مقدم عىل بيت 
املال ".

432املغني 118/6

ما جاء يف املغني "إن البيع يلزم بتفرقهام؛ لداللة 
احلديث عليه، وال خالف يف لزومه بعد التفرق ".

3٩املغني 12/6

قول ابن قدامة يف املغني "الرواية الثانية هو عىل الفور 
وهو مذهب الشافعي فمتى علم العيب فأخر رده 

مع إمكانه بطل خياره ألنه يدل عىل الرضا به فأسقط 
خياره كالترصف فيه".

47املغني 226/6

قول ابن قدامة يف املغني "فإن استغل املبيع أو عرضه 
للبيع أو ترصف فيه ترصفا داال عىل الرضا به قبل 
علمه بالعيب مل يسقط خياره ألن ذلك ال يدل عىل 
الرضا به معيبا وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره 

يف قول عامة أهل العلم".

47املغني 248/6



102

هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة يف املغني " إذا هرب األجري أو رشدت 
الدابة أو أخذ املؤجر العني وهرب هبا أو منعه استيفاء 

املنفعة منها من غري هرب مل تنفسخ اإلجارة، لكن 
يثبت للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ فال كالم".

217املغني 6/2٩

قول ابن قدامة يف املغني " وإذا وقعت اإلجارة عىل 
عني مثل أن يستأجر عبدا للخدمة أو لرعاية الغنم 
أو مجاًل للحمل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد 

بتلفها".

217املغني 56/6

قول ابن قدامة يف املغني " وإن جدد احلجر عليه بعد 
بلوغه، مل ينظر يف حاله إال احلاكم؛ ألن احلجر يفتقر 

إىل حكم حاكم، وزواله يفتقر إىل ذلك، فكذلك النظر 
يف حاله ".

5٩7املغني 612/6

قول ابن قدامة يف املغـني: " ال نعلم خالفا بـني أهل 
العلم يف أن للسلطان والية تزويج املرأة عند عدم 
أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 

وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.. فكانت له 
الوالية يف النكاح كاألب".

566/ 564املغني 13/7
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف املغني: " إذا عضلها ولّيها األقرب، انتقلت 
الوالية إىل األبعد. نّص عليه أمحد وعنه روايٌة أخرى، 

تنتقل إىل الّسلطان. وهو اختيار أيب بكٍر وذكر ذلك 
عن عثامن بن عّفان ريض اهلل عنه ورشيٍح، وبه قال 
الّشافعّي لقول الّنبّي صىل اهلل عليه وسلم: ) فإن 

اشتجروا فالّسلطان ويّل من ال ويّل له (؛ وألّن ذلك 
حقٌّ عليه امتنع من أدائه، فقام احلاكم مقامه، كام لو 

كان عليه ديٌن فامتنع من قضائه".

املغني 24/7
 /563 /562

56٩ /565

ما جاء يف املغني البن قدامة " ومجلة ذلك أن الرجل 
إذا خال بزوجته بعد العقد الصحيح استقر عليه 

مهرها، ووجبت عليه العدة وإن مل يطأ ".
57٩املغني 248/7

قول ابن قدامة: " فإن أمحد ذهب إىل توقيته بستة 
أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ 
قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق 

احلاكم بينهام ".

626املغني 305/7

قول ابن قدامة يف املغني: " النكاح ال يصح إال بويل، 
وال متلك املرأة تزويج نفسها وال غريها، وال توكيل 
غري وليها يف تزوجيها. فإن فعلت، مل يصح النكاح 

...إلخ".

55٩املغني 5/7

قول صاحب املغني "ومتى ثبت العتق صداقا ثبت 
النكاح؛ ألن الصداق ال يتقدم النكاح ".

574املغني 57/7
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة يف املغني " وال تقدر أكثر مدة اإلجارة 
بل جتوز إجارة العني املدة التي تبقى فيها وإن كثرت، 
وهذا قول كافة أهل العلم... وذلك أن ما جاز العقد 

عليه سنة جاز أكثر منها، كالبيع والنكاح... إلخ ".

460املغني 10/8

ما جاء يف املغني: " وال يمنع أحدمها من زيارهتا 
عند اآلخر؛ ألن املنع من ذلك فيه محل عىل قطعية 

الرحم".
6٩4املغني 242/8

قول ابن قدامة يف املغني " أوىل الكل هبا األم ثم 
أمهاهتا وإن علون يقدم منهن األقرب فاألقرب؛ 
ألهنن نساء والدهتن متحققة، فهي يف معنى األم "

683املغني 247/8

قول ابن قدامة: "واخلطأ عىل رضبني، أحدمها: أن 
يرمي الصيد، أو يفعل ما جيوز له فعله، فيؤول إىل 
إتالف حر، مسلام كان أو كافرا، فتكون الدية عىل 

عاقلته، وعليه عتق رقبة مؤمنة، قال ابن املنذر: أمجع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل اخلطأ أن 

يرمي الرامي شيئا فيصيب غريه، ال أعلمهم خيتلفون 
فيه... إلخ".

730املغني 271/8

ما جاء يف املغني: من أنه متى وجب دفع الدية من 
بيت املال فإهنا تؤدى دفعة واحدة ؛ألن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم أدى دية األنصاري دفعة واحدة ، وكذلك 

عمر ريض اهلل عنه.

2٩5املغني 311/8
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف املغني " احلكم الثالث: إذا عضلها وليها 
األقرب انتقلت الوالية إىل األبعد، نص عليه أمحد؛ 

وعنه رواية أخرى: تنتقل إىل السلطان وهو اختيار أيب 
بكر، وذكر ذلك عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، 

ورشيح، وبه قال الشافعي لقول النبي صىل اهلل عليه 
وسلم: )فإن اشتجروا فالسلطان ويّل من ال ويّل له( ".

567املغني ٩/382

ما جاء يف املغني " ومعنى العضل منع املرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد 
منهام يف صاحبه.. فإن رغبت يف كفٍء بعينه، وأراد 
تزوجيها لغريه من األكفاء، وامتنع من تزوجيها من 

الذي أرادته كان عاضاًل هلا".

567املغني ٩/383

قول القرطبي يف املفهم " وظاهر هذا احلديث أن ما 
جيري بني املتخاصمني يف جملس احلكم من مثل هذا 
السب والتقبيح جائز وال يشء فيه؛ إذ مل ينكر ذلك 

النبي صىل اهلل عليه وسلم".

867املفهم 1/34٩

قول القرطبي رمحه اهلل يف املفهم " وأّما من ختانث 
وتشّبه بالنساء فقد أتى كبرية من أفحش الكبائر، لعنه 
اهلل عليها ورسوله، وال يقّر عليها، بل يؤّدب بالرضب 

الوجيع والسجن الطويل والنفي حّتى ينزع عن 
ذلك".

املفهم 515/5-
516

807
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول صاحب املقنع " ومتى أتى برصيح الطالق وقع 
نواه أو مل ينوه "، وقوله: " فإن نوى بقوله: أنت طالق 

من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه مل 
تطلق...، وإن ادعى ذلك دين، وهل يقبل يف احلكم 
؟ عىل روايتني، إال أن يكون يف حال الغضب، أو بعد 

سؤاهلا الطالق فال يقبل".

5٩6املقنع 25/216

ماجاء يف املقنع مع الرشح واإلنصاف "اخلامس أن 
يشهد الفاسق بشهادة فرتد ثم يتوب فيعيدها فإهنا ال 

تقبل للتهمة".
748املقنع 436/2٩

ما جاء يف املقنع مع اإلنصاف " إال الصبي املميز 
والسفيه فإنه يصح ترصفهام بإذن وليهام يف إحدى 

الروايتني".

املقنع مع 
اإلنصاف
725/1

67

قول ابن قدامة يف املقنع مع اإلنصاف " وإن كان 
ظاهرها – أي الغيبة– اهلالك كالذي يفقد من بني 

أهله أو يف مفازة مهلكة كاحلجاز أو بني الصفني حال 
احلرب أو بني جلة البحر إذا غرقت سفينته انتظر به 

متام أربع سنني ثم يقسم ماله ".

املقنع مع 
اإلنصاف 
228/18

433

ما جاء يف منار السبيل " وال يثبت اخليار يف عيب 
زال بعد العقد لزوال سببه، وال لعامل به وقت العقد 
لدخوله عىل بصرية، أشبه من اشرتى ما يعلم عيبه".

منار 
السبيل180/2

610
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الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

ما جاء يف املنتهى: "وإذا علم حاكم بشاهد زور 
بإقراره أو تبني كذبه يقينا عزره.. وال يعزر بتعارض 

البينة وال بغلطة يف شهادته أو رجوعه".
1051املنتهى 3/60٩

ما جاء يف املنتهى " ولو أجره، أي: الوقف ناظر 
بأنقص من أجرة مثله صح عقد اإلجارة، وضمن 

الناظر النقص الذي ال يتغابن به عادة إن كان 
املستحق غريه؛ ألنه يترصف يف مال غريه عىل وجه 

احلظ فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل ".

460املنتهى 363/4

قول الشاطبي يف املوافقات "النظر يف مآالت األفعال 
معترب مقصود رشعًا، كانت األفعال موافقة أو خمالفة، 

وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال 
الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد 
نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل مرشوعًا ملصلحة 

فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ".

املوافقات 
1٩4/4

842

ما جاء يف مواهب اجلليل "قال خليل: وهلا التطليق 
للرضر، ورشحه احلّطاب بقوله: قال ابن فرحون 

يف رشح ابن احلاجب: من الرضر قطع كالمه عنها، 
وحتويل وجهه يف الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، 

ورضهبا رضبًا مؤملا".

مواهب اجلليل 
17/4

637
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسيلاسم الكتابالتسبيب

قول القرطبي: "اجلمهور عىل أدب من صدر منه يشء 
من ذلك لعموم حتريم السباب، وأجابوا عن احلديث 
بأن الكندي علم منه ذلك، وأنه مل يقم بحقه، وأنه مل 

يقصد إذايته، وإنام قصد استخراج حقه".

مواهب اجلليل 
يف رشح خمترص 
خليل 123/6

866

ما جاء يف نيل األوطار " واألدلة الصحيحة الرصحية 
قاضية بالتحريم املؤبد، وكذا أقوال الصحابة ".

نيل األوطار 
12٩4

647

قول صاحب هداية الراغب " وال متنع األم من 
زيارهتا إن مل خيف منها ".

هداية الراغب 
288/3

68٩
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و. فهر�س الأنظمة والأوامر والتعاميم

الرقم التسلسيلالتسبيب

7٣٢األمر السامي رقم )١٣٤٠٠( يف ١٤٠٢/٦/٦هـــ.

األمر السامي رقم )١٩77٤( يف ١٤٠٢/٨/١7هـ 
املعمم بتعميم وزير العدل رقم )١٢/١٢٠( يف 

١٤٠٢/٩/٢٠هـ.
٣١٠

١١٤٤األمر السامي رقم )٤/ ١١٠( يف ١٤٠٩/٩/٢هـ.

األمر السامي رقم )١٦٢١٣( يف ١٤١٤/١٠/١٩هـ 
املعمم بتعميم وزير العدل رقم )٨/ت/٢٠٤( يف 

١٤١٤/١٠/٢٢هـ.
٣١٠

األمر السامي رقم )٨/٥٢١( يف ١٤١٨/٠٤/١٤ 
هـ.

١٣

األمر السامي رقم )خ /7٨٩٢/م س( يف 
١٤٢7/١١/٥هـ واملعمم بتعميم معايل وزير العدل 

رقم ١٣/ت /٣٠١٤يف ١٤٢7/١١/١٩هـ.
٣٥٠

األمر السامي رقم )١٠٦٢٩/م ب ( وتاريخ 
١٤٢٨/٢/٦هـ املعمم بتعميم وزير العدل 

رقم )١٣/ت/١/٥/٣٣٤٢( وتاريخ 
١٤٢٩/٣/١٦هـ.

١١٤٠

األمر السامي رقم )٢/١٣٩٢٦( يف 
١٤٢٨/٩/١هـ.

٣٥٣
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الرقم التسلسيلالتسبيب

األمر السامي رقم )٨٦٨٨/م ب( يف 
١٤٢٨/٩/٢٨هـ املعمم بتعميم معايل وزير العدل 

رقم ١٣/ت/٣٢7٩يف ١٤٢٨/١٢/٢هـ.
٣٥٠

األمر السامي رقم )١٠٦٢٩/م ب( وتاريخ 
١٤٢٨/١٢/٠٦هـ املعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)١٣/ت/٣٣٤٢( وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ.
١١٤١

األمر السامي رقم )٤٣١٠٨( يف ١٤٣٢/١٠/٠٢هـ 
واملعمم من املجلس األعىل للقضاء برقم )١٩٢/ت( 

يف ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

7٢7 /7٢١
7٢٨

األمر السامي رقم )٤٨١٢٥( يف 
١٤٣٢/١٠/٢٤هـ.

٣١٥

الفقرة األوىل من األمر السامي رقم )٥٩٦٣٣( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ.

٩٠٥

١١٤٥األمر امللكي رقم )أ/٢٣( يف ١٤٣٢/٠٥/٢٥ هـ.

٣٩7األمر امللكي رقم )١7٢٦٠( يف ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ.

الفقرة )١( من البند الثامن من االمر امللكي رقم 
)٣7٤٤١( يف ١٤٣٣/٠٨/١١هـ.

٣٩7

الفقرة )٢( من االمر امللكي رقم )م/٥٣( يف 
١٤٣٣/٨/١٣هـ.

٣٩7

٣٩7األمر امللكي رقم )٤٩٩٨٢( يف ١٤٣٣/١٠/٠٤هـ.
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املادة )١( من قرار جملس الوزراء رقم )١١( يف 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٠١/ ٩٤١

املادة )٣( من قرار جملس الوزراء رقم )١١( وتاريخ 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٠٥

املادة )٤( من قرار جملس الوزراء رقم )١١( يف 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٤٢

قرار جملس الوزراء رقم )١١( يف ١٣7٤/٢/١هـ.
٩٣/ ٩٣٨/ ٩٤٠7
٩٤٣/ ٩٠٢/ ٩٣٩

قرار جملس الوزراء رقم )٢٠٦( يف 
١٤٠٤/٩/١٢هـ.

٣١٠

حمرض هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء رقم )١١٦( 
وتاريخ ١٤٢٥/٤/٤هـ املعمم بتعميم وزير العدل 
رقم )١٣/ت/٢٥٩٣( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٣٠هـ.

١١٣7 /١١٣٣

قرار جملس الوزراء رقم )٢٦١( وتاريخ 
١٤٢٣/١١/١7هـ املعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)١٣/ت/٢١٨٩( وتاريخ ١٤٢٤/٢/٢٥هـ.
١١٣7

قرار جملس الوزراء رقم )٣١٥( يف 
١٤٢٨/١٠/٢٤هـ.

٩٢٢

قرار املجلس األعىل للقضاء رقم ٣٦/٥/١٣٥ 
وتاريخ ١٤٠٢/٨/7هـ.

٢٨7
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تعميم رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم 
)١٩٢/ت( يف ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

7٤٠ /7٣٦

قرار املجلس األعىل للقضاء رقم )١٨١٠/١٥/٣٢( 
يف ١٤٣٢/١٠/٩هـ املعمم بتعميم معايل رئيس 

املجلس األعىل للقضاء رقم )٢٠٢/ت( يف 
١٤٣٢/١٠/٢٩هـ.

١١٤٩

قرار املجلس األعىل للقضاء ذو الرقم 
)٣٤/٢/٢7٩( والتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ.

٦7٤

تعميم  رئيس املجلس األعىل للقضاء ذو الرقم 
)٣7٦/ت( والتاريخ ١٤٣٤/٠7/١٥هـ.

٦7٤

قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7(يف 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ املعدل بالقرار الوزاري رقم 

)٣٨١٨( يف ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٤٢

قرارات وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( يف 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ ورقم) ٣٨١٨( يف 

١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٠١

املادة )د( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٠٢

املادة )٣( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( 
وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ.

٩٠٥/ ٩٤١
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املادة )١/أ( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٠٢

املادة )١/أ،د( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٣٩

املادة )٤( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( يف 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ املعدل بالقرار الوزاري رقم ) 

٣٨١٨( يف ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٣/ ٩٣٨7

املادة )٤( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( يف 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ املعدل بالقرار الوزاري رقم ) 

٣٨١٨( يف ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٤٠/ ٩٤٣

تعميم وزير الداخلية رقم )١١٠٢7/١٦( يف 
١٤١١/٢/7هـ، املعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)٨/ت/٢١( يف ١٤١١/٢/١٥هـ(.
٨٤٢

تعميم وزير العدل رقم )١/٢٠٤/ق( يف 
١٣٩٦/١٠/٣٠هـ.

٩٦١

الفقرة الثانية من تعميم معايل وزير العدل ذي الرقم 
١٢/٣٦/ت والتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٤هـ.

٢٨٨

التعميم ذو الرقم )١٢/٩٦/ت( وتاريخ 
١٤٠٢/7/١٨هـ.

٢٩7
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تعميم وزير العدل ذو الرقم )١٢/٣٢/ت( يف 
١٤٠٣/٠٣/١٢هـ.

٤٢١

تعميم وزير العدل رقم )١٢/٣٢/ت( يف 
١٤٠٣/٣/١٢هـ.

١

تعميم وزير العدل رقم ١٠١/١٢/ت يف 
١٤٠٦/٠٥/٣٠هـ

٦٥٣

تعميم وزير العدل رقم ) ٨/ت/١٢٢( يف 
١٤١٠/٠٨/٠٨ هـ

٦٥٣

تعميم وزير العدل رقم ١٣/ب/٣١٩٥ يف 
١٤٢٨/٨/٩هـ.

٤٣٨

تعميم وزير العدل رقم )١٣/ت/٣٤٠٦( يف 
١٤٢٩/٦/١7هـ.

٩١٤

تعميم وزير العدل رقم )١٣/ت/٤٨٩١( يف 
١٤٣٤/٠٤/١7هـ.

١١٥٠

قرار وزير العدل رقم )٩٨٩٢( 
يف١٤٣٤/٠٤/١7هـ.

١١٥٠

قرار وزير العدل رقم )٣٩٩٣٣( يف 
١٤٣٥/٥/١٩هـ.

7٣7

التعميم رقم ) ١٣/ت/١٣٤٤ ( وتاريخ 
١٤٢٠/١/٢٤هـ.

٣٤٨
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التعميم ذو الرقم )١٣/ت/٥١٣٩( والتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ.

٢٩١

تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٣٥٠٥٣ 
يف ١٤٣٢/7/١٩هـ.

٣٨٥

٤٠١املادة )١( من نظام املرافعات الرشعية.

٦٥٢الفقرة )١/٣( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٩املادة )٣( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٤٨املادة )٥/٣ – ٦(  من نظام املرافعات الرشعية.

٢٩١/ ١١٠٩املادة )٤( من نظام املرافعات الرشعية القديم.

٤٠١املادة )٥( من نظام املرافعات الرشعية.

٣١٦املادة )٦( من نظام املرافعات الرشعية .

املادة )7/١١ ( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 
الرشعية.

١١٤٦

٢٩١املادة )١١( من نظام املرافعات الرشعية القديم.

املادة )١٣( من نظام املرافعات الرشعية القديم.
٢٩١

١١٤٨املادة )١٤( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٣٢املادة رقم )١7/ط( من نظام املرافعات الرشعية.

٢٦٦املادة )١7( من نظام املرافعات الرشعية.
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املادة )١٨/ط( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٢٥/ ١٨٦/ ٣١٨
٦٥٦/ ٦٦٣/ ٦٩٥

املادة )٣/١٨( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٢٥/ ٦١٨

٣٢١املادة )٣/١٨-٤(  من نظام املرافعات الرشعية.

٢٥٥املادة )١٨/د ( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٢٩املادة )٢٥( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٣٠املادة )٢7/ب( من نظام املرافعات الرشعية.

٦7٤املادة )٢7/هـ/٦( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٢٨املادة )١/٣٠( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة  )١٣/٣١( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

٣٨٦

٨٦7املادة )١/٣٢( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٤٣املادة )٣٢/أ( من نظام املرافعات الرشعية.

٥٤٥املادة )٦/٣٢( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٣٢/ هـ/١١( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

٥٣٩

٥٦٤املادة )٣٣( من نظام املرافعات الرشعية.

٦7٤املادة )٢/٣٤( من نظام املرافعات الرشعية.
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املادة )١٠/٣٤/هـ( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

٦٥7

١١٥٣املادة )٣٤( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٣٨املادة )٣٥( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٣٦( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

١١٥٤

املادة )١٤/٣٩( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية

٣7٠

١٥٩املادة  )٤١( من نظام املرافعات الرشعية

١٢٨املادة )٤/٤٨( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١/٥٢( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٥٦٥

املادة )٥٣( من نظام املرافعات الرشعية
٢٤7 /٨٨/ ٣٦٩/ ١٢٨

٤٢٤/ ٥٨٥

املادة )٥٤( من نظام املرافعات الرشعية والئحتها 
التنفيذية.

٢١٠
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املادة )٥٥( من نظام املرافعات الرشعية.

٣٢٤/ ٤/٣/ ١٤٨/ ١٥٩
٢/ ٥٦٨7٦١/ ٩٣/ ١

٣/ ٢٣7 /٥/ ٢١٠/ ١٥٤7٠
 /١٥١/ ١٩١/ ١٩٢/ ١٩٥

٣٨٦
٢/ ٣٤٤/ ٥٦١77 /١٩٨
٥/ ٥٨٣/ ٥٨٤/ ٦٥٦7٦

٦٩٠/ ١١١١/ ١٤٥/ ٢٥٥
٥٦٩/ ١٨٢/ ٢٣٨ /77 /١١
/٥٣٤/ ١١٢٨/ ٣٠٨/ ٣٢٨

املادة )٥٦( من نظام املرافعات الرشعية والئحتها 
التنفيذية.

٢١٠/ ١٩٨/ ٥٨٩/ ٤١٨

املادة ) ٤/٥٦ ( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية.

٢١١

١٢٤الفقرة )١/٥7( من نظام املرافعات الرشعية.

٩١الفقرة )٢/٥7( من نظام املرافعات الرشعية

٢٤٦الفقرة )٣/٥7( من نظام املرافعات الرشعية.

الفقرة الثالثة من املادة )٥7( من نظام املرافعات 
الرشعية، والالئحة الثامنة من ذات املادة.

٢٦
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املادة )٥7( من نظام املرافعات الرشعية

١٦٠/ ٢١٣/ ١٥٦/ ٩٠
٢٥/ ٢٦٦7 /٢٥/ ١٩٩
٤١٠/ ٥٨١/ ٥٦٨/ ٩٦
٣٠7 /٨٢/ ٦٣٢/ ٢٣٨
٣٦٦ /7٦٦/ ٢٨ /7٨

٣٢١/ ٣٥

املادة )٥٨( من نظام املرافعات الرشعية والئحتها 
التنفيذية.

٢١٠

٢٤٥املادة )٦٠( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٦٣( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية.

١١٢٣

املادة )٢/٦٣ ( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية.

١١٢٣

7٦املادة )٦٤( من نظام املرافعات الرشعية.

١٢١/ ١١٢٢املادة )٦٦( من نظام املرافعات الرشعية

7٤املادة )٦٨( من نظام املرافعات الرشعية

١7٨/ ٨٤7املادة )٦٩( من نظام املرافعات الرشعية

١١٤٦املادة )7١( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٢/7١( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 
الرشعية.

١١٤٦
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٣٨٤/ ١١٥٠/ ١١٤٩املادة  )7٤( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة ) 7٤/ ٢/ أ ( من الالئحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الرشعية.

١١٤٦

الفقرة األوىل من املادة )7٦( من نظام املرافعات 
الرشعية

٥٣

املادة )7٦( من نظام املرافعات الرشعية.
١١٩/ ١١٣٣/ ٣١٠/ ١١١٠

١١٣/ ١١٤١/ ١١٣٥7
7٣٢

١١٤7/ ١١٤٨املادة )7٨( من نظام املرافعات الرشعية.

٤٤٢/ ٢7٠املادة )7٩( من نظام املرافعات الرشعية.

١٤7املادة )٨١( من نظام املرافعات الرشعية

٨٦7/ ١١٣١املادة )٨٣( من نظام املرافعات الرشعية.

٨٦٦املادة )٩7( من نظام املرافعات الرشعية.

١٩٩املادة )١٠7( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١٠٨( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية.

٦٣٢

املادة )١٠٩( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية.

٨٥٦

٥٨٣/ ٤٦٥املادة )١١٩( من نظام املرافعات الرشعية.
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٨٥٢املادة )١٢٠( من نظام املرافعات الرشعية.

١٦٩/ 7٩7املادة )١٢٢( من نظام املرافعات الرشعية

٨٨٦املادة )١٢٦( من نظام املرافعات الرشعية.

١٠٦/ ٤٤١املادة )١٣٤( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١٦٥( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

7٣7 /٢7٨٢/ ٠
٤١٨/ ٥٨/ ١١٣٦

املادة )١٦٦( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٢٤7 /٦٥7 /٢7١

٥7١املادة )١٦7( من نظام املرافعات الرشعية .

١١٤7املادة )١7١( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٤7املادة )١7٣( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١7٦( من نظام املرافعات الرشعية.
/٦٣٢/ ٤١١ /77
٥/ ٢٩/ ١٤٥7٦
٣٢٤/ ١١/ ١٥٩

٦٦/ ٦١7الفقرة )٥/١7٦( من نظام املرافعات الرشعية .

٣٦٣الفقرة )٢/١7٨( من نظام املرافعات الرشعية.
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املادة )١7٨( من نظام املرافعات الرشعية

77 /١٠٩/ ١١
٦٩٥/ ٥٦٥/ ٥٦٩

٦٣٢/ ١١١٨/ ٥٠٢
٥/ ٦٥٥7٥٢٠/ ٦

٣7٢الفقرة )١7٩/أ( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١7٩( من نظام املرافعات الرشعية

١/ ٩٦/ ٥٨٩7
٥٨/١ /7٣7

٢٥/ ٢٩٦7 /١٥٦
٣/ ٤٥٨/ ١٠٥٠7٤
١١٣٦/ ٢٩/ ٤٦٣
٥٣٣/ ٣٨٤ /7٨

املادة )١٨٥(  من نظام املرافعات الرشعية
١٤7 /١١٠7 /١٣٤

٥٤٦ /7٢/ ٣٣

الفقرة الرابعة من املادة )١٨٥( من نظام املرافعات 
٣١٥الرشعية.

١١٠7املادة )١٨٦( من نظام املرافعات الرشعية.
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املادة )١٨7( من نظام املرافعات الرشعية

٣١٤ /7٣7 /١٣٤
٢٥7 /٤/ ٥٨7٢

/١٠٥٠ /7٣٣
١١٣٦/ ٢٩/ ١١٤٣

٩٦

١٣٤/ ٢٩املادة )١٨٨( من نظام املرافعات الرشعية

املادة )١٨٩( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٦٩٥

٣٨٣املادة )١٩7( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )١٩٨( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٦٩٥/ ٣٣١

٦٨٩/ ٦7٠/ ٦٨٥املادة )١٩٩( من نظام املرافعات الرشعية

٦٩٨الفقرة )١٩٩/ب( من نظام املرافعات الرشعية.

٤٣املادة )٢٠٢( من نظام املرافعات الرشعية.

٦٨٦املادة )٢٠٦( من نظام املرافعات الرشعية.

٦٨٦املادة )٢٠7( من نظام املرافعات الرشعية.

٣٠7املادة )٥/٢٠٩( من نظام املرافعات الرشعية.

٤٢٩املادة )٢١١( من نظام املرافعات الرشعية.

١١٤7املادة )٣/٢١٨(  من نظام املرافعات الرشعية.
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املادة )٥/٢١٨( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

١١٥٤

٣٨٢املادة  ) ٢/٢٢٣( من نظام املرافعات الرشعية.

٤١٤املادة )٦/٢٢٤( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٢٢٥( من نظام املرافعات الرشعية.
٥٠٩ /7٤٨٠/ ٣٩

٤٨٥/ ٣٨٢

٥٠٠املادة )٢٢7( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٥/٢٢7( من نظام املرافعات الرشعية 
٤٠٨والئحته التنفيذية.

٤٠١املادة )٢٢٨( من نظام املرافعات الرشعية القديم.

٣٣٩املادة )٢٣١( من نظام املرافعات الرشعية.

٢٩١املادة )٢/٢٣١( من نظام املرافعات الرشعية القديم.

املادة رقم )7/٢٣١( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

٣٤٢

٦7٠املادة )٢٣٣( من نظام املرافعات الرشعية.

٥٨املادة )٢٣٤( من نظام املرافعات الرشعية.

٣٩٢املادة )٢٣٨( من نظام املرافعات الرشعية.

٦٦/ ٢٩١/ ١١٤7/ ٦٣٢املادة )٢٤٠( من نظام املرافعات الرشعية.
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١١٤7املادة )٢٤٢( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٢/٢٥١( من نظام املرافعات الرشعية 
والئحته التنفيذية.

١١٥٤

املادة )٤/٢٥١( من الالئحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الرشعية.

٣٥١

٣٤٩/ ٣٥٣املادة )٦/٢٥١( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٢٥٤( من نظام املرافعات الرشعية والئحته 
التنفيذية.

٣٤٣/ ٣٣٨

٣٥٠/ ٣٤٣املادة )٢٥7( من نظام املرافعات الرشعية.

٣٠٢/ ١املادة )٢٥٨( من نظام املرافعات الرشعية.

٤٣٢/ ٤٣١املادة ) ٢٦١ ( من نظام املرافعات الرشعية.

٤٣٥/ ٤٣٦املادة )١/٢٦٣( من نظام املرافعات الرشعية.

املادة )٢٦٣( من نظام املرافعات الرشعية الصادر 
باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/٢١( والتاريخ 

١٤٢١/٥/٢٠هـ.
٤٠7

٣٦٣املادة )٣( من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.

٣٩٨املادة )٩( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

٦٦٣املادة )١٠( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

٣٩٨املادة )١١/٣٤( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.
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١١٥٠املادة )77( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

٢٨٨املادة )٨٠ /٢( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

١١٥٠املادة )٩7( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

١١٣٩/ ٢٩١املادة )١/٩٨( من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

٨٩٩/ ٩١٦/ ١٠7٢املادة )٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٩١٠املادة )٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٤١املادة )١٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٥٨املادة )١7( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٩٦7املادة )١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٩٦7املادة )١٢٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٩٢٢املادة )١٢٨( و من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٩٢٢املادة )١٣١( و من نظام اإلجراءات اجلزائية.

١٠7٢املادة )١٣٩– ١٤٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٦١املادة )١٤٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٥7/ ٩٦7املادة )١٤١( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

١٠٤املادة )١٤٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

7٠٤املادة )١٥٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٨٤املادة )١٥٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
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٩٠٦املادة )١٦٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٦١املادة )١٦٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

املادة )١٦٩( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
7٨٦١/ ٨٥٢/ ٠١

٦/ ٦٨٦7٥

املادة )١7٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
٩٣١/ ١١١١/ ١٣٩

7٢٠

املادة )١٩٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
٨٨٦/ ٩٦١/ ١٠٤٣

١٠/ ١٠٨٤7١٠/ ٢7٠
7٨٨٤/ ١٠١٤/ ٤٨

١٠7٠املادة )١٩٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

املادة )١٩٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٤١ /7٥٠ /7٤٨
٨٨٦/ ١٠٤٣/ ١٠٤٤

١٠٩7 /١٠7١٠/ ٢7٠
7٩7 /7٩٦ /77٣

١٠٣٠/ ١٠٩٢/ ١٠٦٠

املادة )١٩٥( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

٨٤١ /77٦ /7٥٠
١٠٩7 /٩٦١/ ١٠٤٤
٨٨٤/ ١٠٣٠ /7٩7

١٠٩٢

١٠٩7املادة )١٩٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
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٩٣٠املادة )٥/٢٠٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

١٠7٠/ 7٩٦املادة )٢١٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

املادة )٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩١١

املادة )٢/٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٢٢/ ٩٢٩

املادة )٣7( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية

٨٩٥/ ٩٠٣/ ٩٠٤

املادة )١/٣7( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية.

٩٠٠

املادة )٢/٣7( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية.

٨٩/ ٨٩٩/ ٨٩٦7
٩٠٦

املادة )٣٨( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٤٤/ ٩٠٩

املادة )٣٩( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٤٥
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املادة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٨١٦/ ٩٤٤/ ٨٩٤
٩١7 /٩١٥/ ٩١٦
٩١٨/ ٩١٩/ ٩٢١
٩٢٢/ ٩٢٣/ ٩٢٤
٩٢7 /٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠
٩٣١/ ٩٣٢/ ٩٣٣

٩٣٤/ ٩٠٣/ ١١٢٢

املادة )٥٢( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٠٦

املادة )٥٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٠٩/ ٩٤٥

املادة )٥٤( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية.

٩٤٥
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املادة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية

٨٩٥/ ٨١٦/ ٨٩٤/ ٩٤٤
٩٤٥/ ٨٩٦/ ٨٩٩/ ٩٠٣
٩٠٤/ ٩٠٦/ ٩٠٩/ ٩١١
٩١/ ٩١٨7 /٩١٥/ ٩١٦
٩١٩/ ٩٢١/ ٩٢٢/ ٩٢٣
٩٢7 /٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠/ ٩٣١
٩٣٢/ ٩٣٣/ ٩٣٤/ ٩٣٥

٩٠7

املادة )٦٠( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية

٩٠7 /٨٩٥/ ٩٠٤/ ٩٠٦
٩١/ ٩١٨7 /٩٠٩/ ٩١٥
٩١٩/ ٩٢٠/ ٩٢١/ ٩٢٢
٩٢٣/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠/ ٩٣١
٩٣٢/ ٩٣٣/ ٩٣٤/ ٩٣٦

٩٣٥

١١٤١املادة )٢١٠( من نظام العمل.

١١٤٠/ ١١٤١املادة )٢١٩( من نظام العمل.

١٠١٩/ ١١٤١املادة )٢٢٥( من نظام العمل.

١١٣٦املادة )١( من نظام الرشكات.

١١٣٦املادة )٢( من نظام الرشكات.
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١١٣٦املادة )٤٠( من نظام الرشكات.

١١٣٨املادة )٦٩( من نظام الرشكات.

١١٣٨املادة )٩٨( من نظام الرشكات.

١١٣٨املادة )١٦٨( من نظام الرشكات.

١١٤٣املادة )١( من نظام الكهرباء.

١١٤٣املادة )٢/١٣( من نظام الكهرباء

١١٤٣املادة )٢٠( من الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

١١٤٣املادة )٢١( من الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

املادة )١( من قواعد وإجراءات جلنة فض منازعات 
صناعة الكهرباء.

١١٤٣

املادة )٣( من نظام مكافحة جرائم االجتار 
باألشخاص.

7٩٢ /7٩٠

املادة )٤( من نظام مكافحة جرائم االجتار 
باألشخاص.

7٩٠

املادة )٢،7/٤( من نظام مكافحة االجتار 
باألشخاص.

7٩٢

املادة )١١( من نظام مكافحة جرائم االجتار 
باألشخاص.

7٩٢ /7٩٠

٤٠٠املادة )١( من نظام األوراق التجارية.
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٤٠٠املادة )٣٨( من نظام األوراق التجارية.

٣٩٨املادة )٨7( من نظام األوراق التجارية.

١١٥١املادة )٩١/ب( من نظام األوراق التجارية.

١١٣٢املادة )٢( من املحكمة التجارية.

١١٣7املادة )٢/ب( من نظام املحكمة التجارية.

١١٣7املادة )١١( من نظام املحكمة التجارية.

١١٣٥/ ١١٣٦املادة )٤٤٣( من نظام املحكمة التجارية.

٨٢٢/ ٨٣٢/ ١٠٨٨املادة )٣( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

١٠٨٣املادة )٥/٣( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

املادة )٦( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
٨٠٩/ ٨٣٢/ ١٠٨٥

٨٠٨/ ٨١١

املادة )١٣( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
٨٠٨/ ٨٠٩
٨١١/ ٨٣٢

١٠٨٤املادة )١٥( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

املادة )77 ( من نظام تركيز مسؤوليات القضاء 
الرشعي.

٣٤٨

٩٦١املادة )٢٣( من نظام القضاء.

١٨٤املادة )٨٠( من نظام القضاء.

١١٣٤/ ١١٩املادة )٢٦( من نظام املحاماة.
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١٠١٥املادة )١٨( من نظام مكافحة غسل األموال.

١٠١٥املادة )٢٣( من نظام مكافحة غسل األموال.

7٣٨الفقرة )١٨/٦١( من الالئحة التنفيذية لنظام املرور.

١٠7٢املادة )٦٩/ج( من نظام املرور.

الفقرة )١/أ( من اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات 
واإلعالنات القضائية بدول جملس التعاون.

٦٩٨

الفقرة ) ٤/٣ ( من قواعد النطاق العمراين 
الصادر من جملس الوزراء برقم ١٥7 وتاريخ 

١٤٢٨/٥/١١هـ.
٣١7

الفقرة )٨( من جدول املخالفات رقم )١( امللحق 
بنظام املرور.

٩٢٢

٨٨٩املادة )٤/١٤٥ – ٥( من نظام اجلامرك املوحد.

١١٤٥املادة )٢( من نظام املطبوعات و النرش.

١١٤٢املادة )٢٠( من نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين.

املادة )٢٤( من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة.

١١٣١

املادة )٤٨( من نظام املنافسات واملشرتيات 
احلكومية.

٢٥٣

٩١٤املادة )٢/٦( من نظام الوثائق السفرية.
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الرقم التسلسيلالتسبيب

١١٢٨املادة )٨( من نظام التحكيم.

١١٤٤نظام مراقبة البنوك.

قرار اهليئة العامة باملحكمة العليا رقم )٢( وتاريخ 
١٤٣١/7/١٤هـ.

7٣٥





ز. فهر�س القرارات
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ز. فهر�س القرارات

الرقم التسلسيلالتسبيب

٧١٦بحث هيئة كبار العلامء بشأن حوادث السيارات.

٦03قرار هيئة كبار العلامء رقم )١٦( يف١393/١١/١2هـ.

٦٤0قرار هيئة كبار العلامء رقم )2٦( يف ١39٤/٨/2١هـ.

٧9قرار هيئة كبار العلامء رقم )١٦٤( يف ١٤١0/2/2٦هـ.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلامء يف دورة املجلس )9(.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلامء يف دورة املجلس )22(.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلامء يف دورة املجلس )3٧(.

35قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )٦٤/2/٧(.

23٨قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )١09/١2/3(.

قرار جممع الفقه االسالمي بشأن البيع بالتقسيط ونصه: " إذا تأخر 
املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد املحدد فال جيوز إلزامه 

أي زيادة عىل الدين برشط سابق أو بدون رشط ألن ذلك ربًا 
حمرم"

١١9



2. فهر�س الكلمات املفتاحية
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

821/ 822/ 823/ 824/ 825/ 1086ابتزاز

إبداء دفع عدم االختصاص 
املكاين قبل أي دفاع يف الدعوى

1153

489/ 1117إبرام العقود وتوقيعها

459إبطال إجارة عقار موقوف

184إبطال الرشكة

314إبطال الصك املتأخر

63/ 175إبطال العقد

50/ 60/ 67إبطال بيع 

279 إبطال ترصف

559إبطال عقد نكاح من دون ويل

إبعاد 

 /893 /889 /888 /870 /807 /798 /790
 /902 /901 /899 /897 /896 /895 /894
 /943 /941 /939 /916 /907 /907 /905

944

841/ 858/ 1021إبالغ املدعي العام 

 اجتار باألشخاص
 /1034 /1033 /1075 /796 /792 /790

 /1035

24/ 173/ 275/ 276/ 277/ 1134أتعاب املحاماة 



141

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1107أتعاب تعقيب 

276اتفاق 

425اتفاق الورثة

275اتفاق شفهي

271اتفاق عىل عمولة

803اتفاق عىل فعل الفاحشة 

260اتفاق عىل مواعيد الدفعات

1118اتفاق مع طرف ثالث

207اتفاق مع مالك سابق

698اتفاقية تنفيذ األحكام بني الدولتني 

184اتفاقية رشاكة

906 إتالف املخدرات

889/ 1085إتالف املضبوطات 

إتالف مال الغري
 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92 /91 /90
 /105 /104 /103 /102 /101 /100 /99

237 /236 /235 /164 /107 /106

إتالف ممتلكات
 /992 /991 /990 /989 /965 /909 /130
 /999 /998 /997 /996 /995 /994 /993

1001 /1000
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1095 اهتام بأخذ صك عقار 

1053 اهتام بإقامة عالقات حمرمة

1099اهتام باالستغالل الوظيفي

1050 اهتام بالتزوير

1049/ 1096اهتام بالتزوير والرشوة

1047/ 1048 اهتام بالرسقة

1052 اهتام بتغييب فتاة

849 اهتام بسوء اخللق

1054 اهتام كاذب

1027 إثارة الرأي العام

335إثبات استطراق يف صك املبايعة

461إثبات أصول الوقف ومستحقيه

414/ 416/ 464/ 479إثبات انتقال امللكية  

1/ 14إثبات بيع 

173إثبات تسليم 

165/ 166إثبات تنازل 

705إثبات تنازل عن القصاص

183/ 187/ 188/ 1135إثبات رشاكة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

354إثبات صربة 

261إثبات صلح 

234إثبات صورية البيع

إثبات طالق 
 /599 598 /597 /596 /595 /594 /593

 /606 /605 /604 /603 /602 /601 /600
608 /607

526/ 527/ 528/ 529/ 530/ 531إثبات فقد

711/ 712/ 713/ 714/ 715/ 716إثبات مسؤولية

2/ 3/ 4/ 8/ 9/ 54/ 55/ 56/ 189/ 313 إثبات ملكية

458/ 648/ 649/ 650إثبات نسب

651 إثبات نسب يف احلفيظة 

337إثبات نصيب يف عقار

278/ 280/ 283 إثبات هبة

505/ 506/ 508إثبات وصية

429/ 430/ 431/ 432/ 433إثبات وفاة 

507إثبات وقف ووصية
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

إجارة

 /209 /208 /207 /206 /205 /204 /203
 /216 /215 /214 /213 /212 /211 /210
 /225 /222 /221 /220 /219 /218 /217
 /232 /231 /230 /229 /228 /227 /226

1126 /234 /233

460إجارة عقار موقوف 

223/ 324/ 325إجارة من الباطن

1144إجارة منتهية بالتمليك 

459/ 744إجازة صلح 

254إجازة فسخ

105اجتامع متسبب ومبارش

اجتهاد ناظر يف تطبيق رشط 
الواقف

444

567إجراء عقد الزواج

إجراء مبايعة
 /550 /548 /515 /513 /482 /480 /479

554 /552 /551

495إجراء مزايدة

414إجراء مناسخة

114إجراءات سالمة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

116أجرة املثل

240أجرة املنفذ

238أجرة عقار 

375أجرة عقار قارص

212أجرة عالج 

220/ 221/ 222/ 141أجري خاص

398إحالة طالب التنفيذ عىل الغري

397إحالة منفذ ضده للتحقيق

304احتجاج بصك خصومة

685/ 686احتفاظ األم بحق طلب احلضانة

137/ 138احتيال مرصيف

991 إحداث فوىض داخل التوقيف

1109إحداث يف أرض حكومية 

990/ 991/ 992/ 993 إحراق سيارة عمدا

997 إحراق غرفة يف السجن

989 إحراق مستودع دار األحداث

827 إحصان

671/ 672/ 673/ 677/ 678 أحقية األم ما مل تنكح
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

683 أحقية أم األم باحلضانة

129أحقية مورث املدعني

339/ 340/ 342/ 344/ 345إحياء قديم

73إخبار بالرشاكة بعد البيع

اختصاص 

 /1131 /1130 /1129 /1127 /1126
 /1136 /1135 /1134 /1133 /1132

 /1142 /1141 /11391140 /1137
 /1147 /1146 /1145 /1144 /1143
 /1152 /1151 /1150 /1149 /1148

1154 /1153

1109اختصاص اجلهات احلكومية 

1131اختصاص القضاء اإلداري 

اختصاص القضاء التجاري
 /1136 /1135 /1133 /1132

 /11371138

189اختصاص املدعي باألرض

اختصاص املستحكر بقيمة 
األنقاض

474

698 اختصاص دويل

1139اختصاص ديوان املظامل 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

400/ 1150/ 1151اختصاص قايض املوضوع

اختصاص جلنة الفصل يف 
املنازعات التأمينية 

1142

1145اختصاص جلنة املخالفة اإلعالمية

اختصاص جلنة تسوية املنازعات 
املرصفية

1144

اختصاص جلنة فض منازعات 
صناعة الكهرباء 

1143

1154اختصاص حمكمة بلد املدعى عليه 

1146اختصاص مصدر احلكم 

 اختصاص مصدر الصك أو 
خلفه 

1147

1134/ 1148اختصاص ناظر الدعوى األصلية

 اختصاص هيئة تسوية اخلالفات 
العاملية 

1141 /1140

318/ 319/ 320/ اختفاء املستأجر 

 اختالس مبلغ من جهة العمل
 /1007 /1006 /1005 /1003 /1002
 /1012 /1011 /1010 /1009 /1008

1014 /1013
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

غ  1094اختالف أقوال امُلَبلِّ

93 اختالف املقومني 

152اختالف يف الثمن

84اختالف يف صفة خروج املال

240 اختالف يف مقدار املنفذ

662/ 668/ 669/ 666/ 667اختيار األم 

615/ 613اختيار الزوجة الفسخ

234اختيار فسخ العقد 

849/ 1063أخذ التعهد

362أخذ العني باحليلة أو الغصب

93/ 96/ 97/ 101األخذ بالتقدير األقل

357أخذ بالقوة

443أخذ رأي املستحقني يف الوقف

1055أخذ مستندات بطريق غري مرشوع 

117/ 118إخطار باإلخالء

1073إخفاء الشخصية أثناء التحقيق

118إخالء بطلب املؤجر
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

إخالء عقار
 /320 /319 /318 /234 /223 /214 /213
 /328 /327 /326 /325 /324 /322 /321

334 /333 /332 /331 /330 /329

230إخالل برشوط العقد

1138إخالل بواجبات املدير 

175 إدارة أمالك ورثة

711 إدانة اجلاين بجزء من اخلطأ

964إدانة املقر

742إدانة أمانة منطقة بنصف املسؤولية

802إدانة بابتزاز الغري 

1034إدانة بإقامة عالقة حمرمة

773إدانة باالشرتاك يف مضاربة

907إدانة بالبيع 

816/ 817إدانة بالتعاطي

894إدانة بالتهريب

928/ 939/ 882إدانة باحليازة

910إدانة باحليازة والتعاطي

782/ 789/ 825 إدانة باخللوة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

879 إدانة بالرشب واحليازة

999 إدانة بالصدم واهلروب

774/ 818/ 839/ 1065إدانة بالرضب 

806 إدانة بتخزين مواد إباحية

739 إدانة بثالثة أرباع املسؤولية 

731/ 740/ 744 إدانة بجزء من املسؤولية

105/ 106 إدانة بجزء من نسبة اخلطأ

874/ 875/ 880 إدانة برشب املسكر

823إدانة بعالقة حمرمة

إدانة بكامل املسؤولية

 /100 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92
 /721 /720 /719 /714 /235 /102 /101
 /730 /729 /727 /726 /725 /724 /723
 /743 /738/ 737 /736 /734 /733 /732

746 /745

722/ 728/ 735/ 741 إدانة بنصف املسؤولية

159 إدانة بنصف نسبة اخلطأ

753 إدانة يف احلق اخلاص

759/ 775/ 776/ 777/ 1090 إدانة يف احلقني

712/ 713إدانة قائد السيارة باملسؤولية 



151

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

772/ 1064إدانة للحق العام 

310إدخال البلدية 

573إدخال اخلاطب يف الدعوى 

296إدخال املحكوم له

162إدخال املحيل يف الدعوى

33 إدخال املشرتي احلقيقي

152 إدخال املكفول 

294/ 295/ 297/ 300 إدخال بيت املال

118 إدخال حتسينات عىل العقار

270إدخال طرف ثالث

566 إدخال يف الدعوى

556إدخال قارص يف رشكة

145إدخال ممثل اجلهة

412 إدخال ورثة الرشيك 

68 إدراك املشرتي عند التعاقد

302 ادعاء إحياء

368 ادعاء إخفاء صكوك

222ادعاء إكراه عىل التوقيع



152
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

583ادعاء اإلكراه عىل التنازل

704 ادعاء العمدية

428ادعاء ختصيص حكم أجنبي

306 ادعاء تزوير 

716 ادعاء تسبب قائدها

149ادعاء خطأ يف التحويل

503 ادعاء خيانة أوصياء لألمانة

651 ادعاء شخص التبني 

146 ادعاء صدور التوقيع عىل بياض

284ادعاء فقد األهلية أثناء اهلبة

442 ادعاء منع الناظر للمرشف

431 إدالء اخلالة بأم املتوىف

496/ 498/ 497إذن استثامر وقف

557إذن باملخارجة

 إذن بتحويل الوقف إىل أرض 
سكنية 

469

380إذن بتسليم املبلغ

381إذن بتسليم املبلغ للناظر
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

556 إذن بدخول القارص

488إذن برصف التعويض للتعمري

510/ 511إذن برصف الوصية

470إذن بناء املسجد

إذن بيع 
 /512 /495 /494 /493 /492 /491 /490
 /550 /549 /548 /547 /515 /514 /513

558 /555 /554 /553 /552 /551

545/ 546إذن تعمري أرض قارص

486/ 487/ 488/ 489إذن تعمري عقار موقوف

200إذن رب املال

542/ 543/ 544إذن رشاء عقار لقارص

509إذن رشاء عقار لوصية

إذن رشاء عقار لوقف 
 /483 /481482 /480 /479 /478 /477

485 /484

471/ 472/ 473إذن فك حكر عقار

620 إذن للمدعية بفسخ نكاحها 

493 إذن للناظر باإلفراغ

 إذن للناظر بالبيع والرشاء
 /482 /481 /480 /479 /478 /477 /468

 /509 /485 /484 /483
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

542/ 543/ 544إذن للويل بالرشاء

إذن نقل وقف 
 /540 /469 /468 /467 /466 /465 /464

541

773/ 790/ 874/ 882/ 891/ 950إرجاء حماكمة غائب

1083إرسال رسائل إلكرتونية

821/ 840/ 857/ 858/ 987إرسال رسائل جوال 

112إرسال صور فاضحة

99/ 296/ 297/ 299/ 300أرش إصابة 

41 أرش العيب

723/ 724/ 734/ 743/ 745/ 746/ 747أرش جناية

99/ 729/ 473أرش سيارة

159أروش جناية وسيارة

301 إزالة االعتداء

1036/ 1037/ 1038/ 1039 إزعاج السلطات

1056/ 1059إساءة سمعة

502أسباب خارجة عن إرادة الويص

42 استبدال السيارة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

استبعاد عقارات دون صكوك من 
القسمة 

421

231استثامر 

225استثامر أرض

201استثامر يف قناة فضائية

1031استجابة لدعوات مغرضة

441استحقاق أجرة املثل 

383استحقاق املدعي

استحقاق املستحكر ثالثة أرباع 
قيمة األرض 

474

371استحقاق الويل حليازة الصكوك

361استحقاق باقي الشيكات

استحقاق يف غلة وقف
 /457 /455 /454 /453 /452 /451 /174

458

1088 استخدام اجلوال يف تصوير فتاة 

822استخدام مواقع التواصل

809 استخدام مواقع إلكرتونية

901استخدام واسطة بحرية 

505/ 611/ 657استخالف 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

24 استخالف يف سامع اليمني 

18/ 968 استخالف يف سامع شهادة

805/ 830/ 832استدراج حدث 

63 اسرتداد املدفوع

اسرتداد حيازة
 /362 /361 /360 /359 /358 /357 /356

363

257 استصناع 

335/ 336استطراق

 استعانة بخبري 
 /123 /100 /99 /97 /95 /94 /92 /41

356 /275 /235

استعداد الزوج بتنفيذ رشوط 
الزوجة

646 /641

استعداد الويل بتزويج األكفاء 
عدم ثبوت العضل

572

655استعداد بحضانة األوالد 

730استعداد بدفع الدية

642استعداد برد املهر 

42استعامل السيارة بعد العلم بالعيب

1089استغالل الرقية الرشعية
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1033استغالل الزوجة واألوالد

1035استغالل خادمات للعمل

1115/ 1116استقدام خادمة 

استالم مستحق يف وقف نصيبه 
من األجرة

447

800/ 877/ 881استنشاق غراء

236استهالك معتاد للمأجور

استئذان املقام السامي 
 /731 /302 /300 /297 /296 /295 /294

735 /734 /733 /732

453استيطان املدينة النبوية 

486استيفاء القيمة من ريع الوقف

استيالء الزوجة عىل عقارات 
وأموال

417

إسقاط ابنة املورث من حرص 
الورثة من غري قصد

407

430/ 431إسقاط األقرب درجة لألبعد 

إسقاط زوجة املورث من حرص 
الورثة

406 /405 /404

425أسهم رشكة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

697اشرتاط األب أخذ األم لألوالد

693اشرتاط األم عدم املبيت 

104اشرتاط التفويض من اجلهة 

454اشرتاط احلاجة 

682اشرتاط احلضانة يف عقد النكاح

639اشرتاط الزوجة بكرا فبانت ثيبا 

694اشرتاط الزيارة يف منزل األب

576اشرتاط املؤخر يف العقد

22/ 26/ 33/ 35اشرتاط حلول األقساط املؤجلة

12اشرتاط رهن عقار

7اشرتاط سقوط الغبن

644اشرتاط شهادة رجلني

55اشرتاط عدم تأخري األقساط

263اشرتاط خمالصة سابقة

169/ 254 اشرتاط مدة حمددة 

545اشرتاك القارص يف ملكية األرض

996اشرتاك يف إحراق سيارة

450اشرتاك يف إدارة الوقف
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

870اشرتاك يف الرتويج

106 اشرتاك يف الضامن مناصفة

1017اشرتاك يف تلقي أموال خمتلسة

892اشرتاك يف حيازة بقصد الرتويج

950/ 964/ 975اشرتاك يف رسقة 

977اشرتاك يف رسقة طيور

1032 اشرتاك يف كتابة الفتة

1028/ 1027/ 1029اشرتاك يف مسريات

63 اشتامل العقد عىل جهالة

614إشهار السالح

1074 إشهار سكني 

751 إشهار سالح عىل رجال األمن

615إصابة الزوج بجلطة دماغية 

750 إصابة سيارة

1122إرصار عىل نظر مجيع الطلبات

732/ 733/ 736اصطدام بإبل سائبة

716اصطدام بسيارة

722اصطدام مركبتني
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1035األصل براءة الذمة 

528األصل حياة اإلنسان

687األصل عدم التهمة

217 إصالح السيارة والتعويض

259 إصالح أو الفسخ 

648إضافة يف األوراق الرسمية

982إرضار بالغري 

993اضطراب نفيس

707/ 749/ 750/ 773إطالق نار 

516إعاقة ذهنية بسيطة 

    اعتداء

 /754 /753 /752 /751 /750 /749 /748
 /761 /760 /759 /758 /757 /756 /755
 /768 /767 /766 /765 /764 /763 /762
 /775 /774 /773 /772 /771 /770 /769

1091 /778 /777 /776

431اعرتاض أبناء اخلال

430اعرتاض العصبة األقرب

744 اعرتاض الورثة 

462/ 476اعرتاض بعض املستحقني
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

432اعرتاض بنات األخت

441اعرتاض عىل أجرة ناظر 

456اعرتاض عىل قسمة ريع

720/ 721/ 746 اعرتاض عىل نسبة اإلدانة 

474اعرتاض ناظر الوقف

508اعرتاض والدة القارصين

443اعتزال أحد الناظرين

إعسار
 /292 /291 /290 /289 /288 /287 /286
 /299 /298 /297 /296 /295 /294 /293

300

778/ 1060/ 1104 إعفاء من املسؤولية اجلنائية

إعالن بالصحيفة 

 /560 /553 /550 /549 /547 /489 /431
 /536 /531 /530 /529 / /577 /555

 /512 /547 /623 /622 /619 /618 /616
 /429 /416 /498 /496 /495 /514 /513

1057 /432 /515 /414 /497 /468

985/ 984 أعامل سحر وشعوذة 

1132أعامل مصنعّية 

561/ 624إفادة اجلهة املختصة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

417إفادة مؤسسة النقد

1025/ 1026إفطار يف هنار رمضان

408إفهام بتكميل إجراءات الصك

423إفهام بمواصلة املعارضة

698إقامة األم يف دولة أخرى

532/ 533/ 534إقامة األم ولية 

659إقامة األوالد مع والدهتم

731/ 732/ 733/ 734/ 735إقامة الدعوى عىل بيت املال

745إقامة الدعوى عىل ورثة

1152 إقامة الدعوى يف بلد املدعي

623إقامة الزوج خارج اململكة

518/ 519/ 522/ 523إقامة املدعي بدال عن الويل

443/ 445إقامة املرشح ناظرا بديال

1154 إقامة خارج االختصاص املكاين

1130إقامة دعوى ضد غري سعودي 

 إقامة عالقة حمرمة
 /1034 /833 /824 /823 /792 /779

1089

461/ 462/ 463/ 1149إقامة ناظر عىل وقف 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

637إقامة وكيل يف اجللسة 

597إقامة ويل عىل الزوج

إقرار

 /723 /715 /714 /711 /709 /708 /706
 /741 /740 /739 /736 /730 /727 /724
 /761 /757 /754 /753 /752 /749 /745
 /778 /777 /775 /772 /768 /767 /766
 /794 /790 /787 /785 /783 /780 /779
 /826 /822 /819 /815 /811 /809 /803
 /854 /847 /844 /843 /830 /828 /827
 /872 /871 /870 /867 /866 /858 /857
 /888 /884 /881 /879 /877 /876 /873
 /901 /896 /895 /893 /892 /891 /889

/915 /911 /909 /902
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

إقرار

 /922 /921 /920 /919 /918 /917 /916
 /933 /931 /929 /927 /926 /925 /924
 /941 /940 /939 /938 /936 /935 /934
 /970 /963 /961 /960 /956 /955 /953
 /991 /989 /979 /977 /976 /975 /974
 /1005 /1003 /1002 /1000 /999 /992

 /1015 /1013 /1010 /1007 /1006
 /1032 /1031 /1030 /1029 /1026
 /1055 /1054 /1052 /1049 /1044
 /1072 /1067 /1064 /1062 /1056
 /1083 /1082 /1078 /1077 /1073
 /1099 /1096 /1090 /1088 /1085

1104

659/ 660إقرار األب

593/ 609إقرار الزوج

646إقرار الزوج بالتقصري يف الصالة 

599إقرار الزوج برشب اخلمر

637إقرار الزوج برضب الوجه

605إقرار الزوج بطلقتني 

643إقرار الزوجة بالرشط
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

507إقرار الرشيك 

738 إقرار الكفيل 

651إقرار املورث بالنسب

452إقرار الناظر باالستحقاق 

407/ 435/ 436/ 437/ 500/ 501إقرار الورثة 

520/ 613/ 615/ 726إقرار الويل

954/ 965 إقرار بأخذ املرسوقات

972/ 973إقرار بأخذ جوال

997/ 1004إقرار بالتسبب

817/ 904/ 907 إقرار بالتعاطي 

899/ 900إقرار بالتهريب 

إقرار باحليازة للتوسط يف الرتويج 
 /932 /928 /910 /908 /903 /887 /885

978

789/ 980إقرار باخللوة

إقرار بالدعوى
 /218 /212 /207 /132 /58 /27 /14

 /628 /575 /563 /409 /333 /252 /249
631 /629

704إقرار بالدهس

652إقرار بالزوجية والدخول
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

764/ 848إقرار بالسب 

948/ 957/ 982إقرار بالرسقة

875إقرار بالرشب

906إقرار بالرشوع يف البيع 

1051إقرار بالشهادة

763/ 774/ 818/ 839/ 1065إقرار بالرضب

1034إقرار بالعالقة املحرمة

45 إقرار بالعيب

820إقرار بالفعل 

707إقرار بالفعل والقصد 

1028إقرار باملشاركة  

581إقرار باملؤخر يف صك الطالق

760إقرار ببعض اإلصابات 

716إقرار بتجاوز الرسعة

962 إقرار بحيازة 

880 إقرار برشب املسكر

611إقرار بضعف اإلنجاب

606إقرار بطلقة أخرى
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

573إقرار بعدم خطبة املدعية

958 إقرار بكرس الزجاج

759إقرار بمجرد الدفع

536إقرار بنات الغائب 

829/ 908/ 923/ 928/ 990 إقرار حتقيقي

980إقرار حتقيقي بالسحر 

802 إقرار حتقيقي بقصد االحتيال

ث 648إقرار خطي من املورِّ

721إقرار سابق

930 إقرار قضائي

804 إقرار لدى جهة القبض

805/ 897/ 904/ 983إقرار مصدق رشعا 

589إقرار مكتوب

737/ 722 إقرار ورثة

987 أقوال كفرية 

1015 اكتساب مبالغ بطريقة غري نظامية

774اكتفاء بأخذ التعهد

813 إكراه الغري عىل فعل الفاحشة به
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

595إكراه غري ملجئ

إحلاق اسم بالصك األساس 
حلرص الورثة

436 /435

504إحلاق الرجوع بصك الوصية 

406إحلاق زوجة بصك حرص الورثة 

994إحلاق رضر بسيارة

إلزام األب بتسلم األوالد 
وتسليمهم 

697

659/ 670/ 674/ 675/ 685/ 686إلزام األب بتسليم األوالد

700إلزام األب واألم برشوط الزيارة

663إلزام األم بتسليم املحضون

657إلزام الزوج بالنفقة

640/ 641/ 642/ 643/ 644/ 645/ 646إلزام الزوجة باالنقياد

إلزام العاقلة بدفع الدية بمواجهة 
أحد العصبة

722

إلزام الناظر بتسليم االستحقاق 
للمدعي

455 /452

421إلزام الورثة بالصلح 

116 إلزام بأجرة املثل



169

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

388 إلزام بإخراج العزاب

425إلزام بإصدار وكالة

إلزام بإضافة ابنة يف األوراق 
الرسمية

649

638/ 654/ 656إلزام بإعداد سكن مناسب

 إلزام باإلخالء
 /326 /324 /223 /322 /319 /318 /234

389 /334 /332 /331 /328 /327

289/ 290/ 291/ 292/ 293/ 298/ 299 إلزام باإلنظار 

إلزام بالتمكني من الزيارة
 /695 /694 /693 /692 /690 /691 /689

703 /702 /699 /698 /697 /696

655إلزام بتسليم أجرة سكن للحاضنة

743 إلزام بتسليم أرش السيارة

358/ 359 إلزام بتسليم اجلواز

719/ 720/ 727إلزام بتسليم الدية

717إلزام بتسليم الدية من الرتكة

726إلزام بتسليم الدية من مال القارص

500إلزام بتسليم العرش املوىص به

589إلزام بتسليم القيمة

370إلزام بتسليم امللفات للحاضن
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

525إلزام بتسليم اهلدية للويل

705 إلزام بتسليم دية اخلطأ

715 إلزام بتسليم دية املرأة 

إلزام بتسليم صداق
 /581 /580 /579 /578 /577 /576 /575

584 /582

369/ 371 إلزام بتسليم صكوك

661إلزام بتسليم نفقة

277 إلزام بدفع األتعاب

206/ 207/ 208/ 209/ 210/ 211/ 212 إلزام بدفع األجرة

205 إلزام بدفع األجرة مضاعفة

222 إلزام بدفع األجرة واألرباح 

93/ 95/ 96/ 97/ 101/ 746/ 747/ 775 إلزام بدفع األرش 

 إلزام بدفع األرش من تركة 
املورث

745

إلزام بدفع الثمن
 /31 /28 /26 /25 /23 /22 /19 /16 /12
 /153 /151 /150 /37 /36 /35 /34 /32

162 /157 /156 /155

725/ 728/ 736/ 737/ 738 إلزام بدفع الدية

723/ 724/ 729 إلزام بدفع الدية واألرش
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 إلزام بدفع املبلغ
 /240 /161 /124 /85 /84 /79 /76

271 /246 /245 /243

739/ 740إلزام بدفع ثالثة أرباع الدية

105 إلزام بدفع جزء من األرش 

220 إلزام بدفع كامل الرواتب

159 إلزام بدفع نصف األروش

741/ 742 إلزام بدفع نصف الدية

إلزام برد الثمن 
 /66 /65 /61 /60 /59 /58 /51 /45 /44

170 /74 /70 /67

574إلزام برد الصداق

253/ 254/ 259 إلزام برد الفرق

 إلزام برد املبلغ
 /141 /138 /88 /86 /83 /80 /78 /77

 /176 /173 /172 /171 /169 /146 /145
274 /267 /266 /191 /186 /182 /181

89إلزام برد املرهون

590/ 1010إلزام برد املقر به 

305/ 308إلزام برفع اليد

304/ 307إلزام بعدم التعرض

909إلزام بقيمة املتلف
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

420/ 450إلزام بمضمون الصلح

1057إلزام بنرش اعتذار مكتوب

3/ 10/ 11/ 71/ 315إلزام بنقل امللكية

731/ 732/ 733/ 734/ 735إلزام بيت املال بالدية

55إلغاء البيع

383إلغاء البيع بحكم قضائي

315 إلغاء الصك األساس

175/ 225 إلغاء العقد 

1151إلغاء قرار التنفيذ 

823 ألفاظ كفرية

655امتناع األب من تأمني السكن

632امتناع الزوج عن التحكيم

656امتناع الزوج من احلضور

امتناع الزوجة من السكن مع 
أهلها

638

450امتناع املدعى عليه من اإلدارة

9امتناع عن إمتام البيع

76 امتناع عن اجلواب
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1122امتناع عن حترير الدعوى 

825 امتهان االبتزاز

791/ 792/ 798/ 799/ 800 امتهان البغاء

1033 امتهان التسول

1016 أمر سام باملحاكمة داخل البالد

779امرأة غري حمصنة

783/ 784/ 785/ 786امرأة حمصنة 

312أمالك قبلية 

952/ 1041/ 1045/ 1046 انتحال صفة الغري

453انتساب لبلد معني 

126انتفاء التفريط

393/ 1018انتفاء الرضر 

774 انتفاء القصد اجلرمي يف الدخول

864انتفاء قصد اإلساءة أو التهديد 

474انتفاع املستحكر

679انتقال األم عن البلد 

454انتقال الوقف إىل أوالد البطون 

417انتقال ملكية أحد العقارات 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

750 انتهاء احلق اخلاص بالتنازل

598/ 603/ 604/ 644انتهاء العدة

215/ 236انتهاء العقد

11 انتهاء رخصة السري

 انتهاء مدة العقد
 /329 /328 /326 /323 /322 /319 /205

332

1149انتهاء مدة النظارة

 انتهاك حرمة منزل
 /1076 /1075 /1074 /1073 /789 /756

 /1081 /1080 /1079 /1078 /1077
1082

433انحصار اإلرث يف اإلخوة

429انحصار اإلرث يف األوالد

432انحصار اإلرث يف بنات األخت

431انحصار الورثة يف اخلالة

430انحصار الورثة يف املعرتضني

119 انخفاض العملة 

808 إنشاء حساب إلكرتوين

1133 إنشاء مبنى 

450إنشاء مكتب للوقف 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

811إنشاء وحيازة مواد إباحية

382انطباق رشط املويص

انطباق رشط الواقف عىل 
املستحقني

463

510/ 511انطباق مرصف وصية

150إنفاذ أحد احلكمني يلغي اآلخر

510/ 511إنفاذ وصية

660إنفاق بنية الرجوع

450انفراد الناظر بإدارة شؤون الوقف 

217 انفساخ اإلجارة 

216 انفساخ العقد 

456انقراض إحدى الطبقات 

454انقراض أوالد الظهور 

539انقطاع األولياء

738 انقالب الكفالة غرمية 

712 انقالب سيارة 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

إنكار 

 /762 /759 /758 /756 /755 /478 /710
 /782 /781 /773 /771 /770 /769 /765
 /798 /797 /796 /793 /792 /791 /786
 /807 /805 /804 /802 /801 /800 /799
 /825 /823 /821 /814 /813 /810 /808
 /836 /835 /834 /833 /832 /831 /829
 /848 /846 /845 /841 /840 /838 /837
 /856 /855 /853 /852 /851 /850 /849
 /882 /869 /863 /862 /861 /860 /859
 /946 /923 /913 /912 /905 /890 /886
 /966 /964 /952 /951 /950 /949 /947
 /985 /984 /983 /981 /971 /968 /967
 /995 /994 /993 /990 /988 /987 /986
 /1011 /1009 /1008 /1001 /998 /996

 /1020 /1020 /1016 /1014 /1012
 /1027 /1025 /1024 /1022 /1021
 /1043 /1041 /1040 /1035 /1033
 /1059 /1053 /1050 /1047 /1045
 /1070 /1069 /1068 /1066 /1063
 /1079 /1076 /1075 /1074 /1071
 /1091 /1087 /1086 /1081 /1080

1118
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

824إنكار ابتزاز 

276/ 335 إنكار اتفاق 

108 إنكار اهتام 

90/ 93/ 716 إنكار التسبب

599/ 607 إنكار الزوج 

 إنكار الكيدية
 /1097 /1095 /1094 /1092 /109

1103 /1102 /1100 /1098

904إنكار بيع وإهداء

816/ 817/ 1/ 818إنكار حترش

879/ 927/ 939/ 1042 إنكار تسرت

356 إنكار تسلم

1054/ 1084 إنكار تشهري 

910 إنكار تصنيع 

894/ 914/ 928/ 999إنكار تعاٍط

227 إنكار تغرير 

179إنكار تفريط 

903 إنكار تلٍق

751/ 875إنكار هتديد وتلفظ 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

897 إنكار هتريب

908إنكار هتم

146/ 203إنكار توقيع

784 إنكار حصول اإليالج 

359/ 368/ 874/ 898/ 907 إنكار حيازة

878إنكار حيازة مسكر

1004 إنكار خيانة األمانة 

إنكار دعوى

 /82 /75 /64 /59 /56 /52 /43 /36 /31
 /135 /133 /122 /116 /104 /103 /91

 /237 /236 /230 /190 /165 /143 /140
 /284 /278 /272 /271 /270 /263 /239
 /612 /601 /417 /394 /336 /332 /312

454 /572 /651 /650 /639 /636

573إنكار دعوى املدعية

88 إنكار دفع

763 إنكار رمي احلجر

789 إنكار زنا 

982إنكار سحر

139/ 962/ 965 إنكار رسقة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

806إنكار شذوذ 

34 إنكار رشاء

191 إنكار رشاكة

229إنكار رشط

1018/ 1019 إنكار شهادة الزور

1023 إنكار صاحب املحل 

96إنكار صفة احلادث

234 إنكار صورية 

764إنكار رضب وملس

390 إنكار رضر 

274 إنكار ضامن

978 إنكار عائدية الورقة

705إنكار عمدية 

980 إنكار عمل السحر

788 إنكار فعل فاحشة

839 إنكار قذف وسب

885/ 945/ 1028 إنكار قصد

1034 إنكار قصد االستغالل
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

915/ 916/ 937إنكار قصد الرتويج

1057إنكار قصد التشهري

958/ 959 إنكار قصد الرسقة 

843 إنكار قصد القذف

69 إنكار قصور عقيل

795 إنكار قوادة 

880 إنكار قيادة حتت تأثري املسكر

1101إنكار كيدية الدعوى

644إنكار مراجعة  

216 إنكار مسؤولية

224/ 233إنكار مشرٍت

1065 إنكار مضايقة 

 إنكار مطالبة بالتعزير للحق 
اخلاص

776

24 إنكار مقدار الثمن

957 إنكار مقدار املرسوقات

168/ 280/ 406/ 587/ 648 إنكار ورثة 

506 إنكار وصية



181

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

516 إنكار ويل

437إهناء 

904/ 907إهداء

462أهلية املرشح للنظارة

324 إمهال العني املؤجرة

106 إمهال وسائل السالمة

503أوصياء معينون برشط املويص

655أوالد من زوجة مطلقة

592إجياب وقبول

878/ 882/ 887 إجيابية العينة 

778إيداع يف مصحة نفسية

1017 إيداعات مرصفية

    إيذاء الغري

 /1051 /1050 /1049 /1048 /1047
 /1056 /1055 /1054 /1053 /1052
 /1061 /1060 /1059 /1058 /1057
 /1066 /1065 /1064 /1063 /1062

1070 /1069 /1068 /1067
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 إيصاء باإلبعاد

 /795 /792 /791 /789 /788 /784 /782
 /872 /823 /822 /806 /803 /799 /796
 /982 /980 /971 /953 /948 /891 /885
 /1012 /1010 /1007 /986 /984 /983

1093 /1085 /1078 /1073

647إيقاع اللعان بني الطرفني

151 إيقاف اخلدمات احلكومية

258إيقاف العمل 

363 إيقاف قرار تنفيذ

831 إهيام بتصوير

787/ 790/ 826/ 828/ 1034/ 1035 إيواء امرأة

1044إيواء جناة والتسرت عليهم 

560بحث وحتٍر عن الغائب

885بطالن اإلقرار التحقيقي 

238 بطالن الرشط اجلزائي يف الديون

360 بطالن الشيك 

49 بطالن العقد

400 بطالن الكمبيالة 



183

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

بعث حكمني 
 /635 /634 /633 /632 /629 /627 /592

642 /641 /640 /636

683ُبعد مكان إقامة احلاضنة

1094بالغ بالتهديد والتلفظ

1008/ 1009/ 1038/ 1093بالغ كاذب

610بلوغ سن اليأس

659/ 688بنات بالغات

647/ 649بنت مولودة بعد الطالق

524بيان املمتلكات واإليرادات

549/ 550/ 552/ 553/ 555بيان نصيب كل وارث 

بيع 

 /11 /10 /9 /8 /7 /6 /5 /4 /3 /2 /1
 /20 /19 /18 /17 /16 /15 /14 /13 /12
 /30 /29 /28 /27 /25 /24 /23 /22 /21
 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33 /32 /31
 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40
 /58 /56 /55 /54 /53 /52 /51 /50 /49
 /67 /66 /65 /64 /63 /62 /61 /60 /59

 /224 /74 /73 /72 /71 /70 /69 /68
 /906 /905 /904 /893 /892 /891 /884

1114 /909 /908 /907
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

419بيع العقار وقسمة ثمنه 

412/ 418/ 427بيع العقارات باملزاد 

89بيع املرهون 

51بيع باطل

120بيع سيارة

54بيع عربون

1113/ 1127 بيع عقار 

56/ 61 بيع فضويل 

50/ 219/ 183 بيع ما ال يملك

53بيع حمرم

50 بيع منحة مل ختصص

480بيع موقوف عىل تصديق احلكم 

1012 بيع والترصف يف الثمن

1085 بيع وحيازة وختزين

565/ 566/ 567/ 569 بينة عىل كفاءة خاطب
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 بينة غري موصلة 

 /227 /204 /153 /144 /140 /30 /19
 /791 /758 /756 /705 /704 /521 /239
 /946 /850 /799 /798 /797 /796 /793

 /998 /996 /995 /982 /981 /967
 /1087 /1068 /1058 /1043 /1040

1020

 بينونة صغرى 
 /609 /605 /604 /600 /599 /594 /592

 /622 /620 /619 /618 /617 /616 /3
637 /631 /629 /627 /626 /624 /623

595/ 596/ 603/ 607 بينونة كربى

447 تأجري الوقف بأجرة زهيدة 

497تأجري الوقف عىل مستثمر

386/ 387/ 388/ 390تأجري عىل عزاب

114/ 228تأجري من الباطن

729تأجيل الدية 

167تأخر إصالح سيارة

502تأخر الناظر يف إنفاذ الوصية

63تأخر يف تسليم املبيع

49تأخر قبض الثمن عن جملس العقد
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

تأخري استيفاء القصاص حلني 
بلوغ القارصين

708

770تأديب جائز رشعا 

1149تأقيت مدة النظارة 

71تأمني باقي الثمن 

487تربع من مستحق الوقف

32تبليغ باهلاتف

23تبليغ بتوجه اليمني

 تبليغ شخيص

 /124 /107 /78 /77 /65 /37 /22 /11
 /307 /256 /209 /199 /198 /182 /154
 /581 /570 /569 /568 /386 /324 /323

703

625تبليغ غري شخيص 

79/ 153/ 156/ 160/ 245/ 322/ 328 تبليغ لغري الشخص

495/ 515 تثمني العقار

557 تثمني نصيب القارص 

876جتاوز نقطة تفتيش 

668جتدد حق احلضانة

214 التجديد تلقائيا
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

461حتديد أجرة الناظر 

426 حتديد أنصبة الورثة

حتديد مدة االستيطان بالعرف 
والسوابق 

453

 حتر عن األموال
 /293 /292 /291 /290 /286 /297 /287

299 /298 /295 /294

815/ 816/ 817/ 818/ 819/ 820حترش 

248/ 1119/ 1121/ 1122/ 1123/ 1120حترير دعوى 

1124 حترير سندات ألمر من املدعي 

1068 حتريض عىل اإليذاء واإلزعاج

1070 حتريض عىل السب والشتم

128/ 129حتريف رقم هيكل

647 حتريم مؤبد بني الطرفني

118حتسينات بغري أمر املؤجر

1146/ 1147/ 1148/ 1149/ 1150حتقق التدافع 

269 حتقق املجاعل عليه

647حتقق رشوط اللعان

81 حتقق رصف املورث للشيك
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

418 حتقق من أرصدة املورث

17 حتقق من احلواالت املرصفية

660حتقق من الراتب

594 حتقق من الزوجية

521 حتقق من املرصوفات

427 حتقق من حسابات املورث

حتقق من رشط الواقف 
 /482 /478 /477 /460 /457 /456 /454

487 / /484 /483

1094حتقق من فحوى البالغ 

472/ 473/ 475/ 471 حتكري عقار جلهة وقف 

1128حتكيم 

650 حتليل احلمض النووي

911/ 912/ 913/ 914/ 999حتليل خمربي

815/ 1089 ختبيب 

808ختزين وتبادل مواد إباحية 

663 ختفي األم

852ختلف الشاهد عن الشهادة 

275ختيل الوكيل عام وكل فيه
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

160 التخليص من الكفالة 

821ختويف وإزعاج

662ختيري االبن املميز 

624ختيري الزوجة بني الفسخ والصرب

666/ 667/ 668/ 669 ختيري املحضون

174/ 224 تداخل البائع

924تداخل العقوبات 

325/ 330تداخل املؤجر 

308/ 309/ 312تداخل أمالك 

905/ 922تداخل تعزيرات 

384تدافع اختصاص

247 تراض عىل خبري

440 تراض عىل فرز عقار 

7/ 241ترايض املتعاقدين 

184 ترجيح بني البينات

626/ 528/ 584ترحيل عن البالد

1028/ 1029 ترديد هتافات مناوئة الدولة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

ترشيح أحد املستحقني ملوافقته 
لرشط الواقف 

448

445ترشيح ناظر بديل 

443 ترشيح ناظرين 

635 ترك اإلنفاق

 ترك تقرير العقوبة للجهة 
املختصة 

706 /704

تركة 
 /415 /413 /412 /411 /410 /409 /408
 /422 /421 /420 /419 /418 /417 /416

428 /427 /426 /425 /424 /423

1123ترميم منزل

870ترويج 

904/ 905/ 906/ 907/ 908/ 909ترويج خمدرات

884/ 891/ 892/ 893ترويج مسكر

1085ترويج مواد إباحية

538/ 539تزويج املنهية

520 تزوير وكاالت

996تسبب يف إتالف
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 تسبب يف إصابة
 /773 /772 /766 /763 /762 /757 /753

1021 /1020 /778 /776 /775

1040تسبب يف هتريب

1018 تسبب يف رضر 

706/ 732/ 733/ 736 تسبب يف وفاة

 تسرت 
 /927 /915 /907 /905 /890 /879 /751

 /1040 /981 /943 /942 /939 /937
1044 /1043 /1042

845/ 863تسجيل صويت

313 تسجيل صوري 

819/ 1027تسجيل مرئي

98/ 123/ 742 ترسب 

168/ 169/ 171تسليم األتعاب 

546تسليم املبلغ للويل

685/ 686تسليم حمضون

 تسليم نصيب القارص لوليه
 /731 /727 /724 /723 /719 /555 /552

744 /740 /739

167تسوية سابقة

811 تشبه بالنساء 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 تشهري 
 /1083 /1059 /1057 /1054 /847 /822

1084

1052/ 1053تشويه سمعة

713 تصادم 

329تصحيح الدعوى   

تصديق احلكم 
 /515 /513 /494 /489 /482 /479 /464

554 /552 /551 /550 /548 /546

1112ترصف عامل بأمر من جهة عمله 

175ترصف فضويل

12/ 40/ 46/ 51/ 59/ 64ترصف يف املبيع

47/ 48ترصف يف املبيع املعيب

910تصنيع خمدرات

870تصنيع مسكر

813 تصوير بغرض االبتزاز

952تصوير كامريا مراقبة 

825 تصوير وهتديد

123 ترضر البناء

629 ترضر الزوجة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

385/ 386/ 387/ 388/ 389/ 390/ 391 ترضر املجاورين 

656ترضر املدعية وأوالدها

538ترضر املنهية

459 ترضر الوقف

392 ترضر مصنع 

1041تضليل اجلهات األمنية

294/ 295/ 296 تضمني بيت املال

812/ 837/ 965/ 967تطابق األنامط الوراثية

949/ 955/ 994تطابق البصامت

تطبيق إجراءات االستحكام 
 /352 /351 /350 /349 /348 /347 /346

354 /353

398تطبيق العقوبات عىل املنفذ ضده

309تطبيق صكي امللكية 

168تطرق االحتامل

75تطرق الريبة

590تطليق املدعي لزوجته

628 تعاطي احلشيش
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

تعاطي خمدرات 

 /893 /817 /816 /629 /630 /631 /627
 /914 /913 /912 /911 /904 /903 /894
 /923 /922 /921 /920 /917 /916 /915
 /931 /930 /929 /928 /927 /926 /924

999 /939 /936 /934 /933

496 تعدد األعيان املوقوفة

تعدد سوابق 
 /878 /877 /873 /871 /817 /816 /752

 /997 /994 /992 /967 /962 /891
1064 /1044 /1021 /1017

139 تعدد مواقع احلواالت

712تعدي قائد السيارة 

562 تعديل اخلاطب

884تعديل الوصف اجلرمي 

486 تعديل رشوط العقد 

465تعديل مرصف الوقف 

253/ 255تعديل مقدار الرشط 

659 تعديل مقدار النفقة 

1147تعديل وتكميل حجة استحكام

968 تعذر إحضار الشهود
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

620 تعذر االستدانة عىل الزوج

630تعذر اإلصالح

217/ 231تعذر االنتفاع بالعني

 تعذر التبليغ

 /159 /151 /66 /65 /35 /28 /26 /25
 /253 /246 /213 /211 /210 /186 /170
 /321 /320 /319 /318 /266 /253 /266
 /618 /617 /616 /577 /422 /418 /366

728 /690 /626 /619

289 تعذر التحري عن األموال

419 تعذر الوصول إىل ورثته 

327تعذر الوفاء بالعقد

13تعذر تسليم األرض

314تعذر تطبيق الصكوك

48/ 140تعذر فحص

427تعذر قسمة جموهرات

650تعرض املدعية لالغتصاب 

1037/ 1042 تعرض إلطالق نار

1064 تعرض المرأة أجنبية وترويعها 

1038 تعرض للخطف والرسقة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

844 تعريض بالقذف

658 تعريف املرأة من املدعى عليه

تعزير السجن واجللد

 /755 /754 /753 /752 /751 /750 /749
 /763 /761 /760 /759 /758 /757 /756
 /775 /774 /773 /769 /767 /766 /764
 /783 /782 /781 /780 /779 /777 /776
 /790 /789 /788 /787 /786 /785 /784
 /797 /796 /795 /794 /793 /792 /791
 /804 /803 /802 /801 /800 /799 /798
 /811 /810 /809 /808 /807 /806 /805
 /818 /817 /816 /815 /814 /813 /812
 /826 /825 /824 /823 /822 /820 /819
 /835 /834 /833 /832 /831 /829 /827
 /847 /844 /843 /840 /839 /837 /836
 /862 /857 /856 /855 /854 /850 /848
 /873 /872 /871 /870 /866 /865 /863
 /884 /883 /882 /879 /877 /876 /875
 /892 /891 /889 /888 /887 /886 /885

/894 /893
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

تعزير السجن واجللد

 /902 /901 /899 /898 /897 /896 /895
 /909 /908 /907 /906 /905 /904 /903
 /916 /915 /914 /913 /912 /911 /910
 /923 /922 /921 /920 /919 /918 /917
 /932 /931 /930 /929 /928 /927 /924
 /939 /938 /937 /936 /935 /934 /933
 /946 /945 /944 /943 /942 /941 /940

/951 /950 /949 /948 /947
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

تعزير السجن واجللد

 /958 /957 /956 /955 /954 /953 /952
 /965 /964 /963 /962 /961 /960 /959
 /972 /971 /970 /969 /968 /967 /966
 /979 /978 /977 /976 /975 /974 /973
 /986 /985 /984 /983 /982 /981 /980
 /993 /992 /991 /990 /989 /988 /987

 /999 /998 /997 /996 /995 /994
 /1004 /1003 /1002 /1001 /1000
 /1009 /1008 /1007 /1006 /1005
 /1015 /1013 /1012 /1011 /1010
 /1026 /1024 /1021 /1020 /1017
 /1031 /1030 /1029 /1028 /1027
 /1038 /1037 /1034 /1033 /1032
 /1044 /1043 /1041 /1040 /1039
 /1056 /1053 /1049 /1048 /1046
 /1065 /1064 /1062 /1061 /1058
 /1074 /1073 /1072 /1071 /1067
 /1079 /1078 /1077 /1076 /1075
 /1085 /1083 /1082 /1081 /1080
 /1090 /1089 /1088 /1087 /1086

1098 /1096 /1094 /1093

48/ 122/ 124/ 237تعطل املحرك 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

527 تعطل مصالح أهل الغائب

تعطل منافع
 /498 /496 /492 /491 /469 /468 /464

 513

1001 تعطيل عن أداء عمل

168/ 169/ 171تعقيب 

1135تعلق الدعوى برشاكة

602/ 603/ 604 تعليق الطالق عىل رشط 

1151تعليق الوفاء بالشيك عىل رشط 

505 تعليق الوقف عىل املوت

995تعمد إتالف

   تعويض

 /114 /113 /112 /111 /110 /109 /108
 /121 /120 /119 /118 /117 /116 /115
 /164 /127 /126 /125 /124 /123 /122
 /1144 /1143 /1112 /558 /248 /167

1145

476 تعويض املستثمر عن األنقاض

438/ 439/ 540 تعويض بعقار بديل  

474تعويض عام فات

64تعويض عن ربح فائت
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

476/ 488/ 493تعويض عن نزع ملكية 

474 تعيب األرض باحلكر

489/ 496 تعيني العرض األفضل

449تعيني الناظر برشط الواقف 

508 تعيني ويص عىل قصار

610تغرير بالزوج

226/ 1113تغرير باملدعي

227تغرير باملستأجر 

73تغرير باملشرتي 

833 تغرير بفتاة قارص

585تغرير ويل املرأة املدعى عليه

779/ 780/ 783/ 826/ 827/ 828/ 833 تغيب فتاة عن أهلها

470تغيري رشط الواقف 

1071/ 1072 تفحيط 

1138تفرع الدعوى عن نظام الرشكات 

237تفريط املستأجر

202تفريط املضارب

179تفريط الوكيل 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

519تفريط يف شؤون القصار 

443/ 447/ 448تفريط يف مصلحة الوقف

235 تفريط مستأجر السيارة 

605تفريق بني الزوجني

116 تفويت منفعة

15/ 109تقادم

1043تقارير التحري

2 َتَقبُّل قرض الصندوق العقاري 

تقدم خاطب
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

 /573 /572 /570 /569 /568

655 تقدير أجرة السكن 

116/ 205/ 441 تقدير أجرة املثل 

275تقدير األتعاب

تقدير األرش 
 /99 /98 /97 /96 /95 /94 /92 /41

 /723 /356 /235 /159 /106 /102 /100
775 /745 /729 /724

241/ 247/ 253/ 254/ 259 260 تقدير األعامل املنجزة 

236 تقدير التلف غري املعتاد

38تقدير الثمن وقت البيع
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

255تقدير اخلرباء

717تقدير الدية وقت صدور احلكم 

746/ 747 تقدير الشجاج 

382تقدير املبلغ 

657/ 659/ 660/ 661 تقدير النفقة 

501تقدير تكلفة بناء املسجد

550 تقدير ثمن آخر لعقار قارص

478/ 481/ 484تقدير ثمن أقل لعقار وقف

248 تقدير خسارة املدعي

107تقدير قيمة اإلصالح

248 تقدير قيمة األعامل السليمة

473/ 472/ 471تقدير قيمة احلكر 

414/ 415/ 416 تقدير قيمة العقار

634 تقدير قيمة العوض

427 تقدير قيمة املجوهرات 

130تقدير قيمة املرسوقات واملتلفات

258 تقدير قيمة املنجز
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 تقدير مدة الزيارة
 /701 /700 /699 /698 /697 /695 /689

690 /703

375/ 376 تقدير نفقة 

تقديم األم عىل األخ ألب يف 
الوالية

532

105 تقديم املبارش 

684تقديم أم األم يف احلضانة

1090تقديم بالغ 

1036/ 1037/ 1039 تقديم بالغ كاذب

432تقديم ذي الرحم عىل بيت املال

401تقديم شيك بدون رصيد

90تقرير احلادث

704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 709/ 829تقرير الطب الرشعي

633تقرير الفسخ بال عوض
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 تقرير املرور

 /101 /100 /98 /97 /96 /95 /94 /93
 /711/ /235 /159 /106 /105 /102

 /722 /721 /720 /719 /714 /713 /712
 /729 /728 /727 /726 /725 /724 /723
 /736 /735 /734 /733 /732 /731 /730
 /745 /744 /742 /741 /740 /739 /737

746

242تقرير املهندس املرشف 

116تقرير جنائي 

216 تقرير رسمي

 تقرير طبي

 /611 /597 /534 /516 /374 /279 /82
 /753 /752 /747 /745 /724 /614 /612
 /762 /761 /760 /759 /757 /756 /754
 /777 /776 /775 /773 /772 /766 /763
 /993 /900 /837 /818 /783 /779 /778

 /1104 /1091 /1064 /1060 /1022
1020

778 تقرير طبي نفيس

990تقرير فني 

144/ 192 تقرير حماسبي
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 تقرير خمربي 

 /882 /879 /878 /877 /874 /873 /870
 /889 /888 /887 /886 /885 /884 /883
 /897 /896 /895 /894 /893 /891 /890
 /904 /903 /902 /901 /900 /899 /898
 /917 /916 /915 /909 /907 /906 /905
 /924 /923 /922 /921 /920 /919 /918
 /932 /931 /930 /929 /927 /926 /925
 /939 /938 /937 /936 /935 /934 /933

945 /944 /943 /942 /941 /940

107/ 258 تقرير هنديس 

20/ 22/ 24/ 26/ 33/ 35 تقسيط 

821تقصري جهة الضبط

445تقصري يف واجبات النظارة

517/ 518تقصري يف واجبات الوالية

661تقوي جانب املدعية

779/ 780/ 785تكرار االعرتاف بالزنا أربع مرات

1102 تكرار رفع الدعاوى

1023/ 1024تكّرر املخالفة

1031تكرر املشاركة يف التجمهر
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

958تكسري زجاج حمل

773/ 778 تكسري سيارة

346/ 347/ 348/ 349/ 353/ 354/ 355تكميل صك استحكام

114/ 122/ 356/ 392تلف

تلفظ

 /841 /840 /839 /838 /821 /775 /751
 /848 /847 /846 /845 /844 /843 /842
 /855 /854 /853 /852 /851 /850 /849
 /862 /861 /860 /859 /858 /857 /856
 /869 /868 /867 /866 /865 /864 /863

1063 /1030 /988 /987

608تلفظ بالطالق مرة واحدة

596تلفظ بالطالق وكتابته

1144تلفيات سيارة 

1142تلفيات وإصابات 

903تلقي خمدرات

43التامس إعادة النظر 

702 متديد وقت الزيارة

861 متزيق خمالفة

785 متكني من انتهاك حرمة منزل
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

788 متكني من دخول منزل

232 متلك املنفعة

146 متويل مرصيف 

30/ 122/ 128/ 311تنازل 

645تنازل الزوج عن دعوى االنقياد

772 تنازل الطرفني عن احلق اخلاص 

754/ 763/ /992/ 1022/ 1076 تنازل املدعي باحلق اخلاص

425 تنازل ألحد الورثة

582 تنازل مرشوط بمدة

853 تنازل مرشوط عن احلق اخلاص

534تناقض أقوال املعرتض

818/ 1080 تناقض اجلواب

117/ 185/ 202/ 284تناقض يف الدعوى

149 تناقض يف السبب

242 تنفيذ حسب االتفاق

1139 تنفيذ حكم أجنبي

853 هتجم واهتام بالكذب

822/ 842/ 857/ 987/ 1060/ 1066 هتديد 



208

2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1022هتديد األم 

875 هتديد األهل بالرضب 

1079 هتديد امرأة بسكني

751/ 1061/ 1074 هتديد بالقتل 

1058 هتديد بتشويه سمعة

821هتديد بنرش صور

824 هتديد فتاة بنرش صورها

823 هتديد فتيات

هتريب خمدرات 
 /900 /899 /898 /897 /896 /895 /894

902 /901

888/ 889 هتريب مسكر 

944هتمة االجتار 

108 هتمة رسقة

894 هتمة قوية بالتعاطي 

هتميش عىل صك امللكية
 /552 /551 /550 /548 /494 /482 /479

554

556هتميش عىل قرار الرشكاء

404/ 405/ 406/ 407توارث 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

707/ 708/ 709توافر رشوط القصاص 

230 توافق عىل الفسخ

406 توثيق عقد نكاح من جهة رسمية

 توجه التهمة

 /835 /834 /831 /829 /812 /781 /755
 /962 /954 /952 /914 /886 /883 /837
 /994 /985 /984 /983 /980 /974 /969
 /1043 /1041 /1038 /1037 /998 /995

1093 /1092 /1071 /1058

824 توجه التهمة باالبتزاز

907توجه التهمة باإلهداء

817/ 818 توجه التهمة بالتحرش

1089توجه التهمة بالتخبيب

999 توجه التهمة بالتعاطي

789/ 800 توجه التهمة بالزنا 

1004توجه التهمة بخيانة األمانة 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 توجه التهمة للقرائن

 /946 /836 /813 /797 /796 /758 /756
 /988 /982 /981 /968 /966 /950 /947
 /1017 /1008 /1001 /996 /993 /990

 /1081 /1079 /1075 /1074 /1033
1087

1113توجه الدعوى عىل البائع 

1115/ 1116توجه الدعوى عىل املكتب 

265 توجه الدعوى عىل من بيده العني 

1111 توجه الدعوى عىل واضع اليد 

توجه الشبهة 
 /898 /850 /801 /799 /798 /793 /791
 /987 /978 /967 /957 /949 /913 /912

1040 /1020

1133توريد املؤن 

249 توريد خرسانة 

1132توريد مواد 

243/ 255/ 256/ 262توريد وتركيب

510 توسعة مسجد من أموال الوصية

181/ 250/ 251/ 252 توقف عن العمل 

174 توكيل الناظر 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

175 توكيل دون إذن

434ثبوت إرث األب من ابنه

435 ثبوت إرث البنت لوالدها

436 ثبوت إرث الشقيقني للمتوىف

275ثبوت االتفاق

325 ثبوت اإلخطار بالفسخ

277 ثبوت االستحقاق

335 ثبوت االستطراق

301/ 305 ثبوت االعتداء

 ثبوت اإلعسار 
 /294 /293 /292 /291 /290 /289 /286

300 /298 /297 /296 /295

121 ثبوت االمتناع

 ثبوت اإلهناء 
 /354 /353 /352 /351 /349 /347 /346

537

1/ 2/ 3/ 4/ 7/ 8/ 9/ 10/ 60/ 315 ثبوت البيع 

141 ثبوت التفريط

 ثبوت التملك 
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338

345

166/ 437/ 438/ 439/ 440/ 583ثبوت التنازل



212

2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

705ثبوت التنازل عن القصاص

915/ 916 ثبوت احليازة بقصد التعاطي

87ثبوت اخلسارة

592ثبوت اخللع

45 ثبوت اخليار

615 ثبوت اخليار بفقد العقل

613 ثبوت اخليار للزوجة

ثبوت الدعوى 
 /33 /26 /24 /23 /22 /21 /20 /19 /14
 /212 /209 /107 /84 /65 /37 /36 /35

407

333/ 456ثبوت الدفع 

609/ 606ثبوت الرجعة

227 ثبوت الرىض بالفسخ

180/ 187/ 188 ثبوت الرشاكة

261/ 853 ثبوت الصلح

 ثبوت الرضر 
 /396 /392 /389 /388 /387 /386 /385

637

274 ثبوت الضامن

579ثبوت الطالق بعد اخللوة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

593ثبوت الطالق بعد الدخول

575ثبوت الطالق قبل الدخول

645ثبوت الطالق والرجعة 

 ثبوت العضل
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

570 /569 /568

611 ثبوت العقم

44/ 218/ 248ثبوت العيب

534 ثبوت القصور العقيل 

591 ثبوت املخالعة

87 ثبوت املضاربة

945ثبوت النقل جمردا عن القصد

283 ثبوت اهلبة

430/ 431/ 432/ 433/ 429ثبوت الوفاة 

54/ 230/ 327 ثبوت انفساخ العقد

223/ 225 ثبوت بطالن العقد

206 ثبوت تسلم العني

476ثبوت تعمري املستثمر

454ثبوت حاجة املدعي
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

504ثبوت رجوع عن وصية

233 ثبوت رسيان العقد 

704/ 705/ 706 ثبوت صفة القتل اخلطأ

664 ثبوت صالحية األم للحضانة

448ثبوت صالحية املرشح 

443 ثبوت صالحية ناظر

601/ 606 ثبوت طلقتني 

520 ثبوت عدم صالحية ويل

533ثبوت غيبة األب

535/ 536/ 560ثبوت غيبة الويل 

190 ثبوت قبض املال 

937/ 944ثبوت قصد التعاطي

152ثبوت مقدار الثمن

189/ 192/ 313 ثبوت ملكية العقار

594ثالث طلقات

597/ 606/ 598ثالث طلقات يف جملس واحد

605ثالث طلقات متفرقة

747جراح بسبب آلة حادة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

جريمة معلوماتية
 /847 /824 /822 /811 /809 /808

1088 /1085 /1084 /1083

504جزء من الرتكة ألوالد االبن

1153جعالة 

700جعل الزيارة ببيت أب األم

589/ 590جهاز الزوجية

731/ 734/ 735 جهالة اجلاين 

473جهالة الناظر

455جهالة رشط الواقف 

430جهة املنهي واملعرتض واحدة

895 جهل باملادة املهربة

1060 جواب غري مالق

470جواز تغيري الرشط للمصلحة 

465جواز نقل الوقف للمصلحة

365حاجة األم للسجل

370حاجة املحضون للتعلم 

382 حاجة املسجد للرتميم 

374 حاجة إىل العالج
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

375/ 376 حاجة للنفقة 

704/ 711/ 714/ 730/ 731/ 735/ 746 حادث دهس

حادث سري

 /99 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92
 /235 /217 /106 /105 /102 /101 /100
 /721 /720 /719 /716 /715 /713 /712
 /729 /728 /727 /726 /725 /724 /723
 /739 /738 /737 /736 /734 /733 /732
1142 /745 /744 /743 /742 /741 /740

952حاسب آيل وجواالت

394 حبس املاء 

231حبس املدعي للعني 

121 حبس ريع وقف

286/ 289/ 291حبس مدة كافية

حبوب حمظورة
 /916 /915 /912 /911 /910 /909 /906
 /944 /922 /921 /920 /919 /918 /917

945

430حجب املعرتض للمنهي 

225/ 402/ 403حجز حتفظي 

1076حدث دون سن التكليف
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

989 حدوث تلفيات وأرضار 

756/ 758 حرابة

1066 حرق سيارة 

258 حسم قيمة العيوب

حشيش
 /907 /899 /898 /897 /896 /895 /894
 /931 /930 /929 /928 /927 /914 /913

935 /934 /933 /932

904/ 908/ 923/ 924/ 925/ 926/ 936 حشيش وحبوب حمظورة

165/ 166/ 437حصة إرثية 

461حرص أصول الوقف ومستحقيه

247حرص عيوب التنفيذ 

حرص ورثة 
 /430 /429 /407 /406 /405 /404 /378

538 /436 /435 /434 /433 /432 /431

حضانة

 /670 /668 /667 /666 /664 /663 /662
 /676 /675 /674 /673 /672 / /671

 /684 /683 /682 /681 /680 /679 /678
677 /669 /665

674/ 673حضانة األم البنتيها

662حضانة األم لغري املميز
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

701حضانة األم لالبن 

655/ 702حضانة األم لألوالد 

670حضانة األم للرضيع

564/ 565/ 567/ 569 حضور اخلاطب

796حضور بقصد ممارسة الفاحشة

765حضور رجل األمن

473حفظ ثمن احلكر يف بيت املال

491/ 492/ 495/ 512/ 514حفظ ثمن العقار

494حفظ ثمن الوقف

38حفظ مال القارص

493حفظ مبلغ التعويض

318/ 320/ 328حفظ موجودات العقار

418/ 419/ 422حفظ نصيب الغائب

688 حق اختيار مكان اإلقامة 

1125حق آدمي 

768حق الدائن يف مالزمة املدين

13/ 314حق الرجوع عىل البائع

724/ 726/ 728/ 740 حق الرجوع عىل العاقلة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

136/ 137حق الرجوع عىل الغار

151/ 152/ 153/ 156/ 738حق الرجوع عىل املكفول 

737 حق الرجوع عىل عاقلة املتسبب

1128حق الطعن أمام حمكمة االستئناف

حق خاص

 /753 /748 /716 /709 /708 /707 /705
 /1021 /805 /771 /770 /769 /767
 /1100 /1098 /1097 /1094 /1042

1103 /1102 /1101

1069حق طلب اليمني بعد البلوغ

859حق طلب يمني النفي

 حق عام

 /749 /714 /713 /712 /711 /710 /706
 /758 /757 /756 /755 /754 /752 /750
 /772 /766 /765 /764 /763 /762 /760
 /852 /850 /747 /742 /778 /774 /773

 /1002 /988 /987 /861 /860 /857
 /1007 /1006 /1005 /1004 /1003
 /1012 /1011 /1010 /1009 /1008
 /1022 /1017 /1016 /1014 /1013
 /1084 /1067 /1060 /1058 /1056

1020 /1104 /1093 /1092 /1091
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

حق عام وخاص
 /815 /777 /776 /775 /759 /715 /704

 /1064 /992 /853 /845 /843 /841
1090 /1083

426حقوق املورث من جهة عمله

603حقيقة الطالق وقوعه ال اليمني

428حكم أجنبي بإثبات التنازل 

729حكم بأقل التقديرات

914حكم بالسجن واجللد 

900حكم بالقتل تعزيرا

707/ 708/ 709حكم بالقتل قصاصا

474حكم بإمضاء القسمة

401حكم ببطالن املزاد وإعادته

414/ 415/ 416/ 500حكم ببيع العقار 

409/ 410/ 411/ 413حكم ببيع العقار باملزاد

180حكم بتصفية رشكة

360حكم بثبوت تزوير

1083حكم بحد القذف للحق اخلاص
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

حكم بحد املسكر

 /875 /874 /873 /872 /871 /817 /752
 /892 /881 /880 /879 /878 /877 /876
 /927 /926 /924 /910 /907 /903 /893
 /934 /933 /932 /931 /930 /929 /927

1073 /992 /936

779/ 780حكم بحد زنا البكر 

حكم بحضانة األم لبنتيها حتى 
زواجهام

672

316حكم بفرز نصيب املشرتي

520حكم بفسخ الوالية

426 حكم بقسمة املبلغ بني الورثة

647حكم بنفي نسب البنت

حكم حضوري

 /67 /52 /37 /23 /22 /21 /20 /11
 /198 /182 /107 /96 /93 /91 /78 /77

 /569 /565 /412 /286 /307 /209 /199
 /697 /695 /661 /656 /632 /581 /576

747 /703

677/ 1018/ 1149 حكم سابق

405حكم عىل قارص

615/ 614حكم عىل قارص عقال
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 حكم غيايب

 /124 /79 /66 /35 /32 /28 /26 /25
 /186 /170 /160 /159 /156 /154 /153
 /255 /253 /246 /245 /213 /211 /210
 /321 /320 /319 /318 /290 /266 /256
 /418 /366 /329 /328 /324 /323 /322
 /616 /612 /594 /589 /577 /570 /561
 /622 /621 /621 /620 /619 /618 /617
 /673674 /670 /663 /625 /624 /623

742 /728 /422 /690

1/ 305حكم ال يفيد التملك

حكم لألم باحلضانة
 /678 /676 /675 /667 /666 /665 /664

/681 /680 /679

457حكم للمدعي بسكن العقار

21/ 28حلف املبارش للعقد

863حلف اليمني املردودة 

556حلول القارص حمل مورثه 

192حلول الورثة

27/ 152/ 154/ 158حلول بعض األقساط

779/ 783/ 785محل سفاح 

1081محل سكني لغرض سيِّئ
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

137/ 288حواالت مرصفية 

162/ 163حوالة 

174حوالة عىل غلة وقف

149/ 170/ 361 حوالة مرصفية 

908حيازة 

954/ 958 حيازة أدوات رسقة

910حيازة احلشيش

978 حيازة أوراق سحر وشعوذة

792 حيازة أوراق ميرس

937حيازة بقصد الرتويج

893حيازة بقصد الرتويج واالستعامل

903حيازة حشيش ومسكر

979/ 986 حيازة طالسم

985حيازة طالسم وأدوات شعوذة

306 حيازة لألرض مدة طويلة

حيازة خمدرات

 /921 /920 /919 /918 /917 /916 /915
 /928 /927 /926 /925 /924 /923 /922
 /935 /934 /933 /932 /931 /930 /929

940 /939 /938 /937 /936



224

2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

     حيازة مسكر
 /882 /879 /878 /877 /876 /874 /873

890 /887 /886 /885 /884 /883

 حيازة مواد إباحية
 /1088 /832 /824 /806 /804 /802

1087 /1086

823حيازة وإرسال مواد إباحية

567خاطب غري سعودي

643 خروج من بيت الزوجية

240خطاب بمقدار املنفذ

829/ 831/ 833/ 834/ 835/ 836/ 837خطف 

696 خالف عىل مكان الزيارة

591/ 592خلع 

591خلع مقابل النفقة املاضية

348خلو السجل من توقيع القايض

539 خلو املرأة من املوانع 

 خلوة حمرمة
 /980 /891 /870 /825 /796 /787 /782

826 /1077

57خيار العيب 

234 اخليار للمشرتي حال البيع
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

  خيانة األمانة 
 /1005 /1004 /1003 /1002 /520

 /1010 /1009 /1008 /1007 /1006
1138 /1014 /1013 /1012 /1011

970/ 973 داخل احلرم املكي

971 داخل احلرم النبوي

داخل النطاق العمراين
 /343 /342 /341 /340 /339 /338 /310

354 /352 /350 /347

948/ 949/ 1081/ 1082دخول منزل

831/ 834/ 835/ 894/ 923/ 930 درء احلد 

983/ 987 درء احلد بالشبهة 

788/ 783درء حد الزاين املحصن

781/ 782/ 784/ 786/ 785 درء حد الزنا 

980/ 985درء حد السحر

948/ 956/ 971/ 972/ 974 درء حد الرسقة

882 درء حد املسكر

دعارة
 /796 /795 /794 /893 /792 /791 /790

800 /799 /798

1150 دعوى إعسار
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 دعوى ضد حدث
 /1045 /1032 /1030 /989 /813 /763

1069

1112دعوى ضد عامل 

8دعوى ضد قارص

726دعوى ضد قارص عقال

770 دعوى ضد معلمة 

دعوى عىل غري ذي صفة 
 /1114 /113 /1112 /1105 /1111

 /1107 /1106 /1118 /1117 /1115
1146 /1108 /1109

311/ 1111دعوى عىل من بيده العني

658/ 1119/ 1120/ 1123دعوى غري حمررة 

1130دعوى فسخ نكاح 

دعوى كيدية 

 /1093 /1092 /1091 /1090 /113
 /1098 /1097 /1096 /1095 /1094
 /1103 /1102 /1101 /1100 /1099

1104

1111دعوى متعلقة بعني عقار

24دعوى مستقلة باألتعاب

44 دعوى مستقلة بالعمولة والرسوم
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1154 دعوى مستقلة عن اإلهناء 

1124دعوى مقلوبة 

1146دعوى ناشئة عن تعيني مصٍف

249دفع أتعاب اخلبري

173دفع أتعاب املحاماة

254 دفع أجرة املحكم

253/ 255 دفع الرشط املعدل 

1111دفع الرشيك ببيع نصيبه 

1146 دفع املصفي بعدم االختصاص 

504 دفع الويص برجوع املويص 

دفع أن أجرة الوقف مقدرة من 
املحكمة

447

532 دفع بأحقية بالوالية 

1058 دفع بإرسال رسائل نصح

393دفع بإزالة الرضر

332 دفع باستحقاق الوقف 

244 دفع باستحقاق غرامة تأخري

358دفع باستمرار الزوجية
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

574 دفع باشرتاط عدم الرد

1012دفع باالتفاق مع رب العمل

162دفع باإلجارة 

326دفع باإلخالء سابقا

82 دفع باإلصابة بخرف مبكر 

4/ 130/ 595/ 596 دفع باإلكراه

 دفع باإلكراه

 /786 /782 /781 /596 /595 /130 /4
 /897 /895 /833 /831 /812 /804 /800
 /1011 /1009 /1001 /954 /951 /900

1076 /1038

783/ 784/ 785دفع باإلكراه عىل الزنا 

89دفع بالتأخر يف الوفاء 

63/ 250 دفع بالتأخر يف سداد األقساط

15/ 161/ 184/ 208 دفع بالتسليم

138 دفع بالتعرض لالحتيال 

141دفع بالتعرض للرسقة

401 دفع بالتغرير 

29 دفع بالتقسيط

268 دفع بالتنازل عن احلقوق املالية
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

580/ 582/ 583 دفع بالتنازل عن بعض املهر

630دفع بالتوبة

36 دفع بالتوقيع عىل بياض 

84 دفع بالتوكل يف قبض املال

979 دفع باجلهل بالتحريم

44 دفع باجلهل بالعيب

163 دفع باحلوالة

87/ 197 دفع باخلسارة 

430 دفع باخلصومة مع الشاهد

705/ 706دفع باخلطأ 

596 دفع باخلطأ يف الكتابة

948 دفع بالدخول عن طريق السطح

709دفع بالدفاع عن النفس

787دفع بالزواج 

19/ 30دفع بالسداد

ْكر  599دفع بالسٌّ

649دفع بالشك يف نسب

164 دفع بالصلح سابقا
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

708/ 747/ 767دفع بالصيالة

220دفع بالعجز عن العمل

610 دفع بالعلم قبل العقد 

16دفع بالغرر 

598 دفع بالغضب الشديد 

33دفع بالكفالة

841 دفع بالكيدية 

600/ 606/ 609 دفع باملراجعة يف العدة

777/ 1064دفع باملرض النفيس

180/ 281 دفع باهلبة 

193/ 1113/ 1114/ 1115/ 1116دفع بالوساطة 

49 دفع بالوكالة يف العقد

282دفع بأن اهلبة مرشوطة

704/ 820/ 894 دفع بانتفاء القصد

221 دفع بإهناء عالقة العمل

225دفع ببطالن العقد 

406دفع ببطالن نكاح

405دفع ببينونة من املورث 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

243 دفع بتأخر التنفيذ 

729دفع بتجاوز إشارة صفراء

327 دفع بتجهيز املأجور

207 دفع برتميم العقار

251 دفع بتسبب املدعي 

267دفع بتسلم املبلغ للمتاجرة به

428دفع بتسلم حقوق الرتكة

1027دفع بتشييع جنائز

689 دفع بترضر البنت

90دفع بترضر الطرفني 

476 دفع بتعمري الوقف من غلته

260دفع بتغيري االتفاق 

675 دفع بتنازل األم عن احلضانة

173دفع بتوثيق التسليم بشيك

654 دفع بتوفري ملحق مستقل

20دفع بجهل باقي األقساط

 دفع بحاجة إىل السكن يف عقار 
تركة

411
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

338/ 339/ 340/ 342/ 343دفع بحداثة اإلحياء

714دفع بحصول نوبة رصع 

228 دفع بحق املستأجر يف االنتفاع

83 دفع بدعوى اإلعسار 

672 دفع بزواج األب

679 دفع بزواج األم 

868دفع بسبق التعزير

743 دفع بسبق التنازل 

119دفع بسبق الفصل يف الطلبات

563دفع بسبق انسحاب اخلاطب

85دفع بسداد القرض

993دفع برسقة السيارة

1011دفع برسقة املبلغ

389 دفع برسيان عقد إجارة

 دفع بسقوط الدية بحكم 
القصاص 

717

592/ 640/ 642/ 641 دفع بسوء العرشة

867/ 1048 دفع بصحة االهتام
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1036/ 1037/ 1038 دفع بصحة البالغ

1084دفع بصحة اخلرب 

1039/ 1099 دفع بصحة الشكوى 

150دفع بصدور حكم ضد املشرتي 

1054 دفع بصدوره يف جملس القضاء

7/ 86/ 155/ 332 دفع بصورية العقد

34 دفع بضامن املشرتي 

454/ 456دفع بطبقية الوقف 

1059دفع بطبيعة العمل 

404دفع بطالق املورث هلا 

645دفع بطالقها بالثالث

576/ 588 دفع بطلب املدعية للطالق 

575دفع بطلب والدة املدعية تطليقها

815دفع بظن انتفاء الزوجية 

1062 دفع بعدم ابتداء اإليذاء 

1127/ 1126/ 1128/ 1138دفع بعدم اختصاص املحكمة 

دفع بعدم استحقاق الغائب لغلة 
الوقف

455
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

584 دفع بعدم استحقاق املهر للفساد

241/ 277 دفع بعدم إكامل العمل 

350 دفع بعدم اإلحياء 

220/ 222/ 290/ 363 دفع بعدم االختصاص

1153دفع بعدم االختصاص املكاين 

231 دفع بعدم االستحقاق 

80 دفع بعدم االنتفاع

646دفع بعدم اإلنفاق

502 دفع بعدم التقصري

579دفع بعدم الدخول 

185/ 275/ 396 دفع بعدم الصفة 

385دفع بعدم الرضر

73 دفع بعدم العلم بالرشاكة 

38 دفع بعدم العلم بالقصور

333 دفع بعدم العلم باملستحقني

883/ 887دفع بعدم العلم باملضبوط

39 دفع بعدم الغبن

591 دفع بعدم القدرة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

453دفع بعدم انطباق رشط الواقف 

682 دفع بعدم تأثري زواج األم

214 دفع بعدم جتديد العقد

604دفع بعدم حتقق رشط

1028 دفع بعدم ترديد اهلتافات 

206 دفع بعدم تسلم العني

195 دفع بعدم تصفية األرباح

273 دفع بعدم متام البيع

183 دفع بعدم متلك األرض

88 دفع بعدم حلول األجل

51 دفع بعدم رشعية البيع 

334 دفع بعدم صحة البيع 

562/ 566دفع بعدم صالح اخلاطب

662دفع بعدم صالحية األب

522دفع بعدم صالحية املدعي

844 دفع بعدم قصد القذف

608 دفع بعدم قصد إيقاع الطالق

442دفع بعدم مبارشة اإلرشاف
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

725 دفع بعدم مبارشة الصدم 

1017دفع بعدم معرفة مصدر اإليداع

395 دفع بعدم وجود موقف

611دفع بعلم املدعية قبل النكاح 

41 دفع بفحص املشرتي للمركبة

54/ 55 دفع بفسخ العقد 

369دفع بفسخ وكالة املدعي

710دفع بقتل املجني عليه لنفسه

292 دفع بقرابة الشهود

942/ 943دفع بقصد االستعامل

359دفع بقصد االستغالل

944دفع بقصد التعاطي

750دفع بقصد الدفاع عن النفس

828/ 1089دفع بقصد الزواج

1067دفع بقصد املعاتبة

602/ 603دفع بقصد املنع

302 دفع بكون األرض بيضاء

192 دفع بكون األرض موقوفة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

425 دفع بكون التنازل مرشوطًا

388 دفع بكون احلي جتاريًا

60 دفع بكون املبلغ أجرة عقار

59 دفع بكون املبلغ تسوية حسابات

146/ 202 دفع بكون املبلغ ثمن مبيع 

 دفع بكون املبلغ رأس مال 
مضاربة

87 /86

3/ 172/ 181/ 191 دفع بكون املبلغ مقابل دين

142 دفع بكيدية الدعوى

768دفع بمحاولة استيفاء دين 

145/ 217 دفع بمخالفة رشوط العقد

1031دفع بمراجعة جهة حكومية

664دفع بمرض األم النفيس

391دفع بمسؤولية املستأجر

866دفع بمقابلة السب

304/ 306دفع بملكية األرض

9 دفع بمامطلة املشرتي

257دفع بموافقة املدعي
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

559دفع بموافقة الويل

712دفع بوجود خلل فني 

696 دفع بوجود ذكور بالغني

292 دفع بوجود راتب

1052دفع بوجود سبب معترب

242دفع بوجود عيوب 

6/ 222 دفع بوجود خمالصة

424 دفع بوقفية العقار

5/ 6دفع عربون للبائع 

534دفع وكيل القارصة بأهليتها 

139دفوع حمتملة

709 دالالت إرادة القتل

39/ 46 داللة الرضا باملبيع

610/ 639داللة عىل الرضا 

270/ 273 داللة عىل عقار 

271 داللة عىل مرشوع

754 دهس وتسبب يف إصابة

296/ 297ديات منافع
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

800دياثة وتسرت

دية 

 /723 /722 /721 /720 /719 /718 /717
 /730 /729 /728 /727 /726 /725 /724
 /737 /736 /735 /734 /733 /732 /731

744 /743 /742 /741 /740 /739 /738

721/ 727/ 728/ 735 دية امرأة مسلمة

294/ 295 دية قتل خطأ 

70/ 163/ 289/ 290/ 291/ 293/ 298 دين 

44/ 106 رأي اخلرباء 

633/ 730 رأي اخلبري غري ملزم

1045رجل أمن 

1022رجوع األم عن الشكوى

6رجوع املدعي عن الرشاء 

160/ 161رجوع عىل املكفول

رجوع عن إقرار
 /823 /797 /789 /788 /787 /784 /783
 /957 /956 /930 /928 /923 /894 /829
1009 /985 /983 /980 /974 /973 /959

719/ 1045رجوع عن شهادة

285رجوع يف هبة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

488رخصة بناء

210 رخصة ملكية

229/ 230رد األجرة 

517 رد االعتبار من سابقة مسكر

رد الدعوى

 /53 /50 /48 /46 /39 /18 /15 /13 /5
 /82 /75 /73 /72 /68 /64 /62 /56 /54

 /119 / /114 /112 /111 /108 /104
 /135 /134 /133 /126 /123 /121 /120
 /177 /168 /149 /148 /143 /140 /139

 /200 /185 /184 /183 /179 /178 /
 /226 /225 /224 /219 /215 /204 /201
 /264 /263 /262 /238 /237 /232 /228
 /306 /288 /285 /284 /282 /280 /273
 /395 /394 /393 /363 /362 /336 /333
 /499 /460 /456 /453 /428 /424 /403

/571 /519 /518 /517 /504 /502
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

رد الدعوى

 /644 /638 /602 /590 /587 /583 /573
 /677 /676 /669 /662 /651 /650 /646

 /710 /691 / /688 /687 /684 /683
 /853 /841 /838 /770 /765 /762 /716
 /869 /868 /867 /864 /861 /860 /859
 /1020 /1018 /1016 /1014 /946 /890

 /1050 /1042 /1035 /1025 /1023
 /1070 /1066 /1063 /1060 /1059
 /1103 /1102 /1101 /1099 /1097
 /1115 /1113 /1110 /1107 /1104

1143 /1136 /1118 /1116

202رد الدعوى لسبق الفصل فيها

44رد السيارة للبائع

257رد املدفوع من القيمة 

1015رد املضبوطات

53 رد املقبوض بعقد فاسد

29/ 37/ 203 رد اليمني 

863 رد اليمني عىل املدعي 

248/ 258 رد باقي املبلغ املدفوع

6رد جزء من العربون صلحًا
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

18 رد شهادة الفاسق 

758ردُّ طلب إقامة حد احلرابة

949 رد طلب إقامة حد الرسقة

847رد طلب إقامة حد القذف 

806رد طلب اإلدانة بالشذوذ

رد طلب اإلدانة بالقيادة حتت 
تأثريه

880

734 ردُّ طلب اإللزام باألرش

879/ 942رد طلب التعزير للتسرت

829/ 833/ 836/ 837ردُّ طلب احلد 

743 ردُّ طلب الدية وأرش اجلناية

911/ 912/ 913 رد طلب السجن

889رد طلب الغرامة اجلمركية

812رد طلب القتل 

799/ 903/ 905/ 937 رد طلب املصادرة

534رد طلب املعرتض

430/ 463رد طلب املنهي

823رد طلب حد الردة



243

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

843 رد طلب حد القذف 

715رد طلب دية اجلنني

944/ 945 رد طلب مصادرة

756 رد طلبات املدعي العام

397رد قرض مع هامش ربح

145/ 146/ 147/ 148/ 149/ 1107رد مبلغ 

140/ 141/ 142/ 143/ 144رد خمتلس

 رد مرسوق 
 /134 /133 /132 /131 /130 /129 /128

139 /138 /137 /136 /135

 رسالة جوال
 /1057 /815 /1048 /841 /601 /600

1058

285رسوم دراسية 

44 رسوم نقل امللكية

464/ 467/ 496 رصد رشط الواقف

679/ 680/ 681رضا زوج باحلضانة

42 رىض باملبيع 

145رعاية ملتقى 

860 رفض إبراز اهلوية 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1128رفض الدفع 

573رفض الزواج من األكفاء

642رفض الزوج رد املهر

640 رفض الزوج للكشف الطبي 

176/ 269 رفض العمل 

رفض املدعى عليها السفر 
باملحضون

691

586رفض املدعى عليها رد املهر

655/ 694رفض املدعية

 رفض الويل التزويج
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

572 /569 /573 / /573 /570 /568

411رفض بعض الورثة

389 رفض فسخ العقد

 رفض يمني املدعى عليه
 /139 /135 /134 /133 /131 /111 /64

 /234 /226 /224 /221 /183 /143 /140
1100 /859 /417 /336 /306 /272

 رفض يمني املدعي
 /101 /92 /84 /59 /34 /30 /19 /4

708 /675 /260 /220 /180

502 رفض يمني الناظر
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

103/ 708/ 839/ 1068رفض يمني النفي 

168/ 587 رفض يمني الورثة

178/ 179/ 177رفض يمني الوكيل

521رفض يمني الويل

670 رفع الرضر عن املحضون 

310رفع يد املتداعيني

778/ 757رمي باحلجارة

1062رمي نفايات أمام املنزل

89رهن

زنا 
 /785 /784 /783 /782 /781 /780 /779

789 /788 /787 /786

680/ 681/ 682/ 700 زواج األم

679  زوال املانع 

658 زوجة مطلقة

654/ 656/ 657/ 661زوجة وأوالد 

397 زيادة ربوية حمرمة

205 زيادة عن الرشط

346 زيادة يف املساحة 



246

2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

زيارة أوالد 
 /695 /694 /693 /692 /691 /690 /689
 /702 /701 /700 /699 /698 /697 /696

703

904/ 906سابقة ترويج

517سابقة تعاطي مسكر

1074 سابقة مسجلة

 سابقة مماثلة 

 /831 /822 /805 /798 /797 /758 /755
 /952 /949 /947 /943 /939 /872 /836

 /1020 /968 /965 /957 /956 /954
1072 /1071 /1039

988 سب الدين

987 سب الذات اإلهلية

850سب صحايب

867سب واهتام يف مذكرة دفاع

854سب وحتقري

863/ 868سب وهتديد

761/ 851/ 853/ 855/ 857/ 866/ 869سب وشتم 

852سب وشتم رجل أمن

858سب وشتم وهتديد
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1064سب وقذف برسائل جوال

856/ 862/ 1069سب ولعن 

126 سبب خارج عن الطرفني

71 سبب خارج عن العقد

90 سبب حمتمل 

707سبق إثبات اإلدانة 

1024سبق أخذ التعهد 

242سبق ارتضاء الطرفني له

1103سبق إقامة دعوى قضائية

1148سبق إقامة دعوى كيدية

177 سبق اإلبدال 

728 سبق اإلدانة يف احلق العام

958سبق اإلقرار أمام جهة القبض

332/ 335/ 361 سبق اإلقرار بصحته
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 سبق اإلقرار حتقيقًا

 /784 /783 /782 /781 /776 /760 /759
 /814 /812 /800 /797 /789 /788 /786
 /835 /834 /833 /832 /831 /825 /823
 /964 /959 /954 /951 /905 /903 /837

 /1001 /986 /985 /975 /973 /972
 /1038 /1021 /1011 /1009 /1008

1080 /1076 /1041 /1028 /1027

304 سبق الفصل يف النزاع 

197سبق املخالصة عىل مبلغ

563 سبق املوافقة عىل خاطب ثم رده

167 سبق تسلم التعويض

517/ 522سبق ثبوت صالحية الويل

447 سبق رضا املدعي باألجرة 

1146سبق صدور حكم 

717سبق صدور حكم بالقصاص

668/ 671 سبق صدور حكم لألم 

533 سبق فسخ نكاح

627سجن الزوج
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

سحر
 /984 /983 /982 /981 /980 /979 /978

986 /985

160/ 161سداد الكفيل

24/ 152 سداد املؤجل عند حلوله 

رسقة

 /952 /951 /950 /949 /948 /947 /946
 /959 /958 /957 /956 /955 /954 /953
 /966 /965 /964 /963 /962 /961 /960
 /974 /973 /972 /971 /970 /969 /967

982 /977 /976 /975

948رسقة أجهزة

968رسقة أغنام من حظرية مواطن 

961رسقة غري حدية 

1040 رسقة كفيل

949/ 1045رسقة مبلغ مايل 

948/ 960/ 974رسقة من غري حرز
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 رسيان مفعول الصك

 /468 /467 /465 /440 /418 /415 /413
 /480 /479 /478 /477 /472 /471 /469
 /492 /491 /485 /484 /483 /482 /481
 /513 /512 /509 /505 /495 /494 /493
 /544 /543 /542 /541 /540 /515 /514
 /551 /550 /549 /548 /547 /546 /545
 /507 /464 /461 /555 /554 /553 /552

558

527/ 535/ 536/ 674سفر باألوالد خارج البالد

691السفر باملحضون إىل بلد األب

40/ 42/ 46/ 47/ 610 سقوط اخليار 

585سقوط حق املدعي

638سكن الزوجة مع أهلها 

687  سكن أوالد املرأة معها

457 سكن عقار موقوف 

684 سكن حمضونة مع ذكور بالغني

457سكنى املحتاج من الذرية 

15/ 178/ 312سكوت املدعي مدة طويلة

756سلب أموال 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 سامع الدعوى غيابيا 

 /35 /32 /28 /26 /25 /23 /22 /21 /11
 /124 /107 /78 /77 /67 /66 /65 /37

 /213 /211 /210 /209 /198 /186 /170
 /322 /321 /320 /319 /318 /246 /245
 /418 /386 /366 /329 /328 /324 /323

728 /690 /589 /422

1150 سند تنفيذي

1124سندات ألمر املدعى عليه

سوء عرشة
 /635 /634 /633 /631 /630 /629 /617

612 /627 /637 /636

969 سوابق

523سوابق جنائية

915 شبهة ترويج

927شبهة تسرت 

928/ 930 شبهة تعاطي 

937/ 942/ 943 شبهة قصد الرتويج

803/ 806/ 807/ 808/ 809/ 810/ 811شذوذ جنيس 

333 رشاء منفعة

3 رشاء نصيب الرشيك
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 رشاكة

 /184 /183 /182 /181 /180 /73 /4 /3
 /192 /191 /190 /189 /187 /186 /185
 /199 /198 /197 /196 /195 /194 /193

1137 /1136 /1129 /202 /201 /200

545 رشاكة بالنصف أرضًا وبناء

1119رشاكة يف أرض

412 رشاكة يف عقار

 رشب مسكر
 /875 /874 /873 /872 /871 /752 /628
 /883 /882 /880 /879 /878 /877 /876

1073 /992 /969

224رشط إذن مالك

229 رشط استخراج ترصيح

362 رشط اسرتداد احليازة

177رشط اإلبدال ملرة واحدة

214رشط اإلخطار املسبق

458رشط االنتساب للواقف 

215رشط الرتايض يف العقود

205/ 253/ 255 الرشط اجلزائي

281رشط الزواج
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

643 رشط السكن مع األهل

652 رشط املصلحة يف الدعوى 

638رشط باطل

449رشط جائز 

238رشط جزائي

58رشط صحيح 

277رشط عدم سقوط األتعاب

58/ 158/ 234/ 638/ 1152رشط يف العقد 

574رشط مرتبط بالعقد 

184رشكة عنان

180/ 188رشكة غري مسجلة

1144رشكة مرصفية

641/ 646رشوط للزوجة

958رشوع 

275رشوع يف الرتافع 

909 رشوع يف ترويج 

964رشوع يف رسقة 

865 رشوع يف رضب
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

748/ 749 رشوع يف قتل

1064 شطب دعوى احلق اخلاص

264/ 265 شفعة 

652 شك يف نسب االبن

1091شكوى ضد رجل أمن

1092شكوى ضد موظف عام

109 شكوى عاملية

1098/ 1099 شكوى جلهة حكومية

1095 شكوى موكل ضد وكيله

221/ 287 شهادات غري موصلة 

1125شهادة 

2شهادة ابن ألبيه

28 شهادة أجري خاص

17 شهادة أحد الورثة

شهادة أقارب بعدم صالحية 
املدعي 

522

621شهادة األصول للفروع
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

شهادة الفرقة القابضة
 /810 /808 /807 /802 /800 /795 /792

 /1024 /986 /982 /981 /823 /814
1089

شهادة املستحقني بعدم صالحية 
الناظر

448

1093شهادة أمام جهة التحقيق

166/ 651شهادة باالستفاضة 

523 شهادة بصالحية املدعية

719شهادة بقطع اإلشارة 

644شهادة رجل وامرأة 

1018/ 1019/ 1051شهادة زور 

 شهادة شاهد 

 /904 /892 /882 /865 /840 /812 /801
 /998 /996 /972/ 969 /946 908 /907

 /1086 /1068 /1058 /1053 /1021
1092

539شهادة شاهدين
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

شهادة شهود عدول

 /68 /56 /36 /21 /11 /10 /8 /5 /3 /2
 /162 /136 /121 /91 /87 /77 /75

 /198 /190 /189 /188 /187 /170 /166
 /274 /271 /245 /214 /213 /206 /199
 /292 /291 /290 /286 /283 /280 /276
 /299 /298 /297 /296 /295 /294 /293
 /319 /318 /315 /309313 /302 /300

 /338 /335 /329 /328 /324 /322 /320
 /345 /344 /343 /342 /341 /340 /339
 /354 /353 /352 /351 /349 /347 /346
 /387 /382 /377 /375 /374 /366 /359
 /429 /421 /419 /416 /414 /405 /404

/436 /435 /434 /433 /432 /431
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

شهادة شهود عدول

 /447 /445 /443 /441 /440 /439 /437
 /464 /462 /461 /458 / /457 /448

 /472 /471 /469470 /468 /467 /465
 /481 /480 /479 /478 /477 /476 /475
 /488 /487 /486 /485 /484 /483 /482

 /493 /492 /492 /491 /490 /489
 /505 /498 /497 /496 /495 /473494

 /515 /514 /513 /512 /511 /510 /507
 /532 /531 /530 /509 /529 /527 /526
 /540 /538 /537 /536 /535 /534 /533
 /548 /547 /546 /545 /544 /542 /541
 /555 /554 /553 /552 /551 /550 /549
 /565 /562 /561 /560 /558 /557 /556
 /589 /583 /570 /569 /568 /567 /566
 /622 /620 /619 /618 /616 /607 /594
 /430 /682 /673 /648 /625 /624 /623

/626 /617 /559 /543 /508 /506

82شهادة عىل إقرار املورث

771/ 776/ 806/ 971/ 973/ 974 شهادة غري موصلة

شهادة لدى جهة التحقيق
 /1075 /1074 /1045 /995 /988 /751

1081
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

850شهادة لدى جهة القبض

364 شهادة ميالد

432 شهادة وفاة

74/ 81/ 360/ 362/ 363/ 403/ 1151 شيك 

361 شيك فارغ 

56شيك مصدق

361/ 403شيكات أداة وفاء مستحق األداء

54 شيكات بدون رصيد

146صحة التوقيع

صداق 
 /580 /579 /578 /577 /576 /575 /574
 /587 /586 /585 /584 /583 /582 /581

960صدم سيارات

808/ 876/ 940/ 941/ 998/ 999/ 1000 صدم مركبة أمنية

718 صدمة كهربائية

صدور احلكم األجنبي قبل نفاذ 
نظام التنفيذ 

1139

1016 صدور حكم أجنبي باإلدانة 

702صدور حكم بالزيارة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

753/ 805 صدور حكم يف احلق العام

1019صدور حكم هنائي 

صدور حكم هنائي بشأن إعادة 
تقدير التعويض

1131

1128صدور قرار املحكمني 

422رصف التعويض

رصف النظر

 /69 /57 /55 /47 /43 /42 /40 /38 /6
 /115 /113 /110 /109 /103 /90 /71

 /165 /147 /142 /127 /125 /118 /117
 /265 /229 /227 /221 /216 /214 /167
 /279 /278 /276 /272 /270 /269 /268
 /325 /317 /312 /311 /303 /302 /287
 /343 /342 /340 /339 /338 /337 /334
 /369 /368 /360 /355 /353 /350 /345
 /423 /417 /408 /404 /399 /391 /390
 /516 /503 /451 /449 /447 /444 /442
 /588 /586 /585 /572 /524 /522 /521

/658 /653 /652 /639 /610



260

2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

رصف النظر

 /771 /748 /718 /682 /671 /668
 /852 /8498851 /846 /845 /842 /821
 /1045 /1036 /1022 /1019 /988 /987

 /1055 /1054 /1052 /1051 /1047
 /1095 /1091 /1071 /1069 /1068
 /1109 /1108 /1106 /1105 /1100
 /1117 /1115 /1114 /1112 /1111
 /1126 /1124 /1123 /1121 /1119
 /1131 /1130 /1129 /1127 /1120
 /1137 /1135 /1134 /1133 /1132
 /1144 /1142 /1140 /1139 /1138
 /1149 /1148 /1147 /1146 /1145

1154 /1153 /1152 /1150

787رصف النظر عن إقامة احلد

432 رصف النظر عن اإلهناء

778رصف النظر عن التعزير

532رصف النظر عن املعارضة

506رصف ثلث الوصية يف أعامل اخلري

505رصف غلة الوصية يف أعامل اخلري 

692 صغر سن املحضون
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

صفة
 /1109 /1108 /1107 /1106 /1105
 /1114 /1113 /1112 /1111 /1110

1118 /1117 /115

767صفع عىل الوجه 

433صك إثبات غيبة

379 صك إذن رشاء

424صك الوقفية

355 صك متلك أنقاض  

268 صك خلع سابق للدعوى 

577صك طالق 

صك ملكية 

 /322 /321 /308 /305 /304 /184 /57
 /465 /440 /369 /367 /329 /328 /326
 /477 /472 /471 /468 /467 /464 /461
 /484 /483 /482 /481 /480 /479 /478
 /505 /495 /494 /493 /492 /491 /485
 /540 /515 /514 /513 /512 /509 /507
 /547 /546 /545 /544 /543 /542 /541
 /554 /553 /552 /551 /550 /549 /548

555

408 صك ملكية غري صالح لإلفراغ 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

381/ 500/ 519 صك وصية 

458صك وقفية سابق للمنع 

165 صك وكالة بالتنازل 

صك والية
 /376 /375 /374 /373 /372 /225 /69
623 /615 /613 /523 /379 /378 /377

371صكوك والية ووكالة 

314صكني عىل أرض واحدة

532صالحية األم للوالية

445صالحية املرشح للنظارة

534صالحية املنهية للوالية

508 صالحية الويص

610صلح بعد معرفة العيب 

591 صلح بني الزوجني 

744صلح بني الطرفني

277صلح خارج املحكمة

450صلح سابق بني النظار 

634صلح سابق فيه إهبام

677 صلح عىل احلضانة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

261 صلح عىل فسخ العقد

420/ 421 صلح عىل قسمة تراٍض

196 صلح عىل مبلغ

124صيانة من طرف ثالث

136 ضالة اإلبل ال تؤخذ

392 ضخ يف مصب خملفات

839 رضب

1020/ 1021 رضب األم

 رضب الزوجة 
 /843 /777 /776 /775 /637 /636 /627

774

634رضب الزوجة وحبسها

764رضب امرأة 

765 رضب رجل أمن ومقاومته

770رضب طالبة 

756/ 759/ 760/ 761رضب وتسبب يف إصابة

762رضب وتلفظ 

633رضب وهتديد بالقتل 

763رضب ورمي بحجر
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

758رضب وسلب أموال

771رضب وشتم

753 رضب وطعن بسكني

111رضر جسدي 

391رضر من املستأجر ال من املؤجر 

395رضر مؤقت حمتمل

119رضر ناتج عن دعوى 

112رضر نفيس 

205ضعف األجرة اليومية

687/ 688ضم ورعاية

1106ضم ورعاية أم 

274ضامن الوسيط

380 ضامن مايل 

273ضامن مبلغ السعي

92الضامن يلزم املبارش

358طرد من بيت الزوج 

1طروء اإلغامء عىل البائع 

335 طريق مشرتك
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

564طعن يف دين اخلاطب وأمانته

490طعن يف مقدار التعويض

752طعن وتسبب يف إصابة

710طعنة يف الصدر 

589 طالق

688طالق املدعي ألمهام 

586طالق املدعي لزوجته 

580/ 581/ 582طالق املدعية

577/ 583/ 576/ 578/ 584طالق املدعية بعد الدخول

586طالق باختيار املدعي 

119طلبات غري مرشوعة 

159طلبات مرتبطة

طلبه إثبات كون السندات مقابل 
ثمن مبيع

1124

609 الطلقة األوىل

596/ 601/ 602/ 607/  طلقة ثالثة

594 طلقة واحدة

460طول مدة العقد 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 ظروف خمففة

 /919 /918 /917 /862 /830 /829 /813
 /928 /926 /925 /924 /923 /922 /921
 /936 /935 /934 /933 /932 /931 /929

 /1002 /979 /967 /959 /940 /938
1076

ظروف مشددة 
 /914 /905 /891 /878 /873 /825 /822

 /997 /994 /992 /970 /957 /939
1077 /1043 /1039

1060 ظهور أعراض مرض عقيل

778 ظهور أعراض مرض نفيس

849 ظهور كيدية الدعوى 

864 عبارة غري مسيئة 

 عجز عن إثبات
 /178 /173 /162 /138 /86 /57 /4

 /599 /251 /229 /222 /221 /193 /180
1036 /862 /853 /611 /675 /600

عجز عن إثبات الدفع
 /576 /455 /425 /59 /49 /34 /29 /24

661 /604 /580

293عجز عن إحضار املكفول

838/ 851/ 1071عجز عن إقامة البينة 

445عجز عن النظارة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1119عجز عن حترير دعوى

61 عجز عن تسليم املبيع

495 عجز عن تعمري أرض موقوفة

1004 عجز يف عهدة عامل

738عجزه عن إحضار املكفول

 العدة الرشعية
 /620 /618 /617 /615 /614 /613 /612
 /633 /632 /630 /629 /627 /626 /624

635 /636 /634

595/ 596/ 605/ 607 عدة الطالق

عدة بحيضة واحدة
 /631 /623 /628 /622 /619 /609 /592

637

1122عدة طلبات ال رابط بينها 

1104 عدم اتزان املدعى عليه

74عدم إمتام البيع 

1107/ 1117عدم إمتام العمل 

عدم إثبات
 /257 /169 /161 /127 /92 /85 /84

355 /326 /260 /281

895عدم إثبات الدفع 

961/ 972عدم إحراز املرسوق
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1116عدم إحضار اخلادمة يف املدة 

861 عدم إحضار شهود

119عدم اختصاص بنظر املرصوفات

1129/ 1130عدم اختصاص دويل

1150عدم اختصاص قايض التنفيذ

1149 عدم اختصاص مصدر احلكم

1152عدم اختصاص مكاين

1147/ 1148/ 1151عدم اختصاص نوعي 

عدم اختصاص والئي 

 /1134 /1133 /1132 /1131 /1127
 /1139 /1138 /1137 /1136 /1135
 /1144 /1143 /1142 /1141 /1140

1145

103عدم إدانة للحق العام 

115 عدم إذن املرهتن

706 عدم إرادة القتل

1149عدم ارتباطه باحلكم السابق

524عدم إساءة الترصف 

273 عدم استحقاق السعي عرفًا

264 عدم استحقاق الشفعة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

657/ 658 عدم استحقاق النفقة

1151عدم استيفاء رشوط صحة الشيك

269عدم اشرتاط الضامن

434عدم إضافة أب املتوىف

435عدم إضافة بنت يف الصك

436عدم إضافة شقيقي املتوىف

664 عدم إرضار بالغري

عدم اعتبار ثبوت الفقد حكاًم 
باملوت

535 /531 /530 /529 /527 /526

1023/ 1024عدم إغالق املحل 

789عدم إقامة احلد عىل املستأمن

247/ 253/ 261عدم إكامل التنفيذ 

819/ 1078عدم اإلحصان

190 عدم االختصاص املكاين

325عدم اإلذن باإلجارة 

125 عدم اإلذن يف البناء 

431عدم اإلرث فرضًا وال تعصيبًا 

692 عدم االعتداد بقرار اخلرباء
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1015 عدم اإلفصاح عن محل 

521 عدم األمانة

470عدم االنتفاع باألرض املوقوفة

 عدم اإلنفاق 
 /624 /623 /622 /620 /619 /617 /592

660 /632 /631 /626 /625

عدم البينة 

 /111 /108 /104 /86 /65 /60 /48 /37
 /181 /172 /143 /142 /134 /131 /117
 /268 /262 /244 /226 /224 /208 /191
 /442 /428 /336 /306 /281 /272 /270
 /634 /696 /639 /636 /633 /587 /503
 /813 /770 /769 /764 /762 /719 /716
 /856 /855 /849 /846 /845 /841 /839
 /950 /947 /890 /886 /885 /860 /859

 /1025 /1016 /988 /984 /978 /966
 /1063 /1050 /1047 /1042 /1035
 /1097 /1074 /1070 /1069 /1066

1101 /1100

1049/ 1096عدم البينة عىل االهتام

539عدم البينة عىل االنقطاع 

502 عدم البينة عىل الدعوى
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

559/ 1011 عدم البينة عىل الدفع

647عدم البينة عىل الزنا

710 عدم البينة عىل املدعى عليه

590عدم البينة عىل ما أنكر

890عدم التحليف يف احلقوق العامة

770 عدم التحليف مع انتفاء القرينة

235/ 385عدم الرتخيص

1052 عدم التشهري 

1059عدم الترصيح باسم املدعي

1043 عدم التعاون مع اجلهات األمنية

868 عدم التعزير

345عدم التملك بالتقادم 

122عدم اجلمع بني التعويض واألرش

594عدم اخللوة أو الدخول

39 عدم اخليار مع انتفاء التغرير 

616عدم الدخول بالزوجة

591عدم الدخول باملدعية 

404عدم الدخول واخللوة 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

776عدم الدفع بدفع مقبول 

692عدم السفر باملزور

1063 عدم الصفة

665/ 667/ 671عدم الطعن يف األم

680عدم الطعن يف األم والزوج

462عدم الطعن يف املرشح 

517عدم الطعن يف أمانة الويل 

684عدم الطعن يف صالحية احلاضنة 

594 عدم العدة

1025/ 1026عدم العذر الرشعي

72عدم العلم بالقصور العقيل

 عدم العلم برشب الزوج قبل 
العقد

628

41عدم العلم قبل الرشاء

16عدم الغرر 

610/ 640 عدم القدرة عىل اإلنجاب 

599 عدم الكفاءة يف الدين 

432 عدم الوراث فرضًا وال تعصيبًا
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

582 عدم الوفاء بالرشط

1064 عدم انتفاء املسؤولية

451عدم انطباق رشط الواقف 

596عدم انطباق رشوط اإلكراه

574عدم انعقاد العقد

571 عدم انعقاد الوالية

233عدم انفساخ اإلجارة ببيع العني

454عدم انقراض الطبقة 

645 عدم انقضاء العدة

687 عدم انقضاء عدة الوفاة

160 عدم براءة الكفيل من احلق 

430 عدم تأثري اخلصومة عىل الشهادة

227عدم تأثري العيب 

عدم تأثري انتقال األم عن البلد 
عىل احلضانة

679

629 عدم جتاوب مع احلكمني

460 عدم حتديد مدة اإلجارة 

193عدم حتديد نسبة الربح
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1121عدم حترير الدعوى 

398عدم حتقق رشوط احلوالة

821 عدم حتقق من مصدر الرسائل 

734عدم حتمل أرش اجلناية

396عدم ترخيص امللعب 

318/ 320/ 321/ 324/ 327 عدم تسليم األجرة

201 عدم تسليم األرباح

14/ 401عدم تسليم الثمن 

587عدم تسليم الصداق للمدعية 

140 عدم تسليم العهدة 

65/ 66/ 274عدم تسليم املبيع

49عدم تسليم املسلم فيه

441عدم تسمية الواقف للناظر أجرًا 

869 عدم تشويه السمعة

650 عدم تطابق البصمة الوراثية

465عدم تعطل منافع الوقف

1120عدم تعيني الوقف 

468/ 497عدم تقدم مزايد
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

659عدم تقيد املحكمة بقرار اخلرباء

312 عدم متكن من إحياء األرض

169/ 254/ 263/ 362 عدم تنفيذ االتفاق

1057 عدم توافر املسؤولية اجلنائية

951/ 955عدم توافر رشوط الرسقة

75عدم توثيق الدين 

1004عدم توريد مبلغ

531عدم توفر معلومات عن املفقود

263عدم توقيع عقد 

1106عدم توكيل املدعي 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 عدم ثبوت اإلدانة 

 /797 /796 /791 /762 /758 /755 /710
 /852 /850 /845 /829 /801 /799 /798
 /912 /898 /897 /886 /883 /861 /853
 /952 /950 /949 /947 /946 /914 /913
 /969 /968 /967 /966 /962 /957 /954
 /993 /990 /988 /983 /982 /981 /978

 /1008 /1001 /998 /996 /995 /994
 /1025 /1022 /1020 /1017 /1014
 /1040 /1038 /1037 /1036 /1033
 /1060 /1058 /4045 /1043 /1042
 /1091 /1087 /1079 /1075 /1066

1092

528 عدم ثبوت اإلهناء

910عدم ثبوت التصنيع

87/ 120/ 201/ 237/ 393عدم ثبوت التفريط أو التعدي

139عدم ثبوت التواطؤ

748عدم ثبوت الدعوى 

1062عدم ثبوت الدفع

958عدم ثبوت الرشوع 

1091عدم ثبوت الشكوى
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

234عدم ثبوت الصورية

454عدم ثبوت الطبقية

597/ 599/ 602 عدم ثبوت الطالق 

573 عدم ثبوت العضل

839عدم ثبوت القذف والسب

802عدم ثبوت القوادة 

109/ 841/ 1102عدم ثبوت الكيدية

1082عدم ثبوت سوء القصد

828عدم ثبوت قصد االستغالل

1018عدم ثبوت كذب الدعوى

1099عدم ثبوت كذب الشكوى 

522 عدم ثبوت ما خيالف الصالحية

948/ 973 عدم ثبوت موجب احلد

1015عدم ثبوت موجب املصادرة

 عدم جواز التربع من مال املوىل 
عليه

499

1125عدم جواز مضارة الشاهد 

976عدم دفع قيمة وجبة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

61عدم رىض الرشكاء

662/ 676عدم زواج األم

1139عدم رسيان النظام بأثر رجعي 

584عدم سقوط حق الزوجة يف املهر

1084/ 1125عدم سامع الدعوى 

1124عدم سامع الدعوى املقلوبة 

634 عدم صحة اإللزام بالصلح املبهم

163عدم صحة احلوالة 

1098عدم صحة الشكوى

842عدم صفة املدعي العام يف طلبه

654 عدم صالحية امللحق للسكن

523عدم صالحية الويل

717عدم قبول الدفع

721/ 776/ 805/ 905/ 951/ 964/ 975عدم قبول الرجوع عن اإلقرار

851عدم قبول اليمني يف التعزيرات

644عدم قبول شهادة

669عدم قيام مانع باألم

1014عدم كفاية األدلة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

486عدم كفاية مال الوقف

1152عدم لزوم الرشط للكفيل 

282عدم لزوم اهلبة إال بالقبض 

889عدم مالية اخلمر 

604 عدم مراجعة الزوجة

847عدم مطالبة املقذوف باحلد

632 عدم مطالبة باالنقياد 

471/ 472/ 475عدم معارضة الناظر 

عدم مالءمة قرار اخلرباء لسن 
املزور

693

466عدم مناسبة األرض

1100 عدم مواصلة الدعاوى

637 عدم موجب بعث حكمني 

682 عدم موجب سقوط احلضانة 

677 عدم موجب نقض حكم

715 عدم وجوب الدية

621عدم وجوب العدة

588عدم وجوب متعة الطالق
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

417 عدم وجود أرصدة 

149 عدم وجود تعامالت بني الطرفني

518 عدم وجود تفريط أو تعد

864عدم وجود حق يطالب به 

514عدم وجود ريع

429عدم وجود شهادة وفاة 

689 عدم وجود رضر

1109عدم وجود رضر خاص 

519 عدم وجود ما خيل باألمانة

434عدم وجود مانع من اإلرث

 عدم ورود طلب إثبات تسلسل 
نسب من جهة حكومية

653

5عدول بغري سبب رشعي

574عدول عن اخلطبة

5عدول عن الرشاء 

270عدول عن طلب اليمني

807/ 809/ 810عرض النفس لفعل الفاحشة

1111عرق نخل 



281

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1154عزل ناظر وقف

475عرش التعويض للمستحكر

500عرش عقارات تركة 

441عرش غلة الوقف

عضل
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

573 /572 /570 /569 /568

242عظم باملواد 

244 عظم دون مواد

 عقار

 /71 /61 /60 /59 /54 /39 /9 /8 /6 /4
 /283 /234 /227 /226 /213 /208 /207
 /307 /306 /305 /304 /303 /302 /301
 /314 /313 /312 /311 /310 /309 /308
 /389 /388 /387 /386 /317 /316 /315

 /411 /410 /409//408 /393 /390
 /420 /419 /416 /415 /414 /413 /412

506 /505 /498 /424 /423

1129عقار خارج اململكة 

1/ 421عقار دون صكوك

63عقار عىل اخلارطة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

542/ 543/ 544/ 546 عقار لقارص 

1146عقار مقبوض 

438/ 558/ 439عقار منزوع امللكية 

512/ 514 عقار موىص به 

عقار موقوف 
 /492 /491 /490 /472 /468 /465 /464

494 /493

507عقارات مشرتكة

417/ 418/ 421/ 428/ 557عقارات وأموال ومنقول 

591عقد النكاح 

 عقد إجيار
 /318 /307 /233 /210 /209 /203 /184
 /328 /326 /323 /322 /321 /320 /319

332

52/ 70 عقد باطل 

عقد بيع 
 /153 /151 /34 /25 /24 /23 /22 /17

306 /156 /155 /154

220/ 269 عقد شفهي 

1128/ 1140/ 1141عقد عمل 

460عقد الزم 

511/ 1115/ 1117/ 1132/ 1123/ 1133 عقد مقاولة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

240عقد من الباطن

562/ 577/ 620/ 621/ 623/ 624/ 631عقد نكاح 

406عقد نكاح خارج البالد 

611 عقم

 عقوبة تقرر من اجلهة املختصة 
 /877 /876 /715 /714 /713 /712 /711

922 /904 /879

1020/ 1021/ 1022عقوق

1077عالقة مع خادمة

707/ 708/ 709/ 710/ 754عمد عدوان 

1132/ 1133عمل جتاري 

1023/ 1024عمل وقت الصالة 

402عوض صلح 

1084عيب جوهري

43عيب حادث

611/ 615/ 629/ 612/ 613/ 614/ 629 عيب يف الزوج

585/ 639/ 610 عيب يف الزوجة 

227عيب يف املأجور

42/ 44/ 46/ 1114عيب يف املبيع
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

41/ 43/ 45/ 47 عيب قديم 

43 عيب حمتمل 

218 عيب مصنعي

41/ 45 عيب ينقص الثمن

628عيب يوجب الفسخ

248/ 249/ 258/ 259عيوب يف التنفيذ 

416/ 460/ 497 الغبطة واملصلحة

غبطة ومصلحة للقارص
 /439 /438 /421 /416 /415 /373 /372
 /555 /544 /543 /542 /541 /540 /440

744 /557 /558 /556

509/ 512/ 513/ 514 غبطة ومصلحة للوصية

515غبطة ومصلحة للوصية والقارص

غبطة ومصلحة للوقف 

 /469 /468 /467 /466 /465 /464 /459
 /479 /478 /477 /475 /473 /472 /471
 /486 /485 /484 /483 /482 /481 /480
 /496 /495 /494 /493 /492 /490 /487

 /489 /491 / /510 /498 /497

7/ 39/ 40/ 68غبن غري فاحش 

460غبن يف األجرة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

243غرامة تأخري 

1076/ 1077/ 1078/ 1079/ 1082غرض سيئ 

1015غسل أموال

568غياب املدعى عليه 

410 غياب بعض الورثة

526/ 535/ 536/ 537/ 673 غيبة األب

527/ 528/ 538غيبة االبن 

529غيبة األخ

غيبة الزوج
 /621 /620 /619 /618 /617 /616 /594

 /626 /624 /623 /622

530غيبة العم 

531 غيبة امُلطلِّق

560 غيبة الويل األقرب

320/ 328/ 329 فتح العقار بواسطة جلنة

177 فرتة جتربة

1104 فحص القوى العقلية

316فرز بصك مستقل

557فرز نصيب قارص من تركة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1111فرز نصيب مشاع منه 

441 فرض أجرة للمدعى عليه

45/ 272 فسخ البيع 

198 فسخ الرشكة

 فسخ العقد 
 /254 /253 /227 /218 /176 /52 /44

 /325 /260 /259 /258 /257 /256 /255
389

63/ 232 فسخ العقد من طرف واحد

609/ 633/ 634/ 640/ 642 فسخ النكاح بعوض

 فسخ النكاح بغري عوض

 /615 /614 /612 /611 /605 /597 /599
 /623 /621 /620 /619 /618 /617 /616
 /630 /629 /628 /625626 /624 /622

 /627 /613 /637 /635 / /632 /631
636

174 فسخ بعد ضامن الرضر 

فسخ نكاح 

 /616 /615 /614 /613 /612 /611 /610
 /623 /622 /621 /620 /619 /618 /617
 /630 /629 /628 /627 /626 /625 /624
 /637 /636 /635 /634 /633 /323 /631

 /639 /638 /
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

534 فسخ وكالة عن القارصة

597/ 613/ 614فصام عقيل 

1104فصام عقيل مزمن

113/ 220 فصل من العمل

800/ 812/ 825 فعل الفاحشة

105فعل غري مأذون به رشعًا

805فعل فاحشة اللواط

1078فعل مقدمات الزنا بخادمة

804/ 814/ 823/ 828/ 833فعل مقدمات الفاحشة

834/ 835/ 836/ 837 فعل مقدمات الفاحشة بالقوة 

64 فقد أصل املبايعة

10 فقد أهلية البائع

597فقد أهلية الزوج 

68فقد أهلية املشرتي

225فقد أهلية املورث

490فقد صك العقار 

100فقد وسائل السالمة

57فقدان سجل الصك 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

419فك الرهن عن العقار 

162فواتري وإيصاالت استالم

7/ 39 فورية اخليار

 قات
 /940 /939 /938 /937 /905 /902 /901

943 /942 /941

قارص سنا
 /519 /518 /440 /439 /438 /437 /413

533 /523 /520

415/ 516/ 534/ 517/ 524/ 521/ 522قارص عقال

587 قبض الويل

194قبض كامل الثمن

834/ 835 قبول الرجوع

644 قبول قول الزوجة

600 قبول قول املدعية 

539قبول قول املرأة يف انقطاع األولياء

87 قبول قول املضارب بيمينه

 قبول قول رب املال يف صفة 
خروجه 

84 /59

704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 709/ 710قتل 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

قتل خطأ

 /724 /723 /722 /721 /720 /719 /718
 /731 /730 /729 /728 /727 /726 /725
 /738 /737 /736 /735 /734 /733 /732

744 /743 /742 /741 /740 /739

717قتل عمد 

قدح والد املرأة يف صالحيتها 
للحضانة

663

838/ 842/ 845/ 987/ 1083قذف 

647 قذف الزوجة بالزنا

839/ 841قذف وسب

292 قرابة غري مؤثرة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

 قرار قسم اخلرباء

 /259 /253 /248 /236 /205 /130 /16
 /309 /308 /305 /303 /302 /301 /264
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338
 /352 /351 /349 /348 /347 /346 /345
 /376 /375375 /373 /372 /354 /353

 /392 /389 /387 /386 /385 /382 /380
 /416 /415 /414 /396 /395 /394 /393
 /445 /441 /440 /439 /438 /421 /420
 /466 /465 /464 /461 /460 /459 /457
 /474 /473 /472 /471 469 /468 /467

 /482 /481 /480 /479 /478 /476 /475
 /489 /488 /487 /486 /485 /484 /483
 /497 /496 /495 /494 /493 /492 /490
 /514 /513 /512 /511 /509 /501 /498
 /545 /544 /543 /542 /541 /540 /515
 /552 /551 /550 /549 /548 /547 /546

 /591 / /557 /556 /555 /554 /553
 /660 /659 /657 /655 /654 / /635
 /697 /695 /693 /692 /689 / /661

 /470 /703 /702 /701 /700 /699 /698
744 /558 /518 /510 /703 /486

605 قرار جلنة الصلح
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

397قرار جلنة شبه قضائية 

133/ 135/ 146/ 886/ 962 قرائن 

890قرائن تقوي الرباءة

1037 قرائن عىل الكذب

قرض 
 /83 /82 /81 /80 /79 /78 /77 /76 /75

88 /87 /86 /85 /84

 قرينة احلال ال تدل عىل اخلطأ يف 
الكتابة

596

910قرينة عىل القصد 

609 قرينة عىل املراجعة 

28 قرينة عىل صحة الدعوى

910/ 937/ 942/ 943/ 944قرينة كرب الكمية 

408/ 409/ 410/ 411/ 413/ 416/ 420 قسمة إجبار

475/ 476 قسمة التعويض بني املستحقني

422/ 438/ 439/  قسمة التعويض بني الورثة

455قسمة الريع بني الذرية بالسوية

456قسمة الريع عىل الطبقة األخرية 

496قسمة الغلة عىل مستحقيها
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

413/ 418/ 427قسمة املبلغ عىل الورثة

189قسمة تراض

1110قسمة تركة 

1146قسمة تركة وتعيني مصف 

475/ 476/ 474قسمة تعويض

282 قصد استدامة الزوجية

831 قصد االبتزاز

941/ 944/ 901/ 945 قصد االجتار 

888قصد االجتار والرتويج

1028/ 1029قصد اإلخالل باألمن

1034قصد االستغالل اجلنيس

1018/ 1100قصد اإلرضار

981قصد اإلرضار واملرض 

1080قصد االعتداء عىل العرض

قصد الرتويج
 /915 /908 /903 /890 /889 /886 /885

943 /942 /916

910/ 937قصد الرتويج والتعاطي
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 قصد التعاطي 

 /922 /921 /920 /919 /918 /917 /894
 /929 /928 /927 /926 /925 /924 /923
 /936 /935 /934 /933 /932 /931 /930

940 /939 /938

750 قصد التهديد

1073 قصد الرسقة

1046 قصد السفر دون إذن املرجع

 قصد الرشب
 /882 /879 /878 /877 /876 /874 /873

887 /883

895/ 900/ 902 قصد الكسب املادي

1095/ 1098 قصد الكيد واألذى

632قصد املضارة 

598قصد إيقاع الثالث

606/ 645قصد إيقاع طلقة واحدة

1030/ 1031/ 1032قصد تأليب الرأي العام

1075قصد هتريب خادمة

832قصد فعل الفاحشة

959 قصد ممازحة

505 قصد وقف العقار
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

38/ 69/ 72قصور البائع عقال

685/ 686 قضاء مستعجل

1145قضية إعالمية 

725قناعة سابقة بنسبة اإلدانة

قوادة 
 /796 /795 /794 /793 /792 /791 /790

802 /801 /798

قيادة السيارة حتت تأثري املسكر
 /904 /922 /880 /879 /878 /877 /876

969

385كبينة اتصاالت

 كتابة الطالق بلفظ البينونة 
الكربى

595

1069كتابة عىل جدران املنزل

119كسب فائت 

755 كرس باب الشقة

946 كرس باب منزل

965 كرس زجاج سيارة 

1001 كرس زجاج مركبة أمنية

1040كشف اتصاالت متبادلة

79 كشف حساب 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

756 كشف مكاملات

1105 كف أذى عن والدة املدعي 

539كفاءة اخلاطب 

564الكفاءة رشط لزوم ال صحة

كفارة القتل اخلطأ
 /714 /713 /712 /711 /706 /705 /704
 /741 /730 /729 /725 /723 /721 /715

726

602كفارة اليمني

738كفالة املتسبب حضوريا

كفالة باملال
 /156 /155 /154 /153 /152 /151 /150

1152 /161 /160 /159 /158 /157

293كفالة حضورية

159كفالة مصدقة

20/ 151/ 153/ 154/ 400كمبياالت 

840 كناية بقذف األم

843/ 846/ 847/ 848/ 856/ 857 كناية قذف

301 جلنة لتطبيق الصكوك

388 جلنة من اجلهات املختصة 

651حلوق النسب بالشبهة 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

2 لزوم بدل القرض عىل املشرتي

647لعان

859 لعن

603لفظ البينونة الكربى

608 لفظ كناية

602لفظ حيتمل الطالق واليمني

820 ملس عورة

819 ملس فتاة 

804/ 805/ 812/ 813/ 814لواط

مال عام
 /1000 /999 /998 /997 /989 /975

1001

231مانع خارج عن إرادة الطرفني 

232/ 327مانع من االنتفاع 

746املبارش ضامن 

579مبارشة بالتقبيل والضم

827مبارشة دون إيالج

1107املبلغ لغري املدعي 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

مبلغ مودع
 /378 /377 /376 /375 /374 /373 /372

384 /383 /382 /381 /380 /379

588متعة طالق

818حمادثات إلكرتونية

1138حماسبة مدير رشكة 

450/ 460حماسبة ناظر 

298حماصة بني الغرماء

حمارض تعرف ومواجهة
 /1041 /968 /952 /836 /758 /756

1081 /1079

897/ 990/ 1086حمارض تفتيش ومعاينة

817حمارض رسمية

818/ 821حمارض ضبط وتفريغ رسائل 

793/ 796/ 799/ 984حمارض قبض وحتقيق 

755/ 961حماولة الرسقة 

811/ 941/ 942حماولة اهلرب من الفرقة القابضة

806/ 817/ 729/ 831/ 830/ 816/ 817حماولة فعل الفاحشة

1019حمض طعن يف شهادة 

871/ 872/ 875/ 881 حمرض استشامم 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1087حمرض اطالع وتفريغ

107حمرض الدفاع املدين

755حمرض الشهادة

 حمرض القبض
 /983 /982 /898 /798 /791 /861

1085 /1087 /1074

1092حمرض رسمي بكيدية الشكوى

90 حمرض معاينة 

1130حمل إقامة خارج اململكة 

956/ 957حمل جتاري 

967 حمول كهربائي

خماطبة اجلهات املختصة 
 /531 /530 /528 /527 /526 /521 /419

695 /529 /538 /536 / /535

319خماطبة اجلوازات

 خماطبة الدوائر 
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338

345

531خماطبة قنصلية بلد املفقود 

623خماطبة وزارة اخلارجية

146/ 198 خمالصة 

428خمالصة مصدقة رسميا
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

592خمالعة عىل عوض

444خمالفة رشط الواقف

282خمالفة رشط الواهب 

223/ 324/ 1128 خمالفة رشوط العقد

658مدة العدة غري حمددة

652مدة محل كافية

172مدٍع غري سعودي

289مدٍع جمهول اهلوية

405/ 645مراجعة أثناء العدة

608/ 644مراجعة بعد انتهاء العدة

818مراودة عن النفس 

279مرض الواهب غري خموف

614مرض عقيل عدواين

612 مرض نفيس 

223 مرفق خدمي

554 مزاد علني 

401مزاد عىل عقارات 

440مساحة خمتزلة للتنظيم
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1085مساس بالقيم الدينية واآلداب

1075 مساعدة عىل اهلرب

195 مسامهة عقارية 

1141مستحقات مالية 

936 مسكر 

1023مسؤولية العاملني يف املحّل 

894مسؤولية املتهم عام بحوزته 

1055املسؤولية يف حفظ املستندات

1030مشاركة يف التجمهر 

683مشقة يف الزيارة

429مشهد مصدق من شيخ القبيلة

870/ 891/ 899/ 907/ 908/ 909/ 910مصادرة

 مصادرة اجلوال
 /811 /809 /808 /804 /802 /795 /794

1089 /1088 /1086 /847 /823

مصادرة املبلغ املضبوط
 /900 /824 /807 /800 /792 /790 /971

906

901مصادرة الواسطة 

110/ 119/ 121 مرصوفات دعوى
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

663/ 681/ 691مصلحة املحضون

 مضاربة
 /196 /195 /193 /190 /186 /182 /181
 /772 /766 /202 /201 /200 /199 /197

773

1065مضايقة جار ورضب أبنائه 

395 مضايقة يف عبور طريق

398 ميض املهلة النظامية للتنفيذ

305/ 308/ 347/ 349/ 351/ 353/ 354/  مطابقة اإلهناء للطبيعة

مطالبة األب باحلضانة
 /669 /668 /667 /666 /663 /662 /622
 /682 /681 /680 /677 /676 /672 /671

683

مطالبة األم باحلضانة
 /675 /674 /673 /670 /669 /665 /664

 /678 /679

1110مطالبة األم بنصيب ابنتها 

125 مطالبة اجلار

431مطالبة اخلالة باملرياث 

273 مطالبة الضامن باملبلغ

150/ 151/ 155/ 156/ 157مطالبة الكفيل 

684مطالبة أم األب باحلضانة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1118مطالبة بأتعاب تعقيب 

334 مطالبة باألجرة حتى اإلخالء

195املطالبة باألرباح

743/ 775مطالبة باألرش

759/ 777 مطالبة بالتعزير للحق اخلاص

858 مطالبة بالتعزير للحق العام

946/ 1010 مطالبة باحلق اخلاص

12 مطالبة بحلول الثمن

705 مطالبة بدية القتل العمد 

715 مطالبة بدية املرأة وجنينها

163 مطالبة بدين

197 مطالبة برأس املال واألرباح

274مطالبة برد الثمن

53املطالبة برد الذهب 

1140مطالبة برواتب 

992 مطالبة بقيمة املتلف

525مطالبة بامل قارص 

334 مطالبة بمجهول
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

مطالبة بمستندات رسمية
 /370 /369 /368 /367 /366 /365 /364

371

191مطالبة بنصف الثمن

185/ 192مطالبة بنصيب من الثمن

مطالبة بيت املال
 /377 /376 /375 /374 /373 /372 /296

384 /383 /382 /381 /380 /379 /378

1142مطالبة رشكة التأمني 

1146مطالبة مصفي الرتكة

1115/ 1117مطالبة موظف يف الرشكة 

722 مطالبة ورثة الراكب بديته

مطالبة ورثة الويل بتسليم الصداق 
من الرتكة

587

730 مطالبة ورثة بالدية

17مطالبة ورثة بباقي الثمن 

81/ 82مطالبة ورثة برد القرض

مظاهرات
 /1031 /1030 /1029 /1028 /1027

1032

532 معارضة األخ ألب

516معارضة عىل إقامة ويل
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

330معارضة عىل اإلجارة 

معارضة عىل احلجج تقوم مقام 
دعوى القسمة 

423

423/ 436/ 593/ 503/ 522/ 518/ 1154 معارضة عىل إهناء

معارضة عىل حجة استحكام
 /345 /343 /342 /340 /339 /338 /312

1121 /353 /350 /344

639/ 585معارشة الزوجة بعد العلم بالعيب 

112معاكسة

335 معاينة اخلرباء

30/ 47/ 143/ 204/ 209 معدات

975معمل حاسب آيل

213/ 319/ 561/ 617/ 624/ 620/ 622مغادرة البالد 

815مغازلة امرأة متزوجة

362مقابل دين وثمن مبيع

89 مقابل قرض

مقاولة 

 /244 /243 /242 /241 /240 / /239
 /251 /250 /249 /248 /247 /246 /245
 /258 /257 /256 /255 /254 /253 /252

380 /263 /262 /261 /260 /259
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

798/ 801/ 905/ 984/ 1031مقاومة رجال األمن 

99 مقدر الشجاج

275 مقدم غري مسرتد

75مالءة املدعى عليه

108ملف التحقيق 

370ملفات دراسية

1121ملكية عقار 

983 ممارسة أعامل السحر

794/ 795 ممارسة أعامل دعارة

986ممارسة أعامل شعوذة 

811ممارسة مقدمات الفاحشة

262مماطلة يف إكامل العمل 

205مماطلة يف اإلخالء

275مماطلة يف تسليم

255/ 256مماطلة يف تنفيذ العقد

363/ 399/ 401/ 1151منازعة تنفيذ 

1142منازعة ناشئة عن وثيقة تأمني 

511مناسبة قيمة العقد
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

1006/ 1012مندوب مبيعات

345منطقة أنشطة تعدينية 

303منع االعتداء

685/ 686منع األم من رؤية ولدهيا

1143منع االنتفاع بالعقار 

388منع تأجري مستقباًل

458منع تسجيل وقف غري السعوديني 

منع رضر 
 /391 /390 /389 /388 /387 /386 /385

396 /395 /394 /393 /392

304منع من استغالل أرض

115منع من االنتفاع باملأجور

402منع من الترصف 

 منع من السفر

 /908 /906 /904 /903 /817 /816 /399
 /919 /918 /917 /915 /914 /911 /909
 /926 /925 /924 /923 /922 /921 /920
 /933 /932 /931 /930 /929 /928 /927

 /1027 /1011 /945 /936 /935 /934
 /1028

392منع من الضخ يف املصب
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

386/ 387منع من تأجري العزاب 

30منفعة

10/ 224منفعة عقار 

820مؤاخذة بظاهر الفعل

498مواصفات ورشوط مقرتحة

488موافقة إدارة األوقاف 

462موافقة أكثر مستحقي الوقف 

697/ 699موافقة األب 

478/ 481/ 484موافقة البائع عىل ثمن أقل

466/ 469/ 567موافقة اجلهات املختصة 

554موافقة الصندوق الزراعي

498موافقة املستثمر

1152 موافقة املكفول  

470موافقة الواقف 

موافقة مالك العقار 
 /485 /483 /480482 / /479 /477 /464

509

412موافقة ورثة الرشيك عىل البيع 

966 مولد كهربائي
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

433مرياث املفقود

431مرياث ذوي األرحام

140/ 249ندب خبري

423نزاع بني الطرفني 

1134نزاع بني حماٍم وموكله 

115/ 310نزاع يف امللكية 

1144 نزاع مع عميل 

1143نزاع ناشئ عن صناعة الكهرباء 

231/ 475/ 540/ 1131 نزع ملكية أرض 

422نزع ملكية عقارات تركة للدولة 

نزع ملكية وقف
 /493 /490 /488 /476 /474 /472 /471

494

899نزول عن القتل

647 نسب البنت ألمها

نسخ مستندات خاصة سبق 
تقديمها إىل جهة حكومية

1055

808نرش الفاحشة وطلب فعلها 

1084نرش خرب يف مواقع التواصل
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

847نرش رقم يف برامج التواصل

972نشل جواالت وحمفظة 

971نشل مبلغ مايل

973/ 974نشل هاتف جوال 

287/ 288 نشوء اإلعسار عن جريمة

نشوز الزوجة 
 /661 /657 /636 /634 /632 /605 /592

703

1016/ 1017نصب واحتيال

588نصف املهر املسمى بالعقد

7 نصيب يف عقار 

554نصيب قارص من أرض زراعية

372/ 373/ 374/ 376/ 377 نصيب قارص من تركة

378 نصيب قارص من دية

نصيب قارص من عقار
 /550 /449 /548 /547 /416 /414 /412

558 /557 /555 /553 /552 /551

384 نصيب من دية قتل

69نصيب من عقار

500/ 513نصيب وصية من عقار 
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

515نصيب وصية وقارص من عقار 

 نفاذ معجل
 /674 /670 /663 /392 /357 /331 /326
 /697 /695 /693 /689 /686 /685 /675

698

نفقة 
 /660 /659 /658 /657 /656 /655 /654

 /661

657/ 660نفقة ماضية ومستقبلية

647/ 651/ 652نفي نسب

765نفي وقوع االعتداء

120 نقص ثمن املبيع

474 نقص قيمة الوقف باحلكر

570/ 535/ 536/ 537/ 560/ 568/ 569 نقل الوالية إىل األخ الشقيق

 نقل الوالية إىل القايض 
 /567 /566 /565 /564 /563 /539 /538

562 /561

1013/ 1014 نقل أموال

541 نقل عقار قارص إىل عقار بديل

30/ 228 نقل قدم

941/ 942/ 943/ 944/ 945نقل خمدرات

284نقل ملكية للموهوب 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

571نقل والية النكاح إىل األخ ألم

406نكاح بال ويل 

20/ 76/ 1099 نكول عن اجلواب 

 نكول عن اليمني
 /203 /191 /153 /52 /37 /29 /23

 /856 /855 /769 /719 /244 /239 /222
863 /862

136 نامء الناقة تابع هلا

285نية التربع 

379نية الرجوع عىل القارص

371نية فسخ 

هبة
 /284 /283 /282 /281 /280 /279 /278

1146 /285

280هبة لوارث يف مرض املوت

284/ 285 هبة مقبوضة

1027 هتافات معادية للبالد

956/ 957هتك حرز والرسقة منه

1056هجاء وسب بقصيدة شعرية

625/ 632 هجر الزوجة

487هدم وقف وإعادة بنائه
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

525هدية لصبي غري مميز

738 هروب خارج البالد

 هروب من السلطة
 /960 /940 /949 /909 /908 /876 /751

1031 /999

216/ 217هالك العني املؤجرة

901/ 902واقعة هتريب سابقة 

310 وثائق عادية 

357 وثيقة خاصة بصاحبها

312وثيقة صلح 

94/ 95/ 100 وثيقة ملكية مركبة 

وجوب أداء الشهادة يف جملس 
القضاء

852

1084وجوب التحقيق يف الوقائع

337وجوب حضور الرشكاء

956 وجود إقرار مصدق رشعا 

476وجود أنقاض ملستثمر

748 وجود هتمة يف الشهادات

474وجود حكر عىل الوقف



313

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

867وجود خصومة قائمة

609وجود دعوى انقياد

627/ 630 وجود سابقة

1127/ / 11261128وجود رشط التحكيم 

327 وجود عيب

420وجود غبطة ومصلحة للقارص 

 وجود قارصين بني الورثة
 /189 /188 /187 /166 /81 /17 /14

313 /283

710 وجود قرائن عىل صحة الدفع

633/ 659 وجود ما يستوجب رد رأي اخلبري

225وجود ُمَصفٍّ للرتكة 

402وجود مصلحة راجحة

58 وجود معارض عىل األرض

336 وجود منافذ أخرى للمدعي 

ار عىل الوقف  463وجود نظَّ

1126 وحدات سكنية 

266/ 267/ 268وديعة 

270/ 271/ 272/ 273/ 274وساطة
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

وصية 
 /503 /502 /501 /500 /499 /382 /381

507 /506 /504

981وضع عمل سحري بمنزل

303وضع يد البلدية

219وعد بالتمليك

635وعظ الزوجني 

365وفاة األب 

2/ 8/ 62وفاة البائع

715وفاة اجلنني يف بطن أمه

187/ 188 وفاة الرشيك 

717وفاة القاتل قبل تنفيذه

737/ 745وفاة املتسبب  

165/ 166وفاة املتنازل

192 وفاة املدعي

711/ 714وفاة املدهوس

70 وفاة املدين 

329وفاة املستأجر 

14/ 17/ 64وفاة املشرتي 
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

81/ 82وفاة املقرتض 

157وفاة املكفول

225 وفاة املؤجر

279وفاة املورث

278/ 280/ 283/ 1146 وفاة الواهب

168وفاة الوكيل 

715وفاة امرأة وجنينها 

713وفاة راكب 

712وفاة راكب وإصابة آخر

196 وفاة رب املال

742 وفاة مورث املدعني

649وقائع تدل عىل اإلقرار بالنسب

951وقائع متعددة 

وقف 
 /447 /445 /444 /443 /442 /441 /332
 /454 /453 /452 /451 /450 /449 /448

460 /459 /458 /457 /456 /455

393 وقف األعامل اجلديدة

1032 وقف التنفيذ املرشوط
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

787 وقف الدعوى بحق الغائبني 

1030 وقف تنفيذ العقوبة

424 وقف منجز عىل األوالد 

868/ 869 وقوع التلفظ يف جملس القضاء

598/ 645وقوع الثالث واحدة 

829/ 831/ 834/ 835/ 836/ 837وقوع اجلريمة عىل قارص

814 وقوع اجلريمة يف مكان عام

754 وقوع اجلريمة من رجل أمن 

101/ 102 وقوع احلادث ليال

282 وقوع الطالق

593وقوع الطالق قبل الدخول

90/ 302/ 309/ 350/ 393 وقوف القايض عىل حمل النزاع

90/ 336 وقوف عىل حمل النزاع

وكالة 
 /174 /173 /172 /171 /170 /169 /168
 /269 /225 /179 /178 /177 /176 /175

1116 /1115

والدة مولودة بعد صدور صك 
حرص الورثة

435
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

والدة مولودة يف وقت حيتمل 
كوهنا من األب

649

والية
 /533 /532 /524 /523 /521 /520 /517

519 /518 /525 /522 /516 /534

159 والية جربية 

650 ولد زنا 

ولد غري مميز 

 /674 /670 /667 /666 /665 /664 /662
 /682 /681 /680 /677 /678 /676 /675
 /695 /693 /692 /691 /690 /685 /683

703 /697

ولد مميِّز
 /689 /686 /684 /672 /671 /666 /662

700 /669 /698 /697 /696 /694

126/ 266/ 267 يد أمانة 

 يمني االستظهار
 /198 /196 /190 /160 /81 /77 /21 /8

 /581 /329 /324 /318 /246 /245 /213
616

601/ 602/ 608يمني الزوج

606 يمني الزوج عىل القصد 

621/ 661يمني الزوجة عىل عدم اإلنفاق
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2. فهر�س الكلمات املفتاحية

الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

600/ 644يمني الزوجة عىل عدم الرجعة 

161 يمني الكفيل

35/ 208 يمني املبارش للعقد

5/ 78/ 104/ 142/ 276 يمني املدعى عليه

 يمني املدعي

 /60 /52 /36 /32 /25 /22 /20 /17 /14
 /116 /91 /89 /79 /78 /67 /66 /65

 /156 /155 /154 /151 /136 /124 /122
 /209 /193 /191 /186 /182 /181 /162

 /275 /274 /255 /253 /211 /210
 /356 /326 /323 /320 /299 /289296

1048 /767 /747 /608 /577

 يمني النفي 

 /229 /204 /173 /144 /85 /82 /48
 /578 /442 /425 /368 /278 /257 /251
 /841 /771 /716 /696 /634 /590 /580

 /1042 /1010 /946 /866 /846 /845
 /1066 /1065 /1063 /1062 /1050

1054 /1097 /1070

559يمني الويل

41اليمني عىل عدم العلم بالعيب 

1/ 4/ 240/ 321/ 589يمني مكملة
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الرقم التسلسيل للقضيةالكلمة املفتاحية املهمة

26/ 28 يمني ممثل الشخصية املعنوية 





3. فهر�س الأبواب
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3. فهر�س الأبواب

رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 15بيع

1/ 413قرض

1/ 479رهن

2/ 5ضامن

2/ 271رد مبلغ 

2/ 309كفالة

2/ 363حوالة

2/ 373صلح

2/ 401وكالة

3/ 5رشكة

3/ 139اإلجارة

3/ 369مقاولة

4/ 67شفعة

4/ 75وديعة

4/ 89جعالة

4/ 95سمرسة

4/ 127أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

4/ 147هبة وعطية

4/ 191إعسار

4/ 277عقار

4/ 393إخالء عقار

5/ 5استطراق

5/ 23إهناءات عقار

5/ 141اسرتداد حيازة

5/ 181تسليم مستندات

5/ 215مطالبة بيت املال

5/ 265منع رضر وإزالته

5/ 331منازعة تنفيذ

5/ 357حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ 5مواريث

6/ 161إهناءات املواريث

6/ 225وقف

7/ 5إهناءات الوقف

7/ 295وصية
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3. فهر�س الأبواب

رقم الصفحةتصنيف فرعي

7/ 335إهناءات الوصية

7/ 401والية

8/ 5إهناءات الوالية

8/ 173نكاح

8/ 181عضل

8/ 263صداق

8/ 331جهاز الزوجية

8/ 339خلع

8/ 349طالق

9/ 5فسخ النكاح

9/ 161انقياد

9/ 201لعان

9/ 211نسب

9/ 241نفقة

9/ 283حضانة

9/ 389زيارة
جنائي

10/ 5االعتداء عىل النفس



325

رقم الصفحةتصنيف فرعي

10/ 5قتل

10/ 89إثبات مسؤولية

10/ 115دية

10/ 275اعتداء

10/ 417االعتداء عىل العرض

10/ 417زنا

10/ 481دعارة وقوادة

11/ 5عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ 69حترش

11/ 99ابتزاز

11/ 143تغييب فتاة

11/ 157استدراج وخطف

11/ 205قذف وسب وشتم

11/ 345مسكر

11/ 441خمدرات

11/ 441هتريب

11/ 499ترويج

11/ 543تصنيع
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3. فهر�س الأبواب

رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ 555تعاطي

12/ 5حيازة

12/ 115نقل

12/ 141رسقة

12/ 315سحر

12/ 379ردة

12/ 393اعتداء عىل املال

12/ 393إتالف ممتلكات

12/ 455خيانة أمانة

12/ 513غسل أموال

12/ 519نصب واحتيال

12/ 531شهادة زور

12/ 545عقوق

12/ 559عمل وقت الصالة

12/ 567جماهرة بإفطار

13/ 5مظاهرات

13/ 41اجتار بالبرش

13/ 55إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ 75تسرت عىل الغري

13/ 103انتحال شخصية

13/ 111إيذاء الغري

13/ 217تفحيط

13/ 225انتهاك حرمة منزل

13/ 267جرائم معلوماتية

13/ 299   استغالل الرقية

13/ 313شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

13/ 379صفة املدعي

13/ 401صفة املدعى عليه

13/ 435حترير الدعوى

13/ 465االختصاص الوالئي 

13/ 465رشط التحكيم

13/ 485االختصاص الدويل

13/ 493اختصاص ديوان املظامل

13/ 539اهليئات العاملية

13/ 547اللجان التأمينية
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3. فهر�س الأبواب

رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ 553جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

13/ 563اللجنة املرصفية

13/ 569اللجنة اإلعالمية

13/ 573االختصاص النوعي

13/ 599االختصاص املكاين



4. فهر�س املجلدات
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4. فهر�س املجلدات

حقوقي

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
بيع / إثبات بيع

١٦/ ١ ٣٣٦٨٣٦١٧١إثبات بيع قارص عقال قبل فقد أهليته

22/ ١ ٣٤٣١٦٤٤٣2إثبات بيع منزل قبل وفاة املورث 

2٧/ ١ ٣٣٦٠٣٤٤٩٣املطالبة بإثبات رشاء نصيب من منزل  

٣١/ ١ ٣٤١٣١٥٠٤٤إثبات بيع نصيب من عقار ُيدفع فيه باإلكراه
بيع / عربون

٤٠/ ١ ٣٤٤٠22٨٥رد عربون لعدول املشرتي 

٤٤/ ١ ٣٤٤٤٠٧٨٨٦رد نصف عربون صلحًا لعدول املشرتي 
بيع / نقل ملكية

٥٠/ ١ ٣٣٥٤2٦١٠٧نقل ملكية عقار ُيدفع فيه بالغبن

٥٧/ ١ ٣٣٥٨٤٨٥١٨نقل ملكية جزء من عقار من متوىف

٦2/ ١ ٣٤22٦٣١٠٩نقل ملكية أرض ُيدفع فيها بالفسخ 

إفراغ منفعة صربة من قارص عقاًل قبل فقد 
األهلية

٣٤٥2٧٠2٦٧/ ١ ٥١٠

٧2/ ١ ٣٤١٩٨2١١١١إلزام بنقل ملكية سيارة 

٧٦/ ١ ٣٤2٥٥٧١٤١2تسليم أصل صك عقاٍر وإفراغ بعضه رهنًا  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٨٣/ ١ ٣٥١٧٤٦٨٤١٣طلب تسليم أرض يتعذر تسليمها 
بيع / تسليم ثمن

٨٨/ ١ ٣٥٧٣٥٣١١٤إثبات ثمن مبيع يف ذمة متوىف 

٩2/ ١ ٣٣٦٣٩٨٨١٥تقادم يف املطالبة بثمن أرض مدة طويلة

٩٩/ ١ ٣٥٣١2١٩١٦تسليم باقي ثمن أرض ُيدفع فيها بالغرر

١٠٣/ ١ ٣٣٤٠2٠2٠١٧تسليم باقي ثمن سيارة متوىف

١٠٩/ ١ ٣٣٥2٩٥٥٦١٨تسليم ثمن سيارة مل يثبت بيعها

١١٤/ ١ ٣٣٦٤٨٩٨٧١٩تسليم ثمن سيارة ُيدفع فيها بالسداد

١2٠/ ١ ٣٣٦٥22٠١2٠تسليم باقي أقساط سيارة 

١2٣/ ١ ٣٤٣٦٥٧٦2١تسليم باقي أقساط سيارة 

١2٧/ ١ ٣٤١٥٦2٣٨22تسليم األقساط احلالة وحلول األقساط املؤجلة

١٣٠/ ١ ٣٤١٩٠٥٨٥2٣تسليم باقي أقساط سيارة 

١٣٣/ ١ ٣٤٣١٧٣٣٩2٤تسليم باقي أقساط سيارة 

١٣٨/ ١ ٣2٤١٩٨٠١2٥تسليم باقي ثمن أثاث مستعمل 

١٤٤/ ١ ٣٤١٧2٤٦٣2٦تسليم باقي ثمن أسهم 

١٥2/ ١ ٣٤٣٣٠٥٣٦2٧تسليم مبلغ حاٍل من ثمن أسهم 

١٥٦/ ١ ٣٣١٨٣2٠22٨تسليم ثمن بضاعة عطور 
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٦٠/ ١ ٣٣٧٠٧٦٧٤2٩تسليم باقي ثمن خرسانة ُيدفع فيه بالتأجيل

١٦٦/ ١ ٣٤٦١٧٣١٣٠تسليم باقي نقل قدم مصنع وثمن موجوداته

١٧٣/ ١ ٣٤٥١٨٣١٤٣١تسليم ثمن حديد بناء 

١٧٧/ ١ ٣٥١٧٣٥٠٣2تسليم ثمن ناقة 

١٨١/ ١ ٣٤٤٩2١٨2٣٣تسليم ثمن مكيفات مع حلول األقساط املؤجلة

١٨٧/ ١ ٣٥٣٦٥١٠٣٤تسليم ثمن متور 

تسليم ثمن بطاقات اتصال مع حلول األقساط 
املؤجلة

٣٤٤٩2٤٥2١٩/ ١ ٣٥2

١٩٦/ ١ ٣٥١٥٧٧٨2٣٦تسليم ثمن بطاقات اتصال 

2٠٠/ ١ ٣٤١22١٣٦٣٧تسليم ثمن طائرْين 
بيع / غبن

إعادة تقدير ثمن لتحقيق الغبطة واملصلحة 
لقارص

٤٦2١ ٠٣٨ /2٠٦

فسخ بيع ُيدفع فيه بالغبن الفاحش من تاجر مع 
وجود رضا

٣22١ ٥٩٠٨٧٣٩ /2١٣

22٣/ ١ ٣٥٩١١٥٣٤٠إبطال بيع سيارة بدعوى الغبن بعد الترصف
بيع / عيب

22٨/ ١ ٣٣٥٩2٨٩٧٤١دفع أرش عيب سيارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٣2/ ١ ٣٤٦٩١٩٨٤2استبدال سيارة معيبة استخدمت بعد العلم

2٣٥/ ١ ٣٤٤2١٤٤2٤٣إثبات عيب حمتمل

2٤٣/ ١ ٣٣٧٠٤٨٦١٤٤فسخ بيع سيارة معيبة

2٤٧/ ١ ٣٥٤٥١٨٩٤٥فسخ بيع سيارة معيبة

2٥٤/ ١ ٣٤٥٠٨٥٥٠٤٦فسخ بيع ناقة بدعوى العيب

فسخ بيع معدة بدعوى وجود عيب بعد 
الترصف

١ ٣٥١٣٨١٧٤٧ /2٥٨

فسخ بيع مكينة بدعوى وجود عيب بعد 
الترصف

٣٥٦٦2١ ٤٦٤٨ /2٦٤

بيع / إبطال وفسخ

2٦٨/ ١ ٣٤٣2٣٧٧٠٤٩إعادة رأس مال سلم لبطالنه

2٧٧/ ١ ٣٥2٩٦٦٣٠٥٠إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٠/ ١ ٣٤١٤٥٠٦2٥١إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٦/ ١ ٣٣٣٥١٣٨١٥2إبطال بيع ذهب بالتقسيط

2٩٠/ ١ ٣٣٦٧٨٠٩٠٥٣إبطال بيع ذهب بثمن مؤجل

2٩٤/ ١ ٣2١2٩١٤٠٥٤فسخ البيع لتقديم شيكات بدون رصيد

٣٠١/ ١ ٣2١٨٣٤2٤٥٥فسخ البيع لإلخالل برشوط السداد

٣٠٧/ ١ ٣٣٦٧٥٥٣٠٥٦بيع فضويل مل جيزه املالك
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

 رد ثمن األرض بدعوى فقدان أصل سجل 
الصك

٥2٣١٦/ ١ ٩٩٥٧

رد ثمن أرض لإلخالل برشط عدم وجود 
معارضة

٣٤2٣/ ١ ٧٩٦٠٨٥٨2٣

٣2٨/ ١ ٣٤٩٧٦١2٥٩رد ثمن أرض لترصف البائع هبا

٣٣٨/ ١ ٣٤٤٥٥٥٥2٦٠إعادة ثمن أرض حكم ببطالن بيعها

٣٤٣/ ١ ٣٤٥٣2٩٥2٦١رد ثمن عقار بيع من غري مالكه

٣٤٧/ ١ ٣2١٠٠٣٤٨٦2فسخ بيع عقار مرهون وافق املرهتن عىل بيعه

٣٥٤/ ١ ٣٣2٩٤٦٩٦٦٣فسخ بيع عقار عىل اخلارطة للجهالة

إعادة قيمة جزء مشاع من أرض بدعوى ترصف 
البائع فيها 

٣٣٥٩١٦٨2٣٦/ ١ ٦٤2

٣٦٨/ ١ ٣٤١٤٥٠٨٤٦٥رد ثمن سيارة مل يسلمها البائع

٣٧2/ ١ ٣٤٣٧22٤٦٦٦رد ثمن سيارة مل يسلمها البائع

٣٧٦/ ١ ٣٤٣٠٦٠٧٧٦٧رد ثمن قطط اشرتاها صبي دون إذن وليه

٣٨٠/ ١ ٣٤2٤٧٧2٠٦٨إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد األهلية 

٣٨٦/ ١ ٣٤٤٣١٥٨٥٦٩إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد األهلية 

٣٩١/ ١ ٣٤٣١٣٠٨2٧٠إبطال بيع دين

٣٩٤/ ١ ٣٤٥١٨٤٨2٧١فسخ بيع منزل بدعوى التأخر يف السداد 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٩٩/ ١ ٣٥٨٣٣٦٣٧2إبطال بيع قارص ملشرٍت حسن النية 

٤٠٤/ ١ ٣٥١2٠٧٩٤٧٣فسخ عقد بيع حمل بدعوى عدم رضاه كرشيك 

٤٠٨/ ١ ٣٣2٩٤٣١٨٧٤رد قيمة اسم جتاري لعدم تسليمه
قرض

٤١٤/ ١ ٣٤١٠٦٦٥٣٧٥ادعاء قرض مع وجود ما يكذبه

٤22/ ١ ٣٤٣٠٨٣٨٤٧٦رد قرض

٤2٦/ ١ ٣٤٥١٩2٨٣٧٧رد قرض

٤٣٠/ ١ ٣٥2٥٦٧٣٠٧٨رد قرض

٤٣٤/ ١ ٣٤١٥٥٤٠٨٧٩رد مال مقرتض يف مجعية تعاونية

٤٣٩/ ١ ٣٤٣٥٠٦٤٣٨٠رد قرض صندوق التنمية الزراعية 

٤٤2/ ١ ٣٤١٤٣١٩٨٨١رد قرض عىل متوىف مع إنكار الورثة

٤٤٦/ ١ ٣٤٣٣٧٥٧٤٨2رد قرض متوىف أقر يف حال اخلرف

٤٥2/ ١ ٣٤٥١٦٣٦٣٨٣رد مال مقرتض مع الدفع باإلعسار

٤٥٥/ ١ ٣٣٥٤١١2٤٨٤رد قرض مع الدفع بالرد

٤٦٠/ ١ ٣٤٧٤٤٧٣٨٥رد قرض مع الدفع بالرد

٤٦٣/ ١ ٤2٧2٠١2٤٨٦رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

٤٦٩/ ١ ٣٤١٩٠٧٥٣٨٧رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة



336

4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤٧٤/ ١ ٣٤٣٠٩٨١٠٨٨رد قرض خمتلف يف أجله 
رهن

٤٨٠/ ١ ٣٤٥٣٤٨٠١٨٩رد مرهون يف قرض قبل حلول األجل
ضامن

٦2٦١تسبب حمتمل يف إتالف  ٩٠ 2 /٦

١٣/ 2 ٣2٥22٤٠١٩١قيمة متَلف ال تعلم قيمته إال من طرف املدعي

١٨/ 2 ٣٣٥١٠2٨٤٩2أرش عني مرسوقة

2١/ 2 ٣٤٥٧2٩١٩٣أرش عني متلفة يف حادث

2٦/ 2 ٣٤١٤٨٧٥٤٩٤أرش متلف يف حادث سري

٣٠/ 2 ٣٤١٣٣١٩2٩٥أرش متلف بسبب القيادة عكس االجتاه

٣٤/ 2 ٣٥١١2٩2٩٦أرش متلف يف حادث

٤١/ 2 ٣٥22٦2٦٩٧أرش متلف لسيارة متوقفة

٤٤/ 2 ٣٥٦٩١١٩٩٨أرش تلف بسبب انزالق سيارة يف زيت

٤٩/ 2 ٣٤٥٧٣٥٠٩٩أرش إصابة وتلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٣/ 2 ٣٤١٠٧٩٧٤١٠٠أرش تلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٨/ 2 ٣٤١٣2٨٠٧١٠١أرش متلف بسبب ناقة ليال

٦٣/ 2 ٣٤2٨2٣٩١١٠2أرش متلف بسبب إبل ليال
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٦٧/ 2 ٣٤١٠١٦٦2١٠٣أرش متلف بقرينة التعزير يف احلق العام

قيمة متلف بقرينة التهديد
 

٣٤٣٥٦٨٨
١٠٤ 2 /٧١

٧٥/ 2 ٣٤٣٠٨٩٧2١٠٥أرش متلف يف اجتامع تسبب ومبارشة

٨٠/ 2 ٣٤٣٥٠2٨٠١٠٦أرش متلف تسبب املدعي جزئيًا يف تلفه

٨٥/ 2 ٣٤٣٨٣٤٨٠١٠٧قيمة إصالح سور مسكن

٨٩/ 2 ٣٣٥٠١2٤٥١٠٨ تعويض عن اهتام بالرسقة

٩٣/ 2 ٣٤٥٠٠٣١٠١٠٩  تعويض عن دعوى كيدية

٩٦/ 2 ١١٠ ٣٣٥٨١٨٣2تعويض عن أتعاب حماماة

١٠٠/ 2 ٣٤2٦٧٧٧١١١١ تعويض عن أرضار جسدية

١٠٣/ 2 ١١2 ٣٥٥١٩2٨ تعويض عن رضر نفيس بسبب ابتزاز 

١٠٦/ 2 ١١٣ ٣٥2٤2١٨٩ تعويض عن فصل من الوظيفة بسبب بالغ

١١٠/ 2 ١١٤ ٣٥2٦٤٥١2 تعويض عن خسائر الحرتاق العني املؤجرة

١١٤/ 2 ١١٥ ٣٣2٥٣٩٦2تعويض عن إخالء عقار   

١١٨/ 2 ١١٦ ٣٣٥٤٠٣2٩إلزام بأجرة مثل لتفويت منفعة

١2٦/ 2 ٣٤١٤٤٤٠٤١١٧  تعويض عن قيمة ديكور لعدم جتديد عقد

١2٩/ 2 ١١٨ ٣٤2٤٤٧٠٩ تعويض عن قيمة ديكور لعدم جتديد عقد
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣٨/ 2 ١١٩ ٣٣٦١١٥٤٨تعويض عن كسب فائت وهبوط قيمة عملة

١٤٥/ 2 ١2٠ ٣٥٥٠٥٠٧تعويض عن نزول أسعار املبيع

١٤٨/ 2 ٣٤٤٣٧٤٤١2١ تعويض عن حبس ريع وقف 

١٦2/ 2 ١22 ٣٤٧١٧2٦إعادة إصالح عني من جديد

١٦٩/ 2 ١2٣ ٣٤١٨٩٧٦٩تعويض عن ترضر بناء بسبب السباكة

١٧٥/ 2 ٣٤٤٩١٠٦٣١2٤ تعويض صيانة مبيع مضمون

١٨١/ 2 ١2٥ ٣٤٥٠٣٠٠٠تعويض عن نصف تكلفة بناء سور للجار

١٨٤/ 2 ٣٤٥٥٤٥٥٤١2٦ تعويض عن قيمة سيارة لتأخر وصوهلا 

١٨٧/ 2 ١2٧ ٣٥2٧٠٩٩  تعويض عن استغالل تربة أرض غري مملوكة

١٩١/ 2 ١2٨ ٣٤22٥٤٧٤رد املشرتي للعني املرسوقة

١٩٦/ 2 ١2٩ ٣٤2٥٧2٠٧رد الرشطة لسيارة مرسوقة حمجوزة

2٠١/ 2 ١٣٠ ٣٤٤٩٠٥٤٤ رد قيمة مرسوق  

2٠٥/ 2 ٣22٩٥٩2٣١٣١  رد قيمة مرسوق   

2٠٨/ 2 ٣٣2٥٥٠٤٠١٣2  رد قيمة مرسوق   

2١١/ 2 ٣٣٣٥١٤٤١١٣٣  رد قيمة مرسوق   

2١٥/ 2 ١٣٤ ٣٣٣٦٠2٠٨رد قيمة مرسوق مل تثبت ملكيته

22٠/ 2 ٣٣٥٠٠٨٥٣١٣٥   رد عني مرسوق أو قيمته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

22٥/ 2 ٣٤١٣٣٦١٤١٣٦ رد مرسوق بعد ثبوت ملكيته 

2٣١/ 2 ٣٣22٧٠٩٤١٣٧  رد حوالة مرصفية حولت للحساب احتيااًل

2٣٤/ 2 ٣٥2٦١١2٤١٣٨ رد حوالة مرصفية حولت للحساب احتيااًل

2٣٧/ 2 ١٣٩ ٣٤١٥2٠٦٧ رد مبالغ مشرتيات أجريت من بطاقة مرسوقة 

2٤٥/ 2 ١٧٥٥٤٠٦٠2١٤٠ رد عجز مايل

2٤٩/ 2 ١٤١ ١٧٨٥١22٦ رد مبلغ مرسوق بسبب التفريط

2٥٥/ 2 ١٤2 ٣٤٥١٠2١٠ رد جموهرات ومبلغ مايل يدعى اختالسها

2٥٩/ 2 ١٤٣ ٣٥2٣٣٠٩٥رد قيمة معدات يدعى اختالسها

2٦2/ 2 ١٤٤ ٣٥٣٧٣2٨٠ رد قيمة بضاعة مقر باختالسها جزئيًا
رد مبلغ

2٧2/ 2 ١٩٥٠٥١٠١٤١٤٥رد تكلفة رعاية ملتقى لعدم إقامته

2٨٠/ 2 ٣٣٣١٥٠٤2١٤٦رد مبلغ متويل مرصيف أخذ احتيااًل

2٩١/ 2 ٣٣٤٨٠١٥١١٤٧عدم وفاء الرتكة بالدين

2٩٦/ 2 ٣٣٦٥٨٤٩٠١٤٨رد مبلغ سددته الدولة عن املدعي للمدعى عليه

٣٠٤/ 2 ٣٤٤٣٦٦٥٨١٤٩رد مبلغ بدعوى اخلطأ يف التحويل
كفالة

٣١٠/ 2 2٥٨٣٤٠٩2٥١٥٠إلزام كفيل بثمن سيارة إلعسار مكفول
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣١٣/ 2 ١٥١ ٣2٣٨٦٠٦٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣١٧/ 2 ١٥2 ٣٣٤٨٦٧٦٧إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2١/ 2 ٣٤٧٥٠٩١١٥٣إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2٥/ 2 ٣٤2٣٣٥٨٦١٥٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2٩/ 2 ٣٤٣٩٧٧2٩١٥٥إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٤/ 2 ٣٥١٥١١٣١٥٦ إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٨/ 2 ٣٣٣٠٠٧٠١١٥٧إلزام كفيل بثمن سيارة لوفاة مكفول

٣٤2/ 2 ٣٤٣٧٧٨٠١١٥٨ إلزام كفيل باألقساط احلالة دون املستقبلية

٣٤٦/ 2 ١٥٩  ٣22٠٤٦2٦إلزام كفيل بأروش إصابة تسبب هبا مكفول

٣٥٣/ 2 ١٦٠ ٣٤٤٣٠٩٥١رجوع كفيل عىل مكفوله بام قام بدفعه

٣٥٧/ 2 ١٦١ ٣٤١٣2٦٩٦رجوع كفيل عىل مكفوله بام قام بدفعه
حوالة

حوالة قيمة بضاعة للبائع للمشرتي عىل طرف 
ثالث

١٣٤٤٦٠٣2٩١٦2 2 /٣٦٤

٣٧٠/ 2 ٣٥١١٣١٩١٦٣حوالة بدين غري مستقر
صلح

٣٧٤/ 2 ٣٤١٦١٩١٦٤الصلح عىل قيمة متلف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٧٨/ 2 ٣٤٣٦٣٤22١٦٥إثبات تنازل وارث متوىف

٣٨٥/ 2 ٣٥٩٣2٥٦١٦٦إثبات تنازل وارث متوىف بعض ورثته قرص

٣٩٥/ 2 ١٦٧ ٣٥2٤١٩٥ صلح عىل تأخر إصالح سيارة
وكالة

رد أجرة وكالة بإمتام صك عقار من ورثة وكيل 
متوىف

٣22٤٤٧١٧١٦٨ 2 /٤٠2

٤١٥/ 2 ٣٣١٣٧٩٣٨١٦٩رد أجرة وكالة بإمتام صك عقار مل يقم به

٤2٣/ 2 ٣٣٦٨١٣٠٤١٧٠رد أجرة وكالة بأداء عمل مل ينفذ

٤2٧/ 2 ٣٤٣٨١2١٣١٧١رد أجرة وكالة بمطالبة بحقوق وظيفية مل تنفذ

رد مال استلم ألداء عمل بالوكالة والدفع بكونه 
سداد دين

٣٣٤٥٧٣٨2١٧2 2 /٤٣١

٤٣٦/ 2 ٣٣٧٠٤2٣٨١٧٣رد مال موّكل يف تسليمه لطرف ثالث

٤٤2/ 2 ٣٤2٠١٩٥١٧٤فسخ وكالة يف استيفاء استحقاق يف غلة وقف

٤٥٣/ 2 ٣٤٧٣٤٠٤١٧٥فسخ وكالة فضويل

فسخ وكالة باستقدام لرفض اخلادمة العمل
 

٣٣٤٠2٣٤٤
١٧٦ 2 /٤٥٦

٤٦١/ 2 ٣٤٥٥٤٥٤٥١٧٧رد أجرة وكالة باستقدام لرفض اخلادمة العمل

٤٦٤/ 2 ٣٤2٩٣٣٣٣١٧٨تضمني وكيل بدعوى اختالسه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤٩٠/ 2 ٣٥١٩٥٥٧٨١٧٩عدم تفريط وكيل بأخذ ضامنات كافية
رشكة

٦/ ٣ ٣٣٦٧22١١١٨٠إثبات رشاكة يف مرشوع وتصفيتها

١٣/ ٣ ٣٤٥١2٨٤١٨١إثبات رشكة مضاربة يدعى أهنا مقابل دين

١٨/ ٣ ٣٤٦٧2٨٨١٨2إثبات رشكة مضاربة يف عقار ورد املبلغ

2١/ ٣ ٣٤٧2١٨٩١٨٣إثبات رشاكة يف بيع ما مل يملك املدعى عليه

2٧/ ٣ ٣٤١٥٦٨٥2١٨٤إثبات رشاكة يف حمطة دون أرضها

٤٦/ ٣ ٣٤١٤٤22١١٨٥إثبات رشاكة يف عقار

٥٥/ ٣ ٣٤٣١١٩٨٠١٨٦رد رأس مال رشكة يف عقار

٦٠/ ٣ ٣٤٣٥١٨٧١١٨٧إثبات رشاكة يف عقار ورثة فيهم قرص

٦٥/ ٣ ٣٥١٧٩2٠١٨٨إثبات رشاكة يف مؤسسة متوىف

٧٠/ ٣ ٣٤٥٣٣٠٠٨١٨٩إثبات ملكية أرض آلت بعد قسمة مشرتك

٧٦/ ٣ ٣٥٥٣2٨٨١٩٠إثبات رشاكة يف استئجار وتأجري عقار 

٨2/ ٣ ٣٣٦٣٩١٣٥١٩١إثبات رشاكة يف عقار ُيدفع بكون مبلغها قرضًا

٨٧/ ٣ ٣٣٣2٥22٦١٩2طلب ربح بيع عقار مشرتك أدخل يف وقف

٩٣/ ٣ ٣٤١٣٤٠2٧١٩٣مضاربة فاسدة ُيدفع فيها بالوساطة

٩٩/ ٣ ٣٥١٥٩٧٤٩١٩٤إلزام بتسليم عائد رشاكة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

إلزام برد رأس مال مسامهة عقارية وتأجيل 
األرباح

٣٣٦٤٥2١٠/ ٣ ٤٤١٩٥2

١٠٧/ ٣ ٣٤٥٦٠٨2١١٩٦تصفية رشاكة لوفاة أحد الرشيكني

١١١/ ٣ ٣٤2٨٧٧٦٤١٩٧إلزام بمخالصة ناشئة عن تصفية رشاكة

١١٥/ ٣ ٣٤٤٠2٦٥١٩٨تسليم نصيب رشيك بعد التصفية

١١٩/ ٣ ٣٣٣٩٦٤٤٠١٩٩تسليم رأس مال رشيك وربحه بعد التصفية

١2٤/ ٣ ٣٣٦٠٠٤٤١2٠٠رد رأس مال مضاربة خارسة عرب وسيط

١2٩/ ٣ ٣٣٥٨٤2٤٦2٠١رد رأس مال بعد بيع حصة الرشكاء

١٣٤/ ٣ ٣٥١٤٠٤٣١2٠2طلب تضمني مضارب لتفريطه
اإلجارة/ إثبات عقد

١٤٠/ ٣ ٣٣٤٦٣2٤٤2٠٣إنكار عقد إجارة والدفع بالتزوير

١٤٤/ ٣ ٣٣٧٠٣١٩٩2٠٤إنكار عقد إجارة معدات
اإلجارة/ تسليم األجرة

إعامل رشط جزائي عند انتهاء العقد وعدم 
اإلخالء

٣٣١٣٠٣22١٥/ ٣ ٠٥2

١٦١/ ٣ ٣٣٣٤١٠٨٠2٠٦تسليم أجرة حمالت جتارية ُيدفع بعدم استالمها

تسليم أجرة شقة ُيدفع بإجراء إصالحات 
مقابلها

٣٤٥٦٦٠٠١2١٦٨/ ٣ ٠٧
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٧٣/ ٣ ٣٤٥٣٣٩2٤2٠٨ تسليم أجرة شقة ُيدفع بتسليم أجرهتا للوسيط

ة ١٧٧/ ٣ ٣٥٣٦٨٦٥2٠٩تسليم باقي أجرة ُمِعدَّ

١٨١/ ٣ ٣٤2٤٥2٣٩2١٠تسليم أجرة مركبة

١٨٦/ ٣ ٣٤٥٧٨٨٣2١١تسليم باقي أجرة شاحنة

١٩٠/ ٣ ٣٤٣2١٦١٣2١2تسليم باقي أجرة عالج

١٩٤/ ٣ ٣٥١٨٦٤٨٣2١٣تسليم أجرة وفتح عقار غائب
اإلجارة/ جتدد عقد اإلجارة

2٠2/ ٣ ٣٣٣٨٧٠٨22١٤اإلخالل برشط اإلخطار بعدم التجديد

2٠٨/ ٣ ٣٤٥٥٩٩٤٧2١٥إلزام املالك بتجديد عقد إجارة حمل جتاري
اإلجارة/ اإلجيار املنتهي بالتمليك

2١2/ ٣ ٣٤2٣٣٣١٠2١٦انفساخ عقد استئجار سيارة الحرتاقها

2١٨/ ٣ ٣٤2٤٦٨٠٤2١٧فسخ عقد إلخالل الرشكة بالرشوط

22٥/ ٣ ٣٤٥٠2٠١٨2١٨فسخ عقد لعيب مصنعي يف السيارة

22٨/ ٣ ٣٥22١٣٩٤2١٩وعد بتمليك سيارة ال يملكها الواعد
اإلجارة/ إجارة األشخاص

2٣2/ ٣ ٣٣١٩٠٨2٣22٠تسليم أجرة أجري خاص باقي مدة العقد

2٣٩/ ٣ ٣٤٤٠٠٨٩٠22١تسليم باقي رواتب حارس منزيل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٤٦/ ٣ ٣٥١١٠١٦٠222تسليم رواتب أجري خاص ونسبة أرباح
اإلجارة/ اإلبطال والفسخ

2٥٤/ ٣ ٣٥١٥٠٥٦22٣إبطال عقد إجارة للمنع من إعادة التأجري دون إذن

2٦2/ ٣ ٣٤2٩2٠2٨22٤إبطال عقد إجارة من الباطن بدعوى عدم اإلذن

2٦٩/ ٣ ٣٤١٠١٨٨٨22٥إبطال عقد إجارة لعدم أهلية املورث

2٨٠/ ٣ ٣٤٣٠٧٠٨٩22٦إبطال عقد إجارة بدعوى التغرير

إمضاء عقد إجارة عقار بعد فسخه بدعوى 
التغرير

٣٣٦٧٨٧٦١22٣ ٧ /2٨٥

2٩٠/ ٣ ٣2٤٥٩٠٧٨22٨فسخ عقد إجيار بدعوى إعادة التأجري دون إذن 

2٩٨/ ٣ ٣٥٣٧2٤١٥22٩فسخ عقد إجارة عامرة سكنية لإلخالل بالرشط

٣٠٣/ ٣ ٣٤٤٠٥٧٣٤2٣٠انفساخ عقد إجارة لتعذر االنتفاع

٣١٠/ ٣ 2١٠٣٣١١٠٣2٣١رد بعض أجرة أرض لتعذر االنتفاع هبا

٣2٥/ ٣ ٣٤٤٧٣٥٥٨2٣2اسرتجاع أجرة قاعة أفراح مل ُينتفع هبا لوفاة

٣2٩/ ٣ ٣٤٣١٨٩٥٥2٣٣رسيان عقد إجارة لعقار بعد انتقال ملكيته

٣٣٣/ ٣ ٣٤٩٩٧٧٦2٣٤فسخ املالك اجلديد لعقد اإلجيار بموجب رشط
اإلجارة/ تضمني مستأجر

٣٤٦/ ٣ 2٥٩٨٧2٣٥تضمني املستأجر للتفريط
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٥٠/ ٣ ٣٤١١١٧٥22٣٦تضمني املستأجر للتعدي

٣٥٩/ ٣ ٣٣٥2٥٩٩٧2٣٧تضمني املستأجر ما ال تفريط فيه وال تعٍد

٣٦٥/ ٣ ٣٤٤٥٦٥٥٨2٣٨رشط جزائي خمالف للرشع
مقاولة/ إثبات عقد

٣٧٠/ ٣ ٣٤٤2٦٤٧22٣٩إثبات عقد مقاولة ُيدفع بإنكاره
مقاولة/ تسليم أجرة

دفع املتبقي من أجرة مقاولة ُيدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٥2١٣٧٨2٣٧٦/ ٣ ٤٠

دفع املتبقي من أجرة مقاولة ُيدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٦١٧٥٠٤2٣٨٥/ ٣ ٤١

٣٩٨/ ٣ ٣٣٥2٦٣٧٧2٤2دفع املتبقي من أجرة مقاولة ُيدفع بعيوب فيها

٤٠٦/ ٣ ٣٤22١2٧٧2٤٣دفع املتبقي من أجرة مقاولة ُيدفع بالتأخر فيها

٤١١/ ٣ ٣٤٥٤٨١٧٦2٤٤دفع املتبقي من أجرة مقاولة ُيدفع بالتأخر فيها

٤١٧/ ٣ ٣٥2٠٧٤٦٩2٤٥دفع املتبقي من أجرة مقاولة

٤2٠/ ٣ ٣٥٣٨٥٧2٣2٤٦دفع املتبقي من أجرة مقاولة
مقاولة/ عيوب التنفيذ

٤2٦/ ٣ ٣٣٥٤٤2٠١2٤٧حسم ما يقابل عيوب التنفيذ

٤٣٨/ ٣ ٣٤٤٦٨2٧٥2٤٨حسم ما يقابل عيوب التنفيذ
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٣٦/ ٣ ٣٥١٠٠٥٥٥2٤٩إلزام املقاول بتصحيح عيوب تنفيذ 
مقاولة/ إكامل العمل

٤٥٤/ ٣ ٣٣٦٠٥٥2٠2٥٠إلزام رب العمل واملقاول بالوفاء بالعقد

٤٥٩/ ٣ ٣٤٤٦٧٨٨٧2٥١إلزام بإكامل مقاولة ُيدفع بمنع املدعي له منها

٤٦٣/ ٣ ٣٥٣٧٤٤٠٤2٥2إلزام املقاول بإكامل العمل 
مقاولة/ فسخ مقاولة

٦/ ٤ ٣٤٣٥٠٩٩٧2٥٣فسخ مقاولة ورد تكلفة األعامل غري املنفذة

١2/ ٤ ٣٤٣٠٥٤٣٨2٥٤فسخ مقاولة ورد تكلفة األعامل غري املنفذة

2٠/ ٤ ٣٤٤٠٥١٩٥2٥٥فسخ مقاولة ورد كامل القيمة مع رشط جزائي

2٦/ ٤ ٣٤٥2٩١٤٦2٥٦فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

2٩/ ٤ ٣٥٤٠٧٤٤2٥٧فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

٣٦/ ٤ ٣٣٥2٩١٣٩2٥٨فسخ استصناع مع حسم قيمة العيوب

٤١/ ٤ ٣٤٣٥٠٧١2٥٩فسخ مقاولة مع حسم قيمة العيوب

٤٦/ ٤ ٣٥2٧٦١٧2٦٠فسخ مقاولة إلخالل رب العمل بالسداد

٥٤/ ٤ ٣٤٥٧٠2٨٤2٦١الصلح عىل فسخ مقاولة ثم الرجوع عنه

٥٨/ ٤ ٣٤٥٤١٤٦٧2٦2رد دعوى لرفض أداء اليمني عىل اسم املقاول

٦١/ ٤ ٣٤٥٦٣٣٣٨2٦٣رد دعوى لعدم وجود عالقة تعاقدية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
شفعة

٦٨/ ٤ ٣٤٥١٨٧١22٦٤شفعة جاٍر بعد القسمة

٧2/ ٤ ٣٥١٨٧٧٤٥2٦٥شفعة جاٍر بعد بيع من بيده العني األرض
وديعة

٧٦/ ٤ ٣٤2٩٩٥٨٩2٦٦رد وديعة

٨٠/ ٤ ٣٤٣٠١2٤22٦٧رد وديعة والدفع بكوهنا رأس مال مضاربة

٨٤/ ٤ ٣٤٥22٤٥٣2٦٨رد وديعة والدفع بكوهنا مقابل خلع
جعالة

٩٠/ ٤ ٣٤٥١٧١٣٣2٦٩رد جعالة بعد حتقق العمل املتفق عليه
سمرسة

٩٦/ ٤ ٣٤2٩١٨٤٨2٧٠طلب نصيب من سعي دون بينة

١٠١/ ٤ ٣2٣٣٦2٩٥2٧١سمرسة يف مرشوع تنفيذ قرص

١١٣/ ٤ ٣٣٧٠٤١٠٦2٧2رد سمرسة بدعوى إعادة املشرتي للبضاعة

١١٧/ ٤ ٣٤٣22٦٨٦2٧٣استحقاق السعي عند إقالة املشرتي

١2٠/ ٤ ٣٤١٠2٠١٤2٧٤إلزام وسيط برد مبلغ العربون لضامنه له
أتعاب حماماة

١2٨/ ٤ ٣٤١٨٦٥22٧٥تقدير أتعاب حماماة عند فسخ االتفاق
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣٦/ ٤ ٣٤2٣٩١٣٤2٧٦أتعاب حماماة يف قضية خارسة

أتعاب حماماة يف قضية انتهت صلحًا خارج 
املحكمة

٣٤٥٠٨٧٩٤2١٤١/ ٤ ٧٧

هبة وعطية

١٤٨/ ٤ ٣٤٥222٠٨2٧٨إثبات هبة

١٥2/ ٤ ٣٤٦٣٤٩22٧٩إبطال هبة لوقوعها يف مرض املوت

١٦١/ ٤ ٣٤2٦٧٥٩١2٨٠إبطال هبة لوقوعها يف مرض املوت

١٦٦/ ٤ ٣٤٣٩٤٠22٨١رد هبة سابقة الزواج

١٧2/ ٤ ٣٤٨٥٤٣٥2٨2هبة معلقة عىل رشط استمرار الزوجية

١٧٩/ ٤ ٣٤2٥٩٩٧٩2٨٣إثبات هبة يف تركة

١٨٣/ ٤ ٣٥١٤2٧٠٠2٨٤رجوع عن هبة

١٨٧/ ٤ ٣٤٣٦٣٥٨٦2٨٥رجوع عن هبة
 إعسار

١٩2/ ٤ 2٥٠١2٠٨2٩2٨٦   إعسار بسبب اختالس

١٩٨/ ٤ 2٨٧ ٣٣٤٣١٣٤ إعسار بسبب اختالس

2٠٦/ ٤ 2٨٨ ٣٤٦٣٩١2 إعسار بسبب اختالس

2١١/ ٤ 2٨٩ ٣٤٥2٣٥٣إعسار يف دين 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2١٧/ ٤ 2٩٠ ٣٤١٣٨٤٧٠إعسار يف دين 

22٣/ ٤ ٣٤2٩٨٧٦٠2٩١إعسار يف دين

22٨/ ٤ ٣٤٤٣١٦٠٤2٩2إعسار يف دين

2٣٤/ ٤ 2٩٣ ٣٤١٠١2٧٩إعسار مكفول 

2٣٨/ ٤ 2٩٤ ٣٤٩٤22١إعسار يف دية قتل 

2٤٤/ ٤ 2٩٥ ٣٤٥٠٧٧٠٨ إعسار يف دية قتل

2٥٠/ ٤ 2٩٦ ٣٤2٠٤٠٩٥إعسار يف ديات وأروش 

2٥٥/ ٤ 2٩٧ ٣٥١١٥٩٦ إعسار يف ديات منافع

2٦٠/ ٤ 2٩٨ ٣٤٣2٤١2٥حتري عن أموال معرس 

2٦٧/ ٤ 2٩٩ ٣٥١٣٩٧22 استظهار حال معرس

2٧2/ ٤ ٣٠٠ ٣٥2٠2٨٦إدخال بيت املال يف دعوى إعسار 
عقار

2٧٨/ ٤ ٣2٤٤٩٤٨٩٣٠١اعتداء عىل أرض  

2٨٦/ ٤ ٣٤٣٥٥١٣٦٣٠2اعتداء عىل أرض يدعى إحياؤها

٣٠١/ ٤ ٣٤2٧١٦٣2٣٠٣اعتداء عىل أرض يدعى وقفيتها

٣٠٧/ ٤ ٣٤٤٠2٣٠٥٣٠٤اعتداء عىل أرض بموجب صك خصومة

٣١٠/ ٤ ٣٤٥٠٥٦٤١٣٠٥اعتداء عىل أرض مملوكة بموجب وثيقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

اعتداء عىل أرض بزعم الزيادة عن املساحة 
املباعة

٣١٧/ ٤ ٣٤٥٧٥٦٠١٣٠٦

٣2١/ ٤ ٣٥٨٨١١٧٣٠٧منع تعرض حليازة عقار مستأجر

٣2٦/ ٤ ٣٤2٦٥٠٣١٣٠٨رفع اليد عن عقار لتداخل أمالك 

٣٣٦/ ٤ ٣٣٦٥٩١٤2٣٠٩رفع اليد عن عقار لتداخل أمالك مدعى

٣٤٦/ ٤ ٣٤١٣٧٤٩2٣١٠نزاع عىل أرض ورفع يد املتداعيني عنها 

٣٥2/ ٤ ٣٣٥٧٤٩٩2٣١١اإللزام بنقل ملكية أرض مشرتاة

٣٥٦/ ٤ ٣٤١٧22٨٧٣١2معارضة عىل حجة بدعوى أمالك قبلية

٣٦٤/ ٤ ٣٤٥٠٤٥2٧٣١٣إثبات ملكية عقار يف ملك متوىف

٣٧٠/ ٤ ٣٤٥2٤٥٨٩٣١٤إبطال منحة متأخرة ألسبقية التملك

٣٧٦/ ٤ ٣٥٣٣2٨٦٩٣١٥رشاء أرض ملغى صكها من البلدية

٣٨٣/ ٤ ٣٤٥2٨2٥2٣١٦فرز أرض زراعية دون موافقة البلدية

٣٩٠/ ٤ ٣٤٤٩٣٦٣٨٣١٧اشرتاط موافقة البلدية لفرز األرايض العمرانية
إخالء عقار

٣٩٤/ ٤ ٣٣٣٠٦٨٦٠٣١٨فتح عقار مستأجر غائب

٤٠2/ ٤ ٣٣٤٧٦٧٦٣٣١٩فتح عقار مستأجر غائب

٤٠٧/ ٤ ٣٥٣٨٦2٣2٠فتح عقار مستأجر غائب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤١١/ ٤ ٣٥٧٥٥٣٣2١فتح عقار مستأجر غائب

٤١٦/ ٤ ٣٣٦٩٩١٠٠٣22إخالء عقار مستأجر متخٍف 

٤2١/ ٤ ٣٤٣٦٧٣٣2٣إخالء عقار مستأجر متخٍف

٤2٨/ ٤ ٣٤2٦٣٨٧٣2٤إخالء عقار لعدم السداد ولإلخالل بالرشوط

٤٣٧/ ٤ ٣٤2٤٧٩٣2٥إخالء حمل مستأجر ُيدفع فيه بالتجديد

٤٤٩/ ٤ ٣٤٣٥٦١١٣2٦إخالء شقة سكنية مستأجرة ُيدفع فيها بالتسليم

٤٥٥/ ٤ ٣٥٧٧٥٠2٣2٧إخالء عقار ُيدفع فيه بوجود العيب

٤٦2/ ٤ ٣٥٤٠٧2٩٣2٨إخالء عقار مستأجر النتهاء العقد

إخالء عقار مستأجر النتهاء العقد ووفاة 
املستأجر

٣٥١٣٥١١٣2٤٦٧/ ٤ ٩

٤٧2/ ٤ ٣٤٦٩٨٥٨٣٣٠إخالء مزرعة ومتكني املستأجر لتخارج الورثة

٤٨٠/ ٤ ٣٤١٤٣٨2٦٣٣١إخالء سكن مؤذن أجر قبل تعيني املؤذن رسميًا

٤٨٦/ ٤ ٣٤٦٣٨١٦٣٣2إخالء حمالت جتارية موقوفة النتهاء العقد

٤٩٤/ ٤ ٣٤٥٥٧٨٧٣٣٣فسخ صربة وإخالء عقارها لعدم السداد

٤٩٨/ ٤ ٣٤٩١٤١٣٣٤إخالء عقار مستغّل دون عقد
 استطراق

٦/ ٥ ٣٣٤٠٤٠١٦٣٣٥إعادة فتح طريق أغلقه املدعى عليه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٦/ ٥ ٣٣٦ ٣٤٤٠٦٦٦٤فتح طريق يدعى إغالقه
إهناءات عقار

2٤/ ٥ ٣٣٣٦٣٧٧٣٣٣٧إثبات نصيب يف عقار مع اعرتاض الرشكاء

2٧/ ٥ ٣٥٤٣١١٠٧٣٣٨صك استحكام عقار بسبب اإلحياء

٣٣/ ٥ ٣٥٣٣٧٦٣١٣٣٩صك استحكام عقار بسبب اإلحياء

٣٨/ ٥ ٤٤٠٦٠٦2٧٣٤٠صك استحكام عقار بسبب اإلحياء

٤٥/ ٥ ٣٥٣٣٦٠٨٤٣٤١صك استحكام عقار بسبب اإلحياء

٥١/ ٥ ٣٥٣٠٣22٦٣٤2صك استحكام عقار بسبب اإلحياء

٥٨/ ٥ ٣٥٣2٠٦٤2٣٤٣صك استحكام عقار  بسبب الرشاء

٦٣/ ٥ ٣٥2٨٩١٥2٣٤٤صك استحكام عقار  بسبب الرشاء

صك استحكام عقار يف منطقة تعدينية بسبب 
الرشاء

٦٨/ ٥ ٣٥٣٥٨٦٤٤٣٤٥

٧٥/ ٥ ٣٤٣٥٣٤٦تكميل صك استحكام عقار

٨٠/ ٥ ٣٤2١٧١٠٨٣٤٧تكميل صك استحكام عقار

٨٥/ ٥ ٣٤2٥٠٤٨٠٣٤٨تكميل صك استحكام عقار

٨٩/ ٥ ٣٥2٠٤٨٠2٣٤٩تكميل صك استحكام عقار

٩٥/ ٥ ٣22٣٠٨٨٤٣٥٠تعديل صك استحكام عقار
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٠٥/ ٥ ٣٣2٦٤٠٦٩٣٥١تعديل صك استحكام عقار

١١٠/ ٥ ٣٤٣١٤٤٨١٣٥2تعديل صك استحكام عقار

١١٥/ ٥ ٣2١١٣١2٩٣٥٣تكميل صك استحكام وقف

١٣2/ ٥ ٣٣٧٠2٠٥٥٣٥٤تكميل صك استحكام صربة

١٣٧/ ٥ ٣٤١٤٣٨٣٧٣٥٥تكميل صك متلك أنقاض
اسرتداد حيازة

١٤2/ ٥ ٣٤٩٧٦٧2٣٥٦اسرتداد حيازة سيارة فقدت عند إصالحها

١٤٨/ ٥ ٣٤2٤٧٣٣٦٣٥٧اسرتداد حيازة جواز سفر زوجة

١٥١/ ٥ ٣٥٥٤٠٠٥٣٥٨اسرتداد حيازة جواز سفر زوجة

١٥٥/ ٥ ٣٥١١١٣٧٠٣٥٩اسرتداد حيازة جواز سفر

١٥٩/ ٥ ٣٤٤٧٤٨٠٠٣٦٠اسرتداد حيازة شيك حمكوم بتزويره

١٦٣/ ٥ ٣٥١٥١٩١٣٦١اسرتداد حيازة شيك فارغ بدون رصيد

١٧١/ ٥ ٣٥2٧٨2٥٣٦2اسرتداد حيازة شيك سلم اختيارًا

١٧٦/ ٥ ٣٥١١٤٩2٩٣٦٣اسرتداد حيازة شيك وإيقاف قرار تنفيذه
تسليم مستندات

١٨2/ ٥ ٣٤٣٥٦٥٠٩٣٦٤تسليم سجل أرسة وشهادة ميالد

١٨٧/ ٥ ٣٤٣٩٣٨٦٨٣٦٥تسليم سجل أرسة زوج متوىف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٩٠/ ٥ ٣٤٤٦١٠٥٥٣٦٦تسليم سجل أرسة من زوج غائب

١٩٤/ ٥ ٣٤٤٣٧٨٨١٣٦٧تسليم صكوك عقارات

١٩٧/ ٥ ٣٤٤٤٠٧٦٤٣٦٨تسليم صور صكوك عقارات

2٠٠/ ٥ ٣٤٥٤١١١٩٣٦٩تسليم صك استحكام لغري ذي صفة

2٠٥/ ٥ ٣٤٥2٠١٤٣٣٧٠تسليم ملفات دراسية

2١١/ ٥ ٣٤٥٧٤٧٥٦٣٧١تسليم صكوك والية ووكالة 
مطالبة بيت املال

2١٦/ ٥ ٣٣٥٤٦٣٦٧٣٧2تسليم مال القارص لإلنفاق عليه

22٠/ ٥ ٣٤2٨١٣٦٤٣٧٣تسليم مال القارص لعامرة عقار له

22٤/ ٥ ٣٤٣٩2٩٣٣٣٧٤تسليم مال القارص لإلنفاق عليه وعالجه

22٨/ ٥ ٣٤٤٠٣٠٥٩٣٧٥تسليم مال القارص لإلنفاق عليه

2٣2/ ٥ ٣٤٣٦٧٤2٣٣٧٦تسليم مال القارص لإلنفاق عليه

2٣٥/ ٥ ٣٥٤١١٨٨٣٧٧تسليم مال القارص إلنامئه واملتاجرة به

2٣٩/ ٥ ٣٥١١٧٨22٣٧٨تسليم القارص نصيبه من دية مورثه

2٤2/ ٥ ٣٥١٦2٠٣٦٣٧٩تسليم الويل فرق قيمة عقار اشرتاه للقارص

2٤٦/ ٥ ٣٥٨٠٧٦٧٣٨٠تسليم ضامن حسن تنفيذ إنشاء وقف

2٤٩/ ٥ ٣٤٥٧٥١٨١٣٨١تسليم مبلغ وصية لرصفه يف مصارفها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٥2/ ٥ ٣٥٤٥2٥٣٥٣٨2تسليم مبلغ وصية لرصفه يف ترميم مسجد

2٥٧/ ٥ ٣٥٤٩٤٩٤٣٨٣تسليم مبلغ نزع ملكية عقار ملدٍع ظهر استحقاقه

2٦٠/ ٥ ٣٤١٨٩٠٨٨٣٨٤تسليم مبلغ دية مورث
منع رضر وإزالته

2٦٦/ ٥ ٣2٥٦٤٠٤١٣٨٥إلزام بإزالة كابينة اتصاالت هاتفية

2٧2/ ٥ ٣٣٤٠٥٨٩١٣٨٦تأجري العزاب يف منطقة عوائل

2٧٧/ ٥ ٣٤١٤٣٤١٦٣٨٧تأجري العزاب يف منطقة عوائل

2٨٤/ ٥ ٣٣٧١٠٨٥٥٣٨٨تأجري العزاب يف منطقة عوائل

2٩٣/ ٥ ٣٤٤٦٠٥٩٣٣٨٩تأجري العزاب يف منطقة عوائل

2٩٨/ ٥ ٣٤٣٠١٥٩٦٣٩٠تأجري عزاب يف منطقة عزاب

٣٠2/ ٥ ٣٤٥٣22٤٩٣٩١رضر االطالع عىل املنزل من مستأجر

٣٠٥/ ٥ ٣٣٤2٧٧٤٧٣٩2منع ضخ مواد كيامئية بجانب مصنع

٣٠٩/ ٥ ٣٣٥٦٤٧٩٧٣٩٣بناء طابق ثاٍن مطل عىل مزرعة

٣١٦/ ٥ ٣٤١٣٦٤٦٦٣٩٤إزالة عقوم زراعية بدعوى منع السيل

٣2٠/ ٥ ٣٤١٧٦٥٩٦٣٩٥مضايقة يف عبور طريق للحاجة

٣2٥/ ٥ ٣٤٤٨٠١٦٠٣٩٦إزالة ملعب كرة قدم غري مرخص
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
منازعة تنفيذ

٣٣2/ ٥ ٣٤٣٣٦٣٨١٣٩٧تنفيذ قرار متضمن لزيادة ربوية

٣٣٧/ ٥ ٣٤٤١٩٤٦١٣٩٨حوالة طالب التنفيذ بدين مل حيل

٣٤2/ ٥ ٣٥٨٩2١٦٣٩٩منع مدين بدين حكومي من السفر

٣٤٦/ ٥ ٣٥١2٦١٧٧٤٠٠تنفيذ كمبيالة غري مكتملة الرشوط

٣٤٩/ ٥ ٣٥٣٥22٤٩٤٠١بطالن بيع باملزاد لتخلف املشرتي عن السداد
حجز حتفظي

٣٥٨/ ٥ ٣٥٩٦٩٧١٤٠2حجز حتفظي عىل مبلغ مشرتك لقبيلة

٣٦١/ ٥ ٣٥2٨2٦٤٠٤٠٣حجز حتفظي عىل شيك وإيقاف تنفيذه
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الأحوال ال�صخ�صية

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
مواريث

٦/ ٦ ٣٤١١٥٦١٦٤٠٤إضافة مدعية زوجية حلرص الورثة

١٠/ ٦ ٣٤2٣٤٨٦٠٤٠٥إضافة مدعية زوجية حلرص الورثة

١٤/ ٦ ٣٥٩٤٠٨٧٤٠٦إضافة زوجة بدون ويل حلرص الورثة

22/ ٦ ٣٥٣2٤١٣٤٠٧إضافة وارث سقط خطأ حلرص الورثة

قسمة عقار تركة مملوك بصك غري صالح 
لإلفراغ

٣٥٣٩2٦ ٤١٤٠٨ /2٨

قسمة عقارات تركة مملوكة بصكوك جربًا دون 
ما ال صك له

٣٤/ ٦ ١٥٥٩١٠٥١١٤٠٩

٤١/ ٦ ٣٤١2٣٤١٤٤١٠قسمة عقارات تركة جربًا

٤٩/ ٦ ٣٤2٤٥٣٨١٤١١قسمة عقارات تركة جربًا

٥٤/ ٦ ٣٤٤٩٤٧٨٠٤١2قسمة عقار مشرتك مع غري وارث جربًا

٦٤/ ٦ ٣٣٤٥٧٤٧٣٤١٣قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٧٠/ ٦ ٣٤٥٠٥٩٦٩٤١٤قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٧٦/ ٦ ٣٤٥٤٤٣٤٣٤١٥قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٨٠/ ٦ ٣٥٤٣2٣٩٤١٦قسمة عقارات تركة جربًا مع وجود قارص

٩2/ ٦ ٣٤١٨٨2٦٤١٧تسليم نصيب من تركة
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الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٩٧/ ٦ ٣٤2٥٦٤٠٤١٨قسمة تركة ضد وارث غائب

١٠٥/ ٦ ٣٤2٤١٩٩2٤١٩قسمة تركة ضد وارث غائب

١٠٩/ ٦ ٣٤٨١٥٤٩٤2٠صلح عىل قسمة تركة فيها غبطة لقارص

١١٤/ ٦ ٣٤١٣٧٨٣٦٤2١صلح عىل قسمة تركة فيها غبطة لقارص

١2٤/ ٦ ٣٤2٠2٧٠٧٤22نقل عقارات منزوعة للدولة وقسمة التعويض 

١٣٠/ ٦ ٣٤2٧٩١2٤٤2٣قسمة عقارات فيها طلب حجة استحكام

١٣٤/ ٦ ٣٤٤٣2٤٦٨٤2٤قسمة عقار تركة موقوف

إصدار وكالة للترصف يف نصيب وارث يف 
رشكة

٣٤٣١٩٧٣٣٤2١٣٨/ ٦ ٥

١٤2/ ٦ ٣٥٤٦٦٥٩٦٤2٦قسمة حقوق مالية للمورث

١٤٦/ ٦ ٣٤١٦٠١٠2٤2٧قسمة جموهرات من تركة جربًا

١٥٣/ ٦ ٣٤٣٥٩١٤٥٤2٨تنازل عن حقوق يف تركة
إهناءات املواريث

١٦2/ ٦ ٣٤2٩٥٠١٠٤2٩إثبات وفاة

١٦٦/ ٦ ٣٣٥2٣١٥٠٤٣٠إثبات وفاة مع وجود عصبة

١٧٣/ ٦ ٣٤٤٧٦١٠٤٣١إثبات وفاة دون وارث فرضًا وال تعصيبًا

١٧٨/ ٦ ٣٤٥٩٣٠٣٤٣2إثبات وفاة دون وارث فرضًا وال تعصيبًا
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٨٣/ ٦ ٣٤١٣٨١2٧٤٣٣إثبات وفاة مفقود

١٨٩/ ٦ ٣٤2٨٧٤٠٨٤٣٤إثبات إرث املورث من ابنه

١٩٣/ ٦ ٣٤٤٨٤٠٥١٤٣٥إضافة وارث إىل صك حرص الورثة

١٩٧/ ٦ ٣٤٥٣٨2٣١٤٣٦إضافة وارث إىل صك حرص الورثة

2٠١/ ٦ ٣٤١٦٣٤١٤٣٧إثبات تنازل عن مرياث

2٠٥/ ٦ ٣٤٦٣٩٨٥٤٣٨إثبات تنازل ورثة فيهم قارص عن عقار

2١2/ ٦ ٣٥١١٥٤٩٣٤٣٩إثبات تنازل ورثة فيهم قارص عن عقار

2١٧/ ٦ ٣٤٣٤١٦٤٦٤٤٠إثبات تنازل عن مساحة خمتزلة من عقار
وقف

22٦/ ٦ ٣٤١٤٩١٩٧٤٤١معارضة أجرة ناظر وقف

2٣2/ ٦ ٣٤2٣٣٨2٠٤٤2أجرة إرشاف عىل نظار

2٥٠/ ٦ ١٠٦٥2٠٣٠2٤٤٣عزل ناظر ملخالفة رشط الواقف

2٦2/ ٦ ٣٣٣٤٦٧١٠٤٤٤عزل ناظر ملخالفة رشط الواقف

2٨٠/ ٦ ٣٣2٩٧٩٩٧٤٤٥عزل ناظر للتقصري يف النظارة

2٨٥/ ٦ ٣٤٣٠٠٦٩٤٤٦عزل ناظر للتقصري يف النظارة

2٩٥/ ٦ ٣٤١٨٨٠٠٧٤٤٧عزل ناظر للتقصري يف النظارة

٣٠٠/ ٦ ٣٤٣٤٠٨٣١٤٤٨عزل ناظر للتقصري يف النظارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٠٨/ ٦ ٣٤2٣٦٦٨٤٤٤٩عزل ناظر وتعيني أبناء املوقف

٣١2/ ٦ ٣٤٤٩٦٧٣٩٤٥٠خالف النظار يف إدارة الوقف

٣١٩/ ٦ ٣22٨١٠١٦٤٥١استحقاق غلة وقف

٣2٤/ ٦ ٣٣٤٨٧٧٨٤٤٥2استحقاق غلة وقف

٣2٨/ ٦ ٣٣٦٤٠٣٨٤٤٥٣استحقاق غلة وقف

٣٣٦/ ٦ ٣٤٦٧٥٤٨٤٥٤استحقاق غلة وقف

٣٤٥/ ٦ ٣٤٣٨١2٧٧٤٥٥استحقاق غلة وقف

٣٥2/ ٦ ٣٤١١٨٦٦٧٤٥٦استحقاق غلة وقف طبقي

٣٧٠/ ٦ ٣٣٦١٨٦٥٧٤٥٧سكنى عقار موقوف

٣٧٩/ ٦ ٣٣٣٣٤٩2٩٤٥٨استحقاق غلة وقف لغري سعودي

٣٨٤/ ٦ ٣٣١٤٨٠٣٨٤٥٩إبطال إجارة وقف

٣٩٠/ ٦ ٣٣١٨١٩٧١٤٦٠فسخ إجارة وقف
إهناءات الوقف

٦/ ٧ ٣2٤٥٧٤2٤٦١إقامة ناظر عىل وقف بداًل من ناظر معزول

١٧/ ٧ ٣٤2٣٠٨٩٣٤٦2إقامة ناظر عىل وقف بداًل من ناظر متوىف

2٣/ ٧ ٣٥2٦٥٥٦٦٤٦٣إقامة ناظر منضم

2٦/ ٧ ٣٣٣٤٦٨٣٤٤٦٤إذن نقل وقف واستبداله لتعطل املنافع
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣١/ ٧ ٣٣٦٠٣١٠٦٤٦٥إذن نقل وقف واستبداله لتعطل املنافع

٣٨/ ٧ ٣٣٦١٤٤٤٤٤٦٦إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٤/ ٧ ٣٣٦٤٠٨٨٧٤٦٧إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٩/ ٧ ٣٤٣٩٨٧١٠٤٦٨إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٥٤/ ٧ ٣٥١٠٥٣٧٨٤٦٩إذن حتويل أرض زراعية موقوفة إىل سكنية

٥٨/ ٧ ٣٥2٩١٦٧٩٤٧٠إذن حتويل مصىل عيد موقوف إىل مسجد

٦٣/ ٧ ٣222٠٨٤٤٤٧١إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٦٩/ ٧ ٣٤2٨٩٤٤2٤٧2إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٤/ ٧ ٣٤٤٩٨٩٥٩٤٧٣إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٨/ ٧ ٣٣٥٤٠٧2٥٤٧٤قسمة تعويض عقار حمكر

٨٤/ ٧ ٣٤٣٤٠٤2٠٤٧٥قسمة تعويض عقار حمكر

٩2/ ٧ ٣٣٦٦٦٧٥٥٤٧٦قسمة تعويض عقار موقوف مستثمر

١٠٠/ ٧ ٣٤٤٦٦٥٦٦٤٧٧إذن رشاء عقار لوقف

١٠٥/ ٧ ٣٤٥٠٣٦١٣٤٧٨إذن رشاء عقار لوقف

١١2/ ٧ ٣٤٥٦٩٥١٩٤٧٩إذن رشاء عقار لوقف

١١٨/ ٧ ٣٥١2١٣٣٣٤٨٠إذن رشاء عقار لوقف

١22/ ٧ ٣٥١٣٠٩٩٥٤٨١إذن رشاء عقار لوقف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2٦/ ٧ ٣٥١٨22٤٩٤٨2إذن رشاء عقار لوقف

١٣٣/ ٧ ٣٥22٩١2٨٤٨٣إذن رشاء عقار لوقف

١٤٠/ ٧ ٣٥2٨٤٤٥١٤٨٤إذن رشاء عقار لوقف

١٤٧/ ٧ ٣٥٣٠٦٣٣٠٤٨٥إذن رشاء عقار لوقف

١٥2/ ٧ ٣٣٥٦٣2٩٤٤٨٦إذن تعمري عقار وقف

١٧١/ ٧ ٣٤٣2٧٤2٥٤٨٧إذن تعمري عقار وقف

١٧٦/ ٧ ٣٤٤٩٣22٧٤٨٨إذن تعمري عقار وقف

١٨١/ ٧ ٣٤٥2٦٦١٤٤٨٩إذن تعمري عقار وقف

2١١/ ٧ ١٦٣٨٠٠٧١٩٤٩٠إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

2١٥/ ٧ ٣٤١٧٠٨٧١٤٩١إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

22٠/ ٧ ٣٤2٣٩22٠٤٩2إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

22٥/ ٧ ٣٤٣٦٠٦٨٨٤٩٣إذن بيع عقار وقف للنزع اخلاص مللكيته

2٣٠/ ٧ ٣٤٤22٧٣١٤٩٤إذن بيع عقار وقف للنزع اخلاص مللكيته

2٣٦/ ٧ ٣٤٥١2٣٨٧٤٩٥إذن بيع عقار وقف للعجز عن تعمريه

2٤٠/ ٧ ٣٣٤٨٩٨٨٩٤٩٦إذن استثامر وقف

2٥٧/ ٧ ٣٤١٥٥٨٠٤٤٩٧إذن استثامر وقف

2٧2/ ٧ ٣٤2١٠١22٤٩٨إذن استثامر وقف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
وصية

2٩٦/ ٧ ٣٤2٤٩2٩٨٤٩٩إنفاذ وصية يف حياة املويص

2٩٩/ ٧ ٣٣٧١١٠١٦٥٠٠تسليم نصيب الوصية من الرتكة 

٣٠٥/ ٧ ٣٤22٨٣٧٤٥٠١تسليم نصيب الوصية من الرتكة 

٣١٣/ ٧ ١٣٦٧٠٥٠2عزل ويص للتأخر يف إنفاذ الوصية

٣١٩/ ٧ ٣٣١٩٥٠٩٠٥٠٣عزل ويص خليانة األمانة

٣2٩/ ٧ ٣٤٣٩١٣٦٣٥٠٤رجوع عن الوصية
إهناءات الوصية

٣٣٦/ ٧ ٣٤٣٠١٥٨٨٥٠٥إثبات وصية

٣٤٠/ ٧ ٣٤٥٤٩١٥٨٥٠٦إثبات وصية

٣٤٥/ ٧ ٣٤٣٩٨٥2٦٥٠٧إثبات وصية ووقف

٣٥١/ ٧ ٣٥١٠٠٠٥٤٥٠٨إثبات وصية وإقامة ويص

٣٦2/ ٧ ٣٤٤٧١٥٥٠٥٠٩إذن رشاء عقار لوصية

٣٦٦/ ٧ ٣٤٧٨١2٤٥١٠إذن تعمري مسجد من مال وصية

٣٧١/ ٧ ٣٥٥٠١٠٨٥١١إذن تعمري مسجد من مال وصية

٣٧٥/ ٧ ٣٤١2٨٣٧٤٥١2إذن بيع عقار لوصية

٣٨٠/ ٧ ٣٤١٦٦٠٨٦٥١٣إذن بيع عقار لوصية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٨٦/ ٧ ٣٤٣٥2١١٧٥١٤إذن بيع عقار لوصية

٣٩٣/ ٧ ٣٤2٦٦2٧٩٥١٥إذن بيع نصيب وصية وقارص من عقار
والية

٤٠2/ ٧ ٣٣٤٧٣٨٤٩٥١٦فسخ والية لعدم احلاجة لويل

٤٠٥/ ٧ ٣٤١١٣١٠٠٥١٧فسخ والية لتفريط الويل

٤١٣/ ٧ ٣٤٤٤٠٦٠2٥١٨فسخ والية لتقصري الويل يف النفقة

٤١٨/ ٧ ٣٥١٣٥٤2٥٥١٩فسخ والية لتقصري الويل يف النفقة

٤22/ ٧ ٣٣٦٧2٣٣٥٥2٠فسخ والية لعدم األمانة

٤2٧/ ٧ ٣٤١٩٠٤٨٨٥2١فسخ والية لعدم األمانة

٤٣٤/ ٧ ٣٣٦٩٥٣٨٦٥22فسخ والية الستحقاق املدعي هلا

٤٣٨/ ٧ ٣٤٣٠٩٣2٧٥2٣فسخ والية لكون املدعي أصلح

٤٤٤/ ٧ ٣٣٦٨٠٩٩٤٥2٤حماسبة مالية لويل

٤٤٩/ ٧ ٣٤٤٧٥2١٩٥2٥مطالبة بامل قارص
إهناءات الوالية

٦/ ٨ ٣٥٩٦٠٠٨٥2٦إثبات فقد أب

٩/ ٨ ٣٥2٣٠٧١٦٥2٧إثبات فقد ابن

١٣/ ٨ ٣٤٥١٨١2٥2٨إثبات فقد ابن
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٦/ ٨ ٣٥2٨٤2٣٥2٩إثبات فقد أخ

١٩/ ٨ ٣22٥١٠٩٧٥٣٠إثبات فقد عّم

22/ ٨ ٣٤٥١٨٨٠٥٣١إثبات فقد مطّلق

2٦/ ٨ ٣٤٤٦2٠2٥٣2إقامة ويل عىل قارص سنًا من زوج متوىف

٣2/ ٨ ٣٤٥٤٠٠٤٦٥٣٣إقامة ويل عىل قارص سنًا من زوج غائب

٣٥/ ٨ ٣٤١٧١٠٨٣٥٣٤إقامة ويل عىل قارص عقاًل

٤١/ ٨ ٣٥٤١١٨٧٠٥٣٥نقل والية النكاح للغيبة

٤٤/ ٨ ٣٤٥٥٧٥١٤٥٣٦نقل والية النكاح للغيبة

٤٨/ ٨ ٣٥١٠٠٨١٧٥٣٧نقل والية النكاح للغيبة

٥2/ ٨ ٣٥2٧٦٠٤٧٥٣٨نقل والية النكاح للغيبة

٥٦/ ٨ ٣٤٥٦٥٣٤2٥٣٩تزويج من غاب وليها

٦2/ ٨ ٣2٣٧١٤١٥٥٤٠إذن نقل عقار قارص سنًا

٦٧/ ٨ ٣٤٥٥٩٧٣٨٥٤١إذن نقل عقار قارص عقاًل

٧2/ ٨ ٣٤2٠2٧١٨٥٤2إذن رشاء عقار لقارص سنًا

٧٧/ ٨ ٣٤٥٥١٤٥٤٥٤٣إذن رشاء عقار لقارص سنًا

٨٣/ ٨ ٣٤٥٥٥١٧٧٥٤٤إذن رشاء عقار لقارص عقاًل

٨٧/ ٨ ٣٤2٤٦٧٣٤٥٤٥إذن تعمري عقار من مال قارص
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٩٣/ ٨ ٣٥١٣٩٣٣٣٥٤٦إذن تعمري عقار قارص

٩٨/ ٨ ٣٤٤٣2٥٦٤٥٤٧إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٠2/ ٨ ٣٤٤٧٨٧٧٠٥٤٨إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٠٧/ ٨ ٣٥١٩٩٥٩٤٥٤٩إذن بيع نصيب قارص من عقار

١١٤/ ٨ ٣٥2٠٤١2٩٥٥٠إذن بيع نصيب قارص من عقار

١22/ ٨ ٣٥2٤٠٧2٧٥٥١إذن بيع نصيب قارص من عقار

١2٩/ ٨ ٣٥2٤٥٦٥٩٥٥2إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٣٥/ ٨ ٣٥2٧٦٥٨٨٥٥٣إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٣٩/ ٨ ٣٥2٨٣٦2٠٥٥٤إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٥٤/ ٨ ٣٥٤٠٤٤٣٥٥٥٥إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٥٩/ ٨ ٣٥٩2٤٧٧٥٥٦إذن إدخال قارص يف رشكة

١٦٣/ ٨ ٣٤٤٣١٤2٣٥٥٧فرز نصيب قارص من عقار يف تركة

إذن بيع نصيب قارص من عقار للنزع اخلاص 
مللكيته

٣٥١١٨٦2١٦٩/ ٨ ٠٥٥٨

نكاح

١٧٤/ ٨ ٣٤٣٠٣٤١٥٥٥٩إبطال نكاح بدون ويل
عضل

١٨2/ ٨ ٣٤١2٣٨١٧٥٦٠نقل والية النكاح للغيبة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٨٥/ ٨ ٣٣٤٣٩٣٥٨٥٦١نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٨٨/ ٨ ٣٤2٩٨٠2١٥٦2نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٩٤/ ٨ ٣٤٣٥٦٧٤٣٥٦٣نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٩٧/ ٨ ٣٤٣٩٧٠٥١٥٦٤نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

22١/ ٨ ٣٤٤٥٧٧٦٤٥٦٥نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

22٦/ ٨ ٣٤٥٣١٠٨٦٥٦٦نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٣٠/ ٨ ٣٥٨٤٨٣١٥٦٧نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٣٧/ ٨ ٣٥١2٨٨٧٣٥٦٨نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٤١/ ٨ ٣٣٦٧2٧٦2٥٦٩نقل والية النكاح لألخ لثبوت العضل

2٤٥/ ٨ ٣٤٥٥٦٤٦٧٥٧٠نقل والية النكاح لألخ لثبوت العضل

2٥٠/ ٨ ٣٤١٦٧٠٣٩٥٧١نقل والية نكاح للتقصري يف النفقة والعضل

2٥٤/ ٨ ٣٤2٥٨١٥٤٥٧2عدم ثبوت العضل بعدم تقدم خاطب

2٥٨/ ٨ ٣٤٤٣٤٧2٥٥٧٣عدم ثبوت العضل برد خاطب واحد
صداق

2٦٤/ ٨ ٣٥2٨١٩٥٥٧٤إعادة الصداق للعدول عن النكاح

2٧2/ ٨ ٣2٥2٥٧٥2٥٧٥صداق املطلقة قبل الدخول

2٧٦/ ٨ ٣٣٣١٩٧٩٨٥٧٦مؤخر صداق
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الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٧٩/ ٨ ٣٤١١٥٠٣٥٧٧مؤخر صداق

2٨٣/ ٨ ٣٤٣٠٨٩٦١٥٧٨مؤخر صداق

2٨٦/ ٨ ٣٤٥٣٩٣٨٠٥٧٩مؤخر صداق

2٩٠/ ٨ ٣٥٩٨٥٩٠٥٨٠مؤخر صداق

2٩٤/ ٨ ٣٥١٨٠٣٣١٥٨١مؤخر صداق

2٩٧/ ٨ ٣٥2٨٩٧٥٨2التنازل املرشوط عن مؤخر الصداق

٣٠2/ ٨ ٣٣٦١2٦٤٦٥٨٣التنازل عن مؤخر الصداق

٣٠٩/ ٨ ٣٣٧٠٥٨٤٣٥٨٤عدم سقوط مؤخر الصداق بفسق املرأة

٣١٤/ ٨ ٣٤١٦٦٣٣٥٨٥رد الصداق لوجود عيب

٣١٩/ ٨ ٣٤2٠١٦٠٩٥٨٦رد الصداق للطالق

٣2٣/ ٨ ٣٤2٣٧٦٨٣٥٨٧صداق يف تركة

٣2٨/ ٨ ٣٤٤٩٦٦٣١٥٨٨متعة طالق
جهاز الزوجية

٣٣2/ ٨ ٣٤٣١٠٤٠2٥٨٩إعادة جهاز الزوجية للمرأة بعد الطالق

٣٣٦/ ٨ ٣٥١١٧١٤٦٥٩٠إعادة جهاز الزوجية للرجل بعد الطالق
خلع

٣٤٠/ ٨ ٣٣٦١٤٣2٠٥٩١خلع مقابل التنازل عن النفقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٤٤/ ٨ ٣٣٦٣٦٨٥٧٥٩2خلع لسوء العرشة
طالق

٣٥٠/ ٨ ٣٤٣١٩٤2٣٥٩٣الطالق بعد الدخول

٣٥٣/ ٨ ٣٥٥٠١٤2٥٩٤الطالق عرب اتصال هاتفي بعد الدخول 

٣٥٦/ ٨ ٦٦٠١2١٣٥٩٥البينونة الكربى

2٦٠/ ٨ ٣٣٦٩٠٤٥٣٥٩٦البينونة الكربى

٣٦٤/ ٨ ٣٤2٨٣٧٠٥٥٩٧طالق مريض نفيس

٣٦٨/ ٨ ٣٥٤٤٦٠٧٥٩٨طالق وقع يف حال غضب

٣٧٥/ ٨ ٣٥2٠٥2٩٠٥٩٩طالق وقع يف حال سكر

٣٧٩/ ٨ ٣٥٥٦٨١٠٦٠٠الطالق عرب رسالة جوال

٣٨٤/ ٨ ٣٤٤٩٣٣٥١٦٠١الطالق عرب رسالة جوال

٣٨٨/ ٨ ٣٤٥٠٠٨٥٥٦٠2طالق معلق عىل رشط للتخويف

٣٩٣/ ٨ ٣٥١٧٧١٠٧٦٠٣طالق معلق عىل رشط للتخويف

٣٩٩/ ٨ ٣٥١٥٦٦٥٣٦٠٤طالق معلق عىل رشط

٤٠٤/ ٨ ٣٥٩٠١٦2٦٠٥طالق مكرر للتأكيد

٤٠٩/ ٨ ٣٥٩٤222٦٠٦طالق مكرر للتأكيد

٤١٧/ ٨ ٣٤٥٣٥٣٥2٦٠٧شهادة األبناء بوقوع الطالق



371

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤22/ ٨ ٣٥٩٩٠٤٨٦٠٨طالق بلفظ حيتمل كونه كناية

٤2٧/ ٨ ٣٥١٣٦٨٦٤٦٠٩طالق يدفع فيه الزوج بالرجعة
فسخ النكاح

٦/ ٩ ٣٥٥٣2٥٥٦١٠فسخ النكاح للتدليس يف العمر

١١/ ٩ ٣٣٦٠٦٠٩٧٦١١فسخ النكاح لعقم الزوج

١٧/ ٩ ٣٤٨٧٣١٤٦١2فسخ النكاح للمرض النفيس

2٣/ ٩ ٣٥2٧٧٤٣٦١٣فسخ النكاح للمرض العقيل

2٨/ ٩ ٣٥٦٣٠٧٥٦١٤فسخ النكاح للجنون

٣2/ ٩ ٣٥٧٨٨2٦٦١٥فسخ النكاح للقصور العقيل من اجللطة

٣٦/ ٩ ٣٤١٩٣٠٦٦١٦فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤١/ ٩ ٣٤٩٣٣٤٦٦١٧فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤٥/ ٩ ٣٤٩٦١٧٠٦١٨فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٠/ ٩ ٣٥١2٩٨٨٦١٩فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٤/ ٩ ٣٥٣٨2٩2٦2٠فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٧/ ٩ ٣٥٤٤٩٠٣٦2١فسخ النكاح لغيبة الزوج

٦٣/ ٩ ٣٥٤٦٥٦٨٦22فسخ النكاح لغيبة الزوج

٦٧/ ٩ ٣٥٦٠٦٠2٦2٣فسخ النكاح لغيبة الزوج
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٧2/ ٩ ٣٥٦٦2٣٤٦2٤فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٧/ ٩ ٣٤٨٦١٣٨٦2٥فسخ النكاح للهجر

٨2/ ٩ ٣٤٤٩٦2٧٦2٦فسخ النكاح لرتحيل الزوج هنائيًا

٨٨/ ٩ ٣٤2٣٣٦٨٦2٧فسخ النكاح للسجن

٩2/ ٩ ٣٤٦٨٣٣٥٦2٨فسخ النكاح لتعاطي احلشيش

٩٥/ ٩ ٣٥٣٩٨٦٥٦2٩فسخ النكاح لتعاطي املخدرات

١٠٠/ ٩ ٣٥١٥٠٣٣٦٣٠فسخ النكاح للكره

١٠٥/ ٩ ٣٥٦٥٦2٤٦٣١فسخ النكاح للرضر

١٠٨/ ٩ ٣٥٨٠٦2٧٦٣2فسخ النكاح للمضارة

١١٤/ ٩ ٣٤٨٦٩٨٣٦٣٣فسخ النكاح للشقاق بني الزوجني

١2٣/ ٩ ٣٥٤٥١٠٥٦٣٤فسخ النكاح للشقاق بني الزوجني

١٣٥/ ٩ ٣٥١٥٣٦٣٦٣٥فسخ النكاح لسوء العرشة

١٤٠/ ٩ ٣٥٣٩١22٦٣٦فسخ النكاح لسوء العرشة

١٤٥/ ٩ ٣٥٦٦١٥٧٦٣٧فسخ النكاح للرضب وسوء العرشة

١٥١/ ٩ ٣٤٣٨2٣٠٠٦٣٨فسخ نكاح لإلخالل بالرشط

١٥٧/ ٩ ٣٥2٦٥٧٤٦٣٩فسخ نكاح لإلخالل بالرشط
انقياد

١٦2/ ٩ ٣٤١١٦١٤٧٦٤٠انقياد زوجة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٦٦/ ٩ ٣٤١2١٦٥٣٦٤١انقياد زوجة

١٧2/ ٩ ٣٤١٣٤2٠٦٦٤2انقياد زوجة

١٨٠/ ٩ ٣٤2٨2٤٧٤٦٤٣انقياد زوجة

١٨٣/ ٩ ٣٤١٥٨٣٩٨٦٤٤انقياد مطلقة تدفع بانتهاء عدهتا

١٩٠/ ٩ ٣٤٣٣٣٨٨٧٦٤٥انقياد مطلقة تدفع بوقوع الطالق ثالثًا

١٩٤/ ٩ ٣٤٥٥١٨٥٥٦٤٦انقياد زوجة تدفع بعدم صالة زوجها
لعان

2٠2/ ٩ ٣٣٦٤٧٩٦٦٦٤٧لعان لنفي نسب
نسب

2١2/ ٩ ٣٤١٩١٨2٣٦٤٨إثبات نسب من متوىف

22١/ ٩ ٣٤2٤٩٨٤٣٦٤٩إثبات نسب مولودة بعد طالق

22٦/ ٩ ٣٤٥٣2٣٤٤٦٥٠إثبات نسب ولد زنا

2٣٠/ ٩ ٣٤١٩٩١٥٦٥١إثبات نسب بالشبهة

2٣٥/ ٩ ٣٥٦٩٣٦2٦٥2إثبات نسب بتحليل احلمض النووي

2٣٨/ ٩ ٣٤٣٨٤2٧٩٦٥٣إثبات تسلسل نسب
نفقة

2٤2/ ٩ ٣٣٥٠٦٧١٨٦٥٤توفري سكن للزوجة

2٤٦/ ٩ ٣٤١٣٠22٦٥٥توفري سكن لألوالد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٥٠/ ٩ ٣٣٧٠٤22٤٦٥٦توفري سكن للزوجة واألوالد

2٥٥/ ٩ ٣٤٨٣٩١٠٦٥٧نفقة الزوجة الناشز

2٦١/ ٩ ٣٤2٠٧2٧١٦٥٨نفقة املطلقة البائن

2٦٥/ ٩ ٣٤٣١١٨٧٥٦٥٩نفقة األوالد

2٦٨/ ٩ ٣٥١٤١٧٠2٦٦٠نفقة األوالد

2٧2/ ٩ ٣22٤١١٩٦٦٦١الرجوع بالنفقة املاضية عىل األوالد
حضانة

2٨٤/ ٩ ٣٣٦٥٦٥٤٠٦٦2حضانة األم لألوالد لعدم صالحية األب

2٨٩/ ٩ ٣٥2٥2٧٠٦٦٣حضانة األب لألوالد لعدم صالحية األم

2٩٣/ ٩ ٣٥٦2٦٤٦٦٦٤حضانة األم املريضة نفسيًا للولد

2٩٦/ ٩ ٣٥٧٥٥٠٧٦٦٥حضانة الولد من الزوجة التي ال تقيم مع زوجها

2٩٩/ ٩ ٣٤٦١٧٠٥٦٦٦ختيري املحضون املميز بني والديه

٣٠٣/ ٩ ٣٤2٧2٤١٠٦٦٧ختيري املحضون املميز بني والديه

٣٠٧/ ٩ ٣٤٣٨٥٩٠٠٦٦٨ختيري املحضون املميز بني والديه

٣١١/ ٩ ٣٥٥٧٥٣٧٦٦٩ختيري املحضون املميز بني والديه

٣١٤/ ٩ ٣٤١٩٥٤٧٨٦٧٠حضانة األم للرضيع

٣١٩/ ٩ ٣٤2١٥٥١٧٦٧١حضانة األم للبنت املميزة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣22/ ٩ ٣٤٣٣٩٠١٨٦٧2حضانة األم للبنت املميزة

٣2٥/ ٩ ٣٤٣٥٧١٤٠٦٧٣حضانة األم للولد املميز

٣2٨/ ٩ ٣٤٣٨٣١١٨٦٧٤حضانة األم للولد املميز

٣٣2/ ٩ ٣٥١٣٤٠٩٦٧٥حضانة األم للولد غري املميز

٣٣٦/ ٩ ٣٤١22٠٠٨٦٧٦حضانة األم للولد غري املميز

٣٤2/ ٩ ٣٤٣٠٧٠٣٤٦٧٧حضانة األم للولد غري املميز

٣٤٦/ ٩ ٣٤2٩٦2٦٧٦٧٨حضانة األم لالبن املريض

٣٥٠/ ٩ ٣٤2٠٥٦٨٣٦٧٩حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٥/ ٩ ٣٤2٩٩2٤٥٦٨٠حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٩/ ٩ ٣٥2٣٠١٧٦٨١حضانة األم املتزوجة للولد بموافقة زوجها

حضانة الولد من أم متزوجة ممن ال يقيم معها 
باستمرار

٣٥٦٠٩٤٩٦٨2 ٣٦٥/ ٩

٣٦٩/ ٩ ٣٤٥٥٩٧٦٥٦٨٣حضانة أم األم للولد غري املميز

٣٧٣/ ٩ ٣٥٥٤2٤٥٦٨٤تقديم أم األم عىل أم األب يف احلضانة

٣٧٦/ ٩ ٣٥2٦٦١2٨٦٨٥تسليم طفل حلني الفصل يف قضية احلضانة

٣٧٩/ ٩ ٣٥٣٨٤٧٦٠٦٨٦تسليم طفل حلني الفصل يف قضية احلضانة

٣٨2/ ٩ ٣٥٨2٩2٩٦٨٧إقامة بنت متوىف عنها زوجها مع أبيها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٨٦/ ٩ ٣٤٥٦2٩١٠٦٨٨إقامة بنت بالغة مع أبيها
زيارة

٣٩٠/ ٩ ٣22١٧٦٣٠٦٨٩زيارة حمضون يف بيت احلاضن

٣٩٦/ ٩ ٣٣22٤١٤٠٦٩٠زيارة حمضون يف بيت احلاضن

٤٠٠/ ٩ ٣22٥2١٣٧٦٩١زيارة حمضون والسفر به

٤٠٥/ ٩ ٣٤٣٧١٨٠٩٦٩2زيارة حمضون والسفر به

٤٠٩/ ٩ ٣٤٤٨٧٨٣١٦٩٣زيارة حمضون

٤١٣/ ٩ ٣٤٧٧٤٨2٦٩٤زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤١٦/ ٩ ٣٤٣2٧٤٤٦٦٩٥زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤2٠/ ٩ ٣٤٣٤٣٠٦2٦٩٦زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤2٤/ ٩ ٣٥2٠٣٩٤٦٩٧زيارة املحضون لألم يف بيتها

٤٣٠/ ٩ ٣٤٤٣٩٨٩٩٦٩٨زيارة املحضون لألم يف بيتها خارج اململكة

٤٣٥/ ٩ ٣٤٤٣٦٤١٧٦٩٩زيارة املحضون لألم ومبيته يف بيت اجلدة

٤٤١/ ٩ ٣٤2٧٠٣٠٩٧٠٠زيارة املحضون لألم ومبيته يف بيت اجلدة

٤٤٥/ ٩ ٣٤٤٤٩٤٣٥٧٠١زيارة اجلد للمحضون

٤٥١/ ٩ ٣٤٥2٩٧٩٤٧٠2متديد وقت زيارة حمضون

٤٥٤/ ٩ ٣٤٥٧٥٩٧٤٧٠٣زيارة طفل لدى زوجة ناشز
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ق�صم الق�صايا اجلنائية

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
االعتداء عىل النفس/ قتل

١٠/٦ 2٥٧٤٥٧٠٤دهس بسيارة ُيدفع فيه باخلطأ

١٠/٣٩ ٣2٤٦٣٣٩٧٧٠٥إسقاط من شاحنة ُيدفع فيه باخلطأ

١٠/٤٦ ٣٥2٣2٩٠٧٠٦قتل خطأ بتشغيل معدة دون انتباه

١٠/٥2 ٣٣٣١2٤١٨٧٠٧قتل عمد بإطالق النار

١٠/٥٩ ٣٤٤٥٧٠٥٧٧٠٨قتل عمد بإطالق النار ُيدفع فيه بالصيال

١٠/٦٧ ٣٤٣٠2٧٩٤٧٠٩قتل عمد بالطعن ُيدفع فيه باملراودة

١٠/٨١ ٣٤٥٤٣٠2٥٧١٠قتل ُيدفع فيه بقتل املجني عليه نفسه
إثبات مسؤولية

١٠/٩٠ 2٧٥٦٧١١إدانة بنسبة من قتل خطأ

١٠/٩٣ ٣٤٣٥٧٩٩٣٧١2إدانة كاملة يف قتل خطأ للتفريط

١٠/٩٧ ٣٥2٥٠٣٧١٣إدانة كاملة يف قتل خطأ للتفريط

١٠/١٠٠ ٣٥٥٤٨١٤٦٧١٤إدانة كاملة يف قتل خطأ بسبب دوخة رصع

١٠/١٠٣ ٣٣٤٤2٤٨2٧١٥إدانة كاملة بقتل امرأة وجنينها خطأ

١٠/١١٠ ٣٤22٩٦٧٥٧١٦عدم إثبات مسؤولية لتسبب املدعي يف احلادث
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
دية

١٠/١١٦ ٣٣٣٠٤١٣٨٧١٧دية قتل عمد لقاتل تويف قبل القصاص

١٠/١22 ٣٣٦٦٤٣٨٧٧١٨عدم ثبوت دية قتل خطأ بالتسبب يف صعق

١٠/١2٨ ٣٣٣٤٧٦٣٧١٩دية قتل خطأ بحادث سري ُنكل فيه عن اليمني

دية قتل خطأ بحادث سري ُرجع فيه عن 
االعرتاف

٣٣2٨٣٨٤٤٧2١٠/١٣٤ ٠

دية قتل خطأ بحادث سري ُرجع فيه عن 
االعرتاف

٣٥١2٨٩٨٠٧2١٠/١٤٠ ١

١٠/١٤٥ ٣٤٨٨٧٩٣٧22إلزام العاقلة بدية قتل خطأ بحادث سري

١٠/١٥١ ٣٥١٥٦٨٣٧٧2٣دية قتل خطأ وأروش بحادث سري

١٠/١٥٦ ٣٤٥١٠٠٦١٧2٤دية قتل خطأ وأروش بحادث سري

١٠/١٦٣ ٣٤٥٤2٩٠١٧2٥دية قتل خطأ بحادث سري

١٠/١٦٧ ٣٥٦2٧٠٤٧2٦دية قتل خطأ بحادث سري

١٠/١٧١ ٣٤٤٨٤٧٦٤٧2٧دية قتل خطأ بحادث سري

دية قتل خطأ بحادث سري بحكم غيايب
 

٣٥٨٥٠٧٧
٧2١٠/١٧٥ ٨

١٠/١٨٠ ٣٤٥٣٠٦٤٣٧2٩دية قتل خطأ لتجاوز اإلشارة الصفراء

١٠/١٨٥ ٣٥٣٤١٤٩٧٧٣٠دية قتل خطأ بحادث دهس
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

حتمل بيت املال دية قتل خطأ جلاٍن تعذر العثور 
عليه

٣٤٤٩2٠2١٠/١٨٩ ٩٧٣١

حتمل بيت املال دية قتل خطأ لتعذر العثور عىل 
صاحب اجلمل

٣٥٤٠٨٩١٧٣2 ١٠/١٩٣

حتمل بيت املال دية قتل خطأ لتعذر العثور عىل 
صاحب الناقة

٣٥١2١٠/١٩٨ ٩٦١٥٧٣٣

حتمل بيت املال دية قتل خطأ دون األروش 
لتعذر العثور عىل اجلاين 

٣٤٣2٥٥٠2١٠ ٧٣٤/2٠٦

حتمل بيت املال نصف دية قتل خطأ جلاٍن تعذر 
العثور عليه

١٠ ٣٤٣١٦٣٩٧٧٣٥/2١٣

١٠/2١٨ ٣٥2٠٣2٧١٧٣٦دية قتل خطأ للتفريط يف حفظ احليوان 

١٠/22١ ٣٥٣٩٣١٧٥٧٣٧دية قتل خطأ ضد ورثة متسبب يف حادث سري

حتمل كفيل دية قتل خطأ بحادث سري هلروب 
املكفول

١٠ ٣٤٤٥١٥٦٤٧٣٨/22٥

١٠/22٩ ٣٥١٣٥١٧٤٧٣٩ثالثة أرباع دية قتل خطأ بحادث سري

١٠/2٣2 ٣٤٤٣2٥٥٠٧٤٠ثالثة أرباع دية قتل خطأ بحادث دهس

١٠/2٣٧ ٣٥2٦2٠٨٦٧٤١نصف دية قتل خطأ بحادث سري

نصف دية قتل خطأ لترسب مياه تسببت يف 
حادث

٣٤١٨٨٨٠٠٧٤2 ١٠/2٤2
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٠/2٤٦ ٣٤2٤٤٠٤٧٤٣دية قتل خطأ وأورش إصابات سبق التنازل عنها

١٠/2٥٧ ٣٤٤2١٤٣٤٧٤٤صلح بأكثر من نسبة اإلدانة ملصلحة القرص

١٠/2٦١ ٣2٤٧2٥٩٦٧٤٥أروش إصابة ضد ورثة متسبب يف حادث سري

١٠/2٦٦ ٣٤2٣٨٩٠٩٧٤٦أروش إصابة يف حادث دهس

١٠/2٧٠ ٣٥١٥١٩١٠٧٤٧أرش إصابة عمدية ُيدفع فيها بالصيال
اعتداء

١٠/2٧٦ ٣٤٣٠2٦٥٧٧٤٨ادعاء بالرشوع يف القتل

١٠/2٨٩ ٣٤٥١١٧٤٨٧٤٩رشوع يف قتل بإصابة بطلق ناري

١٠/2٩٤ ٣٥٦2١٦2٧٥٠اعتداء بإطالق نار عىل شخص وإصابة سيارته

١٠/2٩٩ ٣٤٤٨٥١٨٧٧٥١اعتداء بإشهار سالح عىل رجال األمن واهلروب

١٠/٣٠٣ ٣٤١٠٠١2٧٥2اعتداء بالطعن مع رشب مسكر

١٠/٣٠٦ ٣٥١٣٧٧٩٦٧٥٣اعتداء برضب بعصا وطعن بسكني ورمي بحجر

١٠/٣٠٩ ٣٤١٣٦٧٩٧٥٤اعتداء بالدهس بالسيارة

١٠/٣١٣ ٣٤٥٧٠٠٤2٧٥٥اعتداء بكرس باب شقة وحماولة الدخول للرسقة

١٠/٣١٧ ٣٥٥٩٦٥٧٥٦اعتداء وإصابة وانتهاك حرمة منزل ورسقة

١٠/٣2٣ ٣٥2٩٤٤٣٧٥٧اعتداء برضب وإصابة بحجر عىل الرأس

١٠/٣2٦ ٣٤٩٩٨٦2٧٥٨اعتداء برضب وسلب مال
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٠/٣٣١ ٣٥٤2٦٨٣٧٥٩اعتداء برضب وتسبب يف إصابة

١٠/٣٣٥ ٣٥٣٦٨٧١٣٧٦٠اعتداء برضب وتسبب يف إصابة

١٠/٣٣٨ ٣٥١٤٥٥٤٧٧٦١اعتداء برضب وإصابة وتلفظ بالسب

١٠/٣٤٣ ٣٥١٧٥٥٧٤٧٦2ادعاء اعتداء برضب بحجر وإصابة وتلفظ

١٠/٣٤٧ ٣٥22١٣٩٧٧٦٣اعتداء حدثني برضب ثالث وإصابته يف عينه

١٠/٣٥2 ٣٥٤٥٥٧٦٤ادعاء باعتداء برضب وشتم

١٠/٣٥٥ ٣٣٦٠٩١٥٨٧٦٥ادعاء اعتداء عىل رجل أمن ومقاومته 

١٠/٣٥٨ ٣٤٥٦٩٤٥٧٦٦اعتداء بالرضب يف الوجه

١٠/٣٦٣ ٣٤2٤٣٣٥٦٧٦٧اعتداء بالرضب والصفع عىل الوجه

١٠/٣٦٦ ٣٤٦٠٧٥٠٧٦٨اعتداء بإمساك املجني عليه من حلقه

١٠/٣٧٠ ٣٤٩١٦٧٧٧٦٩اعتداء بالرضب باحلذاء واإلمساك من احللق

١٠/٣٧٣ ٣٥٨٣٩٣٩٧٧٠ادعاء باعتداء مديرة عىل طالبة برضهبا ولطمها

١٠/٣٧٧ ٣٤١٦٥٤٩٠٧٧١ادعاء باعتداء برضب وسب وشتم

١٠/٣٨١ ٣٥2٦٩٦٧٧2مضاربة تسببت يف إصابات يسرية

١٠/٣٨٥ ٣٥٩٧٦٩٦٧٧٣مضاربة مجاعية واعتداء مشرتك

١٠/٣٩١ ٣٤٩٣٩٧٩٧٧٤اعتداء برضب زوجة وتلفظ

١٠/٣٩٧ ٣٤٩٨٤٣٨٧٧٥اعتداء برضب زوجة وتلفظ
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٠/٤٠١ ٣٤٣٥٠٠2٧٧٧٦اعتداء برضب زوجة

١٠/٤٠٩ ٣٥٦٨٤١٤٧٧٧اعتداء برضب زوجة

١٠/٤١٣ ٣٥2٣٩٥٨2٧٧٨اعتداء مريض نفيس بإصابة شخص بحجر
زنا

١٠/٤١٨ ٣٥٨١٠2١٧٧٩زنا غري حمصنة

١٠/٤2٣ ٣٤٥٥٦٧٦٧٨٠زنا غري حمصنني وتغييب فتاة

١٠/٤2٧ ٣٣٤٥٤٨٠٧٨١زنا غري حمصن ُيدفع فيه باالعرتاف حتت اإلكراه

زنا غري حمصنني ُيدفع فيه باالعرتاف حتت 
اإلكراه

٣٥٣٦٧١٧٨2 ١٠/٤٣١

١٠/٤٣٨ ٣٥2٤٩٨١٧٨٣زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه 

١٠/٤٤2 ٣٣٦٧٣٦٤٣٧٨٤زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه وعدم وجود مرتجم

١٠/٤٤٧ ٣٤2٨١٥٤٣٧٨٥زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه

زنا حمصنة وغري حمصن ُيدفع فيه باالعرتاف حتت 
اإلكراه

١٠/٤٥ ٣٥٤٨٨٨٣٧٨٦2

زنا حمصن ُيدفع فيه بالزواج والرجوع عن 
االعرتاف

١٠/٤٥٨ ٣٣٥١٤٩٣٧٨٧

١٠/٤٦٦ ٣٥١١٦2١٧٨٨زنا حمصنة رجعت عن اعرتافها 

١٠/٤٧١ ٣٥٤٠٠٤٥٧٨٩زنا مستأمنني حمصنني
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
دعارة وقوادة

١٠/٤٨2 ٣٣٥٤١2٣٧٩٠دعارة وقوادة

١٠/٤٩١ ٣٣٤٤٦٧٤٠٧٩١دعارة وقوادة

١٠/٤٩٦ ٣٣٤٧٣٩٩٠٧٩2دعارة وقوادة

١٠/٥٠2 ٣٤٥٥٨2٥٧٧٩٣دعارة وقوادة

١٠/٥٠٦ ٣٤٥٦٩٤٨٥٧٩٤دعارة وقوادة

١٠/٥١٠ ٣٥١٦٥٠٦٧٩٥دعارة وقوادة

١٠/٥١٧ ٣٥٦٦٦٦٣٧٩٦دعارة وقوادة

١٠/٥2٧ ٣٥٧٧٩٩٣٧٩٧دعارة وقوادة

١٠/٥٣2 ٣٤2٤٦٣2٥٧٩٨دعارة وقوادة

١٠/٥٣٦ ٣٤٥١٠١٧٧٧٩٩دعارة

١٠/٥٤2 ٣٤٦١٤٩١٨٠٠دعارة ودياثة

١٠/٥٥٠ ٣٤٤٤٩٥٤١٨٠١قوادة

١٠/٥٥٤ ٣٤٤٣٣٠٨٧٨٠2ابتزاز عن طريق القوادة
عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١/٦ ٣٥١٥٣2١٤٨٠٣الرشوع يف عمل قوم لوط

١١/١٠ ٣٥٣١٦٧١٧٨٠٤ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/١٥ ٣٥٩١2٣٥٨٠٥ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١/2٠ ٣٤٤٧٦2٥٨٠٦شبهة متكني من عمل قوم لوط

١١/2٦ ٣٤2٣٧٣٣٨٨٠٧متكني من عمل قوم لوط

١١/٣٣ ٣٥١٠٦٦٨٠٨طلب فعل عمل قوم لوط عرب اإلنرتنت

١١/٤١ ٣٤2٧١٥١٦٨٠٩عرض عمل قوم لوط عرب اإلنرتنت

١١/٤٥ ٣٤٥2٠2١٩٨١٠عرض عمل قوم لوط

١١/٤٩ ٣٤٥٥٣2١٤٨١١عرض عمل قوم لوط وتشبه بالنساء

١١/٥٣ ٣٤١٨٣22٦٨١2ارتكاب عمل قوم لوط مدفوع فيه باإلكراه

١١/٥٨ ٣٤٣٣٣2٧٠٨١٣متكني حدٍث من عمل قوم لوط به لالبتزاز

١١/٦٣ ٣٥2٤٧٧٤٦٨١٤ارتكاب عمل قوم لوط بحدث
حترش

١١/٧٠ ٣٣٦٧2٦٧٨١٥معاكسة امرأة متزوجة

١١/٧٥ ٣٤١٨٠٦٤2٨١٦شبهة حترش بمحرم بسبب تعاطي املخدرات

١١/٨١ ٣٥٦٨١٧٨١٧حترش بمحرم بسبب تعاطي املخدرات

١١/٨٦ ٣٥١١٥٨٥٨١٨حترش بذات حمرم ومراودهتا عن نفسها

١١/٩2 ٣٥٨٩٤٠٨١٩حترش باللمس أثبت بالتصوير

١١/٩٥ ٣٥2١٥٦٣٨2٠حترش بطفل باللمس 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
ابتزاز

١١/١٠٠ ٣٣٦٩٠٣٥٥٨2١ادعاء ابتزاز عرب رسائل اجلوال

١١/١٠٦ ٣٤٩2٣2٨٨22هتديد بنرش صور والتشهري عرب مواقع التواصل 

١١/١١١ ٣٤٣2٠2٤٧٨2٣ابتزاز وهتديد ومراودة عن النفس

١١/١2٧ ٣٥٧٨٥٨٧٨2٤ابتزاز وهتديد بنرش صور 

١١/١٣٣ ٣٥٩٠٧١٦٨2٥ابتزاز امرأة بعد اغتصاهبا بالصور
تغييب فتاة

١١/١٤٤ ٣٤٤٤٧٠٣2٨2٦تغييب فتاة عن أهلها خلوة حمرمة

١١/١٤٨ ٣٥2٧2٠٨2٧تغييب فتاة والسفر هبا

١١/١٥١ ٣٥٦٦٦٨٩٨2٨تغييب فتاة عن أهلها بقصد االستغالل
استدراج وخطف

١١/١٥٨ ٣٤٥٤٠٧٨2٩استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٦٣ ٣٥١٨٦٤٦٣٨٣٠استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٦٧ ٣٤٥٣٤٥٩٨٣١استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٧٣ ٣٥٣٣٠٧٦٨٣2استدراج حدثني لفعل الفاحشة

١١/١٧٩ ٣٥١١١٠٣١٨٣٣خطف فتاة قارص عن طريق التغرير

١١/١٨٣ ٣٤٣٤٧٧٩2٨٣٤خطف قارص وفعل مقدمات الفاحشة بالقوة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/١٨٨ ٣٤٣٧٩١٣٥٨٣٥خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة

١١/١٩2 ٣٤٣٤٩٦٣٣٨٣٦خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة

١١/١٩٧ ٣٤٥2٠٥٠٩٨٣٧خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة
قذف وسب

١١/2٠٦ ٣٤٩٩٧٩٣٨٣٨ادعاء قذف دون بينة

١١/2١٠ ٣2٨٨٣٦١٨٣٩ادعاء قذف زوجة

١١/2١٧ ٣٤١٥٨٧٨2٨٤٠ادعاء قذف عرب رسالة برنامج مراسالت

١١/22١ ٣٥١١2٤٣٣٨٤١ادعاء قذف عرب رسالة جوال

١١/22٦ ٣٤٤٥٨٤٨٩٨٤2مطالبة املدعي العام بحد القذف

١١/2٣١ ٣٤٣٠٥٠٧2٨٤٣تلفظ بكناية قذف

١١/2٣٥ ٣٥٤٤٥١١٨٤٤تعريض بقذف بكوهنا غري بكر

١١/2٣٨ ٣٥٨2٣٠٨٤٥ادعاء تعريض بقذف بخروجها مع الرجال

١١/2٤٣ ٣٥2٤٣١٨2٨٤٦ادعاء تعريض بقذف عرب اتصال هاتفي

١١/2٤٦ ٣٥٣٧٨٦٤٧٨٤٧تلفظ باهتام بالقوادة دون مطالبة بحد قذف

١١/2٥٠ ٣٤٣٦٧٨٤٩٨٤٨اهتام بالدياثة

١١/2٥٣ ٣٤2٨2٥٧١٨٤٩ادعاء اهتام بسوء اخللق

١١/2٥٧ ٣٤٣٨٧٧٤٩٨٥٠سب صحايب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/2٦٤ ٣٤٥٥٨2٧١٨٥١ادعاء سب وشتم

١١/2٦٧ ٣٥١٧٤٣٩٨٥2ادعاء سب وشتم

١١/2٧١ ٣٤٣٦٧٥٠2٨٥٣ادعاء سب وشتم انتهى بالصلح

١١/2٧٥ ٣٣٦٨٩٣٩٨٨٥٤سب وشتم

١١/2٧٨ ٣٥٧٥٧2٩٨٥٥سب وشتم

١١/2٨١ ٣٣٣٨١٤١2٨٥٦سب وشتم

١١/2٨٥ ٣٤2٧2٩٦٣٨٥٧سب وشتم برسالة جوال

١١/2٩١ ٣٤٣٧١١٣2٨٥٨أبيات سب وشتم وهتديد عرب رسائل جوال

١١/2٩٥ ٣٥١٠٤٧٩٠٨٥٩ادعاء تلفظ باللعن

١١/2٩٨ ٣٣٦٦٨2٦٧٨٦٠ادعاء تلفظ عىل رجل أمن

١١/٣٠2 ٣٤١٣٥٠٨١٨٦١ادعاء تلفظ عىل رجل أمن ومتزيق مستند

١١/٣٠٧ ٣٣٣٠٧2٧2٨٦2سب ولعن

١١/٣١٠ ٣٤٣٠2٦2٦٨٦٣سب وهتديد عرب اتصال هاتفي

١١/٣١٤ ٣٥١٧٦٨٠٨٨٦٤طلب إثبات قول عبارة دون مطالبة بحق

١١/٣١٧ ٣٤٣٩٣٧٩٣٨٦٥اهتام بالتزوير ورشوع يف الرضب

١١/٣2٠ ٣٤٤٨٣٨٨٣٨٦٦تلفظ بسب يف مركز رشطة ُيدفع فيه باملقابلة

١١/٣2٥ ٣٤2١2٦٣١٨٦٧سب واهتام يف مذكرة أمام القايض
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/٣٣٦ ٣٤٤٨٧٣٩٠٨٦٨سب وهتديد يف جملس القضاء

١١/٣٤١ ٣٥٤٣٧٧٧٣٨٦٩سب يف جملس القضاء
مسكر

١١/٣٤٦ ٣٥٧٧٤٤٩٨٧٠اشرتاك يف تصنيع مسكر وتروجيه

١١/٣٥٠ ٣٣٧٤٣٨٨٨٧١رشب مسكر 

١١/٣٥٣ ٣٥٤٨٤١٨٧2رشب مسكر

١١/٣٥٦ ٣٤٥٠٧٦٩2٨٧٣رشب مسكر

١١/٣٥٩ ٣٤٩٩٠٦٧٨٧٤رشب مسكر وحيازته

١١/٣٦٣ ٣٥٥٦٨١٨٧٥رشب مسكر وادعاء إثارة مشاكل وهتديد

١١/٣٦٦ ٣٥١٠٥٨٨٧٨٧٦رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١/٣٧١ ٣٥2٧٧٥٨٧٧رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١/٣٧٥ ٣٤٣٠٧٩٦٤٨٧٨رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١/٣٧٩ ٣٤٤١٧٠٨٣٨٧٩رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١/٣٨٣ ٣٥٤١٤٨٨٨٠رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١/٣٨٦ ٣٥١٤٧٤2٠٨٨١استنشاق مادة الغراء

١١/٣٨٩ ٣٤٥22٨٧٠٨٨2حيازة مسكر 

١١/٣٩٤ ٣٥٨٧٠٦٨٨٣حيازة مسكر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/٣٩٨ ٣٥٦٥٨22٨٨٤حيازة مسكر بقصد البيع

١١/٤٠2 ٣٤٥٠٠٩2٦٨٨٥حيازة مسكر بقصد التوسط يف الرتويج

١١/٤٠٦ ٣٥٥٥٨٨٥٨٨٦حيازة مسكر بقصد الرتويج

١١/٤١٠ ٣٤٤٦٦٨٣٣٨٨٧حيازة مسكر بقصد االستعامل

١١/٤١٣ ٣٥٥٨٨٩٨٨٨هتريب مخور بقصد االجتار والرتويج

١١/٤١٦ ٣٥٩٤٧٨٧٨٨٩هتريب مخور بقصد االجتار والرتويج

١١/٤2١ ٣٤٤١٣٧٤٠٨٩٠ادعاء ببيع مسكر وتسرت عىل هارب

١١/٤2٥ ٣٥٦٥٩٠٧٨٩١بيع مسكر 

١١/٤2٩ ٣٥٦٩٧١٥٨٩2بيع مسكر وحيازته بقصد الرتويج

١١/٤٣٥ ٣٥٦٠2٣٨٩٣بيع مسكر ورشبه وحيازته
خمدرات/ هتريب

١١/٤٤2 ٣٤٦٧٩٩2٨٩٤هتريب حشيش بقصد التعاطي

١١/٤٤٧ ٣٤١٥2٨٩٨٩٥هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١/٤٥١ ٣٤٦٧٦٤2٨٩٦هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١/٤٥٦ ٣٤٦٧٦٩2٨٩٧هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١/٤٦2 ٣٤٨٠2٩٠٨٩٨هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١/٤٦٨ ٣٤2٧٩١١٣٨٩٩هتريب حشيش بقصد الرتويج
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/٤٧٤ ٣٤١٥٧٠٦2٩٠٠هتريب هريوين بقصد الرتويج

١١/٤٨٣ ٣٥٣٧٩٠٩٠١هتريب نبات القات

١١/٤٨٨ ٣٥٤٠٥٨٩٠2هتريب نبات القات

١١/٤٩٣ ٣٤١٧٧٤٧٤٩٠٣تلقي طرد بريدي فيه مادة الكوكايني
خمدرات/ ترويج

بيع حشيش وتعاطيه، وإهداء حبوب حمظورة 
والقيادة حتت تأثريها

١١/٥٠٠ ٣٣٩٦٠٧٧٩٠٤

١١/٥١٠ ٣٥١2٩٠٠٩٠٥بيع نبات القات

١١/٥١٥ ٣٤٨٠2٨٠٩٠٦ترويج حبوب حمظورة للمرة الثانية

١١/٥2١ ٣٣٦٩١٤٣٨٩٠٧ترويج حشيش بالبيع واإلهداء

١١/٥2٨ ٣٤١٥٠٧٩٩٠٨ترويج حشيش بالبيع واحليازة بقصد الرتويج

١١/٥٣٦ ٣٥٦٦٣٩٩٠٩ترويج احلبوب بالبيع 
خمدرات/ تصنيع

١١/٥٤٤ ٣٤2٤٨٨٦٩٩١٠تصنيع احلبوب املحظورة وحيازهتا
خمدرات/ تعاٍط

١١/٥٥٦ ٣٣2٨٨٤٧٩١١تعاطي املورفني والروش بدون وصفة طبية

١١/٥٥٩ ٣٥٥٥٦٤٩١2تعاطي حبوب اإلمفيتامني
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١/٥٦٣ ٣٥١٠٦٦٤٩١٣تعاطي احلشيش

١١/٥٦٦ ٣٥٤٣2١٠٩١٤تعاطي احلشيش
خمدرات/ حيازة

١2/٦ ٣٥٦٠٤١٩١٥حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/١١ ٣٥٩٣٧2٩١٦حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/١٧ ٣٥١٨٨٨٠٩١٧حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/2١ ٣٥١٠22٠٩١٨حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/2٤ ٣٥٩٦٩٦٩١٩حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/2٨ ٣٥2٠٩٦٥٩2٠حيازة حبة من اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/٣2 ٣٤٩٨١2٨٩2١حيازة نصف حبة من اإلمفيتامني بقصد التعاطي

حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي 
والقيادة حتت تأثريها

٣٥2٣٨٣٩22 ١2/٣٥

١2/٣٩ ٣٣٥٨٨١2٩2٣حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/٤٤ ٣٣٦٨2٩٤١٩2٤حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/٤٧ ٣٥١٩٥٩2٥حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/٥١ ٣٥٤٩٤٦١٩2٦حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١2/٥٥ ٣٥٨٣٠٨٣٩2٧حيازة احلشيش بقصد التعاطي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/٥٩ ٣2٤٦٩٦٦٩2٨حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٦٣ ٣٣١٧٧٦٣٩2٩حيازة احلشيش املخدر بقصد التعاطي

١2/٦٧ ٣٣٦١٥٣٥٩٣٠حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٧2 ٣٤٤٧٨٤٨٩٣١حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٧٦ ٣٥٩٩٤٤٩٣2حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٨٠ ٣٥١١٧٨٨٩٣٣حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٨٤ ٣٥١٧٨٩٧٩٣٤حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١2/٨٨ ٣٥2٤٣٠٣٩٣٥حيازة سيجار خملوط باحلشيش بقصد التعاطي

حيازة املسكر واحلشيش و الكلونازيبام بقصد 
التعاطي

٣٥١٩2١ ٥٦٩٣٦2/٩2

١2/٩٧ ٣٥٣٧٤٠٩٣٧حيازة نبات القات والتسرت عىل املصدر

١2/١٠2 ٣٥٣٦٠٩٩٣٨حيازة نبات القات املحظور بقصد التعاطي

١2/١٠٦ ٣٥١٣١٠٧٩٣٩حيازة مادة القات بقصد التعاطي

حيازة القات بقصد التعاطي، واهلرب من رجال 
األمن وصدم الفرقة القابضة

٣٥٣2١ ٩٨١٩٤٠2/١١٠

خمدرات/ نقل

١2/١١٦ ٣٥٤٧٥٩٩٤١نقل نبات القات واهلرب من رجال األمن

١2/١2٠ ٣٥٣٠٨٣٩٩٤2نقل نبات القات بقصد الرتويج 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/١2٥ ٣٥٣٤٦١٧٩٤٣نقل نبات القات بقصد الرتويج

١2/١2٩ ٣٥١٠٧٧٨٠٩٤٤نقل حبوب حمظورة بقصد االجتار والتعاطي

١2/١٣٤ ٣٥١٨٦١2٣٩٤٥نقل حبوب حمظورة بقصد االجتار
رسقة

١2/١٤2 ٣2٣٥١٩٨٦٩٤٦رسقة منزل

١2/١٥٠ ٣٤٥٥٨٣١١٩٤٧رسقة ذهب من منزل

١2/١٥٤ ٣٥١١2٦2٩٤٨رسقة أجهزة كهربائية من منزل

١2/١٦١ ٣٥١١١٣٨٣٩٤٩رسقة مبلغ مايل من منزل

١2/١٦٩ ٣٣٦٩١٤٨٩٩٥٠رسقة أنبوبة غاز من منزل

١2/١٧٥ ٣٥٥٩٧٦٤٩٥١رسقة مبالغ مالية من منزل وسيارة

١2/١٨١ ٣٤٥٧٠٣2٧٩٥2رسقة حاسب آيل وجواالت من منزل

١2/١٨٦ ٣٥22٣2٩٥٣رسقة أجهزة كهربائية من مبنى حتت اإلنشاء

١2/١٨٩ ٣٥١٩٥١٧٩٥٤رسقة كابالت نحاسية من منازل حتت اإلنشاء

١2/١٩٦ ٣٥٨٤٠٧٩٥٥دخول اسرتاحة ورسقة حمتوياهتا

١2/١٩٩ ٣٥١٥٥٠٦٩٥٦رسقة حمل

١2/2٠٥ ٣٤2٩٩٠٣٠٩٥٧املشاركة يف انتهاك حرز ورسقة من حمل

١2/2١١ ٣٤2٦٠٩٧2٩٥٨رشوع يف رسقة حمل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/2١٧ ٣٥2٧٣٩٥٩رسقة سيارة

١2/222 ٣٥١٣٤٦٨٩٦٠رسقة سيارة

١2/22٦ ٣٥٦١٧٣٨٩٦١حماولة رسقة سيارة

١2/2٣٠ 2٠2٩٩٦2رسقة أجزاء من سيارة

١2/2٣٤ ٣٤٣٣٨2٦٦٩٦٣رسقة أجزاء من سيارة

١2/2٤٠ ٣٥١١٠٥٧١٩٦٤االشرتاك يف رسقة بطاريات شاحنة نقل

١2/2٤٧ ٣٤2٥٨٣٣٩٩٦٥رسقة أشياء من سيارة

١2/2٥١ ٣٥٣٦٦٠٠2٩٦٦رسقة مولد كهربائي من سيارة

١2/2٥٥ ٣٤١٨٤٥٤٧٩٦٧رسقة أجزاء من حمول كهربائي

١2/2٦١ ٣٤١٧١٥٥٠٩٦٨رسقة أغنام

١2/2٦٨ ٣٤٣١١١٠2٩٦٩رسقة شاشات من مستشفى

١2/2٧٣ ٣٤٥٥2٠٥٠٩٧٠رسقة حقيبة يف احلرم املكي

١2/2٧٦ ٣٥١٠٦٣٦٩٧١نشل مال داخل احلرم النبوي

١2/2٨٣ ٣٥١٩٤٦٨٩٧2نشل جواالت ومبالغ داخل احلرم املكي

١2/2٩٠ ٣٥١١2١٩٩٧٣نشل جوال داخل احلرم املكي

١2/2٩٤ ٣٥١٤٨٨١٩٧٤نشل جوال داخل احلرم املكي

اشرتاك يف رسقة أجهزة احلاسب اآليل من كلية 
حكومية

١ ٣٥١٠٤٤٤٨٩٧٥2/2٩٩
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/٣٠٦ ٣٥١٦٨2٤٦٩٧٦رسقة جواالت وعطور

١2/٣١١ ٣٥2١٣٧٥٥٩٧٧االشرتاك يف رسقة محام
سحر

١2/٣١٦ ٣٣١٤٦١٥٩٧٨حيازة أوراق حتتوي عىل كذب وخزعبالت

١2/٣2٠ ٣٥٥٤٩٥٩٧٩حيازة ورقة هبا طالسم بقصد العطف والتسخري

١2/٣2٤ ٣٣٦٠٦٨٨٠٩٨٠وضع سحر يف ماء وإسقائه للمجني عليهم

١2/٣٣2 ٣٤٣2٥٧٥١٩٨١وضع عمل سحري بمنزل

االشرتاك يف عمل سحر الستنزاف أموال 
املسحور

٣٤٣٥٤٣٨٩٩٨2 ١2/٣٣٨

١2/٣٤٨ ٣٤٤2٧٥٩٦٩٨٣سحر كفيل وعائلته واإلرضار هبم

١2/٣٥٥ ٣٤2٠٦٤١٩٩٨٤ممارسة أعامل الشعوذة والدجل

١2/٣٦٤ ٣٤2٣٩2٧٤٩٨٥ممارسة أعامل الشعوذة والدجل وحيازة طالسم

١2/٣٧2 ٣٤2٨١٤١١٩٨٦ممارسة أعامل الشعوذة وإفساد عقائد الناس
ردة

١2/٣٨٠ ٣٣٧١٣١٨١٩٨٧سب الذات اإلهلية

١2/٣٨٨ ٣٤٥١١٣٧١٩٨٨سب الدين
اعتداء عىل املال/ إتالف ممتلكات

١2/٣٩٤ ٣٣٤٠2٤٦٣٩٨٩إحراق مستودع دار األحداث
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/٣٩٩ ٣٤2٩٣2٨٥٩٩٠إحراق سيارة

١2/٤٠٣ ٣٣٤٧٤٣٩٣٩٩١إحراق سيارة

١2/٤٠٨ ٣٤٣١2١٨٨٩٩2إحراق سيارة

١2/٤١٤ ٣٤٤٠٦٩٦٥٩٩٣إحراق سيارة مستأجرة

١2/٤١٨ ٣٤١٧٦2٦٧٩٩٤إتالف زجاج وإطارات سيارة

١2/٤22 ٣٤١١٥٦2٦٩٩٥إتالف إطارات سيارة

١2/٤2٦ ٣٤٤٠2٤٨٣٩٩٦اشرتاك يف إحراق سيارة

١2/٤٣١ ٣٤٣٤2٠٠٩٩٩٧إحراق غرفة السجن

١2/٤٣٦ ٣٤١٤٣٤٤٩٩٩٨صدم سيارة رسمية

١2/٤٤١ ٣٤٤١١٦٥٣٩٩٩صدم سيارة رسمية

١2/٤٤٦ ٣٥2٤2١٩١٠٠٠صدم سيارة رسمية

١2/٤٥٠ ٣٥٣٥٤٣٠١٠٠١تكسري زجاج سيارة رسمية
اعتداء عىل املال/ خيانة أمانة

١2/٤٥٦ ٣٣222٩٠١١٠٠2اختالس مبلغ مايل من حمل

١2/٤٦٠ ٣٤١٨٧١٧٠١٠٠٣اختالس مبلغ مايل من حمل

١2/٤٦٣ ٣٤2٦١٩٦٨١٠٠٤اختالس مبلغ مايل من حمل

١2/٤٦٧ ٣٥٥٩١٠١٠٠٥اختالس مبلغ مايل من رشكة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١2/٤٧٠ ٣٥2٥٠2١١٠٠٦اختالس مبالغ حمّصلة من مندوب مبيعات

١2/٤٧٤ ٣٥٤٧٧٩٨١٠٠٧اختالس إيرادات

١2/٤٧٦ ٣٥١٦2٨٣١٠٠٨اختالس إيرادات ُيدفع بتعرضها للرسقة

١2/٤٨١ ٣٥2٠٥٩٣١٠٠٩اختالس إيرادات ُيدفع بتعرضها للرسقة

١2/٤٨٥ ٣٥٧٣٧٥٧١٠١٠اختالس إيرادات وبيع دون علم صاحب املحل

١2/٤٩٣ ٣٥٤2٣٦١١٠١١اختالس مبالغ حمّصلة ُيدفع بتعرضها للرسقة

١2/٤٩٨ ٣٥٤٦٥2٧١٠١2اختالس عطور ُيدفع باملوافقة عىل بيعها

١2/٥٠٣ ٣٥٦٤٩2١١٠١٣اختالس مبلغ خالل نقل األموال

١2/٥٠٧ ٣٥٣٨2٨٦2١٠١٤ادعاء اشرتاك اختالس مبلغ خالل نقل األموال
اعتداء عىل املال/ غسل أموال

١2/٥١٤ ٣٤١٦٠٣٥٤١٠١٥اكتساب أموال باملخالفة لنظام العمل
اعتداء عىل املال/ نصب واحتيال

١2/٥2٠ ١٨٥٤٧١٠١٦ادعاء نصب واحتيال يف دولة أخرى

١2/٥2٥ ٣٥2٧١٨٤٦١٠١٧تلقي أموال خمتلسة عرب االحتيال والترصف هبا
شهادة زور

١2/٥٣2 ٣٤2٦٠٥٠٧١٠١٨ادعاء شهادة زور يف قضية

١2/٥٤2 ٣٤٣٤١٩٥١١٠١٩ادعاء شهادة زور يف قضية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
عقوق

١2/٥٤٦ ٣٥٨٠٩٠١١٠2٠عقوق برضب أم وإصابتها

١2/٥٥١ ٣٥١١٨٨٥٧١٠2١عقوق برضب أم وإصابتها وكرس يدها

١2/٥٥٥ ٣٥١2٠٦٣١١٠22ادعاء عقوق وهتديد أم
عمل وقت الصالة

١2/٥٦٠ ٣٥٨2١١٠2٣ادعاء عمل وقت الصالة عىل صاحب حمل

١2/٥٦٤ ٣٥2٠٠٥٨١٠2٤عمل وقت الصالة
جماهرة بإفطار

١2/٥٦٨ ٣٤٥١١١٣١١٠2٥ادعاء جماهرة باإلفطار يف هنار رمضان

١2/٥٧2 ٣٤٥١١٤٩٥١٠2٦جماهرة باإلفطار يف هنار رمضان
مظاهرات

مشاركة يف مسريات جنائز لإلثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٤٥١2٩٠٠١٠2١٣/٦ ٧

مشاركة يف مسريات جنائز لإلثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٥١٥2٣٧٤١٠2١٣/١٣ ٨

١٣/١٩ ٣٥١٥٧٨٥٤١٠2٩خروج عن طاعة ويل األمر بمسريات مناهضة 

١٣/2٥ ٣٤٥٥٠2٥٦١٠٣٠مشاركة يف جتمهر أمام جهات رسمية

١٣/2٩ ٣٤٥٥٧٨٦٨١٠٣١تكرار مشاركة يف جتمهر أمام جهات أمنية



399

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣/٣٧ ٣٥١٤٩٧٣٦١٠٣2اشرتاك يف كتابة الفتة حتريضية
اجتار بالبرش

١٣/٤2 ٣٤١٥٩٨٤٠١٠٣٣ادعاء اجتار بالبرش بإجبار األرسة عىل التسول

١٣/٤٦ ٣٤2٩٦٩22١٠٣٤ادعاء اجتار بالبرش عرب إقامة عالقة حمرمة

١٣/٥٠ ٣٤٤٣٧٤٤٤١٠٣٥ادعاء باجتار استغالهلن للعمل خادمات
إزعاج سلطات

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتهديد بسالح 
ناري

١٣/٥٦ ٣٤٤٤٥٨٨٥١٠٣٦

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتعرض إلطالق 
نار

١٣/٦٠ ٣٥١٦٥١٧٣١٠٣٧

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتعرض 
للخطف والرسقة

١٣/٦٥ ٣٥١٧٨٧٣٥١٠٣٨

١٣/٦٩ ٣٥٣٠٦٥٩١٠٣٩إزعاج السلطات بشكوى كيدية ضد خصم
تسرت عىل الغري

١٣/٧٦ ٣٥١١2٤٣١٠٤٠تسرت عىل خادمة متهمة بالرسقة وهتريبها

١٣/٨٠ ٣٥١٦٨٤٧١٠٤١تسرت عىل جاٍن بتسليم نفسه للتضليل

١٣/٨٦ ٣٥2٨٧٩٣١٠٤2ادعاء تسرت عىل جناة متهمني بإطالق النار

١٣/٨٩ ٣٥١٠2١2٦١٠٤٣تسرت عىل قاتل
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣/٩٧ ٣٥2٥٦١٤٩١٠٤٤إيواء جناة متهمني بالقتل والتسرت عليهم
انتحال شخصية

١٣/١٠٤ ٣٥٥٧٠٩١٠٤٥ادعاء انتحال صفة رجل السلطة العامة

١٣/١٠٨ ٣٥٦٣٤٦١٠٤٦انتحال عسكري شخصية شقيقه للسفر
إيذاء الغري

١٣/١١2 ٣٤٤٦٥٥٧٤١٠٤٧ادعاء باهتام بالرسقة

١٣/١١٥ ٣٤٤٠٩٧٥٨١٠٤٨اهتام عرب رسائل جوال بالرسقة

١٣/١١٨ ٣٤٣٤٠٧١٧١٠٤٩اهتام بالتزوير والرشوة

١٣/١2١ ٣٥2٧2٥٤٠١٠٥٠ادعاء باهتام بالتزوير

١٣/١2٤ ٣٤٤2٤١٩٩١٠٥١ادعاء بشهادة زور

١٣/١2٩ ٣٤٥2١٠٨٠١٠٥2اهتام بتغييب فتاة

١٣/١٣٣ ٣٤٦١٥٨٩١٠٥٣اهتام بإقامة عالقات حمرمة

١٣/١٤٣ ٣٥٩١٨٨٤١٠٥٤ادعاء باهتام باالستيالء عىل أموال قرص

اهتام بتصوير مستندات خاصة لدى جهة 
حكومية

١٣/١٤٧ ٣٥٣١٣٣٨١٠٥٥

١٣/١٥٠ ٣٥٣٧٣٦٧٣١٠٥٦تشويه سمعة بقصيدة شعرية

تشويه سمعة بإعالن صحفي بالتحذير من 
التعامل

١٣/١٥٤ ٣٤١٨٥٤٨١٠٥٧
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

ادعاء إرسال رسائل قذف وشتم وهتديد بتشويه 
سمعة

١٣/١٦١ ٣٤٣٥٩٩٥١١٠٥٨

١٣/١٦٦ ٣٤٤٦٧٣2٦١٠٥٩ادعاء بتشويه سمعة بالنقل تأديبيًا

١٣/١٦٩ ٣٤١٣٥٠2٣١٠٦٠هتديد مريض عقيل آلخر بحفر قربه

١٣/١٧٣ ٣٤١٩١٥٩٥١٠٦١هتديد بالقتل يف حال غضب

١٣/١٧٧ ٣٥2٥٨2٠١٠٦2هتديد ورمي نفايات أمام اجلار

١٣/١٨١ ٣٥٩٥٤١٠١٠٦٣ادعاء بالتهديد بالرضب

١٣/١٨٨ ٣٤٣٥٤2٦١٠٦٤ترويع مطلقته وحماولة فتح الباب بالقوة

١٣/١٩٧ ٣٥٣٩٤٩٨١٠٦٥رضب ابن جار بغرض تأديبه

١٣/2٠٠ ٣٤٥١٩٣٩2١٠٦٦ادعاء بإحراق سيارة

١٣/2٠٣ ٣٥2٦٠٦٦٥١٠٦٧اإلساءة لوزير عرب برقيات

ادعاء حتريض عىل اإليذاء واإلزعاج وترسيب 
املعلومات

١٣ ٣٤١٤٧١٥٥١٠٦٨/2٠٦

١٣/2١٠ ٣٥٧2٤2٨١٠٦٩ادعاء بكتابة عىل جدران وتكسري أنابيب

١٣/2١٣ ٣٥2٥٣2١٠١٠٧٠ادعاء بتحريض األبناء عىل السب والشتم
تفحيط

ادعاء تفحيط للمرة الثالثة وطلب السجن 
واملصادرة

١٣ ٣٥١١٥٧١١٠٧١/2١٨
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣/222 ٣٥٩٨٧٦2١٠٧2تفحيط للمرة الثالثة وطلب مصادرة السيارة
انتهاك حرمة منزل

١٣/22٦ ٣٥٩٨٤٠٦١٠٧٣انتهاك حرمة منزل بقصد الرسقة

١٣/2٣٠ ٣٤٤2٤٥٤٣١٠٧٤رشوع يف انتهاك حرمة منزل وإشهار سالح

١٣/2٣٣ ٣٤2٥٤٨٤٦١٠٧٥انتهاك حرمة منزل بقصد هتريب خادمة

١٣/2٣٧ ٣٥٥٥٤١١٠٧٦انتهاك حرمة منزل من حدث دون سن التكليف

١٣/2٤٠ ٣٤٤٣2٧٨٧١٠٧٧انتهاك حرمة منزل خللوة بامرأة

١٣/2٤٤ ٣٥٤٤٣2٤١٠٧٨انتهاك حرمة منزل وفعل مقدمات الزنا بخادمة

١٣/2٤٧ ٣٥٥٦٨٠١٠٧٩انتهاك حرمة منزل وهتديد امرأة بسكني

١٣/2٥2 ٣٥٧١٠٩٤١٠٨٠دخول منزل واالختباء داخل فناء النساء

١٣/2٥٧ ٣٥٧٠٠٩٦١٠٨١دخول منزل بالقوة ألخذ قريبه الطفل

١٣/2٦2 ٣٥٩٧٤2٠١٠٨2دخول منزل بدعوى إكامل مكاملة هاتفية
جرائم معلوماتية

١٣/2٦٨ ٣٥2١٠١2١٠٨٣قذف عرب الربيد اإللكرتوين

١٣/2٧٣ ٣٤2١٣١٦٦١٠٨٤تشهري بوجود حرشات يف أكل قاعة احتفاالت

حيازة وبيع أفالم إباحية وختزينها وإعداد ما من 
شأنه املساس بالقيم الدينية واآلداب العامة

٣٤٥٤2١٣ ٩١٩١٠٨٥/2٨2
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣/2٨٦ ٣٤٥٣٧٧٥٤١٠٨٦حيازة مقاطع وصور خليعة يف جهاز جوال

١٣/2٩٠ ٣٤٥٥٦٠٣2١٠٨٧حيازة مقاطع وصور خليعة يف جهاز جوال

١٣/2٩٥ ٣٥١٦٥٩٣2١٠٨٨تصوير فتاة ونرش صورها وحيازة ومواد إباحية
   استغالل الرقية

١٣/٣٠٠ ٣٤٤١٣١٧١١٠٨٩استغالل الرقية الرشعية يف التغرير بالنساء 
شكاوى ودعاوى كيدية

١٣/٣١٤ ٣٣٣٨٤٧٩٣١٠٩٠بالغ بإساءة معاملة خادمة وتعاطي خمدرات

١٣/٤١٩ ٣٥2٤٩٥١١٠٩١ادعاء بتقديم شكوى كيدية ضد رجل أمن

١٣/٣2٣ ٣٤٥2٩٥١٩١٠٩2اهتام بشكوى كيدية ضد إمام مسجد

١٣/٣2٩ ٣٤٧٧١٥٠١٠٩٣التقدم للرشطة ببالغ كاذب وإزعاج السلطات

١٣/٣٣٥ ٣٤١١2٤٠١٠٩٤شكوى تتضمن اهتامًا بالتهديد والتلفظ

١٣/٣٤٠ ٣٥22٣٩٣٠١٠٩٥ادعاء بكيدية شكوى باهتام حيازة صك

١٣/٣٤٤ ٣٤٣٤٠٧١٧١٠٩٦اهتام بالتزوير والرشوة

١٣/٣٤٧ ٣٤٣٤٤٦٩٧١٠٩٧ادعاء باهتام يف مشاركة يف مضاربة

١٣/٣٥2 ٣٤٣٦١٠١١١٠٩٨اهتام ملوظف بالغياب أمام جهة عمله

١٣/٣٥٨ ٣٤٤22٤2٤١٠٩٩ادعاء باهتام باستغالل النفوذ الوظيفي

١٣/٣٦2 ٣٤٥٥٨٧٣٠١١٠٠ادعاء بكيدية دعاوى رفعت إرضارًا باملدعي
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣/2٦٥ ٣٥١٧٠٦2١١٠١ادعاء بكيدية دعوى

ادعاء بكيدية دعاوى رفعت من رجل ضد 
مطلقته

٣٥١٨٥١١٨١١٠2 ١٣/٣٦٩

١٣/٣٧2 ٣٥١٨٨٣٨٦١١٠٣ادعاء كيدية دعوى ردت بحلف املدعى عليه

١٣/٣٧٥ ٣٣٤٤٧٥٦٨١١٠٤شكوى باهتام بالقتل من مريض بالفصام العقيل
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�رشوط الدعوى والخت�صا�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
صفة املدعي

١٣/٣٨٠ ٣٣١٤٤٥٨١١٠٥دعوى كف األذى عن والدته دون وكالة

١٣/٣٨٥ ٣٤2٠٤٠٤٤١١٠٦دعوى إلزام برعاية امرأة دون وكالة

١٣/٣٨٩ ٣٤٤٤2٠٥٧١١٠٧دعوى إعادة مبلغ مايل دون وكالة

١٣/٣٩2 ٣٥٣٧٧٤٣١١٠٨دعوى األب بصداق ابنته دون وكالة

١٣/٣٩٥ ٣٤٤٩٦٠٣٠١١٠٩دعوى بام ختتص به جهة حكومية

١٣/٣٩٨ ٣٥١٩٤٨٧٧١١١٠دعوى أم بنصيب ابنتها يف تركة دون وكالة
صفة املدعى عليه

١٣/٤٠2 ٣٤٤١٦٦٥١١١١الدعوى عىل من ليست العني بيده

١٣/٤٠٨ ٣٤٩٣٥٥٤١١١2الدعوى عىل الوكيل دون األصيل

١٣/٤١٣ ٣٤١٦٧١٥2١١١٣الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣/٤١٨ ٣٤٥٤٤١٠٨١١١٤الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣/٤2١ ٣٥2٥٤٥٤2١١١٥الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣/٤2٥ ٣٤٥٦٩٦2٣١١١٦الدعوى عىل وسيط استقدام

١٣/٤2٨ ٣٥٦22٨٠١١١٧الدعوى عىل مدير رشكة دون الرشكة

١٣/٤٣١ ٣٥2٦2٦٥٥١١١٨الدعوى عىل زوج يف عقد أبرم مع زوجته
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
حترير الدعوى

١٣/٤٣٦ ٣٤٣٣٥2٠2١١١٩عدم حترير الربح املطالب به يف رشكة

١٣/٤٤٠ ٣2٥٧٠٥٥٦١١2٠عدم تعيني الوقف املدعى باالستحقاق فيه

عدم تعيني اجلزء من األرض املطالب برفع اليد 
عنه

٣٥١٥٥2٠٩١١2١٣/٤٤٦ ١

اجلمع بني طلبات ال رابط بينها وعدم حترير 
املطالبة

٣٥٣2٥٠٠2١١22 ١٣/٤٤٩

١٣/٤٥٣ ٣٤٥٠٨٨٨٥١١2٣عدم حتديد نطاق العمل املتعاقد عليه

١٣/٤٥٨ ٣٤٥٣٦٥2٣١١2٤دعوى مقلوبة باملطالبة بإثبات سبب السندات

١٣/٤٦١ ٣٤2٨2٠٤١١١2٥إلزام شاهد بأداء الشهادة
االختصاص الوالئي/ رشط التحكيم

١٣/٤٦٦ ٣٤2٣٣٦٤٧١١2٦إعادة وحدات سكنية

١٣/٤٧2 ٣٥٣٩١٨٨2١١2٧رد مبلغ مقابل وحدة سكنية

١٣/٤٧٦ ٦٤٧٧٠22٠١١2٨نزاع يف إدارة مدارس دولية
االختصاص الدويل

١٣/٤٨٦ ٣٤2٤٥٣2٦١١2٩إثبات رشاكة يف عقار خارج اململكة

١٣/٤٨٩ ٣٥١١٩٠٤١١٣٠دعوى فسخ نكاح ضد أجنبي مل يدخل اململكة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
اختصاص ديوان املظامل

١٣/٤٩٤ ٣٣٥٦٥٦٥١١٣١إعادة تقدير تعويض نزع ملكية

١٣/٤٩٩ ٣٤٦2٨٠٣١١٣2رد أموال يف عقد توريد

١٣/٥٠٣ ٣٥١٤٥٠٣٤١١٣٣عقد مقاولة

١٣/٥٠٧ ٣٤١٣٠٨٧١١١٣٤أتعاب حماماة يف قضية أمام املحكمة اإلدارية

١٣/٥١١ ٣٤١٣٨٦٥٠١١٣٥إثبات رشاكة وتعيني حارس قضائي

١٣/٥2٤ ٣٥2١٩٤٤٤١١٣٦فسخ رشاكة

١٣/٥2٧ ٣٥١٠٤١٤٥١١٣٧حماسبة رشيك

١٣/٥٣٠ ٣٤2٥٦٩٥٨١١٣٨حماسبة مدير رشكة

١٣/٥٣٦ ٣٥2٣٤٦٦٧١١٣٩تنفيذ حكم أجنبي سابق لصدور نظام التنفيذ
اهليئات العاملية

١٣/٥٤٠ ٣٤٤٨٠٨٦١١٤٠دفع رواتب ناشئة عن عقد عمل

١٣/٥٤٣ ٣٥١٤٠٤٥٨١١٤١مستحقات عاملية
اللجان التأمينية

١٣/٥٤٨ ٣٤١٨١٦١2١١٤2إلزام رشكة تأمني بأرش حادث
جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/٥٥٤ ٣٤2٠٦٩٤٥١١٤٣طلب بأجرة مثل عن مسار تيار كهربائي
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4. فهر�س املجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
اللجنة املرصفية

١٣/٥٦٤ ٣٤2٩٩٥٩١١١٤٤مطالبة متعلقة بعقد إجيار متوييل
اللجنة اإلعالمية

١٣/٥٧٠ ٣٥٣٣٠٤١١٤٥مطالبة متعلقة بتصوير ونرش حلقات تلفزيونية
االختصاص النوعي

١٣/٥٧٤ ٣٤٣٨٦٧١٨١١٤٦اختصاص الدائرة القضائية مصدرة احلكم

١٣/٥٧٩ ٣٥٥٣٣٦٤١١٤٧اختصاص الدائرة القضائية مصدرة صك العقار

اختصاص الدائرة القضائية مصدرة احلكم يف 
نظر الدعوى الكيدية

١٣/٥٨ ٣٥٣٣٩٣٧١١١٤٨2

اختصاص الدائرة اإلهنائية لعدم ارتباطه بحكم 
سابق

٣٥2١٣/٥٨٦ ١٠٧١١١٤٩

إثبات إعسار ناشئ عن سند سابق لصدور 
النظام

٣٤٤٦2١٣/٥٩٠ ٨٠٣١١٥٠

١٣/٥٩٥ ٦١٧٨٣٥١١٥١سند غري تنفيذي - شيك معلق عىل رشط
االختصاص املكاين

١٣/٦٠٠ ٣٣٣٨٦٠٦٧١١٥2مطالبة كفيل خارج حمل إقامته

١٣/٦٠٣ ٣٤22٩٤٥٨١١٥٣مطالبة بعموالت حتصيل ديون ضد مرصف

١٣/٦٠٦ ٣٥٣٦٠2٩٠١١٥٤عزل ناظر وقف






