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أ .الشيخ حسي علي أكبسياى
أستاذ في الحىشة العلويت «قن»

الولف

هكاًت حكوت األحكام في الفقه التحليلي
عٌد الشهيد األول

ّٙب
٠جذش ٘زا اٌّمبي هٓ اٌّىبٔخ اٌز ٟرذزٍ
دىّخ األدىبَ ف ٟاٌفمٗ اٌزذٍ ٍٟ١اإلِبِ ٟهٕذ
اٌ ش١ٙذ األٚي ٌ ،ىٓ

ِٓ اٌ ؼشٚس ٞأٚالً ث ١بْ

اٌّشاد ِٓ «اٌذىّخ» اٌّذهبح ف٘ ٟزا اٌّمبَ
ّ صٚا٠بٖ.
ٌىٔ ٟمف هٍ ٝاٌجذش ثىً
ْ اٌ ّشاد ِٕ ٙب
إّ

ّس اٌ ش١ٙذ األٚي
٘ ٛر ظٛ

ةٗ
ةب اٌفمة
ة ٟالشاف١ة
ةُ فة
ةخ اٌذىة
ةخ دىّة
ٌّىبٔة
اإل ِبِٚ ،ٟرذٍ  ً١اٌّ فب٘ ُ١اٌفم١ ٙخ ه ٍ ٝػٛء
ّع إ ٌی دى ّخ
ر ٌهٌ ٚ .زا ف ٙزٖ اٌّمب ٌخ ال رز وش
ّ د ىُ خبص ِٓ ،لج  ً١دى ّخ اٌ ظالح ٚاٌ ظَٛ
وً
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ٔ ّب
 ...ٚا ٌٛاسدح ف ٟآ صبس ٘زا اٌفم ٚ ،ٗ١إّ
ةذ
ةخ ثٙة
ةبلً اٌزذٍ١ٍ١ة
ةبٚي اٌّغة
رزٕة

ةذ
رذذ٠ة

ِىبٔخاٌذىّةةخ فةة ٟاٌفمةةٗ٘ ،ةةزٖ اٌّغةةبلً
ّْ
ّ ف ٟخب ٔخاٌوٍ ٚ ،َٛرذٚ
ٌٚخ ظبلض فٙ ١ب ر ظت
وجضء ِٓ فٍغفخ اٌفمٗ.
ةٗ
ةبي اٌفمة
ة ٟلجة
ة ٛفة
ة٘ ٟة
ةٗ اٌزذٍٍ١ة
ٚاٌفمة
اال عزذالٌٚ ،ٟدسا عخ ِىب ٔخ دى ّخ األد ىبَ فٟ
اٌ ضبٔ٠ ٟو ٕ ٟاٌج ذش ف ٟا ٌذٚس ا ٌز ٞرٍو جٗ
دى ّخ األد ىبَ ف ٟهٍّ ١خ اال عزٕجبؽ إ ٌی اب ٔت
اٌمٛاهذ ٚأطٛي االعزٕجبؽ اٌز ٟرو ٓ١اٌّجزٙذ
هٍی ِّبسعخ ٚك١فزٗٚ .اٌجذش ف٘ ٟزا األِش ٌٗ
ّ هٓ ِمبٌٕب ٘زا.
ِجبٌٗ اٌّغزمً
هفهىم حكوت األحكام:
ْ اٌّظـٍخ اٌّزذاٚي ف ٟأٌغٕخ اٌّوبطشٓ٠
إّ
1
«فٍ غفخ اٌذ ىُ»  ٟ٘ ٚرو ِٕ ٟب ٔ ذٓ ث ظذدٖ،
ً ٌف لخ دى ّخ اٌز شش٠نٚ ،هٍّخ
 ٚلذ ٠ـ ٍك أ ٠ؼب
اٌزشش٠ن٠ٚ ،شاد ِٕٗ اٌّظـٍخ.
ٔ ٙب لظذ اٌّظٍذخ
ثأّ

ة ثّوٕی اٍت

ر وش
ُٚ
َّ
إٌّفوخ ٚدفن اٌؼشس ة ِٓ رشش٠ن ٘ ٟاٌّظٍذخ
اٌّمظٛدح ٌٍشبسم ٌٍذىُ.2
ْ ٌٍذى ّخ
 ِٓ ٚأ ُ٘
ّ خ ظبلض اٌذى ّخ ٘ ٟأّ
ثبٌٕ غجخ إ ٌی اٌذ ىُ أو ضش ِٓ اب ٔت ص جٛر،ٟ
ّٓ اٌجب ٔت اإلص جبر ،ٌٗ ٟثّو ٕی أّٔٗ
دزّی ٠ز ج١
ًَ اٌشبسم ،ال
ِج
ّخ اوً اٌذىُ ِٓ ل
ّی رٕىشف هٍ
دز
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هٍّخ و شف اٌذ ىُ ٌٍفم  ٗ١اٌّجز ٙذٌ ٚ .زا ٔ جذ
اٌوّةةً ال ٠ىةةبد ٠جةةش ٞثغةةٌٛٙخ فةة ٟاٌفمةةٗ
ْ ص ّخ ِذذٚد ٠خ  ٚششٚؽ طوجخ ٌى شف
اإل ِبِٚ ،ٟأّ
ّ،ٟ
ّ اٌف مٗ اٌ غٕ
اٌذ ىُ ،ثّ ٕ١ب اٌو ىظ ف ٟكً
ّ ِ غزٕذ األد ىبَ ف ٟلٛا ٌت ِٓ لج :ً١
د ١ش  ٠ظت
االعزذغبْ ٚاالعزظالح (اٌّظبٌخ اٌّشعٍخ).3
ٚال ٍ ٠ضَ

ًٙ ٌٚ ،ب
و ْٛدى ّخ اٌذ ىُ ابِ وب

ّ ِ ظبد٠مٌٗ ،زا ف ّٓ اٌّّ ىٓ أْ  ٛ٠اذ
 ٚاٛد وً
د ىُ ف ِ ٟىبْ ال رزذمّك ف  ٗ١دىّ زٗ .و ّب ال
ّخ ربِخ
ْ اٌذىّخ ٌ١غذ هٍ
ٍ٠ضَ وِ ٗٔٛبٔوب
ً؛ ألّ
ٌٍذ ىٌُ ،4زا ف ّٓ اٌّّ ىٓ ف ِ ٟىبْ رزذمّك
اٌذى ّخ ٌ ،ىٓ ث غجت ف مذاْ ا ٌذٌ ٌ ً١غبلش
ً.5
ّخ اٌزبِخ ال ٠ى ْٛاٌذىُ ِٛاٛدا
أاضاء اٌوٍ
 ٌٚوذَ

ٌض َٚاٌجبِو ١خ ٚاٌّبٔو ١خ فٕ غجخ

اٌذى ّخ  ِٛٚػٛم اٌذ ىُ ٌ١ظ ِٓ اٌ ؼشٚس ٞأْ
ر ىِ ْٛز غب٠ٚخٚ ،هٍ  ٗ١ف١وز مذ ث وغ أٍّٔٗ٠ضَ
 ٚاٛد اٌذى ّخ ف ٟغب ٌت ِ ظبد٠ك اٌذ ىُٚ ،أٔ ىش
ً.6
آخش ٚاٛدٖ ثً ٌٍلٍجخٚ ،اٌشٛ١م أ٠ؼب
هبادئ حكوت األحكام:
ل جً اٌ خٛع ف٘ ٟزا اٌج ذش ٍ ٠ضَ ر وش ث وغ
اٌّجبدا اٌّخزٍف هٍٙ١ب ف٘ ٟزا اإلؿبس:
 .1رجؼيخ األحكبو نهًصبنح:
ص ّخ ٔضام ف٘ ٟزٖ اٌّ غأٌخٚ ،لٛا ِٗ ً٘٘ ٛ
ٌٍذ ىُ ا ٌٛالو ،ٟثم ـن إٌ لش

هٓ دٌ،ٍٗ ١

ِ ظٍذخ لذّ ٠خ وبْ لذ ا وً اٌ شبسم دى ّٗ ه ٍی
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أعبعٙب أَ ال؟ ٕ٘ٚب صالصخ ألٛاي:
ٌّٙةةب :إٔىةةبس اٌزجو١ةةخ ،ر٘ةةت إٌ١ةةٗ
أٚ
األشبهشح.7
صبٔٙ ١ب :اٌزجو ١خ فِ ٟزوٍّك اٌذ ىُ ،ر ٘ت
إٌ ٗ١اٌّوزضٌخ ِٚشٛٙس اٌش١وخ.8
صبٌض ٙب :اٌزجو ١خ ف ٟاٌج وً ،أ ٚاٌزجو ١خ
ف ٟاٌجّ ٍخ ،إِّ ب ف ٟاٌّزوٍّك أ ٚف ٟاٌج وً،
٘ٚزا ِٕغٛة إٌی ا٢خٔٛذ اٌخشاعبٔ.9ٟ
٘زا ف ٟاألد ىبَ اٌزىٍ١ف ١خ ،أِّ ب األد ىبَ
ر فك اإلِبِ ١خ ه ٍی رجو١ز ٙب
اٌ ٛػو١خ ف مذ اّ
ّمٙب.10
ٌٍّظبٌخ ف ٟاوٍٙب ،ال فِ ٟزوٍ
ً ه ٍی طو١ذ
ُش دذ ِ غأٌخ اٌزجو ١خ أ ٠ؼب
 ٚلذ ؿ
اٌذىُ اٌلب٘شٞ

ة  ٛ٘ٚاٌذىُ اٌز٠ ٞؤخز فٟ

ْ األشبهشح ٚاٌّوزضٌخ
ة هٍی أّ
ِٛػٛهٗ اٌشهّ
ّسٚا دى ّب
ٌُ ٠ز ظٛ
ً ث ٙزا اال عُ  ٠ٚمن ِ مبثالً
ٌٍذىُ اٌٛالو.ٟ
ّي و غبلش فم ٙبء اإلِبِ ١خ ٠شی
ٚاٌ ش١ٙذ األٚ
ْ ٌألد ىبَ ِ ظبٌخ ِٚفب عذٚ ،اٌ شش٠وخ ِوّ
ٍ ٍخ
أّ
ّ األ طٍٙ ٌ ٟزٖ
ْ اٌّ ذً
ثلب ٠خ ٚ ،وبْ ٠شی أّ
ّٔب ٘ ٛف ٟهٍُ اٌىالَ٠ ،مٛيٌّ« :ب
اٌّغأٌخ إّ
ْ أف وبي هللا ر وبٌی ِوّ
ٍ ٍخ
ص جذ ف ٟه ٍُ اٌ ىالَ أّ
ً،
ْ اٌ لشع  ٠غزذ ً١و ٗٔ ٛلج ١ذب
ثبألغشاعٚ ،أّ
ٚأّٔٗ  ٠غزذ ً١هٛدٖ إٌ  ٗ١ر وبٌی ،فض جذ وٗٔ ٛ
ٌ لشع  ٠وٛد إ ٌی اٌّىٍّفٚ .ر ٌه اٌ لشع :إِّ ب
ا ٍت ٔ فن إ ٌی اٌّىٍّف أ ٚد فن

ػشس ه ٕٗ،
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ٚوال٘ ّب لذ  ٕ٠غجبْ إ ٌی ا ٌذٔ١ب  ٚلذ  ٕ٠غجبْ
إٌی ا٢خشح .فبألدىبَ اٌششه١خ ال رخٍ ٛهٓ ٘زٖ
األسثوخ».11
ً ف ِٛ ٟػن آ خش« :اٌ ششم ِوًٍّ
 ٠ٚمٛي أ ٠ؼب
ِب فِ ٟذً اٌؼشٚسح ،أِ ٚذً
ّ
ثبٌّظبٌخ ،ف ٟٙإّ
اٌذب اخ ،أ ٚاٌزز ّخ ،أ ِ ٚغزلٕی هٕ ٙب إِّ ب
ِب كٛٙس اهزجبس٘ب».12
ٌم١بَ غ١ش٘ب ِمبِٙب ٚإّ
 .2سججيخ دنيم ايجبد انًصهحخ:
ْ ا ٌذٌ ً١ا ٌز ٠ ٞغزٕذ إٌ  ٗ١اٌفم ً٘ ٗ١
إّ
 ٠غبُ٘ ف ٟإ ٠جبد اٌّ ظٍذخ ف ٟاٌذ ىُ أَ ال؟
ٚاٌ ىالَ ٠ذٚس ٘ ٕب دٛي اٌّ ظٍذخ ث وذ اٌذ ىُ ال
لجٍٗٚ .ف ٗ١ألٛاي أسثوخ:
ْ  ٚاٛد
أٙ ٌٚبِ :ب ر وشٖ األ شبهشح ِٓ أّ
ا ٌذٌ ً١ه ٍی اٌذ ىُ ٘ ٛثٕف غٗ عجت  ٚاٛد
ّك اٌذىُ.13
اٌّظٍذخ فِ ٟزوٍ
ْ ا ٌذًٌ١
صبٔٙ ١بِ :ب ر وشٖ اٌّوزض ٌخ ِٓ أّ
فِٛ ٟاسد ِخبٌفخ اٌذٌِ ً١ن اٌذىُ اٌٛالو،ٟ
ّك اٌذىُ.14
عجت اٌّظٍذخ فِ ٟزوٍ
ْ
صبٌض ٙب :عجج١خ اٌّ ظٍذخ اٌ غٍٛو١خ  ٛ٘ ٚأّ
اٌّ ظٍذخ ف ٟار جبم ا ٌذٌ ٚ ً١عٍٛوٗ ال فٟ
ّمٗ ِ ٛ٘ٚب لبي ثٗ اٌش١خ األهلُ.15
ِزوٍ
ساثو ٙب :اٌـش ٠مخ اٌّذ ؼخ ٚ ،رزٍخّض

ْ
ثأّ

ً إل ٠جبد
 ٚاٛد ا ٌذٌ ً١ه ٍی اٌذ ىُ ٌ١ظ عججب
اٌّ ظٍذخ ،إر اٌّ ظٍذخ ف ٟاألد ىبَ اٌٛالو ١خ
فمؾِ ٛ٘ٚ .16ب ر٘ت إٌِ ٗ١شٛٙس اإلِبِ١خٚ ،ثٗ

118

زجب وشعباى  /1432العدد  / 86زسالت التقسيب

لبي اٌش١ٙذ األٚي.
 ٌٚىٓ  ٠مٛي ف ِ ٟغأٌخ اٌ ٕزس« :األف وبي ٌ ٙب
 ٚاٚ ٖٛاهز جبساد ر من هٍٙ ١ب ،ألاٍ ٙب ر ىْٛ
ِ ٛطٛفخ ثبألد ىبَ اٌخّ غخ .فى ١ف ابص أ مالة
أ دذ٘ب إ ٌی ا ٢خش؟ ٚاٌ ٕزس لب ٌت؛ ألّٔٗ ٠ج وً
ً ٚ ...لذ ه ٍُ
ًٚ ،اٌ ٕذة ٚاا جب
اٌّ ىش ٖٚدشا ِب
ً ربث وخ ٌٍّ ظٍذخ ،ف ّٓ أ ٓ٠
ْ اٌ غجج١خ أ ٠ؼب
أّ
ٔشأد ٘زٖ اٌّظبٌخ ثغجت إٌزس؟!.17
صُ ٠ج ١ت ه ٍی ٘زا اإل شىبي ثم جٛي ٔٛم ِٓ
اٌ غجج١خ ٌف وً اٌ ٕزس ،ف ١مٛي« :أّٔٗ ٌ١ظ ِٓ
اٌّّز ٕن أْ رٕ شأ

ف ٟاٌ ٕذة ث غجت اٌ ٕزس

ِظٍذخ ٠غب ٞٚفٙ١ب اٌٛاٛة».18
 ٠ٚؼ١ف لبلالًٚ« :ال  ٠جت هٍٕ ١ب ث ١بْ ر ٍه
ْ
اٌّ ظٍذخ ه ٍی اٌزف ظ ً١ألّٔب ٌ ّب هٍّ ٕب أّ
ْ اإل٠جةةبة ٠زجةةن
إٌةةزس ِٛاةةتٚ ،هٍّٕةةب أّ
خظ ٛط١بد اٌّ ظبٌخ ،هٍّ ٕب ٘ ٕب رذمّك خظ ٛط١خ
ِظٍذخ اٌٛاٛة».19
ْ اٌ غجج١خ اٌ ز٠ ٟـشد ٙب اٌ ش١ٙذ
ٚال ٠خ فی أّ
٘ ٕب رخز ٍف هّّب ٠ـشد ٙب األ شبهشح ٚاٌّوزض ٌخ،
ةزٕذ إٌ ٙ١ةب
ة٠ ٟغة
ةخ اٌزة
ٌألدٌة
ةؤالء
ةجج١خ ٘ة
فغة
ّ
اٌفم  ٗ١ف ٟا عزٕجبؽ أد ىبَ هللا ر وبٌی ٌٚ ،ىٓ
عجج١خ إٌزس ٘ ٛثوذ إلبِخ اٌذٌ ً١هٍی ٚاٛة
اٌ ٛفبء

ثٗٚ ،اٌ ٕبرس ال

اٌجذ٠ذ ٌٍّٕزٚس دىُ هللا.

ً اٌذ ىُ
٠شی أ ثذا
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ْ اٌٛا ات
ٕ ٘ٚبن اٛاة آ خش ٌٍّ غأٌخ  ٛ٘ ٚأّ
ث وذ اٌ ٕزس

٘ ٛه ٕٛاْ اٌ ٛفبء ثبٌ ٕزس ،ال

هٕٛاْ إٌّزٚس ،فال أمالة ف ٟدىُ إٌّزٚس.
 .3انزخغئخ ٔانزصٕيت:
 ِٓ ٚاٌّ غبلً اٌ ز ٟشلٍذ ا٘ز ّبَ اٌفم ٙبء،
ث وذ اٌ غجج١خ ٚاٌـش٠م ١خ ٘ ِ ٟغأٌخ اٌزخـ ئخ
ٚاٌز ظ٠ٛتٍِٚ ،خّظٗ ً٘ :اٌف ز ٜٛاٌ ز ٠ ٟظذس٘ب
اٌّجز ٙذ ه ٍی أ عبط دٌ ِ ً١وز جش

ً
٘ ٟدز ّب

ٔ ٙب ِخبٌ فخ ٌٍٛا لن؟
طذ١ذخ ،أَ ِٓ اٌّّ ىٓ أّ
صالصخ ألٛاي:
أٙ ٌٚب :اٌز ظ٠ٛت األ شوش ِٓ ،ٞأّٔٗ ال  ٚاٛد
األدٌخ.20
ٌذىُ ٚساء األدىبَ اٌّأخٛرح ِٓ
ّ
صبٔٙ ١ب :اٌز ظ٠ٛت اٌّوزض ٌ ِٓ ،ٟأّٔٗ إرا
ةال
ةی خة
ةبَ هٍة
ةش ٠مة
ةً ِوزجة
ةبَ دٌ١ة
لة

ةُ
اٌذىة

ةُ
ة ٟاٌذىة
ةخ فة
ةٍذخ غبٌجة
ةذ ِظة
ةٛالو ٟفزٛاة
اٌة
اٌ ّأخٛر ِٓ ا ٌذٌ ،ً١ثذ ١ش رج وش ه ٍی اوٍ ٙب
ٚفوٍ١زٙبٚ ،هذَ فوٍ١خ اٌذىُ اٌٛالو.21ٟ
ْ األد ىبَ اٌٛالو ١خ
صبٌض ٙب :اٌزخـ ئخ ،ثأّ
ِ شزشوخ ث ٓ١اٌ وبٌُ ٚاٌجب ً٘ٚ ،22إرا رّغّه
اٌّجز ٙذ ف ٟا عزٕجبؽ د ىُ ششه ٟثذٌِ ً١وز جش
ْ اٌذىُ اٌّغزٕذ ثٙزا
ِخبٌف ٌٍٛالن ،فشغُ أّ
ً،
ّسا
ً  ِٚوز
ا ٌذٌ ٠ ً١ى ْٛثبٌٕ غجخ إٌ ِٕ ٗ١جّضا
ّٗ ِخبٌف ٌٍٛالن.
ٌٚىٕ
٠ٚشی فمٙبء االِبِ١خ ثبالرفبق اٌزخـئخ ،ثً
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عجج١خ اٌّ ظٍذخ اٌ غٍٛو١خ ال ٠شٙ ٔٚب

ً.23
رظ٠ٛجب
ّح ف ٟهجبسارٗ ثبٌزخـئخ،
ٚاٌش١ٙذ األٚي ٠ظش
ذد اٌم ؼبح ،إِّ ب ثبٌز شش٠ه
 ٠مٛي ٠ٚ« :جٛص ر وّ
أ ٚثبٌزخ ظ١ض ثّذ ٍخ أٛٔ ٚم ِٓ اٌم ؼبءٌٛ ٚ .
ششؽ ارفبلّ ٙب ف ٟاألدىبَ فف  ٔ ٗ١لش ِٓ ،ػ١ك
ِٛاسد االاز ٙبد ِٓ ٚ ،أّٔٗ أ ٚصك ف ٟاٌذ ىُ،
ْ اٌّظ١ت ٚادذ».24
ٚخظٛطب
ً هٕذٔب ،ألّ
ْ إٌضام فمؾ هٍی طو١ذ اعزٕجبؽ
ٚال ٠خفی أّ
ِةةب فةةِ ٟجةةبي اٌومبلةةذ
اٌذىةةُ اٌشةةشه ،ٟأّ
فبٌجّ١ن ٠م ٌْٛٛثبٌزخـئخ.25
 .4إيكبٌ اخزالف حكًخ األحكبو ثيٍ انششيؼخ
اإلسالييخ ٔانششائغ انسبثمخ:
ةبثمخ
ةشالن اٌغة
ة ٟاٌشة
ةبَ فة
ةخ األدىة
ْ دىّة
إّ
ِزفب ٚرخ

ِن

ِب

فٟ

شش٠وخ اإل عالَ٘ ٚ ،زا

ٔ ّب ٘ ٛثذٌ ً١و ّبي شش٠وخ خبرُ
اٌز فبٚد إّ
األٔج١بء (ص).
 ٚلذ أ شبس اٌ ش١ٙذ إ ٌی ٘زا األ ِش ف ٟثذ ضٗ
ذد اٌضٚابد اٌذالّخ ِٚذذٚد٠زٙب
فِ ٟغأٌخ روّ
ْ ٘زٖ
إ ٌی أس ثن ص ٚابد ف ٟاإل عالَٚ ،ر وش أّ
ٔ ّب
اٌّذذٚد ٠خ ٚإثب دخ أس ثن ص ٚابد إّ

٘ٛ

ً١ٌ ٚ ،ظ و ّب هٍ ٗ١
ِشا هبح ٌ ٍضٚط ٚاٌض ٚاخ ِ وب
ششم ِٛعی (هٍ ٗ١اٌغالَ) غ١ش اٌّذظٛس ِشاهبح
ٌٍش ابي ف مؾٚ ،ال و ّب هٍ  ٗ١ششم ه ١غی (هٍ ٗ١
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اٌ غالَ) اٌّذ ظٛس ثض ٚاخ ٚا دذحفمؾ ِشا هبح
ٌٍٕغبء فمؾ.26
 .5اسرجبط ػبنى انًصبنح ٔانًفبسذ ٔيالكبد
األحكبو ثحكًخ انحكى:
دٛي ا وً األد ىبَ

ْ سأ ٞاٌوذٌ ١خ
روش ٔب أّ
ةبد
ةبط اٌّالوة
ةی أعة
ة َٛهٍة
ةٗ ٠مة
ٔة
اٌشة
ةشه١خ ثأّ

ٚاٌّ ظبٌخ ٚاٌّفب عذ ٌ ،ىٓ اٌ غؤاي ٘ ٕبِ :ب
اٌّمظةةٛد ِةةٓ ٘ةةزٖ اٌّالوةةبد ٚاٌّظةةبٌخ
ٚاٌّفب عذ؟ ً٘ اٌّم ظٛد ِٕ ٙب هٍّخ اٌذ ىُ أَ
دىّخ اٌذىُ؟ فئْ وبْ اٌّمظٛد األٚي فبٌٕغجخ
ث ٓ١اٌذىُ ٚث٘ ٓ١زٖ اٌّالوبد رىِ ْٛزغب٠ٚخ،
ٚإْ وبْ اٌضبٔ ٟفال ٍ٠ضَ ِضً ٘زا اٌزغب.ٞٚ
ّةةش اٌفمٙةةبء دةةٛي ٘ةةزٖ اٌّغةةأٌخ
ٚلةةذ هج
ْ اٌّظبٌخ ٟ٘
ثزوبث١ش ِخزٍفخ ،فجوؼ ُٙسأی أّ
ّدْٛ
ٔ فظ اٌ ّالن ٕ ِٚبؽ اٌذ ىُٚ .27آ خش ٠ ْٚظش
ْ اٌ ّشاد ِٓ اٌّ ظبٌخ
خال ر ٌه إر  ٠مٛي :إّ
ٚاٌّفبعذ ٘ ٛدىّخ اٌذىُ.28
ْ روش٠ف اٌذىّخ
٠ٚؤ٠ذ ٘زا اٌشأ ٞاٌضبٔ ٟأّ
ّٙب اٌذىّخ اٌّمظٛدح ٌٍشبسم.
ثأٔ
٠ٚؤ ٠ذٖ

ِب

ٌ ٛلبسّٔب

ثِ ٓ١ج ٕی رجو ١خ

ةّبء
ةب ٌألعة
ةی رجو١زٙة
ةبٌخ ِٚجٕة
ةبَ ٌٍّظة
األدىة
فبٌٕز١جةةخ اٌزةةٔ ٟذظةةً هٍٙ١ةةب ٘ةة ٟوةةزٌه.
ْ اٌمب هذح األٌ ٚی ِزوّ
ٍ مخ ث وبٌُ
ٚر ٛػ١ذٗ أّ
اٌض جٛدٚ ،اٌمب هذح اٌضبٔ ١خ ِزوّ
ٍ مخ ث وبٌُ
اإلص جبد .أِّ ب ٘ب ربْ اٌمب هذربْ ال رٕـج مبْ
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ة

ْ اٌشبسم ّ٠ىٕٗ
هٍ ی ثوؼٙب اٌجوغ .أ ٞأّ
ة أْ ٠جوً ِٛػٛم اٌذىُ
ألعجبة ٠وٍّٙب ٘ٛ
أو جش أ ٚأ طلش ِٓ دا لشح اٌّ ظبٌخٚ ،اٌفم ٗ١
ثذٚسٖ ّ٠ى ٕٗ إص جبد ِ ٛػٛم اٌذ ىُ ِٓ إ ؿالق
األدٌخ.
ٚهَّٛ
ّ
ْ اٌ ّشاد ِٓ اٌوٍّخ ٘ ٛفٟ
٘زا ف ٟدبي أّ
ً ه ٍی
ِمب ثً اٌذى ّخ ٛ٘ ٚ ،أ ِش ِٕـ جك دل ١مب
اٌّٛػٛمّ٠ٚ ،ىٓ أْ ٠مِ َٛمبِٗ.29
هكاًتهقاصد الشسيعت في الفقه اإلسالهي:
ْ ِمبطةةذ اٌشةةش٠وخ
٠ةةشی اٌشةة١ٙذ األٚي أّ
ةبَ،
ةً األدىة
ة ٟاوة
ةٍ ٟفة
ةٛس األطة
ةخ اٌّذة
ثّضبثة
ٚر مذّٙ٠ب ٚرٕلٙ ّ١ب

فٟ

هبٌُ اٌف مٗ ٚ .لذ

ٚسدد ثؼن ِظـٍذبد ٘ ٟلش٠جخ ِٓ ِظـٍخ ِمبطذ
اٌ شش٠وخ ف ٟوٍ ّبد اٌ ش١ٙذ ٠ .غزذهِ ٟالدلز ٙب
ٚاٌ ٛلٛ

هٍٙ ١ب ِٓ ،لج  :ً١اٌّم ظٛد األ طٍ،ٟ

ةةبٌخ،
ةةشس ،اٌّظة
ةةن اٌؼة
ةةن ٚدفة
ةةت إٌفة
اٍة
اٌؼشٚس٠بد.
ٌٚز ٛػ١خ ِف ِ َٛٙمب طذ اٌ شش٠وخ ِٚمبسٔز ٙب
ّع
ثبٌّ ظـٍذبد األ خشی ٔ ،جذ ِٓ اٌ ؼشٚس ٞاٌز وش
إٌی ثوغ إٌمبؽ:
ْ ا وً
األٔ نیٚ ِٓ :ا ٙخ ٔ لش اٌ ش١ٙذ األٚي أّ
اّ ١ن األد ىبَ ٘ ٛال اً ا ٍت إٌّف وخ أٌ ٚذفن
اٌ ؼشس٘ ٚ .زا إٌ فن أ ٚاٌ ؼشس  ّ٠ىٓ أْ  ٠ىْٛ
ً ٘ ِّ ٛىٓ أْ
ًٚ ،أ ٠ؼب
ً أ ٠ ٚى ْٛأخش٠ ٚب
دٔ٠ ٛ١ب
ً.30
ً رجو١ب
ً أِ ٚمظٛدا
ً أطٍ١ب
٠ىِ ْٛمظٛدا
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ْ
ة١ٙذ األٚي ٠ة
ْ اٌشة
ةذ٠ش ثبٌة
ٚاة
ةشی أّ
ةزوش أّ
اٌّم ظٛد األ طٍ٠ ٟشرجؾ ثذفن اٌ ؼشس ف مؾ.
ِب دفن اٌؼشس اٌّمظٛد ثبألطبٌخ فٛٙ
٠مٛيٚ :أّ
دفق اٌّمبطذ اٌخّغخ.31...
ُّ اٌش١ٙذ هٓ اٌٛعبلً
انثبَيخ :هٕذِب ٠زىٍ
ّٗ ٠مزظش هٍی
اٌزٌٙ ٟب ِمظٛد رجو ،ٟفشغُ أٔ
ةٗ
ٔة
ةق اٌّمبطة
ةبي دفة
ةِ ٟجة
ةذا٘ب فة
إدة
ةذ ،إال أّ
ً
ثبٌزأ ًِ ف ٟعبلش اٌ ٛعبلً ٔ جذ٘ب اّ ١وب
ر شبسن

فٟ

٘زا اٌّ ٕٛاي ٠ ،مٛي« :اٌ ٛعبلً

خ ّظ :أ دذ٘ب أ عجبة رف ١ذ اٌّ ٍه ...اٌضبٔ ١خ:
ّؾ ه ٍی ِ ٍه اٌل ١ش ...اٌضبٌ ضخ:
أ عجبة ر غٍ
أ عجبة رمز ؼٕ ِ ٟن اٌّب ٌه

ِٓ اٌز ظش

فٟ

ِب ٌٗ ...اٌ ٛعٍ١خ اٌشاث وخِ :ب ٘ ٚ ٛطٍخ إ ٌی
د فق اٌّمب طذ اٌخّ غخ  ٟ٘ ٚا ٌٕفظ ٚا ٌذٓ٠
ٚاٌو مً ٚإٌ غت ٚاٌ ّبي اٌ ز٠ ٌُ ٟأد ر شش٠ن
إال ثذفلٙب  ٟ٘ٚاٌؼشٚس٠بد اٌخّظ ...اٌٛعٍ١خ
ً ٌج ٍت إٌّف وخ ٚد فن
اٌخبِ غخِ :ب وبْ ِم٠ ٛب
اٌّف غذحٚ ،ث ٙزٖ اٌّمب طذ ٚاٌ ٛعبلً ر ٕزلُ
وزت اٌفمٗ».32
ّمبد
ْ اٌش١ٙذ ثوذ رمغٌّ ّٗ١زوٍ
انثبنثخ :أّ
ةب
ةشی ِة
ةزاد ٚأخة
ةٛد ثبٌة
ةی اٌّمظة
ةبَ إٌة
األدىة
ّط ه ٍی ث ١بْ ف ؼبلٍٙب،
 ٛ٠طٍٕب إٌٙ ١ب ٠ ،وش
ّ أفؼً وبٔذ
ٔٙب رزفبٚد ثذغت اٌّمبطذ ،فىً
ٚأّ
اٌٛعٍ١خ إٌ ٗ١أفؼً.33
ْ
انشاثؼةةخ :ثوةةذ أْ ٠ظةةش
ّح اٌشةة١ٙذ ثةةأّ
ٌٍ شش٠وخ ه ٍالً ٚغب ٠بد ٟ٘ ٚ ،اٌّ ظبٌخ ٠ ،مَٛ
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ةبَ:
ةخ ألغة
ةی خّغة
ةبٌخ إٌة
ةزٖ اٌّظة
ة٘ ُ١ة
ثزمغة
ّةةخ،
اٌّظةةٍذخ اٌؼةةشٚس٠خ ،اٌّظةةٍذخ اٌذبا١
ٚاٌّ ظٍذخ اٌزّبِ ١خٚ ،اٌّ غزلٕی هٕ ٙب إِّ ب
ةٛس
ةذَ كٙة
ةب ٌوة
ِة
ةب ِمبِٙة
ةبَ غ١ش٘ة
ٌم١ة
ةبٚ ،إّ
اهزجبس٘ب.34
ٌىّٕٗ ف ِٛ ٟػن آ خش ٠مغ ّّٙب إ ٌی صال صخ
أل غبَ :ػشٚس٠خ ٚدبا ١خ ٚرّبِ ١خ٠ ٌُ ٚ ،زوش
ا٢خش.35ٓ٠
ّ دبي ،اٌ غؤاي ٘ ٕبِ :ب ٘ ٟإٌ غجخ
ٚه ٍی وً
ث ٓ١اٌّ ظبٌخ ٚاٌّمب طذ ه ٍی سأ ٞاٌ ش١ٙذ؟
ْ ِشادٖ
ٚاٌ جٛاة :ص ّخ شب٘ذاْ  ٠شٙذاْ ه ٍی أّ
ِّٕٙب ٚادذ ال اصٕ.ٓ١
ْ اٌوٍةةً اٌلبل١ةةخ ٌٍشةةش٠وخ رةةشاد
 .1أّ
ثٍ ذبف اٌّف ِ َٛٙمب طذ اٌ شش٠وخٌّّٚ ،ب وبْ
ْ اٌوًٍ
ة وّب ابءف ٟوالِٗ
ٔلش اٌش١ٙذ
ة أّ
ْ اٌ ّشاد
اٌلبل ١خ ٘ ٔ ٟفظ اٌّ ظبٌخ ،فبّر ؼخ أّ
ِّٕٙب ٚادذ.
ذ دىّخ األدىبَ فة ٟاٍةت
 . 2أٔ
ّٗ ِٓ اٙخ ٠وّ
إٌّف وخ ٚد فن اٌ ؼشس ٚا ٌز٠ ٞشا٘ ّب ثّو ٕی
ّٗ وبْ
اٌّظبٌخ ٚاٌّفبعذ ِٓٚ ،36اٙخ أخشی أٔ
ّ أدىةةبَ اٌفمةةٗ هٍةةی أعةةظ
٠ةةشی رٕلةة ُ١وةةً
ي هٍی ٚدذرّٙب.
اٌّمبطذ٘ٚ .زا اٌّـٍت ٠ذّ
ْ اٌفب ػً اٌّ مذاد ف ِ ٟوشع
إ ػبفخ إ ٌی أّ
رذش٠ش هجبساد اٌش١ٙذ األٚي لذ أشبس إٌی والَ
ْ وزت اٌفمٗ رٕزلُ هٍی أعبط اٍت
اٌش١ٙذ ثأّ
37
ي ه ٍی ِب
إٌّف وخ ٚد فن اٌ ؼشس ِ ٛ٘ ٚ ،ب ٠ذّ

125

هكاًت حكوت األحكام في الفقه التحليلي عٌد الشهيد األول

روشٔبٖ.
ر جخ أَ ال؟
انخبيسخ ً٘ :اٌّمبطذ اٌخّغخ ِشّ
ً ٠شهةةی اٌزشر١ةةت فةةٟ
اٌشةة١ٙذ األٚي اد١بٔةةب
ً
روش ٘بٚ ،أ خشی ٌُ ٠شم ر ٌه .إال أّٔٗ دال ّب
٠زوش اٌو مً صُ إٌ غت ٚاٌ ّبي٠ٚ ،شد ٘ب فٟ
ذَ ا ٌٕفظ ه ٍی ا ٌذِ ٓ٠شح،
آ خش اٌمبل ّخ ٠ٚ ،مّ
ِٚشح أخشی هٍی اٌوىظ.38
تقسين هتعلّق األحكام إلى هقصىد بالراث وبالتبع:
٘ ٛرم غُ١

ِٓ إٌ مبؽ اٌ جذ٠شح ثب ٌزوش
ة١ٙذ ٌّزوّ
ةٓ
ةٛهِ ٓ١ة
ةِٛ ٟػة
ةبَ فة
ةك األدىة
ٍة
اٌشة

ةّبْ:
ةبَ لغة
ةبد األدىة
ةٛيِ« :زوٍمة
وزبث ةٗ٠ ،مة
أ دذّ٘بِ :ب ِ٘ ٛم ظٛد ثب ٌزاد ٛ٘ ٚ ،اٌّز ؼّٓ
ٌٍّظبٌخ ٚاٌّفبعذ فٔ ٟفغٗٚ ،اٌضبِٔ :ٟب ٘ٛ
ٚعٍ١خ ٚؿش٠ك إٌی اٌّظٍذخ ٚاٌّفغذح».39
إال أّٔٗ ٠مغُّ اٌ ٛعبلً إ ٌی خّ غخ أل غبَ
ّح ،لةةبي« :األٚيِ :ةةب اازّوةةذ األِةةخ
ِةةش
هٍیرذش ...ّٗ ٠اٌ ضبِٔ :ٟب اازّ وذ األ ِخ ه ٍی
هذَ ِٕ وٗ ...اٌضب ٌش:

ِب اخز ٍف ف ...ٗ١

اٌشاثنِ :بوبٔذ اٌٛعٍ١خ فِ ٗ١جبدخ ثبٌٕغجخ
ً ثبٌٕ غجخ إ ٌی
إ ٌی أ دذ اٌّز وبؿ ٓ١دشا ِب
ا٢خش ...اٌخبِظ :اٌٛعٍ١خ إٌی اٌّوظ١خ دشاَ
وبٌّزٛعًّ إٌ.40»ٗ١
ّحأ خشی٠ ،مغّّٙب إ ٌی صال صخ أل غبَ ،لبي:
ِٚش
ّي :لغةةُ اازّوةةذ االُِةةخ هٍةةی ِٕوةةٗ...
«األٚ
اٌ ضبِٔ :ٟب اازّ وذ االُِخ ه ٍی هذَ ِٕ وٗ...
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اٌضبٌشِ :ب ف ٗ١خال ».41
ْ اطةةـالح (ٚعةةٍ١خ) ألةةشة إٌةةی
٘ةةزا ٚأّ
(رس ٠وخ)ٚ .اٌزس ٠وخ ٘ ٟاٌ ٛعٍ١خ اٌ ز ٟر ٛطً
إٌةةی اٌٛااةةت أ ٚاٌذةةشاَ أ ٚاٌّغةةزذت أٚ
اٌّ ىش ٖٚأ ٚاٌّ جبحٚ .ه ٍی

ػٛء

ُغِّّذ
٘زا ل

األدىبَ إٌی خّغخ ألغبَ.
تقسين األحكام إلى هعاهالث وعباداث على أساس الحكوت األهن:
لغُّ اٌفمٙبء األدىبَ إٌی لغّ :ٓ١اٌوجبداد
ّض ثّٕٙ١ب ٌ٘ ٛض َٚأ ٚهذَ
ٚاٌّوبِالدِ ،ب ١ّ٠
ٌض َٚلظذ اٌمشثخ٘ٚ .42زا اٌّالن اٌز٠ ٟزّب٠ض
ه ٍی أعب عٗ

٘زاْ اٌم غّبْ

ً
ٌ١ظ إال ِو ١بسا

ًِٚ ،زوّ
ً ثبالِز ضبيٚ ،ال  ٕ٠لش
ٍ مب
ً طشفب
فم١ ٙب
إ ٌی ٚا لن اٌز فبٚد

ث ٓ١د ىُ ه جبدٚ ٞآ خش

ِوبٍِٚ ،ٟال اٌزّ١١ض ثٛٔ ٓ١م اٌّالن ٚدىّزٗ.
ٌ ىٓ اٌ ش١ٙذ األٚي ف ِ ٟوشع ث ١بْ ِو ١بس
اٌز ّب٠ض ث٘ ٓ١ز ٓ٠اٌذى ّ ٕ٠ ٓ١لش إ ٌی دم ١مخ
ّ د ىُٚ ،ال ٠ىز ف ٟف ٟاٌزّ١ ١ض
ِ ٚالن ٚدى ّخ وً
ّ د ىُ  ّ٠ىٓ
ْ ٌ ىً
ه ٍی اٌّ شٛٙس .ف ٠ ٛٙوز مذ أّ
43
أْ ٠ى ٌٗ ْٛأغشاع ِزوذدح دٔ٠ٛ١خ ٚأخش٠ٚخ .
ّ ِ ٕٗ
ّ د ىُ ششه ٠ ٟى ْٛاٌ لشع األ ُ٘
ٚهٍ  ٗ١ف ىً
ةشس
ةن ػة
ةخ أ ٚدفة
ةت ِٕفوة
ةٛاء ٌجٍة
ةذٔ١ب ،عة
اٌة
دٔ  ٠ ،ٞٛ١غّی ِوبِ ٍخٚ ،إرا وبْ اٌ لشع األ ُ٘
ِ ٕٗ ا ٢خشح ،إ ِب ٌج ٍت إٌ فن أٌ ٚذفن اٌ ؼشس
فٙ١ب٠ ،غّی هجبدح.44
ّق فٟ
ٚاٌ ش١ٙذ األٚي ف٘ ٟزا اٌّو ١بس ال  ٠فش

هكاًت حكوت األحكام في الفقه التحليلي عٌد الشهيد األول

127

ا ٍت إٌ فن ا ٌذٔ ٞٛ١أ ٚاأل خش ٚ ،ٞٚوزٌه د فن
اٌ ؼشس ا ٌذٔٚ ٞٛ١األ خش ٞٚث ٓ١اٌّم ظٛد األ طٍٟ
ٔ ّب ِشادٖ ِٓ
ٌٍ شبسم ِٚم ظٛدٖ اٌزج وٚ ،ٟإّ
اٌّم ظٛد األ طٍ ٟف ٟا ٍت إٌ فن ِ٘ ٛب ٠ذسن
ثةةبٌذٛاط اٌخّةةظٚ ،فةة ٟدفةةن اٌؼةةشس ثذفةةق
اٌّمبطةةذ اٌخّةةظ :اٌةةذٚ ٓ٠اٌومةةً ٚاٌةةٕفظ
ٚإٌ غت ٚاٌ ّبيِ ٚ .شادٖ ِٓ اٌّم ظٛد اٌزج وٟ
٘ ٛاٌ ٛعبلً اٌ ز ٟر ٛطٍٗ إ ٌی اٌ ّذسن أ ٚإ ٌی
اٌّمظٛد األطٍ.45ٟ
ْ األد ىبَ
 ٚف ٟث ١بْ آ خش ٌٗ  ٠ش١ش إ ٌی أّ
ة
ة أهُ ِٓ اٌزىٍ١فٚ ٟاٌٛػوٟ
اٌششه١خ
ِٕذ ظشح ف ٟأسث وخ أل غبَ :ه جبداد ٚه مٛد
ً
ٚإ٠مب هبد ٚأد ىبَ  ٚف ٟث ١بْ ٘زا اٌذ ظش أ ٠ؼب
اعزخذَ هٕظش اٌلشع ِٓ األدىبَ.46
تقسين الىاجب إلى عيٌي وكفائي على أساس ًىع حكوته:
ّٗ رمغِ ُ١وشِٚ ، ٚو١بس اٌزّ١١ض ثّٕٙ١ب
إٔ
٘ ٛعمٛؽ اٌزىٍ١ف هٓ ا٢خش ٓ٠إرا أری ثٗ شخض
ف ٟاٌٛاات اٌىفبلٚ ،ٟهذَ عمٛؿٗ ف ٟاٌو.ٟٕ١
ٚهٍ  ٗ١فبٌٛا ات اٌى فبل ٟرىٍ ١ف ٚا دذ ه ٍی
ذد
ذدح ثزوّ
اٌجّ١ن ،ثّٕ١ب اٌو ٟٕ١رىبٌ١ف ِزوّ
ّف.47ٓ١
اٌّىٍ
٘ٚةةزا اٌّو١ةةبس ِو١ةةبس فمٙةة ٟفةةِ ٟمةةبَ
ْ ِو١ةةبس
ْ اٌشةة١ٙذ ٠ةةشی أّ
اإلِزضةةبي ،إال أّ
اٌزّ١ ١ض ث٘ ٓ١ز ٓ٠ا ٌٛااج ٠ ٓ١جت أْ ٠زوٍّك
ث وبٌُ اٌ ّالن ٚاٌذى ّخ ٠ .مٛي « :فشع اٌ و:ٓ١
ْ
ششه١زٗ ٌٍذى ّخ ف ٟر ىشاسٖ ،وبٌّىز ٛثخ فبّ

128

زجب وشعباى  /1432العدد  / 86زسالت التقسيب

ِ ظٍذزٙب اٌخ ؼٛم هلل هض ٚاًٚ ...وّ
ٍ ّب ر ىشسد
ِ ب فشع
اٌظالح رىشسد ٘زٖ اٌّظبٌخ اٌذىّ١خ .أّ
اٌىفب ٠خ فبٌلشع إ ثشاص اٌف وً إ ٌی اٌ ٛاٛد،
ٍ هٓ اٌذىّخ وئٔمبر اٌل١ش».48
ِٚب ثوذٖ خبي
 ِٓ ٚاأل ِٛس اٌ شب٘ذح ه ٍی ا٘ز ّبَ اٌ ش١ٙذ
ثزذٍ  ً١اٌّ فب٘ ُ١اٌفم١ ٙخ ه ٍی أ عبط هبٌُ
اٌذى ّخ ،وال ِٗ دٛي اٌى جبلش .فبٌّو ١بس األٚي
ا ٌز٠ ٞـش دٗ ٘زا اٌفم  ٗ١ه ٍی طو١ذ رذذ ٠ذ
ّ ِب رٛهّذ اٌششم
اٌزٔٛة ثبٌىجبلش ٠مٛي « :وً
ً
ّٗ وج ١شح» .49صُ ٛ٠سد ثو ؼب
هٍ  ٗ١ثخظ ٛطٗ فئٔ
آخش ف١مٛي:
ذ.50
ة وً
ّ ِوظ١خ رٛات اٌذّ
ّ اشّ ٠خ رؤرْ ثمٍّخ او زشاس فبهٍ ٙب
ة وً
ثبٌذ.51ٓ٠
ّ  ٠ؼ١ف لبلالً٘ ٚ« :زٖ اٌى جبلش اٌّ وذٚدح
صُ
ّك ثبٌ ؼشٚس٠بد
ّ ً رش ان إ ٌی ِب ٠زوٍ
ه ٕذ اٌزأِ
ةٛط
ةبْ ٚإٌفة
ةٍذخ األد٠ة
ةِ ٟظة
ة٘ ٟة
ةظ اٌزة
اٌخّة
ٚاٌومٛي ٚاألٔغبة ٚاألِٛاي».52
ّ اٌىجبلش إٌی
ف ٛٙثٙزا اٌج١بْ لذ أسان وً
٘زٖ اٌّ ظبٌخ اٌخ ّظ٘ ٚ ،زا  ٠شوش ثب٘زّب ِٗ
ثبٌّمبطذ ف ٟرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ.
تفسيس شسط الحكن على أساس تقيّداث عالن الحكوت:
ْ رف غ١ش ششؽ
٠شی اٌ ش١ٙذ األٚي (سد ّٗ هللا) أّ
ةخ
ةجبد اٌذىّة
ةی ِٕبعة
ً إٌة
ةٛد أ٠ؼ ةب
ةُ ٠وة
اٌذىة
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اٌىبِ ٕخ ٚساء اٌذ ىُ ٠ ،مٛي « :ششؽ اٌذ ىُ ٘ٛ
ّ ِب ا شزًّ ه ٍی دى ّخ رمز ؼ ٟهذ ِٗ ٔ م١غ
وً
دى ّخ اٌ غجتِ ،ن ث مبء د ىُ اٌ غجت وبٌـ ٙبسح
ْ هذَ اٌـ ٙبسح ِن االر ١بْ ثبٌ ظالح
ٌٍ ظالح ،فئّ
ْ ششه١زٙب
٠مز ؼ ٔ ٟم١غ دى ّخ ششه١خ اٌ ظالح؛ ألّ
ٌٍضٛاةٚ ،فوٍٙب ثل١ش ؿٙبسح عجت ف ٟاعزذمبق
اٌومبة».53
ٚث وذ لش٘ ِٓ ْٚزا اٌ ىالَ ٔ ٙغ األ طْٛ١ٌٛ
ه ٕذ رف غ١ش ششؽ اٌ ٛاٛة ٚاٌٛا ات ( ششؽ اٌذ ىُ
 ٚششؽ ِزوٍّك اٌذ ىُ) ِٓ خالي اال عزفبدح ِٓ ل ٛ١د
هبٌُ اٌذىّخ ٚاٌّالن.54
تفسيس شسط السبب على أساس تقيّداث عالن الحكوت:
ً ششؽ اٌ غجت ه ٍی أ عبط
٠ٚفغّش اٌ ش١ٙذ أ ٠ؼب
لٛ١د هبٌُ اٌّالن ٚاٌذىّخ.
«ٚاٌ غجت»

ف ٟوال ِٗ أ دذ أل غبَ األد ىبَ

اٌٛػو١خ.55
ّ  ٚطف
ْ اٌ غجت ٘ ٛوً
 ٚوبْ (سد ّٗ هللا) ٠شی أّ
ً
ي ا ٌذٌ ً١ه ٍی وِ ٗٔ ٛوش فب
كب٘ش ِٕ ؼجؾ دّ
إلص جبد د ىُ

ششه ،ٟثذ ١ش ٍ ٠ضَ

ِٓ  ٚاٛدٖ

اٌ ٛاٛد ِٓ ٚ ،هذ ِٗ اٌ وذَّ٠ٚ ،ز ٕن  ٚاٛد
اٌذ ىُ ثذٚ .ٗٔ ٚرخٍّف اٌذ ىُ ه ٕٗ  ٠ى ْٛإِّ ب
ٌٛاٛد ِبٔن أ ٚفمذ ششؽ.56
ٚاٌغجت

ة وّب ٠شاٖ

ِب ٚطف ثذ١ش ٠ىْٛ
ة إّ
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ً ٌذى ّخ ثبه ضخ ه ٍی
ِ غزٍضِب

ششه١خ اٌذ ىُ

ّت؛ وبٌ ١ذ اٌ ز ٟ٘ ٟعجت ٌٍ ؼّبْٚ ،إِّ ب
اٌّ غج
ً ٌض جٛد اٌذ ىُ اٌ ششهٟ
 ٚلذ ف ١ىِ ْٛمز ؼ١ب
وّٛال١ذ اٌظالح.57
ٚه ٍی وً دبي ،اٌ غجت ِ ضً اٌذ ىُ ٌٗ ،ششؽ.
 ٚابء ف ٟروش ٠ف اٌ ش١ٙذ ٌ ششؽ اٌ غجت أْ لبي:
ّ هذ ِٗ ثذى ّخ اٌ غجت
« ششؽ اٌ غجت ِب  ٠خً
وبٌمذسح هٍی اٌزغٍ ُ١ف ٟطذخ اٌج١ن اٌزٛ٘ ٞ
عجت ص جٛد اٌّ ٍه ٠ٚ ،شزًّ ه ٍی ِ ظٍذخ ٟ٘ ٚ
ّ فخ ه ٍی اٌز غٍُ١
االٔز فبم ثبٌّج١نِ ٟ٘ ٚ ،زٛل
ا ٌزٞ

٘ٛ

ثذٚسٖ ِزٛلّف ه ٍی اٌ مذسح ه ٍی

ّ ثذىّةةخ
اٌزغةةٍ .ُ١إرْ هةةذَ اٌمةةذسح ٠خةةً
اٌّظٍذخ».58
تفسيس هاًع الحكن على أساس تقيّداث عالن الحكوت:
ْ اٌ ش١ٙذ األٚي ف ٟرف غ١شٖ ٌ ّبٔن اٌذ ىُ،
إّ
لذ لبسْ ث ٓ١دى ّخ اٌ ّبٔن ِن دى ّخ اٌذ ىُ،
ٚث غجت أّ٘ ١خ األٌ ٚی ثبٌٕ غجخ إ ٌی األ خشی،
ْ اٌ شبسم لذ ساّخ دى ّخ األ ُ٘
فئّٔٗ ٠وز مذ أّ
ةخ
ةُ (دىّة
ةخ اٌّٙة
ةی دىّة
ةبٔن) هٍة
ةخ اٌّة
(دىّة
اٌذ ىُ) ِٓ ِٕـ ٍك األ ُ٘ صُ اٌّ  ٠ ،ُٙمٛي:
ّ ٚطف كب٘ش ِٕؼجؾ ِغزٍضَ
« ِبٔن اٌذىُ ٘ ٛوً
ٌذىّةةخ ِمزؼةةب٘ب ٔمةة١غ دىةةُ اٌغةةجتِ ،ةةن
ثمبءدىّخ اٌغجتِ ،ضً اٌذ ٓ٠اٌّبٔن ِٓ ٚاٛة
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ْ اٌذى ّخ ف ٟاٌخ ّظ
اٌخ ّظ ف ٟاٌّىب عت ،فئّ
ٔفةةن أ٘ةةً اٌج١ةةذ(م)ٌ ...ىةةٓ اٌٛاةةٛة فةةٟ
ٔ ّب ٘ ٛفِ ٟب ف ؼً ِٓ لٛد اٌ شخض
اٌّىب عت إّ
ّف ٚه١بٌٗٚ ،اٌٛفبء ثبٌذ ٓ٠أُ٘ ِٕٗ...
اٌّىٍ
إرْ فب ٌذٙ ٌ ٓ٠زٖ اٌذى ّخ

ِبٔن

ِٓ  ٚاٛة

اٌخّظ ٚإْ وبٔذ اٌذىّخ ثبل١خ ف ٟاٌخّظ».59
تىجيه هعياز إفساد وعدم إفساد الشسط الفاسد على أساس حكوت العقد:
ِٓ األ ِٛس اٌ ز ّ٠ ٟىٓ ؿشد ٙب ثو ٕٛاْ رذٍ ً١
اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ هٍی أعبط هبٌُ اٌذىّخٛ٘ ،
ث ١بْ ِو ١بس طذخ ٚث ـالْ اٌو مذ ثذٌ ً١اٌ ششؽ
اٌفب عذ .فبٌذى ّخ اٌّـش ٚدخ ف ٟاٌو مٛد ٟ٘
ٚادذح ثِ ٓ١مظٛد ؿشف ٟاٌومذ ِٚمظٛد اٌشبسم
ٚإْ

وبْ ص ّخ ر فبٚد

ف ٟدى ّخ اٌو مذ ه ٕذ

ةذ
ةذٚ ،هٕة
ةشاء اٌومة
ةٛدّ٘ب إاة
ةشفِٚ ٓ١مظة
اٌـة
اٌشبسم ِٚمظٛدٖ إِؼبء ٚرظذ١خ اٌومذ.
ّ دبي ،ف مذ لغُّ اٌ ش١ٙذ األٚي دى ّخ
ٚه ٍی وً
ّ همذ ششؽ
اٌو مذ إ ٌی أ طٍٚ ٟفشه ،ٟفمبي « :وً
ً ِٓ
ِب ٠مز ؼِ ،ٗ١ن و ٗٔ ٛسو ٕب
ف  ٗ١خال
أسوب ٔٗ ،ف  ٛٙثب ؿً ِ ،ضً :ر غٍ ُ١اٌّج ١ن إ ٌی
اٌّ شزشٚ ،ٞا ٌضّٓ إ ٌی اٌ جبلن ،أ ٚاالٔز فبم
ً
ثأ دذّ٘ب ٌٍّٕز مً إٌ ٚ .ٗ١إرا ٌُ  ٠ىٓ سو ٕب
ّٗ ِٓ ِىّالرِٗ ،ضً :ششؽ ٔفٟ
ِٓ أسوبٌٔٗٚ ،ىٕ
ْ ٌض َٚاٌو مٛد
خ ١بس اٌذ ٛ١اْ ،فو ٕذٔب  ٠ظخ
ّ؛ ألّ
٘ ٛاٌّم ظٛد األ طٍٚ ،ٟأِّ ب اٌخ ١بس ف وبسعٛ٘ ٚ ...
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ِمظٛد صبٔ ٞٛال أ.60»ٌٟٚ
ف( ٛٙسدّٗ هللا) ف٘ ٟزا اٌّو١بس ٠فغّش ِمزؼی
اٌومذ ثبٌذىّخ األطٍ١خ ٌٍومذ.
ْ ثذةةش شةةشؽ اٌومةةذ ٚفغةةبدٖ
ٚال ٠خفةةی أّ
ٚإف غبدٖٚ ،ر وبث١ش ِٓ لج ِ :ً١مز ؼی اٌو مذ،
ِ ظٍذخ اٌو مذ ِ ،ظٍذخ اٌّزوب لذ ،ٓ٠لذ ٚسدد
ف ٟوٍ ّبد اٌفم ٙبء اٌّز مذِ ٓ١ه ٍی اٌ ش١ٙذ،
ّ.61ٓ١١
وبٌش١خ اٌـٛعٚ ،ٟاٌّذمك ٚاٌوالِخ اٌذٍ
ْ روج ١ش ِم ظٛد اٌّزوب لذ٠ ٌُ ٓ٠شد فٟ
إال أّ
وٍ ّبر ُٙو ّب ٠ل ٙش ٌٍّزز جن ٚ ،لذ أز شش ٘زا
اٌّ ظـٍخ

ث ٓ١اٌفم ٙبء ث وذ اٌ ش١ٙذ األٚي،

ٚأػذذ هجبساد اٌش١ٙذ ٚأِضٍزٗ رشد ف ٟوٍّبد
ثوغ اٌفمٙبء فِ ٟوشع اٌجذش فِ ٟو١بس إفغبد
ُِٕٙ

ِٓ

ْ
 ٚهذَ إف غبد اٌ ششؽ اٌفب عذٚ ،أّ
أٚسد اٌّظـٍخ ِٓ دٌ ْٚفلخ «ِمظٛد» ُِٕٙٚ .
62
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ِٓ أٚسدٖ وبِالً

ّٕٗ اٌش١ٙذ سدّٗ هللا.
وّب ث١

هصادز البحث:
 .1اثٛاٌمبعةةُ هٍ١ذٚعةةذ ،رجو١ةةخ أ ٚهةةذَ
رجو ١خ االد ىبَ ٌٍّ ظبٌخ ٚاٌّفب عذ اٌٛالو ١خ،
ِجٍخ فمٗ ٚدمٛق ،سلُ  ،6خش٠ف ٘ 1384ة.ػ.
 .2االدغبلِ ،ٟذّذ ثةٓ هٍة ٟثةٓ إثةشاُ٘١
(اثٓ أث ٟاّٛٙس) ،األلـبة اٌفم١ٙخ هٍِ ٝز٘ت
االِبِ ١خ ،رذم ١ك اٌ ش١خ ِذ ّذ اٌذ غ ،ْٛا ششا
اٌغ١ذ ِذّٛد اٌّشهش ،ٟاٌـجوخ األٌٚیِ ،ىزجخ
آ٠خ هللا اٌولّی اٌّشهشة ٟإٌجفة ،ٟلةُ1410 ،
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٘ة.ق.
 .3األٔظبسِ ،ٞشرؼ ،ٝفشالذ األطةٛيٌ ،جٕةخ
ةش
ةن اٌفىة
ةُِ ،جّة
ة١خ األهلة
ةشاس اٌشة
ةك رة
رذم١ة
اإلعالِ ،ٟلُ٘ 1419 ،ة.ق.
ةخ
ةٛي اٌوبِة
ة ،ٟاألطة
ةذ رمة
ةِ ،ُ١ذّة
 .4اٌذىة
ٌٍف مٗ اٌّ مبسْ ،اٌـج وخ اٌضبٔ ١خِ ،ؤع غخ آي
اٌج١ذ (هٍ ُٙ١اٌغالَ) ٌٍـجبهخ ٚإٌشش1979 ،
َ.
 .5اٌذٍ( ٟاٌوالِخ) ،اّبي اٌذ ٓ٠اٌذغٓ ثٓ
 ٛ٠عف ثٓ ه ٍ ٟثٓ اٌّـ ٙش ،رزوشح اٌفم ٙبء
ةبء
ة٠ٛخ الد١ة
ةخ اٌشػة
ةٛساد اٌّىزجة
(ؽ.ق)ِٕ ،شة
ا٢صبس اٌجوفش٠خ.
 .6اٌخشاعبِٔ ،ٟذّذ وبكُ ،وفب٠خ األطةٛي،
رذم ١ك ِؤع غخ آي اٌج ١ذ ه ٍ ُٙ١اٌ غالَ الد ١بء
اٌزشاس.
 .7اٌخٛل ،ٟاثٛاٌمبعُ ،أاٛد اٌزمش٠ةشاد،
اٌـجوخ اٌضبٔ١خِ ،ؤعغخ اٌّـجٛهبد اٌذ١ٕ٠خ،
لُ٘ 1410 ،ة.ق.
 .8د٠ت اٌجلبِ ،ظـف ،ٝاصش االدٌخ اٌّخزٍف
فٙ ١ب ف ٟاٌف مٗ اال عالِ ،ٟاٌـج وخ اٌضبٌ ضخ،
داس اٌو ٍ َٛاالٔ غبٔ١خ ،داس اٌم ٍُ ،دِ شك،
٘ 1413ة.ق.
 .9اٌغٛ١س ٞاٌذٍ ،ٟاٌفبػةً اٌّمةذاد ثةٓ
ةز٘ت
ةی ِة
ةخ هٍة
ةذ اٌفم١ٙة
ةذ اٌمٛاهة
ةذهللأ ،ؼة
هجة
االِبِ ١خ ،رذم ١ك ه جذاٌٍـ١ف و٘ٛىّشِ ،ٞىز جخ

134

زجب وشعباى  /1432العدد  / 86زسالت التقسيب

آ٠خهللا اٌولّی اٌّشهش ،ٟلُ٘ 1403 ،ة.ق.
 .10اٌش١ٙذ اٌظذسِ ،ذّذ ثةبلش ،دسٚط فةٟ
ه ٍُ األ طٛي ،اٌـج وخ اٌضبٔ ١خ ،داس اٌى زبة
اٌٍجٕةةبِٔ ،ٟىزجةةخ اٌّذسعةةخ ث١ةةشٚد1406 ،
٘ة.ق.
 .11اٌىشو( ٟاٌّذمةك اٌضةبٔ ،)ٟهٍة ٟثةٓ
دغ ،ٓ١ابِن اٌّمبطذ ف ٟششح اٌمٛاهذ ،رذم١ك
ِؤعغخ آي اٌج١ذ هٍ ُٙ١اٌغالَ الد١بء اٌزشاس،
ةُٙ١
ةذ (هٍة
ةخ آي اٌج١ة
ةیِ ،ؤعغة
ةخ االٌٚة
اٌـجوة
اٌغالَ) الد١بء اٌزشاس ،لُ٘ 1408 ،ة.ق.
 .12اٌّلفةةشِ ،ذّةةذ سػةةب ،أطةةٛي اٌفمةةٗ،
ةخ
ةبساد ِٕلّة
ةض أزشة
ةخِ ،شوة
ةخ اٌشاثوة
اٌـجوة
اإلهالَ اإلعةالِ ٟاٌذةٛصح اٌوٍّ١ةخ لةُ1370 ،
٘ة.ػ.
ِ .13ىةةبسَٔ ،بطةةش ،اٌمٛاهةةذ اٌفم١ٙةةخ،
اٌـجوةةخ اٌضبٌضةةخِ ،ذسعةةخ االِةةبَ أِ١ةةش
اٌّؤِٕ٘ 1411 ،ٓ١ة.ق.
 .14اٌّى ٟاٌوبٍِ( ٟاٌشة١ٙذ االٚي) ،أثةٟ
ه جذهللا ِذ ّذ ،اٌمٛا هذ ٚاٌفٛا لذ

ف ٟاٌف مٗ

ٚاالطٛي ٚاٌوشث١خ ،رذم١ك هجذاٌٙبد ٞاٌذى،ُ١
ِٕشٛساد ِىزجخ اٌّف١ذ ة لُ ا٠شاْ.
ْ اٌ ش١ٙذ األٚي
 ٚف ٟاٌخ زبَ ٔش وض ه ٍی أّ
أه ـی ٌٍّمب طذ ٚدى ّخ األد ىبَ دٚس ٘ب اٌ ظذ١خ
ٚأْ اٌةةذٚس اٌظةةذ١خ ٌٙةةب ٘ةة ٛفةة ٟاٌفمةةٗ
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اٌزذٍ ٍٟ ١ال اٌف مٗ اال عزٕجبؿ ٟوٕ٠ ٟز  ٟٙإ ٌی
اٌفمٗ اٌّمبطذ.ٞ
ْ ٌٙزا اٌذٚس اٌظذ١خ فٛالذ ٔلش٠خ فىبْ
ٚأّ
ةش
ةشه١خ طة
ةبَ اٌشة
ةشی األدىة
ةٓ ٠ة
ةِ ٓ١ة
ةشق ثة
فة
اٌز ىبٌ١ف ِٓ اٌ ٌّٛی إ ٌی اٌو جذ و٠ ٟض ١جٗ
هٕذ اؿبهزٙب ٠ٚوبلجٗ هٕذ هظ١بٔٙب.
ِٓ ٚ

٠شی أْ األد ىبَ وٍ ٙب او ٍذ ٌّ ظبٌخ

اٌوجذ ٚأْ إؿبهزٙب ٛ٠طً اٌوجذ إٌی اٌّظبٌخ
إ ػبفخ ه ٍی اٌ ضٛاة األ خشٚ ٞٚه ظ١بٔٙب  ٛ٠طٍٗ
إٌی اٌّفبعذ ٚإػبفخ هٍی اٌوزبة األخش.ٞٚ
الهىاهش:
 -1ػ هی

سجيم انً ثبل سا جغ :آ يخ هللا گهپبي گبَي،

جبيغ

انًسبئم ،ج  ،1ص 106؛ نغف هللا انصبفي ،يجًٕػخ انشسةبئم،
ج  ،1ص 224؛ انًحًذي انشيشةٓشي ،ييةضاٌ انحكًةخ ،ج ،1ص
.132
 -2يح ًذ ر مي انح كيى ،األ صٕل انؼب يخ نهف مّ انً مبسٌ ،ص
.310
 -3ساجغ :انشبعجي ،االػزصبو ،ج  ،2انجبة انثبيٍ ،ص 373
– 409؛ ْٔجخ انضحيهي ،أصٕل انفمّ اإلساليي ،ج  ،2ص – 752
757؛ يصغفی ديت انجغب ،أثش األدنخ انًخزهف فيٓب ،ص – 28
.53
 -4اثٕانمبسى انخٕئي ،كزبة انغٓبسح ،ج  ،9ص 220؛ َبصش
يكبسو ،انمٕاػذ انفمٓيخ ،ج  ،1ص .197
َ -5بصش يكبسو ،انمٕاػذ انفمٓيخ ،ج  ،1ص 197؛ ٔيحًذ حسيٍ
األصفٓبَي ،حبشيخ انًكبست ،ج  ،4ص .169
َ -6بصش يكبسو انشيشاصي ،انمٕاػذ انفمٓيخ ،ج  ،1ص .50
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 -7اثٍ حضو ،اإلحكبو في أصٕل األحكبو ،ج  ،8ص  ،566حمي،
رفسيش حمي ،ج  ،14ص 223؛ انشاصي ،رفسيش انةشاصي ،ج ،14
ص .328
 -8في يمبثم انمٕل انثبنث.
 -9اآلخَٕذ انخشاسبَي ،كفبيخ األصٕل ،ص 308؛ يحًذ سةشٔس
انجٓسةةٕدي ،يصةةجب

األصةةٕل ،ج  ،2ص 438؛ يحًةةذ ػهةةي

انكبظًي ،فٕائذ األصٕل ،ج ،3ص 58؛ أثٕانمبسى ػهيذٔسةذ،
فمّ ٔ يصهحذ ،ص .161
 -10اثٕانمب سى ػهيذٔ سذ ،رجؼ يذ يب ػذو رجؼ يذ اح كبو اص
يصبنح ٔيفبسذ ٔالؼي ،يجهخ فمّ ٔ حمٕق ،شًبسح  ،6پبييض
.84
 -11انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص  ،33لبػذح .4
 -12انًصذس انسبثك ،ص  ،218لبػذح .64
 -13اثٕانمبسى انخٕئي ،أجٕد انزمشيشاد ،ج  ،2ص .67
 -14انًصذس َفسّ.
 -15انشيخ االَصبسي ،فشائذ األصٕل ،ج  ،1ص .112
 -16آلب ضيبء انؼشاليَٓ ،بيخ األفكبس ،ج  ،2ص 18؛ ثٓبء
ا نذيٍ انحج زي انجشٔ جشدي ،حب شيخ ػ هی كفب يخ األ صٕل
(رمشيشاد دسط آيخ هللا حسيٍ ثشٔجشدي) ،ج ،2ص .52
 -17انشةةٓيذ األٔل ،انمٕاػةةذ ٔانفٕائةةذ ،ج  ،2ص ،211
انمبػذح .223
 -18انًصذس انسبثك ،ص .212
 -19انًصذس َفسّ.
 -20انغضانةةي ،انةةذس انًسزصةةفی ،ص 358 ٔ 58؛ انفخةةش
انشاصي ،انًحصٕل ،ج  ،6ص .33
 -21ػهةةي انضةةٕيحي ،آساءانًؼزضنةةخ األصةةٕنيخ ،ص 595؛
ةذ ،ص 39؛
ةبد ٔانزمهية
ةبة االجزٓة
ةٕئي ،كزة
ةى انخة
اثٕانمبسة
ٔأجٕد انزمشيشاد ،ج  ،2ص .67
 -22آلب ضةيبء انؼشالةيَٓ ،بيةخ االفكةبس ،ج  ،4ص 231؛
يحًذ ػهي انكةبظًي ،فٕائةذ األصةٕل ،ج  ،1ص 349؛ جؼفةش
انسجحبَي ،رٓزيت األصٕل ،ج  ،2ص .103
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 -23يحًةةذ ػهةةي انكةةبظًي ،فٕائةةذ األصةةٕل ،ج  ،3ص 96؛
أثٕانمبسى انخٕئي ،أجٕد انزمشيشاد ،ج  ،2ص .67
 -24انشٓيذ األٔل ،انذسٔط ،ج  ،2ص .67
 -25اآلخَٕذ انخشاسبَي ،كفبيخاألصٕل ،ص ٔ 468لبل :ارفمذ
انكهًخ ػهی انزخغئخ في انؼمهيبد ٔاخزهفذ في انششػيبد.
 -26انشةةٓيذ األٔل ،انمٕاػةةذ ٔانفٕائةةذ ،ج  ،2ص ،128
انمبػذِ .191
 -27يحًذسضةةب انًظفةةش ،أصةةٕل انفمةةّ ،ج  ،1ص  :219اٌ
ي صبنح األح كبو ان ششػيخ انًٕنٕ يخ ان زي ْي َف سٓب يال كبد
أحكبو انشبسع ال رُذسج رحذ ضبثظ َحٍ َذسكّ.
 -28ػهي انغةشٔي انزجشيةضي ،كزةبة انغٓةبسح ،ج  ،3ص 486؛
يحًذ ػهي انكبظًي ،فٕائذ األصٕل ،ج  ،4ص .284
 -29يحًذ حسيٍ انججُةٕسدي ،انمٕاػةذ انفمٓيةخ ،ج  ،3ص
ٔ :184انضبثظ في انفشق ثيٍ يب ْٕ ػهخ انحكى ٔثةيٍ يةب
َّ يسكش ،فيصح أٌ يمٕل:
ْٕ حكًزّ ْٕ أٌ انؼهخ ال ركٌٕ الّ
ال ر ششة انً سكشٔ .أ يب في ًب إرا ال يً كٍ ر نك كمٕنّ ػه يّ
انسالو :يجت ػهی انًغهمخ انًذخٕنخ أٌ رؼزذ ثثالثخ ألشاء
ن ؼذو رذاخم انً يبِ ٔا خزالط االَ سبة .ف ٕٓ يٍ لج يم حك ًخ
َ ٓب ػمي ًخٔال
انح كىٔ ،ال ا عشاد ف يّ ،ك ًب أ َّ نٕ ػهً ُب أّ
رحجم فًغ رنك يجت ػهيٓب أٌ رؼزذ.
 -30انشٓيذ األٔل ،انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص  ،35لبػذح
.6
 -31انًصذس انسبثك.
 -32انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص  ،36لبػذح .7
 -33انًصذس انسبثك ،ص  ،60لبػذح .30
 -34انًصذس َفسّ ،ص ،218

لبػذح .64

 -35انًصذس َفسّ ،ج  ،2ص  ،138لبػذح .200
 -36انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،33لبػذح .4
ةخ ،ص ،7
ةذ انفمٓية
ةذ انمٕاػة
ةيٕسيَ ،ضة
ةذاد انسة
 -37انًمة
انمبػذح انثبَيخ.
 -38اَظش انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص .226 ،38
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 -39انًصذس انسبثك ،ص  ،60لبػذح ٔ 30ساجغ أيضب :ج  ،2ص
 ،81لبػذح .174
 -40انًصذس َفسّ ،ج ،1

ص  ،60لبػذح .30

 -41انًصذس َفسّ ،ج  ،2ص  ،81لبػذح .174
 -42انٕحيةةذ انجٓجٓةةبَي ،حبشةةيخ ػهةةی يجًةةغ انفبئةةذح
ٔانجشْبٌ ،ص .37
 -43انشٓيذ األٔل ،انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص  ،33لبػذح
.4
 -44انًصذس انسبثك ،ج  ،1ص  ،35لبػذح  ٔ 6ص  ،34لبػةذح
.5
 -45انًصذس َفسّ ،ص  ،34لبػذح .5
 -46انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،30لبػذح .2
 -47يحًذ سضب انًظفش ،أصٕل انفمّ ،ج  ،1ص .85
 -48انشٓيذ األٔل ،انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،2ص .33
 -49انًصذس انسبثك ،ج  ،1ص  ،224لبػذح .68
 -50انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص .225
 -51انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص .226
 -52انًصذس َفسّ.
 -53انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،64لبػذح .34
 -54انشٓيذ انصذس ،دسٔط في ػهى األصٕل ،ج  ،2ص .223
 -55انمٕاػذ ٔانفٕائذ ،ج  ،1ص  ،39لبػذح .8
 -56انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،39لبػذح .9
 -57انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،40لبػذح .10
 -58انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،64لبػذح .33
 -59انًصذس َفسّ ،ج  ،1ص  ،67لبػذح .37
 -60انًصذس َفسّ ،ج  ،2ص  ،242لبػذح .242
 -61انشةةيخ انغٕسةةي ،انًجسةةٕط ،ج  ،2ص 149؛ انًحمةةك
انحهي ،ششائغ االسالو ،ج  ،3ص 619؛ انؼاليخ انحهي ،لٕاػذ
االحكبو ،ج  ،2ص .389
 -62يثم :اثٍ أثي جًٕٓس ،األلغبة انفمٓيخ ،ص .114
 -63يثم :انًحمك انكشكي ،جبيغ انًمبصذ ،ج  ،4ص .312

