م�صطلحات
ق�ضائية
�إن من �أهم املو�ضوعات التي ينبغي �أن ُيعنى بها يف الق�ضاء ،امل�صطلحات الق�ضائية؛ حيث كرث يف زمننا
التقا�ضي وتطورت العبارات ،مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا �إدارياً ،و كرث يف الواقع التفنن يف اجلرائم؛ ف�أ�صبح
لها �أ�سماء وم�صطلحات خا�صة؛ فكان ملعرفتها والإحاطة بها ح�سب املعمول به حاجة مهمة لكل من له �صلة
بالق�ضاء ،حيث ال يخفى �أثر املفاهيم على الأحكام؛ �إذ احلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره ،ولقد عنيت هنا
بذكر امل�صطلحات الق�ضائية من خالل الأنظمة املرعية.
�إعداد :املعاون الق�ضائي باملحكمة العامة بالريا�ض
�إبراهيم بن �أحمد اجلنوبي
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
فمن امل�صطلحات اخلا�صة باملتداعيني:
(((
القرار :هو ما ت�صدره املحكمة ،مبقت�ضى �سلطتها الق�ضائية� ،أثناء ال�سري يف الدعوى  ،وقد يت�ضمن ما مت
�ضبطه ،من دعوى و�إجابة وحكم ،ي�صدر يف نهاية الق�ضية ،كما لو كانت يف الق�ضايا اجلزائية(((.
والفرق بني القرار وال�صك ،فيما �إذا كان القرار ت�ضمن ما مت �ضبطه ،من دعوى و�إجابة وحكم ،هو �أن القرار
يكون خمت�صاً بالق�ضايا اجلزائية((( ،فالقرار وثيقة ت�صدر من القا�ضي ،ف���إذا كان يف �أثناء �سري الدعوى فال
يخت�ص القرار بق�ضايا.
و�إن ت�ضمن ما مت �ضبطه بح�ضور اخل�صوم ،ف�إنه يخت�ص بالق�ضايا اجلزائية ،وهو بهذا وثيقة ي�ستلمها من له
حق يف الدعوى ،ويحتاج غالباً �أن ي�صادق عليه من جهة ق�ضائية عليا(((.
�إن الناظر يف ك�لام الفقهاء وكتبهم يجد �أن القرار بهذا املعنى مل يكن ُيعرف عند الفقهاء من احلنفية،
واملالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة ال لفظاً وال معناً ،حيث �إين مل �أقف على هذا امل�صطلح عندهم ،فهو م�ستجد معناً
ولفظاً.
ال�سجل :ه��و دف�تر مت�سل�سل ال�صفحات ،ي�سجل فيه ال�صكوك ،وم��ا ي��ط��ر�أ عليها ح��رف��ي��اً ,ويحمل رقما
مت�سل�س ً
ال((( ،وقد �أ�صبح ذلك عرب احلا�سب الآيل ،يحمل رقماً ت�سل�سلياً.

ولقد اعتنى نظام املرافعات ال�شرعية بال�سجل ،حيث �أوجد �إدارة يف كل حمكمة ،تخت�ص بذلك ،حتمل ا�سم ال�سجالت ،مهمتها ن�سخ
ال�صك حرفياً وما يطر�أ عليه(((.

فال�سجل هو ن�سخة مطابقة عن ال�صك يحفظ ،يف املحكمة ،عرب دفرت ت�سل�سلي� ،أو يف بدل عرب احلا�سب الآيل،
وهذا من االحتياط يف حفظ الوثائق والأحكام.
واملت�أمل لكالم الفقهاء يجد �أن هذا امل�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي بلفظ ال�سجل ،واملح�ضر(((.

فقد جاء عنهم :والعرف الآن �أن املح�ضر :ما كتب يف الواقعة وبقي عند القا�ضي ،ولي�س عليه خطه ،واحلجة ما عليه عالمة القا�ضي
((( ينظر :الئحة اخت�صا�ص كتابة العدل ال�صادر بتعميم معايل وزير العدل رقم/13ت 2460/يف 1425/5/25هـ
((( ينظر نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ،حيث ن�ص على �أن احلكم ي�صدر بقرار ولي�س �صك ًا.
((( ينظر :نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ،حيث مل ي�شتمل على �أن احلكم ي�صدر ب�صك ،بل ن�ص على قرار .ولعل نظام
بناء على
الق�ضاء اجلديد� ،سيحدد �أن القرار خا�ص باملحاكم اجلزائية ،والتجارية ،والعمالية ،و�أن ال�صك خا�ص باملحاكم العامةً ،
�أن القرار يخت�ص باجلزائية ،واهلل �أعلم.
((( ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي املادة ( )74الفقرة ( )2من الئحتها التنفيذية.
((( ينظر :الئحة اخت�صا�ص كتابة العدل ال�صادر بتعميم معايل وزير العدل رقم/13ت 2460/يف 1425/5/25هـ
((( ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي والئحته التنفيذية املادة ()176
((( ينظر :الدرر املختار � ،357/5أدب القا�ضي للخ�صاف مع �شرح ابن مازه � ،85-84/3أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب
.229/4
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�أعاله ،وخط ال�شاهدين �أ�سفله ،و�أعطي للخ�صم(((.

فال�سجل هو ن�سخة من ال�صك ،حتفظ يف املحكمة ،وقد تبني من عبارتهم �أن املح�ضر هو� :صورة من ال�سجل
ُيعطى �إياها �صاحب احلق.
و�أي�ضاً ورد عنهم� :أن من عليه الدين� ،إذا وفاه ل�صاحبه املدعي ،ف�إن الوثيقة التي بها املطالبة بالدين تُقطع،
كيما يطالب املدعي مبا فيها ،مرة �أخرى ،والأولى �أخذها ،وكتابة وثيقة تنق�ضها ،كيما يخرج املدعي عو�ضها من
ال�سجل(((.
فتبني مما ورد� :أن ال�سجل ن�سخة عن الوثيقة التي بيد من له احلق وهو هنا :املدعي.
ال�ضبط :ه��و ت��دوي��ن العقود والإق�����رارات ال�شرعية والنظامية يف املجلد اخل��ا���ص ب��ذل��ك وي�سمى جملد
ال�ضبط(.((1
فهو دفرت يدون فيه وقائع املرافعة ،ويذكر تاريخ و�ساعة افتتاح كل مرافعة ،و�ساعة اختتامها ،وا�سم القا�ضي،
و�أ�سماء اخل�صوم� ،أو وكالئهم ،ثم يوقع عليه القا�ضي ،وكاتب ال�ضبط ،ومن ذكرت �أ�سما�ؤهم فيه ،ف�إن امتنع
�أحدهم عن التوقيع �أثبت القا�ضي ذلك فيه(.((1
وقد �أ�صبح �إجراء ال�ضبط مع نظام الق�ضاء اجلديد عن طريق احلا�سب الآيل مقيداً برقم ت�سل�سلي.
�إن ال�ضبط من امل�صطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�سالمي بلفظ امل َح�ضر( ،((1و بلفظ ال�سجل(.((1
فقد جاء عن الفقهاء قولهم :املح�ضر :ما كتب فيه خ�صومة املتخا�صمني عند القا�ضي ،وما جرى بينهما من
الإقرار ،من املدعى عليه �أو الإنكار فيه ،واحلكم بالبينة� ،أو النكول ،على وجه يرفع اال�شتباه(.((1
كما ورد عنهم قولهم :ال�سجل :الذي يكتب فيه الوقائع التي حكم فيها( ،((1وجعلت �سجالت الق�ضاء لرفع
النزاع يف امل�ستقبل(.((1
فتبني من ذلك �أن ال�ضبط م�صطلح م�ستجد من حيث اللفظ دون املعنى.
ومن امل�صطلحات املتعلقة بالدعوى من حيث ال�صحة والبطالن:
الدعوى ال�صحيحة :هي التي ا�ستوفت فيها جميع ال���ش��روط( ،((1وترتب عليها حكم ،ووج��وب �إح�ضار
اخل�صم ،و�إلزامه بالإجابة عن دعوى خ�صمه املدعي ،وال�سري ب�إجراءات الدعوى ،ح�سب الأ�صول الق�ضائية يف
الإثبات ،و�إح�ضار البينة ك�سماع ال�شهود واليمني من املدعى عليه �إذا �أنكر ،وثبوت املدعى به(.((1
((( ينظر :الدرر املختار  ،357/5رد املحتار على «الدر املختار � ،314/21أدب القا�ضي للخ�صاف مع �شرح ابن مازه 85-84/3
((( ينظر� :شرح خليل للخر�شي  ،95/17منح اجلليل  ،78/6حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري 229/12
( ((1ينظر :الئحة اخت�صا�ص كتابة العدل ال�صادر بتعميم معايل وزير العدل رقم/13ت 2460/يف 1425/5/25هـ
( ((1ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي والئحته التنفيذية املادة ()68
( ((1ينظر :البحر الرائق  ،326/14املب�سوط  ،278/14املدونة  ،101/4الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع  ،127/2احلاوي
الكبري 133/7

( ((1ينظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،227/13
( ((1البحر الرائق 384/17
( ((1ينظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري 271/13
( ((1ينظر :حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري 314/9 ،336/7
(� ((1شروط الدعوى ال�صحيحة� -1 :أن يكون كل من املدعي واملدعى عليه عاق ًال� -2 ،أن يكون احلق املدعى به معلوم ًا ،ويدخل
يف والية الق�ضاء ،وجتري عليه الأحكام� -3 ،أن يكون املدعى به ،حمتمل الثبوت ،فال يكون م�ستحي ًال عق ًال �أو عادة� -4 ،أن تكون
الدعوى ،ملزمة للمدعى عليه ،ب�شيء على فر�ض ثبوتها ،ف�إذا مل تكن كذلك ،ال ت�سمع الدعوى لعدم �صحتها� -5 ،أن تكون �صيغة
الدعوى بال�شكل ال�صحيح املقبول .ينظر :جملة الأحكام ال�شرعية املادة( ،)2139نظام الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص.94
( ((1ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام � ،176-175/4أ�صول ا�ستماع الدعوى �ص.43
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م�صطلحات
ق�ضائية
وقد اعتنى نظام املرافعات بالدعوى ،وجعل لها �إجرا ًء نظامياً ،ينبني عليه �صحة الدعوى(.((1
�إن املت�أمل لهذا امل�صطلح يجد �أن��ه ورد عن الفقهاء لفظاً ومعناً ،فقد جاء عن احلنفية قولهم :والدعوى
ال�صحيحة متوقفة على كون املدعى به معلوماً ،مع بقية ال�شرائط ،فال دعوى �إن مل تكن �صحيحةً ،وكذا ورد عن
املالكية وال�شافعية واحلنابلة نحواً من ذلك(.((2
فتبني من ذلك �أن الدعوى ال�صحيحة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظاً ومعناً وال يزال ُي�ستعمل كما
كان.
الدعوى الباطلة :هي الغري ال�صحيحة �أ�صالً ,وهي غري قابلة للت�صحيح ,وال يرتتب عليها �أحكام ،فلو
ثبتت الدعوى فال يرتتب على اخل�صم �شيء(.((2
مثاله لو ادع��ى �أح��د ق��ائ�لاً� :إن ج��اري فالناً غني ,وه��و ال يعطيني �صدقة ،مع ك��وين ف��ق�يراً ،ف��دع��واه غري
�صحيحة.
وذلك �أن مال املدعى عليه الغني ،لي�س هو حق للمدعي ،كي يطالبه ب�أن يعطيه منه.
فالدعوى بذلك غري قابلة للت�صحيح فالقا�ضي يردها يف احلال(.((2
(((2
وقد اعتنى نظام املرافعات ال�شرعية بهذا ،حيث �ألزم القا�ضي برد �أي دعوى لي�ست �صحية .
�إن الدعوى الباطلة باملفهوم املذكور كانت تُعرف بلفظ الباطلة( ،((2وبلفظ الدعوى الفا�سدة الأ�صل(.((2
ومن ذلك ما ورد عن احلنفية قولهم :الدعوى الفا�سدة الأ�صل� :أي الدعوى الغري قابلة الت�صحيح ،ويقال
لهذه الدعوى :الدعوى الباطلة �أي�ضاً(.((2
وع��ن ال�شافعية :الدعوى الباطلة كالعدم ،فال تبنى ال�شهادة عليها ،وال ي�أمر القا�ضي بها ،وك��ذا املالكية
واحلنابلة ورد عنهم نحو ذلك(.((2
فالدعوى الباطلة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظاً ومعناً ،وال يزال ي�ستخدم كما كان.
الدعوى الفا�سدة :هي دعوى �صحيحة �أ�صالً� ،إ َّال �أنها قد فقدت �أحد �شروطها� ،أو بع�ض �أو�صافها اخلارجية،
كما لو كان املدعى به جمهو ًال� ،أو غري حمدد (وت�سمى الناق�صة)(.((2
(((2
ويف هذه احلالة ال يردها القا�ضي ،وال يبا�شر �سماعها ،و�إمنا يطلب من املدعي ت�صحيحها  ،ف�إذا �صححها
و�أزال ف�سادها ،قبلها القا�ضي ،كما لو عني املدعي املدعى به و�أزال جهالته ،ف�إذا مل ي�صحح املدعي دعواه الفا�سدة
ردها القا�ضي ،ولكن ال ي�ستلزم هذا الرد �سقوط حق املدعي يف �إقامة الدعوى مرة ثانية� ،إذ له �أن يرفعها �إلى
القا�ضي بعد �أن ي�صحح دعواه لتكون �صحيحة مقبولة.
وقد اعتنى نظام املرافعات بذلك ،فجعل لكل دعوى فا�سدة نظاماً و�إجرا ًء لقبولها؛ ولكنها مل ت�سم باطلة ،بل
( ((1ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية والئحته التنفيذية املادة ()39،63
( ((2ينظر :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق  ،31/12ال�شرح الكبري للدردير  ،157/4الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،202/4
الإن�صاف .185/11
( ((2ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام � ،154/4أ�صول ا�ستماع الدعوى احلقوقية �ص45-44
( ((2ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام 154/4
( ((2ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية املادة ()4 ،6
( ((2ينظر :بدائع ال�صنائع  ،224/6درر احلكام �شرح جملة الأحكام  ،3-2/4رو�ضة الطالبني  ،266/11البهجة يف �شرح التحفة
 ،51/1التاج والإكليل  ،8/5املجموع �شرح املهذب  ،170/18رو�ضة الطالبني  ،403/8خمت�صر الفتاوى امل�صرية 163/1

( ((2ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام  ،3-2/4رو�ضة الطالبني  ،266/11بيني احلقائق �شرح كنز الدقائق460/13
( ((2درر احلكام �شرح جملة الأحكام  ،2/4املب�سوط لل�سرخ�سي ،292/30حا�شية رد املختار على الدرر املختار 245/8
( ((2ينظر :رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني  ،266/11التاج والإكليل ملخت�صر خليل  ،448/7الإقناع .241/4
( ((2ينظر :رد املحتار ،375/2حا�شية ابن عابدين  ،245/8درر احلكام  ،3/4احلاوي يف فقه ال�شافعي 296/17
( ((2ت�صحيح الدعوى :هو �إزالة ما فيها من نق�ص� ،أو فقدان �شرط� ،أو و�صف خارجي ،ي�ؤدي �إزالة ذلك �إلى �صحتها.
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مل يجعل لها ا�سماً خا�صاً بها ،وجعل لكل دعوى مل ت�ستكمل (ناق�صة) �إجرا ًء لت�صحيحها(.((3
�إن الدعوى الفا�سدة بهذا املفهوم ُعرفت عند احلنفية ،بلفظ الدعوى الفا�سدة الو�صف .
كما ُعرفت عند املالكية ،واحلنابلة ولكن دون لفظ يخت�ص بها(.((3
وعند ال�شافعية ُعرفت بلفظ الدعوى الناق�صة(.((3
حيث ج��اء عن احلنفية قولهم :الدعوى الفا�سدة الو�صف �أي :الدعوى القابلة للت�صحيح ،ك���أن يكون يف
الدعوى ق�صور وخلل(.((3
وعن املالكية قولهم :ف�إن ادعى مبجهول �أو مبعلوم غري حمقق� ،أو مل يبني ال�سبب ،مل ت�سمع دعواه ك�أظن� ،أن
يل عليه ديناراً ،لعدم حتقق املدعي به ،ف�إن بني �سمعت دعواه(.((3
فتبني من ذلك �أن املدعى به لو فقد �أحد �شرائطه ،ف�إن الدعوى ال ت�سمع �إ َّال �إذا بينه املدعي ،وهذا معنى
الدعوى الفا�سدة مبفهوم امل�صطلح.
وع��ن احلنابلة :وال ت�صح الدعوى مب�ؤجل لإثباته ،كدين مل يحل� ،إذ من �شرط �صحة الدعوى �أن تكون
متعلقة باحلال على ال�صحيح من املذهب وعليه جماهري الأ�صحاب ،وال ت�صح الدعوى �إال حمررة؛ لأن احلكم
مرتب عليها(.((3
فتبني من ذلك �أن الدعوى هنا قد فقدت �أحد �شرائطها ،وذلك لأن الدين م�ؤجل ،كما �أن حترير الدعوى
يعترب من �أو�صافها ،وهذا معنى الدعوى الفا�سدة ،يف مفهم امل�صطلح.
وعن ال�شافعية قولهم :و�أما الدعوى الناق�صة ،فعلى �ضربني:
فال�ضرب الأول :ناق�صة ال�صفة :كقوله :يل عليه �ألف درهم ،ال ي�صفها ،فيجب على احلاكم �أن ي�س�أله عنها.
وال�ضرب الثاين :ناق�صة ال�شرط :كدعوى نكاح ال يذكر فيها ال��ويل� ،أو ال�شهود ،فال ي�س�أله احلاكم عن
نق�صان ال�شرط(.((3
فاملت�أمل لكالم الفقهاء يجد �أن الدعوى الفا�سدة مل تعد ت�ستخدم من حيث اللفظ ،ولكن يعمل مبقت�ضاها
من حيث املعنى ،حيث بني نظام املرافعات ال�شرعية� ،سبل ت�صحيح الدعوى لل�سري فيها ،ومل ي�سم الدعوى
الناق�صة� ،أو الفا�سدة با�سم(.((3
(((3

ومن امل�صطلحات التي تندرج حتت االخت�صا�ص الق�ضائي و�أعوان الق�ضاة (املعاون الق�ضائي):
َ
وكلُّ
ري على ال ْأمرِ  ،يقال للواحِ دِ واال ْثنَينْ واجل َْم ِع ،وامل ُ َذكَّرِ واملُ�ؤنَّثِ � ،شي ٍء
وهو من ال َعونُ يف اللغة :وهو الظَّ ِه ُ
(((3
َ
كال�ص ْو ِم َع ْونٌ على العِبا َدةِ ،واجل َْم ُع �أ ْعوانٌ .
�أَعان ََك فهو َع ْونٌ َل َكَّ ،
ف�أعوان الق�ضاة :كل من يحتاجه القا�ضي يف وظيفته الق�ضائية ممن يعينه على ت�سيري �أعماله ،من موظفني
( ((3ينظر :الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ()5/7،79/11
( ((3ينظر :البحر الرائق  ،1/20الدرر املختار �شرح تنوير الأب�صار  ،637/5درر احلكام �شرح جملة الأحكام 2/4
( ((3ينظر :حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري � ،338/9شرح خمت�صر خليل للخر�شي  ،258/22الإن�صاف ،205 ،203/11
مطالب �أويل النهى 502/6
( ((3ينظر :احلاوي يف فقه ال�شافعي  ،299/17احلاوي الكبري  ،607/17الأ�شباه والنظائر 758/1
( ((3درر احلكام  ،3/4البحر الرائق  ،1/20رد املحتار ،375/2حا�شية ابن عابدين ،245/8
( ((3ينظر :حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري � ،338/9شرح خمت�صر خليل للخر�شي  ،258/22منح اجلليل �شرح خمت�صر
خليل 384/17
( ((3حا�شية الرو�ض املربع  ،547/7الإن�صاف  ،203،205/11مطالب �أويل النهى 502/6
( ((3ينظر :احلاوي الكبري  ،45/13احلاوي يف فقه ال�شافعي 299/17
( ((3ينظر :الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي ()5/7،79/11
( ((3تاج العرو�س يف جواهر القامو�س  ،429/35ينظر :ل�سان العرب  ،298/13واملعجم الو�سيط 638/2
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م�صطلحات
ق�ضائية
وم�ستخدمني يف دائ���رة الق�ضاء ،وم��ن ه����ؤالء :الكاتب ،وامل�ترج��م ،و�أه���ل اخل�ب�رة ،ومبلغ اخل�صوم ،واحل��ار���س
الق�ضائي ،والباحث ال�شرعي(.((4
واملعاون الق�ضائي مبفهومه امل�ستجد:
هو خمت�ص م�ؤهل ُيعني القا�ضي يف التحقق من االخت�صا�ص النوعي واملكاين و�صحت البيانات والإثباتات
ووثائق طريف الق�ضية ويجهز الق�ضية للنظر الق�ضائي(.((4
�إن املعاون الق�ضائي بهذا املفهوم هو من يقوم ب�أعمال جزئية تعني ناظر الق�ضية ،وقد حدد امل�شروع ال�صادر
من املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�أن املعاون الق�ضائي لي�س هو امل�شرف الإداري على املكتب الق�ضائي و�إمنا ميار�س
م�س�ؤوليات وواجبات �أخرى تخت�ص بالق�ضايا ونظرها من �أهمها:
التحقق من �صحة املواعيد ومدى انطباقها على ما ورد يف نظام املرافعات ال�شرعية ،كما �أن عليه ا�ستالم
دع��وى املدعي وج��واب املدعى عليه يف يوم املوعد املحدد؛ مع الت�أكد من جميع املعلومات املبنية على الدعوى
والإجابة كالوكاالت وح�صر الإرث ونحوهما ،كما �أن عليه تدوين ذلك يف نظام ( )wordوو�ضع ن�سخة منها على
املعاملة ،ثم عر�ض ال�صلح �إن �أمكن وكان �سائغاً �شرعاً ف�إن ا�صطلحا يدون ال�صلح ويدخلهم على ف�ضيلة القا�ضي،
كما �أن عليه عند عدم التو�صل ل�صلح �أو اتفاق بني اخل�صوم �أن يحدد موعداً �آخر للمثول �أمام القا�ضي(.((4
وجعل امل�شروع الختيار املعاون الق�ضائي قيوداً حيث نبه على �أن االختيار يكون من �أف�ضل موظفي املحكمة
ممن �أجادوا العمل الإداري والق�ضائي من �أ�صحاب اخلربات ،هذا لو كان الرت�شيح من قبل املحكمة ،و�أما �إن كان
تعني مبا�شر على هذه الوظيفة فال يعني �إ َّال من كان من خريجي املعهد العايل للق�ضاء من حملة املاج�ستري
الذين مل يتم اختيارهم للق�ضاء� ،أو البكالوريو�س من خريجي كليات ال�شريعة و�أ�صول الدين امل�شهود لهم بالعلم
واخللق.
�إن املت�أمل فيما م�ضى يجد �أن الأعمال التي تعني القا�ضي يف ت�سيري �أعماله التي ت�شمل كل موظف يف دائرة
الق�ضاء كالكاتب ونحوه داخلة حتت �أع��وان الق�ضاة مبفهومه ال�شامل العام املعروف يف الفقه الإ�سالمي(،((4
و�أما بهذا املفهوم فهو م�ستجد من حيث املعنى دون اللفظ ،حيث خُ �ص املعاون بجزء من �أعمال القا�ضي ومهامه،
ولي�ست �أعما ًال خارجة عن مهامه املخول بها الكاتب واملرتجم ومبلغ اخل�صوم ونحوهم ،مما يدل على �أن املعاون
بهذا املفهوم امل�ستجد ع�ضد القا�ضي واملخفف عن �أعباءه املناطة به.
و�إن العمل مبقت�ضى هذا امل�شروع له �أثره الكبري ب�إذن اهلل تعالى يف اجناز العمل على �أكمل وجه وب�أقل وقت
وجهد ممكن عند كل ناظر متمعن يف الق�ضاء و�أحكامه ،و�إجراءاته التي ا�ستجدت.

( ((4ينظر� :أدب القا�ضي للماوردي  ،265 -261/1املغني  ،52/2الفتاوى الهندية .320/3
( ((4مل �أقف على تعريف للمعاون الق�ضائي على �أنه وظيفة م�ستقلة ،و�إمنا الوارد هو مفهومه من حيث كل من يحتاجه القا�ضي
ممن يعينه على ت�سيري �أعماله ،كالكاتب ونحوه كما هو مبني يف �أعوان الق�ضاة ،ولي�س من يقوم بجزء من مهامه الق�ضائية ،فعرفته
ح�سب ما يفهم من م�شروع فكرة املعاون الق�ضائي ال�صادر من املجل�س الأعلى للق�ضاء �سنة 1433هـ ،وباطالع بع�ض �أ�صحاب الف�ضيلة
الق�ضاة.
( ((4ينظر م�شروع املعاون الق�ضائي ال�صادر من املجل�س الأعلى للق�ضاء 1433/6/8هـ
( ((4ينظر� :أدب القا�ضي للماوردي  ،265 -261/1املغني  ،52/2الفتاوى الهندية .320/3
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