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لـــيـــ�ـــســـت بــــــدعــــــوى، وذلــــــــك بــقــيــد 
لــه(،  حــق  طلب  �إن�سان  بــه  )يق�سد 
كما �أنه �أدخل �لدعاوى �ل�سحيحة 
�ملقبولة �لتي يرفعها غري �ساحب 
�حلق حني �أورد قيد )�أوملن ميثله( 
فهذ� �لتعريف هو �لتعريف �ملختار 
لـــلـــدعـــوى لــ�ــســامــتــه مــــن �لــنــقــد 
ولــ�ــســمــولــيــتــه لــعــنــا�ــســر �لـــدعـــوى 

و�أ�سكالها �ملختلفة. و�هلل �أعلم.
و�ملـــــ�ـــــســـــطـــــلـــــحـــــات �خلــــا�ــــســــة 
بــالــدعــاوى مــنــهــا مــا هــي متعلقة 
باملتد�عيني، ومنها ما هي متعلقة 
ــــالــــدعــــوى مـــــن حـــيـــث �لــ�ــســحــة  ب
متعلقة  هي  ما  ومنها  و�لبطان، 
بــالــدفــوع، ومــنــهــا مــا هــي متعلقة 
بالطلب يف �لدعوى، ومنها ما هي 

متعلقة بالإدخال و�لتدخل.
�خلا�سة  بامل�سطلحات  و�ساأبد�أ 

باملتد�عيني:
 

املدعي: 
�إذ� تــرك �خل�سومة ل  هــو مــن 

يجرب عليها)10(.
 فهو من�سئ �لدعوى، وهو من 
�سيء  ��ستحقاق  نف�سه  �إلــى  ي�سيف 

على �لآخر)11(.
فهذ� و�سف للمدعي، فمن جاء 
�لقا�سي يطلب حقاً، ووجد �لقا�سي 

دعو�ه �سحيحة فهو �ملدعي.
ومعرفة �ملدعي من �أهم �لأمور 
�لــتــي تــعــني �لــقــا�ــســي عــلــى �إ�ــســابــة 

�حلمدهلل رب �لعاملني و�ل�ساة 
وعلى  حممد  نبينا  على  و�ل�سام 

�آله و�سحبه �أجمعني �أما بعد:
من �مل�سطلحات �لدعاوى:

الدعاوى: 
من �لدعاء: باأن تزعم حقاً لك، 
و�لزعم �إ�سافة �لإن�سان �ل�سيء �إلى 
نف�سه، ماأخوذة من قولهم )�دعى( 
كاأن  نف�سه،  �إلــى  �ل�سيء  �أ�ــســاف  �إذ� 
�ــســو�ء كان  �أو يل،  يــقــول هــو ملكي 
حقاً �أو باطًا، و�ل�سم: �لدعوى)1(، 
كفتوى  بالفتح  )دعــاوى(  وجمعها 
وفتاوى، فاإذ� �دعى زيٌد على عمرو 
ماًل فزيٌد )مدع(، وعمرو )مدعى 
و�ملــال )مــدعــى( و )مدعى  عليه(، 
بـــه(، و�ملــ�ــســدر )�لدعـــــاء(، و�ل�ــســم 
�لــــدعــــوى، و�ألـــفـــهـــا لــلــتــاأنــيــث فا 

تنون)2(.
�لدعوى  �أن  ذلــك  مــن  ويت�سح 
يف �لــلــغــة ��ــســم مـــن �لدعــــــاء، وهــو 
ــّدعــى،  �ملــ�ــســدر، �أي �أنــهــا ��ــســم ملــا ُي

وجتمع على َدَعاَوى وَدَعاوي.
بتعاريف  �لــدعــوى  ُعرفت  وقــد 

منها:
�إثبات  �لإن�سان  به  يطلب  قــول 
باأنه:  �أو  لنف�سه)3(،  �لغري  حٍق على 
طلب �أحد حقه من �آخر، يف ح�سور 

�لقا�سي)4(.
�أو مــا يف ذمــة  �أو طــلــب مــعــني، 
معني، �أو ما يرتتب عليه �أحدهما 

�لعادة)5(،  تكذبها  ل  �سرعاً  معتربة 
�أو �إخبار عن وجوب حق على غريه 
�لإن�سان  �إ�ــســافــة  �أو  حــاكــم)6(،  عند 
يد  يف  �ــســيء  ��ستحقاق  نف�سه  �إلـــى 

غريه �أو يف ذمته)7(.
عــن  وردت  �لـــتـــعـــاريـــف  وهــــــذه 
�ملعا�سرين  ومن  �لأربــعــة،  �ملذ�هب 

من عرف �لدعوى باأنها:
قوٌل مقبوٌل �أو ما يقوم مقامه 
يف جمــلــ�ــس �لـــقـــ�ـــســـاء يــقــ�ــســد بــه 
�إن�سان طلب حق له �أو ملن ميثله �أو 

حمايته)8(.
يــبــني طبيعة  �لــتــعــريــف  فــهــذ� 
�أنــهــا ت�سرف قويل  �لــدعــوى، مــن 
مــ�ــســروع، و�لأ�ـــســـل فــيــه �أن يــكــون 
�لتعريف  �أن  �إلَّ  �لــقــول،  بو�سيلة 
يــقــوم مقامه(  مــا  )�أو  لــه  �أ�ــســيــف 

ليدُخل �لكتابة و�لإ�سارة و�لرمز.
عــلــى  )مــــقــــبــــول(  قـــيـــد  و�أورد 
�لفا�سدة،  �لدعاوى  ليخرج  �لقول 
�شروط  من  �شرطاً  ما فقدت  وهي 
�ل�سحة، وكذلك فرق بني �لدعوى 
�أورد  �إذ  لغة، و�لدعوى ��سطاحاً، 

قيد يف جمل�س �لق�ساء.
و�لــــتــــعــــريــــف تـــ�ـــســـمـــن جــمــيــع 
�لدعاوى: دعوى  �لتي يف  �حلقوق 
�لـــعـــني، ودعـــــوى �لـــديـــن، ودعــــوى 
�لــ�ــســامــل،  بقية �حلــقــوق مبــعــنــاهــا 
ودخــلــت دعـــوى مــنــع �لــتــعــر�ــس)9(، 
كما �أنـــه �أخـــرج �لــ�ــســهــادة و�لإقــــر�ر 
ونــحــوهــمــا مـــن �لــتــ�ــســرفــات �لــتــي 

الدعاوى

املنري  امل�صباح  وينظر  اللغة 281/2،  مقايي�س  )1( معجم 
�س 119-118

)2( املُغرب �س 98-97
)3( االختيار لتعليل املختار �س131

)4( درر احلكام �صرح جملة االأحكام 74/1
)5( الذخرية 137/8 ، وينظر: تب�صرة احلكام 108/1

)6( نهاية املحتاج 333/8

)7( ك�صاف القناع 378/6، املغني مع ال�صرح الكبري 83/9
)8( نظرية الدعوى �س84

)9( �صياأتي بيانها.
31/17 ، وبدائع ال�صنائع 224/6،  )10( ينظر: املب�سوط 
 ،  124/1 احل��ك��ام  وتب�صرة   ،  291/4 احلقائق  وتبيني 

والوجيز 260/2، املغني 272/9
)11( ينظر: املغني 272/9
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و�ملــدعــى عليه،  �ملــدعــي  بــني  متييز 
ظاهر�ً، و�لق�ساء ُيبنى على �لظاهر 

يف �لبينات.

املدعى عليه: 
�خلــ�ــســومــة  تــــرك  �إذ�  مـــن  هـــو 

يجرب عليها)18(.
فــمــن جــــاء �لــقــا�ــســي ووجــهــت 
�أن  �لقا�سي  ووجــد  �لــدعــوى،  عليه 
على  متوجهة  �سحيحة،  �لــدعــوى 
من وجهت عليه، فهو �ملدعى عليه.

�أهــم  مــن  �ملــدعــى عليه  ومعرفة 
�لأمـــــور �لــتــي تــعــني �لــقــا�ــســي على 
ـــة �حلـــــق يف �لأحـــــكـــــام �لــتــي  ـــاب �إ�ـــس
يــ�ــســدرهــا، وذلـــك �أن �لــ�ــســارع جعل 
�لــــدعــــوى على  �لإثــــبــــات يف  عــــبء 
�ملــــدعــــي، وعـــــبء دفــعــهــا بــالــيــمــني، 
ي�ستطع  مل  �إن  عليه،  �ملــدعــى  على 
�سك  ول  بالبينة،  �إثــبــاتــهــا  �ملــدعــي 
مــن  �أثــــقــــل  �لأول،  �لــــعــــبء  �أن  يف 
�لقا�سي  �أخطاأ  فــاإن  �لثاين،  �لعبء 
�سيحمل  فــاإنــه  بينهما،  �لتمييز  يف 
�ملدعى عليه �لعبء �لأثقل، ويجعل 
على �ملدعي �لعبء �لأخف، مما قد 

يوؤدي �إلى �خلطاأ يف �حلكم)19(.
مـــن  �ملـــــ�ـــــســـــطـــــلـــــح  هـــــــــــذ�  �إن 
�لفقه  يف  ُعرفت  �لتي  �مل�سطلحات 

�لإ�سامي لفظاً ومعناً)20(.
حيث ورد عن �حلنفية قولهم: 

�ملدعي من ل يجرب على �خل�سومة، 
و�ملـــــدعـــــى عـــلـــيـــه مـــــن يـــــجـــــرب)21(، 
وبــنــحــوه ورد عــن �لــ�ــســافــعــيــة)22(، و 
ورد  �ملالكية فقد  �أمــا  �حلــنــابــلــة)23(، 
عنهم باأن �ملدعى عليه هو: كل من 

و�فق قوله عرفاً �أو �أ�سًا )24(.
فتبني من ذلك �أن �ملدعى عليه 
مـــن يــجــرب يف مــو��ــســلــة �لـــدعـــوى 
بــــخــــاف �ملـــــدعـــــي، وهــــــــذ� ظـــاهـــر 
عليه،  و�ملدعى  �ملدعي  بني  للتمييز 
�ملتم�سك  هــو  عليه  �ملــدعــى  �أن  كما 
�إذ �لأ�ــســل فيه  �لــعــرف  �أو  بــالأ�ــســل 
يثبته  حتى  �ملدعي  يدعيه  ما  عــدم 

�ملدعي �أو يقر به �ملدعى عليه.

املدعى به: 
هــــو �حلــــــق �لـــــــذي يـــطـــالـــب بــه 
�ملـــــدعـــــي، حمــتــمــل �لــــثــــبــــوت، فــهــو 

مو�سوع �لدعوى)25(.
فــالــتــعــريــف ��ــســتــمــل عـــلـــى: �أن 
�حلـــق ل بــد �أن يــكــون ثــابــتــاً )فــا 
يكون متنازل عنه �أو م�سقط ب�سلح 
مثًا(، وم�ستحقاً �لأد�ء )فا يكون 
ديـــنـــاً مل يـــــاأت وقــــت وفــــــاءه بــعــد(، 
و�أنــــه مــ�ــســروع كــي تــكــون �لــدعــوى 
�سحيحة، و�أل يكون قد �سبق �حلكم 

به .
وهو بهذ� �ملفهوم ُعرف يف �لفقه 
�لإ�سامي لفظاً ومعناً)26(، لكن مل 

ي�سدرها،  �لــتــي  �لأحـــكـــام  يف  �حلـــق 
وذلك �أن �ل�سارع جعل عبء �لإثبات 
يف �لـــدعـــوى عــلــى �ملـــدعـــي، وعـــبء 
عليه،  �ملدعى  على  باليمني،  دفعها 
�إثــبــاتــهــا  �ملــــدعــــي  يــ�ــســتــطــع  مل  �إن 
�لــعــبء  �أن  يف  �ــســك  ول  بــالــبــيــنــة، 
�لأول، �أثقل من �لعبء �لثاين، فاإن 
بينهما،  �لتمييز  يف  �لقا�سي  �أخطاأ 
�لعبء  عليه  �ملــدعــى  �سيحمل  فــاإنــه 
�لأثقل، ويجعل على �ملدعي �لعبء 
�لأخف، مما قد يوؤدي �إلى �خلطاأ يف 

�حلكم)12(.
و�ملــتــاأمــل لــكــام �لــفــقــهــاء يجد 
�لفقه  يف  ـــرف  ُع �مل�سطلح  هـــذ�  �أن 
�ملــــدعــــي)13(. مع  بلفظ  �لإ�ــســامــي 
�ختافهم يف بيان �ملعنى لفظاً ل يف 
�ملعنى، حيث  �إليه  يــوؤول  ما  حقيقة 
�ملدعي  قــولــهــم:  �حلنفية  عــن  ورد 
 ،)14( �خل�سومة  على  يجرب  ل  مــن 
كما جاء عن �ملالكية باأن �ملدعي: كل 
�أو عرفاً)15(،  �أ�سًا  من خالف قوله 
وعــــن �لــ�ــســافــعــيــة: �ملـــدعـــي مـــن لو 
بــ�ــســيء)16(،  يطالب  ومل  خلي  �سكت 
وعن �حلنابلة: �ملدعي من �إذ� �سكت 

ترك.)17(.
و�ل�سافعية،  �حلنفية،  وتعريف 
و�حلنابلة متقاربة، حيث يدل على 
�إذ� ترك دعــو�ه فاإنه  �أن �ملدعي من 
يرتك، وهو �أقربها، وذلك لأن فيه 

)12( املو�صوعة الكويتية 272/20
ال�صنائع 224/6،  وبدائع   ،  31/17 املب�سوط  ينظر:   )13(
التاج واالإكليل 41/11، الذخرية 458/5، التذكرة 168/1، 

مغني املحتاج 18/2، املغني 9 / 272، االإن�صاف 276/11
)14( االختيار لتعليل املختار 118/2

)15( الذخرية  458/5
)16(  اأ�صنى املطالب �صرح رو�س الطالب 127/23

)17( االإن�صاف 276/11
ال�صنائع 224/6،  وبدائع   ،  31/17 املب�سوط  ينظر:   )18(
 ،  124/1 احل��ك��ام  وتب�صرة   ،  291/4 احل��ق��ائ��ق  وتبيني 

والوجيز 260/2 ، واملغني 272/9
)19( املو�صوعة الكويتية 272/20

ال�صنائع 224/6،  وبدائع   ،  31/17 املب�سوط  ينظر:   )20(
التاج واالإكليل 41/11، الذخرية 458/5، التذكرة 168/1، 

مغني املحتاج 18/2، املغني 9 / 272، االإن�صاف 276/11
)21( االختيار لتعليل املختار 118/2

)22( اأ�صنى املطالب �صرح رو�س الطالب 127/23
)23( االإن�صاف 276/11

)24( الذخرية  458/5
)25( نظام الق�صاء �س91.

ال�صلبي  حا�صية   ،222/6 ال�صنائع  ب��دائ��ع  ينظر:   )26(
الد�صوقي  حا�صية   ،117،  114/4 الفروق  تهذيب   ،292/4
ب�صرح  امل��اآرب  نيل   ،84/9 املغني   ،311/2 املهذب   ،292/4

دليل الطالب 143/2، ك�صاف القناع277/6
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�ملدعي، و�أ�سانيده )33(.
مــن  �لــــــدعــــــوى  �ـــســـحـــيـــفـــة  �إن 
�لفقه  يف  ُعرفت  �لتي  �مل�سطلحات 
�لإ�ــســامــي، مــن حــيــث �ملــعــنــى دون 
�أي�ساً، بلفظ  �للفظ)34(، كما ُعرفت 

حترير �لدعوى)35(.
حيث ورد عن �حلنفية قولهم: 
�إن قــيــد بــيــان �ملـــال عــنــد �لــدعــوى: 
ذكر �ملال و�لتن�سي�س عليه، ل بيان 
رديء مثًا)36(،  �أو  �أنه جيد  �سفته، 

وبنحوه ورد عن �ملالكية)37(.
وعـــن �حلــنــابــلــة: �أنـــه لــو �أحــلــف 
حترير  قبل  عليه،  �ملــدعــى  �حلــاكــم 
�لــــدعــــوى، وتـــبـــني نــــوع �لــقــتــل، مل 
�لــــدعــــوى ل  بــالــيــمــني، لأن  يــعــتــد 
فــكــاأنــه حلفه  ت�سمع غــري حمـــررة؛ 
ورد عن  وبنحوه  �لــدعــوى)38(،  قبل 

�ل�سافعية)39(.

حترير الدعوى: 
هـــو �أن يــبــني �ملـــدعـــي مـــا يــلــزم 
بالطلب  مــ�ــســرحــاً  �لـــدعـــوى،  مـــن 
عقار�ً  كان  فــاإن  به،  وباملدعى  فيها، 
َ مــوقــعــه وذكـــــر حــــــدوده، و�إن  َبــــــنيَّ
�إذ�  َ عددها وجن�سها  َبــنيَّ نقود�ً  كان 
�قت�سى �حلال ذلك، وهكذ� كل �أمٍر 

بح�سبه)40(.
وقــــد �عــتــنــى نـــظـــام �ملـــر�فـــعـــات 

يرد عن �لفقهاء تعريفاً للم�سطلح 
�أنهم  �إلَّ  به،  �ملــر�د  �ملعنى  فيه  يبني 
و�سعو� و�سفاً للمدعى به �أو �سروطاً 
�أن  ذلـــك؛   و�سبب  لــه،  تعريف  دون 
�ملــدعــى بــه، مــن �لألــفــاظ �ملعلومة 

�لظاهرة �ملعنى، و�هلل �أعلم.
ومن ذلك �أنه جاء عن �حلنفية 
ق����ول����ه����م: وم�������ن ������ش�����روط ���ش��ح��ة 
بــه،  �ملـــدعـــى  يـــكـــون  �أن  ــــدعــــوى:  �ل
بـــاأن ل يكون  �لــثــبــوت،  ممــا يحتمل 
�أو عــــــادًة، فـــاإن  مــ�ــســتــحــيــًا عـــقـــًا، 
�لدعوى - و�حلال ما ذكر - ظاهرة 

�لكذب)27(.
و�ملالكية قالو�: فيدعي مبعلوم 
حمــقــق، و�ملـــــر�د بــعــلــم �ملـــدعـــى بــه: 
�ملدعي،  ذهــن  يف  متيزه  �أي  ت�سوره 
و�ملـــدعـــى عــلــيــه، و�لـــقـــا�ـــســـي، و�أمــــا 
حتققه فهو ر�جع جلزم �ملدعي باأنه 

مالك له، �أي لذلك �ملدعى به)28(.
ل�شحة  ال�����ش��اف��ع��ي��ة  وا�����ش����رط 
وذلــك  معلومة،  تكون  �أن  �لــدعــوى 
يــ�ــســتــدعــي �لـــعـــلـــم )بـــبـــيـــان جــنــ�ــس 
�ملدعى( به )ونوعه وقدره( و�سفته 
كان  �إن  �لــغــر�ــس  بها  يختلف  �لــتــي 

ديناً، نقد�ً كان، �أو غريه)29( .
و�أما �حلنابلة فقالو�: ول ت�سح 
»معلومة  �إل  �لــدعــوى(  )�أي  �أي�ساً 
ب�سيء  تــكــون  �أن  �أي:  بـــه«  �ملـــدعـــى 

معلوم ليتاأتى �لإلز�م به)30(.

�شحيفة الدعوى: 
هــي �لــورقــة �لــتــي يــقــوم �ملدعي 
ي�سمنها  فــيــهــا،  دعــــــو�ه  بــتــحــريــر 
تقيد  ثــم  �لــ�ــســروريــة)31(،  �لبيانات 
يف �ــســجــل خــا�ــس بــاملــحــكــمــة، يطلع 
�ملـــدعـــى عــلــيــه عــلــيــهــا، عـــن طــريــق 

�إرفاقها بتبليغ �حل�سور)32(.
وقــــد �عــتــنــى نـــظـــام �ملـــر�فـــعـــات 
حيث  �ل�سحيفة،  بتلك  �ل�سرعية 
�ل�ـــســـم  عـــلـــى  تــ�ــســتــمــل  �أن  �أوجـــــــب 
�أو  لـــلـــمـــدعـــي، ومـــهـــنـــتـــه  �لـــكـــامـــل 
و�سجله  �إقــامــتــه،  وحمــل  وظيفته، 
�لكامل ملن ميثله،  ، و�ل�سم  �ملدين 
�إقامته  �أو وظيفته، وحمل  ومهنته 

�إن وجد.
عليه،  للمدعى  �لكامل  و�ل�سم 
ومهنته �أو وظيفته، وحمل �إقامته، 
�إقامة معلوم  فاإن مل يكن له حمل 

فاآخر حمل �إقامة كان له .
وتاريخ تقدمي �ل�سحيفة .

و�ملـــحـــكـــمـــة �ملـــرفـــوعـــة �أمـــامـــهـــا 
�لدعوى  .

وحمل �إقامة خمتار للمدعي يف 
�إن مل  �ملحكمة  �لتي بها مقر  �لبلد 

يكن له حمل �إقامة فيها .
يطلبه  وما  �لدعوى،  ومو�سوع 

)27( البحر الرائق �صرح كنز الدقائق 222/19
)28( حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري 63/17

)29( ينظر: اأ�صنى املطالب �صرح رو�س الطالب 131/23
)30( الرو�س املربع �صرح زاد امل�صتنقع 466/1

فلو  االإق��رار،  ال�صرورية:  البينات  على  االأمثلة  من   )31(
كان له اإقرار خمطوط بخط يده فهو بينة �سرورية، ينظر: 

تعميم وزارة العدل رقم 3/699/م يف 1429/5/9ه�
امل��ادة  ال�صعودي  ال�صرعية  املرافعات  نظام  ينظر:   )32(

)39(، �صلطة ويل االأمر �س325-324.
ال�صرعية  التنفيذية لنظام املرافعات  )33( ينظر: الالئحة 

ال�صعودي املادة )39(.
توثق  التي  املكتوبة  احلجة  وهو:  �صند  جمع  واالأ�صانيد   
بها احلقوق. ينظر: املعجم الو�صيط 454/1، ومن ذلك 

عليه  للآخرين،  حقوق  من  نف�سه  على  امل��رء  كتبه  ما 
ام�صاءه.

الربهاين  املحيط   ،136/17 الرائق  البحر  ينظر:   )34(
737/9، حا�صية رد املختار على الدرر املختار 405/7، منح 

اجلليل �سرح خمت�سر خليل 388،389/17
�صرح  املحتاج  دليل   ،607/16 الكبري  احلاوي  ينظر:   )35(

املنهاج161/4، املغني 123/10
)36( ينظر: البحر الرائق 136/17

)37( ينظر: منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل389/17
)38( املغني 34/10

)39( ينظر: احلاوي الكبري 305/16،
ال�صرعية  املرافعات  نظام  �صرح  يف  الكا�صف  ينظر:   )40(

ال�صعودي 320/1
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حيث  �لــدعــوى،  بتحرير  �ل�سرعية 
ن�س على �أن �لقا�سي ي�ساأل �ملدعي 
قبل  دعـــو�ه  لتحرير  لزم،  هــو  عما 

��ستجو�ب �ملدعى عليه )41(.
�إلَّ  يــكــون  ل  �لــدعــوى  فتحرير 
�لـــدعـــوى و��ــســحــة، يف  �إذ� مل تــكــن 
�سحيفة �لدعوى، وعلى هذ� يجب 
عــلــى �ملـــدعـــي تــو�ــســيــحــهــا، قــبــل �أن 

ي�ستجوب �لقا�سي �ملدعى عليه.
مـــن  �لــــــــدعــــــــوى  حتــــــريــــــر  �إن 
ـــــرفـــــت يف  �ملـــ�ـــســـطـــلـــحـــات �لــــتــــي ُع
ت�سحيح  بلفظ  �لإ�ــســامــي،  �لفقه 
�لـــــــدعـــــــوى)42(، كـــمـــا ُعــــــرف بــلــفــظ 

حترير �لدعوى)43(.
قولهم:  �حلنفية  عن  ورد  فقد 
�ــســحــيــحــة،  �لــــدعــــوى  تــكــن  مل  �إن 
قــال لــه: قــم ف�سحح دعــــو�ك؛ لأن 
�جلو�ب ل ي�ستحق �إل بعد ت�سحيح 
�لدعوى، فاإذ� �سحت، و�أنكر �ملدعى 

عليه، �ساأله �لبينة)44(.
�ملــدعــي يف  قــ�ــســر  و�إن  ورد  كــمــا 
ي�ساأله  �أن  حترير دعــو�ه، فللقا�سي 
عما ق�سر فيه، ول يبتدئه بتعليمه، 
يبتدئه  بــل  وقــيــل:  يــحــررهــا،  كيف 

بتعليمه)45(.
فــــا يـــ�ـــســـح لــلــقــا�ــســي �لــ�ــســري 
عـــى  ــتــجــو�ب �ملـُــدَّ يف �لـــدعـــوى، و��ــس
مل  �إن  �لــدعــوى  حترير  قبل  عليه، 
�سحيفة  يف  و��سحة  �لــدعــوى  تكن 

�لـــــدعـــــوى، كـــمـــا �أنــــــه لــيــ�ــس لــــه رد 
�لدعوى لعدم حتريرها، قبل �سوؤ�ل 

�ملُدعي عما هو لزم لتحريرها.
�مل�ستكملة  �لوثيقة  هو  �ل�سك: 
و�لنظامية،  �ل�سرعية،  لإجر�ء�تها 
�ملت�سمنة ملحتوى ما مت �سبطه)46(.

من  ت�سدر  ر�سمية،  وثيقة  فهو 
�لقا�سي، تت�سمن ما جرى يف �سبط 
�لــقــ�ــســيــة، مــن �لـــدعـــوى و�لإجـــابـــة 
وغالباً  ومنقحاً،  ملخ�ساً  و�حلكم، 
بالق�سايا  خا�ساً  �ل�سك  يــكــون  مــا 

�حلقوقية و�لإنهائية.
وقــــد �عــتــنــى نـــظـــام �ملـــر�فـــعـــات 
�لـــ�ـــســـرعـــيـــة، بـــالـــ�ـــســـك، فــجــعــل لــه 
�جـــــــــــــــر�ء�ت و�جـــــــبـــــــة، لــتــنــظــيــمــه 
و��ـــســـتـــحـــكـــامـــه و�خـــــــر�جـــــــه، حــتــى 
يــكــون لــه قـــوة يف تــنــفــيــذه و�لــعــمــل 
يت�سلمها  وثيقة  وهو  مبقت�ساه)47(، 

من له �حلق من �خل�سوم.
�لإ�سامي  �لفقه  يف  �ملتاأمل  �إن 
بلفظ  ورد  �ل�سك  مفهوم  �أن  يجد 
�ل�سجل و�ملح�سر، وبلفظ �إعام)48(، 
�لــوثــيــقــة)49(،  �أطــلــقــو� عليه  ورمبـــا 
�لإ�سامي  �لفقه  ُعرف يف  فال�سك 

معنًى ل لفظاً.
فقد ورد عن �لفقهاء قولهم: �إذ� 
طلب �ملق�سي عليه )�ملدعى عليه(، 
له  �ملق�سي  من  �ل�سجل  من  ن�سخة 
)�ملـــدعـــي(، لــيــعــر�ــس �لــ�ــســجــل على 

�لعلماء؛ ليتحقق �أهو �سحيح �أم ل؟ 
فامتنع �ألزمه �لقا�سي بذلك)50(.

و�أي�ساً قولهم: و�لعرف �لآن �أن 
�لو�قعة وبقي  �ملح�سر: ما كتب يف 
خطه،  عليه  ولي�س  �لقا�سي،  عند 
�لقا�سي  عامة  عليه  مــا  و�حلــجــة 
�أ�سفله،  �لــ�ــســاهــديــن  وخـــط  �أعــــاه، 
و�أعطي للخ�سم)51(. فما ُكتب وبقي 
عند �لقا�سي ي�سمى حم�سر�ً، وكذ� 

ما كتب و�أعطي �خل�سم.
�لــفــقــهــاء  عـــن  �أيـــ�ـــســـاً  كــمــا ورد 
قـــولـــهـــم: ويــنــظــم �إعــــامــــاً حـــاويـــاً 
لــلــحــكــم، و�لـــبـــيـــنـــة، مـــع �لأ�ـــســـبـــاب 
�لإعــام  ذلــك  ويعطى  لــه،  �ملوجبة 
للمحكوم له، ويعطى لدى �لإيجاب 
عليه  للمحكوم  منه  �أخـــرى  ن�سخة 

�أي�ساً )52( . 
عليه  مــن  �إن  قــولــهــم:  و�أيــ�ــســاً 
�ملدعي،  ل�ساحبه  وفــاه  �إذ�  �لــديــن، 
فــــاإن �لــوثــيــقــة �لــتــي بــهــا �ملــطــالــبــة 
بالدين ُتقطع، كيما يطالب �ملدعي 
مبـــا فــيــهــا، مــــرة �أخــــــرى، و�لأولـــــى 
تنق�سها،  وثــيــقــة  وكــتــابــة  �أخـــذهـــا، 
كــيــمــا يــخــرج �ملـــدعـــي عــو�ــســهــا من 

�ل�سجل)53(.

�إعد�د: �ملعاون �لق�سائي باملحكمة 
�لعامة بالريا�س

�إبر�هيم بن �أحمد �جلنوبي

التنفيذية  والئحته  ال�سرعية  املرافعات  نظام  ينظر:   )41(
املادة )63(

الربهاين  املحيط   ،136/17 الرائق  البحر  ينظر:   )42(
737/9، حا�صية رد املختار على الدرر املختار 405/7، منح 

اجلليل �سرح خمت�سر خليل 388،389/17
�صرح  املحتاج  دليل  الكبري 607/16،  احلاوي  ينظر:   )43(

املنهاج161/4، املغني 123/10
)44( ينظر: تبني احلقائق 71/12

)45( ينظر: احلاوي الكبري 307/16
)46( ينظر: الئحة اخت�صا�س كتابة العدل ال�صادر بتعميم 

معايل وزير العدل رقم13/ت/2460 يف 1425/5/25ه�
ال�صرعية  امل��راف��ع��ات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ينظر:   )47(

ال�صعودية املادة )164( ، نظام االإجراءات اجلزائية املادة )182(
�صرح  العناية   ،97/2 املختار  لتعليل  االختيار  ينظر:   )48(

الهداية 254/10، احلاوي الكبري205/16
الكبري  ال�صرح   ،95/17 للخر�صي  خليل  �صرح  ينظر:   )49(

291/3، ك�صاف القناع 392/6
)50( ينظر: الدرر املختار 357/5

“الدر  )15( ينظر: الدرر املختار 357/5، رد املحتار على 
املختار 314/21، اأدب القا�صي للخ�صاف مع �صرح ابن مازه 

85-84/3
)52( درر احلكام 607/4

اجلليل  منح   ،95/17 للخر�صي  خليل  �صرح  ينظر:   )53(
78/6، حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري 229/12


