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من امل�صطلحات اخلا�صة بالإنهاءات:

اإثبات اغرتاب: 
والغرتاب: الُبعد عن البلد)1)، واملق�صود به هنا: ثبوت وجود املرء يف بلد لي�س ببلده، وعدم قيام من تلزمه نفقته، ببذل 

ما يحتاج اإليه، اإذ لي�س له فيها ُمعيل)2).
ويكون اإثبات ذلك وفق البينة التي يراها القا�صي مثبتة لذلك، واأن الإثبات يخرج مبوجب �صك �صرعي، م�صجل لدى 
اجلهة القائمة به، وهي املحاكم العامة، مو�صح ا�صم املنهي: طالب الإثبات، ويحكم القا�صي ب�صحة ذلك)3). ويكون هذا 

الإثبات من اأجل امل�صاعدة والإعانة، فقد كان يثبت للطالب املغرتبني عن بالدهم، ولي�س لهم معيل يف البلد املغرتبني فيه.
فاإن اإثبات الغرتاب بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي مل اأقف على معناه عند الفقهاء من احلنفية، اأو املالكية، اأو 

ال�صافعية، اأو احلنابلة، باملعنى املراد يف بحثنا ح�صب مفهومه ال�صابق.
واإمنا وجد يف الفقه الإ�صالمي بلفظ التغريب، الذي يق�صد به اأن الزاين غري حم�صن ينفى عن بلده ملدة �صنة كاملة، 

بعد جلده احلد، يف باب احلدود)4)، وكذا يف حد احلرابة)5).
واملق�صود به هنا هو: اإثبات من كان مغرتبًا وهو بحاجة مل�صاعدة، وقد جاءت الن�صو�س الكثرية الدالة على اإعانة من 
كان بحاجة مل�صاعدة وهو يف غربة؛ كابن ال�صبيل ومن يف حكمه، مثل احلجاج والعمار الذين ت�صيع اأموالهم، اأو تنفذ نفقاتهم، 

اأو ت�صيبهم الكوارث، التي تذهب اأموالهم ومراكبهم.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  تعالى:  قوله  الن�صو�س  تلك  ومــن   

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ڇ)6) .

)1) ينظر: ال�صحاح 193/1.   

)2) مل اأقف على مفهوم اإثبات اغرتاب من قبل اأحد، فعرفته بناء على معنى الغرتاب يف اللغة، وما جاء يف الإجراءات املتبعة لإثباته. ينظر: 12/139/ت 
يف 1395/6/22هـ، ومنوذج �صك اإثبات اغرتاب الر�صمي املعتمد من وزارة العدل برقم ب/6

)3) ينظر: نظام املرافعات ال�صرعية ال�صعودي املادة )32) ولئحته التنفيذية، تعميم وزارة العدل رقم 133/ت يف 1401/8/1هـ.

)4)ينظر: املغني 129/11، ك�صاف القناع 92/6، مغني املحتاج 148/4، رد املحتار32/15.

)5)احلرابة: كل فعل يق�صد به اأخذ املال، على وجه تتعذر معه ال�صتغاثة عادة، من رجل اأو امراأة اأو حر اأو عبد، م�صلم اأو ذمي اأو م�صتاأمن، واإن مل يقتل، 
واإن مل ياأخذ ماًل. ينظر: جامع الأمهات 523/1.

)6) �صورة التوبة اآية: 60.

كرث  حيث  الق�صائية؛  امل�صطلحات  الق�صاء،  يف  بها  ُيعنى  اأن  ينبغي  التي  املو�صوعات  اأهم  من  اإن 
يف زمننا التقا�صي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�صاء يف دولتنا اإداريًا، و كرث يف الواقع التفنن يف 
به  املعمول  ح�صب  بها  والإحاطة  ملعرفتها  فكان  خا�صة؛  وم�صطلحات  اأ�صماء  لها  فاأ�صبح  اجلرائم؛ 
على  احلكم  اإذ  الأحكام؛  على  املفاهيم  اأثر  يخفى  ل  حيث  بالق�صاء،  �صلة  له  من  لكل  مهمة  حاجة 

ال�صيء فرع عن ت�صوره، ولقد عنيت هنا بذكر امل�صطلحات الق�صائية من خالل الأنظمة املرعية.

إعداد: املعاون القضائي باحملكمة العامة بالرياض
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي
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فتبني من ذلك اأن اإثبات الغرتاب م�صطلح م�صتجد من حيث اللفظ واملعنى، فلم يكن يف الفقه الإ�صالمي اإثبات يتبني 
به حال من هو بحاجة مل�صاعدة بو�صف الغرتاب.

اإثبات الفقد: 
وهو ثبوت غياب املرء عن بلده، وانقطاع خربه، بحيث ل ميكن الك�صف عنه، اإذ م�صى على ذلك زمن ل يعرف به اأحٌي 

هو اأم ميت))).
وقد جاءت الأنظمة مو�صحة ذلك، موؤكدة على حتري الدقة وذلك بطلب جميع ما ي�صتدعيه اإثبات املنهى عنه �صرعًا؟ 

وبعد ال�صتثبات من ذلك، يجب اأن ي�صرح القا�صي بثبوت ما ذكر يف ال�صك))).
فاإثبات الفقد من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء، لفظًا ومعنًا.

حيث رتب الفقهاء على املفقود اأحكامًا، منها ما يخت�س باملال، ومنها ما يخت�س بالزوجة، وفرقوا بني ما اإذا كان غيابه 
يغلب عليه ال�صالمة، وما اإذا كان غيابه يغلب عليه الهالك، ومتى ُيحكم مبوته ويرتتب عليه اأحكامه، واأن املرجع يف حتديد 

ذلك هو القا�صي، واأنها تختلف باختالف الأزمان، فمتى ما قرر القا�صي ذلك فاإن الزوجة تعتد للوفاة، وُيق�صم املال))). 
وقد ورد عنهم قولهم: املفقود: الذي غاب عن اأهله، وبلده، اأو اأ�صره العدو، ومل يدر اأحي هو اأم ميت، ول يعلم له مكان، وم�صى 

على ذلك زمان فهو معدوم بهذا العتبار، واإن كان حيًا ينعم، فين�صب القا�صي من ياأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه)11).
كما ورد قولهم: املفقود: من انقطع خربه، غري ممكن الك�صف عنه، فيخرج الأ�صري، واملراد هنا املفقود يف بالد الإ�صالم، 
ومل يعلم له مو�صع، وكان فقده يف غري جماعة، ول وباء، فاإن مل تر�س زوجته بال�صرب اإلى قدومه، فلها اأن ترفع اأمرها اإلى 
اخلليفة، اأو القا�صي اأو من يقوم مقامه يف عدمه، فاإذا ا�صتك�صف القا�صي عنه ومل يقف على خربه، ي�صرب له اأجل، ثم تعتد 

للوفاة)11).
كما ورد قولهم: املفقود: الذي ل يعرف مكانه ول موته ول حياته، زوجته ل تتزوج غريه حتى يتحقق،  اأي يثبت بعدلني 
موته، اأو طالقه، وتعتد، وحكم القا�صي مبوته ببينة ت�صهد به اأو باجتهاده عند م�صي مدة ل يعي�س مثله يف الغالب املعتاد)12).

فتبني من ذلك اأن اإثبات الفقد م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا.

اإثبات الو�صية: 
وهي ثبوت طلب املرء فعل يفعله املو�صى اإليه بعد غيبة املو�صي؛ مبوته فيما يرجع اإلى م�صاحلة، كق�صاء ديونه، والقيام 

بحوائجه، وم�صالح ورثته من بعده، وتنفيذه لذلك)13).

)7) ينظر: �صرح حدود ابن عرفة 314/1، خمت�صر خليل ب�صرح الزرقاين 211/4، الفقه الإ�صالمي واأدلته 784/5.

)8)ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 3/123/م يف 1384/4/18هـ، ورقم 67/8/ت يف 1409/5/10هـ.

)9)ينظر: حا�صية ابن عابدين 331/3، ال�صرح الكبري 434/4، الإن�صاف 335/7-336، املغني 259/11، جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 49-48/30، 
الفقه الإ�صالمي واأدلته 785/5.

)10) ينظر: الختيار لتعليل املختار 41/3، الأ�صباه والنظائر 437/1، البحر الرائق 147/14.

)11) ينظر: الفواكه الدواين على ر�صالة ابن اأبي زيد القريواين 1023/3، البيان والتح�صيل439/4، التاج والإكليل ملخت�صر خليل 228/6. 

)12) ينظر: حا�صية اإعانة الطالبني 83/4، اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب403/14، حا�صية اإعانة الطالبني 83/4.

)13) ينظر: الختيار لتعليل املختار 69/5، الأ�صباه والنظائر 374/1.
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ماله،  من  يق�صى  كيف  وبيان  عليه،  دين  اإثبات  اأو  عليه،  ال�صالة  اأو  غ�صله،  اأو  بناته،  بتزويج  اإن�صان  اإلى  يو�صي  كاأن 
ونحوه)14).

وقد ن�س النظام على اأن كاتب العدل يوثق على ل�صان املو�صي قوله: »ويقوم الو�صي بجمع الرتكة وحيازتها وتق�صيمها بني 
الورثة ال�صرعيني في�صلم للبالغ ح�صته« )15).

اإن اإثبات الو�صية من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�صالم، لفظًا ومعنًا)16).
 وكانت الو�صية ُتثبت بال�صهادة والكتابة))1) قال تعالى: ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ))1)  .

وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: "ما حق امرئ م�صلم له �صيء يو�صي فيه، يبيت فيه ليلتني اإل وو�صيته مكتوبة عنده"))1).
حيث جاء عن الفقهاء قولهم: الو�صية هي ما اأوجبه الإن�صان يف ماله، بعد موته اأو يف مر�س موته، والو�صية بهذا املعنى 
هي املحكوم عليها باأنها م�ستحبة، غري واجبة، وهي م�سروعة عند املوت ليتدارك الإن�سان ما فرط منه يف حال حياته، وتثبت 

بال�صهادة)21).
كم ورد عنهم قولهم: الو�صية: عقد يوجب حقًا يف ثلث مال عاقده، يلزم مبوته، وهي اأي الو�صية مندوبة ومن خ�صائ�س 
الت�صرف، وتلزم  بها و�صل ما بعد املوت مبا قبله يف نفوذ  اأو�صى  ملا  املو�صي  للمعاد، كاأن  واأهبة  للزاد،  الأمة، تكثريًا  هذه 

بال�صهادة عند احلاكم)21).
وجاء اأي�صًا عنهم: الو�صية: الأمر بالت�صرف بعد املوت، كاأن يو�صي اإلى اإن�صان، بتزويج بناته، اأو غ�صله، اأو ال�صالة عليه، 
اإمامًا، اأو الكالم على �صغار اأولده، اأو تفرقه ثلثه، ونحوه، الو�صية من البالغ الر�صيد، ومن ال�صبي العاقل، وال�صفيه باملال، 
اأن يكتب  اإقرار ورثته، �صحت، وي�صتحب  اأو  اإن�صان بخطه الثابت، ببينة،  ومن الأخر�س باإ�صارة مفهومة، واإن وجدت و�صية 

و�صيته وي�صهد عليها)22).
فتبني من ذلك اأن اإثبات الو�صية م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ولزال ي�صتعمل كما كان.

اإثبات ق�صمة: 
وهي اإعطاء كل وارث ما ي�صتحقه �صرعًا، من مال مورثه، وتثبيت ذلك ب�صك)23).

)14)  ينظر: مطالب اأويل النهى 102/13، ك�صاف القناع 335/4. 

)15) ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 12/32/ت يف1403/3/12هـ.  

)16)  ينظر: البحر الرائق 6/18، 91/24، الدر املختار 484/5، املدونة الكربى 329/4، الذخرية 125/10، الأم 48/7، حا�صية اإعانة الطالبني 235/2، مطالب 
اأويل النهى 441/4، ال�صرح الكبري 301/6.

)17) ينظر: تكملة فتح القدير والعناية 511/8، والفتاوى الهندية 347/2، ورد املحتار 443/3.  

)18) �صورة املائدة اآية:106.  

)19)  اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب الو�صايا رقمه 2738، واأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الو�صايا رقمه 4294، وغريهما. 

)20) ينظر: ال�صباه والنظائر 99،255/1، البحر الرائق 6/18، 91/24، اجلامع ال�صغري و�صرحه النافع الكبري 530/1، اجلوهرة املنرية 192/6، الدر املختار 
 .484/5

)21) ينظر: حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري 492/10، الذخرية 125/10، البهجة يف �صرح التحفة511/2، املدونة الكربى 329/4.

)22) ينظر: مطالب اأويل النهى 441/4، ال�صرح الكبري 301/6، املحرر 376/1، املغني 194/1.

)23) ينظر: رد املحتار على الدرر املختار 563/10، بلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك 377/4، عقد اجلواهر الثمينة 2507/3، احلاوي  الكبري 143/8، ك�صاف 
القناع 448/4، التحقيقات املر�صية يف املباحث الفر�صية �ض203-191.
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فالق�صمة هي الثمرة املق�صود من علم الفرائ�س، والنتيجة التي يطلبها دار�س علم الفرائ�س، وهي الإي�صال لكل وارث 
ما يخ�صه مما خلفه مورثه بعد معرفته بهذا ال�صتحقاق. وهي نوعان من حيث الإثبات:

النوع الأول: ق�صمة ترا�س: وهي ق�صمة لي�س فيها بني الورثة نزاع، ولي�س فيهم قا�صر، �صواًء كانت الرتكة اأر�صًا زراعية، 
اأو �صكنية، ويكون اإثباتها من اخت�صا�س كاتب العدل.

اأو كان  اأ�صخا�س غري جائزي الت�صرف)24)،  اأو  النوع الثاين: ق�صمة اإجبار: وهي ق�صمة يوجد فيها بني الورثة ق�صار، 
هناك نزاع بني م�صتحقي الرتكة، اأو فيها وقف، اأو و�صية، ويكون اإثباتها من اخت�صا�س املحاكم العامة)25).

فالق�صمة بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي كانت عند الفقهاء، لفظًا ومعنًا.
فقد ورد عنهم قولهم: اإذا ح�صر الورثة اإلى القا�صي فطلبوا الق�صمة وبينهم وارث غائب اأو �صغري، والرتكة عقار، فال 
تق�صم بينهم باإقرارهم حتى يقيموا بينة على املوت، واملواريث، وينبغي للقا�صي اأن ين�صب قا�صمًا عدًل ماأمونًا عاملًا بالق�صمة؛ 
لأنه ل قدرة له على العمل اإل بالعلم به، ول اعتماد على قوله اإل بالعدالة، ول وثوق اإلى فعله اإل بالأمانة؛ ولأنه يحكم عليهم 

بفعله فاأ�صبه القا�صي، فينبغي اأن يكون بهذه ال�صفات، لأن فعله يقطع املنازعة كالق�صاء)26).
كما ورد عنهم: اإن ق�صمة الرتكة بني الورثة، هي الثمرة املق�صودة من علم الفرائ�س، وهو حق ثبت مل�صتحق بعد موت 
من كان له بقرابة، اأو ما يف معناها كالنكاح، فاإذا مات رجل ف�صهد على موته امراأتان ورجل، فاإن مل تكن له و�صية، ولي�س 

اإل ق�صمة الرتكة ف�صهادتهن جائزة))2).
كما ورد عنهم: والق�سمة نوعان، ق�سمة ترا�ض وهي: فيما ل ينق�سم ال ب�سرر، و�سرط لها ر�سا كل ال�سركاء، مثل ق�سمة 

الدور، فاإذا طلب اأحدهما ق�صمة بع�صها يف بع�س، مل يجرب الآخر؛ لأن كل منهما منفرد، ويق�صد بال�صكن.
الثاين ق�صمة اإجبار وهي ما ل �صرر فيها، ل عليهما ول على اأحدهما،  فيجرب �صريك او وليه عليها، كاأر�س وا�صعة، 
�صواء كانت مت�صاوية الأجزاء اأول، فاإذا طلب اأحدهما الق�صمة فيها واأبى الآخر اأجرب، ويق�صم احلاكم واأذنه يرفع النزاع))2).
 وقد بني الفقهاء يف كتب الفرائ�س طريقة الق�صمة احل�صابية، ومقدار كل وارث، وكيفية اإي�صال ما لكل وارث ما يخ�صه، 

مما خلفه مورثه بعد موته، واأن ذلك مب�سوط يف كتب الفرائ�ض))2).
فتبني من ذلك اأن اإثبات الق�صمة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

وكالة الأخر�س: 
و هي ثبوت توكيل)31)  من هو معقود الل�صان عن الكالم، بوا�صطة التعريف به، من قبل عدلني عارفني لإ�صارته، مرتجمني 

)24) غري جائز الت�صرف مثل ال�صفيه الذي ل يح�صن الت�صرف يف ماله، ينظر: مقايي�ض اللغة 111/2.  

)25) ينظر: نظام املرافعات ال�صرعية ال�صعودي املادة )32) الفقرة )6)، تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/14 يف 1412/10/23هـ.  

)26) ينظر: الختيار لتعليل املختار 77/2، البحر الرائق 308/17، اللباب يف �صرح الكتاب 386/1، البحر الرائق �صرح كنز الدقائق 208/17.   

)27) ينظر: البهجة يف �صرح التحفة  85/1، 694/2، 85/1، الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�صافعي 126/5، �صرح البهجة الوردية 88/18. 

)28) ينظر: الإقناع 411/4، خ�صر املخت�صرات 264/1، الإن�صاف 249/11.

)29) ينظر: رد املحتار على الدرر املختار 563/10، بلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك 377/4، عقد اجلواهر الثمينة 2507/3، احلاوي الكبري 143/8، ك�صاف 
القناع 448/4، التحقيقات املر�صية يف املباحث الفر�صية �ض191-203، الفرائ�ض د. الالحم �ض233.

)30) الوكالة يف اللغة: التفوي�ض، وهي: اإقامة الإن�صان غريه مقام نف�صه فيما يقبل الإنابة. ينظر: ال�صحاح 293/2،املعجم الو�صيط 1055/2، معجم لغة 
الفقهاء 509/1.  
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ملا يبديه من اإ�صارة)31). فاإن كان كاتبًا فاإنه ُيعمد اإلى معرفة حاجته، واإقراره، وت�صرفه، عن طريقها)32).
اإذا كان الإقرار بالوكالة �صادرًا من املقر بالإ�صارة، فاإن ذلك من اخت�صا�س  اأنه  وقد جاء يف النظام ما ين�س على 

املحاكم؛ حيث الإ�صارة يحتاج الأمر فيها اإلى اإثبات اأنها تعني التوكيل ونحوه، والإثبات من اخت�صا�س املحاكم)33).
اإن وكالة الأخر�س من امل�صطلحات التي كانت معروفة عند الفقهاء، لفظًا ومعنًا.  حيث اتفق الفقهاء على اأن الإيجاب 

يف عقد الوكالة يتحقق باخلط، اأو الكتابة الدالة على ذلك، لأن الكتابة فعل يدل على املعنى)34).
وقد ورد عنهم قولهم: الوكالة: تفوي�س اأمر اإلى الغري، والعتماد عليه، والوثق براأيه ليت�صرف له الت�صرف الأح�صن، 
والإ�صارة تقوم مقام العبارة اإذا �صارت معهودة وذلك يف الأخر�س اإذا كان اإمياء الأخر�س، وكتابته، كالبيان، وهو النطق 
من  ذلك  غري  اإلــى  و�ــصــراوؤه،  وبيعه،  وعتقه،  وطالقه،  نكاحه  يجوز  حتى  والكتابة،  بالإ�صارة،  الأحكام  تلزمه  بالل�صان، 

الأحكام)35).
كما ورد عنهم قوله: الوكالة: نيابة ذي حق غري ذي اإمرة ول عبادة لغريه فيه غري م�صروطة مبوته، ل بد اأن ي�صمن املوثق 
يف ر�صم الوكالة اأن املوكل اأ�صهدهما بها، والوكالة ل تخت�س بال�صيغة الدالة بقول، اأو فعل، واإمنا احلكم يف ذلك للعرف، 

والعادة، ول بد مع ال�صيغة من القبول، ويدخل يف قوله مبا يدل عرفًا الإ�صارة من الأخر�س)36).
واأي�صًا: الوكالة: تفوي�س �صخ�س اأمره اإلى اآخر، وي�صمل اللفظ والكتابة واإ�صارة الأخر�س))3).

واأي�صًا قولهم: الوكالة: هي ا�صتنابة جائز الت�صرف، مثله فيما تدخله النيابة، وت�صح بكل قول يدل على الأذن: كوكلتك، 
اأو فو�صت اإليك، اأو اأذنت لك فيه، اأو بعه، اأو اأعتقه، اأو كاتبه، ونحوه، وكل قول اأو فعل من الوكيل يدل على القبول، ولو مل يعلم 
بها املوكل، وي�صح قبولها على الفور والرتاخي، ل يكتفي باإ�صارة الناطق، واإمنا اكتفى باإ�صارة الأخر�س، يف اأحكامه املخت�صة 

به، لل�صرورة، اإل اإذا اأداها الأخر�س بخطه فتقبل، لأن الوكالة ت�صح بكل قول اأو فعل يدل عليها))3).
 فلو اأر�صل اأحد لآخر غائب، كتابًا معنونًا ومر�صومًا بتوكيله اإياه، باأمر ما، وقبل الآخر الوكالة ، انعقدت))3).

فالفقهاء ذهبوا اإلى اأن اإ�صارة الأخر�س املفهومة معتربة، وقائمة مقام العبارة يف حتقق اإيجاب الوكالة بها)41).
فتبني من ذلك اأن وكالة الأخر�س م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل كما كان.

)31) مل اأقف على مفهوم وكالة الأخر�ض من قبل اأحد، فعرفته بناء على معنى الأخر�ض يف اللغة ينظر: معجم لغة الفقهاء 509/1.، مقايي�ض اللغة 284/1، 
والإجراءات املتبعة لوكالة الأخر�ض ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/135 يف 1410/8/23هـ.  

)32) ينظر: رد املحتار على الدرر املختار 425/3، مغني املحتاج 212،213/2، منتهى الإرادات 12/3، الطرق احلكمية �ض207. 

)33) ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/135 يف 1410/8/23هـ. 

)34) ينظر: درر احلكام �صرح جملة الأحكام 527/3، ال�صرح ال�صغري 505/3، مغني املحتاج 223/2، مطالب اأويل النهى 429/3، رو�صة الطالبني 300/4. 

)35) ينظر: الختيار لتعليل املختار 167/2، البحر الرائق �صرح كنز الدقائق 438/24، تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق 318/18.   

)36) ينظر: البهجة يف �صرح التحفة 319/1، التاج والإكليل ملخت�صر خليل 340/8، �صرح خمت�صر خليل للخر�صي 59/18، منح اجلليل 359/13، مواهب 
اجلليل 175/7. 

)37) ينظر: اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب243/10،  162/10، حا�صية اإعانة الطالبني 187/3.  

)38) ينظر: ك�صاف القناع 416/6، الإقناع 232/2، اأخ�صر املخت�صرات 131/1.  

)39) ينظر: درر احلكام �صرح جملة الأحكام 527/3، ال�صرح ال�صغري 505/3، مغني املحتاج 223/2، مطالب اأويل النهى 429/3، رو�صة الطالبني 300/4 .  

)40) ينظر: الأ�صباه والنظائر لبن جنيم �ض 343، ومواهب اجلليل 5 / 190، رو�صة الطالبني 8 / 39، اإعانة الطالبني 3 / 87 .  


