
   ١١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

 

אאאא 
FאאE 

  

  إعداد

Kאאא 
אאא–א 

אא 
  

א 
١–אאאאאא

،אאאא،אא
אאאK 

٢–،،אא،K 
٣–א،א؛אW

אאאא،אK 
٤–אאאא

،؛אא،
א،K

 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١٢
 

אאאK 
٥–אאאא

אא؛WאאאK
אאWאאאK 

٦–אאא
אא؛W،אK

אאWאK 
٧–א،אאאאאאא

אאKאאאאא
אאאאא

אKאאאאא
،אא،אFא

،אאאEK 

א 
،א
א،
אא،

،W 
אאאאא
אאאאאאא،א
،אאאאאא،א

אאאאא،אא
אאא،אא؛

אאאאWא



   ١٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאא،א
אא،אא

אאאאW 
?FאEאאאאאא

א،،
אאאאF١E?F٢EK 

אאאא،
אאא؛אאא
אאא

אאאא،אא
אא،F٣Eאא،

אW 
?،،א

א?F٤EK 
אאאאאא

א،אאא
אאK 

،אאאא
אא٤٤٨אFאEא

אFאאEאאא
א٧٧١אא،

אאא،אא
אא،אW 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١٤
 

?א،אWא
אא?F٥EK 

אאאא٧٩٩
א،אא،אאא

٨٠٦FאאאEK 
אאאא

אאאא،
אא،אאאא
،אאאא،אא

א،א
אאאאאאא،
א،אא،א 

Fאא،אאאאEאא
אאאאא

K 

אW 
אא،אא

،אאאאא
אאאאאW 

١–אאא،אא
אאא،אא
א،

אא،אK 



   ١٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

٢–אאא
א،אא
אאא
אאא،א

،א،א
א،אאא
،אאא
א،א،

אאK 
٣–אאא،א

אאא،אK 
٤–אא

א،אא،א
א،אאאא

א،W?אאW
،א،אאא

אKאאאא
אא،א

אאKKKKKKKKKא
אאא،אאא

א،אא?F٦EK 
אאאא

אאא،
א،،אא،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١٦
 

אאאאאK 

אאא 
אאאאאא

אאאא،
אK 

אאאאא
אאאא،

אאאאW 
?אאאאא

אאF٧E?F٨EK 
،א

אאא
אאאW 

אאאWFאאא
EK 

אWאLאK 
אאאא

אאאאאא
،אאא،אא

،א
א،אאא،

،אאאא
א،אא

،אF٩E،



   ١٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

،אאא
אאאאK 

אאאWאאאאא
אאאאF١٠EK 

אWאLאK 
אאאא

אאא،١٤١٧K 
אאאאאא
،אא،אא

אFאאE
،אאאאא

،אאאאא
،אF١١E،

،אאאF١٢E،
אK 

אאאאא
אאאאאא

אאK 

א 
א،،،K 

אWאאK 
אWאאא

אאK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١٨
 

W 
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאK 

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאאWאאאאK 

אWאK 

א 
אא؛אW

،אאWאK 
אאא

א،אאאאF
אאEF١٣Eא،

،אא
،א،אא
،אאאא

א،אאא
،،אאא
אאאא

F١٤E،אאא،
،אא



   ١٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אא،אK 
אאאא،אא

אאאאאאא
אאאF١٥Eאא،אאא

אאא،
אאאK 

אאאא
א،א

אK 
א،אאא
אאאא
אאאא،אא

אאא،
א،א
،א،א
א،א

אאאאא،W 
١–אאאאא،

Kאאאא 
٢–אאאאאK 
٣–א،K 
٤–אאK 
٥–אא،

אאK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٢٠
 
٦–אאאK 
٧–אאאאK 
٨–א،אא

אאא
אא،אאא

K 
٩–אאאאאאאK 

١٠–אא،אאא
אאאK 

١١–אאאא،
א،K 

אאא
אאא،אאא
אאא،
،،،אא

אא،א
Kא،אא

،K 
 
 
 
 
 



   ٢١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א 
אאאאא 

אאWאא 
אאאאא
א،אא،א
א،אאאאאא

אאאאאא
אאK 

אא،אא
אאK 

אאW 
אאא،W،א،

א،WאF١٦Eא،WאF١٧Eא،
א،אW،אא

אW،Wא،W،Wא
F١٨Eאא،WאאF١٩E،

؛א،אWא
،א،אW  ْوإذفَعري اِهيمرِإب اِعدالْقَو 

ِت ِمنياِعيلُ الْبمِإسوzאL١٢٧x،WאאW،
،אא

WאאWא،אאא
א،א،אF٢٠EK 

א،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٢٢
 

،אא،אאW
،א،אא،אא،אא 

FאE،אאW،א
،אאK 

אאאW 
،אאאאאא

אאאא
אK 

אאאאW 
אאWאאF٢١EW 

KKK?،אWאאא
?F٢٢EK 

אאWאF٢٣EW 
?א

?F٢٤E 
אאWאF٢٥EW 

?אW
?F٢٦EK 

אא
אאW 
אאW،אא

אאאאאא،אK
אאאאא

אא،K 
אאאא



   ٢٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אKF٢٧E 
אאW،אא

אאאאא،
אאאאאאא،

،אאאא
אK 

אאאא
אF٢٨EK 

אאא،אא
א،אא

א،אאאא
W 

אאW؛אא
FאEאאFE

FEK 
–FאE–،

אאאאא،אאF٢٩E،
–FE–،אא

،אאא؛אא
א،؛

אא–FE–א
אאא؛א

א،K 
אאWאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٢٤
 

אאאא،K 
Wאאא

،אאאא،אא
אאאא

K 
אאWאאא

א،א
אאאאאא

אאK 
אאאאא

،אאW 
אאWאאא

W 
??F٣٠EK 

אאאא
אFEא،אא،

FEא؛א
אא،אאK 

אאWאאW?
،KW

،?F٣١EK 
،،אאא

W?،?F٣٢EK 
אאאאK 



   ٢٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאWאא 
אאאFKKKEF٣٣E،א

אF٣٤Eא،
א،אאW 

אאWא؛א،
K 

אאW؛אא،א
K 

אאWאאא،א
אאאא،،א

FאאEא،FE
،אFEאF٣٥EK 

אWאא
אFאEאא؛FאE،

אאFEאא،FEK 
אאאא

אאא؛א–
אא–אאF٣٦Eא،

אא
א،אא
אא،אאאא

אאאאאאא
אF٣٧Eאאאאא،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٢٦
 

אאאFאE،
،אא،א

אאFאEK 
،אאאא

W؛אWאKW
אKא،א

אאF٣٨EK 
אאאאFEא

אאFEא
،אא؛אאא

אאK 
אאאאW

אאאאאאW 
١ J אK 
٢ J אאK 

٣ J אאK 

٤ J אK 
אWאFאEאF
Eאא،WאFאE

אFאEאא،Wא
FאEאFאEאאא،W

אFאEאFEK 
،א

אאאאאא



   ٢٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א؛א؛
א،אF٣٩Eא،

אאאאK 
WFאאEאFאאE

אFאE؛אאא،
،אאאWאא

אK 
WFאEאF

אאEאFאEא،
،אWאאא

K 
WFאאE

FאEאFאEא،W
،א،א

א،אאאא
،אאWא

F٤٠Eאאא،
אא،א

אאא،א
אאF٤١EK 

אאאאא
،אאאא

،אאאאא
אאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٢٨
 

א،אא
אW 

אאW،אאא
،אאאא

אאW 
?Wאא؛א

؛،אאאאאא
אאאא

א،א?F٤٢EK 
אאWאא

א–אאאא–،אא
،א،אאאאאא،
אא،אאא

א،אא،K 
אאFאEאאא

،א،אאא
אאFאEאא
،אW 

?،אא
א،אא

F٤٣E،FאאEא
אאא،א

א?F٤٤EK 
אאWאF٤٥E،W 



   ٢٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

?؛אאא
אאאW،

א،Kאאא
Wא،א،אK

،א
،א?F٤٦EK 

???א?
א،א
א،אא
،א

אאאא
אאK 

אאאאא?W
?אאא

אא،אא
א،אא،אא

אא،אאK 

אאWאאא 
א،אאאא

؛אא
אאאK 

אאW 
،אאאWאא،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٣٠
 

אאאא،אאאא
אאאא،FאE 

FE،Wא،F٤٧EאW 
?FE،א،אאאא

א،א?F٤٨EK 
אאאא،א

אK 
WאK 

WאK 
WאK 
WאK 

אF٤٩E?WאWKWK
WKW?F٥٠EK 

אF٥١E?WאW?F٥٢EK 
אFEאFאאE

אאא،
FאאEאאK 

אאאW 
אאאא

אאאאK 
אאאאא

אא،אאא
אא،אW 



   ٣١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

FאאאאWא
אאאEK 

אאאאאאK 
אWאאאאא،

אאאאאאא،
אאאFאEK 
אWא،אא

،אאאא،אאא
،אK 

אWאאא
אאא،אאאא،

،אא
א،אאאאא
א،אאא

K 
אWאאא

FאE،אאאאא
אא،א

אK 
Wאא

،אאאא
א؛אא

،אאFEא،א
אאאא–אWאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٣٢
 
–،אאאאא

אאאא
FE،FאאE
FאאEK 

אאאW
אאאאאא،

אאK 

אאWאאא 
אאא

،،אא
אא

؛א،
אא،אאאא

א،אאאא
אא،אאF٥٣EW 
?Wאאא?F٥٤EK 

אWאאא
،אא،אא

אKא،א
،אא،א

אאאאK 
אאאא

אאא،א



   ٣٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،אא
אא،אא

،Wא
אW 

אאWאאK 
אאאא

אK 
אאאאWאאא

FאEא
F٥٥E،אא،

אא،א
،אWא

א،،
אWאאאא

،אא،אא،א
אאאF٥٦E،א
אא؛אא

אאא،אא،
אא،אF٥٧EW 

?אא–א–
אא،אא?F٥٨EK 

אאWאאאF
אאאאEאF٥٩E،

W،אאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٣٤
 

אא،،א
،Wא،א

،אאא،
،אאאאא

א،אW
א،אאא،אא

،אW،אא
،אאאא

א،אאאא
אF٦٠E،F٦١Eאא،

אא،אK 
אאWאאK 

،
،א،

،א،אא
א،א

W،אאא
אK 

אאאא
א،אאאאא
א،א

אK 
אא،אאW 

אאW،אאאא



   ٣٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

،אאא
،،אא

،אא
אאאK 

אאW؛אא
،אאא

א،א،
،אאא

אK 
אאWאא

אאאF٦٢Eא،
،אא

אK 
אאאWא

،אא،
،אא

،אאא
אאאאK 

אאאא،
אאאW 

EאאFאאאWאא
אF٦٣E،Wאא

،،א
א،א،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٣٦
 

א،א
F٦٤E،אאאא

אאW 
אא،

אא،אאא،
،אאא،
،אאא،א
؛אאאא،א

–אF٦٥EאF٦٦E–
،אאאא
،א،אא

אאאK،אא
،א،אא

אא،
F٦٧E،W?،אאW 

א،אאא
אאאא،

אאK 
א،אאאא

KKKKKKKKKאאאא?F٦٨EK 
אF٦٩E،א

א،אא
א،אא؛א
،א،אאא



   ٣٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאW?א؛
،א،א

א؛KKKKKKKKK 
אW،،א

؛א،–א–W
אאא،אKW

אK 
אW،אאא

،אאא،א
אא،אאאאK

Wאא
אא،אאאא،א

،א،א?F٧٠EK 
אאאא

،אאאW
،א،א
،אאא

אאK 
אאWאאאFאE

אF٧١E،Wאא
א،אאא،א

אא،אא،אאא
אא،،F٧٢E

אאאאאW 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٣٨
 

،
،،א

אא،א
אא،،א

אא؛אF٧٣E،
؛אא،

אאאאאאK
אאF٧٤E،

،אאא
אF٧٥EאW?א

W 
אWא،،W

،?F٧٦EK 
אא

،،אאא
אאK 

אF٧٧E،א
،W 

?،،W
K 

אאWאא،א
אKאאא?F٧٨EK 

אאאאאא
אאWא

א،אאא



   ٣٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאאאא
אKאאא

א،אא
،אאא،،

א،K 
אאWאאאFאא

אאEאF٧٩E،Wא
،אא،א

אאF٨٠Eאאאא،
אאW 

א،א
א،א،א

؛אא،
אאאא،אא
א،אא،א

،אKא
F٨١E،،אאW

?אW،אאא
א،אא؛

א،K 
אאWאאWF

EF٨٢E،א?F٨٣EK 
אאאאא
،אא
אא؛א



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٤٠
 

؛אא
،אא،،א

אK 
אאאWאאאFא

EאF٨٤E،Wא
א،אא،

אאאF٨٥EKאא
אאאW 

،אאא
،א،

،אאא
،אאאא
א؛אאא

א،א،
אא،א

אאא،W 
?،א

،אא؛
،F

אאEאKא
אאא?F٨٦EK 

אאאא
אא،
אא،א
אא،א



   ٤١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،א،אאא
،אאא
،אאא،א
אאאא

א،،א،K  

אאWאא 
א 

،אאאאאא
،אא

אאא
א،אא،

אאאא،
אא،א

،אאאא
،אWאא

W 
אאWאא

אK 
אא،אא

אFאא
אKKKEאאFאאEא

א،אאא
אא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٤٢
 

אא،אאKאאא
אא
א،א

אא،
א،אאF

אEאאK 
،אWאאא

אאאאאא،
אא؟ 

אWאא
א،אאא

אאאאא،
אא،א،אא
אאאאא،
،אא

אא،אא
K 

אא
א،אא
،א،א

אאאK 
אא
אא
א،א

אאK 



   ٤٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאWFאאא
אEאאאF٨٧Eא،

FאEF٨٨E،Wאא
،אאא،

א،،
אא،אW 

?אאW 
Wאא،

?F٨٩EK 
WאאK

א،א،א
אאKW

אא،א
אא،אא

אK 
אאאאא
،،א

אאF٩٠Eא،
א،אא

،אW 
?אF٩١EWאאא

א؛א،א
،؛אא،

אאאאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٤٤
 

א،אא
،אא،אאא

א،אאK 
אאאא

אאאא،אאא
?F٩٢EK 

אא
אF٩٣Eאאא،אK 

אאWאאאFאE
אF٩٤E،W،אא

،،א،
F٩٥E،،אאא

W?W 
WאK 

WאאK 
Wא?F٩٦EK 

אאאאאא
אא؛אFאEFא

אאאא،אאEא
א،אאא،א

Kאא
אאF٩٧EKאא

אא،א،אW 
?FאEאWא



   ٤٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،،א
،אFאEא

א?F٩٨EK 
،אא

אאאW 
?Wאאא

؛אWאא
א،אK

אאא
،،אאWKKKKKK

KKKאאא
אK?F٩٩EK 

אאWFאאאאא
אEאF١٠٠E،אאא

אא،W 
?W 

אW،
،F١٠١Eאא?F١٠٢EK 

אאW،אא
،אאאא،א
אא،אא،א

؛אאאאW?F
EW،אא

،אא?F١٠٣EK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٤٦
 

א
FאאEאאאאא

،אא
אK،א

אאאאא،א
FאEאאאW 

?F١٠٤EאWW
אFאF١٠٥EKKKEאאא

אאא؛א
א?F١٠٦EK 

אאאאFE
אא،אא

א،אאK 
אFאEאא

אא
،אאWאאאKW
אאאKאא

FE
W 

?אWא؛א
،א،

?F١٠٧EKאW 
?WFEW

FאEאא،אאW
،אאאא?F١٠٨EK 



   ٤٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאאF١٠٩E،אFאE
אא،אא

K 
אאWאאא

אK 
אא

א،א
אא،אאאW

אאאא
؛אאא،

،אאאאאא
אF١١٠EW 
?،א

אאא،אא
אא،אאאא?F١١١EK 

،אאא
א،אW

FאEאאK
אא

،אאאא،
K 

אאא
،Wאאא 

אאWFEא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٤٨
 

אF١١٢E،Wאאא
F١١٣E،אא

،אאא
א،אF١١٤EW 

?W 
W،א،א

،א،א
?F١١٥EK 

אאא
،אא،אא

אא،אK
אאא

אF١١٦EK 
אאWFאאE

،אאאFאא
אEF١١٧E،Wא،אא

אאF١١٨Eא،א
א،א،

אאאF١١٩EW?אW 
W،אא؛אא

א–א–،
אK 



   ٤٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

W،אאאא
،אא–

א–א،K 
W،אאWא

،א،،א
–א–K 
Wאאא

א،א،?F١٢٠EK 
אאא،

א،אא،
،אא،אאא

א،אKא
אא،אאF١٢١EK 

אאWFא
EאאF١٢٢E،א،W

،א
F١٢٣Eא،،

א،אW 
?،،א

אאWאאאאא
K 

אWאא،א
אאאK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٥٠
 

אWא،אאא
אאא،K 

אאא?F١٢٤EK 
،אאאאא

،א
אאאF

אE،אאאאFאאE
Wאא؛אאאא

אF١٢٥Eא،
،אאאא

אאKא
،א،א

אאK،אא
אF١٢٦EK 

  

אאWאא 
א 

אאאאא
אאא،W 

אאW،א
F١٢٧EK 

אאWאF١٢٨EK 



   ٥١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אא،אא
،،אאW 

?אW 
F١٢٩EKKKKKKKKK 

א?F١٣٠EK 
אאF١٣١E

א،W 
?אאW،

אKKKKKKKKKK 
W،אא،אא

א،א،א?F١٣٢EK 
אאא

אאאאאאאא
؛א
א،אא

،אאא؛
Kאאאאא

אא،אK 
אW 

אאWאFEK 
אאאאא،א

،א؛
אאא،

אא،K 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٥٢
 

א،א
،אא

،אאאאF١٣٣EW 
?אאא?F١٣٤EK 

אאאW 
EאFאאאWאא

אא،
אאא،אW

،،א
אא،אאW

א،א،א
אW؛א

א،אא؛W
אF١٣٥Eאאא،F١٣٦E،

FW،
،،אWא

،אאW
،EF١٣٧EK 

אאWאאאF
EאF١٣٨E،Wא

،אWא
א،אאאא
אאא

Kא،א
؛Wאא



   ٥٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אא
،W،אאא

WאF١٣٩E،א
אא،אאאא

،אאאאF١٤٠E
אאאW 

?FEאF
אEאאFKKKKKKKKKאEא

אאWאאאKW
?F١٤١EK 

אאWאאאFא
EאF١٤٢Eאא،

،א
،אאא،

W،א
אא،Wא

אאאא،אא،
אא،אא

אF١٤٣E؛א،א
אא،אאאW 

?אא–א–
אא،אא?F١٤٤EK 

אאF١٤٥Eאא
א?WאאF١٤٦E،א?F١٤٧E 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٥٤
 

אאאא
אא،אF١٤٨EK 

אאאאאא
א،

،אאWא
،אאאW

א،א؟ 
אא،אא
אאא

אKאא
،F١٤٩EKאאא

א،אאא
،אW 

?אאאא?F١٥٠EK 
א؛אאW 

אWאאאא
Wאאא

אא،אא
אא،אא

Kאאא؛אא
،אאא

؛אא
א،אאא

אK 



   ٥٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אWאאאאא
אא،אW 

?א،א
،?F١٥١EKאאא

،א،אא
K 

אW،אא
،،אא

،אאאF١٥٢EW 
?אא

،?F١٥٣EK 
אאאאא

א،אא
א،א،א

FEא
א،אא،א

אאאW 
?FEאF

אEאא،אא
אFאE?F١٥٤EKא
אK 

،אא
،אW 

?אא،א?F١٥٥EK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٥٦
 

אאאאK 
؛אאאאא

א،אK 
אאWאK 

אאאאאא
אאאK 

אאאא
אאאאאאא

،א،
אאאאW 

?W،אא،אא
א،א،א?F١٥٦EK 

אאאאא
אאאאא،א

אאאאאK 
Wאאאאא

א؛אאא
אW

אאא،
אא؛אא

אאאאאא،אא
אאאאאאK 

אאא
אFאאEאא



   ٥٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،א
אאא،F١٥٧E،

אא،אא،
،אא

אאא،אאאא
אF١٥٨EK 

אאאא
א،אאאא

אאאא؛א
،אW 

١–،،אא
אK 

٢–אאאא
،אאאא

אא،אאא
אאאאא

אK 
٣–אאא

אאאK 
א؛אאאא
א،אאאא
،אאאאא

אאאאKאאא
W 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٥٨
 

אאWאאאFא
EאF١٥٩Eאא،

אאאF١٦٠Eאאא،
אW،אאא

אא؛א
א،אאא،א

אא،א
אאאאא،א

א،אWא،אאא
אאאא،א

F١٦١EK 
אאWאאאFE

אF١٦٢E،Wאא
אאאF١٦٣E،א

אאWא
،אא

،אא،א
،אאאא
،אאאא

א،،א
אא،אאא
،אאאאא

אא،אF١٦٤EK 
אאWאאאFאא

Eא،F١٦٥E،Wאא



   ٥٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

،אא،
אאF١٦٦E،אא

אWאא،א
אאא،א
אא،
،אא،א

،אא
،א،א

אא،אאWא
،אF١٦٧Eא،

؛אאא
א،Wאא

אא،אאאא
אאא

،א،אאאאא
אF١٦٨EWKKK?א

،א،א،אא،
،א

?F١٦٩EKאא 
 

אאאWאאאא 
אאאאאאא

אא،אאאא
אK 

אאאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٦٠
 

א،אאאא
א،אאא
אא،אאא

אאK 
אאאא

،אא،אאFא
אא،א

EF١٧٠EאאאאאאאW 
אאW؛אא

؛אאאא،א
،אאאאאאאא

،אאאאא
א،אF١٧١E،א

W 
?אאא

،F١٧٢EW 
KKKKKKKKK 
אאW،אא،א
א،א؛אא

،אא،אא
?F١٧٣EK 

אאWאאאא
،אאאFאE

אאF١٧٤EW 



   ٦١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

?אאא
א،א

F١٧٥EאKא
،אאא
אאאK

،،
א?F١٧٦EK 

אאWאאאא
،אאאאאאא
א،אאא

אא،
אאאא

אK 
אFא

אEא،א
אאאא،א

،אאאאאאאא
אאאאK 

،אאאא
א،אא

،אאWא
א،אא،א

אW 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٦٢
 

אאWאא
א،א؛

א،אא
אF١٧٧EK 

אאWא–א–
،אW    ًـةِمنؤأَةً مـرامِإن و  ـتبها  وهفْـسن 

 ِبـيِإنْ ِللن ادأَر  ِبـيةً   أَن الناِلـصا خهنِكحتـسي  وِن ِمـن  لَّـكد  ِمِننيـؤالْم  
ــزاب [ אא–אא] ٥٠/األحـ

א–
،אא،א

אאא،–א–
א:   ًةاِلـصخ  وِن ِمـن  لَّـكد  ِمِننيـؤالْم  

א–א–אאF١٧٨EK 
אאWא

אאKאאW 
אאW،

אK 
אאW،

אF١٧٩EK 
אאאאא

אא؛אא
،،אאאא

אאא
W 



   ٦٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאWאWא
،،א

אK 
אאאאW

אא،אא؛א
F١٨٠EK 

W 
אאWאאאאאF

אEF١٨١E،א
אאא؛אאא–

–א،F١٨٢E–א
–א–א–

F١٨٣E،אא،
אא،،

F١٨٤EK 
אאWאאאF

E؛אWאא
א،–א–

،אאא،
אאאאK 

אאWאאאFאאא
Eאאא

א؛א؛א
،א،א،א



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٦٤
 

אאא،א
אא؛א،א

W،
א،WאאF١٨٥EK 

אאWאWא
،א،א

אK 
אאא،א

،אאאאא
אW 

?אאW،אא،א
KKKKKKKKKאאא،?F١٨٦EK 

אאאאאW 
אאWאאאאK 

א؛אאא
אF١٨٧E،א،

א،אF١٨٨EK 
אאWאאאK 

א،אאאF١٨٩EK 
אאWא؛،א

א،W،אאא
אאאאKאאF١٩٠Eא،

א،W،אאא



   ٦٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،אאא
K 

אאאאאF١٩١E
אF١٩٢Eא،

אאF١٩٣EK 
אאאW،אא

אK 
אF١٩٤EאF١٩٥EK 

אאW،אא
אאאאK

؛،
א،אא،אא

؛אK 
אאאF١٩٦EאאF١٩٧EK 

אאאא
،אW،א،אאא

،אאאאאאאא
אא،،אא

אא،אא
א،אאאאאK 

،אא
אF١٩٨Eא،

א،אאK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٦٦
 

אאW 
אאאאא

،אא،אW 
אאWא–  ــاع ــا تِبروافَ ي 

ــصاِر أُويل L٢x–،א z اَألبـ
אאאF١٩٩Eא،

אאK 
אאW،אא

،אאא
אF٢٠٠EK 

אאWאא
،אאא،א

אאF٢٠١EK 
אWאאא

אאא؛א
אF٢٠٢EK 

אאW،אאאא
א،אא،

אאא؛،
אאאאF٢٠٣EK 

אאאW،אאאא
אאאא،

א،א



   ٦٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

،F٢٠٤EK 
אאWאאא

אא،א
؛א،א
אאא،א
،،א؛א

אF٢٠٥EK 
Wאא 

אאאא
،אאא،אאW 

אאWאא
א،אאא؛א

א،
אאא،א

אאא،א
אF٢٠٦EK 

אאWאא
א؛א،אא

אא،א،
אא،א

אא،
אאאאK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٦٨
 

אאWאאאא
؛אאא،

אאאF٢٠٧EK 
אאWאא

א،א
אא،F٢٠٨E،

א،،
אK 

אאW،א
אא–א

–אאF٢٠٩EK 
אאW؛אא

א،אאא
F٢١٠EK 

אאWא
א؛אא

אאא،א،א
،؛א

F٢١١EKאאא
א؛

א،אאא،
אא،א

אאK 



   ٦٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

אאאW،
א؛א

F٢١٢EK 
אאWאא

،אאא،אא
F٢١٣EK 

אאWאאא
אאאא؛

א،א
א،אא

אF٢١٤EK 
אאWאא

؛א
אאאאF٢١٥EK 

،א،א
،אא،אאאא

؛אא،אאא
אאאK 

אאאאא
،אאא،אאאא
،אא

א؛א،Wאאא
אא،אאאW 

אאWאאאאFא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٧٠
 

E،؛אאאא
אאא،،

،אאאא،אאא
אאא،אא

،אאאא
،אאא،אא

אאא؛א
،،א،א

،،א،א
אאאF٢١٦EKאא

אאאאא
א–א–

אאאאאאא؛
אא،F٢١٧EK 

אאWאאאא
،אאא،אא

א،אאא،א
؛אאא
،אאא؛
،אאא،א

،אא،
،אא

،אF٢١٨EK 
אאWאאאFא



   ٧١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

EאF٢١٩E،
Wא،،א

אWאא
،אא،א

אאאא،
א؛א،א

א،אאא
אא،אW 

?אא،א،אKKKKKK
KKKא،Wא،אא

א،א،א
א،אאא،،

،אאאאא
א?F٢٢٠EK 

אאאא
،אאW 

?؛אאאאאאאא
אאא?F٢٢١EK 

אאאאא
،א،אWא

،אאאא
אאאאאאאא

אא؛אא
אאא،א،



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٧٢
 

،אאא،א
،אאא،אא

אאאאא
א،אאאאK 

אאאWאאאאאF
אאEF٢٢٢Eאא

אא،א؛א
א،א  : ْــواآتو قَّــهح مــوياِدِهــصح    

ــام[ אאWאאאא ،]١٤١/األنعــ
א،אאא

F٢٢٣Eא،،
אא،אא

אאאאאF٢٢٤Eא،
אאאא،אא

א؛אא
אאאאא
אאאאא

אאאא،א
אא،אא،אא

אאF٢٢٥E،אאא
אאאאא

،אאאW 



   ٧٣  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

?אאאא
אא١٦–١٠אא١٤٠٦L٢٢–

٢٨١٩٨٥Kאאא
FאאאאאאאE א

א:   

Wאאאא
אאאK 

Wאא
אאאאאאאK 

W 
 : אאאאאאאK 

Wאא–א–א
،אאא،אאאאא

F?٢٢٦KE 
אאW  

?אאאאא
אאא١٨–٢٣א١٤٠٨

א٦א–١١א١٩٨٨ Kאאאאא
FאEW 

KKKKKKKKK 
KKKKKKKKKW 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٧٤
 

אWא
אאאאF٢٢٧E

א،אא
א،אאאאאאא

אא،א
א–א–אא،אא

אאאאא F?٢٢٨KE  

אאאא
،אא،א،א

אאאאאא
אא،א
،אאאא
،אא
؛אאאאא
אאאאאא

א،אאא
אאא،א
אא،אא،א
א؛אאאא

،אאאאאאא
 א )٢٢٩(.   

 



   ٧٥  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א 
،אא،א

،W 
א،אא

،אW 
١–אאאאאא

אאאא،אא
אאא،K 

٢–،אאאאא
א،،א
אא

אאW 
אאW،אא

אאKאאא
א،אא

אKאאאא
אK 

אאW،אא
אאאאא،

אאאאא
،א

אKאאאא
אK 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٧٦
 

،אאא
אא

K 

٣–אאאאא
؛אא،

אא،אא،אא،
א،אא

אK 

א،אא
אאאא،א

אא؛א
،אא؛
אאאא،א

אK 

٤–אאאWאאא
،אאאא

אאא،אא
אWFאאאאWא

אאא
EK 

٥–אא،אאאא
אא،אאאא



   ٧٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 

א،אאאא
אא،אא
א،،؛

א،א
Kאא

אK 

٦–،א
אאא

،אאאאאK
אאא
אא،אאאא،

אאאא؛W
אאאKאאW

אאאK 

٧–אW 

אאWא،
K 

אאWאK 

،אאא
،אאאא

Kאא،אאא 

٨–אאאWאא



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٧٨
 

אאא،אאK 

  א   א א  א א  א
אאאאאK 

אאאאא
،אא،אFא

אא،אEK 

אאאא
אאאא،אאא،א

אאKאאאא
אאא؛אאאK 

אאא،אK 

،אא
،א،א،

א،،אK 

  

  

  

  

  

  

 



   ٧٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 
  

אאא 
 والصواب ما أثبته، وهو الوارد يف بعض نسخ الكتاب )اجلهاد(عة هكذا  وردت هذه الكلمة يف املطبو)١(

  .املخطوطة  حسب ما ذكره احملقق 
  ) .١/٧١( املنثور يف القواعد )٢(
 هو حممد بن أيب بكر بن سـليمان البكري املصري، اإلمام الفقيه الشـافعي، من  تالميذ مجال الدين )٣(

تويف يف .  الفرق واالستثناء، واملناسك، واملذاكرة يف عمل اآلخرة االستغناء يف: اإلسنوي، من مؤلفاته 
  .أوائل القرن التاسع من غري حتديد دقيق لتاريخ وفاته 

  ) .١/٤٤(، واالستغناء، دراسة احملقق )١/٩٨(، وإيضاح املكنون )١٦٩/ ٧(الضوء الالمع :       انظر 
  .) ١١٠، ١٠٩/ ١( االستغناء يف الفرق واالستثناء )٤(
  ) .٢/٣٠٣( األشباه والنظائر)٥(
  ) .٣/٣٢٩،٣٣٠( شرح خمتصر الروضة )٦(
بتأنيث الضمري، والصواب ما أثبته ؛ ألن الضـمري )  أمهيتها(يف املصدر املنقول منه وردت الكلمة هكذا ) ٧(

  . وهي لفظ مذكر ) مبحث(يرجع إىل كلمة 
) ١٩٩ (– رسالة دكتوراه –لية عند اإلمام القرايف  القواعد والضوابط الفقهية يف أبواب التمليكات املا)٨(

  .اهلامش 
  ) .٨٦ – ٨٣/ ١(دراسة احملقق لكتاب االستغناء يف الفرق واالستثناء  :  انظر )٩(
أن يكون : هكذا ورد عنوان هذه الرسالة،واملناسب حلقيقة هذه الرسالة من خالل االطالع عليها هو)١٠(

وهذا هو ما عرب به الباحث يف أبواب ) فقهية يف العبادات واملعامالتاملستثنيات من القواعد ال(عنواا
وقال يف الباب ) املستثنيات من القواعد الفقهية يف العبادات: (الرسالة، حيث قال يف الباب   األول 

  ) .املستثنيات من القواعد الفقهية يف املعامالت: (الثاين 
  .من الرسالة املذكورة ) ١٠(ص : انظر    )١١(
  .من الرسالة املذكورة ) ١٢(ص : انظر    )١٢(
  .قواعد الة قواعد معلومة حمصورة، وعددها تسع وتسعون قاعدة    )١٣(
بعض شـروح الة مل تكن موجودة لـدي عند بدء البحث نظراً لكوا قد طبعت طبعات قدمية ومل    )١٤(

 يف الرياض ومكة املكرمة واملدينة تـعد طباعتها، وهلذا قمت بالبحث عنها يف املكتبات الكربى
 من احلصول على – بفضل اهللا –املنورة، كما قمت برحالت علمية إىل خارج اململكة، وقد متكنت 
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  .معظم شروح الة باللغة العربية، حيث اجتمع عندي من شروح قواعد الة عشرة شروح 
ـعون قاعدة، وقد وقفت على املستثنيات أن قواعد الة عددها تسع وتس:  من نتائج هذه املرحلة )١٥(

تصرحياً أو تلميحاً يف حوايل مخسني قاعدة، ونصف هذا العدد تقريباً كانت املستثنيات منه قليلة جداً، 
  .ال تتجاوز املسألة أو املسألتني، والنصف اآلخر كانت املستثنيات منه متعددة 

  ) .١/٣٤٠( والقاموس احمليط ،)٢/٥٢٥(، والصحاح )٥/١٠٨(مقاييس اللغة :  انظر )١٦(
  ) .٣/٣٥٧(لسان العرب :  انظر )١٧(
  ) .٦/٦(املصدر السابق :  انظر )١٨(
  ) .٦/ ٦(، ولسان العرب )١/١٤(مقاييس اللغة :  انظر )١٩(
  ) .٣/٣٦١(، ولسان العرب)٣/١٠٤(غريب احلديث أليب عبيد :  انظر )٢٠(
من أعمال ) سبك(نسبه إىل قرية ،  السبكي تاج الدين،  هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف )٢١(

، واإلاج ، مجع اجلوامع : من مؤلفاته ، الفقيه الشافعي ، األصويل ، اإلمام احملدث ، مبصر  املنوفية
توىف سنة . وطبقات الشافعية الكربى ، واألشباه والنظائر ، خمتصر ابن احلاجب  ورفع احلاجب عن

  . هـ  ٧٧١
وحسن احملاضرة ، )٣/١٤٠(ات الشافعية البن قاضي شهبه  وطبقــ،)٢/٤٢٥(ة كامنـالدرر ال:   انظر    

)١/٣٢٨ .(  
  ) .١/١١( األشباه والنظائر )٢٢(
الدر الفريد : من مؤلفاته . الفقيه احلنفي، املصري ، احلموي األصل ، هو أمحد بن حممد مكي احلسيين    )٢٣(

وكشف الرمز ، تاب األشباه والنظائر البن جنيم وغمز عيون البصائر شرح ك، التقليد  بيان حكم يف
  . هـ ١٠٩٨توىف سنة . الكرت  عن خبايا

  ) . ٢/٩٣(ومعجم املؤلفني ، ) ٢٣٩/ ١(األعالم : انظر          
  ) .١/٥١(  غمز عيون البصائر )٢٤(
باهر يف شرح التحقيق ال:   هو حممد هبة اهللا بن حممد التاجي، البعلبكي،الفقيه احلنفي، من مؤلفاته )٢٥(

  . هـ ١٢٢٤سنة تويف. األشباه   والنظائر 
  ) .١٢/٩٠(، ومعجم املؤلفني )٢/٣٥٦(هدية العارفني : انظر     
  ) .أ / ٦٤(ورقة : التحقيق الباهر، النصف األول، من اجلزء األول    )٢٦(
 للعالئي ، ودراسـة احملقق لكتاب اموع املذهب)١٩٩(النظريات الفقهية للزحيـلي : انظر    )٢٧(
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، ودراسة احملقق لكتاب األشباه و )١/٢٣(احملقق لكتاب القواعد للحصين  ، ودراسـة)١/٣٨(
، والقواعد الفقهية يف بايب العبادات )٧ (– القسم الثاين، رسالة ماجستري –النظائر البن الوكيل 

ب األشباه ، ودراسة احملقق لكتا)١٠١ (– رسالة دكتوراه –واملعامالت من خالل كتاب املغين 
الفقهية عند  ، والقواعد والضوابط)٥٤( ، والقواعد الفقهية للباحسني)١/١٦(والنظائر البن امللقن 

الفقهية للمعامالت املالية عند ابن  ، والقواعد والضوابط)١٢٧(ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة 
  ) .١/٩٢(األسـرة ، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه )١/٦٠( تيمية

، واملشقة )٣١(،والقواعد الفقهية للوائلي )١/١٠٧(دراسة احملقق لكتاب القواعد للمقري : انظر)٢٨(
  ) .٨(، والقواعد الفقهية للحصري )١٧( التيسري لليوسف جتلب

  ) .٣٣(القواعد الفقهية للباحسني :  انظر )٢٩(
  ) .١/٣٨( دراسة احملقق لكتاب اموع املذهب للعالئي )٣٠(
  ) .٥٤( القواعد الفقهية )٣١(
  ) .١/٦٠( القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية )٣٢(
  ) .١٧١( التعريفات )٣٣(
  ) .١٦٦(القواعد الفقهية للباحسني :  انظر )٣٤(
، )٩٣(، وشرح السـلم املنورق للملوي )٨٦(حترير القواعد املنطقية لقطب الدين الرازي :   انظر )٣٥(

  ) .٨١( وضوابط املعرفة
  ) .٦٠(، وجتديد علم املنطق للصعيدي )٩٥، ٩٤(شرح السلم املنورق للملوي :  انظر )٣٦(
  ) .٦٠(، وجتديد علم املنطق للصعيدي )٧٠(شرح التهذيب للجالل الصنعاين :  انظر )٣٧(
  ) .١٦٧(القواعد الفقهية للباحسني :  انظر )٣٨(
  ) .٢/٢٣٠(املستصفى :  انظر )٣٩(
  ) .٤٥٧(شفاء الغليل : انظر .  أشار الغزايل يف مسألة قعود املريض إىل أن الرخصة تتبع املشقة )٤٠(
  ) .٧٦(، واألشباه والنظائر البن جنيم )٧٨(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر )٤١(
  ) .١/١١( األشباه والنظائر )٤٢(
ويشعر ذا أول عبارة الدكتور ؛ حيث ) دركأن تكون مشتملة على م: (األوىل أن تكون العبارة هكذا ) ٤٣(

فهو معىن يقوم بالقاعدة، أي أن القاعدة " بل هو معىن قد يقوم ما : " قال قبل ذلك عن املدرك 
  .القاعدة  مشتملة عليه، وليس كل
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  ) .٦٩( القواعد الفقهية )٤٤(
:  الشافعي، من مؤلفاته هو حممد بن حممد الطوسي الغزايل، أبو حامد، اإلمام األصويل الفقيه   )٤٥(

املستصفى، واملنخول، وشفاء الغليل، وهذه الثالثة يف األصول، والوجيز، والوسيط، والبسيط وهذه 
   هـ ٥٠٥تويف سنة . الثالثة يف الفقه 

، وطبقات الشافعية لإلسنوي )١٩/٣٢٢(، وسري أعالم النبالء )٤/٢١٦(وفيات األعيان : انظر        
)٢/٢٤٢. (  

  ) .٤٣( القياس أساس   )٤٦(
هو أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، أبو احلسني، إمام مبدع يف جمال اللغة، وله مشاركات يف جمال    )٤٧(

  .هـ، وقيل غري ذلك ٣٩٥تويف سنة . مقاييس اللغة، وامل، والصاحيب : األدب من مؤلفاته 
  ) . ١/١١٨( وفيات األعيان ، و)٤/٨٠(، و معجم األدباء )١/١٢٧(إنباه الرواة :          انظر 

  ) .١/٣٩١(مقاييس اللغة    )٤٨(
الصحاح، وكتاب يف العروض، : هو إمساعيل بن محاد اجلوهري، إمام من أئمة اللغة، من مؤلفاته   ) ٤٩(

  .هـ، وقيل غري ذلك ٣٩٣تويف سنة . ومقدمة يف النحو 
  ) .١٧/٨٠(، وسري أعالم النبالء )٦/١٥١(، و معجم األدباء  )١/٢٢٩(إنباه الرواة :          انظر 

  ) .٢٢٩٥، ٦/٢٢٩٤(الصحاح   ) ٥٠(
هو حممد بن مكرم األفريقي املصري، مجال الدين، املشهور بابن منظور، إمام من أئمة اللغة واألدب،   ) ٥١(

لسان العرب، وخمتار األغاين، واختصار كتاب : وله ولع باختصار كتب األدب املطولة، من مؤلفاته 
  هـ  ٧١١تويف سنة . للجاحظ احليوان 

  ) .١/٢٤٨(، وبغية الوعاة )٤/٢٦٢(، والدرر الكامنة )٤/٣٩(فوات الوفيات : انظر          
  ) .١١٥/ ١٤(لسان العرب   ) ٥٢(
الفقيه ، األصويل، جنم الدين ، هو سليمان بن عبدالقوى بن عبدالكرمي الطويف الصرصري مث البغدادي    )٥٣(

والبلبل ، وعلم اجلذل يف علم اجلدل ،  اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية :من مؤلفاته، احلنبلي
. والصعقة الغضبية يف الرد على منكرى العربية، وشرح خمتصر الروضة ، ) وهو خمتصر روضة الناظر(

  . هـ ٧١٦توىف سنة 
ملقصد وا، ) ٢/١٥٤(والدرر الكامنة ، ) ٢/٣٦٦(الذيل على طبقات احلنابلة: انظر        

  ).١/٤٢٥(األرشد
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  ) .٧١( علم اجلذل )٥٤(
  ) .٢/٨٩٠(مجهرة القواعد الفقهية :  انظر )٥٥(

  ) .٢/٣٠٣(األشباه والنظائر البن السبكي :      وانظر 
  ) .٤٢٣(املصباح املنري: انظر . مجع مفرده عاقل، والعاقل هو دافع الدية من أقارب اجلاين :  العاقلة )٥٦(
: د، أبو حممد، موفق الدين املقدسي، اإلمام األصويل  الفقيه احلنبلي، من مؤلفاته  هو عبداهللا بن أمح)٥٧(

  .هـ ٦٢٠تويف سنة . روضة الناظر، واملغين، والكايف، واملقنع 
، والذيل على طبقات احلنابلة )٢/١٥٨(، وفوات الوفيات )٢٢/١٦٥(سري أعالم النبالء : انظر        

)٢/١٣٣. (  
  .) ١٢/٢١( املغين )٥٨(
  ) .٢/٣٣(الفروق :  انظر )٥٩(
، )٦٦(اإلمجاع البن املنذر : انظر . اإلمجاع يف هذه املسألة حكاه ابن املنذر، ونقله عنه بعض العلماء )٦٠(

  ).٥/٣٠٦( واملغين
  ) .٢٦٢(قواعد الوسائل : انظر    )٦١(

لطويف عن هذا النوع من ما نيط به احلكم، أي علِّق به احلكم، وهو العلة، وقد تكلم ا: املنـاط هو   ) ٦٢(

أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق : أحدمها ... ... ... أما حتقيق املناط فنوعان : " حتقيق املناط فقال 

ومن هذا ... ... ... عليها، أو منصوص عليها، وهي األصـل، فيتبني اتهد وجودها يف الفرع 

فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنص ) القبلة واجب، وهذه جهتها استقبال: (النوع أن يقـال 

" يف حق من اشتبهت عليه فليس منصوصاً عليه، فيثبت باالجتهاد  واإلمجاع، أما كون هذه جهتها

  ) .٢٣٤، ٣/٢٣٣(شرح خمتصر الروضة 

  ) .٧٨(املادة رقم ) ١٧(جملة األحكام العدلية : انظر    )٦٣(

  ) .١/٧٧(درر احلكام : انظر    )٦٤(

 يف  حنيفة، وهو الذي نشر علمه، وألفسن بن فرقد الشيباين، الكويف،صاحب أيبهو حممد بن احل  ) ٦٥(

األصل، واجلامع الصغري، واجلامع الكبري، والزيادات، : املذهب  الكتب املعتربة املشهورة، منها 

  .هـ ١٨٩واحلجة على أهل املدينة،والسري الكبري، تويف سنة 

  ) .٩/١٣٤(، وسري أعالم النبالء )٢/١٧٢(بغداد ، وتاريخ )١٧٤(االنتقاء :          انظر 
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: يوسف،صاحب أيب حنيفة، من مؤلفاتهوب بن إبراهيم بن حبيب الكويف، املشهور بالقاضي أيب هو يعق  ) ٦٦(

  .هـ ١٨٢اخلراج، تويف سنة  ابــكت
  ) .٨/٥٣٥(، وسري أعالم النبالء )١٤/٢٤٢(، وتاريخ بغداد )١٧٢(االنتقاء : انظر         

هو علي حيـدر أفنـدي، التركي، اإلمام النابغة، الفقيه احلنفي، عمل مدرسـاً للمجلة يف كلية   )٦٧(
درر احلكام : من مؤلفاته . احلقوق باآلستانة، ورئيساً حملكمة التمييز، وأميناً للفتيا، ووزيراً للعدلية 

فهمي / ربه احملامي وهو من أفضل شروح الة، ألفه باللغة التركية، وع األحكام،    شرح جملة
الصنوف يف أحكام الوقوف، وقد ذكر يف مقدمته جمموعة من القواعد  ترتيب: احلسيين، ومنها 

  .العاين يف كتابه الفقه اإلسالمي، ومل أقف على تاريخ وفاته  الفقهية ذكر بعضها حممد شفيق
  . مقدمة  الـمـعـرب لكتابه درر احلكام : انظر         

  ) .١/٧٨(كام  درر احل)٦٨(
هو حممد طـاهر بن حممد خالد األتاسي، الفقيه احلنفي،ويل القضاء يف عدد من بلدان الشام، مث ويل ) ٦٩(

إكمال شرح جملة األحكام العدلية الذي بدأه والده، : منصب مفيت محص إىل أن تويف، من مؤلفاته 
تويف سنة . آخر مواد الة  إىل) ١٧٠١(قواعد الة كلها، واملواد من املادة رقم  حيث شرح
  .هـ  ١٣٥٩

  ) .٣/٢٢١(، واألعالم )١/٢٧٤(شرح الة لألتاسي : انظر        
  ) .٢٢٤، ١/٢٢٣( شرح الة )٧٠(
، وجملة األحكام العدلية )١٦١(،واألشباه والنظائر البن جنيم )١٥٧(األشباه والنظائر للسيوطي : انظر ) ٧١(

  ) .٧٢(املادة رقم  ) ١٦(
  ) .١/٢٠١(، وشرح الة لألتاسي )١/٧٢(درر احلكام : نظر  ا)٧٢(
  ) .١٥٧(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر )٧٣(
  ) .١٦١(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )٧٤(
العالمة احملقق املدقق األصويل ، القاهري ، هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املشـهور بابن جنيـم ) ٧٥(

، ولب األصول خمتصر حترير األصول ، فتح الغفار يف شرح املنار : ي، من مؤلفاته الفقيه احلنف
  .  هـ  ٩٧٠توىف سنة . والبحر الرائق ، الزينية   والفوائد ، واألشباه والنظائر 

وشـــذرات الذهب ، )١٥٤/ ٣(والكواكب السائرة ، )٢٧٥/ ٣(الطبقـات السنية : انظر        
)٣٥٨/ ٨ . (  
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  .ه والنظائر األشبا)٧٦(
هو حممد بن سليمان، الشهري بناظر زاده، التركي، اإلمام الفقيه احلنفي، من علماء القرن احلادي عشر، ) ٧٧(

خــالد بن / وقد حققه الزميل ) يف القواعد الفقهية(ترتيب الآليل يف سلك األمايل : من مؤلفاته 
لفقه، بكلية الشريعة بالرياض، وقد تويف السليمان،  لنيل درجة املاجستري من قسم أصول ا عبد العزيز

  .هـ ١٠٦١سنة  ناظر زاده بعد
  .فما بعدها ) ٣٧(القسم الدراسي من الرسالة املذكورة : انظر        

  ) .٩٣٠( ترتيب الآليل )٧٨(
  ) .٤٦(املادة رقم ) ١٥(، وجملة األحكام العدلية )١١٧(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )٧٩(
  ) .١/٥٢(رر احلكام د:  انظر )٨٠(
  ) .١١٧(األشباه والنظائر :  انظر )٨١(
  . ذا اللفظ أخرجه اإلمام أمحد )٨٢(

  ) .٥/٤٣١(املسند :         انظر 
  .       و مبعناه أخرجه البخاري، يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على الشهيد 

  ) . ١٣٤٣(احلديث رقم ) ٢٠٩/ ٣(صحيح البخاري :        انظر 
  ) .٢٧٢، ٢٧١ (- رسالة ماجستري-رتيب الآليل يف سلك األمايل  ت)٨٣(
  ) .٣٨(املادة رقم ) ١٤(، وجملة األحكام العدلية )٤٧(جمامع احلقائق :  انظر )٨٤(
  ) .٣٥(، وشرح الة لسليم رستم )١/٤٧(درر احلكام :  انظر )٨٥(
  ) .١/٩٠( شرح الة )٨٦(
  ) .٣(م املادة رق) ١٢( جملة األحكام العدلية )٨٧(
  ) .٢٠٧( األشباه والنظائر )٨٨(
  ) .٢٠٨( املصدر السابق )٨٩(
  ) .٧(، وشرح الة لعبد الستار )١٩،٢٠(، وشرح الة لسليم رستم )١/٢٢(درر احلكام :  انظر )٩٠(
  . يعين نفسه، وهذا من باب تواضع العلماء )٩١(
  ) .١/١٧( شرح الة )٩٢(
  ) .٣٢(رقاء شرح القواعد الفقهية للز:  انظر )٩٣(
  ) .١١٧(، واألشباه والنظائر للسيوطي )١٢٠(األشباه و النظائر البن جنيم :  انظر )٩٤(
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  ) .٢/١٠١٩(، واملدخل الفقهي العام )١/١٠٩(، وشرح الة لألتاسي )١/٥٢(درر احلكام :  انظر )٩٥(
  ) .١٢٠( األشباه والنظائر )٩٦(
، وشرح جملة األحكام العدلية للمحاسين )١/٨٥،٨٦(شرح جملة األحكام الشرعية للراوي :  انظر )٩٧(

  ) .١٢٢(، وشرح الة للقاضي )١/٧٣(
  ) .٣٦٢، ١/٣٦١( غمز عيون البصائر )٩٨(
  ) .١٠٩، ١/١٠٨( شرح الة )٩٩(
  ) .١٦٢(، واألشباه والنظائر للسيوطي )١٦٣(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )١٠٠(
  . أي الضمان )١٠١(
  ) .١٦٣(نظائر  األشباه وال)١٠٢(
  ) .١/٤٦٨( غمز عيون البصائر )١٠٣(
  . يعين ابن جنيم )١٠٤(
  ) .التابع ال يفرد باحلكم( وهي قاعدة )١٠٥(
  ) .١/١١١( شرح الة )١٠٦(
  ) .١٦٢( األشباه والنظائر)١٠٧(
  ) .١/٤٦٤( غمز عيون البصائر )١٠٨(
  ) .أ/٣١١(ورقة :  النصف الثاين، من اجلزء األول – خمطوط –التحقيق الباهر :  انظر )١٠٩(
هو عبداهللا بن يوسف، الشيخ أبو حممد اجلويين، والد إمام احلرمني، اإلمام املفسر األصويل الفقيه ) ١١٠(

وموضوعه (التفسري الكبري، وشرح الرسالة، واجلمع والفرق، والتبصرة : من مؤلفاته . الشافعي 
  .هـ ٤٣٨تويف سنة . والسلسلة ) التمييز بني االحتياط والوسوسة

، وطبقات الشافعية )١٧/٦١٧(، وسري أعالم النبالء )٣/٤٧(وفيــــات األعيان : انظر        
  ) ٥/٧٣(الكربى 

  ) .١ (- رسالة ماجستري– الفروق )١١١(
  ) .١٥٨(، واألشباه والنظائر البن جنيم )١٥٠(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر )١١٢(
  ) .١/٦٣(شرح جملة األحكام الشرعية للراوي :  انظر )١١٣(
اإلمام املفسر احملدث الفقيه الشافعي ، جالل الدين السيوطي ،  هو عبدالرمحن بن أىب بكر اخلضريي )١١٤(

تدريب : كثري التأليف، من مؤلفاته ، كثري االطالع ، من مشاهري العلماء يف القرون املتأخرة ، اللغوي 
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. وحســــن احملاضرة ، النحوية واألشباه والنظائر ، واألشــباه والنظائر الفقهية  ،الراوي 
  . هـ٩١١توىف سنة 

  ) . ١/٢٢٦(والكواكب السائرة ، ) ٣٣٥/ ١(وحسن احملاضرة ، ) ٦٥/ ٤(الضوء الالمع : انظر        
  ) .١٥٠( األشباه والنظائر للسيوطي )١١٥(
لشرعية ، وشرح جملة األحكام ا)١/٤٣(، ودرر احلكام )١٥٨(األشباه والنظائر البن جنيم : انظر) ١١٦(

، )١٦١،١٦٢(، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء )١/٧٧(وشرح الة لألتاسي ،)١/٦٤(للراوي
  ).٢/١٠١٣(، واملدخل الفقهي العام )١٠٣(للقاضي  وشرح الة

  )  .٥٢(املادة رقم ) ١٥(، وجملة األحكام العدلية )٣٩١(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )١١٧(
  ).١٢٤(، وسرح الة للقاضي )١/٥٤(م درر احلكا:  انظر )١١٨(
 هو حممد سعيد بن عبدالغين الراوي، فقيه معاصر من أهل بغداد، توىل التدريس يف جامعة آل البيت، )١١٩(

  .هـ ١٣٥٤تويف سنة . كتاب يف الفرائض، وشرح جملة األحكام العدلية :من  مؤلفاته 
  ) .٦/١٤٣(األعالم : انظر        

  ) .١/٩٢(م الشرعية للراوي  شرح جملة األحكا)١٢٠(
، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء )٤١(، وشرح الة لسليم رستم )١/٥٥(درر احلكام :  انظر )١٢١(

  ).٢/١٠٢٣(، واملدخل الفقهي العام )١٢٦(وشرح الة للقاضي   ،)٢١٨(
  ) .٩٦(ة رقم املاد) ١٨(، وجملة األحكام العدلية )٢٨٣(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )١٢٢(
  ) .١/١٥٣(شرح جملة األحكام الشرعية للراوي :  انظر )١٢٣(
  ) .٢٨٣،٢٨٤( األشباه والنظائر )١٢٤(
  ) .٤/٣(كشف األسرار :  انظر )١٢٥(
، وشـرح   )١/١٥٤(، وشرح جملة األحكام الشرعية للراوي )٦١(شرح الة لسليم رستم :  انظر )١٢٦(

، وشرح جملة األحكام العدلية )١/٢٦٣(لة لألتاسي ، وشرح ا)٣٩٥(الفقهية للزرقاء  القواعد
  ).١/١١٩(للمحاسين 

إعالم : انظر . أشار ابن القيم يف معرض حديثه عن العدة إىل أن احلكم التعبدي هو ما ال يعقل معناه ) ١٢٧(
  ) .٢/٦٧(املوقعني 

أن املشروعات تنقسم إىل  املستثنيات تعترب نوعاً من أحكام الشرع،وقد ذكر عز الدين بن عبد السالم ) ١٢٨(
  : اللذين سبقت اإلشارة إليهما فقال  النوعني
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، ويعرب ... ... ...ما ظهر لنا أنه جالب ملصلحة أو دارئ ملفسدة، : املشروعات ضربان ؛ أحدمها "         
نه ما مل يظهر لنا جلبه ملصلحة أو درؤه ملفسدة، ويعرب ع: الضرب الثاين . معقول املعىن   عنه  بأنه
  ) . ١/١٨(األحكام  قواعد "بالتعبد 

والصواب ما أثبته، ويدل عليه مقابلة هذه ) بعيـد(وردت هذه الكلمة يف املصدر املنقول منه هكذا ) ١٢٩(
، كما يدل عليه مواضع متعددة وردت )التعبد(فإن معقول املعىن يقابله ) معقول املعىن(الكلمة بعبارة 
  " .واخلارج إما معقول املعىن، وإما تعبد : " واب، كقول املؤلف الكلمة على الوجه الص فيها   هذه

  ) .٢/٣٠٣( األشباه والنظائر )١٣٠(
، األصويل، مجال الدين ) نسبة إىل إسـنا من صعيد مصر(م بن احلسن اإلسـنوي هو عبدالرحي )١٣١(

، اية السول: فاته من مؤل. مقدم الشافعية يف عصره ، اإلمام احملقق املدقق ، الشافعي النحوي   الفقيه
فيما يتخرج على األصول النحوية (والكوكب الدري ، ) ختريج الفروع على األصول يف(والتمهيد 

. وطراز احملافل يف ألغاز املسائل  ، ومطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق ، ) من الفروع الفقهية
  . هـ  ٧٧٢توىف سنة 

وحسن ، )٢/٣٥٤(والدرر الكامنة ، ) ٣/١٣٢(ى شهبة طبقات الشافعية البن قاض:انظر       
  ) .٢/٩٢(، وبغية الوعاة )١/٤٢٩(احملاضرة

  ) .٣( طراز احملافل )١٣٢(
احملقق ، الفقيه املالكي املصري ، األصويل ، شهاب الدين ، أبو العباس ،  هو أمحد بن إدريس القرايف )١٣٣(

واالستغناء يف أحكام ،  الفصول وشرحه وتنقيح، نفائس األصول : املدقق املتفنن، من مؤلفاته 
واإلحكام يف ، واألمنية يف إدراك النية ، والفروق ، االستثناء والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم 

  . هـ ٦٨٤توىف سنة . والذخرية ، متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام 
وشجرة النور ، )٨/١(ودرة احلجال ، ) ٣٩/١(يف والدليل الشا، ) ٦٢(الديباج املذهب : انظر         

  ) . ١٨٨(الزكية 
  ) .١/١٢( الفروق )١٣٤(
  ) .١٦١(األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر )١٣٥(
  ) .١/٤٥٩(غمز عيون البصائر :  انظر )١٣٦(
  .هذا اللفظ أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعرـ ب)١٣٧(

  ) . ١٤٢٢(احلديث رقم ) ٣/٢٩١(صحيح البخاري : نظر ا         
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  ) .١٤٣(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر )١٣٨(
  .املصدر السابق :  انظر )١٣٩(
هو حممد بن حممد بن حممد، جنم الدين بن بدر الدين الغزي األصل، الدمشقي، اإلمام احملدث الفقيه ) ١٤٠(

والكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة، تويف حتفة الطالب، : املؤرخ، من مؤلفاته الشافعـي
  .هـ ١٠٦١سنة

  ) .الكواكب السائرة(، ومقدمة احملقق لكتابه )٤/١٨٩(خالصة األثر : انظر        
 ورقة – خمطوط –ة الطـالب يف مستثنيات كل ما كان أكثر يف العمل فهو أكثر يف الثواب  حتفــ)١٤١(

  ).أ / ٨(
  ) .٢/٨٩٠(لفقهية مجهرة القواعد ا:  انظر )١٤٢(

  ) .٢/٣٠٣(األشباه والنظائر البن السبكي :          وانظر 
  ) .٤٢٣(املصباح املنري: انظر . مجع مفرده عاقل، والعاقل هو دافع الدية من أقارب اجلاين :  العاقلة )١٤٣(
  ) .١٢/٢١( املغين )١٤٤(
الفقيه ، األصويل ،  احلرمني، املتكلم إمام، أبو املعايل ، هو عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين ) ١٤٥(

وخمتصر التقريب واإلرشاد ويسمى ، والربهان ، الكافية يف اجلدل : من مؤلفاته ، الشـافعي 
  . هـ  ٤٧٨تويف سنة . املطلب يف دراية املذهب  واية، والورقات ، التلخيص 

وطبقات الشافعية ، ) ٤٦٨/ ١٨(وسري أعالم النبـــالء ، ) ٣/١٦٧(ات األعيان ـوفي: انظر        
  ). ٥/١٦٥(الكربى 

  . هو الدية،ومسيت الدية بذلك ألا كانت يف الغالب من اإلبل، وكانت تعقَل بفناء ويل القتيل : العقل ) ١٤٦(
  ) .٤٢٢(املصباح املنري : انظر          

  ) .٢/٩٩٠( الربهان )١٤٧(
  .املصدر السابق :  انظر )١٤٨(
  ) .٣/١٠٣(اإلاج :  انظر )١٤٩(

  .فما بعدها ) ٢/٩٨٩(الربهان : وانظر        
  ) .٢/١٠٦( اإلاج )١٥٠(
  ) .٤/١٠٧( الفروق )١٥١(
ألن ، وبابن قيم اجلوزية ، املعروف بابن القيم ، هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد الزرعي ) ١٥٢(
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مؤلفاته كثرية ، ه احلنبلي اإلمام املفسر احملدث األصويل الفقي، والده كان قيماً على املدرسة اجلوزية 
  .  هـ  ٧٥١تويف سنة . والروح ، وإعالم املوقعني ،  املعاد  زاد: نافعة، منها 

والدرر الكامنة ) ٢/٤٤٢(ات احلنابلة والذيل على طبقـ، ) ١٤/٢٣٤(ة والنهايـة البدايـ: انظر        
)٣/٤٠٠. (  

  ) .٢/٦٧( إعالم املوقعني )١٥٣(
  ).أ / ٨( ورقة – خمطوط –يات كل ما كان أكثر يف العمل فهو أكثر يف الثواب حتفة الطالب يف مستثن)١٥٤(
  ) .١/٢٥٤( شرح الة )١٥٥(
  ) .٣( طراز احملافل )١٥٦(
  ) .٢/٩٩١(الربهان :  انظر )١٥٧(
  ) .٣/٣٢٩،٣٣٠(، وشرح خمتصر الروضة )١٨/٢٠٨(التمهيد البن عبدالرب :  انظر )١٥٨(
  ) .٥٧(، واألشباه والنظائر البن جنيم )٥١ (األشباه والنظائر للسيوطي:  انظر )١٥٩(
  ) .١/٢٣(درر احلكام :  انظر )١٦٠(
  ) .٤/٢٨(والبحر الرائق ) ٧/٤٠٤(الوسيط : انظر ) ١٦١(
  ) .١٥٨(، واألشباه والنظائر البن جنيم )١٥١(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر )١٦٢(
  ) .١/٤٤(درر احلكام :  انظر )١٦٣(
، وشــــرح القواعد الفقهية )١/٤٤(، ودرر احلكام )١/٤٥٠(ائر غمز عيون البص:  انظر )١٦٤(

  ) .١٦٣(للزرقاء 
  ) .٥٢(املادة رقم ) ١٥(، وجملة األحكام العدلية )٣٩١(األشباه و النظائر البن جنيم :  انظر )١٦٥(
  ) .١٢٤/ ١(شرح الة للقاضي :  انظر )١٦٦(
  ) .١/١٢٦(، و شرح الة للقاضي )١/٧٧(شرح جملة األحكام العدلية للمحاسين :  انظر )١٦٧(
هـ، توىل ١٩٠٤هو مصطفى بن الشـيخ أمحد بن حممد الزرقاء احلليب، فقيه حنفي، ولد سنة ) ١٦٨(

بالد الشام سنني طويلة، وشارك يف وضع القانون السوري، ويف أعمال جممعي الفقه يف  التدريس يف
الشرعية لدى شركة الراجحي بالرياض، وهي املوسوعة الفقهية الكويتية، ويف اهليئة  مكة وجدة، ويف

املدخل الفقهي العام، والفعل الضار والضمان فيه، واالستصالح : آخر عمل تواله، من مؤلفاته 
  .هـ ١٩/٣/١٤٢٠الرياض يف  واملصاحل املرسلة، تويف مبدينة

  ) .٢/١٠٢٣( املدخل الفقهي العام )١٦٩(



   ٩١  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 
  
 – رسالة ماحستري –األصل والظاهر : ين، انظرها يف  هذا املوضوع حبثه األصوليون حتت عدة عناو)١٧٠(

)١٦٢. (  
من . هو حممد بن عبداهللا بن ادر الزركشي، بدر الدين، اإلمام احملدث  األصويل  الفقيه الشافعي ) ١٧١(

املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر،والبحر احمليط، وتشنيف املسامع جبمع اجلوامع، :  مؤلفاته 
  .هـ ٧٩٤تويف سنة . لذهب، واملنثور يف القواعد وسالسل ا

، وشــذرات )٣/٢٢٧(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : انظر       
  ) .٦/٣٣٥(الذهب 

هو علي بن حممد الطربي، املعروف بإلكيا اهلراسي، اإلمام النظار األصويل الفقيه الشافعي، من كبار ) ١٧٢(
كتاب يف أصول الفقه، وشفاء املسترشدين، تويف ببغداد : ام احلرمني، من مؤلفاته تالميـــذ إمــ

  . هـ ٥٠٤سنة 
، وطبقات الشافعية )٧/٢٣١(، وطبـقات الشــافعية الكربى )٢٨٨(تبيني كذب املفتري :    انظر

  ).٢/٥٢٠(لإلسنوي 
  ) . ٩٨، ٩٥/ ٥( البحر احمليط )١٧٣(
مي الدمشقي املولد، عز الدين، األصويل، الفقيه الشافعي، سلطان هو عبدالعزيز بن عبدالسالم السل) ١٧٤(

واإلمام يف أدلة األحكام، وقواعد األحكام، والغاية يف ، التفسري : العلماء،اإلمام اجلهبذ،من مؤلفاته 
                        .                                                          هـ ٦٦٠تويف بالقاهرة سنة  اختصار النهاية،

، وطبقات الشافعية )٨/٢٠٩(، وطبقات الشافعية البن السبكي)٢/٣٥٠(فوات الوفيات  :انظر 
  ).٢/١٩٧( لإلسنوي

  .تربو :  كذا يف املصدر املنقول منه، والصواب فيما يظهر من معاجم اللغة أن يقال )١٧٥(
  ) .٢/١٣٨( قواعد األحكام )١٧٦(
  ) .٥/٩٨(البحر احمليط :  انظر )١٧٧(
  ) .٢/٣٢٧(املستصفى :  انظر )١٧٨(
  ) .٦٦٦، ٦٦٥(لباب احملصول البن رشيق املالكي :  انظر )١٧٩(
هاية ـ، ون)٢٨٢/ ٣(، واإلحكام لآلمدي )٣٢٧/ ٢(، واملسـتصفى )٦٦٨(شـفاء الغليل : انظر ) ١٨٠(

  ) .٥/٩٨(،والبحر احمليط )٣/٣٣٤(، وشرح خمتصر الروضة  )٧/٣١٩٢( الوصول
  ) .٢/١٠٨٢ (– حتقيق عبداملوجود ومعوض –االعتناء يف الفرق واالستثناء للبكري :  انظر )١٨١(
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هو خزيـمة بن ثابت بن الفاكه األنصاري األوسي، من السابقني األولني، شهد بدراً وما بعدها، ) ١٨٢(

  . هـ ٣٧استشِهد بصفني، سنة 
  ) .١/٤٢٤(، واإلصابة )١/٤١٦(االستيعاب : انظر 

 جعل شهادة خزمية بشهادة - صلى اهللا عليه وسلم -ي ما يدل على أن رسول اهللا  يف صحيح البخار)١٨٣(
نسخت الصحف يف : أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال : (... رجلني ؛ حيث ورد فيه ما نصه 

املصاحف، ففقدت آيةً من سورة األحزاب كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ ا، فلم 
 مع خزمية بن ثابت األنصاري الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وســلم شهادته أجدها إال

  ) .شهادة رجلني
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا (أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب قول اهللا غز وجل 

  ).عليه
                           ) .                    ٢٨٠٧(احلديث رقم ) ٢٢، ٦/٢١(صحيح البخاري : انظر 

 جعل فيها شهادة خزمية بشهادة - صلى اهللا عليه وسلم -والقصة اليت حصل فيها أن رسول اهللا 
 ابتاع فرساً من أعرايب، مث إن أقواما استاموا - صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول : رجلني حاصلها 

 قد ابتاعه،فطرأ لألعرايب أن -ليه وسلم صلى اهللا ع-الفرس من األعرايب حني مل يشعروا أن النيب 
 فتمسك الرسول صلى اهللا عليه وسلم بشرائه له،فطفق -صلى اهللا عليه وسلم -يترك بيعه للرسول

 -فأقبل رسول اهللا . أشهد أنك بايعته : فقال خزميـة . هلم شـهيداً أين بايعتك : األعرايب يقول 
فجعل رسول اهللا صلى اهللا . بتصديقك : هد؟ فقال مب تش:  على خزمية فقال -صلى اهللا عليه وسلم 

  .عليه وسلم شهادة خزمية شهادة رجلني 
  ) .٢١٦، ٢١٥ / ٥(املسند : واحلديث الذي تضمن هذه القصة أخرجه اإلمام أمحد يف 

  .وأبو داود يف كتاب األقضية، باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به 
  ) .٣٦٠٧(احلديث رقم ) ٣/٣٠٨(داود سنن أيب : انظر 

  .والنسائي، يف كتاب البيوع، باب التسهيل يف ترك اإلشهاد على البيع 
  ) .٣٠٢،  ٧/٣٠١(سنن النسائي : انظر 

هذا حديث صحيح اإلسناد، ورجاله باتفاق الشيخني ثقات، :"واحلاكـــم يف كتاب البيوع، وقال       
  ".ومل خيرجاه 

  ) .١٨، ٢/١٧(املستدرك : انظر 
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من شهد له خزمية أو شهد : ( قال - صلى اهللا عليه وسلم -ويف بعض طرق هذه القصة أن الرسول        
  ).عليه فهو حسبه

  .وهذا اللفظ أخرجه البيهقي يف كتاب الشهادات، باب األمر باإلشهاد        
  ) .١٠/١٤٦(السنن الكربى : انظر        

  ) .٣/٣٣٤(، وشرح خمتصر الروضة  )٧/٣١٩٢(اية الوصول ، و)٢/٣٢٧(املستصفى :  انظر )١٨٤(

  ) .٣/٣٣٥(، وشرح خمتصر الروضة )٣/٩١٠(، وروضة الناظر )٢/٣٢٨(املستصفى :  انظر )١٨٥(

  ) . ٥/٩٨( البحر احمليط )١٨٦(

  ) .٧/٣١٩٤(اية الوصول : وانظر           

كشف األسرار : قيه احلنفي، من مؤلفاته  هوعبدالعزيز بن أمحد بن حممد البخاري، اإلمام األصويل الف)١٨٧(
) ومل يتمه(وشرح أصول اِإلخِسيكَثِّي، وشـــرح اهلداية ) وهوشــرح ألصــول البزدوي(

  هـ ٧٣٠تويف سنة 

  ) . ٤/٣٤٥(، والطبقات السنية )١٢٧(، وتاج التراجم )٢/٤٢٨(اجلواهر املضية : انظر         

، )٤٤٨(، والتبصرة )٦٤٣(، وإحكام الفصول  )١٣٩٧/ ٤(، والعدة )٢/٧٩١(املعتمد : انظر ) ١٨٨(
، )٢/٣٢٧(، واملستصفى )٦٦٩(، وشفاء الغليل )٤/١٣٢(، وقواطع األدلة )٣/٣١٥(والتلخيص 

، وروضة الناظر )٢/٤٨٩ق/٢ج(، واحملصول )٥/٣٤٧(، والواضح البن عقيل )٣/٤٤٤(والتمهيد 
  ) . ٥/٩٨(، والبحر احمليط )٣/٣١١(، وكشف األسرار )٣/٩٠٩(

  ) .٥/٩٩(، والبحر احمليط )٣/٣١١(، وكشف األسرار)٦٤٣(إحكام الفصول :  انظر )١٨٩(

 هو أمحد بن علي الرازي، أبو بكر اجلصـاص، األصويل الفقيه احلنفي، مولده ببالد الري، وإليها )١٩٠(
حكام القرآن، أ: ينسب،إمام احلنفية يف زمانه، تلميذ الكرخي، وناقل أقواله األصولية، من مؤلفاته 

  .هـ ٣٧٠وأصول الفقه،وشرح اجلامع الكبري، تويف سنة 

  ) .١/٢٢٠(، واجلواهر املضية )١٦/٣٤٠(، وسري أعالم النبالء )٤/٣١٤(تاريخ بغداد : انظر         

 هو عبـيداهللا بن احلسني بن دالَّل بن دلْهم، أبو احلسـن الكرخي، اإلمام األصويل الفقيه احلنفي، )١٩١(
إنه كان من املعتزلة، انتهت إليه رئاسة املذهب احلنفي بالعراق، له كالم كثري جداً يف أصول : ويقال 

أصوله، وكتب الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل رسالته   الفقه، نقل معظمه اجلصاص يف 
عليها مدار رسالة صغرية يف األصول اليت : للدكتوراه يف مجع أصول الكرخي ودراستها، من مؤلفاته 



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ٩٤
 
  

  .هـ ٣٤٠فروع احلنفية، وشرح اجلامع الكبري، تويف سنة 

  ) .١٣٩(، وتاج التراجم )١٥/٤٢٦(، وسري أعالم النبالء )١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد : انظر         

  ) .٤/١١٦(أصول الفقه للجصاص :  انظر )١٩٢(

  ) . ٣/٣١١(كشف األسرار:  انظر )١٩٣(

ابن الثلجي، بالثاء املثلثة واجليم، الفقيه األصويل احلنفي، كان : هو حممد بن شجاع الثلجي، ويقال ) ١٩٤(
  . هـ٢٦٦تصحيح اآلثار، وكتاب املناسك، واملضاربة، تويف سنة : فيه ميل إىل االعتزال، من مؤلفاته 

  ) .٣/١٧٣(، واجلواهر املضية )١/٢٤١(، واللباب )٥/٣٥٠(تاريخ بغداد : انظر        

  ) .٣/٣١٢(، وكشف األسرار )٢/٧٩١(املعتمد :  انظر )١٩٥(

  ) .٢/٧٩٢(املعتمد :  انظر )١٩٦(

وأبو احلسني البصري هو حممد بن علي بن الطيب املعتزيل، أخذ عن القاضي عبداجلبار، وبرع يف          
وهو أحد الكتب (كتاب املعتمد : مذهب  املعتزلة،حىت صار شيخ املذهب يف عصره، من مؤلفاته 

  وشرح العمـد،) أصول الفقه، وأفاد منه كثري من العلماء علماألربعة اليت تعد أمهات 
  .هـ ٤٣٦تويف سنة 

  ) .١٧/٥٨٧(، وسري أعالم النبالء )٤/٢٧١(، ووفيات األعيان )٣/١٠٠(تاريخ بغداد : انظر        

  ) .٤٩١ – ٢/٤٨٩ق/٢ج(احملصول :  انظر )١٩٧(

املتكلم املفسـر األصويل الفقيه و الرازي هو حممد بن عمر بن احلسـني، فخر الدين، اإلمام 
  . هـ ٦٠٦تويف سنة . احملصول، واملعامل يف أصول الفقه، واملنتخب : مؤلفاته   الشافعي، من 

، وطبقات الشافعية لإلسنوي )٢١/٥٠٠(،وسري أعالم النبالء )٤/٢٤٨(وفيات األعيان : انظر          
)٢/٢٦٠. (  

حقيقته (املعدول به عن القياس : دالعزيز، يف حبث عنوانه ممن أفردها بالبحث الدكتور عمر بن عب) ١٩٨(
  .هـ ١٤٠٨، وهو مطبوع، وطبعته األوىل بتاريخ )وحكمه وموقف شيخ اإلسالم امحد بن تيمية منه

  ) .٣/٣١٦(، والتلخيص )٤/١٤٠٢(العدة :  انظر )١٩٩(

  ) .٣/٣١٧(ص ، والتلخي)٤٤٨(، والتبصرة )٦٤٣(، وإحكام الفصول )٤/١٤٠٣(العدة :  انظر )٢٠٠(

  ).٤/١٤٠٨(، والعدة )٤/١١٩(أصول الفقه للجصاص :  انظر )٢٠١(
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  ) .٤/١٣٣(قواطع األدلة :  انظر )٢٠٢(

  ) .٣/٣١٧(، والتلخيص )٤٤٨(، والتبصرة )٦٤٣(، وإحكام الفصول )٤/١٤٠٢(العدة :  انظر )٢٠٣(

  ) .٥/٣٤٨(، والواضح )٣/٤٤٧(، والتمهيد )٤٤٩(التبصرة :  انظر )٢٠٤(

، والتمهيد )٢/٨٢٧(، وشرح اللمع )٢/٦٤٤(، وإحكام الفصول )٤/١٤٠٣( العدة : انظر )٢٠٥(
)٣/٤٤٦ .(  

  ) .٤/١١٨(أصول الفقه للجصاص :  انظر )٢٠٦(

  ) .٣/٣١٢(، وكشف األسرار)٤/١١٩(املصدر السابق :  انظر )٢٠٧(

  ) . ٤/١١٩(أصول الفقه للجصاص :  انظر )٢٠٨(

  ) .٣/٣١٢(، وكشف األسرار)٤/١٣٤(، وقواطع األدلة )٤/١٤٠٨(العدة :  انظر )٢٠٩(

  ) .٤/١٤٠٨(العدة :  انظر )٢١٠(

  ) .٢/٨٢٨(شرح اللمع :  انظر )٢١١(

 ) .٥/٣٤٨(، والواضح )٣/٤٤٧(، والتمهيد )٤٤٩(، والتبصرة )٦٤٤(إحكام الفصول :  انظر )٢١٢(

  . املصادر السابقة :  انظر )٢١٣(

  ) .٧/٣١٩٩(اية الوصول:  انظر )٢١٤(

  .سابق املصدر ال:  انظر )٢١٥(

  ) .٧/٣١٩٥(، واية الوصول )٦٥٨(، وشفاء الغليل )٢/٣٢٨(املستصفى :  انظر )٢١٦(

  ) . ٢/٦٦٧(لباب احملصول البن رشيق املالكي :  انظر )٢١٧(

، واية الوصول )٢/٦٦٧(، ولباب احملصول البن رشيق املالكي )٢/٣٢٨(املستصفى :  انظر )٢١٨(
)٧/٣١٩٥ .(  

  ) .٢/٨٩٠(فقهية مجهرة القواعد ال:  انظر )٢١٩(

  ) .١٢/٣٠(املغين : وانظر       

  ) .٦٥٨، ٦٥٧( شفاء الغليل)٢٢٠(

  ) .١٢/٢١(املغين : وانظر        
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  ) .٦٥٨( شفاء الغليل )٢٢١(

  ) . ٢/٤٨٤(االستغناء يف الفرق واالستثناء :  انظر )٢٢٢(

  ) . ٤/٧٤(املغين :  انظر )٢٢٣(

  ) . ٤/٢٤٣(املصدر السابق :  انظر )٢٢٤(

  ) . ٥٢٦، ٤٧٩، ١/٤٧٦(فقه الزكاة :  انظر )٢٢٥(

  ) .١٩٨(هـ، ص ١٤٠٧ جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، اجلزء األول، )٢٢٦(

  ) .فإنه( كذا يف املصدر املنقول منه، والصواب )٢٢٧(

  ) .٨٨٢، ٨٨١(هـ، ص ١٤٠٨ جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع، اجلزء األول، )٢٢٨(

  ) . ٦٥٩ (شفاء الغليل:  انظر)٢٢٩(
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אאא 
هـ، وعبدالوهاب بن   ٧٥٦علي بن عبدالكايف السبكي ت      : تأليف  . اإلاج يف شرح املنهاج      -١

  الطبعـة األوىل،   . الدكتور شـعبان حممـد إمساعيـل        : حتقيق  . هـ  ٧٧١علي السبكي ت    
 . مكتبة الكليات األزهرية: هـ، نشر ١٤٠١سنة 

أيب محاد صغري أمحـد     : حتقيق  . هـ  ٣١٨ىب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر        تأليف أ . اإلمجاع   -٢
 .الرياض  ، دار طيبة : نشر ، هـ ١٤٠٢سنة ، الطبعة األوىل . بن حممد حنيف 

هـ ٤٧٤أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي ت        : تأليف  . إحكام الفصول يف أحكام األصول     -٣
دار الغـرب اإلسـالمي،     : هـ، نشر   ١٤٠٧ سنة   الطبعة األوىل، . عبدايد تركي   : حتقيق  

 بريوت 
سيف الدين  أيب احلسن  على بن أىب على بـن حممـد              :تأليف  . اإلحكام يف أصول األحكام      -٤

      .  هـ ١٤٠٠سنة ، بريوت ، دار الكتب العلمية : نشر . هـ ٦٣١اآلمدي ت 
: حتقيق . هـ ٥٠٥ىل ت حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن حممد الغزا  : تأليف  . أساس القياس    -٥

 .مكتبة العبيكان، الرياض : هـ، نشر ١٤١٣سنة : طبع . الدكتور فهد بن حممد السدحان 
. هــ   ٨٠٦حممد بن أىب سليمان البكرى ت بعد        : تأليف  . االستغناء يف الفرق واالستثناء      -٦

ـ ١٤٠٨سنة  ، الطبعة األوىل   . سعود بن مسعد بن مساعد الثبيىت       / الدكتور  : حتقيق     . هـ
  . مبكة املكرمة  ، معهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي التابع جلامعة أم القرى : نشر 

أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبـدالرب ت           : تأليف  . االستيعاب يف أمساء األصحاب    -٧
 .دار الكتاب العريب، بريوت : مطبوع امش كتاب اإلصابة البن حجر، نشر . هـ ٤٦٣

. هــ   ٧١٦حممد بن عمر بن مكي املعروف بابن الوكيـل ت           : تأليف  . نظائر  األشباه و ال   -٨
الطبعـة األوىل، سـنة     . الدكتور عادل بن عبـداهللا الـشويخ        : اجلزء الثاين، حتقيق ودراسة     

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض : هـ، نشر ١٤١٣
. هــ   ٧١٦ الوكيـل ت     حممد بن عمر بن مكي املعروف بابن      : تأليف  . األشباه و النظائر     -٩

رسالة ماجستري يف كلية الـشريعة      . عادل بن عبداهللا الشويخ     :  القسم الثاين، حتقيق ودراسة     
 .هـ ١٤٠٥بالرياض، العام اجلامعي 
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اإلمام تاج الدين عبدالوهاب بن على بن عبدالكايف الـسبكي ت           : تأليف  . األشباه والنظائر      -١٠
، ة األوىل الطبع. وجود والشيخ على حممد عوض      الشيخ عادل أمحد عبدامل   : حتقيق  . هـ  ٧٧١
 .بريوت  ، دار الكتب العلمية : نشر ،  هـ ١٤١١سنة 

أيب حفص سراج الدين عمر بن علي األنصاري املعـروف بـابن            : تأليف  . األشباه والنظائر    -١١
  الطبعـة األوىل،   . محد بـن عبـدالعزيز اخلـضريي        : حتقيق ودراسة   . هـ  ٨٠٤امللقن ت   

 .  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، باكستان : ،  نشر هـ١٤١٧سنة 
، الطبعـة األوىل    . هـ  ٩١١جالل الدين عبدالرمحن السيوطى ت      : تأليف  .األشباه والنظائر  -١٢

 .مكة املكرمة  ، دار الباز : نشر ، هـ ١٣٩٩سنة 
طبـع سـنة   . هــ  ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بـن جنـيم ت   : تأليف . األشباه والنظائر    -١٣

 .  بريوت  ، دار الكتب العلمية: نشر ، هـ ١٤٠٠
احلافظ أمحد بن علي بن حممد املعـروف بـابن حجـر            : تأليف  . اإلصابة يف متييز الصحابة      -١٤

 .دار الكتاب العريب، بريوت : نشر . هـ ٨٥٢العسقالين ت 
علقة األصل والظاهر يف القواعد الفقهية، دراسة تأصيلية، مع دراسة تطبيقية لبعض األصول املت             -١٥

رسالة ماجستري يف كلية الشريعة بالريـاض،  .أمحد بن عبدالرمحن الرشيد : إعداد  . باملعامالت  
 .هـ ١٤٢٢ -١٤٢١العام اجلامعي

. هـ٣٧٠أمحد بن علي الرازي  اجلصاص ت        : تأليف  " الفصول يف األصول    " أصول الفقه    -١٦
ـ ١٤٠٥الطبعة األوىل سنة    .الدكتور عجيل بن جاسم النشمي      : حتقيق   وزارة : نـشر    .هـ

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت 
بدر الدين حممد بن أىب بكر بن سليمان البكرى ت بعد           : تأليف.االعتناء يف الفرق واالستثناء      -١٧

الطبعـة  . الشيخ عادل أمحد عبداملوجود والشيخ علي حممد معـوض          : حتقيق  .  هـ  ٨٠٦
 .ريوت دار الكتب العلمية، ب: هـ، نشر ١٤١١األوىل، سنة 

، الطبعة اخلامسة   . هـ  ١٣٩٦خري الدين الزركلى ت     : تأليف  " . قاموس تراجم   " األعالم   -١٨
 .بريوت، دار العلم للماليني : طبع ،  م ١٩٨٠سنة 

مشس الدين أىب عبداهللا حممد بن أىب بكر املعروف بابن          : تأليف  . إعالم املوقعني عن رب العاملني     -١٩
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، بـريوت ،دار الفكر : تصوير.مد حميي الدين عبداحلميد   حم: حتقيق. هـ  ٧٥١قيم اجلوزية ت  
 .هـ ١٣٩٧سنة 

الوزير مجال الدين أىب احلسن على بن يوسف القفطى         : تأليف  . إنباه الرواة على أنباه النحاة       -٢٠
: نشر  ، هـ  ١٤٠٦سنة  ، الطبعة األوىل   . حممد أبو الفضل إبراهيم     : حتقيق  . هـ  ٦٢٤ت  

 . ؤسسة الكتب الثقافية، بريوت  وم. دار الفكر العريب، القاهرة 
أىب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممـد بـن          : تأليف  . االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء        -٢١

  . بريوت  ، دار الكتب العلمية : تصوير . هـ ٤٦٣عبدالرب ت 
إمساعيل باشا بن حممـد أمـني بـن         : تأليف  . إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون         -٢٢

 .بريوت، دار العلوم احلديثة : نشر . هـ ١٣٣٩م ت مريسلي
. هــ   ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بن جنـيم ت         : تأليف  . البحر الرائق شرح كرت الدقائق       -٢٣

  .دار املعرفة، بريوت : نشر . الطبعة الثانية 
  بدر الدين حممـد عبـداهللا بـن ـادر الزركـشى            : تأليف  . البحر احمليط يف أصول الفقه       -٢٤

الشيخ عبدالقادر عبداهللا العاين، والدكتور عمـر سـليمان   :  حترير و مراجعة  .هـ  ٧٩٤ت  
الطبعة األوىل، سنة   . األشقر، والدكتور حممد سليمان األشقر، والدكتور عبدالستار أبو غدة          

 . وزارة األوقـاف والشئون اإلسالمية، الكويت  : هـ، نشر ١٤٠٩
الطبعـة  . هـ  ٧٧٤ء إمساعيل بن عمر بن كثري ت        احلافظ أىب  الفدا   : تأليف. البداية والنهاية  -٢٥

 .  الرياض  -ومكتبة النصر ، بريوت -مكتبة املعارف : نشر ، م١٩٧٨سنة ، الثانية 
إمام احلرمني أىب املعايل عبدامللك بن عبـداهللا اجلـويىن ت           :تأليف  . الربهان يف أصول الفقه      -٢٦

: توزيع  ، هـ  ١٤٠٠سنة  ، انية  الطبعة الث . الدكتور عبدالعظيم الديب    : حتقيق  . هـ  ٤٧٨
 . القاهرة ، دار األنصار 

جالل الـدين عبـدالرمحن الـسيوطي ت    : تأليف . يف طبقات اللغويني والنحاة  بغية الوعاة -٢٧
 .بريوت  ،  صيدا -املكتبة العصرية : تصوير . حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق .  هـ ٩١١

: حتقيـق   . هــ   ٨٧٩قاسم بن قطلوبغا ت     : تأليف  . تاج التراجم يف من صنف من احلنفية         -٢٨
 .دار املأمون للتراث، دمشق، بريوت : هـ،نشر ١٤١٢الطبعة األوىل، . إبراهيم صاحل 
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احلافظ أيب بكر أمحد بن علـي املعـروف باخلطيـب البغـدادي  ت               : تأليف  . تاريخ بغداد    -٢٩
 .دار الكتب العلمية، بريوت : هـ تصوير ٤٦٣

الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي الفريوزآبادي ت         :يفتأل.التبصرة يف أصول الفقه    -٣٠
دار : هـ، طبع   ١٤٠٠طبعة سنة   . الدكتور حممد حسن هيتو     : شرحه وحققه   .  هـ  ٤٧٦

 . الفكر، دمشق 
احلافظ أىب القاسم   : تأليف  . فيما نسب إىل اإلمام أىب احلسن األشعرى        . تبيني كذب املفتري     -٣١

سـنة  ، الطبعـة الثانيـة     . هــ   ٥٧١ املعروف بابن عساكر ت    على بن احلسن بن هبة اهللا     
 دمشق  ، دار الفكر : هـ تصوير ١٣٩٩

الطبعـة  . عبداملتعال  الصعيدي    : تأليف  . جتديد علم املنطق يف شرح اخلبيصي على التهذيب          -٣٢
 .املطبعة النموذجية، القاهرة، بدون تاريخ : طبع . اخلامسة 

. هــ   ٧٦٦قطب الدين حممود بن حممد الرازي ت سـنة           : تأليف. حترير القواعد املنطقية     -٣٣
 .مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر : هـ، طبع ١٣٦٧الطبعة الثانية، سنة 

حممد بن  : تأليف  . حتفة الطالب يف مستثنيات كل ما كان أكثر يف العمل فهو أكثر يف الثواب                -٣٤
خمطوط يف قسم املخطوطات    . هـ  ١٠٦١حممد املعروف بنجم الدين الغزي الشافعي ت سنة         

 ). فيلم٢/ ٥٧٦٠(باملكتبة املركزية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، حتت رقم 
حممد هبة اهللا بـن حممـد التـاجي ت    : تأليف  . التحقيق الباهر على كتاب األشباه والنظائر        -٣٥

ة جبامعة اإلمام   النصف األول، من اجلزء األول، خمطوط أصلي يف املكتبة املركزي         . هـ  ١٢٢٤
 ) . ٦٢(حممد بن سعود اإلسالمية، حتت رقم 

حممد هبة اهللا بـن حممـد التـاجي ت    : تأليف  . التحقيق الباهر على كتاب األشباه والنظائر        -٣٦
النصف الثاين،من اجلزء األول،خمطوط أصلي يف املكتبة املركزية جبامعة اإلمـام           . هـ  ١٢٢٤

  ).٦٣(حممد بن سعود اإلسالمية،حتت رقم 
حممد بن سليمان الشهري بناظر زاده، ت بعـد سـنة           : تأليف  .ترتيب الآليل يف سلك األمايل       -٣٧

رسالة ماجستري يف كلية الشريعة بالرياض،      .خالد بن عبدالعزيز السليمان   :حتقيق.  هـ   ١٠٦١
 .هـ١٤٢٢/١٤٢٣العام اجلامعي 
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سـنة  ، األوىل  الطبعـة   . هـ٨١٦الشريف على بن حممد اجلرجاىن ت       : تأليف  . التعريفات   -٣٨
 .بريوت  ، مطابع دار الكتب العلمية : طبع ، هـ ١٤٠٣

إمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبداهللا بن يوسـف          : تأليف  . التلخيص يف أصول الفقه      -٣٩
الطبعـة األوىل، سـنة     . الدكتور عبداهللا جومل النيبايل، وشبري أمحد العمري        : حتقيق  . اجلويين  
 .لبشائر اإلسالمية، بريوت دار ا: نشر . هـ ١٤١٧

. هــ  ٥١٠أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلـوذاين ت        : تأليف  .د يف أصول الفقه     ـالتمهي -٤٠
الطبعـة األوىل،   . الدكتور مفيد حممد أبو عمشه، والدكتور حممد بن علي بن إبراهيم            : حتقيق  
 . رمة مركز البحث العلمي التابع جلامعة أم القرى مبكة املك: هـ، نشر ١٤٠٦سنة 

أىب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممـد بـن          : تأليف  . التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       -٤١
وزارة : نـشر   . سعيد أمحد أعراب ومجاعة من علماء املغرب        : حتقيق  . هـ  ٤٦٣عبدالرب ت   

 .   هـ ١٤٠٢ابتداء من سنة ، األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية 
هـ، ١٤٢١الطبعة األوىل، سنة    . الدكتورعلي أمحد الندوي    : تأليف  . عد الفقهية   مجهرة القوا  -٤٢

 .شركة الراجحي املصرفية لالستثمار : نشر 
. هــ   ٧٧٥عبدالقادر بن حممد القرشي احلنفي ت       :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، تأليف      -٤٣

احلليب وشـركاه، سـنة     مطبعة عيسى البايب    : طبع  . الدكتور عبدالفتاح حممد احللو   : حتقيق  
 .هـ  ١٣٩٨

  جـالل الـدين عبـدالرمحن الـسيوطي        : تأليف  . حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة        -٤٤
  . هـ ١٣٨٧سنة ، الطبعة األوىل . حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق . هـ ٩١١ت 

  حممـد أمـني بـن فـضل اهللا احملـىب           : تـأليف   .خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر       -٤٥
  . بريوت ، دار صادر : نشر . هـ ١١١١ت 

أىب العباس أمحد بن حممد     : تأليف  ". وهو ذيلُ وفيات األعيان     " درة احلجال يف أمساء الرجال       -٤٦
  : نـشر   . حممد األمحدى أبو النور     : حتقيق  . هـ  ١٠٢٥املكناسي املعروف بابن القاضي ت      

 . تونس -واملكتبة العتيقة ،  القاهرة -دار التراث 
  هــ،  ١٤١١الطبعة األوىل، سـنة     . علي حيدر   : تأليف  . كام شرح جملة األحكام     درر احل  -٤٧
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 .دار اجليل، بريوت : نشر 
احلافظ أمحد بن على بن حممد املعـروف بـابن          : تأليف  . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة        -٤٨

ـ    ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية     : طبع  .هـ  ٨٥٢حجر العسقالين ت     ، دكن  حيدر آبـاد ال
 . بريوت، دار اجليل : اهلند  تصوير

  مجال الدين أىب احملاسن يوسف بن تغـرى بـردى          : تأليف  .الدليل الشايف على املنهل الصايف       -٤٩
مركز البحث العلمى واحياء التراث     : نشر  . فهيم حممد شلتوت    : حتقيق    .    هـ  ٨٧٤ت  

 .رمة اإلسالمى التابع لكلية الشريعة جبامعة أم القرى مبكة املك
برهان الدين إبراهيم بن علـى بـن       : تأليف  . الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب         -٥٠

ـ  : تـصوير     . وامشه كتاب نيل االبتهاج     . هـ  ٧٩٩حممد بن فرحون ت      تب ـدار الك
 . بريوت  ، العلمية 

ـ ٧٩٥أىب الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ت : تأليف  . الذيل على طبقات احلنابلة    -٥١ . ـ ه
 . القاهرة  ، مطبعة السنة احملمدية : طبع . حممد حامد الفقي : تصحيح 

  عبداهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقدسـي             : تأليف  . روضة الناظر وجنة املناظر      -٥٢
هـ، ١٤١٤الطبعة الثانية، سنة    . الدكتور عبدالكرمي بن علي النملة      : حتقيق  . هـ  ٦٢٠ ت

 .زيع، الرياض مكتبة الرشد للنشر والتو: نشر 
  اإلمام احلافظ أىب داود سليمان بن األشـعث السجـستـاىي األزدي           : تأليف  .سنن أيب داود   -٥٣

 . دار الفكر  : تصوير . حممد حمىي الدين عبداحلميد : حتقيق . هـ ٢٧٥ت 
: طبع  . هـ  ٤٥٨اإلمام احلافظ أمحد بن احلسن بن على البيهقى ت          : تأليف  .السنن الكربى    -٥٤

 . دار الفكر  : تصوير . اهلند ، حيدر آباد الدكن ، ئرة املعارف العثمانية مطبعة جملس دا
  : تـصوير   . هــ   ٣٠٣اإلمام احلافظ أمحد بن شعيب النـسائى ت         : تأليف  . سنن النسائي  -٥٥

 . هـ ١٣٩٨سنة ، بريوت ، دار الفكر 
. هـ  ٧٤٨ احلافظ حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ت         : تأليف  . سري أعالم النبالء     -٥٦

  ، الطبعـة الرابعـة     . شعيب األرنؤوط   : أشرف على التحقيق    ، جمموعة من األساتذة    : حتقيق  
 . بريوت  ، مؤسسة الرسالة : نشر ، هـ١٤٠٦سنة 
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. هـ  ١٣٦٠تأليف حممد بن حممد خملوف ت       . شجرة النور الزكية يف طبـــقات املالكية        -٥٧
 . بريوت ، دار الكتاب العريب : تصوير 

. هــ   ١٠٨٩عبداحلي بن العماد احلنبلي ت      : تأليف  . لذهب يف أخبار من ذهب      شذرات ا  -٥٨
 . هـ ١٣٩٩سنة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: تصوير 

الطبعـة األوىل،   . هـ  ١٠٨٤احلسن بن أمحد اجلالل الصنعاين ت       : تأليف  . شرح التهذيب    -٥٩
 .دار املسرية، بريوت : هـ، نشر ١٤٠٥سنة 

أمحد بن عبدالفتاح بن يوسـف اـريي الـشهري بـامللوي            : تأليف  . ورق  شرح السلم املن   -٦٠
  مطبعـة مـصطفى البـايب احللـيب        : هـ، طبع   ١٣٥٧الطبعة الثانية، سنة    . هـ  ١١٨١ت

 . وأوالده مبصر 
نسقه وراجعـه   . هـ  ١٣٥٧الشيخ أمحد الزرقاء ت     : تأليف  . شـــرح القواعد الفقهية     -٦١

دار الغرب  : نشر  ، هـ  ١٤٠٣سنة  ، الطبعة األوىل ، ده  الدكتور عبدالستار أبو غ   : وصححه  
  . بريوت ، اإلسالمى 

الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي الفريوزآبادي          : تأليف  . شرح اللمع    -٦٢
دار الغرب    : هـ، نشر   ١٤٠٨الطبعة األوىل، سنة    . عبدايد تركي   : حتقيق  . هـ  ٤٧٦ت  

 .اإلسالمي، بريوت 
٦٣-  هـ  ١٣٠٤عبدالستار أفندي، لعله عبدالستار بن عبداهللا القرميي ت         : تأليف  . لة  شرح ا .

 . هـ ١٢٩٩طبعة أوىل، سنة 
مصورة عن الطبعة الثالثة،    . هـ  ١٣٣٨سليم بن رستم باز اللبناين ت       : تأليف  . شرح الة    -٦٤

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت، بدون تاريخ : نشر 
طبعـة  . هـ، وابنه حممد طاهر األتاسي      ١٣٢٦مد خالد األتاسى ت     حم: تأليف  . شرح الة    -٦٥

 .مع مالحظة أن شارح قواعد الة هو االبن . مطبعة محص : طبع . هـ ١٣٤٩سنة 
مطبعـة  : هـ، طبـع    ١٣٦١طبعة سنة   . هـ  ١٣٨٩منريالقاضي ت   : تأليف  . شرح الة    -٦٦

 .التفيض   األهلية، بغداد 
. هــ   ١٣٥٤حممد سعيد بن عبدالغين الـراوي ت        : تأليف  . شرح جملة األحكام الشرعية      -٦٧
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 . مطبعة دار السالم، بغداد : هـ، طبع ١٣٤٢طبعة سنة 
طبعة . هـ  ١٣٧٤حممد سعيد بن أيب اخلري احملاسين ت        : تأليف  . شرح جملة األحكام العدلية      -٦٨

 .مطبعة الترقي، دمشق : هـ، طبع ١٣٤٦سنة 
 عبـدالقوي الطـويف الـصرصري احلنبلـي         سليمان بـن  : تأليف  . شرح خمتصر الروضة     -٦٩

  الطبعـة األوىل،   . الـدكتور عبـداهللا بـن عبداحملـسن التركـي           : هـ، حتقيـق    ٧١٦ت
 .مؤسسة   الرسالة، بريوت: هـ، نشر١٤١٠سنة 

حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن : تأليف . شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل  -٧٠
. هــ   ١٣٩٠نة  ـطبعة س . الدكتور محد الكبيسي    : حتقيق  .  هـ   ٥٠٥حممد الغـزايل ت    

 .مطبعة اإلرشاد، بغداد : طبع 
. هـ٣٩٣ إمساعيل بن محاد اجلوهري ت     :تأليف  " تاج اللغــة وصحاح العربية     " الصحاح   -٧١

دار العلم للماليـني،    : هـ، نشر   ١٣٩٩الطبعة الثانية، سنة    . أمحد عبدالغفور عطار    : حتقيق  
 .بريوت 

. هـ٢٥٦حممد بن إمساعيل البخارى ت      اإلمام احلافظ أىب عبداهللا     : تأليف  . اري  صحيح البخ  -٧٢
: نـشر   . مطبوع مع شرحه فتح البارى      . حممد فؤاد عبدالباقى    : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه     

 . الرياض ، مكتبة الرياض احلديثة 
دالرمحن السخاوى   احلافظ مشس الدين حممد بن عب     :تأليف  .الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       -٧٣

 .  بريوت ، دار مكتبة احلياة : نشر . هـ ٩٠٢ت 
. عبدالرمحن حسن حبنكـه امليـداين       : تأليف  . ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة       -٧٤

 . بريوت –دار القلم، دمشق : هـ، نشر ١٤٠١الطبعة الثانية، سنة 
ـ   : تأليف  . الطبقات السنية يف تراجم احلنفية       -٧٥   ن عبـدالقادر التميمـى الـدارى       تقى الدين ب

. هـ  ١٤٠٣سنة  ، الطبعة األوىل   . الدكتور عبدالفتاح حممد احللو     : حتقيق  . هـ  ١٠٠٥ت  
 . الرياض، دار الرفاعى : نشر 

: حتقيق . هـ ٧٧٢مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوى ت : تأليف . طبقات الشافعية  -٧٦
 .هـ ١٤٠١سنة ، الرياض ، اعة والنشر دار العلوم للطب: نشر . عبداهللا اجلبورى 
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. هـ٨٥١ املعروف بابن قاضى شهبة ت       أىب بكر بن أمحد بن حممد     : تأليف  . طبقات الشافعية    -٧٧
: طبع  ، هـ  ١٣٩٨سنة  ، الطبعة األوىل   . الدكتور احلافظ عبدالعليم خان       : تصحيح وتعليق   

 . ند  اهل. حيدر آباد الدكن ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 

  تاج الدين عبدالوهاب بن على بن عبـدالكاىف الـسبكي          : تأليف  . طبقات الشافعية الكربى     -٧٨
دار إحيـاء   : نشر  : وعبدالفتاح حممد احللو    ، حممود حممد الطناحى    : حتقيق  . هـ  ٧٧١ت  

 .القاهرة ، الكتب العربية  

الدكتور :حتقيق.هـ ٧٧٢مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوى ت : طراز احملافل تأليف  -٧٩
مكتبـة الرشـد    : هـ، نشر   ١٤٢٣الطبعة األوىل، سنة    . عبداحلكيم بن إبراهيم املطرودي     

  .للنشر   والتوزيع، الرياض 

ـ       : تأليف  . العدة يف أصول الفقه      -٨٠   ن احلـسني الفـراء احلنبلـي    القاضي أيب يعلـى حممـد ب
الطبعـة األوىل، سـنة      . الدكتور أمحد بن علي سري املباركي     : حتقيق وتعليق   . هـ٤٥٨ت  

 . مؤسسة الرسالة، بريوت : هـ، نشر ١٤٠٠

. هـ  ٧١٦جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف ت        : تأليف  . علم اجلذل يف علم اجلدل       -٨١
 .فيسبادن  ، دار فرانز شتاينر : نشر . هـ ١٤٠٨طبع سنة . ولفهارت هايرتيشس : حتقيق 

الطبعة األوىل، سنة   . هـ  ٢٢٤بن سالم اهلروي ت     أيب عبيد القاسم    : تأليف  .غريب احلديث    -٨٢
 . مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، اهلند : هـ، طبع ١٣٨٤

  أمحـد بـن حممـد احلمـوى        : تـأليف   . غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر       -٨٣
 . بريوت  ، دار الكتب العلمية: نشر ، هـ ١٤٠٥سنة ، الطبعة األوىل . هـ ١٠٩٨ت 

دار املعرفـة   : تـصوير   .  هـ   ٦٨٤أىب العباس أمحد بن إدريس القرايف ت      : تأليف  .الفروق -٨٤
 .بريوت، للطباعة والنشر 

عبدالرمحن بن  : حتقيق  . هـ  ٤٣٨عبداهللا بن يوسف اجلويين، أبوحممد ت       : تأليف  . الفروق   -٨٥
-١٤٠٥جلـامعي     يـاض، العـام ا    سالمة املزيين، رسالة ماجستري يف كليـة الـشريعة بالر         

     . هـ١٤٠٦



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١٠٦
 
  

مؤسسة الرسالة،  : هـ، نشر   ١٣٩٧الطبعة الثالثة،   . يوسف القرضاوي   : تأليف  . فقه الزكاة  -٨٦
 .بريوت 

: حتقيـق   . هــ   ٧٦٤حممد بن شاكر الكـتيب ت       : تأليف  . فوات الوفيات والذيل عليها      -٨٧
 .  م ١٩٧٣سنة ، بريوت ، مطابع دار صادر : طبع . الدكتور إحسان عباس 

: تـصوير   . هـ  ٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ت        : تأليف  .اموس احمليط   الق -٨٨
 .بريوت ، املؤسسة العربية للطباعة والنشر

اإلمام أيب املظــــفر منصور بـن      : تأليف  . قواطع األدلــــة يف أصول الفقــه       -٨٩
دكتور علي بن   الدكتور عبداهللا بن حافظ احلكمي وال     :حتقيق.   هـ   ٤٨٩حممد السمعاين ت    

 .مكتبة التوبة : هـ، نشر ١٤١٩الطبعة األوىل، سنة .عباس احلكمي
أمحد بن  : حتقيق ودراسة   .هـ  ٧٥٨أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن املقَّري ت          : تأليف  .القواعد -٩٠

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي التـابع جلامعـة أم           : نشر  . عبد اهللا بن محيد   
 .بدون تاريخ النشر . كرمة القرى مبكة امل

أىب حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي        :تأليف. قواعد األحكام يف مصاحل األنام       -٩١
 . بريوت ، دار الكتب العلمية : نشر . هـ ٦٦٠ت 

. الدكتور مصطفى بن كرامـة اهللا خمـدوم         : تأليف  . قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية       -٩٢
 .دار أشبيليا، الرياض : هـ، نشر ١٤٢٠ة الطبعة األوىل، سن

الطبعـة  . الدكتور حممد بن محود الوائلي      : تأليف  . القواعد الفقهية، تارخيها وأثرها يف الفقه        -٩٣
 . هـ، طبع مطابع الرحاب، املدينة املنورة ١٤٠٧األوىل، سنة  

ألوىل سـنة   الطبعـة ا  . الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني    : تأليف  . القواعد الفقهية    -٩٤
     . الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع : نشر . هـ ١٤١٨

  . القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت من خالل كتاب املغين للموفـق ابـن قدامـة                 -٩٥
رسالة دكتوراه يف كلية الشريعة بالريـاض،       . عبداهللا بن عيسى ابن إبراهيم العيسى       : إعداد  

  .هـ ١٤٠٩العام اجلامعي 

طبـع  . الدكتور أمحد حممد احلصري     : القواعد الفقهية للفقه اإلسالمــــــي، تأليف       -٩٦



   ١٠٧  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 
  

 .مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة :  هـ، نشر ١٤١٣سنة 
حممد بن عبداهللا بن عابد     : إعداد  . القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسـرة           -٩٧

مكتبة دار البيان احلديثة، اململكة العربيـة       : شر  هـ، ن ١٤٢٢الطبعة األوىل، سنة  . الصواط  
 .السعودية، الطائف 

ناصـر بـن    : تأليف  . القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة            -٩٨
نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكـة            . عبداهللا امليمان   
 .هـ ١٤١٦املكرمة، سنة 

عادل بن  : إعداد  . القواعد والضوابط الفقهية يف أبواب التمليكات املالية عند اإلمام القرايف            -٩٩
رسالة دكتوراه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية مبكـة          .عبدالقادر بن حممد ويل قوته    

 هـ١٤٢٢ –١٤٢١املكرمة،العام اجلامعي 
: تـأليف   .  تيميـة، مجعـاً ودراسـة        القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن       -١٠٠

دار التأصـيل،   : هــ، نـشر     ١٤٢٢الطبعة األوىل، سنة    . عبدالسالم بن إبراهيم احلصني     
 .القاهرة

أيب بكر بن حممد بن عبداملؤمن، املعروف بتقي الـدين احلـصين ت       : تأليف  . كتاب القواعد    -١٠١
الطبعة األوىل، سنة   . شعالن  عبدالرمحن بن عبداهللا ال   : هـ، اجلزء األول والثاين، حتقيق      ٨٢٩
 . مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،الرياض : هـ، نشر ١٤١٨

عالء الدين عبدالعزيز بـن أمحـد   : تأليف. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى     -١٠٢
، دار الكتـاب العـرىب      : نـشر   ، هـ  ١٣٩٤سنة، طبعة مصورة   . هـ  ٧٣٠البخاري ت   

 . بريوت

جنم الدين حممـد بـن حممـد الغـزي ت           : تأليف  . ن املائة العاشر    الكواكب السائرة بأعيا   -١٠٣
: نشر  ، م  ١٩٧٩سنة  ، الطبعة الثانية   .الدكتور جربائيل سليمان جبور   : حتقيق  . هـ  ١٠٦١

 .بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة 

عزالدين أىب احلسن على بن أىب  الكرم املعروف بـابن           : تأليف  . اللباب يف ذيب األنساب      -١٠٤
 . هـ ١٤٠٠سنة ، بريوت ، دار صادر : نشر . هـ ٦٣٠ اجلزري ت األثري
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. هــ   ٦٣٢العالمة احلسني ابن رشيق املالكي ت       : تاليف  . لباب احملصول يف علم األصول       -١٠٥
دار البحـوث   : نـشر   . هــ   ١٤٢٢الطبعة األوىل، سنة    . حممد غزايل عمر جايب     : حتقيق  

 .للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ديب 

: نشر . هـ ٧١١مجال الدين حممد بن مكرم املعروف بابن منظور ت : تأليف . العرب لسان   -١٠٦
 .دار صادر، بريوت 

: هــ،طبع   ١٣٠٣طبعة سنة   . هـ  ١١٧٦أيب سعيد اخلادمي ت     : تأليف  . جمامع احلقائق    -١٠٧
 . مطبعة احلاج حمرم أفندي البسنوي 

ماء يف عهد الدولية العثمانية برئاسـة       جلنة من العل  : حررا  " جملة األحكام العدلية    . " الة   -١٠٨
 .املطبعة العثمانية، قسطنطينية : هـ، طبع ١٣٠٥الطبعة الثانية، سنة . أمحد جودت باشا 

إصـدار جممـع الفقـه      . هـ  ١٤٠٧جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، اجلزء األول،          -١٠٩
 . اإلسالمي جبدة 

إصـدار جممـع الفقـه    . هـ ١٤٠٨زء األول، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع، اجل     -١١٠
 .اإلسالمي جبدة 

  أيب سعيد خليل بـن كيكلـدي العالئـي         : تأليف  . اموع املذهــب يف قواعد املذهب       -١١١
. الدكتور حممد عبـدالغفار الـشريف       : اجلزء األول والثاين، حتقيق ودراسة      . هـ  ٧٦١ت  

 . اإلسالمية، الكويت وزارة األوقاف والشؤون: هـ، نشر ١٤١٤الطبعة األوىل 

  فخر الدين حممد بن عمـر بـن احلـسن الـرازى            : تأليف  . احملصول يف علم أصول الفقه       -١١٢
سـنة  ، الطبعـة األوىل    . الدكتور طه جابر فياض العلواىن      : حتقيــــق  . هـ  ٦٠٦ت  

 . الرياض  ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية :نشر ، هـ ١٣٩٩

مطبعة : طبع .  هـ   ١٣٨٧طبعة سنة     . مصطفى أمحد الزرقاء    : أليف  ت. املدخل الفقهي العام     -١١٣
 .دمشق ، طربني 

. املستثنيات يف العبادات واملعامالت وقواعدها الشرعية اليت تِرد عليها يف الفقـه اإلسـالمي       -١١٤
رسالة ماجستري يف كلية الشريعة والقانون جبامعـة        . جناح عثمان  أبو العينني إمساعيل       : إعداد  



   ١٠٩  عبد الرمحن الشعالن    .    د-  أنواعها والقياس عليها-املستثنيات من القواعد الفقهية   
 
  

 .هـ ١٤١٧هر، عام األز

اإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا املعـروف           : تأليف  . املستدرك على الصحيحني     -١١٥
 .دار املعرفة، بريوت : تصوير . هـ ٤٠٥باحلاكم ت 

حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن حممـد الغـزاىل ت           : تأليف  . املستصفى من علم األصول      -١١٦
 .القاهرة ، املطبعة األمريية ببوالق : طبع ، ـه١٣٢٢سنة ، الطبعة األوىل . هـ ٥٠٥

سنة ، بريوت ، املكتب اإلسالمى : تصوير .هـ ٢٤١اإلمام أمحد بن حنبل ت :تأليف . املسند -١١٧
 .     هـ ١٣٩٨

طبعة سنة   . صاحل بن سليمان اليوسف     : تأليف  .املشـقة جتلب التيسري،دراسة نظرية وتطبيقية       -١١٨
 .لألوفست املطابع األهلية : هـ، نشر ١٤٠٨

  أمحد بن حممد بن علـى الفيـومي        : تأليف  . املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعى         -١١٩
 . بريوت  ، املكتبة العلمية : تصوير . هـ ٧٧٠ت 

  أىب احلسني حممد بن على بـن الطيـب البـصري املعتـزيل     :تأليف  . املعتمد يف أصول الفقه      -١٢٠
املعهـد  : نـشر   . عاون حممد بكر وحسن حنفى      بت، حممد محيد اهللا    : حتقيق  . هـ  ٤٣٦ت  

 .هـ ١٣٨٤سنة ، دمشق ، العلمي الفرنسي للدراسات العربية 

: حتقيـق   . هــ   ٦٢٦أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلمـوي ت         : تأليف  . معجم األدباء    -١٢١
دار إحيـاء التـراث     : تـصوير   . مطبعة دار املأمون    : طبع  . مرجليوث  . س  . املستشرق د   

 . بريوت العريب، 

 . بريوت  ، دار إحياء التراث العريب : تصوير . عمر رضا كحاله : معجم املؤلفني تأليف  -١٢٢

الـدكتور  : حتقيق  . هـ  ٦٢٠أىب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ت         : تأليف  . املغين   -١٢٣
 الطبعـة األوىل، سـنة    . عبداهللا بن عبداحملسن التركى، والدكتور عبدالفتاح حممـد احللـو           

       .دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة : هـ، طبع ١٤٠٨

: حتقيـق   . هــ   ٣٩٥أىب احلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا ت           : تأليف  . مقاييس اللغة    -١٢٤



  هـ١٤٢٦ رجب، ٣٤، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج   ١١٠
 
  

 .إيران ، دار الكتب العلمية : تصوير . عبدالسالم حممد هارون 

إبراهيم بن حممد بن اإلمام برهان الدين   : تأليف  . املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد         -١٢٥
الدكتور عبدالرمحن بـن سـليمان      : حتقيق وتعليق   . هـ  ٨٨٤عبداهللا بن حممد ابن مفلح ت       

 .الرياض ، مكتبة الرشد : نشر ، هـ ١٤١٠سنة ، الطبعة  األوىل  . العثيمني 

. هــ   ٧٩٤بدر الدين حممد بن عبداهللا بن ادر الزركشى ت          : تأليف  . املنثور يف القواعد     -١٢٦
مؤسـسة  : طبع  ، هـ  ١٤٠٢سنة  ، الطبعة األوىل   . الدكتور تيسري فائق أمحد حممود      : حتقيق  
 .نشر وزارة األوقاف بالكويت  .الكويت ، الفليج 

: هـ، نشر   ١٤١٤الطبعة األوىل، سنة    . الدكتور حممد الزحيلي    : تأليف  . النظريات الفقهية    -١٢٧
 .والدار الشامية، بريوت . دار القلم، دمشق 

حممد بن عبدالرحيم األرموي، املعـروف بـصفي        : تأليف  . ول يف دراية األصول     اية الوص  -١٢٨
الدكتور صاحل بن سليمان اليوسف والدكتور سعد بن        : حتقيق  .  هـ   ٧١٥الدين اهلندي ت    

 .املكتبة التجارية، مكة املكرمة، بدون تاريخ : نشر . سامل السويح 

هــ  ١٣٣٩إمساعيل باشا البغدادي ت     : تأليف.فني وآثار املصنفني  هديـة العارفني أمساء املؤل    -١٢٩
 .دار العلوم احلديثة، بريوت : م، نشر ١٩٨١سنة : طبع 

.  هـ ٥١٣أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل ت           : تأليف  . الواضح يف أصول الفقه      -١٣٠
:  هــ، نـشر      ١٤٢٠الطبعة األوىل، سنة    .الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي      : حتقيق  

 .لرسالة، بريوت مؤسسة ا

أمحد : حتقيق  . هـ  ٥٠٥حجة اإلسالم أىب حامد حممد بن حممد الغزاىل ت          : تأليف  . الوسيط   -١٣١
، دار الـسالم    : نشر  ، هـ  ١٤١٧سنة  ، الطبعة األوىل   . حممود إبراهيم و حممد حممد تامر       

 .   القاهرة 

  هيم بـن خلكـان     أمحد بن حممـد بـن إبـرا       : تأليف  . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان       -١٣٢
  .بريوت، دار صادر : نشر . الدكتور إحسان عباس : هـ حتقيق ٦٨١ت 

  




