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يهخص انثحس

جاء البحث مقسمان إىل مقدمة كثالثة مباحث كخا٘تة ذكرت يف ادلقدمة أمهية القواعد
الفقهية كخطيت يف البحث كالصعوبات اليت كاجهتٍت يف كتابة البحث كيف ادلبحث األكؿ عرفت
القواعد كاأللفاظ ذات الصلة كأدلتها كأمهية القواعد الفقهية مث ادلبحث الثاين  :تكلمت عن
القاعدة األـ يف األحكاـ اليقينية (( اليقُت ال يزكؿ بالشك مع تطبيقاهتا ادلعاصرة )) كيف ادلبحث
الثالث  :القواعد الفقهية اليقينية الفرعية كتطبيقاهتا ادلعاصرة .كقد استعملت مبدأ االستقراء

كالتأصيل يف كتابة البحث حيث استقرئ كتب الفقو كقواعده كاتتبعها لضبطها كضبط ما تفرع

منها من االحكاـ اليقينية كردىا إىل أصوذلا اليت استخرجت منها كاىل الفركع اليت استنبطها
العلماء منها مع ذكر التطبيقات ادلعاصرة قدر االمكاف باذالن أقصى جهدم كذلك ادلقصد
األىم عند كتابة البحث .فالتطبيقات ادلعاصرة ىي فركع فقهية تندرج ٖتت القواعد الفقهية
كبذكرىا يتجدد الفقو كيزداد حلة كهباء يف ظل التطورات االقتصادية كادلعلوماتية كالتقنية
كغَتىا اليت يشهدىا العامل كىذه التطورات كاحلوادث البد ذلا من أحكاـ فقهية يستنبطها فقهاء
كل عصر من مصادر الفقو االسالمي األصلية كالتبعية .كىذه األحكاـ الفقهية تندرج ٖتت
القواعد الفقهية كلذلك البد من أف تتجدد الدراسات الفقهية يف كل عصر كىذا جيعل الفقو
اإلسالمي أغٌت كأدؽ كأكثر تطوران كمع تطور األحكاـ الفقهية تتطور القواعد الفقهية فاألحكاـ

الفقهية ترفد القواعد الفقهية باألحكاـ لتبقى القواعد الفقهية منهل للفقهاء كلطلبة العلم

الشرعي كأساس لثقافة ادلسلم يف كل مكاف كزماف .كدلا كثرت القواعد الفقهية كتعددت صار

من الضركرم تبويبها كحصرىا ليسهل على أصحاب االختصاص مراجعتها كعلى طلبة العلم
االستفادة منها كعلى ادلفتُت االعتماد عليها.
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ادلقذيـــــح

احلمد هلل الذم خلق العباد ،كمهد ذلم طريق الرشاد كصلى على رسولو كنبيو سيدنا زلمد
الذم بعثو ليهدم الناس إىل االصالح كالسداد فكاف ذلم بشَتان كنذيران كخَت ىاد كرضي هللا عن

صحابتو الكراـ االرلاد كالفقهاء العظاـ االسياد كمن سار على هنجهم يف معرفة سبل االجتهاد
كاستنباط األحكاـ من القرآف الكرمي كما صح عن النيب زلمد صلى هللا عليو كسلم من ادلن
كاالسناد إلثراء التشريع الفقهي اإلسالمي إىل يوـ احلشر كادلعاد -:

أما بعد فال خيفى على محلة العلم الشرعي ما للقواعد الفقهية من أمهية كوهنا ٖتمل يف

طياهتا فركع كمسائل فقهية يصعب على الفقيو حصرىا كاالحاطة هبا لذلك كانت القواعد
الفقهية ٔتثابة األصوؿ اليت يرجع إليها الفقهاء كادلفتوف كطلبة العلم السيما بعدما قصرت اذلمم
عن حفظ ادلتوف كدراسة احلواشي كالشركح .فالقواعد الفقهية كلمات يسَتة يندرج ٖتتها فركع
فقهية كثَتة .كقد تواترت أقواؿ العلماء يف فضل ىذه القواعد يقوؿ اإلماـ ابن السبكي ىذه
قواعد تدخل يف مجيع أبواب الفقو كادلسائل ادلخرجة عليها تبلغ ثالثة ارباع الفقو أك أكثر
لذلك فإف مثل ىكذا موضوع البد أف يعتٌت بو كيعطى من األمهية ما يفي قدره من خالؿ ابراز
ىذه القواعد ليسهل على طلبة العلم اخذىا كالعمل هبا ككذلك تعزيز القواعد الفقهية باألمثلة
كالتطبيقات ادلعاصرة مع تبديل األمثلة القددية اليت اصبح اليوـ من النادر كجودىا كذكر العبيد
كعتقهم بأحكاـ كاضحة كمعاصرة ليتسٌت للقارئ فهمها .كالناظر إىل النوازؿ الفقهية ادلعاصرة

كاجته ػ ػ ػاد العلػ ػمػ ػ ػاء فيها شلػ ػ ػا ال ن ػ ػص فبو جيػ ػ ػد أف أكثر اس ػ ػتدالالت الفقهاء أمنا تكوف
بالقواعد الفقهية.

كقد جاء البحث مقسمان إىل مقدمة كثالثة مباحث كخا٘تة ذكرت يف ادلقدمة أمهية القواعد

الفقهية كخطيت يف البحث كالصعوبات اليت كاجهتٍت يف كتابة البحث كيف ادلبحث األكؿ عرفت
القواعد كاأللفاظ ذات الصلة كادلتها كامهية القواعد الفقهية مث ادلبحث الثاين  :تكلمت عن
القاعدة األـ يف األحكاـ اليقينية ((اليقُت ال يزكؿ بالشك مع تطبيقاهتا ادلعاصرة)) كيف ادلبحث
الثالث  :القواعد الفقهية اليقينية الفرعية كتطبيقاهتا ادلعاصرة .كقد استعملت مبدأ االستقراء
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كالتأصيل يف كتابة البحث حيث استقرأت كتب الفقو كقواعده كتتبعت ضبطها كضبط ما تفرع
منها من األحكاـ اليقينية كردىا إىل اصوذلا اليت استخرجت منها كإىل الفركع اليت استنبطها
العلماء منها مع ذكر التطبيقات ادلعاصرة قدر االمكاف باذالن أقصى جهدم كذلك ادلقصد
األىم عند كتابة البحث .فالتطبيقات ادلعاصرة ىي فركع فقهية تندرج ٖتت القواعد الفقهية
كبذكرىا يتجدد الفقو كيزداد حلة كهباء يف ظل التطورات االقتصادية كادلعلوماتية كالتقنية

كغَتىا اليت يشهدىا العامل كىذه التطورات كاحلوادث البد ذلا من أحكاـ فقهية يستنبطها فقهاء
كل عصر من مصادر الفقو اإلسالمي االصلية كالتبعية .كىذه األحكاـ الفقهية تندرج ٖتت
القواعد الفقهية كلذلك البد من أف تتجدد الدراسات الفقهية يف كل عصر كىذا جيعل الفقو
اإلسالمي أغٌت كادؽ كاكثر تطوران كمع تطور األحكاـ الفقهية تتطور القواعد الفقهية فاألحكاـ

الفقهية ترفد القواعد الفقهية باألحكاـ لتبقى القواعد الفقهية منهل للفقهاء كلطلبة العلم

الشرعي كاساس لثقافة ادلسلم يف كل مكاف كزماف .كدلا كثرت القواعد الفقهية كتعددت صار
من الضركرم تبويبها كحصرىا ليسهل على اصحاب االختصاص مراجعتها كعلى طلبة العلم
االستفادة منها كعلى ادلفتُت االعتماد عليها .لذلك سعينا إىل جعل القواعد الفقهية اخلاصة
باألحكاـ اليقينية مفتاحان ليكوف بادرة خَت دلن يسعى إىل دراسة بقية القواعد الفقهية ال سيما أف

علماءنا االجالء قد أشاركا إىل قواعد أـ عليها مدار األحكاـ كقاعدة ال ضرر كال ضرار،
كقاعدة اليقُت ال يزكؿ بالشك ،كقاعدة االمور ٔتقاصدىا؛ لذلك سيكوف ىذا البحث بادرة خَت

حيتذل بو لتبويب القواعد الفقهية األخرل مثل القواعد الفقهية الناظمة ألحكاـ الضرر كالقواعد

الفقهية الناظمة ألحكاـ النية كغَتىا .كأدعو الباحثُت أف يستفيدكا من ىكذا مواضيع كدراستها
يف زمن يدعي فيو أكثر الباحثُت ندرة ادلواضيع كتكرارىا.
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ادلثحس األول

ذؼزَف انقىاػذ انفقهُح واهًُرها
ادلطهة األول  :ذؼزَف انقىاػذ انفقهُح

قبل اخلوض يف تعريف القواعد الفقهية يف االصطالح البد من تعريفها لغويان لذلك سوؼ

نعرؼ القواعد الفقهية تعريفان لغويان مث نعرفها تعريفان اصطالحان أكال :تعريف القواعد الفقهية لغة:

إف مصطلح القواعد الفقهية مركب من لفظُت مها القواعد كالفقهية كسنعرؼ كل لفظ منها على
حدة.
القواعد لغة مجع قاعدة من مادة قعد ((القاؼ كالعُت كالداؿ)) تدؿ على االستقرار
كالثبوت قاؿ ابن فارس أصل مطرد منقاس ال خيلف كىو يضاىي اجللوس ،كلذلك أف امرأة
الرجل تسمى قعيدة لثبوهتا كاستقرارىا يف بيت زكجها(ٔ).

الفقو يف اللغة  :ىو الفهم كىو العلم بالشيء كالفهم لو كغلب على علم الدين لسيادتو كشرفو
كفضلو على سائر انواع العلم(ٕ).

الفقو يف االصطالح  :ىو العلم باألحكاـ الشرعية العملية ادلكتسب من ادلتها التفصيلية(ٖ).
ثانيان  :تعريف القواعد الفقهية اصطالحان
عرفت القواعد الفقهية بعدة تعريفات ٗتتلف الفاظها كتتحدد يف معناىا فقد عرفها
اجلرجاين (باهنا قضية كلية يتعرؼ منها كاألحكاـ جزئيتها )(ٗ) .كعرفها اجلالؿ احمللي* ( بأهنا

قضية كلية يتعرؼ منها كاألحكاـ جزئياهتا)(٘) .كعرفها ابن عبد هللا ادلقرم** (ىي كل كلي
أخص من األصوؿ كسائر ادلعاين العقلية العامة كاعم من العقود كمجلة الضوابط الفقهية

اخلاصة)(.)ٙ

كعرفها صدر الشريعة(عبيد هللا بن مسعود احلنفي )***( بأهنا قضية كلية)

()ٚ

كعرفها

شهاب الدين احلموم( :بأهنا حكم اكثرم ال كلي ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرؼ احكامها)(.)ٛ
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ككل تعريفات ادلتقدمُت تدكر يف ىذه الثالثة فمنهم من عرفها باألمر كمنهم من عرفها
باحلكم كمنهم من عرفها بالقضية كينبغي االشارة إىل أمرين أكذلما أف التعبَت عن القاعدة باحلكم
بدؿ القضية سليم من حيث أف احلكم ىو معظم القضية كأىم ما فيها أنو مناط التصديق
كالتكذيب ككجود احملكوـ بو كاحملكوـ عليو كىذا يستلزـ كجود الطرفُت ثانيا  :أف القاعدة أما
أف تنطبق على مجيع الفركع اليت تدخل ٖتتها كأما أف تشمل غالب اجلزئيات أك اكثرىا كخيرج
عنها بعض الفركع كاجلزئيات اليت تعترب استثناءات كقد تنطبق عليها قاعدة اخرل كلذلك عرب

البعض بأف القاعدة حكم اكثرم ال كلي كالبعض عرب أهنا قواعد اغلبية كلكن خركج بعض ىذه
الفركع ال يضر كال يؤثر يف القاعدة .ألف كل قاعدة أك مبدأ أك أصل لو استثناء كىذا االستثناء
ال يغَت من حقيقة األصل أك ادلبدأ لذلك فانو يبدك يل أف التعريف الراجح للقاعدة الفقهية ىو
((حكم شرعي كلي منطبق على جزيئات من أبواب متفرقة)).
كاكماالن للتعريف فإف ىنالك ألفاظان ذات صلة بالقواعد الفقهية سوؼ نعرفها ليتسٌت
للقارئ معرفة التفريق بينها كبُت ىذه االلفاظ كىذه االلفاظ ىي الضابط كاألصل كالنظرية
الفقهية.

أكالن  :الضابط يف اللغة يفيد احلصر كاحلبس كاللزكـ( .)ٜالضابط يف االصطالح ىو قضية كلية
ٖتصر الفركع كٖتبسها(ٓٔ) .كالفرؽ بُت الضابط كالقاعدة أف القاعدة تكوف الفركع الداخلة ٖتتها

من أبواب سلتلفة كاما الضابط فأف الفركع الداخلة ٖتتو تكوف من باب كاحدة(ٔٔ).

ثانيان  :األصل لغة ىو ما يبتٌت عليو غَته(ٕٔ) .األصل اصطالحا عرؼ الفقهاء األصل بعدة
تعريفات منها :
ٔ  -األصل ىو القاعدة ادلستقرة أك الضابط ضلو األصل أف النص مقدـ على الظاىر أم

القاعدة يف ذلك كضلو األصل يف ادلياه الطاىرة أم القاعدة فيها .األصل ىو الدليل ضلو األصل
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
اـ َك َما ُكت َ
يف كجوب الصياـ قولو تعاىلُ (( :كت َ
تَػتَّػ ُقو َف)) سورة البقرة آيةٖ ٔٛأم الدليل على ذلك .
ٕ  -األصل ىو الراجح ضلو األصل عدـ احلذؼ أم الراجح.
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ٖ  -األصل ىو ادلستصحب ضلو من تيقن الطهارة كشك يف زكاذلا فاألصل الطهارة أم
ادلستصحب الطهارة.
ٗ  -األصل ىو ادلقيس عليو كىو ما يقابل ادلقيس أم األصل يف القياس كقوذلم اخلمر أصل
النبيذ يف التحرمي(ٖٔ).

ثالثان  :النظرية الفقهية  :ىي دراسة ينتهي فيها الفقيو إىل اجلمع بُت مجلة من ادلوضوعات
كاألحكاـ كالبحوث الفقهية اليت تكوف رلموعها فكرة كاحدة متكاملة االجزاء.
ادلطهة انصاٍَ  :أهًُح انقىاػذ انفقهُح

يف عهد الرسالة األكؿ منذ نزكؿ القرآف الكرمي فأف القواعد الفقهية تأخذ من الوحي كمن

معانيو كمقاصده اجلليلة ،كيعترب القرآف ىو الينبوع األكؿ ذلا حيث بُت ادلعاين االساسية للتشريع
ف
كحدد ادلقاصد اليت يهدؼ إىل ٖتقيقها كاليت صدرت منها تلك القواعد كقولو تعاىلَ :
((ال يُ َكلِّ ُ
وال))
َّ
((كأ َْكفُوا بِال َْع ْه ِد أف ال َْع ْه َد َكا َف َم ْسئُ ن
سا إَِّال ُك ْس َع َها)) سورة البقرة  ٕٛٙكقولو تعاىل َ
اَّللُ نَػ ْف ن
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ِّي))سورة البقرةٕ٘ٙ
سورة االسراء ٖٗ كقولو تعاىل َ
ُت ُّ
((ال إِ ْك َراهَ ِيف ال ّدي ِن قَ ْد تَػبَػ َّ َ
كأف أمهية ىذه القواعد تكمن يف أف فهم ىذه القواعد كحفظها يساعد الفقيو على فهم مناىج
الفتول كيطلعو على حقائق الفقو كمآخذه .إف ٗتريج الفركع استنادان إىل القواعد الكلية جينب
الفقيو التناقض الذم يًتتب على التخريج من ادلناسبات اجلزئية.

القواعد الفقهية تضبط اجلزئيات الفقهية كالقوانُت شلا يسهل حفظ الفركع كيغٍت العامل
بالضوابط عن حفظ أكثر اجلزئيات كيتبُت ذلك يف قوؿ اإلماـ البابريت احلنفي**** ت  ٚٛٙق
((ما كضعو أصحابنا يف ادلسائل الفقهية ىو الف الف كمائة الف كسبعوف الف مسالة)) أم
ٓٓٓ ٔ ، ٔٚٓ ،كىو عدد كبَت يزيد على ضعف ادلسائل اليت نسبت إىل ايب حنيفة كاليت قيل
اهنا بلغت مخسمائة الف مسألة.
كىذا قيل يف زماهنم كقد استجدت مسائل فقهية منذ ذلك الوقت إىل كقتنا ىذا .بل يف
عصر الثورة الصناعية كادلعلوماتية كادلصرفية تستجد مئات ادلسائل الفقهية .اليت تندرج ٖتت
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القواعد الفقهية .اهنا تضبط ادلسائل ادلنتشرة ادلتعددة كنظمتها يف سلك كاحد فهي كما قاؿ ابن

رجب يف القواعد ((تنظم لو منثور ادلسائل كتقيد لو الشوارد كتقرب كل متباعد))(ٗٔ).

ادلثحس انصاٍَ

قاػذج انُقني ال َشول تانشك
ادلطهة األول  :انقاػذج انكربي  ..انُقني ال َشول تانشك

قبل الولوج يف البحث بدراسة القاعدة الكربل اليقُت ال يزكؿ بالشك البد لنا أف نعرؼ

مفردات ىذه القاعدة ليتسٌت لنا تصور جزيئات ىذه القاعدة كمعناىا لذلك سوؼ نعرؼ ىذه
ادلفردات لغة كاصطالحان.
ماىية اليقُت :
أكالن تعريف اليقُت لغة  -:يأيت اليقُت يف اللغة على عدة معاف منها العلم قاؿ الرازم اليقُت ىو
العلم كزكاؿ الشك كقاؿ اجلرجاين ىو العلم الذم الشك معو كقاؿ الفَتكز آبادم ىو ازالة

الشك فقط إذان اليقُت ىو ضد الشك كيأيت ٔتعٌت العلم (٘ٔ).

اليقُت اصطالحان :اختلفت تعريفات اليقُت اصطالحان كما اختلفت تعريفاتو اللغوية فقاؿ
اجلرجاين ىو اعتقاد الشيء بأنو كذا مع اعتقاد أنو ال ديكن إال كذا مطابقان للواقع غَت شلكن
للزكاؿ كقاؿ أبو البقاء العلم ادلستقر يف القلب لثبوتو عن سبب متعُت لوْ ،تيث ال يقبل

االهنداـ إذا اليقُت اصطالحان ىو معٌت االعتقاد اجلازـ بالشيء كعدـ الزكاؿ(.)ٔٙ

ثانيان  :ماىية الشك  :تعريف الشك لغة ىو نقيض اليقُت كمجعو شكوؾ كقد شككت يف كذا
كشككت يف كذا كشك يف االمر(.)ٔٚ
تعريف الشك اصطالحان  :الشك ىو الًتدد بُت شيئُت استول طرفاه أك رجح احدمها على
اآلخر .كقاؿ بعض العلماء ىو ما استول طرفاه كىو الوقوؼ بُت الشيئُت ال دييل القلب إىل
احدمها فاذا ترجح احدمها كمل يطرح االخر فهو ظن(.)ٔٛ
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من خالؿ التعريفات اللغوية كاالصطالحية دلفردات القاعدة الفقهية يتبُت لنا ادلعٌت العاـ
للقاعدة كىو أف ما كاف ثابتان متيقنا من األحكاـ ال ديكن أف يرفع ىذا الثابت كادلتيقن منو
بالشك الف الضعيف ال يقول على ازالة القوم.
كأف اليقُت ال ديكن أف حيكم بزكالو االيقُت مثلو فالنهار يف رمضاف ال حيكم بزكالو بالشك
يف غركب الشمس كعليو فيحرـ االفطار كإذا فطر الصائم ٔتجرد الشك فيجب عليو القضاء

كذلك ألف النهار يقُت كدخوؿ الليل شك ٓتالؼ األكل كالشرب ليالن فاذا اكل كشرب ليالن
كشك يف دخوؿ الفجر فال قضاء عليو كذلك ألف الليل يقُت كدخوؿ الفجر شك.

أدلة القاعدة  :توجد ذلذه القاعدة أدلة كثَتة من الكتاب كالسنة كاالمجاع كالعقل كذلك ألف
ىذه القاعدة قاعدة كربل كيندرج ٖتتها فركع فقهية كثَتة لذلك سنكتفي ببعض االدلة الواضحة
على صحة ىذه القاعدة .
اكالن  :أدلة القاعدة من القرآف الكرمي
((كَما يَػتَّبِ ُع أَ ْكثَػ ُرُى ْم إَِّال ظَنِّا أف الظَّ َّن َال يُػغْ ٍِت ِم َن ا ْحلَِّق َش ْيئنا)) سورة يونس
قولو تعاىل َ
((كَما َذلُ ْم بِ ِو ِم ْن ِعل ٍْم أف يَػتَّبِعُو َف إَِّال الظَّ َّن كأف الظَّ َّن َال يُػغْ ٍِت ِم َن ا ْحلَِّق َش ْيئنا))
أية .ٖٙقولو تعاىل َ
يل َِّ
ِ
ضيِ
وؾ َع ْن َسبِ ِ
اَّلل أف
ضلُّ َ
سورة النجم أية  .ٕٛقولو تعاىل ((كأف تُط ْع أكثر َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ ُ
ث غَيػر ب ِع ٍ
يد
يَػتَّبِعُو َف إَِّال الظَّ َّن كأف ُى ْم إَِّال َخيْ ُر ُ
صو َف))سورة االنعاـ أية  .ٔٔٙقولو تعاىل ((فَ َم َك َ ْ َ َ
ك ِم ْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِق ٍ
ُت )) سورة النمل أية  . ٕٚأم خرب الشك
فَػ َق َ
ْت ِٔتَا َملْ ُِٖت ْط بِِو َك ِج ْئتُ َ
َحط ُ
اؿ أ َ
فيو كاليقُت ىو ما ال شك فيو( .)ٜٔفالظن يف اآليات الكردية ٔتعٌت الشك.

ثانيان :أدلة القاعدة من السنة :

ٔ – ما ركم عن عباد ابن ٘تيم عن عمو أنو شكى إىل رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم الرجل
الذم خييل إليو أنو جيد الشيء يف الصالة فقاؿ ((ال ينفتل أك ال ينصرؼ حىت يسمع صوتان أك

جيد رحيان)) ركاه البخارم كابو داكد كقد بوب على ىذا احلديث فقاؿ ((باب ال يتوضأ من
الشك حىت اليقُت))(ٕٓ).
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ٕ  -ما ركل ابو سعيد اخلدرم قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ((إذا شك أحدكم يف
صالتو فليلق الشك كلينب على اليقُت فإذا استيقن التماـ سجد سجدتُت فأف كانت صالتو تامة
كانت الركعة نافلة كالسجدتاف كأف كانت ناقصة كانت الركعة ٘تامان لصالتو ككانت السجدتاف

مرغميت)) أخرجو مسلم كابو داكد كالنسائي كابن ماجة كامحد(ٕٔ).

ٖ – ما ركم عن ايب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ((إذا كجد احدكم يف بطنو
شيئا فاشكل عليو أخرج منو شيئان أـ ال فال خيرجن من ادلسجد حىت يسمع صوتان أك جيد رحيان))
ركاه مسلم كالًتمذم كابو داكد كامحد(ٕٕ).
قاؿ النوكم كىذا احلديث أصل من أصوؿ االسالـ كقاعدة عظيمة من قواعد الفقو كىي أف
االشياء حيكم ببقائها على أصوذلا حىت يتيقن خالؼ ذلك كال يضر الشك الطارئ عليها فمن
ذلك مسالة الباب اليت كرد فيها احلديث كىي أف من تيقن الطهارة كشك يف احلدث حكم
ببقائو على الطهارة كال فرؽ بُت حصوؿ ىذا الشك يف نفس الصالة كحصولو خارج الصالة

ىذا مذىبنا كىذا مذىب مجاىَت العلماء من السلف كاخللف(ٖٕ).

ٔ  -ركل عبد الرمحن بن عوؼ رضي هللا عنو قاؿ مسعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو يقوؿ ((إذا
شك أحدكم يف الثنتُت كالثالث فليجعلها ثنتُت كإذا شك يف الثالث كاألربع فليجعلها ثالثان مث
ليتم ما بقى من صالتو حىت يكوف الوىم يف الزيادة مث يسجد سجدتُت كىو جالس قبل أف

يسلم)) ركاه ابن ماجة(ٕٗ).

االمجاع  :امجع العلماء على أصل العمل هبذه القاعدة فقد نقل االمجاع اإلماـ القرايف فقاؿ ىذه
قاعدة رلمع عليها كىي أف كل مشكوؾ فيو جيعل كادلعدكـ الذم جيزـ بعدمو كقاؿ اإلماـ ابن
دقيق العيد كاحلديث أصل يف اعماؿ اليقُت كطرح الشك ككاف العلماء متفقوف على ىذه

باليقُت كترؾ ادلشكوؾ فيو أصل يف الشرع(ٕ٘).

القياس كالعقل  :من خالؿ التعريف اللغوم كاالصطالحي لليقُت كالشك يتضح أف اليقُت اقول
من الشك الف اليقُت يكوف ٔتعٌت اجلزـ كاالستقرار أما الشك فيأيت ٔتعٌت الًتدد كاالحتماؿ فال
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يقول على ازالة الشك يقوؿ الشيخ مصطفى الزرقا (اليقُت اقول من الشك الف اليقُت حكمان
قطعيان جازمان فال يهدـ بالشك )(.)ٕٙ
التطبيقات الفقهية لقاعدة اليقُت ال يزكؿ بالشك  :تتوزع تطبيقات ىذه القاعدة ىذه القاعدة

يف كل أبواب الفقو من عبادات كمعامالت كجنايات :

ٔ  -إذا شك يف طهارة ادلاء أك غَتىا أك صلاستو بٌت على يقُت(.)ٕٚ

ٕ  -إذا أكل اخر النهار بال اجتهاد كشك يف الغركب بطل صومو الف األصل بقاء النهار.
ٖ  -إذا شك يف حياة الرجل أك موتو لتوريثو بٌت على اليقُت(.)ٕٛ

ٗ  -إذا شك يف خلق اجلنُت كقت موت مورثو بٌت على اليقُت(.)ٕٜ

٘  -إذا شك ىل طلق كاحدة أك أكثر بٌت على اليقُت كىو طلقة كاحدة(ٖٓ).
 - ٙإذا اشًتل ثوبان جديدان أك لبيس جديدان كشك ىل ىو طاىر أك صلس فيبٌت األمر على
الطهارة كال يلزمو غسلو(ٖٔ).
 - ٚإذا شك يف عدد الطواؼ بٌت على اليقُت قاؿ ابن ادلنذر امجع كل من ضلفظ عنو من اىل
العلم على ذلك ألهنا عبادة فمىت شك فيها كىو فيها بٌت على اليقُت(ٕٖ).

 - ٛإذا طلق كشك يف عدد الطلقات فأنو بٌت على اليقُت(ٖٖ).
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ادلثحس انصانس

انقىاػذ انفقهُح انُقُُُح انفزػُح

انقاػذج االوىل  :األصم تزاءج انذيح

أم أف األصل يف ذمة اإلنساف أف تكوف خالية من كل دين أك التزاـ أك مسؤكلية كأمنا

تكوف ىذه االشياء عارضة بعد الوالدة كأف األصل يف ذمم الناس فراغها من مجيع انواع التحمل

كااللتزاـ إىل أف يثبت ذلك بدليل الف الناس يولدكف كذشلهم فارغة كالتحمل كااللتزاـ صفة

طارئة فيستصحب األصل ادلتيقن بو كىو فراغ الذمة إىل أف يثبت خالؼ ذلك(ٖٗ).

دليل القاعدة  :قولو صلى هللا عليو كسلم ((لو يعطى الناس بدعواىم الدعى الرجل أمواؿ قوـ
كدماءىم كلكن البينة على من ادعى كاليمُت على من أنكر))

(ٖ٘)

فدؿ احلديث على أف ذمة

ادلدعي عليو بريئة حيث مل يقبل يف شغلها رلرد شاىد كاحد .مامل يعتضد بآخر ديُت ادلدعي ألنو
لوال احلكم برباءة الذمة الدعى الناس على بعضهم حقوقان موىومة فاحلكم برباءة الذمة كعدـ
شغلها بالشك بقطع مثل تلك الدعوة اجملردة.
تطبيقات القاعدة  :إذا ادعى شخص على اخر دينان مل تقبل دعواه اال بدليل( .)ٖٙإذا اهتم
انساف شخصا بالقتل أك غَته فإف ادلتهم برئ إىل أف تثبت ىذه الدعول بالدليل .إذا صلى
ادلصلي فرضو باجتهاد كمل يتبُت لو ىل صلى يف الوقت أك قبلو فال إعادة عليو الف األصل براءة

الذمة(.)ٖٚ

انقاػذج انصاَُح  :ال َُسة إىل ساكد قىل نكٍ انسكىخ يف يؼزض احلاجح إىل

تُاٌ.

بياف معٌت القاعدة  :أم أف الساكت ال ينسب إليو القوؿ لكن سكوتو حيث تلزـ احلاجة إىل
كالمو يكوف بيانا كيعترب رضا .أم أف األصل عدـ االعتداء بالسكوت كيستثٌت من ذلك
االعتداد بو إذا كاف يف معرض احلاجة كدلت الظركؼ ادلالبسة على االعتداد بو.
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تطبيقات القاعدة  :إذا سكتت الثيب عند االستئذاف يف النكاح مل يعمم سكوهتا مقاـ االذف

ألنو البد أف تصرح بالنطق( .)ٖٛإذا اتلف إنساف ماؿ اخر كصاحب ادلاؿ يشاىد كىو ساكت

فال يكوف سكوتو اذنان باإلتالؼ بل لو أف يضمنو( .)ٖٜلو سأؿ القاضي ادلدعى عليو عما يقولو
يف دعول ادلدعي فاعتصم بالسكوت يعترب منكران للدعول فيكلف ادلدعي االثبات كإذا باع
شخص سلعة كصاحبها حاضر ساكت فبيعو باطل(ٓٗ).
انقاػذج انصانصح  :األصم تقاء يا كاٌ ػهً يا كاٌ

أم اعتبار احلكم ثابت يف كقت ما مستمر يف سائر االكقات حىت يقوـ الدليل على خالفو

كىو ما يسمى باالستصحاب.
ىذه القاعدة من القواعد ادلندرجة ٖتت القاعدة الكربل ((اليقُت ال يزكؿ بالشك))
كمعناىا أف ما كاف زلكومان لو ْتكم فيما مضى مامل يرد دليل شرعي اخر يفيد تغَت احلكم .فما
كاف حالالن إىل أف يرد دليل على احلرمة كما كاف كاجبان يبقى كاجبان إىل أف يرد دليالن ينقلو من
الوجوب إىل الندب كما كاف طاىران يبقى طاىران إىل أف يرد دليل يفيد النجاسة كىكذا يف مجيع
االشياء ينسحب االمر عليو.

تطبيقات القاعدة  :من تيقن الطهارة كشك يف احلدث فهو متطهر(ٔٗ).

إذا اشًتل إنساف من اخر سيارة كادعى ادلشًتم أف فيها عيبان قدديان كانكر البائع فالقوؿ

قوؿ البائع الف األصل عدـ العيب .إذا اشًتل ماء كاعى النجاسة لَتده فالقوؿ قوؿ البائع الف

األصل طهارة ادلا ء(ٕٗ) .لو ادعى ادلستأجر دفع االجرة إىل ادلؤجر كانكر ادلؤجر ذلك كاف
القوؿ مع اليمُت ألف األصل بقاء األجرة يف ذمة ادلستأجر إىل أف يثبت دفعها إىل ادلؤجر(ٖٗ).

انقاػذج انزاتؼح  :األصم يف كم حادز ذقذَزِ تأقزب سيٍ.

معٌت القاعدة  :أم إذا اختلف يف تاريخ احلادث محل على الوقت االقرب إىل زمن احلاؿ حىت
يثبت الزماف القدمي .كمعناىا أنو إذا كجد امران ما حادثان كامكن أف يكوف كقتو قريبان أك بعيدان كال

بينة فإف القاعدة ىي أف كقتو ادلعترب ىو القريب ألنو ىو ادلتيقن كالبعيد مشكوؾ فيو.
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تطبيقات القاعدة  :لو رأل يف ثوبو منيان يعلم أنو من أثر احتالـ كمل يذكر احتالمان فأنو يرجعو إىل

آخر نومة نامها كيعيد الصلوات اليت صالىا بعد تلك النومة(ٗٗ) .لو ضرب إنساف بطن حامل
فوضعت جنينها حيان كبقي زمنان بال أمل مث مات فأف موتو ينسب إىل سبب أخر بعد الضرب
ٓتالؼ ما لو كضعتو ميتان أك حيان متأدلان حىت مات فأنو ينسب إىل ضربو ذلا فتجب فيو الدية(٘ٗ).

لو توضأ من بئر ايامان كصلى مث كجد فيها فارة مل يلزمو قضاء إال ما تيقن أهنا صالة
بالنجاسة .كإذا مات مسلم كترؾ زكجة ككرثة سواىا ككانت الزكجة كافرة مث أسلمت فادعت

أهنا أسلمت قبل موت زكجها فأنكر الورثة فالقوؿ قوؿ الورثة(.)ٗٙ
انقاػذج اخلايسح  :يا شثد تُقني ال َزذفغ اال تُقني.

إف اليقُت ال يرتفع ٔتا ىو دكنو كالشك كأف اليقُت ال جيب تركو للشك حىت يأيت يقُت يزيلو(.)ٗٚ

تطبيقات القاعدة  :إذا شك ىل طلق كاحدة أك أكثر بٌت على اليقُت( .)ٗٛإذا شك إنساف يف

ترؾ مأمور يف الصالة فإنو يسجد للسهو كأما إذا شك يف ارتكاب فعل منهي عنو فإنو ال يسجد

ألف األصل ادلتيقن عدـ فعلو( .)ٜٗإذا شك ىل أحرـ ْتج أك عمرة نول القراف مث ال جيزيو إال
احلج فقط الحتماؿ أف يكوف أحرـ ادخاؿ العمرة عليو(ٓ٘).

انقاػذج انسادسح (( :األصم يف االيىر انؼارضح انؼذو ))

ادلعٌت العاـ للقاعدة أف الصفات كاالحواؿ الطارئة على الشيء حيكم بعدـ كجودىا إىل أف

يثبت دليل الوجود أم أف االمور الطارئة يكوف عدـ كجودىا ىو احلالة االصلية أك الغالبة.
تطبيقات القاعدة :
ٔ -إذا باع شخص سيارة كسلمها إىل ادلشًتم فادعى ادلشًتم كجود عيب فيها كادعى البائع
سالمتها من العيوب فالقوؿ قوؿ البائع مع ديينو ألف السالمة من العيوب من الصفات األصلية
فيها الوجود كأما العيب صفة عارضة فال يقبل قولو اال ببينة (ٔ٘).

ٕ -إذا اكل طعاـ غَته كقاؿ كنت اْتتو كانكر ادلالك صدؽ ادلالك الف األصل عدـ
االباحة

(ٕ٘)
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ٖ  -إذا اختلف ادلضارب كرب ادلاؿ يف كجود ربح فالقوؿ للمضارب كعلى رب ادلاؿ البينة
الف الربح حالة عارضة(ٖ٘) .لو اختلفا يف قبض ادلبيع كالعُت ادلؤجرة فالقوؿ دلنكره(ٗ٘) .

ٗ – لو ادخلت امرأة حلمة ثديها يف فم الرضيع كمل يعلم ىل دخل اللنب يف حلقو أك ال فأف
النكاح ال حيرـ الف األصل عدـ دخوؿ اللنب.
٘ -عدـ حكم ٔتوت من غاب يف ٕتارة كضلوىا االبعد مضي تسعُت سنة من مولده الف األصل

حياتو(٘٘).

انقاػذج انساتؼح  :األصم يف انكالو احلقُقح

ادلعٌت العاـ للقاعدة أف الراجح عند السامع أف حيمل كالـ ادلتكلم على معناه احلقيقي

كاحلقيقة يف االصطالح ىي اللفظ ادلستعمل يف ادلعٌت الذم يوضع لو يف أصل اللغة كلفظ النور
للضوء ادلعركؼ كاجملاز ىو اللفظ ادلستعمل يف غَت ادلعٌت االصلي الذم كضع لو يف أصل اللغة
لقرينو مانعو من ارادة ادلعٌت االصلي كاستعماؿ لفظ النور للعلم كلفظ االسد للقوم الشجاع
كيشًتط فيو كجود عالمة بُت ادلعٌت االصلي كادلعٌت ادلنقوؿ إليو كما يشًتط كجود قرينة تدؿ
على ارادة ادلتكلم للمعٌت اجملازم دكف احلقيقي معٌت القاعدة أف اعماؿ الكالـ ادلتكلم إمنا
يكوف على معانيها احلقيقية عند اخللو من القرائن اليت ترجح ارادة اجملاز.

تطبيقات القاعدة  :لو قاؿ إنساف أكقفت ىذه الدار على حفاظ القرآف الكرمي مل يدخل يف

ذلك من كاف حافظان مث نسيو ألنو يطلق عليو حافظان رلازان ال حقيقة( .)٘ٙلو قاؿ ىذه الدار لزيد
كاف اقراران لو بادللك حىت لو قاؿ أردت أهنا مسكنو مل يسمع ( .)٘ٚلو حلف أف ال يأكل ىذه
احلنطة فانو حينث بأكل عينها لإلمكاف فال حينث بأكل خبزىا (.)٘ٛ

انقاػذج انصايُح  :األصم يف االشُاء اإلتاحح حىت َذل انذنُم ػهً انرحزَى.

معٌت القاعدة أف هللا سبحانو كتعاىل قد أحل ادلباحات كحرـ سبحانو كتعاىل احملرمات

كسكت عن أشياء رمحة لالمة فما حكم ىذه األشياء األصل احلل كاالباحة بدليل حديث ابن
ثعلبة قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ( أف هللا فرض فرائض فال تضيعوىا كهنى عن اشياء

148

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

فال تنتهكوىا كحد حدكد فال تعتدكىا كسكت عن اشياء رمحة بكم من غَت نسياف فال تسألوا

عنها )(.)ٜ٘

تطبيقات القاعدة  :احليواف ادلشكل أمره األصل فيو احلل(ٓ .)ٙادلياه األصل فيها الطهارة لقولو
تعاىل ((كأَنْػزلْنا ِمن َّ ِ
ورا)) سورة الفرقاف اآلية  .ٗٛأصل يف ادلنافع احلل كاالباحة
اء طَ ُه ن
َ ََ َ
الس َماء َم ن
ض َِ
((ى َو الَّ ِذم َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مج نيعا))سورة البقرة االية .ٕٜكقولو تعاىل ((قُ ْل
لقولو تعاىل ُ
من ح َّرـ ِزينَةَ َِّ
اَّلل الَِّيت أَ ْخر ِ ِ ِ
ادهِ كالطَّيِب ِ
ات ِم َن ِّ
الرْز ِؽ))سورة االعراؼ االيةٕٖ.
َْ َ َ
ج لعبَ َ َّ
ََ
انقاػذج انراسؼح  :األصم يف االتضاع انرحزَى

االبضاع مجع مفرده بضع بضم الباء كيطلق على الفرج كاجلماع كالتزكيج كادلراد ىنا

األكؿ كقيل الثاين كبينهما تالزـ كىي أف عالقة الرجاؿ بالنساء مبناىا على التحرمي كاحلظر فال
َخ َواتُ ُك ْم
((ح ِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َكبَػنَاتُ ُك ْم َكأ َ
حيل منهن اال ما احلو الشرع بدليل قولو تعاىل ُ

َك َع َّماتُ ُك ْم َك َخ َاالتُ ُك ْم )) سورة النساء أية ٖٕ فأف هللا عز كجل قد حصر احملرمات فدؿ ذلك
على أف الباقي على احلل(ٔ.)ٙ
تطبيقات القاعدة  :لو ادخلت ادلرأة حلمة ثديها يف فم رضيعة ككقع الشك يف كصوؿ اللنب إىل

جوفو مل ٖترـ ألف ادلانع شك(ٕ .)ٙمن شك يف ادلرأة ىل ىي زكجة اك أجنبية عنو فال ٖتل لو

شرعان حىت تقوـ البينة على الزكجية.

(ٖ)ٙ

كتأييد ىذا

استدؿ بعض العلماء على عدـ جواز نكاح االنسي لألجنبية كالعكس
ِ
ِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إليها َك َج َع َل بَػ ْيػنَ ُك ْم َم َو َّد نة َكَر ْمحَةن))
األصل بقولو تعاىل َ
((خلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْػ ُفس ُك ْم أَ ْزَك ن
سورة الركـ أية ٕٔ.
انقاػذج انؼاشزج  :ال ػربج تانظٍ انثني خطؤِ.

كمعناىا أف البناء على الظن صحيح إذ ىو اعلى مرتبة من الشك فهو أقرب إىل اليقُت

كاألحكاـ الشرعية يف غالبها مبنية على الظن لكن قد يظهر خطأ ذلك الظن كتبُت أف خالؼ
الواقع كحينئذ فإنو ال جيوز البناء عليو لنزكلو عن ادلرتبة ادلعتربة كبذلك ينتقض كل ما يبٍت عليو
من احكاـ.
149

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

تطبيقات القاعدة :
ٔ  -إذا توضأ ٔتاء ظنو طهوران فباف أنو صلس بطلت طهارتو كال عربة بظنو كونو طهوران.
ٕ  -إذا صلى يظن أف الوقت دخل فظهر خالفو مل تصح صالتو.
ٖ  -إذا حج إنساف بولده يظنو بالغان كاحلاؿ خالفو مل تسقط عنو الفريضة.

ٗ  -إذا كاف صائمان فأكل يظن الشمس قد غربت كمل تغرب بعد فال عربة بظنو كعليو القضاء.
٘  -لو أتلف ماؿ غَته يظنو مالو ضمنو.

 - ٙإذا دفع زكاتو إىل من ظنو فقَتان فباف غنيان لزمو اإلعادة(ٗ.)ٙ

انقاػذج احلادَح ػشزج  :ال حجح يغ االحرًال انُاشئ ػٍ دنُم

كمعناىا أنو ال حجة مقبولة مع االحتماؿ الذم ينشأ عن دليل ظٍت أك قطعي بوجود هتمة.

تطبيقات القاعدة  :ال تقبل شهادة الزكجُت كشهادة األصوؿ كالفركع بعضهم لبعض لتمكن

التهمة الناشئة عن عالقة قد تدفع إىل ٖتزب مريب جيب أف تتجرد الشهادة عنو(٘ .)ٙلو باع

الوكيل بالشراء دلوكلو أك اشًتل الوكيل بالبيع ماؿ موكلو لنفسو ال يصح فيهما(.)ٙٙ
القاعدة الثانية عشرة  :ال عربة يف الداللة يف مقابلة التصريح.

كمعناىا أف داللة التصريح أقول من داللة احلاؿ عند التعارض سواء أكاف التصريح قوالن
أـ كاف كتابة كتقدـ عليها كعند التعارض يعمل بداللة احلاؿ ألهنا يف حكم التصريح.
تطبيقات القاعدة  :لو تصدؽ على شخص فسكت فيثبت لو ادللك كال حاجة إىل قولو قبلت

لكن لو صرح بالرد كالرفض ال ديلك ألف التصريح أقول من الداللة(.)ٙٚ

لو كىب شخص ماالن ألخر كقبضو فحصوؿ عقد اذلبة إذان بقبض ادلاؿ داللة فأف حصل

القبض ٘تت اذلبة كأف هناه الواىب صراحة قبل القبض سقط حكم الداللة كبطلت اذلبة فلو

قبضو كاف غاصبان كٕترم عليو كاألحكاـ الغاصب(.)ٙٛ
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انقاػذج انصانصح ػشزج  :ال ػربج نهرىهى

كمعٌت التوىم االحتماؿ العقلي البعيد النادر احلصوؿ فهذا ال يبٌت عليو حكم كال دينع

القضاء كال يؤخر احلقوؽ(.)ٜٙ

لو شهد الشهود باضلصار ارث ادلتويف بوارث أك بورثة معينُت كقالوا ال نعلم لو كارثان غَتىم

يقضي ذلم االرث كال عربة الحتماؿ ظهور كارث اخر الف ذلك موىوـ فال يعوؽ القضاء(ٓ.)ٚ

إذا كلدت امرأة كنفست فإذا طهرت قبل االربعُت اغتسلت كصلت بناء على الظاىر ألف

معاكدة الدـ موىوـ فال يًتؾ ادلعلوـ للموىوـ(ٔ.)ٚ

إذا جرح شخص اخر مث شفي اجملركح من جرحو ٘تامان كعاش مدة مث تويف فادعى كرثتو بأنو

من اجلائز أف يكوف كالدىم مات بتأثَت اجلرح فال تسمع دعواىم(ٕ.)ٚ
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اخلامتـــــــح

احلمد هلل الذم ْتمده تتم النعم كالصالة كالسالـ على من اكيت جوامع الكلم كعلى آلو
كأصحابو أكيل الفضل كاذلمم كمسك اخلتاـ ذلذا البحث ادلتواضع ىي :
ٔ  -أف كثرة القواعد الفقهية كتفرعاهتا يدعو إىل إعادة مجعها كضبطها كحصرىا على كفق
أصوؿ كضوابط يسهل من خاللو االستدالؿ هبا.
ٕ  -ضركرة رفد القواعد الفقهية بوقائع كاحكاـ جديدة تتناسب مع متطلبات العصر
كمستجدات األحكاـ الفقهية.

ٖ  -إف القواعد اليقينية ذلا أصل يف الكتاب كالسنة كادلعقوؿ فال تعترب امران مبتدعان.
ٗ  -إف القواعد الفقهية اليقينية ال تقتصر على العلوـ الشرعية بل تتعداىا إىل كثَت من العلوـ
كالفنوف.
التوصيات
إعادة التأليف يف القواعد الفقهية إذ أف ادلغزل الذم من أجلو كضعت القواعد الفقهية
مجع الفركع الفقهية بقواعد قليلة أما إذا كثرت القواعد الفقهية فال بد من تبويبها من جديد.
كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العلمُت .
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اذلىايش

ٔ  -معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم ،أبو احلسُت (ادلتوىف:
ٖٜ٘ىػ):تح عبد السالـ زلمد ىاركف :دار الفكرٖٜٜٔ :ىػ ٜٜٔٚ -ـ .ٔٓٛ/٘،
ٕ -ينظر سلتار الصحاح :زين الدين أبو عبد هللا زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي
الرازم (ادلتوىفٙٙٙ :ىػ) تح يوسف الشيخ زلمد :ادلكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بَتكت
– صيدا ط اخلامسةٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ ٔ، ٕٕٗ/لساف العرب زلمد بن مكرـ بن على،

أبو الفضل ،مجاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى (ادلتوىفٚٔٔ :ىػ)دار صادر –

بَتكت ط الثالثة  ٔٗٔٗ -ىػ ٖٔ.ٕٕ٘/
ٖ -ينظر التعريفات علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (ادلتوىفٛٔٙ :ىػ) ضبطو
كصححو مجاعة من العلماء بإشراؼ الناشردار الكتب العلمية بَتكت –لبناف ،ط األكىل
ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ص .ٔٙٛ
ٗ-ينظر التعريفات للجرجاين ص.ٜٔٗ
٘ -ينظر شرح جالؿ احمللي على مجع اجلوامع ٔ.ٕ/
 -ٙينظر قواعد ادلقرمٔ.ٕٔ/
-ٚ

ينظر شرح التلويح على التوضيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ادلتوىف:

ٖٜٚىػ) مكتبة صبيح ٔتصر بدكف طبعة كبدكف تاريخ ٔ. ٖ٘/

 - ٛينظر غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائرأمحد بن زلمد مكي أبوالعباس ،شهاب
الدين احلسيٍت احلموم احلنفي (ادلتوىفٜٔٓٛ :ىػ) دار الكتب العلمية ،ط األكىلٔٗٓ٘ ،ىػ -
ٜ٘ٔٛـ ٔ.٘ٔ/
 -ٜلساف العرب دار ادلعارؼ ٗ.ٕٜ٘ٗ/
ٓٔ -االشباه ك النظائر األشباه كالنظائر :تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي
(ادلتوىفٚٚٔ :ىػ) دار الكتب العلمية األكىل ٔٔٗٔىػٜٜٔٔ -ـٔ. ٔٔ /
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ٔٔ  -ينظر االشباه كالنظائر البن السبكي ٔ ٔٔ/االشباه كالنظائر يف النحو للسيوطي ٔ، ٚ/
ُّعم ِ
ب أِ ِ
ِ
اف زين الدين بن إبراىيم بن زلمد ،ادلعركؼ بابن
َيب َحن ْيػ َفةَ النػ ْ َ
ْاألَ ْشبَاهُ َكالنَّظَائ ُر َعلَى َم ْذ َى ِ ْ
صليم ادلصرم (ادلتوىفٜٚٓ :ىػ) الشيخ زكريا عمَتات دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف-ط

األكىل ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ ص ٔٙٙحاشية البناين على شرح مجع اجلوامع للمحلي
ٕ.ٜٕ/

صرم ادلعتزيل (ادلتوىف:
ٕٔ -ينظر ادلعتمد يف أصوؿ الفقو زلمد بن علي الطيب أبو احلسُت البَ ْ
ٖٗٙىػ) ٖتقيق خليل ادليس دار الكتب العلمية – بَتكت ط األكىلٜ/ٔ ٖٔٗٓ ،
ٖٔ – ينظر معجم لغة الفقهاء ص ٔ.ٚ
ٗٔ  -ينظر العناية شرح اذلداية زلمد بن زلمد بن زلمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن
الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجاؿ الدين الركمي البابريت (ادلتوىفٚٛٙ :ىػ) دار الفكر-
بدكف طبعة كبدكف تاريخ ٔ ، ٜ/القواعد يف الفقو اإلسالمي أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن
رجب احلنبلي (ادلتوىف ٜٚ٘ :ىػ) تح طو عبد الرؤكؼ سعد مكتبة الكليات األزىرية  ،ط
األكىلٖٜٔٔ ،ىػٜٔٚٔ/ـ ٔ، ٕ/تبسيط القواعد الفقهية ص. ٚ
٘ٔ  -ينظر سلتار الصحاح صٖٓٔ التعريفات صٕٖٖ القاموس احمليط القاموس احمليط رلد
الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتكز آبادل (ادلتوىفٛٔٚ :ىػ) مكتب ٖتقيق الًتاث يف

العرقسوسي مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت -
مؤسسة الرسالة زلمد نعيم
ُ
لبناف الثامنة ٕٔٗٙ ،ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ ٔ ، ٔٙٓ/لساف العرب ٖٔ.ٗ٘ٚ /
 -ٔٙينظر التعريفات للجرجاين صٕٕٖ  ،التوقيف على مهمات التعاريف زلمد عبد
الرؤكؼ ادلناكم دار الفكر ادلعاصر  ،دار الفكر  -بَتكت  ،دمشق الطبعة األكىلٔٗٔٓ ،تح
د .زلمد رضواف الداية ص٘.ٚ
 - ٔٚينظر لساف العرب ٓٔ ، ٗ٘ٓ/معجم مقاييس اللغة ٖ ٖٔٚ /سلتار الصحاح ٔ/
. ٔٙٛ
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 – ٔٛينظر التعريفات ٔ ٔٙٛ/بدائع الفوائد زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس
الدين ابن قيم اجلوزية (ادلتوىفٚ٘ٔ :ىػ) دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ٕٜٓٛ /
 -ٜٔينظر ادليزاف يف تفسَت القرآف-السيد زلمد حسُت الطبأطبائي –دار الكتاب العريب –
بغداد،ط ٔ . ٖٕٛ/ٛ، ٖٔٗٓ- ٕٜٓٓ-
ٕٓ -اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كسننو كأيامو
زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخارم ،أبو عبد هللا  .تح زلمد زىَت بن ناصر

الناصر -دار طوؽ النجاة -ط األكىل ٕٕٗٔىػ ٔ ، ٕٚٙ/سنن أيب داكد أبو داكد سليماف بن
األشعث السجستاين دار الكتاب العريب ػ بَتكت ٔ.ٕٗ٘ /
ٕٔ -اجلامع الصحيح ادلسمى صحيح مسلم أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم
القشَتم النيسابورم دار اجليل بَتكت  -دار األفاؽ اجلديدة ػ بَتكت ٔٗٓٓ/سنن ايب داكد
ٔ ٕٜٙ/سنن النسائي بشرح السيوطي كحاشية السندم أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب
النسائي مكتب ٖتقيق الًتاث دار ادلعرفة ببَتكت -ط اخلامسة ٕٓٗٔىػ ٖ ،ٕٚ /سنن ابن
ماجو  -كماجة اسم أبيو يزيد  -أبو عبد هللا زلمد بن يزيد القزكيٍت (ادلتوىفٕٖٚ :ىػ) -دار
الفكر – بَتكت  -تح زلمد فؤاد عبد الباقي ٔ ، ٖٕٛ/مسند أمحد بن حنبل.أمحد بن حنبل
أبو عبدهللا الشيباين.)ٕٗٔ ،ٔٙٗ(.تح مكتب البحوث ّتمعية ادلكنز الناشر مجعية ادلكنز
اإلسالمي.ط األكىلٖٔٗٔ ،ىجرية ٕٓٔٓ ،ـ.ٖٛ /ٖ .

ٕٕ  -صحيح مسلم ٔ ، ٕٚٙ/اجلامع الكبَت  -سنن الًتمذم زلمد بن عيسى بن َس ْورة بن
موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى (ادلتوىفٕٜٚ :ىػ) تح بشار عواد معركؼ الناشر :دار

الغرب اإلسالمي  -بَتكت  ٜٜٔٛـ  ٜٔٓ/سنن ايب داكد ٔ ٗ٘/مسند اماـ امحد ٕٗٔٗ/
ٖٕ -ينظر ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم
(ادلتوىفٙٚٙ :ىػ) دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت -ط -الثانيةٜٕٗ /ٗ ٖٜٕٔ ،
ٕٗ -سنن ابن ماجة ٔ ٖٛٔ /رقم احلديث. ٕٜٔٓ
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ٕ٘ -ينظر أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ -أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن ادلالكي الشهَت بالقرايف (ادلتوىفٙٛٗ :ىػ) -عامل الكتب بدكف طبعة كبدكف تاريخ
ٔ ، ٔٔٔ/أصوؿ السرخسي زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ادلتوىف:
ٖٗٛىػ)  -دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ،الطبعة االكىل ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٖٔ -ـٔٔٙ/ٕ .
 ،كاألحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ابن دقيق العيد -مطبعة السنة احملمدية -بدكف
طبعة كبدكف تاريخ ٔ.ٚٛ /

 -ٕٙينظر ادلدخل الفقهي ٕ.ٜٛٔ /
ٖٖ -ادلغٍت ٖٜٚ/ٚ
ٖٗ -القواعد الكلية ص.ٔٗٚ
ٖ٘ -صحيح مسلم ٖ ٖٖٔٙ/رقم احلديث ٔٔ.ٔٚ
 -ٖٙالقواعد الكلية ص .ٔٗٚ
 -ٖٚالقواعد الكلية ص.ٔٗٚ
 -ٖٛالقواعد الكلية ص ٖ٘ٔ..
 -ٖٜادلصدر نفسو كاجلزء كالصفحة.
ٓٗ -ادلدخل الفقهي ٕ.ٜٛٚ/
ٔٗ -ينظر االشباه كالنظائر البن صليم صٕ.ٙ

ٕٗ -األشباه كالنظائر عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالؿ الدين السيوطي (ادلتوىفٜٔٔ :ىػ) دار
الكتب العلمية األكىلٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـٓ صٕ٘.
ٖٗ -القواعد الكلية صٗٔ.
ٗٗ -االشباه كالنظائر البن صليم صٔ.ٚ
٘ٗ -االشباه كالنظائر للسيوطي ص.ٜ٘
 -ٗٙاالشباه كالنظائر ص.ٜ٘
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 -ٗٚينظر التمهيد  -شرح سلتصر األصوؿ من علم األصوؿ أبو ادلنذر زلمود بن زلمد بن
مصطفى بن عبد اللطيف ادلنياكم -ادلكتبة الشاملة ،مصر  -األكىل ٖٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٔٔ -ـ
 ، ٖٕٗ/فتح البارم شرح صحيح البخارم أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي  ،دار ادلعرفة  -بَتكتٖٜٔٚ ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي -
قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو :زلب الدين اخلطيب  -عليو تعليقات العالمة :عبد

العزيز بن عبد هللا بن باز ٖ.ٕٔٓ /

 -ٗٛاالشباه كالنظائر للسيوطي ص٘٘.
 –ٜٗنفس ادلصدر كاجلزء كالصفحة.
ٓ٘ -االشباه كالنظائر للسيوطي ص.٘ٙ
ٔ٘ -الوجيز يف ايضاح القواعد الفقهية ٘.ٔٛ
ٕ٘ -االشباه كالنظائر السيوطي . ٘ٛ
ٖ٘ -شرح القواعد الفقهية .ٔٔٛ
ٗ٘ -ينظر االشباه كالنظائر ابن صليمٓ شرح القواعد الفقهية .ٔٔٛ
٘٘ -ينظر االشباه كالنظائر البن صليم ٗ٘ غمز عيوف النظائر يف شرح االشباه كالنظائر
ٔ.ٕٔ٘/
 -٘ٙاالشباه كالنظائر للسيوطي ص ٖ.ٙ

 -٘ٚاالشباه كالنظائر السيوطي ص ٖ/ ٙاالشباه كالنظائر ابن صليم ص .ٜٚ
 -٘ٛاالشباه كالنظائر ابن صليم ص.ٜٚ
 -ٜ٘ادلعجم الكبَت سليماف بن أمحد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين
(ادلتوىفٖٙٓ :ىػ) تح محدم بن عبد اجمليد السلفي مكتبة ابن تيمية – القاىرة –ط  -الثانية
ٕٕ ٕٕٕ /رقم احلديث  ، ٜٖٛٛالسنن الكربل أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى
اخلُ ْس َرْك ِجردم اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (ادلتوىفٗ٘ٛ :ىػ) تح زلمد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،ط  -الثالثة ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ ٓٔ  ٕٔ/رقم
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، ٕٕٓٔٚسنن الدارقطٍت  -أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعود بن
النعماف بن دينار البغدادم الدارقطٍت (ادلتوىفٖٛ٘ :ىػ) دار ادلعرفة  -بَتكت– ٖٔٛٙ ،
 -ٜٔٙٙتح السيد عبد هللا ىاشم دياين ادلدين ٘ ٖٕ٘ /رقم ٘ٗٗٗ.
ٓ - ٙاالشباه كالنظائر السيوطي ٓ.ٙ
ٔ -ٙاالشباه كالنظائر للسيوطي ٔ.ٙٔ/

ٕ -ٙاالشباه كالنظائر البن صليم صٗ٘.
ٖ -ٙاالشباه كالنظائر للسيوطي ٔ.ٕ٘ٙ/
ٗ -ٙينظر شرح القواعد الفقهية -أمحد بن الشيخ زلمد الزرقا [ٕ٘ٔٛىػ -
ٖٔ٘ٚىػ]صححو كعلق عليو :مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم  -دمشق  /سوريا -

ط

الثانيةٜٔٗٓ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ ص ، ٖ٘ٚادلدخل البن صليم صٔ.ٔٙ
٘ -ٙادلدخل الفقهي ٕ.ٜٛٛ/
 -ٙٙشرح القواع الفقهية ٔ.ٖٙ
 -ٙٚالقواعد الكلية ٓ.ٔٙ
- ٙٛالقواعد الفقهية ص.ٗٔٚ
 -ٜٙادلدخل الفقهي ٕ.ٜٛٚ /
ٓ -ٚادلدخل الفقهي ٕ.ٜٜٛ/

ٔ - ٚبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين
احلنفي (ادلتوىف٘ٛٚ :ىػ) :دار الكتب العلمية -ط  :الثانيةٔٗٓٙ ،ىػ ٜٔٛٙ -ـ ٔ.ٕٔٚ/
ٕ -ٚالقواعد الفقهية ص.ٗٔٙ
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االػالو

الشافعي :أصويل ،مفسر .مولده
*ج َالؿ ال ِّدين ادلَ َحلِّي زلمد بن أمحد بن زلمد بن إبراىيم احمللي
َ
ّ

عرفو ابن العماد بتفتازاين العرب.ينظر األعالـ :خَت الدين بن زلمود
ككفاتو بالقاىرة ٛٙٗ .ىػ ّ
بن زلمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ادلتوىفٖٜٔٙ :ىػ)الناشر :دار العلم للماليُت
الطبعة :اخلامسة عشر  -أيار  /مايو ٕٕٓٓ ـ. ٖٖٖ/٘،
**ادلقرم زلمد بن زلمد بن أمحد بن أيب بكر ،أبو عبد هللا القرشي التلمساين ،الشهَت بادلقرم:

 ٚ٘ٛىػ باحث ،من الفقهاء األدباء ادلتصوفُت .من علماء ادلالكية.كلد كتعلم بتلمساف .كالبن
مرزكؽ احلفيد كتاب يف ترمجتو مساه (النور البدرم يف التعريف بالفقيو ادلقرم) ضبطو فيو بفتح
ادليم كسكوف القاؼ ،كىي لغة ثانية يف اسم (مقر) البلدة اليت نسب إليها ىو كحفيده ،بفتح
ادليم كتشديد القاؼ ،كىي من قرل زاب إفريقية ينظر األعالـ. ٖٚ/ٚ :
***أَبُو البَقاء أيوب بن موسى احلسيٍت القرديي الكفوم ،أبو البقاء :صاحب الكليّات  -كاف

من قضاة األحناؼ .عاش ككيل القضاء يف (كفو) بًتكيا ،كبالقدس ،كببغداد .كعاد إىل إستانبوؿ

فتويف هبا ،كدفن يف تربة خالد ٓاالعالـ ٕ.ٖٛ/
****البَابِ ْريت زلمد بن زلمد بن زلمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا بن الشيخ مشس الدين ابن

الشيخ مجاؿ الدين الركمي البابريت :عالمة بفقو احلنفية ،عارؼ باألدب .نسبتو إىل بابريت (قرية

من أعماؿ ُدجيل ببغداد) أك (بابرت) التابعة ألرزف الركـ  -أرضركـ  -بًتكيا .رحل إىل حلب مث
إىل القاىرة.كعرض عليو القضاء مرارا فامتنع .كتويف ٔتصر ٚٛٙىػ االعالـ ، ٕٗ/ٚشذرات
الذىب يف أخبار من ذىب لعبد احلي بن أمحد العكرم الدمشقي .٘ٓٗ/ٛ
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ادلصـــــــادر

ٔ -األشباه كالنظائر عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالؿ الدين السيوطي (ادلتوىفٜٔٔ :ىػ) دار
الكتب العلمية األكىلٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـ.

ٕ  -االشباه كالنظائر البن صليم ْاألَ ْشبَاهُ َكالنَّظَائُِر زين الدين بن إبراىيم بن زلمد ،ادلعركؼ
بابن صليم ادلصرم (ادلتوىفٜٚٓ :ىػ) الشيخ زكريا عمَتات دار الكتب العلمية ،بَتكت –
لبناف-ط األكىل ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٜٔ -ـ.

ٖ – األشباه كالنظائر  -تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (ادلتوىفٚٚٔ :ىػ)دار
الكتب العلمية ط  -األكىل ٔٔٗٔىػٜٜٔٔ -ـ.
ٗ  -أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ -أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
ادلالكي الشهَت بالقرايف (ادلتوىفٙٛٗ :ىػ) -عامل الكتب بدكف طبعة كبدكف تاريخ .
٘  -أصوؿ السرخسي زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ادلتوىفٖٗٛ :ىػ)
 دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ،الطبعة االكىل ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٖٔ -ـ. -ٙكاألحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ابن دقيق العيد -مطبعة السنة احملمدية -بدكف
طبعة كبدكف تاريخ .
 -ٚبدائع الفوائد زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ادلتوىف:

ٔ٘ٚىػ) دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف.

 -ٛبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين
احلنفي (ادلتوىف٘ٛٚ :ىػ) :دار الكتب العلمية -ط  :الثانيةٔٗٓٙ ،ىػ ٜٔٛٙ -ـ
-ٜ

التعريفات علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (ادلتوىفٛٔٙ :ىػ) ضبطو

كصححو مجاعة من العلماء بإشراؼ الناشر دار الكتب العلمية بَتكت -لبناف األكىل ٖٓٗٔىػ
ٜٖٔٛ-ـ.
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ٓٔ -التوقيف على مهمات التعاريف زلمد عبد الرؤكؼ ادلناكم دار الفكر ادلعاصر  ،دار
الفكر  -بَتكت  ،دمشق الطبعة األكىلٔٗٔٓ ،تح د .زلمد رضواف الداية.
ٔٔ -التمهيد  -شرح سلتصر األصوؿ من علم األصوؿ أبو ادلنذر زلمود بن زلمد بن
مصطفى بن عبد اللطيف ادلنياكم -ادلكتبة الشاملة ،مصر  -األكىل ٖٕٔٗ ،ىػ ٕٓٔٔ -
ـ.

ٕٔ  -اجلامع الكبَت  -سنن الًتمذم زلمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاؾ،
الًتمذم ،أبو عيسى (ادلتوىفٕٜٚ :ىػ) تح بشار عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسالمي -
بَتكت  ٜٜٔٛـ .
ٖٔ -اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كسننو كأيامو
زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخارم ،أبو عبد هللا  .تح زلمد زىَت بن ناصر
الناصر -دار طوؽ النجاة -ط األكىل ٕٕٗٔىػ.
٘ٔ -اجلامع الصحيح ادلسمى صحيح مسلم أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم
القشَتم النيسابورم دار اجليل بَتكت  -دار األفاؽ اجلديدة ػ بَتكت .
 ٔٙسنن أيب داكد أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين دار الكتاب العريب ػ بَتكت .
 - ٔٚسنن النسائي بشرح السيوطي كحاشية السندم أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب
النسائي مكتب ٖتقيق الًتاث دار ادلعرفة ببَتكت -ط اخلامسة ٕٓٗٔىػ .

 - ٔٛسنن ابن ماجو  -أبو عبد هللا زلمد بن يزيد القزكيٍت (ادلتوىفٕٖٚ :ىػ) -دار الفكر
– بَتكت  -تح زلمد فؤاد عبد الباقي .

 -ٜٔالسنن الكربل أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخلُ ْس َرْك ِجردم اخلراساين ،أبو بكر
البيهقي (ادلتوىفٗ٘ٛ :ىػ) تح زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،ط
 -الثالثة ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.
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ٕٓ -سنن الدار قطٍت  -أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعود بن النعماف
بن دينار البغدادم الدار قطٍت (ادلتوىفٖٛ٘ :ىػ) دار ادلعرفة  -بَتكت-ٜٔٙٙ – ٖٔٛٙ ،
تح السيد عبد هللا ىاشم دياين ادلدين.
ٕٔ-

شرح التلويح على التوضيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ادلتوىفٜٖٚ :ىػ)

مكتبة صبيح ٔتصر بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

ٕٕ -شرح القواعد الفقهية -أمحد بن الشيخ زلمد الزرقا [ٕ٘ٔٛىػ ٖٔ٘ٚ -ىػ]صححو
كعلق عليو :مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم  -دمشق  /سوريا  -ط الثانيةٜٔٗٓ ،ىػ -
ٜٜٔٛـ.
ٖٕ  -العدة شرح العمدة [كىو شرح لكتاب عمدة الفقو  ،دلوفق الدين بن قدامة ادلقدسي]
عبد الرمحن بن إبراىيم بن أمحد ،أبو زلمد هباء الدين ادلقدسي (ادلتوىف ٕٙٗ :ىػ) تح -صالح
بن زلمد عويضة -دار الكتب العلمية الطبعة الثانيةٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘/ـ.
ٕٗ -العناية شرح اذلداية زلمد بن زلمد بن زلمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ
مشس الدين ابن الشيخ مجاؿ الدين الركمي البابريت (ادلتوىفٚٛٙ :ىػ) دار الفكر -بدكف طبعة
كبدكف تاريخ .
ٕ٘  -غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر أمحد بن زلمد مكي أبو العباس ،شهاب
الدين احلسيٍت احلموم احلنفي (ادلتوىفٜٔٓٛ :ىػ) دار الكتب العلمية األكىلٔٗٓ٘ ،ىػ -

ٜ٘ٔٛـ.

 -ٕٙفتح البارم شرح صحيح البخارم أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي  ،دار ادلعرفة  -بَتكتٖٜٔٚ ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي -
قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو :زلب الدين اخلطيب  -عليو تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد هللا بن باز.
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 -ٕٚالقاموس احمليط القاموس احمليط رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتكز آبادل
العرقسوسي مؤسسة
(ادلتوىفٛٔٚ :ىػ) مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة زلمد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت  -لبناف الثامنة ٕٔٗٙ ،ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ.
 – -ٕٛقاعدة اليقُت ال يزكؿ بالشك ،الدكتور يعقوب عبد الوىاب الباحسُت -مكتبة الرشد
– الرياض.

 -ٕٜالقواعد يف الفقو اإلسالمي أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ادلتوىف :

ٜ٘ٚىػ) تح طو عبد الرؤكؼ سعد مكتبة الكليات األزىرية  ،ط األكىلٖٜٔٔ ،ىػٜٔٚٔ/ـ
ٖٓ -لساف العرب زلمد بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،مجاؿ الدين ابن منظور األنصارم
الركيفعى اإلفريقى (ادلتوىفٚٔٔ:ىػ) دار صادر – بَتكت ط الثالثة  ٔٗٔٗ -ق كحيانا دار
ادلعارؼ .
ٖٔ -سلتار الصحاح :زين الدين أبو عبد هللا زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازم
(ادلتوىفٙٙٙ :ىػ) تح يوسف الشيخ زلمد :ادلكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بَتكت –
صيدا ط اخلامسةٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /
ٕٖ -مسند أمحد بن حنبل .أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين.)ٕٗٔ ،ٔٙٗ(.تح مكتب
البحوث ّتمعية ادلكنز الناشر مجعية ادلكنز اإلسالمي .ط األكىلٖٔٗٔ ،ىجرية ٕٓٔٓ ،ـ.
ٖٖ -ادلعجم الكبَت سليماف بن أمحد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين
(ادلتوىفٖٙٓ :ىػ) تح محدم بن عبد اجمليد السلفي مكتبة ابن تيمية – القاىرة –ط – الثانيةٓ

ٖٗ -معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم ،أبو احلسُت (ادلتوىف:
ٖٜ٘ىػ):تح عبد السالـ زلمد ىاركف :دار الفكرٖٜٜٔ :ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
ٖ٘ -ادلغٍت يف فقو اإلماـ أمحد بن حنبل الشيباين أبو زلمد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن
زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهَت بابن قدامة ادلقدسي (ادلتوىف:
ٕٓٙىػ) دار الفكر – بَتكت الطبعة األكىلٔٗٓ٘ ،
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 -ٖٙادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم
(ادلتوىفٙٚٙ :ىػ) دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت -ط -الثانيةٖٜٕٔ ،
 - -ٖٚادليزاف يف تفسَت القرآف-السيد زلمد حسُت الطبأطبائي –دار الكتاب العريب –
بغداد ،ط ٔ .ٖٔٗٓ- ٕٜٓٓ-
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Abstract
Philological Rules Regulated the Certain Provisions
with Contemporary Applications
The research is divided into an introduction and three sections and a
conclusion stated in the introduction the importance of the rules of
jurisprudence and my plan in the search and the difficulties that I faced in
writing Search In Section I knew the rules and wordy relevant evidence and the
importance of the rules of jurisprudence, and the second section, speaking for
al-Qaida mother in verdicts certainties ((certainty not disappears doubt with
applications contemporary)) In the third topic: the rules of jurisprudence
certainties sub and applications of contemporary. has used the principle of
induction and rooting in the writing of research where Astqri books of fiqh rules
and Ataatbaha to set and adjust the fork of them judgments certainties and its
response to the assets that were unearthed them and to branches and drawn
Scientists them with male contemporary applications as much as possible and
gave the maximum my best and that the destination more important when
writing Find. Valttabiqat are contemporary branches of doctrinal fall under the
rules of jurisprudence and mentioning renewed jurisprudence increasingly suit
and splendor in light of economic developments and informatics, technical and
other taking place in the world, and these developments and incidents must
have from the provisions of doctrinal devised scholars of every era of the
sources of Islamic jurisprudence original and dependency . And this
jurisprudence fall under the rules of jurisprudence, therefore they have to be
renewed studies of jurisprudence in every age and this makes the Islamic
jurisprudence richer and more accurate and more sophisticated with the
development of jurisprudence evolving jurisprudence Judgements
jurisprudential supply the rules of fiqh verdicts to keep the rules of
jurisprudence manholes for scholars and students of forensic science and the
basis for the culture of Muslims in every place and time . to abounded
jurisprudence colorful became necessary to classify and count to make it easier
for owners of jurisdiction reviewed and the science students take advantage of
them and the muftis reliable.
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