سلسلة مصادر القواعد الفقهية
أولا :نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعني
تضمنت بال ريب طائفة من القواعد الفقهية ،بل إن هذه القواعد
تُستمد من هذه املصادر.

كما أن املدونات الفقهية األوىل تضمنت عبارات جامعة
تصلح أن تكون من قبيل القواعد الفقهية.

واملقصود أن التقعيد الفقهي كان حاضرا لدى الفقهاء
املتقدمني؛ فتجدهم تارة يعللون احلكم بقاعدة فقهية ،وتارة ثانية
يعربون عن احلكم بلفظ جامع ميكن عدُّه قاعدة فقهية.
ثانياا :أبو العباس الطربي الشافعي ،املشهور بابن القاص
(املتوىف سنة 335هـ) صنَّف أول كتاب على اإلطالق تضمن
قواعد وضوابط فقهية ،وهو كتاب (التلخيص).

وقد اعتمد عليه علماء الشافعية وأكثروا من النقل عنه يف
مصنفاهتم يف القواعد الفقهية؛ كالعالئي والتاج السبكي والزركشي
والسيوطي.

قال عنه حاجي خليفة( :وهو أمجع كتاب يف فنه لألصول

والفروع ،على صغر حجمه وخفة حممله)(.)1

ثالثاا :أبو احلسن الكرخي( ،املتوىف سنة 340هـ) صنف أول
عددا من األصول والقواعد والضوابط في
كتاب للحنفية تضمن ا
الفقه وأصوله ،بل هو أول كتاب على اإلطالق في القواعد

الفقهية ،وهو املعروف باسم أصول الكرخي.

وقد ذكر فيه ( )36ستة وثالثني أصال.
مث قام جنم الدين النسفي (املتوىف سنة 537هـ) بشرح هذه
األصول شرحا موجزا ،ذكر فيه أمثلة وتطبيقات هلا.

ابعا :أبو زيد الدبوسي احلنفي (املتوىف سنة 430هـ) صنف
را
كتابه (تأسيس النظر) وقد أورد فيه ( )86ستة ومثانني أصال خمتلفا
فيه؛ مما جيعل هذا التأليف أقرب إىل فن التخريج ،والكتاب يُ ُّ
عد أول

كتاب في علم الخالف.

خامس ا :أبو عبد اهلل اخلشين (املتوىف سنة 361هـ) صنف
ا
كتابه( :أصول الفتيا) وهو أقدم كتاب للمالكية في القواعد

الفقهية؛ حيث مجع فيه مؤلفه قواعد وضوابط لفقه اإلمام مالك،
( )1كشف الظنون.479/1 :

ابتد أها بكلمة (األصل) و (كل) وجعلها مرتبة على األبواب
الفقهية.

سادسا :القاضي حسني املروزي (املتوىف سنة 462هـ) من
ا
فقهاء الشافعية هو أول من حصر الفقه في أربع قواعد.
ولذلك قصة حكاها القاضي الشافعي أبو سعد اهلروي (املتوىف
سنة 518هـ) وذلك أن أبا طاهر الدباس من احلنفية (املتوىف سنة
473هـ) رد مجيع مذهب أيب حنيفة إىل سبع عشرة قاعدة.

وملا علم هبذا بعض أئمة احلنفية من هراة سافر إليه -وكان أبو
طاهر ضريرا -وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد مبسجده بعد أن
خيرج الناس منه ،فالتف اهلروي حبصري ،وخرج الناس ،وأغلق أبو
طاهر املسجد ،وسرد من تلك القواعد سبعا ،فحصلت للهروي
سعلة فأحس به أبو طاهر؛ فأخرجه من املسجد ،مث مل يكررها فيه
بعد ذلك ،فرجع اهلروي إىل أصحابه ،وتال عليهم تلك السبع.
قال احلموي( :املقصود من سوق هذه احلكاية التنويه بشرف

القواعد؛ حيث سافر مثل هذا اإلمام ألجل حتصيل تلك القواعد)(.)1

( )1غمز عيون البصائر.50/1 :

وهناك مقصود آخر ،وهو أن هذه احلكاية -بغض النظر عما
يعرتي تفاصيلها من نكارة -كانت حمفزا لثمرة عظمى.
يقول القاضي أبو سعد اهلروي :فلما بلغ القاضي حسينا ذلك
رد مجيع مذهب الشافعي إىل أربع قواعد ،وهي:
األوىل :اليقني ال يُزال بالشك.
والثانية :املشقة جتلب التيسري.
والثالثة :الضرر يزال.
والرابعة :العادة حمكمة.
وضم بعض الفضالء إىل هذه األربع قاعدة خامسة ،وهي:
األمور مبقاصدها؛ لقوله  :إمنا األعمال بالنيات وقال :بين

اإلسالم على مخس ،والفقه على مخس(.)1
قال العالئي( :وهو حسن جدا؛ فقد قال اإلمام الشافعي:

يدخل يف هذا احلديث ثلث العلم)(.)2

عز الدين بن عبد السالم (املتوىف سنة 660هـ) صنف
سابعاُّ :
ا
( )1انظر اجملموع املذهب 252/1 :واألشباه والنظائر للسيوطي 8-7 :والبن جنيم:
.16-15
( )2اجملموع املذهب.252/1 :

كتابه البديع (قواعد األحكام يف إصالح األنام)

()1

املعروف

بالقواعد الكربى ،وهو أول كتاب من نوعه؛ حيث أرجع الشريعة
إىل قاعدة واحدة ،وهي جلب املصاحل ودرء املفاسد ،وقد عظمت
االستفادة منه ،وأكثر العلماء من األخذ عنه.
وله أيضا( :الفوائد يف اختصار املقاصد) املعروف بالقواعد
الصغرى ،وهو خمتصر من األول؛ نص على ذلك تاج الدين
السبكي ،والبن رسالن البلقيين (املتوىف سنة 805هـ) تعليق على
القواعد الكربى ساه (الفوائد اجلسام على قواعد ابن عبد السالم).

ثامناا :شهاب الدين القرايف (املتوىف سنة 684هـ) صنف كتابه
املشهور بالفروق ،واسه( :أنوار الربوق يف أنواء الفروق) ومجع فيه
( )548مخسمائة ومثان وأربعني قاعدة ،وأصل مادة الكتاب قواعد
ذكرها القرايف مفرقة يف كتابه الفقهي (الذخرية) مث رأى أن جيمعها،
وهذا الصنيع يفيد أن القواعد الفقهية ،وإن كانت متناثرة يف كتب
الفقه إال أهنا متميزة عن غريها ،منفصلة عما يلتبس هبا؛ من القواعد
األصولية واللغوية وحنوها.

( )1ذكر حمققا هذا الكتاب د .نزيه محاد ود .عثمان ضمريية أن هذه هي التسمية
املوافقة ملا جاء يف اثنتني من النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق.

وقد أحسن اإلمام القرايف وأجاد عند تقدميه لكتاب الفروق يف

بيان مكانة القواعد الفقهية وإبراز قيمتها مبا ال جتود به الكتب

األخرى ،كما أنه انفرد بالتعرض للفروق الواقعة في تلك القواعد.
والكتاب يتضمن أحباثا يف علوم شىت؛ ففيه مسائل كالمية
ولغوية وفقهية وأصولية ،وقد عُين أهل العلم هبذا الكتاب؛ إذ تعقبه
ابن الشاط (املتوىف سنة 723هـ) ورتبه وخلص قواعده البقوري
(املتوىف سنة 707هـ) وهذبه حممد بن علي املالكي (املتوىف سنة
1367هـ).
تاسعا :صدر الدين ابن الوكيل (املتوىف سنة 716هـ) املعروف
ا
بابن املرحل ألف كتابه (األشباه والنظائر) وهو أول كتاب عُرف
بهذا السم.
لكنه تويف قبل أن يتمه؛ فهذبه ورتبه ابن أخيه (زين الدين)
وهو الذي أبرزه.
وقد ُكتب على منط مل يُسبق إليه؛ حيث التقطه من استقراء
كالم فقهاء الشافعية ،وقد جاء هذا الكتاب غري مرتب ،واشتمل
أيضا على غري القواعد؛ من تقسيمات فقهية ومسائل فرعية.
جل
وقد كان هذا الكتاب مصدرا أصيال وأساسا اعتمد عليه ُّ
املؤلفني الشافعية يف القواعد الفقهية.

عاشرا :أبو عبد اهلل املقري املالكي (املتوىف سنة 759هـ)
ا
صنف أول كتاب عُرف واشتهر باسم القواعد أو قواعد الفقه،
وهو مل يسمه يف مقدمته.
وقد مجع فيه ( )1200ألفا ومائيت قاعدة وضابط من بطون
كتب املالكية ،ورتبه على أبواب الفقه ،إال أهنا تبقى قواعد مغلقة؛
حيث إنه يذكر القاعدة بعبارة مقتضبة ،وال يسرتسل يف إيراد الفروع،
وهو مرتب على أبواب الفقه.
وقد وصفه الونشريسي بقوله( :إنه كتاب غزير العلم ،كثري
الفوائد ،مل يُسبق إىل مثله ،بيد أنه يفتقر إىل عامل فتاح).
حادي عشر :احلافظ العالئي (املتوىف سنة 761هـ) صنف

أول كتاب ذُكرت فيه القواعد الفقهية الخمس بهذا الترتيب
والحصر ،وذلك يف كتابه( :اجملموع املذهب يف قواعد املذهب).
ووافقه يف التنصيص عليها تاج الدين السبكي (املتوىف سنة
771هـ) يف كتابه( :األشباه والنظائر).
وقد اعتمد العالئي على كتاب ابن الوكيل؛ فإنه أخذ هذا
الكتاب ونقحه ،وأضاف إليه من املسائل مثله ،وتتجلى قيمة
الكتاب العلمية يف بيانه للقواعد اخلمس الكربى وإيراده لألدلة
عليها.

ثاني عشر :تاج الدين السبكي (املتوىف سنة 771هـ) صنف

كتاب األشباه والنظائر ،وقد افتتحه بذكر القواعد الخمس

الكبرى ،ثم ذكر القواعد العامة فالخاصة ،وقد َّ
فصلها تفصيالا
حسناا لم يُسبق إليه.
وقد أثىن يف مقدمته على كتاب ابن الوكيل ،وأشار فيها إىل
استفادته منه.
وقد توسع يف مسائل هي أقرب إىل فن التخريج ،مث إنه مل يورد
أدلة للقواعد الفقهية.
ثالث عشر :بدر الدين الزركشي من الشافعية (املتوىف سنة
794هـ) وضع كتابه (املنثور) الذي مجع فيه القواعد الفقهية ،ورتَّبها

على حروف المعجم ،وهو أول من انتهج هذا الترتيب ،مث تبعه

على هذا الرتتيب أبو سعيد اخلادمي احلنفي (املتوىف سنة 1176هـ)
يف ترتيبه للقواعد اليت ذكرها يف خامتة كتابه( :جمامع احلقائق).
ُّ
ويعد كتاب املنثور أوسع كتاب للمتقدمني يف القواعد الفقهية،
إال أنه أدخل يف القواعد ما ال يندرج حتتها؛ كالبدعة واملطارحات.
رابع عشر :ابن رجب احلنبلي (املتوىف سنة 795هـ) صنف

كتابه( :تقرير القواعد وحترير الفوائد) املعروف بالقواعد ،وهو أشهر

كتب الحنابلة في القواعد الفقهية ،وقد أفاد يف مقدمته أنه كتبه

يف أيام يسرية.
وقد أورد فيه ( )160مائة وستني قاعدة ،متعلقة باملذهب
احلنبلي ،وتتنوع بني قاعدة فقهية وأخرى أصولية ،وضمن بعضها
موضوعات وفروعا فقهية ،ومعظم قواعده من حيث الصياغة طويلة،
وجعلها مرتبة على أبواب الفقه ،مث ختمها بإحدى وعشرين فائدة
خالفية يُبىن عليها مسائل.
قال عنه حاجي خليفة( :وهو كتاب نافع ،من عجائب
الدهر ،حىت إنه استُكثر عليه ،وزعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة
لشيخ اإلسالم ابن تيمية فجمعها ،وليس األمر كذلك ،بل كان
فوق ذلك)(.)1

وللكتاب خمتصرات ،منها :جملة األحكام الشرعية ألمحد بن
عبد اهلل القاري (املتوىف سنة 1359هـ) ،وحتفة الطلب يف جتريد
أصول وقواعد ابن رجب للشيخ عبد الرمحن السعدي (املتوىف سنة
1376هـ) ،ونيل األرب من قواعد ابن رجب للشيخ حممد العثيمني
(املتوىف سنة 1421هـ).
( )1كشف الظنون.1359/2 :

خامس عشر :جالل الدين السيوطي (املتوىف سنة 911هـ)

صنف كتاب األشباه والنظائر ،وهو أحسن كتب القواعد الفقهية

جمعا وترتيباا وتوثي اقا.
ا

وقد أخذ منه زين الدين ،املعروف بابن جنيم احلنفي (املتوىف
سنة 970هـ) يف كتابه( :األشباه والنظائر) وسار على منواله ،وصرح
بالنقل عنه يف عدة مواضع ،مع أنه نص يف املقدمة على أنه صنع
كتابه على منط كتاب (األشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي،
وذلك أن السيوطي عول كثريا على كتاب ابن السبكي.
وكتاب ابن جنيم هو أشهر كتب الحنفية على اإلطالق في

القواعد الفقهية ،وقد عظمت عنايتهم به شرحا وتعليقا ونظما،
ودراسة ونقال ،وأحصى الشيخ يعقوب أبا حسني من ذلك ()44
أربعة وأربعني كتابا ،ومن أشهر شروحه وأنفعها شرح احلموي (املتوىف
سنة 1098هـ) املسمى( :غمز عيون البصائر).
سادس عشر :أبو احلسن علي بن قاسم الزقاق املالكي

(املتوىف سنة 912هـ) صنف أول نظم للقواعد الفقهية ،واسه:
(املنهج املنتخب على قواعد املذهب) وعدد أبياته ( )437أربعمائة
وسبعة وثالثون بيتا ،وهو مرتب على األبواب الفقهية.
وميتاز هذا النظم برشاقة تركيبه وحسن ترتيبه ،ومن أحسن

شروحه شرح العالمة املنجور (املتوىف سنة 995هـ).
وقد أكمل هذا النظم أبو عبد اهلل ميارة (املتوىف سنة
1072هـ) بأبيات بلغت ( )671ستمائة وإحدى وسبعني بيتا،
وقام بشرحه.
كما قام العامل املالكي عبد الواحد (املتوىف سنة 955هـ) بنظم
كتاب والده العالمة أيب العباس الونشريسي (املتوىف سنة 914هـ)
املسمى( :إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك).

سابع عشر :أبو بكر بن أيب القاسم األهدل (املتوىف سنة
1035هـ) قام بنظم قسم القواعد الفقهية من كتاب األشباه والنظائر
للسيوطي ،وساه( :الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية) ويعد أول

نظم في القواعد الفقهية ،وفق ترتيبها املنهجي؛ حيث بدأ بالقواعد
اخلمس الكربى مث ذكر القواعد الكلية ،مث القواعد املختلف فيها ،وقد
بلغت أبياته ( )525مخسمائة ومخسة وعشرين بيتا.
هذه املنظومة أصبحت فيما بعد عمدة يف تدريس القواعد
الفقهية للمبتدئني؛ بل أصبحت من املتون اليت يُطلب حفظها
وضبطها ،ومما يتلقاه الطلبة ويأخذونه باإلسناد عن أشياخهم ،وقد
عُين هبا أهل العلم ،وكتبوا عليها شروحا وحواشي معروفة.
فكانت هذه املنظومة نقلة واضحة يف مسرية علم القواعد

الفقهية؛ تتمثل يف جتريد القواعد الفقهية مما أُحلق هبا وهو ليس منها،
وبذلك أصبحت القواعد الفقهية قريبة املنال ،يدرسها املبتدؤون
وصغار الطالب ،بعد أن كانت من علوم املنتهني.
وقد كانت للشافعية على هذا النظم شروح عدة؛ فقد شرحه
الشيخ عبد اهلل بن سليمان اجلرهزي (املتوىف سنة 1201هـ) يف
املواهب السنية ،وأليب الفيض الفاداين (املتوىف سنة 1410هـ)
حاشية على هذا الشرح ،أساها بالفوائد اجلنية ،وممن شرح النظم
الشيخ يوسف البطاح األهدل يف املواهب العلية ،والشيخ عبد اهلادي
ضياء الدين األهدل يف األقمار املضية.

ثامن عشر :جملة األحكام العدلية من تأليف جلنة من علماء

الدولة العثمانية ،سنة1286( :هـ) وصدر مرسوم عام (سنة:
1293هـ) يُلزم العمل بتطبيق أحكامها يف مجيع حماكم الدولة ،حىت
عُطل العمل باجمللة مع سقوط اخلالفة اإلسالمية.
وقد ُجعلت يف مواد ،على نسق القوانني الوضعية ،وقد بلغت
موادها ( )1851ألفا ومثامنائة وإحدى ومخسني مادة ،وهي يف أحكام
التعامالت اليت حيتاج إليها القضاة ورجال القانون.
صدرت هذه املواد بتسعة وتسعني ( )99مادة يف القواعد
وقد ُ
الفقهية ،وهي مأخوذة من كتاب األشباه والنظائر البن جنيم ،ومن

اخلادمي يف خامتة كتابه جمامع احلقائق.
وهذه القواعد معظمها قواعد فقهية عامة ،أساسية أو فرعية،
ذات صياغة حمكمة ،لكنها مل تُصنف ،بل ُسردت سردا غري مرتب.
وقد ُكتبت حول اجمللة شروح عدة ،فمنها :كتاب (درر احلكام
شرح جملة األحكام) للعامل الرتكي علي حيدر ،كتبه باللغة الرتكية،
ونقله للعربية احملامي فهمي احلسيين ،وهو أكرب الشروح وأجلها ،ومنها:
(شرح القواعد الفقهية) للشيخ أمحد الزرقا (املتوىف سنة 1357هـ) وهو
حصيلة تدريسه هلا ،وهو من أحسن الشروح وأوسطها ،ومنها :شرح
ابنه الشيخ مصطفى الزرقا (املتوىف سنة 1420هـ) يف كتابه القيم
(املدخل الفقهي العام).
عشرون :لعل منظومة الشيخ عثمان بن سند املالكي البصري
(املتوىف سنة 1250هـ) ُّ
تعد أمنوذجا مبكرا الجتاه جديد ،وهو أهنا
خرجت عن دائرة االلتزام بأحد املذاهب الفقهية األربعة؛ حيث
أصبحت القواعد الفقهية منسوبة إىل الفقه بعمومه ،دون أن تُقيد
مبذهب معني ،وهذا االجتاه مل يكن له ههور سابق يف العهود
املاضية.
وهي نظم خمتصر للغاية؛ افتتحه بالقواعد اخلمس الكربى ،مث
بالقواعد الكلية ،وتقع يف ( )43ثالثة وأربعني بيتا.

ومن ذلك :منظومة القواعد للشيخ عبد الرمحن السعدي
(املتوىف سنة 1376هـ) وهي مكونة من ( )47سبعة وأربعني بيتا.
واملقصود أن كلتا املنظومتني مل يلتزم صاحبها مبذهب فقهي
معني ،مع أن األول مالكي والثاين حنبلي.

واحد وعشرون :لعل كتاب (الفرائد البهية يف القواعد والفوائد
الفقهية) للشيخ حممود محزة (املتوىف سنة 1305هـ) ُّ
يعد أمنوذجا
واضحا لالستقالل من جهة أهنا ال ترتبط مبنت علمي سابق ،خبالف
اجلهود السابقة؛ فالغالب عليها أهنا مرتبطة بكتاب متقدم :شرحا أو
حتشية أو اختصارا أو تعقبا أو نظما.
صنف يف القواعد الفقهية ليكون
اثنان وعشرون :لعل أقدم ما ُ

مقررا دراسيا هو (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أمحد الزرقا (املتوىف
سنة 1357هـ) وهو حصيلة تدريسه -يف املدرسة الشرعية النظامية
مبدينة حلب -ملادة (القواعد الفقهية) وذلك من خالل القواعد
صدرت هبا (جملة األحكام العدلية) وهي )99( :تسع
الكلية اليت ُ
وتسعون قاعدة؛ فإنه درسها حنو عشرين سنة ،وكان يتعهد شرحه
باإلضافة والتحرير ،وكان كثري املطالعة واحلراثة يف املطوالت الفقهية
من املخطوط واملطبوع فتم له شرح جليل فريد ،فهو نسيج وحده.
ومن ذلك :كتاب( :إيضاح القواعد الفقهية لطالب

المدرسة الصولتية) للشيخ عبد اهلل اللحجي (املتوىف سنة

1410هـ) حيث ألفه بطلب من مدير املدرسة الشيخ حممد سليم
؛ إليضاح القواعد الفقهية ،وج ْعلِها نثرا بدال عن كوهنا نظما،
مع ضم زيادات؛ حيث إن األصل هو منظومة( :الفرائد البهية يف
نظم القواعد الفقهية) أليب بكر األهدل (املتوىف سنة 1035هـ)
وعليها شرح الشيخ عبد اهلل اجلرهزي (املتوىف سنة 1201هـ) يف
(املواهب السنية).
ثالث وعشرون :للدكتور مصطفى الزرقاء (املتوىف

سنة1420هـ) إسهام مبكر وجهد يُشكر فيما عُرف بالنظريات
الفقهية .
وذلك أنه ضمن هذه النظريات يف كتابه الذي ال يستغين عنه
متفقه( :املدخل الفقهي العام) فخصص القسم الثاين منه للنظريات
الفقهية األساسية :نظرية امللكية ،ونظرية العقود ،ونظرية املؤيدات
الشرعية ،ونظرية األهلية والوالية ،ونظرية العرف.
وللدكتور فتحي الدريين (املتوىف سنة 1434هـ) كتاب:
(النظريات الفقهية).

ويُراد بالنظريات الفقهية :الدساتري واملفاهيم الكربى اليت
يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا يف الفقه

اإلسالمي.
والنظرية الفقهية مصطلح معاصر ،سنه الفقهاء املعاصرون ممن
ميارس تدريس الفقه يف كليات احلقوق والقانون؛ لتصبح الكتب
الفقهية قريبة املتناول للطلبة ،وإلههار تفوق الفقه اإلسالمي على
القانون الوضعي.
وتتضمن النظرية الفقهية :التعريف واألقسام والشروط ،إضافة
إىل عدد من القواعد والضوابط واألحكام الفقهية.
وتُعرض بأسلوب البحث املوضوعي ،على نسق املؤلفات
املعاصرة يف القانون املدين ،للدراسة اجلامعية يف األمم األجنبية.
رابع وعشرون :ههرت يف هذا العصر عناية جبمع وإحصاء

القواعد الفقهية وترتيبها ،حسب حروف املعجم ،على حنو
اإلمام الزركشي
املوسوعات املعاصرة ،مع أن هذا االجتاه قد سبق إليه ُ
اخلادمي يف خامتة كتابه جمامع احلقائق.
يف كتابه املنثور ،مث
ُّ
فمن ذلك:
 قواعد الفقه للشيخ حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت
(املتوىف سنة 1395هـ) وهو مطبوع مع كتب أخرى له يف جملد.
 مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية للدكتور علي
الندوي ،وهو كتاب مطبوع يف ثالثة جملدات.

 موسوعة القواعد الفقهية للدكتور حممد صدقي البورنو ،وهي
يف اثين عشر جملدا.
 معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،وهي تتضمن قواعد
فقهية وأصولية ومقاصدية ،وقد طُبعت يف ( )41إحدى وأربعني
جملدا.
خامس وعشرون :من الدراسات املعاصرة يف القواعد الفقهية
العناية بدراسة اجلانب التأصيلي والتارخيي لعلم القواعد الفقهية .فمن
ذلك:
 كتاب( :القواعد الفقهية :مفهومها ،نشأهتا ،تطورها ،دراسة
مؤلفاهتا ،أدلتها ،مهمتها ،تطبيقاهتا) للدكتور علي الندوي.
 كتاب( :نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف االفقهاء)
للدكتور حممد الروكي ،وهو خاص باجلانب التأصيلي.
 كتاب (القواعد الفقهية :املبادئ  -املقومات  -املصادر -
الدليلية  -التطور  -دراسة نظرية  -حتليلية  -تأصيلية  -تارخيية)
للدكتور يعقوب أبا حسني.
والحمد هلل في المبتدأ والمنتهى .

