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�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
فمن �مل�صطلحات �خلا�صة باملتد�عيني:

القرار: هو ما ت�صدره �ملحكمة، مبقت�صى �صلطتها �لق�صائية، �أثناء �ل�صري يف �لدعوى)1)، وقد يت�صمن ما مت 
�صبطه، من دعوى و�إجابة وحكم، ي�صدر يف نهاية �لق�صية، كما لو كانت يف �لق�صايا �جلز�ئية))).

و�لفرق بني �لقر�ر و�ل�صك، فيما �إذ� كان �لقر�ر ت�صمن ما مت �صبطه، من دعوى و�إجابة وحكم، هو �أن �لقر�ر 
فال  �لدعوى  �صري  �أثناء  يف  كان  فــاإذ�  �لقا�صي،  من  ت�صدر  وثيقة  فالقر�ر  �جلز�ئية)3)،  بالق�صايا  خمت�صاً  يكون 

يخت�ص �لقر�ر بق�صايا.
و�إن ت�صمن ما مت �صبطه بح�صور �خل�صوم، فاإنه يخت�ص بالق�صايا �جلز�ئية، وهو بهذ� وثيقة ي�صتلمها من له 

حق يف �لدعوى، ويحتاج غالباً �أن ي�صادق عليه من جهة ق�صائية عليا))).
�حلنفية،  من  �لفقهاء  عند  ُيعرف  يكن  مل  �ملعنى  بهذ�  �لقر�ر  �أن  يجد  وكتبهم  �لفقهاء  كــالم  يف  �لناظر  �إن 
و�ملالكية، و�ل�صافعية، و�حلنابلة ال لفظاً وال معناً، حيث �إين مل �أقف على هذ� �مل�صطلح عندهم، فهو م�صتجد معناً 

ولفظاً.
رقما  ويحمل  حــرفــيــاً،  عليها  يــطــر�أ  ومــا  �ل�صكوك،  فيه  ي�صجل  �ل�صفحات،  مت�صل�صل  دفــر  هــو  ال�شجل: 

مت�صل�صاًل)))، وقد �أ�صبح ذلك عرب �حلا�صب �الآيل، يحمل رقماً ت�صل�صلياً.
ولقد �عتنى نظام �ملر�فعات �ل�صرعية بال�صجل، حيث �أوجد �إد�رة يف كل حمكمة، تخت�ص بذلك، حتمل ��صم �ل�صجالت، مهمتها ن�صخ 

�ل�صك حرفياً وما يطر�أ عليه)6).
فال�صجل هو ن�صخة مطابقة عن �ل�صك يحفظ، يف �ملحكمة، عرب دفر ت�صل�صلي، �أو يف بدل عرب �حلا�صب �الآيل، 

وهذا من الحتياط يف حفظ الوثائق والأحكام. 
و�ملتاأمل لكالم �لفقهاء يجد �أن هذ� �مل�صطلح ُعرف يف �لفقه �الإ�صالمي بلفظ �ل�صجل، و�ملح�صر))).

فقد جاء عنهم: و�لعرف �الآن �أن �ملح�صر: ما كتب يف �لو�قعة وبقي عند �لقا�صي، ولي�ص عليه خطه، و�حلجة ما عليه عالمة �لقا�صي 

)1) ينظر: الئحة اخت�شا�ص كتابة العدل ال�شادر بتعميم معايل وزير العدل رقم13/ت/2460 يف 1425/5/25هـ

)2) ينظر نظام االإجراءات اجلزائية ال�شعودي، حيث ن�ص على اأن احلكم ي�شدر بقرار ولي�ص �شكًا.

اأن احلكم ي�شدر ب�شك، بل ن�ص على قرار. ولعل نظام  )3) ينظر: نظام االإجراءات اجلزائية ال�شعودي، حيث مل ي�شتمل على 
الق�شاء اجلديد، �شيحدد اأن القرار خا�ص باملحاكم اجلزائية، والتجارية، والعمالية، واأن ال�شك خا�ص باملحاكم العامة، بناًء على 

اأن القرار يخت�ص باجلزائية، واهلل اأعلم.

)4) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )74) الفقرة )2) من الئحتها التنفيذية.

)5) ينظر: الئحة اخت�شا�ص كتابة العدل ال�شادر بتعميم معايل وزير العدل رقم13/ت/2460 يف 1425/5/25هـ

)6) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي والئحته التنفيذية املادة )176)

الطالب  رو�ص  �شرح  يف  املطالب  اأ�شنى   ،85-84/3 مازه  ابن  �شرح  مع  للخ�شاف  القا�شي  اأدب   ،357/5 املختار  الدرر  ينظر:   (7(
.229/4

�إن من �أهم �ملو�صوعات �لتي ينبغي �أن ُيعنى بها يف �لق�صاء، �مل�صطلحات �لق�صائية؛ حيث كرث يف زمننا 
�لتقا�صي وتطورت �لعبار�ت، مع تقدم �لق�صاء يف دولتنا �إد�رياً، و كرث يف �لو�قع �لتفنن يف �جلر�ئم؛ فاأ�صبح 
لها �أ�صماء وم�صطلحات خا�صة؛ فكان ملعرفتها و�الإحاطة بها ح�صب �ملعمول به حاجة مهمة لكل من له �صلة 
بالق�صاء، حيث ال يخفى �أثر �ملفاهيم على �الأحكام؛ �إذ �حلكم على �ل�صيء فرع عن ت�صوره، ولقد عنيت هنا 

بذكر �مل�صطلحات �لق�صائية من خالل �الأنظمة �ملرعية.
اإعداد: املعاون الق�شائي باملحكمة العامة بالريا�ص
 اإبراهيم بن اأحمد اجلنوبي
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�أعاله، وخط �ل�صاهدين �أ�صفله، و�أعطي للخ�صم))).
فال�صجل هو ن�صخة من �ل�صك، حتفظ يف �ملحكمة، وقد تبني من عبارتهم �أن �ملح�صر هو: �صورة من �ل�صجل 

ُيعطى �إياها �صاحب �حلق. 
و�أي�صاً ورد عنهم: �أن من عليه �لدين، �إذ� وفاه ل�صاحبه �ملدعي، فاإن �لوثيقة �لتي بها �ملطالبة بالدين ُتقطع، 
كيما يطالب �ملدعي مبا فيها، مرة �أخرى، و�الأولى �أخذها، وكتابة وثيقة تنق�صها، كيما يخرج �ملدعي عو�صها من 

�ل�صجل))).
فتبني مما ورد: �أن �ل�صجل ن�صخة عن �لوثيقة �لتي بيد من له �حلق وهو هنا: �ملدعي.

جملد  وي�صمى  بــذلــك  �خلــا�ــص  �ملجلد  يف  و�لنظامية  �ل�صرعية  و�الإقـــــر�ر�ت  �لعقود  تــدويــن  هــو  ال�شبط: 
�ل�صبط)11).

فهو دفر يدون فيه وقائع �ملر�فعة، ويذكر تاريخ و�صاعة �فتتاح كل مر�فعة، و�صاعة �ختتامها، و��صم �لقا�صي، 
�متنع  فاإن  فيه،  �أ�صماوؤهم  ذكرت  ومن  �ل�صبط،  وكاتب  �لقا�صي،  عليه  يوقع  ثم  وكالئهم،  �أو  �خل�صوم،  و�أ�صماء 

�أحدهم عن �لتوقيع �أثبت �لقا�صي ذلك فيه)11).
وقد �أ�صبح �إجر�ء �ل�صبط مع نظام �لق�صاء �جلديد عن طريق �حلا�صب �الآيل مقيد�ً برقم ت�صل�صلي.

�إن �ل�صبط من �مل�صطلحات �لتي ُعرفت يف �لفقه �الإ�صالمي بلفظ �ملَح�صر))1)، و بلفظ �ل�صجل)13).
فقد جاء عن �لفقهاء قولهم: �ملح�صر: ما كتب فيه خ�صومة �ملتخا�صمني عند �لقا�صي، وما جرى بينهما من 

�الإقر�ر، من �ملدعى عليه �أو �الإنكار فيه، و�حلكم بالبينة، �أو �لنكول، على وجه يرفع �ال�صتباه))1).
كما ورد عنهم قولهم: �ل�صجل: �لذي يكتب فيه �لوقائع �لتي حكم فيها))1)، وجعلت �صجالت �لق�صاء لرفع 

�لنز�ع يف �مل�صتقبل)16).
فتبني من ذلك �أن �ل�صبط م�صطلح م�صتجد من حيث �للفظ دون �ملعنى.

ومن �مل�صطلحات �ملتعلقة بالدعوى من حيث �ل�صحة و�لبطالن:
�إح�صار  ووجــوب  حكم،  عليها  وترتب  ال�����ش��روط))1)،  جميع  فيها  ا�شتوفت  التي  هي  ال�شحيحة:  الدعوى 
�لق�صائية يف  باإجر�ء�ت �لدعوى، ح�صب �الأ�صول  و�إلز�مه باالإجابة عن دعوى خ�صمه �ملدعي، و�ل�صري  �خل�صم، 

�الإثبات، و�إح�صار �لبينة ك�صماع �ل�صهود و�ليمني من �ملدعى عليه �إذ� �أنكر، وثبوت �ملدعى به))1).

)8) ينظر: الدرر املختار 357/5، رد املحتار على »الدر املختار 314/21، اأدب القا�شي للخ�شاف مع �شرح ابن مازه 85-84/3

)9) ينظر: �شرح خليل للخر�شي 95/17، منح اجلليل 78/6، حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 229/12

)10) ينظر: الئحة اخت�شا�ص كتابة العدل ال�شادر بتعميم معايل وزير العدل رقم13/ت/2460 يف 1425/5/25هـ

)11) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي والئحته التنفيذية املادة )68)

اأبي �شجاع 127/2، احلاوي  األفاظ  278/14، املدونة 101/4، االإقناع يف حل  )12) ينظر: البحر الرائق 326/14، املب�سوط 
الكبري 133/7

)13) ينظر: حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 227/13،

)14) البحر الرائق 384/17

)15) ينظر: حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 271/13

)16) ينظر: حا�شية ال�شاوي على ال�شرح ال�شغري 336/7، 314/9

)17) �سروط الدعوى ال�سحيحة: 1- اأن يكون كل من املدعي واملدعى عليه عاقاًل، 2- اأن يكون احلق املدعى به معلومًا، ويدخل 
يف والية الق�شاء، وجتري عليه االأحكام، 3- اأن يكون املدعى به، حمتمل الثبوت، فال يكون م�شتحياًل عقاًل اأو عادة، 4- اأن تكون 
الدعوى، ملزمة للمدعى عليه، ب�شيء على فر�ص ثبوتها، فاإذا مل تكن كذلك، ال ت�شمع الدعوى لعدم �شحتها، 5- اأن تكون �شيغة 

الدعوى بال�شكل ال�شحيح املقبول. ينظر: جملة االأحكام ال�شرعية املادة)2139)، نظام الق�شاء يف ال�شريعة االإ�شالمية �ص94.

)18) ينظر: درر احلكام �شرح جملة االأحكام 175/4-176، اأ�شول ا�شتماع الدعوى �ص43.
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وقد �عتنى نظام �ملر�فعات بالدعوى، وجعل لها �إجر�ًء نظامياً، ينبني عليه �صحة �لدعوى))1).
و�لدعوى  قولهم:  �حلنفية  فقد جاء عن  ومعناً،  لفظاً  �لفقهاء  ورد عن  �أنــه  يجد  �مل�صطلح  لهذ�  �ملتاأمل  �إن 
�ل�صحيحة متوقفة على كون �ملدعى به معلوماً، مع بقية �ل�صر�ئط، فال دعوى �إن مل تكن �صحيحًة، وكذ� ورد عن 

�ملالكية و�ل�صافعية و�حلنابلة نحو�ً من ذلك)1)).
فتبني من ذلك �أن �لدعوى �ل�صحيحة م�صطلح ُعرف يف �لفقه �الإ�صالمي لفظاً ومعناً وال يز�ل ُي�صتعمل كما 

كان.
�أحكام، فلو  للت�صحيح، وال يرتب عليها  �أ�صاًل، وهي غري قابلة  �ل�صحيحة  �لغري  الدعوى الباطلة: هي 

ثبتت �لدعوى فال يرتب على �خل�صم �صيء)1)).
مثاله لو �دعــى �أحــد قــائــاًل: �إن جــاري فالناً غني، وهــو ال يعطيني �صدقة، مع كــوين فــقــري�ً، فــدعــو�ه غري 

�صحيحة. 
وذلك �أن مال �ملدعى عليه �لغني، لي�ص هو حق للمدعي، كي يطالبه باأن يعطيه منه. 

فالدعوى بذلك غري قابلة للت�صحيح فالقا�صي يردها يف �حلال)))).
وقد �عتنى نظام �ملر�فعات �ل�صرعية بهذ�، حيث �ألزم �لقا�صي برد �أي دعوى لي�صت �صحية)3)).

�إن �لدعوى �لباطلة باملفهوم �ملذكور كانت ُتعرف بلفظ �لباطلة))))، وبلفظ �لدعوى �لفا�صدة �الأ�صل)))).
ومن ذلك ما ورد عن �حلنفية قولهم: �لدعوى �لفا�صدة �الأ�صل: �أي �لدعوى �لغري قابلة �لت�صحيح، ويقال 

لهذه �لدعوى: �لدعوى �لباطلة �أي�صاً)6)).
�ملالكية  وكــذ�  بها،  �لقا�صي  ياأمر  وال  عليها،  �ل�صهادة  تبنى  فال  كالعدم،  �لباطلة  �لدعوى  �ل�صافعية:  وعــن 

و�حلنابلة ورد عنهم نحو ذلك)))).
فالدعوى �لباطلة م�صطلح ُعرف يف �لفقه �الإ�صالمي لفظاً ومعناً، وال يز�ل ي�صتخدم كما كان.

الدعوى الفا�شدة: هي دعوى �صحيحة �أ�صاًل، �إالَّ �أنها قد فقدت �أحد �صروطها، �أو بع�ص �أو�صافها �خلارجية، 
كما لو كان �ملدعى به جمهواًل، �أو غري حمدد )وت�صمى �لناق�صة))))). 

ويف هذه �حلالة ال يردها �لقا�صي، وال يبا�صر �صماعها، و�إمنا يطلب من �ملدعي ت�صحيحها))))، فاإذ� �صححها 
و�أز�ل ف�صادها، قبلها �لقا�صي، كما لو عني �ملدعي �ملدعى به و�أز�ل جهالته، فاإذ� مل ي�صحح �ملدعي دعو�ه �لفا�صدة 
اإلى  اأن يرفعها  اإذ له  اإقامة الدعوى مرة ثانية،  ردها القا�شي، ولكن ل ي�شتلزم هذا الرد �شقوط حق املدعي يف 

�لقا�صي بعد �أن ي�صحح دعو�ه لتكون �صحيحة مقبولة.
وقد �عتنى نظام �ملر�فعات بذلك، فجعل لكل دعوى فا�صدة نظاماً و�إجر�ًء لقبولها؛ ولكنها مل ت�صم باطلة، بل 

)19) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية والئحته التنفيذية املادة )39،63)

)20) ينظر: البحر الرائق �شرح كنز الدقائق 31/12، ال�شرح الكبري للدردير 157/4، االإقناع يف حل األفاظ اأبي �شجاع 202/4، 
االإن�شاف 185/11.

)21) ينظر: درر احلكام �شرح جملة االأحكام 154/4، اأ�شول ا�شتماع الدعوى احلقوقية �ص45-44

)22) ينظر: درر احلكام �شرح جملة االأحكام 154/4

)23) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية املادة )6، 4)

)24) ينظر: بدائع ال�شنائع 224/6، درر احلكام �شرح جملة االأحكام 2/4-3، رو�شة الطالبني 266/11، البهجة يف �شرح التحفة 
51/1، التاج واالإكليل 8/5، املجموع �شرح املهذب 170/18، رو�شة الطالبني 403/8، خمت�شر الفتاوى امل�شرية 163/1

)25) ينظر: درر احلكام �شرح جملة االأحكام 2/4-3، رو�شة الطالبني 266/11، بيني احلقائق �شرح كنز الدقائق460/13

)26) درر احلكام �شرح جملة االأحكام 2/4، املب�سوط لل�سرخ�سي292/30، حا�شية رد املختار على الدرر املختار 245/8

)27) ينظر: رو�شة الطالبني وعمدة املفتني 266/11، التاج واالإكليل ملخت�شر خليل 448/7، االإقناع 241/4.

)28) ينظر: رد املحتار375/2، حا�شية ابن عابدين 245/8، درر احلكام 3/4، احلاوي يف فقه ال�شافعي 296/17

)29) ت�سحيح الدعوى: هو اإزالة ما فيها من نق�ص، اأو فقدان �سرط، اأو و�سف خارجي، يوؤدي اإزالة ذلك اإلى �سحتها.
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مل يجعل لها ��صماً خا�صاً بها، وجعل لكل دعوى مل ت�صتكمل )ناق�صة) �إجر�ًء لت�صحيحها)31).
�إن �لدعوى �لفا�صدة بهذ� �ملفهوم ُعرفت عند �حلنفية، بلفظ �لدعوى �لفا�صدة �لو�صف)31). 

كما ُعرفت عند �ملالكية، و�حلنابلة ولكن دون لفظ يخت�ص بها))3).
وعند �ل�صافعية ُعرفت بلفظ �لدعوى �لناق�صة)33).

يف  يكون  كــاأن  للت�صحيح،  �لقابلة  �لدعوى  �أي:  �لو�صف  �لفا�صدة  �لدعوى  قولهم:  �حلنفية  عن  جــاء  حيث 
�لدعوى ق�صور وخلل))3).

وعن �ملالكية قولهم: فاإن �دعى مبجهول �أو مبعلوم غري حمقق، �أو مل يبني �ل�صبب، مل ت�صمع دعو�ه كاأظن، �أن 
يل عليه دينار�ً، لعدم حتقق �ملدعي به، فاإن بني �صمعت دعو�ه))3).

�ملدعي، وهذ� معنى  �إذ� بينه  �إالَّ  �لدعوى ال ت�صمع  �أحد �صر�ئطه، فاإن  �ملدعى به لو فقد  �أن  فتبني من ذلك 
�لدعوى �لفا�صدة مبفهوم �مل�صطلح.

تكون  اأن  الدعوى  �شحة  �شرط  من  اإذ  يحل،  مل  كدين  لإثباته،  مبوؤجل  الدعوى  ت�شح  ول  احلنابلة:  وع��ن 
متعلقة باحلال على �ل�صحيح من �ملذهب وعليه جماهري �الأ�صحاب، وال ت�صح �لدعوى �إال حمررة؛ الأن �حلكم 

مرتب عليها)36).
فتبني من ذلك �أن �لدعوى هنا قد فقدت �أحد �صر�ئطها، وذلك الأن �لدين موؤجل، كما �أن حترير �لدعوى 

يعترب من �أو�صافها، وهذ� معنى �لدعوى �لفا�صدة، يف مفهم �مل�صطلح.
وعن �ل�صافعية قولهم: و�أما �لدعوى �لناق�صة، فعلى �صربني: 

فال�صرب �الأول: ناق�صة �ل�صفة: كقوله: يل عليه �ألف درهم، ال ي�صفها، فيجب على �حلاكم �أن ي�صاأله عنها.
عن  احلاكم  ي�شاأله  فال  ال�شهود،  اأو  ال��ويل،  فيها  يذكر  ل  نكاح  كدعوى  ال�شرط:  ناق�شة  الثاين:  وال�شرب   

نق�شان ال�شرط))3).
فاملتاأمل لكالم �لفقهاء يجد �أن �لدعوى �لفا�صدة مل تعد ت�صتخدم من حيث �للفظ، ولكن يعمل مبقت�صاها 
�لدعوى  ي�صم  ومل  فيها،  لل�صري  �لدعوى  ت�صحيح  �صبل  �ل�صرعية،  �ملر�فعات  نظام  بني  حيث  �ملعنى،  حيث  من 

�لناق�صة، �أو �لفا�صدة با�صم))3). 

ومن �مل�صطلحات �لتي تندرج حتت �الخت�صا�ص �لق�صائي و�أعو�ن �لق�صاة )�ملعاون �لق�صائي): 
ِر و�ملُوؤَنَِّث، وكلُّ �صيٍء  ِهرُي على �الأْمِر، يقال للو�ِحِد و�الْثَننْي و�جَلْمِع، و�ملَُذكَّ وهو من �لَعوُن يف �للغة: وهو �لظَّ

ْوِم َعْوٌن على �لِعباَدِة، و�جَلْمُع �أَْعو�ٌن))3). �أَعاَنَك فهو َعْوٌن َلَك، كال�صَّ
فاأعو�ن �لق�صاة: كل من يحتاجه �لقا�صي يف وظيفته �لق�صائية ممن يعينه على ت�صيري �أعماله، من موظفني 

)30) ينظر: الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي )5/7،79/11)

)31) ينظر: البحر الرائق 1/20، الدرر املختار �شرح تنوير االأب�شار 637/5، درر احلكام �شرح جملة االأحكام 2/4

االإن�شاف 203/11، 205،  للخر�شي 258/22،  �شرح خمت�شر خليل  ال�شغري 338/9،  ال�شرح  ال�شاوي على  )32) ينظر: حا�شية 
مطالب اأويل النهى 502/6

)33) ينظر: احلاوي يف فقه ال�شافعي 299/17، احلاوي الكبري 607/17، االأ�شباه والنظائر 758/1

)34) درر احلكام 3/4، البحر الرائق 1/20، رد املحتار375/2، حا�شية ابن عابدين 245/8،

�شرح خمت�شر  للخر�شي 258/22، منح اجلليل  �شرح خمت�شر خليل  ال�شغري 338/9،  ال�شرح  ال�شاوي على  )35) ينظر: حا�شية 
خليل 384/17

)36) حا�شية الرو�ص املربع 547/7، االإن�شاف 203،205/11، مطالب اأويل النهى 502/6

)37) ينظر: احلاوي الكبري 45/13، احلاوي يف فقه ال�شافعي 299/17

)38) ينظر: الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي )5/7،79/11)

)39) تاج العرو�ص يف جواهر القامو�ص 429/35، ينظر: ل�شان العرب 298/13، واملعجم الو�شيط 638/2



م�صطلحات 
ق�صائية 

  العدد 56 - �شوال  1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة1)3ـ ــ 

و�حلــار�ــص  �خل�صوم،  ومبلغ  �خلـــربة،  و�أهـــل  و�ملــرجــم،  �لكاتب،  هـــوؤالء:  ومــن  �لق�صاء،  د�ئـــرة  يف  وم�صتخدمني 
�لق�صائي، و�لباحث �ل�صرعي)1)). 

واملعاون الق�شائي مبفهومه امل�شتجد:
�لبيانات و�الإثباتات  �لنوعي و�ملكاين و�صحت  �لتحقق من �الخت�صا�ص  �لقا�صي يف  هو خمت�ص موؤهل ُيعني 

ووثائق طريف �لق�صية ويجهز �لق�صية للنظر �لق�صائي)1)).
�إن �ملعاون �لق�صائي بهذ� �ملفهوم هو من يقوم باأعمال جزئية تعني ناظر �لق�صية، وقد حدد �مل�صروع �ل�صادر 
�ملكتب �لق�صائي و�إمنا ميار�ص  �مل�صرف �الإد�ري على  �ملعاون �لق�صائي لي�ص هو  باأن  من �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء 

م�صوؤوليات وو�جبات �أخرى تخت�ص بالق�صايا ونظرها من �أهمها:
��صتالم  �أن عليه  كما  �ل�صرعية،  �ملر�فعات  نظام  ورد يف  ما  �نطباقها على  �ملو�عيد ومدى  �لتحقق من �صحة 
�لدعوى  �ملبنية على  �ملعلومات  �لتاأكد من جميع  �ملحدد؛ مع  �ملوعد  يوم  �ملدعى عليه يف  �ملدعي وجــو�ب  دعــوى 
و�الإجابة كالوكاالت وح�صر �الإرث ونحوهما، كما �أن عليه تدوين ذلك يف نظام )word) وو�صع ن�صخة منها على 
�ملعاملة، ثم عر�ص �ل�صلح �إن �أمكن وكان �صائغاً �صرعاً فاإن ��صطلحا يدون �ل�صلح ويدخلهم على ف�صيلة �لقا�صي، 

كما �أن عليه عند عدم �لتو�صل ل�صلح �أو �تفاق بني �خل�صوم �أن يحدد موعد�ً �آخر للمثول �أمام �لقا�صي)))).
 وجعل �مل�صروع الختيار �ملعاون �لق�صائي قيود�ً حيث نبه على �أن �الختيار يكون من �أف�صل موظفي �ملحكمة 
ممن �أجادو� �لعمل �الإد�ري و�لق�صائي من �أ�صحاب �خلرب�ت، هذ� لو كان �لر�صيح من قبل �ملحكمة، و�أما �إن كان 
�إالَّ من كان من خريجي �ملعهد �لعايل للق�صاء من حملة �ملاج�صتري  تعني مبا�صر على هذه �لوظيفة فال يعني 
�لذين مل يتم �ختيارهم للق�صاء، �أو �لبكالوريو�ص من خريجي كليات �ل�صريعة و�أ�صول �لدين �مل�صهود لهم بالعلم 

و�خللق.
�إن �ملتاأمل فيما م�صى يجد �أن �الأعمال �لتي تعني �لقا�صي يف ت�صيري �أعماله �لتي ت�صمل كل موظف يف د�ئرة 
�الإ�صالمي)3))،  �لفقه  �ملعروف يف  �لعام  �ل�صامل  �لق�صاة مبفهومه  �أعــو�ن  �لق�صاء كالكاتب ونحوه د�خلة حتت 
و�أما بهذ� �ملفهوم فهو م�صتجد من حيث �ملعنى دون �للفظ، حيث ُخ�ص �ملعاون بجزء من �أعمال �لقا�صي ومهامه، 
ولي�صت �أعمااًل خارجة عن مهامه �ملخول بها �لكاتب و�ملرجم ومبلغ �خل�صوم ونحوهم، مما يدل على �أن �ملعاون 

بهذ� �ملفهوم �مل�صتجد ع�صد �لقا�صي و�ملخفف عن �أعباءه �ملناطة به.
و�إن �لعمل مبقت�صى هذ� �مل�صروع له �أثره �لكبري باإذن �هلل تعالى يف �جناز �لعمل على �أكمل وجه وباأقل وقت 

وجهد ممكن عند كل ناظر متمعن يف �لق�صاء و�أحكامه، و�إجر�ء�ته �لتي ��صتجدت.

)1)) ينظر: اأدب القا�شي للماوردي 261/1- 265، املغني 52/2، الفتاوى الهندية 320/3.

)41) مل اأقف على تعريف للمعاون الق�شائي على اأنه وظيفة م�شتقلة، واإمنا الوارد هو مفهومه من حيث كل من يحتاجه القا�شي 
ممن يعينه على ت�شيري اأعماله، كالكاتب ونحوه كما هو مبني يف اأعوان الق�شاة، ولي�ص من يقوم بجزء من مهامه الق�شائية، فعرفته 
ح�شب ما يفهم من م�شروع فكرة املعاون الق�شائي ال�شادر من املجل�ص االأعلى للق�شاء �شنة 1433هـ، وباطالع بع�ص اأ�شحاب الف�شيلة 

الق�شاة.

)42) ينظر م�شروع املعاون الق�شائي ال�شادر من املجل�ص االأعلى للق�شاء 1433/6/8هـ

)43) ينظر: اأدب القا�شي للماوردي 261/1- 265، املغني 52/2، الفتاوى الهندية 320/3.


