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Summery 
1. AL-Ramly is regarded one of the famous figures 

who renewed religion for the Islamic nation in its 
knowledge , work, belief and behaviour. 

2. AL-Fatwa was one of famous works of AL-
Ramly , which was very accepted by the Islamic 
nation. 

3.  After studying the Basic Rules of Fatwa . I 
understood that thes rules were taken from AL-
Quran and Suna with the works of ALSahaba. 

4. The Rules of Figih were not of the same degree 
concerning the need , because there are 
agreeable rules wholley but there were some 
differences in there branches.  

5. The Figih rule is complete , and it does not 
matter the difference in it is details ز   

6. Figih rules are taken from Kitab and Sunnah or 
nelated to evidence from Kitab or Sunnah or the 
Agreement (AL-Igmaa) , are regarded as conceet 
evidences in " Istibat" 

7.  The exception in Figih Rules can be related to 
(the exception) that can not be used as basic 
rules. 

This is of our God s help of taking out the Figih Rules , 
in Fatawa of 
AL-Emam AL-Ramly . in my Research. 
My greet thank for my God 
Most Greasious most merciful. 
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 . ٦/٢٣٥األعالم  )١(
 . ٤/٣١٧، وشذرات الذهب ١٠/١٧األعالم  )٢(
 . ٤/٣١٧شذرات الذهب : ينظر )٣(
 . ١/٥٣اموع شرح املهذب  )٤(
 . ٤/٣١٦شذرات الذهب  )٥(
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 . املصدر السابق )١(
 .٤/٣٩٦املصدر السابق  )٢(
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 . هذه القاعدة صرح ا اإلمام الرملي يف أكثر من موضوع يف الفتوى )١(
؛ قواعد ٨٤: البن جنيم: ؛ االشباه والنظائر١٦ - ١٥: لالمام السيوطي: االشباه والنظائر )٢(

 . ٨ -٧: للعز بن عبد السالم: االحكام الفقهية
الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، تأليف عيد الكرمي زيدان، : ينظر )٣(

 ). ٥٣(م ٢٠١٠، ١بريوت ط-مؤسسة الرسالة 
  . ١٨٥من اآلية : سورة البقرة )٤(
  . ٧٨من اآلية : سورة احلج )٥(
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أي األديان (ولفظه  ١/٢٣٩أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث جابر بن عبد اهللا  )١(

  ). أحب إىل اهللا قال احلنفية السمحة
 . ١/٢٣٦ورواه مسلم يف صحيحه  ١/٣٨٦أخرجه البخاري  )٢(
 . ١/١٩٦أخرجه البخاري  )٣(
؛ االشباه ١٦ - ١٥: لالمام السيوطي: ؛ االشباه والنظائر٢٦/ ١: لبناية على شرح اهلدايةا  )٤(

 . ٨٤: البن جنيم: والنظائر
، ٢األشباه والنظائر لإلمام جالل الدين السيوطي، دار السالم، حممد حممد تامر، ط: ينظر )٥(

 .وما بعدها ١/٢٠٠ج ٢٠٠٤
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  .١/٣٠٩ا يغسل فيها، فتح الوهاب بكسر اهلمزة وتشديد اجليم م: اإلجانات )١(
، واللباب يف علوم ١٢/٥شرح مقدمة القريواين . هي الكؤوس اليت هلا عرى: الكيزان )٢(

 .٢/٢١٨الكتاب 
الزبل معربا سركني بالفتح، القاموس احمليط : السرجني والسرقني بكسرمها: السرجني )٣(

روث اجلاموس ويسمونه كذلك ، والسرجني يطلق عند أهل األهوار ويقصدون به ١/١٥٥٥
 .بالالم املفخمة" املُطّال"باللهجة العامية

  .٧٨/  ١: للماوردي: احلاوي الكبري )٤(
  .٤٢الفتاوى للرملي ص: ينظر )٥(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٢٨٨ 
  

    

            

 



  [   ~  }   |   {  z
¡  �Z)١( 

 

 

 



          

            

 



  

  



 

                                     
  .٧٨من اآلية : سورة احلج )١(
 .٤٣الفتاوى ص: ينظر )٢(
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 .١٩٩، كتاب الصوم ٩٩الفتاوى للرملي ص: ينظر )١(
 .٣٩٨ص ١٧منظور ج لسان العرب البن: ينظر )٢(
 .١٤٤ص ٤فتح القدير للكمال بن مهام احلنفي ج: ينظر )٣(
 .١٥٢ص ١املغين البن قدامة احلنبلي ج: ينظر )٤(
، )١٤٢٤(برقم ) ما جاء يف درء احلدود(، كتاب احلدود باب .٤/٢٥الترمذي : ينظر )٥(

 ٢/٨٥٠ماجه ومن حديث أيب هريرة وأخرجه ابن  ٤/٣٨٤كما أخرجه احلاكم يف املستدرك 
ولفظه ) ٢٥٤٥(برقم  -كتاب احلدود باب الستر على املؤمن ودفع احلدود بالشبهات-
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، عن علي ٨/٢٣٨وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) وادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعا(

 .٣/٨٤ورواه الدارقطين يف سننه ) ادرءوا احلدود(مرفوعا 
  .٢٣٢/ ٤: يللنوو: ؛ واموع٢٣/ ٢: األم: ينظر )١(
التشريع اجلنائي للشهيد عبد القادر عودة : ، وينظر١٥٠األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٢(

٢١٢.  
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 .٢٨٢األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )١(
 .٥٣٥الفتاوى، كتاب اجلنايات ص: ينظر )٢(
  .٣٩١وهذه من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف فتاويه يف موضع واحد ص )٣(
  .٥٤عن شرح الة لألستاذ منري القاضي . ١١الوجيز يف القواعد، زيدان، ص )٤(
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 .٩ص/١البخاري بشرح العسقالين ج )١(
  .١٩باب األثري –الفتاوى  )٢(
 .٢٧-٢٦باب الوضوء -الفتاوى  )٣(
 .٧٨باب كيفية الصالة -الفتاوى  )٤(
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 .١٢٤/ ٢: اهلداية شرح بداية املبتدي: ينظر )١(
 .٣٩١كتاب الوصايا -، الفتاوى ٩/ ١: البخاري بشرح العسقالينصحيح  )٢(
  .وهذه من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى )٣(
  .٧٨، القواعد الكلية ص١١١شرح القواعد الفقهية للزرقاين ص )٤(
 .١١كتاب الطهارة -الفتاوى  )٥(
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  .٨١/ ١: األم )١(
  .٤٢كتاب النجسات -الفتاوى  )٢(
  . ٧٨من اآلية : سورة احلج )٣(
  .٤٣كتاب النجاسات -الفتاوى  )٤(
  . السرجني الذي حيرق بالنار، وقد مر تعريفه: اي )٥(
  . ٥٧١كتاب األطعمة –الفتاوى  )٦(
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 .هذه القاعدة من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى يف عدة مواضع )١(
، دار إحياء التراث العريب ١٤٠٥، ١ط ٧١١لسان العرب البن منظور، ت: ينظر )٢(

  .١٢٤١، والقاموس احمليط مادة يقني ص٣١/٤٥٧
  .١/٢٢) دار اجليل(درر احلكام لعلي حيدر  )٣(
حتقيق  ٣٢٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري ت: ينظر )٤(

  .٩٤٥يط ص، القاموس احمل٤/٥٩٤) ، وط دار العلم للماليني٤ط(أمحد عبد الغفور 
 .١١٣التعريفات للجرجاين ص )٥(
  .٣٥الوجيز يف القواعد، زيدان : ينظر )٦(
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 .٥١-٤/٤٩صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
 .٥١-٤/٤٩صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
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 .٥٠الفتاوى كتاب التيمم ص )١(
 .٩٨باب شروط الصالة الفتاوى،  )٢(
  .٢٣/ ٢: األم: ينظر )٣(
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البن : ؛ املغين٢١٠/ ٤: للنووي: ؛ اموع١٢٥/ ٣: شرح اهلدايةالبناية على : ينظر )١(

  .١٧/ ٤: قدامة
  .٣٣من اآلية : سورة سبأ )٢(
 .٢٩١الفتاوى، باب اإلقرار ص )٣(
 . هذه القاعدة صرح ا اإلمام الرملي رمحه اهللا يف الفتوى )٤(
 .١٧٨زيدان . الوجيز يف القواعد )٥(
  .٢٩من اآلية : سورة البقرة )٦(
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 .٢/٩٠، وتفسري القامسي ج١١٩ص/١فتح البيان ج: ينظر )١(
  .٣٢اآلية : سورة األعراف )٢(
، رقم ٢/١١١٧وسنن ابن ماجه ج) ٨٧٢٦(رقم احلديث  ٤/٢٢١سنن الترمذي ج )٣(

 ).٣٣٦٧(احلديث 
  .٣٩٨دفع احلرج تأليف يعقوب عبد الوهاب الباحسني ص )٤(
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  .١٤٥من اآلية : سورة األنعام )١(
 .٥٤٩ى، باب الشرب والتعزير صالفتاو )٢(
  .٥٩٩الفتاوى، كتاب القضاء  )٣(
 . هذه القاعدة من القواعد اليت صرح ا االمام الرملي )٤(
  .٢٨٦من اآلية : سورة البقرة )٥(
 ).٦٨٥٨(رقم احلديث  ٦/٢٦٥٨صحيح البخاري  )٦(
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 .٣٢١علي أمحد الندوي ص: النووي، القواعد الفقهية، لألستاذ )١(
رقم  ١/٢٥١سنن أيب داود : وينظر) ١٠٦٦(رقم احلديث  ١/٣٧٦البخاري ج صحيح )٢(

 ).٩٥٢(احلديث 
  .٥٧الفتاوى، كتاب التيمم ص )٣(
، ويطلق يف عرف الناس على من قطعت )املشلول(هو من عجز عن احلركة : واملعضوب) ٤(

  .١٠٣/ ٣: املغين والشرح الكبري: أعضب، ينظر: قطعت يده من املرفق، يقال
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 ).٦٨٥٨(رقم احلديث  ٦/٢٦٥٨البخاري صحيح  )١(
  .٢١٣الفتاوى، كتاب احلج ص )٢(
 . هذه القاعدة من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى )٣(
 . ٨٤، القواعد الكلية ص٧٣الوجيز يف القواعد، زيدان  )٤(
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 . ٤٠٩الفتاوى، كتاب النكاح  )١(
 . ٥٩٤الفتاوى، كتاب القضاء  )٢(
 .القاعدة من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى يف أكثر من موضعهذه  )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية
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: هو احلكم على الشيء باحلال اليت كان عليها من قبل لعدم قيام الدليل على خالفه، ينظر )١(

 . ، لالمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي٣٤٦/ ٢: مجع اجلوامع
 . بريوت -ملعرفة، دار ا٣٧: أليب يوسف: اخلراج: ينظر )٢(
 . ١/٨٤، االشباه والنظائر ٢٩٣شرح القواعد ، للزرقا  )٣(
 . ٣٧٠الفتاوى، كتاب الوقف  )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية
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  . ١٢٤/ ٢: للنووي: اموع )١(
  . ١٥١الفتاوى، باب صالة ل اجلماعة  )٢(
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 . ٤٢٤الفتاوى، كتاب النكاح باب ما حيرم من النكاح  )١(
 . هذه من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى )٢(
 . ١٧٠املصباح املنري للفيومي ص )٣(
، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، حممد ٧٧شرح القواعد الفقهية للزرقا ص: ينظر )٤(

 . ١٥٥شري ص



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٠٧ 
  

 





 

 

    



 

 



   



           

          

 

 



 

 

                                     
 . ٥٠الفتاوى، باب التيمم ص: ينظر )١(
 . ٢٠٠: الفتاوى: ينظر )٢(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٠٨ 
  

 



 

 

          

 

  

 

            



 

  

 





 

                                     
 . ٨٠، شرح القواعد للزرقا ص٧٣-٧٢اه والنظائر البن جنيم صاالشب )١(
 . ١٥٦، القواعد الكلية ص٥٩، ١االشباه والنظائر للسيوطي ط: ينظر )٢(
 . ١/١٤٧اموع : ينظر )٣(
 . ٥٦اموع، الوجيز يف القواعد ص: ينظر )٤(
  . هذه من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى )٥(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٠٩ 
  

      

 

          

 

 

  



 

 

 

 

١- 



           

 



            

                                     
 . ١٢٢، الوجيز يف القواعد ص٣٥٣القواعد الكلية ص: ينظر )١(
  . ١/٢١٥صحيح البخاري  )٢(
 . ٨/١٠٧صحيح البخاري  )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٠ 
  

     

 

  

           

 

           

 



          

 

 



            



 

 

                                     
 . ٤٢٠الفتاوى، كتاب النكاح ص: ينظر )١(
 . هذه من القواعد اليت صرح ا اإلمام الرملي )٢(
 . ٥٩٦املصباح املنري ص: ينظر )٣(
 . ١٨٨التعريفات للجرجاين ص )٤(
 . ١٩٩املصباح املنري ص )٥(
 . ٤٠١١درر األحكام شرح جملة األحكام ص )٦(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١١ 
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 . ٣/٤٤صحيح البخاري كتاب السلم  )١(
 . ٣٥١الفتاوى، كتاب الوقف ص: ينظر )٢(
 .٥١٠املصباح املنري ص )٣(
  . ١٢٧اآلية : سورة البقرة )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٢ 
  

          

         

 

 

          

         

 

                                     
  .١/٢١٢القواعد للمقري  )١(
  . ١/٦الفروق  )٢(
 . ٢/٩٤٧املدخل الفقهي العام للزرقا  )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٣ 
  

 


 
 

   

 

              

            





 

         

            

  

 

                                     
الوجيز يف شرح القواعد : وما بعدها، وينظر ٩٢٩جملة االحكام العدلية مادة : ينظر )١(

 . ١٦٣الفقهية واألصولية 
: ، وينظر١٩٠-٢/١٨٩احكام االحكام شرح عمدة االحكام ، البن دقيق العيد ج: ينظر )٢(

ار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز العجماء جرحها جب(صحيح البخاري وورد فيه 
 .٥/٤٤، وسنن النسائي ج٣/١٣٣٥، وصحيح مسلم ٦/٢٥٣٣) اخلمس



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٤ 
  





 



 

  

           

          



         

 

 

  

             



 





                                     
 .٥٥١الفتاوى، باب إتالف البهائم ص: ينظر )١(
 . هذه القاعدة مل يصرح ا اإلمام الرملي ولكن ذكر تطبيقاا يف الفتاوى )٢(
؛ القواعد الكلية والضوابط ٧٧ زيدان صالوجيز يف القواعد الفقهية لعبد الكرمي: ينظر )٣(

 . الفقهية حممد عثمان شبري



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٥ 
  



 





 

  



 

 

  





 

 

  

 



 

                                     
 . ١٥٤الفتاوى للرملي، باب صالة اجلمعة : ينظر )١(
  . ١٥٥الفتاوى للرملي، باب صالة اجلمعة : ينظر )٢(
 . ١٨٢الفتاوى للرملي، كتاب اجلنائز : ينظر )٣(
  . هذه القاعدة مل يصرح ا اإلمام الرملي ولكن ذكر تطبيقاا يف الفتاوى )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٦ 
  

            

            

             

 

 

  

 

 



 

  





 



 



 

                                     
، وكذلك شرح القواعد الفقهية ٧٩عبد الكرمي زيدان .الوجيز يف القواعد الفقهية د: ينظر )١(

  . ١٩١م، ص٢٠٠١، ٢دمشق، ط–للشيخ الزرقا، دار القلم 
  . ٨الفتاوى للرملي، كتاب الطهارة ص: ينظر )٢(
 . ٦٦الفتاوى للرملي، كتاب الصالة ص: ينظر )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٧ 
  

  



 

 

  



 

 

            

 

                                     
 .٢٢١الفتاوى للرملي باب والفوات ص: ينظر )١(
هو حممد بن موسى بن عيسى كمال الدين الدمريي االصل ابو البقاء، ولد يف القاهرة يف  )٢(

: اوائل سنة اثنتني واربعني وسبعمائة تقريبا تويف سنة مثامنائة ومثانية بالقهرة ودفن ا، ينظر
 . ٣٩١/ ٢: للقاضي ابن شهبة: ات الشافعيةطبق

 . ٣٩٦الفتاوى للرملي، كتاب قسم الفيء والغنيمة : ينظر )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٨ 
  

  

 



 



              



 

           

   

   

 

 

   

 

 

                                     
 .هذه القاعدة مل يصرح ا اإلمام الرملي ولكن ذكر تطبيقاا يف الفتاوى )١(
؛ وأصول الفقه ٦٢: البن جنيم: ؛ واالشباه والنظائر٧٣: للسيوطي: االشباه والنظائر: ينظر )٢(

 . ١٦٤ص) دار النهضة العربية القاهرة–الناشر (اإلسالمي الدكتور زكريا العريب 
 . ٢٧٣املدخل لدارسة الشريعة اإلسالمية الدكتور مصطفى الزملي ص )٣(
 . ٨٧ص شرح القواعد الفقهية أمحد الزرقا )٤(
 .مصر -عيسى البايب احلليب. ، ط٢٥/ ١: شرح جالل الدين على املنهاج للنووي: ينظر )٥(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٩ 
  

          

 

 

 

 

 

 



 



 

             

     



 

 

 

                                     
 .٢٣/ ٢: للماوردي: احلاوي الكبري: ينظر )١(
 .١٧الفتاوى، باب اآلنية ص: ينظر )٢(
  .٤٥الفتاوى، كتاب النجاسات ص: ينظر )٣(
  .٢٦٨الفتاوى، باب احلجر : ينظر )٤(
 .٤٠٥تاب النكاح الفتاوى، ك: ينظر )٥(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٠ 
  

  





 

 

 

 

            

 

 

 

 

            





 

                                     
 .وهذه من اهلوامش اليت مل يصرح ا االمام الرملي إال ان هلا تطبيقات كثرية يف الفتاوى )١(
  .١١٠، والوجيز يف القواعد، زيدان ص٣٩سليم رستم باران، شرح الة ص )٢(
  .٣٧٦الفتاوى، كتاب اللقيط ص )٣(
  .٣٧٦الفتاوى، كتاب اللقيط ص )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢١ 
  





 

  

 

  


 

            

 



 



     

                                     
  .٣٨٠اللقيط صالفتاوى، كتاب  )١(
وهذه من القواعد اليت مل يصرح ا اإلمام الرملي يف الفتاوى ولكن ذكر تطبيقاا يف عدة  )٢(

  .مواضع
 .١٤٤، إرشاد الفحول للشوكاين ص٢ص/٣االحكام لالمدي ج )٣(
  .٣٦٠ص/١شرح مسلم الثبوت ج  )٤(
 .١٤٤، إرشاد الفحول للشوكاين ص٤-٣ص/٣األحكام لالمدي ج )٥(
  .٢٩القواعد، زيدان صشرح  )٦(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٢ 
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  .٢٩-٢٨شرح القواعد، زيدان ص )١(
  .٢٣من اآلية : سورة النساء )٢(
  .٢٣من اآلية : سورة النساء )٣(
  .١٧٠الفتاوى، باب اللباس ص )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٣ 
  

 

 



 

 





 



 

   

 [G  FZ)٤( 
 

           

       

 

                                                                                    
  .١٧٠الفتاوى، باب اللباس ص )١(
  .١٨١الفتاوى، كتاب اجلنائز  )٢(
  .١٨١الفتاوى، كتاب اجلنائز ص )٣(
  .٨٨ة من اآلي: سورة يوسف )٤(
رقم  ٢/١٤٩، وسنن البيهقي الكربى )٢٥٩٢(رقم احلديث  ٨/٢١٧سنن أيب داود  )٥(

 ).٦٢٨١(احلديث 



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٤ 
  

            [  F

GZ 

  

            

 

 



 

  

 

   



           

            

          

                                     
مل أجده ذا اللفظ إال ان احلديث صحيح وألفاظه مشهورة يف كتب احلديث بالنص اآليت  )١(
وسنن الدارمي ) ١٦٤٩(رقم  ٢/١٢٣، سنن أيب داود ج)وإنا ال حتل لنا الصدقة(

  .٤٥١ص/١ج
  .١٨٩الفتاوى، باب زكاة التجارة  )٢(
 . هذه من القواعد اليت مل يذكرها اإلمام الرملي يف الفتاوى صراحة وإمنا ذكر هلا تطبيقات )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٥ 
  



 

 

             

 



 

 

             

 



 

 

  

          



             

                                     
  .١٦٠شرح القواعد، زيدان ص )١(
  .٤٩الفتاوى، كتاب التيمم ص )٢(
  .٣٠٣الفتاوى، باب الغصب  )٣(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٦ 
  



 











      

 

  

 

            

 

     

 

 

  

 

                                     
  .٦٣٣الفتاوى، كتاب العتق ص )١(
 .عد اليت مل يصرح ا بل ذكر هلا تطبيقاتهذه من القوا )٢(
 .٣٦٩املصباح املنري ص: ينظر )٣(
  .٣/٣٩٠املذهب للشريازي  )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٧ 
  

  

 

 

           





          



 

 





 

 



 

                                     
  .٢/١٠٤الفرق للقرايف : ينظر )١(
 .١٠/٢٤٩مصنف عبد الرزاق  )٢(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٨ 
  



           

 

  

            

         

          

          

 



 

          

 

 

           

 

 

                                     
  .١/١٣الفتاوى، باب االجتهاد : ينظر )١(
 . هذه من القواعد اليت مل يصرح ا بل ذكر هلا تطبيقات يف الفتاوى )٢(
 . ١/٢٨٩للسيوطي، القواعد الفقهية وتطبيقاا  ١/١٩٠االشباه والنظائر : ينظر )٣(
 . باب اآلنية ٢١الفتاوى ص )٤(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٩ 
  



 



 



 

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  . ٢٣الفتاوى، باب االستنجاء ص )١(
  . ١٧١الفتاوى، باب اللباس ص )٢(



   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٠ 
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   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣١ 
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   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٢ 
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   القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الفتاوى لإلمام الرملي       جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٣ 
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