
مكانة احلجاج 
يف �ضياغة الأحكام الق�ضائية

)نحو حماولة توظيف نظرية اخلطاب احلجاجي يف �ضناعة علم لغة احلكم الق�ضائي( 

د. ح�سـن بن اأحمد احلمـادي
الرئي�س مبحكمة ال�ستئناف الحتادية - يف الإمارا ت العربية املتحدة



40

مكانة احلجاج يف �ضياغة الأحكام الق�ضائية

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

ملخ�ص البحث:

تتجاذب �صناعة الأحكام الق�ضائية يف الع�رش احلديث نزعتان: نزعة جتري �رشائعها 

على الإ�ضهاب يف حترير حيثيات ق�صاء حمكمة املو�صوع يف مثار اخللف بني اخل�صوم 

يف واقعة الدعوى، فتعلي من �صاأن �رشد واقعات النزاع �رشدا مطوال، باعتبارها ملكا 

ونزعة  م�صاركة،  اأميا  املو�صوع  حمكمة  فيها  ت�صاركهم  ال  وحدهم،  الق�صية  خل�صوم 

بالعك�س من ذلك، حتتفل يف نظم ال�صياغة الق�صائية بالغاية من حكم قا�صي املو�صوع 

وتقت�صد يف  الق�صائي،  احلكم  ت�صبيب  الإيجاز يف  ف�ضيلة  اإلى  فرتنو  اخل�صومة،  يف 

الطردى  با�صتبعاد  املنتج،  النزاع  وقائع  معطيات  تدوين  يف  توجز  اإذ  م�صوغاته،  كتابة 

االإجرائية  املتنازعني  دفوع  وتخت�رش  الدعوى،  يف  اخل�صوم  طلبات  وت�صل�صل  منها، 

واملو�صوعية، وتلملم حتاججات دفاعاتهم اجلوهرية عن ب�رش وب�صرية، وتكّيف الواقع 
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املبادئ  تقرير  يف  التامة  بالدقة  وتعنى  اأمتا،  وال  فيه  عوج  ال  �صحيحا،  تكييفا  املنتج 

الق�صائية امل�صتثمرة من الن�صو�س الت�رشيعية، وتنزلها اإنزاال �صليما على ما اأخرب به هذا 

الواقع املنتج، متقيدة بطلبات اخل�صوم يف حدود مو�صوع الدعوى و�صببها، و�صوال 

اإلى منطوق ق�صائي �صديد، ي�صّنف اآذان املكلفني.

واجتهاداتهم  احلديثة،  الق�ضائية  الإجرائية  النظم  فقهاء  األ�صنة  على  جرى  وقد 

العلمية الر�صينة، اأن لكل مقام ق�صائي مقال، واأن لكل حدث قانوين حديث، واأن لكل 

وجهة هو موليها، واأن اخلالف بني املنهجني يف اأ�صول ت�صبيب العمل الق�صائي، وكتابة 

اأ�صا�س العدل، واإمنا يف كيفيات الو�صول  الفنية، لي�س يف  القانونية والواقعية  حيثياته 

اإلى هذا العدل.
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اأوًل:
توطئة عامة

 

نزعة جتري  نزعتان:  الأحكام الق�ضائية يف الع�رش احلديث  1- تتجاذب �صناعة 

�رشائعها على الإ�ضهاب يف حترير حيثيات ق�صاء حمكمة املو�صوع يف مثار اخللف بني 

اخل�صوم يف واقعة الدعوى، فتعلي من �صاأن �رشد واقعات النزاع �رشدا مطوال، باعتبارها 

ملكا خل�صوم الق�صية وحدهم، ال ت�صاركهم فيها حمكمة املو�صوع اأميا م�صاركة، اإذ اإنها 

تعد �صفريا للواقعة املتنازع فيها، ترويها كما يروي القا�س ق�صته، باأزهى عبارة، واأح�صن 

اأ�صلوب، وتطيل يف بيان اأوجه دفاعهم احلجاجية، وت�صتطرد فيما قدموا فيها من بّينات 

النق�س،  حمكمة  تقررها  التي  الق�صائية  ال�صوابق  ح�صد  يف  وتطنب  مراكزهم،  تثبت 

وتطبيقاتها الواقعية على هذه املبادئ االجتهادية؛ ونزعة بالعك�س من ذلك، حتتفل يف 

نظم ال�صياغة الق�صائية بالغاية من حكم قا�صي املو�صوع يف اخل�صومة، فرتنو اإلى ف�ضيلة 

الإيجاز يف ت�صبيب احلكم الق�صائي، وتقت�صد يف كتابة م�صوغاته، اإذ توجز يف تدوين 

يف  اخل�صوم  طلبات  وت�صل�صل  منها،  الطردى  با�صتبعاد  املنتج،  النزاع  وقائع  معطيات 

الدعوى، وتخت�رش دفوع املتنازعني االإجرائية واملو�صوعية، وتلملم حتاججات دفاعاتهم 

وال  فيه  عوج  ال  �صحيحا،  تكييفا  املنتج  الواقع  وتكّيف  وب�صرية،  ب�رش  عن  اجلوهرية 

اأمتا، وتعنى بالدقة التامة يف تقرير املبادئ الق�صائية امل�صتثمرة من الن�صو�س الت�رشيعية، 

وتنزلها اإنزاال �صليما على ما اأخرب به هذا الواقع املنتج، متقيدة بطلبات اخل�صوم يف حدود 

مو�صوع الدعوى و�صببها، و�صوال اإلى منطوق ق�صائي �صديد، ي�صّنف اآذان املكلفني.
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2- وقد جرى على األ�صنة فقهاء النظم الإجرائية الق�ضائية احلديثة، واجتهاداتهم 

العلمية الر�صينة، اأن لكل مقام ق�صائي مقال، واأن لكل حدث قانوين حديث، واأن لكل 

وجهة هو موليها، واأن اخلالف بني املنهجني يف اأ�صول ت�صبيب العمل الق�صائي، وكتابة 

اأ�صا�س العدل، واإمنا يف كيفيات الو�صول  الفنية، لي�س يف  القانونية والواقعية  حيثياته 

الفنون  من  فن  الق�صائية  اللغة  اأ�صول  علم  منهج  اأن  اإلى  وم��رده  العدل،  هذا  اإلى 

الجتماعية، لي�صت لها قواعد منهجية مر�صومة، اأو مناهج علمية مكتوبة، واإمنا تقوم 

ال�صليمة، ومهاراتهم  اللغوية  واأذواقهم  الرا�صخة،  الق�صاة  معارف  العلمية على  قائمته 

الفني  الق�صائي  للعمل  املمار�صة  الطويلة، من طول  العملية  التطبيقية، ودربتهم  التقنية 

االأحكام  حترير  يف  واأمده  الق�ضائية،  اخل�ضومات  يف  الف�صل  وهو  ال�صحيح،  مبعناه 

الق�صائية وتدوينها.

اإنه من احلقائق االجتماعية الثابتة،  اإذ  3- وهذه النظرية الفقهية ظاهرة الف�صاد، 

اأن الفنون املجتمعية، ال بد لها من اأحكام ي�صتند عليها، ومبادئ يهتدى بها، وقواعد 

يرجع اإليها؛ واأ�صول ت�صبيب االأحكام الق�صائية، وهي �صوغ حمكمة املو�صوع لفكرها 

يف واقعات الدعوى، فن ك�صائر الفنون االجتماعية - كما قال القا�ضي »اإيا�س بن 

معاوية«: )اإمنا الق�ضاء فهم)1) (، ومن قبله القراآن الكرمي، حينما اعترب اأن الق�صاء 

يقوم على الفهم ال�صديد لواقعة الدعوى: چ ہ ہچ )�صورة االأنبياء : 79 

تلك  تكن  واإذا مل  التطبيقية،  ومبادئها  العلمية،  وقواعدها  النظرية،  اأ�صولها  لها   -)

االأحكام املنهجية مدونة، واالأ�صول النظرية مكتوبة، واملبادئ التطبيقية حمررة، فاإن 

الغياثي »غياث الأمم يف التياث الظلم، للجويني«، �س407، �س13.  (1(
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ذلك ال يعني نفيها من املمار�صة، وال مينع من وجودها يف التطبيق، ووقوف الق�صاة 

على فنها، واإدراك اأهل ال�صنعة بها؛ وهذه ال�صناعة التقنية الق�صائية، وقوالبها الفنية 

التطبيق  من  بد  ال  بل  فح�صب،  والدر�س  بالعلم  مبادئها  تدرك  ال  عليها،  املتعارف 

املداولة، واملعارف  الق�صاء، وبني خلوة  املكت�صبة يف جمل�س  التجارب  اإذ  واملران، 

ولكن  ال�صناعة؛  تلك  تكمل  اجلل�صات،  من�صة  ويف  املحكمة،  قو�س  على  املرتاكبة 

والتدريب،  واالإر�صاد  التوجيه  من  اإذا جتردت  كافية،  الق�صائية وحدها غري  التجربة 

�صليمة،  وخطة  قومي،  ملنهج  وفقا  تكن  ومل  واالأحكام،  واملبادئ  االأ�صول  و�صياغة 

وخا�صة  االجتماعية،  الفنون  من  فن  كل  مبادئ  واأن  �صيما،  وال  مر�صومة؛  وطريقة 

االختبار،  وثمرات  التطبيق،  اأفكار  بنات  هي  احلجاجية،  الق�صائية  االأحكام  �صياغة 

اأ�صول  ت�صغ يف  اأو  نظرية،  اأحكاما  ت�صبح  املبادئ مل  اأن هذه  بيد  املمار�صة،  ونتائج 

فنية منهجية، يقتدي بها الق�صاة يف حترير االأ�صباب، وي�صت�صبح بها املخت�صون يف 

كتابة احليثيات، اإال بعد اأن دلت عليها املالحظة الفاح�صة، واأثبتتها املمار�صة التقوميية، 

واأبان عنها العمل الر�صني، وا�صتقر االجتهاد الق�صائي على وجوب اتباعها، وثبت 

الراأي الفقهي على التزام قواعدها.

4- هذا، واإن الق�ضاء اإبداع، بكل ما تت�صع له هذه الفكرة الراقية يف لغتنا العربية 

من معان البتكار يف اإنتاج االأحكام الق�صائية، �صواء اأكان ذلك االخرتاع االجتهادي 

يف ال�صياغة الفنية، يتمثل يف ا�صتنباط حكم ال�رشع من مثمرات الن�صو�ص الت�رشيعية، 

اأم يف فهم الواقع املعني امل�صخ�س املنتج الذي ينزل احلكم عليه، لأنه عمل يف الدرجة 

الرفيعة من ال�ضمو، ذلك باأن الإبداع الق�ضائي يخرج من رحم الجتهاد العلمي؛ 
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ال�رشع  فقهاء  اأوجب  ملاذا  النهار،  رابعة  ال�صم�س يف  نفهم جليا، و�صوح  فاإننا  وعليه، 

االإجرائي االإ�صالمي اأجمعني من املذاهب الفقهية الثمانية يف مدوناتهم الفقهية الق�صائية، 

اأو اعتباريني،  اأفراد املجتمع املدين طبيعيني  اأق�صية  على قا�صي املو�صوع املكلف حل 

بدرجة  يت�صف  اأن  املتجددة،  املت�صادة  احلجاجية  اأنزعتهم  يف  للف�صل  واملن�صوب 

الجتهاد املطلق الذي ال حتد حدوده االإبداعية غري اأطر الن�صو�س الت�رشيعية الواردة 

يف امل�صدرين اخلالدين، وحت�صيله للواقع املنتج من خالل االأدلة املعرو�صة يف اخل�صومة 

الق�صائية، حتى يكون قادرا كل القدرة الفنية على قول كلمة احلق، وف�صل اخلطاب، 

املجتمع  يف  ال�رشع  اأحكام  فاعلية  وحتقيق  اخل�صمني،  بني  اخلالف  رفع  مق�صده  الأن 

االإن�صاين، اإذ اإن الق�صاء ال يبا�رش مهامه املنوطة به، اإال اإذا حدث عار�س مينع تطبيق هذا 

الت�رشيعية يف  اأحكامه  تغلغل  والتزام  العفوي،  التلقائي  ونفاذه  املكلفني،  بني  ال�رشع 

جنابتهم االإن�صانية؛ ولذا يتدخل يف منازعة بني خ�صوم ترفع اإليه منهم، ليف�س جتهيل 

هذا ال�رشع، ويزيل عوار�س اخلالف يف تطبيقه ال�صل�س، وذلك عند تعار�س اإرادات 

املكلفني املتخا�صمني يف املجتمع، وت�صابك م�صاحلهم احليوية، وليحوز حكمه الق�صائي 

حجية االأمر املق�صي فيه، الأنه عنوان احلق، كما �صبق بذلك فقهاء ال�رشع االإ�صالمي يف 

بيانه، فقد قال فقيه احلنابلة ) ابن قدامة (: )حكم احلاكم االأ�صل جريانه على العدل، 

راقية،  فقهية  بعبارات   ) ال�صوكاين   ( الفقيه  اأو�صحه  وال�ضحة)))(؛ وكما  والإن�ضاف، 

فقال: ) اإن مرجع لزوم حكم احلاكم، ووجوب امتثاله، وحترمي نق�صه، يرجع اإلى كونه 

مطابقا للحق )3).(. 
املغني، لبن قدامة، ج9، �س 79)، �س8.  (((

ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار ، لل�سوكاين ، ج4 ، �س 303.  (3(
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5- وهذه ال�صفة االجتهادية يف قا�صي الدعوى، ت�صمن اأن يكون حكمه مبتكرا 

املجتمع  لهذا  الت�رشيعي  امل�صتقبل  ي�صنع  حني  الق�صائية،  الفقهية  اجلراأة  فيه  مبدعا، 

املدين، بابتكار القواعد القانونية التي تُنّزُل على الواقعة حمل النزاع، لتكون �صابقة 

»اإمام  اأمثالها؛ فقد اأو�صح الفقيه  اجتهادية، ومبداأ ق�صائيا، ي�صت�صيء بها الق�صاة يف 

االإبداعي  االجتهاد  توافر  وجوب  »الغياثي«  النفي�س  كتابه  يف  اجلويني«  احلرمني 

ا�صرتاط  يف  قويل  فهذا   ( فقال:  اخل�صومات،  يف  الف�صل  حني  املو�صوع  لقا�صي 

الجتهاد يف الذي يت�ضدى لف�ضل اخل�ضومات بني العباد، ولئن عد الفقهاء ذلك من 

املظنونات، فل�صت اأعرف خالفا بني امل�صلمني، اأن ال�رشط اأن يكون امل�صتناب لف�صل 

الأكيا�س،  من  معدودا  النا�س،  رعاع  عن  متميزا  فطنا  واحلكومات  اخل�صومات 

االإع�صال،  ملوقع  ويتفطن  اإليه على حقيقتها،  املرفوعة  الواقعة  يفهم  اأن  بد  وال 

ومو�ضع ال�ضوؤال، وحمل االإ�صكال منها، فاإذا مل يفهم الواقعة فكيف يفر�س نفوذ 

حكمه فيها )4) . (.

6- لكن اجتهاد قا�صي الدعوى وابتكاراته يف اأ�صول ال�صياغة الق�صائية، ال تظهر 

بيناته، وال تبني اأثاره، وال تت�صح معامله، اإال حينما يقول كلمة احلق يف واقعة النزاع، 

وف�صل اخلطاب يف مو�صوع الق�صية؛ في�صوغ حكمه الق�صائي �صياغة مبدعة، ويكتبه 

راق،  بخطاب حجاجي  اجتهاديا،  تدوينا  ويدونه  رائعا،  ويحرره حتريرا  متقنة،  كتابة 

وترتيب  منطقي،  وتوازن  تراكيبية،  بلغة  عنه  يعرب  حمبوك،  وحوار  م�صبوك،  وتناظر 

الربهان  مبوازنة  وحجاج  باحلجة،  احلجة  مبقارنة  وج��دال  وان�صجام،  وات�صاق  فني، 
لبن  دم�سق،  مدينة  تاريخ   ،17 �س   ،34 اجلوزية، �س  قيم  لبن  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  الطرق احلكمية يف   (4(

ع�ساكر، ج10، �س30.
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بالربهان، يف�صح عن فهم بالغ لواقعات الدعوى املنتجة، وطلبات خ�صومها، ويكيفها 

دالئل  وتدافع  اجلوهرية،  التحاججية  اعرتا�صاتهم  فيورد  ال�صليم،  القانوين  التكييف 

بيناتهم املوؤثرة، ويرد عليها مبا ينا�صبها من ا�صتدالل حتاججي ي�صل�صل �صلم احلجج نوعا 

وكّما، وي�صع املبادئ الق�صائية التي ا�صتقر عليها العمل حينا من الزمان، وينزلها على 

مقررا  �صل�س  ق�صائي  اأ�صلوب  يف  بينهما  وميازج  حدوثه،  متام  بعد  فيها  املنتج  الواقع 

من  لي�صل  وقوعها،  اكتمال  بعد  الواقعة  اآثار  اخل�صوم  من  تلحقه  ملن  القانوين  املركز 

اإلى حكم �صحيح،  هذه احليثيات التحاججية املتمثلة يف االأ�صانيد القانونية والواقعية 

وق�صاء ف�صيح، يعرب عن النتيجة احلجاجية النهائية.

7- وقد اأ�صاد فقهاء ال�رشع االإجرائي االإ�صالمي �رشح احلكم الق�صائي على فكرة 

اخلطاب احلجاجي، باعتباره مناظرة حوارية حتاججية �صيقة، جتريها حمكمة املو�صوع 

واعرتا�صاتهم،  ادعاءاتهم  فيه  ت�صتعر�س  وب�صرية،  ب�رش  عن  الدعوى  خ�صوم  مع 

خالل  من  باحل�صنى،  فيها  وجتادلهم  وم�صتنداتهم،  ودفوعهم  وحتاججهم،  وتناظراتهم 

يف  الواقعة  حمل  االدع���اءات  هذه  على  وتطبيقها  الت�رشيعية،  الن�صو�س  مثمرات 

الدعوى؛ اإذ اإن ال�رشع االإ�صالمي منذ اأكرث من خم�صة ع�رش قرنا ابتكر قاعدة ت�رشيعية 

من اأ�صول الفقه االإجرائي االإ�صالمي، �صبق بها فقهاء ال�رشع االإجرائي الغربي، �صاغ 

بنيان  اأن  مبينا  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  االإ�صالم،  ر�صول  الق�صائي  الت�رشيعي  حمتواها 

الق�صاء م�صيد على اأ�ضول ال�ضتدلل احلجاجي، اإذ قال �صلى اهلل عليه و�صلم خل�صوم 

الدعوى اأمامه حني ترافعوا اإليه: )اإمنا اأنا ب�ضر مثلكم، تخت�ضمون اإيل، ولعل بع�ضكم 

اأن يكون اأحلن بحجته، فاأق�ضي له بنحو ما اأ�ضمع، فمن ق�ضيت له من حق اأخيه 
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�ضيئا فال ياأخذه، فاإمنا اأقطع له قطعة من النار))).(؛ كما اأكد هذه القاعدة الت�رشيعية 

الق�صائية، ر�صول االإ�صالم، �صلى اهلل عليه و�صلم، لعلي بن اأبي طالب، ر�صي اهلل عنه، 

اأن  له  اأق�صية املكلفني وخ�صوماتهم، واأو�صح  ليف�صل يف  اليمن  اإلى  بعثه قا�صيا  حينما 

احلكم الق�صائي مبنية اأعمدته على فكرة حتاجج اخل�ضوم بني يديه يف واقعة الدعوى، 

فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: ) اإذا جل�س بني يديك اخل�ضمان فال تق�س حتى ت�ضمع 

كالم الآخر، كما �ضمعت من الأول، فاإنه اأحرى اأن يتبني لك الق�ضاء)6).(.

ما عر�س اخل�صوم دعواهم على  اإذا  اأنه  العام،  االإجرائي  الفقه  املقرر يف  8- ومن   

قا�صي املو�صوع عر�صا �صليما، وجب عليه اأن يتق�صى حكم ال�رشع �صدقا وعدال يف مثار 

باأن  ذلك  اأنزعتهم؛  اأق�صيتهم، وف�صل اخلطاب يف  كلمة احلق يف  ويقول  بينهم،  اخللف 

قا�صي الدعوى ملزم باحلكم يف هذه اخل�صومة الق�صائية، واإجابة اخل�ضوم عن مطالبهم، 

الأنه ينت�صب حكما فا�صال يف نزاعهم؛ فاحلكم الق�صائي هو جواب حمكمة املو�ضوع عن 

قا�صي  ي�صل  كيف  لكن  الدعوى؛  يف  الطلب  حمل  فيه  املتنازع  احلق  يف  اخل�ضوم  �ضوؤال 

الدعوى اإلى هذا اجلواب الق�صائي ال�صحيح، وي�صنع حيثيات حكم فني راق، ويكتب 

تواجه  التي  الق�صائية  امل�صكالت  اأعقد  من  االأمر  هذا  باأن  ذلك  ال�صديد؛  منطوقه  اأ�صباب 

قا�صي املو�صوع، وتعكر �صفاء فكره؛ ف�صياغة احلكم الق�صائي ي�صبقه عمل ذهني معقد 

امل�صالك من قا�صي الدعوى، فهو ال يبداأ يف حترير اأ�صباب ق�صائه، وت�صويد حيثيات حكمه، 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، يف كتاب الأحكام، يف باب الق�ساء يف كثري املال وقليله، حديث رقم )76)،   (((
ج6، �س 7)6)؛ واأخرجه ابن ماجة يف �سننه، يف كتاب الأحكام، يف باب ق�سية احلاكم ل حتل حراما ول 

حترم حالل، حديث رقم 317) و 318)، ج)، �س 777
اأخرجه الرتمذي يف �سننه، يف كتاب الأحكام، يف باب ما جاء يف القا�سي ل يق�سي بني اخل�سمني حتى   (6(

ي�سمع كالمهما، حديث رقم 1331، ج3، �س 618
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وتدوين تعليالت راأيه، اإال اإذا انطبعت يف عقله �صورة وا�صحة من معامل خطاب الدعوى 

احلجاجي، �صواء اأكان الواقع منها اأم القانون، وات�صل علمه الوا�صع بكل ما يقرب اإليها 

اإلى  واطماأن  فيها،  للف�صل  يديه  بني  �صوقها  على  ا�صتوائها  اإلى  واآن�س  املنتج،  واقعها  من 

ا�صتقامتها بني يديه للحكم فيها، بعد اأن اأف�صح �صدره الرحب الأطراف اخل�صومة ال�صتيفاء 

دفوعهم التحاججية ودفاعهم، ومكنهم من تقدمي اأدلتهم الدامغة، وبراهينهم ال�صاطعة.

دوما،  املو�صوع  قا�صي  عنها  ُي�صاأل  التي  واأعقدها  الفنية  االأ�صئلة  اأدق  ومن   -9

الق�ضائي  بنيان حكمه  ي�ضوغ  كيف  هو:  اأنديتهم،  املكلفني يف  مثار جدال  وتكون 

منزلة  اخل�ضوم  من  املكلفني  قلوب  يف  ق�ضاءه  وينزل  مبتكرة،  مبدعة  �ضياغة 

 - وال�صواب  احلقيقة  عنوان  هو  الذي   - الحرتام،  مكانة  نفو�ضهم  ويف  التقدير، 

ويعطي كل ذي حق حقه، ويفهم واقع الدعوى املنتج، ويتعقله، وي�صتنبطه من الواقع 

املختلط، وي�صتبعد الطردي منه، وينزل حكم ال�رشع عليه، اإنزاال �صحيحا لطيفا، بعد 

اأن ي�ضتعر�س معطيات الوقائع التي عر�صها اخل�صمني، وي�ضتوعب طلباتهما املتدافعة 

املتنافرة، وُيحِكَم الرد على دفوعهما التحاججية ودفاعاتهما، ويفر�س بعد ذلك راأيه من 

خالل احليثيات الق�صائية من االأ�صانيد القانونية والواقعية، م�صتخل�صا احلجج التي يبني 

عليها راأيه ا�صتخال�صا �صائغا، و�صوال اإلى النتيجة النهائية، اإذ ل بد من و�ضيلة فنية، 

وطريقة منطقية، تعتمد اأ�صول اللغة الق�صائية احلجاجية، تعني قا�صي املو�صوع على 

اأن يحكم بني اخل�صوم املتنازعني يف الدعوى بف�صل اخلطاب، عن فهم متني، ويقني 

قوي، وراأي ثاقب، وحجة دامغة، واأدلة ثابتة، يف مثار اخللف الوا�صع املحتدم بينهم، 

وي�صخ�صه الت�صخي�س القانوين ال�صليم عن علم را�صخ، وفكر عميق. 
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10- ومن امل�صلم به، اأنه ي�صود �صياغة املحكمة لبنية حيثيات ق�صائها يف مو�صوع 

الدعوى، مرحلة عقلية فنية غري م�ضاهدة، وعملية ذهنية منطقية غري مرئية، 

وجهدا  املو�صوع،  قا�صي  من  عاليا  اجتهادا  يقت�صي  ال�رشع،  ق�صاة  جهابذة  ابتكرها 

عمليا دقيقا منه، ال تبني يف م�صّودة احلكم الق�صائي ب�صورة وا�صحة، يجتهد القا�صي 

يف اإجنازها يف ذهنه، وو�صعها يف عقله، دون اأن تظهر جليا مراحل خطواتها يف عنا�رش 

املنتجة  الوقائع  تنقل  وتعليالته؛  اأ�صبابه  تظهر يف  اآثارها  كانت  واإن  الق�صائي،  احلكم 

االإجناز  حيز  اإلى  االإبداعي  التفكري  حيز  ومن  احلركة،  حالة  اإلى  ال�صكون  حالة  من 

»التكييف   : وتنظيمها، ه�ي مرحلة  املنتجة  الوقائع  بت�صفية هذه  ال�صياغي، وتقوم 

الق�صاء  اأ�صول  من  را�صخا  واأ�صال  الق�صائي،  احلكم  من  كالقلب  اأعترب  الق�ضائي« 

العملية، ارتقى من كونه فنا يف بداية �صياغة فكرته الفنية الفقهية، حتى اأ�صبح علما 

له اأ�صوله وقواعده، قائما بذاته يف الفقه، ا�صطلح عليه الرا�صخون من فقهاء املذاهب 

الفقهية الثمانية وق�صاتها با�صطالح »حتقيق املناط«، يعاون معاونة كبرية على ت�صبيب 

بنية احلكم الق�صائي، وت�صبيب عنا�رشه القانونية والواقعية، الأنه ي�صبق التحييث اأي 

كتابة قا�صي املو�صوع حليثيات حكمه، التكييف، وهو توخي اأحكام ال�رشع املجرد 

يف حا�صل فهم الواقع املنتج يف الق�صية املعرو�صة على حمكمة املو�صوع، باإعطائها 

و�صفها ال�صحيح، واإ�صباغ التكييف ال�صليم عليها، با�صتنباط قا�صي املو�صوع حقيقة 

ما وقع باالأدلة حتى يحيط بها علما تاما، اأي العلم مبا وقع، ثم احلكم فيها مبا يجب؛ 

فقد بني ذلك الفقيه املحقق »ابن قيم اجلوزية« يف كتابه النفي�س » الطرق احلكمية 

يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية« عن هذا الفهم الق�صائي، فقال: )فها هنا نوعان من الفهم: ال 
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بد للحاكم منهما: فقه يف اأحكام احلوادث الكلية، وفقه يف نف�س الواقع، واأحوال 

النا�س، مييز بني ال�صادق والكاذب، واملحق واملبطل، ثم يطابق بني هذا وهذا، فيعطي 

الواقع حكمه من الواجب، وال يجعل الواجب خمالفاً للواقع)7). (؛ وال �صيما، واأن 

هو  اخل�صوم،  بني  النزاع  واقعة  يف  الدعوى  قا�صي  ي�صدره  الذي  الق�صائي  احلكم 

كال�ضهم متى خرج من القو�س مل َيُكن ُيِكُن رده اإليه؛ اأو كالطلقة من البندقية 

متى خرجت مل ي�ضتطع اإرجاعها اإلى فوهتها)8).

نظم  يف  املعهود  الفقهي  التنظري  يف  الق�صائي  احلكم  عنا�رش  واإن  ه��ذا،   -11

املو�صوع  حمكمة  ت�ضتخل�ضها  منتجة  واقعات  من  ترتكب  الق�صائية،  االإج��راءات 

الأن  وم�صتنداتها،  الدعوى  حمل  الواقعة  اأوراق  من  اأ�صله  له  مما  �صائغا،  ا�صتخال�صا 

تثبت،  ال  متغرية  جتمد،  ال  مرنة  تَ�صُكن،  ال  متحركة  خ�صومة  الق�ضائية،  اخل�صومة 

ت�صيق تارة، وتت�صع تارة اأخرى، فيها من مقال املدعي، وطلباته االأ�صلية، واالحتياطية، 

التدخل  وطرق  هجومهما،  و�صائل  ومن  العار�صة،  عليه  املدعى  وطلبات  واالإ�صافية، 

واالإدخال، واألوان الدفوع والدفاع، واأنواع االأدلة، واأق�صام البينات، جتادل اخل�صوم 

يف قبولها، و�صحتها، وحجيتها، ودالالتها؛ وتقرير ق�ضائي منطقي بالن�صبة للواقعات 

على  منزلة  الت�رشيعية  الن�صو�س  ت�صانده  الدعوى،  يف  الطلب  حمل  فيها  املتنازع 

احليثيات الق�ضائية التي هي عبارة عن االأ�صانيد  هذه الواقعات املنتجة، تتكّون من 

القانونية والواقعية املتمازجة معا، ونتيجة نهائية لزمة مبنطوق وا�ضح، وهي خطاب 

الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، لبن قيم اجلوزية، �س 4.  (7(
ر : يف نظرية التكييف الق�سائي، بحثنا : اأ�سول التكييف الق�سائي العامة يف الفقه الإ�سالمي، �س 108،   (8(

جملة الق�سائية، العدد الثامن، حمرم )143، الريا�س.



52

مكانة احلجاج يف �ضياغة الأحكام الق�ضائية

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

هذا  من  انطالقا  فاإنه  وعليه،  النواهي؛  اأو  االأوام��ر  من  عك�صه،  اأو  عليه  املدعى  اإلزام 

التحليل النظري الفني املجرد، فاإن درا�صة اآليات كتابة احلكم الق�صائي وت�صبيبه يف الفقه 

االإجرائي العتيد، ال تعدو اإال اأن تكون درا�صة جتريدية الأحكام نظرية احلكم الق�صائي 

العامة، وما اإليها.

الق�صائي،  احلكم  حتبري  ملنهج  الفنية  العملية  ت�صوير  يف  النظري  املنهج  لكن   -12

االختزال  من  كبريا  قدرا  يت�صمن  عنا�رشه،  كتابة  كيفياته، وخطوات  تدوين  ومراحل 

الفقهي، والتجريد النظري، يبعد من الواقع التطبيقي، وي�رشد عن احلقيقة امل�صخ�صة، 

كان  ولئن  الق�صائي  فاحلكم  االأحيان؛  معظم  يف  العملية  الق�صائية  املمار�صة  تك�صفه  ما 

يحتوي يف جتريده الفني، على واقعات، وحيثيات، ومنطوق، فاإنه يجب اأن ي�صاغ 

اخل�صوم  قدمها  التي  كلها  باحلجج  املو�صوع  حمكمة  تب�ضر  مر�صومة،  منهجية  بخطة 

بني يديها، بعد اأن تقت�صد يف بيان الواقعات حمل الطلب الق�صائي يف الدعوى، التي 

األقاها اخل�صوم بني يديها، تكون فيها املحكمة كالقا�س يروي احلكاية، تعر�س خلال�صة 

مقال املدعي يف �صحيفته مع طلباته، وتوجز طلبات املدعي عليه يف جوابه عنها، مع 

ح�ضن تقرير املبادئ الق�صائية التي ت�رشع قواعد عامة تنزلها حمكمة املو�صوع على هذا 

لته من اأوراق الدعوى وم�صتنداتها، بعد ا�صتبعاد الطردي منه،  الواقع املنتج التي ح�صّ

ووجوب التقاط املنا�صب بني االأدلة و�صياقاتها اال�صتداللية احلجاجية يف اأبهى حلتها، ثم 

ترتيب الأق�ضام بني هذه امل�صائل، فتهياأ حيثيات الق�صاء القانونية والواقعية بطريقة فنية 

منطقية حمكمة، وتكتب يف اأ�صلوب متني، كال�صعر يف ق�صيدة النرث، اأو كالف�صيف�صاء يف 

�صقف البيت، وجيزا يف واقعاته، وا�صحا يف طلباته، جليا يف اإيراد الدفاع والدفوع، 
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متنا�صقا يف االأجزاء، متنا�صبا يف املفردات، معربا عن تطلعات اخل�صوم، وا�صتدالالتهم 

التحجاجية حني �صياغة القواعد االجتهادية، يحيط باالأ�صانيد احلجاجية املت�صاندة التي 

بني عليها احلكم، وبراهينه املنتجة فيه، �صواء من حيث الواقع، اأم من حيث ال�رشع، 

ت�ص�اد،  اأو  تعاك�س  اأو  اإبهام،  اأو  غمو�س  يعرتيه  ال  مف�صل،  جلي  بيان  يف  ي�صاغ  واأن 

مرماه،  اإدراك  على  الوقوف  يت�صنى  حتى  تناق�س،  اأو  تخاذل  اأو  ق�صور،  اأو  ف�صاد  اأو 

حجاجي  معنى  من  القا�صي  ينتقل  فيه؛  حكم  ما  وتعليالت  به،  ق�صى  ما  وم�صوغات 

اأدق،  منطقية  فكرة  اإلى  دقيقة  منطقية  فكرة  اأو�صح، ومن  اإل��ى معنى حجاجي  وا�صح 

ومنتهيا اإلى حتليل را�صخ، وا�صتنباط عميق؛ يعرب من الواقعات املنتجة التي اأقام اخل�صم 

الدليل عليها وفقا لطلباته، اإلى احليثيات املرتبطة باالأ�صانيد القانونية والواقعية املمتزجة 

معا، وما يت�صل بها من مواجهة الدفوع والدفاع التي يلقيها اخل�صوم بني يديه، لي�صل 

اإلى النتيجة النهائية.

13- وعليه، فاإن عملية �صياغة احلكم الق�صائي يف الفقه االإجرائي �صياغة تامة راقية، 

من اأدق امل�صائل الفنية واأ�صعبها التي تقلق قا�ضي الدعوى يف فكره قلقا �صديدا، ويتفاعل 

معها بكل جوارحه، مكر�صا طاقاته العقلية والبدنية، حينما يخلو بنف�صه، بعد �صماع كالم 

اخل�صوم، منعكفا على در�س معطيات الدعوى، لي�صتخل�س راأيا يحكم فيه، وي�صتنبط قناعة 

يق�صي بها، لتدوين حيثيات ق�صائه، وت�صويد اأ�صباب حكمه، وحتبري تعليالت راأيه، بعد 

فح�صه الأوراقها، واإمعان النظر يف م�صتنداتها؛ فلي�س االأمر يف ظاهره، ق�صاء ميكانيكيا، 

اأو حكما اآليا، يلقيه قا�صي املو�صوع بني يدي اخل�صوم يف الدعوى اإلقاء �صطحيا، مبجرد 

اأن يعر�س اخل�صوم عليه نزاعهم احلجاجي، ولو ا�صتقامت اأمامه الدعوى �صحيحة خالية 
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اأطرافها املختلفني،  التحاجج الفكري املحتدم بني  اإلى  اإنه تنازع ي�صل  اإذ  من الف�صاد؛ 

فيها من اخلطاب احلجاجي ما يعقد �صدور احلكم الق�صائي فيها، وي�صعب مهمة قا�صي 

الدعوى يف االجتهاد العميق يف و�صع احليثيات الدقيقة، للو�صول اإلى ق�صاء عادل يقنع 

طريف النزاع، اإن مل ير�صهما جميعا؛ لكنه منوال حكم ق�ضائي، حقيقته �صورة ذهنية 

خمتزلة جمردة يف عقلية قا�صي املو�صوع ووجدانه، ملجموعة من عنا�رش حتبري ق�صائه، 

وتعالقها بع�صها ببع�س، تقود اإلى ح�صن الربهنة واال�صتدالل، وجمال التق�صيم والرتتيب، 

وما  الق�صائي،  احلكم  حيثيات  يف  وتنظيمه  احلجاجي  اخلطاب  تق�صيم  عظم  قدر  وعلى 

اأدلة حجاجية  يت�صمنه من  الدعوى، وما  يحتويه من مبادئ ق�صائية، وفهم عميق لواقع 

مت�صاندة، يكمن قدر هذا الق�صاء. 

14- ومن املعلوم، اأنه ولئن كان فقه الق�صاء االإجرائي قد ولج باب نظرية االأحكام 

قواعد  وو�صع  اأركانها،  ا�صتنباط  خالل  من  نظريا،  الفنية  عملياته  بدر�ص  الق�صائية، 

الإ�صدارها، و�رشوط �صحتها، وبيان اأوجه عيوبها، ثم تطور عمليا بالتطبيق، حتى عني 

بو�صع حيثياتها، وحترير مدوناتها، و�صياغة اأ�صبابها، واإجادة تعليالتها، و�صناعة لغتها؛ 

لكن هذا االإنتاج الفني �صواء اأكان منه النظري اأم التطبيقي، مل يتجاوز درا�صة كتابة احلكم 

الق�صائي ولغته، معتمدة على التحليل الفني املجرد املتعارف عليه يف الفقه الق�صائي 

الق�صائية وتطبيقها  القاعدة  املنتجة يف الدعوى، وابتكار  للوقائع  اإيجاز  التطبيقي، من 

على فهم الواقع املنتج، ثم النطق بهذا الق�صاء؛ لكنه مل يدر�س �صناعة االأحكام الق�صائية 

من خالل نظريات اخلطاب احلجاجي التي تعتمد عن�رش الواقع وعن�رش القانون �صندا 

مرتكزا على  �صناعة حتاججية،  وي�صنعه  املو�صوع حكمه،  قا�صي  ي�صوغ  لها، وكيف 
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اأ�صا�س مكني من نظريات اال�صتدالل احلجاجي، التي تعترب احلجاج جن�صا متميزا من 

انطالقا من جمموعة من  اإقناعي،  اأنواع اخلطاب، وتكوين عملية فكرية ذات مق�صد 

التحاجج، تدل على امل�صاركة التفاعلية بني اخل�صوم يف تقدمي البينات، ومقابلة احلجة 

باحلجة، اأي اأنها ن�صاط ق�صائي تناظري ينطلق من مقدمات وفقا ملنهجية معينة، وترتيب 

حمدد، ق�صد الو�صول اإلى نتائج، جتعل من حكمنا على ال�صيء حكما مطابقا للحقيقة 

يف االأغلب؛ ومما حجب فقه الق�صاء عن در�س هذه املرحلة التطبيقية املهمة در�صا عميقا، 

اأنها مرحلة فنية ال يجيد �صناعتها اإال من مار�س مهمة الق�صاء، وي�صعب على غري املتمرن 

على هذه ال�صنعة التطبيقية اأن يعرب عنها باجتهاد را�صخ، يبتكر القواعد التطبيقية لعملية 

�صياغة االأحكام الق�صائية من خالل نظرية اخلطاب احلجاجي، الأنها عملية مركبة تركيبا 

واالختيار،  واملواءمة،  واملوازنة،  والرد،  والتحليل،  والفهم،  اال�صتق�صاء،  من  معقدا 

والتاأ�صيل، والتطبيق، يخرج من ذلك الرتكيب والتحليل ح�صيلة ق�صائية جمتمعة، ذلك 

باأن �صناعة احلكم الق�صائي ح�صان طليق ال ميلك عنانها �صوى فار�صها قا�صي املو�صوع، 

بع�س  غري  وجنابتها؛  اأ�صالتها،  ويعرف  فرو�صتها،  ويقدر  �صهوتها،  امتطاء  يتقن  الذي 

الدرا�صات النفي�صة التي وجلت هذا امل�صمار؛ ومن الدرا�صات املنهجية املعمقة، درا�صة 

راقية  علمية  ر�صالة  وهي  القانوين«  اخلطاب  يف  »احلجاج  الناجح  عزالدين  الدكتور 

للح�صول على درجة الدكتوراه، ا�صتطاع الدكتور الناجح اأن ي�صق فيها ع�صا الت�صيار، 

بالرغم من عدم تخ�ص�صه الق�صائي الدقيق، تعلمنا منها علما جما)9).
ل نن�سى اأن ن�سري اإلى وجود بع�س الدرا�سات التطبيقية النف�سية يف كيفية حترير الأحكام الق�سائية، ومنها: اأفكار   (9(
حول �سياغة الأحكام الق�سائية، للدكتور عبدالوهاب الع�سماوي، جملة الق�ساة، املجلد الأول، يناير - يونيو 1986، 
م�ضر، و�ضناعة احلكم املدين، للقا�ضي عبدالعزيز فتحاوي، املعهد العايل للق�ضاء، الرباط، واأ�ضول اللغة الق�ضائية، 

للدكتور اأ�سرف توفيق، املجلة القانونية والق�سائية، العدد الثاين، ال�سنة ال�ساد�سة، دي�سمرب 010)، الدوحة.
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�صياغة  يف  الع�رشية  احلجاج  نظريات  من  ا�صتفادة  اأميا  ن�صتفيد  اأن  نريد  اإننا   -15

الذي  اخلطابي  اال�صتدالل  فعالية  بدرا�صة  يهتم  احلجاج  هذا  الأن  الق�صائية،  االأحكام 

يق�صد االإفهام واالإقناع؛ فاحلجاج الق�صائي: فن الإقناع، ولي�س فن اال�صتعرا�س، وهو 

بناء فني مت�صق املعاين واملباين؛ لكن بناوؤه يتعالق به ثالثة ق�صود : ق�ضد الدعاء باملقال 

الذي يخت�س به املدعي املحاِجج، ويعر�س راأيه لبيان مركزه، ويعتقد �صدق ما يدعيه، 

حقوق  اأجل  من  هو  الذي  العرتا�س  وق�ضد  له؛  اإثباتا  عليه  احلجاجية  االأدلة  ويقيم 

جمردا  منعا  اأكان  �صواء  حقه،  يف  وقدحا  املدعي  حلق  اإبطاال  املحاَجج،  عليه  املدعى 

اأو م�صتندا، اأم نق�صا اإجماليا اأو مف�صال، اأم معار�صة معللة اأو مدللة؛ وق�ضد التقومي 

من قا�صي مو�صوع الدعوى الذي انت�صب لينظر بقلبه وعقله يف االدعاء واالعرتا�س 

حتقيقا وتقوميا، وليقول كلمة احلق، ويف�صل بني املحاِجج واملحاَجج، وي�صل اإلى النتيجة 

النهائية التي جتاوب عن اأ�صئلة اخل�صوم يف الدعوى. 

غرميه،  مزاعم  واإبطال  ادعائه،  على  الربهنة  يحاول  اخل�صمني  من  كال  اإن   -16

امل�صاألة وحججها،  بعر�س  الإثبات،  اإ�صرتاتيجيات  له  فاحلجاج  مناظره؛  اأدلة  ودح�س 

واإ�صرتاتيجيات النفي، بدح�س حجج اخل�صم، واإظهار �صعفها، وعر�س حجج م�صاد، 

الركني  وركنه  احلجاج،  ذلك  اأ�صا�س  الأن  احلجج؛  تلك  بني  ال�ضجال  واإ�صرتاتيجيات 

الدعوى  نقي�س  املنتج  الدليل  اخل�صم  اإقامة  وهي  اخل�صوم،  بني  تف�صل  التي  احلجة 

التي ا�صتدل عليها خ�صمه، واأثبتها بدليله، ب�صحة مقدماته، وب�صالمته من االعرتا�س، 

اال�صتنباطي  كاال�صتدالل  منطقية  حججا  فتكون  عنه،  نفيه  اأو  اأمر  اإثبات  دليل  هي  اأي 

اأو حججا واقعية كال�صهادة على حدوث �صيء؛ فلي�ضت احلجة حتكما  اال�صتنتاجي، 
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�ضرفا يف الدعوى، يطلبه قا�ضي املو�ضوع من اخل�ضوم اإقامتها، تدليال على �ضدق 

ما يدعون يف الواقعة حمل الطلب الق�ضائي، واإمنا احلجة لتف�ضل املحكمة بها بني 

اأ�ضهل من الدعوى املجردة  مقال املتداعيني املتنازعني يف احلق، واإل فاإنه ل �ضيء 

اأن  نحاول  الفني،  الت�صور احلجاجي  قوامها؛ ومن هذا  وت�ضند  بال حجة تقيمها، 

الأنها  و�صياغته،  الق�صائي  احلكم  بنية  يف  الفنية  واإ�صرتاتيجياته  احلجاج  ملكانة  نعر�س 

اأفكار، وتزيد يف درجة  الت�صليم مبا يعر�س عليه من  اإلى  بالذهن  اآليات خطاب توؤدي 

الت�صليم، وكيف تت�صكل فيه االآليات احلجاجية ؟
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) ثانيًا (
عنا�ضر �ضياغة احلكم الق�ضائي

17- اإن بنية �صناعة احلكم الق�صائي تقوم على عن�ضرين فنيني مهمني، هما: فهم 

الق�صائي: ثمرة لعملية  اإذ احلكم  املنتج،  الواقع  الواجب يف هذا  وفهم  املنتج،  الواقع 

التكييف الق�صائي التي جتريها حمكمة املو�صوع يف ذهنها لهذا الواقع، لت�صل بعد ذلك 

بحيثياتها من االأ�صانيد القانونية والواقعية اإلى النتيجة النهائية، وهو املنطوق ال�صديد، 

كما عرب عن ذلك الفقيه »ابن قيم اجلوزية« فقال: )وال يتمكن احلاكم من احلكم باحل�ق 

اإال بنوعني من الفهم، اأحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، وا�صتنباط علم حقيقة ما وقع 

بالقرائن، واالأمارات، والعالمات، حتى يحيط به علما. والنوع الثاين: فهم الواجب 

لكن  »ال�ضمائلي«  الفقيه  �صاغه  الذي  نف�صه  الق�صائي  املعنى  وهو  .(؛   (10( الواقع  يف 

ح�ضم  على  يعجل  ال  اأن  غريه،  اأو  قا�صيا  احلاكم  )فعلى  فقال:  راقية،  اأدبية  بعبارات 

الدعوى، حتى يحقق اأمر اخل�صم، ويدرك املغزى كما ينبغي، فاإن هذا مما يجب على 

احلاكم الرتيث فيه، حتى ينجلي ال�ضر املغطى منه)11) .(؛ وهي األفاظ الفقيه املالكي 

»ابن خلدون« نف�صها، لكن باإيجاز لغوي دقيق، وعبارات فقهية نفي�صة، ي�صح اعتبارها 

قاعدة ق�صائية كلية، اإذ ق����ال: )فلي�ضتح�ضر - القا�ضي - حكم تلك الواقعة، ثم 

ينّقح الواقعة، ثم يطبق العدل على ما ينقح له))1). (.
اإعالم املوقعني، ج1، �س 87، 88.  (10(

هدي الفاروق، ل�سامل بن حمود ال�ساملي، �س 87 و 88.  (11(
مزيل املالم، البن خلدون، �ص )11.  (1((
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18- و�صياغة اأجزاء احلكم الق�صائي باالعتماد على هاذين العن�رشين، متر بحلقات 

الق�صائية  ال�صياغة  يف  ترى  ال  قد  الدعوى،  قا�صي  ذهن  يف  متداخلة  مت�ضلة  فنية 

احلجاجية روؤية وا�صحة، يلب�س احلكم الق�صائي فيها لبو�صا جديدا، لكن القارئ يتلم�س 

حقيقتها اأثناء مطالعته للحكم الق�صائي، حتقق له ان�صجام ن�صيجه، ومتا�صك بنيته الكلية، 

يكون فيها كالنخلة البا�صقة، اأ�صلها ثابت، وفرعها يف ال�صماء؛ تنتقل من مرحلة �ضرد 

االأحداث  من  تتكون  القاعدة،  اأ�ضا�س  باعتبارها  الواقعات وحكايتها،  معطيات 

التي  الق�ضائية  احليثيات  مرحلة  وهي  اجلذع،  اإلى  وتعرب  والطلبات،  وامل�صتندات 

على  والرد  املنتجة،  الوقائع  تكييف  خالل  من  والواقعية،  القانونية  االأ�صانيد  تت�صمن 

الدفوع االإجرائية واملو�صوعية، ودفاع اخل�صوم اجلوهري الذي يتغري فيها وجه الراأي 

اإلى  بعد ذلك  الدفاع، وتتوجه  اإلى هذا  الدعوى، لو مل تب�رش حمكمة املو�صوع  يف 

الثمرة يف الراأ�س وهو املنطوق.

احلكم  ديباجة  بعد و�صع  ال�صياغة -  مراحل  املو�صوع يف  وت�رشع حمكمة   -19

ل�صريورة  املوجه  باعتبارها  وبدئها،  الدعوى  وقائع  افتتاح  مبرحلة   - وفاحتته  الق�صائي 

املبتداأة،  الرئي�صة  ونواته  فيه،  ال�صلب  الع�صب  وهي  احلجاجي،  الق�صائي  احلكم 

�صحتها،  يعتقد  التي  مقاله  يف  املدعي  وقائع  حلجاج  فيها  املو�صوع  حمكمة  تعر�س 

املواجهة  تليها مرحلة  مبينة مو�صوعه و�صببه، وبراهينه، وطلباته،  بت�صديقه،  ويطالبها 

احلجاجية، وفيها تعمد املحكمة اإلى ا�صتعرا�س حجاج املدعى عليه ووقائعه االعرتا�صية 

بني  هناك حلقة و�صل مندجمة  تكون  ثم  بها �صدق دعوى خ�صمه؛  يناه�س  بجوابه، 

هاتني املرحلتني، هي مرحلة تدليل التحاجج العرتا�ضي، التي يتفاعل فيها اخل�صوم 
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تقوميا مع تعدد االأدلة وت�صاندها على املقال واجلواب، من حيث نوع البينات، وكمية 

امل�صتندات، وتراتب احلجج، وقوة داللة الرباهني، ادعاًء واعرتا�صا، وهجوما ودفاعا، 

االأدل��ة،  هذه  بتقومي  املو�صوع  حمكمة  مطالبني  ومعار�صة،  ونق�صا  واإبطاال،  ومنعا 

و�ضع  اإلى املرحلة الق�صائية الفنية املهمة بحلقة  وبيان فا�صدها من �صحيحها؛ ثم ت�صل 

اإحكام  مع  التقويي،  احلجاج  تدليل  مرحلة  وهي  والواقعية،  القانونية  احليثيات 

ت�صبقها  اجلوهري،  الدفاع  اإلى  وااللتفات  واملو�صوعية،  االإجرائية  الدفوع  على  الرد 

يف اأذهان حمكمة املو�صوع عملية التكييف الق�ضائي؛ ثم تختتم هذه املرحلة بحلقة 

املنطوق الذي هو خال�صة ما �صّودته املحكمة يف اأ�صبابها؛ وهذا االأمر يكون ابتكاره كله 

من حمكمة املو�صوع با�صتدالل حجاجي حواري على فكرها، فيما عر�صه املدعي يف 

اأدلة وبراهني، وما نق�صاه من  اأقاماه من  مقاله، وما رد عليه املدعى عليه بجوابه، وما 

حجج وم�صتندات؛ وال جتري �ضناعة احلكم الق�ضائي مب�صتوى واحد، وال يتجه وجهة 

االإقبال واالإدبار،  تتجاذبها حوار وتناظر بني  بل  اأفقي م�صتقيم جامد،  معينة، يف خط 

حتى ي�صل قا�صي الدعوى اإلى حكم ق�صائي حجاجي، يجري عرب حلقات متداخلة، 

وقنوات متعددة، وم�صالك خمتلفة، تتنوع فيها االأ�صاليب واالإجراءات، وتتعدد فيها 

االأدلة وتت�صاند، وتتقاطع يف احلجة وامل�صتوى، فيها من االإثبات واالإنكار، والت�صديق 

والتكذيب، والت�صليم والرف�س. 

20- هذا، واإن قا�صي الدعوى يجب اأن يتوخى اأثناء �صياغة هيكل احلكم الق�صائي 

يف عنا�رشه املتداخلة، وتق�صيماته املختلفة، واأجزائه املتعددة، معايري منهجية فنية، 

ليكون الق�صاء �صويا على �رشاط م�صتقيم، ال ي�صل عن جادة ال�صواب، ت�صرب اأغواره 
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بب�ضر احلجة، من حيث التقاط املنا�صبة بني احلجة، و�صياق  وفقا حلقائقه، التي تت�صم 

وقراءته  للحكم،  املتلقي  على  ال�صبيل  ت�صد  حتى  املثلى،  �صورتها  يف  بها  اال�صتدالل 

الأجزائه املتنا�صقة، فال يح�صل على ثغرة ينفذ بها اإلى ا�صت�صعاف اال�صتدالل احلجاجي، 

القاعدة  حيثيات  عبارة  جمال  يتنا�صى  اأن  دون  اأق�ضامه،  ترتيب  ح�ضن  ذلك  بعد  ثم 

الق�صائية التي ت�صوغها حمكمة املو�صوع من الن�صو�س الت�رشيعية، وتطبيقات الوقائع 

املعايري  هذه  وجود  على  ويرتتب  احلجاجي؛  اال�صتدالل  هذا  يراعي  تنزيال  عليها، 

املنهجية الق�صائية، اأن يكون هناك تنا�صب بني اأ�صباب احلكم الق�صائي بانعدام التهاتر، 

والتف�صيل  املنطقي،  بالتدرج  الرتتيب  وح�صن  الداليل،  باالت�صاق  الغر�ص  احتاد  مع 

بالبناء املتوازن لعنا�رشه، مع اإحكام الو�صع بالتما�صك والرتابط.

21- ومن هذه املعايري املنهجية الفنية التي يجب اأن يتحلي احلكم الق�صائي بها 

يف جنبات تق�صيماته، معيار الت�ضاق: وهو متا�صك ن�صيج احلكم الق�صائي من واقعات 

وحيثيات ومنطوق، برتابط مو�صوعي، وتدرج منطقي، وتوازن كاف، وترتيب دقيق، 

اإلى  بها  عابرا  احلجاجية،  واأدلتها  الواقعية  باملعطيات  بادئا  التناق�س،  اأ�صبابه  متجنبا يف 

من  ومتنقال  النهائية،  النتيجة  اإلى  و�صوال  والواقعية،  القانونية  االأ�صانيد  من  احليثيات 

احلكم  �صياغة  فتكون  ا�صتدالل؛  اإلى  وا�صتدالل  حجة،  اإلى  وحجة  فكرة،  اإلى  فكرة 

كاأنها خيوط متداخلة متنا�صقة، فين�صاأ من تداخلها قطعة ت�صبه قطعة الن�صيج من ال�صجاد 

وجوهر  مقدمة  من  االختتام،  معيار  فيه  يتوافر  واأن  وتنا�صقها،  متا�صكها  يف  العجمي 

عنا�رش  نظم  طريقة  منا�صبة  وهي  الن�ضجام:  معيار  فهو  الثاين،  املعيار  واأما  وخامتة؛ 

للمبادئ  املتنا�صبة  والرتاكيبية  املعجمية  اللغة  باختيار  الدعوى،  مع  الق�صائي  احلكم 
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عالقة  مع  احلكم  حيثيات  يف  منطقي  ت�صل�صل  وجود  مع  عليها،  والتطبيقات  القانونية 

توافقية بني اأجزائه، اأي اأنها تعني القدرة على ن�صج �صبكة من املعاين اللغوية، والبنى 

املعجمية، بو�صاطة املبادئ والتطبيقات، عن طريق توظيف اأحكام االألفاظ، والقواعد 

والرتاكيب، والعوامل احلجاجية وروابطها، جتعل املطالع للحكم الق�صائي يتابع �صريه 

برتابط من البداية حتى نهاية منطوقه، فالرتابط هو متا�صك من الناحية اللغوية باأدوات 

الربط والو�صل، وهو ما ي�صطلح عليها باأدوات متا�صك الن�س الق�صائي، حتى ال يكون 

احلكم ركيكا يف �صياغته، �صعيفا يف اأ�صلوبه.

22- ومن املقرر، اأن �رشح احلكم الق�صائي وبنيانه القومي م�صيد على فكرة اخلطاب 

احلجاجي، ذلك باأن قا�صي مو�صوع الدعوى ال يبداأ يف كتابة اأ�صباب ق�صائه، وحترير 

ات�صاال  الق�صائية  اأن يت�صل باخل�صومة  بعد  اإال  نتيجة منطوقه،  حيثيات حكمه، وتعليل 

�صل�صاً، ال �صائبة فيها  بانعقادها انعقاداً  �صحيحا، وت�صتوي على �صوقها ا�صتواء �صليما، 

دعواه،  �صحيفة  واقع  من  احلجاجي  املدعي  خطاب  ي�صمع  اأن  وبعد  �صفوها،  تعكر 

هذه  توؤكد  بينات  من  ي�صاحبه  وما  عليه،  املدعى  مع  نزاعه  اأح��داث  من  يعر�صه  وما 

اإلى  وين�صت  حقه،  الإثبات  التحقيق  على  الدعوى  اإحالة  من  يطلبه  وما  االأح��داث، 

اعرتا�س اخل�صم املدعى عليه يف جوابه عن حجج خ�صمه، ونق�صه لرباهينه، وما يقدمه 

اأدلة خ�صمه، وم�صتندات توؤكد دفاعه، يخلو مع نف�صه خلوة تامة،  من دفوع تعار�س 

يت�صفح هذه الواقعات واأدلتها املتدافعة، ويفح�صها مليا، ويعمل النظر فيها، ويتفاعل 

معها بجوارحه، ومتلك روحه، فيتدبرها بقلبه، ويقلبها يف عقله، ويكر�س طاقاته الذهنية 

والبدنية لها يف �صريورة زمنية، لي�صّود اأ�صباب حكمه، ويكتب حيثيات ق�صائه، ويحرر 
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اإلى  ليخل�س  الدعوى،  يف  اخل�صوم  بني  احلجاجي  التدافع  هذا  يف  فكره،  تعليالت 

منطوق �رشيح، ينطق به علنا اأمامهم.

الفنية  ال�صياغة  هذه  حلقات  مراحل  من  الدعوى  قا�صي  به  يبداأ  ما  واأول   -23

الدعوى  واقعات  ملعطيات  افتتاحه  وهو  البناء:  مرحلة  الق�صائي،  احلكم  مل�صّودة 

اأبداها  التي  اأكانت  �صواء  فيها،  للف�صل  النت�صابه  �صببا  تعترب  التي  وتفح�صا،  ت�صفحا 

املدعي، اأم كانت تلك التي عار�صها املدعى عليه: وهي تلخي�س الوقائع احلجاجية 

من  تتكون  التي  ال�رشعية  الواقعات  وهي  الدعوى،  �صبب  عن  تعرب  التي  للخ�صمني 

اإن  اإذ  به؛  يطالب  فيما  لتاأكيد حقه  اخل�صم  ي�صوقها  التي  واالأحوال  احلوادث  جمموع 

املو�صوع،  حمكمة  يدي  بني  بحقه  املطالبة  بغية  دع��واه  يرفع  حينما  املدعي  اخل�صم 

يب�صط يف بداية مقاله وقائعها، ويف�صل اأحداثها، مبينا �صببها، مركزا على مو�صوعها، 

مثبتها باأدلة مت�صاندة، م�صتح�رشا جميع بيناته ل�صاحله، باأ�صلوب حجاجي يقنع املطلع 

ب�صدقه، واأحقيته يف ما يدعيه، وهو ما عرب عنه الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم : )اإن 

ل�ضاحب احلق مقال)13).(، منتهيا يف مقال ق�صيته بني يدي املحكمة اإلى مطالبه، �صواء 

اأكانت اأ�صلية اأم احتياطية؛ وبعد اأن تنعقد اخل�صومة الق�صائية، بات�صال املدعى عليه بها 

باإعالمه بها، يعار�س املدعى عليه املدعي، بعد اأن ت�صاأله حمكمة املو�صوع عن جوابه 

وم�صتنداته، بنق�س اأحداث �صحيفة دعواه، ويواجه هذه الوقائع بواقعات مغايرة يف 

وبراهني  وت�صعفها،  خ�صمه  اأدلة  تدح�س  بينات  مقدما  وحججها،  ومو�صوعها  �صببها 

الديون، ج)، �س 809، وفتح  الوكالة يف ق�ساء  الوكالة، يف باب  البخاري يف �سحيحه، يف كتاب  اأخرجه   (13(
الباري، لبن حجر، ج)، �س 7)، ر : يف مقال �ساحب احلق : الطعن رقم 364 ل�سنة 009) اإداري، املحكمة 

الحتادية العليا، جل�سة 4 نوفمرب 009)، جمموعة الأحكام، �سنة 009)، �س 143.
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له  التي ت�صمح  القانونية  الو�صائل  ت�صاد م�صتندات ما ادعاه وتقدح فيها، وي�صعى بكل 

ببناء احلجج وهدمها واإبطالها، وك�صف �صحيحها وفا�صدها.

24- ومن حيث اإن حمكمة املو�صوع ت�ضتقري هذه االدعاءات واالعرتا�صات يف 

اأثناء �صياغة احلكم الق�صائي، لكن �صياغتها لتلك الواقعات - �صواء اأكان ملقال املدعي 

اأم جلواب خ�صمه املدعى عليه، وهما يحاوالن اأن يحربا واقعاتهما حتبريا حجاجيا مف�صال 

مو�صعا، وي�صنداها بكل احلجج، وب�صتى االأدلة، واأقوى امل�صتندات، وقواطع الوثائق، 

راأيهما، وقوة حجتهما  ب�صواب  املو�صوع  اإقناع حمكمة  اإلى  العر�س  لي�صال من هذا 

- تكون �صياغة وا�صحة مغايرة ملا عر�صه اخل�صوم يف الدعوى، ت�صل�صل فيها الوقائع 

املنتجة التي يدعيها املدعي، وتنب�صط يف بيانها ب�صطا و�صطا، ال اإ�رشاف فيه، وال تقتري، اإذ 

يكون عر�صها لهذه االأحداث عر�صا حجاجيا موجزا، ال تهتم لكرثة ما �صّوده اخل�صوم 

من عبارات يف تو�صيح حقهم يف الدعوى، وال تطيل يف �رشد الوقائع التي ال طائل لها 

يف اخل�صومة، وال تكرث من ح�صو االأحداث التي ال تكّون فكرها يف ما طلبه اخل�صمان، 

اإال بالقدر الالزم حلمل منطوق احلكم؛ اإذ اإن جودة حت�صيل حمكمة املو�صوع للوقائع 

املنتجة، لي�س من ال�صهولة مبكان، يف اأن تعرب املحكمة عن ق�صود اخل�صوم يف بيانهم 

لواقعات دعواهم، وال يجب اأن يكون مرتبطا بالتطويل من ذكر الوقائع، واالإ�صهاب 

يف �رشدها، وكمية امل�صّود من االأوراق، وتعداد ال�صطور من الكتابة، بل باالإيجاز دون 

اإخالل مبعانيها ودالالتها، اأو ق�صور يف اإدراك م�صامينها وحقائقها.

وهذا التح�صيل الذي جتريه حمكمة املو�صوع ل�صحة الواقع من خالل تفهم   -25

�صياقه الزماين واملكاين اإبان �صياغة حدوثه، حتى يتبني املركز القانوين ملن تلحقهم من 
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اخل�صوم املكلفني اآثار الواقعة املتنازع فيها بعد متامها، ال بد اأن ترفده املحكمة بالبينات 

احلجاجية املالئمة من خ�صوم الدعوى ترتيبا وترتبا، وال بد لهذه االأدلة احلجاجية من 

اأو  التعدد  اأكانت هذه احلجج من حيث  اأن ي�صدق م�صمونها، وت�صح �صورتها، �صواء 

اأم  نف�صه،  الراأي  لتعزيز  مت�صافرة  امل�صتوى، حججا  اأو من حيث  الدالالت،  من حيث 

حججا متواجهة لتعزيز الراأيني املتعار�صني، اأم حججا متدافعة يف االأنواع، اأم حججا 

متفاعلة يف الدالالت؛ وهو تلخي�س الأدلة املدعي كلها التي ي�صند بها حقه اأمام املحكمة، 

�صواء اأكانت هذه البينات مت�صاوية يف قوة الداللة نف�صها، اأم اأن بع�س هذه امل�صتندات 

اأقوى من بع�صها يف الداللة، واأن بع�صها االآخر اأ�صعف يف احلجة، وال ترنو اإلى عر�س 

اخل�صم  يقدمها  التي  البينات  وهذا  فيها؛  منتجا  كان  ما  اإال  الدعوى  يف  اخل�صوم  اأدلة 

تطيل  اأن  قناعتها، دون  تكوين  الذي يدخل يف  منها اجلوهري  توجز  املو�صوع  ملحكمة 

يف تف�صيالت البينات، من حيث القبول اأو احلجية؛ وموجز لبينات املدعى عليه جميعها 

التي يبطل بها حق املدعي، وتكون يف مراتب احلجاج، اأدلة م�صادة مل�صتندات خ�صمه، 

اأو تكون حججا كمية من بينات متعددة، اأو براهني من حمررات من نوع معني، اأو اإعادة 

االأدلة  تنتجها  م�صادة  بدالالت  لكن  املدعي،  قدمها  التي  نف�صها  احلجاجية  االأدلة  عر�س 

نف�صها، وهو ما ي�صطلح عليه بالتعددية اال�صتداللية؛ ويف هذا التلخي�س لبينات اخل�صوم 

التي توردها حمكمة املو�صوع، تب�صط يف املكان نف�صه لدفوعهما اجلوهرية االإجرائية اأو 

املو�صوعية التي يتغري فيها وجه الراأي للمحكمة لو فطنت اإليها عن ب�رش وب�صرية.

26- ومن املعلوم، اأن املدعى عليه - بعد اأن ي�صتعر�س خ�صمه املدعي واقعات دعواه، 

وتو�صح  حقه،  قوة  وتربز  فيها،  مطالبه  ت�صند  التي  احلجاجية  الق�صائية  اأدلته  كل  وي�صطر 
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من  ل�ضاحله،  التحاججية  البينات  جميع  ا�ضتح�ضار  اإلى  يعمد   - القانوين  مركزه 

حيث تعداده لالأدلة املت�صاندة القولية والفنية، اأو تعداده للدالالت العك�صية من البينات 

نف�صها التي قدمها املدعي يف الدعوى، وفقا ملقدمات منهجية �صحيحة �صاملة من االعرتا�س، 

تعاك�س واقعات خ�صمه، واإبطال مزاعمه  اإما لتع�صيد مزاعمه وفقا ملا �صوره من وقائع 

من حيث االأدلة على حقه، وذلك حتى تتفح�صها حمكمة املو�صوع، وتعمل فيها النظر، 

وتقومها لت�صل اإلى الواقع املنتج، ولتقول فيها كلمة احلق بخطاب حتاججي، الأن االأدلة 

التحاججية من اخل�صمني، متعددة الو�صائل، متنوعة الدالالت، متفاوتة م�صتوى القوة يف 

احلجة، كاأنها �صالمل حجاجية بعالقة تراتبية، تت�صاند اإليها حمكمة املو�صوع مبجموعها يف 

الق�صاء با�صطالح »ت�ضاند  النتيجة، وهو ما ي�صطلح عليه يف فقه  اإلى  ق�صائها للو�صول 

الأدلة احلجاجية« ملجموع البينات الق�صائية احلجاجية يف الدعوى. 

27- فاخل�صم �صواء اأكان مدعيا اأم مدعى عليه يف الدعوى، يتناوب مع خ�صمه يف 

طور الدعاء وطور العرتا�س بني حق الهجوم وواجب الدفاع؛ فاإما اأن يعرت�س على 

بالدليل  الق�صائي، ومطالبته  الطلب  الدعوى حمل  منعا: يف مراده من وقائع  خ�صمه 

هذا  ل�صالحية  واإبطاال  الدليل،  الدعوى عن  واقعة  تخلف  بتو�صيح  نق�ضا:  اأو  عليها، 

الدليل على احلق املدعى به، وبيان ف�صاده من اأ�صله، وقدحا يف �صدقه على اأن يتعلق 

بالواقعة حمل اخل�صومة، اأو معار�ضة: وذلك يف داللة الدليل احلجاجي على ما ا�صتدل 

به عليه من واقعات، وخا�صة اإذا تناظر اخل�صمان يف تقدمي احلجة نف�صها، ولكن ت�صكك 

كل واحد يف داللتها على مراده يف الدعوى؛ ومن ثم، فاإنه يدفع فهمه لواقعة الدعوى، 

وا�صتدالله بالن�صو�س الت�رشيعية، واعتداده باالأدلة الق�صائية، تغليطا: وذلك بالتغليط 
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يف األفاظ الن�صو�س، اأو بالتغليط يف معناها، اأو بالتغليط يف طرق االأدلة ودالالتها.

28- ثم ياأتي مع هذا اال�صتنباط الوجيز ال�صل�ص من حمكمة املو�صوع اأثناء �صياغة 

من  فيها  عر�صا  وما  اخل�صمان،  قدمها  التي  الوقائع  ملعطيات  الق�صائي،  احلكم  م�صّودة 

واأ�صنافها،  اأنواع احلجاج،  فيه  تدليل حجاجي، ذكرا  بينهما، وما قدماه من  املواجهة 

ومراتبها، ذكر طلبات اخل�ضمني اخلتامية التي يقرعان بها م�صامع املحكمة التي تنت�صب 

للف�صل فيها، ويتناظران ب�صاأنها، ويتحاوران فيها، ويتجادالن ب�صببها، ويقدمان وقائعهما 

الدعوى  ع�صب  باحلق  املطالبات  وهذه  احلجاجي؛  التدليل  اأنواع  بكل  مزوقة  حمربة 

الأنها �صوؤال اخل�صوم للمحكمة، وهي احللقة املهمة من حلقات املرحلة االأولى لبيان 

معطيات وقائع الدعوى، واملوجه ل�صريورة االأحداث احلجاجية، فتعرب من املعطيات اإلى 

احليثيات، وتنقل من الوقائع اإلى االأ�صباب، الأنه دون مطالبة ال ينت�صب قا�صي الدعوى 

للف�صل يف احلق، وال يكون االأ�صا�س ملا قامت به حمكمة املو�صوع من عر�س خلال�صة 

الوقائع حتى ت�صل اإلى هذه النتيجة منها، وتبداأ بعد فهمها ملعطيات الوقائع كلها من 

تكييفها التكييف ال�صحيح، وو�صفها الو�صف ال�صليم، عما اأخرب به هذا الواقع املنتج، 

واإنزال حكم ال�رشع عليه؛ وهذا ما اأملح اإليه القا�صي املالكي )ابن املنا�ضف( يف كتابه 

» تنبيه احلكام على ماآخذ الأحكام « حني بيان ن�صاط قا�صي املو�صوع يف الدعوى، 

اأن  اخل�ضمان  اإليه  اإذا جل�س  القا�ضي  على  )يجب  فقال:  باحلق،  فيها  يحكم  وكيف 

ي�ضغي اإليهما، ويقبل بجميع جوارحه، وفهمه عليهما، حتى يفي مقالته، كل 

فاإن مل تكن له حجة  واحد منهما، وي�ضتفي �ضماع حجته، وي�ضتنفد ما عنده، 

ق�ضى على ا�ضتخارة اهلل تعالى. قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اإذا جل�س بني 
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يديك اخل�ضمان فال تق�س حتى ت�ضمع كالم الآخر، كما �ضمعت من الأول، فاإنه 

اأحرى اأن يتبني لك الق�ضاء، )رواه اأبو داود(. )14).(. 

 29- هذا، وبعر�س حمكمة املو�صوع يف احلكم الق�صائي للوجيز من املعطيات 

التي تتكون من الواقعات والبينات والطلبات، �صواء اأكان من اخل�صم املدعي اأم من 

ال�صحيح، وهي ع�صب  التوجيه  الدعوى، وتوجهها  زمام  ت�صيطر على  عليه،  املدعى 

الدعوى قبل الولوج اإلى احليثيات، اإذ اإنه بانتهاء التلخي�س تنتقل الواقعات من حالة 

اإمنا  نف�ضل هذه املعطيات يف فقرات م�ضتقلة،  اأن  اإلى املرونة؛ لكن ال ميكن  اجلمود 

تتداخل هذه املعطيات معا يف حلقات مت�صلة دائرة، ووحدة منهجية واحدة، متنا�صقة 

ت�رشع  اأن  قبل  منطوقها  بني  املو�صوع  حمكمة  تقدمها  حجاجي،  باأ�صلوب  من�صجمة 

بجل�صة 22 دي�صمرب  املحكمة الحتادية العليا  يف بيان حيثيات ق�صائها، ولهذا عربت 

ل�صنة 2010 عن مكانة الوقائع من االأ�صباب يف �صياغة احلكم الق�صائي، بلغة ق�صائية 

عالية، وعبارات فنية راقية، فقالت: )من املقرر، اأنه يجب اأن ي�صتمل احلكم على اأ�صبابه 

طرفيه،  دفاع  من  للجوهري  واإجمال  النزاع،  لوقائع  وجيز  عر�س  من  الواقعية، 

التي  واملراحل  اخلطوات  تف�صيل  اأما  فيه،  احلكم  ق�ضاء  التي حتمل  الأ�ضباب  واإيراد 

اأمام  قد ي�صيع يف غمارها  تزيد ال طائل من ورائه،  فاإنه  املحكمة،  اأمام  النزاع  قطعها 

القا�صي معامل الطريق اإلى نقاط النزاع اجلوهري، لذلك، فاإنه يغني عنه االإ�صارة اإليها 

ما ت�صجله حما�رش اجلل�صات))1).(؛ وكما ق�صت حمكمة التمييز بدبي بجل�صة 23 من 

تنبيه احلكام على ماآخذ الأحكام، �س197.  (14(
الطعن رقم 439 ل�سنة 010) مدين، املحكمة الحتادية العليا، جل�سة )) دي�سمرب 010)، جمموعة الأحكام   (1((

املدنية، �سنة 010)، �س 397.
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نوفمرب ل�صنة 1997 يف وجوب بيان معطيات وقائع الدعوى بيانا وافيا �صافيا، حتى ي�صح 

القول باأن احلكم الق�صائي �صائغ للناظرين يف مدوناته، باأنه من االأ�صول املقررة : ) اأن 

ت�صبيب االأحكام ال يعدو اأن يكون بيانا وافيا للواقعة املعرو�صة على املحكمة، واأنها 

اأو مف�صال،  اأملت بها عن ب�رش وب�صرية، ي�صتوي يف ذلك، اأن يكون الت�صبيب موجزا 

طاملا كان كالهما وافيا بالغر�س، وي�صتطاع الوقوف منه على م�صوغات ما ق�صت به، 

حتى يتحقق الغر�س الذي ق�صده امل�رشع من وجوب ت�صبيب االأحكام)16).(.

30- ومن حيث اإن الق�ضاة قد اأجمعو اأمرهم يف �صياغة االأحكام الق�صائية، على 

الواقعات  معطيات  تلخي�س  يف  البدء  حني  التحييث،  احلجاجي  العامل  ا�صتعمال 

وما يت�صل بها، وما يليها بعد ذلك من حيثيات قانونية وواقعية - يجري بينهم جمرى 

االأوابد - مفتتحني كل مرحلة من مراحل �صياغة عنا�رش احلكم الق�صائي بعبارة »من 

حيث اإن« ) واإعرابها اأنها ظرف مكان مبني على ال�صم، مالزم لالإ�ضافة، والأغلب 

اأن ت�ضاف للجملة، وترد اأحيانا للزمان، وتوؤدي معنى التعليل، مبعنى لم التعليل 

اأو لأن)17).(؛ ويرى الدكتور عزالدين الناجح يف ر�صالته النفي�صة »احلجاج يف اخلطاب 

القانوين«، اأن »من حيث اإن« فيها معاين حجاجية عديدة يف اأ�صول اللغة الق�صائية، 

لي�س يف ذاتها، اإمنا معناها يف التعلق مبا جاورها، فهي اأكرث العوامل احلجاجية ا�صتعماال 

بالتعاقب،  الق�صاة  لبو�صا حجاجيا متميزا، وا�صتخدمها  األب�صها  الق�صائي،  يف اخلطاب 

و�صطروا بها اأحكامهم الق�صائية جيال بعد جيل، وتداولوها كابرا عن كابر، توؤدي اإلى 

الطعن رقم 33 ل�سنة 1997 اأحوال �ضخ�ضية، حمكمة التمييز بدبي، جل�ضة 3) نوفمرب 1997، جملة الق�ساء   (16(
والت�سريع، العدد الثامن، �س )101.

لغة احلكم الق�سائي، للدكتور �سعيد اأحمد، �س 143 وماب.  (17(
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االن�صجام واال�صتدالل، وتعرب عن عملية التحييث والتكييف التي ترد يف فقرات احلكم 

الظرفية  للداللة على  متمح�صة  فهي  ا�صتعماله،  باطراد  ان�صجامه  كله، حتقق  الق�صائي 

واحليثية، والأجلية وال�ضبيبة، والربهنة والتعليل، ناهيك عن دللة الإ�ضافة)18).

الق�صائي  احلكم  �صياغة  هيكل  م��ن  التمهيدي  االأول  العن�رش  ه��و  ه��ذا   -31

الدعوى، ح�صبما �صورها اخل�صوم بني يدي  احلجاجي، وهي مرحلة معطيات وقائع 

�صائغا  ا�صتخال�صا  املو�صوع  حمكمة  وا�صتخل�صتها  مرافعاتهم،  يف  املو�صوع  حمكمة 

ثم  وفح�صا،  ت�صفحا،  فيها  تنا�صلوا  التي  اأدلتها  وجماع  اخل�صومة،  مالب�صات  من 

من  متجان�صة  مت�صلة  حلقات  فيها  تتداخل  منها،  الطردي  ال�صتبعاد  فيها،  معمقا  نظرا 

اأق�صام احلكم الق�صائي املتتالية،  الوقائع والتدليل والطلبات؛ ت�صيد عليها بقية بنيان 

حتديد  يف  مركزية  مهمة  ولها  املت�صل�صلة،  كتابته  وحلقات  املتعاقبة،  حتبريه  ومراحل 

الفنية، الأن  لل�صياغة احلجاجية  العامة  اأفق ق�صاء املحكمة وماآله، وبها ترت�صم اخلطوط 

احلكم الق�صائي مير بقنوات متعددة امل�صالك، ويخ�صع الأطر خمتلفة امل�صارب، ويبنى 

اال�صتداللية،  املو�صعية  االأولى  احلركة  على  م�صتندة  الدالالت،  متنوعة  براهني  على 

وهي معطيات الوقائع، مرورا باحليثيات القانونية والواقعية، و�صوال اإلى نهاية �صعيدة 

باملنطوق؛ ذلك باأن ن�صاط قا�صي الدعوى يتدرج من ت�صفح واقعاتها، اإلى فح�صها عن 

ب�رش وب�صرية، لي�صل اإلى الواقع املنتج فيها، ثم اإعمال النظر يف اأدلتها ليعرف �صالحيته 

الباحثني من  واإن كان بع�س  339 وماب؛  الناجح، �ص  للدكتور عزالدين  القانوين،  احلجاج يف اخلطاب   (18(
املخت�سني يف ال�سياغة الق�سائية يرون اأن الوقائع ل تبداأ بعبارة احليثية »من حيث اإن«، لأن هذه العبارة 
الوقائع،  تتلخ�س  بعبارة  فيكتفى  لي�ست حيثيات،  الوقائع  اأن  ذلك،  �سندهم يف  ولعل  باحليثيات،  متعلقة 
كما جرت الأحكام الق�سائية القدمية، واأن جلنة التحديث الق�سائي يف فرن�سا حينما عهد اإليها حتديث 
�سياغة الأحكام الق�سائية اقرتحت اأن يكون مكان التحييث يف الأ�سباب، واأن الواقعات ل تذكر فيها هذه 
العبارة. ر : يف تف�ضيل تلك النظرية، �ضناعة احلكم املدين، للقا�ضي عبدالعزيز حممد فتحاوي، �ص 49.
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و�صدقه، ثم يقرر التكييف الق�صائي ال�صليم لهذا الواقع املنتج، ثم اإيقاع حكم ال�رشع 

على ما اأخرب به الواقع املنتج، لكن هذا الن�صاط ي�صبقه حق اخل�صم بتعيني الواقع وفهمه 

عليه،  والتدليل  دليلها  وتعيني  خ�صمه،  لواقع  م�صاد  واقع  وتقدمي  الدعاء،  فعل  وهو 

املقدمات والنتائج،  تثبت واقعه، وبيان �صحتها وف�صادها من خالل  التي  تقدمي احلجة 

وهو فعل النظر، وتعيني الوجه يف داللة الدليل، واملعار�صة حيث اإنتاج احلجة داللتها، 

وهو فعل التوجيه)19).

32- ثم يلي ذلك العن�رش االفتتاحي االأويل املمهد لبنية احلكم الق�صائي، مرحلة 

فنية معيارية قيا�ضية و�ضطى من اأجزاء حكم حمكمة املو�ضوع، تربز مكانتها من حيث 

اإنها قلبه الناب�س، وروح روحه، وبه ُيعرف قدر قا�صي املو�صوع يف �صناعة الت�صبيب، 

الدعوى  اأنظار خ�صوم  التحرير، وتن�صب  التعليل، وعظم علمه يف  وعلو مكانته يف 

اإلى هذا الق�صم من اأجزاء احلكم الق�صائي، الأن ن�صالهم الذي اأبدوه يف مراحل �صري 

الدعوى يظهر يف هذا الق�صم بكل جتلياته التحاججية؛ هذه املرحلة الثانية ا�صطلح عليها 

عند الق�صاة مبرحلة احليثيات القانونية والواقعية، وظيفتها حماجة اخل�صوم، يرتكز 

هناك جمموعة من االأدبيات يف �ضياغة الق�ضائية يجب اأن يلتزمها قا�ضي الدعوى اأثناء ت�ضبيبه حلكمه   (19(
بلغة  م�ضاغة  االأ�ضباب  تكون  بحيث  للحكم،  لغة  العربية  اللغة  التزام  ياأتي:  ما  يف  اإيجازها  ميكن  فيها، 
ل  املعاين  حمددة  الفكرة،  على  دالة  مقروءة  وا�سحة  وف�سحى  �سائقة  ظريفة  عبارة  يف  �سهلة  حمكمة 
الكلمة  ي�ستخدم  والتنا�سب يف اجلمل،  العبارة،  البالغة يف  وح�سن  وقارها،  مع  اللفظ  نقية  فيها،  عموم 
ال�سطالحية ال�سحيحة واملنا�سبة، م�ستبعدا اجلمل الطفيلية، وال�ستطرد فيما ل �سرورة منه، والعبارات 
التي ت�سمح بالتاأويل اخلاطئ، والإ�سارة اإلى الآراء الفقهية املتعددة،غري متعر�س جلهة باملدح اأو الذم مع 
التزام اال�ضطالحات التي ن�ص عليها امل�ضرع؛ والتزام القا�ضي نطاق اخل�ضومة املعرو�ضة عليه، يحاور 
ل  وقيمة،  بالوزن  فالعتبار  بكرثة،  لالأ�سانيد  تعداد  اأو  للوقائع،  اإطالة  دون  اخل�سوم حماورة حجاجية، 
بعددها وعدتها؛ ر : يف تف�سيل تلك الأ�سول من لغة ال�سياغة الق�سائية واآدابها، بحث : اأفكار حول فن 
�سياغة الأحكام الق�سائية، للدكتور عبدالوهاب الع�سماوي، �س ) وما ب، واأ�سول اللغة الق�سائية، للدكتور 

اأ�سرف توفيق �سم�س الدين، �س 66.
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القا�صي فيها على هذه احليثيات الق�صائية ا�صتدالال وا�صتقراء، ومير بها من الوقائع اإلى 

يف  تغاير  والواقع،  ال�رشع  من  بع�س  مع  بع�صها  املرتبط  احللقات  من  فيها  النتيجة، 

�صياغتها الفنية، �صياغة الواقعات حمل الدعوى، فلغة اإيراد حمكمة املو�صوع للوقائع 

الب�صاطة،  بو�صف  وتت�صف  االإيجاز،  ب�صمات  تت�صم  لغة  املتنوعة،  القانونية  وتعبرياتها 

ويت�صح منها احلوادث املنتجة بو�صوح، ال تطلق املحكمة و�صفا للوقائع اأثناء اإيجازها 

الدعوى،  تكييف  منها  تبني  التي  احليثيات  �صياغة  لغة  بعك�س  االفتتاحية،  املرحلة  يف 

واإ�صنادها الت�رشيعي والفقهي، واأدلتها عليها، لغة ا�صطالحية فنية لها داللتها القانونية 

املحددة؛ فقد ق�صت املحكمة الحتادية العليا بجل�صة 15 اأبريل ل�صنة 1987، باأنه: )من 

املقرر، اأن املراد بالت�صبيب الذي يتطلبه امل�رشع يف اأحكام حمكمة املو�صوع، اأن يكون 

الواقع،  التي بني عليها، واملنتجة، �صواء من حيث  حميطا بالأ�ضانيد واحلجج  ت�صبيبا 

اأم من حيث القانون، واأن ي�ضاغ احلكم يف بيان جلي مف�ضل، ل يعرتيه غمو�س اأو 

واأن  به،  ق�ضى  ما  وم�ضوغات  مرماه،  اإدراك  على  الوقوف  يت�ضنى  حتى  تناق�س، 

يكون م�ضتمال يف ذاته، على ما يطمئن املطلع عليه، اأن املحكمة قد حم�ضت الأدلة 

التي قدمت اإليها، وح�ّضلت منها ما توؤدي اإليه، وبذلت يف �ضبيل ذلك كل ما من 

�ضاأنه اأن يو�ضلها اإلى ما ترى اأنه وجه احلق يف الدعوى)0)).(.

من  والواقعية  القانونية  احلثيثات  اإلى هذه  املو�صوع  تلج حمكمة  لكن حتى   -33

الأحكام  جمموعة   ،1987 اأبريل   1( جل�سة  العليا،  الحتادية  املحكمة  مــدين،   8 ل�سنة   63 رقم  الطعن   ((0(
الثامنة  ال�سنة  اإلى  ال�سنة اخلام�سة  املدنية، من  املواد  دوائر  العليا من  الحتادية  املحكمة  ال�سادرة عن 
1983- 1988، اجلزء الرابع، �ص 9)18، وقارب املبداأ نف�سه : الطعن رقم 148 ل�سنة 8 مدين، املحكمة 
الحتادية العليا، جل�سة )) اأبريل 1987، غري من�سور، باملجموعات الق�سائية، من�سور يف جملة العدالة، 

العدد الثاين واخلم�سون، ال�سنة الرابعة ع�سرة، يوليو 1987، �س 73.
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احلكم الق�صائي، البد لها قبل ذلك العمل الفني املعقد، من تكييف معطيات وقائع 

الواقع  فهم  حا�صل  يف  املجرد  ال�رشع  اأحكام  بتوخي  وذلك  �صليما،  تكييفا  الدعوى 

امل�صخ�س املنتج يف خ�صومة النزاع، لتقرير املركز القانوين ملن تلحقهم من املكلفني 

املتخا�صمني اآثار الواقعة بعد متام حدوثها، وهذا العمل الق�صائي من املحكمة ولئن كان 

ال يظهر يف احلكم الق�صائي، فاإن اآثاره تبني يف جنباته، ويرى املطالع لق�صائها، اأنها ال 

فقد ق�صت  للدعوى،  الق�صائي  التكييف  احليثيات دون  الت�صيار يف مرحلة  ت�صق ع�صا 

التكييف  ل�صنة 1985، يف وجوب هذا  اأكتوبر  العليا بجل�صة 16  املحكمة الحتادية 

العربة  اأن  املقرر،  باأنه: )من  الدعوى،  للواقعة حمل  الق�صائي على حمكمة املو�صوع 

يف تكييف الت�رشف مو�صوع التداعي، يكون بحقيقة الواقع، ولي�س بالتكييف الذي 

ي�صبغه عليه اخل�صوم، وتلتزم حمكمة املو�ضوع اأن ت�ضفي على الت�ضرف املعرو�س يف 

ثم تق�ضي يف  بو�ضف اخل�ضوم،  ال�ضحيح غري معتدة  القانوين  التكييف  الدعوى، 

النزاع على هدي ما تراه �ضوابًا، ولو خالف و�ضف املدعي بطلب �ضحة الت�ضرف 

تلقاء  من  متلكه  ل  الذي  الدعوى،  ل�ضبب  تغيريًا  منها  ذلك  يعد  ول  ونفاذه، 

نف�ضها، بل هو تكييف للت�رشف املعرو�س ف�ي النزاع، والذي يقع على كاهلها عبء 

االإدالء بكلمة الف�صل يف م�صائل القانون التي حتكم هذا الت�رشف، ومن ثم، فاإن على 

حمكمة املو�صوع اإذا عر�س عليها ت�رشف هو يف حقيقته و�صية، اأن تتق�صى االأحكام 

املو�صوعية املقررة يف ال�رشيعة االإ�صالمية ب�صاأن الو�صية، والقدر الذي يجوز االإي�صاء 

به، فاإذا ما ثبت لها �صحة الو�صية، تق�صي بنفاذها بالقدر اجلائز �رشعا يف الرتكة، وذلك 

اإذا  ما  ببحث  املورث، وتعني  التي خلفها  الرتكة  ت�صتظهر عنا�رش  اأن  بعد  اإال  ال يكون 
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كانت حمملة بديون للغري اأو غري مدينة، الأن هذا البيان الزم لتعرف القدر الذي تخرج 

منه الو�صية)1)).(. 

34- ويجب على حمكمة املو�صوع يف الدعوى حتى تتو�صل اإلى هذا التكييف 

اأن يقوم بعمل  الق�صائي امللزم، وتتعقله، وتعمله يف الواقعة حمل الطلب الق�صائي، 

مقدمة  من  يتكون  والذي  الق�ضائي،  القيا�س   : الفنية  و�ضيلته  به،  حتتفل  ق�صائي 

�ضغرى، وهي جمموع الواقعات التي عر�صها خ�صوم الدعوى على قا�صي املو�صوع 

متعار�صة،  اأدل��ة  من  فيها  اخل�صوم  قدمه  مما  فهمها  والتي  فيها،  الف�صل  كلمة  ليقول 

للواقعة حمل  ال�رشع من فر�س  ومن مقدمة كربى، وهو حكم  وم�صتندات مت�صادة، 

الدعوى وحلها حال ق�صائيا، ثم نتيجة لزمة، وهو اإنزال الن�صو�س الت�رشيعية العامة 

التطابق  باإعمال  الدعوى،  املنتج يف  املعني  امل�صخ�س  الواقع  به  اأخرب  ما  املجردة، على 

بني عن�رش الواقع وعن�رش ال�رشع، لين�صهرا متالحمني معا؛ وهذا الن�صاط الذي حتتفل 

به حمكمة املو�صوع، لت�صل اإلى التكييف الق�صائي ال�صحيح، مير مبراحل ا�ضتقرائية 

مبرحلة  يبداأ  الق�ضائي،  التكييف  باآداب  و�صفها  ي�صح  حمددة،  طريقة  وله  عديدة، 

عر�س الواقع من اخل�صمني، و�صماع القا�صي له، وحتديد اخل�صمني لطلباتهم اخلتامية، 

ثم تاأتي بعد ذلك، مرحلة مهمة، وهي مرحلة تفهم الواقع، بت�صفية الواقع غري املنتج، 

والتحقق من وجوده باالأدلة املنتجة، التي توجب التزاما على اخل�صمني تقدميها للقا�صي 

لي�صتدل بها، وتاأتي املرحلة الثالثة، لتنقيح الواقع بتكييفه، واإ�صباغ التو�صيف ال�رشعي 

اأي  تاأتي املرحلة االأخرية، وهي مرحلة تفهم الواجب يف الواقع،  ال�صحيح عليه، ثم 
)1))  الطعن 4)1 ل�سنة 6 مدين، املحكمة الحتادية العليا، جل�سة 16 اأكتوبر )198، غري من�سور باملجموعات 
الق�سائية، من�سور يف جملة العدالة، العدد ال�ساد�س والأربعون، ال�سنة الثالثة ع�سرة، يناير 1986، �س 80. 
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هذا  اإلى  اأ�صار  »اجل�ضا�س« حني  احلنفي  الفقيه  عنه  ما عرب  ال�رشع؛ وهو  تطبيق حكم 

املعنى الق�صائي، فقال: )اأما قوله: ال خري يف ق�صاء اإال بفهم، فاإن القا�صي ينبغي له اأن 

يفهم اأول قول اخل�ضوم، فاإن مل يفهم عنهم، فعجل يف الق�صاء مل يوؤمن عليه اخلطاأ، 

وقوله: ال خري يف فهم اإال بحكم، فالأنه اإذا فهم قول اخل�صوم، ومل يكن له علم باحلكم 

مل ينفعه ذلك احلكم، فلذلك مل يكن يف الفهم خري اإال بحكم، وقوله: وال خري يف حكم 

اإل بف�ضل، فالأنه اإذا كان عاملا باحلكم ومل يف�صل بني اخل�صوم، مل ينفع اخل�صوم علمه 

باحلكم )))) .(. 

الق�ضائية  للحيثيات  حتبريه  مرحلة  اأول  يف  الدعوى  قا�صي  وي�رشع  هذا،   -35

الفنية �صواء القانونية والواقعية من عنا�رش خمطط احلكم الق�صائي التي تعترب مرحلة 

التقعيد، بعد تكييف واقعة الدعوى يف ذهنه تكييفا �صحيحا، مبواجهة دفوع اخل�ضوم 

التحاججية، �صواء اأكانت دفوعا اإجرائية تت�صل ب�صري اخل�صومة الق�صائية اأمامها، مثل الدفع 

بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �صفة، اأو الدفع ببطالن �صحيفة الدعوى لعدم 

التحكيم،  الدعوى لوجود �رشط  الدفع بعدم جواز نظر  اأو  الق�صائية،  انعقاد اخل�صومة 

املو�صوع  يطالب اخل�صوم حمكمة  الذي  املو�صوعي  باحلق  تتعلق  دفوعا مو�صوعية  اأم 

املو�صوع  قا�صي  باأن  ذلك  به،  الوفاء  اأو  باالإبراء  احلق  بانق�صاء  الدفع  مثل  عنه،  االإجابة 

التي يثريها اخل�صوم بني يديه يف  اأو املو�صوعية  بتعر�صه لهذه الدفوع االإجرائية  ملزم 

الدعوى، اإيرادا وردا مبا ينا�صبه، واإخالله بذلك االلتزام، ي�صيب ق�صاءه باالإخالل بحق 

الدفاع، مبا ينعته بالق�صور يف الت�صبيب، ويجره من ثم اإلى اخلطاأ يف ال�رشع. 

كتاب اأدب القا�سي، للج�سا�س، �س 96.  ((((
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املو�صوع،  حمكمة  من  املو�صوعية  اأو  االإجرائية  للدفوع  ال�صياغة  وهذه   -36

تكون �ضياغة حجاجية تفاعلية، ليعرف �صحيح الدفع من فا�صده، فاملحكمة حينما 

باأ�صلوب  مقت�صياتها  تورد  الق�صائي،  احلكم  ن�صيج  �صمن  بنوعيها  الدفوع  ت�صتعر�س 

تقتب�س من خطابهما  ادعاء ومنعا؛  ليظهر احلق،  َيبني عن حتاجج اخل�صمني وتدافعهما 

التحاججي التناظري ما ترد به على تدافعهما، وينبني على الفعل التناظري بينهما يف 

هذه املمار�صة الق�صائية، اأن يتبادال مواقعهما يف الدعوى، لي�صبح لكل من اخل�صمني، 

�ضفتان: �صفة العار�س املعتقد ب�صدق حقه، وهو املدعي الذي رفع الدعوى، اأو �صفة 

املعرت�س املنتقد ل�صحة دعوى خ�صمه �صدقا وعدال، وهو املدعى عليه التي اأقيمت عليه 

الدعوى للمطالبة بحق عنده، والعك�س �صحيح؛ فيكون تقابال تناظريا بني طور االدعاء 

دال على  الق�صائي يكون  التناظري  الفعل  اإن كل طلب يرد يف  اإذ  وطور االعرتا�س؛ 

اإلى مدع،  الطالب  ويتحول  اإلى خ�ضومة دعوى،  مدلول معني م�ضخ�س، فيتحول 

ومعار�صه اإلى مدعى عليه؛ وهنا تكون اخل�صومة الق�صائية فعال تناظريا، تتوقف على 

اإظهار اخل�صمني املتنازعني مقت�صى نظرتهما عن التدافع والتنايف؛ فاإذا كان حق املدعي 

القاطعة  امل�صتندات  وح�صد  الدامغة،  بالبينات  عليها  والتدليل  دعواه،  بيان  يف  يكمن 

�صحة  واإبطاله،  االدع��اء  هذا  على  يعرت�س  اأن  عليه  املدعى  حق  فاإن  مركزه،  لتقوية 

وم�صمونا، وباملطالبة باإقامة الدليل عليه، ويكون ذلك العرتا�س يف املمار�صة التناظرية، 

مبنع الدعوى بالت�صكيك يف حقيقة الواقعة حمل الطلب الق�صائي، وقبولها و�صدقها؛ 

اأو بالنق�س يف اأن الدليل على املدلول غري موفق، ناهيك عن تخلفها عن الدليل، من 

حيث اإبطال �صالحية ما ي�صت�صهد به املدعي، والقدح يف �صحته و�صدقه، اأي اأنه ينق�س 
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تنازع  اأدلة ودالالت  باملعار�ضة بتقدمي  اأو  ثبوت حكم �صهادة الدليل لوقائع الدعوى؛ 

داللة  فيقلب  اأخرى،  معينة  داللة  ي�صتلزم  الدليل  اإن  حيث  من  وداللته،  اخل�صم  دليل 

الدليل، ويعك�س توجيه احلجة؛ وي�صح اأن ينقلب املدعي اإلى معرت�س على ما عر�صه 

اأثناء حتاججه يف دفع الدعوى، بالو�صائل نف�صها التي دفعها املدعى عليه  املدعى عليه 

باالعرتا�س منعا ونق�صا ومعار�صة، من حيث بيان مراده من الدعوى، وتو�صيح داللة ما 

ا�صتدل به على حقه، وتقدمي اأدلة مت�صاندة عليه.

املو�صوعية،  اأو  االإجرائية  الدفوع  هذه  بتقومي  املو�صوع  حمكمة  وتقوم   -37

ي�صطلح  احلجاجية  العملية  يف  اأ�صل  هي  ا�صتداللية  بقواعد  املعترب،  الوزن  لها  وتقيم 

املبدي من  الدفع  اإنه عن  لعبارة: »ومن حيث  اإيرادها  بعد  التقوميي،  باحلجاج  عليها 

املدعى عليه«، موجزة ما يتم�صك به اخل�صوم من دفوع، بالرد عليها بعبارة: »فاإنه دفع 

املبادئ  اأو  الت�رشيعية  الن�صو�س  من  م�صتلة  ق�صائية  قاعدة  وابتكار  �ضديد«،  اأو  مردود 

الق�صائية امل�صتقرة يف ق�صاء حمكمة النق�س يف معاجلة هذه الدفوع، تبداأ بعبارة »ذلك 

بالدفع االإجرائي  املتعلق  الواقع  القاعدة امل�صاغة على  باأنه من املقرر«، وتطبيق هذه 

اأو املو�صوعي، بعبارة »وملا كان ذلك، وكان البني من اأوراق الدعوى اأو الثابت من 

يقوم  االأحيان  بع�س  توجيهي، ويف  يكون حجاجهم  اخل�صوم  الأن  الدعوى«؛  اأوراق 

دفاعهم على التغليط واملغالطة، �صواء اأكان التغليط يف عر�س الواقعة املتعلقة بالدفع 

اأو التغليط باالألفاظ، اأو التغليط باملعنى، اأو من جهة طرق الدليل ودالالتها، الأن الدفع 

ال�صحيح منه حتقيقه، ومعه ت�صديقه، والباطل بذاته ينف�صح ب�صدة الفح�س.

38- وبعد اأن يخل�س قا�صي املو�صوع من ت�صفحه للدفوع االإجرائية واملو�صوعية، 
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وفح�صه لها، واإمعان النظر فيها، واإيرادها يف مدونات ق�صائه، والرد عليها مبا ينا�صبه، 

احليثيات  اأق�ضام  حتبري  من  الثانية  املرحلة  من  االأول  العن�رش  يكون  و�صلبا؛  اإيجابا 

يف  الدعوى  قا�صي  ويبداأ  متجان�ضة،  متداخلة  حلقة  انتهى  قد  الفنية  الق�ضائية 

اجلزء املهم من عنا�رش احلكم الق�صائي وهي احللقة الثانية، بل قلبه الناب�س، وروح 

روحه، وهو قول كلمة احلق يف مو�صوع الدعوى، بعد اأن عر�س ملعطيات الواقعات 

كل  وا�صتوفى  واملو�صوعية،  االإجرائية  الدفوع  مواجهة  اإلى  وخل�س  بها،  يت�صل  وما 

تقدمي كل  بوجوب  لهم  املو�صوع  اإعذار حمكمة  بعد  فيها،  التناظري  خ�صم حتاججه 

اأكان من املدعي الذي عر�س ل�صدق دعواه، واأقام االأدلة  ما يخ�س دعواهم، �صواء 

الواقعة  ب�صاأن  عليه  املدعى  اعرتا�صات خ�صمه  مزاعمه، ورد على  وتوؤيد  تثبتها،  التي 

مقدماتها  ويف  الواقعة،  يف  املعار�صة  حق  له  عليه  املدعى  من  اأم  واأدلتها،  و�صحتها، 

ونتائجها، ويف املطالبة باحلجة التي تثبت الواقعة، وما تنتجه من دالالت يف ثبوتها.

39- وهذا العن�رش الثاين من املرحلة الثانية الذي يلي عن�رش ا�صتعرا�س الدفوع 

لال�صتدالل  واأجزائها  الق�صائية  اخلطة  عنا�رش  ير�صم  الذي  ينا�صبها، هو  مبا  عليها  والرد 

نا�صية  ويبني فيها ملكة قا�ضي الدعوى يف الإبداع ال�ضياغي، وامتالكه  احلجاجي، 

االجتهاد الق�صائي، وي�صتند عليها قا�صي املو�صوع يف الف�صل يف مو�صوعها، ويعول 

عليها يف الو�صول اإلى حكم ثاقب، وتع�صمه من الوقوع يف الزلل يف التفكري، وجتنبه 

الرتدي يف مهاوي الف�صاد يف اال�صتدالل، املوؤدي اإلى الق�صور يف الت�صبيب، ومن ثم 

اإلى خمالفة ال�رشع، واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله، وتعييب حمكمة النق�س لق�صائه، وفيها 

يظهر بو�صوح تكييف القا�صي للواقعات، وما اإذا وافق �صحيح ال�رشع، وي�صمن �صالمة 
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النتيجة التي متر من احليثيات املبنية على معطيات الواقعات اإلى املنطوق؛ اإذ اإن هذه 

الن�صو�س  على  تبنى  قانونية  حيثيات  ق�صمني:  تنق�صم  الفنية  الق�ضائية  احليثيات 

الت�رشيعية للقوانني النافذة، واملبادئ الق�صائية التي ت�صوغها حمكمة النق�س، وتقررها 

ما ا�صطح  املو�صوع، وهي  بها ق�صاة  ي�صتنري  الت�رشيعية  الن�صو�س  هديا م�صتقيما على 

وحيثيات واقعية تطبيقية ا�صطلح عليها »بفهم  الواجب«؛  الق�صاة »بفهم  عليه عند 

اأحداث م�صخ�صة، ونوازل معينة، ينزل حكم ال�رشع  الواقع«، تخرب عن الواقع من 

وهو فهم الواجب عليها، لبيان الو�صع القانوين للخ�صوم املكلفني الذين مي�صهم هذا 

الواقع بعد متام وقوعه.

مو�صوع  يف  الف�صل  يف  ال�رشوع  حني  املو�صوع  حمكمة  اإن  حيث  ومن   -40

بعبارة  وذلك  القانونية،  الق�صائية  احليثيات  بفقرة  االجتهادي  االإبداع  تبداأ  الدعوى، 

»من حيث اإنه عن مو�ضوع الدعوى، فلما كان من املقرر«، وت�صع بعد هذه العبارة 

النموذجية،  ال�رشع  اأحكام  من  ت�صوغها  التي  التاأ�صيلية  الق�صائية  القاعدة  احلجاجية، 

الق�صية  لواقعة  للمكلفني،  املتعدية  واملكان،  للزمان  العابرة  للتكرار،  املعدة  ودالالته 

اإياها من مثمرات االأ�صول مل�صاكل املكلفني، مو�صعة مبادئ  التي بني يديها، م�صتثمرة 

املنطبق  الت�رشيعي  الن�س  ناقلة  املحددة،  القانونية  قواعده  ومطورة  املجردة،  ال�رشع 

بعد �صدوره، وبعد وقوع احلدث، من حال  التي يحكمها  اأمامها،  التي  الواقعة  على 

امل�صخ�صة  الواقعة  على  اإنزالها  حني  واحليوية،  احلركة  حال  اإلى  واجلمود،  ال�صكون 

املثبتة، وتطبيقها على النازلة املعينة التامة، التي يتجادل اخل�صوم بني يديها يف ثبوتها؛ 

اأو ت�صتفيد حمكمة املو�صوع من مبادئ حمكمة النق�س التي اأر�صتها، يف و�صع القاعدة 
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باأن املبادئ الق�صائية التي تنتجها  الق�صائية املنطبقة على الواقعة حمل الدعوى، ذلك 

حمكمة النق�س، تعد �صابقة ق�صائية تلهم قا�صي املو�صوع عند الف�صل يف واقعة الدعوى 

التي يعر�صها اخل�صوم بني يديه، ويعتربها مرجعا عند قول كلمة احلق، وف�صل اخلطاب، 

اإليها، متدبرا قواعدها، ت�صعفه كلما اأعوزه وجود  يحرتمها ويجلها، وي�صخ�س ب�رشه 

ن�س ت�رشيعي حمتمل الدالالت، وافتقد اإلى حكم حمكم ينزله على واقعة اخل�صومة 

الق�صائية؛ لكن ال يجب على قا�صي املو�صوع اأن يعتمد اعتماداً كليا على هذه املبادئ 

الق�صائية، ويقد�صها كل التقدي�س، ويرفعها اإلى مرتبة الن�س الت�رشيعي القاطع، متجنبا 

�صياغة املبادئ الق�صائية التي تت�صمن اأحكاما تقيد امل�صتقبل اأو تتعدى مو�صوعها. 

41- وعليه، فاإن تقرير املبادئ الق�ضائية من حمكمة النق�س من الفنون الإبداعية، 

يجاوز ما ت�صوغه حمكمة املو�صوع يف تعقل الن�صو�س القانونية العامة املجردة، واإنزالها 

من  الكلية  الت�رشيعية  اأحكامه  ا�صتثمار  ثم  الدعوى،  حمل  يف  امل�صخ�س  الواقع  على 

مثمرات اأ�صول الن�صو�س يف الكتابني اخلالدين، فتنقل ن�صو�س ال�رشع االإ�صالمي الكلية 

هالة  عليها  وت�صفي  املعني،  امل�صخ�س  االإبداعي  التنزيل  اإلى  املجردة  العامة  ومقا�صده 

فت�صد  الثبات واجلمود وال�صكون،  اأن كانت يف حال  بعد  املرونة واحليوية واحلركة،  من 

باالجتهاد التطبيقي التنزيلي تناهي الن�صو�س الت�رشيعية العامة، ملا تفرزه حوادث املجتمع 

اأ�صكل يف فهم  ملا  الع�رشي من تغريات معي�صية �صتى، وتقرر تو�صيحات ق�صائية  املدين 

هذه االأحكام الت�رشيعية؛ ذلك باأنه من املقرر يف ال�رشع االإ�صالمي، اأن الن�س الت�رشيعي 

�صواء اأكان يف الكتاب اأم ال�صنة، ن�س عام جمرد ثابت، وعباراته حمددة باألفاظها، يراد بها 

داللة معينة، ي�صاغ يف احلا�رش يف �صورة منوذج قابل للتكرار يف ذاته، متعد للزمن واملكان 



81

د. ح�سـن بن اأحمد احلمـادي

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

واحلالة واالأ�صخا�س، وهو ن�س ت�رشيعي حمافظ، ق�صد من �صياغته تقومي واقع يطرد دوما 

بعد �صدوره اأول مرة، ُيلزم حركة الواقع املتجدد من بعده، اأن تكون مقيدة غري خارجة 

التي  امل�صخ�صة  احلوادث  الثابت من  املعني  الواقع  تطبيقه على  ابتغاء  بغية  عن حدوده، 

حتدث للمكلفني يف املجتمع، لين�صحب على حاالت متنوعة من الواقعات، تتجاوز زمن 

�صدوره يف احلا�رش ليالحق ما ا�صتجد من نوازل، ليكون اأكرث ات�صاال ووثوقا وجدة عند 

الت�رشيعي  الن�س  فيتجدد  ومرونة،  وفاعلية  يك�صبه حركة  ما  وهو  االإ�صدار،  من  التنزيل 

يف التطبيق امل�صخ�س، وتتنوع دالاللته احلجاجية ح�صب احلالة التي تعر�س له، فيغتني 

يف املعاين، ويتولد يف االأحكام، ويزداد ثراء يف القواعد، ويكون كمثل االإن�صان احلي، 

نتيجة تغاير االأو�صاع، وتداخل  اإثراء يف الداللة،  تك�صبه احلركة يف اخل�صومة، وتزيده 

الت�رشيعي يف  الن�س  األفاظ  تناهى من  ما  ما ي�صل بني  وتنازع احلوادث، وهو  االأن�صطة، 

ذاته، مبا ال تتناهى حاالته امل�صخ�صة من الواقع يف التعدد والتنوع)3)).

هذا، واإنه بتقرير القاعدة الق�صائية التي تنطبق على الواقعة حمل الدعوى،   -42

يجب على حمكمة املو�صوع العبور اإلى املرحلة التطبيقية الفنية التالية، وهي مرحلة 

التقومي، بالتعبري عن تعقل الواقع املنتج الذي تنطبق عليه القاعدة الق�صائية با�صتدالل 

الواقع  فهم  وهو  ال�صغرى  املقدمة  بني  والواقعي  القانوين  التطابق  باإجراء  حجاجي، 

املعرو�س املتنازع فيه بني يدي حمكمة املو�صوع باالأدلة املت�صاندة احلجاجية، واملقدمة 

الكربى وهو الفر�س اأي فهم حكم ال�رشع يف الواقع، وتكون دائما بعبارة )وملا كان 

كيف ي�ساغ حكم النق�س؟ ) نحو حماولة توظيف اأ�سول الفقه واللغة واملنطق واحلجاج يف �سناعة علم   ((3(
لغة حكم النق�س)، للدكتور ح�سن بن اأحمد احلمادي، �س 06) وماب، جملة الق�سائية، العدد ال�ساد�س، 

جمادى الأولى 1434، الريا�س.
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هذا  الأن  الدعوى(،  اأوراق  من  الثابت  اأو  الدعوى،  اأوراق  من  البني  وكان  ذلك، 

يف  لها  اأثر  ال  الدعوى،  واقعة  على  تطبيقها  يف  اإبداع  دون  املبتكرة  الق�صائية  القاعدة 

معرفة ح�صن تطبيقها، وال وجود لها يف تعقل جمال التنزيل، لكن هذا الفهم العميق 

للواقع متعلق مبحكمة املو�صوع؛ اإذ يجب اأن يكون ا�صتخال�س املحكمة للواقعة �صائغا 

اأن  االأدلة  من  بدليل  احلكم  ي�صتدل  حني  بحيث  ال�صليم،  واملنطق  الدليل  مناطه  كافيا، 

ي�صلح هذا الدليل، الأن ي�صتنبط منه عنا�رش اإثبات اأو نفي حقيقتني �صائغتني، حتى ال 

املنطق  املو�صوع يف  ا�صتنباط خاطئ من حمكمة  وهو  اال�صتدالل،  الف�صاد يف  ي�صوبه 

اإلى  يوؤدي  الق�صائية،،  القاعدة  لتنزله على  دليل �صحيح،  معينة من  لنتيجة  احلجاجي 

الق�صور يف الت�صبيب، ومن ثم اإلى اخلطاأ يف ال�رشع، فقد ق�صت املحكمة الحتادية 

العليا بجل�صة 7 يناير ل�صنة 1981 يف بيان معنى اال�صتدالل ال�صائغ من وقائع الدعوى 

وم�صتنداتها، فقالت: )باأن املعول عليه يف القول بوجود خطاأ يف القانون وتطبيقه، اإمنا 

هو بالوقائع التي يثبتها قا�ضي املو�ضوع يف حكمه، وي�ضتخل�ضها �ضليما منه واقع 

الدعوى واأوراقها، ولي�صت العربة بالوقائع التي ترد مبذكرات اخل�صوم واأقوالهم قبل 

متحي�صها، اإذ هي قبل ذلك لي�ضت اإل جمرد دعاوى مل تتفح�س ومتح�س، ومن ثم، فال 

يعتربها القانون عنوانا للحقيقة، وللمحكمة يف حدود �صلطتها املو�صوعية اأن ت�صتخل�س 

من واقع الدعوى وم�صتنداتها، وما تراه من قرائن �صائغة، واأن تاأخذ من تلك القرائن ما 

يوؤدي اإلى النتيجة التي تو�صلت اإليها، واأ�ص�صت عليها ق�صاءها، ما دام اأن ما خل�صت 

اإليه من نتائج، مقبول عقال، وم�صت�صاغ منطقا، مع الوقائع املوؤدية اإليه)4)).(.
الطعن رقم 4) ل�سنة ) مدين، املحكمة الحتادية العليا، جل�سة 7 يناير 1981، جمموعة اأحكام املحكمة   ((4(

الحتادية العليا، ال�سنة الأولى اإلى الثالثة 1979- 1981، �س 03).
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الذي  والواقع  القانون  من  الفنية  احليثيات  من  الق�صائي  التطبيق  وبهذا   -43

به الواقع املنتج، مقررة املركز  اأخرب  تنزل فيه حمكمة املو�صوع حكم ال�رشع على ما 

اخل�صوم  اأحد  نظر  اإحدى وجهتي  مرجحة  الدعوى،  من خ�صوم  للمكلفني  القانوين 

على خ�صمه االآخر، جميبة عن اأ�ضئلة اخل�ضوم ومطالبهم يف الدعوى، بكلمة احلق، 

وف�ضل اخلطاب، بعد اأن حتاججوا اأمامها فيما بينهم، مت�صائلني من هو اأحق بهذا املركز 

به  ا�صت�صهدوا  الدعوى، وما  فيها حمل  املتنازع  للوقائع  القانوين؟ من خالل عر�صهم 

من اأدلة تثبت �صحة وقائعهم، وتكون بذلك قد حكمت يف مو�صوع النزاع، ويكون 

احلكم الق�صائي الذي يعترب عنوان احلقيقة وال�ضواب، كما عرب عن ذلك فقهاء ال�رشع 

االإ�صالمي، هو من ت�صافرت عنا�رشه الفنية املركبة من الوقائع اإلى احليثيات القانونية 

والواقعية، ومتا�صكت من�صجمة معا، لتخل�س اإلى النتيجة النهائية التي �صرتد يف منطوق 

احلكم الق�صائي. 

النزاع  حمل  الواقعة  يف  احلق  كلمة  قوله  عند  الدعوى  قا�صي  وي�صتطيع   -44

اأكرث من دعامة من احليثيات الق�ضائية املتعلقة  اأن يقيم ق�صاءه على  بني اخل�صوم، 

قانون  االأقوى حجة، وهو  بالدعامات  دوما  يبداأ  لكنه  والواقعية -  القانونية  باالأ�صانيد 

اأو االحتياطية التي ت�صند  اأجدى واأنفع حجاجيا- ي�صطلح عليها بالدعامات التكميلية 

ما انتهى اإليه القا�صي من راأي يف هذا احلق املتنازع عليه يف الواقعة حمل الدعوى؛ 

فاإذا تعددت دعائم احلكم الق�صائي بت�صانده اإلى احلجج القانونية والواقعية، و�صلحت 

اإحداها �صنادا اأوعمادا للنتيجة ال�صحيحة التي انتهى اإليها، فاإن تعييب باقي الدعامات 

ال يوؤدي اإلى نق�صه؛ واإقامة احلكم على اأكرث من داعمة من حيثيات االأ�صانيد القانونية 
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اأو الواقعية ميثل مظهرا من مظاهر اخلطاب احلجاجي الق�صائي؛ ولهذا عربت عن هذا 

املعنى الفني الإقامة قناعتها يف احلكم الق�صائي على اأكرث من دعامة، املحكمة الحتادية 

العليا بجل�صة 26 مار�س ل�صنة 2006، فقالت: باأنه )من املقرر يف ق�صاء هذه املحكمة، 

اإذا اعتمد على عدة دعائم، فاإنه يكفي ل�ضالمة ق�ضائه اأن تبقى اإحدى  اأن احلكم 

تلك الدعائم �ضليمة، ولو انهارت بقية الدعائم االأخرى)))).(.

45- وكما تقيم حمكمة املو�صوع ق�صاءها من حيث تفهم الواقع املنتج واإثباته، 

الق�صائية  االأدلة  اإن  اإذ  املت�ضاندة،  احلجاجية  الق�ضائية  الأدلة  من  جمموعة  على 

مت�صاندة متعا�صدة، ي�صد بع�صها بع�صا لتكوين فكر حمكمة املو�صوع منها جمتمعة، 

على  منها  دليل  ينبئ كل  املحكمة  عليها  اعتمدت  التي  االأدلة  تكون  اأن  اإذ ال يجب 

بل  اخل�صومة،  من جزئيات  كل جزئية  ويقطع يف  الق�صائي،  الطلب  الواقعة حمل 

يكفي اأن تكون االأدلة يف جمموعها وحدة موؤدية اإلى ما ق�صده احلكم منها، ومنتجة 

يف اكتمال قناعة املحكمة واطمئنانها اإلى احلق يف الدعوى؛ ويرتتب على ذلك، اأن 

االأدلة الق�صائية املتعار�صة تف�صد هذا الت�صاند احلجاجي وت�صعف من قوته املجتمعة، 

ميتنع  االأدلة: )ال  ت�صاند  بيان  الكبار( يف  ال�صافعية  فقهاء  اجلويني )من  االإمام  فقال 

كاأبعا�س  حجة،  اجلميع  في�صري  بحجة،  لي�س  ما  على  بحجة  لي�س  ما  ين�صاف  اأن 

الأدلة واأجزائها، ي�صري اجلميع باالقرتان واالجتماع حججا واأدلة، وكذلك ال تفيد 

احلروف ومعانيها وباجلمع تفيد)6)).(؛ وتطبيقا لذلك، فقد ق�صت املحكمة الحتادية 
الأحكام  جمموعة   ،(006 مار�س   (6 جل�سة  العليا،  الحتادية  املحكمة  مدين،   (7 ل�سنة   60 رقم  الطعن   ((((
ال�سنة  ال�سخ�سية،  والأحــوال  والتجارية  املدنية  املواد  دوائر  من  العليا  الحتادية  املحكمة  من  ال�سادرة 

الثامنة والع�سرون �سنة 006)، العدد الأول، �س 640.
الكافية يف اجلدل، للجويني، �س 444.  ((6(
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العليا بجل�صة 15 دي�صمرب 1981، باأنه: )من املقرر، اأن وزن اأقوال ال�صهود، وتقدير 

من  اإليها  وجه  مهما  اأقوالهم  على  والتعويل  �صهاداتهم،  فيها  يوؤدون  التي  االأحوال 

املنزلة  تنزله  املو�صوع،  حمكمة  اإلى  مرجعه  ال�صبهات،  من  حولها  وحام  مطاعن، 

التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن اإليه، دون رقابة ملحكمة النق�س عليها، وكان 

مفاد ق�صاء احلكم باإدانة الطاعن ا�صتنادا على اأقوال �صهود االإثبات، هو اإطراح �صمني 

جلميع االعتبارات التي �صاقها الدفاع حلملها على عدم االأخذ بها مما ال يجوز اجلدل 

فيها اأمام حمكمة النق�ص، وكان من املقرر، اأنه ال ي�صرتط يف االأدلة التي اعتمد عليها 

احلكم باالإدانة اأن ينبئ كل دليل منها، وقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوى، اإذ 

االأدلة يف املواد اجلنائية مت�ضاندة، ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة، فال ينظر اإلى 

دليل بعينه ملناق�صته على حدة دون باقي االأدلة، بل يكفي اأن تكون االأدلة يف جمموعها 

وحدة موؤدية اإلى ما ق�صده احلكم منها، ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإلى ما 

انتهت اإليه)7)).(. 

46- ويقارب ذلك، �صواء اإقامة احلكم ق�صاءه على اأكرث من دعامة، اأم ت�صانده اإلى 

اأدلة جمتمعة، ما ي�صطلح عليه يف نظرية اخلطاب احلجاجي بال�ضالمل احلجاجية، الأن 

احلجج القانونية والواقعية دعامات تتفاوت يف قوتها التدليلية، باأن يعلو بع�صها فوق 

بع�س، بحيث ي�صكل ترتيبها �صالمل حجاجية، الأن املنطوق يبنى على هذه االأ�صانيد، 

واالأ�صانيد تربط بني الوقائع واملنطوق؛ وال �صيما، واأن خ�صوم الدعوى يقيمون وقائع 

لتاأكيد  واقعي،  دليل  من  اأكرث  اإلى  ويت�صاندون  قانونية،  دعامة  من  اأكرث  على  دعواهم 
الطعن رقم )) و 6) ل�سنة 3 جزائي، املحكمة االحتادية العليا، جل�ضة )1 دي�سمرب 1981، املطول يف ق�ساء   ((7(

احلدود والق�سا�س والدية، �س 901.
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حقهم يف املركز القانوين الذي يطالبون حمكمة املو�صوع الف�صل فيه؛ فمبداأ ال�ضلم 

اإذ يبني  احلجاجي وطبقاته، يرتكز على قاعدة التدرج يف توجيه احلجج وا�صتعمالها، 

حيث  من  احلجاجي  للدليل  املحتوى  على  تعتمد  اخل�صمني  بني  الق�صائية  املحاجة  اأن 

القوة وال�صعف، وال�صمول والنفي، والقلب واخلف�س، الأن كل دليل ق�صائي يف درجة 

املدعي  ي�صتخدم  فقد  اأقوى يف احلجة؛  يعلوه  الذي  الدليل  يكون  ال�صلم احلجاجي، 

ما ي�صطلح  ل�صالح خ�صمه، وهو  �صيكون حجة  نفيه  فاإن  ليع�صد �صدق دعواه،  دليال 

عليه بقاعدة النفي اأو تبديل ال�صلم، اأو يقيم املدعى عليه دليلني حجاجيني على طلبه، 

الثانية  فاإن نقي�س احلجة  الثاين يف تع�صيد طلبه،  اأقوى من داللة  اأحدهما  تكون داللة 

اأقوى من نقي�س احلجة االأولى يف التدليل على �صدق دعوى املدعي، وهو ما ي�صطلح 

عليه بقاعدة القلب.

االأ�صانيد  �صواء من  الفنية  احليثيات  الق�صائي يف هذه  يرد احلكم  اأن  بد  47- وال 

القانونية اأم الواقعية على الدفاع اجلوهري خل�ضوم الدعوى، واإال كان حكمه م�صوبا 

باالإخالل بحق الدفاع؛ اإذ اإيراد خال�صة الدفوع اجلوهرية، ثم الرد عليها مبا ينا�صبها، 

يبني عن مكانة التحاجج يف �صياغة احلكم الق�صائي، وذلك باإيراد عبارة )ول ي�ضتقيم 

به اخل�صم(، )ول يجدي  ال�صرع ما مت�صك  اأحكام  �صويا على �صراط م�صتقيم من 

فتيال(، )ول يقدح يف ذلك(، )ول ينال من ذلك(، ثم الرد على الدفاع اجلوهري 

بقبوله اأو برف�صه، بو�صع القاعدة الق�صائية، وتطبيقها على الواقع املنتج يف الدعوى؛ 

اإذ ي�صعى اخل�صوم يف الدعوى يف مقام حتاججهم التناظري الق�صائي ادعاء وهجوما 

اأو  الدعوى،  وقائع  فهم  يف  باملدافعة  وذلك  والنق�س،  واملعار�صة  املنع  اإلى  ودفاعا، 
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القاعدة  اأو  الت�رشيعي  بالن�س  االعتداد  يف  املدافعة  اأو  وقائعها،  �صحة  يف  الت�صكيك 

اأو  الت�رشيعية،  الن�صو�س  لفظ  يف  بالتغليط  اأو  الواقعة،  على  تنطبق  التي  القانونية 

التغليط من جهة املعنى الذي تدل عليه، اأو القدح يف �صحة ما ي�صت�صهد من اأدلتها، 

ويف املعار�صة مبا يقاوم دالالتها، ومن ثم، يتعني على حمكمة املو�صوع االلتفات اإلى 

ق�صت  فقد  ينا�صبه؛  مبا  عليه  والرد  وا�صحا،  موجزا  واإي��راده  احلجاجي،  التناظر  هذا 

الدفاع  على  الرد  بوجوب   1992 ل�صنة  مايو   26 بجل�صة  العليا  الحتادية  املحكمة 

تقديرا  اأنه  املقرر،  )من  فقالت:  الق�صائي،  احلكم  حيثيات  يف  للخ�صوم  اجلوهري 

�صحة  على  الوقوف  من  النق�س  ملحكمة  ومتكينا  االأحكام،  لت�صبيب  البالغة  للمكانة 

االأ�ص�س التي بنيت عليها، ومراقبة �صالمة تطبيق القانون على ما �صح من وقائع، فاإنه 

اأبداه اخل�ضوم من دفوع، وما �ضاقوه  اأحكامها ما  اأن تورد يف  يجب على املحاكم 

من دفاع جوهري، ليت�صنى تقرير هذا وتلك يف �صوء الواقع ال�صحيح للدعوى، ثم 

اإيراد االأ�صباب التي تربر ما اجتهت اإليه املحكمة من راأي، وبيان امل�صدر الذي ا�صتقت 

منه ق�صاءها، واأن يكون يف احلكم ما يطمئن املطلع عليه، اإلى اأن املحكمة قد ا�صتنفدت 

كل ما يف �صلطتها، للتو�صل اإلى ك�صف وجه احلق يف الدعوى، وبذلت كل الو�صائل 

للتو�صل اإلى ما ترى اأنه الواقع فيها)8)).(.

48- ويف هذا اجلزء من عنا�رش ت�صبيب احلكم الق�صائي - عن�رش احليثيات الواقعية 

حمكمة  يدي  بني  اخل�صوم  قدمها  التي  الق�ضائية  الأدلة  تعار�س  يبني   - والقانونية 

الأحكام  جمموعة   ،199( مايو   (6 جل�سة  العليا،  الحتادية  املحكمة   ، مدين   13 ل�سنة   188 رقم  الطعن   ((8(
ال�سنة  ال�سخ�سية،  والأحــوال  والتجارية  املدنية  املواد  دوائر  من  العليا  الحتادية  املحكمة  من  ال�سادرة 

الرابعة ع�سرة �سنة )199، العدد الأول، �س 348.
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املو�صوع يف الواقعة حمل الدعوى، وتناق�صها تناق�صا �صديدا، وكيف ت�صتطيع املحكمة 

معاجلة هذا التعار�س يف االأدلة يف ت�صبيب ق�صائها باأ�صلوب حجاجي راق، يت�صح منه 

مكانتها الوا�صعة يف ال�صياغة، وقدرتها يف الت�صبيب، وعلو كعبها يف التعليل، وذلك 

اأدلة اخل�صمني وم�صتنداتهما املتعار�صة املت�صادة مالءمة كلية  اأن توائم املحكمة بني  اإما 

فتعمل دالالت البينات كلها، موفقة بينها جميعا، اأو جتمعها جمعا جزئيا، باإعمال جزء 

من هذه االأدلة ودالالتها، فاإن مل ت�صتطع التوفيق بني هذه البينات املتعاك�صة املت�صادة 

للتنايف يف حمل الواقعة يف اخل�صومة الق�صائية، تعني عليها اأن توازن بينها، وترجح اإما 

اأدلة الثبوت، وتطرح بينات النفي، اأو تطمئن اإلى حجج املدعى عليه ودالئله، وتعر�س 

عن براهني املدعي وم�صتنداته؛ ذلك باأنه املقرر، اأن هذا االطمئنان اأو نقي�صه اإلى االأدلة 

الق�صائية احلجاجية التي قدمها اخل�صوم بني يدي حمكمة املو�صوع يف الدعوى، ولئن 

كان �ضعورا نف�ضيا، وعمال قلبيا، تثريه فيه علل متعددة، واأ�صباب خمتلفة، ي�ضانده 

قبولها  حيث  من  احلجاجية  بالبينات  تتعلق  الذهن،  تاأمل  ويوؤيده  العقل،  اإدراك 

و�صحتها ودالالتها، تقوي اأخذها لهذه االأدلة، اأو طرحها لتلك البينات، وهو ما �صوره 

القراآن الكرمي يف الر�صا بال�صهادة، اإذ قال اهلل - عز وجل: چ گ گ ڳ ڳچ 

)9))؛ فاإن قا�صي املو�صوع قد ال ي�صتطيع يف اأغلب االأحيان يف  )�صورة البقرة: 282( 

حيثيات ق�صائه، اأن يحدد ها حتديداً فنيا، يعرب عن ذلك ال�صعور بالر�صا واالطمئنان من 

عدمهما، بحيث ي�صطرها بقلمه، وي�صورها بعباراته، وي�صوغها مبداده؛ ولهذا مل يكلف 

االإف�صاح عنها ب�صورة دقيقة، الأنها فيها من امل�صقة اأن يكلف بيانها، لكن ال يقبل منه عدم 

)9))  تو�سيف الأق�سية، لل�سيخ ابن خنني، ج)، �س 116.
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االإ�صارة اإلى لطيفة الر�ضا اأو عدمه مطلقا، اأو االإ�صارة اإلى االطمئنان فح�صب دون بيان 

له، بل يقبل منه قوله بقيام هذا ال�صعور لديه، باألفاظ مرنة، وكلمات جمملة، تدل على 

�صورة ر�ضا الفوؤاد، الأن التعبري مبا يعتمل ال�صدر من الع�رش والدقة، ينبغي له االنتباه 

اإلى دقة �صياغة حيثيات احلكم الق�صائي حني االإف�صاح عما يختلج خلده من االطمئنان 

اأو عدمه اإلى البينات احلجاجية، واإال كان حكمه م�صوبا بالق�صور يف الت�صبيب، معر�صا 

للنق�س من املحكمة العليا)30). 

وهي  الق�ضائي،  احلكم  �ضياغة  مراحل  من  املهمة  الفنية  املرحلة  وبانتهاء   -49

مرحلة احليثيات الق�صائية، تكون حمكمة املو�صوع قد قاربت على نهاية الف�صل يف 

واقعة النزاع حمل الدعوى وختمه، وتبقى لها من عنا�رش احلكم الق�صائي، املرحلة 

منطوق  ب�صياغة  احل�ضم  مرحلة  وهي  الفني،  الق�صائي  التحبري  عملية  من  االأخ��رية 

يقراأ  ما  اآخر  ليكون  وختامه،  املطاف  نهاية  ياأتي يف  املنطوق  وهذا  الق�صائي؛  احلكم 

من ت�صبيب احلكم الق�صائي، اإذ اإن منطوق احلكم اأو �صيغته كما ا�صطلح عليه فقهاء 

املذهب االإ�صالمي ال�صافعي، هو اأكرث م�صتمالت احلكم مكانة فيه، وهو احلل الذي 

تنازعهم  من  اخل�صوم  وغاية  فيها،  املتنازع  الدعوى  لواقعة  املو�صوع  قا�صي  �صاغه 

بني يدي حمكمة املو�صوع، والنتيجة الطبعية لق�صيتهم، وهو الذي يحمل يف جنباته 

كلمة احلق وف�صل اخلطاب يف احلق املو�صوعي املتنازع فيه حمل الطلب يف الدعوى؛ 

واالأ�صل العام عند الفقهاء، اأن يقوم املنطوق بذاته، دون اال�صتناد على غريه يف بيان 

مراده، بحيث يت�صمن يف و�صوح كل ما ق�صي به للخ�صم يف دعواه، ودون حاجة 

ر : نظرية تعار�س الأدلة الق�سائية يف الفقه الإجرائي الإ�سالمي، للدكتور ح�سن بن اأحمد احلمادي، �س )4  (30(
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مكان  يحتل  فاملنطوق  باأجمعه،  وحيثياته  الق�صائي  احلكم  اأ�صباب  اإلى  الرجوع  اإلى 

ال�صدارة من احلكم، وهو كالعقل من اجل�صم، فيتعني اأن ي�صاغ هذا املنطوق بعبارات 

جزلة وا�صحة، واألفاظ دقيقة حمددة، الأنه يحوز حجية االأمر املق�صي فيه؛ وياأتي هذا 

بعد  اأجزاء،  عدة  من  مرتكبا  االأ�صباب،  مع  مت�صقا  املوجزة،  اخلال�صة  وهو  املنطوق 

عبارة ) لذلك ( اأو ) لهذه الأ�ضباب (، وهو اإلزام اأمر اأو نهي، يتمثله املحكوم عليه 

طوعا اأو كرها.

 


