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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني اأما بعد:
فمن امل�شطلحات املتعلقة بالدفوع:

دفع الدعوى: 
وهو قول يقرره املدعى عليه، للرد على دعوى املُدعي يف مو�شوعها، يق�شد بها اإبطال دعوى املدعي)1).

فهو دفع للدعوى، بالإنكار، اأو الإبراء، اأو ال�شداد، ونحو ذلك، وت�شمى )الدفع املو�شوعي) ))).
ودفع الدعوى يتعر�ض فيها ل�شدق املدعي وكذبه، ويرتتب على قبولها و�شع حد نهائي ملطالب املدعي، ومنعه من 
التعر�ض ثانية للمطلوب ، ومثاله : اأن يدفع املدعى عليه دعوى  املدعي - يف دعوى العني – اأن املدعى عليه ا�شرتاها منه 

وقب�شها منه ، اأو وهبها له وقب�شها ، اأو اأي �شبب �شرعي لنتقالها اإلى يده)3).
فيه  ل�شاحبه  تكون  دفــع، ل  اأو  اأي طلب،  يقبل  اأنــه ل  ن�ض على  بذلك، حيث  ال�شرعية  املرافعات  نظام  اعتنى  وقــد 
م�شلحة قائمة م�شروعة، فلو رفع املدعي دعوى ب�شند دين ودفع املدعى عليه بانق�شائه باأي �شبب من اأ�شباب انق�شاء 

احلقوق، اأو بطالن اللتزام ب�شبب غ�ض اأو تلبي�ض اأو نحوه، فاإن دعواه ترد)4).
ويتميز دفع الدعوى باأنه يتم التم�شك بها يف اأي حالة تكون عليها الدعوى، بحيث ل يتم اإبداوؤها برتتيب معني، كما 

هو احلال يف الدفع الإجرائي)الدفع ال�شكلي) )5) .
 فاإن دفع الدعوى بهذا املفهوم م�شطلح ُعرف يف الفقه الإ�شالمي بلفظ: دفع الدعوى))).

حيث ورد عن احلنفية قولهم: الدفع هو: الإتيان بدعوى، من قبل املدعى عليه، تدفع دعوى املدعي. مثاله: اإذا ادعى 
اأحد بكذا قرو�ض، وقال املدعى عليه، اأديت ذلك، اأو اأنت كنت اأبراأتني من ذلك، اأو كنا ت�شاحلنا، اأو لي�ض هذا املبلغ قر�شاً؛ 

بل هو ثمن املال الفالين الذي كنت قد بعته لك، فيكون قد دفع دعواه))).
كما ورد عن احلنابلة قولهم: ل يكتفي يف دفع الدعوى، اإلَّ بن�ض ول يكتفى بالظاهر، مثاله: لو قال مدعى عليه، 
لك علي �شيء، فقال املدعي: لي�ض عليك �شيء، واإمنا يل عليك األف درهم؛ مل يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفي 
ال�شيء، بخالف ما لو قال: لك علي درهم، فقال: لي�ض يل عليك درهم بل يل عليك )األف) قبل منه دعوى الألف، ولو 

قال: لي�ض لك علي �شيء اإل درهم ؛ �شح ذلك)8).

)1)  ينظر: نظرية الدعوى 153/2، الكا�سف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي 353/1.
)2)  ينظر: املنهاج، و�رشح املحلى وحا�سية قليوبي 337/4.

)3)  ينظر: املرجع ال�سابق.
)4)  ينظر: نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة )4).

)5)  ينظر: نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة )71)، و�سياأتي بيان الدفع الإجرائي.
العدلية 324/1، مواهب اجلليل �رشح خمت�رش خليل 92/8،  – 81، جملة الأحكام  )))  ينظر: تب�رشة احلكام 80/1 

احلاوي الكبري )/983، الفروع )/408، مطالب اأويل النهى )/507.
)7)  ينظر: جملة الأحكام العدلية  324/1، البحر الرائق 95/18، 284/19.

)8)  ينظر: مطالب اأويل النهى 355/19، الإقناع 391/4، الإن�ساف 243/11.

اإن من اأهم املو�شوعات التي ينبغي اأن ُيعنى بها يف الق�شاء، امل�شطلحات الق�شائية؛ حيث كرث يف زمننا 
التقا�شي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�شاء يف دولتنا اإدارياً، و كرث يف الواقع التفنن يف اجلرائم؛ فاأ�شبح 
لها اأ�شماء وم�شطلحات خا�شة؛ فكان ملعرفتها والإحاطة بها ح�شب املعمول به حاجة مهمة لكل من له �شلة 
بالق�شاء، حيث ل يخفى اأثر املفاهيم على الأحكام؛ اإذ احلكم على ال�شيء فرع عن ت�شوره، ولقد عنيت هنا 

بذكر امل�شطلحات الق�شائية من خالل الأنظمة املرعية.
اإعداد: املعاون الق�ضائي باملحكمة العامة بالريا�ض
 اإبراهيم بن اأحمد اجلنوبي
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فدفع الدعوى م�شطلح ُعرف يف الفقه الإ�شالمي من حيث اللفظ واملعنى، ول يزال ي�شتعمل.
دفع اخل�ضومة: 

وهو قول ياأتي به املدعى عليه، رداً على الدعوى، ليدفع به اخل�شومة عنه، دون التعر�ض ل�شدق املدعي، اأو كذبه يف 
دعواه))).

فهو يريد به عدم �شماع الدعوى النخرام �شرٍط من �شروطها)11) ، الذي يوؤدي فقدانه اإلى بطالن الدعوى، وعدم 
اإمكان ت�شحيحها، اأو نق�شانها، وعدم ال�شري فيها، ما دامت على تلك احلال، اإلَّ بعد ت�شحيحها.

والدفوع يف دفع اخل�شومة، منها ما مينع �شماع الدعوى مطلقاً )الدفع املطلق للخ�شومة)، ومنها ما مينع �شماع 
الدعوى موؤقتاً )الدفع املوؤقت للخ�شومة) )11).

والفرق بني دفع اخل�شومة، ودفع الدعوى، اأن دفع الدعوى ق�شد به اإبطال الدعوى، مع التعر�ض ل�شدق املدعي، 
اأو كذبه يف دعواه، اأما دفع اخل�شومة فيق�شد به الدفع ، دون التعر�ض ل�شدق املدعي اأو كذبه يف دعواه، ومنها الدفع 

الإجرائي))1).
اإن دفع اخل�شومة من امل�شطلحات التي وردت يف الفقه الإ�شالمي، حيث جاء عن احلنفية قولهم: يدفع املدعى عليه 
يف دعوى العني، باأن يده على ال�شيء لي�شت يد خ�شومة، واإمنا يد حفظ، كاأن يدعي باأنه م�شتعري لهذه العني اأو م�شتاأجر 
اأقام بينة على دعواه، فاإن اخل�شومة تندفع عنه، دون تعر�ض ل�شدق  اأو مرهونة لديه، فاإذا  اأنها مودعة عنده،  اأو  لها، 

املدعي، اأو كذبه يف دعواه، والقا�شي يقرر عدم اخل�شومة بني املتداعيني)13).
وعن غريهم ورد: اأن للمدعى عليه، اأن يدفع يف دعوى العني اخل�شومة عن نف�شه، اإلى معني حا�شر يف البلد، بقوله: 
اإن هذه العني التي يدعيها املدعي لي�شت يل، واإمنا هي لفالن بن فالن احلا�شر يف البلد، ا�شتاأجرتها منه، اأو ا�شتعرتها، 

اأو رهنتها، اأو اأودعها عندي، اأو نحو ذلك.
واأن اخل�شومة يف هذه احلالة، تندفع عن املدعى عليه، اإلى هذا ال�شخ�ض احلا�شر يف البلد، الذي اأقر له، ول حاجة 
اإلى بيِّنة تثبت دفع املدعى عليه؛ لأن تكليفه بالبينة على دفع اخل�شومة عنه مع وجود املدفوع اإليه اخل�شومة، وح�شوره 

ل ثمرة له)14). فدفع اخل�شومة من امل�شطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�شالمي لفظاً ومعناً، ول يزال ي�شتعمل .
الدفع الإجرائي:

 وهو قول يقرره املدعى عليه، ليواجه بها اخل�شومة، من الناحية الإجرائية، يتو�شل بها اإلى بطالن الإجــراء، اأو 
وجوب اإعادته على الوجه ال�شحيح)15).

فهو و�شيلة يلجاأ اإليها املدعى عليه؛ ليوؤخر الف�شل فيها موؤقتاً، اأو حلني قيام املدعي با�شتيفاء الإجراءات املقررة يف 
الفقه والنظام، وقد حدد نظام املرافعات، ميعاد اللجوء اإلى هذه الو�شيلة، ومتى يتم اللجوء اإليها، واإلَّ �شقط احلق يف 

اإبدائها))1).
فالدفع الإجرائي منه ما هو موؤقت، ل يجوز اإبداوؤه اإلَّ يف وقت حمدد، ومنه ما هو مطلق، يجوز اإبداوؤه يف اأي مرحلة 

املرافعات  نظام  الكا�سف يف �رشح  ال�سنائع )/231،  بدائع  احلقائق 313/4،  تبيني  الأنهر 270/2،  ينظر: جممع    (9(
ال�رشعية ال�سعودي 354/1.

)10)  �رشوط الدعوى �سبق ذكرها يف الهام�ش رقم )1) من هذا البحث �ص)5.
)11)  �سياأتي بيانها.

)12)  �سياأتي بيان الدفع الإجرائي يف املطلب التايل.
البدائع ال�سنائع )/231، حتفة املحتاج 309/10، غاية املنتهى 458/3، درر احلكام �رشح جملة الأحكام  )13)  ينظر: 

.209/4
)14)  ينظر: بدائع ال�سنائع ))/231(  املب�سوط ))170/1) اأدب الق�ساء )272-275) نهاية املحتاج )350/8) تب�رشة 

احلكام )141/1، 142)، املغني )310/14).
)15)  ينظر: نظرية الدفوع �ص19، الكا�سف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي 355/1.

))1)  ينظر: نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة)71)، )72) ولئحته التنفيذية.
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من مراحل الدعوى))1) .
ومن اأمثلتها: الدفع ببطالن �شحيفة الدعوى، كاأن يح�شل خطاأ يف ا�شم املحكمة املرفوعة اإليها، اأو ا�شم املدعي اأو 

املدعى عليها، ما مل ميكن ت�شحيحه.
اإن املتاأمل ملعنى الدفع الإجرائي يجد اأنه ُعرف عند فقهاء الإ�شالم من حيث املعنى دون اللفظ، ومن ذلك قولهم: 
ولو اأقام املدعي بينًة على اأن املدعى عليه هو اخل�شم فالن بن فالن، فقال املدعي عليه: نعم اأنا فالن بن فالن، اإل اأين 
ل�شت املدعى عليه. واأقام بينًة على ذلك، وبرهن اأن املدعى عليه م�شارك له يف ال�شم، فاإن اخل�شومة تندفع عنه؛ لأن 

الأ�شل براءة الذمة)18). 
عى عليه اخل�شومة عن نف�شه بقوله للقا�شي: اإنك قد حكمت يل بهذا احلق املدعى  كما ورد اأي�شاً قولهم: لو دفع املدَّ
يذكره  واإن مل  عليه،  املدعى  وي�شرف اخل�شومة عن  فاإنه مي�شيه،  القا�شي حكمه  ذكر  فــاإذا  قبل.  املدعي من  على  به 
فاإنه يطلب البينة على دفع املدعى عليه، فاإذا قامت البينة على �شحة الدفع قبل واأم�شى القا�شي ق�شاءه الأول، ودفع 

اخل�شومة عن املدعى عليه))1) . 
كما ورد عن الفقهاء معنى مفهوم هذا امل�شطلح بقولهم: فاإن دفع املدعى عليه بعدم الخت�شا�ض، فاإن حكم القا�شي 

ل ينفذ، لو حكم وهو من غري الخت�شا�ض، فكان الدفع يف ذلك متحتماً)1)).
فالدفع الإجرائي من امل�شطلحات التي ا�شتجدت من حيث اللفظ دون املعنى.

الدفوع املوؤقتة:
 وهي الدفوع املحددة بوقت يجب اإبداوؤها قبل اأي طلب، اأو دفاع يف الدعوى، واإلَّ �شقطت)1)).

مثل: اأن يدفع بعدم حترير الدعوى، اأو عدم الخت�شا�ض ب�شماعها، اأو عدم اأهلية اخل�شم، ونحوه من الدفوع التي 
تدفع اخل�شومة موؤقتاً، ويعاد ال�شري يف الدعوى بعد ت�شحيحها، اأو رفعها على الوجه ال�شحيح)))).

فاإن الدفوع املوؤقتة ل تنح�شر يف اأمر حمدد؛ بل للمدعى عليه اأن يذكر اأي مطعن منا�شب ي�شتطيع من خالله اأن 
يدفع اخل�شومة عن نف�شه، على اأن يكون �شبًبا يف ردِّ اخل�شومة عنه بالدليل الثابت يف جمل�ض القا�شي، والقاعدة التي 
جتمع ذلك: اأن املدعى عليه متى ادعى اختالل ركن من اأركان الق�شاء، اأو �شرط من �شروطه، اأو ادعى وجود مانع من 
موانع الق�شاء املتفق على حكمها - فاإن اخل�شومة تندفع عنه موؤقًتا حتى ي�شتقيم الركن اأو ال�شرط، اأو ينتفي املانع)3)).

اإن هذا امل�شطلح من امل�شطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث مفهوم املعنى دون اللفظ؛ حيث ورد عن احلنفية 
قولهم: الدفع بعداوة القا�شي الناظر يف الق�شية، اأو اأنه يحكم لنف�شه؛ فلو دفع املدعى عليه الدعوى باأن له عداوة مع 
القا�شي الذي رفعت اإليه الق�شية، اأو اأن القا�شي قريب للمدعي قرابة حتمله على امليل معه، واأثبت ذلك، فاإن اخل�شومة 

عى عليه حتى ُترفع اأمام قا�ض اآخر)4)).   تندفع عن املدَّ

)1))  �سياأتي بيانها.
)18)  ينظر: جواهر الإكليل )231/2).

)19)  ينظر: املغني )58-57/14).
حتفة  والإحكام �رشح  الإتقان   ،554/4 الأحكام  جملة  احلكام �رشح  درر  للماوردي174/1،  القا�سي  اأدب  ينظر:    (20(

احلكام 22/1، مطالب اأويل النهى يف �رشح غاية املنتهى )/1)4.
)21)  ينظر: نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة )71).

)22)  ينظر: الكا�سف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي 355/1.
ال�ساد�ص والع�رشون  العدد  الإ�سالمية،  البحوث  التناق�ص والدفع )232) م�ساألة دفع اخل�سومة، جملة  ينظر: دعوى    (23(

.(329(
)24)  ينظر: جملة الأحكام العدلية، درر احلكام )0/4)5، 1)5) الباز، وقد ورد ذلك اأي�ساً عن غريهم من الفقهاء، ينظر: 
اخلر�سي على خمت�رش خليل )4/7)1) منح اجلليل )184/4، 189) اأدب الق�ساء )120) ، املغنى )91/14، 92) ك�ساف 

القناع ))/428، 429).
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وعن املالكية: لو ادعى رجل مبلك، فكان اإنكاره باإقراره به لغريه، كقوله: لي�ض يل فيه �شيء، واإمنا هو وقف على 
الفقراء، اأو على ولدي، اأو هو لطفل �شماه، فيقال للمدعي: اأثبت اأنه لك، فاإن هذا ل ينازعك فيه ، اإل اأن يثبت املدعى 
عليه ما ذكره من ذلك ، فتقف املخا�شمة على ح�شور من ثبت له عليه الولية)5)). وبنحوه عن ال�شافعية واحلنابلة)))).

فاإن الدفوع املوؤقتة، تكون اأثناء �شري اخل�شومة، ويجب اإبداوؤها يف حال وجودها.

فتبني من ذلك اأن الدفوع املوؤقتة م�شطلح م�شتجد من حيث اللفظ دون املعنى.
الدفوع املطلقة: هي الدفوع التي يجوز اإبداوؤها يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى، غري مقيدة بوقٍت، اأو مرحلة)))).
مثل: اأن يدفع املدعى عليه باأنه �شبق الف�شل يف الدعوى بحكم، اأو اأن الدعوى ل حقيقة لها، ونحوه مما لي�ض يف 

الدعوى م�شلحة للمدعي)8)).
ولو مل يطلب  نف�شه،  تلقاء  القا�شي من  بها  الدعوى، يحكم  �شري  اأي مرحلة من مراحل  ت�شمع يف  الدفوع  وهــذه 

اخل�شم ذلك، ومن ذلك الدفع بعدم الخت�شا�ض النوعي)))).
املعنى دون  الفقهاء من حيث  التي وردت عن  امل�شطلحات  اأنه من  املطلقة يجد  الدفوع  املتاأمل ملفهوم م�شطلح  اإن 
اللفظ؛ من ذلك ما ورد عن احلنفية قولهم: اإن املدعى عليه لو برهن على دفعه، باأنه لي�ض خ�شًما يف الدعوى، اندفعت 
عنه اخل�شومة مطلًقا؛ لأن غري اخل�شم ل يرتتب على جوابه حكم من الأحكام، ويطاَلب املدعي بتحديد خ�شمه الذي 

يدعي عليه)31).
وعن املالكية: اإن من كان وا�شع يده على عني، واأقر بامللك لغريه، فاإن اإقراره يوجب احلق لنف�شه؛ باأن يده يد حفظ، 
فال حاجة اإلى البينة؛ لأن معنى اإقراره اأن العني املدعاة لي�شت له، واأن يده عليها لي�شت يد خ�شومة، فتندفع مطلقاً)31). 
عى عليه اخل�شومة عن نف�شه باأن املدعي قد اأبراأه من احلق املدعى به، فاإذا اأثبت ذلك  وعن ال�شافعية: لو دفع املدَّ

فاإن اخل�شومة تندفع عنه))3). 
عى عليه اخل�شومة عن نف�شه بقوله للقا�شي: اإنك قد حكمت يل بهذا احلق املدعى به على  وعن احلنابلة: لو دفع املدَّ
املدعي من قبل. فاإذا ذكر القا�شي حكمه فاإنه مي�شيه، وي�شرف اخل�شومة عن املدعى عليه، واإن مل يذكره فاإنه يطلب 
البينة على دفع املدعى عليه، فاإذا قامت البينة على �شحة الدفع قبل واأم�شى القا�شي ق�شاءه الأول، ودفع اخل�شومة 

عن املدعى عليه)33). 
فاإن الفقهاء من املالكية، وال�شافعية، واحلنابلة، كانوا ي�شمون، دفع املدعى عليه، للدعوى، دفع)34) ، فال يخ�شون لكل 

لنوع ا�شم خا�ض.
 فالدفوع املطلقة، م�سطلح م�ستجد من حيث اللفظ دون املعنى.

)25)  تب�رشة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام )315/2.
))2)  ينظر: �رشح املنهاج للمحلي )341/4)، املغني )319/2.

)27)  ينظر: نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة )72).
)28)  ينظر: اأدب القا�سي للخ�ساف �ص)40، بدائع ال�سنائع )/231، البحر الرئق 229،228/7.

)29)  الخت�سا�ص النوعي �سبق تعريفه �ص)3.
)30)  ينظر: درر احلكام )233/4) مادة )35)1) ال�سبكي املرافعات ال�رشعية )48).

)31)  ينظر: نهاية املحتاج )350/8(، املب�سوط ))170/1).
الكبري  ال�رشح  الد�سوقي على  الدعوى )189، 190) حا�سية  ا�ستماع  اأ�سول  الرائق )203/7)  البحر  ينظر:  ينظر:    (32(
)310/3، 411) ال�سيوطي الأ�سباه والنظائر )219) حا�سية اجلمل على �رشح املنهج )599/4) الفروع )194/4) ك�ساف 

القناع )379/3، 385) )4/)33).

)33)  ينظر: املغني )58-57/14).
)34)  ينظر: اأدب القا�سي للخ�ساف �ص)40، دقائق اأويل النهى ل�رشح املنتهى 3/)49، درر احلكام �رشح جملة الأحكام 
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