
م�صطلحات
ق�صـــائية 

  العدد 60 - �شوال 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة298ـ 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

العاملني وال�شالة وال�شالم على نبينا  احلمدهلل رب 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني اأما بعد:

ومن امل�شطلحات الطلبات من جهة طالبها:
طلب املدعى عليه: وهو قول يحدد به املدعى عليه 
يف اإجابته على الدعوى مبتغاه منها، مما يدفع طلب 

املدعي كله اأو بع�شه)1(.
ويق�شد به: اإجابة املدعى عليه، بجواب، ي�شلح باأن 

يكون دعوى)2(.
فالبد اأن يكون الطلب فيه م�شلحة قائمة م�شروعة، 

واإلَّ يرد)3(.
من  نكاحها  ف�شخ  عليها،  املــدعــى  الــزوجــة  طلب  مــثــل: 
زوجــهــا املــدعــي، عــنــد طلبه لــهــا بــالنــقــيــاد مــعــه اإلـــى بيت 
الزوجية، وهذا الطلب ي�شمى طلب املدعى عليه الأ�شلي)4(.

 ويــكــون طلب املــدعــى عليه عــار�ــشــاً)5(، مــثــل: طلب 
احلــكــم لــه بــتــعــويــ�ــض، عــن �ــشــرر حلــقــه مــن الــدعــوى 
اإجــراء فيها، وقد بني نظام املرافعات  اأو من  الأ�شلية، 

ذلك)6(.
الفقه  ُعـــرف يف  املــفــهــوم  بــهــذا  املــدعــى عليه  فطلب 

الإ�شالمي لفظاً ومعناً)7(.
حيث ورد عن احلنفية، واملالكية، وال�شافعية، واحلنابلة 
باأن طلب املدعى عليه: هو ما يدفع طلب املدعي كله، اأو 
بع�شه، �شواء كانت اإجابة املدعى علية، اإقراراً، اأو اإنكاراً، اأو 

الإتيان بدعوى من قبل املدعى عليه)8(.
املدعى  اإجابة  كانت  اإذا  احلنفية،  عند  دفــع  وي�شمى 
الإتيان  باأنه:  عندهم  الدفع  ُعــرف  كما  بدعوى،  عليه 

بدعوى من قبل املدعى عليه، تدفع دعوى املدعي)9(.

)1(ينظر: درر احلكام �شرح جملة الأحكام 99/4، �شرح قانون اأ�شول املحاكمات ال�شرعية �ص 174، الكا�شف يف �شرح نظام 
املرافعات ال�شرعية ال�شعودي 32/1

)2( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )4( فقرة )2( من لئحته التنفيذية.
)3( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )4(

)4( طلب املدعى عليه الأ�شلي: هو الطلب الذي ُيقرره املدعى عليه يف ابتداء املرافعة، ويكون ابتداءه له، بعد طلب املدعي، ي�شلح باأن يكون 
دعوى م�شتقلة، مثل: اأن يدعي الزوج طلب انقياد زوجته له، فتدفع الزوجة بقولها: اأطلب ف�شخ نكاحي منه، ومل جتب عن طلبه النقياد، 

فكاأنها طالبت بدعوى جديدة، ومل جتب عن دعوى زوجها، كاأن تبدي �شبب عدم انقيادها له. ينظر: جملة الأحكام العدلية 324/1
)5( �شبق بيان الطلب العار�ص 

)6( ينظر نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )80( ولئحته التنفيذية.
)7( ينظر: البحر الرئق 95/18، 284/19،( معني احلكام �ص 64، تب�شرة احلكام 80/1 – 81، احلاوي الكبري 983/6، 

الفروع 408/6
)8(ينظر: درر احلكام �شرح جملة الأحكام 99/4، دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى 483/3، تب�شرة احلكام 80/1 – 81، 

ك�شاف القناع عن منت الإقناع 344/6، احلاوي الكبري 307/16
)9( جملة الأحكام العدلية 324/1، البحر الرائق 95/18، 284/19، تب�شرة احلكام 80/1 – 81، احلاوي الكبري 983/6، 

الفروع 408/6
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ُعــــرف يف الفقه  فــطــلــب املـــدعـــى عــلــيــه مــ�ــشــطــلــح 
ـــالمـــي مـــن حــيــث الــلــفــظ واملـــعـــنـــى، وليـــــزال  ـــش الإ�

ي�شتعمل.
اإحلــاق طرف ثالث  طلب الداخل يف الدعوى: وهو 
اأكرث، بعد قيام اخل�شومة، باأمر املحكمة من تلقاء  اأو 
تقت�شي  مل�شلحة  اخل�شم  طلب  على  بــنــاء  اأو  نف�شها، 

ذلك)1(.
اأو  مدعياً،  كونه  ي�شح  من  كل  الــدعــوى  يف  فيدخل 
مدعى عليه ابتداء، ب�شرط اأن يكون هناك ارتباط بني 

طلبه، والدعوى القائمة )2(.
واخل�شوم  الق�شاء،  على  العناء  تخفف  بذلك  فهي 
اإجراءاتها واحــدة، ومتنع  الأحــكــام، يف ق�شية  يف تعدد 
نعار�ض الأحكام، يف ق�شية مو�شوعها واحد، ففي ذلك 

م�شلحة ظاهرة.
ُعــرف  املفهوم  الــدعــوى بهذا  الــداخــل يف  فــاإن طلب 
يف الفقه الإ�شالمي من حيث املعنى دون اللفظ، روى 
الرباء بن عازب ر�شي اهلل عنه يف ق�شة ابنة حمزة اأنه 
قال:)فاخت�شم فيها علٌي فقال: اأنا اأحق بها، وهي ابنة 
وقال  حتتي،  وخالتها  عمي،  ابنة  جعفر:  وقــال  عمي، 
زيٌد: ابنة اأخي، فق�شى بها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

خلالتها، وقال: اخلالة مبنزلة الأم()3(.
ويف هذا �شمع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الدعوى 
من ثالثة، والواقعة عامة ت�شمل دخولهم معاً، ودخول 

اأحدهم بعد قيام الدعوى.
وقد ذكر الفقهاء �شوراً تبني الإدخــال يف الدعوى، 

منها:
لو حكم القا�شي على غائب ب�شهادة �شهود، وح�شور 
املدعي واملدعى عليه؛ حيث اأثبت املدعى عليه ب�شهادة 

املدعى عليه من  ا�شرتاه  املدعي  اأن ما يدعيه  ال�شهود 
القا�شي يف  نظر  ثم  طــرف غائب عن جمل�ض احلكم، 
الغائب، بل  اأن تكون للطرف  البينة فوجدها ل تثبت 
تثبت اعتداءه على الأر�ض فحكم القا�شي على الغائب، 
م دفًعا �شحيًحا  ثم بعد �شدور احلكم ح�شر الغائب، وقدَّ
يطعن يف عدالة ال�شهود وُيْثِبُت ِف�ْشَقهم وكذَبهم حالة 
�شدور احلكم، فاإن القا�شي يقبل هذا الدفع، وينق�ض 

احلكم الذي اأ�شدره، ويردُّ دعوى املدعي)4(.
فــاإن الغائب وهــو طــرف ثالث حكم عليه ودخــل يف 
منه،  و�شمع  دفعه؛  اأثبت  احلكم  وبعد �شدور  الدعوى 

واعيد احلكم يف الق�شية بناء على ما يفيد الدفع.
مــورِّث،  ديًنا على  ادعــى رجــل  اإذا  ذلــك:  من  واأي�شاً 
وخا�شم اأحد الورثة، فيكون لغري املخا�شم من الورثة 
املــورث  ثبت على  لــو  دفــع اخل�شومة؛ لأن احلكم  حــق 
فيكون  ن�شيبهم،  واأخــذ من  الورثة جميًعا  اإلــى  تعدى 
له احلــق يف دفــع اخل�شومة ابــتــداء، ويف دفــع الدعوى 

كذلك)5(.
فهنا لأي اأحد من الورثة، من غري الذي رفعت عليه 

الدعوى الدخول يف الدعوى، لأنه اأحد الورثة. 
اأو بالدخول  وطلب الداخل يكون بدعوى م�شتقلة، 

يف الدعوى بعد قيامها.
فــطــلــب الـــتـــداخـــل يف الــــدعــــوى مـــن املــ�ــشــطــلــحــات 

امل�شتجدة من حيث اللفظ دون املعنى.
امل�شطلحات املتعلقة بالإدخال والتدخل وهي ثالثة:
الـــدعـــوى بطلب اخلــ�ــشــم: وهـــو طلب  الإدخـــــال يف 
اخل�شم من مدٍع، اأو مدٍع عليه، من قا�شي الدعوى اأن 
يدخل طرفاً ثالثاً فيها، والقا�شي ي�شتجيب لطلبه اإذا 

كان له وجٌه، واإلَّ رف�ض دخوله يف الدعوى)6(.

)1( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )75(، الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شعودي 375/1
)2(  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )75(.

)3( اأخرجه البخاري 960/2، كتاب ال�شلح، باب كيف يكتب هذا ما �شالح فالن بن فالن بن فالن واإن مل ين�شبه اإلى قبيلته 
اأو ن�شبه.

)4( ينظر: تكملة رد املختار )29/7( اأدب الق�شاء )391، 460(، درر احلكام �شرح غرر الأحكام 70/8، 74
الأ�شول  ملخ�ص   )45( ال�شرعية  املرافعات  يف  موجز   )90( الدعوى  ا�شتماع  اأ�شول   )356/6( القناع  ك�شاف  ينظر:   )5(

الق�شائية )51-49(.
)6( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )75(، الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي 382-381/1
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وطلب الإدخال من اأي من املتداعيني، يكون كتابة، 
اأثناء اجلل�شة، كما هو من�شو�ض عليه يف  اأو م�شافهة، 

نظام املرافعات)1(.
�شماعها  وبعد  عــني،  يف  الــدعــوى  كانت  اإذا  ومثاله: 
وال�شري فيها، ت�شرف املُدعى عليه فيها ببيعها، فُيطلُب 
ل املدعى عليه  امل�شرتي، فاإذا �شادق على ذلك، حل حَمَ

يف الدعوى)2(.
مــن  اخلـــ�ـــشـــم  بــطــلــب  الـــــدعـــــوى  الإدخــــــــــال يف  اإن 
املــ�ــشــطــلــحــات الـــتـــي ُعـــرفـــت عــنــد الــفــقــهــاء يف الــفــقــه 

الإ�شالمي، من حيث املعنى دون اللفظ)3(.
اإدخــال  للخ�شمني  اأن  تبني  ذكــروا �شوراً  فالفقهاء   
يراه  الق�شية، ح�شب ما  اأثــر يف  له  ثالث، يكون  طرف 
القا�شي، بل وممكن اأن يدخل فيها اأكرث من طرف)4(.

ومما ورد: لو ادعى مدع عيًنا يف يد رجل، فقال 
يف دعواه: اإنها ملكي، واأطلب ت�شليمي اإياها. فدفع 
اإن هذه  بقوله:  نف�شه  عليه اخل�شومة عن  املدعى 
العني املدعاة لي�شت يل ول لك؛ بل هي لزيد. مثاًل 
فاأح�شر زيد هذا، ف�شدق املدعى عليه يف اإقراره له، 
وتندفع  يثبت،  الدفع  فــاإن  املدعي؛  ودفــع خ�شومة 
زيد هذا  اإلــى  وتنتقل  عليه،  املدعى  اخل�شومة عن 

 .)5(

وورد اأيــ�ــشــاً: لــو ادعـــى رجـــل مبــلــك، فــكــان اإنــكــاره 
واإمنا  �شيء،  فيه  لي�ض يل  به لغريه، كقوله:  باإقراره 
اأو هو لطفل  ولــدي،  على  اأو  الفقراء،  على  وقــف  هو 
اأنـــه لــك، فـــاإن هــذا ل  اأثــبــت  �ــشــمــاه، فيقال للمدعي: 
اأن يثبت املدعى عليه ما ذكــره من  اإل   ، ينازعك فيه 
ذلك ، فتقف املخا�شمة على ح�شور من ثبت له عليه 

الولية)6(.
اأن  اأثــبــت  اإذا  اأحــد اخل�شوم  املــدعــى عليه، وهــو  فــاإن 
املدعى به وقف، فاإنه لبد من ح�شور من ثبتت وليته 

عليه، وهذا بطلب اأحد اخل�شوم.
بــطــلــب اخلــ�ــشــم م�شطلح  الـــدعـــوى  فــــالإدخــــال يف 

م�شتجد من حيث اللفظ دون املعنى.
الإدخــال بطلب املحكمة: وهو اأن تاأمر املحكمة من 
اأحــد اخل�شوم _  ولــو مل يطلب  اأي:  نف�شها_  تلقاء 

باإدخال �شخ�ض يف الدعوى)7(.
وقد بني نظام املرافعات اأن للقا�شي ناظر الق�شية، 
باإدخال من يرى يف اإدخاله م�شلحة)8(،  اأن ياأمر اأي�شاً 
اإدخــالــه، يف  واأن للمحكمة اأن تــاأمــر بــاإدخــال مــن تــرى 

احلالت الآتية)9(:
من تربطه باأحد اخل�شوم رابطة ت�شامن، اأو حق اأو 

التزام ل يقبل التجزئه.

)1( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )75( الفقرة )1( من لئحته التنفيذية
)2( ينظر: الفقرة )6( من الالئحة التنفيذية للمادة )76( من نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودية

)3( ينظر: درر احلكام �شرح غرر الأحكام 70/8، 74، الذخرية 10/11، حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج 326/10، دقائق اأويل 
النهى ل�شرح املنتهى 525/3.

املنهاج 326/10، دقائق  �شرح  املحتاج يف  الذخرية 10/11، حتفة  الأحكام 70/8، 74،  ينظر: درر احلكام �شرح غرر   )4(
اأويل النهى ل�شرح املنتهى 525/3-526، ينظر: امل�شطلح ال�شابق، حيث ذكرت فيه بع�شًا من ال�شور، الدال على التدخل عند 

الفقهاء.
)5( ينظر: جملة الأحكام العدلية، درر احلكام )196/4، 197( اأ�شول ا�شتماع الدعوى )188( تب�شرة احلكام )141/1، 

142( اأدب الق�شاء )192( .
)6( تب�شرة احلكام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام 315/26

)7( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )76(
)8( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )76( الفقرة )1( من الالئحة لتنفيذية.

)9( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )76(
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ومن الأمثلة على رابطة الت�ضامن: 
مــن ادعــــى عــلــى الــ�ــشــامــن يف �ــشــمــان مــا مل يجب، 
فاأنكر ال�شامن الدين، وكان للُمدعي بينة على احلق، 
اأقواله، والبينة  لُت�شمع  امل�شمون يف الدعوى؛  فيدخل 
يف مواجهته مع املُدعى عليه، اإذا مل يكن قد ثبت حقه 

قبل ذلك بحكم مبني على بينة)1(.

الوارث مع املدعي، اأو املدعى عليه، اأو ال�شريك على 
اإذا كانت الدعوى متعلقة بالرتكة  ال�شيوع، لأي منهم 

يف احلالة الأولى، اأو بال�شيوع يف احلالة الثانية.
مثاله: 

اأن يقيم املُدعي الدعوى على بع�ض الورثة يف الرتكة 
قبل ق�شمتها اأو بعدها، وي�شتدعي ُح�شن �شري الق�شية، 
واإي�شال احلقوق اإلى اأ�شحابها، وقطع املنازعات، اإدخال 
بقية الورثة يف الدعوى، �شواء اأكانوا ُمدعني اأو مدعى 

عليهم، فُتقرر املحكمة اإدخالهم)2(.
ج( من قد ي�شار بقيام الدعوى، اأو باحلكم فيها، اإذا 
بدت للمحكمة دلئل جدية على التواطوؤ، اأو الغ�ض، اأو 

التق�شري، من جانب اخل�شوم. 
 وهذا ي�شمل كل دعوى يظهر فيها احليلة، اأو نحوها، 
مما يوؤدي اإلى الإ�شرار بطرف ثالث، فهنا يطلب من 

قد ي�شار، ويدخل يف الدعوى.
التي  امل�شطلحات  مــن  املحكمة  بطلب  الإدخـــال  اإن 
ُعـــــرف يف الــفــقــه الإ�ـــشـــالمـــي، مـــن حــيــث املــعــنــى دون 

اللفظ)3(.
 فقد ذكر الفقهاء �شوراً عديدة، ومن ذلك ما ورد 

عنهم: لــو دفــع املــدعــى عليه الــدعــوى بـــاأن لــه عــداوة 
القا�شي  اأن  اأو  اإليه الق�شية،  القا�شي الذي رفعت  مع 
واأثبت  معه،  امليل  على  حتمله  قــرابــة  للمدعي  قريب 
حتى  عليه  عــى  املــدَّ عــن  تندفع  اخل�شومة  فـــاإن  ذلـــك، 

ُترفع اأمام قا�ض اآخر)4(. 
واأي�شاً ورد:

 اأنــــه حــ�ــشــر اإلــــى جمــلــ�ــض احلــكــم الــعــزيــز الــفــالين 
وادعى  واأح�شر معه فالناً  فــالن،  ابن  ال�شافعي فالن 
كــذا وكــذا،  املذكور مبلغ  اأنــه ي�شتحق على والــده  عليه 
وت��رك مورثاً  اإل��ى رحمة اهلل تعالى،  بالوفاة  واأن��ه درج 
عنه يــويف الــديــن املــدعــى بــه، واأنـــه بيد املــدعــى عليه، 
فاأجاب  ف�شئل  ذلــك،  عن  �شوؤاله  و�ــشــاأل  بذلك  وطالبه 
امل��ذك��ور، ولكنه مل يرتك  بالت�شديق على وف��اة وال��ده 
وفاء واأنه اأعتق عبداً يف مر�ض موته، ول مال له غريه، 
ال�شرع  جمل�ض  اإلـــى  املــذكــور  العبد  اإحــ�ــشــار  فللحاكم 

ال�شريف،)5(.
اأن معنى الإدخــال بطلب املحكمة ُعرف  وهــذا يبني 
عــنــد الــفــقــهــاء مــعــنــاً ل لــفــظــاً، وهـــو بــذلــك م�شطلح 

م�شتجد من حيث اللفظ دون املعنى.

التدخل اجلوازي يف الدعوى:
بجلب  الـــدعـــوى  يف  م�شلحة  ذي  كــل  دخــــول  وهـــو   
الــدعــوى اجلــاري  اأن يدخل يف  دفــع �شرر عنه  اأو  نفٍع 
اأ�شلياً،  دخوله  كــان  �شواًء  املحكمة،  لــدى  حــاًل  نظرها 
طالباً احلكم لنف�شه، اأو ان�شمامياً مع اأحد اخل�شوم يف 

الدعوى)6(.

)1( ينظر: حا�شية الرو�ص املربع 184/2، منار ال�شبيل يف �شرح الدليل 361/1
)2( ينظر: الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شعودي 387/1

املغني  املنهاج 326/10،  �شرح  املحتاج يف  الذخرية 10/11، حتفة  الأحكام 70/8، 74،  �شرح غرر  ينظر: درر احلكام   )3(
439/5، ال�شرح الكبري 427/5، منار ال�شبيل 361/1

)4( ينظر: ( اخلر�شي على خمت�شر خليل )164/7( منح اجلليل )184/4، 189( اأدب الق�شاء )120(
)5( ينظر: جواهر العقود 431/2

)6( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )77(، الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي 392/1
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والتدخل اجلوازي يف الدعوى نوعان:

النوع الأول: التدخل الن�ضمامي:
املتدخل لأحــد اخل�شوم، ويعينه يف  اأن ين�شم   وهو 
دعواه، اأو دفاعه بدفوع موؤثرة يف الدعوى، اأو باإح�شار 

بينة تعني اخل�شم يف دعواه، طالباً اأو مطلوباً)1(.
زيد  يــد  زيــد بعني يف  بكر على  يــدعــي  اأن  مــثــالــه: 
باأنها  زيــد  ويدفع  لــه،  ت�شليمها  ويطلب  ملكه،  باأنها 
ملكه ا�شرتاها من خالٍد، ويعجز زيد عن اإثبات ملكية 
خالد لها، فيح�شر خالد ويطلب دخوله يف الدعوى، 
واأن لديه بينة على ملكيته للعني املباعة قبل بيعها، 
ُحِكَم  ثبت  واإذا  بينته،  وت�شمع  بالدخول،  له  في�شمح 
عــلــى املــدعــي بـــرد دعـــــواه، واإذا مل يــكــن لــلــمــدعــي يف 
املـُـدعــى عليه والداخل  اإحــالف  هــذه احلــال بينة فله 

)البائع()2(.

النوع الثاين: التدخل الأ�ضلي: 
وهـــو اأن يــطــلــب املــتــدخــل احلــكــم لــنــفــ�ــشــه، ولـــه اأن 
يبدي من الطلبات، والدفوع ما �شاء كطرٍف اأ�شلي يف 

اخل�شومة)3(.
اأحدهما  يد  يف  اأر�ــشــاً  �شخ�شان  يدعي  اأن  مثاله: 
الدعوى،  رفع  بعد  ثالث  فياأتي  لنف�شه،  يدعيها  كٌل 
ويدعي الأر�ــض لنف�شه، ويطلب دخوله يف الدعوى، 
دعــوى  وردت  لـــه،  ُحــكــم  دعــــواه  ثبتت  واإذا  فــيــدخــل، 

الآخرين)4(.

امل�شطلحات  من  الــدعــوى  يف  اجلـــوازي  التدخل  اإن 
التي ُعرفت عند فقهاء الإ�شالم، من حيث املعنى دون 

اللفظ)5(.
 فــقــد َذَكـــــر الــفــقــهــاء اأمــثــلــة تــبــني اأن املــعــنــى لــهــذا 

امل�شطلح ُعرف عندهم دون اللفظ. 
لــو ادعـــى ملكاً  بــقــولــهــم:  ومـــن ذلـــك مــا ورد عنهم 
مطلقاً، فقال الذي يف يده: اأودعنيها فالن الغائب، اأو 
�شرقتها،  اأو  غ�شبتها،  اأو  اأعارها،  اأو  اآجرها،  اأو  رهنها، 
اأو اأخذتها، اأو انتزعتها، اأو �شلت منه فوجدتها، واأقام 
البينة على ذلك تندفع عنه اخل�شومة، وكان اخل�شم 

ذلك غائب)6(.
كــمــا ورد اأيــ�ــشــاً: يــقــول �ــشــاحــب تــبــ�ــشــرة احلــكــام: 
بــاإقــراره  اإنــكــاره  رجــل مبلك، فكان  ادعــى  لــو  "ف�شل: 
به لغريه، كقوله: لي�ض يل فيه �شيء، واإمنــا 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)7(.
يد  يف  اأر�ـــشـــاً  �شخ�شان  يــدعــي  اأن  اأيــ�ــشــاً:  ورد  كــمــا 
رفع  بعد  ثــالــث  فــيــاأتــي  لنف�شه،  يدعيها  كــٌل  اأحــدهــمــا 
الــدعــوى، ويــدعــي الأر�ـــض لنف�شه، ويطلب دخــولــه يف 
لــه، وردت  ُحــكــم  الــدعــوى، فــيــدخــل، واإذا ثبتت دعـــواه 

دعوى الآخرين)8(.
م�شتجد  م�شطلح  الــدعــوى  يف  اجلـــوازي  فالتدخل 

من حيث اللفظ دون املعنى.

)1( ينظر: الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي 392/1
)2( ينظر: ال�شرح الكبري 427/5-428، املغني 440-439/5

)3( ينظر: الكا�شف يف �شرح نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي 393/1
)4( ينظر: الإن�شاف يف معرفة الراجح من اخلالف 393،396/11، الفروع 519/6 

)5( ينظر: بدائع ال�شنائع 231/6، تب�شرة احلكام193/1، مغني املحتاج 470/4، املغني 301/9
)6( ينظر: بدائع ال�شنائع 231/6

)7( تب�شرة احلكام193/1، ينظر: البهجة �شرح التحفة 48/1
)8( ينظر: الإن�شاف 393،396/11، الفروع 519/6


