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اأوًل: 
يف مكانة �شياغة حكم النق�س

را�شات ال�شابقة( )م�شكلة البحث – حتليل الدِّ

املدنية،  نه�شتها  معامل  واأبــرز  ورقّيها،  املدنية،  املجتمعات  حت�رش  دلئل  اأظهر  من 
رها؛ هو اأن يكون مرفق الق�شاء يف مملكتها، م�شتقاًل را�شًخا بذاته، ومنظًما مكيًنا  وتطوُّ
يثق  احلياة؛ لكن حينما  اأك�شري  الق�شاء:  باأّن  بنف�شه؛ ذلك  يف جوانبه، وحمرتًما مقدًرا 
األ  اليقني  اإلى جانبه، ويعلمون علم  بعدله، ويطمئنون يف حماه، ويركنون  املكلفون 
زعزعة فيه، اإن مراكزهم القانونية ي�شونها اإذا اعتدى عليها معتٍد اآثٌم، اأو نازعهم يف 
الع�رشي يف هذا  املجتمع  اأفراد  من  الغالية  الثقة  اأن هذه  بَْيَد  مبطٌل؛  منازٌع  حقوقهم 
يكت�سبه  لن  اخل�سوم  من  البالغ  االحرتام  وهذا  الدولة،  ق�ساء  يناله  لن  العام،  املرفق 
الق�شاة املبّجلون، ما مل يطالع املكلفون اأ�شباب الأحكام الق�شائية، وحيثياتها احِلَجاِجية، 
ة، لتبنّي  وتعليالتها ال�شتدللية املنطقية، التي ت�شدر يف الدعاوى مطالعة جّلية متب�رشِّ
الت�رشيعية،  الن�شو�ص  مع  تعاملها  ومعرفة  �شناعتها،  بالغة  وتفهم  اإنتاجها،  اأحــوال 
احِلَجاِجي،  الق�شائي، واخلطاب  املنتج  لهذا  املُتلقون  لأنهم  ِحَجاِجَها -  وتّعقل و�شائل 
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واملوؤولون  ق�شائه،  مع  واملتفاعلون  �شدوره،  من  واملق�شودون  حليثياته،  واملُ�شتقبلون 
ا متقًنا،  له اأ�شبابًا ومنطوَقا -ويفح�شون مّدوناتها القانونية والواقعية يف املنازعة فح�شً
دة، بل قراءة فهم بالب�رش والب�شرية، والعقل والقلب-  لي�ص قراءة ب�رشية خاطفة جمرَّ
الواقع  به  اأخرب  ما  على  املجّردة،  العامة  الت�رشيعية  الن�شو�ص  الق�شاء  ينزل  وكيف 
املُ�شّخ�ص املعنّي املنتج يف الدعوى، بطريقة ا�شتدللية ِحَجاِجية تداولية، كاأّنها مناظرة 
حماورة  املو�شوع  حمكمة  حتاورهما  ه،  حقِّ لإثبات  منهما  كل  ي�شعى  خ�شمني،  بني 
ت�شتخل�ص من حَتاِججهما املتعار�ص، وت�شتنبط من جدالهما املت�شاد، �شحة الواقع من 
خالل تفهم �شياقه الزماين واملكاين اإبان �شياغة حدوثه، حتى يتبنّي املركز القانوين ملن 
ويقول  متامها،  بعد  فيها  املتنازع  الواقعة  اآثار  املدين  املجتمع  املكلفني يف  تلحقهم من 
يديه،  بني  الواقعة  يف  اخلطاب  ف�شل  ويبدع  بها،  وي�شدع  الق�شية،  يف  احلقِّ  كلمة 

وي�شنِّف بها اآذانهم))). 
عقل  ي�شل  اأن  من  مراعاتها،  تع�شم  التي  الفنيَّة  الآلة  ُيعدُّ  املنطق  كان  واإذا  هذا، 
ومتيز  تقريًبا،  احلقِّ  من  به  وتقرِّ ال�شواب،  نحو  ده  وت�شدِّ فكره،  يف  ويخطئ  املكلف، 
وحتليل  حقائقها،  ومعرفة  الأحكام،  على  ال�شتدلل  يف  والفا�شد  ال�شحيح  من  ذهنه 
قواعدها؛ فاإّن ت�شبيَب الأحكام الق�شائية، وكتابتها معلَّلة ر�شينة ب�شورة منهجية؛ هي 
الو�شيلة العملية التي تع�شم قا�شي املو�شوع من اأن ي�شلَّ يف فكره، ويغلط يف ق�شائه، 
ويخطئ يف منطوقه، ويعرت�ص عليه معرت�ٌص، يطعن يف ف�شله، وينتق�ص حكمه، ومينع 
ا�شتدلله، مبا يجب اأن يحتويه من القواعد احِلَجاِجية الفنيَّة �شواًء يف ال�رشع اأم الواقع، 
ينبغي  ومبا  املنطقي،  الق�شائي  ي خطابه  وتقوِّ اأ�شباب حكمه،  د  ت�شدِّ اأن  �شاأنها  التي من 
اخل�شوم،  يحاور  حيثياته،  اأ�شطر  ي�شود  الذي  احِلَجاِجي  ال�شتدلل  من  يت�شمنه  اأن 
انظر: يف التفرقة بني ال�صرع والواقع يف الفقه االإ�صالمي، بحث: الن�ص بني الت�صريع واالإخبار، للم�صت�صار   (((

طارق الب�صري، �ص ).
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اإقناعهم،  احِلَجاِجية و�شبلها  الطرق  ب�شتَّى  ويناق�شهم، ويناظرهم، ويجادلهم، حماوًل 
يف  حرٍج  غري  من  بذاتهم،  القتناع  اإلى  وت�شتدرجهم  فاح�شة،  مطالعة  مطالعه  تبهر 

اأنف�شهم، والت�شليم له ت�شليًما.
الأحكام  �شياغة  ــاآداب  ب العناية  عندنا،  الع�رش  ق�شاة  على  يجب  فاإنَّه  ثــم،  ومــن 
الق�شائية يف اخل�شومات، وح�شن اإنتاجها فنًيا، والهتمام مببادئ كتابة حيثيات الق�شاء 
الف�شل  اأ�شباب  حترير  واإحكام  املنازعة،  يف  اخل�شوم  بني  اخلالف  مثار  الواقعات  يف 
الق�شائية  القانونية  للمبادئ  تقريرهم  الدعاوى، وكيفية  الق�شايا، وقواعد احلكم يف  يف 
النوازل املعرو�شة عليهم، وح�شن تطبيق الواقعات املنتجة عليها؛ من حيث معرفة  يف 
الأ�شول الفنيَّة العامة لهذه ال�شناعة الق�شائية، والإملام ببنيتها ونظمها، وتراكيبها ولغتها، 
علًما  الق�شائية،  القواعد  هذه  ت�شبح  حتى  وِحَجاجها؛  وِجدالها  ون�شيجها،  وات�شاقها 
الدعاوى،  يف  اخل�شوم  بال  تهدئ  وراحة  للمخت�شني،  الطريق  تنري  ومنارة  به،  يهتدى 
ملنطوقها،  واملنفذين  لأ�شبابها،  املتلقني  الق�شائية،  الأحكام  لهذه  امل�شتقبلني  لكونهم 
بق�شد اإراحتهم النف�شية واملعرفية، و�شوًل لإقناعهم، ومن ثم اقتناعهم؛ ذلك باأن احلكم 
بيان  عن  عبارة  هو  الإنتاجية:  اخلطابية  البالغة  حيث  من  مق�شوده  حقيقة  يف  الق�شائي 
حمكمة املو�شوع لق�شائها يف الواقعة حمل الدعوى املتنازع فيها من اخل�شوم اأنف�شهم، 
واإظهار مق�شد فكرها، وغاية مرادها، وعظيم فهمها، يف حلِّ اإ�شكال الق�شية ومع�شالتها 
بني يديها؛ ول �شيما اأن حكم الق�شاء يف فقه الإجراءات الق�شائية ميثِّل الوحدة الطبيعية 
اأن تكون  بُدَّ  اإِْذ ل  للتفاعل بني املكلفني والق�شاة، وغايته حتقيق التوا�شل مع اخل�شوم، 
�شياغة احلكم الق�شائي نابتة نباتًا جمياًل، �شل�شًة يف املعطيات املعرفية، �شهلًة يف القراءة 
والتاأويل، حتى يتلقاه اخل�شوم باطمئنان وا�شع، ويتقبلونه بقبول ح�شن كبري، ويتفاعلون 

 . معه تفاعاًل راقًيا، يطربون ملطالعة حججه املنطقية يف قول احلقِّ
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اإن هذا الفكر الق�شائي الفني الذي ي�شدر من قا�شي املو�شوع يف واقعة الدعوى، 
واخلطاب  الق�شية،  املو�شوع يف حمل  تزاوله حمكمة  الذي  التقني  القانوين  واجلهد 
البالغي الذي ت�شلكه، واحِلَجاج التحاوري التناظري الذي متار�شه، ل بُدَّ له من �شياغة 
عربية  بلغة  عنه  يعربِّ  مقّعد،  وتقرير  حمبوك،  وحترير  َكمة،  حُمْ و�شناعة  م�شبوكة، 
واجلودة،  الف�شاحة  عالية  كافيني،  فني  وترتيب  منطقي  بتوازن  وتراكيبية،  معجمية 
وا�شتدلل  باحلّجة،  احلّجة  مبقارعة  وجــدال  وترابط،  وت�شل�شل  وان�شجام،  وات�شاق 
ِحَجاجي ي�سل�سل �سلم احلجج، ويردُّ على اعرتا�سات اخل�سوم، تف�سح بو�سوح بالغ 
دون  احلّق،  التكييف  وتكييفها  املنتجة،  الدعوى  لواقعات  املو�شوع  فهم حمكمة  عن 
حكم  واإنــزال  وطلباتهم،  دعواهم  �شبب  عن  خروج  وبغري  اخل�شوم،  بو�شف  تقّيد 
د املنطبق عليها انطباًقا تاًما، ثم الو�شول من خالل هذه احليثيات  ال�رشع الإ�شالمي املجرَّ

احِلَجاِجية الق�شائية، اإلى ق�شاء �شديد، ومنطوق ف�شيح.
وبيان ذلك الإجمال: اإن احلكم الق�شائي يف الفقه الإجرائي -وهو يتكون من واقعات 
قبولها،  يف  جتادلوا  اأدلــة،  على  م�شتندًة  املو�شوع،  حمكمة  يدي  بني  اخل�شوم  يلقيها 
وحّجيتها، ودللتها، وحيثيات قانونية وواقعية ا�شتدللية متازجت مًعا، ومنطوق �رشيح 
اغ بطريقة فنيَّة دقيقة، يب�رش  ل لب�ص فيه ول غمو�ص، يعلنه قا�شي الدعوى- يجب اأن ُي�شَ
قا�شي املو�شوع باحّلجج كّلها، �شواء املقدمة من اخل�شوم، اأم تلك التي �شينري بها وجه 
احلقِّ يف الدعوى، من حيث اإيجاز دللة حجج املدعي، وردود املدعى عليه عليها، ف�شاًل 
اأّي حينما  عن ح�شن الختيار للحجج وا�شتدللتها التي يرد بها على حجج اخل�شوم، 
املنتج، مع وجوب  الواقع  لها على  ينزِّ تقّرر مبادئ عامة  التي  الق�شائية،  القواعد  ي�شع 
املثلى،  �سورتها  اأزهى  بها يف  احِلَجاِجي  اال�ستدالل  و�سياق  احلّجة  بني  املنا�سب  التقاط 
الب�رش  بعني  النظر  وهذا  عليها،  املنطبق  الواقع  اأو  امل�شاغة  الق�شائية  القاعدة  حيث  من 
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والب�شرية اإلى احلجج كّلها، ل يكفي ليكون احلكم الق�شائي عنوان احلقيقة وال�شواب، 
بُدَّ اأن يكون احلكم الق�شائي مرّتب الأق�شام يف  كما عربَّ عن ذلك فقهاء ال�رشع، بل ل 
ذهن حمكمة املو�شوع وتفكريها، واإن مل ي�شع لهذا التق�شيم عناوين فرعية تق�شمه اأجزاًء 
ليكون اجلزُء من الكل، لكن املطالع لق�شاء املحكمة يب�رش ذلك بجالٍء وا�شٍح، فريّتب 
حجج اخل�شوم، ناهيك عن حججه الق�شائية والواقعية، بحيث ي�شع كل حّجة يف مكانها 
املنا�شب لها مع ا�شتدللها احِلَجاِجي، مبا مينحها الفاعلية، من وقائع، ومبادئ، ومنطوق، 
وهذا الب�رش والتق�شيم، ل يغني عنه بتاتًا تنا�شب العبارة الق�شائية وتنا�شقها، باأ�شلوب فذٍّ 

قادٍر على حمل م�شامني احلجج من القانون والواقع، واإي�شالها لقارئ احلكم الق�شائي.
َكمة، ويكتب باأ�شلوب عميق متني؛ كاملنوال الذي ين�شج فيه  فيهياأ بخطة منطقية حُمْ
الرتاكيب، اأو القوالب الذي يفرغ فيها، اأو ال�شعر العربي العمودي، اأو الق�شة النرثية 
املنزل  �شقف  يف  الف�شيف�شاء  اأو  الأعجمي،  ال�شجاد  قطعة  يف  الن�شيج  اأو  الق�شرية، 
وجدرانه، موجًزا يف وقائعه، وا�شًحا يف بيان طلبات خ�شومه، جليًّا يف تو�شيح دفاع 
�شائًغا  اأ�شبابه،  متناغًما يف  متنا�شًبا يف مفرداته،  اأجزائه،  متنا�شًقا يف  فرقائه ودفوعهم، 
ومق�شده،  عليه  املدعى  دفاع  عن  ا  ً ومعربِّ ومــراده،  املدعي  مبقال  حميًطا  حيثياته،  يف 
فيها،  املنتجة  بامل�شتندات  ومدعًما  عليها،  املبني  بالأ�شانيد  احِلَجاِجية،  وا�شتدللته 
وجداله يف حجج خ�شمه املدعي، �شواء من حيث الواقع اأم من حيث ال�رشع؛ حمّرًرا 
يف بيان جّلي مف�شل، ل يعرتيه غمو�ص اأو اإبهام، اأو تعاك�ص اأو تعار�ص، اأو ي�شيبه ف�شاٌد 
اأو ق�شوٌر، اأو تخاذٌل اأو تهاتٌر، اأو تناق�ٌص اأو ت�شاٌد، حتى يت�شنى الوقوف على اإدراك 
غات ما حكم به، وم�شتندات ما ق�شى به، ينتقل قا�شي املو�شوع من فكرة  مرماه، وم�شوِّ
اإلى اأخرى، ومن معنى اإلى اآخر، بتحليل دقيق، وا�ستنباط عميق، وا�ستخال�س �سائغ، له 
اأ�شله الثابت من الأدلة الق�شائية يف الأوراق، ل ي�شوبه ف�شاٌد يف ال�شتدلل، اأو ق�شوٌر 
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يف الت�شبيب، اأو خطاأ يف الإ�شناد، اأو اإجماٌل واإبهاٌم، اأو خمالفة لل�رشع، اأو اخلطاأ يف 
تطبيقه تطبيًقا �شليًما، اأو تاأويله تاأوياًل �شحيًحا))).

والعلَّة يف ذلك، اأنَّه حتى يطمئن خ�شوم الدعوى -ناهيك عن اقتناعهم- اإلى اأن 
حمكمة املو�شوع، فهمت ق�شيتهم حّق الفهم، واأحاطت بواقعها املنتج، وب�رشت عن 
ا، حتى  ب�رش وب�شرية بطلباتهم، وتعاملت مع اأدلتهم ودفوعهم تعاماًل ح�شًنا، اإيراًدا وردًّ
تداولية  ا�شتدللية  ِحَجاِجية  حماورة  وم�شتنداتهم،  بيناتهم  وحاورت  حّقها،  تق�شطها 
العامة  الت�رشيعية  الن�شو�ص  اأحكام  اإنزال  هي  التطبيقي،  عملها  غاية  وكانت  راقية؛ 
رة، على الواقع امل�شّخ�ص الثابت بطرق الإثبات من الأحداث والنوازل، لتقرير  املتكرِّ
املركز القانوين للخ�شوم، الذين تلحقهم اآثار هذا الواقع املعني بعد حدوثه التام؛ فقد 
الأ�شول  اإن من  ل�شنة ١997م:  نوفمرب  بدبي يف جل�شة ٢٣ من  التمييز  قالت حمكمة 
على  املعرو�شة  للواقعة  وافًيا  بيانًا  يكون  اأن  يعدو  ل  الأحكام  ت�شبيب  )اأن  رة  املقرَّ
املحكمة، واأنها اأملت بها عن ب�رش وب�شرية، ي�شتوي يف ذلك، اأن يكون الت�شبيب موجًزا 
غات ما  اأو مف�شاًل، طاملا كان كالهما وافًيا بالغر�ص، وي�شتطاع الوقوف منه على م�شوِّ

ق�شت به، حتى يتحّقق الغر�ص الذي ق�شده امل�رّشع من وجوب ت�شبيب الأحكام)3).
انظر: يف مكانة احِلَجاج واال�صتدالل احِلَجاجي يف اإنتاج اخلطاب البالغي عامة، واخلطاب الق�صائي، احِلَجاج يف   (((
القراآن، للدكتور عبداهلل �صولة، �ص 7)، ومقدمة يف اخللفية النظرية للم�صطلح، للدكتور حمادي �صمود، �ص ))، 
من�صور �صمن كتاب: اأهم نظريات احِلَجاج يف التقاليد الغربية من اأر�صطو اإلى اليوم، باإ�صراف حمادي �صمود، 
كلية االآداب منوبة، تون�ص، واحِلَجاج والقانون، للدكتور عبدال�صالم اإ�صماعيلي، ج3، �ص ))) وما بعدها، ومدخل 
اإلى بالغية وِحجَاجية اخلطاب الق�صائي، للدكتور جميل عبداملجيد، ج4، �ص 13) وما بعدها، واحِلَجاج القانون، 
لبول دوبو�صي، ج)، �ص )7 وما بعدها، من�صورة �صمن كتاب: احِلَجاج مفهومه وجماالته، درا�صة نظرية وتطبيقية 
يف البالغة اجلديدة، يف خم�صة جملدات، باإ�صراف الدكتور حافظ اإ�صماعيلي، ومنطق الكالم من املنطق اجلديل 
عبداهلل  للدكتور  احِلَجاج،  ونظرية   ،4(7 �ص  التقاري،  حمو  للدكتور  االأ�صويل،  احِلَجاجي  املنطق  اإلى  الفل�صفي 
�صولة، �ص 4)، ونظرية احلجاج يف الللغة، للدكتور �صكري املبخوت، �ص ))3، من�صور �صمن كتاب: اأهم نظريات 

احِلَجاج يف التقاليد الغربية من اأر�صطو اإلى اليوم، باإ�صراف حمادي �صمود، كلية االآداب منوبة، تون�ص.
الطعن رقم 33 ل�صنة 997) اأحوال �صخ�صية، حمكمة التمييز بدبي، جل�صة 3) نوفمرب 997)، جملة الق�صاء والت�صريع، العدد   (3(

الثامن، �ص ))1).
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هذا اإذا كان احلكم الق�شائي �شادًرا من حمكمة املو�شوع بدرجتيها، فناهيك اإذا كان الق�شاُء 
اآية  اأن يكون احلكم  فاإّنه يتعنّي  النق�ص-  اأدراك ما حمكمة  النق�ص -وما  قد �شدر من حمكمة 
من اآيات البالغ اللُّغوي، و�شورة من �شور اجلمال الأدبي، ومظهًرا من مظاهر الإتقان الفني، 
ومعلًما من معامل الإبداع العلمي يف الفكر القانوين الق�شائي؛ تبنّي اآثاره، وتظهر بّيناته، ويتوافق 
ر العمران الع�رشي، وتقدم احلياة الجتماعية، وت�شارع عجلة احل�شارة املادية التقنية؛  مع تطوِّ
وي�شوغ من اأحكام ال�رشع النموذجية، ودللته املعّدة للتكرار، العابرة للزمان واملكان، املتعّدية 
دة، وي�شع  للمكلفني، مبادئ ق�شائية تاأ�شيلية لواقعات املجتمع املدين، ونوازله القت�شادية املتجدِّ
مو�شًعا  املكلفني،  مل�شكالت  الأ�شول  مثمرات  من  اإياها  م�شتثمًرا  التطبيقية،  العملية  الأحكام 
دة، ا�شتنباًطا وتخريًجا، وتعريًفا وتنويًعا،  ًرا قواعده القانونية املحدَّ دة، ومطوِّ مبادئ ال�رشع املجرَّ
وتف�شرًيا وبيانًا، وفهًما وتاوياًل، ناقاًل الن�شو�ص الت�رشيعية من حال ال�شكون واجلمود، اإلى حال 
املعينة  النوازل  املثبتة، وتطبيقها على  امل�شّخ�شة  الواقعات  اإنزالها على  احلركة واحليوية، حني 
العيب  من  فيرباأ  للن�شو�ص؛  الت�رشيعي  امل�شتقبل  الإبداع  بذلك  النق�ص  حكم  في�شنع  التامة؛ 
والتعييب، والغمز واللمز، واملطعن والنقد، والإجمال والإبهام، والتعار�ص والتناق�ص؛ وي�شع 
القواعد العامة، وي�شنع املبادئ الكلية، حتى يحيط به الحرتام والتجّلة، والتقدير والت�شليم، 
اإبداع  يظهر  اإِْذ  ذاتها؛  احلوادث  وم�شائل  نف�شها،  الواقعات  اأمثال  يف  املو�شوع  ق�شاة  ويتمثِّله 
اأح�شن  وتلقيه  الت�رشيعي،  الن�ص  من  دة  املجرَّ الكلية  للقاعدة  ا�شتنباطها  حني  النق�ص  حمكمة 
تلٍق، و�سياغتها اأجمل �سياغة، تعربِّ عن مراد ال�رشع احلكيم، ثم اإنزال هذا اال�ستنباط الق�سائي 
للن�شو�ص الت�رشيعية املجّردة على فهم الواقع املنتج، حني مراجعة احلكم الطعني: حكم حمكمة 

املو�شوع، فيّت�شم بالرونق التام، ويتميَّز باجلمال الكامل، ويكون له الأثُر املهُم.
ا يف �شناعته، وعماًل دقيًقا متقًنا يف حتريره، ومنهًجا  ومن ثم، فاإنَّ حلكم النق�ص فنًّا خا�شًّ
فنيًّا عميًقا يف �شياغته، واأ�شلوبًا منطقيًّا بديًعا يف كتابته، واأ�شوًل را�شخًة يف ت�شبيب حيثياته، 
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واإنزالها  العامة،  املجّردة  الت�رشيعية  الن�شو�ص  فهم  املو�شوع يف  تعمله حمكمة  ما  يفوق 
امل�شّخ�ص على الواقع، ثم ا�شتثمار اأحكامه القانونية العامة من مثمرات اأ�شول الن�شو�ص 
الت�رشيعية، وتقريره للمبادئ الق�شائية الكلية من مقا�شد ال�شارع، فتنقل ن�شو�ص ال�رشع 
دة الثابتة اإلى التطبيق العملي امل�شّخ�ص املعنّي، وت�شفي عليها حالة من احلياة  ومقا�شده املجرَّ
بالجتهاد  فت�شّد  وال�شكون،  واجلمود  اخلمول  حال  يف  كانت  اأن  بعد  واحليوية،  واحلركة 
املدين  املجتمع  تفرزه من حركة  ملا  العامة  الت�رشيعية  الن�شو�ص  تناهي  التنزيلي  التطبيقي 
الع�رشي من تغرّيات �شتَّى يف جميع الأ�شعدة ال�شيا�شية، وخمتلف املجالت الجتماعية، 
وتنوع الأطر القت�شادية، وتر�شي تف�شريات جّلية وا�شحة ملا اأ�شكل يف فهم هذه الأحكام 
اأحكام  تطبيق  �شحة  على  النق�ص  حمكمة  حتر�ص  وبذلك  الثابتة؛  وقواعدها  الت�رشيعية 
املو�شوع  ق�شاة حمكمة  تطبيق  املنتج، وعلى ح�شن  الواقع  تنزيله على  ال�رشع، و�شالمة 
لقواعده القانونية املجردة يف الدعاوى، التي تعر�ص بني اأيديهم، لتقرير املركز القانوين 
ملن تلحقهم اآثار احلدث بعد قوعه، وهو غاية عمل حمكمة النق�ص التطبيقي، وبذلك ي�شنع 

حكم النق�ص م�شتقبل الن�شو�ص الت�رشيعية، وينزلها على الواقع يف الدولة)4).

ر: الن�ص بني الت�صريع واالإخبار، للم�صت�صار طارق الب�صري، �ص ) وما بعدها؛ اإن التعليق على اأحكام حمكمة   (4(
النق�ص ونقدها، ومناق�صتها، وموازنة بع�صها ببع�ص، وتعرف الروح التي تتم�صى يف مبداأ من املبادئ التي 
�صاغتها املحكمة، وهل هي يف تطور طبعي ت�صري مع التقدم احل�صاري، وتتكيف باأ�صكال العمران املختلفة 
ل�صوؤون احلياة املدنية، له اأثر بالغ يف تكوين الفقه وتطّوره، اإذ ال يرقى الق�صاء اإال بالفقه، ذلك باأن اإر�صاد 
الفقه لق�صاة حمكمة النق�ص اإلى مواطن املتانة يف ت�صبيب احلكم، واإعالم الفقهاء للمحكمة اإلى موا�صع 
ال�صعف يف �صناعة القاعدة الق�صائية، ي�صارك يف توحيد املبادئ الق�صائية التي ت�صوغها حمكمة النق�ص، 
يف  حميدة  عادة  الق�صائية–  االأحكام  نقد  –اأي  العادة  وهذه  النفي�صة؛  واآثارها  االأحكام  اآيــات  ويظهر 
الفقه الفرن�صي، و�صارك يف تطوير الق�صاء، اإذ ال ي�صدر حكم من حمكمة النق�ص يقّرر مبداأ من املبادئ 
الق�صائية املهّمة، اإال انربى له فقيه من فقهاء القانون، و�صفعه بتعليق مهم على هذه احلكم من حمكمة 
-طريقة  احلميدة  العادة  هذه  اأن  نرى  لكننا  والإجييال،  التجّلة  به  حتيط  علمية  تهيئة  وتهيئته  النق�ص، 
الت�صريع  التي تناق�ص �صوؤون  الوا�صع يف املجالت  تاأخذ حظها  نقد االأحكام والتعليق عليها من الفقه- مل 
والفقه والق�صاء. )ر: نه�صة القانون -ت�صافر الفقه والق�صاء- )العلم والعمل)، لالأ�صتاذ ذهني، �ص )41، 
واملداينات، لالأ�صتاذ ذهني، ج)، �ص 41، ونظرية حجية احلكم الق�صائي يف ال�صريعة االإ�صالمية، �ص 76، 

ونطرية تعار�ص االأدلة الق�صائية يف الفقه االإجرائي االإ�صالمي، �ص 66).
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الق�شائية،  املكتبة  نفي�شة يف  عملية  ق�شائية  فقهية  درا�شات  من وجود  الرغم  وعلى 
تعنى بفن حترير احلكم الق�شائي، وكتابته، و�شناعته، من حماكم املو�شوع بدرجتيها، 
اأن  اإلى  فنًّا،  كونه  من  انتقل  الذي  واأ�شلوبه،  لغته  فنيًّا، ومن حيث  �شياغته  من حيث 
اأن  �ص يف املعاهد الق�شائية، ويدّرب عليه املخت�شون، ميكن  اأ�شبح، علًما منهجيًّا يدرَّ
ي�شطلح عليه بعلم لغة احلكم الق�شائي؛ ناهيك عن املدّونات الفقهية العلميَّة، التي حفل 
�شكلها،  حيث  من  العامة،  الق�شائية  الأحكام  نظرية  عن  الق�شائي  الإجرائي  الفقه  بها 
وبياناتها، و�شحتها، وحجيتها، ووجوب ت�شبيبها، والآثار املرتّتبة على ق�شورها، وعدم 
كفايتها، ومع ما يجب اأن ي�شتمل عليه احلكم الق�شائي من الديباجة، وملخ�ص للوقائع 
حكم  حظَّ  فاإّن  اخل�شوم)))؛  دفاع  لأوجه  خملٍّ  غري  وموجز  والأ�شانيد،  الطلبات  من 
را�شات التطبيقية العملية  النق�ص كان �شئياًل من الكتابات النظرية التاأ�شيلية الفنيَّة، والدِّ
الق�شائية الدقيقة، اإِْذ مل نلحظ خالل بحثنا الطويل اأّي درا�شات عملية، اأو اأبحاًثا علميَّة، 
تتحدث عن اأ�شول حترير حكم النق�ص فنًّا ولغًة، اإل ِقّلة من الإ�شارات العملية التطبيقية 
النق�ص عملية عقلية  النق�ص، لأن �شناعة حكم  التي اهتمت بنظرية �شياغة حكم  هي 
اجتهادية بالغة التعقيد، وعالية الرتكيب، و�شعبة التحليل، حني يحاكم احلكم الطعني 
الوا�شع،  املعريف  بتداخله  النق�ص  حكم  �شناعة  �شعوبة  تكمن  اإِْذ  النق�ص،  ق�شاة  من 
مبعنى اأن حترير لغة حكم النق�ص يتطلب دراية وا�شعة يف فروع خمتلفة، فقد ت�شعبت 
واأ�شلوبه، ومناهجه،  واأ�شكاله، ونظرياته،  واأبنيته،  ت�شوراته،  منها  ي�شتقي  التي  املنابع 
انظر: يف ذلك: بحث الدكتور عبدالوهاب الع�صماوي »اأفكار حول فن �صياغة االأحكام«، ور�صالة الدكتوراه   (((
ال�صيخ  وكتاب  والق�صاء«،  الفقه  �صوء  يف  الفنية  و�صياغته  املدين  احلكم  »اإ�صدار  براده  الطيب  للقا�صي 
عبداهلل اآل خنني » ت�صبيب االأحكام الق�صائية يف ال�صريعة االإ�صالمية«، وبحث القا�صي عبدالعزيز حممد 
تركيبية  درا�صة  الق�صائي-  احلكم  »لغة  بيومي  �صعيد  الدكتور  ور�صالة  املدين«،  احلكم  »�صناعة  فتحاوي 
داللية«، وكتاب الدكتور عزمي عبدالفتاح، »ت�صبيب االأحكام واأعمال الق�صاة«، وبحث الدكتور نبيل اإ�صماعيل 
عمر »ت�صبيب االأحكام الق�صائية« »الف�صاد يف اال�صتدالل – من عيوب ت�صبيب االأحكام الق�صائية«، وبحث 

الدكتور حممد �صعيد عبدالرحمن »احلكم الق�صائي – اأركانه وقواعد اإ�صداره«.
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من  املتباينة،  املعارف  هذه  كل  ا�شتيعاب  على  فائقة  بقدرة  هو  واّت�شم  وا�شتدللته، 
اأ�شول الفقه، اإلى اأ�شول اللغة العربية، وو�شوًل اإلى اأ�شول املنطق، ونظريات احِلَجاج، 
اأبنية  ت�شكيل  بل  والت�رشيع،  الفقه  بقواعد  العلم  عن  ناهيك  التحاججي،  وال�شتدلل 
من�شجمة، فا�شتطاع علم لغة احلكم الق�شائي لأن يجمع يف مكوناته عنا�رش لغوية، واأن 

ي�شم اإلى هذه العنا�رش املركبة، عنا�رش غري لغوية، لت�شيري اإنتاجه اإبداًعا.
الكبري مبحكمة  القا�شي  اإليه  اأملح  ما  العملية،  الق�شائية  الإ�شارات  اأح�شن هذه  ومن 
»جمموعة  امل�رشية  النق�ص  حمكمة  مبادئ  لكتاب  مقدمته  يف  فهمي  حامد  النق�ص 
القواعد القانونية – جمموعة عمر«، ويف كتابه الق�شائي الآخر النفي�ص مع ابنه الدكتور 
حممد حامد فهمي »النق�ص يف املواد املدنية والتجارية« حني بيان التفرقة بني القانون 
ثم،  اجلوزية«؛ ومن  القيم  »ابن  الفقيه  لتعبري  وفًقا  والواقع  الواجب  بني  اأو  والواقع، 
فاإّنه اإزاء هذا النق�ص الكامن يف بحوث علم لغة حكم النق�ص، فقد ودْدنا منذ زمن، 
نت�شاطر فن�شع  اأن  الق�شاء،  بالي�شري يف حمراب  لي�ص  اأم�شينا ردًحا من عمرنا  اأن  بعد 
لق�شاة النق�ص منهًجا فنيًّا مبتكًرا تطبيقيًّا، من خالل توظيف اأ�شول الفقه واللغة واملنطق 
واحِلَجاِج يف �شناعة عّلة لغة حكم النق�ص، يعاجله معاجلة وا�شعة ودقيقة، تكون حجر 
اأ�شول  النق�ص من حيث  اإقامة قوام حكم  الزاوية بجانب الأحجار التي و�شعت يف 
النق�ص وقواعده املنهجية، بحيث تهدي املخت�شني من ق�شاة النق�ص يف معرفة معامل 
النق�ص  حلكم  واملتلقي  املحامني  وتعني  حيثياته،  حترير  وكيفية  احلكم؛  �شياغة  اأ�شول 
يف فهم �شناعته املركبة املعّقدة، اإِْذ كانت ال�شمة اجلوهرية من تداخله املعريف املتنوع، 
ومكوناته  كتابته،  ومناهج  حقيقته،  معامل  بعد  ت�شتقر  فلم  اخرتاقه،  من  مانًعا  حاجًزا 
بذاته،  ي�شتقل  الذي مل  الِبْكر  الغ�ّص  العلم  الأ�شا�شيَّة، وكان هذا ال�شطراب يف هذا 
وراء ترّددي يف ال�رشوع يف جتربة الكتابة يف علم لغة ن�ص حكم النق�ص، على الرغم 
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من م�شي �شنني طويلة جاوزت ربع قرن، حر�شت فيها على در�ص اأعمال �شناعة حكم 
النق�ص، علًما وعماًل، نظرية وتطبيًقا، درا�شًة وتدريًبا، ول�شيما اأننا وقفنا على كثري من 
اأحكام النق�ص قد خرجت عن جادة ال�شواب يف �شناعة حترير حيثيات احلكم، وخا�شة 

عند �شياغة القاعدة الق�شائية، وتطبيق الواقع على هذه القاعدة املبتكرة.

ثانيًّا:
يف معايري �شياغة حكم النق�س

را�شخ  علم  وتاأ�شي�ص  العامة،  النق�ص  حكم  �شياغة  نظرية  و�شع  من  نتمكن  حتى  اإذن، 
يف حترير حيثياته ال�شارمة، وت�شكيل معامل منهج وا�شح يف �شناعة اأ�شبابه الفنيَّة، ل بُدَّ من 
الك�سف عن املعايري املنهجية، التي ي�ستقيم بها كتابة حكم النق�س �سويًّا على �رشاط م�ستقيم، 
ل ي�شل عن جادة ال�شواب، ت�ْشرب اأغوار فكرة �شناعة حكم النق�ص وفًقا حلقائقه العملية، قبل 
املنا�سبة بني  التقاط  باحلّجة، من حيث  بب�رش  تت�سم  التي  النق�س،  بنيان �سياغة حكم  حتديد 
احلجة، و�شياق ال�شتدلل بها يف �شورتها املثلى، حتى ت�شدُّ ال�شياغة ال�شبيل على املتلقي 
للحكم الق�شائي، فال يح�شل على ثغرة ينفذ بها اإلى ا�شت�شعاف ال�شتدلل احِلَجاِجي، ثم 
بعد ذلك ح�شن ترتيب اأق�شام حكم النق�ص، دون اأن يتنا�شى جمال عبارة حيثيات القاعدة 
وتطبيقات الوقائع عليها، تنزياًل يراعي ال�شتدلل احِلَجاِجي؛ وهذه املعايري الفنيَّة غري املرئية، 
تكمن يف: الت�شاق، والن�شجام، واملق�شدية، واملقبولية، وال�شياق، والتنا�ص، ويرتّتب على 
وجود هذه املعايري املنهجية الق�شائية يف حكم النق�ص، اأن يكون هناك تنا�شٌب بني اأ�شباب 
بالتدرج  الرتتيب  وح�شن  الدليل،  بالت�شاق  الغر�ص  احتاد  مع  التناق�ص،  بانعدام  احلكم 
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بالتما�شك  الو�شع  اأحكام  الق�شائي، مع  املتوازن لأجزاء احلكم  بالبناء  املنطقي، والتف�شيل 
والرتابط، وال�شتدلل احِلَجاِجي؛ وعليه، فاإنَّه ل�شناعة حكم النق�ص املتقن املبدع، ل بُدَّ من 
وحدة مو�شوعية، تبعده عن التخاذل والتناق�ص، والق�شور والف�شاد، مع عالقة منطقية بني 

اأجزاء احلكم، من ديباجة، ووقائع، ومطاعن، وقواعد وتطبيق، ومنطوق. 
اإن هذه املعايري الفنيَّة املنهجية التي يجب اأن تتوخى اأثناء �شياغة حكم النق�ص من 
للقارئ  �شائًغا  الق�شائي  األ يكون احلكم  مراعاتها  ويرتَّب على عدم  اأنف�شهم،  الق�شاة 
املتلقي له، تنق�شم اإلى ثالثة اأق�شام اأو اأ�شناف -غري مرئية روؤى العني يف حيثيات ق�شاء 
املحكمة من حيث التق�شيم والرتتيب والتبويب، لكونها تتداخل تداخاًل معرفيًّا عمليًّا-:
 ق�شم اأول: يت�شل بتحرير حكم النق�ص نف�شه، و�شياغة حيثياته ذاته، وكتابة حججه، 

وي�شمل معيار الت�شاق، ومعيار الن�شجام.
 وق�شم فني ثاٍن: يت�شل مبنِتج حكم النق�ص ومتلقيه، وي�شمل عيار املق�شدية، وعيار املقبولية.
فيه  ويندرج  وتلقيه،  ومالب�شاته  النق�ص  حكم  اإنتاج  باأحوال  يت�شل  ثالث:  وق�شم   

معيار ال�شياق، ومعيار التنا�ص.
اإيجاز  بتحرير حيثياته من حيث  اأّي  نف�شه،  النق�ص  ب�شياغة حكم  املتعلِّق  الق�شم  فاأما 
الطعن،  واقع  على  املنزلة  الق�شائية  القاعدة  وابتكار  الطعن،  اأوجه  وتخلي�ص  الواقعة، 
فيكمن يف اأن الت�شاق: هو متا�شك ن�شيج حيثيات حكم النق�ص واأ�شبابه، برتابط مو�شوعي، 
اأو  معينة،  ق�شية  يعالج  دقيق،  وترتيب  عاٍل،  وو�شوح  كاٍف،  وتوازن  منطقي،  وتدّرج 
يبحث مو�شوًعا حمّدًدا، متجنبًّا يف تعليالته التناق�ص، متنقاًل من فكرة اإلى فكرة، وحّجة 
الن�شيج، بحيث يكون احلكم  اأّي عدم تخاذل هذا  اإلى ا�شتدلل،  اإلى حّجة، وا�شتدلل 
متما�سًكا غري مهلهل، فتكون ال�سياغة الق�سائية كاأنها خيوط متداخلة متنا�سقة، فين�ساأ من 
تداخلها قطعة ت�شبه قطعة الن�شيج من ال�شجاد العجمي يف متا�شكها وان�شجامها، واأن يكون 
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اإلى  متوافًرا فيه معيار الختتام، من مقدمة وجوهر وخامتة، واأن يكون له هويٌة وانتماٌء 
الفكر القانوين للمجتمع املدين الذي ي�شدر فيه؛ واأما الن�شجام: فهي منا�شبة طريقة نظم 
غوية املعجمية والرتاكيبية املتنا�شبة للقواعد  حكم النق�ص مع الق�شية، باختيار الوحدات اللُّ
القانونية والتطبيقات عليها، مع وجود ت�شل�شل منطقي يف حيثيات حكم النق�ص مع عالقة 
والبنى  غوية،  اللُّ املعاين  من  �شبكة  ن�شج  على  القدرة  تعني  اأّنها  اأّي  اأجزائه،  بني  توافقية 
املعجمية، بو�شاطة القواعد والتطبيقات، عن طريق توظيف اإحكام الألفاظ والرتاكيب، 
جتعل قارئ حكم النق�ص يتابع �شريه برتابط من البداية حتى نهاية منطوقه، فالرتابط هو 
غوية باأدوات الربط والو�شل، وهو ما ي�شطلح عليها اأدوات متا�شك  متا�شك من الناحية اللُّ
اأ�شلوبه،  يف  و�شعيًفا  �شياغته،  يف  ركيًكا  النق�ص  حكم  يكون  ل  حتى  الق�شائي،  الن�ّص 

ول�شيما، وهو الذي ي�شع املبادئ التي تُعدُّ �شابقة ق�شائية ي�شري عليها ق�شاة املو�شوع. 
واأما الق�شم املنهجي الثاين، فيت�شل مبنتج حكم النق�ص ومتلقيه، وي�شمل عيار املق�شدية 
واملقبولية، فيكمن يف اأن املق�شدية: تُعدُّ من املقومات الأ�شا�شيَّة لق�شاء املحكمة، وهو 
اأن يكون حلكم النق�ص غاية ي�شعى اإلى بلوغها، اأو نية يريد حتقيقها، اأو مق�شًدا يبتغي 
الو�شول اإليه، اإِْذ لكل حكم نق�ص غاية يبغي الو�شول اإليها، يتمتع بال�شبك واللتحام، 
فاإنَّه  ثم،  ومن  و�شياغته؛  واأ�شلوبه،  النق�ص،  حكم  بنية  يف  كبرٌي  تاأثٌر  لها  الغاية  وهذه 
غوية املالئمة التي من �شاأنها اأن ت�شمن حتقيق  يتعنيَّ على احلكم اأن يختار العبارات اللُّ
ق�سده، وتبليغ غايته، من حيث اقتناع اخل�سوم بر�سالته الق�سائية يف الدعوى نف�سها، 
من  فهي  املقبولية:  واأما  املدين؛  للمجتمع  الت�رشيعي  امل�شتقبل  ت�شنع  اأنها  كونها  ومن 
املعايري املنهجية التي يحكم بها على ر�شالة حمكمة النق�ص حني �شياغتها حلكم النق�ص 
بالقبول، وذلك من خالل اأحوال الطعن، الذي بني يدي ق�شاة النق�ص، اأّي ل بُدَّ من 
القاعدة،  على هذه  الواقع  تطبيق  اأو يف  الق�شائية  للقاعدة  �شياغته  احلكم يف  مالءمة 
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ل�شياق الدعوى ومالب�شاتها التي اأثارها اخل�شوم بني يديها -اأي يت�شف بالعدل، دون 
ق العدل  ال�شبك الق�شائي القانوين، فال ينفع ان�شجام حكم النق�ص يف حني اأنَّه ل يحقِّ
للخ�شوم- حتى يتلقاه املكلف �شواًء اأكان خ�شًما فيها اأم قارئًا للحكم، بقبول ح�شن، 

ويتعامل معه بالحرتام والتقدير، والتجّلة والتبجيل.
اأما ما يت�شل باأحوال اإنتاج حكم النق�ص وتلقيه، ويندرج فيه معيار ال�شياق والتنا�ص، 
فيُعدُّ �شنًفا فنيًّا ثالًثا، ياأتي بعد الق�شمني ال�شابقني، ويكمن يف اأن ال�شياق: هو ر�شالة حكم 
النق�ص ي�شوغه ق�شاة النق�ص اخلا�شة والعامة، فتكون الر�شالة خا�شة خل�شوم الطعن من 
اأّي يف واقعتهم املتنازع فيها، ومدى توافق ذلك  بيان راأي حمكمة النق�ص يف طعنهم 
دة  ق�شائي كّلي جمرَّ قانون  فهي �شياغة  للمكلفني،  والواقع، ور�شالة عامة  القانون  مع 
ًرا للواقعات املت�شابهة يف امل�شتقبل التي  يف الواقعة نف�شها، ت�شحُّ اأن تكون منوذًجا متكرِّ
تعر�ص على ق�شاة املو�شوع، وعليه، فاإنَّه يجب اأن ياأخذ حكم النق�ص بالعتبار املقام 
الذي يظهر فيه احلكم الق�شائي، لأن الق�شاء الذي ي�شدر من حمكمة النق�ص يف الطعن، 
بال�شياق  رة املختلفة، فيجب الهتمام  ل ينعزل عن جمالت املجتمع، واأحواله املتطوِّ
مات املالزمة لن�شو�ص حكم النق�ص،  املقايل واملقامي؛ واأما التنا�ص: فهو من اأكرث ال�شِّ
اإِْذ هو اقتبا�ص حكم النق�ص يف اأ�شلوبه من املبادئ الق�شائية ال�شابقة، التي ابتكرها ق�شاة 
النق�ص على مّر تاريخ املحكمة، فال اإبداع يتوّلد اإل من اأ�شتات مبادئ اأحكام الق�شاء، 
بالإ�شافة اإلى انبثاق ق�شائي من اإبداع �شميم الذات لق�شاة النق�ص حني �شناعة احلكم، 
فتكون ال�شياغة الفنيَّة كالف�شيف�شاء، ي�شتفيد حكم النق�ص حني كتابته من اأحكام النق�ص 
ال�شابقة، فرتحل الأحكام من زمن اإلى زمن، ومن جيل اإلى جيل، ومن مكان اإلى اآخر، 

يف اتِّ�شال مرتبط متتزج فيه الأفكار الق�شائية يف الأق�شية املت�شابهة)6).
انظر: مدخل اإلى علم الن�ص وجماالت تطبيقه، ملحمد خ�صر، �ص 1) وما بعدها، ول�صانيات الن�ص، ملحمد   (6(

خطابي، �ص )).
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ثالًثا:
يف بنية �شياغة حكم النق�س

يهياأ  اأن  النق�ص،  ق�شاة حمكمة  الق�شائية من  الفنيَّة  ال�شياغة  واإن مرمى هذه  هذا، 
احلكم الق�شائي تهيئة علميَّة، وُي�شاغ �شياغة وا�شحة مانعة جامعة، فيها من ال�شتدلل 
احِلَجاِجي ما يقنع اخل�شم به، فيبداأ حكم النق�ص يف مرحلة اأولى ا�شطلح عليها مبرحلة: 
الوقائع، بعد و�شع ديباجة احلكم من ت�شكيل املحكمة واأطراف الطعن بالنق�ص، ب�رشد 
ت�شفي  اأميًنا-  نقاًل  الق�شة  ينقل  فيها املحكمة كالراوي  الدعوى -تكون  لوقائع  موجز 
اأخ�رش من  النظر، تكون  ليو�شع عنده م�شالك  املت�شلع  املقت�شد، ويقف عندها  غليل 
خمت�رشات اإملام حمكمة املو�شوع مبقال املدعي يف �شحيفته، وطلبات املدعى عليه يف 
جوابه عن الدعوى، وال�شند الواقعي املحمول عليه طلباتها، دون اإ�رشاف يف �رشدها، اأو 
غلوٍّ يف بيانها، اأو تطويل يف ذكرها، تكفي حلمل ق�شاء احلكم ومنطوقه، مع بيان لق�شاء 
اأو  التح�شريية  الق�شائية  لالأحكام  التعر�ص  بغري  للخ�شومة،  املنهي  املو�شوع  حمكمة 
التمهيدية اإل ما يت�شل باأ�شباب الطعن، دون ال�رشوع يف بيان دفوع اخل�شوم ودفاعهم، 
وجدالهم يف الأدلة، وحجاجهم يف البينات، تبداأ هذه الوقائع بالعبارة احليثية ال�شهرية 
لالإ�شافة،  مــالزم  ال�شم،  على  مبنيٌّ  مكان  ظرف  اأنها  )واإعرابها  اإن«.  حيث  »من 
مبعنى لم  التعليل،  معنى  وتُوؤدِّي  للزمان،  اأحيانًا  وترد  للجملة،  ي�شاف  اأن  والأغلب 

التعليل اأو لأن)7).
مو�شوع  يف  املحكمة  من  ق�شاًء  ُيعدُّ  ل  حقيقته  يف  النق�ص  حكم  اإن  حيث  ومن 
من  لل�رشع  خمالفته  حيث  من  الطعني  للحكم  قانونية  حماكمة  هو  واإمنــا  الدعوى، 

ر: لغة احلكم الق�صائي، للدكتور �صعيد اأحمد، �ص 43) وما بعدها.  (7(
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املر�شومة يف  وتاأويله، وعدم خمالفته لالإجراءات  لل�رشع  تطبيقه  اأو اخلطاأ يف  عدمه، 
نظر الدعوى، و�شدور احلكم فيها، اأو الق�شور يف الت�شبيب، من حيث عدم كفايته، 
اأو الف�شاد يف ال�شتدلل، اأو خمالفة الثابت يف الأوراق، ول يهتم بعر�ص تف�شيالت 
ال�شادر  الق�شائي  بها احلكم  التي يتو�شع  الواقع املعرو�ص من اخل�شوم يف الدعوى، 
من حمكمة املو�شوع بدرجتيها يف عر�شها يف اأ�شبابه بالقدر الالزم حلمل ق�شاء احلكم؛ 
اأن  دي�شمرب ٢٠١٠ على وجوب  بجل�شة ٢٢  العليا  الحتادية  املحكمة  ق�شاء  وقد جرى 
يكون احلكم الق�شائي خمت�رًشا يف عر�شه لواقعات الدعوى، فكيف بحكم النق�ص؟ 
فقالت املحكمة الحتادية العليا يف هذا املعنى بلغة عالية، وعبارات راقية: )من املقّرر، 
النزاع،  لوقائع  وجيز  عر�ص  من  الواقعية،  اأ�شبابه  على  احلكم  ي�شتمل  اأن  يجب  اأنَّه 
واإجمال للجوهري من دفاع طرفيه، واإيراد الأ�شباب التي حتمل ق�شاء احلكم فيه، اأما 
من  طائل  ل  يد  تزَّ فاإنَّه  املحكمة،  اأمام  النزاع  قطعها  التي  واملراحل  اخلطوات  تف�شيل 
اإلى نقاط النزاع اجلوهري،  اأمام القا�سي معامل الطريق  ورائه، قد ي�سيع يف غمارها 

لذلك، فاإنَّه يغني عنه الإ�شارة اإليها ما ت�شجله حما�رش اجلل�شات())). 
الفنيَّة  و�شياغته  النق�ص،  حكم  حتبري  مراحل  من  الأولــى  الفنيَّة  املرحلة  هي  هذه 
احِلَجاِجية التحاججية، ذلك باأن جودة هذا الق�شاء ال�شادر من اأعلى حمكمة يف الهرم 
الكتابة،  من  ال�شطور  وعدد  والتطويل،  بالإ�شهاب  مرتبًطا  يكون  األ  يجب  الق�شائي، 
وكمية امل�شّود من الأوراق، بل بالإيجاز مع اجتناب التفا�شيل، وتقليل ذكر الواقعات ما 
مل ت�شتند املحكمة على هذه العنا�رش يف ق�شائها يف مو�شوع الطعن بالنق�ص؛ ثم يعقب 
�رشد الوقائع املخت�رشة دون اإخالل مبعانيها ودللتها، مرحلة ثانية مهمة يف نظر حمكمة 
النق�ص ميكن اأن ن�شطلح عليها مبرحلة: قبول الطعن، وهي الّتعر�ص لقبول الطعن من 
الطعن رقم 439 ل�صنة 1)1) مدين، املحكمة االحتادية العليا، جل�صة )) دي�صمرب 1)1)، جمموعة االأحكام   (((

املدنية، �صنة 1)1)، �ص 397.
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وقابليته  املو�شوع،  ال�شادر من حمكمة  احلكم  الطاعن يف  اخل�شم  حيث جواز طعن 
الذي حّدده  القانوين  امليعاد  رفعه يف  الطعن، ومدى  �شكل  اأو من حيث  فيه،  للطعن 
امل�رشع للطعن يف ق�شاء حمكمة املو�شوع، اأو ا�شتيفائه لل�رشائط الفنيَّة التي ا�شتوجبها 
بع�ص  يف  ال�شكل  فاإنَّ  وعليه،  بالنق�ص؛  الطعن  ل�شحيفة  الق�شائية  الإجراءات  اأ�شول 
الأحيان يكون مكانه يف اأعلى الأ�شباب، قبل حترير حمكمة النق�ص للوقائع املخت�رشة، 
لأنَّه ل فائدة من اإجمال واقعات حكم النق�ص، اإذا كان الطعن بالنق�ص غري مقبول �شكاًل؛ 
لكن ل بُدَّ من التنبيه اإلى عدم الإغراق يف ال�شكل، اإذا كان ي�شيع معه حّق الطاعن، 
اإِْذ قّررت املحكمة الحتادية العليا بجل�شة ٤ مار�ص ل�شنة ١9٨٣ مبداأً ق�شائيًّا مهًما جلياًل 
ر، اأن اأحكام ال�رشيعة  يف مكانة ال�شكل يف الت�رشيع الإجرائي الإ�شالمي، باأّنه )من املقرَّ
الإ�شالميَّة ل حتتفل يف الأ�شل بالتقّيد بال�شكل، يف اإجراءات �شري الدعاوى، اأو الطعون 
ا، اأو ترد به باطاًل، ما ي�شتتبع اأن تكون ر�شالة  اأمام الق�شاء، اإل ا�شطراًرا لت�شون به حقًّ
القواعد الإجرائية يف ظل اأحكام الت�رشيع الإ�شالمي، اأداة طيعة، ومطيًة ذلوًل، ماأمون 
الطريق، من �شاأنها تي�شري �ُشبل التقا�شي، والتعجيل بح�شم اخل�شومات، وتوفري الوقت 
واجلهد على الق�شاة واملتقا�شني، ولذا، فال يحكم ببطالن الإجراء ال�شكلي، اإل اإذا ن�ّص 
الغاية من الإجراء، بل ول يحكم  ب�شببه  تتحّقق  �شابه عيٌب مل  اأو  القانون على ذلك، 
ده القانون  بالبطالن بالرغم من الن�صِّ عليه، اإذا ثبت حتّقق الغاية من الإجراء الذي حدَّ
لتخاذ هذا الإجراء، وهذا املبداأ العام: يوفر املرونة يف �شبيل حتقيق العدل الذي ن�شده 
الإجراءات  تكفله  مما  انتقا�ص  دون  البطالن،  دواعي  من  ويقّلل  الإ�شالم،  الق�شاء يف 

ال�شكلية من �شمانات للخ�شوم()9).

العليا، جل�صة 4 مار�ص 3)9)، والطعن رقم 7) ل�صنة  الطعن رقم )) ل�صنة 4 مدين، املحكمة االحتادية   (9(
7 جزائي، املحكمة االحتادية العليا، جل�صة 7) مايو ))9)، املطول يف ق�صاء احلدود والق�صا�ص والدية، 

للدكتور ح�صن اأحمد احلمادي، �ص ))6.
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ثم تاأتي بعد تينك املرحلتني، مرحلة ثالثة مهّمة ي�شطلح عليها مرحلة: حت�شيل اأ�شباب 
اأ�شباب النعي على احلكم الطعني،  اأو قبوله، وهي حت�شيل  تالية جلواز الطعن  النعي، 
وهي املطاعن التي يوجهها الطاعن اإلى احلكم املطعون فيه، واملناعي التي يرمي عر�شها 
حمكمة  ق�شاء  بها  يحاكم  التي  واملثالب  الق�شاء،  لهذا  تخطئة  النق�ص،  حمكمة  على 
املو�شوع، واحلجج القانونية، التي يتم�ّشك بها، وال�شتدللت احِلَجاِجية الواقعية التي 
يرمي اإليها؛ وهذا التح�شيل الذي تقوم به حمكمة النق�ص، يجب اأن يكون يف خال�شة 
اأ�شابه،  الذي  واخلّلل  الطعني،  احلكم  العيب يف  يبنّي  الذي  النعي  عن  ة  معربِّ موجزة 
والعوار الذي حلق به، وموطن هذه املثالب من احلكم ومو�شعها، واأثر ذلك يف ق�شاء 
حمكمة املو�شوع؛ لأن حت�شيل حمكمة النق�ص لهذه املطاعن حت�شياًل وا�شًحا موجًزا 
تاأييًدا  النعي  الق�شائية، وتركيبها على  القاعدة  بيًِّنا، ميّكنها بعد ذلك من ح�شن �شياغة 
ا، وتنزيلها على الواقع، �شواء اأكان الق�شاء تاأييًدا لهذه املطاعن فيكون النعي  اأو رف�شً
الذي نعاه الطاعن على احلكم الطعني �شديًدا اأو �شحيًحا، اأو يف حمله، ملخالفة احلكم 
املطعون فيه للقانون، اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله، اأو لف�شاده يف ال�شتدلل، اأو خطئه 
يف الإ�شناد، اأو تناق�شه وتخاذله عن حمل ق�شاء احلكم، مما يجره ذلك كّله اإلى الق�شور 
يف الت�شبيب، اأو عدم كفايته لالإقناع، مبا ينعته بعدم �شيوغة احلكم املطعون فيه، اأّي ل 
يكون حكم حمكمة املو�شوع �شائًغا يف اأ�شبابه؛ اأم عدم قبوله لهذه املعايب، فيكون 
�شبًبا جديًدا يخالطه  الطعني،  للحكم  املوّجه  النعي  اإذا كان  النعي غري مقبول، وذلك 
واقع مل ي�شبق عر�شه على حمكمة املو�شوع، اأو جمادلة ملا ملحكمة املو�شوع من �شلطة 
ا لها من حيث الواقع والقانون فيكون النعي مردوًدا اأو غري  التقدير، اأم الرف�ص رف�شً
�شديد اأو يف غري حمله، مع �رشورة ح�شن التفرقة بني املناعي املتعلِّقة بالواقع اأم تلك 
املبداأ و�سياغته،  ا�ستنباط  النق�س يخلطون عند  بالقانون؛ الأن كثرًيا من ق�ساة  املتعلِّقة 
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القاعدة  و�شع  قبل  اإيرادها  الواجب  العبارات  فيما  وتلخي�شه،  النعي  �شبب  بيان  بعد 
الطاعن  جمادلة  النعي  كان  اإذا  ا  وخ�شو�شً النق�ص،  حمكمة  ت�شوغها  التي  الق�شائية، 
اأنَّه نعي غري مقبول،  يف تقدير حمكمة املو�شوع، في�شعون كلمة: النعي مردود، مع 
اإِْذ لكل  لأن الطاعن يجادل يف �شلطة حمكمة املو�شوع يف فهم الواقع يف الدعوى، 
كلمة من كلمات الرد على النعي مكانها املنا�شب، فال يجوز اأن ت�شع حمكمة النق�ص 
حني �شياغتها لق�شائها، لفًظا مكان لفظ ل يتنا�شب مع مقام الرد على النعي الذي �شاقه 
الطاعن على احلكم املطعون فيه، اأو عبارة مكان عبارة ل تتالءم مع املثالب التي وّجهها 
الطاعن  فيها تلخي�ص نعي  النق�ص ترى  اأحكام  اأن بع�ص  الطاعن للحكم الطعني، كما 
على احلكم املطعون فيه، ل يواكب القاعدة الق�شائية التي ابتكرتها املحكمة، فهي ت�رشد 
النعي �رشًدا، وتبنّي العيب الذي اأ�شاب احلكم املطعون فيه، ثم بعد ذلك ت�شوغ قاعدة 
يف  العيب  يبنيِّ  مل  الطاعن  لكون  جمهوًل،  يكون  النعي  اأن  اإلى  فيها  تنتهي  ق�شائية، 
احلكم الطعني، وموطنه، واأثره يف ق�شاء احلكم، بالرغم من اأن حت�شيلها للنعي يخالف 

رته من مبداأ ق�شائي)1)). ما قرَّ
مرحلة:  وهي  النق�ص،  حكم  �شناعة  من  املهّمة  املرحلة  -وهي  الرابعة  املرحلة  اأما 
تاأ�شيل  لأنَّه  كّله،  الق�شائي  احلكم  بل  وروحه-  احلكم  قلب  وهي  والتقعيد،  التاأ�شي�ص 
ملعايب الطاعن حينما يوّجهها اإلى احلكم الطعني - فهو ا�شتثمار الأحكام الق�شائية من 
مثمرات الأ�شول القانونية، وتقرير املبادئ الق�شائية من الن�شو�ص الت�رشيعية، وذلك 
فكر  َوَقر يف  ملا  واأف�شلها  الفقهية،  القواعد  معاين  لبو�ًشا من  العبارات  اأح�شن  باختيار 
اإلى ما  حمكمة النق�ص، وحتبريها حتبرًيا فنيًّا منطقيًّا حمكًما �شابًغا �شائًغا، حتى تهتدي 
واأوفى  اجلمل،  من  لها  واأ�شمل  الألفاظ،  من  بها  واأليق  الكلمات،  من  بها  اأ�شكل  تراه 

انظر: الطعن رقم )) ل�صنة 3)1) اإداري، املحكمة االحتادية العليا، جل�صة 3) مار�ص 3)1).  ((1(
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اأكرث  امل�شمول والر�شاقة واحِلَجاِج،  دة  العبارات، ويكتب يف معاٍن جّلية حمدَّ لها من 
ات�شاًقا معها، واأعظم اإحكاًما عليها، واأجل الت�شاًقا بها، واإملاًما مبا ينبغي اأن يكتب حني 
تكون الكتابة حممودة، ومبا ل يجب اأن يكتب حني تكون الكتابة نافلة يب�شط يف غري 
ي�شّيق  ول  القانوين،  الن�ّص  حكم  ت�رشيع  من  مق�شوًدا  لي�ص  ملا  يت�شع  ل  مو�شوعها، 
عن كل ما يدخل يف مدلوله الت�رشيعي، ودللته الفقهية، ومعانيه الق�شائية، ل عوج 
التوقري  به  يحيط  ثابًتا،  وقانونًا  ًدا،  جمرَّ وحكًما  كلية،  وقاعدة  ا،  عامًّ مبداأً  ليكون  فيه، 
حتى  والإبداع،  والإحكام  والت�شاق،  وال�شمول  والتف�شيل،  والو�شوح  والت�شليم، 
والنوازل  اأيديهم،  بني  التي  امل�شابهة،  احلوادث  يف  بدرجتيه  املو�شوع  ق�شاء  يرت�ّشمه 
التي تعر�ص عليهم، فيكون لهم مرجًعا وثيًقا يهديهم يف البحث والتمحي�ص  املماثلة 
عند املمار�شة الق�شائية يف الدعاوى، والتطبيق العملي التنزيلي يف الأق�شية؛ ذلك باأنَّه 
دة باألفاظها، يراد  من املقّرر، اأن الن�صَّ الت�رشيعي ن�صٌّ عامٌّ جمّرٌد ثابٌت، وعباراته حمدَّ
بها دللة معينة، ي�شاغ يف احلا�رش يف �شورة منوذج قابل للتكرار يف ذاته، متعٍد للزمن 
واملكان واحلالة والأ�شخا�ص، وهو ن�صٌّ ت�رشيعيٌّ حمافٌظ، ق�شد من �شياغته تقومي واقع 
يطرد بعد �شدوره، يلزم حركة الواقع من بعده، اأن تكون حمكومة غري خارجة عن 
حدوده، بغية ابتغاء اإنزاله على الواقع املعنّي الثابت من احلوادث امل�شّخ�شة، لين�شحب 
على حالت متنوعة، تتجاوز زمن �شدوره يف احلا�رش ليالحق ما ا�شتجد من الوقائع، 
ليكون اأكرث اتِّ�شاًل ووثوًقا عند التطبيق من الإ�شدار، وهو ما يك�شبه حركة وفاعلية، 
له،  التي تعر�ص  احِلَجاِجية ح�شب احلالة  التطبيق، وتتنوع دلللته  الن�ص يف  فيتجدد 
فيغتني يف املعاين، ويتوّلد يف الأحكام، ويكون كمثل احلي تك�شبه احلركة والتطبيق، 
والتعامل يف اخل�شومة، والإثراء يف الدللة، نتيجة تغاير الأو�شاع، وتداخل الأن�شطة، 
تتناهى حالته  مبا ل  ذاته،  الت�رشيعي يف  الن�صِّ  األفاظ  تناهى من  ما  بني  ي�شل  ما  وهو 
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امل�شّخ�شة من الواقع يف التنوع والتعّدد؛ لكن يجب األ يكرث ق�شاة حمكمة النق�ص حني 
�شياغة القاعدة الق�شائية وتعقيدها، من اإيراد مبادئ كثرية، تثقل كاهل حكم النق�ص، 
وجتعله غري �سائغ للمطالع له، بل ال بُدَّ اأن يكون تقعيدها للمبداأ الق�سائي اأن يكون قانونًا 
كليًّا، يح�رش جميع املبداأ يف فكرة واحدة تت�شع لأوجه منعى الطاعن، اإِْذ يتعنيَّ اأن تبداأ 
على  الرد  يف  احلكم  يكرث  ول  رة«،  املقرَّ الأ�شول  »من  اأو  ر«  املقرَّ »من  بعبارة  القاعدة 
املنعى الواحد كما تكرار هذه العبارة، كما ترى يف كثري من اأحكام حمكمة النق�ص)))).

فال يذهب من املبداأ رونقه، اأو من القاعدة روعتها، اأو من احلكم بريقه، اأو يزول اأثره، 
ويذبل جماله، ويختل تطبيقه على واقعة مماثلة، اأو ي�شكل من تنزيله يف حادثة م�شابهة، 
ا  ردًّ �شياغتها،  يف  واأبدعت  النق�ص،  حمكمة  ابتكرتها  التي  الق�شائية  القاعدة  فتعرف 
على املطاعن احِلَجاِجية التي ت�شاق طعًنا يف حكم حمكمة املو�شوع بدرجتيها؛ ول�شيما 
دة ح�رشية - ينبغي على الطاعن التقّيد بها  اأن الطعن بالنق�ص يرجع اإلى اأ�شباب حمدَّ
اأثناء طعنه، ويتعنيَّ على حمكمة النق�ص اأن ت�شوغ القاعدة الق�شائية يف حماكمة احلكم 
الطعني من خالل وجوه الطعن التي نعى بها الطاعن يف �شحيفة طعنه - فهي اإما ترجع 
اإلى خمالفة ال�رشع خمالفة �رشيحة، اأو اخلطاأ يف تطبيقه على الواقع، اأو تاأويله يخرجه 
عن مراد ال�رشع ومقا�شده، اأو اإما اإلى وقوع بطالن جوهري يف احلكم، اأو بطالن يف 
الإجراءات اأثر فيه، اأو اإما اإلى خلوه من الأ�شباب التي حتمل ق�شاءه، اأو عدم كفايتها 

اأو غمو�شها، مبا ينتج عنه عدم �شيوغة احلكم املطعون فيه يف اأ�شبابه)))).
اأن  والعلماء،  الفقهاء  اآراء  من  تقتب�ص  حينما  النق�ص  واإنه يجب على حمكمة  هذا، 
عليها  يتوجب  اإِْذ  واملراجع،  ال�شياغة  اقتبا�ص  دون  حمكًما  فنيًّا  اقتبا�ًشا  القتبا�ص  يكون 

انظر: الن�ص بني الت�صريع واالإخبار، للم�صت�صار طارق الب�صري، �ص )وما بعدها.  ((((
اأحكام املحاكم ومبادئها، لالأ�صتاذ النجار، �ص 9)3، ونه�صة القانون، لالأ�صتاذ ذهني، �ص )41، وجمموعة   ((((

ر االأحكام، لالأ�صتاذ املجبود، �ص ). عمر، ج )، �ص )، وكيف نحرِّ
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�شياغة القاعدة الق�شائية وفًقا لأ�شاليب �شناعة النق�ص، دون اأن تثقل ق�شاءها بالإ�شارة اإلى 
الآراء الفقهية ومراجعها التي اقتب�شت منها املبداأ الق�شائي -كما تفعل بع�ص ال�شياغات 
الق�شائية-؛ ذلك باأن حمكمة النق�ص يجب عليها اأن تعترب ق�شاءها هو املن�شئ للقاعدة 
ر لها، باأن تقول: »من املقّرر يف ق�شاء هذه املحكمة« اأو »من املقّرر، وما  الق�شائية، واملقرِّ
جرى به ق�شاء املحكمة«، اأو »من الأ�شول املقّررة«، لأنَّه حينما ت�شري حمكمة النق�ص اإلى 
النظريات الفقهية وم�شادرها، ل يتعنّي عليها اأن تقنع املطالع حلكمها، و�شواب ق�شائها، 
الفقهية  النظريات  لأ�شحاب  وحججها  الفقهية  الآراء  اإلى  بالإ�شارة  راأيها،  و�شالمة 
ومراجعهم التي اقتب�شت منها القاعدة الق�شائية، اأو اأنها تقوم بر�شالة تعليمية لنا�شئة الفقه، 
ذلك باأن هذه الجتهادات الفقهية اأيًّا كان �شاحبها من العلو واملكانة، ل تكون ملزمة اإل 
حينما تتبناها حمكمة النق�ص، وتعتنق هذه النظريات الفقهية، وتعتّد بها، ول�شيما اأن ما 
َيِرُد عليها اجلدل والنقا�ص والنق�ص والتعييب، وهي  اآراء واجتهادات  ي�شوغه الفقه من 

اأمور يجب اأن يناأى عنها حكم النق�ص يف حيثياته، حتى ي�شلموا به ت�شليًما)3)).
ثم يتعنّي على ق�شاة النق�ص يف املرحلة اخلام�شة بعد اإبداع القاعدة الق�شائية، وهي 
مرحلة: التطبيق والبناء، التعبري عن الفهم للواقع املنتج الذي تنطبق القاعدة القانونية 
عليه با�شتدلل ِحَجاِجي، وتكون دائًما بعبارة )وملا كان ذلك، وكان(، لأن هذه القاعدة 
يف  لها  اأثر  ل  الطعني،  احلكم  واقعة  على  تطبيقها  يف  اإبــداع  دون  املبتكرة  الق�شائية 

وكتابة  بعدها،  وما   6 �ص  الع�صماوي،  عبدالوهاب  للدكتور  الق�صائية،  االأحكام  �صياغة  فن  حول  اأفكار   ((3(
حمكمة  حكم  وقارب:  بعدها،  وما   ( �ص  اإمام،  علي  الدكتور  للقا�صي  مدر�صتني،  بني  وت�صبيبها  االأحكام 
النق�ص باأبوظبي حينما �صاغ قاعدة، وو�صع راأي الفتوى يف حيثيات املبداأ، معتمًدا �صياغة الفتوى خمالًفا 
ما قلناه �صابًقا، اإذ قال: )من املقّرر، وح�صبما ا�صتقر عليه العمل مبوجب الفتوى ال�صادرة من اإدارة الفتوى 
والت�صريع، اأن املوؤ�ص�صات اخلا�صة ذات النفع العام تعترب موؤ�ص�صات خا�صة، فهى ال تقوم على اإدارة مرفق 
عام). الطعن رقم ))6 ل�صنة 119) مدين، حمكمة النق�ص باأبوظبي، جل�صة 4) �صبتمرب 199)، جمموعة 
واالأحــوال  والتجارية  املدنية  املواد  دوائر  من  النق�ص  حمكمة  عن  ال�صادرة  القانونية  واملبادئ  االأحكام 

ال�صخ�صية واالإدارية، ال�صنة الثالثة، �صنة 119)، �ص )14).
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معرفة ح�شن تطبيقها، ول وجود لها يف تعقل جمال التنزيل، لكّن هذا التعقل للواقع 
قانون وطعن ل حمكمة  النق�ص حمكمة  الطعني، لأن حمكمة  احلكم  متعلٌِّق مبحاكمة 
موجًزا  يكون  اأن  بُدَّ  ل  العملي  التطبيق  هذا  لكن  جديدة؛  وقائع  يف  تنظر  فال  واقع، 
يتخذ من احلكم الطعني مرجًعا وملهًما يف التعبري عن تطبيق الواقع امل�شخ�ص املعني 
التطبيق  واأن تكون عبارات  الق�شائية،  القاعدة  الدعوى على  النزاع يف  الثابت حمل 
اأو  فيه«  املطعون  احلكم  من  »الثابت  عبارة  فت�شع  للواقع،  فهمها  مع  متجان�شة  مت�شقة 
اإِْذ  لفظ »البنّي من �شحيفة الطعن« يف مكانها املنا�شب ل تخلط بني هاتني العبارتني، 
كل  على  الطعن  ترد حمكمة  واأن  املنتج؛  الواقع  على  التطبيق  دللته حني  منهما  لكل 
املعار�شات الواقعية ملا ت�شتنبطه من وقائع، حتى ل ي�شوبه الف�شاد يف ال�شتدلل، وهو 
ا�ستنباط خاطئ من حمكمة النق�س يف املنطق احِلَجاِجي لنتيجة معينة من دليل �سحيح، 
لتنزله على القاعدة، اإِْذ يجب اأن يكون ا�شتخال�ص املحكمة للواقعة �شائًغا، بحيث حني 
اإثبات  ي�شتدل احلكم بدليل من الأدلة اأن ي�شلح هذا الدليل، لأن ي�شتنبط منه عنا�رش 
اأو نفي حقيقيني �شائغني، واأن يكون تعييب حمكمة النق�ص للحكم الطعني فح�شب، 
ا يف اأ�شبابه، ومتخاذًل  بكونه قا�رًشا يف الت�شبيب، اأو ف�شاًدا يف ال�شتدلل، اأو متناق�شً
عن حمل منطوق احلكم، اأو خمالًفا للقانون، وخمطًئا يف تطبيقه اأو تاأويله، دون عزو 
العيب اإلى قا�شي املو�شوع عند نق�ص احلكم، كما تفعل بع�ص الأنظمة الق�شائية عند 
�شياغتها حلكم النق�ص، تعيب على قا�شي املو�شوع ق�شاءه، ودون اأن تتزيد حمكمة 
عبارات  ر  فتحرِّ الطعني،  احلكم  حتاكم  لأّنها  ذلك،  على  زاد  ا  عمَّ التطبيق  حني  الطعن 

زائدة على مقت�شى التطبيق على القاعدة الق�شائية)4)). 

انظر: يف تزيد املحكمة االحتادية العليا يف الردِّ على مناعي الطاعن، مبا لي�ص يف حمله: الطعن رقم 6)   ((4(
ل�صنة 4) اأحوال �صخ�صية، املحكمة االحتادية العليا، جل�صة 31 اأكتوبر 114)، جمموعة االأحكام املدنية، 

ال�صنة الرابعة والع�صرون، العدد الثالث، �ص 16)).
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وعليه، فاإنَّ حمكمة النق�ص متى اأمتت فهم الواقع املنتج يف حمل الطعن، ومتييزه عن 
اإلى  رتبة  وترفعه  منزلة،  اأ�شفل  من  تعنّي حمله، وجتذبه  اأن  عليها  الطردي، وجب  الواقع 
املنطقة الفنيَّة الفا�شلة بني الواقع وال�رشع، وهي التي ا�شطلح عليها الفقه والق�شاء مبنزلة 
ا يجب  – لتبحث عمَّ وال�رشع  الواقع  الو�شل بني  – الذي هو همزة  الق�شائي  التكييف 
تطبيقه، فتتق�شى حكم ال�رشع املنطبق على هذا الواقع املنتج، اأّي اأنها تنزل حكم ال�رشع 
منطقة  اإلى  به،  متلطًفا  مرنًا  �شحًبا  وت�شحبه  خفيًفا،  جّرا  وجتّره  منزلة،  املجّرد  عليائه  من 
ال�سلة  وثيق  ارتباط  يف  مًعا،  ليتالقيان  منزلة،  �سعوًدا  الواقع  اإليها  ارتفع  التي  التكييف 
اأحكام ال�رشع املجّرد عموميات ومطلقات  اإن  اإِْذ  والو�شائج، ويكونان مًعا حكم النق�ص؛ 
يف الأعم الغالب، تتناول اأعداًدا من الواقعات ل تتناهى، واأنواًعا من احلوادث ل تنح�رش، 
واأجنا�ًشا من الق�شايا ل تنتهي، وكانت هذه الواقعات ل تقوم معينة م�شخ�شة، ولكل معني 
احلكم  معترًبا يف  والمتياز  التعيني  به  ما  ولي�ص  تكون يف غريه،  لي�شت  فيها خ�شو�شية، 
باإطالقه، ول هو طرديٌّ باإطالق، فال �شبيل لتنزيل حمكمة النق�ص تلك الأحكام الت�رشيعية 
دة على هذه الواقعات، و�شياغة حيثيات ق�شائها، وتعليل حكمها، اإل بعد معرفة اأن  املجرَّ
�ص، ي�شمله ذلك العام اأو املطلق؛ وهذا الكالم لي�ص من اإبداعنا، بل من  ذلك املعنّي امل�شخَّ
)اأن  النفي�شة:  الأ�شولية  موافقاته  اإِْذ جاء يف  )ال�شاطبي(،  الأ�شويل  املالكي  الفقيه  اإبداع 
يثبت احلكم مبدركه ال�رشعي، لكن يبقي النظر يف تعيني حمله، ذلك اأن ال�رشيعة مل تن�ّص 
على حكم كل جزئية على حدة، واإمنا اأتت باأمور كلية، وعبارات مطلقة، تتناول اأعداًدا ل 
تنح�رش، فلكلِّ معني خ�شو�شية لي�شت يف غريه، ولو يف نف�ص التعيني، ولي�ص ما به المتياز 
معترًبا يف احلكم باإطالق، ول هو طرديٌّ باإطالق، فال يبقي �شورة من ال�شور الوجودية 

املعينة، اإل وللعامل فيها نظٌر، �شهٌل اأو �شعٌب، حتى يحقق حتت اأّي دليل تدخل()))).

املوافقات، لل�صاطبي، ج3، �ص 7)، والنق�ص يف املواد املدنية والتجارية، �ص 64).  ((((
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منطوق حكم  فهو  النق�ص،  لق�شاء  الفنيَّة  ال�شياغة  مراحل  من  الأخرية  املرحلة  اأما 
ا تعبرًيا  ً النق�ص، وهي النتيجة اخلتامية من ق�شاء املحكمة العليا، فيجب اأن يكون معربِّ
دقيًقا عن كونها حمكمة قانون ل حمكمة مو�شوع، يغاير منطوق حكم النق�ص منطوق 
حمكمتي املو�شوع: اإما عن عدم جواز الطعن بالنق�ص يف احلكم املطعون فيه، اأو عدم 
قبول الطعن بالنق�ص من حيث ال�شكل، اأما من حيث املو�شوع فهو اإما يكون بنق�ص 
ا جزئيًّا اأو كليًّا اأو برف�ص الطعن؛ وهذا املنطوق يجب اأن يكون  احلكم املطعون فيه نق�شً
الرف�ص للطعن، لأن حمكمة  اأو  اأو الكلي،  بالنق�ص اجلزئي  القبول  وا�شًحا من حيث 
اأّي  الف�شل يف  عند  املنطوق  بهذا  �شتتقيَّد   - التنفيذ  ا حمكمة  املو�شوع - وخ�شو�شً

دعوى جديدة تعر�ص عليها مرة ثانية. 
حكم  ل�شياغة  العملية  املراحل  هي  ا�شتعر�شناها،  التي  املنهجية  املقدمات  تلكم 
للمطالع  املرئية  غري  الفنيَّة  املراحل  وهذه  راقيًّا؛  منطقيًّا  فنيًّا  حتبرًيا  وحتبريه  النق�ص، 
حليثيات حكم النق�ص، ل تكون وا�شحة من حيث التق�شيم املنهجي العلمي، ول هي من 
ال�شهولة الفنيَّة مبكان، اأو من التب�شيط العملي مبنزلة، واإمنا تكون هذه الأطوار املت�شل�شلة 
املت�شقة بّينة جّلية يف عقل ق�شاة حمكمة النق�ص يف قالب واحد، ويف ذهن املتخ�ش�شني 
املت�شلعني يف قراءة حكم النق�ص من املحامني، متنا�شقة الفقرات، مت�شل�شلة الأفكار، 
تق�شيم  ترتيب  وحت�شن  ودللتها،  باحلجة  تب�رش  الرتاكيب،  من�شجمة  املعاين،  مت�شلة 
حكم  �شناعة  اأطوار  عن  كليًّا  اختالًفا  تختلف  وهي  الق�شائية،  العبارة  وجتمل  احلكم، 
حمكمة املو�شوع بدرجتيها- �شواء اأكان احلكم يف الأحوال املدنية اأو اجلزائية - التي 
وح�شن  للقانون  جليًّا  تنتبه  التي  النق�ص  حمكمة  من  للواقع  اأكرث  مهًما  تقديًرا  تعطي 

تطبيقه على واقع الدعوى.


