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دراسة وحتقيق :د /حممد بن عبدربه املورقي
ملخص البحث
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد
صلــى هللا عليــه وســلم وعلــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه أمجعــن ،وبعــد:
فــإن القضــاء بــن النــاس مقــام عظيــم ،وعمــل جليــل ملــا لألمــة فيــه مــن املصــاحل واملنافــع،
فهــو ســبيل حتقيــق العــدل ،وإقامــة احلــق ،وإنصــاف املظلــوم وهــو احلصــن حلفــظ أحــكام الشــرع
الش ـريف وأعالمــه وحــدوده ،وامللجــأ عنــد اختصــام اخلالئــق لدفــع تظاملهــم وتواثبهــم ،لذلــك
اجتهــد الفقهــاء –رمحهــم هللا– يف بيــان أحكامــه ،وتقريــر أصولــه ،وحتريــر فصولــه ،وذلــك مــن
خــال تصنيــف الكتــب ،وتدويــن اآلاثر ،وأتليــف الرســائل ،وهــذه الرســالة والــي هــي حمــل
الدراســة والتحقيــق لإلمــام ابــن جنيــم رمحــه هللا هــي منــوذج لذلــك ،فقــد جــاءت مفــردة يف ابهبــا،
ومبتكــرة يف مضموهنــا ،حيــث أفــرد ابلبحــث مســألة مــن مســائل القضــاء وهــي التناقــض يف
الدعــوى يف رســالة فأفــاد فيهــا وأجــاد.
وأمهيــة هــذه الرســالة تكمــن يف أن التناقــض يف الدعــوى إذا حتقــق حبيــث يســتحيل اجلمــع
يف الصــدق بــن الــكالم الســابق والالحــق فإنــه يعـ ّد مانعـاً مــن مســاع الدعــوى القضائيــة ومــع أن
التناقــض يف الدعــوى ذكــره وأشــار إليــه معظــم فقهــاء املذاهــب ،إال أن احلنفيــة هــم أكثــر مــن
فصلــه ووضــع لــه قواعــد وأصــوالً ،وذكــر لــه صــوراً تطبيقيــة خمتلفــة.
ّ
لقــد جعــل اإلمــام ابــن جنيــم –رمحــه هللا– رســالته مرتبــة علــى أبـواب فقهيــة ليســهل الرجــوع
إليهــا عنــد وقــوع احلادثــة أو النازلــة أمــام القاضــي ،وجعــل حتــت كل ابب فقهــي مجلــة مــن األمثلــة
مث بـ َّـن احلكــم القضائــي فيهــا.
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Abstract
Settling disputes through judiciary between people has
a great place and position, it is great work for its interests
and benefits for the nation. The judiciary is a way to achieve
justice for the oppressed as well as establishing right among
people. It is the fortress to preserve the provisions of
Sharia and its limits and the refuge which people resort to
in order to settle grievances, so the scholars of jurisprudence
exerted great efforts to clarify its provisions and to report it
s principles as well as concluding its chapters through writing
books and essays.
This Essay, which is the subject of study for Imam
Ibn Nujaim is a model for that. The Essay is innovated in
its content, where the author devoted a question of the
judiciary research which is a contradiction and discrepancy
in the case the importance of this Essay is that If the
discrepancy is found in the case, this shall be deemed to
prevent the hearing of the lawsuit.
Imam Ibn Nujaim has divided his scientific Essay into
jurisprudential chapters for easy reference when a legal
case comes before the judge and he put some examples
under every jurisprudential chapter as well as clarifying the
judiciary ruling of them.
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املقدمة

ِ
الصــاةُ
احلمـ ُـد هلل الــذي أعلَــى معــامل العلــم و ْ
أظهـ َـر شــعائر الشــرع و ْ
أح َك َامــهُ ،و َ
أعالََمــهُ ،و َ
والســام علــى َإمـ ِـام العلمــاء والقضــاة واملفتــن ،واملبعــوث رمح ـةً للعاملــن نبينــا حممــد صلــى هللا
عليه وســلم ،وعلى آله وأزواجه ،وأصحابه ومن ســار على هديه وعمل بســنته إىل يوم الدين،
أمــا بعــد:
فــإن االشــتغال بعلــوم الش ـريعة اإلســامية تعلم ـاً وتعليم ـاً ،يعــد مــن أفضــل الطاعــات،
وأجــل الق ـرابت ،وأمســى الغــاايت ،وخــر مــا صرفــت فيــه وإليــه األوقــات ،ومــن أشــرف علــوم
الش ـريعة قــدراً ،وأمساهــا فخ ـراً ،وأعظمهــا أج ـراً ،علــم القضــاء فــكان االعتنــاء بتقريــر أصولــه
ودونـوا اآلاثر،
وحتريــر فصولــه حمــل اعتنــاء العلمــاء وتدقيــق الفقهــاء ،فصنفـوا يف ذلــك الكتــبّ ،
وألف ـوا الرســائل واملختص ـرات أتصي ـاً ألحكامــه ،وتفريع ـاً ملســائله.
وهــذه املخطوطــة الــي هــي حمــل التحقيــق والدراســة للفقيــه ابــن جنيــم منــوذج لذلــك فقــد
جــاءت ج ـواابً لس ـؤال عــن التعــارض يف الدعــوى يف جملــس القضــاء فأفــاد الفقيــه وأجــاد،
فكانــت هــذه الرســالة املخطوطــة جديــرة ابلتحقيــق واإلخ ـراج حــى يســتفاد منهــا ،وتصبــح
مرجع ـاً للقضــاة وغريهــم.
وقد مت تقسيم البحث إىل قسمني:
القسم األول :الدراسة ،وقد اشتمل على ثالثة مباحث هي كالتايل:
املبحث األول :معامل من حياة ابن جنيم.
املبحث الثاين :يف تعريف التناقض يف الدعوى لغةً واصطالحاً.
املبحث الثالث :التعريف ابملخطوط ودراسته.
ومعلق عليه.
حمقق ٌ
القسم الثاين :النص ٌ

وختامـاً أمحــد هللا العلـ ّـي القديــر علــى منّــه وإحســانه وتوفيقــه علــى إمتــام هــذا البحــث وهبــذه
الصــورة ،وأســأله ســبحانه تعــاىل أن يتقبلــه مــي وأن جيعلــه خالصـاً لوجهــه الكــرمي.
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القسم األول :الدراسة

املبحث األول :معامل من حياة ابن نـجيم
املطلب األول :حياته الشخصية

هــو العالمــة الفقيــه الشــيخ :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن بكــر
الشــهري اببــن جنيــم اســم بعــض أجــداده ،احلنفــي املصــري ،ولــد ابلقاهــرة عــام (926هــ) ونشــأ
فيهــا ،وأخــذ العلــم عــن علمائهــا يف كل املعــارف والفنــون ،وأصبــح شــيخ احلنفيــة يف مصــر،
وتفقــه عليــه خلــق كثــر ،وانتفــع بــه النــاس ،وأجــازه الكثــر مــن علمــاء عصــره ابإلفتــاء والتدريــس،
وكان الفقــه احلنفــي أعظــم اهتماماتــه العلميــة درسـاً وإفتــاءً وأتليفـاً.
وقــد عــاش ونشــأ وتـُـويف –رمحــه هللا– يف ظــل اخلالفــة اإلســامية العثمانيــة والــي ضمــت
مصــر إليهــا عــام 923هــ.
تــويف رمحــه هللا صبــاح يــوم األربعــاء لثمــان خلــون مــن رجــب عــام (970هــ) ودفــن يف
القاهــرة(.)١
كان رمحــه هللا تعــاىل عامل ـاً عام ـاً بعلمــه ،آاته هللا أخــاق الصاحلــن واألتقيــاء ،مدحــه
الفهامــة ،وحيــد دهــره،
مجيــع مــن ترجــم لــه فقال ـوا عنــه“ :هــو اإلمــام العــامل ،العالَّمــة ،البحــرَّ ،
()٢
وفريــد عصــره ،كان عمــدة العلمــاء العاملــن ،وقــدوة الفضــاء املاهريــن ،احملققــن واملفتــن” .

املطلب الثاين :شيوخه وتالميذه
الفرع األول :شيوخه
أخــذ ابــن جنيــم العلــوم عــن مجاعــة مــن العلمــاء منهــم العالمــة قاســم بــن قطلوبغــا صاحــب
الرتاجم ،والشــيخ شــرف الدين البلقيين ،وشــهاب الدين الشــليب ،والشــيخ أيب الفيض الســلمي،
والربهــان الكركــي(.)٣
الفرع الثاين :تالميذه
أخــذ العلــم عــن اإلمــام ابــن جنيــم خلــق كثــر منهــم :أخــوه العالمــة عمــر صاحــب النهــر
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الفائــق ،والعالمــة حممــد الغــزي التمراتشــي صاحــب املنــح ،والشــيخ حممــد العلمــي ،والشــيخ
عبدالغفــار مفــي القــدس(.)٤

املطلب الثالث :مؤلفات ابن جنيم
تــرك الشــيخ ابــن جنيــم ثــروة مباركــة مــن الكتــب والرســائل والفتــاوى يف فقــه احلنفيــة مــن
أمههــا (وهــو املطبــوع) مــا يلــي:
 -١البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ،وهــو أكــر مؤلفاتــه وأكثرهــا نفع ـاً ،وقــد وصــل فيــه إىل
ال ّدعــاوى والبينــات(.)٥
 -٢األشباه والنظائر ،وهو مطبوع ومتداول(.)٦

 -٣فتح الغفار يف شرح املنار أو مشكاة األنوار يف أصول املنار ،وهو كتاب مطبوع(.)٧
 -٤الفوائــد الزينيــة يف مذهــب احلنفيــة :وهــو كتــاب حيتــوي علــى مئتــن ومخــس وعشـرين فائــدة،
وهــو مطبــوع ومتــداول(.)٨
 -٥الرســائل الزينيــة وهــي عبــارة عــن أســئلة وردت إليــه فأجــاب عنهــا يف رســائل ،وهــي مطبوعــة
ومتداولة(.)٩
 -٦الفتاوى الزينية وهي فتاوى يف أبواب فقهية متفرقة ،وهي مطبوعة ومتداولة(.)١٠
وغري ذلك من الرسائل والفتاوى املخطوطة أو املفقودة.
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املبحث الثاين :يف تعريف التناقض يف الدعوى

املطلب األول :تعريف التناقض يف اللغة ويف االصطالح

الفرع األول :تعريف التناقض يف اللغة
النقض يف اللغة :إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء ،وأييت بعدة معان منها:
1.1اهلدم ،يقال :نقض البناء ،أي هدمه.
2.2ملخالفة ،يقال :انقضه يف الشيء مناقضة :أي خالفه.
3.3ضد اإلبرام ،يقال :نقض العقد ،أي أفسد ما أبرمه(.)١١

الفرع الثاين :تعريف التناقض يف الدعوى يف االصطالح
التناقض يف الدعوى اصطالحاً يراد به ،كالم يصدر عن اخلصمني أو ما يقوم مقامهما،
أمام القاضي يف جملس القضاء ،يُنايف ذلك الكالم أمراً صدر عنهما سابقاً(.)١٢
أو مبعىن آخر :أن أييت املدعي أو املدعى عليه مبا ينايف ما سبق منه(.)١٣
وعرفه ابن جنيم بقوله :أن ال يسبق منه (املدعى) ما يناقض دعواه(.)١٤
والتعريــف األقــرب ملفهــوم التناقــض يف الدعــوى القضائيــة هــو( :أن يســبق مــن املدعــي أو
املدعــى عليــه ،أمــام القاضــي مــا يعــارض دعـواه ،حبيــث يســتحيل اجلمــع يف الصــدق بــن الــكالم
الســابق والالحــق).
وهــذا التعريــف يشــمل أنـواع التناقــض الــي ميكــن أن تصــدر عــن اخلصمــن ،كمــا يالحــظ
أن التعريــف ذكــر أن التناقــض يكــون يف الــكالم ألن األصــل يف الدعــوى القضائيــة أهنــا قــول أو
مــا يقــوم مقامــه ،كمــا بـ ّـن التعريــف أن التناقــض يكــون أمــام القاضــي انظــر الدعــوى.
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املطلب الثاين :تعريف الدعوى القضائية
الدعــوى أمــام القضــاء يف طبيعتهــا هــي تصــرف يــدل علــى املطالبــة ،وهــذا التصــرف قــد
يكــون قوليـاً وهــو األصــل وقــد يكــون غــر ذلــك إمــا بواســطة الكتابــة أو اإلشــارة أو حنــو ذلــك،
لذلــك فــإن أدق تعريــف للدعــوى القضائيــة هــو :قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه يف جملــس
القضــاء ،يقصــد بــه إنســان طلــب حــق لــه ،أو ملــن ميثلــه ،أو محايتــه(.)١٥
ـويل وجيــوز أن
وهــذا التعريــف للدعــوى القضائيــة بـ ّـن طبيعــة الدعــوى وكوهنــا تصــرف قـ ّ
يكــون بواســطة الكتابــة أو اإلشــارة عنــد عــدم القــدرة علــى اللفــظ أو الكتابــة ،كمــا أن هــذا
التعريــف يـَُقيَّــد ابلدعــوى مبجلــس القضــاء ،ويدخــل فيــه مجيــع أنـواع الدعــاوى املعتــرة عنــد أهــل
العلــم(.)١٦

املطلب الثالث :أنواع التناقض يف الدعوى القضائية
ذهــب معظــم الفقهــاء إىل أنــه يشــرط يف الدعــوى القضائيــة لكــي تكــون مســموعة :أن
تكــون خاليــة مــن التناقــض( ،)١٧والتناقــض يف الدعــوى القضائيــة ينقســم بنــاءً علــى مــن يصــدر
منــه إىل ثالثــة أنـواع:
 -١التناقــض الــذي يصــدر عــن املدعــي ،ومثــال ذلــك :لــو أقــر شــخص أبنــه كان مســتأجراً داراً
مث ّادعــى أهنــا ُم ْل ِكــه ،ال تســمع دعـواه للتناقــض(.)١٨
 -٢التناقــض الــذي يصــدر عــن املدعــى عليــه ،ومثــال ذلــك :إذا ّادعــت امـرأة علــى ورثــة زوجهــا
مورثهــم ،فربهنــت علــى صحــة النــكاح ،فدفعـوا دعواهــا أبهنــا كانــت
املهــر ،فأنكــروا نكاحهــا مــن ّ
أبـرأت أابهــم يف حياتــه ،ال يقبــل دفعهــم ابإلبـراء ،ألهنــم تناقضـوا مــع قوهلــم األول عــدم صحــة
النكاح(.)١٩
 -٣تناقــض بــن دعــوى امل ّدعــي والبيّنــة الــي أحضرهــا ،ومثــال ذلــك :لــو ذكــر املدعــى ســبباً
لدع ـواه ،وذكــر الشــاهد ســبباً غــره ،فــا تقبــل دع ـواه للتناقــض.
أو قــد يكــون التناقــض يف ذات البيّنــة ،حبيــث حيــدث التناقــض يف أق ـو ِال الشــهود مــع
بعضهــا البعــض(.)٢٠
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املبحث الثالث:التعريف ابملخطوطة ودراستها

املطلب األول :اسم الرسالة ونسبتها إىل مؤلفها

اســم الرســالة هــي( :التناقــض يف الدعــوى) ،وقــد أشــار إليهــا ابــن جنيــم ونســبها إىل نفســه
يف أول املخطــوط حيــث قــال( :فهــذه رســالة يف التناقــض يف الدعــوى ،مجعتهــا مــن كتــب
الفتــاوى اجملموعــة عنــدي)(.)٢١
ويضــاف إىل ذلــك أن كل مــن ترجــم البــن جنيــم وأورد مصنفاتــه ذكــر منهــا الرســائل الزينيــة
وهــذه الرســالة (حمــل الدراســة والتحقيــق) هــي مــن ضمــن جممــوع هــذه الرســائل(.)٢٢

املطلب الثاين :مصادر الرسالة
ضمنهــا رســالته علــى
اعتمــد العالمــة ابــن جنيــم يف نقــل وحتريــر املســائل الفقهيــة والــي َّ
مصــادر فقهيــة متعــددة ،وأصيلــة يف املذهــب احلنفــي ،منهــا مــا أشــار إليــه صراحـةً ،ومنهــا مــا مل
يشــر إليــه وأهــم هــذه املصــادر الــي أشــار إليهــا صراحــة هــي:
 -١كتاب األصل– أتليف حممد بن احلسن الشيباين.
 -٢الفتاوى اخلانية– أتليف القاضي فخر الدين أيب احملاسن املعروف بقاضيخان.
 -٣الفتــاوى البزازيــة أو اجلامــع الوجيــز ،أتليــف العالمــة حممــد بــن حممــد بــن شــهاب الشــهري
ابلبزازي.
 -٤جامع الفصولني :أتليف القاضي حممود بن إسرائيل املشهور اببن قاضي مساونه.
 -٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق :أتليف زين الدين بن جنيم.
 -٦شرح أدب القضاء للعالمة عمر بن عبدالعزيز بن مازه.
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املطلب الثالث :منهج العالمة ابن جنيم يف رسالته
مل يذكــر املؤلــف –رمحــه هللا– منهجـاً معينـاً لــه يف هــذه الرســالة ولكــن ميكــن معرفــة املعــامل
الرئيســية ملنهــج ابــن جنيــم يف رســالته مــن خــال النقــاط التاليــة:
 -١ســلك ابــن جنيــم يف رســالته منهج ـاً فقهي ـاً معين ـاً وحمصــوراً يف مذهبــه وهــو املذهــب
احلنفــي ،ومل يتطــرق مطلق ـاً لــآراء الفقهيــة املذهبيــة األخــرى مطلق ـاً.
قســم الرســالة علــى أب ـواب فقهيــة
 -٢اعتــى بتقســيم رســالته تقســيماً فقهي ـاً متقن ـاً حيــث ّ
وذكــر حتــت كل ابب مســائل فقهيــة متعلقــة فيــه.
 -٣حييل إىل كتب املذهب غالباً ابملعىن وهذا دليل على سعة اطالعه ودرايته ابملذهب.

 -٤يشــر إىل اخلــاف يف بعــض املســائل يف املذهــب ،ومــن ذلــك قولــه( :أنكــر مث ادعــى
إيفــاء الثمــن أو اإلبـراء فقــوالن) ،وكذلــك قولــه( :ادعــى داراً علــى رجــل ،مث ظهــر أهنــا يف يــد
غــره ،فادعــى عليــه ففيــه قــوالن).
يرجــح يف مســائل اخلــاف إال يف موطــن واحــد ،حيــث قــال( :اســتأجر عين ـاً ،مث
 -٥مل ّ
ادعاهــا م ـرااثً ،تقبــل علــى األصــح).
 -٦اســتخدم بعــض املصطلحــات اخلاصــة ابملذهــب احلنفــي مثــل :األصــح ،عنــده ،عندمهــا
وحنــو ذلــك.
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املطلب الرابع :بيان نسخ املخطوطة ووصفها
تيسر يل بفضل هللا الوقوف على نسختني خطيتني للرسالة وهي على النحو التايل:
 -١بياانت النسخة األوىل :رمزها( :ح):
وهــي نســخة ضمــن جمموعــة رســائل ،رقمهــا ( )3995فهــرس اجملموعــة ( ،)63ورقــم
الرسالة ( ،)38من ( )250–244وعدد أوراقها ( 7ورقات) ،وهي موجودة يف مكتبة
احلــرم املكــي.
 -٢بياانت النسخة الثانية ،ورمزها( :م):
نسخة دار الكتب املصرية ،رقم ( ،)18ميكروفيلم رقم ( ،)3500وعدد ورقاهتا ( 6ورقات).
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املطلب اخلامس :منهج التحقيق
إن املنهج الذي سرت عليه يف حتقيق هذه الرسالة كان على ضوء املالمح التالية:
 -١اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة على نسختني ،ومل أعتمد على نسخة معيّنة بل سلكت
طريقة النص املختار دون التزام بنسخة أم ،وذلك لعدم وجود ما ميكن أن يكون كذلك.
 -٢قمت بنسخ النص مراعياً يف ذلك القواعد اإلمالئية احلديثة ،وقابلت بني النسخ.
 -٣اثبت فروق النسخ وذلك بكتابتها يف اهلامش.
 -٤رمزت لكل نسخة برمز مييزها كالتايل:
•رمزت لنسخة مكتبة احلرم ابلرمز( :ح).
•رمزت لنسخة دار الكتب املصرية ابلرمز( :م).
 -٥أبرزت عناوين الفصول بتكبريها وتسويدها وجعلها برأس كل صفحة.
 -٦اقتصــرت يف بيــان معــى األلفــاظ الفقهيــة علــى املعــى االصطالحــي فقــط حــى ال أثقــل
يف اهلوامــش.
 -٧شرحت األلفاظ الغامضة الواردة يف املخطوطة.
 -٨وثقت النقول واألقوال الفقهية اليت نقلها املؤلف من املصادر األصلية للمذهب.
عرفت ابألعالم الفقهاء الذين ورد ذكرهم يف الرسالة.
َّ -٩
عرفت ابلكتب الفقهية اليت ذكرها املؤلف.
َّ -١٠
وبعــد فاحلمــد هلل أوالً وآخـراً ،والشــكر لــه ظاهـراً وابطنـاً ،مـ َّـن علينــا وأفضــل ،وأحســن إلينــا
وأمجــل ،فلــه احلمــد محــداًكثـراً طيبـاً مبــاركاً فيــه.
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صورة من
النسخة(ح)

صورة من
النسخة(م)
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رسالة يف :التناقض يف الدعوى

القسم الثاين :التحقيق
النص احملقق:

رسالة (يف التناقض)( )٢٣يف الدعوى ،وهي الثامنة والثالثون

()٢٤

(يف الدعوى املرتبة على أبواب الفقه)

()٢٥

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وسالم على عباده الذين اصطفى ،وبعد:
فهــذه رســالة (يف)( )٢٦التناقــض يف الدعــوى مجعتهــا مــن ُكتــب الفتــاوى عنــدي ،وقــد
جعلتهــا أبـوااب ليســهل الرجــوع إليهــا عنــد وقــوع احلادثــة( ،)٢٧وقــد بينــت يف شــرح الكنــز( )٢٨يف
ابب االســتحقاق حــده اصطالحــا ،ولغــة( )٢٩مــع بيــان مســائل منــه( ،)٣٠ويف مســائل شــى مــن
كتــاب القضــاء( )٣١بعــض مســائله( )٣٢فأقــول مســتعينا ابهلل عزوجــل وعليــه املتــكل:

ابب :البيع( )٣٣ودعوى امللك

()٣٤

أنكر البيع( )٣٥مث ادعى الرباءة( )٣٦من العيب مل تُقبل( ،)٣٧خالفا عن أيب يوسف(.)٣٩()٣٨
أنكره مث أدعى اإلقالة( )٤٠تُسمع ،أنكره مث أدعى رده بعيب تُسمع(.)٤١
ادعى شراءً ،مث إراث( )٤٢تُسمع ،وبعكسه ال(.)٤٣
ادعى شراءً ،مث هبة( )٤٤تُسمع(.)٤٥

أنكر مث أدعى إيفاء الثمن أو اإلبراء( )٤٦فقوالن(.)٤٧

ادعــى أهنــا لــه ،مث (أدعــى)( )٤٨أهنــا َوقــف( )٤٩عليــه تُســمع ،كمــا لــو ادعاهــا( )٥٠لنفســه ،مث
لغــره ،وبعكســه فيهــا ال(.)٥١
ادعى األب أن بيعه لولده ابلغنب الفاحش( )٥٢تُسمع(.)٥٣
ادعــى امللــك بعــد اإلق ـرار ،أبنــه ال ملــك (لــه)( )٥٤فيــه صرحيــا أو داللــة ،كاال ســتيام(،)٥٥
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واإليداع( ،)٥٦واالستئجار ،ال تُسمع إال إذا َوق َفهُ (به)( )٥٧لغريه ،مث ادعاه لنفسه ال تُسمع(.)٥٨
أنكر البيع ،مث ادعى فسخه(ٍ )٥٩
سمع(.)٦٠
بسبَب ،تُ َ
َ

ادعى (داراً)( )٦١على رجل ،مث ظهر أهنا يف يد غريه ،فادعى عليه ،ففيه قوالن(.)٦٢

()٦٤
()٦٣
سمع(.)٦٥
(قال)  :ما اشرتيت منك ،مث ادعى شراء (وكيله) منه تُ َ

()٦٦
سمع إال إذا كان وقت( )٦٧اخلصومة معه فيها(.)٦٨
نفى العني عن نفسه ،مث ادعاها تُ َ

ابب الدين

()٦٩

ادعى ماال مث ش ِرَكة( )٧٠مل تُسمع ،وبعكسه تُسمع(.)٧١
ادعى قيمة( )٧٢عبد استهلكه مث ادعاه وطلب إحضاره( )٧٣تٌقبل ،وعكسه ال(.)٧٤
أقــر أنــه ال حــق لــه قِبَــل فُــان مث ادعــى عليــه( ،وطلــب إحضــاره)( ،)٧٥ال تُســمع إال حبــق
اثبــت حــادث بعــد اإلبـراء(.)٧٦
ادعى مطلقا ،مث بسبب ،تُسمع ال عكسه(.)٧٧
ادعــى أنــه دفــع كــذا ليدفعــه إىل فُــان ،مث ادعــاه علــى آخــر قائــا :إن دعــوى األول كانــت
ظناً ال تُســمع(.)٧٨
ادعى على أحد ماالً( ،)٧٩مث ادعى على آخر( )٨٠تُسمع(.)٨١
وهللا اعلم.

ابب النكاح

()٨٢

ادعــت مهرهــا( )٨٣فأنكــر النــكاح ،مث ادعــى أنــه خالعهــا( )٨٤مبهرهــا تُســمع ،إن قالــت(:)٨٥
َ
()٨٦
“زوجــي أيب يف صغــري” .
ادعــت مهرهــا علــى وارث ،فأنكــر نكاحهــا ،مث ادعــى إبراءهــا لــه يف حياتــه ،إن ادعــى
اإلب ـراء عــن املهــر ال تُســمع(.)٨٧
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طلــب نـِـكاح األمــة مانــع مــن دعــوى متلكهــا ،وطلــب نـِـكاح احلــرة مانــع مــن دعــوى
نكاحهــا (.)٨٨
بعد تُسمع(.)٨٩
أنكر نكاحها ،مث ادعاه زاعماً أنه تزوجها ُ
ادعت م ِ
سمع(.)٩٠
هر املثل مث املسمى تُ ُ
َ َ
وهللا سبحانه أعلم.

ابب الصلح

()٩١

()٩٢
ِ
ـح بعــد الصلـ ِـح
(اد
()٩٣عــى أنــهَ) َ
صاحلــه َعلَــى أَقَــل مــن املُدعــي قَبِلَــهُ أبقــل تُسـ ُ
ـمع ،والصلـ ُ
ابطــل .

وهللا أعلم.

ابب الوديعة

()٩٤

أنكرها مث ادعى الرد أو اهلالك ال تُسمع إن قال“ :ما أودعتين” ،وإال تُسمع(.)٩٥
ـودع مريضـاً مــرض
ادعــى اهلــاك ،أو الــرد مث االســتهالك تُســمع ،ويضمنهــا إال إذا كان املـُ َ
املــوت ،واملالــك وارثــه(.)٩٦
سمع(.)٩٧
أقر ابستهالكها ،مث ادعى اهلالك أو الرد ال تُ َ

ادعى ألفاً مثن كذا ،مث ادعى أهنا وديعة ال تُسمع(.)٩٨

ولو ادعى ألفاً وديعة ،مث ادعى قرضاً ال (تُسمع)( ،)٩٩ألن التناقض فيها ال خيفى مانع(.)١٠٠
ومــن املســائل مــا يف اخلانيــة( )١٠١مــن النــكاح ،لــو قالــت املعتــدة( )١٠٢عــن وفــاة“ :لســت
ـول هلــا ،وان قالــت بعــد أربعــة أشــهر وعشــر:
حبامــل” ،مث قالــت مــن الغــد“ :أان حامــل” ،كان القـ ُ
()١٠٣
“لســت حبامــل” ،مث قالــت“ :أان حامــل” ،ال يُقبَـ ُـل قوهلــا ،إال إن أتيت بولـ ٍـد (ألقــل مــن ســتة)
( )١٠٤أشــهر مــن مــوت زوجهــا فيُقبـ ُـل قوهلــا ،ويبطــل إقرارهــا ابنقضــاء العــدة(.)106()١٠٥
وهللا أعلم ابلصواب.
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ابب الو ِ
صية
ُ َ

()107

()108
سمع(.)109
ادعى أنه أوصى له ابلثلث ،فأنكر الوارث ،مث ادعى الرجوع عنها تُ َ

أقر مبوضع أنه مرياث ،مث ادعى الوصية( )110به البنه الصغري تُسمع(.)111

وهللا أعلم.

الوَكالَة
ُ
ابب َ

()112

ادعــى أنــه ل ُفــان وكلــه ابخلصومــة ،مث ادعــى (أنــه)( )113آلخــر ،وأنــه وكلــه أبنــه ال حــق
ملوكلــه ال تُســمع إال إذا وفــق( )114وقــال(“ :)115اش ـراه منــه” تُسـ َـم ُع( .)116وهللا أعلــم.

ب ِ
رياث
َ ُ
ب امل َ

()117

ادعــى (أنــه)( )118مــوص لــه ابلثلــث ،مث أنــه ابنــه ،مل تُقبــل عنــد حممــد( )119رمحــه هللا للتناقــض،
وقيــل :يعطــى لــه الثلــث ،وقيل :أقلهمــا(.)120
ِ
ـمع،
اقتسـ
ـما ،مث ادعــى َ
أح ُد ُهَــا ملــك شــيء مــن مورثــه ،إن ادعــى يف صغــره تُقبـ ُـل ،وتُسـ ُ
()121
وإال فــا .
()122
قبل على األصح(.)123
استأجر عينا ،مث ادعاها مريااث ،تُ ُ

ادعت الطالق ،فأنكر(مث مات)( ،)124ال متلك املطالبة ابملرياث(.)125

ب الضمان(( )126واإلقرار
َب ُ

)

()128( )127

سم ُع ،ألنه حمل َخ َفاء(.)129
ادعى ثَوابً على إنسان ،مث ادعاه على آخر تُ َ

ويف كفالــة (اخلانيــة)( :)130رجــل َك َفــل عــن رجــل أبلـ ٍ
ـف يدعيــه ،مث أقــام الكفيــل بينــة ،أن
َُ ٌ َ
(األلــف الــي ادعاهــا)( )131علــى املكفــول عنــه ،مثــن مخــر ،مل يُقبــل ذلــك مــن الكفيــل(.)132
“ر ُجـ ٌـل َك َفـ َـل َعــن َر ُجـ ٍـل أبمــره ،مث ادعــى الكفيــل أن األلــف الــي ُهـ َـو
مث قــال( )133بعــده:
َ
كفيــل هبــا قمــار أو( )134مثــن مخــر ،ومــا أشــبه ذلــك ممــا ال يكــون واجب ـاً ،اليُقبــل قولــه”(.)135
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ولــو أقــام البينــة علــى إقـرار املكفــول لــه بذلــك ،واملكفــول لــه جيحــد (ذلــك ال تُقبــل بينتــه)
( ،)136ولــو أراد أن حيلــف الطالــب ال يلتفــت إليــه ،ولــو كان الكفيــل أدى املــال إىل الطالــب،
وأراد أن يرجع على املكفول عنه ،والطالب غائب ،فقال املكفول عنه“ :كان املال فيما زاد،
مثن َميتة وما أشــبه ذلك” (وأراد أن يقيم البينة على الكفيل)( )137ال تُقبل (بينته)( ،)138فيؤمر
أبداء املــال إىل الكفيــل( ،ويقــال لــه“ :اطلــب خصمــك وخاصمــه” أبن حيضــر الطالــب قبــل أن
أيخــذ املــال مــن الكفيــل ،فأقــر الطالــب عنــد القاضــي أن املــال مــن مخــر ومــا اشــبه ذلــك ،بــريء
األصيــل والكفيــل مجيعــا”)( ،)139ولــو أن القاضــي أبـرأ الكفيــل ،مث حضــر املكفــول عنــه فأقــر أن
املــال مــن( )140قــرض ،أو مثــن بيــع ،وصدقــه الطالــب ل ِزَمــه املــال ،وال يصدقــان علــى الكفيــل،
واحلََوالَــة( )141يف هــذا مبنزلــة الكفالــة” انتهــى بلفظــه(.)142
وقولــه :ويقــال له“:اطلــب خصمــك ،وخاصمــه” ،يــدل علــى أن املقــر ابملــال (لــو ادعــى أنــه
ديــن)( ،)143وحنــوه تقبــل ،فــإن األصيــل أقــر ابملــال حيــث قــال“ :اضمــن عــي األلــف الــي علــي
ل ُفــان” ،فــإن هــذا صــورة األمــر املوجــب للرجوع،كمــا يف فتــح القديــر(.)144
وصورهــا قاضيخــان يف الكفالــة( )145ابألمــر ،فعلــى هــذا (هــل)( )146يُفــرق بــن األصيــل
والكفيــل يف دعــوى ســبب ال جيــب بعــد اإلق ـرار به؟،كمــا أفــى بــه املــروزي رمحــه هللا( )147كمــا
يف ال ُقنيــة( )148مــن ابب :ماي ِ
بطـ ُـل َدعـ َـوى اُملدعــي مــن قَــول أو فعــل(.)149
َ
ُ
()150
لرجــل“ :اكفــل عــي لــه بكــذا”،
ـول للمدعــى عليــه( ،لــو قــال)
وصــرح يف اخلانيــة أبن ال َقـ َ
ُ
يكون إقراراً ابملال ،وهذا كله إذا كان عدم مساع دعوى الكفيل ألجل تناقضه كما فهمه يف جامع
صولَــن( ،)151وأمــا إذا كان لكونــه ليــس خبصــم كمــا يف كايف( )152احلاكــم للصــدر الشــهيد(.)153
ال ُف ُ
والفــرق بــن األصيــل والكفيــل أظهــر ،وعبارتــه(“ :)154وإذا كفــل َر ُجـ ٌـل عــن َر ُجـ ٍـل أبلــف
درهــم عــن أمــره ،مث غــاب (األصيــل)( ،)155فادعــى الكفيــل أن األلــف درهــم مــن مثــن مخــر ،فإنــه
ليــس َبصــم يف ذلــك ”..إىل آخــر مــا يف قاضيخــان(.)156
وكذا علله يف اخلالصة( ،)157والبزازية(ُ )158مع ِزيني إىل األصل( )159وإن صح اآلخر(.)160
مث اعلم أن قولنا“ :إن املقر تُسمع دعواه ،وتُقبل بينته” (فلو أن َر ُجالً)( )161ادعى أن البعض راب،
ال ينافيه مانقلناه من أنه لو أقر أبلف درهم مثن َخر ،وحنوه يلزمه ،وال يصدق إذ كذبه املقر له ،ألن
املنفي عند تصديقه معني بال بيان ،وكالمنا يف مساع دعواه مع البيان فليتأمل(.)162
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وذكــر اإلمــام احلصــري( )163أن َر ُجـ ًـا لــو أخــر امـرأ ًة عــن زوجهــا أنــه أَبَنـََهــا( ،)164ووكلــه
أن يزوجهــا ِمنــه ،ويضمــن املهــر ففعلــت( )166ذلــك ،مث حضــر (زوجهــا)( )167وأنكــر طالقهــا،
وتوكيلــه ،فالقــول قولــه ،وال شــيء هلــا علــى الكفيــل يف قــول أيب يوســف( ،)168ألن الطــاق ملــا مل
يثبــت ،كان العقــد الثــاين ابطـاً ،والكفالــة كذلــك ،مبنزلــة أحــد الوارثــن إذا أقــر ملعــروف النســب
أنــه أخــوة مل يشــاركه يف املـراث ،وعلــى قــول ُزفَــر( )169ترجــع هــي علــى الكفيــل ابملــال إلقـراره ،وهــو
حجــة عليــه ،فلــو أقــام الكفيــل البَينَــة علــى الــزوج مبــا ادعــاه مــن الطــاق ،والتوكيــل قُبِلَــتَ ،وَر َج َعــت
علــى الكفيــل ،مث يرجــع ُهـ َـو( )170علــى الــزوج( .)171ذكــره( )172قبيــل ابب الرجعــة(.)173
ويف إقـرار البزازيــة :قــال املقــر“ :إمنــا أقــررت لــك ابملــال” ،ألنــك قلــت يل“ :اعــرف حــى
أفعــل يف حقــك كــذا” ،يصــح ُاإلقـرار ،ويكــون مدعيـاً( )174للهــزل يف إقـراره ،فــا يُصــدق(.)175
صولَني:ادعــى مــاالً ،فأقــر بــه ،لكنــه برهــن( )176علــى
ويف ال َفصــل العاشــر ِمــن َج ِامــع ال ُف
ُ
ســبب ال يصلــح للوجــوب كقمــار( ،وش ـراء ميتــة)( ،)177تندفــع اخلصومــة ،ولــو(ال)( )178بينــة
للمدعــى عليــه حيلــف املدعــي( ،)179قــال حممــد :هــذا قولنــا( ،)180وعنــد أيب حنيفــة :يلزمــه املــال،
ُ
وال يصــدق يف أنــه مثــن ُميتــة ،وحنــوه ،ولــو برهــن أنــه مثــن مخــر ال يُقبــل عنــد أيب حنيفــة؛ إذ املســلم
قــد يلزمــه مثــن مخــر عنــده( )181أبن يــوكل ذميـاً بشـرائها ،وعندمهــا( :)182تندفــع الدعــوى ،ولــوال
بينــة لــه فحكمــه َمامــر يف حنــو القمــار(.)183
وذكــر يف دعــوى اخلزانــة( )184يُنظــر يف :كتــاب األصــل ،مــن ابب اإلقـرار الــذي يلــزم ،ومــن
إقـرار ال ُقنيَة(.)185
()165

وذكــر يف شــرح أدب القضــاء( )186للخصــاف( ،)187يف ابب احلبــس ،مســألة املديــون
إذا ادعــى التلجئــة(.)190()189

()188

ويف اخلانيــة قــال :ل ُفــان“ :علــي ألــف درهــم ،مث إهنــا مثــن مخــر ،أو خنزيــر” ،يلزمــه املــال,
ص َل يف قول أيب حنيفة
ص َل
()191ذلك ،أو فَ َ
وال يصدق يف الســبب إذا كذبه املُدعي يف الســببَ ،و َ
رمحــه هللا ،وكــذا لــو قــال“ :علــي ألــف درهــم مــن القمــار” .
وهللا ســبحانه وتعــاىل أعلــم ابلصـواب ،واليــه املرجــع واملــآب ،وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد
الناطــق ابلصـواب ،وعلــى الــه وأصحابــه األجنــاب.
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اخلامتة
احلمــد هلل علــى التيســر واإلمتــام فمــع هنايــة دراســة املخطــوط وحتقيقــه فــإين أقــدم بعــض
مثــاره ،وأرجــو ملــن يق ـرأه عظيــم الفائــدة ومــن ذلــك:
 -١التناقــض يف الدعــوى القضائيــة يقصــد بــه“ :أن يســبق مــن املدعــي أو املدعــى عليــه ،أمــام
القاضي ما يعارض دعواه ،حبيث يســتحيل اجلمع يف الصدق بني الكالم الســابق والالحق”.
 -٢التناقــض قــد يصــدر عــن امل ّدعــي ،أو عــن املدعــى عليــه ،أو قــد يكــون التناقــض يف البيّنــات
الــي يســتدل هبــا يف الدعــوى القضائيــة.
 -٣ال تقبــل الدعــوى أمــام القضــاء إذا كانــت متناقضــة ويســتحيل اجلمــع يف الصــدق بــن
الــكالم الســابق والالحــق.
 -٤جــاءت هــذه الرســالة مفــردة يف ابهبــا ،مبتكــرة يف مضموهنــا ،واعتــى املصنــف بتقســيمها
تقســيماً فقهي ـاً متقن ـاً علــى أب ـواب فقهيــة يكثــر فيهــا الن ـزاع واخلــاف بــن النــاس.
 -٥ســلك ابــن جنيــم –رمحــه هللا– يف رســالته منهج ـاً فقهي ـاً معين ـاً وهــو املذهــب احلنفــي ومل
يتطــرق إىل املذاهــب الفقهيــة األخــرى.
 -٦إن شــرط عــدم التناقــض يف الدعــوى القضائيــة ذكــره وأشــار إليــه معظــم فقهــاء املذاهــب
فصلــه ووضــع لــه قواعــد وأصــوالً ،وذكــر لــه صــوراً
الفقهيــة إال أن املذهــب احلنفــي هــو أكثــر مــن ّ
تطبيقيــة خمتلفــة.
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اهلوامش والتعليقات

( )١انظر :الكواكب السائرة ،)154/3( :شذرات الذهب ،)358/8( :الفوائد البهية ،)134( :األعالم:
( ،)64/3معجم املؤلفني ،)192/4( :هداية العارفني.)378/1( :

( )٢انظر :شذرات الذهب ،)358/8( :الكواكب السائرة.)154/3( :
( )٣انظر :الفوائد البهية ،)221( :الكواكب السائرة.)154/3( :
( )٤انظر :الفوائد البهية ،)221( :معجم املؤلفني.)192/4( :
( )٥الطبقات السنية ،)376/3( :كشف الظنون.)224/1( :
( )٦كشف الظنون.)98/1( :
( )٧كشف الظنون ،)1824/2( :هداية العارفني.)378/1( :
( )٨انظر :كشف الظنون.)847/1( :
( )٩انظر :الفوائد البهية ،135 :هداية العارفني.)378/1( :
( )١٠انظر :مقدمة الفتاوى الزينية :ص.204
( )١١لسان العرب :مادة نقض.)242/7( ،
( )١٢انظر :الفواكه البدرية :ص 98وما بعدها ،جملة األحكام العدلية :ص ،176الفتاوى اهلندية:
(.)63/4
( )١٣جملة األحكام الشرعية :ص.610
( )١٤البحر الرائق.)192/7( :
( )١٥انظر :نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية :د /حممد نعيم
ايسني ،ص.83
 القواعد الفقهية للدعوى القضائية :د /حسني عبدالعزيز آل الشيخ (.)93/1( )١٦انظر :نظرية الدعوى :ص ،84القواعد الفقهية ،)93/1( :املدخل الفقهي العام.)642/2( :
( )١٧املبسوط ،)96/17( :بدائع الصنائع ،)223/6( :تبصرة احلكام ،)136/1( :مغين احملتاج:
( ،)110/4كشاف القناع.)203/4( :
( )١٨جملة األحكام العدلية :ص.332
( )١٩البحر الرائق.)42/7( :
( )٢٠املبدع ،)79/9( :روضة الطالبني.)70/4( :
( )٢١انظر :الثمار اجلنية :ص ،12مقدمة عمدة الرعاية ،)44/1( :مقدمة احلاشية ،)20/1( :كشف
الظنون.)847/1( :
( )٢٢انظر :حاشية بن عابدين ،)20/1( :كشف الظنون (.)847/1
( )٢٣مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )٢٤يف (م) :التاسعة والثالثون.
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( )٢٥مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )٢٦مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )٢٧يف (م) :حادثة.
( )٢٨كتاب كنز الدقائق ،لإلمام أيب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي (ت ,)710 :وهو من املتون
املعتربة املشهورة يف املذهب احلنفي واملوضوعة لنقل املذهب[.حاشية بن عابدين ،256 /1:النافع
الكبري :ص.]14
( )٢٩البحر الرائق.)154 /6( :
( )٣٠البحر الرائق 153/6( :وما بعدها).
( )٣١القضاء يف االصطالح هو :فصل اخلصومات ،وقطع املنازعات على سبيل اإللزام.
[شرح أدب القضاء:الصدر الشهيد  ،126/1أدب القضاء :السروجي :ص.]97
( )٣٢البحر الرائق 276 /6( :وما بعدها).
( )٣٣البيع اصطالحاً هو:مبادلة مال مبال لغرض التمليك[ .التعريفات:ص ،153الكليات.]240/1 :
ِ
لك اصطالحاً هو :حكم شرعي ،يقدر يف عني ،أو منفعة ،يقتضي متكن من ينسب إليه من
( )٣٤امل ُ
انتفاعه به ،والعوض عنه من حيث هو كذلك [معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية.]351/3:
( )٣٥يف (ح) :املبيع.
( )٣٦يف (ح) :الرباة.
( )٣٧يف (ح) :يُقبل.
( )٣٨ابو يوسف هو:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،املشهور ابيب يوسف القاضي صاحب أيب حنيفة
وأكرب تالميذه ،أملى املسائل ونشرها ،وبث علم أيب حنيفة يف األقطار ،ويل القضاء مدة
طويلة ،مات يف بغداد(عام 182هج)[اتج الرتاجم:ص 315ومابعدها ،اجلواهر املضيئة271 :
ومابعدها].
( )٣٩املبسوط ،)172/13( :النتف ،)461 /1( :فتح القدير ،)336 /7( :النافع الكبري.)382 /1( :
( )٤٠اإلقالة هي :رفع العقد وإزالته برضى الطرفني[ .معجم املصطلحات الفقهية]256/1:
( )٤١تبيني احلقائق ( ،)127 /4البحر الرائق ( ،)67 /6حاشية بن عابدين ()33 /7
( )٤٢اإلرث :بكسر اهلمزة املرياث[ .طلبة الطلبه :ص]149
( )٤٣احمليط الربهاين ( ،)198/8البحر الرائق ،)41/7( :حاشية بن عابدين.)33/7( :
( )٤٤اهلبة هي :متليك العني بال ِع َوض[ .التعريفات :ص]319
( )٤٥األصل ( ،)339/3الدر املختار :ص.553
( )٤٦اإلبراء هو :إسقاط الشخص حقاً له يف ذمة آخر[ .التوقيف:ص ،30طلبة الطلبة:ص]118
( )٤٧تبيني احلقائق ،)127/4( :البحر الرائق.)121 /6( :
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( )٤٨مابني املعكوفتني ساقط من (م).
الوقف هوَ :حبس العني على ملك الواقف ،والتصدق ابملنفعة[ .كنزالدقائق.]403:
(َ )٤٩
( )٥٠يف (ح) :ادعامها.
( )٥١البحر الرائق،)153 /6( :درر احلكام ،)355 /2( :حاشية بن عابدين (.)451 /5
( )٥٢الغنب الفاحش هو :ماال يدخل حتت تقومي املق ِومني[ ،التعريفات ،]161:وقد قدره الفقهاء يف
هذا الباب مبقدار تضعيف الثمن ،بدائع الصنائع.)49 /1( :
( )٥٣البحر الرائق.)81 /7( :
( )٥٤مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )٥٥االستيام يف البيع :أن يطلب البائع لسلعته مثناً ،أو أن يبذل املشرتي فيها مثناً ،يقال :استام يستام،
وسام يسوم واستياماً[ .تفسري غريب مايف الصحيحني.]287 :
( )٥٦اإليداع هو:تسليط الغري على حفظ ماله صرحياً أو داللة[ .كنز الدقائق ،531 :الدر املختار:
.]551
( )٥٧مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )٥٨املبسوط ،)139 /18( :احمليط الربهاين ،)286/8( :البحر الرائق.)251 /7( :
( )٥٩الفسخ شرعا هو :رفع العقد على وصف كان قبله بال زايدة أو نقصان[ .التعريفات الفقهية.]164 :
( )٦٠املبسوط ،)238 /30( :احمليط الربهاين.)513 /6( :
( )٦١مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )٦٢احمليط الربهاين ،)498 /8( :شرح خمتصر الطحاوي ،)187/8( :كنز الدقائق ،466:بدائع
الصنائع ،)274/6( :البحر الرائق.)156 /6( :
( )٦٣مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )٦٤مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )٦٥الفتاوى البزازية ،)391 /1( :البحر الرائق.)156 /6( :
( )٦٦يف (م) :الغنب.
( )٦٧يف (ح) :وقف.
( )٦٨تبيني احلقائق.)314 /4( :
( )٦٩الدين اصطالحاً هو :كل مايثبت يف الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته[.معجم املصطلحات
الفقهية]94/2:
( )٧٠الش ِركة هي :االجتماع يف استحقاق أو تصرف[.التعاريف:ص.]429
( )٧١البحر الرائق ،)40/7( :حاشية بن عابدين.)30 /7( :
( )٧٢يف (م) :قسمة.
( )٧٣يف (ح) :قيامه.
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( )٧٤احمليط الربهاين ،)158/9( :حاشية بن عابدين.)95 /8( :
( )٧٥مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )٧٦األصل ،)379 /8( :املبسوط.)165/18( :
( )٧٧فتاوى قاضيخان ،)265/2(:البحر الرائق ،)152/6( :حاشية بن عابدين.) 192/5( :
( )٧٨احمليط الربهاين ،)509 /8( :الفتاوى االقناعية)143/5( :
( )٧٩يف (ح) :مايل
( )٨٠يف (ح) :واحد
( )٨١املبسوط ،)354 /11( :البحر الرائق.)185/5( :
( )٨٢النكاح اصطالحا هو :عقد يرد على ملك املتعة قصدا[ .كنز الدقائق.]251 :
( )٨٣املهر هو :ماجيعل للمرأة يف عقد النكاح أو بعده مما يباح شرعاً من املال معجالً أو مؤجالً.
[معجم لغة الفقهاء.]436:
( )٨٤اخللع هو :إزالة ملك النكاح ،املتوقفة على قبوهلا ،بلفظ اخللع أو مايف معناه[ .البحر الرائق.]77/4 :
( )٨٥يف (ح) :قال.
( )٨٦احمليط الربهاين ،)398/9( :الفتاوى البزازية ،)130/1( :البحر الرائق.)197/3( :
( )٨٧احمليط الربهاين ،)398/9( :الفتاوى البزازية.)124/1( :
( )٨٨النهر الفائق ،)485/3( :لسان احلكام.231 :
( )٨٩االختيار لتعليل املختار ،)127/2(:شرح اجلامع الصغري.283 :
( )٩٠البناية شرح اهلداية ،)198/5( :الفتاوى البزازية.)214/1( :
( )٩١الصلح هو:عقد يرفع النزاع[ .كنز الدقائق ،516:معني املفيت.]472:
( )٩٢مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )٩٣خزانة األكمل ،)343 /4( :املسائل البدرية ،)809/2( :البحر الرائق ،)159/3( :معني املفيت:
.477
( )٩٤الوديعة هي :تسليط الغري على حفظ ماله صرحيا أو داللة[ .معني املفيت :ص .]490
( )٩٥احلاوي القدسي ( )156 /2احمليط الربهاين )154 /9( :البحر الرائق ( ،)41/7الفتاوى االقناعية:
(.)306/6
( )٩٦املبسوط ،)122/21( :بدائع الصنائع ،)51/6( :احمليط الربهاين ،)499/5( :الفتاوى اهلندية
( ،)310 /3جممع الضماانت :ص ،252
( )٩٧اجلوهرة النرية ( ،)396/1املسائل البدرية ( )519/2خمتصر الفتاوى املهدية :ص .125
( )٩٨النتف يف الفتاوى ،)762/2( :الفتاوى الولواجلية.)9/3(:
( )٩٩مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٠٠فتح القدير ،)435 /7(:البحر الرائق.)108/7( :
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( )١٠١املقصود ابخلانية أي فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان لإلمام فخر
الدين أيب احملاسن احلسن بن منصور املعروف بقاضيخان ،كان إماما كبرياً ،وحبراً عميقاً ،جمتهداً يف
املذهب احلنفي ،قال علماء املذهب احلنفي( :مايصححه قاضيخان مقدم على تصحيح غريه)،
وهذه الفتاوى مشهورة مقبولة معمول هبا متداولة بني العلماء والفقهاء وكانت نصب عني من
تصدر للحكم واإلفتاء ،ذكر فيها املؤلف رمحه هللا مجلة من املسائل اليت يغلب وقوعها ،ومتس
احلاجة إليها ،وتدور عليها الواقعات[ .اجلواهر املضية :ص ،125الفوائد البهية :ص ،111كشف
الظنون.]1227/2 :
( )١٠٢العدة هي :تربص يلزم املرأة بسبب زوال النكاح املتأكد ابلدخول أو املوت ،وهي أنواع ثالثة:
عدة الوفاة ،وعدة الطالق ،وعدة الوطء[ .حتفة الفقهاء ،360/2 :كنز الدقائق :ص ،304تبيني
احلقائق.]247/3 :
( )١٠٣يف (م) :أتت.
( )١٠٤مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٠٥مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٠٦فتاوى قاضيخان 326/1( :ومابعدها).
( )١٠٧الوصية هي :متليك مضاف إىل ما بعد املوت ،أو هي :ما أوجب املوصي يف ماله تطوعاً بعد
موته ،أو يف مرضه الذي مات فيه[ .كنز الدقائق :ص ،668االختيار لتعليل املختار.]62/5 :
( )١٠٨يف (ح) :أدعت.
( )١٠٩الفتاوى الولواجلية ،)387/5( :أدب القضاء :ص ،530أدب األوصياء.302 :
( )١١٠يف (ح) :الوصي.
( )١١١أدب األوصياء :ص ،218الفتاوى االقناعية.)305/9( :
الوكاَلة هي:إقامة الغري مقام نفسه يف التصرفات[ .معني املفيت :ص]419
(َ )١١٢
( )١١٣مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١١٤يف (م) :أوثق.
( )١١٥مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١١٦املبسوط ( ،)97/17احمليط الربهاين ( 151/9ومابعدها) الفتاوى البزازية )11/2( :البحر
الرائق( ،)153 /6حاشية بن عابدين (.)199/5
( )١١٧اإلرث :بكسر اهلمزة املرياث ،واملرياث هو مايستحقه الورثة من نصيب يف تركة املورث بسبب
من أسباب اإلرث ،بعد إخراج احلقوق املتعلقة هبا [.طلبة الطلبة :ص  ،149معجم املصطلحات
الفقهية ،132/1 :فقه الفرائض :ص.]37
( )١١٨مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
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( )١١٩حممد بن احلسن الشيباين ،اإلمام الفقيه ،صاحب اإلمام أيب حنيفة وأحد تالميذه النجباء ،له
املصنفات املعتربة يف املذهب كاملبسوط والسري الكبري والسري الصغري واألصل ،تويف رمحه هللا عام
(187ه)[اجلواهر املضية :ص  222ومابعدها ،الفوائد البهية :ص .]269
( )١٢٠الفتاوى البزازية ،)11/2( :البحر الرائق )156/6( :حاشية بن عابدين.)185/7( :
( )١٢١الفتاوى البزازية )21/2( :البحر الرائق )156/6( :حاشية بن عابدين.)200/5( :
( )١٢٢يف (م) :استام.
( )١٢٣الفتاوى البزازية 20/2( :ومابعدها)
( )١٢٤مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٢٥الفتاوى البزازية ،)20/2( :البحر الرائق )155/6( :و ( ،)36/7حاشية بن عابدين/5( :
 ،)200الفتاوى االقناعية.)451/5( :
( )١٢٦الضمان هنا هو :ضمان املال والتزامه ،بعقد أو بغري عقد[ .معجم املصطلحات الفقهية.]414/2 :
( )١٢٧اإلقرار هو :إخبار عن ثبوت حق للغري على نفسه[.كنز الدقائق]507 :
( )١٢٨مابني معكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٢٩احمليط الربهاين ،)310/10(:االختيار لتعليل املختار (.)136/2
( )١٣٠مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٣١مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٣٢فتاوى قاضيخان.)546/2( :
( )١٣٣قاضيخان
( )١٣٤مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٣٥فتاوى قاضيخان.)551/2( :
( )١٣٦مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٣٧مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٣٨مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٣٩مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٤٠يف (م) :منه.
( )١٤١احلََوالَةُ هي :نقل الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه ،أو هي نقل الدين من ذمة إىل ذمة.
[كنز الدقائق ،458 :احلدود واألحكام الفقهية.]72 :
( )١٤٢فتاوى قاضيخان )551/2( :البحر الرائق ( )41/7حاشية بن عابدين (.)360/5
( )١٤٣مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٤٤فتح القدير ،)188 /7( :اجلوهرة النرية ،)313/1( :البناية شرح اهلداية ،)442/8( :البحر الرائق:
( ،)243/6جممع األهنر ( ،)133/2النهر الفائق( )562/3حاشية بن عابدين.)314/5( :
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( )١٤٥ال َك َفالَة هي :ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة ،وقيل هي :ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة ال يف الدين.
[كنز الدقائق ،448:احلدود واألحكام الفقهية.]69 :
( )١٤٦مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٤٧املروزي :نوح بن أيب مرمي ابوعصمة املروزي الشهري ابجلامع ،ألنه كان جامعاً للعلوم ،وقيل ألنه
أول من مجع فقه أيب حنيفة مبرو ،تويف سنة (173ه)[اجلواهر املضية :ص ،393الفوائد البهية:
ص.]363
( )١٤٨قنية املنية على مذهب أيب حنيفة ،ملختار بن حممود بن حممد الزاهدي ،من الكتب غري املعتربة
يف نقل املذهب وهي مشهورة عند العلماء بضعف الرواية ،ومع هذا نقل عنها بعض العلماء يف
كتبهم وهو كتاب اندر وطبع قدميا يف اهلند عام  1245ه[اتج الرتاجم:ص،268كشف الظنون:
 ،577 /1هداية العارفني ،423/2:الفوائد البهية :ص.]349
( )١٤٩فتاوى قاضيخان.)552/2( :
( )١٥٠مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
صولني ،ألفه القاضي بدر الدين حممود بن اسرائيل الشهري اببن قاضي مساونه املتوىف
( )١٥١جامع ال ُف ُ
صول العمادي
سنة ( )823كتاب مشهور متداول يف أيدي احلكام واملفتني،مجع مؤلفه فيه بني فُ ُ
صول االسرتوشين وضم إليهما ماتيسر من اخلالصة والكايف ولطائف اإلشارات وغريها،
وفُ ُ
والكتاب مقدم كرسائل أكادميية يف قسم الدراسات القضائية جبامعة أم القرى[.مقدمة جامع
الفصولني ،2/1 :مصادر الفقه احلنفي ومصطلحاته].
( )١٥٢الكايف ،كتاب للحاكم الشهيد ،أيب الفضل حممد بن حممد املروزي ،الشهري ابلصدر الشهيد تويف
عام (334ه) ،أختصر فيه املؤلف كتب اإلمام حممد بن احلسن الشيباين املعروفة بظاهر الرواية،
وهذا الكتاب أصل من أصول املذهب احلنفي ومعتمد يف نقل املذهب ،شرحه مجاعة من العلماء
من أبرزهم السرخسي يف مبسوطه[ .كشف الظنون ،1387:رسم املفيت)20:
( )١٥٣فتاوى قاضيخان ،)545 /2( :جامع الفصولني ،)109/1( :البحر الرائق ،)258 /6( :العناية
شرح اهلداية ،)215 /7( :درر احلكام.)302 /2( :
( )١٥٤أي عبارة قاضيخان.
( )١٥٥مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٥٦فتاوى قاضيخان.)546 /2( :
( )١٥٧اخلالصة ،أو خالصة الفتاوى للشيخ طاهر بن امحد بن عبدالرشيد ،شيخ احلنفية مبا وراء النهر،
وهو كتاب مشهور معتمد يف املذهب احلنفي ،جامع للرواية ،وهو خمطوط يف جامعة امللك سعود
حتت رقم (4و 217ب ط ع)[ .الفوائد البهية.]146 :
( )١٥٨الفتاوى البزازية ،أو اجلامع الوجيز ،للشيخ حممد بن حممد بن شهاب الكردي الشهري ابلبزازي
تويف عام ،827وهو كتاب خلص فيه مصنفه مسائل الفتاوى والواقعات وذكر فيه خالصة نوازل=
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=األايم وخمتارات املشايخ على مذهب ايب حنيفة ليكون معيناً ملن يتصدى لإلفتاء والقضاء وهو
كتاب مطبوع متداول[ .مقدمة الفتاوى البزازية.]3/1 :
( )١٥٩األصل أو املبسوط حملمد بن احلسن الشيباين ،من أجل الكتب وأكربها وابسطها وهو أصل
مسائل املذهب احلنفي وهو كتاب مطبوع ومتداول[ .كشف الظنون ،1581:رسم املفيت.]18 :
( )١٦٠األصل ،)486/10(:املبسوط 85 /20( :ومابعدها) ،الفتاوى البزازية.)185 /2( :
( )١٦١مابني املعكوفتني ساقط من( :م).
( )١٦٢خزانة األكمل ،)135 /4( :بدائع الصنائع ،)223 /6( :البحر الرائق.)42 /7( :
( )١٦٣احلصريي ،حممود بن أمحد امللقب جبمال الدين احلصريي ،كان إماما فاضالً مات سنة (636ه)من
أشهر مصنفاته التحرير شرح اجلامع الكبري وهو خمطوط[ .اجلواهر املضية ،250:الفوائد البهية.]73 :
( )١٦٤أابن الرجل زوجته أي طلقها طالقاً ال رجعة فيه إال مبهر وعقد جديدين[ .معجم لغة الفقهاء.]81 :
( )١٦٥يف (م) :وكلته.
( )١٦٦يف (م) :ففعل.
( )١٦٧مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٦٨أبو يوسف ,يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،كان صاحب حديث حافظاً ،لزم أاب حنيفة فأصبح
هو املقدم من أصحاب اإلمام وأول من وضع الكتب على مذهب أيب حنيفة وأملى املسائل
ونشرها وبث علم أيب حنيفة يف األقطار مات سنة ([ .)183الفوائد البهية 372 :ومابعدها].
( )١٦٩زفر بن اهلذيل بن قيس البصري ،من أصحاب اإلمام أيب حنيفة ومن املقدمني يف جملسه ،كان
مأموان ،عابداً فقيها ،مات عام (158ه)[ .الفوائد البهية 132 :ومابعدها].
ثقة ً
( )١٧٠أي الكفيل.
( )١٧١املبسوط)6 /20( :
( )١٧٢أي اإلمام احلصريي يف كتابه :التحرير شرح اجلامع الكبري.
( )١٧٣الرجعة هي :استبقاء النكاح ،واستدامة امللك[ .كنز الدقائق ،288:اإليضاح يف شرح االصطالح.]372/1:
( )١٧٤يف (ح) :مدعية.
( )١٧٥الفتاوى البزازية.)122 /2( :
( )١٧٦يف (ح) :يربهن.
( )١٧٧مابني املعكوفتني ساقط من( :ح).
( )١٧٨مابني املعكوفتني ساقط من( :م) و(ح) ،ومت إثبات مايف جامع الفصولني.
( )١٧٩يف النسختني :املدعى عليه ،ومت إثبات مايف جامع الفصولني.
( )١٨٠يف (ح) :قوهلما.
( )١٨١يقصد مبصطلح)عنده) يف كتب احلنفية عند اإلطالق،اإلمام أيب حنيفة[.الكواشف اجللية عن
مصطلحات احلنفية.]3 6:
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( )١٨٢يقصد مبصطلح (عندمها) يف كتب احلنفية،أيب يوسف وحممد بن احلسن[.الكواشف اجللية عن
مصطلحات احلنفية.]36 :
صولني.)108 /1( :
( )١٨٣جامع ال ُف ُ
( )١٨٤يقصد ابخلزانة هنا كتاب خزانة املفتني ،للفقيه احلسني بن حممد بن حسن السمقاين كان حياً
 ،746وهو جملد ضخم أورد فيه مؤلفه ماهو خمتار عند املتأخرين[.كشف الظنون,703 /1 :
هداية العارفني.]314 /1 :
( )١٨٥األصل.)411/8( :
( )١٨٦شرح أدب القاضي ،للفقيه عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة أبو حممد حسام الدين املعروف
ابلصدر الشهيد،وهو شرح لكتاب (أدب القضاء) للخصاف ،وهو كتاب مطبوع ومتداول.
[الفوائد البهية ،242 :األعالم.]210 /5 :
( )١٨٧اخلصاف ،هو امحد بن عمر وقيل عمري بن مهري الشيباين ،اإلمام أبو بكر اخلصاف ،اشتهر
ابخلصاف ألنه كان أيكل من كسب يده ،كان من كبار علماء املذهب ،له من التصانيف ،أدب
القضاء ،أحكام الوقف ،مات عام ([ .)261اجلواهر املضيئة ،61 :الفوائد البهية.]56 :
( )١٨٨يف (ح) :الديون.
خالف ِ
ِ
ظاه ِره[.طلبة الطلبة.]286 :
ه
ن
ابط
ا
ر
أم
أتيت
أن
إىل
لجئك
ي
ُ
ً ُُ
( )١٨٩التلجئة هي :أن ُ
( )١٩٠شرح أدب القضاء:
( )١٩١األصل ،)32 /5( ،)394 /2 :املبسوط ،)164/12 :فتاوى قاضيخان ،)551/2( :لسان
احلكام ،268 :درر احلكام.)366 /2( :
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قائمة املصادر واملراجع
	-أدب األوصيــاء :عــاء الديــن علــي أمحــد اجلمــايل( ،رســالة دكتــوراه) حتقيــق ودراســة :د /حممــد
عبدربــه املورقــي1437 ،هــ ،جامعــة أم القــرى.
	-أدب القضــاء :اإلمــام أيب العبــاس مشــس الديــن أمحــد بــن إبراهيــم الســروجي ،حتقيــق :شــيخ مشــس
العارفــن صديقــي ،الطبعــة األوىل1408 ،هــ ،دار البشــاير ،بــروت – لبنــان.
	-األعالم :خري الدين الزركلي1986 ،م ،دار العلم للماليني ،بريوت.
	-اإليضــاح يف شــرح اإلصــاح :مشــس الديــن أمحــد ســليمان بــن كمــال ابشــا ،حتقيــق د /عبــدهللا
داود و د /حممــود اخلزاعــي ،الطبعــة األوىل1428 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-البحر الرائق شرحكنز الدقائق :زين الدين ابن جنيم ،الطبعة الثانية ،دار الكتب اإلسالمية ،القاهرة.
	-البناية شرح اهلداية :حممود أمحد العيين1429 ،هـ ،دار الفكر – بريوت – لبنان.
	-اتج الرتاجــم :زيــن الديــن قاســم بــن قطلوبغــا ،حتقيــق /حممــد خــر يوســف ،الطبعــة األوىل،
1413هــ ،دار القلــم ،دمشــق ،ســوراي.
	-التعريفات :علي حممد اجلرجاين ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ ،بريوت.
	-جامــع الفصولــن :حممــود بــن إس ـرائيل املشــهور بــن قاضــي مساونــه ،الطبعــة األوىل1300 ،هــ،
املطبعــة الكــرى ،مصــر.
	-اجلواهر املضيَّة يف طبقات احلنفيَّة :عبدالقادر القرشي1993 ،م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
	-اجلوهــرة الن ـَِّّـرة شــرح خمتصــر القــدوري :علــي حممــد احلــداد ،حتقيــق /إليــاس قبــان ،الطبعــة األوىل،
1427هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-حاشــية رد احملتــار علــى الــدر املختــار :حممــد أمــن ابــن عابديــن ،الطبعــة األوىل1433 ،هــ ،الــدار
العامليــة ،القاهــرة.
	-احلــاوي القدســي :مجــال الديــن أمحــد حممــود القابســي احللــي ،حتقيــق د /صــاحل العلــي ،الطبعــة
األوىل1432 ،هــ ،دار الن ـوادر ،دمشــق – ســوراي.
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	-احلــدود واألحــكام الفقهيــة :جمــد الديــن البســطامي الشــهري مبصنفــك ،حتقيــق /عــادل عبداملوجــود
و علــي حممــد معــوض ،الطبعــة األوىل1411 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة – بــروت.
	-خزانــة األكمــل :أبــو يعقــوب يوســف علــي اجلرجــاين ،حتقيــق /أمحــد خليــل ،الطبعــة األوىل ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب :عبداحلــي أمحــد ابــن العمــاد ،الطبعــة األوىل1414 ،هــ،
دار بــن كثــر ،بــروت.
	-شــرح أدب القضــاء :عمــر بــن عبدالعزيــز البخــاري املعــروف ابحلســام الشــهيد ،حققــه /أبــو الوفــاء
األفغــاين وأبــو بكــر اهلامشــي ،الطبعــة األوىل1414 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
	-شــرح اجلامــع الصغــر :عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــازة ،حتقيــق د /صــاح ع ـواد وآخــرون ،الطبعــة
األوىل 1417هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-طلبــة الطلبــة يف االصطالحــات الفقهيــة :جنــم الديــن عمــر بــن حممــد النســفي ،ضبطــه /خالــد
عبدالرمحــن العــك ،الطبعــة األوىل1416 ،هــ ،دار النفائــس بــروت – لبنــان.
	-الفتــاوى اإلقناعيــة :عبداحلميــد الســباعي ،حتقيــق نــور الديــن طالــب ،الطبعــة األوىل1435 ،هــ،
دار الن ـوادر ،دمشــق – ســوراي.
	-الفتــاوى البزازيــة أو اجلامــع الوجيــز :حممــد حممــد شــهاب البـزازي ،حتقيــق :ســامل مصطفــى ،الطبعــة
األوىل2009 ،م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-الفتــاوى اهلنديــة :الشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد ،الطبعــة األوىل1421 ،هــ ،دار الكتــب
العلميــة – بــروت.
	-الفتــاوى الولواجليــة :ظهــر الديــن عبدالرشــيد الولواجلــي ،حتقيــق /مقــداد موســى ،الطبعــة األوىل،
1424هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-فتــاوى قاضيخــان :فخــر الديــن احلســن بــن منصــور املعــروف بقاضيخــان ،حتقيــق :ســامل مصطفــى،
الطبعــة األوىل2009 ،م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-فقــه الفرائــض (دراســة وتطبيــق) :أســاذان الدكتــور /فــرج زهـران ،الطبعــة األوىل1417 ،هــ ،مطابــع
القــدس ،اإلســكندرية – مصــر.
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	-الفوائــد البهيــة يف تراجــم احلنيفيــة :حممــد عبداحلــي اللكنــوي ،الطبعــة األوىل1415 ،هــ ،دار
األرقــم ،بــروت – لبنــان.
	-القواعــد الفقهيــة للدعــوى القضائيــة :د /حســن آل الشــيخ ،الطبعــة األوىل1428 ،هــ ،دار
التوحيــد ال ـرايض.
	-كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون :حاجي خليفة1992 ،م ،دار الكتب العلمية –بريوت.
	-كنــز الدقائــق :أبــو الــركات عبــدهللا أمحــد النســفي ،حتقيــق د /ســائد بكــداش ،الطبعــة األوىل،
1432هــ ،دار البشــاير ،بــروت.
	-الكواشــف اجلليّــة عــن مصطلحــات احلنفيــة :د /عبداإللــه املــا ،الطبعــة األوىل1425 ،هــ ،مطبعــة
األحســاء ،السعودية.
	-الكواكب السائرة يف أعيان املائة العاشرة :جنم الدين الغزي ،بريوت.
	-لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور ،الطبعة األوىل ،دار صادر ،بريوت.
	-املبسوط :مشس الدين السرخسي1409 ،هـ ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان.
	-جممــع الضمــاانت :غيــاث الديــن حممــد غــامن حممــد البغــدادي ،حتقيــق :عمــرو ســيد ،الطبعــة
األوىل1426 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-خمتصــر الفتــاوى املهديــة :حممــد العباســي املهــدي ،حتقيــق حممــد حســن حممــد إمساعيــل ،الطبعــة
األوىل1427 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.
	-املدخل الفقهي العام :الشيخ مصطفى أمحد الزرقا ،الطبعة التاسعة1968 ،م ،األديب ،دمشق.
	-املســائل البدريــة املنتخبــة مــن الفتــاوى الظهرييــة ،بــدر الديــن حممــود أمحــد العيــي ،حتقيــق الدكتــور:
ســليمان أاب اخليــل ،الطبعــة األوىل1435 ،هــ ،دار العاصمــة ،الـرايض.
	-مصادر الفقه احلنفي :د /حامد حممد أبو طالب.
	-معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية :د /حممود عبدالرمحن عبداملنعم ،دار الفضيلة ،القاهرة – مصر.
	-معجــم لغــة الفقهــاء :وضعــه :د /حممــد رواس قلعــه جــي ،الطبعــة الثالثــة 1431هــ ،دار النفائــس،
بــروت – لبنــان.
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	-معــن املفــي علــى ج ـواب املســتفيت :حممــد بــن عبــدهللا بــن أمحــد التمراتشــي ،حتقيــق :د /حممــود
اخلزاعــي ،الطبعــة األوىل1430 ،هــ ،دار البشــاير ،بــروت – لبنــان.
	-نظريــة الدعــوى بــن الش ـريعة اإلســامية وقانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ،د /حممــد نعيــم
ســليمان ،الطبعــة الثالثــة1425 ،هــ ،دار النفائــس ،األردن.
	-النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق :سـراج الديــن عمــر بــن جنيــم ،حتقيــق /أمحــد عــزو عنايــة ،الطبعــة
األوىل1422 ،هــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
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