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مقدمة:
احلمد هلل املوجد من العدم، واملخرج بالنور من الظلم، اأحمده �سبحانه على ما اأ�سبغ 
�سهادة لأجلها  له،  اإل اهلل وحده ل �رشيك  اإله  األ  واأ�سهد  النقم،  النعم، ودفع من  من 
القلم.  الأل�سن وخط  املوازين، و�سدحت  الر�سل، وو�سعت  وبعثت  الكتب،  اأنزلت 
واأ�ضهد اأن حممدا عبده ور�ضوله املبعوث باحلق املبني، والداعي اإلى ال�رشاط امل�ضتقيم، 

واخلري العميم، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً اأما بعد: 
يعد  اإجراء  وهو  النظر«  اإعادة  »التما�س  امل�ستحدثة  الق�سائية  الإج��راءات  من  فاإن 
الأخري بعد ا�ستنفاد اخل�سم كافة احلقوق املتعلقة باملخا�سمة، ب�سدور حكم نهائي يف 
الق�سية، وهو يف الأ�سل التاريخي له اإجراء قانوين، ي�ستطيع به جمموعة من املواطنني 
اأن يقدموا اقرتاحا بت�رشيع قانون اأمام الناخبني مبا�رشة يقرر ب�ساأنه ال�ستفتاء ويبادر به 
ا وثيقة مكتوبة يقوم عدد كبري من الأفراد بالتوقيع  الناخبون اأنف�سهم. واللتما�س اأي�سً
م  وتُقدَّ الق�سايا.  من  ق�سية  تاه  ما  نوع  من  اأو عمل  اإجراء  باتخاذ  فيها  مطالبني  عليها 
هذه  النا�س  م  وُيقدِّ والقومية.  منها  املحلية  احلكومية  ال�سلطات  اإلى  عادًة  اللتما�سات 
قعون على التما�س معرت�سني على م�رشوع لتو�سعة  اللتما�سات لأغرا�س عدة؛ فقد ُيومَ
موا  دِّ اأحد ال�سوارع الذي ت�ستلزم تو�سعته هدم كثري من املنازل واإزالتها، كما ميكن اأن ُيقمَ
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وا�ستخدمت  اأخرى.  دولة  اتخذتها  �سيا�سية  معار�ستهم تاه عمليات  لإبداء  اللتما�س 
كلمة اللتما�س يف املا�سي لتعني طلًبا ر�سميًّا اأو قانونًيا. ويف بع�س الأقطار، ُيطلق على 
كل اأنواع الطلبات ا�سم التما�س؛ ففي الوليات املتحدة على �سبيل املثال، فاإن الطلبات 
املكتوبة التي تقدم اإلى املحاكم الق�سائية، اأو امل�سوؤولني عن اخلدمات العامة، اأو اأية هيئة 
ت�رشيعية تُ�سمى كلها التما�سات))). ثم اأخذ اللتما�س �سكاًل قانونياً اآخر، وهو اأن يكون 
اأحد طرق العرتا�س على الأحكام الق�سائية، بعد اكت�سابها القطعية ووجوب تنفيذها، 

ويعرتيه تف�سيالت كثرية، هي مو�سوع هذا البحث، وطريقتي فيه ما يلي: 
1. اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق، فاإين اأذكر حكمها مقروناً باحلجة القانونية 

اأو الن�س النظامي اأو الدليل ال�رشعي.
2. اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف؛ فاإين اأ�سلك يف بحثها ما يلي: 

1( اأقوم بتحرير حمل اخلالف اإذا كانت بع�س �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها 

حمل اتفاق.

2( اأقوم بذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل الخت�سا�س ال�رشعي 

اأو القانوين.

3( القت�سار على املذاهب الفقهية املعتربة، واإذا مل يوقف على امل�ساألة يف مذهب 

ما في�سلك بها م�سلك التخريج.

5( اأقوم بتوثيق الأقوال من م�سادرها الأ�سلية.

يرد عليها من  ما  ال�ستدلل، وذكر  بيان وجه  ب�رشد حجة كل قول، مع  اأقوم   )6

مناق�سات، وما يجاب به عنها.

ينظر: �ملو�سوعة �لعربية �لعاملية )/))). مادة )�لتما�ص)  (((
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7( الرتجيح، مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف - اإن وجدت -.
وتوثيقاً،  وجمعاً،  حتريراً،  الأ�سلية؛  واملراجع  امل�سادر،  ��ات  اأمَّ على  العتماد   .3

وتخريجاً.
4. الرتكيز على مو�سوع البحث، وتنب ال�ستطراد.

5. اأقوم بعزو الآيات وذلك بذكر ا�سم ال�سورة، ورقم الآية يف احلا�سية، وذلك بعد 
�سبطها بال�سكل ور�سمها بالر�سم العثماين.

6. اأقوم بتخريج الأحاديث، التي ترد يف ثنايا البحث من م�سادرها الأ�سلية، واإثبات 
الكتاب والباب واجلزء وال�سفحة، وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن 
اأحدهما  اأو يف  فيهما،  فاإن كان احلديث  اأحدهما-  اأو  ال�سحيحني  مل تكن يف 

فاإين اأكتفي بعزو احلديث اإليهما، اأو اإلى اأحدهما.
7. اأقوم بتخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية، واحلكم عليها.

باملادة، واجلزء،  عليها  الإحالة  وتكون  املعتمدة،  اللغة  معاجم  املعاين من  توثيق   .8
وال�سفحة.

9. العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإمالء، واخلط، وعالمات الرتقيم، ومنها: 
ولأقوال  والآث��ار،  ال�رشيفة  ولالأحاديث  الكرمية،  لالآيات  التن�سي�س  عالمات 

العلماء، ومتييز العالمات اأو الأقوا�س فيكون لكل منها عالمته اخلا�سة.
10. تكون اخلامتة مت�سمنة اأهم النتائج التي اأتو�سل اإليها من خالل البحث.

وخطة هذ� �لبحث مق�صمة كالآتي: 

املبحث االأول: تعريف التما�ص اإعادة النظر لغًة وا�صطالحًا واالأ�صل يف م�صروعيته، 
وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تعريف التما�س اإعادة النظر لغة وا�سطالحا وفيه فرعان: 
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الفرع الأول: تعريف التما�س اإعادة النظر لغة باعتبار مفرداته وفيه ثالث م�سائل.
امل�ساألة الأولى: تعريف اللتما�س لغة.

امل�ساألة الثانية: تعريف الإعادة لغة.
امل�ساألة الثالثة: تعريف النظر لغة.

الفرع الثاين: تعريف التما�س اإعادة النظر باعتبار اجلملة املركبة ا�سطالحا.
املطلب الثاين: الأ�سل يف م�رشوعية التما�س اإعادة النظر.

املطلب الثالث: حكم التما�س اإعادة النظر.

املبحث الثاين: اأحكام التما�س اإعادة النظر.
املطلب الأول: ما يجوز فيه التما�س اإعادة النظر، وما ل يجوز وفيه فرعان:

الفرع الأول: ما ل يجوز التما�س اإعادة النظر فيه.
وهو ق�سمان: 

الق�سم الأول: ما ل خالف فيه وهو اأربعة اأحوال.
احلال الأول: الأحكام غري النهائية.
الق�سم الثاين: ما وقع فيه اخلالف.

الفرع الثاين: ما يجوز التما�س اإعادة النظر فيه.
املطلب الثاين: م�سوغات التما�س اإعادة النظر.
املطلب الثالث: اإجراءات التما�س اإعادة النظر.

املطلب الرابع: اآثار التما�س اإعادة النظر.
خـــامتة.

�سائاًل املولى العظيم اأن ينفع به من قراأه اإنه �سميع قريب، وهذا اأوان ال�رشوع يف 
املق�سود.
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املبحث الأول: تعريف التما�س اإعادة النظر لغة وا�شطالحا 
والأ�شل يف م�شروعيته

وفيه مطلبان: 
�ملطلب �لأول: 

تعريف �لتما�ص �إعادة �لنظر لغة و��صطالحا وفيه فرعان: 

�لفرع �لأول: تعريف �لتما�ص �إعادة �لنظر لغة باعتبار مفرد�ته وفيه ثالث م�صائل: 

امل�صاألة االأولى: تعريف االلتما�ص لغة: 
ْم�ِس))). ويف ال�سحاح اللتما�س: الطلب. والتلم�س:  لمَُب اللَّ ِل: طمَ ا�ُس يف الأ�سْ الْلِتممَ
الآمر  بني  الت�ساوي  مع  الطلب  اللتما�س  اجلرجاين:  قال  اأخ��رى)3).  بعد  مرة  التطلب 
واملاأمور يف الرتبة)4). وقيل اللتما�س: الطلب برفق))). ومنه قوله �سلى اهلل عليه و�سلم 

» من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما �سهل اهلل له به طريقا اإلى اجلنة«)6).
امل�صاألة الثانية: تعريف الإعادة لغة: 

ال�سالة)7)،  اإع��ادة  ومنه  تكريره  وغريه  كاحلديث  ال�سيء  واإع��ادة  التكرير  الإع��ادة 
وا�ستعدته ال�سيء فاأعاده، اإذا �ساألته اأن يفعله ثانيا. وفالن معيد لهذا الأمر، اأي مطيق له. 
واملعيد: الفحل الذى قد �رشب يف الإبل مرات. واملعاودة: الرجوع اإلى الأمر الأول. 
يقال: ال�سجاع معاود، لأنه ل ميل املرا�س. وعاودته احلمى. وعاوده بامل�ساألة، اأي �ساأله 
�ملحيط يف �للغة لإ�سماعيل بن عباد بن �لعبا�ص )/)3)، عامل �لكتب - بريوت / لبنان - 4)4)ه� -994)م.  (((

�ل�سحاح للجوهري 3/4))، ط/ دار العلم للماليني- بريوت.  (3(
�لتعريفات، �ص)) ط/ دار الكتاب العربي – بريوت.  (4(

معجم لغة �لفقهاء )/6).  (((
رو�ه م�سلم برقم ))70.  (6(

�لتوقيف على مهمات �لتعاريف ملحمد عبد �لروؤوف �ملناوي )/73، ط/ دار الفكر املعا�شر، دار الفكر -   (7(
بريوت، دم�سق.
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اأمَ ثم عاد)9). ْوداً بعد بمَْدٍء يقال بمَدمَ ْود تثنية الأمَمر عمَ مرة بعد اأخرى))). قال بع�سهم العمَ
امل�صاألة الثالثة: تعريف النظر لغة: 

 ، املُتمَجاوُرونمَ ْوُم  والقمَ والْنتظاُر،  وتمَِقي�ُسُه،  ُرُه  دِّ تُقمَ ال�سيِء  يف  الِفْكُر  كًة:  حمرَّ ُر  النَّظمَ
بالعني،  ال�سيء  ل  تاأمَمُّ ر  والنَّظمَ  .((0( مَ كنمَ�رشمَ والِفْعُل  والإعانمَُة  ْوِم  القمَ بمَنْيمَ  واحُلْكُم  ُن  هُّ والتَّكمَ

ره وتقي�سه منك)))). دِّ ُر الفكر يف ال�سيء تُقمَ والنَّظمَ
�لفرع �لثاين: تعريف �لتما�ص �إعادة �لنظر باعتبار �جلملة �ملركبة ��صطالحا: 

فه املعجم الو�سيط باأنه: طريق الطعن يف احلكم النهائي يرفع اإلى املحكمة التي  عرَّ
اأ�سدرته لأ�سباب عددها القانون يطلب به اإعادة النظر يف هذا احلكم)))).

وميكن تعريفه باأنه: طلب اأحد اخل�سوم – اأو من له تعلق باحلكم – اإعادة النظر يف 
ق�سية �سبق �سدور حكم نهائي فيها واجب النفاذ.

بيان حمرتزات التعريف: 
طلب اأحد اخل�سوم: لإخراج اللتما�س املقدم من غري اخل�سوم بناء على ن�س    )1
اإعادة  يلتم�س  اأن  اأنه: يجوز لأي من اخل�سوم  املائة  الثانية والت�سعني بعد  املادة 
النظر.. اه� ولإخراج ما يقدم من خطابات من اخل�سوم لي�س فيها الن�س �رشاحة 

على طلب اللتما�س.
املادة  الفقرة )ز( من  ن�س  القيد من  وي�ستنبط هذا   : باحلكم..  تعلق  له  اأو من    )2
الثانية والت�سعني بعد املائة اأن من الأحوال التي يجوز التما�س اإعادة النظر فيها: 

اإذا �سدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �سحيحاً يف الدعوى.

�ل�سحاح 76/3.  (((
ل�سان �لعرب 3/))3.  (9(

�لقامو�ص �ملحيط )/3)6.  ((0(
ل�سان �لعرب )/))).  ((((

�ملعجم �لو�سيط )/)3).  ((((
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يف ق�سية: لإخراج الطلبات املقدمة يف غري الق�سايا املرفوعة لدى املحاكم.   )3
�سبق �سدور حكم نهائي فيها: فال ي�سح اللتما�س على حكم اإل بعد ا�ستكماله    )4
لهذه ال�رشوط، وهو كون احلكم نهائياً الزم النفاذ، ال ميكن الطعن فيه مبوجب 

النظام اأمام الدرجات الق�سائية املختلفة، اإل وفق التما�س اإعادة النظر.

�ملطلب �لثاين: �لأ�صل يف م�صروعية �لتما�ص �إعادة �لنظر: 

اأن  الأول:  مهمني:  قيدين  على  مبني  النظر،  اإعادة  التما�س  يف  ال�ستدلل  تاأ�سيل 
يكون الدليل على حكم بات نهائياً قابل للتنفيذ. الثاين: اأن ي�ستجد ما يلزم معه النظر 
يف الرجوع عن احلكم. وبناء عليه فاإنه ميكن ال�ستدلل جلواز التما�س اإعادة النظر مبا 

يلي: 
ڻ  ں ں ڻ ڻ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڍڳ  تعالى:  قوله   )1
اأي  نف�ست   79  -  78 الأن��ب��ي��اء:  ھھڍ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

بالليل، قال ابن م�سعود -ر�سي اهلل عنه-: كْرم قد اأنبتت عناقيده فاأف�سدته، قال: فق�سى 
داود بالغنم ل�ساحب الكرم. وعن ابن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- قال: ق�سى داود بالغنم 
لأ�سحاب احلرث فخرج الرعاء معهم الكالب، فقال لهم �سليمان: كيف ق�سى بينكم؟ 
فقال:  فدعاه  داود،  بذلك  فاأخرب  بغري هذا،  لق�سيت  اأمركم  وليت  لو  فقال:  فاأخربوه، 
اأولدها واألبانها  له  اإلى �ساحب احلرث، فيكون  الغنم  اأدفع  بينهم؟ قال:  كيف تق�سي 
ومنافعها، ويبذر اأ�سحاب الغنم لأهل احلرث مثل حرثهم، فاإذا بلغ احلرث الذي كان 

عليه، اأخذه اأ�سحاب احلرث وردوا الغنم اإلى اأ�سحابها)3)).
بعد  اأنه  اإل  لتنفيذه،  القوم  وذهب  القطعية،  اكت�سب  هنا  احلكم  اأن  الدللة:  وجه 
تف�سري �بن كثري 3/))). فائدة: يكن ��ستخال�ص حكم من هذه �لق�سية �أل وهو طريقة تعوي�ص �مل�سرور   ((3(

ممن �أ�سر به، ملن تاأمل.
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عن  تراجع  الذي  ال�سالم-  عليه  -داود  الأول  للقا�سي  الأمر  ُرفع  �سليمان  م�ساورة 
حكمه. ويكون ترافعهم اإليه ثانيا مبثابة اللتما�س على احلكم الأول؛ لذا اأعاد النظر فيه 

و�سّوبه على ما راآه �سليمان -عليه ال�سالم-.
قمَعمَ  ومَ اأمًَة  اْمرمَ اأمَنَّ  عنه-،  اهلل  ُحْجٍر -ر�سي  ْبِن  اِئِل  ومَ اأمَِبيِه  ْن  عمَ اِئٍل،  ومَ ْبِن  ةمَ  ممَ ْلقمَ عمَ ْن  عمَ  )2
ا،  لمَْيهمَ عمَ رَّ  ممَ ُجٍل  ِبرمَ اثمَْت  فمَا�ْستمَغمَ مَ�ْسِجِد،  امْل اإِلمَى  تمَْعِمُد  ِهيمَ  ومَ ْبِح،  ال�سُّ اِد  ومَ �سمَ يِف  ُجٌل  رمَ ا  لمَْيهمَ عمَ
اثمَْت ِمْنُه،  ُكوا الَِّذي ا�ْستمَغمَ اثمَْت ِبِهْم، فمَاأمَْدرمَ ٍة، فمَا�ْستمَغمَ ا قمَْوٌم ُذو ِعدَّ لمَْيهمَ رَّ عمَ ا، ُثمَّ ممَ اِحُبهمَ فمَرَّ �سمَ ومَ
بمَ  همَ قمَْد ذمَ ، ومَ ْثُتكمَ غمَ اأمَ نمَا الَِّذي  اأمَ  : المَ ا، فمَقمَ لمَْيهمَ اإِ ِبِه يمَُقوُدونمَُه  اوؤُوا  ، فمَجمَ بمَ همَ ُر، فمَذمَ ُهُم الآخمَ بمَقمَ �سمَ ومَ
ُه  مَ اأمَْخربمَ ومَ ا،  لمَْيهمَ عمَ قمَعمَ  ومَ اأمَنَُّه  ْتُه  مَ فمَاأمَْخربمَ �ُسولمَ اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-،  رمَ ِبِه  اأمَتمَْوا  فمَ ُر،  الآخمَ
وؤُلِء،  همَ ُكويِن  فمَاأمَْدرمَ ا،  اِحِبهمَ �سمَ لمَى  عمَ ا  اأُِغيُثهمَ ُكْنُت  مَا  اإِمنَّ  : المَ فمَقمَ  ، يمَ�ْستمَدُّ ُكوُه  اأمَْدرمَ اأمَنَُّهْم  ْوُم  اْلقمَ
�ُسوُل اهلِل -�سلى اهلل عليه و�سلم-:  المَ رمَ ، فمَقمَ لمَيَّ قمَعمَ عمَ بمَ ُهومَ الَِّذي ومَ ذمَ ُذويِن، قمَالمَْت: كمَ فمَاأمَخمَ
الَِّذي  اأمَنمَا  اْرُجُمويِن  ومَ تمَْرُجُموُه،  : لمَ  المَ فمَقمَ النَّا�ِس،  ِمنمَ  ُجٌل  رمَ اممَ  فمَقمَ فمَاْرُجُموُه،  ِبِه،  ُبوا  اْذهمَ
و�سلم-،  عليه  اهلل  -�سلى  اهلِل  �ُسوِل  رمَ ِعْندمَ  ثمَالثمٌَة  عمَ  فمَاْجتمَممَ  ، مَفمَ فمَاْعرتمَ  ، اْلِفْعلمَ ا  ِبهمَ ْلُت  فمَعمَ
: ِللَِّذي  قمَالمَ رمَ اهللُ لمَِك ومَ فمَ ْد غمَ ا اأمَْنِت فمَقمَ ا: اأمَمَّ المَ لمَهمَ مَْراأمَُة، فمَقمَ امْل ا، ومَ ابمَهمَ الَِّذي اأمَجمَ ا ومَ لمَْيهمَ قمَعمَ عمَ الَِّذي ومَ
�ُسوُل اهلِل -�سلى اهلل عليه  نمَا، قمَالمَ رمَ مَفمَ ِبالزِّ ُر: اْرُجِم الَِّذي اْعرتمَ ًنا، قمَالمَ ُعممَ �سمَ ا قمَْول حمَ ابمَهمَ اأمَ�سمَ
مَِدينمَِة، اأمَْو اأمَْهُل  ا اأمَْهُل امْل : تمَْوبمًَة لمَْو تمَابمَهمَ و�سلم-: لمَ، لأمَنَُّه قمَْد تمَابمَ تمَْوبمًَة اإِلمَى اهلِل، اأمَْح�ِسُبُه، قمَالمَ
لمَُهْم)4)). وجه الدللة: ظاهر فالنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قد  ، لمَُقِبلمَ ِمْنُهْم، فمَاأمَْر�سمَ بمَ يمَرْثِ
ا�سدر احلكم واكت�سب القطعية، وحتتم التنفيذ، ثم طراأ ما ي�ستدعي الرجوع عن احلكم 

وهو املق�سود بالتما�س اإعادة النظر.

رو�ه �لن�سائي يف باب قطاع �لطريق من كتاب �حلدود برقم ))36، و�لبيهقي يف باب من قال ي�سقط كل   ((4(
حق �هلل من كتاب �حلدود برقم ))77)، و�ملعجم �لكبري للطرب�ين ))/)39، و�سعفه �بن حزم يف �ملحلى 
))/6)) ل�شعف �شماك بن حرب، واحتج به ابن القيم يف اإعالم املوقعني 9/). وقال يف �لطرق �حلكمية 
�ص6): هذا احلديث اإ�شناده على �شرط م�شلم ولعله تركه لهذا ال�شطراب الذي وقع يف متنه واحلديث 

يدور على �شماك وقد اختلفت الرواية يف رجم املعرتف.
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عمَ  اِعٌد ممَ لمَقمَ اإِنِّى  ثمَُه قمَالمَ  دَّ اأمَبمَاُه حمَ اأمَنَّ  ثمَُه  دَّ اِئٍل حمَ ةمَ ْبنمَ ومَ ممَ ْلقمَ اأمَنَّ عمَ ْرٍب  اِك ْبِن حمَ ْن �ِسممَ 3( عمَ
ا  ذمَ اهلِل همَ �ُسولمَ  يمَا رمَ المَ  فمَقمَ ٍة  ِبِن�ْسعمَ رمَ  اآخمَ يمَُقوُد  ُجٌل  رمَ اءمَ  اإِْذ جمَ النَِّبىِّ -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
ْف  ِ يمَْعرتمَ  ْ لمَْو ملمَ اإِنَُّه  المَ  فمَقمَ �ُسوُل اهلِل -�سلى اهلل عليه و�سلم- »اأمَقمَتمَْلتمَُه«.  المَ رمَ فمَقمَ اأمَِخى.  قمَتمَلمَ 
ِمْن  نمَْختمَِبُط  ُهومَ  ومَ اأمَنمَا  ُكْنُت  قمَالمَ  قمَتمَْلتمَُه«.  ْيفمَ  »كمَ قمَالمَ  قمَتمَْلُتُه  ْم.  نمَعمَ قمَالمَ   . اْلبمَيِّنمَةمَ لمَْيِه  عمَ اأمَقمَْمُت 
المَ لمَُه النَِّبىُّ -�سلى اهلل عليه  تمَْلُتُه. فمَقمَ لمَى قمَْرِنِه فمَقمَ اأْ�ِس عمَ ْبُتُه ِباْلفمَ مَ بمَِنى فمَ�رشمَ بَِّنى فمَاأمَْغ�سمَ ٍة فمَ�سمَ رمَ جمَ �سمَ
�ِسى. قمَالمَ  فمَاأْ اِئى ومَ اٌل اإِلَّ ِك�سمَ ا ِلى ممَ «. قمَالمَ ممَ ْن نمَْف�ِسكمَ يِه عمَ ْىٍء تُوؤمَدِّ ْل لمَكمَ ِمْن �سمَ و�سلم- »همَ
قمَالمَ  ِتِه. ومَ ممَى اإِلمَْيِه ِبِن�ْسعمَ . فمَرمَ اكمَ لمَى قمَْوِمى ِمْن ذمَ ُن عمَ «. قمَالمَ اأمَنمَا اأمَْهومَ ُونمَكمَ مَى قمَْوممَكمَ يمَ�ْسرتمَ »فمَرتمَ
�ُسوُل اهلِل -�سلى اهلل عليه و�سلم-  لَّى قمَالمَ رمَ ا ومَ ُجُل فمَلمَمَّ لمَقمَ ِبِه الرَّ «. فمَاْنطمَ اِحبمَكمَ »ُدونمَكمَ �سمَ
ِنى اأمَنَّكمَ ُقْلتمَ »اإِْن قمَتمَلمَُه فمَُهومَ ِمْثُلُه«.  �ُسولمَ اهلِل اإِنَُّه بمَلمَغمَ المَ يمَا رمَ عمَ فمَقمَ جمَ »اإِْن قمَتمَلمَُه فمَُهومَ ِمْثُلُه«. فمَرمَ
ْثِم  اإِ ْن يمَُبوءمَ ِباإِْثِمكمَ ومَ ا تُِريُد اأمَ �ُسوُل اهلِل -�سلى اهلل عليه و�سلم- »اأمَممَ المَ رمَ . فمَقمَ ْذتُُه ِباأمَْمِركمَ اأمَخمَ ومَ
ِتِه  ممَى ِبِن�ْسعمَ «. قمَالمَ فمَرمَ اكمَ ذمَ اكمَ كمَ ُه قمَالمَ - بمَلمَى. قمَالمَ »فمَاإِنَّ ذمَ لَّ «. قمَالمَ يمَا نمَِبىَّ اهلِل - لمَعمَ اِحِبكمَ �سمَ

ِبيلمَُه)))). وجه الدللة: ظاهر كالذي قبله. لَّى �سمَ خمَ ومَ
4( والآثار عن ال�سلف كثرية، يف رجوع القا�سي عن احلكم بعد اكت�سابه القطعية 
ووجوب تنفيذه، ل�سبب طارئ ي�ستوجب العدول، منها ما روي عن علي ر�سي اهلل 
عنه اأنه اأتي برجل وجد يف خربة بيده �سكني ملطخة بدم وبني يديه قتيل يت�سحط يف 
دمه ف�ساأله فقال اأنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهب به اأقبل رجل م�رشعاً فقال يا 
قوم ل تعجلوا وردوه اإلى علي فردوه فقال الرجل يا اأمري املوؤمنني ما هذا �ساحبه اأنا 
قتلته فقال علي لالأول: ما حملك على اأن قلت اأنا قاتله ومل تقتله قال يا اأمري املوؤمنني 
وما اأ�ستطيع اأن اأ�سنع وقد وقف الع�س�س على الرجل يت�سحط يف دمه واأنا واقف ويف 
يدي �سكني وفيها اأثر الدم وقد اأخذت يف خربة فخفت األ يقبل مني واأن يكون ق�سامة 

رو�ه م�سلم يف كتاب �لق�سامة، باب �سحة �لإقر�ر بالقتل ))44.  ((((
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فاعرتفت مبا مل اأ�سنع واحت�سبت نف�سي عند اهلل...)6))
من  وغريها  والن�سيان  اخلطاأ  يعرتيه  ب�رشي  جهد  احلكم  اأن  وذلك  املعنى:  من   )5
عنه،  العدول  يوجب  احلكم  بعد  يظهر  اأو  يطراأ  ما  هناك  اأن  كما  الب�رشية،  النواق�س 

والتم�سك به مع ظهور خطئه؛ حيف يوجب تنزيه ال�رشيعة عنه.

�ملطلب �لثالث: حكم �لتما�ص �إعادة �لنظر يف �لفقه �لإ�صالمي: 

ميكن تخريج هذه امل�ساألة على م�ساألتني: 
ْفُع بمَْعدمَ  الأولى: م�ساألة الدفع بعد احلكم عند احلنفية: جاء يف الأ�سباه والنظائر: الدَّ

ِة)7)). �سمَ مَّ ِحيٌح اإل يِف م�ساألة امْلُخمَ احْلُْكِم �سمَ
امل�ساألة، ميكن  املذاهب يف هذه  اأقوال  النظر يف  بعد  نق�س احلكم:  م�ساألة  الثاين( 
للتنفيذ  القابل  احلكم  نق�س  �سحة  يف  جملة  تتفق  تكاد  الأربعة،  املذاهب  باأن  القول 
يوجب  ما  يف  بينهم  اختالف  على  خاطئة.  اأ�س�س  على  اعتماده  تبني  اإذا  )النهائي( 
النق�س، لكن الأ�سل متفق عليه وهو نق�س احلكم امل�ستوجب التنفيذ)))) وهو املق�سود 

بالتما�س اإعادة النظر، و�ساأ�سوق اأمثلة على ذلك: 
ِف  ِخالمَ على  ممَ  كمَ حمَ ا  اإذمَ يمَ  ا�سِ اْلقمَ اأمَنَّ  امْل�ساألة  هذه  يف  ��قُّ  احْلمَ ومَ الرائق:  البحر  يف  جاء 
اإِْن  تمَِهًدا فيه ومَ افمَقمَ جُمْ اإِْن ومَ ُه ومَ ْفِقِه فاإنه بمَاِطٌل يمَِجُب نمَْق�سُ ًما اأمَنَُّه على ومَ هِّ ِبِه فمَاإِْن كان ُمتمَومَ ْذهمَ ممَ
اإِنَُّهْم  فمَ اِننمَا  ممَ زمَ اِم  ُحكَّ ٌ يف  نيِّ ُمتمَعمَ يُل  التَّْف�سِ ا  ذمَ همَ ومَ ُيْنقمَ�ُس  لمَ  فاإنه  ِه  رْيِ غمَ بمَ  ْذهمَ ممَ ُمْعتمَِمًدا  كان 

�لطرق �حلكمية �ص6).  ((6(
 ،(0(/( عابدين  �ب��ن  حا�سية   ،(3(/7 �لر�ئق  �لبحر  وينظر   ،(((/( جنيم  لب��ن  و�لنظائر  �لأ�سباه   ((7(
ُه ��ْسَتْوَفى ِماَئًة  َعى على �آخر ِماَئَتْي ِدْرَهٍم َو�أَنَّ ))/6)4، درر �حلكام 93/4). و�مل�ساألة �ملخم�سة هي: لو �دَّ
ْم�ِسنَي َل ُت�ْسَمُع حتى َيُقوَل  ُه �أَْوَفاُه �خْلَ َعى عليه �أَنَّ َنِة ُثمَّ َبْرَهَن �مْلُدَّ ْثَبَتَها ِباْلَبيِّ َوَخْم�ِسنَي َوَبِقَي عليه َخْم�ُسوَن َو�أَ

ِعي ِلأَنَّ يف ِماَئٍة َوَخْم�ِسنَي َخْم�ِسنَي. ينظر �لبحر �لر�ئق 40/7. ْم�ُسوَن �لتي َتدَّ هذه �خْلَ
وذلك لأن �لق�ساء يف ع�سر �لتدوين �لفقهي، مل يكن �إل درجة و�حدة، فعند �حلكم يلزم �لتنفيذ، و�سرتد   ((((

�أمثلة لذلك، ي�سار �إليها يف مو�سعه.



152
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

ى  رمَ لِِّدينمَ فاإذا جمَ ْوِنِهْم ُمقمَ يًَّدا ِلكمَ لمَ ُمقمَ اِد لمَ ُمْطلمًَقا ومَ اِمِهْم على اِلْجِتهمَ لمَ يمَْعتمَِمُدونمَ يف اأمَْحكمَ
اإلى اأن قال:  فمَيُْنقمَ�ُس)9))...  اأً  طمَ ْوِنِه منه خمَ ِبكمَ ْقُطوٌع  فمَُهومَ ممَ ِبِهْم  ْذهمَ ِف ممَ ْكُم ِبِخالمَ منهم احْلُ
َا  َواإِمنَّ ِه  مُيْ�ضِ َواِحًدا منها مل  َخالََف  َفاإِْن  نََّة واالإجماع  َوال�ضُّ اْلِكَتاَب  ُيَخاِلَف  اَل  اأَْن  َو�رَشََط 
البهجة �رشح  ينق�سه)0)). وهذا ال�رشط متفق عليه بني املذاهب االأربعة))))، وجاء يف 
له  املاج�سون:  ابن  فقال  بها  عليه حاكمهم  فق�سى  مثله  ب�سهادة  ذمي  لو ر�سي  التحفة: 
ْيِن  اِفرمَ ْيِن اأمَْو كمَ ْبدمَ ى ِبعمَ رمَ اأمَنَُّه قمَ�سمَ همَ الرجوع وينق�س احلكم)))). ويف التاج والإكليل: لمَْو ظمَ
ِبيَّنْيِ نُِق�سمَ احْلُْكُم)3)). ويف اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية: وينق�س  اأمَْو �سمَ
المَى- واإذا  تمَعمَ ُه اهللُ  ِحممَ اِفِعيُّ -رمَ بيِّنا)4)). قال ال�سَّ احلكم وجوباً اإن ظهر اخلطاأ فيه ظهوراً 
المَفمَ  اأمَى احْلمَقَّ يف احْلمَاِدِث ِباأمَنَُّه كان خمَ ِه فمَاإِْن رمَ رْيِ اأمَى احْلمَقَّ يف غمَ ي ِبُحْكٍم ثُمَّ رمَ ا�سِ ممَ اْلقمَ كمَ حمَ
نَّةمَ نمَقمَ�سمَ  لمَ اْلِكتمَابمَ اأو ال�سُّ ا اْحتمَممَ مَْعنمَيمَنْيِ ِفيممَ حَّ امْل اًعا اأو اأمَ�سمَ ًة اأو اإْجممَ ِل ِكتمَابًا اأو �ُسنَّ يف اْلأمَوَّ
ا ُرِفعمَ اإلمَْيِه  ى ِبِه اإذمَ ُه على من قمَ�سمَ ُكلَّ ما نمَقمَ�سمَ على نمَْف�ِسِه نمَقمَ�سمَ لمَ على نمَْف�ِسِه ومَ وَّ ُه اْلأمَ اءمَ قمَ�سمَ
ى  ْيٍء قمَ�سمَ ُه من �سمَ نمَ ِعْندمَ اًل اأمَْح�سمَ تمَممَ اأمَى ِقيمَا�ًسا حُمْ مَا رمَ اإِْن كان اإمنَّ تمَبمَ ِبِه اإلمَْيِه ومَ ومل يمَْقبمَْلُه مِمَّْن كمَ
اأً  طمَ ُل خمَ مَ حتى يمَُكونمَ اْلأمَوَّ ُر ِباأمَْبنيمَ ى ِبِه قمَْبُل يمَْحتمَِمُل اْلِقيمَا�سمَ لي�س اْلآخمَ امَلَِّذي قمَ�سمَ ِبِه من قمَْبُل ومَ
لمَ وما مل  اأمَى اآِخًرا ومل يمَْنُق�ْس اْلأمَوَّ ِر ِبامَلَِّذي رمَ اِء اْلآخمَ يف اْلِقيمَا�ِس يمَ�ْستمَاأِْنُف احْلُْكممَ يف اْلقمَ�سمَ
اإِْن  ًذا له ومَ ِحبُّ له اأمَْن يمَُكونمَ ُمنمَفِّ لمَ اأُ ممَ ِبِه قمَْبلمَُه ومَ كمَ ٍد حمَ ُه على اأمَحمَ ُه على نمَْف�ِسِه مل يمَْنُق�سْ يمَْنُق�سْ
ُه  رْيمَ غمَ ى  يمَرمَ مِبمَا  احْلُْكممَ  يمَْبتمَِدُئ  لمَ  ومَ فيه  ْكِم  احْلُ ُمْبتمَِدُئ  ِحينمَِئٍذ  نَُّه  ِلأمَ ُه  رْيُ غمَ قمَا�ٍس  اإلمَْيِه  ِبِه  تمَبمَ  كمَ
ُكوٌم عليه  ْ لَّممَ حممَ ْن تمَظمَ بمَ ُحْكممَ من كان قمَْبلمَُه فمَاإِ قَّ ي اأمَْن يمَتمَعمَ ا�سِ لمَْي�سمَ على اْلقمَ بمَ منه ومَ ومَ اأمَ�سْ

�لبحر �لر�ئق 0/7).  ((9(
�ملرجع �ل�سابق 7/)).  ((0(

و�ل�سافعية  �ملالكية  �لطالبني 66/4)، ون�ص  �إعانة  �ل�سغري 336/9،  �ل�سرح  �ل�ساوي على  ينظر حا�سية   ((((
و�حلنابلة يف �ملو��سع �ل�سابقة على �أنه ينق�ص �إذ� خالف �حلكم قيا�سًا جليًا.

.7(/(  ((((
.74/((  ((3(

)/)3). وينظر �ل�سرح �لكبري للدردير 4/4)).  ((4(
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ِف  ْولمَى من ِخالمَ ْفت يف امْل�ساألة اْلأمَ �سمَ ى عليه مِبمَا ومَ ُه قمَ�سمَ دمَ جمَ لَّممَ فيه فمَاإِْن ومَ ا تمَظمَ رمَ ِفيممَ قمَْبلمَُه نمَظمَ
فمَ  ْن مل يمَُكْن ِخالمَ اإِ ُه ومَ رْيُ ُه غمَ ُه عليه لمَ يمَ�ْسعمَ اأٌ يمَُردُّ طمَ ا خمَ ذمَ اٍع اأو ِقيمَا�ٍس فمَهمَ ٍة اأو اإْجممَ ِكتمَاٍب اأو �ُسنَّ
اْلِقيمَا�سمَ مل  يمَْحتمَِمُل  ُح منه وهو  اأمَْرجمَ ُه  ِقيمَا�ًسا ِعْندمَ ِباأمَنَّ  بمَاِطاًل  اُه  يمَرمَ ِء اأو كان  وؤُلمَ اِحٍد من همَ ومَ
ُه يف  ٍ كما يمَُردُّ اٍب بمَنيِّ ومَ ٍ اإلمَى �سمَ اأٍ بمَنيِّ طمَ ُه من خمَ ًعا فمَلمَْي�سمَ يمَُردُّ مَْعنمَيمَنْيِ ممَ لمَ امْل ا اْحتمَممَ ُه ِلأمَنَُّه اإذمَ يمَُردَّ
الأ�سباه  )))). ويف  ٍ بمَنيِّ اٍب  ومَ اإلمَى �سمَ  ٍ بمَنيِّ اأٍ  طمَ اِع من خمَ اْلإِْجممَ اأو  ِة  نَّ ال�سُّ اأو  اْلِكتمَاِب  ِف  ِخالمَ
بينة  بيعه، فقامت  اإلى  اليتيم، احتيج  والنظائر لل�سيوطي: �سئل ابن ال�سالح عن ملك 
باأن قيمته مائة وخم�سون، فباعه القيم بذلك، وحكم احلاكم ب�سحة البيع، ثم قامت بينة 

اأخرى باأن قيمته حينئذ: مائتان فهل ينق�س احلكم، ويحكم بف�ساد البيع؟.
فاأجاب بعد التمهل اأياما، وال�ستخارة - اأنه ينق�س احلكم ; لأنه اإمنا حكم بناء على 
البينة ال�ساملة عن املعار�سة بالبينة التي مثلها، واأرجح)6)). وجاء يف اأ�سنى املطالب: لو 
نْيِ اأو ُخْنثمَيمَنْيِ اأو  تمَنْيِ اأو فمَا�ِسقمَ اأمَ ْيِن اأو اْمرمَ ْبدمَ ْيِن اأو عمَ اِفرمَ ِة اْثنمَنْيِ فمَبمَانمَا له كمَ ادمَ همَ ي ِب�سمَ ا�سِ ممَ اْلقمَ كمَ حمَ
اِدِه  ممَ ِباْجِتهمَ كمَ اأمَ كما لو حمَ نمَ اخْلمَطمَ نُُه ِلأمَنَُّه تمَيمَقَّ ْظِهرمَ بُْطالمَ ِبيَّنْيِ اأو نحو ذلك نُِق�سمَ ُحْكُمُه اأمَْي اأُ �سمَ
احْلُْكِم  بمَْعدمَ  ا  اْرتمَدَّ اأو  ا  قمَ فمَ�سمَ لمَْو  ومَ له ذلك...  بمَانمَ  ا  اإذمَ ُه  رْيُ غمَ ُه  يمَْنُق�سُ ومَ ِفِه  ِبِخالمَ النَّ�سُّ  فمَُوِجدمَ 
مَاِل  ِبامْل جمَ  رمَ خمَ ومَ ِلكمَ  ذمَ كمَ ا  ِتِهممَ ادمَ همَ �سمَ ا عن  عمَ جمَ رمَ ومَ ا�ْستمَْوفمَى كما  مَاِل  امْل اِء  ا�ْسِتيفمَ قمَْبلمَ  ومَ ا  ِتِهممَ ادمَ همَ ِب�سمَ
احْلُُدوُد فمَالمَ ُي�ْستمَْوفمَى)7)). وقال يف املغني: ول ينق�س من حكم غريه اإذا رفع اإليه اإل ما 
خالف ن�س كتاب اأو �سنة اأو اإجماعاً)))). وقال يف مو�سع اآخر: ومتى علم اأن ال�ساهدين 
�سهدا زوراً تبني اأن احلكم كان باطاًل ولزم نق�سه لأنا تبينا كذبهما فيما �سهدا به بطالن ما 

�لأم 04/6).  ((((
)/33. ويف ��ستخارة �بن �ل�سالح عند �لإفتاء ملمح ظاهر ملن ت�سنم �أمر �لفتوى، وتقحم بابها. ومثلها   ((6(

و�أ�سد: �لق�ساء.
9/4)3 ويف هذ� بيان ما مت تقريره �سابقا �أن �حلكم يف ع�سور �لتدوين �لفقهي يلزم تنفيذه مبجرد �لنطق   ((7(
به، وليوقف تنفيذه على م�سادقة �لدرجة �لق�سائية �لأعلى كما يف �لق�ساء �ملعا�سر. وينظر ذلك �أي�سا يف 

6/4)3 و�إعانة �لطالبني 33/4).
.404/((  ((((
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حكم به فاإن كان املحكوم به ماًل رد اإلى �ساحبه واإن كان اإتالفا فعلى ال�ساهدين �سمانه 
لأنهما �سبب اإتالفه اإل اأن يثبت ذلك باإقرارهما على نف�سيهما من غري موافقة املحكوم له 

فيكون ذلك رجوعا منهما عن �سهادتهما)9)).
وجاء يف �رشح الزرك�سي: قال يف املنت: واإذا قطع احلاكم يد ال�سارق ب�سهادة اثنني، 

ثم علم اأنهما كافران اأو فا�سقان، كانت دية اليد يف بيت املال.
قال يف ال�رشح: هذا مبني على اأن خطاأ احلاكم والإمام يف بيت املال، لأنه وكيل عن 
امل�سلمني، ونائب منابهم، فكان خطوؤه عليهم، كالأجري اخلا�س خطوؤه يف حق م�ستاأجره 
عليه، ولأن خطاأهما يكرث لكرثة اخلا�س خطوؤه يف حق م�ستاأجره عليه، ولأن خطاأهما 
يكرث لكرثة ت�رشفاتهما، فاإيجابه على عاقلتيهما يف�سي اإلى حرج وم�سقة، واإنهما منفيان 
كغريهما.  عاقلتيهما  على  خطاأهما  اأن  الثانية  والرواية  الروايتني.  اإحدى  وهذا  �رشعاً، 
وي�سهد له ما روي عن عمر -ر�سي اهلل عنه- اأن امراأة ذكرت عنده ب�سوء فاأر�سل اإليها 
ال�سحابة فقال بع�سهم:  فبلغ ذلك عمر -ر�سي اهلل عنه-، ف�ساور  فاأجه�ست جنينها، 
ل �سيء عليك، اإمنا اأنت موؤدب. وقال علي -ر�سي اهلل عنه-: عليك الدية. فقال عمر 
-ر�سي اهلل عنه-: عزمت عليك ل تربح حتى تق�سمها على قومك. يعني قري�ساً لأنهم 

عاقلته..... واعلم اأن كالم اخلرقي مبني على اأن احلكم ينق�س واحلال هذه)30).

.((4/((  ((9(
�سرح �لزرك�سي على خمت�سر �خلرقي 9/3)4.  (30(
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املبحث الثاين: 
اأحكام التما�س اإعادة النظر يف نظام املرافعات ال�شرعية

�ملطلب �لأول: 

ما يجوز فيه �لتما�ص �إعادة �لنظر، وما ل يجوز وفيه فرعان: 

�لفرع �لأول: ما ل يجوز �لتما�ص �إعادة �لنظر فيه))3): 

وهو ق�سمان: 
الق�صم االأول: ما ال خالف فيه وهو اأربعة اأحوال: 

احلال الأول: الأحكام غري النهائية: 
يف  فجاء  فيه  النظر  اإع��ادة  التما�س  يجوز  ما  املرافعات  نظام  من   192 امل��ادة  بينت 
�سدرها: يجوز لأي من اخل�سوم اأن يلتم�س اإعادة النظر يف الأحكام النهائية... اه�، 

وعلى هذا فاإن الأحكام غري النهائية ل يجوز التما�س اإعادة النظر فيها.
احلال الثانية: اأو�سحت الالئحة التنفيذية، حاًل واحدة من الأحكام النهائية التي ل 
تقبل التما�س اإعادة النظر وورد ذلك يف املادة 192 /3 حيث جاء فيها: ل يقبل التما�س 
اخل�سم باإعادة النظر لعدم التمثيل ال�سحيح يف الدعوى اإذا كان زوال ال�سفة عمن ميثله 

مت بعد قفل باب املرافعة لأن الدعوى قد تهياأت للحكم.
احلال الثالثة: القرار الذي ي�سدر برف�س اللتما�س: اإذا �سدر القرار من اجلهة املخت�سة 
برف�س اللتما�س فاإنه ل يجوز التما�س اإعادة النظر على هذا الرف�س وذلك مبوجب املادة 

اخلام�سة والت�سعني بعد املائة من نظام املرافعات.
واأعيد  اللتما�س  قبول  ثم مت  النظر  اإعادة  بالتما�س  اإذا مت رفع دعوى  الرابعة:  احلال 

وقدمت ما ل يجوز على غري �جلائز ل�سببني، �أحدهما �أن ما ل يجوز �أقل فذكره ينفي �حلكم )عدم �جلو�ز)   (3((
عما عد�ه، و�لثاين من باب تقدمي �مل�سكل على �لو��سح، فامل�سكل �أ�سعب فالعناية به �أولى.
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النظر يف الدعوى وحكم يف املو�سوع جمددا فاإنه ل يجوز التما�س اإعادة النظر على 
هذا احلكم بذات امل�سوغ الذي مت رفع دعوى اللتما�س الأول فيه، ويجوز اإذا ا�ستجد 
املائة من نظام  بعد  املادة اخلام�سة والت�سعني  الأول، وذلك مبوجب  اآخر خالف  �سبب 

املرافعات. واملادة 2/192من الالئحة التنفيذية.
الق�صم الثاين: ما وقع فيه اخلالف:

على  العرتا�س  طرق  املائة:  بعد  وال�سبعني  الثالثة  امل��ادة  يف  املرافعات  نظام  بني 
الأحكام وذكر اأنها تتلخ�س يف طريقني هي التمييز والتما�س اإعادة النظر. وبينت التالية 
لها وهي املادة الرابعة وال�سبعون بعد املائة اأنه: ل يجوز العرتا�س على احلكم اإل من 
املحكوم عليه، ول يجوز ممن قبل احلكم اأو ممن ق�سي له بكل طلباته ما مل ين�س النظام 
النظر ممن قبل  اإعادة  التما�س  اأنه ل يجوز  يتبني  املادتني  اه� فبمجموع  على غري ذلك. 
املق�سود  التنفيذية  الالئحة  من   1/174 املادة  وبينت  طلباته.  بكل  له  ق�سي  اأو  باحلكم 
بقبول احلكم وهو: القتناع به، واأ�سافت املادة اأنه: يجب تدوين القتناع عند ح�سوله 
احلكم  �سدر  اإذا  ذلك  على  وبناء  احلكم.  على  العرتا�س  وكذا  وال�سك  ال�سبط  يف 
بقناعة امللتم�س فاإنه ل يجوز النظر يف هذا اللتما�س على احلكم، واأخذ بذلك ق�ساء 
وميكن  امل�ساألة،  يف  التاهني  اأحد  هو  الراأي  وهذا  املظامل))3).  ديوان  يف  ال�ستئناف 

الحتجاج لأ�سحاب هذا التاه مبا يلي: 
اأن امللتم�س قد قبل باحلكم وهو اأحق من حكم على نف�سه، والعربة يف الطعن   )1
على احلكم باللتما�س لي�ست يف منطوق احلكم واإمنا يف الأ�سا�س الذي بني عليه، فاإن 
كان الأ�سا�س املبني عليه تبني وقوع اخلطاأ يف بع�سه اأو كله، فال يلزم منه عدم �سحة 
النتيجة، املتو�سل اإليها، ولول اأن املحكوم عليه راأى �سحة نتيجة احلكم عليه، مل يقنع 

قر�ر هيئة �لتدقيق بديو�ن �ملظامل رقم 63/ت/3 لعام ))4).  (3((
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بذلك، وبالتايل فال يهم ما ذكر يف احلكم من اأ�سباب تبني خطوؤها فيما بعد.
ميكن مناق�سته: اأن امللتم�س قد يكون اقتنع ملا اأبدي له من تلك الأ�سباب اخلاطئة، 
على  ومابني  للنتيجة،  املو�سلة  هي  الأ�سباب  واأن  امل�ساألة،  اأ�سل  اإلى  فنعود  وبالتايل 

باطل فهو باطل.
يجاب عليه: باأن قاعدة مابني على باطل فهو باطل �سحيحة، وامل�ساألة هنا خمتلفة، 

فال تنطبق عليها هذه القاعدة، وجه ذلك: 
اأن امللتم�س عندما قنع باحلكم فاإمنا قنع بالنتيجة التي تو�سل اإليها، وهو اأعلم بحال 
نف�سه و�سحة دعواه اأو دفعه، اأو بوجوب احلق عليه اأو ل؟ فلو كان هناك من الأ�سباب 
ولهذا  ب�سحتها،  املقتنع  يعلم  خفية  اأ�سباب  وجود  من  مينع  فال  خطاأ  هو  ما  الظاهرة 
فالقتناع باحلكم هو نوع من الإقرار، اإذ اإن القتناع هو اإقرار ب�سحة الدعوى واحلكم 
املبني عليها، ول يقبل الرجوع عن الإقرار)33). وهذا ال�سك الذي قد يطراأ على احلكم 
اِر  ْكُم ِبالإْْقرمَ – بوقوع اخلطاأ يف الأ�سباب- متطرق اأي�ساً اإلى الإقرار، قال ابن القيم: احْلُ
ِذِب ِباْعِتبمَاِر  اْلكمَ ْدِق ومَ تمَِماًل ِلل�سِّ انمَ حُمْ ٌ، فمَكمَ ربمَ اُر خمَ ُم قمَُبولُُه ِبالمَ ِخالمٍَف)34). مع اأن الإْْقرمَ يمَْلزمَ
ا  ِفيممَ ٍم  ُمتَّهمَ رْيُ  امْلُِقرُّ غمَ اإِِذ  ِفيِه،  ْدِق  اِنِب ال�سِّ اِن جمَ ِلُظُهوِر ُرْجحمَ ًة  لمَِكنَُّه ُجِعل ُحجَّ اِهِرِه، ومَ ظمَ

لمَى نمَْف�ِسِه))3). ُيِقرُّ ِبِه عمَ
2( اأن يف قبول اللتما�س على ما قرر امللتم�س القناعة به، ينفي عن الأحكام الناجزة 

ا�ستقرارها، ويخل بقبول مبداأ القناعة يف الأحكام.
ا َمْن �أََقرَّ ِبَحقٍّ ِمْن ُحُقوِق �ْلِعَباِد �أَْو ِبَحقٍّ هلِلِ َتَعاَلى َل َي�ْسُقُط  جاء يف �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية 73/6: �أَمَّ  (33(
ُه َل ُيْقَبل ُرُجوُعُه َعْنَها  �إِْقَر�ِرِه َفاإِنَّ اَر�ِت - ُثمَّ َرَجَع يِف  َكاِة َو�ْلَكفَّ ا�ِص َوَحدِّ �ْلَقْذِف َوَكالزَّ ْبَهِة - َكاْلِق�سَ ِبال�سُّ
اُه، لأِنَّ َحقَّ �ْلَعْبِد َبْعَد َما َثَبَت َل َيْحَتِمل  ِلْك �إِ�ْسَقاَطُه ِبَغرْيِ ِر�سَ ِه َفَلْم َيْ ُه َحقٌّ َثَبَت ِلَغرْيِ ِمْن َغرْيِ ِخاَلٍف، لأِنَّ
ِبَغرْيِ  اإِ�ْشَقاُطُه  ِكُن  ُيْ َفاَل  َلُه  َثَبَت  َقْد  َداَم  َوَما  ِة،  امْلُ�َشاحَّ َعَلى  ٌة  َمْبِنيَّ اْلِعَباِد  ُحُقوَق  َولأِنَّ  ُجوِع،  ِبالرُّ ُقوَط  ال�شُّ

اُه. ِر�سَ
�لطرق �حلكمية �ص94) وبد�ية �ملجتهد ) / 393 ط اخلاجني.  (34(

�ملر�جع �ل�سابقة.  (3((
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بها  قبل  التي  الأحكام  على  النظر  التما�س  قبول  �سحة  فريى  الثاين،  الت��اه  اأما 
املحكوم �سده، حمتجا مبا يلي: 

1( اأن املادة الرابعة وال�سبعني بعد املائة املذكورة اآنفا وحددت ما ل يجوز العرتا�س 
عليه، قد جاء يف عجزها: »ما مل ين�س النظام على غري ذلك« وقد ن�س النظام على غري 
ذلك، كما يف املادة الثانية والت�سعني بعد املائة فقد اأو �سحت ما يجوز اأن يلتم�س عليه 
وهي الأحكام النهائية بغري تخ�سي�س، فجاء فيها: يجوز لأي من اخل�سوم اأن يلتم�س 
اإعادة النظر يف الأحكام النهائية يف الأح�وال الآتية: واأكد ذلك الفقرة )ب( من املادة 
التي  النهائّية هي:... الأحكام  فيها الأحكام  التي جاء  التنفيذية  الالئحة  1/192 من 

قنع بها املحكوم عليه. وهذا ن�س يف املو�سوع.
الرتجيح)36)،  من  اأولى  اجلمع  اأن  على  ن�ست  قد  الأ�سولية  القاعدة  باأن  يناق�س: 
باعتبار  الأخرى، واجلمع يكون  اإحداهما على  اأولى من ترجيح  املادتني  واجلمع بني 
العموم يف حمله واخل�سو�س يف حمله، فيعترب من الأحكام النهائية ما �سوى ما قرر 
املحكوم قناعته به. واأما ما ورد يف الالئحة التنفيذية فاإن املعروف قانونا اأن الالئحة 
بها،  يعمل  ل  وبالتايل  القيد،  هذا  تاوزت  قد  هنا  وهي  النظام،  تخالف  األ  يجب 
فالأخذ بها يوؤدي اإلى اأن وجود املادة 174 يكون مثل عدمها، وتكون املادة 192 نا�سخة 
اإل على  الرتاخي)37)،  اإل مع  الن�سخ  والنظام �سدر يف وقت واحد، ول ي�سح  لها، 
وجه اال�ضتثناء، وال ي�ضح اال�ضتثناء الأن من �رشط اال�ضتثناء ات�ضال الكالم وهو هنا 
منف�سل بكالم اآخر، كما ل ي�سح ا�ستثناء الكل من الكل، ويعرب عنه الأ�سوليون باأمَلَّ 
ا قمَْولُُه  ًة« لمَغمَ مَ �رشمَ ةٌ اإِلَّ عمَ مَ �رشمَ لمَيَّ عمَ يمَُكونمَ امْلُ�ْستمَْثنمَى ُم�ْستمَْغِرًقا ِلْلُم�ْستمَْثنمَى ِمْنُه، فمَلمَْو قمَال: »لمَُه عمَ

باتفاق �أهل �لأ�سول، قاله �لقرطبي و�لزرك�سي ينظر: تف�سري �لقرطبي: 3/)7)، و�لربهان، �لزرك�سي: )/3)).  (36(
ي�شرتط يف الن�شخ الرتاخي وهو اأن يكون اخلطاب النا�شخ مرتاخًيا عن املن�شوخ ينظر: العتبار يف النا�شخ   (37(

و�ملن�سوخ من �لآثار. لبن حزم �ص: من 9 �إلى ))، �إر�ساد �لفحول )/4)3، �لإحكام لالآمدي )/69).
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اِملمٌَة))3). مما يرجح اأن تكون )األ( يف النظام الواردة يف  كمَ ةٌ  مَ �رشمَ ُه عمَ لمَِزممَ ًة« ومَ مَ �رشمَ »اإِلَّ عمَ
عبارة )ما مل ين�س النظام على غري ذلك(، لبيان اجلن�س ولي�ست للعهد، واملق�سود ما 

مل ين�س نظام اآخر على غري ذلك.
تبني  فاإذا  اأ�سباب،  من  احلكم  اإليه  تو�سل  مبا  ثقة  يكون  قد  باحلكم،  اقتناعه  اأن   )2

بطالنها، فما املانع من قبول التما�سه.
3( اأن قبول اللتما�س ل يعني نق�س احلكم، ول اإيقاف تنفيذه، وبالتايل فال يلغي 

ذلك حقه يف �سماع ما لديه يف اللتما�س.
امل�سلحة  لذي  جوزت  قد  النظر  اإع��ادة  بالتما�س  املخت�سة  القوانني  اأغلب  اأن   )4

التما�س اإعادة النظر ولو كان مقتنعا باحلكم)39).
الباحث  فيها، ولأن  امل�ساألة، لقوة اخلالف  الباحث عن الرتجيح يف هذه  ويعر�س 
مازال يعمل يف الق�ساء وتعر�س عليه مثل هذه الق�سايا، ولختالف الق�سايا والأو�ساف 
املوؤثرة فيها، هذا من حيث العمل، اأما من حيث النظر فاإن التاه الأول هو الأقرب من 

الناحية الفقهية والأ�سولية، والثاين هو القرب من الناحية النظامية والقانونية.
�لفرع �لثاين: ما يجوز �لتما�ص �إعادة �لنظر فيه: 

�سبق الإ�سارة اإلى اأن �سدر املادة 192 قد حدد ما يجوز فيه ذلك وهو جميع الأحكام النهائية، 
واأو�سحت املادة 1/192من الالئحة التنفيذية املق�سود بالأحكام النهائّية فح�رشتها فيما يلي: 

اأ - الأحكام يف الدعاوى الي�سرية)40) التي ل تخ�سع للتمييز)ال�ستئناف(.

وهذ�ن �ل�سرطان متفق عليهما يف �جلملة �إل من �سذ، ينظر: جمع �جلو�مع و�سرحه ) / 0)-4)، رو�سة   (3((
�لناظر �ص)3)، �لكوكب �ملنري)/36، �ملح�سول لبن �لعربي )/)).

ينظر �ملر�فعات �لتجارية و�ملدنية حلمد �أبو �لوفا �ص37)، �لو�سيط يف قانون �لق�ساء �ملدين 7)7.  (39(
�لتا�سعة و�ل�سبعون  �ملادة  �لعدل بح�سب ن�ص  �إلى وزير  �لي�سرية  �لنظام �قرت�ح هذه �لدعاوى  وقد فو�ص   (40(
بعد �ملائة: جميع �لأحكام تكون قابلة للتمييز با�ستثناء �لأحكام يف �لدعاوى �لي�سرية �لتي يحددها جمل�ص 

�لق�ساء �لأعلى بقر�ر ي�سدر من هيئته �لعامة بناء على �قرت�ح من وزير �لعدل.
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ب- الأحكام التي قنع بها املحكوم عليه.
ج- الأحكام التي فات اآخر ميعاد لالعرتا�س عليها.

د- الأحكام امل�سدقة من حمكمة التمييز )ال�ستئناف(.
ه�- الأحكام ال�سادرة من حمكمة التمييز)ال�ستئناف(. اه� وقد بينت �سابقا اخلالف 

احلا�سل يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

�ملطلب �لثاين: �أحو�ل �لتما�ص �إعادة �لنظر: 

وقد حدد نظام املرافعات الأحوال التي يقبل فيها التما�س اإعادة النظر وهي املن�سو�س 
عليها يف املادة الثانية والت�سعني بعد املائة اأنه: 

يجوز لأي من اخل�سوم اأن يلتم�س اإعادة النظر يف الأحكام النهائية يف الأح�وال الآتية: 
اأ- اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، اأو بني على �سهادة 

ق�سي من اجلهة املخت�سة بعد احلكم باأنها مزورة))4).
ب- اإذا ح�سل امللتم�س بعد احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر عليه 

اإبرازها قبل احلكم))4).
�لزور يف �جلملة على خالف بينهم يف حكم �سهادة  �أنه ل يجوز �حلكم مبقت�سى �سهادة  �لعلم  �أهل  باتفاق   (4((
�لزور ظاهر� وباطنا �إذ� مل يعلم �لقا�سي بها، وما يرتتب عليها من �ل�سمان على تف�سيل يف ذلك لي�ص هذ� 
حمله ينظر: بد�ئع �ل�سنائع 7 / 39)، حا�سية �بن عابدين ) / )40، 406، �ل�سرح �لكبري وحا�سية �لد�سوقي 
4 / )9)، 96)، ورو�سة �لطالبني )) / )))، و�لقليوبي 4 / 304، و�ملهذب ) / 343، ك�ساف �لقناع 6 / 447، 
ْكَم  َ �أَنَّ �حْلُ وِر: َتَبنيَّ ُهوَد �َسِهُدو� ِبالزُّ و�ملغني 9 / )6)، جاء يف �ملو�سوعة �لكويتية)66/04): َمَتى ُعِلَم �أَنَّ �ل�سُّ
ْن َكاَن  َماٍن. َفاإِ َب َعَلى �َسَهاَدِتِهْم ِمْن �سَ وِر َما َتَرتَّ َمُن �ُسُهوُد �لزُّ ُه َوُبْطاَلُن َما ُحِكَم ِبِه، َوَي�سْ َكاَن َباِطاًل، َوَلِزَم َنْق�سُ

ُهْم �َسَبُب �إِْتاَلِفِه. َماُنُه؛ لأِنَّ ُهوِد �سَ اِحِبِه، َو�إِْن َكاَن �إِْتاَلًفا: َفَعَلى �ل�سُّ �مْلَْحُكوُم ِبِه َماًل: ُردَّ �إَِلى �سَ
وجد  ثم  �سيء  على  معه  ت�سالح  �أو  عليه  �ملدعى  فحلف  �آخر  مع  تعاقد  من  يف  �مل�ساألة  هذه  �لفقهاء  ذكر  وقد   (4((
ُه ِمْن  احَلَ َفاأَْنَكَرُه َف�سَ َماًل  َرُجٍل  ِقَبَل  َعى  ِفيَمْن �دَّ َماِلٌك  َقاَل  �أن يقيمها جاء يف �لتاج و�لإكليل)/3)):  بينة فله 
ِه. وينظر: �ملحلى 9/)37، جا�سية �بن  ِة َحقِّ َنًة مَلْ َيْعَلْم ِبَها َفَلُه �ْلِقَياُم ِبَبِقيَّ َذِلَك َعَلى �َسْيٍء �أََخَذُه ِمْنُه ُثمَّ َوَجَد َبيِّ
عابدين))/)4)، �لفتاوى �لهندية )/6))، �ملدونة 0)/)3)و 3)/))، �لفو�كه �لدو�ين 7/)6)، نهاية �ملحتاج 
) / )33 ط املكتبة الإ�شالمي، الأ�شباه والنظائر )/33)م�ساألة �بن �ل�سالح �ملتقدمة)، �سرح �لزرك�سي 3/)44.
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ج- اإذا وقع من اخل�سم غ�س من �ساأنه التاأثري يف احلكم: وي�سمل الغ�س �سور التحايل 
يف اإخفاء احلقائق اأو اإظهار الباطل، اأو التواطوؤ املخل من قبل اأ�سخا�س موؤثرين 
حمَ  ُه النُّ�سْ �سْ ْحمَ ُه: مل ميمَ �سَّ يف الدعوى مع اأحد اخل�سوم، ويف القامو�س املحيط: غمَ
اأحد  الغ�س على  ينطوي  ما  ُه)43). وغالبا  �سمَ �سَّ كغمَ ُه  رمَ ممَ اأ�سْ ما  له ِخالفمَ  رمَ  اأْظهمَ اأو 

�سيئني: 

منهما  كل  اثنان  ترافع  لو  كما  �رشعي،  غري  بطريق  للمطلوب  املو�سلة  احليلة   )1

فتنتهي  الطرفني،  ملكيتها لأحد  يثبت  ما  يقدما  معينة ومل  لأر�س  ملكيته  يدعي 

الق�سية على طلب اليمني، ويحكم مبوجبها للخ�سم دون الآخر وي�سدر �سك 

بذلك، بينما الأر�س مملوكة لغريهما.

2( اخللط بني احلقائق اأو اإخفاء بع�سها، كما لو قدم مدير ال�رشكة ميزانية ال�رشكة 

تظهر قلة الأرباح، بينما الواقع بالعك�س.
د- اإذا ق�سى احلكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو ق�سى باأكرث مما طلبوه: 

   ون�ست املادة 2/192 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات على اأن للمحكمة 
اأن حتكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو باأكرث مما طلبوه اإذا ظهر لها ما يربر ذلك 
يف  ذلك  املحكمة  تذكر  اأن  على  نحوها  اأو  وقف  اأو  قا�رش  حق  اأو  عام  كحق 
اأ�سباب حكمها. وهذا الن�س يبدو لأول وهلة متعار�سا مع ن�س املادة، ومبا اأن 
القاعدة الأ�سولية امل�سار اإليها �سابقا ن�ست على اأن اجلمع اأولى من الرتجيح)44)، 
فاإن من طرق اجلمع تقييد املطلق وتخ�سي�س العام، وبالتايل فيمكن اجلمع بني 

الن�سني باأحد طريقني: 

.774/(  (43(
ل�سك �أنه عند �لرتجيح يوؤخذ بالن�ص �لأقوى وهو �لنظام، وذلك على �فرت��ص �لتعار�ص من كل وجه.  (44(



162
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

الأول: اأن يقال اإن الفقرة د من النظام ت�رشي على ما وراء املادة من الالئحة التنفيذية، 
ول ت�رشي على ما ت�سمنته املادة، والذي يقدر ذلك هو الق�ساء.

تو�سيحه: اأن العلة يف جعل هذه الفقرة )د( من م�سوغات التما�س اإعادة النظر 
على  اقت�ساره  اأو  عليه  قدرته  مع  ب�سيء  املطالبة  املدعي  ترك  اأن  هي:  احلكم  يف 
املطالبة مبا ذكر يف دعواه دون ما زاد دليل على علمه بعدم اأحقيته يف ذلك وذلك 
لوجود املقت�سي وانتفاء املانع، لأن ال�سكوت يف معر�س احلاجة اإلى بيان بيان))4)، 
فاإن هذا يعطي  اإلى ذلك  املطالبة مع قدرته عليها، واحلاجة داعية  فاإن �سكوته عن 
يقيناً بعلم املدعي بعدم ا�ستحقاقه ملا زاد اأو ما ترك املطالبة به، جاء يف درر احلكام: 
مع  به  القا�سي  فاإن حكم  وبالتايل  بمَيمَاٌن)46).  ومَ اٌر  اإْقرمَ ِبِه  ممَ  لُّ التَّكمَ ُم  يمَْلزمَ ا  ِفيممَ ُكوتمَ  ال�سُّ
عدم طلبه اإعادة ملا اأ�سقطه املدعي وجاء يف القاعدة الفقهية اأن ال�ساقط ل يعود)47). 
باأنها  املادة 2/192 من الالئحة نرى  النظر فيما ذكرته  وبا�ستح�سار هذا املعنى ثم 
اأجازت ذلك عند وجود ما يربره من الأ�سباب، و�رشبت اأمثلة لتلك الأ�سباب ومنها 
يكون  قد  احلال  الويل يف هذه  اأو حق عام لأن  اأو وقف  لقا�رش  اأن يكون احلكم 
مق�رشاً يف املطالبة، اأو متهما يف الرتك))4)، ولأن القا�سي له حق النظر العام ملثل 
هوؤلء وهم القا�رش والوقف واحلق العام، لأنه ل مطالب لهم به)49). وبناء عليه فاإن 
العتبار  من  فتخرج  ونحوها،  الأمثلة  هذه  على  تنطبقان  ل  ال�سابقتني  القاعدتني 
بالتما�س النظر وفق هذه الفقرة )د(، ولهذا فاإنه عند ورود التما�س باإعادة النظر يف 

ينظر: م�سائل �ل�سكوت للعالمة �إبر�هيم بن عمر، خمطوطة �لأوقاف برقم )9))3)، ورقة ))) و�لأ�سباه   (4((
و�لنظائر لل�سيوطي �ص)))))، و�لدر�ملنثور ) / )0).

.(9/(  (46(
ينظر: �لأ�سباه و�لنظائر لبن جنيم )/6)3، جو�هر �لإكليل ) / )6)، حتفة �حلبيب على �سرح �خلطيب   (47(

3/)3)، ك�ساف �لقناع 94/4).
باجلهل باحلق على اأقل الأحوال، اإن مل يكن هناك تواطوؤ.  (4((

ينظر: تب�سرة �حلكام ) 4)، ومعني �حلكام �ص)).  (49(
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حكم ق�سى ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو اأكرث مما طلبوه، ينظر هل �سكوته عن الزيادة 
لوجود مانع اأو لنتفاء مقت�سي، اأو اأنه اإقرار بعد �سحتها، فينظر يف ذلك على �سوء 

اجلمع املذكور.
يف  لب�سا  يوجب  التناق�س  لأن  بع�ساً:  بع�سه  يناق�س  احلكم  منطوق  كان  اإذا  ه�-  
ونفياً  ب�سيء،  اإلزاما  يت�سمن  كاأن  اخل�سوم،  عند  ا�سطرابا  يحدث  اأو  التنفيذ، 

ل�سحة الإلزام به، ول �سك اأن التناق�س مبطل لالأقوال وم�سقط ل�سحتها)0)).
املحددة  املهلة  يف  يعرت�س  مل  ثم  غيابياً  احلكم  �سدر  باأن  غيابيا:  احلكم  كان  اإذا  و - 
يف النظام وهي ثالثون يوماً مبوجب املادة الثامنة وال�سبعني بعد املائة، وخم�سة 

ع�رش يوما يف نظام املحكمة التجارية املادة )531()))).
كانت  باأن  الدعوى:  يف  �سحيحاً  متثياًل  ممثاًل  يكن  مل  من  على  احلكم  �سدر  اإذا  ز - 
الوكالة ل تخوله الرتافع عن اخل�سم، اأو ممن ل ميثله �رشعا، واأكرث ما يقع اخللط 
لها  ال�رشعي  واملمثل  املعنوية،  لل�سخ�سيات  ال�رشعي  املمثل  املقام يف  يف هذا 
يختلف باختالفها، فممثلو املوؤ�س�سات الفردية مالكها، وال�رشكات ما ن�س عليه 
عقد تاأ�سي�س ال�رشكة اأو املدير العام، واجلهات احلكومية رئي�س اجلهة اأو الوزير 

اأو من يفو�سه بذلك.
وا�ستثنت املادة 3/192 من الالئحة التنفيذية من قبول التما�س اخل�سم وفق هذه 

َد�ُفُع ُيَقاُل َتَناَق�َص �ْلَكاَلَماِن َتَد�َفَعا وكان ُكلَّ و�حد َنَق�َص �ْلآَخَر ويف َكاَلِمِه َتَناُق�ٌص  َناُق�ُص يف �للَُّغِة �لتَّ َو�لتَّ  ((0(
ي �إْبَطاَل َبْع�ٍص. �لبحر �لر�ئق 6/)). ُه َيْقَت�سِ �إَذ� كان َبْع�سُ

و�لفرق بينهما �أن نظام �ملر�فعات قد �أجاز للقا�سي �لبتد�ئي �إذ� �طلع على �لالئحة �لعرت��سية فر�أى   ((((
فيها ما ي�ستوجب �لرت�جع عن �حلكم جاز له ذلك مبوجب �ملادة �حلادية و�لثمانني بعد �ملائة، بخالف 
نظام �ملحكمة �لتجارية، فاإن للمحكوم عليه غيابيا تقدمي �عرت��سه للد�ئرة م�سدرة �حلكم خالل خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ تبلغه به، فاإن م�ست �ملدة مل يكن للد�ئرة �لنظر فيه، و�أ�سبح للمحكوم عليه حق طلب 
متييز �حلكم على خالف بني �لق�ساة هل يتمم له �خلم�سة ع�سر يومًا �لباقية، �أو يفر�ص له ثالثون يومًا 

�إ�سافية �سوى �خلم�سة ع�سر يومًا، و�لر�أي �لأول �أوفق بني �لنظامني.
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ال�سحيح يف  التمثيل  النظر لعدم  باإعادة  التما�س اخل�سم  يقبل  فيها: ل  الفقرة، فجاء 
قد  الدعوى  لأن  املرافعة  باب  قفل  بعد  مت  ميثله  عمن  ال�سفة  زوال  كان  اإذا  الدعوى 

تهياأت للحكم.

�ملطلب �لثالث: �إجر�ء�ت �لتما�ص �إعادة �لنظر: 

فن�ست  النظر  اإعادة  التما�س  اإج��راءات  املائة  بعد  والت�سعون  الرابعة  املادة  حددت 
على: يرفع اللتما�س باإعادة النظر باإيداع �سحيفة اللتما�س ملحكمة التمييز، ويجب اأن 

ت�ستمل ال�س�حيفة على بيان احلكم املل�تم�س اإعادة النظر فيه واأ�سباب اللتما�س.
للمحكمة  وتبعثه  بذلك  ق��راراً  تعد  اأن   – اقتنعت  متى   – التمييز  حمكمة  وعلى 

املخت�سة للنظر يف ذلك.
وبناًء على هذه املادة فاإن الإجراءات ت�سري وفق الرتتيب الآتي: 

اأول: كتابة البيانات املطلوبة يف �سحيفة اللتما�س: 
ن�ست املادة 194 من النظام -كما تقدم- واملادة 1/194 من الالئحة التنفيذية على 

تلك البيانات واأهمها: 
1( بيان احلكم امللتم�س اإعادة النظر فيه يكون بذكر مو�سوعه ن�ساً اأو م�سموناً.

2( بيان رقم ال�سك وتاريخ ت�سجيله و�سورة عنه.
3( اأ�سباب اللتما�س ح�سب امل�سوغات املذكورة يف املادة 192.

4( ل بد من اإرفاق ما يدل على وقوع تلك امل�سوغات.
ول بد من ذكر ا�سم امللتم�س و�سفته يف الدعوى. وهو اأمر مفهوم بديهة ل يحتاج 

اإلى ن�س.
ثانياً: تقدم �سحيفة التما�س اإعادة النظر اإلى حمكمة ال�ستئناف )التمييز( مت�سمنة 
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البيانات املطلوبة. وقد ن�ست املادة 2/194 على اأنه يحال طلب اللتما�س اإلى من دقق 
احلكم يف حمكمة التمييز اإن كانوا على راأ�س العمل يف املحكمة واإل اأحيل اإلى خلفهم 

يف الدائرة نف�سها.
ثالثاً: عند اقتناع هيئة ال�ستئناف بامل�سوغات املذكورة يف التما�س اإعادة النظر فاإنها 
تعد قرارا بقبول اللتما�س وتبعثه للمحكمة امل�سدرة للحكم ملعاودة النظر من جديد. 
وقد ن�ست املادة 3/194 على اأنه اإذا قبلت حمكمة التمييز التما�س اإعادة النظر فيتولى 

اإكمال لزمه من حتدده حمكمة التمييز من حاكم الق�سية اأو خلفه.
وعر�س  امللتم�س  خ�سم  ا�ستدعاء  التمييز  ملحكمة  التنفيذية  الالئحة  اأجازت  رابعاً: 
�سحيفة اللتما�س عليه ل�ستجالء رده فيما ت�سمنته تلك ال�سحيفة واإن طلب اأجال لذلك 
فيعطى على األ يزيد عن خم�سة ع�رش يوما، وفقا ملا جاء يف املادة 4/194 التي ن�ست 
على اأنه: ملحكمة التمييز اإح�سار خ�سم امللتم�س وعر�س �سحيفة اللتما�س عليه اإذا راأت 
ذلك، وحتدد له اأجاًل للرد عليها اإذا رغب ذلك ول يزيد الأجل على خم�سة ع�رش يوماً.

خام�ساً: عند معاودة النظر يف الق�سية على �سوء ما جاء يف اللتما�س، وبعد �سدور 
احلكم فاإن هذا احلكم يخ�سع لإجراءات التمييز. وفق ن�س املادة 4/195 من الالئحة 
التنفيذية والذي جاء فيه: احلكم الذي ي�سدر من القا�سي يف مو�سوع الدعوى بعد 

قبول اللتما�س من حمكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز.
�ساد�ساً: ن�ست املادة الثالثة والت�سعون بعد املائة على املدة التي ميكن تقدمي التما�س 
اإعادة النظر فيها من ظهور امل�سوغ، فجاء فيها اأن: مدة التما�س اإعادة النظر ثالثون يوماً 
تبداأ من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتم�س تزوير الأوراق اأو بالق�ساء باأن ال�سهادة مزورة 
اأو ظهرت فيه الأوراق املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من املادة الثانية والت�سعني بعد 
املائة اأو ظهر فيه الغ�س، ويبداأ امليعاد يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرات )د، ه�، 
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و، ز( من املادة ال�سابقة – اأي الثانية والت�سعني بعد املائة- من وقت اإبالغ احلكم.
علمه  بتاريخ  امللتم�س  اإفادة  تكفي  اأنه:  التنفيذية  الالئحة  من   1 املادة 193/  وبينت 
ما  يثبت  مل  ما  امل��ادة؛  يف  عليها  املن�سو�س  الأوراق  ظهور  وبوقت  والغ�س  بالتزوير 

يخالف ذلك.
وبناء عليه فاإنه اإذا م�ست اأكرث من ثالثني يوما من تاريخ علم امللتم�س بامل�سوغ، اأو 

من تاريخ الإبالغ باحلكم فاإنه ل يقبل اللتما�س �سكاًل.
بالن�سبة حلالت التزوير والغ�س وظهور م�ستندات قاطعة، فاإن املدة حت�سب من حني 

علمه بها، ويكفي قول امللتم�س اأين مل اعلم بها اإل يف التاريخ الفالين.
اأما امل�سوغات الباقية فمن حني تبلغه باحلكم.

�ملطلب �لر�بع: �آثار �لتما�ص �إعادة �لنظر: 

اأبرز هذه الآثار ما يلي: 
قبول اللتما�س اأو رف�سه من حمكمة التمييز.   )1

يف حال رف�س اللتما�س يزود حاكم الق�سية بن�سخة عن قرار رف�س اللتما�س     )2
ال�سادر عن حمكمة التمييز لتدوينه يف ال�سبط، وفق املادة 3/195.

اأنه ل  قد ن�ست على  الالئحة  املادة 4/192 من  فاإن  اللتما�س  قبول  يف حال    )3
يرتتب على رفع اللتما�س وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا راأت ذلك حمكمة التمييز.
اإل اأنه جرى تعديل على املادة بقرار وزير العدل رقم 3285 بتاريخ 1428/3/18ه�    
ون�س هذا التعديل على اأنه: يف حال قبلت حمكمة التمييز اللتما�س فيعد احلكم 
موقوفا بذلك. واأ�سري اإلى التعديل الوارد عليها بناًء على قرار وزير العدل رقم 

3285 بتاريخ 1428/3/18ه�، حيث اأ�سبحت املادة كالتايل: 
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)ل يرتتب على رفع اللتما�س وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا راأت ذلك حمكمة التمييز، 
ويف حال قبلت حمكمة التمييز اللتما�س فيعد احلكم موقوفاً بذلك(.

قرار  �سدور  حال  يف  تنفيذه  يوقف  عليه  امللتم�س  احلكم  فاإن  التعديل  على  وبناء 
بقبول اللتما�س، ولو مل ين�س عليه قرار الإيقاف.

يف حال قبول اللتما�س يعاد النظر يف الق�سية من قبل ناظرها الأول اأو خلفه    )4
اأو من حتدده حمكمة ال�ستئناف وفق امل�سوغ املطروح يف اللتما�س املقبول ول 

يتعدى اإلى غريه وفق املواد 4/194-3/194.
عدم تكرار اللتما�س على �سبب واحد: فاإذا مت رف�س اللتما�س اأو قبوله و�سدور    )5
هيئة  قبل  من  وتاأييده  عليه  العرتا�س  مت  اأو  نهائي  الق�سية  ناظر  قبل  من  حكم 
ال�ستئناف، فاإنه ل يجوز اللتما�س عليه مرة اأخرى طبقا للمادة 195 من النظام 

والالئحة.
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خامتة: 
اإلى  الداعي  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  ال�ساحلات  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

اخلريات واآله واأ�سحابه اأهل املكرمات و�سلم ت�سليماً كثرياً: 
يتلخ�س هذا البحث يف النتائج التالية: 

– اأو من له تعلق باحلكم -  اإعادة النظر: طلب اأحد اخل�سوم  تعريف التما�س    )1
النظر يف ق�سية �سبق �سدور حكم نهائي فيها واجب النفاذ.

الأ�سل م�رشوعية التما�س اإعادة النظر.   )2
ما ل يجوز التما�س اإعادة النظر فيه وهو ق�سمان:    )3

الق�صم االأول: ما ال خالف فيه وهو اأربعة اأحوال: 
احلال الأول: الأحكام غري النهائية.

يف  ال�سحيح  التمثيل  لعدم  النظر  باإعادة  اخل�سم  التما�س  يقبل  ل  الثانية:  احلال 
قد  الدعوى  لأن  املرافعة  باب  قفل  بعد  مت  ميثله  عمن  ال�سفة  زوال  كان  اإذا  الدعوى 

تهياأت للحكم.
احلال الثالثة: القرار الذي ي�سدر برف�س اللتما�س.

احلال الرابعة: احلكم الذي ي�سدر يف املو�سوع بعد قبول اللتما�س.
اأو  بها  قناعته  اخل�صم  قرر  التي  الأحكام  وهي  اخلالف:  فيه  وقع  ما  الثاين:  الق�صم 

انق�صت �صلحًا، اأو حكم له بكل طلباته.
ما يجوز التما�س اإعادة النظر فيه: وهو جميع الأحكام النهائية.   )4

م�سوغات التما�س اإعادة النظر كالتايل:     )5

اأ- اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، اأو بني على �سهادة 

ق�سي من اجلهة املخت�سة بعد احلكم باأنها مزورة.
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ب- اإذا ح�سل امللتم�س بعد احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر 

عليه اإبرازها قبل احلكم.

ج- اإذا وقع من اخل�سم غ�س من �ساأنه التاأثري يف احلكم.

د- اإذا ق�سى احلكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو ق�سى باأكرث مما طلبوه.

ه� -  اإذا كان منطوق احلكم يناق�س بع�سه بع�ساً.

و - اإذا كان احلكم غيابيا.

ز - اإذا �سدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �سحيحاً يف الدعوى.
اإجراءات التما�س اإعادة النظر:    )6

اأوًل: كتابة البيانات املطلوبة يف �سحيفة اللتما�س.

ثانياً: تقدم �سحيفة التما�س اإعادة النظر اإلى حمكمة ال�ستئناف )التمييز(.

ثالثاً: عند اقتناع هيئة ال�ستئناف بامل�سوغات املذكورة يف التما�س اإعادة النظر فاإنها 

تعد قرارا بقبول اللتما�س وتبعثه للمحكمة امل�سدرة للحكم ملعاودة النظر من جديد

رابعاً: اأجازت الالئحة التنفيذية ملحكمة التمييز ا�ستدعاء خ�سم امللتم�س وعر�س 

�سحيفة اللتما�س عليه.

خام�ساً: عند معاودة النظر يف الق�سية على �سوء ما جاء يف اللتما�س، وبعد �سدور 

احلكم فاإن هذا احلكم يخ�سع لإجراءات التمييز.

اإعادة النظر ثالثون يوماً تبداأ من اليوم الذي يثبت فيه علم  �ساد�ساً: مدة التما�س 

الأوراق  فيه  اأو ظهرت  ال�سهادة مزورة  باأن  بالق�ساء  اأو  الأوراق  تزوير  امللتم�س 

املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من املادة الثانية والت�سعني بعد املائة اأو ظهر فيه 
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الغ�س، ويبداأ امليعاد يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرات ) د، ه�، و، ز( من 

املادة ال�سابقة – اأي الثانية والت�سعني بعد املائة- من وقت اإبالغ احلكم.
اأنه ل  قد ن�ست على  الالئحة  املادة 4/192 من  فاإن  اللتما�س  قبول  يف حال    )7
يرتتب على رفع اللتما�س وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا راأت ذلك حمكمة التمييز.

بتاريخ   3285 رق��م  ال��ع��دل  وزي���ر  ب��ق��رار  امل���ادة  على  تعديل  ج��رى  اأن���ه  اإل    
1428/3/18ه� ون�س هذا التعديل على اأنه: يف حال قبلت حمكمة التمييز 
اللتما�س فيعد احلكم موقوفاً بذلك. واأ�سري اإلى التعديل الوارد عليها بناًء على 
املادة  اأ�سبحت  حيث  1428/3/18ه  بتاريخ   3285 رقم  العدل  وزير  قرار 

كالتايل: 
حمكمة  ذلك  راأت  اإذا  اإل  احلكم  تنفيذ  وقف  اللتما�س  رفع  على  يرتتب  )ل    
التمييز، ويف حال قبلت حمكمة التمييز اللتما�س فيعد احلكم موقوفاً بذلك(. 
واأ�سري اإلى التعديل الوارد عليها بناًء على قرار وزير العدل رقم 3285 بتاريخ 

1428/3/18ه�، حيث اأ�سبحت املادة كالتايل: 
)ل يرتتب على رفع اللتما�س وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا راأت ذلك حمكمة التمييز، 

ويف حال قبلت حمكمة التمييز اللتما�س فيعد احلكم موقوفاً بذلك(.
7( وبناء على التعديل فاإن احلكم امللتم�س عليه يوقف تنفيذه يف حال �سدور قرار 

بقول اللتما�س، ولو مل ين�س عليه قرار الإيقاف.
هذا وكما ترى راعيت يف هذا البحث الخت�سار بقدر ما ل يخرجه اإلى الإخالل،    
وهو جهد مقل، يعني القا�سي واملحامي واملتعلم، ول يغني عن ال�ستزاده، غري 
الثواب، واهلل  به  اهلل  اأتاأمل من عند  لل�سواب،  قابل  ال�سهو واخلطاأ،  منزه عن 

املوفق اإلى كل خري.
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�ملر�جع و�مل�صادر:

اأواًل: القراآن الكرمي وتفا�صريه:.
تف�سري القراآن العظيم)تف�سري ابن كثري(، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي،     )1

ط/دار الفكر، 1414ه�.
الربهان يف علوم القراآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي، دار املعرفة ببريوت،     )2

الطبعة الأولى، 1410ه�/ 1990م.
اأبي بكر بن فرح  ْبِن  دمَ  اأمَْحممَ ْبُن  ُد  مَّ ِ حُممَ ْبِد اهللَّ عمَ اأمَبُو  القرطبي(،  القراآن )تف�سري  اجلامع لأحكام     )3

االأن�ضاري اخلزرجي �ضم�س الدين القرطبي، ط/دار الكتب امل�رشية – القاهرة، الثانية.

ثانيًا: كتب ال�صنة والتخريج: 
�سحيح م�سلم، لالإمام م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري ت )261 ه�(، حتقيق وترقيم:     )1

حممد فوؤاد عبد الباقي- دار اإحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1374 ه�.
�ضنن البيهقي، اأحمد بن احل�ضني بن علي بن مو�ضى اأبو بكر البيهقي، ط/ مكتبة دار الباز - مكة املكرمة، 1414 – 1994.    )2
اأبو عبد الرحمن الن�ضائي، ط/ مكتب  املجتبى من ال�ضنن )�ضنن الن�ضائي( اأحمد بن �ضعيب     )3

املطبوعات الإ�سالمية – حلب، 1406ه�
اأبو القا�سم الطرباين،  اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي،  املعجم الكبري، �سليمان بن اأحمد بن     )4

ط/ مكتبة العلوم واحلكم – املو�سل، 1404ه�.

ثالثًا: كتب اللغة واملعاجم والغريب واملو�صوعات: 
التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، ط/ دار الكتاب العربي – بريوت.   )1

التوقيف على مهمات التعاريف ملحمد عبد الروؤوف املناوي، ط/دار الفكر املعا�رش، دار الفكر - بريوت، دم�ضق.    )2
ال�ضحاح، اإ�ضماعيل بن حماد اجلوهري. ط/ دار العلم للماليني- بريوت.    )3

القامو�س املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي. ط/ ط/دار الفكر املعا�رش، دار الفكر - بريوت، دم�ضق.    )4

ل�ضان العرب، حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�رشي، ط/دار �ضادر – بريوت، الأولى.    )5

املحيط يف اللغة الإ�ضماعيل بن عباد بن العبا�س ط عامل الكتب - بريوت / لبنان - 1414ه� -1994م.    )6
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معجم لغة الفقهاء، ا. د. حممد روا�س قلعه جي - د. حامد �ضادق قنيبي، ط/ دار النفائ�س.    )7
املعجم الو�ضيط، اإبراهيم م�ضطفى اأحمد الزيات حامد عبد القادر حممد النجار، ط/ دار الدعوة.    )8

املو�سوعة العربية العاملية. مادة )التما�س(.    )9

رابعًا: الكتب الفقهية والق�صائية ما ت�صل بها: 
اإعانة الطالبني حا�سية على حل األفاظ فتح املعني ل�رشح قرة العني مبهمات الدين، اأبو بكر ابن     )1

ال�سيد حممد �سطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل، املعروف بابن     )2

قيم اجلوزية، مكتبة الكليات الأزهرية، م�رش، القاهرة.
االأم، االإمام ابي عبد اهلل حممد بن ادري�س ال�ضافعي، ط/ دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.    )3

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�رشائع، عالء الدين اأبو بكر بن م�ضعود بن اأحمد الكا�ضاين. ط/     )4
دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي     )5
االأندل�ضي، ط اخلاجني.

البحر الرائق �رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، ط/ دار املعرفة، بريوت.    )6
التاج والإكليل ملخت�رش خليل، حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي،     )7

اأبو عبد اهلل املواق املالكي. ط/دار الكتب العلمية.
بن علي  اإبراهيم  الدين  برهان  للقا�سي  الأحكام،  الأق�سية ومناهج  اأ�سول  تب�رشة احلكام يف     )8

املعروف بابن فرحون. ط/ دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
حتفة احلبيب على �رشح اخلطيب، املعروف » بحا�سية البجريمي على اخلطيب« ل�سليمان بن حممد     )9

البجريمي. ط/ �رشكة م�ضطفى البابي احللبي واأوالده مب�رش، الطبعة االأخرية، 1370ه�.
جواهر االإكليل �رشح خمت�رش خليل ل�ضالح بن عبدال�ضميع االآبي. ط: دار املعرفة، بريوت.   )10

حا�سية ابن عابدين )رد املحتار على الدر املختار(، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين    )11
الدم�ضقي احلنفي -، ط/ دار الفكر-بريوت.

بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  امل�سالك(،  ال�سالك لأقرب  ال�سغري)بلغة  ال�رشح  ال�ساوي على  حا�سية    )12
حممد اخللوتي، ال�ضهري بال�ضاوي املالكي، ط/ دار املعارف.
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حا�سيتة قليوبي: على �رشح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني، �سهاب الدين اأحمد بن    )13
اأحمد بن �ضالمة القليوبي. ط/ دار الفكر.

درر احلكام �رشح جملة االأحكام، علي حيدر، ط/ دار الكتب العلمية.   )14
رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني، حمي الدين النووي، ط/ دار الكتب العلمية.   )15

�رشح الزرك�سي على خمت�رش اخلرقي، �سم�س الدين اأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزرك�سي    )16
امل�رشي احلنبلي، ط/ دار الكتب العلمية.

ال�رشح الكبري على خمت�رش خليل، ال�ضيخ اأحمد الدردير، ط/ دار الفكر.   )17
الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�رشعية، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل، املعروف    )18

بابن قيم اجلوزية، ط/ مطبعة املدين – القاهرة.
الفتاوى الهندية، ال�ضيخ نظام وجماعة من علماء الهند. ط/ دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت    )19

لبنان، الطبعة الأولى، 1409ه�.
الفواكه الدواين على ر�ضالة اأبي زيد القريواين، الأحمد بن غنيم بن �ضامل بن مهنا النفراوي املالكي. ط/ دار الفكر.   )20

ك�ضاف القناع عن منت االإقناع، من�ضور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي، ط/ دار الفكر.   )21
املحلى، اأبو حممد علي بن اأحمد بن �ضعيد بن حزم االأندل�ضي القرطبي الظاهري، ط/ دار    )22

الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
املدونة الكربى، لالإمام مالك بن اأن�س االأ�ضبحي، رواية �ضحنون التنوخي عن ابن القا�ضم. ط    )23

/ دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
خليل  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  لعالء  الأحكام،  من  اخل�سمني  بني  يرتدد  فيما  احلكام  معني    )24

الطرابل�ضي. ط/ دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين، عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اأبو حممد،    )25

ط/ دار الفكر – بريوت.
املهذب، اإبراهيم بن علي بن يو�ضف ال�ضريازي اأبو اإ�ضحاق، ط/ دار الفكر.   )26

الطبعة  ط/  الكويت،   – الإ�سالمية  وال�سئون  الأوق��اف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة    )27
الثانية، دار ال�سال�سل – الكويت.

نهاية املحتاج اإلى �رشح األفاظ املنهاج، ل�سم�س الدين حممد بن اأحمد الرملي امل�رشي ال�سهري    )28
بال�ضافعي ال�ضغري. ط/ دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
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خام�صًا: كتب اأ�صول الفقه والقواعد الفقهية: 
االإحكام يف اأ�ضول االأحكام، علي بن حممد االآمدي اأبو احل�ضن، ط/ دار الكتاب العربي –     )1

بريوت الطبعة الأولى، 1404.
اإر�ضاد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم االأ�ضول، حممد بن علي ال�ضوكاين، ط/ دار الفكر،     )2

الثانية، بريوت.
االأ�ضباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم. ط/ دار     )3

الكتب العلمية، بريوت لبنان.
االأ�ضباه والنظائر، جلالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد ال�ضيوطي. ط/ دار الكتب     )4

العلمية، بريوت لبنان.
العتبار يف النا�سخ واملن�سوخ من الآثار. اأبو بكر حممد بن مو�سى بن عثمان احلازمي الهمداين،     )5

زين الدين – ط/ دائرة املعارف العثمانية - حيدر اآباد، الدكن- الثانية، 1359 ه�-
جمع اجلوامع يف اأ�ضول الفقه، عبد الوهاب بن علي ال�ضبكي تاج الدين، ط/ دار الكتب العلمية، 1424.    )6
رو�ضة الناظر وجنة املناظر يف اأ�ضول الفقه على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل، ابن قدامة املقد�ضي، ط/     )7
موؤ�س�سة الرّيان للطباعة والن�رش والتوزيع، الطبعة الثانية 1423ه�-2002م- �رشح الكوكب املنري، ملحمد 

بن اأحمد بن عبد العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي. ط/ مطبعة ال�ضنة املحمدية.
املح�سول يف اأ�سول الفقه، القا�سي اأبو بكر بن العربي املعافري املالكي، النا�رش: دار البيارق     )8

– الأردن، الطبعة الأولى، 1420ه�-1999م
م�سائل ال�سكوت للعالمة اإبراهيم بن عمر، خمطوطة الأوقاف برقم ) 3529 (، ورقة )1(.    )9

املنثور يف القواعد، لبدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�ضي. ط/ وزارة االأوقاف الكويتية.   )10

�صاد�صًا: الكتب القانونية: 
املرافعات التجارية واملدنية، الأحمد اأبو الوفا، ط/ الطبعة العا�رشة 1970م، دار املعارف مب�رش    )1
الو�ضيط يف القانون املدين د. للدكتور عبد الرزاق اأحمد ال�ضنهوري: ط/ دار اإحياء الرثاث العربي 1958م.    )2


