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  ث:البح ملخص 

 ثالثة إلى البحث ھذا ینقسم حیث المدني، القضاء ورقابة الدعوى محل للوقائع والقانوني الفقھي التكییف ببیان البحث ھذا یتعلق

 لغة القضائیة الدعوى مفھوم مطلب هفی نتناول حیث ؛القضائیة للدعوى الفقھي التكییف مفھوم :األول لمبحثا مباحث.

 ناولتت حیث ؛الشرعیة المرجعیة حیث من الفقھي التكییف الثاني المطلب في ونبحث .الدعوى أركان وبیان ،واصطالًحا

 الصلة ذات بالمصطلحات المطلب ذلك ھیناثم أن ،الشرعي االجتھاد ومشروعیة التكییف مشروعیة بین والرابط ،الفقھي المفھوم

 تعریف األول المطلب في تناولنا فقد ،القانوني التكییف مفھوم :الثاني المبحث ،وتخریجه المناط تحقیق وھي الفقھي؛ بالتكییف

، القانونیة وأھمیته التكییف وضوابط شروط تناولنا فیه فقد ؛الثاني المطلب أما خصائصه،و ،اصطالًحاو لغة القانوني التكییف

 للوقائع التكییف رقابة في الموضوع قاضي دور فیه نبحث حیث ؛والقانوني الفقھي للتكییف القضائیة الرقابة :الثالث المبحث

 .ك في المطلب الثانيذل على قضالن محكمة ورقابة ،أول مطلب في الدعوى في النزاع محل

 و ،السلطات بین والفصل المشروعیة مبدأي على القائم العام بالنظام انیتعلق والقانوني الفقھي التكییف نأب البحث ھذا ختمنا ثم

 قصور أن و، الحكم بطالن إلى یؤدى الذي األمر وھو ،انوعیً  أو اوالئیً  القضاء اختصاص على خروج ھو علیه الخروج أن

 أھمیة یبرز الدعوى محل الوقائع استیعاب عن الفرنسي المرافعات قانون عكس على التكییف موضوع في المصري لقانونا

 االستغناء یعني ال له الحاكمة المختلفة المبادئ بإرساء البحث موضوع في المصریة النقض محكمة اجتھاد وأن كما الموضوع

 .والصحیح العادل الحكم إلى للوصول التكییف نظریة أو لقواعد المنظمة والتجاریة المدنیة المرافعات قانون نصوص عن

 

 .النقض محكمة رقابة ،القضاء رقابة ،القضائیة الدعوى ،القانوني التكییف ،الفقھي التكییف :المفتاحية الكلمات
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The legal and legitimate characterization of the facts in the case and judicial review 

(Comparative study between Sharia and law) 

 

Abstract: 

This research relates to the jurisprudential and legal adaptation of the facts in the case and the 

oversight of the civil judiciary, as this research is divided into three investigations. The first 

topic: the concept of jurisprudential adaptation of the lawsuit; where we deal with the 

requirement of the concept of the judicial case linguistically and idiomatically, and explain the 

elements of the case. In the second requirement, we discuss the jurisprudential adaptation in 

terms of the legal reference. Where I dealt with the concept of jurisprudence, and the link 

between the legitimacy of adaptation and the legitimacy of legal jurisprudence, then we ended 

that requirement with terms related to jurisprudential conditioning; It is the realization and 

graduation of the subject, the second topic: the concept of legal conditioning. In it, we have dealt 

with the conditions and controls of conditioning and its legal importance. The third topic: 

Judicial control of jurisprudential and legal conditioning; In which we discuss the role of the trial 

judge in controlling the adaptation of the facts in dispute in the case in the first request, and the 

control of the Court of Cassation on that in the second request. 

Then we concluded this research by saying that jurisprudence and legal conditioning are related 

to the general system based on the principles of legality and separation of powers, and that 

deviating from it is a departure from the competence of the judiciary in terms of loyalty or 

quality, which leads to the invalidity of the ruling, and that the shortcomings of Egyptian law in 

the matter of conditioning in contrast to The French Law of Procedures on comprehending the 

facts in the case highlights the importance of the subject, just as the diligence of the Egyptian 

Court of Cassation in the subject of research by establishing the various principles governing it 

does not mean dispensing with the provisions of the Civil and Commercial Procedure Law 

regulating the rules or theory of adaptation to reach a just and correct judgment. 
   

Keywords: Legal  characterization, Legitimate characterization, Lawsuit, Judicial review, 

Supervision of Court of  Cassation. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس ر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث والنش

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        124  

 ISSN: 2706-6495 

 
 مقدمة 1. 

 الدعوىفي للوصول للحكم الصحیح  كأساس القضائیة للمنازعة والقانوني لفقھيا التكییف أھمیة والفقه والقضاء القانون أقر  

 ؛اوشرعً  اقانونً  وصفھا حیث من الدعوى أو النزاع محل الوقائع على أوالقانونیة الفقھیة القواعد إنزال یتطلب وھذا ،القضاء أمام

 ،الصحیح الحكم تأخذ حتى والقانوني الشرعي باألصل ھابإلحاق علیھا والحكم الواقعة أو بالنازلة التام للعلم الوصول ألن ذلك

 .لھا مثیل ال وقانونیة ودستوریة شرعیة ضمانة وھي

 الشرع صحیح عن خروج العام، النظام مخالفةو القانون من كل في الخطأ أصبح الصحیح والقانوني الفقھي التكییف ھذا وبغیر 

 التقاضي لمدة إطالتهو الدعوى في الحكم بطالن ثم ومن ،انوعیً  أو ایً والئ القضائي االختصاص لقواعد ومخالفته ،والقانون

 . اوموضوعً  اتكییفً  المختص للقاضي للرجوع
 

 :البحث إشكالية. 1.1

 وكون ،اونوعیً  اوالئیً  القضائي االختصاص على الحفاظ على ینعكس القانوني التكییف صحة كون في البحث إشكالیة تأتي  

 في الحكم وسالمة صحة ثم ومن ،الدعوى محل النزاع أو الوقائع على والقانون الشرع صحیح تطبیق ىإل یؤدي امختصً  القاضي

 .الدعوى
 

    :البحث ضابط. 2.1

 على والنظامیة الشرعیة القواعد إلنزال كأساس النزاع محل للواقعة والقانوني الشرعي التكییف معرفة البحث ھذا یتطلب 

    .الصحیح للحكم الوصول ثم ومن ،الموضوع اضيق بھا یختص حتى ؛الدعوى موضوع
 

  :البحث أهمية. 3.1

 وھو ،القانونیة الدولة علیه تقوم التي األركان أحد ،والمشروعیة الشرعیة مبدأ من أتيی وإنطالقه القانوني التكییف أساس أن 

 وعامة ثابتة ومبادىء قواعد وجود من انطالقا والمساواة، العدل من أساس على اإلنساني التعامل عند وأساسي بدیھي ركن

 تطبیق على القاضي قدرة تأتي ثم ،جنائي أو تجاري أو مدني اإلنساني تعاملھم مجال كان ما أیًا المجتمع؛ أفراد لكل ومجردة

  .الدعوى في للحكم القاضي یصل لن ذلك وبدون النزاع محل الواقعة على التطبیق الواجبة القانونیة القاعدة
 

 :البحث ابأسب. 1.1

   :التالیة المھمة الضوابط یضع كونه في البحث أسباب تأتي     

   .والقضاء القانون دولة لقیام كأساس والمشروعیة الشرعیة مبدأ إقامة – أ

 مختًصا الموضوع قاضي وصیرورة ،للقضاء والنوعي الوالئي االختصاص لتوزیع كأساس العام النظام على الحفاظ – ب

 .بالنزاع

   .لھا قانونیًا تكییفًا یقتضي قضائي كمتطلب الدعوى بولق – ج
 

 :البحث هدف. 5.1

 الشرعي للحكم للوصول كأساسو ؛الدعوى لقبول كأساس للواقعة القانوني أو الشرعي التكییف إلى الوصول إلى البحث یھدف   

 .حالصحی القانوني أو الشرعي للحكم تنتھي ثم ومن ،الواقعة لموضوع القانوني والنص
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 :الباحث منهج. 1.1

 من القضاء وموقف والقانونیة، الشرعیة واألصول المبادئ على یعتمد الذي التحلیلي الوصفي المنھج أساس على البحث یقوم 

 .الصحیح للحكم والوصول البحث ھذا إلشكالیة حاكمة قواعد إلیجاد محاولة في وذلك ؛ذلك
 

 :السابقة الدراسات 7.1.

 سنة بالقاھرة العربي الفكر دار طبعة – المرافعات قانون في للدعوى القانوني للتكییف العامة النظریة – یممحمد محمود إبراھ /د

 .م 1982

 بالعراق سالمیةاإل العلوم كلیة – اإلسالمیة العلوم مجلة – والقانوني الفقھي للتكییف صولیةاأل الضوابط – عبید حسین ضیاء /د

 .5102 السنة (11) العدد –

 خاص عدد – البحثي التمیز لمركز قدم بحث – سعود  بن محمد ماماإل مجلة – للنازلة الفقھي التكییف الموسى ابراھیم هللادعب /د

   .ھـ ٠٣٤٠ /٠٣٤١ سنة
 

 :البحث تقسيم. 1.1

   القضائیة لدعوىفي ا الفقھي التكییف مفھوم :األول المبحث

   ضائیةالق لدعوىفي ا القانوني التكییف مفھوم :الثاني المبحث

  والقانوني الفقھي للتكییف القضاء رقابة :الثالث المبحث

  خاتمةال

 

 القضائية لدعوىفي ا الفقهي التكييف مفهوم: األول المبحث

 :تمهيد

 المطلب وفى ،ھمیتھاأو أركانھا وبیان واالصطالح اللغة في تعریفھا حیث من القضائیة الدعوى مفھوم المبحث ھذا في نتناول  

 وضوابطه وشروطه وأھمیته ،مشروعیته وبیان واصطالًحا لغة تعریفه حیث من ؛للدعوى الفقھي التكییف حثنب الثاني

   .وتخریجه المناط كتحقیق معه تتشابه التي المصطلحات مع التكییف ھذا ومقارنة ،األصولیة

   :المبحث تقسيم

 .القضائیة الدعوى مفھوم :األول المطلب

 .القضائیة لدعوىا في الفقھي یفالتكی مفھوم :الثاني المطلب
 

 القضائية الدعوى مفهوم: األول المطلب 

 .القضائیة بالدعوى یتعلق البحث موضوعللوقائع  والقانوني الفقھي التكییف نأل ذلك ،أركانھاو الدعوى نعرف بدایة 

 من كل لدى تبحث الدعوى نظریة أن ،1امنھ عدیدة ألسباب وذلك ،ابتداء بالدراسة الفقھاء یتناولھا لم الدعوى نظریة أن الحقیقة

  ،المرافعات وقانون المدني القانون

                                                           
بالریاض ص  اإلجادة دار طبعة  1 1438 /ط السعودي الشرعیة المرافعات نظام في الوجیز - المرسي الوجیز محمد المؤمن عبد متولي 1

 وما بعدھا  512
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 ھذه المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون ینظم لم حیث القانوني بالتنظیم تحظ لم النظریة ھذه أن أخرى ناحیة ومن

 .االحقً  سیأتي ما على وشامل محكم قانوني كتنظیم الفرنسي المرافعات قانون تناولھا فقد ذلك من العكس وعلى ،النظریة

 معان وللكلمة ،دعو الفعل وأصل ،ودعوى وادعاء ویدعي ادعى ومنھا ؛الشخص یدعیه لما اسم :اللغة في الدعوى تعريف :أوًل 

 .2والزعم والطلب الدعاء منھا كثیرة

  :الشرعي الصطالح في الدعوى تعريف :ثانيا

 قبل حق طلب به یقصد ،القاضي عند مقبول قول ھي أو ،3المنازعة حالة نفسه إلى الشىء إضافة نھاأب الدعوى األحناف عرف

 .4نفسه حق عن دفعه أو ،غیره

 غیره على للمخبر باطل أو حق سابق عن إخبار ھي أو ،5حاكم عند غیره على حق وجوب عن إخبار بأنھا الشافعیة وعرفھا

 .6الحكم بمجلس

  7العادة تكذبھا ال اشرعً  معتبرة أحدھما علیه یترتب ما أو معین ذمة في ما أو معین طلب بأنھا المالكیة وعرفھا

   .8ذمته في أو غیره ید في شيء استحقاق نفسه إلى اإلنسان إضافة بأنھا الحنابلة عرفھا اوأخیرً 

  :القانوني الصطالح في الدعوى تعريف: ثالثا

 القضائیة المطالبة ھي أو ،حمایته أو حق تقریر على للحصول القضاء إلى االلتجاء سلطة بأنھا الدعوى القانون فقھاء عرف

 في مقررة لقاعدة حمایة ھي الدعوى البحث، ھذا من للھدف أقرب تعریف وفى 9تقریره أو الحق باقتضاء حكم على للحصول

  10القانون

 القاضي لیحكم ادعائه موضوع في سماعه في المدعي حق بأنھا الجدید الفرنسي المرافعات قانون من (30) المادة عرفتھا وقد

  .ودحضه المدعي ادعاء صحة مدى مناقشة في حقه ھي فالدعوى ؛علیه للمدعي وبالنسبة ؛ال أم صحیًحا كان إذا بما
 

  :الدعوى أركان: اً رابع

  :الثالثة أركانھا بتواجد إال تقوم ال فإنھا ؛قانونیة ووسیلة حقًا الدعوى كانت وإذا -  أ

 .علیه والمدعي دعيالم :الدعوى أشخاص .0

 (الدعوى موضوع الحق) به المدعى :الدعوى محل .5

  .الدعوى موضوع للحق المنشئة أو المنتجة الوقائع مجموعة وھو :الدعوى سبب .2

 

                                                           
 بعدھا وما  257ص  14ج العرب لسان  1655- ص المحیط القاموس 2

 090ص7البحر الرائق ج 591ص  4یین الحقائق جتب 3

 240ص00الدر المختار ج 4

 582ص  01تحفة المحتاج ج  5

 582ص  01تحفة المحتاج ج  482ص  4أسنى المطالب ج  6

 75ص  4الفروق للقرافي ج  7

   208ص  2شرح منتھى االرادات ج 572ص  04المغني البن قدامه ج  8

 512المرجع السابق ص  – متولي عبد المؤمن محمد المرسى 9

 512المرجع السابق ص  –نقال من الدكتور متولي المرسي  –وما بعدھا  018ص  0المرافعات المدنیة والتجاریة  ج -أحمد أبو الوفا  10
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 :السبب ركن وباألخص الدعوى أركان تحدید أھمیة - ب

 .الدعوى أشخاص على حجة الحكم كون أي ،الحكم منطوق نسبیة بسبب ،األركان بھذه الموضوع محكمة تقید .0

  .البحث موضوع والقانوني الفقھي التكییف علیھا یبتنى التي وھي الدعوى أسباب .5

 

 القضائية لدعوىفي ا الفقهي التكييف مفهوم :الثاني المطلب

 :تمهيد

 م 2014 دستور من الثانیة المادة نص ذلك ودلیل دستوري؛ متطلب الفقھي التكییف أن إلى األول المبحث تمھید في أشرنا 

 المصدر اإلسالمیة الشریعة ومبادئ ،الرسمیة لغتھا العربیة واللغة ،الدولة دین ھو اإلسالم أن على تنص حیث ،المصري

 المحكمة أحكام مجموع تضمنه ما ھو ذلك تفسیر في المرجع أن الدستور ھذا دیباجة أو مقدمة وأضافت ،للتشریع الرئیس

 .الشأن ذلك في الدستوریة

 .الدستور من یتجزأ ال جزء الدستور مقدمة أن 11:العلیا الدستوریة حكمةالم قررت بدایة

 یعني  1980 / 5 / 22في تعدیلھا بعد ،م  1971دستور من الثانیة المادة في بمقتضاه المقرر القید أن 12:أیًضا وقررت :ثانیا

 من تقره فیما بموجبه للعمل التشریعیة طةللسل إلزام وأنه ،السابق التاریخ ھذا من والحالي السابقة الدساتیر كل في إعماله

  .اإلسالمیة الشریعة لمبادىء مناقضة غیر تكون بأن تشریعیة نصوص

  :لألتي طبقًا األصولیة وضوابطه وشروطه وأھمیته الفقھي التكییف تعریف نتناول ؛وعلیه

 :الفقهي التكييف تعريف: أولً 

   :لغة التكييف - 

 .13عدیدة أخرى معان ولھا وصفتھإ الشيء حال عن استفھام اسم وھي القطع، بمعنى كیَّف وأصلھا تفعیل، وزن على 

 تحریرھا أو تحدیدھا بمعنى للنازلة الفقھي التكییف یعرف االصطالح وفي له، والفطنة والفھم بالشيء العلم فھو لغة الفقه أما

 الفقھاء استخدمه حدیث؛ مصطلح وھو 14الشرعیة األصول من أصل إلى المسألة رد أو معتبر، معین أصل إلى نتمائھاا وبیان

 .المعاصرون

 اللغوي المعنى بین الربط فإن وعلیه .(شرعیة قاعدة أو) الشرعیة األصول من أصل إلى الواقعة أو المسألة رد بمعنى

 یةالشرع أصولھا إلى نازلة (واقعة أو) مسألة إرجاع وجھه عن (كیف) بلفظ التساؤل إن حیث من واضح واالصطالحي

 .المعتبرة

    :الجتهاد مشروعية من تستمد التكييف مشروعية -

ُسوِل َوإِلَٰى أُولِي اأْلَْمِر ِمْنھُْم لََعلَِمهُ الَِّذیَن یَْستَنِبطُونَهُ ِمْنھُمْ   ...."تعالى هللا یقول :الكریم القرآن ففي   وهُ إِلَى الرَّ  15 ) "َولَْو َردُّ

                                                           
 215ص  6مج ج  0994/  6/  51ق وبتاریخ  02لسنة  54القضیة رقم  11

 0594ص  5 مج ج 5119/  4/  2ق وبتاریخ  50لسنة  027القضیة رقم  12

 ٢٥٣والقاموس المحیط ص  ٤٠٣ص  ٩یراجع لسان العرب ج  13

مجلة العلوم اإلسالمیة بكلیة العلوم اإلسالمیة  -الضوابط األصولیة للتكییف الفقھي والقانوني  -یراجع في ذلك بحث د. ضیاء حسین عبید  14

 .٣١٣ص  ٣١٠٥السنة  ٠٠بالعراق العدد 
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 جابر فعن – التكییف مسالك أھم من وھو – عدیدة أمور فى القیاس وسلم علیه هللا ىصل هللا رسول استعمل :الشریفة السنة وفي

ِ صنَعُت الیوَم أمًرا  :قال أنه  -عنھم هللا رضي - الخطاب بن عمر عن هللاعبد بن ھَششُت فقبَّلُت وأَنا صائٌم، فقُلُت: یا رسوَل َّللاَّ

 16الماِء، وأنَت صائٌم قُلُت: ال بأَس بِِه، قاَل: فَمْه ؟َعظیًما قبَّلُت، وأَنا صائٌم قاَل: أَرأَیَت لو َمضَمضَت مَن 

 عند األمور قایس ثم ...." :عنھما هللا رضي األشعري موسى أبي إلى الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر رسالة في جاء: األثر وفي

  "17األمثال واعرف ذلك

 والقوانین التشریع أساس اإلسالمي الشرع في الواقعة تكییف بیان واالجتھاد القیاس ذلك أثر یتضح السابقة واألدلة التعریف من

 .المختلفة

 18التكييف أهمية - 

 أو الشرعیة النصوص من سواء الشرعیة باألصول بإلحاقھا علیھا والحكم الواقعة أو بالنازلة التام العلم إلى للوصول وسیلة ـ

   .العامة الكلیة قواعدھا

 .الكفایة فروض من الواقعة أو للنازلة التصدي أن ـ

 لبیان ضرورة الفقھي التكییف أن تؤكد المتعددة والحاجات االجتماعي التطور بسبب والمستجدات والوقائع النوازل كثرة ـ

 .المستجدات أو الوقائع أو النوازل لھذه الشرعیة األحكام

 على الشرعي الحكم قبل فقھيال التكییف وجود فإن ثم ومن ؛ومكان زمان لكل صالحة أنھا اإلسالمیة الشریعة خصائص منو

 .ومكان زمان لكل الشریعة صالحیة على دلیل النازلة أو الواقعة

 أو االختالف أن ومعلوم الخالف. ھذا فیه یبرز ذيال الفقھي االجتھاد باب من ألنه ،الفقھاء اختالف أسباب من الفقھي التكییف

   .ةالشرعی األحكام في الناس على التیسیر عوامل أحد ھو الخالف
 

 19التكييف شروط - 

 (المجتھد (فیه الناظر في العلم تحقق ـ 

 (البحث إشكالیة لب) نص من المعروضة الواقعة خلو ـ 

 خطأً( التكییف یكون ال حتى) لھا التام الفھم) النازلة (تصور ـ 

    كاماًل  اتامً  اتصورً  المسألة أو النازلة تصور في الوسع بذل ـ 

 (القانون روح أو) الحكم لذلك الشرعي المقصد مع التكییف یتفق أن ـ 

  تكییفھا المراد المسألة أو بالواقعة المحیط الواقع بفقه العلم ـ 

   .تكییفھا المراد بالواقعة المحیط العلمي التطور مراعاة ـ 

                                                                                                                                                                                                   
 .٢٤سورة النساء اآلیة  15

 (028(، وأحمد )2148( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )5282أبو داود ) أخرجه  16

   ٣٢ص  ٠یراجع العقد الفرید ج  - ٣٢ص  ٣یراجع البیان والتبیین للجاحظ ج  17

 ٠٤٣١ص ٠٣٤٠ مركز التمیز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود سنة –التكییف الفقھي للنازلة  –ابراھیم الموسى َّللا یراجع د. عبد 18

 ومابعدھا  

 وما بعدھا 0259المرجع السابق ص  19
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    .اإلداري القضاء مجال في وبخاصة القضائیة الدعوى موضوعات تستوعبھا وغیرھا الشروط ھذه

 20للتكييف األصولية ابطالضو – 

 األصل؛ حكم الواقعة أو المسألة تأخذ لكي وذلك التشریع ألصول معتبر صحیح نظر على امبنیً  الفقھي التكییف یكون أن1 - 

 ..معتبر أصل على امبنیً  یكن لم إذا الفقھي بالتكییف عبرة ال حیث

 اوصحیحً  اجائزً  الحكم لیكون نص بأقرب إلحاقھا أو نظامي نص أو مصدر إلى اقضائیً  المعروضة الواقعة رد یجب وعلیه

 .انظامً 

 وجود یتطلب الوقائع أو المسائل في النظر ألن بمعنى؛ باألصول إلحاقھا و المسائل استحضار في الفقھیة الملكة تحصیل2 – 

 أو النزاع محل الواقعة ومنھا القانون مجال في الجزئي االجتھاد ھذا ان والحقیقة ؛االجتھاد شروط فیه تتوافر مجتھد، فقیه

   .الدعوى

 :(وتخريجه المناط تحقيق (الفقهي بالتكييف الصلة ذات المصطلحات :ثانياً 

 21المناط تحقيق -أ

 منھا عدیدة؛ معان على وھو ؛وثبت احقً  صار أي األمر وحق الباطل، نقیض وھو یحقق؛ حقق، مصدر التحقیق: لغة  1-

ِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلَكافِِریَن   "تعالى لقوله والیقین واإلثبات الوجوب  22) "َولَٰ

 23وصدقه وصحته منه التأكد على الشيءالمتوقف إثبات یعني فالتحقیق اللغوي؛ المعنى یقصرعلى فقد صطالح؛اال وفي

 24 )الشيء علیه یعلق الذي المحل بمعنى ،  "ط  و  ن  "مادة في جاء اللغة في والمناط

 25الشيء علیه علق الذي المحل أو الموضع إثبات المناط تحقیق عنيی ثم ومن 

  :اإلصطالح وفي

 إثبات أو الفرع، في األصل حكم علة إثبات ھو المناط تحقیق أن في بدران وابن الطوفي إلیه ماذھب منھا :تعریفات عدة ھناك

 شرعیة قاعدة ھناك أن یتضح التعریف من لثانيا المعنى على التركیز وفي 26 المعنى ذلك ثبوت فیه خفي محل في معلوم معنى

 .الفرع في مقتضاھا تحقیق في یجتھد أو الفرع، في وجودھا المجتھد فیتبین األصل؛ وھي علیھا منصوًصا أو علیھا متفقًا

 27القیاس من أعم اجتھاد السابق االصطالح في الوارد النوع ھذا أن إلى بدران وابن الطوفي ذھبه وعلی

 28 محله تعیین في النظر یبقى لكي الشرعي بمدركه الحكم یثبت بأنه المناط لتحقیق الشاطبي تعریف ومنھا

                                                           
 وما بعدھا   ٣٠٠یراجع د/ ضیاء حسین عبید، المرجع السابق ص  20

 ومابعدھا٤١٣المدخل لمذھب اإلمام أحمد ص ٣٤٢یراجع شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثالث ص  21

   ٣٩ص ٠١ولسان العرب ج  ٠٣٩صحاح ص ، وتعریف الحق لغة قاموس مختار ال١٠سورة الزمر، آیة  22

 .١یراجع في ذلك آلیات تحقیق المناط ووسائله ومسلك المجتھد فیه للدكتور عثمان عبد الرحیم ص  23

 .٣٠٢ص  ١ولسان العرب ج  ٢٩٠یراجع قاموس مختار الصحاح ص  24

   ٩یراجع في ذلك د. عثمان عبد الرحیم المرجع السابق ص  25

 ٤١٤والمدخل الى مذھب اإلمام أحمد ص  ٣٤٢ص  ٤صر الروضة ج یراجع كل من شرح مخت 26

 .   ٣٤٥، ص ٣١٠٣یراجع د. بلقاسم بن ذاكر الزبیدي االجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تاصیلیة تطبیقیة ط ا سنة  27

    ٠٣ص  2یراجع الموافقات للشاطبي ج  28
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 أم بنص ثابتا الحكم نفس أكان سواء الخارجیة؛ والحوادث الجزئیات على تطبیقه في ویجتھد شرعي، بدلیل الحكم ثبوت أي 

   .استنباط أم إجماع

 :أمرین على االستدالل قیام بنى الشاطبي تعریف فإن ثم ومن

  .الشرعي الدلیل من الشرعي الحكم استنباط ـ

 .الحكم ذلك یشملھا التي والمسائل والجزئیات الوقائع على تطبیقه أي الحكم؛ محل تعیین ـ

 بعض أو األنواع بعض في ثبوته في فینظر كلي؛ بمعنى الحكم الشارع یعلق أن  ":المناط لتحقیق تیمیه ابن تعریف ومنھا

 .عام كلي حكم تحت معینة قضیة إدخال أي 29 األعیان

 جاءت الشرائع أن ھذا یوضح ومما ": تیمیة ابن یقول الشرع ومقاصد شرعي كاجتھاد المناط تحقیق تعریف بین الربط وفي  

 لم نإ عنه هللا نھاه عما ونھیه به هللا أمره بما أحد أمر والیمكن واألخوات، البنات وتحریم الزكوات إیجاب مثل الكلیة باألحكام

 ھذا بأن معین بعلم إال محظور ترك وال مأمور فعل معه یمكن ال بھا العلم فمجرد وإال الكلیة، األنواع تلك في دخوله یعلم

 30"المناط تحقیق یسمى الذي وھذا ،عنه هللا نھى فیما داخل المحظور وھذا ،به هللا أمر فیما داخل المأمور

 31المناط تحقيق ضوابط أهم

 .حقیقتھا ومعرفة للواقعة التام الصحیح التصور ـ

 .واألمكنة واألزمنة األحوال اختالف مراعاة ـ

 .المكلفین عن الصادرة واألقوال األفعال مآالت اعتبار ـ

 . المكلفین مقاصد اختالف مراعاة ـ

 .المتعارضة والمفاسد المصالح بین الموازنة ـ

 قبل وآثارھا وأسبابھا وأوصافھا ومكوناتھا الواقعة رافبأط اإلحاطة حیث األول؛ الضابط یھمنا السابقة الضوابط ھذه من  

   .علیھا الشرعي الحكم تطبیق

 :أمرين في تتمثل خالصتها فإن األخرى الضوابط وأما

 .وأخراھم دنیاھم في العباد لمصالح وجدت الشرعیة التكالیف أن ـ

 .شرعا معتبرة غیر أو شرعا معتبرة تكون قد األعمال مآالت مراعاة أن ـ

 :المناط تخريج ـ ب

 32 االستنباط بمعنى االستخراج ومنھا الخروج؛ من خرج مصدره التخریج

    .فیه بینھما والتسویة مایشبھھا، إلى المسألة حكم نقل التخریج یعني االصطالح وفي

  33منها استخدامات عدة وللتخريج

                                                           
 ٠٢ص  ٠٩یراجع مجموع فتاوى ابن تیمیه ج  29

 ٤٤٢ص  ١بق ج المرجع السا 30

 وما بعدھا ٣١٢المرجع السابق  –یراجع د/ بلقاسم بن ذاكر الزبیدي  31

 ومابعدھا    ٠٢٢یراجع القاموس المحیط ص  32

 وما بعدھا. ٠٤٣١المرجع السابق ص  –الموسى َّللا یراجع د/ عبد 33
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 .الفقھیة أحكامھم علیھا بنوا التي وقواعدھم األئمة أصول إلى التوصل ـ

 على الفروع تخریج في التمھید أو للزنجاني، األصول على الفروع كتخریج األصولیة؛ القواعد إلى الفقھیة الخالفات رد ـ

 .لإلسنوي األصول

 ،عنه المرویة المسائل من یشبھھا بما بإلحاقھا نص بھا یرد لم التي الجزئیة المسائل في اإلمام رأي بیان بمعنى المقید االستنباط ـ

 .قواعده من قاعدة تحت لھاإدخا أو

 .علیھا الحكم وإضافة العلة، واستنباط استخراج طریق عن األئمة آراء بیان بمعنى التعلیل ـ

 34وتخريجه المناط بتحقيق الفقهي التكييف صلة ـ ج

 .الشرعیة األصول من أصل إلى الواقعة أو المسألة رد ھو الفقھي التكییف أن إلى انتھینا 

 :المناط وتحقيق لتكييفا بين التقريب وفي

 بمعنى الشرعي الحكم یعلق أن ھو المناط تحقیق أن إلى انتھت التي بدران وابن والطوفي والشاطبي تیمیة ابن تعریف تناولنا

 أن أو المعنى، ذلك ثبوت فیه خفي محل في معلوم معنى ثبوت ھو أو األعیان، بعض أو األنواع بعض في ثبوته في فینظر كلي؛

   .محله تعیین في النظر یبقى لكي الشرعي بمدركه الحكم یثبت

 :للتخريج وبالنسبة  

 في وبالقیاس حینا، المسائل بعض في بالتخریج التكییف یكون فقد ؛مسالكه أحد یعد األخیر ألن التخریج، من أعم التكییف یعتبر 

 .آخر حین بعضھا في للنصوص وباالستناد ا،حینً  بعضھا

 التخریج ترادف من اقتربنا التخریج من األخیر النوع ھذا وفي .األصول على الفروع كتخریج تخریجال أنواع بعض إلى وأشرنا

 .العام على الخاص إطالق باب من التكییف على اأیضً  األخیر ھذا یطلق حیث التكییف؛ مع

   .التشریع لأص الشریعة أن بوصف جزئي كاجتھاد مطلوب أمر فقھي كاجتھاد وتخریجه المناط تحقیق أن والحقیقة

 

 القضائية لدعوىفي ا القانوني التكييف مفهوم: الثاني المبحث

 :والقانوني الفقهي بالتكييف وعالقته القانوني والجتهاد الشرعي الجتهاد 

 أن ذلك إلى ونضیف ..فقھیًا اجتھاًدا یتطلب أنه إلى وانتھینا ؛وتخریجه المناط بتحقیق وعالقته الفقھي التكییف عن تحدثنا   

 أما المناط، تحقیق وھو التكلیف، أصل ینقطع حتى ینقطع ال ضربین؛ على وتخریجه المناط تحقیق في الشاطبي عند االجتھاد

 حیث من ؛تعیینه أو المناط تحقیق كون في الشاطبى إلیه ذھب ما نحو على راجع واالجتھاد.. المناط تخریج فمنھا ینقطع الذي

 .بھا أیًضا المكلف ھذا یلتزم أو التكلیفات ھذه ویشمل 35 التكلیفیة الدالئل نم علیه وقع ما على ما المكلف ھو

 مایطلق وھو :القضاء جانب من مطلوب أمر أسلفنا ما نحو على للوقائع والتخریج كالتحقیق ومترادفاته التكییف فإن ثم ومن  

 للواقعة القضاء أو الفقھاء اجتھاد على یبنى المسألة وأ الواقع وتكییف ..المسألة تكییف أو الدعوى في الواقع تكییف الفقھاء علیه

    .الدعوى أو النزاع محل

 

                                                           
 وما بعدھا   ٢المرجع السابق ص  –یراجع د/ عثمان عبد الرحیم  34

 ومابعدھا. ٤٢ص  ٥الموافقات ج  35
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 ":بليغة فقرة في الشاطبي يقول والفساد الهوى عن الفقهي التكييف ثم ومن الجتهاد ذلك ابتعاد وفي

 ،ذلك وعند اجتھاد فیھا ولینلأل والیوجد حكمھا على امنصوصً  تكون ال عدیدة وقائع لحدوث القیاس باب من االجتھاد من فالبد

 للھوى، اتباع اأیضً  وھو – الدعوى محل للواقعة اجتھاد أو – شرعي اجتھاد بغیر فیھا ینظر أو أھوائھم، مع الناس یترك أن فإما

 دون بزمان أو مكان دون بمكان تختص ال المفروضة الوقائع ألن زمان كل في االجتھاد من البد افإذً  ،فساد كله وذلك

 ."...36 زمان

 ملزمة الموضوع محكمة أن النقض محكمة قررت :ذلك من ،المستقرة النقض محكمة حكامأ من العدید توجد :للقضاء وبالنسبة

 الوقائع نطاق في أثره یعمل التكییف وأن خاصة .الصحیح القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء حال كل في

 وظیفة أو المحكمة عمل ألن ذلك 37 النقض محكمة رقابة مظلة تحت للوقائع صحیح فھم بعد الخصوم بطلبات محددة المطروحة

 ضوء في القانوني النظام ارتضاھا التي الجماعة مصلحة حمایة أي (المشروعیة مبدأ) القانوني النظام حمایة الموضوع قاضى

 .الخصوم طلبات

 

 القانوني التكييف وخصائص تعريف: األول المطلب

 :القانوني كييفالت تعريف :أول

 أو واقعة على القانوني النص إنزال ھو إطالة، ودون ااصطالحً  القانوني التكییف فإن ثم ومن ،لغة التكییف عرفنا أن سبق  

  38والمشروعیة الشرعیة ومبدأ تستقیم حتى معینة؛ مسالة

 حتى المشرع قبل من اسلفً  الموضوعة ابطوالضو الشروط حیث من المسألة أو الواقعة على القانوني اإلسناد قواعد تطبیق فھو  

 .القانوني حكمھا تأخذ

 طائفة نطاق في لوضعھا القوانین تتنازعھا التي المسألة طبیعة بأنه ،للتكییفتعریفه  في العربیة اللغة مجمع ذھب لذلك اوتأكیدً 

  39االسناد بقاعدة المنظم خصھا التي القانونیة المسائل

 السلطة تتخبط وبدونه ،علیه المنطبق والقانون الدعوىب المطروحة الوقائع بین الوصل ھمزة ھو نيالقانو التكییف فإن ،وعلیه  

 كافة في وقائم عام متطلب وھو .معینة مسألة أو واقعة على القانوني النص بإنزال معني ألنه ذلك النزاع؛ حل في القضائیة

 أو مدني أو تجاري مجال في سواء إنسانیة مجتمعیة عالقة يأ في مطلوب وھو وخارجه، المجتمع داخل اإلنسانیة التعامالت

 أو المدني أو التجاري النص ننزل فإننا وعلیه ....اإلداريو والمدني التجاري القانون وجد ولذلك ،إداري أو دولي أو جنائي

 إنزال حیث القضاء؛ طریق عن اجبرً  أو طواعیة لتنظیمھا األفراد بین العالقة أو النزاع محل المسألة أو الواقعة على اإلداري

 .لھا المناسب القضائي الحكم إلصدار النزاع محل الوقائع على النصوص

                                                           
 ذات اإلشارة السابقة 36

   5مجلد  57م مجموعة المكتب الفني السنة  0976م  05/  02ق بتاریخ  42لسنة  51طعن نقض رقم  37

 4م ص  0985طبعة دار الفكر العربي بالقاھرة سنة  –النظریة العامة للتكییف القانوني للدعوى في قانون المرافعات  -محمد محمود إبراھیم  38

 وما بعدھا   29ص ‘ 

وأنظر تفاصیل ذلك في بحث أ.د ھاني أحمد عبد الشكور أستاذ الدراسات العلیا الشرعیة  ٣٣ص  ٥یراجع في ذلك الموافقات للشاطبي ج  39

فقه الواقع  المقدم للمؤتمر األول لالجتھاد بتحقیق المناط -بجامعة الملك عبد العزیز عن مآالت اإلخالل بمنھج تحقیق المناط إھمااًل أو إساءة 

    ومابعدھا. ٤ص  ٣/٣١٠٤/ ٣١ – ٠٢والتوقع( بالكویت في الفترة 
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 معینة قانونیة قاعدة بإعمال یسمح ،اقانونیً  اوصفً  القاضي على المطروح النزاع إعطاء عام بوجه القانوني فالتكییف ثم ومن

 لھذه القانوني األثر یحقق حتى ؛القانونیة القاعدة وھذه المطروح النزاع وقائع بین یطابق أن الموضوع قاضي وعلى ،علیه

 40عامة بصفة والقانون النص تطلبه ما القاعدة

 41 الحكم یتحقق كي ،القضائیة الدعاوى لكل جوھري ومطلب حتمیة ضرورة فالتكییف وعلیه

 :القانوني التكييف خصائص :اثانيً 

 .العام النظام من القانوني التكییف :الرئیسة الخاصیة

 .الوقائع دون القانون لرقابة ویخضع الموضوع قاضي اختصاص من مركب ذھني قانوني عمل التكییف :ثانویة خصائص

  :الرئيسة الخاصية

 مبدأین ولید العمل وھذا.الدعوى محل الوقائع على القانونیة القاعدة إنزال حیث ؛قانوني عمل الوقائع تكییف في القاضي عمل

 :ھما ینمیعظ

 .السلطات بین الفصل مبدأ                              المشروعیة مبدأ

 في األفراد تصرفات أو الوقائع خضوع ھو البحث ھذا بمعنى أو ،للقانون والمحكومین الحكام خضوع یعنى المشروعیة فمبدأ

 .للقانون نزاع أي مجال

 :المشروعیة مبدأ أو والقانون للدستور طبقا بعملھا بالدولة ثةالثال سلطات من سلطة كل قیام فیعني السلطات؛ بین الفصل مبدأ أما

 ،القانون بالحكم تقوم القضائیة والسلطة ،القانون تطبیق على تقوم التنفیذیة والسلطة ،القانون عمل على تقوم التشریعیة فالسلطة

 خروج ھو ؛الدعوى موضوع اقعةالو غیر على القانون تطبیق أو قانونیة قاعدة بخلق اختصاصه عن القاضي خروج ثم ومن

 .السلطات بین الفصل مبدأ على خروج أدق بمعنى أو ،اختصاصه عن

 .القضاء لرقابة یخضع قانوني عمل أي أساس ھما السابقین المبدأین أن والحقیقة

 على االتفاق األفراد أو للسلطات أو للقضاء یجوز ال التي القانونیة القواعد كون في یتمثل العام النظام أن الثانیة والحقیقة

 ھو علیه فالخروج ،اونوعیً  اوالئیً  القضاء اختصاص تحدد التي ھي ذاتھا القانونیة القاعدة ألن ذلك ،علیھا الخروج أو مخالفتھا

 .ذلك على الخصوم اتفق لو ىالعام؛ حت والنظام القانون على خروج

 للواقعة الصحیح القانوني الوصف إعطاء ألن ذلك ؛قانوني عمل النزاع محل للواقعة القانوني التكییف 42:الثانویة الخصائص

 .الواقعة ھذه على القانوني الوصف بإسباغ القانون تطبیق یتطلب الدعوى محل

 .الوقائع على القانون نص تطبیق تسبق ذھنیة عملیة القانوني التكییف

 .به المختص الموضوع قاضي به یقوم عمل القانوني التكییف

                                                           
دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة سنة  –سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة )دراسة تحلیلیة تطبیقیة(  –نبیل إسماعیل عمر  40

 وما بعدھا 092ص  5118

 2السابق ص المرجع  –محمد محمود إبراھیم  41

كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة بفلسطین  –رسالة ماجستیر  –سلطة القاضي في تكییف الدعوى  –مھند نظمي عبد َّللا إسماعیل  42

 وما بعدھا 71ص  5108سنة 
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 .الوقائع لھذه القانوني الوصف اسباغ مرحلة ذلك یلي ثم ،صحتھا ومدى للوقائع القاضي بفھم تبدأ مركبة عملیة القانوني التكییف

 االختصاص عن لخروجه النزاع لمدة طالةإو العام والنظام العدالة على وخروج القانون تطبیق في خطأ ھو فیه الخطأ وأن

 .43سبق ما نحو على االختصاص وعدم النوعي

 

 القانونية وأهميته القانوني التكييف وضوابط شروط: الثاني المطلب

  44:التكييف شروط :أول

 ھذه لحكم تخضع وأنھا ،الفرض وتسمى معینة عناصر أو شروط معینة لواقعة توافرت إذا أنه على القانونیة القاعدة في ینص أن

 . الحكم ویسمى بھا المقرر القانوني األثر علیه ویترتب ،القاعدة

  .بھا الواردة والعناصر الشروط توافر نتیجة الدعوى محل الواقعة على القانوني التكییف الموضوع قاضى بغیس أن

 وترتب حكمھا فتأخذ ،الواقعة على وبتوافرھا ،معینة وعناصر شروط تقرر مجردة قانونیة قاعدة بوجود یتعلق األول فالشرط

 ،الدعوى محل الوقائع باستخالص للقیام للقاضي المشرع منحه ،قضائي ملع فھو الثاني الشرط أما. .بھا الخاص القانوني األثر

    .علیھا القاعدة بھذه المقرر الحكم تطبیق ثم ،والعناصر الشروط انطباق لمدى ومعرفته

  45:القانوني التكييف ضوابط :اثانيً   

  :لألتي اطبقً  وطلبات وأسباب وقائع على الدعوى في القانوني التكییف یقوم

 ھذا في بالسبب تتحدد ولكن ،الخصوم طلبه بما تتحدد ال الدعوى في الطلبات أن نقرر التكییف؛ ضابطي في الخوض قبل

 ارتكزت وما ،بالطلبات قضائھا في ملزمة المحكمة وأن ،به الحكم یطلب بما ھي المدعي طلبات تحدید في العبرة وأن ،الطلب

 یستند التي الوقائع أن المحكمة رأت اذا أما ..الخصومة سیر اثناء تعدیل أو ییرتغ علیھا یطرأ لم دام ما ،قانوني سبب من علیه

 تكون فإنھا به أقیمت ما خالف على المحكمة كیفت إذا و ..الدعوى یرفض تقضي نھاإف ،بطلبه له للحكم تستجیب ال المدعي إلیھا

 .باطل حكمھا ویضحى الخصوم یطلبه لم بما قضت قد

  :األول الضابط

 واألثر ،مادیة واقعة أو اقانونیً  اتصرفً  یكون قد الحدث وھذا ،اقانونیً  اأثرً  القانون علیه ویرتب یقع حدث كل ھي القانونیة ةالواقع

 لیست فھي ؛اقانونیً  اأثرً  ترتب التي المادیة الواقعة أما ،الوصیة وأ كالعقد قانوني تصرف إحداث إلى أتجه إرادي أثر ھو القانوني

 .تعویض علیه یترتب الذي (الحوادث) المشروع غیر كالفعل عدیدة وأمثلتھا ،القانوني كالتصرف إرادیة

 یلزم ثم ..الفرض یسمى ما وھذا ؛معینة وعناصر بشروط القانون علیھا نص اجوھریً  امفترضً  أو اأساسیً  امكونً  الوقائع وتعتبر

 الموضوع وقاضي الخصوم بین مشترًكا رابطًا ئعالوقا تعتبر ثم ومن ..القاضي دور یأتي وھنا ،معین حكم المفترض لھذا

     .المختص

 بشرط ولكن ،ثباتاإل قواعد ضوء في دعواه تبریر في إلیھا یستند التي القانونیة الوقائع اختیار في الحق خصم لكل أن واألصل

 .االثبات وجائزة بالدعوى ومتعلقة فیھا ومتنازع محددة الواقعة تكون أن

 

                                                           
 وما بعدھا 48م ص  5111 طبعة منشأة المعارف باألسكندریة سنة –اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة  –نبیل إبراھیم سعد  43

 8المرجع السابق ص  –نبیل عمر  – 05المرجع السابق ص  –محمد محمود إبراھیم  44

 وما بعدھا 014المرجع السابق  –إسماعیل  عبد َّللامھند  45
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 ،بھا یعتد وال قیمة دون تصبح وإال ؛طیاته في وتدخله القانون بھا ویعتد ،46القانوني األثر تولد حتى اقعةالو في یشترط وعلیه

 في تتمثل :قانونیة تصبح حتىشروًطا  الواقعة لھذه فإن ثم ومن ،لإلثبات محاًل  وتكون القانون بھا یعتد التي ھي القانونیة فالواقعة

  :تياأل

 .القانوني األثر وتحقیق بالدعوى الواقعة تعلق وجوب

 .اقانونً  ثباتاإل جائزة الواقعة تكون أن

 غیر یجعلھا القانوني لألثر تحققھا وعدم بالدعوى الوقائع تعلق عدم ألن ذلك ؛واجبان شرطان السابقین الشرطین أن الحقیقة

 .ویحكمه الواقعة أو الفرض یضبط نص وجود لعدم الدعوى قبول عدم علیه یترتب ،47رفضھا الموضوع لقاضي ویحق ؛منتجة

 وإجراءات كیفیة على ینص ثباتاإل فقانون .لإلثبات محاًل  تكون واقعة كل لیست ألنه ذلك ،ثباتاإل جائزة الوقائع كون وأما

 من والتحقق الدعوى محل للوقائع المختص القاضي تفھم خالل من یتأتى وھذا ،اقانونً  بھا یعتد حتى ،الواقعة من للتحقق معینة

 .لقانونل اصحیحً تطبیقًا  یكون ثم ومن ،السلیم القانوني التكییف قیام یتسنى حتى ،ثباتاإل لقانون طبقا دھاوجو

 وجمیعه ،التكییف ھذا عنه تولد الذي القانون تطبیق في خطأ ثم ومن ،الوقائع في خطأ إلى یؤدي أحدھما أو الشرطین تحقق عدم

 الخصومة أطراف جمیع على تعرض أن البد ،الدعوى في الخصم یقدمھا التي ألدلةوا الوقائع أن والحقیقة القضاء لرقابة یخضع

 .والموضوع اإلثبات لقانوني طبقا منھا والتحقق

 بعلمه القاضي حكم جواز عدم مبدأ ألن ذلك ،مناقشتھا وتتم الخصوم على تعرض لم وأدلة وقائع إلى یستند أن للقاضي ولیس

    .األدلةو قائعللو الخصوم مناقشة یتطلب ،الشخصي

 :الثاني الضابط

 علیه یبنى الذي القانوني األساس وھو ،القانون حكم لتطبیق للقضاء اللجوء طلب إلى تؤدي التي الوقائع مجموعة ھو السبب

 في الحق المدعي منه یستمد الذي ھو السبب فإن وعلیه ..مشروع غیر عماًل  و اقانونیً  اتصرفً  كان سواء االلتزام وینشأ الدعوى

 سبب تغییر القاضي یملك وال ..الدفاع وسائل أو األدلة أو المجرد القانوني النص ولیس الدعوى معالم یحدد ھو فالسبب ،الطلب

 .الدعوى

 القانوني التكییف اختالف ثم ومن ،السبب اختالف إلى یؤدي الوقائع واختالف ،الواقعیة والظروف العناصر یحدده فالسبب

 .فیھا والحكم

 الشروط فیھا تتحقق التي الوقائع ولكن ،اسببً  تعتبر واقعة كل لیس ولكن ،دعواه لقیام كأساس القانونیة الوقائع یحدد فالمدعى

 .فیھا والحكم الدعوى لقبول اسببً  تصلح التي ھي ،القانونیة القاعدة علیھا تنطبق والتي السابقة

 الدعوى في الحق علیه یترتب والذي ،الخصوم بواسطة القاضي على المطروح الواقعي المجموع ھو السبب أن والخالصة

 .48اقانونً  القضاء رقابة وتحت ،الصحیح القانوني للتكییف اطبقً  فیھا والحكم

 طلب ما من نطاق في واختصاصه القضاء عمل حیث ،الدعوى به أقیمت الذي السبب على بحثھا في المحكمة سلطة وتقتصر

 ،الخصوم بین وحیاده منه

                                                           
 وما بعدھا 26المرجع السابق ص  –نبیل إبراھیم سعد  –وما بعدھا  567المرجع السابق ص  –محمد محمود إبراھیم  46

 وما بعدھا 572المرجع السابق ص  –حمد محمود إبراھیم م 47

 289المرجع السابق ص  -نبیل عمر  48
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 فسرناه ما على العام للنظام اومخالفً  باطاًل  حكمھا یكون الخصوم طرحھا التي والمطالبة والسبب الوقائع على اخروجھ في وأن 

 المبادئ من نهأ :النقض محكمة قررت فقد وعلیه ،السلطات بین والفصل المشروعیة مبدأي على یقوم العام النظام كون في اسابقً 

 الوقائع مجموع خالل من الدعوى سبب تغییر تملك ال الموضوع محكمة أن ؛جدال بال المحكمة ھذه قضاء في علیھا المستقر

 .49للدعوى كسبب المحكمة على الخصوم طرحھا التي

 ھذا على التكییف ینصب أن فالبد ،معین سبب على تقوم الدعوى كانت فإذا ،وعدًما وجوًدا التكییف مع یدور السبب أن والحقیقة

      .التكییف تغیر السبب تغیر وإذا ،السبب

 

  :القانوني التكييف أهمية :اثالثً 

 في عظمى أھمیة لھا التكییف نظریة ألن النزاع أو الدعوى محل الواقعة على القانوني النص یطبق حتى التكییف بحتمیة قلنا

 كانت وإذا .الواقعة ھذه على القانون أحكام من تنزیله أو تطبیقه یجب عما یبحث فأنه الواقعة، فھم تم فمتى القانون؛ فقھاء عمل

 مشخصة، معینة إال تقوم ال الحوادث ھذه وكانت تنحصر، ال التي الوقائع من أنواًعا تتناول وعمومیات مطلقات القانون أحكام

 یشمله المعین ذلك بأن معرفة، بعد إال الحوادث ھذه على األحكام تلك لتنزیل سبیل فال غیره، في لیست خصوصیة منھا ولكل

 50القضاء رقابة أو الدعوى في الخصوم جانب من سواء واجتھاد نظر في محل ذلك وكل العام، ذلك أو لقالمط ذلك

 الدولة علیه تقوم التي األركان أحد والمشروعیة الشرعیة مبدأ من تأتي نطالقهاو القانوني التكییف أساس أن الثانیة والحقیقة

 ومبادىء قواعد وجود من اانطالقً  والمساواة، العدل من أساس على سانياإلن التعامل عند وأساسي بدیھي ركن وھو ،القانونیة

 .داريإ مدني تجاري اإلنساني تعاملھم مجال كان ما اأیً  المجتمع؛ أفراد لكل ومجردة وعامة ثابتة

 على التطبیق جبةالوا القانونیة القاعدة تطبیق على القاضي قدرة في أھمیته أتيت القضائیة الدعوى تكییف أن الثالثة والحقیقة

  .الدعوى في للحكم القاضي یصل لن ذلك وبدون ،النزاع محل الواقعة

 القوانین من وغیرھا والجنائي والتجاري المدني القانون – القانون فروع كل في ضرورة أنه التكییف أھمیة في األخیرة والحقیقة

 .الواقع ال القانون لرقابة یخضع القانوني لتكییفا وأن خاصة ،النزاع أوحل الفضائي للحكم وجود ال التكییف وبدون –

 

 والقانوني الفقهي للتكييف القضاء رقابة: الثالث المبحث

 :تمهيد  

 الضوابط من إن وقلنا ،بنوعیه التكییف حیث من القانون أو بالشرع القضائیة الدعوى ارتباط السابقین المبحثین في أوضحنا  

 الحادثة تصور في الوسع بذل وإن القانون، أو الشرع معتبرألصول صحیح نظر على بتناؤها يوالقانون الفقھي للتكییف األصولیة

 ؛ثباتاإل قانون وقواعد تطبیقه المراد للحكم القانوني أو الشرعي المقصد  من كل مع اومتفقً  كاماًل  اتامً  یكون أن یجب الواقعة أو

- السلیم القانوني التكییف إعطاء ومنھا – القانون صحیح بیقبتط األول المختص لكونھا الموضوع محكمة رقابة خالل ومن

 .قانون محكمة بوصفھا ؛النقض محكمةك و ،الحكم وتقریر  

 

 

 

                                                           
 .868ص  5مج  51م مجموعة المكتب الفني السنة  0969/  6/  4ق بتاریخ  24لسنة  028حكم نقض رقم  49

 وما بعدھا 014المرجع السابق  –مھند عبد َّللا إسماعیل  50
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 القانوني للتكييف الموضوع محكمة رقابة: األول المطلب

 :قانون ورقابة واقع رقابة الموضوع محكمة رقابة

 :للواقع  الموضوع قاضي رقابة - أ

 الدعوى محل للوقائع القاضي فھم اعملیً  یتطلب ،ثباتواإل الموضوع قانوني یتطلبھا وقائع على لقانونيا التكییف ابتناء نإ

 .الواقعة شروط بیان في سلفناأ ما نحو على ثباتاإل لقواعد اطبقً  اوصحیحً  امنتجً  اتحدیدً  وجودھا من والتحقق

 قررت لذلك اوتطبیقً  ،الحكم وتسبیب ثباتاإل قواعد یتيزاو من القضاء رقابة تحت للوقائع فھمه في تقدیریة سلطة وللقاضي

 المقدمة األدلة وتقدیر الدعوى في الواقع فھم تحصیل الموضوع لمحكمة أن المحكمة ھذه قضاء في المقرر من " النقض محكمة

 51.سائغة أسباب على قضاءھا أقامت متى ذلك في علیھا رقابة وال ،عداه ما وتطرح ،إلیه تطمئن بما لتأخذ

 المادي الوجود من التحقق بمعنى الواقع فھم أو " للواقعة القاضي تفھم "اصطالح المصریة النقض محكمة زالت وال طلقتأ وقد

 من طرح ما نحو على ولیس القانوني للنص اطبقً  الواقع ھذا بتفھم القاضي یقوم ثم ،52الخصوم یطرحھا التي الدعوى لوقائع

 .53القانون لحكم القانوني والتطبیق ،القانوني التكییف وصحیح یستقیم حتى ،الدعوى من الخصوم

 لقانون طبقًا التطبیق الواجبة القانونیة القاعدة یتناول فإنه ،اإلثبات لقواعد اطبقً  الدعوى في الواقع فھم القاضي أتم ومتى

 54.للواقع مكیفًا الفھم ذلك حاصل على القانون حكم ینزل ثم ،موضوعھا

 إال واقعة یقبل ال القانون كان وإذا ،الدعوى في الحق إلى الوصول في القاضي أداة الدعوى في المقدمة األدلة أن لذلك وأضف

 .الصحیح والحكم القانوني التكییف إلى للوصول ذلك من بالتأكد یقوم القاضي فإن ؛الدلیل وثابتة صحیحة كانت إذا

 الذي المستند أو الدلیل على یبنى أن أجل من إلیه یقدم مستند أو دلیل كل تقدیر في كاملة تقدیریة سلطة الموضوع ولقاضي

 حكمھا بنیت طالما الموضوع محكمة إلیه طمأنتا الذي الدلیل صحة تقدیر في النقض محكمة أمام جدال ال ولذلك ،إلیه یطمئن

 .55ضقالن لمحكمة رقابة ما ودون إلیھا نتھىا التي النتیجة لحمل تكفي سائغة أسباب على

 الواقعة كون في احرً  لیس فھو ؛اإلثبات بقواعد ذلك في یتقید ألنه ،مطلقة لیست حریته أو التقدیریة القاضي سلطة أن والحقیقة

 عبء علیه یقع من یحدد أن له ولیس ،إلثباتھا حاجة ال الذي الثابت حكم في كونھا أو ،ال أم ثباتھاإ القانون یحرم مما ھي

 مقید ذلك كل في ھو بل ،ثباتاإل عبء تجزئة في وال ،النفي أو باإلثبات أحدھما تكلیف له ولیس ،النفي له یكون ومن ،ثباتاإل

 ،القانون في المبین الوجه على به االستدالل له یجوز الذي بالدلیل إال الواقع فھم یحصل أن له ولیس ،للرقابة وخاضع ،بالقانون

 .56خطأ تكییفه عد وإال

                                                           
 .م 0995/  0/  59 بتاریخ ق 24 لسنة 682 رقم النقض محكمة حكم 51

 بعدھا وما 569 ص السابق المرجع – إبراھیم محمود محمد 52

 إسماعیل عبد َّللا مھند رسالة من نقاًل  229 ص 0 مج 57 السنة الفني المكتب مجموعة 0976/  0/  58 جلسة ق 44 لسنة 01 رقم نقض حكم 53

 20 ص

 22 ص 0 مج 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0976/  0/  58 بتاریخ ق 44 لسنة 01 رقم نقض حكم 54

 057 ص 5107 ط العربیة النھضة دار 5 ج يالمدن القضاء قانون في المبسوط والى فتح 55

 58 ابق صالس المرجع – إسماعیل عبد َّللا مھند 56
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 في الحق للخصوم بأن علما ،الدعوى في جدید دلیل إضافة ذلك یعد حیث ،الشخصي بعلمه یقضى أن للقاضي یجوز ال وأنه كما

 حیاد من فیه یفترض ما عكس على ،الدعوى في الخصم بمنزلة القاضي یكون ثم ومن ،الدعوى في المقدمة األدلة ھذه مناقشة

     .المتخاصمین بین والحكم

 :للقانون الموضوع قاضي رقابة – ب

 من العكس وعلى .الدعوى. محل الواقعة على القانوني النص تطبیق في القاضي سلطة على المصري المشرع ینص لم بدایة

  القانون تطبیق أن على المرافعات قانون من (12) المادة في نص الفرنسي المشرع فإن لكذ

 .الخصوم طلبات على التوقف دون ،الموضوع اختصاص من

 الدعوى فھم عن یمنعھا أن یصح وال ،الموضوع محكمة یقید ال للدعوى الخصوم تكییف أن  .." :النقض محكمة قررت :اثانیً  و

  بالطلبات الوارد الخصوم بتكییف تقید دونما الصحیح التكییف عطائھاإو ،حقیقتھا على

  .."57حیحالص التكییف وضع بھا المنوط نھاأ بوصف ،علیھا المعروضة

 58الدعوى في الخصوم بتكییف الموضوع قاضى تقید عدم :النقض محكمة قضاء في علیھا المستقر المبادئ فإن وعلیه

 59علیھا القانون وتطبیق وقائع من تتبینه الذي الصحیح وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء ملزمة المحكمة وأن

 اتعرضً  تعد كانت إذا ما على للوقوف الشكلیة الدفوع قبل الخصم یبدیھا التي الطلبات تكییف الموضوع لقاضي بأنه وقضت

  60الدفوع بھذه التمسك في حقه یسقط أن شأنه من الدعوى لموضوع

 ویتفھمھا یستخلصھا التي - الدعوى أو النزاع محل الوقائع على تطبیقھا عند تتطلب المجردة القانونیة النصوص أن والحقیقة  

  :التالیة للمراحل اطبقً  الواقعة على المطبق وللنص ،ككل بالقانون حاطتهإ تتطلب – القاضي

 طرحھا والتي ،المقدمة والمستندات واألدلة ثباتاإل قواعد ضوء في الوقائع أو للواقع القاضي لفھم اسابقً  أشرنا :األولى المرحلة

 .الدعوى في الخصوم

 دونما ،الدعوى وأ النزاع محل الواقعة على القانوني النص نزالإ حیث من الذي الذھني شاطالن مرحلة وھي :الثانية المرحلة

 للواقع تجریده في الذھني القاضي نشاط ویتمثل ،الدعوى رفع عند وضعت التي الوقائع لھذه الخصوم تكییف إلى النظر

 .النزاع محل الواقعة لىع النص حكم نزالإ ثم ،الصحیح وتفسیره القانوني النص یتفھم ثم المطروح

  :مرحلتین على یقوم الذھني القاضي نشاط أن والخالصة

 محكمة من رقابة ما ودون ،عداھا ما وترك لإلثبات القابلة المنتجة الوقائع باستخالص بالدعوى المطروح النزاع واقع 1 –

 .قانونیة ولیست موضوعیة بمسائل یتعلق األمر ألن ،النقض

 ،القانوني التكییف وموضوع القانون تطبیق بمسائل األمر تعلق حیث ،النزاع واقع على أثرھا عمالإو القانونیة القاعدة فھم -5

 .61النقض محكمة رقابة يأ ،القانون لرقابة تخضع أمور وھى

                                                           
 749 ص 50مج ق 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0975/  05/  02 بتاریخ 42 لسنة 51 رقم نقض حكم 57

 725 ص 0 مج 52 للسنة الفني المكتب مجموعة ق 29 لسنة 82 رقم نقض حكم 58

 749 ص 50مج ق 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0975/  05/  02 بتاریخ 42 لسنة 51 رقم نقض حكم 59

 228 ص 52 للسنة الفني المكتب م مجموعة 0975/  4/  57 بتاریخ ق 26 لسنة 590 رقم نقض حكم 60

 بعدھا وما 75 ص السابق المرجع – إسماعیل عبد َّللا مھند 61
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 مسائل من ھو التكییف مجال في وبخاصة القانون مجال في القاضي عمل أن النقض محكمة أمام المستقر فإن لذلك اوتطبیقً 

 62النقض محكمة أي العلیا المحكمة لرقابة الموضوع قاضي فیھا یخضع التي ،قانونال

 

 القانوني ييفللتك النقض محكمة رقابة: الثاني المطلب

 :النقض محكمة قررتها التي المبادئ :أوًل 

 ،قانون مسألة باعتباره النقض محكمة لرقابة یخضع القانوني التكییف أن وقضاءً  افقھً  علیه المستقر من أنه :القاعدة :األول المبدأ

 .الدعوى بموضوع متعلقة الواقعة كون حالف وعلى

 .النقض محكمة لرقابة تخضع ال موضوعیة مسألة للواقع وفھمه استخالصه في ضيالقا سلطة القاعدة :الثاني المبدأ

 خاصة ،الصحیح القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء حال كل في ملزمة الموضوع محكمة أن القاعدة :الثالث المبدأ

 رقابة مظلة تحت للوقائع صحیح فھم بعد مالخصو وطلبات باألسباب محددة المطروحة الوقائع نطاق في أثره یعمل التكییف وأن

 .النقض محكمة

 الدعوى فإعطاء ؛علیھا والتزام إلزام إنه بل علیھا اواجبً  لیس القانوني بالتكییف الموضوع محكمة قیام أن لقاعدةا :الرابع المبدأ

 .علیھا التزام ھو القانوني وصفھا

 :السابقة المبادئ وأحكام تطبيقات :ثانيا

 :األول المبدأ

 ،الدعوى في الواقع فھم تحصیل الموضوع لمحكمة أن ةالمحكم ھذه قضاء في المقرر من " :المبدأ لھذا النقض محكمة قررت

  ..63سائغة أسباب على قضاءھا أقامت متى ذلك في علیھا رقابة ال و ،عداه ما وتطرح إلیه تطمئن بما لتأخذ المقدمة األدلة وتقدیر

  :الثاني المبدأ

 القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى إعطاء الموضوع محكمة على كان لئن " أنه النقض محكمة قضاء في المقرر من

 الخروج وعدم الخصوم بطلبات االلتزام علیھا ویجب الدعوى سبب تغییر تملك ال أنھا إال لھا الخصوم بتكییف تقید دون الصحیح

   "64علیھا

 في الصحیح وصفھا علیھا تنزل وأن وقائعھا من تتبینه بما الدعوى تكیف أن الموضوع لمحكمة كان إذا "أنه اأیضً  المقرر ومن

 استحداث أو الطلبات ھذه مضمون في التغییر تملك فال ،علیھا المطروحة والطلبات بالوقائع ذلك في مقیدة أنھا إال ،القانون

  "65. ..الخصوم علیھا یطرحھا لم جدیدة طلبات

                                                           
 0/  09بتاریخ  55 لسنة 00 نقض حكم 0972/  5/  07بتاریخ  54لسنة    64نقض  حكم   0972 / 2/ 2   بتاریخ 54 لسنة   67نقض  حكم 62

 58بتاریخ  55لسنة  089 نقض   حكم 0970/ 0/  51بتاریخ  55 لسنة 06نقض  حكم 0975/  2/  9بتاریخ  55 لسنة 00 نقض حكم   0970/ 

 بعدھا وما 72 ص إسماعیل عبد َّللا مھند رسالة من نقال االحكام ھذه- 0970 / 05/ 

 المكتب مجموعة – م 0976/  0/  2 بتاریخ ق 29 لسنة   251 رقم نقض م وحكم 0995/  0/  59 بتاریخ ق 24 لسنة 682 رقم نقض حكم 63

 025 ص 0 مجلد 57 السنة الفني

 0292 ص 46 لسنةا الفني المكتب مجموعة 0992/  05/  04 بتاریخ ق 29 لسنة 0249 رقم نقض حكم 64

   5 مجلد 57 السنة الفني المكتب م مجموعة 0976 م 05/  02 بتاریخ ق 42 لسنة 51 رقم نقض وأیضا طعن 484 ص 26 السنة الفني  65
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 محكمة أن – المحكمة ھذه قضاء في - المقرر من وكان ،تقدم ما كان وإذا .." :المبدأ ھذا النقض محكمة تؤكد حدیث حكم وفى

 سبب حدود في لھا الخصوم بتكییف تقید دون علیھا الصحیح القانوني التكییف وإسباغ الحق وصفھا عطاءبإ ملزمة الموضوع

 66الطلبات ھذه بھا صیغت التي باأللفاظ ال فیھا الطلبات من المقصود بحقیقة ھي التكییف في العبرة وأن الدعوى

  :الثالث المبدأ

 الصحیح وصفھا علیھا تنزل أن و ،وقائعھا من تتبینه بما الدعوى تكیف أن الموضوع لمحكمة كان إذا " :النقض محكمة قررت

 ھذه مضمون في التغییر تملك فال ،علیه ترتكز الذى القانوني السبب أو علیھا المطروحة والطلبات بالوقائع ذلك في مقیدة أنھا إال

 أن علیھا بل الدعوى علیه أقیمت الذى السبب غییرت تملك ال كما ،الخصوم علیھا یطرحھا لم جدیدة طلبات استحداث أو الطلبات

  ."67 .علیه بحثھا وتقصر تلزمه

 سبب تغییر تملك ال الموضوع محكمة أن ؛جدال بال المحكمة ھذه قضاء في علیھا المستقر المبادئ من أنه :اأیضً  قررت و

 68.ىللدعو كسبب المحكمة على الخصوم طرحھا التي الوقائع مجموع خالل من الدعوى

  :الرابع المبدأ

 و ،قانونا بتكییفه تقوم فإنھا ،الوقائع علیھا یطرح عندما الموضوع محكمة أن  ":النقض محكمة قضاء في المستقرة القواعد من

 حالصحی القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى فإعطاء ،التزام و إلزام أنه بل ،علیھا واجبًا لیس بذلك الموضوع محكمة قیام أن

  " 69علیھا التزام ھو
 

 البحث خاتمة

 :والتوصيات النتائج

  :النتائج – أ

 لموضوعنا الحاكم ھو المشروعیة أو الشرعیة مبدأ كون من أالدعوى، تنش محل للوقائع والقانوني الفقھي التكییف أھمیة :أوًل 

 القضاء اختصاص على خروج ھو علیه الخروج وأن ،العام النظام من التكییف كون لذلك وأضف ؛القانون موضوعات ولكافة

 .الدعوى في الحكم بطالن ثم منو .انوعیً  أو اوالئیً 

 وحوادث وقائع استیعاب عن -  الفرنسي المرافعات قانون عكس على - التكییف موضوع في القانوني التنظیم قصور: اثانيً 

 .مجاالته غالبیة في والمتطورة المتجددة

 ومنھا إنساني تعامل أي في والمساواة العدل تحقیقل والقانوني الفقھي التكییف وجود من البد حیث ؛البحث إشكالیة تبرز :اثالثً 

 .القانون

                                                           
   م 5151/  05/  50 بتاریخ ق 79 لسنة 01708 رقم نقض حكم 66

    م 5119/  4/  05 بتاریخ ق 61 لسنة 7058 رقم نقض حكم 67

 لسنة 559 رقم نقض حكم وكذلك. 868 ص 5 مج 51 السنة الفني المكتب مجموعة م 0969/  6/  4 بتاریخ ق 24 لسنة 028 رقم نقض حكم 68

 .940 ص 54 لسنة الفني المكتب مجموعة 0972 م 6/  09 بتاریخ ق 28

   940 ص 5 مج 54 للسنة الفني المكتب مجموعة 0972/  6/  09 بتاریخ ق 28 لسنة 559 رقم نقض حكم 69
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 ـ الشرعیة النصوص إنزال بمعنى وتخریجه المناط تحقیق من به یرتبط وما الشرعي أو الفقھي التكییف في اجتھادي إن :ارابعً 

 من المطلوب الجزئي االجتھاد عین ھو أسلفنا، ما نحو على االجتھاد، محل النازلة أو الواقعة على ـ القاضي أو المجتھد حكم أو

 .بالدعوى المختص القاضي أو الفقیه
 

 :التوصيات - ب

 أن إال ؛له الحاكمة المختلفة المبادئ بوضعھا القانوني التكییف موضوع في المصریة النقض محكمة اجتھاد من الرغم على   

 بإلحاقھا الواقعة أو بالنازلة التام العلم إلى للوصول ؛یفالتكی نظریة او لقواعد والتجاریة المدنیة المرافعات قانون تضمین

 .السلیم الحكم بصدور والقانون الشرع صحیح تأخذ ثم ومن ،القانوني والنص الشرعي باألصل

 .. وصلى َّللا على محمد.أن الحمد هلل رب العالمین :دعوانا خرآ و ..البحث ھذا ننھي وبھذا

 

 المراجع قائمة 

 .الكريم نآالقر  -أ  

 .ببيروت الحديث دار طبعة، داود أبي سنن :ةالنبوي السنة -ب  

  :المعاجم – ج

 .ببیروت صادر دار طبعة .العرب لسان )د.ت(. منظور، ابن

  م0999 سنة الجیب قاموسو. لبنان مكتبة ط .الصحاح مختار (.م0986) الرازي،

 .8 ط. الرسالة بمؤسسة التراث تحقیق مكتب تحقیق – المحیط القاموس یعقوب محمد (.5112) .الفیروز آبادي،

 :   الشرعية المراجع – د

 مؤسسة طبعة. 5 ط. التركي المحسن عبد بن َّللاعبد. د تحقیق حنبل بن أحمد اإلمام مذھب إلى المدخل م(.0980. )بدران ابن

 .ببیروت الرسالة

 .الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع طبعة – تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموعم(. 5114. )تیمیة ابن

   .ببیروت الكتب دار طبعة .العالمین رب عن الموقعین إعالمم(. 0992. )الجوزیه قیم ابن

  .تطبیقیة تأصیلیة دراسة – الشرعي الحكم مناط في االجتھاد (.5104. )ذاكر بن بلقاسم. د الزبیدي،

 .عفان بن دار طبعة. 0 ط، سلمان آل حسن بن مشھور نصه ضبط – الموافقات م(.0997) الشاطبي،

 .بالسعودیة األوقاف وزارة طبعة .٣ ط ،التركي المحسن عبد بن َّللاعبد. د تحقیق ،الروضة مختصر شرح م(.0998. )الطوفي

 بن محمد اإلمام بجامعة البحثي التمیز لمركز قدم بحث، للنازلة الفقھي التكییفھـ( 0421/0420) .إبراھیم  َّللاعبد. د الموسى،

 .سعود
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   0402284541880 برقم بالنت بحث ،ووسائله المناط تحقیق آلیات . )د.ت(.عثمان. د الرحیم، عبد

 األول للمؤتمر مقدم ،إساءة أو إھماال المناط تحقیق بمنھج اإلخالل مآالت عن بحث(. 5102. )أحمد يھان .د الشكور، عبد

 .بالكویت( والتوقع الواقع فقه) المناط بتحقیق لالجتھاد

، اإلسالمیة العلوم بكلیة االسالمیة العلوم مجلة ،والقانوني الفقھي للتكییف األصولیة الضوابطم(. 5102. )حسین ضیاء. د عبید،

 .العراق ،00 العدد

 :القانونية المراجع - هـ

 العربي الفكر دار طبعة ،المرافعات قانون في للدعوى القانوني للتكییف العامة النظریة م(.0985. )محمود محمد .د ھیم،إبرا

 .بالقاھرة

 بجامعة العلیا الدراسات كلیة ،ماجستیر رسالة ،الدعوى تكییف في القاضي سلطة م(.5108. )عبد َّللا نظمي مھند.  أ إسماعیل،

 .بفلسطین الوطنیة النجاح

 .باإلسكندریة المعارف منشأة طبعة – والتجاریة المدنیة المواد في اإلثبات م(.5111. )إبراھیم نبیل سعد،

 الجامعة دار .(تطبیقیة تحلیلیة دراسة) والتجاریة المدنیة المواد في التقدیریة القاضي سلطة م(.5118. )إسماعیل نبیل .د عمر،

 .باإلسكندریة الجدیدة

 طبعة .0 ط السعودي الشرعیة المرافعات نظام في الوجیز - المرسي الوجیز ھـ(.0428) .محمد المؤمن عبد متولي .د محمد،

 بالریاض اإلجادة دار

 .العربیة النھضة دار 5 ج المدني القضاء قانون في المبسوط(. 5107) .فتحي.  د والي،

 :القضاء واحكام نظمةاأل – د

 م 5104 /0 / 08 مكرربتاریخ )أ(  الثالث العدد الرسمیة ریدةبالج. 5104 سنة الصادر المصري الدستور

 .المكتب الفني للمحكمة –مجموعة احكام المحكمة الدستوریة العلیا 

 . للمحكمة الفني المكتب–  النقض محكمة احكاممجموعة 
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