
م�صطلحات
ق�صـــائية 

  العدد 59 - رجب 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة352ـ ــ 

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

احلمدهلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني اأما بعد:
امل�ضطلحات املتعلقة بالطلب يف الدعوى:

اأواًل: الطلبات من جهة كونها اأ�ضلية اأو عار�ضة:
الطلب الأ�شلي: وهو ابتغاء ال�شيء)1)، واملراد به هنا: ما ين�ص عليه املدعي يف �شحيفة دعواه)2).

�شري  بها نطاق  ويتحدد  الق�شائية،  افتتاح اجلل�شة  والتي يرتتب عليها  بحقه،  املرافعة مطالباً  ابتداء  املُدعي يف  يقدمها  التي  فهي 
اخل�شومة.

وقد اعتنى نظام املرافعات بالطلب الأ�شلي، حيث ن�ص على: اأن القا�شي ي�شتظهر الطلب اإن مل يحرره طالبه، ويرد ما ل م�شلحة فيه)3).
اإن الطلب الأ�شلي بهذا املفهوم ُعرف يف الفقه الإ�شالمي، من حيث املعنى دون اللفظ)4).

فقد ورد عن احلنفية واملالكية اأن الدعوى ل تقبل اإلَّ م�شافهة)5).
وعن ال�ضافعية، واحلنابلة، ا�ضرتاط حترير ما يقدمه املدعي، وي�ضمنه البيانات املتعلقة بالدعوى))) ، ثم ي�شرح م�شافهة بطلبه))).

 وقد عرف الطلب عند احلنفية، واملالكية باأنه: قول ُيطالب به الإن�شان، حق على الغري، وي�شمى عندهم بيان))).
واأما ال�ضافعية واحلنابلة فقد اأ�ضاروا اإلى الطلب بقولهم: ويبتداأ املدعي بدعواه، وال يكفي الت�ضريح بالدعوى، بل البد من قوله يل 

عند فالن كذا، حتى يقول: واأنا الآن مطالب به)9).
فتبني من ذلك اأن الفقهاء ا�ضرتطوا الت�ضريح بالطلب يف الدعوى.

فالطلب الأ�شلي م�شطلح ُعرف يف الفقه الإ�شالمي من حيث املعنى دون اللفظ، فهو م�شتجد لفظاً دون املعنى.
اأو  – اإدخـــــاًل  غـريهما  اأو  الـطرفني  اأحــد  يبديه  اخل�شومة، مما  ال�شري يف  بعد  يح�شل  كل طلب  وهــو  العار�ص:  الطلب 

)1)  ينظر: مقايي�ص اللغة 3/)41.

)2)  الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي الفقرة )1) من املادة )9)).

)3)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )4)، واملراد بامل�شلحة: كل ما فيه جلب نفع، اأو دفع �شرر. ينظر: الفقرة)1) من املادة نف�شها.

)4)  ينظر: املحيط الربهاين 9/)3)، حا�ضية رد املختار على الدرر املختار )/405، مواهب اجلليل )/0)2، احلاوي الكبري )1/)0)، حا�ضية اجلمل 
على �ضرح منهج الطالب 220/23، الإن�شاف 155/11، ك�شاف القناع )/344.

خليل  خمت�ضر  �ضرح  اجلليل  منح   ،405/( املختار  ال��درر  على  املختار  رد  حا�ضية   ،(3(/9 الربهاين  املحيط   ،13(/1( الرائق  البحر  ينظر:    (5(
)9/1)3،))3، مواهب اجلليل )/0)2.

)))  �شبق بيانه يف م�شطلح حترير الدعوى.

)))  ينظر: احلاوي الكبري )1/)0)، دليل املحتاج �ضرح املنهاج1/4)1، الإن�شاف 155/11، ال�شرح الكبري 4/10.

400/4، منح اجلليل �ضرح خمت�ضر  13/)11، حا�ضية ابن عابدين  )))  ينظر: الختيار لتعليل املختار 2/)11، تبيني احلقائق �ضرح كنز الدقائق 
خليل )1/))3، 9)3.

)9)  ينظر: ك�شاف القناع )/344، احلاوي الكبري )1/)30.
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تـدخاًل)10) ، اأثناء نظر الدعوى - وله ارت�باط بالدعوى االأ�ضلية)11). 
فهي الطلبات التي تطراأ للمدعي، اأو املدعى عليه، بعد قيام الدعوى وال�شري فيها.

مثاله: ت�شحيح الطلب الأ�شلي، اأو تعديل مو�شوعه عند القت�شاء، اأو بدخول طرف غري املتداعيني، فالطلب العار�ص يتفرع عن 
الطلب الأ�شلي للدعوى، وتقرير الطلب العار�ص يق�شد به القت�شاد يف الوقت، والنفقات، وتفادي احتمال ظهور تناق�ص الأحكام.

وقد ن�ص نظام املرافعات على ذلك، وبني الطلبات العار�شة)12)، والإجراء الالزم لتخاذه يف الطلب العار�ص، ومتى يكون)13).
اإن الطلب العار�ص من امل�شطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�شالم، من حيث املعنى دون اللفظ)14).

حيث ذكروا اأن الطلب هو: ما يبديه الإن�شان اأثناء الرتافع يف الدعوى، ومل يحددوا ا�شماً مييز ما كان الطلب يف اأثناء الرتافع اأو 
اأوله)15). واإمنا حددوا ا�شماً للطلب من حيث لزوم حتريره، اأو ُيكتفى باأن يكون م�شافهة، كما �شبق واأن و�شح يف الطلب الأ�شلي.

فالطلب العار�ص م�شطلح م�شتجد من حيث اللفظ دون املعنى.
ثانيًا: الطلبات من جهة مو�ضوعها وهي ثالثة:

الطلب املو�شوعي: وهو طلب اإن�ضاء حق، اأو تعديله، اأو اإلغائه، اأو اإعادته، ومن ذلك طلب تعديل مو�ضوع الدعوى، اأو �ضببها، فهو يتعلق 
مبو�شوع احلق يف الدعوى))1).

اأن حتديد اخل�شومة ومو�شوعها، يكون يف �شحيفة الدعوى، وكذا ما يطلبه املدعي من حق، واأ�شانيده، فاإن هذا يكون يف اأول الأمر، 
كي يعلم املدعى عليه ما هو املدعى به عليه، في�شتطيع الدفاع على وجه ثابت، وكذا يجعل القا�شي يطمئن اإلى ثبوت الدعوى، وعدم 

تذبذبها، واأي تعديل عليها يكون تابع لها.
واإن حتديد مو�شوع الطلب مهم يف �شري الق�شية، وعدم احتمال اخلطاأ نتيجة عدم و�شوح مو�شوع الطلب.

وقد ن�ص نظام املرافعات على ذلك، حيث بني اأن الطلب يبديه املدعي، والعار�ص يهدف منه تعديل مو�ضوع، اأو �ضبب الدعوى))1).
اإن املتاأمل ملعنى الطلب املو�شوعي يجد اأنه قد ُعرف يف الفقه الإ�شالمي من حيث املعنى دون اللفظ))1).

فاإن الفقهاء ركزوا على مو�شوع الدعوى، وما يجب اأن تكون على �شفة وا�شحة املطلب، واإلَّ وجب عليه، تعديلها فيما ميكن تعديله، 
اأو ردها فيما ل ميكن تعديله)19).

غري اأن احلنفية يطلقون على ما كان يحتاج اإلى تعديل يف مو�شعها امل�شار اإليه باملفهوم املذكور، بدعوى فا�شدة ال�شفة)20).

)10)  املراد بالداخل يف الدعوى هو: اإحلاق طرف اأو اأكرث - �شوى املدعي واملدعى عليه - اختياراً، اأو جرباً بالدعوى لغر�ص يقره ال�شرع. ينظر: 
الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�شعودي 33/1.

)11)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )30) ولئحته التنفيذية فقرة )2).

)12)  الطلبات العار�شة التي تقدم هي: 
اأ – ما يت�شمن ت�شحيح الطلب الأ�شلي، اأو تعديل مو�شوعه ملواجهة ظروف طراأت اأو تبينت بعد رفع الدعوى. 

ب- ما يكون مكماًل للطلب الأ�شلي، اأو مرتتباً عليه، اأو مت�شاًل به ات�شاًل ل يقبل التجزئة.
جـ- ما يت�شمن اإ�شافة اأو تغيرياً يف �شبب الدعوى مع اإبقاء مو�شوع الطلب الأ�شلي على حاله.

د- طلب الأمر باإجراء حتفظي اأو وقتي.
هـ- ما تاأذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأ�شلي، ينظر نظام املرافعات املادة )9)).

)13)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )5)، 9) ،0)).

�ضرح خمت�ضر خليل  اجلليل  )/405، منح  املختار  ال��درر  على  املختار  رد  9/)3)، حا�ضية  الربهاين  املحيط   ،13(/1( الرائق  البحر  ينظر:    (14(
)9/1)3،))3، احلاوي الكبري )1/)0)، حا�ضية اجلمل على �ضرح منهج الطالب 220/23، الإن�شاف 155/11، ال�شرح الكبري 4/10، ك�شاف القناع 

.344/(

)15)  ينظر: دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 3/3)4، ك�شاف القناع عن منت الإقناع )/344. 

))1)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )9)(، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي 31/1.

))1)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )9)).

))1)  ينظر: البحر الرائق )1/)13، البحر الرائق 1/20، الدرر املختار �ضرح تنوير االأب�ضار 5/)3)، منح اجلليل �ضرح خمت�ضر خليل )9/1)3،))3، 
احلاوي الكبري )1/)0)، حا�ضية اجلمل على �ضرح منهج الطالب 220/23، دليل املحتاج �ضرح املنهاج1/4)1، الإن�شاف 155/11، ك�شاف القناع )/344.

)19)  ينظر: املب�ضوط )1/)) ، تب�شرة احلكام 104/1 ، حتفة املحتاج 10/)29 ، املغني 9/)).

)20)  ينظر: درر احلكام �ضرح جملة االأحكام2/4.
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وال�شافعية يطلقون عليه ناق�ص ال�شفة)21).
فتبني من ذلك اأن الطلب املو�ضوعي، والذي هو خا�ص مبو�ضوع احلق يف الدعوى، �ضواًء عند ابتدائه، اأو تعديله، اأو اإلغائه، اأو تعديل 
�شببه، ُعِرَف عند الفقهاء، معناً ل لفظاً؛ فاإن املدعي اإن مل ي�شرح يف دعواه باحلق ويبينه، ومبطالبته للمدعى عليه، واإلَّ وجب عليه 

تعديل طلبه.
فالطلب املو�شوعي م�شطلح م�شتجد من حيث اللفظ دون املعنى.

الطلب املوؤقت: وهو الطلب الطارئ الذي يعالج اأمراً، ب�شفٍة موؤقتٍة، حتى احلكم يف اأ�شل النزاع)22).
مثاله: النفقة املوؤقتة اأثناء دعوى طلب ق�شمة املال، املنع من ال�شفر، واحلرا�شة الق�شائية)23).

ورفع الطلب املوؤقت يكون مع الدعوى الأ�شلية ب�شحيفة واحدة، وله اإبداوؤه بطلٍب عار�ص، اأثناء نظر الدعوى، اأو ُيقدم م�شافهة يف 
اجلل�شة بح�شور اخل�شم)24).

ولقد اعتنى نظام املرافعات بالطلب املوؤقت فحدد مفهومه، وبني الق�شايا التي ممكن اأن تكون موؤقتة وهي الدعوى م�شتعجلة)25).
اإن هذا امل�شطلح من امل�شطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث مفهوم املعنى دون اللفظ))2)؛ وُعرف عند احلنفية، بلفظ الطلب 

املوؤقت))2).
لكن احلنفية مل يجعلوا الطلب املوؤقت، يف دعاوى متعددة، بل خ�ضوا املوؤقت بال�ضفعة؛ الرتباط ال�ضفعة بوقت، اإن مل يتم فيه ذهب 

حق ال�شفيع.
قال �ضاحب درر احلكام: الطلبات موؤقتة بوقت معني يف ال�ضفعة، فاإذا فات ذلك الوقت، تبطل ال�ضفعة، فطلب املواثبة))2)  يجري فوراً 
عند علم ال�ضفيع بعقد البيع، وامل�ضرتي، وجن�ص الثمن، ومقداره، وطلب التقرير واالإ�ضهاد يكون يف احلال، اأي بال تاأخري، متى متكن 

ال�شفيع من اإجرائهما. 
اأما طلب اخل�ضومة والتملك فال بد من اأن يبا�ضر فيه يف ظرف �ضهر، واإذا مرت املدة بال طلب �ضقطت ال�ضفعة)29).

ومما ورد عن غري احلنفية: اأن على وايل املظامل، اأن ينظر يف الدعوى، فاإن كانت ماًل يف الذمة، كلفه القا�شي اإقامة كفيل)30).
والكفالة اإجراء موؤقت به يحفظ املال، حتى احلكم يف اأ�شل النزاع.

فالطلب املوؤقت م�شطلح ُعرف يف الفقه الإ�شالمي لفظاً ومعناً.

)21)  ينظر: احلاوي الكبري 45/13.

)22)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة)90) الفقرة )11( من الئحة التنفيذية، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي 
. 31/1

)23)  م�شى بيان املراد باحلرا�شة الق�شائية.

)24)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة)233) الفقرة )2) من لئحة التنفيذية.

)25)  الدعاوى امل�شتعجلة ت�شمل:
اأ ـ دعوى املعاينة لإثبات احلال.

ب ـ دعوى منع التعر�ص للحيازة ودعوى ا�شرتدادها .
ج ـ دعوى املنع من ال�شفر .

د � دعوى وقف االأعمال اجلديدة.
هـ ـ دعوى طلب احلرا�شة .

و ـ الدعوى املتعلقة باأجرة الأجري اليومية.
ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام �شفة ال�شتعجال، مثل دعوى النفقة املوؤقتة. ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة)234).

))2)  ينظر: ق�شاة قرطبة للخ�شني �ص192 ، )21، والأحكام ال�شلطانية لأبي يعلى �ص0).

))2)  ينظر: درر احلكام �ضرح جملة االأحكام 2/)0).

))2)  املواثبة اأي: املبادرة. ينظر: رد املحتار على الدرر املختار )/224.

)29)  درر احلكام �ضرح جملة االأحكام 2/)0).

)30)  ينظر: ق�شاة قرطبة للخ�شني �ص 192، الأحكام ال�شلطانية للماوردي �ص 5) .
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الطلب الإجرائي: وهو كل ما يتعلق ب�ضري الدعوى، كاإبالغ اخل�ضوم مبوعد اجلل�ضة، وطلب تاأجيلها، ونحو ذلك)31).
ولقد اعتنى نظام املرافعات بذلك حيث ا�ضتمل على كل ما يلزم من اج��راءات من اأول البدء يف تقدمي الدعوى اإلى نهايتها وخروج 

احلكم بل وتنفيذه)32).
اإن املتاأمل ملفهوم م�شطلح الطلب الإجرائي يجد اأنه من امل�شطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث املعنى دون اللفظ)33).
فاإن الفقهاء قد ذكروا كل ما هو خا�ص ب�ضري الق�ضية حتى انتهائها، وتنفيذها، �ضواء ما تعلق باإبالغ اخل�ضوم، اأو موعد 

اجلل�شة، وطلب تاأجيلها، لكن مل يكن ُيعرف بطلب اإجرائي)34).
ومن ذلك: اأن الفقهاء اتفقوا على اأن للحاكم، اأن ميهل الكفيل، مدة الإح�ضار املكفول الغائب يف بلد اآخر، اإذا طلب الغرمي منه اإح�ضاره، 

واأن مدة الإمهال مقدرة مبدة ذهابه واإيابه)35).
فالطلب الإجرائي، م�شطلح م�شتجد من حيث اللفظ، دون املعنى.
ومن امل�ضطلحات الطلبات من جهة طالبها وهي ثالثة:

طلب املدعي: وهو قول يحدد به املدعي مبتغاه من الدعوى، بلفظ يدل على اجلزم واليقني))3).
 والفرق بينه وبني الطلب الأ�شلي، اأن الأ�شلي يكون حمرراً يف �شحيفة الدعوى، وطلب املدعي يكون م�شافهًة.
فالبد باأن ي�شرح املدعي بعد �شياق دعواه طلبه يف الدعوى، فيقول: اأطلب احلكم على املدعى عليه بكذا وكذا.

ولقد ن�ص نظام املرافعات على اأنه يجب اأن تكون الوقائع املراد اإثباتها اأثناء املرافعة، متعلقة بالدعوى منتجة فيها))3).
اإن طلب املدعي من امل�شطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء، لفظاً ومعناً))3). 

حيث ا�ضرتط الفقهاء الت�ضريح بالطلب يف الدعوى)39).
فال يكفي الت�شريح بالدعوى، بل لبد من قوله يل عند فالن كذا، حتى يقول: واأنا الآن مطالب به)40) ، وي�شمى عند احلنفية، واملالكية بيان)41).
ولذلك فاإنه يجوز للقا�ضي اأن يحكم على املدعى عليه، اإذا ظهر له �ضدق ما يدعيه املدعي بالبينة، بدون طلب املدعي، عند اجلمهور؛ 

الأن مقت�ضى احلال يدل على اإرادته ذلك.
والأ�شح عند احلنابلة، وهو قول عند ال�شافعية، اأن القا�شي ل يجوز له احلكم على املدعى عليه، اإلَّ بطلب املدعي؛ لأن احلكم على 

املدعى عليه، حق للمدعي، فال ي�شتوفيه اإل بطلبه)42).
فطلب املدعي م�شطلح ُعرف يف الفقه الإ�شالمي من حيث اللفظ واملعنى ول يزال ي�شتعمل كما كان.

)31)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )39،12( والئحته التنفيذية، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي 30/1.

)32)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )39) ولئحته التنفيذية.

منهج  �ضرح  على  اجلمل  حا�ضية   ،(0(/1( الكبري  احلــاوي   ،3((،3(9/1( خليل  خمت�ضر  �ضرح  اجلليل  منح   ،13(/1( الرائق  البحر  ينظر:    (33(
الطالب 220/23، دليل املحتاج �ضرح املنهاج1/4)1، الإن�شاف 155/11.

)34) ينظر: درر احلكام �ضرح جملة االأحكام 1/2)5، الختيار لتعليل املختار 119/2، البهجة يف �ضرح التحفة 102/1، حا�ضية ابن عابدين 310/4، 
مغني املحتاج 401/4، احلاوي الكبري )1/)30، ك�شاف القناع 9/3)3 ، 0)3، ال�شرح الكبري للدردير 4/)22.

)35)  ينظر: املو�شوعة الكويتية 39/ 210.

))3)  ينظر: درر احلكام �ضرح جملة االأحكام 153/4، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي 31/1.

))3)  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية املادة ))9) ولئحتها التنفيذية.

�ضرح خمت�ضر خليل  اجلليل  )/405، منح  املختار  ال��درر  على  املختار  رد  9/)3)، حا�ضية  الربهاين  املحيط   ،13(/1( الرائق  البحر  ينظر:    (3((
)1/))3، 9)3، مواهب اجلليل )/0)2، احلاوي الكبري )1/)0)، حا�ضية اجلمل على �ضرح منهج الطالب 220/23، دليل املحتاج �ضرح املنهاج1/4)1، 

الإن�شاف 155/11، ال�شرح الكبري 4/10، ك�شاف القناع )/344.

)39)  ينظر: دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 3/3)4، ك�شاف القناع عن منت الإقناع )/344، درر احلكام �ضوح جملة االأحكام 153/4.

)40)  ينظر: ك�شاف القناع )/344، احلاوي الكبري )1/)30.

)41)  ينظر: الختيار لتعليل املختار 2/)11، تبيني احلقائق �ضرح كنز الدقائق 13/)11، حا�ضية ابن عابدين 400/4، منح اجلليل �ضرح خمت�ضر 
خليل )1/))3، 9)3.

)42)  ينظر: درر احلكام �ضرح جملة االأحكام 423/4 ، تب�شرة احلكام 39/1 و5)، ال�شرح الكبري 4/)14، املغني 11 /450 ، 451، وال�شرح الكبري 422/4.


