جملة علمية فصلية حمكمة تعىن
بالدراسىنىنىناا بالث ىنىنىنسا اة

ىنىنىنا ية

المجلة مفهرسة في المواقع اآلتية:
موقع المجلة

موقع الجامعة

–

اإلشراف العام:
أ.د .طــالــب طــاهر النه ـ ــاري
رئيس التحرير:
أ.د.عبــد الكريـم مصلح أحمد البحلة
نائب رئيس التحرير:
د .عصام واصل
مدير التحرير:
د .فؤاد عبد الغني محمد الشميري
نائب مدير التحرير:
د .فض ـ ــل العمي ـ ــس ي
هيئة التحرير:
د .أمين محمد الجبر (اليمن)
أ.د .حسن منصور (السعودية)
د .خلدون هزاع نعمان (اليمن)
أ.د .رقية حساني (الجزائر)

أ.د .عبدالحكيم عبدالحق سيف الدين (قطر)

د .سرمد جاسم الخزرجي (العراق)
أ.د .سفيان عثمان املقرمي (اليمن)

أ.م.د .عبدالقادر عساج محمد (اليمن)

أ.د .عارف أحمد املخالفي (السعودية)
أ.د .عبدهللا عبدالسالم الحداد (السعودية)

أ.د .منصور النوبي منصور يوسف (مصر)
أ.د .وديع محمد العزعزي (السعودية)

سكرتارية التحرير

املسؤول املالي

اإلخراج الفني

د .أحمد الحسامي
ندى عزالدين العصيمي

علي أحمد حسن البخراني

محمد محمد علي سبيع

1

الهيئة العلمية واالستشارية:
أ.د .أحمد شجاع الدين (اليمن)
أ.د .أحمد صالح محمد قطران (السعودية)
أ.د .أحمد مطهر عقبات (اليمن)
أ.د .أحمد علي األكوع (اليمن)
أ.د .ألطاف ياسين خضر الراوي (العراق)
أ.د .بجاش سرحان املخالفي (السعودية)
أ.د .حسين عبدهللا العمري (اليمن)
أ.د .خالص األشعب (األردن)
أ.د .رابح خوني (الجزائر)
أ.د .عادل العنس ي (اليمن)
أ.د .عاطف عبد العزيز معوض (مصر)
أ.د .عبدالحكيم محمد شايف (اليمن)
أ.د .عبدالرحمن مصطفى دبس (السعودية)
أ.د .عبدالكريم إسماعيل زبيبة (اليمن)

أ.د .عبدهللا إسماعيل أبو الغيث (اليمن)
أ.د .عبدهللا سعيد الجعيدي (اليمن)
أ.د .عبده فرحان الحميري (اليمن)
أ.د .عفيف محمد إبراهيم (مصر)

أ.د .علي سعيد سيف (اليمن)
أ.د .فضل عبدهللا الربيعي (اليمن)

)Prof. Leif Stenberg (UK
أ.د .محمد أحمد املطري (اليمن)
أ.د .محمد حمزة إسماعيل الحداد (مصر)
أ.د .محمد علي قحطان (اليمن)
أ.د .منير عبدالجليل العريقي (اليمن)
أ.د .ناهض عبدالرزاق دفتر (العراق)
أ.د .نصر الحجيلي (اليمن)
أ.د .هشام فوزي حسني (السعودية

صحح هذا العدد
القسم اإلنجليزي
القسم العربي

ُ
د .عبدهللا الغ َبس ي

2

د .أحمد الحسامي

اآلداب
مجلة علمية فصلية محكمة
تصدر عن كلية اآلداب،
جامعة ذمار ،ذمار،
الجمهورية اليمنية.
العدد ()15

يونيو 2020
ISSN: 2616-5864
EISSN: 2707-5192
الترقيم املحلي:
()2018 - 551
جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
ال يحق إعادة نشر املواد املنشورة في املجلة دون إذن مسبق.

ال يحق االقتباس من املواد املنشورة في املجلة من غير ذكر املصدر.

3

قواعد النشر
تصدر مجلة "اآلداب" العلمية املحكمة ،عن كلية اآلداب ،جامعة ذمار ،بالعربية واإلنجليزية والفرنسية ،وفقا للقواعد اآلتية:
 -1أن تتسم األبحاث باألصالة واملنهجية العلمية السليمة.
 -2أن تخضع البحوث للتحكيم العلمي حسب األصول العلمية املتبعة.
 -3تكت ــب البح ــوث بلغ ــة س ــليمة ،وتراع ــي ف ه ـا قواع ــد الض ــب ودق ــة األش ـ ال -إن وج ــدت -بص ــيغة ( ،)Wordبحج ــم (،)14
وبخـ ( )Simplified Arabicبالنســبة إ ــي األبحــاث باللغــة العربيــة ،وبخـ ( )Times New Romanلألبحــاث باإلنجليزيــة
والفرنسية ،وت ون العناوين الرئيسة بخ غامق ،وبحجم ( .)16علـي أن ت ـون املسـافة بـين األسـطر (1,5سـم) ،وهـوام
(2,5سم) من كل جانب.
 -4أن يصحح لغويا من قبل الباحث.
 -5أن ُيرفق معه ملخصان بالعربية واإلنجليزية ،علي أال يتعدى كل منهما الـ 200كلمة في فقرة واحدة ،ويشتمالن علي
العناصر اآلتية :املوضوع ،املنهجية ،والنتائج ،ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث تتراوح بين  6-4كلمات باللغتين.
 -6أن ُيرفق معه ترجمة لعنوان البحث ،والوصف الوظيفي للباحث ،واملؤسسة التي ينتمي إل ها ،والبريد اإلليكترونى
الخاص به.
 -7ال يتجاوز البحث ( )30صفحة ،بما ف ها األش ال والجداول واملالحق ،وفي حال الزيادة يدفع الباحث ألف ريال يمني عن
كل صفحة.
 -8توثق الهوام

في نهاية األبحاث علي النحو اآلتي:

أ -املخطوطات :اسم املؤلف ،عنوان املخطوط ،م ان حفظه ،رقمه ،الورقة.
ب -الكتب :اسم املؤلف (املؤلفين) ،عنوان الكتاب ،دار النشر ،البلد ،تاريخ النشر ،الطبعة ،الصفحة.
ج -الدوريات :اسم املؤلف ،عنوان املقال ،اسم املجلة ،رقم العدد وتاريخه ،الناشر ،الصفحة.
د -الرسائل الجامعية :اسم صاحب الرسالة ،عنوانها ،القسم ،ال لية ،والجامعة ،تاريخ إجازتها ،الصفحة.
 -9ترسل األبحاث بصيغتي  Wordو PDFباسم رئيس التحرير علي البريد اإللكتروني للمجلة.info@jthamararts.edu.ye :
 -10تتو ي املجلة إبالغ الباحث باستالم بحثه ،وقرار املحكمين حول صالحيته للنشر من عدمه ،أو إجراء التعديالت ،ورقم
العدد الذي سوف ينشر فيه.
 -11ترتب األبحاث عند النشر حسب تاريخ ورودها إ ي املجلة.
 -12يدفع الباحثون من داخل اليمن أجور النشر البالغة ( )25000ريال يمني ،ومن خارج اليمن ( )150دوالرا أمريكيا أو ما
يعادلها ،في حين يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغا وقدره ( )15000ريال يمني ،كما يدفع الباحث أجور
إرسال النسخ الورقية من العدد.
 -13تورد املبالغ إ ي حساب رقم ( )211084في البنك التجاري اليمني  -فرع ذمار ،الجمهورية اليمنية .وال يعاد املبلغ إذا
ُرفض البحث من قبل املحكمين.
لالطالع علي األعداد السابقة يرجي زيارة موقع املجلة عبر الراب اآلتيhttp://jthamararts.edu.ye :
عنوان املجلة :كلية اآلداب  -جامعة ذمار ،هاتف (.)00967509584
العنوان البريدي :ص.ب ( ،)87246كلية اآلداب  -جامعة ذمار .ذمار ،الجمهورية اليمنية.

4

المحتويات
 قاعدة االستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي " -نظام املرافعات الشرعية نموذجا"
أ.د .أحمد صالح محمد قطران7.................................................................................................
 أح ام خيار العيب في القانون املدني اليمني رقم ( )14الصادر سنة2002م في ضوء املذاهب الفقهية
أ.د بجاش سرحان محمد املخالفي55..........................................................................................
بالعام قبل البحث عن املخصص ورأي الصيرفي فيه ،وأثره في األح ام
 االستدالل
ِّ
أ.م.د .ضيف هللا بن هادي بن علي الزيداني80.............................................................................
 تقييم واقع الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية وتطويرها في اليمن
د.لطف محمد السرحي132........................................................................................................
َ
صالتكم َّ
فإنا ٌ
قوم َس ْف ٌر»  -تحقيق ودراسة
 حديث «أتموا
أ.م.د .خالد بن عبدهللا العيد177..............................................................................................
 ضواب املآل  -دراسة تـأصيلية وتطبيقية
أ.د.عبد املجيد محمد إسماعيل السوسوه203...........................................................................
َ ْ
َْ
َّ َ
ص َط َل ُح "ال ُي ْع َر ُف" ع ْن َد َ
ُ م ْ
ف  -دراسة وتط ِّب ْيقا
اش ِّ
ِّ
اإلم ِّام الذه ِّبي ِّف ْي ال ِّ
ِّ
د .أحمد عيد أحمد العطفي254................................................................................................
بتل املسخوطة بمصر  -دراسة حضارية تحليلية
( هان – الالت) في نقوش آرامية ِّ
أ.م.د .نجوى محمد إكرام294....................................................................................................
 تقرير الشريف محمد بن عون إ ي محمد علي باشا عن حملته علي نجد سنة 1245هـ1830/م  -دراسة
وتعليق
د .أحمد بن يحيى آل فائع325...................................................................................................
 بعض مظاهر الرخاء واالزدهار الحضاري لدى املجتمع السبئي في ضوء املصادر اليونانية واإلسالمية
دراسة تاريخية مقارنةأ.م.د .أحمد صالح العبادي357..................................................................................................
 عالقة االدعاء العام بالخصومة املدنية في سلطنة عمان
د .عبدهللا بن علي بن سالم الشبلي373......................................................................................

5

6

قاعدة االستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي
"نظام المرافعات الشرعية نموذجا"
*

أ.د .أحمد صالح محمد قطران
Dr_qutran@hotmail.com

املخلص:
يهدف البحث إلى إثبات العالقة بين األنظمة في اململكة والشريعة اإلسالمية ،وإظهار
االستثناءات املوضوعية والشكلية في األنظمة موضع البحث .وقد تكون البحث من مقدمة
ومدخل وأربعة مباحث وخاتمة ،تطرق في املقدمة إلى :مشكلة البحث ،وأهميته ،وأسبابه،
وأهدافه ،وحدوده ،وخطته والدراسات السابقة واملنج املتبع فيه .ومن ثم تطرق في مدخل
البحث إلى بيان مصطلحات العنوان ،والتعريف بالنظام موضوع البحث ،وتناول في املبحث األول
االستحسان بالنص ،وفي املبحث الثاني االستحسان باملصلحة ،وفي املبحث الثالث :االستحسان
بالضرورة ،وفي املبحث الرابع االستحسان بالعرف .وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج ،من
بين أهمها :أن نظام املرافعات من األنظمة التي تطورت تطورا تشريعيا واضحا ،ابتداء من
تأسيسه وصوال إلى آخر تعديالته ،وهذا يدل على حيوية التنظيم التشريعي في اململكة ومواكبته
للمستجدات ،وأن استعمال االستحسان يدل داللة واضحة على ارتباط النظام السعودي (نظام
املرافعات الشرعية) بالقواعد األصولية ،وأن القاعدة األصولية عند تطبيقها على القاعدة
القانونية (النظامية) تمنح املشرع (املنظم) والقاض ي مقدرة على تالفي أخطاء الصياغة ،وأخطاء
االجتهاد ،فيخرج النظام أو الحكم محكما ،قليل الثغرات.
الكلمات املفتاحية القانون؛ االستحسان؛ نظام املرافعات الشرعية؛ القواعد.
* أستاذ أصول الفقه  -قسم الشريعة  -كلية الشريعة وأصول الدين  -جامعة امللك خالد – اململكة العربية السعودية.
 أقدم شكري لعمادة البحث العلمي بجامعة امللك خالد؛ لدعمها هذا املشروع في البرنامج العام تحت رقم .40/917

The Approval Principle and its Applications in the Saudi System
"Pleadings of Islamic law as a Model"
Prof. Ahmed Saleh Qatran*
Dr_qutran@hotmail.com

Abstract
The current study aims at establishing the relationship between the systems in the Saudi
Kingdom and the Islamic Sharia'a, and to show the objective and formal exceptions in the
system. The research consists of a preface, introduction, four sections and a conclusion. The
introduction presents the research problem, its importance, causes, goals, limits, plan and
previous studies. Then, the researcher explains the terms of the title, and the definition of the
system in question. The first section explores the desirability of the text, the second section
presents the desirability of interest, and in the third section discusses the necessarily desirable,
and the fourth section explains the desirability of custom. The search has reached a number of
results; the pleading system is one of the systems that evolved a clear legislative development,
starting from its establishment until the last of its amendments, and this indicates the vitality of
the legislative organization in the Kingdom and keeping pace with developments. Surely, the
use of approval deserves a clear indication of the link of the Saudi regime (the system of legal
arguments) to the rules fundamentalism, when applied to the legal (regular) rule gives the
legislator (organizer) and the judge the ability to avoid drafting errors, and errors of ijtihad, so
the system or ruling comes out tightly, with few gaps.
Key Words: Law, Approval, System of Legal Arguments, Rules.
*

Professor of Fundamentals of Jurisprudence - Department of Sharia - College of Sharia and Fundamentals of
Religion - King Khalid University - Kingdom of Saudi Arabia.
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املقدمة
لم يقف االجتهاد األصولي عند حدود منطوقات نصوص الوحي ،بل ذهب بالبحث في
توسيع دائرة االستيعاب التشريعي ليدخل أبوابا جديدة تدور حول مفاهيم النصوص ومعانيها،
فظهر القياس األصولي بمباحثه ومسائله املتنوعة ،كما تتبع الباحثون جزئيات الشريعة وقعدوا
القواعد العامة التي يندرج تحتها الكثير من الفروع الفقهية ،وفي مسيرة البحث في القواعد العامة
والقياسات املتعددة ظهرت فكرة املوازنة بين القواعد العامة وبين الفروع؛ فظهرت فكرة
االستثناء؛ لتتجلى بعدها قاعدة االستحسان بضبطها األصولي التي يلجأ إليها املجتهد أو القاض ي في
مسيرة مواجهة النوازل الفقهية املتجددة.
وفي البداية برع األحناف في مسألة االستحسان ،غير أنه ملا نض املصطلح واستوى على
سوقه واستغلظ أعجب املجتهدين ،فنهضوا إليه بيانا وتطبيقا.
وفي مسيرة مواجهة النوازل برزت فكرة صياغة األنظمة املستندة إلى الشريعة اإلسالمية،
وفي مقدمة تلك األنظمة التشريعات املوجودة في اململكة العربية السعودية.
وال شك أن املنظم( )1السعودي عندما وضع تلك األنظمة سار بصورة متوازنة بين القواعد
العامة املطردة ،والقواعد العامة االستثنائية التي تلبي متطلبات سير القضاء ،والتشريع في الدولة
وفق أسلوب عصري يحافظ على األصالة ويستوعب متغيرات العصر.
ورغبة مني في تتبع االستثناءات بنوعيها املوضوعية والشكلية في النظام السعودي اخترت
قاعدة االستحسان األصولي وتطبيقها على نظام من أهم األنظمة في اململكة ،هو (نظام املرافعات
الشرعية).
وسميت البحث "قاعدة االستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي  -نظام املرافعات
الشرعية نموذجا".
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مشكلة البحث وأهميته
أ -مشكلة البحث تتمحور في السؤال التالي :ماهي التطبيقات في نظام املرافعات الشرعية
لقاعدة االستحسان؟
ب -أهمية البحث :أعتقد أن البحث يحتل أهمية كبيرة؛ كونه يدرس مدى األثر لقاعدة
االستحسان في نظامي املرافعات الشرعية في اململكة العربية السعودية ،وبذلك فالبحث
مصوغ بطريقة حديثة؛ ليربط بين القاعدة
ينطلق من قاعدة أصولية إلى نظام (قانون)
ٍ
والنظام.
أسباب اختيار البحث
ال شك أن الباحث حين يختار عنوانا ما يكون دافعه لذلك االختيار العديد من األسباب
التي تتزاحم بين يديه ليترجمها إلى واقع ملموس ،وقد دفعني الختيار هذا البحث عدد من
األسباب ،أهمها:
 -1الرغبة في استجالء العالقة بين األنظمة في اململكة وبين القواعد األصولية.
 -2بيان األثر لقاعدة االستحسان األصولي في نظام املرافعات.
 -3استخالص الطرق املوصلة إلى تطوير األنظمة في ضوء القواعد األصولية ،كما سيتجلى
في أثر قاعدة االستحسان على األنظمة ،وفي ذلك فتح املجال للتناول األصولي لألنظمة
في اململكة لتأصيلها.
أهداف البحث
كل باحث حين يختار عنوانا ما يضع أهدافا يطمح إلى تحقيقها ويطمع في الوصول إليها،
وأنا أطمح في بحثي هذا إلى تحقيق عدد من األهداف ،أهمها:
 -1إثبات العالقة بين األنظمة في اململكة وبين الشريعة اإلسالمية.
 -2إظهار االستثناءات املوضوعية والشكلية في األنظمة ميدان البحث.
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 -3إيجاد بحث يكون مرجعا للباحثين في مجاله.
 -4فتح املجال للتناول األصولي لألنظمة في اململكة لتأصيلها.
الدراسات السابقة
ليس هناك مراجع سابقة مباشرة للموضوع -مع اجتهادي في البحث -ولكن ثمة مراجع
ناقشت العالقة بين األصول واألنظمة ،منها:
 -1أثر القواعد األصولية في تفسير القوانين ،سيف الدين إلياس حمدتو أرباب علي،
رسالة دكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،جمهورية السودان ،عام 2001م.
 -2االستحسان حقيقته – أنواعه  -حجيته -تطبيقاته املعاصرة ،يعقوب عبد الوهاب
الباحسين ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط،1/عام 1428ه 2007م
 -3العالقة بين القواعد األصولية والقواعد القانونية ،أحمد صالح محمد قطران،
أطروحة دكتوراه ،الجامعة العراقية ،جمهورية العراق ،عام 1422ه 2002 -م.
 -4أثر الدالالت األصولية في تفسير نصوص القانون ،محمد عشاب ،مجلة املعيار ،املركز
الجامعي ،تيسمسيلت ،جمهورية الجزائر الديمقراطية ،العدد  ،1عام 2010م.
خطة البحث
إن طبيعة املادة العلمية وتصورها وميدانها حتمت أن يتكون البحث من مقدمة وأربعة
مباحث ،على النحو التالي:
املقدمة وفيها :مشكلة البحث ،واألهمية ،واألسباب ،واألهداف ،وحدود البحث ،وخطته،
والدراسات السابقة ،ومنججه.
املدخل :وسيكون معنيا ببيان مصطلحات العنوان املنحصرة في بيان قاعدة االستحسان
والتعريف بالنظام ميدان البحث.
املبحث األول :االستحسان بالنص.
املبحث الثاني :االستحسان باملصلحة.
11

املبحث الثالث :االستحسان بالضرورة.
املبحث الرابع :االستحسان بالعرف.
الخاتمة :وسيتم سرد النتائج وقائمة التوصيات التي سيثيرها البحث.
وسيتم إرفاق البحث بقائمة املراجع واملصادر حسب العرف العلمي املتبع.
حدود البحث
سيقتصر البحث على نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم م ،1/الصادر
بتاريخ 1435/1/22ه ،ويتم العودة إلى الئحته التنفيذية متى اقتضت الحاجة ،وألن املجال ال
يتسع لالستقصاء لكل األمثلة املوجودة في النظام ،فقد اخترت خمسة أمثلة لكل تقسيم في
املباحث التي قبلت القسمة ،واملبحث الرابع الذي لم يقبل القسمة اخترت له خمسة أمثلة فقط.
منهج البحث
سأحرص في بحثي هذا على اتباع املنج الوصفي التحليلي ،وذلك بأن استقرئ ما ورد في
هذا املوضوع في املصادر املتقدمة واملتأخرة قدر املستطاع؛ ليتجلى أثر قاعدة االستحسان في نظام
املرافعات الشرعية في اململكة العربية السعودية ،ويظهر من خالل ذلك حرص املنظم السعودي
على االلتزام بالقواعد الشرعية في األنظمة املعاصرة.
املدخل
() 2

من األمور املستحسنة في البحث العلمي أن يقدم الباحث لبحثه بمدخل

يبين

املصطلحات التي تحتاج إلى بيان ،وغرضه من إيرادها ،ومنججه في توظيفها في البحث ،وفي هذا
البحث قام الباحث باستعمال عدد من املصطلحات تضمنها العنوان ،ولضرورة بيانها أفردها
بمدخل ،أما أهم هذه املصطلحات فهي( :القاعدة ،االستحسان ،نظام املرافعات الشرعية في
اململكة العربية السعودية) ،وسيتم تناولها بحسب ورودها في عنوان البحث ،على النحو التالي:
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أوال القاعدة
القاعدة في اللغة هي األساس ،سواء كان ماديا أم معنويا ،وما يبنى عليه غيره ،ومنه قوله
َ
يم ْال َق َو َ ْ ْ َ ْ َ ْ
﴿وإ ْذ َي ْر َف ُع إ ْب َراه ُ
اع ُ
يل﴾ (البقرة ،)3()127/و(هي قضية كلية
اعد ِمن البي ِت وِإس َم ِ
ِ
ِ ِ
تعالىِ :
منطبقة على جميع جزئياتها)( .)4قال الجالل املحلي" :هي قضية كلية يتعرف منها أحكام
جزئياتها"( ،)5وقال التهانوني" :في اصطالح العلماء تطلق على معان :مرادف األصل ،والقانون،
واملسألة ،والضابطة ،واملقصد .وعرف بأنها أمر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تعرف
أحكامها منه"( ،)6ووجه إطالق مصطلح القاعدة على االستحسان -مع أن املتبادر أن االستحسان
دليل من األدلة -هو أن االستحسان واملصلحة وغيرهما من األدلة يطلق عليها قاعدة أو دليل
بالترادف ،فقد أطلق عليه اإلمام الشاطبي في املوافقات قاعدة(.)7
ثانيا االستحسان
لم يعد االستحسان ذلك الدليل الذي دار جدل كبير حوله بين مؤيد ومعارض( ،)8بل إنه
قد أصبح من األدلة التي القت قبوال ،وبناء عليه ،فإن التعامل معه سيتم وفقا لكونه من األدلة
ذات البعد التطبيقي املمارس في مجاالت الفقه املتنوعة ،ومعلوم أن دليل االستحسان في بداية
االستدالل به كان من األدلة الغامضة التي كان املتكلم بها يصعب عليه التعبير عنها؛ لذا واجهه
املجتهدون بالرفض والرد ،وعلى رأسهم اإلمام الشافعي -رحمه هللا -حيث أطلق عبارته املشهورة:
ُّ
"وإنما االستحسان تلذذ"( ،)9ثم شرع في موطن آخر يقعد له ،ويبين ما املقبول منه ،ومن له الحق
في التعاطي معه ،ويعد هذا من أول شروط القول باالستحسان ،فقال" :وال يقول فيه إال عالم
()10
ٌ
عاقل للتشبيه عليها"( ،)11وهذا معناه أن شرط القول باالستحسان هو :العلم بالسنة،
باألخبار
والقدرة على القياس على نصوصها ،ثم تطور مدلول االستحسان عند القائلين به إلى أن استقر
اصطالحيا بتعريفات منضبطة ال يصعب على من يطلع عليه ،أو يسمعه استيعابه ،ولم يعد محل
خالف من حيث التطبيق(.)12
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وسيرا على طريقة الباحثين في تعريف املصطلحات ،فإننا سنقوم بتعريف االستحسان على
النحو التالي:
االس تحسان في اللغة :مشتق من الحسن ،وهو ضد القبح ،ويعني عد الش يء حسنا ،أو
ْ ُ ُ َ
َْ َ
﴿وأ ُم ْر ق ْو َم َك َيأخذوا ِبأ ْح َس ِن َها ﴾ (األعراف ،)145/وقوله تعالى:
اعتقاده حسنا ،ومنه قول تعالى:
َ
َّ
َ ْ َ َ َّ َ
﴿الذ َ
ين َي ْس َت ِم ُعون الق ْو َل ف َيت ِب ُعون أ ْح َس َن ُه ﴾ (الزمر.)18/
ِ
وأما في االصطالح ،فإن االستحسان عند أهل األصول له أكثر من تعريف ،وسأذكر منها
تعريفين ،هما:
َ
 -1تعريف أبي الحسن الكرخي( )13من الحنفية ،حيث عرفه بقوله"ُ :ه َو أ ْن َي ْعد َل ْاإل ْن َس ُ
ان
ِ ِ
َ
َ َ
َ َ
َْ ََ
َ
ُ
َْ
ْ
َ
ْ
َع ْن أ ْن َي ْحك َم ِفي امل ْسأل ِة ِب ِمث ِل َما َحك َم ِب ِه ِفي نظا ِئ ِر َها إلى ِخال ِف ِه ِل َو ْج ٍه أق َوى َيقت ِض ي
َْ
ْ
ال ُع ُدو َل َع ْن األ َّو ِل"(.)14
وجه من وجوه االجتهاد غير شامل شمول
 -2تعريف أبي الحسين البصري املعتزلي":ترك ٍ
األلفاظ لوجه هو أقوى منه ،وهو حكم طارئ على األول"(.)15
وفي الحقيقة أن التعريفات كلها -باستثناء التعريف الذي ذكر فكرة االنقداح( -)16تصب في
خانة واحدة ،هي استثناء بعض املفردات عند التطبيق للنص العام أو القاعدة العامة ،وهذا ما
ْ
َ
أشار إليه ابن العربي حينما قال"َ :وإنما َم ْع َن ُاه ترك َما َي ْق َتضيه َّ
الد ِليل على ط ِريق ِاال ْس ِتث َناء
ِ ِ
والترخص بمعارضته َما ُي َع ُ
ارضه ِفي بعض مقتضياته"( ،)17وقال أبو زهرة" :االستحسان استثناء
جزئي في مقابل دليل كلي يتخلف في بعض األجزاء"( ،)18وعليه فإننا سنصوغ تعريفا ملا نحن
بصدده يتناسب مع سياق الحديث عن النظام على النحو التالي :فنقول :االستحسان الذي نعنيه
هو :عدول املنظم أو القاض ي عن تطبيق مدلول النص النظامي على بعض الوقائع والتصرفات،
وهذا العدول يكون بنص النظام ،بحيث ينص النظام على استثناء واقعة معينة أو تصرف معين،
أو يكون وفقا لسلطة القاض ي استنادا إلى مصلحة أو ضرورة ،أو عرف سائد ،كما سيأتي ذلك
عند التطبيق ،وبهذا يكون االستحسان أصل من أصول الفقه ،وهو حكم استثنائي في مقابلة
الحكم األصلي(.)19
14

ثالثا نظام املرافعات الشرعية
أصل نظام املرافعات هو :مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها املتقاضون للحصول على
حقوقهم املدنية ،وهو اإلجراءات التي تتخذها املحاكم إليصال الحقوق إلى أصحابها (.)20
ونظام املرافعات الشرعية الذي أعنيه هو النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم (م،)1/
بتاريخ 1435 /1/22 :هـ ،في عهد خادم الحرمين الشريفين عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود ،ملك
اململكة العربية السعودية ،وهو مكون من مئتين واثنتين وأربعين مادة ،نص املنظم في املادة
الحادية واألربعين بعد املائتين على أنه "يحل هذا النظام محل نظام املرافعات الشرعية ،الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )21 /وتاريخ 1421 / 5 /20هـ ،ويلغي ما يتعارض معه من أحكام" ،ونصت
املادة الثانية واألربعون بعد املائتين على أنه "يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية"( ،)21وهو امتداد وتطور لألنظمة سابقة ،إذ إن أول نظام للمرافعات صادر في اململكة
كان في عام 1346ه 1927م ،والثاني في عام 1350ه( ،نظام سير املحاكمات الشرعية) ،وفي عام
1372ه صدر (نظام تنظيم األعمال اإلدارية في الدوائر الشرعية)( ،)22وفي عام1421ه صدر أول
نظام للمرافعات بهذا االسم( ،)23وفي عام 1435ه صدر نظام املرافعات بصورته الحالية ،وأضيف
إليه بعض التعديالت الحديثة ،وهي :التعديل الصادر باملرسوم امللكي رقم م14/في 1440/2/22ه،
والتعديل الصادر باملرسوم امللكي رقم م 38/في 1441 /3/30ه(.)24
املبحث األول االستحسان بالن:
االستحسان بالنص من أنواع االستحسان ،ويعني به األصوليون كل حكم من األحكام
الشرعية استثناه الشارع نصا على خالف القاعدة العامة أو على خالف العموم ،وأمثلته كثيرة،
ومن أبرز تلك األمثلة التي استدل بها األصوليون :عقد السلم( ،)25والوصية( ،)26وخيار الشرط(،)27
وغيرها(.)28
وفي هذا املبحث نستعير املصطلح ،ونخرجه من معناه األصولي (الكتاب والسنة)( ،)29إلى
املعنى القانوني النظامي ،فنعد النص النظامي الذي يستثني بعض الصور استثناء صريحا نوعا
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من أنواع االستحسان ،وهو االستحسان بالنص ،وال شك أن املنظم السعودي عند صياغة
النظام لم يغفل هذه املعاني التي تخدم املستفيد منه ،ومن ثم ،فإن النصوص التي تستثني
بعض التطبيقات من النص النظامي كثيرة ،وسيتم اختيار بعض األمثلة للتدليل على رعاية
املنظم لذلك.
ومن املعلوم أن نصوص النظام تتسم باإللزامية( )30والعموم( )31والتجرد( ،)32ومن ثم ،فإن
تطبيقها يسير وفق هذه املبادئ الرئيسة املشهورة في كل قوانين الدنيا ،وعليه فكل استثناء مهما
كان شكله ودالالته ،فإنه يتسم بتلك الخصائص أو املبادئ ،ومن خالل االستقراء لنصوص نظام
املرافعات الشرعية نجد أن املنظم يسير في مسائل االستثناء الصريح بطريقتين :إحداهما:
االستثناء املتصل ،ونعني به :أن املنظم ينص على األصل ،ثم في النص ذاته يستثني بعض الصور
التي يجب إخراجها من عموم األصل ،أو القاعدة العامة .واألخرى :االستثناء املنفصل ،ونعني به:
أن املنظم ينص على األصل ،ثم في مادة أخرى يخرج بعضا من أفراده .وللغرض املنهجي سيتم
التمثيل وفقا لهذا التقسيم على النحو التالي:
أوال االستثناء املتصل
واملقصود به أن يكون النص على األصل وعلى االستثناء في املادة ذاتها ،وثمة عدد كبير من
األمثلة اكتفينا منها بخمسة أمثلة على النحو التالي:
املثال األول املادة التاسعة
"يقصد بمكان اإلقامة في تطبيق أحكام هذا النظام املكان الذي يقطنه الشخص على
وجه االعتياد ،وبالنسبة إ لى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص املكان الذي يقطنه عند إقامة
الدعوى ،وبالنسبة إلى املوقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص املكان املوقوف فيه أو
املسجون فيه ،"...ومن املعلوم في النظام والقانون أن املتخاصمين في كل القضايا يجب على كل
واحد منهم تحديد مكان إقامة يتلقى فيه البالغات( ،)33على اعتبار أن موطن اإلقامة من لوازم
الدعوى القضائية ،وهذا من البديهيات ،واألصل في موطن الخصوم هو املكان الذي يقطنه عادة،
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لكن املنظم السعودي وضع عددا من الفئات التي يختلف موطن إقامتها وفقا لظروفها التي طرأت
على حياتها ،وهذه الفئات هي:
 -1البدو الرحل ،وهم فئة من السكان قليلة العدد يتركز وجودهم في وسط وشرق وشمال
اململكة ،وفي بعض البالد العربية( ،)34وهي فئة ال ُيعرف لها موطن إقامة محدد؛ ألنهم
يعتمدون على املاء والكأل في توطين أنفسهم ومواشيهم( ،)35وقد اعتبرها املنظم حالة تحتاج
إلى معالجة ،فنص على أنه" :بالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص املكان الذي
يقطنه عند إقامة الدعوى" ،وهنا نجد املنظم يستثني هذا الفئة ويخصها بنص ،وهذا هو
االستحسان بالنص.
 -2املوقوفون والسجناء :من املعلوم أن حالة التوقيف والسجن من الحاالت االستثنائية،
ومن ثم ،فقد يطرأ على هذه الفئة عدد من األحكام( ،)36ومن تلك األحكام ما يتعلق بمكان
اإلقامة الذي يتلقى فيه البالغات ،واملنظم السعودي عدها حالة تحتاج إلى معالجة نظامية،
وهو من االستحسان بالنص ،فنص على أنه" :بالنسبة إلى املوقوفين والسجناء يعد مكان
إقامة الشخص املكان املوقوف فيه أو املسجون فيه".
وهنا نالحظ أن املوقوفين والسجناء من ذوي الحاالت االستثنائية املتغيرة ،فاملوقوف ال
يطول توقيفه إال بقدر ما يحتاجه التحقيق ،والسجين قد تنقض ي محكوميته قبل انقضاء
الدعوى املرفوعة ضده ،وهذا ما استدركه املنظم عودا على الفئات الواردة في النص كلها على أنه
"يجوز ألي شخص أن يختار مكان إقامة خاصا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه باإلضافة إلى
مكان إقامته العام".
املثال الثاني املادة الثامنة والصمسون
"إذا تعدد املدعى عليهم ،وكان بعضهم قد بلغ لشخصه ،وبعضهم اآلخر لم يبلغ لشخصه،
وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على املحكمة في غير الدعاوى املستعجلة
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تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ املدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين ،ويعد
الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من املدعى عليهم حكما حضوريا".
األصل في التقاض ي االنضباط بمواعيد املحكمة( ،)37وتحديد وقت جلسة املحكمة أمر
بدهي لسير املحاكمة ،غير أنه قد يحدث أن يتغيب الخصوم أو أحدهم ،فاملنظم أوجد حال
ملواجهة ذلك ،فألزم املحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ،وهذا يجري في كل القضايا،
غير أن املنظم استثنى بجملة اعتراضية نوعا من القضايا ،وهي القضايا املستعجلة فقال" :في غير
الدعاوى املستعجلة" ،وهذا يعني أن القضايا املستعجلة تحكمها إجراءات أخرى على اعتبار أن
القضاء املستعجل له دواعيه التي قدرها املنظم()38؛ لذلك استثناه من عموم تأجيل النظر في
الدعوى ،وهذا التخصيص أو االستثناء ،واألصل في مادة وحدة ،فهذا ما نسميه االستحسان
بالنص املتصل.
املثال الثالث املادة الرابعة والعشرون واملادة الصامسة والعشرون
املادة الرابعة والعشرون" :تختص محـاكم اململكة بنظـر الدعـاوى التـي ترفع على السعودي
ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في اململكة ،فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار
خارج اململكة" ،واملادة الخامسة والعشرون" :تختص محاكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على
غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في اململكة ،فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة
بعقار خارج اململكة".
هاتان مادتان متتابعتان اختلف أحد طرفي الدعوى من حيث الجنسية ،مع االختالف في
وصف املدعى عليه من حيث مكان اإلقامة ،واتفق االستثناء فيهما ،وهذان النصان يؤكدان على
قاعدة عامة في اختصاص القضاء السعودي ،وهي إقامة الدعوى على من يحمل الجنسية
السعودية ،ومن يكون مقيما فيها( ،)39ومعلوم أن الدعوى العينية املتعلقة بالعقار لها إجراءاتها في
النظام السعودي( ،)40وقد تتفق مع قوانين في بلدان أخرى أو ال تتفق( ،)41ولهذا ،فاملنظم جعل
الدعوى العينية فيما يتعلق بالعقارات خارج اململكة مستثناة من اختصاصات القضاء
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السعودي ،ونص النظام على اختصاص القضاء السعودي "فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة
بعقار خارج اململكة" ،وهو تأكيد على إقليمية النظام السعودي(.)42
املثال الرابع املادة التاسعة والتسعون بعد املئة
"ال يجوز التمسك أمام املحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة االعتراض ،ما لم يكن
السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتأخذ به املحكمة من تلقاء نفسها".
تقول القاعدة األصولية إنه إذا تعارض العام والخاص يقدم العام ،ولها أمثلة كثيرة(،)43
واملنظم السعودي هنا يضع قاعدة عامة في تعامل املحكمة العليا مع األسباب التي تدعوها
لنقض الحكم أو رده ،ويمنعها من التمسك بسبب لم يرد في مذكرة االعتراض ،وهذا هو األصل،
فليس للمحكمة أن تدخل ما لم يطلبه الخصوم جميعهم ،أو أحدهم ،غير أن املنظم يستثني
بالنص أمرا ذا أهمية ،وهو السبب املتعلق بالنظام العام ،حيث إن النظام العام له أهمية
بالغة( ،)44وهنا ندرك استخدام املنظم للقاعدة األصولية املذكورة ،بل إن املنظم انتقل إلى خطوة
أعلى ،وهي إلزام املحكمة -متى ظهر لها ذلك -بأن تأخذ به من تلقاء نفسها "وهو استثناء من مبدأ
التقيد بأسباب االعتراض"( ،)45وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان بالنص.
املثال الصامس املادة الرابعة والعشرون بعد املائتين
"إذا كان الولي غير األب ،واقتض ى األمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع
عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو االقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته املحكمة في
مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد املصارف في البلد ألي سبب ،أو إذا كان
املولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوص ي
أن يجري أيا من تلك التصرفات إال بعد استئذان املحكمة املختصة".
األصل في الوالية على مال الصغير أو الغائب من غير األب أن ال تتخطى حدود املحافظة
عليه ،واستثماره فيما يسهم في تنميته يقينا( ،)46فتصرفات الولي في مال القاصر مقيدة
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باملصلحة( ،)47وال تخرج عنها ،ولم يخرج املنظم السعودي عما قررته الشريعة اإلسالمية والفقه
اإلسالمي ،وملزيد من الحرص على مال القصر ربط املنظم تصرفات الولي في ما يتعلق بالعقار بيعا
أو دمجا أو ما إلى ذلك بإذن املحكمة ،واملنظم هنا يقر أصال متعلقا بالعقارات اململوكة للقصر أو
هم شركاء فيها ،حيث منع الولي من التصرف فيها ،ثم استثنى التصرف املستند إلى إذن املحكمة،
وهذا االستثناء هو االستحسان بالنص.
ثانيا االستثناء املنفصل
وأعني باالستثناء املنفصل أن يكون النص على األصل في مادة ،والنص على االستثناء في
مادة أخرى ،وسأضرب لذلك عددا من األمثلة ،وفقا للمنج الذي اختطيته سابقا.
املثال األول املادة السادسة واملادة السابعة
فاملادة السادسة تنص على أنه" :يجب أن يحضر مع القاض ي في الجلسات وفي جميـع
إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاض ي ،وإذا تعذر حضور الكاتب
فللقاض ي تولي اإلجراء وتحرير املحضر" ،وهذا يعني أنها تنص على قيام القضاة املحضرين
والكتبة ،ومن في حكمهم باألعمال املوكلة إليهم بصفة دقيقة عامة مجردة ،والنص يشمل كل من
له قضية مكتملة أركان الدعوى ،دون أن يفرق بين أصحاب القضايا ،ومدى قربهم أو بعدهم،
غير أن هذا النص الشامل استثنى منه املنظم السعودي فئة من أصحاب القضايا بالنص
املنفصل ،حيث نصت املادة السابعة على أنه" :ال يجوز للمحضرين وال للكتبة وغيرهم من أعوان
القضاء أن يباشروا عمال يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات االستحكام الخاصة بهم
أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة ،وكذا اإلنهاءات األخرى إذا اشتملت
على خصومة ،وإال كان هذا العمل باطال" ،ولهذا نجد االستثناء يشمل عددا من الفئات التي تمت
إلى القائمين بتلك الوظائف بصلة ،وهذه الفئات هي:
 -1من قام بهم الوصف وهم املوظفون أنفسهم.
 -2أزواجهم.
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 -3أقاربهم.
 -4أصهارهم.
وقد بينت الالئحة في الفقرة  7/1درجات القرابة وأصنافها ،واألصهار فنص املنظم على أن:
"األقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة األولى :اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.
الدرجة الثانية :األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة :اإلخوة واألخوات ،األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم ،وأوالد أوالدهم.
الدرجة الرابعة :األعمام والعمات ،وأوالدهم ،واألخوال والخاالت ،وأوالدهم" ،كما نص
املنظم في الالئحة ذاتها في الفقرة  7/2على أنه" :تطبق الدرجات األربع الواردة في الفقرة ( )1/7من
هذه الالئحة على أقارب الزوجة ،وهم األصهار" ،ويطبق على املوظفين املذكورين في النظام
()49

مصطلح التنحي( ،)48وقد نص النظام

في الباب الثامن عليه تحت مصطلح تنحي القضاة،

وردهم عن الحكم ،وال شك أن املنظم أراد تحقيق حياد القاض ي( ،)50وعدالته ،على اعتبار أن
القضية املتعلقة بالقرابة تجلب التعاطف الذي قد يؤثر سلبا على سير العدالة( ،)51وهذا ما تنبه
له املنظم السعودي ،وعال هذا االعتبار بنص ،وأتبع النص ببيان القرابة ودرجاتهم في الالئحة،
والتنحي مبدأ من مبادئ القانون في كل أنحا العالم(.)52
املثال الثاني املادة الحادية عشرة واملادة الثانية عشرة
نصت املادة الحادية عشرة في الفقرة ( )1على أنه "يكون التبليغ بوساطة املحضرين بناء
على أمر القاض ي أو طلب الخصم أو إدارة املحكمة ،ويقوم الخصوم أو وكالؤهم بمتابعة اإلجراءات
وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ،ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك"،
والتبليغ املذكور في هذه الفقرة والتي بعدها يشمل جميع األوقات ،واأليام غير أن املنظم استثنى
أياما معينة ،وأوقاتا معينة أخرجها من هذا الشمول في الوضع الطبيعي( ،)53حيث نصت املادة
الثانية عشرة على أنه" :ال يجوز إجراء أي تبليغ في مكان اإلقامة قبل شروق الشمس وال بعد
غروبها ،والفي أيام العطل الرسمية ،إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاض ي".
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وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان بالنص ،ولعل املنظم راعى حاالت وخصوصيات
الناس ،وهذه الخصوصية هي التي احترمتها كل التشريعات(.)54
املثال الثالث املادة الحادية والعشرون
"تضاف مدة ستين يوما إلى املواعيد املنصوص عليها نظاما ملن يكون مكان إقامته خارج
اململكة ،وللمحكمة عند االقتضاء زيادتها مدة مماثلة" ،وقد حددت الالئحة في الفقرة ( )1/21أنه
"يضاف في املواعيد التي يجب أن تنقض ي قبل اإلجراء ستون يوما على األقل إلى املدد املنصوص
عليها نظاما ،وذلك كمواعيد الحضور ،ويضاف في املواعيد التي يجب أن يتم اإلجراء خاللها
ستون يوما إلى املدد املنصوص عليها نظاما ،وذلك كمدد االعتراض ،وللمحكمة عند االقتضاء
زيادة مدة مماثلة ،وذلك ملن يكون مكان إقامته خارج اململكة" ،فهذه املادة استثناء من عدد من
النصوص الواردة في هذا النظام ،فلكل قضية من القضايا التي ناقشها نظام املرافعات مدد
محددة ،فعلى سبيل املثال ،جاء في املادة الثمانين ،...( :وتعين املحكمة موعدا ال يتجاوز خمسة
عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ،ومن يطلب من الخصوم إدخاله ،وفقا لإلجراءات املعتادة
لرفع الدعوى" ،وفي املادة الحادية والثمانين" :يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى
منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .ويكون التدخل بصحيفة
تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ،وفقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ،أو بطلب يقدم شفهيا في
الجلسة في حضورهم ،ويثبت في محضرها .وال يقبل التدخل بعد إقفال باب املرافعة" ،وفي املادة
الرابعة والتسعين بعد املائة" :مدة االعتراض بطلب النقض ثالثون يوما ،ويستثنى من ذلك
األحكام الصادرة في املسائل املستعجلة فتكون خمسة عشر يوما .فإذا لم يودع املعترض اعتراضه
خالل هاتين املدتين سقط حقه في طلب النقض".
فكل مادة من املواد املذكورة أعاله حددت مدة معينة الستكمال اإلجراءات املنطوق بها في
النص ،وهذه النصوص حتما تعم كل املكلفين ،غير أن املنظم راعى حالة واستثناها من عموم
وشمول هذه النصوص للمكلفين ،وهي حالة من كان خارج نطاق تطبيق النظام (خارج اململكة)،
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فنص في هذه املادة على أن "تضاف مدة ستين يوما إلى املواعيد املنصوص عليها نظاما ملن يكون
مكان إقامته خارج اململكة ،وللمحكمة عند االقتضاء زيادتها مدة مماثلة" .إن هذا االستثناء الوارد
في ا ملادة هو ما نسميه االستحسان بالنص ،ولعل املنظم السعودي عند وضع هذه املادة نظر إلى
املالبسات التي يقع فيها كثير ممن يقيم خارج نطاق تطبيق النظام ،كأن يكون دراسا أو موظفا،
وتستغرق إجراءات عودته زمنا طويال ،ولم ينظر إلى سرعة املواصالت اليوم التي جعلت العالم
قرية واحدة ،وإمكانية الحضور خالل أربع وعشرين ساعة أو أقل ،وفي أصعب الظروف ال يزيد
الوصول من أي مكان في العالم عن أسبوع ،فاملنظم في هذه الحالة كأنه قدر الحد األعلى من
الوقت.
املثال الرابع املادة الثامنة والصمسون واملادة التاسعة والصمسون
"إذا تعدد املدعى عليهم ،وكان بعضهم قد ُبلغ لشخصه وبعضهم اآلخر لم يبلغ لشخصه،
وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على املحكمة في غير الدعاوى املستعجلة
تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ املدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين ،ويعد
الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من املدعى عليهم حكما حضوريا".
من املسلمات املعلومة في مجال التقاض ي وجوب االلتزام باملواعيد القضائية املحددة من
املحكمة( ،)55والحضور في املوعد املحدد ،ويعد غائبا من تخلف عن املوعد املحدد؛ ألن غياب
أحد الخصمين في القضية يترتب عليه إجراءات معينة منها :تأجيل النظر في القضية ،وإذا تكرر
الغياب بدون مبرر نظامي مقبول عند القاض ي يتم الفصل في الدعوى وفقا ملا بين يدي املحكمة
من مبرزات ووثائق ،أو الحكم برد الدعوى ورفضها( ،)56واألصل أن الحضور يكون قبل بدء
الجلسة ،وهذا النص يشمل كل من ينطبق عليه( ،)57غير أن املنظم في املادة التاسعة والخمسين
قال" :في تطبيق األحكام السابقة ،ال يعد غائبا -والجلسة لم تنعقد -من حضر قبل املوعد املحدد
النتهاء الجلسة بثالثين دقيقة ،على أنه إذا حضر والجلسة ال زالت منعقدة فيعد حاضرا" ،فهو
بهذا استثنى حالتين من املادة السابقة ،الحالة األولى :من حضر قبل انتهاء "املوعد املحدد النتهاء
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الجلسة بثالثين دقيقة" الحالة الثانية" :من حضر والجلسة منعقدة" ،وهذا االستثناء هو ما
نسميه االستحسان بالنص.
املثال الصامس املادة الثامنة والعشرون بعد املائتين ،واملادة الصامسة والثالثون بعد
املائتين
فاملادة الثامنة والعشرون بعد املائتين تنص على أنه" :مع مراعاة أحكام تملك غير
السعوديين للعقار( ،)58لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضا أم بناء -حـق طلب صـك
استحكام من املحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار".
من الواضح أن هذا النص يقر أصال من أصول التملك ،وهو منح املواطن السعودي
الحق في الحصول على الصك

()59

الذي يثبت ملكيته لعقار ما داخل اململكة وفقا للنظام ،وهذا

النص يشمل كل مناطق اململكة ،غير أن املنظم استثنى من مناطق اململكة املشاعر املقدسة،
فجاءت املادة الخامسة والثالثون بعد املائتين تنص على أنه" :ال يجوز إخراج صكوك استحكام
ألراض ي ِمنى وباقي املشاعر وأبنيتها ،وإن حصلت مرافعة في ش يء من ذلك -سواء في أصل العقار أو
منفعته -وأبرز أحد الطرفين مستندا ،فعلى املحكمة رفع صورة ضبط املرافعة مع املستند املبرز
إلى املحكمة العليا ،من غير إصدار صك بما انتهت به املرافعة(" .وواضح أن هذا النص يمنح
األماكن املقدسة وضعا خاصا( .)60وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان بالنص.
املبحث الثاني االستحسان باملصخلحة
من أنواع االستحسان االستحسان باملصلحة ،واملصلحة عند أهل اللغة ضد املفسدة ،وهي
واحدة املصالح( ،)61فالصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد ( ،)62وهي املنفعة(.)63
وفي االصطالح :عرفها الغزالي بأنها" :املحافظة على مقصود الشرع"( ،)64ثم قال" :ومقصود
الشرع من الخلق خمسة :وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل ما
يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة،
ودفعها مصلحة"(.)65
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وقال البوطي في تعريفها" :املنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده ،من حفظ دينهم،
ونفوسهم ،وعقولهم ،ونسلهم ،وأموالهم ،طبق ترتيب معين فيما بينها"( ،)66ونعني باالستحسان
باملصلحة :تقديم املصلحة على الدليل العام ،والعدول عن مقتضياته استثناء ،فالداعي للعدول
عن القاعدة العامة إلى جزئية أو تطبيق آخر يخالف مقتض ى القاعدة بصفة دائمة أو بصفة
مؤقتة هو املصلحة التي يتحقق بها رفع الحرج والتيسير(.)67
وقد عد األصوليون من صوره :االستحسان باملصلحة ،ويمثلون له بعدد من األمثلة،
أهمها(:)68
 -1تضمين األجير املشترك :واألجير املشترك هو الذي يقوم بالعمل ألكثر من شخص( )69مثل
()70

الدهان واملقاول واإلسكافي

واملهندس املعماري ،وغيرهم ،فاألصل أن يده يد أمانة،

ويدخل في دائرة البراءة األصلية ،فلما فسدت األخالق اجتهد الفقهاء حفظا ملصالح
املستفيد؛ فأفتوا بتضمين األجير املشترك ملا هلك بين يديه ،فيضمن في حالة التقصير
والتعدي( ،)71من قبيل االستحسان باملصلحة.
 -2سجن السارق للمرة الثالثة تأبيدا :وهو معدول به عن القاعدة العامة املنصوص عليها
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ
ََ
َ
َّ
َّ
بقول تعالى﴿ :والس ِارق و
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ِب َما ك َس َبا نكاال ِم ْن الل ِه َوالل ُه
َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم﴾ (املائدة ،)38/فاألصل القطع ،ولكن روى األحناف رواية عن علي أنه قال:
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ َ ْ َ ()72
"إ ِني أ ْست ْحيي ِم َن الل ِه أن أ َد َعه ل ْي َ
س له َي ٌد َيأك ُل ِب َها َو َي ْستن ِجي ِب َهاَ ،و ِر ْج ٌل َي ْم ِش ي عليها" ،
ِ
ِ
وقد ذهب األحناف إلى القول بسجنه تأبيدا استحسانا ،قال صاحب الهداية" :فإن سرق
ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب ،وهذا استحسان"( ،)73وفي رواية عن الحنابلة
س َح َّتى َي ُت َ
قال صاحب مطالب أولي النهى"َ :فإ ْن َع َاد َف َس َر َق َب ْع َد َق ْطع َي ِد ِه َور ْج ِل ِه ُحب َ
وب،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َو َي ْح ُر ُم أ ْن ُي ْقط َع"(.)74
وفي هذا املبحث سيتم التطبيق على فقرتين :إحداهما :ما ذكره املنظم بالنص ،واألخرى ما
يمكن استنباطه من النصوص ،ومن الوقائع املعلومة لدى القضاة.
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أوال االستحسان باملصخلحة املنصوصة
وأعني بذلك ما نص املنظم عليه ،وجعله مناط االستثناء ،والعدول عن األصل املقرر
فيه ،ولكي يتضح املقال البد من املثال.
املثال األول املادة الثالثة
"ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ،ومع ذلك تكفي
املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق
يخش ى زوال دليله عند النـزاع فيه".
األصل في الدعوى القضائية رفعا أو دفعا أن يكون لصاحبها مصلحة( ،)75واملنظم في هذا
املادة نص على أهم عنصر في الدعوى القضائية املرفوعة ،وهو عنصر املصلحة الحقيقية التي
سماها (مصلحة قائمة مشروعة) ،أما ما عدا ذلك فال ترفع وال يقبل القاض ي الدعوى؛ ألن
الدعوى ال ترفع إال للحصول على املصلحة املشروعة القائمة حال الدعوى ،وشرط املصلحة في
ُ
الدعوى حتى ال تشغل املحاكم بمنازعات ال طائل من ورائها( ،)76غير أن املنظم استثنى صورة من
بشرط نص عليه املنظم ،هو" :إذا كان الغرض من الطلب
الصور ،وهي املصلحة املحتملة(،)77
ٍ
االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخش ى زوال دليله عند النـزاع فيه" ،بحيث إن
هذه الدعوى تحقق أحد الغرضيين :األول :دفع ضرر محدق يقع على املصالح املعتبرة( ،)78واآلخر:
املحافظة على دليل يخاف زواله( ،)79وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان باملصلحة.
املثال الثاني املادة الثمانون
"للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -أن تأمر بإدخال من كان في
إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة."...
األصل في املحاكمة أن تقتصر على من ورد ذكرهم في عريضة الدعوى( ،)80وال يصح إدخال
أحد فيها حتى تنتهي القضية ،ويتم البت فيها ،غير أن املنظم نص على استثناء باملصلحة
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املنصوصة على مسألة متعارف عليها في القانون ،وهي مسألة التدخل أو اإلدخال( ،)81وهي من
الطلبات العارضة( ،)82حيث أتاح املنظم فرصة للخصوم أن ُيدخلوا من في دخوله مصلحة
للقضية ،ومنح املحكمة سلطة تقديرية في أن تقبل الطلب املقدم من أحد الخصوم إلدخال من
يرى في دخوله مصلحة،كما منح املحكمة سلطة تقديرية في أن تدخل من تلقاء نفسها من ترى في
دخوله مصلحة لسير العدالة ،والتدخل واإلدخال قضية قانونية استثنائية معروفة في القوانين
العربية وغيرها ،والغاية منها تحقيق املصلحة ،وتطبيق مبدأ االقتصاد في اإلجراءات القضائية (،)83
واملنظم نص على هذا االستثناء ،وهو ما نسميه االستحسان باملصلحة.
املثال الثالث املادة العشرون بعد املائة
"يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام
القضاء مستقبال أن يتقدم إلى املحكمة املختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة ملعاينتها بحضور
ذوي الشأن وإثبات حالتها ،ويكون طلب املعاينة بصحيفة وفقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى،
وتتم املعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام".
الفصل الرابع من الباب التاسع من النظام عنوانه املعاينة ،واملواد فيه من املادة السادسة
عشرة بعد املائة ،وما بعدها موضوعها معاينة املتنازع عليه أمام املحكمة ،وهذا هو الوضع
األصلي لسير القضايا ،غير أن هذا النص ،استثنى صورة ذات أثر مستقبلي على إثبات الحقوق
ورعاية للمصلحة ،حيث استثنى من األصل املقرر القاض ي بأن املعاينة تكون ملا هو منظور أمام
املحكمة ،وما سبق بدعوى قضائية( ،)84وأتاح الفرصة استثناء ملن له مصلحة في طلب معاينة ملا
قد يكون محل نزاع في املستقبل( ،)85وتسمى دعوى املعاينة إلثبات الحالة ( ،)86وهذا االستثناء هو
ما نسميه االستحسان باملصلحة املنصوصة.
املثال الرابع املادة التاسعة واألربعون بعد املائة
"يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند االقتضاء -أن تأمر
بما يأتي:
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 -1جلب مستندات أو أوراق من األجهزة الحكومية في اململكة أو صور مصدقة منها بما
يفيد مطابقتها ألصلها إذا تعذر ذلك على الخصم ،ويبين للمحكمة محتوى تلك
املستندات ،إن أمكن ،ووجه انتفاعه بها.
 -2إدخال الغير إللزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده ،وللمحكمة أن ترفض
ذلك إذا كان ملن أحرزها مصلحة مشروعة في االمتناع عن عرضها".
في الفقرة الثانية من نص املادة قرر املنظم أصال ،وهو إدخال غير املوجود في الدعوى عند
رفعها وتقييدها في سجل املحكمة؛ إللزامه بتقديم مستندات وأوراق تحت يده ،وهذا هو األصل
في تحقيق العدالة ،وإيصال الحقوق إلى أصحابها ،فإذا طلب أحد الخصوم إدخال طرف ثالث
لوجود مستندات لديه تخدم القضية( ،)87فاألصل في مثل هذه الحالة أن تقبل املحكمة هذا
الطلب ،على اعتبار أن هذا اإلدخال يحقق مصلحة في سير الدعوى( ،)88غير أن املنظم منح
املحكمة حق رفض الطلب إذا ترسخت القناعة لديها بأن من يحرز تلك املستندات له مصلحة في
إحرازها ،وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان باملصلحة املنصوصة.
املثال الصامس املادة الثالثة والعشرون بعد املائتين
"إذا اقتضت املصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله ،فليس لناظره أن يجري
ذلك إال بعد استئذان املحكمة في البلد التي فيها الوقف ،وإثبات املسوغات الشرعية التي تجيز
بيعه أو استبداله أو نقله ،على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال".
من املعلوم أن الوقف محبوس على مسماه زمانا ومكانا ( ،)89وال يجوز تغييره أو بيعه إال
للضرورة أو لفوات مصلحة ذلك الوقف املحبوس ،وهذا األصل هو الذي قرره الفقه
اإلسالمي( ،)90واملنظم لم يخرج عن هذا األصل ،غير أنه استثنى صورة ،وهي اقتضاء املصلحة في
بيعه أو استبداله ،وهو ما قرره شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا فقال" :إذا خرب مكان
موقوف ،فتعطل نفعهِ ،ب َيع وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إلى نظيره ،وكذلك إذا خرب بعض
األماكن املوقوف عليها"( ،)91وقال أيضا" :أو ال يمكن االنتفاع باملوقوف عليه من مقصود
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الواقف ،فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ،وإذا خرب ولم تمكن عمارته ،فتباع العرصة
ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها ،فهذا كله جائز ،فإن األصل إذا لم يحصل به املقصود قام بدله
مقامه)( ،)92غير أن املنظم لم يترك تقدير املصلحة لناظر الوقف ،وإنما ربطها باملحكمة ،وهذا
يؤكد حرص املنظم على مصلحة الوقف ،ثم نص املنظم على جعل الثمن مثله في الحال،
واستثناء فكرة بيع الوقف أو استبداله -القتضاء املصلحة -استحسان باملصلحة املنصوصة.
ثانيا االستحسان باملصخلحة املستنبطة
وأعني به االستحسان باملصلحة الذي يمكن للباحث استنباطه من النص ،ويستشف أن
املنظم جعل في االستثناء رعاية ملصلحة أحد الخصوم أو للمصلحة العامة ،وفي كل األحوال
ملصلحة سير العدالة.
املثال األول املادة الثامنة واألربعون
"إذا عينت املحكمة جلسة لشخصين متداعيين ،ثم حضرا في غير الوقت املعين وطلبا
النظر في خصومتهما ،فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن".
األصل أن النظر في الخصومة يكون في الوقت املضروب ،واملحدد من قبل املحكمة،
ويوجب النظام على الخصوم الحضور في الوقت املحدد من قبلها( ،)93غير أن املنظم استثنى حالة
حضور الخصمين في غير الوقت املضروب ،وطلبا النظر في خصومتهما ،فاملنظم ألزم املحكمة أن
تستجيب للطلب إذا توفر اإلمكان لذلك ،والنص وإن كان بصيغة اإللزام( ،)94إال أن املنظم خففه
بمنح املحكمة سلطة تقديرية لتحديد إمكانيتها من عدمها ،والشك أن هذا االستثناء الذي نص
عليه املنظم الغاية منه الحفاظ على مصلحة املتخاصمين ،وهذا ما نطلق عليه االستحسان
باملصلحة املستنبطة.
املثال الثاني املادة الثانية والصمسون
املوكل
"ال يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة املحكمة دون سير اإلجراءات ،إال إذا أبلغ ِ
خصمه بتعيين وكيل آخر بدال من املعتزل أو املعزول ،أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه".
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إن املنظم في هذا النص يقرر أصال ،وهو استمرارية اإلجراءات القضائية ،التي يجب أن ال
تتوقف ،على اعتبارا أن توقفها يجلب املفاسد للمجتمع ومنها :تراكم القضايا في املحاكم ،لكن املنظم
استثنى حالة ما إذا قام املوكل بإبالغ خصمه بتعيين وكيل آخر ،أو مباشرة الدعوى بنفسه( ،)95وال شك
أن هذا اإلجراء الهدف منه رعاية مصلحة املوكل واملحافظة على حقوقه( ،)96وهذا االستثناء هو ما
نسميه االستحسان باملصلحة املستنبطة.

املثال الثالث املادة الثالثة والصمسون
"إ ذا ظهر للمحكمة من أحد الوكالء كثرة االستمهاالت بحجة سؤال موكله بقصد املماطلة،
فلها حق طلب املوكل بنفسه إلتمام املرافعة أو توكيل وكيل آخر".
األصل في إجراءات التقاض ي أن املحكمة تستجيب لالستمهاالت التي يقدمها أحد الخصوم
أومن ينوب عنه؛ ألن ذلك من الحقوق األصيلة للخصوم( ،)97ومعلوم أن الغاية من االستمهاالت
تجهيز الردود ،واالعتراضات ،وكل ما يتعلق بالقضية من وثائق وإثباتات مع أو ضد( ،)98غير أن
املنظم استثنى ما إذا ظهر للمحكمة أن تلك االستمهاالت من الوكيل الغرض منها املماطلة ،فهنا
يأتي دور املحكمة في أن تطلب من املوكل إتمام املرافعة ،أو توكيل غير الوكيل السابق ،وهذا
استحسان باملصلحة املستنبطة ،على اعتبار أن إجراء املحكمة املتعلق بمماطلة الوكيل ملصلحة
سير الدعوى.
املثال الرابع املادة التاسعة والستون
"يقفل باب املرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم ،ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق
بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -فتح باب املرافعة وإعادة قيد
الدعوى في جدول الجلسات ،وذلك ألسباب مقبولة".
من املسلمات في سير الدعاوى القضائية إقفالها عند انتهاء الخصوم من تقديم
مرافعاتهم( ،)99وهذا هو األصل الذي عليه القضاء في كل بقاع األرض ،غير أن املنظم السعودي
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بعد أن قرر األصل في صدر النص ،وضع استثناء ،هو إعادة فتح باب املرافعة قبل النطق
بالحكم ،وفي تصورنا أن هذا العدول عن إقفال باب املرافعة مستنده وجود قناعة لدى املحكمة
بأن ثمة مصلحة للخصوم أو أحدهما اقتضت هذا العدول( ،)100وهذا العدول هو ما نسميه
االستحسان باملصلحة.
املثال الصامس املادة الرابعة بعد املائة
"للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ،ولكل منهم أن يطلب استجواب
خصمه الحاضر ،وتكون اإلجابة في الجلسة نفسها ،إال إذا رأت املحكمة إعطاء موعد لإلجابة،
كما تكون اإلجابة في مواجهة طالب االستجواب".
من صور اإلقرار ما يتم أثناء االستجواب من قبل القاض ي ،وتسمى اإلجابة في هذه الحالة
اإلقرار القضائي( ،)101واملنظم في هذا النص يقرر أصال ،وهو أن تكون اإلجابة عن استجواب
املحكمة واستجواب الخصوم في الجلسة ذاتها التي طرح فيها االستجواب( ،)102غير أن املنظم عدل
عن إلزام من توجه له السؤال باإلجابة عن االستجواب في الجلسة ذاتها إلى موعد آخر ،وهذ
عدول باملصلحة املستنبطة ،إذ إن تحديد موعد آخر البد أن يكون ملصلحة سير الدعوى(،)103
وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان باملصلحة.
املبحث الثالث االستحسان بالضرورة
الضرورة حالة استثنائية تصاحب تطبيق الشريعة ،وتعود إلى عدد من األسباب ،منها:
انعدام املحل أو عجز املكلف ،وفي كل األحوال فإنها معتبرة في الشريعة ،وشرع لها عدد من أحكام
الرخص ،وقد عناها النص بهذا املدلول في أكثر من موضع ،سواء كان في القرآن أم في السنة،
َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ
اضط ِر ْرت ْم ِإل ْي ِه﴾
ففي القرآن يقول املولى تبارك وتعالى﴿ :وقد فصل لكم ما حرم عليكم ِإال ما
(األنعام ،)119/فهذا النص وضع قاعدة عامة بلورها األصوليون بالقول" :الضرورات تبيح
املحظورات"( ،)104ثم أورد القرآن التمثيل ببعض املفردات املحرمة التي يمكن جعلها نماذج ملا
31

َّ َ
َ ُ
ََ َ
ْ
ُ َ َ ُ
َ َ
اع ٍم َيط َع ُم ُه ِإال أ ْن
وح َي ِإل َّي ُمح َّرما على ط ِ
سيكون من األطعمة ،قال تعالى﴿ :ق ْل ال أ ِجد ِفي ما أ ِ
َ َّ ُ ْ ٌ َ
َ
ُ
َ َ
َ َّ
ُ َ
ََ ْ ْ ُ َ
اضط َّر غ ْي َر َب ٍاغ
س أ ْو ِف ْسقا أ ِه َّل ِلغ ْي ِر الل ِه ِب ِه فمن
َيكون َم ْي َتة أ ْو َدما َم ْس ُفوحا أ ْو ل ْح َم ِخ ِنز ٍير ف ِإنه ِرج
َو َال َع ٍاد َفإ َّن َرَّب َك َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
يم﴾ (األنعام ،)145/وهكذا ،فإن حالة االضطرار تلغي الحظر تماما،
ِ
إلغاء دائما أو إلغاء مؤقتا ،ويسقط التكليف ،ومن ثم ،فاملكلف في هذه املنطقة املرفوع عنها
ْ َ
َ
َْ َ َ َ َ
ََْ
اس ِتيف ِاء
عاد ِب
باغ ِفي أك ِل ِه ف ْوق حاج ِت ِه ،وال ٍ
الحظر يعد في ِحل وال يقيده إال ما قصده النص غير ٍ
َْ
األ ْكل إ َلى َ
الش َب ِع( ،)105فالنص يقف باملكلف عند رفع الضرورة فقط دون تجاوزها ،فمن
د
ح
ِ
ِ
ِ ِ
أذهب غصته التي كادت تهلكه بملء فمه خمرا ال يجوز أن يتجاوزها لغيرها أبدا ،وإال ُعدَّ
متعديا( ،)106وهكذا بقية املحرمات ،ولهذا صاغ اإلمام الشافعي قاعدة أخرى ،وهي" :إذا ضاق
األمر اتسع وإذا اتسع ضاق"( ،)107واالستحسان بالضرورة من أنواع االستحسان ،وقد مثل له
الفقهاء بعدد من األمثلة ،أهمها :أمثلة االستحالة في الطهارة ،وتعني طهارة ما خالطته النجاسة
بغسله باملاء حتى يغلب على الظن طهارته ،كاآلبار ،والحياض ،واألواني املنزلية ،وغيرها(.)108
وعند التطبيق سنركز على كل نص في النظام نص على االستثناء استنادا إلى الضرورة ،أو
كل نص يصعب تطبيقه والحكم به من قبل القاض ي النعدام املكان ،أو لعجز املكلف بصفة
دائمة أو مؤقتة ،وبناء عليه ،سيتم تقسيم املبحث إلى قسمين ،هما :النصوص املصرحة
بالضرورة ،والنصوص غير املمكن تطبيقها النعدام املكان أو عجز املكلف ،على النحو التالي:
أوال النصوص املصرحة بالضرورة
وأعني بالنصوص املصرحة بالضرورة نص املنظم على الضرورة التي دعته إلى االستثناء
والعدول عن تطبيق القاعدة ،أو األصل على كل مفرداته ،وقد اخترت لها عددا من األمثلة ،على
النحو التالي:
املثال األول املادة الثانية عشرة
"ال يجوز إجراء أي تبليغ في مكان اإلقامة قبل شروق الشمس وال بعد غروبها ،وال في أيام
العطل الرسمية ،إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاض ي".
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احترام خصوصيات الناس من األصول التي احترمتها الشريعة( ،)109وأكدت عليها القوانين
في العالم ،ولهذا ال يخلو دستور من النص على احترام خصوصيات اإلنسان .واملنظم السعودي
ليس بدعا في مسيرة التشريع اإلنساني ،فقد نص على الخصوصيات ،وحدد الوقت الذي ال يتم
فيه البالغ تطبيقا ملبدأ احترام الخصوصيات ،ولكنه استثنى للضرورة -بشرط اإلذن الكتابي من
القاض ي )110(-توصيل البالغ في األوقات املحظور البالغ فيها ،وهذا غاية احترام الخصوصيات حتى
ال تنتهك( ،)111وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان بالضرورة.
املثال الثاني املادة الرابعة واألربعون
"موعد الحضور أمام املحكمة العامة ثمانية أيام على األقل من تاريخ تبليغ صحيفة
الدعوى ،وموعد الحضور أمام املحاكم العمالية والتجارية واألحوال الشخصية أربعة أيام على
األقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ،وتطبق مدة األيام األربعة على القضايا العمالية والتجارية
واألحوال الشخصية إذا نظرت أمام املحكمة العامة في املحافظة أو املركز ،ويجوز في الدعاوى
الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص املوعد إلى أربع وعشرين ساعة ،بشرط أن
يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص املوعد ،وأن يكون بإمكانه الوصول إلى املحكمة في
املوعد املحدد ،ويكون نقص املوعد بإذن من املحكمة املرفوعة إليها الدعوى".
من املعلوم أن احترام مواعيد املحكمة املضروبة بدقة أحد أهم شروط السير في
القضايا( ،)112ولو لم يكن ثمة مواعيد ،فإن القضاء لن يؤدي وظيفته كما يجب ،لذلك أولت
األنظمة والقوانين املواعيد اهتماما كبيرا ،ورتبت عليها كثيرا من القضايا( ،)113وهذا النص حدد
ُ
املدد القانونية لكل صنف من القضايا بحسبه ،واألصل أن القضايا غير املذكورة تقاس على
املذكورة في األحوال العادية ،غير أن املنظم نص على استثناءين :أحدهما :له عالقة بحوادث
السير ،واآلخر بحالة الضرورة ،فنص على أنه" :يجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو
عند الضرورة نقص املوعد إلى أربع وعشرين ساعة" ،وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان
بالضرورة.
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املثال الثالث املادة الصمسون
"يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ،وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة
وكالته لدى الكاتب املختص ،وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة
في موعد تحدده ،على أال يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة .ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة
بتقرير يدون في محضرها ،ويوقعه املوكل أو يبصم عليه بإبهامه ،ويسري وجوب اإليداع املشار إليه
آنفا على الوص ي والولي والناظر".
في هذا النص يقرر املنظم قاعدة عامة ،وهي أن الوكيل املوكل بالخصومة عن طرف من
أطراف الدعوى يجب عليه عند الحضور عن موكله أن يودع وثيقة تثبت موضوع التوكيل
وصاحبه حال التقدم إلى املحكمة( ،)114غير أن املنظم استثنى حالة الضرورة ،حيث نص على أنه
"للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده" ،وهو ترخيص
استثنائي ،إذ منح املنظم املحكمة سلطة تقديرية في أن تحدد موعدا آخر إليداع صورة الوثيقة
املطلوبة ،وهذا االستثناء نص املنظم فيه على الضرورة ،وهو ما نسميه االستحسان بالضرورة.
املثال الرابع املادة الثامنة والستون
"إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف اآلخر فاستمهل ألجله
فللقاض ي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك ،على أنه ال يجوز تكرار املهلة لجواب واحد إال لعذر يقبله
القاض ي".
مثلما أن للدعوى القضائية إجابات فورية أثناء املحاكمة ،فإن لها استمهاالت –أيضا،-
ومعلوم أن االستمهاالت من لوازم الدعوى القضائية ،فاملتخاصمين في الغالب يطلبونها لإلجابة
على ما قد يثار من كل طرف ضد الطرف اآلخر( ،)115أو ما قد يصدر من القاض ي من أسئلة ،فكل
هذه األسئلة تحتاج إلى إجابات للسير في الدعوى ،والراجح هو االستجابة لطلب اإلمهال لوجود
مصلحة راجحة في ذلك( ،)116واملنظم هنا قرر قاعدة عامة ،هي قبول الدفع وطلب اإلجابة من
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أحد الخصوم ،وهو ما يعني وجوب الرد من الطرف املعني في الحال ،غير أن املنظم عدل عن
الفورية واستثنى حالة طلب االستمهال من الطرف املوجه له السؤال ،ومنح القاض ي سلطة
تقديرية لقبول طلب االستمهال متى رأى ضرورة ذلك( ،)117وهنا ندرك أن تعبير املنظم بلفظ
الضرورة يدل على أن االستثناء في أضيق حدوده ،وأنه يميل إلى القبول؛ على اعتبار أنه يحقق
مصلحة راجحة( ،)118وهذا االستثناء هو ما ينطبق عليه مصطلح االستحسان بالضرورة.
املثال الصامس املادة السابعة بعد املائتين
"يكون موعد الحضور في الدعاوى املستعجلة أربعا وعشرين ساعة ،ويجوز في حالة
الضرورة القصوى نقص هذا املوعد بأمر من املحكمة".
ٌ
ٌ
استثنائي يتم استحداثه عادة للضرورة( ،)119وتدعو له الحاجة
قضاء
القضاء املستعجل
امللحة في كثير من الدول ،على اعتبار أن بعض القضايا ال تحتمل إجراءات التقاض ي العادي(،)120
ومع أنه حالة ضرورية ،فإن املنظم السعودي وضع له مواعيد دقيقة ،ففي هذا النص حدد
الحضور بأربع وعشرين ساعة ،وهذا األصل الذي تسري عليه كل الدعاوى في القضاء املستعجل،
غير أن املنظم استثنى حالة الضرورة النقاص املدة ،فنص على أنه" :يجوز في حالة الضرورة
القصوى نقص هذا املوعد بأمر من املحكمة" ،وهذا العدول الذي عدل إليه املنظم حالة
استثنائية دعت إليها الضرورة ،وهذا ما نسميه االستحسان بالضرورة التي نص املنظم على أنها
مناط عدوله وسببه.
ثانيا النصوص غير املمكن تطبيقها النعدام املكان أو لصفائه
هذا النوع من االستثناء الذي عنيته هو الذي يلحظ القاض ي أو القارئ أو الباحث أن
النص غير ممكن إجراؤه على عمومه؛ النعدام املكان أو لخفائه ،أو ألي سبب كان ،فاملنظم عبر
عنه بعدد من التعبيرات الت ي تدل عليه ،مثل :التعذر ،عدم االمكان ،غير املناسب ،...وقد اخترت
له عددا من األمثلة التي تدل عليه ،على النحو التالي:
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املثال األول املادة السادسة
"يجب أن يحضر مع القاض ي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر
الجلسة ويوقعه مع القاض ي ،وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاض ي تولي اإلجراء وتحرير املحضر".
فاملنظم هنا نص على أصل يسري على كل املحاكم ،وهذا األصل هو وجود كاتب يساعد
القاض ي في كتابة املحاضر ،وتدوين ما يدور أثناء التقاض ي( ،)121وهذا األصل الغاية منه منح
القاض ي فرصة للتفرغ لسماع املتقاضين ومتابعتهم؛ لذلك فالبد أن يكون معه من يساعده(،)122
واملنظم عبر عن ذلك بالوجوب ،غير أن املنظم عدل عن هذا الوجوب ضرورة ،فنص على أن
القاض ي يتولى ذلك بنفسه ،وهذا العدول هو ما نسميه االستحسان بالضرورة.
املثال الثاني املادة التاسعة عشرة
"إذا كان مكان إقامة املوجه إليه التبليغ خارج اململكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة
الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ،ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى املوجه إليه
التبليغ".
إن التبليغ وسيلة مهمة في القضاء( ،)123واألصل في إيصال البالغ أن يصل من املحكمة إلى
من يخصه التبليغ مباشرة ،بحيث تكلف املحكمة املحضر أن يقوم بتبليغ املعني مباشرة ،غير أن
ُ َّ
للم َبلغ باعتباره خارج اململكة ،جعلت املنظم يعدل عن تكليف املحضر
حالة التعذر التي حدثت
واستبداله بالطرق الدبلوماسية( ،)124وهذا اإلجراء هو عدول عن الطرق العادية لتعذرها،
واستبدلها بطريقة استثنائية ،وهذا العدول هو ما نسميه االستحسان بالضرورة.
املثال الثالث املادة الثالثة والعشرون
"اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ،وتسمع املحكمة أقوال الخصوم والشهود
ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم ،وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب
مرخص له باللغة العربية لألوراق املكتوبة بلغة أجنبية".
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اللغة العربية هي اللغة الرسمية في اململكة العربية السعودية( ،)125وهي اللغة الرسمية
للمحاكم في كل تفاصيل وإجراءات التقاض ي ،غير أن انعدام اللغة العربية عند غير الناطقين بها
جعل املنظم يستثني ذلك ضرورة النعدام املحل( ،)126وهو عدم قدرة الخصوم أو الشهود على
التكلم باللغة العربية ،وهذا االستثناء هو االستحسان بالضرورة.
املثال الرابع املادة السادسة بعد املائة
"إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه الستجوابه ينتقل القاض ي أو
يكلف من يثق به إلى مكان إقامته الستجوابه ،وإذا كان املستجوب خارج نطاق اختصاص
املحكمة فيستخلف القاض ي في استجوابه محكمة مكان إقامته".
من وظائف القاض ي املنصوص عليها وظيفة االستجواب واالستنطاق()127؛ حيث إن
َّ
القاض ي يبني حكمه على بينة ،ويصل إلى غالب ظنه اكتمال األركان والشروط الالزمة إلصدار
الحكم ،واألصل في مكان االستجواب هو مقر املحكمة املعد من قبل الجهة املختصة ،فإذا
احتاجت املحكمة الستجواب أحد املتخاصمين ،أو أحد الشهود ،فإن ذلك يتم في املحكمة ،غير
أن املنظم هنا استثنى حالة العذر التي تمنع الخصوم من الحضور إلى املحكمة ألي سبب كان،
وهذا االستثناء هو االستحسان بالضرورة.
املثال الصامس املادة السابعة عشرة بعد املائة
"تدعو املحكمة أو القاض ي املكلف أو املستخلف الخصوم قبل املوعد املعين بأربع وعشرين
ساعة على األقل -عدا مهل املسافة -بمذكرة ترسل بوساطة إدارة املحكمة تتضمن بيان مكان
االجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها .ويجوز للمحكمة إذا لزم األمر أن تتحفظ على الش يء
موضع املعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه".
إن املنظم في هذه املادة يقرر أصال من أصول التقاض ي التي نص عليها ،وهذا األصل هو
املدة التي يجب أن تعتني بها املحكمة إلبالغ الخصوم ،وحدد الحد األدنى فيه ،وهو أربع وعشرين
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ساعة ،واستثنى مهل املسافات بالعرف ( ،)128ويمكن االستثناء بالضرورة عوائق االنتقال مثل:
السيول ،وعدم وجدان حجوزات ،أو إغالق املطارات ،أو حظر التجوال ،أو أي عائق من العوائق
(،)129

الطبيعية ،أو الظروف الطارئة التي تعيق تحركات الناس ،وتمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم
فهذا االستثناء يمكن استشفافه من النص ،وهو ما نسميه االستحسان بالضرورة.
املبحث الرابع االستحسان بالعرف

االستحسان بالعرف( )130هو أن يترك العمل بمقتض ى القاعدة العامة للعرف ،وقد مثل له
األصوليون بعدد من األمثلة ،أهمها:
 -1استئجار الحمام بأجرة معينة ،فاملعلوم هنا األجرة ،واملجهول املقابل ،وهو كمية املاء
املستخدمة ومدة استخدام الحمام ،وبناء على هذه الجهالة ،فالعقد غير جائز ،ولكن
عدل عن هذا الحكم إلى الجواز؛ ألن الجهالة املذكورة ال تفض ي إلى املنازعة ،والخصـومة؛
لتعارف الناس على ذلك (.)131
 -2اإلنفاق من املال املشترك في السفر املأذون أو املتفق عليه للسكن والطعام إذا سافر
أحد الشركاء باملال ،وقد أذن له بالسفر أو قيل له :اعمل برأيك ،أو عند إطالق الشركة،
فالقياس أن ال ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه؛ ألن اإلنفاق مـن مال الغير ال
يجوز إال بإذنه نصا؛ لكنه عدل عن القياس وأخذ باالستحسان املسند إلى العرف ،فله
أن ينفق من جملة املال على نفسه في االستئجار والطعام ونحوهما من رأس املال؛ ألن
عادة التجار اإلنفاق من مال الشركة ،واملعروف كاملشروط (.)132
 -3جواز وقف املنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب ،واألواني ،وغيرهما على مذهب
بعض العلماء ،عدوال عن األصل العام في الوقف إلى جريان العرف به استحسانا،
واألصل فيه أن يكون الوقف مؤبدا ،فهذا ال يصح إال في العقار غير املنقول(.)133
وفي هذا املبحث الذي خصصته لالستحسان بالعرف في نظام املرافعات سأسرد من
األمثلة ما تمكنت من استشفافه من نصوص النظام ،على النحو التالي:
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املثال األول املادة الصامسة بعد املائة
"للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
خصمه -إذا رأت حاجة إلى ذلك ،وعلى من تقرر املحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي
حددها أمر املحكمة".
إن املنظم السعودي في هذا النص يقرر أصال ،وهو صالحية املحكمة في األمر بإحضار
الخصم الستجوابه ،سواء كان بطلب أحد الخصوم أم من تلقاء نفسها ،وهذا النص عام يشمل
كل الناس بغير تعيين ،وهذا ما يعني عموم القاعدة وتجريدها ،غير أن العرف يمكن أن يستثني
ذوي الهيئات كما ذكر الفقهاء( ،)134السيما أن األمر جوازي ،بمعنى أن منطوق النص يمنح
املحكمة الخيار ،والالئحة في الفقرة ( )1/105نصت على أن الدائرة التي لم ترد على طلب
االستدعاء تبين سبب الرد ،وهنا يمكن أن تنص على أن سبب الرد أنه من ذوي الهيئات ،وفي
السوابق القضائية استثنى القاض ي في واقعة تستر على تزوير؛ ألن الجاني من ذوي الهيئات واكتفى
القاض ي بتوبيخه في مجلس الحكم( ،)135فإذا كان القاض ي راعى ذوي الهيئات في قضية جنائية،
فمن باب أولى أن يراعي ذلك في قضية مدنية ،وهذا االستثناء املستند إلى العرف هو ما نسميه
االستحسان بالعرف.
املثال الثاني املادة الثامنة عشرة بعد املائة
"للمحكمة وللقاض ي املكلف أو املستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر لالستعانة به في
املعاينة ،ولها وللقاض ي املكلف أو املستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع
النزاع".
املنظم في هذا النص يقر أصال من أصول التقاض ي ،هو سماع شهود اإلثبات من القاض ي
الناظر في القضية أو من القاض ي املكلف ،ويقرر أصال ،وهو أن كل من حضر الواقعة املنظورة
أمام املحكمة يكون شاهدا( ،)136غير أننا نستشف -استنادا إلى العرف -أنه يستثنى من الناس من
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اعتاد الكذب واشتهر به ،فمن كانت هذه صفته ،فال يكون أهال للشهادة( ،)137ومعرفة ذلك يكون
من خالل الشهرة ومعرفة الناس بحاله أنه معتاد على الكذب ،ولو قيل أنه قد ال يكذب في هذه
الواقعة؛ لكن االعتياد على الكذب غلب عليه وصرفه عن الشهادة من الوجهة العرفية ،وهذا
االستثناء هو ما يمكن تسميته باالستحسان بالعرف.
املثال الثالث املادة السابعة عشرة بعد املائة
بأربع وعشرين
"تدعو املحكمة أو القاض ي املكلف أو املستخلف الخصوم قبل املوعد املعين ٍ
ساعة على األقل -عدا مهل املسافة -بمذكرة ترسل بوساطة إدارة املحكمة تتضمن بيان مكان
االجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها .ويجوز للمحكمة إذا لزم األمر أن تتحفظ على الش يء
موضع املعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه".
األصل أن املحكمة تدعو الخصوم قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة ،وعلى
املدعوين الحضور في الوقت املحدد بالنص ،غير أن املنظم عدل عن ذلك استثناء في صورة هي
مهل املسافات ( ،)138حيث إن النص لم يدرجه ضمن األربع والعشرين الساعة ،ومعلوم أن مهل
املسافات تحدد بالعرف ،وهو عرف الجهة املختصة بقياس املسافات داخل املدن ،وخارجها،
وهذا االستثناء الذي ذكره املنظم في النص مستنده العرف ،وهو ما نسميه االستحسان بالعرف.
املثال الرابع املادة السادسة عشرة بعد املائة
"يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -معاينة املتنازع
فيه بجلبه إلى املحكمة إن كان ذلك ممكنا ،أو باالنتقال إليه ،أو تكليف أحد أعضائها لذلك ،على
أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد املعاينة ،ولها أن تستخلف في املعاينة املحكمة التي يقع في
نطاق اختصاصها الش يء املتنازع فيه ،وفي هذه الحالة يبلغ قرار االستخالف القاض ي املستخلف،
على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات املتعلقة بالخصوم وموضع املعاينة وغير ذلك من
البيانات الالزمة لتوضيح جوانب القضية".
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إن املنظم هنا يقرر أصال ،هو" :معاينة املتنازع فيه بجلبه إلى املحكمة إن كان ذلك
ممكنا" ،فاملتنازع عليه يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره إلى املحكمة ملعاينته إن كان ممكنا ،وهذا
هو األصل ،فالنص بمفهومه يستثني غير املمكن ،لكننا نستشف أنه يمكن أن نستثني بالعرف مما
هو ممكن جلبه إلى املحكمة ما قد يتوقع أو يحتمل حدوث خلل فيه لو نقل من مكانه( ،)139وهذا
يقرره العرف العلمي ،أو عرف أهل الخبرة ،و-أيضا -يستثنى املمكن جلبه ولكنه معروف ال يحتاج
إلى معاينة ،وهذا أيضا يخضع للعرف ،وهذا االستثناء هو ما نسميه االستحسان بالعرف.
املثال الصامس املادة الحادية عشرة بعد املائة
"يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها،
وعلى املحكمة أن تعد صيغة اليمين الالزمة شرعا ،ويعد حلف األخرس بإشارته املفهومة إن كان
ال يعرف الكتابة".
إن املنظم في هذا النص يقر أصال ،هو الصيغة الالزمة شرعا التي تقوم املحكمة
بإعدادها لليمين ،واألصل في اليمين أن تكون منطوقة باللسان ،غير أن املنظم عدل عن ذلك إلى
عرف ،وهو لغة اإلشارة ،ومعلوم أن لغة اإلشارة لغة عرفية(.)140
الصاتمة
من األمور املحببة إلى نفس الباحث أن ينجز مشروعا علميا صغر أو كبر ،وقد عشت مع
هذا البحث أياما طويلة ،وال شك أن البحث األصولي النظامي يمنح البحث شعورا جميال؛ كونه
ينحو املنحى التطبيقي للقواعد األصولية ،وبحث االستحسان وتطبيقاته في نظام املرافعات
عدد من النتائج ،وعرضت عددا من
الشرعية ممتع بكل ما تعنيه الكلمة ،وقد توصلت إلى ٍ
التوصيات التي رأيت أنه من املستحسن االهتمام بها من قبل الباحثين ،على النحو التالي:
أوال النتائج
 -1إن نظام املرافعات من األنظمة التي تطورت تطورا تشريعيا واضحا ابتداء من
تأسيسه ،وصوال إلى آخر تعديالته ،وهذا يدل داللة واضحة على حيوية التنظيم
التشريعي في اململكة ،ومواكبته للمستجدات.
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 -2إن املنظم السعودي استعمل االستثناء (االستحسان) في كثير من نصوصه ،وقد تتبعت
ذلك وأوردت األمثلة على ذلك في املباحث األربعة.
 -3إن استعمال االستحسان يدل داللة واضحة على ارتباط النظام السعودي (نظام
املرافعات الشرعية) بالقواعد األصولية.
 -4الحظت أن أمثلة االستثناء املستند إلى العرف قليلة جدا ،وقد أرجعت ذلك إلى أن
املسائل االستثنائية العرفية محدودة جدا؛ على اعتبار أن املنظم استوعب كثيرا من
وواضحة ،حتى ال يترك مجاال لالجتهاد.
صريحة
القضايا العرفية في نصوص
ٍ
ٍ
 -5توصلت إلى أن القاعدة األصولية عند تطبيقها على القاعدة القانونية (النظامية) تمنح
املشرع (املنظم) والقاض ي مقدرة على تالفي أخطاء الصياغة ،وأخطاء االجتهاد ،فيخرج
النظام أو الحكم محكما قليل الثغرات.
ثانيا التوصيات
ملا كان البحث املتعلق بتطبيق القواعد األصولية على القوانين واألنظمة من الندرة بمكان،
فقد ارتأيت أن أضع بين يدي الباحثين عددا من التوصيات التي أتوقع أنها تخدم البحث العلمي
في املجالين األصولي والنظامي (القانوني) ،وهذا التوصيات هي:
 -1تطبيق قاعدة رعاية املآل في نظام املرافعات الشرعية.
 -2البحث عن املقاصد الشرعية في القضاء املستعجل.
 -3القيام بدراسة القواعد األصولية وأثرها في صياغة األنظمة في اململكة العربية السعودية.
 -4تطبيق قواعد رعاية املصلحة في نظام القضاء.
وأخيرا فإن البحث األصولي النظامي (القانوني) ذو صبغة تطبيقية يحتل االجتهاد فيه
املرتبة األولى؛ ولذلك ،فما يعتقده باحث مثاال قد ال يعتبره باحث آخر كذلك ،وقد تتطابق وجهات
النظر وقد تتباين ،وحسبي سالمة اإلجراء البحثي ،وقد بذلت وسعي في البحث ،فإن أحسنت،
فذلك فضل من هللا ،وإن كان غير ذلك ،فحسبي ما بذلت من جهد.
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الهوامش واإلحاالت
()1

دأب العرف األكاديمي في اململكة العربية السعودية على استخدام مصطلح املنظم نسبة إلى تسمية
القوانين فيها باألنظمة بدال عن املشرع املستخدم في العرف القانوني في غيرها.

()2

بعض املناه تسميه املفاهيم املفتاحية وبعضها تجعله تمهيدا والبعض يطلق عليه توطئة.

()3

ينظر :جمال الدين بن منظور (ت 711ه) ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،ه.361/3 :

()4

علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 816ه) ،كتاب التعريفات ،ضبطه وصححه:
جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1983 ،1م.171 :

()5

الجالل شمس الدين محمد بن أحمد املحلي ،شرح على متن جمع الجوامع لإلمام تاج الدين عبد
الوهاب بن السبكي ،تحقيق :مرتض ى علي محمد الداغستاني ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت ،ط،1
2006م.74/1 :

()6

محمد بن علي بن القاض ي محمد حامد التهانوي (ت بعد 1158ه) ،موسوعة كشاف اصطالحات
الفنون والعلوم ،تقديم وإشراف ومراجعة :رفيق العجم ،تحقيق :علي دحروج ،نقل النص الفارس ي إلى
العربية :عبدهللا الخالدي ،الترجمة األجنبية :جورج زيناني ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،ط،1
1996م.1295/2 :

()7

إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت790ه) ،املوافقات ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن
حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،بيروت ،ط1997 ،1م.193/5 :

()8

ينظر :منصور محمود مقدادي ،االستحسان حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية ،مجلة دراسات علوم
الشريعة والقانون ،كلية الشريعة ،الجامعة األردنية ،األردن ،املجلد ،27العدد2010 ،1م.117 :

()9

أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي (ت 204ه) ،الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر ،مكتبة الحلبي،
مصر ،ط1940 ،1م.507 :

( )10وال شك أنه يقصد بالخبر هنا السنة النبوية.
( )11نفسه.507 :
( )12ينظر :محمد مصطفى الزحيلي ،الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي ،دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،ط2006 ،2م.251/2 :
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
الح َسن ُع َب ْي ُد هللا ُ
(َ )13أ ُبو َ
بن ُ
الح َس ْين بن َدالل َ
البغد ِاد ُّي ،الك ْر ِخ ُّي ،الف ِق ْيه ،من أعالم املذهب الحنفي ومن
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ْ ْ َ
َ َ
َ ُ َْ
َْ َ
ئاسة املذ َهبَ ،وانتشر تال ِميذ ُه ِفي
املؤصلين له واملجتهدين فيه ،له أراء أصولية وفقهية ان َت َهت ِإل ْي ِه ِر
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ُُ ََ َ
َ َ ْ ُ ْ ُ ََ َُ
الع َل َم ِاء ُ
ان م َن ُ
الع َّباد الزهاد توفي -رحمه هللا -سنة أربعين
البالد ،واشت ِه َر اس ُمه ،وبعد صيته ،وك ِ
ِ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
وثالثمائة ،وعاش ثما ِنين سنة،انظر :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت
748ه) ،سير أعالم النبالء ،تحقيق :مجموعة من املحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،د.ط1985 ،م.426 /15 :
( )14عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري الحنفي (ت 730ه) ،كشف األسرار شرح أصول
البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.3/4 :
الب ْ
( )15محمد بن علي الطيب أبو الحسين َ
صري (ت 436ه) ،املعتمد في أصول الفقه ،تحقيق خليل
امليس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1403 ،1ه.296/2 :
ُْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ
َْ
َ ٌ ََْ ُ
اعده ال ِعبارة عنه وال
س املجت ِه ِد ال تس ِ
( )16املقصود ما ذكره بعض األصوليين من "أنه د ِليل ينق ِدح ِفي نف ِ
ْ
َ
َي ْق ِد ُر َعلى ْإب َر ِاز ِه َوِإظ َه ِار ِه" ذكره الغزالي نقال في املستصفى ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت
505ه) ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1993 ،1م.173 :
( )17القاض ي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي املعافري (ت 543ه) ،املحصول في أصول الفقه ،تحقيق:
حسين علي اليدري ،سعيد فودة ،دار البيارق ،عمان ،ط1999 ،1م.132 :
( )18محمد أبو زهرة ،مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط.382 :1952 ،2
( )19ينظر :مصطفى إبراهيم الزلمي ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،دار الخنساء للطباعة ،بغداد ،ط،10
د.ت.164 :
( )20ينظ ر :حسام الدين سليمان توفيق ،الوسيط في شرح نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي
رقم م /1/وتاريخ 1435/1/22ه والئحته التنفيذية ،مركز الدارسات العربية ،الجيزة ،ط2015 ،1م:
.23/1
ُ
( )21نشر في جريدة أم القرى ،السنة  ،91العدد  ،4493الجمعة17 ،صفر1435 ،ه 20 ،ديسمبر2013 ،م.6 :
( )22ينظر :سعود بن سعد آل دريب ،التنظيم القضائي في اململكة العربية السعودية في ضوء الشريعة
اإلسالمية ونظام السلطة القضائية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1999 ،م.336 :
( )23ينظر :عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين ،الكاشف في شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي ،دار
ابن فرحون ،الرياض ،ط2012 ،1م.5/1 :
( )24ينظر :محمد بن علي الودعاني الدوسري ،الجوامع العدلية على نظام املرافعات الشرعية باململكة
العربية السعودية ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،ط1441 ،1ه.6 :
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َ
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َم َو َّ
ص َّلى ُ
الَ :قد َم َر ُسو ُل هللا َ
ْ َ َّ
الن ُ
اس ُي ْس ِل ُفون،
اس ،ق َ ِ
ِ
ِ
( )25املنصوص عليه في حديث ِ اب ِن عب ٍ
ََ َ َ
َ َ ْ َ ُْ
َ ْ َ ُْ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َّ
َ َّ
ُ ُ
وم"
فق
ال ل ُه ْم َرسول ِ
وم ،ووز ٍن معل ٍ
هللا صلى هللا علي ِه وسلم" :من أسلف فال يس ِلف ِإال ِفي كي ٍل معل ٍ
رواه مسلم في صحيحه ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261ه) املسند
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،تحقيق :محمد فؤاد
ُ َّ َ
َ ُ ُْ َ
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ط ،د.تِ ،كت
السل ِم ،ووجه الشاهد أن
اب امل َساق ِاة باب
القاعدة العامة في البيع ،واملثبتة بنصوص كثيرة أن البيع البد أن تكون السلعة في اليد ،وهنا السلعة
غائبة تماما ،فشرع السلم بالنص للتيسير ،وتحريك مصالح العباد.
( )26وأصل مشروعيتها قوله تعالىُ َّ َ ْ َ ْ :
وص ي ِب َها﴾ (النساء ،)11 ،ووجه الشاهد أن الوصية
ِ
﴿من بع ِد و ِصي ٍة ي ِ
تمليك ملا بعد املوت ،والقاعدة املقررة أن امليت ال يملك ،ولكن صححت الوصية خالفا للقاعدة ،وهو
استحسان بالنص ،ينظر :مصطفى ديب البغا ،أثر األدلة املختلف فيها مصادر التشريع التبعية ،دار
اإلمام البخاري ،دمشق ،د.ط ،د.ت.140 :
َ
ََ َ َ
ص َّلى ُ
( )27وأصل مشروعيته َأ َّن َر ُجال َذ َك َر ل َّلنبي َ
هللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،أ َّن ُه ُي ْخ َد ُع في ُ
ال"ِ :إذا َب َاي ْع َت ف ُق ْل
الب ُي ِوع ،فق
ِ
ِ ِ ِ
َ َ
ال ِخال َبة" رواه البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي (ت256ه) :حيح البخاري،
تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد
َّ
اب َما ُي ْك َر ُه م َن الخ َداع في َ
اب ُ
الب ُيوعَ ،ب ُ
فؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1هِ .ك َت ُ
الب ْي ِعَ ،ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُع َم َر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه َما ،ووجه الشاهد أن أركان البيع متى توفرت لزم البيع ،ولكن أوجد الشارع بهذا النص
مجاال لكال البائعين الخيار ،وهو على خالف القاعدة العامة.
( )28ينظر :عجيل جاسم النشمي ،االستحسان حقيقته ومذاهب األصوليين فيه ،مجلة الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة الكويت ،السنة األولى ،العدد األول1404 ،ه.122 :
( )29عندما نظر األصوليون إلى فكرة االستحسان بالنص إنما قصدوا النص من القرآن والسنة.
( )30ومعنى اإللزام في القاعدة القانونية أنه يجب على كل من عناهم النص القانوني تطبيقه واالمتثال له،
والقاعدة القانونية تكتسب قوتها اإللزامية من جهة مصدرها ،ومن جهة ما يقترن بها من جزاء مادي.
ينظر :عبد الباقي البكري ،زهير البشير ،املدخل لدراسة القانون ،شركة العاتك لصناعة الكتاب،
القاهرة ،املكتبة القانونية ،بغداد ،د.ط ،د.ت.32 :
( )31ومعنى العموم في القاعدة القانونية أنها تتوجه لكل أفراد املجتمع بصفاتهم ال بأعيانهم ،ينظر :محمد
حسين منصور ،املدخل إلى القانون القاعدة القانونية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ط،1
2010م.17 :
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( )32ومعنى التجريد أنها ال ترتبط بشخص معين ،أو عند نشأتها لم تنشأ من أجل شخص ،وإنما تنشأ
ملعالجة حالة أو تصرف أو واقعة هي معنية بمعالجتها ،وبيان املطلوب من املجتمع إزاءها ،املصدر
نفسه.
( )33ينظر :بدر محمد املعجل العنزي ،وقف وامتداد املواعيد اإلجرائية في نظام املرافعات ،املجلة القانونية،
جامعة القاهرة ،القاهرة ،املجلد  ،6العدد 2019 ،1م.146 :
( )34ينظر :محمد عبد الكريم علي حبيب ،نمط حياة شبه االستقرار في منطقة التيسية ،منطقة حايل
اإلدارية ،دراسة في الجغرافيا االقتصادية عن التغير في استغالل املوارد ونظام الترحل في وظيفة الرعي
البدوي ،مجلة جامعة امللك عبد العزيز ،اآلداب والعلوم اإلنسانية1997 ،م ،257-189/10 :فوزي
مجمج ،حياة الترحال بين االستمرار والزوال دراسة أنثروبولوجية حول نمط اإلنتاج الرعوي عند البدو
الرحل منطقة عين عبيد ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،الجزائر2010 ،م.2 :
( )35ينظر :أحمد اسبيتان الشواورة ،مظاهر البداوة وصورها في الشعر الجاهلي ،أطروحة دكتوراه،
جامعة مؤتة ،األردن2015 ،م.18 :
( )36ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.104/1 :
( )37ينظر :مي خميس عصفور ،املواعيد واملدد في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2010 ،م.1 :
( )38ينظر :موس ى بن علي موس ى فقيهي ،القضاء املستعجل في نظام املرافعات السعودي وصلته بالفقه
وأصول التشريع ،العدل ،العدد  ،25محرم عام 1426ه.15 :
( )39ينظر :علي السید حسين أبو دیاب ،نقل ملكية العقار في النظام السعودي دراسة مقارنة بين القانون
املدني املصري والنظام السعودي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،فرع طنطا ،العدد ،34
جزء 2019 ،3م.208 :
( )40ينظر :عبد العزيز عبد الرحمن الرويس ،االختصاص النوعي في نظام املرافعات السعودي في ضوء
الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في التنظيم القضائي الحالي ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2004 ،م.69 :
( )41ينظر :ريحانة شراديد ،النظام القانوني للدعاوى العقارية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير في
الحقوق ،جامعة الشهيد حمة لخضر ،الوادي ،الجزائر2015 ،م.2 :
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( )42ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.180/1 :
( )43ينظر :عبد الحميد علي حمد محمود ،املصلحة املرسلة وتطبيقاتها املعاصرة في الحكم والنظم
السياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين2009 ،م.48 :
( )44ينظر :عليان بوزيان ،أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنة بين الشريعة
والقانون ،الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران،
الجزائر2007 ،م.4 :
( )45إبراهيم بن حسين املوجان.546 :
( )46ينظر :بركات رشيد ،القيود الواردة على سلطة الوص ي في التصرف في أموال القصر ،رسالة ماجستير
في الحقوق ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة ،الجزائر2019 ،م :36 :احب عواد صالح ،الوالية على
مال الصغير دراسة فقهية ،مجلة ُس َّر من رأى ،كلية التربية ،جامعة سامراء ،جمهورية العراق،
املجلد ،12العدد  ،45السنة الحادية عشرة ،حزيران2016 ،م.347 :
( )47ينظر :الهادي معيفي ،سلطة الولي على أموال القصر في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة ،رسالة
ماجستير في الحقوق ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر  ،1الجزائر2014 ،م.102 :
( )48ينظر :مقرن بن إبراهيم محمد املقرن ،تنحي القضاة وردهم عن الحكم في نظام املرافعات الشرعية،
رسالة ماجستير ،املعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض2002 ،م.
املعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض2002 ،م.25 :
( )49أعني نظام املرافعات الشرعية محل الدراسة.
( )50ينظر :عبد العزيز دهام الرشيد ،رد القاض ي ،دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون األردني
والكويتي ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،كلية الحقوق،
2011م17 :
( )51ينظر :ميريم مهنا ،دليل حول معايير استقاللية القضاء ،املفكرة القانونية ،بيرت ،ط2016 ،1م.59 :
( )52ينظر :املبادئ الدولية املتعلقة باستقالل ومسؤولية القضاة وممثلي النيابة العامة ،دليل املمارس رقم
( ،)1اللجنة الدولية للحقوقيين ،جنيف2007،م.25 :
( )53نالحظ أن املنظم جعل النص الذي حدد زمن اإلحضار هو الوضع الطبيعي الذي ال ضرورة فيه ،ولهذا
ذيل النص بعبارة" :إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاض ي" رابطا الضرورة بقيد اإلذن الكتابي
من القاض ي ،وسيأتي بيان ذلك في املبحث الثالث عند بيان االستحسان بالضرورة.
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( )54ينظر :فضيلة عاقلي ،الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،كلية
الحقوق ،جامعة األخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر2012 ،م.1 :
( )55ينظر :إبراهيم بن صالح الزغيبي ،غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي املرافعات الشرعية واإلجراءات
الجزائية ،مجلة العدل ،وزارة العدل ،اململكة العربية السعودية ،العدد ( )26ربيع اآلخر1426 ،ه:
.161
( )56ينظر :رامي بن بخيت السلمي ،املدد النظامية لقبول الدعاوى أمام القضاء اإلداري السعودي دراسة
مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستير في الشريعة والقانون ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،
2016م.3 :
( )57ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان ،شرح نظام املرافعات وفق آخر التعديالت ،طبعة خاصة باملؤلف:
ط2015 ،1م.480/1 :
( )58حرص املنظم السعودي على تنظيم تملك غير السعوديين ،بالنظام رقم م ،15/لسنة 1421ه واملسمى
(نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره).
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و ِثيقة ِبالح ِق الو ِاج ِب ،ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه الق ِ
اض ي ِعند ِإقر ِ
الص َّك َع َلى ْاملَ ْح َ
ْال َح َناب َل ُة َّ
ض ِر ،ويطلق في اململكة على الحكم الصادر عن القاض ي ووثيقة تملك العقار
ِ
وهو ما قصده النص هنا .انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت ،مطابع دار الصفوة ،مصر ،ط ،1عام  1404إلى عام 1424ه ،192/24 :وملزيد من التفاصيل
ينظر :الصكوك العقارية االستثمارية اإلسالمية ،عبد الرحمن توفيق محمد يوسف ،رائد نصري جميل
أبو مؤنس ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،غزة ،العدد األول ،املجلد الثامن
والعشرون ،يناير 2020م.9 :
( )60ينظر :عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين.546/2 :
( )61ينظر :جمال الدين بن منظور ،517/2 :وزين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الحنفي الرازي (ت 666ه) ،مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،املكتبة العصرية ،والدار
النموذجية ،بيروت ،ط1999 ،5م.178 :
( )62أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت395ه) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم
محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت ،د.ط1979 ،م.303/3 :
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( )63ينظر :إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة ،د.ط،
د.ت.520/1 :
( )64الغزالي ،املستصفى.174 :
( )65نفسه.174 :
( )66محمد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط املصلحة في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
د.ط1973 ،م.23 :
( )67يعقوب الباحسين ،االستحسان -حقيقته -أنواعه -حجيته -تطبيقاته املعاصرة ،مكتبة الرشد ناشرون،
الرياض ،ط2007 ،1م.113 :
( )68ينظر :نفسه.112 :
( )69ينظر :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخس ي (ت483ه) املبسوط ،دار املعرفة،
بيروت ،د.ط1993 ،م.103/15 :
( )70هو من يقوم بإصالح ،وخياطة األحذية.
( )71ينظر :نزيه حماد ،مدى صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،ط2000 ،2م.21 :
( )72رواه الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت385ه) سنن الدارقطني،
حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،حسن عبد املنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز هللا،
َ
أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط2004 ،1م ،ك َت ُ ْ ُ ُ َ
ات َوغ ْي ُر ُه ،ورواه عبد
الد َي ِ
اب الحد ِود و ِ
ِ
الرزاق في مصنفه ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت211ه)،
املصنف ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،املجلس العلمي ،الهند ،يطلب من املكتب اإلسالمي ،بيروت،
اب َق ْطع َّ
ط1403 ،2هَ ،ب ُ
الس ِار ِق.
ِ
( )73علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني املرغيناني (ت593ه) ،الهداية في شرح بداية املبتدي ،تحقيق:
طالل يوسف ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.369/2 :
( )74مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى (ت 1243ه) مطالب أولي النهى في شرح غاية املنتهى،
املكتب اإلسالمي ،ط1994 ،2م.248/ 6 :
( )75ينظر :أشرف عيس ى سدر ،شرط املصلحة في الدعوى املدنية استنادا إلى قانون أصول املحاكمات
املدنية والتجارية الفلسطيني رقم  2لسنة 2001م ،رسالة ماجستير في القانون ،جامعة بير زيت،
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فلسطين ،1 :عبد الرحمن بن عايد العايد ،شروط الدعوى في نظام املرافعات الشرعية دراسة فقهية
مقارنة ،مجلة قضاء ،الجمعية العلمية القضائية ،العدد التاسع1438 ،ه.394 -316 :
( )76ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.38/1 :
( )77ينظر :حسام الدين سليمان توفيق.38/1 :
( )78ينظر :علي أحمد شكور فو ،من صور الدعاوى القائمة على مصلحة محتملة في التشريع الليبي ،مجلة
البحوث القانونية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة الخامسة ،العدد األول ،أكتوبر2017 ،م.144 -125 :
( )79ينظر :حسام الدين سليمان توفيق.39/1 :
( )80ينظر :علي بن حسن الحازمي ،التدخل االختصامي في نظام املرافعات السعودي دراسة تأصيلية
مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
2010م.48 :
( )81وهو طلب إدخال من لم يكن طرفا في القضية عند رفعها .انظر :فارس علي عمر ،التدخل في الدعوى
املدنية ،مجلة الرافدين للحقوق ،جمهورية العراق ،املجلد  ،11العدد  ،41سنة 2009م.35 -1 :
( )82ينظر :عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين ،اإلدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه ،مجلة
العدل ،وزارة العدل ،اململكة العربية السعودية ،العدد  ،49محرم 1432ه.323 -320 :
( )83ينظر :طالل ياسين العيس ى ،سهى يحيى صباحين ،التدخل في الخصومة دراسة مقارنة ،دراسات علوم
الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،اململكة األردنية الهاشمية ،املجلد  ،44العدد 2017 ،3م-201 :
.215
( )84ينظر :عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين ،الكاشف.593/1 :
( )85ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.108/2 :
( )86ينظر :سالم بن راشد املطيري ،اإلثبات القضائي عن طريق املعاينة في النظام السعودي دراسة مقارنة،
مجلة الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،فرع طنطا ،العدد  ،34جزء 2019 ،1م.396 ،208 :
( )87ينظر :عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين ،اإلدخال في الدعوى.322 :
( )88ينظر :سليمان جاسر بن عبد الكريم الجاسر ،الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة اإلسالمية ،مدار
الوطن للنشر ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط1433 ،1ه.41 :
( )89ينظر :منذر القحف الوقف اإلسالمي تطوره ،إدارته ،تنميته ،دار الفكر املعاصر ،بيروت ،دار الفكر،
دمشق ،ط2000 ،1م.102 :
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( )90ينظر :أكرم عوض شحادة الشويكي ،حقيقة الوقف وأثر خالف املذاهب األربعة فيه ،رسالة
ماجستير ،جامعة الخليل ،دولة فلسطين2012 ،م.120 :
( )91أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728ه) ،مجموع الفتاوى ،تحقيق :أنور الباز ،عامر الجزار،
دار الوفاء ،املنصورة ،ط2005 ،م.92/31 :
( )92نفسه .252/31
( )93ينظر :عبد هللا خليل الفرا ،السبب األجنبي وأثره على املواعيد في قانون أصول املحاكمات املدنية
والتجارية الفلسطيني ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،غزة ،دولة فلسطين ،املجلد
 ،14العدد 2012 ،2م.396-369 :
( )94على اعتبار أن صيغة (على) الواردة في النص من صيغ اإللزام األصولي ،وهي كذلك من صيغ اإللزام
القانوني.
( )95ينظر :عمرو محمد أحمد محمد األمين ،عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي مقارنا مع قانون املعامالت
املدنية لسنة 1984م ،رسالة ماجستير،جامعة الخرطوم2009 ،م.106 :
( )96ينظر :حمدي بارود ،استحقاق التعويض عند إنهاء وكالة العقود ،دراسة مقارنة ،مجلة الجامعة
اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،غزة ،دولة فلسطين ،املجلد ( )21العدد2013 ،2م ،314-277 :هبة
بوذراع ،النظام القانوني لعقد الوكالة ،رسالة ماجستير ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي،
الجزائر2016 ،م ،70 :طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك في إطالة مدة الدعوى في الفقه
اإلسالمي مقارنة بنظام املرافعات الشرعية السعودي ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة
العربية ،املجلد( ،)18العدد  ،39ذو الحجة 1427ه.46 :
( )97ينظر :عبد هللا بن اليق الشمري ،االستمهال وأثره في الدعوى ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،املعهد
العالي للقضاء ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1434 ،ه.1 :
( )98ينظر :نفسه.
( )99ينظر :محمد بن علي الودعاني الدوسري.109 :
( )100ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.520/1 :
( )101ينظر :رشيد العراقي ،طرق إثبات االلتزام ،مجلة امللحق القضائي ،املعهد الوطني للدراسات القضائية،
وزارة العدل ،اململكة املغربية ،العدد  ،3أكتوبر 1995م.38-15 :
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( )102ينظر :أوان عبد هللا الفيض ي ،االستجواب بين الشريعة اإلسالمية والقوانين املدنية دراسة مقارنة،
مجلة كلية العلوم اإلسالمية ،جمهورية العراق ،املجلد الرابع ،العدد الثامن2010 ،م،162-134 :
رضوان عبيدات وعوض الزعبي ،نحو وضع تنظيم قانوني الستجواب الخصوم في قانون البينات
األردني ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،املجلد  ،40العدد ،2
2013م.380-351:
( )103ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.55/2 :
( )104أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي امللقب بسلطان العلماء (ت 660ه) ،قواعد
األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :نزيه حماد،عثمان ضميرية ،دار القلم ،دمشق ،ط2002 ،1م.7/2 :
( )105ينظر :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي (ت671ه) ،الجامع ألحكام القرآن
 تفسير القرطبي ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط،21964م.231/2 :
( )106ينظر :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،دار السالسل ،ط،2
1427 - 1404ه ،303/6 :وهبة مصطفى الزحيلي ،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1985 ،4م ،83 :يوسف قاسم ،نظرية الضرورة في الفقه الجنائي
اإلسالمي ،والقانون الجنائي الوضعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د.ط1993 ،م.323 :
( )107محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1996 ،4م.230 :
( )108ينظر :يعقوب عبد الوهاب الباحسين.102 :
( )109ينظر :سليم جالد ،الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم
اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،الجزائر2013 ،م.9 :
( )110ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.113/1 :
( )111ينظر :حسام الدين سليمان توفيق.65/1 :
( )112ينظر :مي خميس عصفور.6 :
( )113ينظر :إبراهيم بن صالح الزغيبي1.66 :
( )114ينظر :حماد بن عبد هللا الحماد ،واجبات املحامي وحقوقه واآلداب التي ينبغي التحلي بها في الفقه
والقانون ،مجلة القضائية ،العدد األول ،محرم 1432ه.272-125 :
( )115ينظر :عبد هللا بن اليق بن سعود الشمري.27 :
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( )116ينظر :محمد بن إبراهيم الغامدي ،طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك في إطالة مدة الدعوى
في الفقه اإلسالمي موازنا بنظام املرافعات الشرعية في اململكة العربية السعودية.72 :
( )117ينظر :نفسه.30 :
( )118ينظر :حسام الدين سليمان توفيق.242/1 :
( )119ينظر :مصطفى التراب ،نظرات حول القضاء املستعجل ،مجلة امللحق القضائي ،املعهد الوطني
للدراسات القضائية ،اململكة املغربية ،العدد ،36مارس 2003م.26-4 :
( )120ينظر :تركي بن محمد بن عبد هللا البسام ،الدعاوى املستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية
مقارنة ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2008 ،م.46 :

( )121ينظر :عائض بن أحمد آل مدرة ،كاتب الضبط ،مجلة العدل ،وزارة العدل ،اململكة العربية
السعودية ،العدد ( )24ربيع اآلخر1428 ،ه.212-201 :
( )122ينظر :أيوب بن فريح البهالل ،أعوان القضاة ،مجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد الثالث
والثالثون2015 ،م.753- 736 :
( )123ينظر :عوض أحمد الزعبي ،التبليغ القضائي بطريق النشر وفقا لقانون أصول املحاكمات املدنية
األردنية ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،املجلد ( )40العدد2003 ،1م.75-44 :
( )124ينظر :محمد يحيى ولد أحمد ناه ،إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي ،دراسة مقارنة ،دبلوم
ماجستير ،كلية العلوم والقانون ،جامعة عبد املالك السعدي ،املغرب2010 ،م.30 :
( )125ينظر :حسام الدين سليمان توفيق.65/1:
( )126ينظر :إبراهيم بن حسين املوجان.169/1 :
( )127ينظر :أسامة بن غانم العبيدي ،استجواب املتهم في النظام السعودي ،املجلة القانونية والقضائية،
وزارة العدل ،مركز الدراسات القانونية والقضائية ،دولة قطر ،السنة الرابعة ،العدد (2010 ،)2م:
.58-28
( )128سنذكر هذا االستثناء في املبحث الرابع.
( )129ينظر :خميس صالح عبد هللا املنصوري ،نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن االقتصادي للعقد،
دراسة تحليلية في ضوء قانون املعامالت املدنية اإلماراتي ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،كلية القانون ،اإلمارات2017 ،م.34 :
( )130ينظر :يعقوب عبد الوهاب الباحسين.106 :
53

( )131ينظر :عجيل جاسم النشمي ،االستحسان حقيقته ومذاهب األصوليين فيه ،مجلة الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة الكويت ،الكويت ،املجلد  ،1العدد.125 :1
( )132ينظر :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795ه) تقرير القواعد وتحرير الفوائد
املشهور بـ «قواعد ابن رجب» ،تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان للنشر
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،عام1419ه.80/2 :
( )133ينظر :صالح أحمد عبد الرحيم إمام ،االستحسان عند األصوليين دراسة وتطبيق ،مجلة كلية الشريعة
والقانون بأسيوط ،جامعة األزهر ،العدد  ،12مجلد2000 ،1م.678 :
( )134ينظر :أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري (ت 926ه) ،أسنى املطالب في شرح روض الطالب،
دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت ،325/4 :سيد سابق (ت 1420ه) ،فقه السنة ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،د.ط1977 ،م .ومحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 1421ه) الشرح املمتع على زاد
املستقنع ،دار ابن الجوزي ،الرياض ،ط1428 -1422 ،1ه.197/4 :
(-1 )135ينظر :وزارة العدل ،مركز البحوث ،اململكة العربية السعودية ،مجموعة األحكام القضائية ،عام
1436ه.5/24 :
( )136ينظر :محمد مصطفى الزحيلي ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في املعامالت املدنية واألحوال
الشخصية ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،بيروت ،ط1982 ،1م ،130/1 :شهادة النساء دراسة فقهية
قانونية مقارنة ،أحالم محمد إغبارية ،رسالة ماجستير في القضاء الشرعي ،جامعة الخليل ،دولة
فلسطين2010 ،م.64 :
( )137ينظر :إيناس محمد الغرايبة ،موقف الحنفية من عدالة الشاهد وتطبيقاتها في قانون أصول
املحاكمات الشرعية األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،فرع طنطا ،املجلد  ،33العدد ،4
الرقم املسلسل للعدد  ،33الخريف 2018م ،2269-2218 :ريم نصرة ،الشهادة كوسيلة من وسائل
اإلثبات في قانون أصول املحاكمات الشرعية الساري في الضفة الغربية ،مجلة جامعة النجاح ألبحاث
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ذلك وفق مقاصد الشريعة ،رسالة ماجستير في الفقه املقارن ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،دولة
فلسطين2009 ،م.132 :
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