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چکیذه
ىٍ غ٘بة لبًَى هٌسؼن ٍ ًَضشِ ىٍ وطٍَّبٕ اسالهٖ ،لَايي فمِ هجٌبٕ لؿبٍر ثَىُ اسز ٍ فمْب ٍ لؿبر
ًبگَِٗ اُ هَاػًِ ثِ اٗي لَايي ثَىُاًي وِ ىٍ َّ ويام اُ هٌاّت اسالهٖ ثِ ضَُ٘ ٍ س٘بق هبغٖ سيٍٗي ضيُ
اسز اٗي همبلِ ثِ ثٍَسٖ سَ٘ سيٍٗي لَايي فمِ وِ كبغل اًيٗطِ ٍ دژٍّص فمْٖ فمْب ىٍ هٌاّت اسالهٖ
دَىاهشِ اسز .ىٍ اثشيا ثِ سًَٗف لَايي فمِ ٍ سذس هٌبثى اٗي لَايي اضبٍُ ضيُ اسز ثب سَػِ ثِ ليهز
سأل٘فبر ىٍ هٌاّت اّل سٌز اثشيا سَ٘ سكٍَ آى ىٍ هٌّت كٌفِ٘ ٍ سذس سبَٗ هٌاّت اّل سٌز اُ ػولِ
هبلىٖ ٍ كٌجلٖ ٍ ضبفًٖ دَىاهشِ ٍ آى گبُ ثِ هٌّت اهبهِ٘ هٖ دَىاُٗن ٍ ىٍ َّ ويام اُ اٗي هٌاّت ثِ
سَس٘ت سميم ،سبل٘فبر هَسجف ًوَ هَاّي ضي سذس ؾوي ثٍَسٖ هؼلٔاالكىبم ٍ سبطَ٘ار آى ثَ وطٍَّبٕ
اسالهٖ ٍ يَثٖ ٍ ثٍَسٖ ضَفّبٕ آى ىٍ دبٗبى ًگبّٖ گٌٍا ثِ لَايي كبون ثَ وطٍَّبٕ اسالهٖ ىٍ ُهبى
كبوو٘ز يظوبًٖ ٍ دس اُ اسشمالل هَاّ٘ن ىاضز ٍ سػٌ٘فبر ػيٗي ٍا ىٍ اٗي ُهٌِ٘ ،كشٖ االهىبى ثِ ّوَاُ
ضَف هوشػَٕ اُ وشبة هِثٍَ هًَفٖ هًٖوبئ٘ن.
کلیذ واژه :لَايي فمِ ،هٌاّت اسالهٖ ،هؼلٔ االكىبم ،هٌاّت اّل سٌز ،هٌّت اهبهِ٘
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سَػِ ٍٗژُ إ ًوَىُ اًي ٍ ثب سَػِ ثِ سًيى هٌاّت هوشلف اسالهٖ ٍ اهشالف ًهَ ىٍ ضَُّ٘بٕ اسشٌجبـ ٍ ًِ٘
وظَر هسبئل فمْٖ ٍ سٌَو ٍ ىسشِثٌيٕ آًْب يلوبٕ آگبُ ٍ فمْبٕ ثػَ٘ لٍِم سؼو٘ى اٗي فٍَو ٍ هسبئل ُٗبى
ٍ هشفَلِ ٍا كس ًوَىُ سب قبلج٘ي اكىبم غل٘ق ٍا اُ ه٘بى اٗي ىٍٗبٕ ث٘ىَاى هسبئل ػِئٖ ٍاٌّوب ثبضٌي اُ
ّو٘ي ٍٍ آًْب هَاٍى ضجِ٘ ثِ ّن ٍا ثِ ٗىيٗگَ ؾو٘وِ ًوَىُ هَاٍى سطبثِ ٍا ًوَ ًوَىُ ٍ هؼوَو اٗي هَاٍى ٍا
ثب ٍٗسوبًٖ ثِ ًبم لبييُ ثِ ّن ٍغل وَىُاًي ٍ ثيٗي ضىل لَايي فمْٖ اٗؼبى ضيُ اسز.
لٌا الُم اسز وِ ول اٗي هؼوَيِ فبٌٍ اُ سًلك آى ثِ هٌّت هبغٖ هٍَى وٌىبش لَاٍ گَ٘ى ٍ
كمَلياًبى هَى ٍا ىٍ لبلت سبل٘فبر هٌّت هبغٖ هم٘ي ًٌوبٌٗي ٍ َّ ػب لبييُ هف٘يٕ ٍا هطبّيُ ًوَىًي
ثيٍى سًػت هٌّجٖ ىٍ سأل٘فبر هَى اُ آى ثَُْ ثجًَي سب هَػت غٌبٕ ث٘طشَ اسشٌجبـ ٍ ًهَار كمَلٖ گَىى.
ووب اٌٗىِ فمْبء اٗي هٌاّت ًِ٘ ىٍ هَاٍى هشًيى اُ ًهَار ٍ آٍاء ٗىيٗگَ ثَُْ گَفشِ ٍ سبل٘فبر هَى ٍا غٌب
ثوط٘يُاًي.
هلمك ٍ دژٍّطگَ َّگبُ ثوَاّي سبٍٗوـِ لَايي فمِ ٍ سَ٘ سكٍَ آى ٍا هكبلًِ ًوبٗي ًبگَِٗ اُ هَاػًِ ثِ
سػٌ٘فبر ٍ سبل٘فبر فمْبٕ هٌاّت هوشلف اسالهٖ ثَىُ ٍ ثيٍى اٗي سَ٘ سبٍٗوٖ ًوٖسَاًي ضوبٖٗ ولٖ اُ
لَايي ٍا ىٍٗبثي .ثَإ سأل٘ف ٍسبلِ هَى ىٍ ُهٌِ٘ ٗىٖ اُ لَايي فمِ ثب اٗي ووجَى هٌبثى ٍٍثٍَ ضيُ ٍ ثب
هَاػًِ ثِ آطبٍ اسبس٘ي كمَلياى إ وبسشٖ ٍا ىٍ ضٌبهز هٌبثى سبَٗ هٌاّت ثِ ي٘بى هطبّيُ ًوَىم لٌا ثَإ
ٍفى اٗي هطىل ٍ اٍائِ ل٘سشٖ اُ هٌبثى هًشجَ لَايي فمِ ىٍ هٌاّت هوشلف اسالهٖ اٗي همبلِ ٍا سيٍٗي ًوَىم
ٍ ثب سَػِ ثِ ليهز هٌبثى ثِ اٍائِ اّن سػٌ٘فبر َّويام اُ اٗي هٌاّت دَىاهشِ ٍ ىٍ دبٗبى ًِ٘ ًگبّٖ گٌٍا ثِ
هؼلِ لَايي فمِ وِ ىٍ گٌضشِإ ًِ ؿٌياى ىٍٍ ٍ لجل اُ اٍائِ ويّبٕ ًبدلئَى ثب اٍائِ لَاييٕ هطشَن ّوـَى
ويّبٕ فَاًسَٕ هَػت اٗؼبى ٍٍِٗ إ هطشَن ىٍ هلبون اسالهٖ ضيُ اسز هَؾَيٖ وِ هٖسَاًي هَػت
هَى ثبٍٍٕ هسلوبًبى ٍ ثبُگطز ثِ هفبّ٘ن ٍاالٕ اسالهٖ ىٍ هلبون گَىى ٍ ىٍ كم٘مز اٗي همبلِ دبسوٖ ثِ
اٗي سَال اسبسٖ اسز وِ ٍٗطِ ويّبٕ فَاًسَٕ ٍسجت لجَل اٗي ويّب اُ سَٕ وطٍَّبٕ هسلوبى ىٍ
ؿ٘سز؟
تعاریف و هفاهین
قاعذه در لغت
لَايي ػوى لبييُ ثِ هًٌبٕ اغل ٍ اسبس اسز (اثي هٌهٍَ 1990،م 1410-ق) .ىٍ غلبف ػََّٕ
آهيُ :لَايي ث٘ز ٍثٌٓب اسبس ٍ دبِٗ آى اسز .هًٌبٕ لبييُ اُ «لًَى» ًٌٖٗ طجبر ٍ اسشمَاٍ گَفشِ ضيُ اسز
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(فَ٘هٖ ،غِالٍٖ ،افًٖ لٌٍِٖٗ .)ُ 1414 ،قَٗلٖ ىٍ «هؼوى الجلَٗي» هًَٖٗسي« :المَايي ػوى المبييٓ ٍ ّٖ
االسبس لوب فَلِ» ًٌٖٗ لَايي ػوى لبييُ ٍ اسبس ٍ هجٌبٖٗ اسز ثَإ آًـِ ثَ ٍٍٕ آى لَاٍ هٖگَ٘ى
(قَٗلٖ ،1375 ،ظ .)129
قاعذه در اصطالح
ىٍ آِٗ ّبٕ َُٗ اُ لَايي اسشفبىُ ضيُ اسزٍ« :اً َٗفى اثَاّ٘ن المَايي هي الج٘ز ٍاسوبي٘ل» (ثمَُ:
« ٍ )127فأسٖ اللِّ ثٌ٘بًْن هي المَايي»(ًلل .)26 :لبييُ ىٍ اٗي ىٍ آِٗ هًٌٖ اسبس ٍ ؿِٕ٘ وِ ثَ آى ثٌ٘بى
لَاٍ هٖ گَ٘ى ٍا هٖ ىّي (ُهوطَٕ ،ظ  .)178ثَ اٗي اسبس لفم لَايي ًٌٖٗ اسبس ضٖء ٍ اغل آى ٍ
سفبٍسٖ ًياٍى وِ اٗي ض٘ئ كسٖ ثبضي هبًٌي دبِٗ ّبٕ هبًِ ٗب هًٌَٕ ثبضي هبًٌي لَايي ىٗي ٍ اٗي هَؾَو ىٍ
ًع لَآى ٍاٍى ضيُ اسز ٍ ثَ اسبس ّو٘ي هًٌبٕ لغَٕ ولوِ لبييُ ىٍ اغكالف لبييُ فمْٖ آهيُ اسز َُٗا
اغل ٍ اسبس ثَإ ػِئ٘بر ٍ فٍَيبر فمِ هٖ ثبضي.
فقه در لغت
ّوبى گًَِ وِ ىٍ اٗي آِٗ آهيُ اسز« :فوب ّإالء المَم الٗىبىٍى ٗفمَْى كيٗظبً»(ًسبء )78 :ؿِ ثَ سَ
اٗي لَم آهيُ وِ ّ٘ؾ سوٌٖ ٍا ًوٖفْوٌي؟ ثِ هًٌبٕ فْن ىل٘ك ٍ يو٘ك اسز.
فمِ ىٍ لغز ىٍ هطٍَْسَٗي هًٌبٕ آى ىاللز هٖ ًوبٗي ثَ اىٍان ضٖء ٍ يلن ثِ آى گفشِ هٖ ضَى
ّوبًگًَِ وِ ىٍ ُثبى يَثٖ هٖ گَٗ٘ن (فمْز الليٗض أفمِْ) ًٌٖٗ كيٗض ٍا ىٍن وَىم ٍ ًسجز ثِ آى يبلن
ضيم ٍ يلن ثِ َّ ؿِٕ٘ فمِ هٖ ثبضي سذس اٗي هًٌب ثَ يلن ىٗي غلجِ ٗبفز ثوبقَ س٘بىر ٍ ضَف اٗي يلن
ًسجز ثِ سبَٗ يلَم اسز (اثي هٌهٍَ 1990 ،م 1410-ق ،ع  ،13ظ  ٍ )522اُ آى ػولِ اسز گفشبٍ
هياًٍي وِ «ل٘شفمَّْا فٖ اليٗي» (سَثِ  ًٌٖٗ )122/ىٍ ضَاٗى ىٗي ٍا ٗبى ثگَ٘ٗي سب ًسجز ثِ آى يبلن ضَٗي.
سذس اٗي يلن ثِ ضًَٗز اهشػبظ ٗبفز ٍَّ يبلوٖ ثِ كالل ٍ كَام ٍا فمِ٘ هٖ گٌَٗي (اثي فبٍس1997 ،
م 1399-ق ،ع  ،4ظ .)442
فقه در اصطالح
ثِ هًٌبٕ هؼوَو اكىبم ضَيٖ فَيٖ ولٖ ٗب ٍنبٗفٖ اسز وِ ضبٍو ٗب يمل (ىٍ غٍَر ًجَى
ضَو) ٍؾى هٖوٌي (كى٘ن ،1368 ،ظ .)40
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هًبًٖ ُٗبىٕ ثَإ فمِ آٍٍىُ ضيُ لىي هطٍَْسَٗي سًَٗف (الًلن ثبٛكىبم الطَي٘ٔ الًول٘ٔ الوىشست
هي أىلشْب الشفػ٘ل٘ٔ) ًٌٖٗ يلن ثِ اكىبم ضَيٖ يولٖ وِ اُ ىالٗل سفػ٘لٖ ثَىاضز هٖ ضَى (سجىٖ & اثي
سجىٖ 1995 ،م.)ُ 1416-
قواعذ فقه
دس اُ اٌٗىِ هًٌٖ لَايي ٍ فمِ ٍا ىاًسش٘ن ثبٗسشٖ اضبٍُ ضَى وِ يلوب لبييُ فمْٖ ٍا ثب سوبم هَوجبر آى
هٖ ضٌبسٌي ،ىٍ ًٗل ثِ ىٍ سًَٗف اضبٍُ هٖ ضَى .اثي ًؼ٘ن هٖ فَهبٗي« :اللىن الىلٖ الٌٕ ٌٗكجك يلٖ ػو٘ى
ػِئ٘بسِ لشًَف اكىبهْب هٌِ»كىن ولٖ وِ ثَ سوبهٖ ػِئ٘بسص هٌكجك اسز سب اكىبم ضٌبهشِ ضَى (اثي ًؼ٘ن،
 1983م 1409-ق ،ع  ،10ظ  .)22هظالً لبييُ «يمي ثبقل ّ٘ؾ گًَِ اطَٕ ًياٍى» كىوٖ ولٖ اسز وِ ثَ
يمَى ثبقل هً٘ي سكج٘ك هٖضَى ٍ هٖگَٗ٘ن :اٗي يمي  ،اطَٕ ًياٍى ،ؿَى ثبقل اسز ٗب آى اػبٍُ اطَٕ ًياٍى؛
ؿَى ثبقل اسز.
ّوـٌ٘ي اكوي االٍُلبء ىٍ اٗي هػَظ هٖ فَهبٗي«:اغَل فمْ٘ٔ ول٘ٔ فى ًػَظ هَػِٓ ىسشٍَٗٔ
سشؿوي اكىبهب سطًَٗ٘ٔ يبهٔ فى اللَاىص الشى سيهل سلز هَؾَيْب» لَايي فمْى ،اغَل فمْى ولى اسز
ثب يجبٍرّبى وَسبُ ٍ اسبسى وِ اكىبم سطًَٖٗ يبم ٍا ىٍ كَاىطى وِ ىٍ هَؾَيبر آىّب ىاهل اسز ضبهل
هىضَى (اكويالٍِلبء 1998 ،م 1405-ق ،ع  ،2ظ .)941
كوَٕ اُ فمْبٕ ًبهٖ هٌّت كٌفٖ هٖ گَٗي :لبييُ ًِى فمْبء غَ٘ اُ آى ؿِٕ٘ اسز وِ ًِى ًلَ ىاًبى
ٍ اغَل٘٘ي اسز َُٗا ًِى فمْبء كىوٖ كياوظَٕ ٍ ًِ ولٖ اسز وِ ثَ اوظَٗز ػِئ٘بر آى هكبثمز هٖ ًوبٗي
(كوَٕ 1985 ،م 1405-ق ،ع  ،1ظ .)51
اهبم اثي السجىٖ اُ اُ فمْبٕ هٌّت ضبفًٖ هٖ گَٗي :لبييُ اهَٕ ولٖ اسز وِ ثَ ػِئ٘بر ُٗبىٕ
هٌكجك هٖ ثبضي(سجىٖ 1991 ،م 1405-ق ،ع  ،1ظ .)11
هناتع قواعذ فقه
هجٌب ٍ هػيٍ لَايي فمْٖ وِ اُ سَٕ فمْب ىٍ هالل سيُ ّب سب وٌَى ٍؾى گَىٗيُ ٍ هَست ضيُ ٍ ثِ آى
يول ضيُ اسز سِ هػيٍ اسز:
قزآن
ثِ يٌَاى اٍل٘ي هٌجى لَايي فمِ ثبٗي اُ وشبة آسوبًٖ هسلوبًبى ًبم ثَى وِ الْبم ثوص هػٌف٘ي لَايي فمِ
ثَىُ اسز .ىٍ َُٗ ًوًَِ ّبٖٗ اُ آٗبر لَآًٖ هَسجف ثب لَايي فمِ آٍٍىُ ضيُ اسز:
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 «الٗىلف اللِّ ًفسب اال ٍسًْب» (ثمَُ )286 :هياًٍي ّ٘ؾ وس ٍا ػِ ثِ اًياُُ سَاًبٖٗاش سىل٘فًوٖوٌي.
 «َٗٗي اللِّ ثىن ال٘سَ ٍالَٗٗي ثىن الًسَ»(ثمَُ )185 :هياًٍي ٍاكشى ضوب ٍا هىهَاّي ٍ ُكوز ضوبٍا ًوىهَاّي.
«ٍال سلمَا ثأٗيٗىن ئلٖ الشْلىِ»(ثمَُ .)195 :هَى ٍا ثِ ىسز هَى ،ثِ ّالوز ً٘فىٌ٘ي.«ال ئوَاُ فٖ اليٗي ،لي سج٘ي الَضي هي الغٖ»(ثمَُ .)256:ىٍ لجَل ىٗي ،اوَاّٖ ً٘سزَُٗ( .ا) ٍاُ ىٍسزاُ ٍاُ اًلَافٍٍٖ ،ضي ضيُ اسز .
«هب َٗٗي اللِّ ل٘ؼًل يل٘ىن هي كَع»(هبئيُ .)6 :هياًٍي ًوٖ هَاّي هطىلى ثَاى ضوب اٗؼبى وٌي.«ٍال سٍِ ٍاٍُُ ٍٍُ اهَٕ»(اًًبمّ٘ .)164 :ؾ گٌبّىبٍٕ گٌبُ ىٗگَٕ ٍاهشلول ًوٖ ضَى.«فوي اؾكَّ غَ٘ ثبٌ ٍال يبى فال ئطن يلِ٘»(ثمَُ .)173:وسٖ وِ (ثَإ كفم ػبى هَى ثِ هٍَىى آًْب)ًبؿبٍ ضَى ىٍ غٍَسٖ وِ سشوگَ ٍ هشؼبٍُ ًجبضي ثَ اٍ گٌبّٖ ً٘سز.
سنت
سَُ٘ د٘بهجَ گَاهٖ اسالم ٍ ولوبر گَْثبٍ اٗطبى ٗىٖ ىٗگَ اُ هٌبثى غٌٖ لَايي فمِ هٖ ثبضي وِ ؿٌي
ًوًَِ اُ اكبىٗض ًجَٕ ٍا وِ َّويام سجيٗل ثِ ٗىٖ اُ لَايي فمْٖ ضيُ اًي يجبٍسٌي اُ:
«اًوب اٛيوبل ثبلٌ٘بر» ثِ ىٍسشٖ وِ ايوبل ٍ وبٍّبٕ اًسبى ثِ ً٘شْب ٍاثسكِ اسز (ثوبٍٕ 1422 ،ق ،عٍ ،14لن .)1
 «االهٍَ ثومبغيّب» ايشجبٍ ٍ اٍُش اهٍَ ثِ اّياف آى اسز (هسلن ،ع  ،66ش .)1907 «الؾٍَ ٍالؾَاٍ» ّ٘ؾ ؾٍَ ٍ ؾٍَ ٍسبًٖ ىٍ اسالم ً٘سز (هسلنّ ،وبى ،ع  ،4ش .)161 «الوَاع ثبلؿوبى» هٌبفى ىٍ همبثل ؾوبى اسز (اثي هبػِ ،ع  ،3ظ .)754«ول يول ل٘س يلِ٘ أهًَب فَْ ٍٓىّ» َّ وبٍٕ وِ ثِ آى ىسشٍَ ًياىُ اٗن هَىٍى اسز (هسلن ،ع  ،3ظ.)1343
 «الوسلوَى يلى ضٍَقْن» هسلوبى دبٗجٌي ثِ د٘وبًْبٕ هَى هٖ ثبضٌي (ثوبٍٕ 1422 ،ق ،ع  ،3ظ.)92
اجتهاد
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فمْبء ثب اسشٌجبـ اُ لَايي ولٖ ٍ هسلوبر هٌكك ٍ سؼو٘ى فَو ّبٕ فمْٖ هطبثِ ىٍ يلز اسشٌجبـ
لَاييٕ ٍا اسشوَاع ًوَىُ اًي هبًٌي «الؿٍَ ِٗال» وِ اُ كيٗض ال ؾٍٍَ ال ؾَاٍ گَفشِ ضيُ ٗب «السَال هًبى
فٖ الؼَاة» وِ اُ هجبىٕ يَثٖ گَفشِ ضيُ ٗب «الشبثى سبثى» وِ اُ هسلوبر هٌكك گَفشِ ضيُ اسز.
انواع قواعذ فقهی
قواعذ کلی
اسشبى هلوي هػكفٖ الِك٘لٖ ٍئ٘س ىاًطىيُ ضًَٗز ٍ ىٍاسبر اسالهٖ ىٍ ىاًطگبُ الطبٍلٔ ىٍ وشبة
اٍُضوٌي «المَايي الفمْ٘ٔ ٍسكج٘مبسْب فٖ الوٌاّت اٍٛثًٔ» هٖ فَهبٗي :لَايي فمْٖ اسبسٖ وِ ث٘ي سوبهٖ
هٌاّت هشفك يلِ٘ هٖ ثبضي وِ يجبٍسٌي اُ:
االهٍَ ثومبغيّب ،ال٘م٘ي ال ٍِٗل ثبلطه ،الوطمّٔ سؼلت الش٘سَ٘ ،الؿٍَ ِٗال ،الًبىٓ هلىؤ (ُك٘لٖ،
 2006م 1427-ق ،ظ  )32وِ ثًؿٖ اُ ضبفًٖ ّب (اثي ًؼ٘ن 1983 ،م 1409-ق ،ع  ،10ظ  )7اٗي لَايي
ٍا ىٍ ضًَ َُٗ ثِ ًهن آٍٍىُ اًي:
هوس همٍَٓ لَايي هٌّت

للطبفًٖ فىي ثْي هجَ٘ا

ؾٍَ ِٗال ٍ يبىٓ لي كىوز

ٍ وٌا الوطمٔ سؼلت الش٘سَ٘ا

ٍالطه ال سَفى هش٘مٌبْ

ٍالمػي أهلع ئى أٍىر أُػٍَا

قواعذ هذهثی
اٌْٗب لَاييٕ ولٖ ّسشٌي وِ ىٍ ثًؿٖ اُ هٌاّت ٍػَى ىاًٍي ثِ هالف سبَٗ هٌاّت اٗي لَايي هَى ثَ
ىٍ ىسشِ سمس٘ن هٖ ضًَي وِ ىسشِ اٍل لَاييٕ اسز وِ ىٍ هٌّت ٗب هٌاّت هٌوٍَ هشفك يلِ٘ ّسشٌي ٍ
ىسشِ ىٍم لَاييٕ وِ ىٍ آى هٌاّت هٍَى اهشالف هٖ ثبضٌي؛ هبًٌي لبييُ «هي أسشًؼل الطٖء لجل اٍاًِ
يَلت ثلَهبًِ» وِ اٗي لبييُ ىٍ هٌاّت كٌفٖ ٍ هبلىٖ ٍ كٌجلٖ ٍػَى ىاٍى ٍ ىٍ هٌّت ضبفًٖ ً٘سز.
ٍ ىسشِ سَم لَاييٕ ّسشٌي وِ ىٍ ٗه هٌّت هٍَى اهشالف ًهَ هٖ ثبضٌي هبًٌي «ّل الٌهَ الٖ
الومػَى أٍ الٖ الوَػَى» وِ ىٍ هٌّت ضبفًٖ هٍَى اهشالف ًهَ اسز ثِ ّو٘ي هبقَ ثب ولوِ ّل هٖ آٌٗي.
اٍل٘ي وسٖ وِ لَايي فمْٖ ٍا هيٍى سبهز اثَ قبَّ اليثبس اهبم كٌفٖ ىٍ هبٍٍاء الٌَْ ىٍ لَى 4
ّؼَٕ ثَى ٍ اٗي لَايي ٍا ثِ  17لبييُ سمس٘ن ًوَى وِ يلوبء ثَإ ٗبى گَفشي اٗي لَايي ًِى اٍ سفَ هٖ
ًوَىًي ٍ لبؾٖ كس٘ي اهبم ضبفًٖ اٗي لَايي ٍا ثِ  4لبييُ هوشػَ ًوَى (ُك٘لٖ 2006 ،م 1427-ق ،ظ
.)34
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کتاتهای قواعذ فقه در هذهة حنفی
ئهبم اثَػًفَ السؼسشبًٖ هشَفٖ ىٍ سبل  240ق اٍل٘ي وشبة اغَلٖ ٍا ثب ًبم «الغٌ٘ٔ فٖ أغَل الفمِ»سبل٘ف ًوَى (سؼسشبًٖ 1410،ق).
 اثَاللسي وَهٖ هشَفٖ ىٍ سبل  340ق وشبة «اغَل الىَهٖ» ٍا وِ ثِ هَاٍى اهشالفٖ ث٘ي ضبفًِ٘ ٍكٌفٖ دَىاهشِ اسز ،سبل٘ف ًوَى (وَهٖ).
 اثَيلٖ اكوي اثي هلوي ضبضٖ هشَفٖ ىٍ سبل  344ق وشبة «اغَل الطبضٖ» ٍا سبل٘ف ًوَى (ضبضٖ،.)1392
 أكوي ثي يلٖ أثَ ثىَ الَإُ الؼػبظ اللٌفٖ هشَفٖ ىٍ سبل  370ق وشبة «الفػَل فٖ اٛغَل» ٍاسبل٘ف ًوَى (الؼػبظ 1994،م 1414-ق).
 اثَُٗي يجياهلل اثي يوَ ىثَسٖ هشَفٖ ىٍ سبل 430ق فمْٖ٘ هلمك ٍ هشَلي ىثَسِ٘ وِ هٌكمِ إ ث٘يثوبٍا ٍ سوَلٌي هٖ ثبضي اٍ دبِٗ گٌاٍ ثلض هالف ثَى وشبة «سأس٘س الٌهَ» هَى ٍا وِ ىٍ هٍَى هسبئل
هٍَى اهشالف ث٘ي فمْٖ كٌفٖ ٍ هبلىٖ ٍ ضبفًٖ هٖ ثبضي ٍا سبل٘ف ًوَى (ىثَسٖ).
اُ ىٗگَ آطبٍ ٍٕ هٖ سَاى ثِ االسَاٍ ٍ االهي االلػٖ ٍ سمَٗن االىلِ ٍ االًَاٍ ىٍ اغَل فمِ ٍ هِأً
الْيٕ ىٍ فمِ ٍ ضَف ػبهى وجَ٘ ىٍ فشَا اضبٍُ ًوَى.
 فوَاليٗي يلٖ اثي هلوي الجِىٍٕ هطٍَْ ثِ اثَالًسَثِ هبقَ سوشٖ ٍ هطىل ثَىى ًَضشِ ّبٗص ثَهالف ثَاىٍش اثَال٘سَ هٖ ثبضي ٍ لمت هبظ ٍٕ فوَ االسالم اسز (اثي هليٍى ،1393،ظ  )456هشَفٖ
ىٍ سبل  483ق ىٍ سوَلٌي وشبة «اغَال الجِىٍٕ ٗب وٌِ الَغَل الٖ هًَفٔ االغَل» ٍا سبل٘ف ًوَى (الجِىٍٕ
اللٌفٖ .)1392 ،ضَْر ثِىٍٕ ث٘طشَ ثِ ىل٘ل وشبة اغَل ثِىٍٕ اسز وِ ًظَٕ هَػِ ٍ اًطبٖٗ ىضَاٍ ىاٍى
(اثي هليٍىّ ،وبى ،ظ .)456
 اكوي اثي اثٖ سْل سَهسٖ ضوس اٛئوِ هشَفٖ ىٍ سبل  428ق وشبة «اغَل السَهسٖ ٗب سوْ٘يالفػَل فٖ اٛغَل» ٍا ىٍ  384غفلِ ٍ ىٍ ىٍ ػلي سبل٘ف ًوَى (سَهسٖ 1993 ،م1414-ق).
 ًؼن اليٗي يوَ الٌسفٖ هشَفٖ ىٍ سبل ّ 537ؼَٕ ىٍ ضَْ سوَلٌي ٍ هطٍَْ ثِ اهبم الظمل٘ي ثِ ػْزاٌٗىِ گٌَٗي ػي ٍ اًس اُ هلؿَش سًل٘ن هى گَفشِ اًي ٍٕ هشَلي ًوطت ىٍ ػٌَة سوَلٌي وشبة «يمبٗي
الٌسفِ٘» ٍا ثَ اسبس لَايي وَهٖ هيٍى ًوَىُ ٍ ثَإ َّ لبييُ هظبلٖ آٍٍىُ ٍ اكىبم هسشٌجكِ اُ آى لبييُ ٍا
ىٍ هٌّت كٌفٖ آٍٍىُ اسز (ًسفٖ سوَلٌيٕ ،ش  .)1393يالهِ سفشبُاًٖ اٗي وشبة ٍا ضَف ًوَىُ اسز اُ
ػولِ آطبٍ فبٍسٖ ٕ سفسَ٘ ًسفٖ اسز وِ ثِ ًظَ هسؼى ٍ هٍَُى ًَضشِ ضيُ اسز.
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 ػوبل اإلسالم اهبم اثَالوهفَ اسًي ثي هلوي اثي اللس٘ي الىَاث٘سٖ الٌ٘طبثٍَٕ اللٌفٖ هشَفٖ ىٍ سبل 570ق ىٍ وشبة هَى ثب ًبم «الفٍَق» ىٍ ىٍ ػلي لَايي ٍا ثَ كست اثَاة فمْٖ سيٍٗي ًوَى (وَاث٘سٖ،
 1982م 1402-ق).
 اثي ًؼ٘ن هػَٕ هشَفٖ ىٍ سبل ّ 975ؼَٕ وِ ىٍ ُهبى هَى هَػًٖ هْن ثَإ دبسن ثِ اضىبالرسَاالر فمْٖ ثَىُ ىٍ وشبة هطٍَْ هَى ثب ًبم «أٛضجبُ ٍ الٌهبَٗ» لَايي ولٖ ٍا ػوى ًوَىُ ٍآًْب ٍا هَست
ٍثَ اسبس فٍَو سمس٘ن ثٌيٕ ًوَىسذس اغل لبييُ ٍا ًوَ ًوَىُ ٍ وشبثص ٍا ىٍ  7في هَست ًوَى (اثي
ًؼ٘ن 1983،م  1409 -ق) .
في اٍل ىٍ ضٌبهز لَايي وِ اٗي ىٍ كم٘مز اغل فمِ اسز ٍ فمِ٘ ثَس٘لِ آى ثِ ىٍػِ ئػشْبى ًبٗل هٖ
آٗي في ىٍم ىٍ ؾَاثف اسز وِ سَىهٌي سَ ٗي ثوص ثَإ هيٍس ٍ هفشٖ ٍ لبؾٖ هٖ ثبضي الٖ آهَوِ اٗي
وشبة ثِ ىفًبر ىٍ ٌّي ٍ هػَ ٍ ىٗگَ ػبّب ثِ ؿبح ٍس٘يُ اسز .هلوي هك٘ى كبفم ىٍ هميهٔ هَى27 ،
ضَف ٍ سًل٘ك ٍ كبضِ٘ ٍ سجَٗت ثَ اٗي اطَ هًَفٖ وَىُ وِ هَى كىبٗز اُ اّو٘ز وشبة ثِ يٌَاى ٗىٖ اُ
آطبٍ هشأهَ فمِ كٌفٖ ىاٍى (اثي ًؼ٘نّ ،وبى ،ظ .)14
 اثٖ سً٘ي هلوي الوبىهٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1155ق وشبة «هؼبهى اللمبئك» وِ وشبثٖ ىٍ اغَل فمِاسز سػٌ٘ف ًوَى (هبىهٖ 1308 ،ق) ٍ ىٍ دبٗبى وشبة لَايي فمْٖ ٍا ىٍ  54لبييُ ث٘بى ًوَىوِ هلوي
الىَُ اللػبٍٕ ىٍ وشبة هَى ثب ًبم «هٌبفى اللمبئك» آى ٍا ضَف ًوَىُ اسز.
 ض٘ن هلوَى كوُِ اليهطمٖ اللٌفٖ هفشٖ ىهطك ىٍ ُهبى سلكبى يجياللو٘ي هشَفٖ ىٍ سبل 1305ّؼَٕ ىٍ وشبة هَى ثب ًبم «الفَائي الجْ٘ٔ فٖ المَايي ٍالفَائي الفمْ٘ٔ» َّ لبييُ ٍا ثَ كست اثَاة فمِ
سػٌ٘ف ًوَىُ ٍ ثَإ َّ لبييُ هػيٍ فمْٖ آى ٍ ًِ٘ فٍَيبر آى ٍا ًوَ ًوَىُ اسز ٍ ىٍ دبٗبى َّ لبييُ
كىوٖ اسبسٖ هَثَـ ثِ آى لبييُ ٍا وِ ىٍ هؼوَو فَاٗي ًبم ًْبىُ ثَى ،ث٘بى ًوَىُ اسز (كوِٓاليهطمٖ،
 1986م .)ُ 1406-اُ ىٗگَ وشبثْبٗص هٖ سَاى اُ ىٍاالثَاٍ ٍ فشبٍٕ هلوَىِٗ ٍ الىَوت الهبَُّ فٖ االكبىٗض
الوشَاسَُ ًبم ثَى.
کتاتهای قواعذ فقه در هذهة هالکی
اثَ يجياهلل هلوي ثي اللبٍص الوطٌٖ المٍَ٘اًٖ هشَلي هغَة ٍ هشَفٖ ىٍ سبل ّ 361ؼَٕ ىٍ وشبةهَى ثب ًبم «اغَل الفش٘ب» اغَل ٍ فٍَو هٌّت هبلىٖ ٍا آٍٍىُ اسز (الوطٌٖ المٍَ٘اًٖ 1985 ،م).
ضْبة اليٗي اثٖ الًجبس اكوي ثي ئىٍٗس ثي يجيالَكوي المَافٖ الػٌْبػٖ الوػَٕ الوبلىٖ هشَفٖىٍ سبل ّ 684ؼَٕ ىٍ وشبة هَى ثب ًبم «الفٍَق» لَايي ولٖ ٍ ؾَاثف فمْٖ ٍا آٍٍىُ ٍ ٍػِ سطبثِ ٍ افشَاق
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ث٘ي لَايي ٍا ًوَ ًوَىُ اسز(المَافٖ) .أثٖ المبسن ،لبسن ثي يجي اهلل اًٛػبٍٕ ،الوًٍَف ثبثي الطبـ هشَفٖ
ىٍ سبل ّ 723ؼَٕ ىٍ وشبة هَى ثب ًبم «اىٍاٍ الطٍَق يلى أًَاء الفٍَق» وشبة الفٍَق ٍا كبضِ٘ ًَٗسٖ
ًوَىُ اسز وِ ثس٘بٍٕ اُ آٍاء المَافٖ ٍا سػل٘ق ًوَىُ اسز.
أثٖ يجي اهلل هلوي ثي هلوي ثي أكوي المَضٖ الشلوسبًٖ الوٓمََّٕ ،لبؾٖ الؼوبئ ىٍ ضَْ فبس ،هشَفىىٍ سبل  758ق وشبة «المَايي ،للوٓمََّٕ» ٍا سػٌ٘ف ًوَى وِ هطشول ثَ  1200لبييُ هٖ ثبضي (الوٓمَّٕ2012 ،
م).
أثٖ الًجبس أكوي ثي ٗل٘ى ًٍطَٗسٖ ،هشَفى ىٍسبل ّ 914ـؼَٕ ىٍ وشبة هَى ثب ًبم (ئٗؿبفالوسبله ئلى لَايي اإلهبم هبله)  1118لبييُ ٍا ثِ غٍَر غَ٘ هَست آٍٍىُ اسز (ًٍطَٗسٖ 2006 ،م-
 14027ق).
أثٖ اللسي يلٖ ثي لبسن الِلبق الوبلىٖ هشَفٖ ىٍ سبل ّ 912ـؼَٕ ىٍ هٌهَهِ هَى ثب ًبم «الوٌْغالوٌشوت»
ىٍ  444ث٘ز ثَ اسبس أثَاة فمِ لَايي فمِ ٍا سٌه٘ن ًوَىُ وِ ثبٍّب ثَ آى ضَف ًَضشِ ضيُ اسز.
اُ ػولِ اٗي ضٍَف ضَف فًَُيش أكوي الِلبق (ر  )931الط٘ن أكوي ثي يلٖ الوٌؼٍَ (ر ,)995
الط٘ن أثَ اللسي يلٖ ثي يجي الَاكي اًٛػبٍٕ السؼلوبسٖ (ر ٍ )1057الط٘ن الًالهٔ يجي المبىٍ
السؼلوبسٖ (ر ّ 1187ـ) ٍالط٘ن الٌبثغٔ الغالٍٕ (ر ٍ ,)1245الط٘ن أكوٌ ثي ُٗبى اٛثْوٖ اليٗوبًٖ (ر
ٍ )1322الط٘ن هلوي اٛه٘ي ثي أكوي ُٗياى الؼىٌٖ (ر ٍ )1325الط٘ن أثَ المبسن هلوي ثي أكوي الشَاسٖ
الل٘جٖ هٖ ثبضي .اٗي هؼوَيِ ثِ للبل ووٖ كؼن ٍ اٍُش يلوٖ ٍ سَْلز ٗبىگَٕ٘ ٍ كفم ٗىٖ اُ ثْشَٗي
هٌبثى فمِ هبلىٖ ضٌبهشِ هٖ ضَى ٍ ىٍ  18فػل سٌه٘ن ضيُ ٍ اُ ثلض غالٓ سب ثلض سٌز ٍ ثييز ٍا ضبهل
هٖ ضَى ىٍ ًٗل ًوًَِ إ اُ اٗي هٌهَهِ آٍٍىُ ضيُ اسز.
ٗٓمَُلُ

ًَؼٕلُ

لَبسِنٍ

يٓلُِّٖ

ئجٕٓ٘ئ

كٓوٕئ

اإلِلَِِ

ٍٓثٌِّب

ٗٔمَيَّمٔ

ٍالمََٕلُ

أكٕوٓئُٔ

كٓوٕياً

وَظََِ٘

ٍٓآلِِِ
ٍٓثًٕٓئ
هِوَّب

ٍغٓلٕجِِِ
فبلمَػٕئ
اًشَوٓى

ئِلَى

ثٌَِْٓا
الْاِهٓبمِ

هْٕٓوٓب

َّٔٓ
ٗٔمَيَّمٕ

لَنٕ

أَػٌَٕمٔ

الًْٓيٓىِ

هٔػٓلِّ٘بً

يٓلَى

الْْٔيٓى

هٔلٓوَّيِ

ٍالشَّبثًِِ٘يْ

ٍإَّٔلِ

قَبيِٓٔ

اإلِلَِِ

أَػٕوًِٓ٘يْ

ًَهْنٔ

لََٓايِيٓ

ثِلَفْمٍ

ٍٓغٓلٕجِِِ

ٍٓهٓب

الََّػِِٓ
اثٕيِ

ٍٓثِِِّ

الًْٓلُِّٖ

أًََسٕ
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کتاتهای قواعذ فقه در هذهة شافعی
لَ ايي ىٍ لَى ىٍم ّؼَٕ نبَّ ضيًي ٍ ثَ ىٍ گًَِ ثَىًي اغَلٖ ٍ فمْٖ وِ اهبم ضبفًٖ اٍل٘ي وسٖ
ثَى وِ لَايي اغَلٖ ٍا ٍؾى ًوَى اهب لَايي فمْٖ ٍا يلوبٕ كٌفٖ اٍل٘ي ثبٍ سيٍٗي ًوَىُ ثَىًي ثب اٗي
ٍغف وشبثْبٕ لَايي فمِ ىٍ هٌّت ضبفًٖ ثِ ضَف َُٗ هٖ ثبضٌي.
لبؾٖ كس٘ي هشَفٖ ىٍ سبل  462ق ،اهبهٖ ثٍِي ىٍ اٗي هٌّت ثَى ٍ وشبثْبٖٗ ٍا ىٍ اغَل ٍ فٍَوسػٌ٘ف ًوَى َّگبُ ًبم لبؾٖ ثَىُ ضَى هٌهٍَ اٗي ضوع هٖ ثبضي ٍٕ اٍل٘ي وسٖ ثَى وِ اسبس فمِ
ضبفًٖ ٍا ثَ ؿْبٍ لبييُ ثٌب ًْبى ٍ ًوسش٘ي وسٖ ثَى وِ لَايي ًگبٍٕ وَى.
ئهبم اللَه٘ي أثٖ هلوي الؼٌَٖٗ ،يجي اهلل ثي َٗسف ثي هلوياثي كَ٘ٗٔ هشَفٖ ىٍ سبل  438ق ىٍوشبة هَى ثب ًبم «الشلو٘ع فٖ أغَل الفمِ» وِ اٍل٘ي سػٌ٘ف ٍٕ ىٍ ٌّگبم البهز ىٍ هىِ ثَىُ ثِ غٍَر
هالغِ ثِ هجلض اغَل فمِ دَىاهشِ (الؼٌَٖٗ 2007 ،م) ٍىٍ وشبة «الجَّبى فٖ أغَل الفمِ» ثِ ثلض ثَّبى
دَىاهشِ اسز (الؼٌَٖٗ  1418ق  1997 -م).
 أثٖ هلوي يِ اليٗي يجي الًِِٗ ثي يجي السالم السلوٖ هشَفٖ ىٍ سبل ّ 660ـؼَٕ وشبة ٍُٗي هَىٍا ثب ًبم «لَايي اٛكىبم فٖ هػبلق اًٛبم» وِ المَايي الىجَى فٖ فٍَو الطبفً٘ٔ ًبه٘يُ هٖ ضَى ٍ اُ ضبگَىاى
المَافٖ ثَىُ اسز ٍا سبل٘ف ًوَى (السلوٖ 1991 ،م 1411-ق) .اٗطبى هًشمي ثَى وِ سوبهٖ لَايي ثِ اٗي لبييُ
ولٖ «ىٍء الوفبسي» هشن هٖ ضَى.
 ئثي الَو٘ل ،غيٍ اليٗي هلوي ثي يوَ ثي الَو٘ل الطبفًٖ هشَفى ىٍ سبل ّ 716ـؼَٕ ىٍ وشبة هَىثب ًبم «اٛضجبُ ٍالٌهبئَ» لَايي هٌاّت ضبفًٖ ٍا ػوى ًوَىُ اسز (اثي الَو٘ل .)ُ 1418 ،اٗي وشبة ىٍ ٗه
ػلي ٍ  400غفلِ ٍاٌّوب ٍ ىل٘لٖ ثَى ثَإ سبَٗٗي ّوـَى سجىٖ ٍ اثي ًؼ٘ن ٍ اسٌَٕ ٍ سَ٘قٖ وِ
وشبثْبٕ هَى ٍا ثب ّوبى ًبم سبل٘ف ًوَىُ اًي .اٗي وشبة هطشول ثَ لَايي اغَلٖ ٍ لَايي فمْٖ ىٍ هٌّت
ضبفًٖ ثَىُ ٍ اهشػبٍ ٍا ىٍ ًوَ فٍَيبر ٍيبٗز ًوَىُ اسز ثِ گًَِ إ وِ سٌْب وسٖ وِ ثَ هٌّت ضبفًٖ
اكبقِ ىاضشِ ثبضي لبىٍ ثِ فْن هظبل ّبٕ ٍٕ هَاّي ثَى.
غالف اليٗي ثي هل٘ل وَٕ٘ىَليٕ الًالئٖ الطبفًٖ اللبفم اليهطمٖ هشَفى ىٍ سبل ّ 761ـؼَٕ وشبةهَى ٍا ثب ًبم «الوؼوَو الؤٌّْٓتٔ فٖ لَايي الوٌّت الطبفًٖ» ىٍ ىٍ ػلي ٍ  765غفلِ سبل٘ف ًوَى (الًالئٖ
و٘ىليٕ 1994 ،م 1414-ق).
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 سبع اليٗي ،يجي الَّبة ثي يلٖ ثي يجي الىبفٖ السجىٖ هشَفى ىٍ سبل  771ق وشبة هطٍَْ هَى ثبًبم «اٛضجبُ ٍالٌهبئَ» ٍا ىٍ ىٍ ػلي سبل٘ف ًوَى(سجىٖ 1991،م 1411-ق) ٍٕ .ىٍ اٗي وشبة دس اُ دَىاهشي
ثِ لَايي هوسِ سبَٗ لَايي ٍا ث٘بى هٖ ًوبٗي
ثيٍ اليٗي هلوي ثي يجي اهلل الٍِوطٖ هشَفى ىٍ سبل  794ق وشبثٖ ٗگبًِ ٍا ىٍ ٍٍش ٍ يو٘ك ىٍاسلَة وِ ثَ اسبس كٍَف هًؼن هَست ضيُ ٍ سَاع اليٗي الًجبىٕ آى ٍا ضَف ًوَىُ ٍ ض٘ن يجي الَّبة
الطًَاًٖ الوشَفى سٌٔ  973ق آى ٍا هالغِ ًوَىُ اسز ٍا ثب ًبم «المَايي فٖ الفمِ ،أٍ الوٌظٍَ فٖ المَايي» ىٍ
 896غفلِ ٍ ىٍ ىٍ ػلي سبل٘ف ًوَى (ٍُوطٖ 2000 ،م 1421-ق).
سَاع اليٗي أثَ كفع يوَ ثي يلٖ هًٍَف ثبثي الولمي الطبفًٖ هشَفى ىٍ سبل  804ق وشبة «ًَانَالٌهبئَ» وِ هالغِ اٛضجبُ ٍالٌهبئَ اثي السجىٖ هٖ ثبضي ٍا ىٍ  117غفلِ سبل٘ف ًوَى (اثي الولمي 2012 ،م-
 1433ق).
ػالل اليٗي يجي الَكوي ثي أثٖ ثىَ سَ٘قٖ ضبفًٖ ،هشَفى ىٍ سبل  911ق ٗىٖ اُ ثْشَٗي ٍ ػبهىسَٗي ٍ ضبهل سَٗي وشبثْبٕ لَايي فمِ ٍا ثب ًبم «اٛضجبُ ٍالٌهبئَ» سبل٘ف ًوَى (سَ٘قٖ 1990 ،م 1411-ق).
سَ٘قٖ اًَُضشِ ّبٕ يلوبٕ لجل اُ هَىش اُ ػولِ سجىٖ ٍ ٍُوطٖ كبفم الًالئٖ اسشفبىُ ًوَىُ ٍ ىٍ هشي
هَى ثِ هكبلت ىٍ ًفَ اٍل ٍػَو ىاىُ اسز ٍ يالٍُ ثَ اٌْٗب يلن ٍ ىٍاٗز هَىش ىٍ فمِ ٍ اغَل ٍ لَايي
ُثبى يَثٖ ٍا ًِ٘ اؾبفِ ًوَىُ اسز ٍ اٗي وشبة ٍا ثَ  7وشبة هَست ًوَى وِ هْوشَٗي اٗي وشبثْب ّوبى وشبة
اٍل ىٍ ضَف لَايي دٌغ گبًِ هٖ ثبضي ٍ وشبة ىٍم ٍا ثِ لَايي ولٖ وِ هٌلػَ ثِ غٍَ ػِئٖ ًوٖ ثبضي
اهشػبظ ىاىُ ٍ ىٍ وشبة سَم ثِ لَايي هٍَى اهشالف دَىاهشِ اسز ٍٕ .ىٍ هميهِ وشبثص فَهَىُ اسز وِ
اٍل ضوػٖ وِ ثِ اٗي لَايي دَىاهشِ ض٘ن االسالم اثي يجيالسالم ىٍ وشبة «لَايي الىجَى» هٖ ثبضي ٍ دس
اُ ٍٕ ٍُوطٖ ىٍ وشبة «لَايي» ٍ اثي ٍو٘ل ىٍ وشبة «االضجبُ» هٖ ثبضي (سَ٘قّٖ ،وبى ،ظ .)4
يلَٕ ثي أكوي ثي يجيالَكوبى السمبف وشبة اٍُضوٌي هَى ٍا ثب ًبم «الفَائي الوى٘ٔ ف٘وب ٗلشبػِقلجٔ الطبفً٘ٔ ٍالؿَاثف ٍالمَايي الىل٘ٔ» سبل٘ف ًوَى سب قالة يلن فمِ ثِ غٍَر يبم ٍ فمِ ضبفًٖ ثِ
غٍَر هبظ ثب اٗي يلن آضٌب ضًَي (السمبف 2016 ،م) .هَلف ىٍ اٗي اطَ سًياىٕ اُ لَايي هٌّت ضبفًٖ ٍا
ث٘بى ًوَىُ ٍ ّوـٌ٘ي فَاٗي ٍ ؾَاثف ٍ اضبٍار ٍ ٍاٌّوبٖٗ ّبٕ هٍَى ً٘بُ ٍا ثَإ قالثٖ وِ لػي ٗبىگَٕ٘
فمِ ضبفًٖ ٍا ىاًٍي ث٘بى ًوَىُ اسز سب ثِ اٗي ٍس٘لِ ًلَُ اًشوبة ىٍ ث٘ي فشبٍإ هوشلف اهبهبى هٌّت
ضبفًٖ ٍا ثبسَػِ ثِ وشت ثِ ػبٕ هبًيُ اُ آًبى ٍا قالة ٗبى ىّي.
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کتاب های قواعذ در هذهة هالکی عثارتنذ:
ض٘ن هلوي كسي ضكٖ كٌجلٖ هبلىٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1307ق ىٍ هميهِ وشبة هَى ثب ًبم «سَف٘ك الوَاى
الٌهبه٘ٔ ٛكىبم الطًَٗٔ الولويٗٔ» وِ هطشول ثَ  200هبىُ هٖ ثبضي (الطكٖ) هٖ فَهبٗي :فمْبٕ هلمك
هسبئل فمْٖ ٍا ىٍ لَاييٕ ولٖ ػوى ًوَىُ اًي وِ سوبهٖ اٗي هَاى ؾبثكِ إ ػبهى ثَإ هسبئل هوشلف هٖ
ثبضي ٍ فمْبٕ كٌفٖ اٗي لَايي ٍا ثِ  800لبييُ ٍسبً٘يُ اًي (الطكّٖ ،وبى ظ )9
 أثٖ يجي اهلل هلوي ثي يجي اهلل ثي اللس٘ي السبهَٕ اللٌجلٖ ،هًٍَف ثِ ثبثي سٌٌَٕٔ٘ٔ ،هؼشْي الوٌّتهشَفٖ ىٍ سبل  616ليٍ وشبة هطٍَْ هَى ثب ًبم «الفٍَق» اكىبم ٍ ىالٗل ٍ يلز ّبٕ ٍؾى آى اكىبم ٍا ثِ
سفػ٘ل آٍٍىُ اسز (السبهَٕ 1997 ،م 1418-ق) ٍ ًِ٘ يلز سفبٍر ٍ فَق ٍا اُ ػْز اٌٗىِ ًبضٖ اُ كيٗض
ٗب لبييُ اغَلٖ ثبضي ٍا ًوَ ًوَىُ اسز ػِء اٍل اٗي وشبة ىٍ ثوص يجبىار ثِ يٌَاى دبٗبى ًبهِ وبٍضٌبسٖ
اٍضي هلوي اثَاّ٘ن اثي هلوي ٗلٖ٘ ىٍ ىاًطىيُ ضًَٗز ىٍ ىاًطگبُ هلوي سًَى االسالهِ٘ ىٍ سبل 1402
ق آهيُ ٍ سبَٗ لسوشْبٕ وشبة ىٍ ىٍ ٍسبلِ يلوٖ ىٍ ىاًطگبُ ،ام المَٕ يَثسشبى سًَىٕ ؿبح ضيُ اسز.
 ض٘ن اإلسالم اثي س٘و٘ٔ ،سمٖ اليٗي أكوي ثي يجي اللل٘ن ثي يجي السالم اللَاًٖ ،هشَفى ىٍ سبل 728ق وشبة اٍُضوٌي هَى ٍا ثب ًبم «المَايي الٌٍَاً٘ٔ الفمْ٘ٔ» ىٍ ٗه ػلي ٍ  384غفلِ سبل٘ف ًوَى (اثي س٘و٘ٔ،
 1422ق) .اٗي لَايي ثَ ثبة ّبٕ يجبىار سذس هًبهالر سَُٗى ضيُ اسز ٍ ىٍ اطٌبٕ ثلض ثًؿٖ اُ لَايي
فمْٖ ٍا آٍٍىُ اسز ٍ اُ ػْز همبثلِ ثب سبَٗ هٌاّت هوشبُ هٖ ثبضي هبًٌي لبييُ سَم ىٍ يمَى ٍ ضٍَـ وِ
اُ ػْز كالل ٍ كَام ٍ ًِ٘ غل٘ق ٍ فبسي هٍَى ثٍَسٖ لَاٍ گَفشِ اسز ٍ هسبئل اٗي لبييُ ثس٘بٍ اسز ٍ
هالغِ ثلض آى اسز وِ ىٍ يمَى ٍ ضٍَـ اغل ثَ كهَ اسز هگَ آًىِ ىٍ ضَو اػبُُ غبىٍ ضيُ ثبضي ٍ
ثِ غٍَر هفػل آى ٍا اُ ػَاًت هوشلف هٍَى ثلض ٍ ثٍَسٖ لَاٍ ىاىُ اسز ٍ ىٍ ٍالى اٗي لبييُ ث٘طشَ اُ
سبَٗ لَايي ولٖ ثب ًهَ يبهِ ىٍ هػَظ ضٍَـ ًِىٗه هٖ ثبضي.
 ُٗي اليٗي يجي الَكوي ثي أكوي ثي ٍػت ثي اللسي ،السٓالهٖ ،الجغياىٕ ،طن اليهطمٖ ،اللٌجلٖهطٍَْ ثِ اثي ٍػت هشَفى ىٍ سبل  795ق وشبة «سمََٗ المَايي ٍسلََٗ الفَائي» اهب اٗي وشبة هطٍَْ ثِ
«المَايي فٖ الفمِ اإلسالهٖ» ٍا ىٍ ٗه ػلي ٍ  546غفلِ سبل٘ف ًوَى (اثي ٍػت 2008 ،م) وِ اٗطبى ىٍ ظ
 8هميهِ اٗي وشبة هٖ فَهبٗي« :فلمي سٌق ثبلجبل ،يلى غبٗٔ هي اإليؼبل ،وبالٍسؼبل أٍ لَٗجب هي االٍسؼبل ،فٖ
أٗبم ٗسَ٘ٓ ٍل٘ل» ٍ ثِ ٍالى هٖ سَاى سبل٘ف اٗي وشبة ٍا ىٍ اٗي هير ون اُ يؼبٗت ىَّ ىاًسز وِ هطشول
ثَ  160لبييُ ٍ  21هسبلِ هطشول ثَ لَايي فمْٖ ولٖ ٍ اكىبم ضَيٖ ثس٘بٍٕ اسز ٍ ىٍ آى لَايي فمْٖ ٍ
ؾَاثف ٍ لَايي اغَلٖ ٍ فٍَو فمْٖ اسز اهب ثب ضَُ٘ ٍ اسلَثٖ هبظ ٍ ٍٍضٖ وِ ث٘طشَ ثِ فمِ ًِىٗىشَ
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اسز سب لَايي ٍ اُ ػولِ وسبًٖ وِ ثَ لَايي اثي ٍػت كبضِ٘ ًَضشِ اًي هٖ سَاى اُ هلت اليٗي أكوي ثي
ًػَ اهلل اللٌجلٖ هشَفٖ ىٍ سبل  ٍ 844ض٘ن اثي يظ٘و٘ي هشَفٖ ىٍ سبل  1421ق ىٍ سلسلِ ىٍسْبٕ هَى آى
ٍا ضَف ىاىُ اًي ٍ ًِ٘ ض٘ن يجي الَكوي ثي سًيٕ هشَفٖ ىٍ سبل  1376ق ىٍ وشبة «سلفٔ أّل الكلت» اٗي
لَايي ٍا هوشػَ ًوَىُ ٍ ىوشٍَ يجي الىَٗن الالكن اٗي هوشػَ ٍا ضَف ًوَىُ اسز.
 اثي الللبم يلٖ ثي يجبس الجًلٖ اللٌجلٖ الوشَفى ىٍ سبل  803ق وشبة «المَايي ٍالفَائي اٛغَل٘ٔ،ٍهب ٗشًلك ثْب هي اٛكىبم الفَي٘ٔ» ٍا ىٍ سِ ػلي ٍ  1578غفلِ سبل٘ف ًوَى (اثي الللبم 2002 ،م 1423-ق).
اٗي وشبة كبٍٕ لَايي اغَلٖ ٍ فٍَيبر فمْٖ آى اسز ّوَاُ ثب همبًٍِ ٍ همبٗسِ ث٘ي هٌاّت اّل
سٌز وِ ىٍ ىٍ ؾوي ث٘بى لَايئ ؾَاثف ٍ هسبٗل ٍ اكىبم ضَيٖ هَثَقِ ٍا ًِ٘ ث٘بى هٖ ًوبٗي.
کتاتهای قواعذ فقه در هذهة اهاهیه:
 اثَ ُوَٗب ٗلٖ٘ ثي اكوي ثي كسي ثي سً٘يكلٖ ٌّلٖ هشَفٖ ىٍ سبل  689ق ىٍكلِ يوَ ُاىُهلمك اٍل غبكت ضَاٗى اسز وِ «ًِّٔ الٌبنَ فٖ الؼوى ث٘ي االضجبُ ٍالٌهبَٗ» ىٍ هَؾَو ػوى ه٘بى اضجبُ ٍ
ًهبَٗ ىٍ فمِ اهبهِ٘ ٍا ىٍ  161غفلِ ًَضشِ اسز (كلٖ 1394 ،ق) ٍٕ .هَلف ػبهى الطَاٗى وِ ٗه ىٍٍُ
وبهل فمِ ضًِ٘ اسز ًِ٘ هٖ ثبضي.
 كسي ثي َٗسف هكَْ ،هطٍَْ ثِ يالهِ كلٖ هشَفٖ ىٍ سبل  726ق وشبة اٍُضوٌي «لَايي االكىبمفٖ هًَفٔ اللالل ٍاللَام» ىٍ سِ ػلي وِ ثِ سمبؾبٕ فًَُيش فوَ الولمم٘ي ًگبضشِ ضيُ اسز (يالهِ كلٖ،
 1413ق) .اٗي وشبة ىٍ ُهبى كىَهز غفَِٗ لبًَى اىآٍ وطٍَ ثَ اسبس اكىبم اسالهى ثَىُ اسز ٍ فمْبٕ
ثس٘بٍٕ ثَ آى ضَف ٍ سًل٘ك ُىُاًي وِ ىٍ َُٗ اسبهٖ ثًؿٖ اُ آًْب آهيُ اسز.
 فوَالولمم٘ي اُ يلوبٕ ضَْ كلِ ٍ فًَُي يالهِ كلٖ هشَفٖ ىٍ سبل  771ق ىٍ وشبة «اٗؿبف الفَائيفٖ ضَف المَايي» وِ ضَف وشبة «المَايي» ديٍ ٍ ثِ ىسشٍَ ديٍش ىٍ ؿْبٍ ػلي ًَضشِ ضيُ اسز
(فوَالولمم٘ي .)1387 ،ضَُ٘ ًگبٍش اٗي وشبة ثَاسبس ىٍ ولوِ «لَلِ» گفشِاسز ٍ «ألَل» هٖگَٗ٘ن ثَىُ ٍ
ػلي اٍل ٍ ىٍم اٗي وشبة ضَف ػلي اٍل لَايي ٍ ػلي سَم ٍ ؿْبٍم ،ضَف ػلي ىٍم وشبة لَايياالكىبم
اسز (فوَالولمم٘ي 1387 ،شّ ،وبى ،ظ .)4
 ضْ٘ي اٍل هلوي ثي هىٖ يبهلٖ هشَفٖ ىٍ سبل  786ىٍ وشبة «المَايي ٍالفَائي» ىٍ ىٍ ػلي دٖ ٍِٕٗسبل٘ف ٍ سيٍٗي ىٍ ُهٌِ٘ لَايي فمْٖ ٍا دبِٗ گٌإٍ وَىُ اسز (يبهلٖ ضْ٘ي اٍل 1400 ،ق) .وشبة لَايي
ضْ٘ي ثِ يلز ًهن ٍ سجه ًگبٍش هبغى وِ ىاٍى دس اُ ًگبٍش ثس٘بٍ ٍُى هٍَى سَػِ هؼبهى يلوى ٍ
فٌَّگى ضًِ٘ اهبهِ٘ لَاٍ گَفز ٍ ثِ يٌَاى وشبة ىٍسى كَُُّبى يلوِ٘ ثَگِٗيُ ضي .اٗي وشبة گَؿِ
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كبٍى لَايي فمْى اسز ،گبُ ثِ لَايي اغَلى ٍ اىثى ًِ٘ دَىاهشِ اسز ٍ ىٍ هؼوَو هطشول اسز ثَ كيٍى
 303لبييُ ٍ غي فبٗيُ .گَٗب اٗي وشبة اٍل٘ي اطَ يبلوبى ضًِ٘ ىٍ هَؾَو لَايي فمْى اسز .ضْ٘ي اٍل ،ىٍ
اٗي وشبة ،اثشيا لبييُ ٍ ٗب فبٗيُإ ٍا هكَف ًوَىُ ،سذس ثِ قَف فٍَو فمْٖ آى هٖدَىاُى ٍ اگَ اسشظٌبئبسٖ
ًِ٘ ٍػَى ىاضشِ ثبضي ،ث٘بى هًٖوبٗي.
 همياى ثي يجياهلل سٍَٕ٘ كلٖ هشَفبٕ  826ق هًٍَف ثِ فبؾل همياى ،اُ ضبگَىاى هجَُ ضْ٘ي اٍلهَلف وشبة «ًؿي المَايي الفمِْ٘ يلٖ هٌّت االهبه٘ٔ» اسز ٍ ىٍ سٌم٘ق ،سَس٘ت ،سٌه٘ن ٍ سؼيٗي ًگبٍش
وشبة «المَايي ٍ الفَائي» ضْ٘ي اٍل ًگبٍش ٗبفشِ اسز (فبؾل همياى .)1361 ،ثٖ آًىِ هإلف ،ؿِٕ٘ ثَ اغل
وشبة ث٘فِاٗي ،هگَ ىٍ هسئلِ لسوز وِ آى ٍا ىٍ آهَ وشبة آٍٍىُ اسز .وشبة ،هطشول ثَ هميهِ هلمكٗ ،ه
هيهلٗ ،ه هميهِ ٍ ىٍ لكت ،اسز (فبؾل همياى 1361 ،شّ ،وبى ظ ًَٗ .)4سٌيًُ ،وسز وشبة ضْ٘ي
اٍل ٍا ثب كٌف ٍُاٗي ٍ هىٍَار ،دَ٘اسشِ وَىُ ٍ ًبهص ٍا «ػبهى الفَائي فٖ سلو٘ع المَايي» گٌاضشِ اسز ٍ
ثًي اُ آى ،وشبة ٍا ثِ سَس٘ت فٍَو فمْٖ ،هَست وَىُ ٍ ًبم كبؾَ ٍا ثَ آى ًْبىُ اسز .ىٍ اٗي وشبة،
ًَٗسٌيُ ،ػِ ثبة لسوز ،ؿِٕ٘ ٍا ثَ وشبة ضْ٘ي اٍل ً٘فٍِىُ اسز.
 ض٘ن هلوي اثي ُٗي اليٗي هطٍَْ ثِ اثي اثٖ ػوٍَْ اكسبئٖ هشَفٖ ىٍ سبل  901ق وشبة «االلكبةالفمِْ٘ يلٖ هٌّت االهبهِ٘ :ىٍٍ الٚلٖ الًوبىِٗ فٖ االكبىٗض الفمْ٘ٔ» اُ ػولِ ىسز ًَضشِ ّبٕ اٍُضوٌي
هلمك ًبهٖ لَى ىّن ،ض٘ن هلوي ثي ُٗي اليٗي هًٍَف ثِ اثي اثٖ ػوٍَْ اكسبئٖ اسز (اثي اثٖ ػوٍَْ
االكسبئٖ .)1338 ،وشبة هٌوٍَ هٌلػَ ثِ لَايي فمْٖ ً٘سز ،ثلىِ ىٍ آى سًياىٕ اُ لَايي اغَلٖ ٍ لَايي
يَثٖ ًِ٘ قَف ضيُ اسز .هإلف ىٍ اٗي وشبة فمف ثِ آٍاء ٍ ًهَار يلوبء اهبهِ٘ ًذَىاهشِ ،ثلىِ ثًؿٖ آٍاء ٍ
فٍَو فمِْ٘ يلوبء يبهِ ٍا سلز يٌبٍٗي «ٍ فِ٘ لَل٘ي» ٍ «فِ٘ اكشوبالى» ث٘بى وَىُ اسز (ّبىٕ ًمٖ ػالل
آثبى.)1394 ،
 ض٘ن يلٖ ثي يجيالًبلٖ وَوٖ هًٍَف ثِ هلمك وَوٖ ٗب هلمك طبًٖ هشَفٖ ىٍ سبل  ،ُ 940اُ فمْبٕػجل يبهل ٍ اُ اوبثَ فمْبء ضًِ٘ وشبة اٍُضوٌي «ػبهى الومبغي فٖ ضَف المَايي» ىٍ  13ػلي ثِ ُثبى يَثٖ
ٍا سبل٘ف ًوَى( .يبهلٖ وَوٖ هلمك طبًٖ 1414 ،ق) اٗي وشبة وِ سب هجلض ًىبف لَايي اسز ،اُ هياٍن هْن
فمِ ضًِ٘ ٍ هَػى ٍ هسشٌي فمْب ٍ هؼشْياى ثٍِي ضًِ٘ اسز .هلمك طبًٖ ٍا ثِ سجت سأل٘ف ّو٘ي وشبة،
غبكت ػبهى الومبغي ّن هٖ گٌَٗي.
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ػبهى الومبغي سَضبٍ اُ سلم٘مبر يبلٖ يلوٖ ٍ سيل٘مبر لك٘ف فمْٖ ٍ دَ٘اسشِ اُ سكَٗل ٍ سىظَ٘
فٍَو هٖ ثبضي ٍ اُ ًهَ هًًٌٖ ،گبٍش ٍ هلشَاٗ ،ىٖ اُ ثْشَٗي ٍ ًف٘س سَٗي ٍ هشمي سَٗي هشَى فمْٖ ضًِ٘
اسز .ىٍ ثس٘بٍٕ اُ هشَى فمْٖ ،فمْب فشبٍٕ هَى ٍا هسشٌي ثِ ٍإٔ هلمك طبًٖ ًوَىُ اًي.
 ُٗي اليٗي ثي يلٖ يبهلٖ هًٍَف ثِ ضْ٘ي طبًٖ هشَفٖ ىٍ سبل  965ق اُ ؿَُّْبٕ ثَػسشِ يلوبٕضًِ٘ ىٍ لَى ىّن ّؼَٕ وشبة «سوْ٘يالمَايي االغَل٘ٔ ٍ الًَث٘ٔ لشفَٗى االكىبم الطَي٘ٔ ٗب سوْ٘ي المَايي» ٍا
سبل٘ف ًوَى(ضْ٘ي طبًٖ .)1396 ،هَلف ىٍ هميهِ سوْ٘يالمَايي هٖ فَهبٗي :اُ آىػب وِ ىٍ يلن اغَل فمِ ٍ
يَثٖ اُ هْوشَٗي هميهبر يلن فمِاًي ٍ فمِ٘ ثَإ اسشٌجبـ اكىبم ثياى ّب ً٘بُ ىاٍى ٍٕ ،وشبة ٍا ىٍ ىٍ ثوص
سٌه٘ن وَىُ اسز :ثوص ًوسز ٗىػي لبييُ اغَلٖ ٍ ثوص ىٍم ٗىػي لبييُ يَثٖ ٍا ىٍ ثَ ىاٍى (ضْ٘ي
طبًّٖ ،1396 ،وبى ،ظ .)25 ٍ 24
ٍٕ ،يالٍُ ثَ ث٘بى اغَل ٍ لَايي ،فٍَو فمِْٖ ٍاػى ثِ َّ لبييُ ٍا ًِ٘ ثب ٍيبٗز اهشػبٍ ٍ اٗؼبُ ًوَ
وَىُ اسز .وشبة ،هطشول ثَ ىٍ ثوص اسز؛ ثوص اٍل ،كبٍٕ ّفز همػي ٍ ثوص ىٍم ىاٍإ ؿْبٍ همػي
اسز ٍ َّ ٗه اُ ىٍ ثوص ،ضبهل غي لبييُ هٖثبضي.
سوْ٘يالمَايي اغَالً ثَ دبِٗ فمِ اهبهٖ سأل٘ف ضيُ ٍ نبَّاً ًوسش٘ي اطَٕ اسز وِ ثيٗي سجه ىٍ ُهٌ٘ٔ
فمِ ضًِ٘ سيٍٗي گَىٗيُ اسز .الجشِ هإلف يالٍُ ثَ اسشٌبى ثِ آٗبر ٍ اكبىٗض ثس٘بٍ ٍ اسشطْبى اُ آًْب ،ىٍ
هَاٍى هشًيى آٍإ فمْب ٍ اىٗجبى اّل سٌّز ٍا آٍٍىُ اسز ٍ اُاٗيٍٍ هٖسَاى اٗي وشبة ٍا اطَٕ سكج٘مٖ ىٍثبٍُ
اغَل فمِ ًِ٘ ىاًسز.
َّ ٗه اُ ىٍ ثوص سوْ٘يالمَايي ىٍ ؿٌي «همػي» ٍ َّ همػي ىٍ اثَاثٖ سٌه٘ن ضيُ ٍ لَايي َّ هجلض
ثشَس٘ت آهيُ اسزّ .وـٌ٘ي ضْ٘ي طبًٖ ىٍ ثَهٖ اثَاة هجبكظٖ ؾوٌٖ ثب يٌَاى «هميهِ»« ،هسألِ» ٗب «فبٗيُ»
هكَف وَىُ اسز.
 ض٘ن ػًفَ ثي هؿَ هبلىٖ ،هًٍَف ثِ وبضفالغكبء اُ يلوب ٍ فمْ٘بى ًبهٖ ُهبى فشلًل٘طبُ ىٍ لَىسِ٘ىّن ّؼَٕ هشَفٖ ىٍ سبل  1228ق هْوشَٗي ٍ يبلٖسَٗي وشبة ٍٕ وشبة « وطف الغكبء يي هجْوبر
ضًَٗٔ الغَاء» اسز وِ ىٍ يجبىار هٖثبضي سب آهَ ثبة ػْبى ٍ ىٍ آهَ ًِ٘ وشبة ٍلف ٍا ثَ آى افٍِىُ اسز
(وبضف الغكبء 1317 ،ق).
ض٘ن ػًفَ اٗي وشبة ٍا ىٍ سفَ سبل٘ف وَىُ ٍ اُ وشبةّبٕ فمْٖ ،ثِ ػِ لَايي يالهِّ ،وَاُ ًياضشِ
اسز ٍ اٗي وشبة اُ يؼبٗت ٍٍُگبٍ اسز ،آى ؿٌبى وِ هإلفص ثَى .ىٍ كىَهز يظوبًٖ وِ سوبم وطٍَّبٕ
اسالهٖ (ثِ ػِ اَٗاى وِ اسشمالل ىاضز) سلز كىَهز اٍ ثَى ،ىٍ آى ُهبى يلوبٕ اسَان سَوِ٘ ،ثِ ووه
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يلوبٕ هػَٗ ،ه وشبثٖ ًَضشٌي ثٌبم «هؼلٔ اٛكىبم» لَايي فمِْ٘ ٍا ىٍ آًؼب آٍٍىُاًي ،ىٍ سوبم هلبون سٌٖ آى
ُهبى اٗي وشبة هيٍن اسز ،هظل لبًَى هيًٖ وِ اٙى ىٍ اهش٘بٍ ّوِ لؿبر اسز ،هؼلٔ اٛكىبم ىٍ اهش٘بٍ
ّوِ آًْب ثَى كشٖ ىٍ يَاق ّن ىٍ هلبون هؼلٔ اٛكىبم ٍا هكَف هٖوَىًي ،هَكَم وبضف الغكبء اٗي هؼلِ
ٍا ٍَُٗ ٍٍ وَىُ ثٌبم (سلََٗ الوؼلٔ) قجك فمِ اهبهِ٘ سبل٘ف ًوَى(وبضف الغكبء 1359،ق) .ىٍ كم٘مز ّوبى
وشبة اسز ،هٌشْب قجك فمِ اهبهِ٘ سٌه٘ن گَىٗيُ ٍ سِ٘ىُ لبييُ ّن ثَ آى افٍِىُ اسز اٗي وشبة ىٍ هَؾَو
فمِ ٍ ثَإ سيٍٗس ىٍ ٍضشِ كمَق ىاًطىيُ كمَق ثغياى ًگبضشِ ضيُ اسز هَلف ىٍ آغبُ وشبة هٖ فَهبٗي:
ثَهٖ اُ ىاًطؼَٗبى ٍضشِ كمَق اُ هي ىٍهَاسز وَىًي سب وشبثٖ هوشػَ ىٍ ث٘بى اكَال ضوػٖ ٍ هًبهالر
هبلٖ ثِ ضَُ٘ فمِ ضًِ٘ ثِ ًگبٍش ىٍآٍٍم .ثب سَػِ ثِ اٌٗىِ وشبة هؼلٔ الًيل٘ٔ ٗب هؼلٔ االكىبم وشبة ىٍسٖ
ٍضشِ كمَق ىٍ ىاًطىيُّبٕ كمَق اُ ُهبى كىَهز سَوبى يظوبًٖ سب اهٍَُ ثَىُ آًَا وشبثٖ هَة ،هَست ٍ
ىاٍإ هكبلجٖ اٍُضوٌي ىٗيم ٍلٖ ثب اٗي ٍػَى ىاٍإ ًمبئع ،سىَاٍ ٍ هكبلت اؾبفٖ ٍ ً٘بُهٌي ثِ ث٘بى هياٍن
ثَهٖ لَايي ٍ فٍَو ٗبفشن لٌا اٗي وشبة ٍا ثِ ٍضشِ سلََٗ ىٍ آٍٍىم(وبضف الغكبء 1359 ،قّ ،وبى ،ع  1ظ
. )3
 اكويثي هلويهْيٕ ثي اثًًٍََالٖ وبضبًٖ ،هًٍَف ثِ فبؾل ًَالٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1245ق وشبة«يَائي االٗبم فٖ هْوبر اىلٔ اٛكىبم ٍ هْوبر هسبئل اللالل ٍ اللَام» وِ ثِ ُثبى يَثٖ ٍ ٗىٖ اُ
هطٍَْسَٗي آطبٍ ثؼب هبًيُ اُ هَلف اسز (ًَالٖ .)1375 ،وشبة ىٍ  960غفلِ ٍّطشبى ٍ ّطز يبئيُ ٍا
ىٍثَ ىاٍى ٍ هإلف ،ىٍ َّ يبئيُ ،هسئلِ ٍ ٗب لبييُإ ٍا ثب ىلز سوبم ثِ ثلض گٌاضشِ اسز.
 س٘ي يجياهلل ثي س٘ي هلويٍؾب ضُجَّ كسٌٖ٘ ًؼفٖ وبنوٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1242ق يبلن ضًِ٘ ىٍ لَىسِ٘ىّن ّؼَٕ لوَٕ ،هليص هَطك اهبهِ٘ ،يبلن اهالق ٍ ًَٗسٌيُ سفسَ٘ ضجَ اسز .س٘ي يجياهلل ضُجَّ وشبة
«االغَل اٛغل٘ٔ ٍالمَايي الطَي٘ٔ» ٍا ىٍ  337غفلِ ًگبضشِ اسز (ضُجَّ 1404 ،ق).
س٘ي يجياهلل ضجَآطبٍ يلوٖ ٍ سأل٘فبر ثس٘بٍٕ ىٍ اٗي يلَم ىاضز ٍ ث٘ص اُ ّفشبى يٌَاى اطَ ،اُ هَى ثِ
ػب گٌاضز ٍٕ .ثِ ليٍٕ سٌيًَٗس ثَىُ وِ ىٍ دبٗبى ثَهٖ ًَضشِّبٗص ًگبضشِ اسز :اٍاٗل ضت ًَضشي اٗي
ٍسبلِ ٍا آغبُ ًوَىم ٍ ًِىٗه ً٘وِ ضت ثِ دبٗبى ٍس٘ي (اه٘ي يبهلٖ  1403ق ،ع  ،8ظ .)83
 س٘ي هَ٘ يجي الفشبف كسٌٖ٘ هَاغٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1250ق ثِ ُثبى يَثٖ ٍ ىٍ ىٍ ػلي وشبة«الًٌبٍٗي الفمْ٘ٔ» ىٍ هَؾَو لَايي فمْٖ ٍا ًگبضز(كسٌٖ٘ هَاغٖ 1417 ،ق) .هجبكض وشبة ىٍ  94يٌَاى ٍ
ٗه فبئيُ اٍائِ ضيُ اسز اٗي وشبة ثس٘بٍٕ اُ هجبكض فمْٖ ٍ اغَلٖ اُ ػولِ سًياىٕ اُ لَايي فمْٖ ٍا
ىٍثَ گَفشِ اسزٗ َّ .ه اُ هجبكض ٗه «يٌَاى» ٍا ثِ هَى اهشػبظ ىاىُ ٍ ثِ ًلَ هجسَـ ٍ اسشياللٖ ثِ
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آى دَىاهشِ ضيُ اسز .هػٌف ىٍ اثشيإ َّ يٌَاى دس اُ قَف هسبلِ الَال ٍ ٍػَُ هلشول ىٍ آى ٍا هكَف
وَىُ ٍ ثِ سفػ٘ل هٍَى ثٍَسٖ لَاٍ هٖىّي ٍ ىٍ ًْبٗز ًهَ هَى ٍا ث٘بى هٖوٌي.
 س٘ي كسي هَسَٕ ثؼٌٍَىٕ هشَفٖ ىٍ سبل  1396ق ىٍ ّفز ػلي ،وشبة «المَايي الفمْ٘ٔ» ٍا ثُِثبى يَثٖ ًگبضز (هَسَٕ ثؼٌٍَىٕ.)1377 ،
اگَ ؿِ دس اُ اٗطبى وشبةّبٕ ثس٘بٍٕ ىٍ ُهٌِ٘ لَايي فمْٖ ًَضشِ ضيُ اسز ،اهب ّ٘ؾ ٗه ثِ للبل
ٍسًز هكبلت ٍ ىٍ ثَ گَفشي هْنسَٗي لَايي فمْٖ ىٍ ٍىٗف اٗي اطَ اٍُضوٌي ً٘سز .وشبة ،هطشول ثَ ٗه
هميهِ سلم٘مٖ اٍُضوٌي ٍ ّفز ػِء اسز .ضَُ٘ وبٍ هإلف هلشَم ،ثَ اٗي دبِٗ اسز وِ هياٍن ٍ هسشٌيار
لبييُ ٍا ثِ ثلض هٖوطي ٍ ىٍ قٖ آى ،ثِ ضَف ٍٍاٗبر ،سٌز ،ثٌبٕ يمال ،اػوبو يلوب ٍ ...هٖدَىاُى.
 س٘يهلويسمٖ كى٘ن ٍٗبسز ىاًطىيُ فمِ ًؼف هشَفٖ ىٍ سبل  1423ق وشبة «المَايي الًبهٔ فٖالفمِ الومبٍى» ٍا ىٍ  296غفلِ ٍا سبل٘ف ًوَى(كى٘ن.)1368 ،
هجلة األحکام العذلیة:
ىٍ ُهبى هالفز يظوبًٖ لَايي فمْٖ اُ ػْز ضىل ٍ سكج٘ك ٍ ًِ٘ اضشْبٍ ٍ ايشوبى يوَهٖ ىٍ
لبًًَگٌإٍ لؿبٖٗ هوشبٍ ٍ ٍاّىبٍٕ ػيٗي هلسَة هٖ ضي لٌا ّ٘ئشٖ هىلف ثِ ٍؾى هؼلِ اكىبم ييلِ٘ ىٍ
هًبهالر هبلٖ اُ ػْز اكىبم ضَيٖ گَىٗي .اٗي ّ٘ئز وبٍ هَى ٍا ثب سٌه٘ن هميهِ إ ٍ سذس سٌه٘ن هَاى
هؼلِ ثب ًوَ لَايي ولٖ ضٍَو ًوَى سب ثِ اٗي هَاى ٍػَو ضَى ٍ هٍَى ايشوبى ولٖ لَاٍ گَ٘ى لٌا لَايي ػوى
ضيُ سَسف اثي ًؼ٘ن ٍا هجٌب لَاٍ ىاىُ ٍ لَايي ىٗگَٕ ٍا ًِ٘ ثِ آى اؾبفِ ًوَىُ ٍ ضىل ٍ اسلَة اٗي لَايي
ٍا ًِ٘ اغالف ًوَى .اٗي هؼلِ ىٍ سبل ّ 1286ؼَٕ سٌه٘ن ضي ٍ ىٍ سبل ّ 1293ـ  1876 /م ثِ وبٍ گَفشِ
ضي ىٍ اثشيا  99لبييُ آهيُ اسز وِ َّ لبييُ ىٍ هبىُ هسشملٖ اُ هبىُ  2لغبٗز  99آهيُ اسز اهب اٗي هَاى اُ
ػْز الفجبٖٗ ٗب هَؾَيبر فمْٖ هَست ًگَىٗيُ ثَى ٍ ثِ ضىلٖ ًبهٌهن سٌه٘ن ضيُ ثَى.
ّيف اُ اٗي لَايي ولٖ ىٍ اًشْبٕ هبىُ ٗه آهيُ اسز آًؼب وِ هٖ گَٗي :فمْبٕ هلمك هسبئل فمْٖ ٍا
ثِ لَايي و لٖ اٍػبو ىاىُ اًي وِ َّ ويام اُ اٗي لَايي هٌهن ٍ ػبهى ثَإ هسبئل ُٗبىٕ ثَىُ ٍ هسلن ٍ هًشجَ
ىٍ وشبثْبٕ فمْٖ آهيُ اًي اٌْٗب ىالٗلٖ ثَإ اطجبر هسبئل ٍ ىٍن آًْب ىٍ اثشيا ٍ ًِ٘ آضٌبٖٗ ثب هسبئل ٍ
ٗبىگَٕ٘ آًْب ٍ ًِ٘ ٍس٘لِ إ ثَإ اسشمَاٍ ىٍ ًّي ّسشٌي لٌا  99لبييُ فمْٖ ػوى گَىٗيُ اسز .سذس
ثًؿٖ اُ اٗي لَايي اگَ ؿِ ُهبًٖ وِ ثِ سٌْبٖٗ ثِ آًْب ًگَٗسشِ ضَى هطشول ثَ ثًؿٖ اسشظٌب ّب هَاّي ثَى
لىي ىٍ هؼوَو ول٘ز ٍ يوَه٘ز آًْب ٍا ىؿبٍ اهشالل ًوَاّي ًوَى .گَؿِ ثًؿٖ اُ اٗي لَايي ٗىيٗگَ ٍا
سوػ٘ع ٗب هم٘ي هَاٌّي ًوَى.
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ضبٍك٘ي هؼلِ ضٍَو ثِ ضَف اٗي لَايي ٍ ث٘بى اّو٘ز ٍ ىاللشْب ٍ ًِ٘ فٍَيبر فمْٖ َُٗ هؼوَيِ اٗي
لَايي ٍ هسبئل ػِئٖ هَثَقِ ٍ ًِ٘ اسشظٌبّبٖٗ وِ اُ اٗي لَايي هبٍع هٖ ضًَيً ،وَىًي .ثس٘بٍٕ اُ اٗي ضَف
ّب ثب ُثبى سَوٖ ٍ ثًؿٖ اُ آًْب ثِ ُثبى يَثٖ سَػوِ ضيًيثب اٗي ٍغف ضَف ّبٕ هسشمل ثب ُثبى يَثٖ ثِ
ضَف َُٗ هٖ ثبضٌي:
هسًَى افٌيٕ هفشٖ ل٘ػَٕ سبثك اٍل٘ي هؼلِ ٍا ثب ًبم «هَآٓ ييلِ٘» وِ ضَكٖ ثب ُثبى يَثٖ ثَ هشيسَوٖ هٖ ثبضي ٍا سٌه٘ن ًوَى(افٌيٕ 1881 ،م) .اٗي ضَف كبٍٕ هبهٌ ّب ٍ ضَكٖ وَسبُ ٍ ٍاؾق هٖ ثبضي.
 سل٘ن ٍسشن ثبُ اللجٌبًٖ اُ ايؿبء ضٍَإ ىٍلشٖ يظوبًٖ ،وشبثٖ كؼ٘ن ثب ًبم «ضَف الوؼلٔ» وِ ىٍ سبل 1288غفلِ ٍ ىٍ ىٍ ػلي ًَضشِ ضيُ ٍ ىٍ اثشيا ثِ ضَف لَايي ولٖ دَىاهشِ اسز ٍا سبل٘ف ًوَى(ثبُ
اللجٌبًٖ 1898 ،م).
 َٗسف آغبف وِ هَى هٌطٖ ًٍٍُبهِ هلبون ٍ ٍو٘ل ىاىگسشَٕ ىٍ هػَ هٖ ثبضي وشبة «هَآٓالوؼلٔ» ٍا وِ ضَف هؼلِ االكىبم هٖ ثبضي ىٍ ىٍ ػلي ٍ  511غفلِ سبل٘ف ًوَىُ اسز(َٗسف آغبف
 1894م).
 يلٖ ك٘يٍوِ هَى ٍئ٘س هلىوِ سوِ٘ يظوبًٖ ٍ اه٘ي الفش٘ب ٍ ٍَُٗ ييلِ٘ ٍ اسشبى الوؼلِ ىٍ ىاًطىيُكمَق اسشبًجَل هٖ ثبضي وشبة «ىٍٍ اللىبم ضَف هؼلٔ اٛكىبم» ٍا سأل٘ف ًوَى وِ اٗي وشبة سَسف ٍو٘ل
ىاىگسشَٕ فْوٖ اللسٌٖ٘ ثِ ُثبى يَثٖ سَػوِ ٍ ىٍ ؿْبٍ ػلي ٍ  836هبىُ هٖ ثبضي وِ اٗي ضَف ىٍ 16
ػِء ّوبًٌي سمس٘ن وشبثْبٕ الوؼلِ سٌه٘ن ضيُ ٍ ىٍ آى ىالٗل ضَيٖ ثَإ َّ كىن ّوَاُ ثب هػبىٍ ث٘بى ضيُ
اسز (ك٘يٍ 2003 ،م 1423-ق).
 اسشبىهلوي سً٘ي الغَِّٕ ٗ ىٖ اُ اسبس٘ي ىاًطىيُ كمَق ىهطك هٖ ثبضي اٗي اسشبى ىٍ غُِ هشَلي ضيُسذس اسشبى كمَق هيًٖ ثٍَ٘ر گَىٗي ٍ آى گبُ اسشبى ىاًطىيُ كمَق ىهطك گَىٗي .اٗطبى وشبة «االىلٔ
االغل٘ٔ االغَل٘ٔ ضَف هؼلٔ االكىبم الًيل٘ٔ» وِ ىٍ سبل  1919سَسف وِ ضَكٖ هوشػَ ىٍ سِ ػِء وَؿه
ٍ ضبهل هَاى ولٖ ّوَاُ ثب همبثلِ ّبٕ آى ثب هَاى ػيٗي هٖ ثبضي ٍا سبل٘ف ًوَى(غَِّٕ 1919 ،م).
 أسشبى هلوي سً٘ي الولبسٌٖ وِ هَى ٍو٘ل ىاىگسشَٕ ٍ اسشبى ىٍس الوؼلِ ىٍ ىاًطىيُ كمَقىهطك اسز وشبة «ضَف هؼلٔ اٛكىبم الًيل٘ٔ» ٍا ىٍ سِ ػلي سٌه٘ن ًوَى ،اٗي وشبة ىٍسٖ ثَىُ ٍ ثَ اسبس
ضَف يلٖ ك٘يٍ سٌه٘ن ضيُ اسز ثب اٗي سفبٍر وِ هَاػى ٍا كٌف ًوَىُ ٍ اٗي لَايي ٍا ثب لَاً٘ي ػيٗي
هكبثمز ىاىُ اسز (هلبسٌٖ 1927 ،م).
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 ض٘ن هلوي هبلي اٛسبسٖ وِ هفشٖ كوع هٖ ثبضي وشبة «ضَف الوؼلٔ» ٍا سبل٘ف ٍ فًَُيش ض٘نهلوي قبَّ اٛسبسٖ وِ اٍ ًِ٘ هفشٖ كوع ثَىُ اٗي ضَف ٍا سىو٘ل ًوَىُ اسز اٗي ضَف اُ  6لسوز
سطى٘ل ضيُ ٍ ػِء اٍل ثِ لَايي ولٖ اهشػبظ ٗبفشِ اسز؛ ٍ ىٍ اٗي ضَف ثِ هَػى ّبٕ فمْٖ هًشوي اضبٍُ
ضيُ اسز (اسبسٖ & اسبسٖ 1930 ،م).
 اسشبى ض٘ن يِر يج٘ي الييبس وشبة «المَايي الفمْ٘ٔ» وِ وشبثٖ وَؿه ىٍ  128غفلِ اسز ّوَاُ ثبضَكٖ هوشػَ اُ لَايي ٍا سبل٘ف ًوَى(الييبس 1989 ،م 1409-ق) ٍٕ .ىٍ اٗي وشبة هميهِ إ اُ لَايي
فمْٖ ٍا ًوَ ًوَىُ سذس لَايي هؼلِ ٍا ثب ّوبى سَس٘ت ٍ سمس٘وبر هَػَى ىٍ هؼلِ آٍٍىُ اسز ّوَاُ ثب
ضَكٖ وَسبُ اُ سَٕ هَلف ثَإ سَؾ٘ق هًٌبٕ لبييُ ثب اهشػبٍ ٍ ث٘بى اغل آى ّوـٌ٘ي ثًؿٖ اُ فٍَيبر
سكج٘مٖ ٍ ثًؿٖ اُ اسشظٌبّبٕ لبييُ ٍا ًِ٘ آٍٍىُ اسز.
 ض٘ن أكوي ثي هلوي الٍِلب الللجٖ هشَفٖ ىٍ سبل  1357ق وشبة «ضَف المَايي الفمْ٘ٔ» ٍا سبل٘فًوَى وِ اٗي وشبة ضَكٖ هوشع ثِ لَايي فمْٖ هَػَى ىٍ هؼلِ االكىبم ىٍ  509غفلِ هٖ ثبضي .ثب ضَُ٘
إ ػيٗي ثِ گًَِ إ وِ اثشيا هًٌٖ لبييُ ٍا اُ ًهَ لغز آٍٍىُ ٍ سذس هػكللبر آى ٍا ضَف ىاىُ ٍ هًٌب ٍ
هٌهٍَ ًَٗسٌيُ ٍا ضَف ىاىُ اسز .سذس هسبئل سكج٘مٖ آى لبييُ اُ ًهَ يلوبٕ كٌفٖ آٍٍىُ آى گبُ
هسشظٌ٘بر لبييُ ٍا ث٘بى ًوَىُ ٍ فَائي فمْٖ ٍ هَؾَيبر ؾٍٍَٕ ىٍ اٍسجبـ ثب آى لبييُ ٍا ثب ّوبى سَس٘ت
هَػَى ىٍ هؼلِ ًوَ ًوَىُ اسز (الٍِلبء 1989 ،م 1409-ق).
الُم اسز وِ ثِ اٗي ًىشِ اضبٍُ ضَى وِ هؼلِ اكىبم ييلِ٘ ىٍ ىٍٍاى كىَهز يظوبًٖ وبٍوَى لبًَى
هيًٖ ٍا ىاضز ٍ ىٍ سوبهٖ هٌبقمٖ وِ َُٗ سلكِ يظوبًٖ ثَىثؼِ هػَ اػَا هٖ ضي سذس ثِ سيٍٗغ ىٍ سَوِ٘
ٍ سٍَِٗ ٍ يَاق ٍ وَٗز هلغٖ گَىٗي ىٍ هػَ ثؼبٕ هؼلِ لَاً٘ي هيًٖ ث٘گبًِ وِ اُ لبًَى هيًٖ فَاًسِ
( ويّبٕ ًبدلئَى) الشجبس ضيُ ثَى ثب سكبثك ثب فمِ اسالهٖ اػَا هٖ ضي .هؼلِ ىٍ اٍىى ٍ فلسك٘ي اضغبلٖ ٍ
ثًؿٖ اُ اهبٍر ّبٕ اهبٍار هشليُ يَثٖ سب اٗي اٍاهَ اػَا هٖ ضي سب اٌٗىِ ىٍ اٍىى اٍل٘ي لبًَى هيًٖ وِ اُ
فمِ اسالهٖ گَفشِ ضيُ ثَى سػَٗت ٍ دس اُ آى لبًَى هًبهالر ىٍ اهبٍار هشليُ يَثٖ ٍ سَىاى اُ اٗي
لبًَى دٍَٕ٘ ًوَىًي ٍ سوبهٖ اٗي لَاً٘ي اُ لَايي فمْٖ سبثك ًطبر گَفشِ ثَىًي ٍ ثِ يٌَاى ًوًَِ وبهل هٖ
سَاى اُ لبًَى هيًٖ يَاق ًبم ثَى؛ اهب ىٍ وطٍَ يَثسشبى سًَىٕ ىٍ هًبهالر هيًٖ ٍ هبلٖ ٍ لؿبٖٗ ثَ لَل
هشوي هٌّت كٌجلٖ ىٍ ىٍ ىاىگبُ ّبٕ ضَيٖ ايشوبى ضيُ اسز.
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آثار و پژوهش های نو در سهینه قواعذ فقهی:
 ىٍ ُهبى هًبغَ ض٘ن هػكفٖ اكوي الٍِلبء اسشبى ضًَٗز ٍ لبًَى هيًٖ ىٍ ىاًطىيُ ضًَٗز ٍىاًطىيُ هيًٖ ىٍ ىاًطگبُ ىهطك ىٍ ثوص  6اُ وشبة ل٘وشٖ ٍ هف٘ي هَى ثِ ًبم « الويهل الفمْٖ الًبم» لَايي
فمْٖ ٍا ثِ ضَُ٘ إ ًَٗي ىسشِ ثٌيٕ ًوَىُ ٍ لَايي ولٖ ٍا  40لبييُ ٍ لَايي فَيٖ ٍا  99لبييُ آٍٍىُ
اسز ٍ ىٍ دبٗبى  31لبييُ ػيٗي ٍا ًِ٘ اُ والم يلوبٕ سبثك اسشوَاع ًوَىُ اسز(الٍِلبء 1998 ،م1418-
ق).
ضَف اليٗي هلوي غيلٖ ثي أكوي الجًٍََ أثَ اللبٍص الغِٕ اسشبى ىٍ ىاًطىيُ ضَو ىاًطگبُ اهبمهلوي اثي سًَى هشَفٖ ىٍ سبل ّ 799ـ وشبة هَى ٍا ىٍ  13ػلي ثب ًبم «هَسَئ المَايي الفمْ٘ٔ» ٍا سبل٘ف
ًوَى وِ اٗي هؼوَيِ ًف٘س ضبهل  4192لبييُ هٖ ثبضي .اٗطبى ىٍ اٗي هؼوَيِ اثشيا ثِ َّ لبييُ ضوبٍُ إ
اهشػبظ ىاىُ ٍ ىٍ سوز ؿخ ضوبٍُ هٌوٍَ اغكالف فمْٖ لبييُ ٍا آٍٍىُ سذس هًٌٖ لبييُ ٍ هيلَل آى
ٍ ًِ٘ هًٌبٕ لغَٕ ٍ اغكالكٖ ثًؿٖ اُ الفبل ٍا ىٍ وٌبٍ ضَف هوشػَٕ ًوَ ًوَىُ ٍ هظبلٖ ًِ٘ آٍٍىُ اسز
سذس ثِ اسشظٌ بّبٕ اٗي لبييُ دَىاهشِ ٍ ىٍ غٍَر اهشالف ث٘ي يلوبٕ هٌاّت هَاٍى اهشالف ٍا ًوَ ًوَىُ
اسز ٍ ثِ آٗبر ٍ اكبىٗض هَثَقِ ًِ٘ اضبٍُ ًوَىُ اسز(ثًٍََ 1997،م 1418-ق)ّ ٍٕ .وـٌ٘ي وشبة
«الَػِ٘فٖ ئٗؿبف المَايي الفمِْ٘ الىلِ٘» ٍا ًِ٘ سبل٘ف ًوَىُ اسز.
يلٖ ثي يظوبى الغِٕ هشَفٖ ىٍ سبل  1996م وشبة «هَسَئ المَايي الفمْ٘ٔ» ٍا ىٍ  10ػلي سبل٘فًوَى اٗطبى ىٍ اثشيا لبييُ ٍا ًوَ ًوَىُ سذس اسشظٌبّبٕ آى ٍا ًوَ وَىُ آى گبُ ثِ ثٍَسٖ هظبل ّبٕ هَثَقِ
دَىاهشِ اسز( .غَِّٕ 1997 ،م 1418-ق)
هلوي ثي غبلق ثي هلوي الًظ٘و٘ي يبلن ٍ فمِ٘ سًَىٕ ٍ اسشبى ىٍ ىاًطىيُ ضَو ىاًطگبُ اهبم هلوياثي سًَى ىٍ هٌكمِ لس٘ن يَثسشبى وشبة هوشػَ ٍ هف٘ي «المَايي الفمْ٘ٔ» ٍا ىٍ  93غفلِ سبل٘ف ًوَى
(يظ٘و٘ي).
 هلوَى هػكفٖ يجَى َّهَش وشبة «المبييُ الىلِ٘ ٍأيوبل الىالم أٍلٖ هي ئّوبلِ ٍ أطَّب فٖاالغَل» ٍا ىٍ  509غفلِ سبل٘ف ًوَى(َّهَش 1989 ،م) .اٗي وشبة سلم٘مٖ اغَلٖ ٍ فمْٖ اسز ىٍ
هػَظ همبًٍِ سػَفبر لَلٖ ٍاٍى ىٍ والم هىلف ٍ والم ضبٍو ٍ ثلظٖ ىٍ هػَظ الفبل ٍ كم٘مز ٍ
هؼبُ ٍ سػَٗق ٍ وٌبِٗ ٍ يوَم ٍ هػَظ ٍ اقالق ٍ سم٘٘ي ٍ ًبسن ٍ هٌسَم وِ ثَ والم هىلف ٍ والم
ضبٍو ٍاٍى هٖ ضَى.
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 غبلق ثي غبًن سيالى وشبة «المَايي الفمِْ٘ الىجَٕ» ٍا ىٍ  557غفلِ ىٍ هػَظ  5لبييُ اغلًَٖضشِ ضيُ اسز (سيالى 1999 ،م 1420-ق).
 ًبغَ هىبٍم ضَ٘إُ «المَايي الفمِْ٘ :طالطَى لبييُ فمِْ٘ يبهِ سؼَى فٖ هوشلف أثَاة الفمِْ٘» ىٍىٍ ػلي ثِ ثٍَسى  30لبييُ ولى فمِ وِ وبٍثَىّبى ُٗبىى ًِ٘ ىٍ اثَاة هوشلف فمْى ىاٍى ،دَىاهشِ اسز
(هىبٍم ضَ٘إُ.)1370 ،

هقاالت هزتثط تا قواعذ فقه در هجالت تخصصی:
ثب ثٍَسٖ هؼالر سوػػٖ كمَق ثَهٖ اُ همبالر هَسجف ثب هَؾَو اٗي همبلِ ٍا ػْز آگبّٖ ٍ اقالو
هَاًٌيگبى هًٍَؼ هٖ ىاٍم.
غالهَؾب ّبىٕ ًمٖ ػالل آثبى ،ثٍَسٖ ىسز ًَضشِ ّبٕ اثي اثٖ الؼوٍَْ اكسبئٖ ىٍ همبلِ «االلكبة
الفمْ٘ٔ يلٖ هٌّت االهبه٘ٔ» (ّبىٕ ًمٖ ػالل آثبى.)1394،
هلوَى سَضبٍ همبلِ «لَايي فمِ» (سَضبٍ.)1336،
ػوبل اليٗي ػوبلٖ همبلِ «لَايي فمِ اسالهٖ» (ػوبلٖ.)1349،
هلوي كس٘ي ٍػبئٖ همبلِ «سبٍٗوـِ ضىل گَٕ٘ لَايي فمِ ىٍ ه٘بى فَٗم٘ي» (ٍػبٖٗ.)1389،
هلوَى ٍٗسٖ هَلَٕ همبلِ «ًگبّٖ ىٍثبٍُ ثِ لَايي فمْٖ ثب سىِ٘ ثَ وشبة لَايي فمِ هٌّت
ضبفًٖ»(ٍٗسٖ هَلَٕ.)1394،
اثَ الفؿل اكوي ُاىُ همبلِ «فمِ ٍ سوْ٘ي لَاييٕ ثَ آى » (اكويُاىُ.)1394،
هؼ٘ي ٍَُٕٗ همبلِ «كَُُ لَايي فمٍٍْٖ :ش ضٌبسٖ وطف لَايي فمْٖ ىٍ فمِ اهبهِ٘»
(ٍَُٕٗ.)1387،
يلٖ ٍكوبًٖ فَى ٍ هلوييلٖ ًؼ٘جٖ همبلِ «سفبٍر لبييُ ٕ اغَلٖ ثب لبييُ ٕ فمْٖ» (ٍكوبًٖ
فَىًؼ٘جٖ.)1395،
هلويكس٘ي غبكت ًػبٍ اسشبى ىاًطىيُ فمِ ىاًطگبُ وَفِ ،همبلِ« ضْ٘ي اٍل دبِٗ گٌاٍ لَايي فمْى»
هشَػن يجياهلل اهٌٖ٘ دٍَ (غبكت ًػبٍ.)1388،

112

منابع قواعد فقه در مذاهب اسالمی

فصلناهه پژوهشهای حقوق تطثیقی

غفلبر  92سب 118

سبل ىٍم ،ضوبٍُ دٌؼن ،سبثسشبى 1398

نتیجه گیزی:
ٗىٖ اُ افشوبٍار ىً٘بٕ ػيٗي ىٍ هَؾَو لبًًَگٌإٍ ويّبٕ ًبدلئَى هٖ ثبضي گَؿِ ىٍ اٍٍدب ٍ ثِ قٍَ
اهع ىٍ فَاًسِ فشق ثبثٖ ىٍ اٗي ُهٌِ٘ ثَىُ ٍ سوبهٖ لَاً٘ي اٍٍدب ٍث٘طشَ ًمبـ ىً٘ب آى ٍا الگَ ٍ سَهطك هَى
لَاٍىاىُ اًي اهب ثبٗي اًيبى ًوَى وِ فمْبء ٍ لَايي ًگبٍاى اسالهٖ اُ هٌاّت هوشلف لًَْب لجل اُ سيٍٗي
ويّبٕ ًبدلئَى ثب سٌه٘ن ويّبٕ اهشػبغٖ ثِ ًبم لَايي فمِ ٍاٌّوبٕ هلبون ٍ لؿبر ثَىُ اًي ٍ َّػب لبؾٖ
ثب اثْبهٖ ىٍ لؿبٍر هَاػِ هٖ ضي ثِ اٗي لَايي ٍػَو هٖ ًوَى ووب اٌٗىِ ىٍ هميهِ لبًَى هيًٖ فَاًسِ ًِ٘
ثِ وشبثْبٕ فمْٖ ضًِ٘ ٍ سٌٖ ٍ اسشفبىُ اُ اٗي هٌبثى اضبٍُ ضيُ اسز ٍ ٗىٖ اُ ىالٗل سَْلز سيٍٗي لبًَى
هيًٖ ٍ دبٗيإٍ آى ىٍ هالل ًِىٗه ثِ غي سبل اُ سػَٗت آى ّو٘ي اسشفبىُ اُ هٌبثى غٌٖ فمْٖ ثَىُ اسز
ثِ گًَِ إ وِ ىٍ هالل اٗي سبلْب ووشَٗي ً٘بُٕ ثِ اغالف ىاضشِ ٍ سبوٌَى ًِ٘ هف٘ي ٍ وبٍسبُ ثَىُ اسز.
اُ اٗي ٍٍ ًگبًٍيُ ىٍ اٗي همبلِ سًٖ ًوَىُ اسز سب اّن سبل٘فبر لَايي فمِ ىٍ هٌاّت هوشلف ثِ ّوَاُ
هطوػبر وشبة هَثَقِ ٍا ًوَ ًوَىُ ٍ هلمم٘ي ٍا ثٖ ً٘بُ اُ ػسشؼَٕ اٗي هٌبثى سبُى.
لٌا د٘طٌْبى ه٘گَىى همٌي ىٍ الشجبس اُ كمَق وطٍَّبٕ اٍٍدبٖٗ غَفبً ثِ لَاً٘ي ٍ همٍَاسٖ سَػِ ًوبٗي
وِ د٘طٌِ٘ إ اُ آى هَؾَو ىٍ فمِ دَٗبٕ اسالهٖ ٍػَى ىاضشِ ثبضي ىٍ غَ٘ اٗي غٍَر ىٍ ػبهًِ هسلوبى
دٌَٗفشِ ًطيُ ٍ ىَٗ ٗب ٍُى سغَ٘٘ٗبفشِ ٗب هٌسَم هَاّي گَىٗي.

هناتع
کتابها
*قزآن
 -1آغبفَٗ ،سف ( 1894م) .هَآٓ الوؼلٔ ،لبَُّ ،الوكجًٔ الًوَه٘ٔ.

 -2اثي اثٖ ػوٍَْ اكسبئٖ ،يلٖ ثي اثَاّ٘ن ( .)1338االلكبة الفمِْ٘ يلٖ هٌّت االهبهِ٘ :ىٍٍ الٚلٖ
الًوبىِٗ فٖ االكبىٗض الفمْ٘ٔ ،هػلق هلوي كسَى ،لن ،هَسسِ سلم٘مبر ٍ ًطَ هًبٍف اّل
الج٘ز( .و)
 -3اثي س٘و٘ٔ ،أكوي ثي يجي اللل٘ن ثي يجي السالم ( 1422ق) .المَايي الٌٍَاً٘ٔ الفمْ٘ٔ ،هلمك :أكوي ثي
هلوي الول٘ل ،المبَُّ ،ىاٍ اثي الؼَُٕ.
 -4اثي هليٍى ،يجيالَكوبى ( .)1393هميهِ اثي هليٍى ،ع  ،1هشَػن :هلوي دٍَٗي گٌبثبىٕ ،سَْاى
هَسسِ اًشطبٍار آگبُ.
 -5اثي ٍػت ،يجي الَكوي ثي أكوي ( 2008م) .المَايي فٖ الفمِ اإلسالهٖ ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ الىشت الًلو٘ٔ.
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 -6اثي الطبـ ،لبسن ثي يجي اهلل ( 1344ق) .اىٍاٍ الطٍَق يلى أًَاء الفٍَق ،لبَُّ ،ىاٍاالك٘بء الىشت
الميٗؤ.

 -7اثي الللبم ،يلٖ ثي يجبس ( 1423ق 2002 -م) .المَايي ٍالفَائي اٛغَل٘ٔ ٍهب ٗشًلك ثْب هي اٛكىبم
الفَي٘ٔ ،هلمك :يبئؽ ثي يجي اهلل الطَْاًٖ ً -بغَ ثي يظوبى الغبهيٍٕٗ ،بؼ ،هىشجٔ الَض٘ي.
 -8اثي هبػِ هلوي ثي ِٗٗي (؟) .سٌي اثي هبػِ ،سلم٘ك :هلوي فإاى يجي الجبلٖ ثٍَ٘ر ىاٍ ئك٘بء الىشت
الًَث٘ٔ.
 -9اثي الؤلَمي ،يوَ ثي يلٖ 1433( ،ق ــ  2012م)ًَ .انَ الٌهبئَ ،هلمك َٗسف اكوي ،لجٌبى ،ثٍَ٘ر،
ىاٍ الىشت الًلو٘ٔ.
 -11اثي هٌهٍَ ،هلوي ثي الوىبٍم (1990ق 1410-م) .لسبى الًَة ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ غبىٍ.
 -11اثي ًؼ٘نُٗ ،ياليٗي ثي اثَاّ٘ن( 1983م 1409 -ق) .أٛضجبُ ٍ الٌهبَٗ ،هلمك هلوي هك٘ى كبفم،
ىهطك ،ىاٍالفىَ.
 -12اثي الَو٘ل ،هلوي ثي هىٖ ثي يجي الػوي ثي الوَكل ( 1418ق) .اٛضجبُ ٍالٌهبئَ فٖ فمِ الطبفً٘ٔ،
هلمك :هلوي كسي هلوي كسي ئسوبي٘لٍٗ ،بؼ ،هىشجٔ الَضي.
 -13اسبسٖ ،هلوي هبلي ٍ اسبسٖ ،هلوي قبَّ ( 1930م) .ضَف الوؼلٔ ،سٍَٗب ،هكجًِ كوع.
 -14اكوي ُاىُ ،اثَ الفؿل ،سبثسشبى ( ،1394فمِ ٍ سوْ٘ي لَاييٕ ثَ آى) ،هؼلِ ًمي وشبة فمِ ٍ كمَق،
ضوبٍُ  10، 2غفلِ  -اُ  149سب .158
 -15الجبكس٘يًٗ ،مَة ثي يجيالَّبة ( 1420ق 1999 -م) .المَايي الفمِْ٘ ،ؿبح ىٍمٍٗ ،بؼ ،هىشجِ
الَضي.
 -16الييبس ،يِر يج٘ي ( 1409ق  1989-م) .المَايي الفمْ٘ٔ هى الطَف الوَػِ ،سٍَِٗ ،كوع ،ىاٍ
الشَهِٕ.
 -17اه٘ي ػجل يبهلٖ ،هلسي 1403 (،ق) ،اي٘بى الطًِ٘ ،هلمك :اه٘ي ،كسي ،لجٌبى ،ثٍَ٘ر ،ىاٍالشًبٍف
للوكجَيبر ،ع  ،8ظ .83
 -18ثوبٍٕ ،هلوي ثي ئسوبي٘ل ( 1422ق) .غل٘ق الجوبٍٕ ،ثٍَ٘ر ىاٍ قَق الٌؼبٓ.
 -19ثِىٍٕ ،فوَاليٗي يلٖ اثي هلوي ( .)1392اغَال الجِىٍٕ ٗب وٌِ الَغَل الٖ هًَفٔ االغَل،
هلمك :سبئي ثىياش ،سَْاى ،ىاٍ الجطبئَ اإلسالهّ٘ٔ.
 -21ثًٍََ ،هلوي غيلٖ ثي اكوي 1410( ،ق 1989 -م) .الَػِ٘فٖ ئٗؿبف المَايي الفمِْ٘ الىلِ٘ ،ؿبح
ىٍمٍٗ ،بؼ ،ىاٍهًبٍف.
 -21ثًٍََ ،هلوي غيلٖ ثي أكوي ( 1418ق 1997 -م) .هَسَئ المَايي الفمٍْ٘ٔٗ ،بؼ ،الوىشجِ
االسالهِ٘.
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 -22كى٘ن ،هلويسمٖ ( .)1387المَايي الًبهٔ فٖ الفمِ الومبٍى ،سَْاى ،الوؼوى الًبلوٖ للشمَٗت ث٘ي
الوٌاّت اإلساله٘ٔ
 -23كلٖٗ ،لٖ٘ اثي سً٘ي 1394( ،ق) ًِّٔ .الٌبنَ فٖ الؼوى ث٘ي االضجبُ ٍالٌهبَٗ ،سلم٘ك س٘ي اكوي
كسًٌٍَٖ٘ ،اليٗي ٍايهٖ اَٗاى ،لن ،هٌطٍَار ٍؾٖ.
 -24ػػبظ اللٌفٖ ،أكوي ثي يلٖ أثَ ثىَ الَإُ ( 1414ق 1994 -م) .الفػَل فٖ اٛغَل ،سلم٘ك
ىوشَ يؼ٘ل ػبسن الٌطوٖ ،وَٗزٍُ ،آٍ اٍٛلبف الىَٗشِ٘.
 -25ػوبلٖ ،ػوبل اليٗي ،ىٍٍُ اٍل ،سبل سِ٘ىّن ،ثْوي ( ،1349لَايي فمِ اسالهٖ) ،هؼلِ :وبًًََوال،
ضوبٍُ 4، 9غفلِ  -اُ  22سب .25
 -26ػٌَٖٗ ،يجي الوله ثي يجي اهلل ثي َٗسف ثي هلوي ( 2207م) .الشلو٘ع فٖ أغَل الفمِ ،هلمك:
يجي اهلل ػَلن الٌجبلٖ ٍثطَ٘ أكوي الًوَٕ ،لجٌبى ،ثٍَ٘ر ىاٍ الجطبئَ اإلساله٘ٔ.
 -27ػٌَٖٗ ،يجي الوله ثي يجي اهلل ثي َٗسف ثي هلوي ( 1418ق 1997-م) .الجَّبى فٖ أغَل الفمِ،
هلمك :غالف ثي هلوي ثي يَٗؿٔ ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ الىشت الًلو٘ٔ.
 -28كسٌٖ٘ هَاغٖ هَ٘ يجي الفشبف ( 1417ق) .الًٌبٍٗي الفمْ٘ٔ ،لن ،اًشطبٍار ػبهًِ هيٍس٘ي.
 -29كى٘ن هلويسمٖ ( 1387ق) .المَايي الًبهٔ فٖ الفمِ الومبٍى ،سَْاى ،الوؼوى الًبلوٖ للشمَٗت ث٘ي
الوٌاّت اإلساله٘ٔ.
 -31هبىهٖ ،اثٖ سً٘ي هلوي ( 1308ق) .هؼبهى اللمبئك ،لسكٌكٌِ٘ ،الوكجًٔ الًبهَُ.
 -31هطٌٖ ،هلوي ثي كبٍص ( 1985م) .اغَل الفش٘ب فٖ الفمِ يلى هٌّت اإلهبم هبله ،هلمم٘ي هلوي
الوؼيٍة ،هلوي أثَ اٛػفبى ،يظوبى ثك٘ن ،ثٍَ٘ر ،الياٍ الًَث٘ٔ للىشبة.
 -32ىثَسٖ ،يجياهلل ثي يوَ (؟) .سبس٘س الٌهَ ،لبَُّ ،هكجًٔ االىث٘ٔ ثسَق اللؿبٍ الميٗن.
ٍ -33ػبئٖ ،هلوي كس٘ي( ،سبٍٗوـِ ضىل گَٕ٘ لَايي فمِ ىٍ ه٘بى فَٗم٘ي) ،هؼلِ :دژٍّطٌبهِ كىوز
ٍ فلسفِ اسالهٖ; سبثسشبى  - 1389ضوبٍُ .32

ٍ -34كوبًٖ فَى ،يلٖ & ًؼ٘جٖ ،هلوييلٖ ،ثْبٍ ٍ سبثسشبى ( ،1395سفبٍر لبييُ ٕ اغَلٖ ثب لبييُ ٕ
فمْٖ) هؼلِ هكبلًبر اغَل فمِ اهبهِ٘ ،ضوبٍُ  18، 5غفلِ  -اُ  18سب .35
ٍٗ -35بؼ هٌػٍَ هل٘فٖ 1423( ،ق 1997 -م) .الوٌْبع فٖ يلن المَايي الفمِْ٘ ،ؿبح اٍل ،ك٘يٍآثبى،
هَوِ الجلض ٍالييَُ.
ُ -36ك٘لٖ ،هلوي هػكفى 1427( ،ق  2006 -م) .المَايي الفمْ٘ٔ ٍسكج٘مبسْب فٖ الوٌاّت اٍٛثًٔ،
ىهطك ،ىاٍ الفىَ.
ٍُ -37لبء ،اكوي هلوي ( 1409ق 1989 -م) .ضَف المَايي الفمْ٘ٔ ،هلمك :يجيالسشبٍ اثَ غيُ ،ىهطك،
ىاٍالملن.
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ٍُ -38وطٖ ،ثيٍ اليٗي 1421( ،ق 2000 -م) .الوٌظٍَ فٖ المَايي ،هلمك :هلوي كسي هلوي كسي
ئسوبي٘ل ،لجٌبى ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ الىشت الًلو٘ٔ.
 -39سبهَٕ ،هلوي ثي يجي اهلل ثي اللس٘ي ( 1418ق 1997-م) .الفٍَق يلى هٌّت اإلهبم أكوي ثي
كٌجل ،ع  :1لسن الًجبىار ،هلمك :هلوي ئثَاّ٘ن ثي هلوي ٗلٍٖٗ ،بؼ ،ىاٍ الػوًٖ٘ للٌطَ
ٍالشَُٗى.
 -41سجىٖ ،يجي الَّبة ثي سمٖ اليٗي 1411( ،ق 1991-م) .اٛضجبُ ٍالٌهبئَ ،لجٌبى ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ الىشت
الًلو٘ٔ.
 -41سؼسشبًٖ ،اثَػًفَ ( 1410ق) .الغٌِ٘ فٖ اغَل الفمِ ،سلم٘ك ىوشَ هلوي غيلٖ ثي أكوي الجًٍََ،
ٍٗبؼ.
 -42سَهسٖ ،أكوي ثي أثٖ سْل ( 1414ق –  1993م) .أغَل السَهسٖ ،الولمك :أثَ الَفب اٛفغبًٖ،
ك٘يٍ آثبى ،لؼٌٔ ئك٘بء الوًبٍف الًٌوبً٘ٔ.
 -43سَضبٍ ،هلوَى ،هَْ ٍ آثبى ( ،1336لَايي فمِ) ،هؼلِ وبًَى ٍوال ،ضوبٍُ  2، 55غفلِ  -اُ  64سب
.65

 -44سمبف ،يلَٕ ثي أكوي ( 2016م) .الفَائي الوى٘ٔ ف٘وب ٗلشبػِ قلجٔ الطبفً٘ٔ ٍالؿَاثف ٍالمَايي
الىل٘ٔ ،سَػوِ ٍ سلم٘ك ثطَ٘ يجياهلل يلٖ اثَاّ٘ن ،لبَُّ ،الوىشجٔ االَُّٗٔ للشَاص.
 -45سل٘ن ٍسشن ثبُ اللجٌبًٖ ( 1898م) .ضَف الوؼلٔ ،ثٍَ٘ر :هكجًٔ االىث٘ٔ.
 -46سَ٘قٖ ،يجي الَكوي ثي أثٖ ثىَ ( 1411ق 1990 -م) .اٛضجبُ ٍالٌهبئَ ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ الىشت الًلو٘ٔ.
 -47ضبضٖ ،أكوي ثي هلوي ثي ئسلبق ( .)1392أغَل الطبضٖ ،ؽ ُ ،2اّياى ،اًشطبٍار فبٍٍق ايهن.
 -48ضُجَّ ،يجياهلل ( 1404ق) .االغَل اٛغل٘ٔ ٍالمَايي الطَي٘ٔ ،لن ،هىشجٔ الوف٘ي.
 -49ضكٖ ،هلوي كسي سَف٘ك( ،؟) الوَاى الٌهبه٘ٔ ٛكىبم الطًَٗٔ الولويٗٔ ،يَثسشبى سًَىٍٕٗ ،بؼ،
هىشجبر ػبهًٔ الوله سًَى.
 -51ضْ٘يطبًُٖٗ ،ي اليٗي ثي يلٖ )1396( ،سوْ٘ي المَايي ،اَٗاى لن ،ثَسشبى وشبة.
 -51غبكت ًسبٍ ،هلويكس٘ي ،دبِٗ٘ ( ،1388ضْ٘ي اٍل دبِٗ گٌاٍ لَايي فمْٖ) ،هؼلِ فمِ ،هشَػن:
يجياهلل اهٌٖ٘ دٍَ ،ضوبٍُ .61
 -52غبلق ثي غبًن سيالى 1420( ،ق 1999 -م) .المَايي الفمِْ٘ الىجَٕ ٍهب سفَو هٌْب ،ؿبح ىٍم،
ٍٗبؼ ،ىاٍالجلٌسِ٘.
 -53قَٗلٖ ،فوَاليٗي اثي هلوي .)1375( ،هؼوى الجلَٗي ،سَْاى ،هىشجٔ الوَسؿَِٗ ،هلمك اكوي
كسٌٖ٘ اضىٍَٕ.
 -54يبهلى ،ضْ٘ي اٍل ،هلوي ثي هىى( 1400ق) .المَايي ٍالفَائي ،لن ،وشبثفٍَضٖ اه٘ي.
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 -55يبهلٖ وَوى ،هلمك طبًى ،يلى ثي كس٘ي 1414( ،ق) .ػبهى الومبغي فٖ ضَف المَايي ،اَٗاى ،لن،
هإسسِ آل الج٘ز.
 -56يالهِ كلٖ ،كسي اثي َٗسف ( 1413ق) .لَايي االكىبم فٖ هًَفٔ اللالل ٍاللَام ،لن ،هإسسٔ
الٌطَ اإلسالهٖ.
 -57يجي الًِِٗ ثي يجي السالم ( 1411ق 1991-م) .لَايي اٛكىبم فٖ هػبلق اًٛبم ،هلمك :قِ يجي
الَؤٍف سًي ،المبَّٓ ،هىشجٔ الىل٘بر ا.َُّٔٗٛ
 -58يظ٘و٘ي ،هلوي ثي غبلق ثي هلوي (؟) .المَايي الفمْ٘ٔ ،لبَُّ ،هىشجٔ اإلٗوبى اسىٌيٍِٗ ،ىاٍ الجػَُ٘.

 -59يالئٖ وَٕ٘ىَليٕ ،غالف اليٗي ثي هل٘ل ( 1414ق 1994 -م) .الوؼوَو الؤٌّْٓتٔ فٖ لَايي الوٌّت
الطبفًٖ ،هلمك :هلوي ثي يجي الغفبٍ ثي يجي الَكوي ،الىَٗزٍُ ،آٍ اٍٛلبف ٍالطإٍى اإلساله٘ٔ.
 -61يلٖ ك٘يٍ ( 1423ق 2003-م) .ىٍٍ اللىبم ضَف هؼلٔ اٛكىبم ،ثٍَ٘ر ،ىاٍ يبلن الىشت.
 -61غِٕ يلٖ ثي يظوبى 1418( ،ق 1997-م) .الوَسَئ المَايي الفمْ٘ٔ ،ثٍَ٘ر ،هإسسٔ الَسبلٔ.
 -62غِّٕ ،هلوي سً٘ي ( 1919م) .االىلٔ االغل٘ٔ االغَل٘ٔ ضَف هؼلٔ االكىبم الًيل٘ٔ ،ىهطك الوكجًٔ
الجكَٗىِ٘.
 -63فبؾل همياى ،همياى اٗي يجياهلل (ً .)1361ؿي المَايي الفمِْ٘ يلٖ هٌّت االهبه٘ٔ ،لن ،وشبثوبًِ آٗز
اهلل هَيطٖ ًؼفٖ.
 -64فوَ الولمم٘ي ،هلوي اثي كسي ( .)1387اٗؿبف الفَائي فٖ ضَف هطىالر المَايي ،لن ،اسوبي٘ل٘بى.
 -65فَ٘هٖ ،اكوي اثي هلوي ( 1414ق) .هػجبف الوٌَ٘ ،لن ،هَسسِ ىاٍالْؼَٓ.
 -66لَافٖ ،أكوي ثي ئىٍٗس ثي يجي الَكوي (؟) .الفٍَق ،ثٍَ٘ر ،يبلن الىشت.
 -67وبضف الغكبء ،ػًفَ اثي هؿَ ( 1317ق) .وطف الغكبء يي هجْوبر ضًَٗٔ الغَاء ،اَٗاى ،لن ،ىفشَ
سجل٘غبر اسالهٖ كَُُ يلوِ٘ لن.
 -68وبضف الغكبء ،ػًفَ اثي هؿَ ( 1359ق) .سلََٗ الوؼلٔ ،لن ،هىشجٔ الٌؼبف.
 -69وَاث٘سٖ ،أسًي ثي هلوي ثي اللس٘ي ( 1402ق  1982 -م) .الفٍَق ،هلمك :ى .هلوي قوَم وَٗز،
ٍُآٍ اٍٛلبف الىَٗش٘ٔ.
 -71وَهٖ ،اثَاللسي (؟) .اغَل الىَهٖ ،سلم٘ك ٍسػل٘ق :هػكفى هلوي المجبًٖ ،ثٍَ٘ر ،ىاٍاثي
ُٗيٍى.
 -71هلبسٌٖ ،هلوي سً٘ي ( 1927م) .ضَف هؼلٔ اٛكىبم الًيل٘ٔ ،ىهطك ،هكجًٔ الشَلٖ.

 -72هًَؼ ،يلٖ هلوي ٍ يبىل اكوي يجيالوَػَى ( 1420ق) .سبٍٗن سطَٗى االسالهٖ ىٍاسبر فٖ
الشطَٗى ٍ سكٍَُ ٍ ٍػبلِ ،ع  2ثٍَ٘ر ىاٍالىشت الًلو٘ٔ لجٌبى.
 -73هسلن ثي اللؼبع (؟) .غل٘ق هسلن ،هلمك :هلوي فإاى ثٍَ٘ر ىاٍ ئك٘بء الشَاص الًَثٖ.
 -74هلوَى ،كوِٓ ( 1406ق 1986 -م) .الفَائي الجْ٘ٔ فٖ المَايي ٍالفَائي الفمْ٘ٔ ،ىهطك ،ىاٍ الفىَ.
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 -75هلوَى هػكفٖ يجَى َّهَش ( 1989م) .المبييُ الىلِ٘ ٍأيوبل الىالم أٍلٖ هي ئّوبلِ ٍ أطَّب فٖ
االغَل ،ثٍَ٘ر ،هإسسِ الؼبهًِ٘.
 -76هسًَى افٌيٕ ( 1881م) هَآٓ ييلِ٘ ،سَوِ٘ ،آسشبًِ.
 -77هػكفٖ اكوي الٍِلبء ( 1418ق 1998 -م) .الويهل الفمْٖ الًبم ،ىهطك ،ىاٍالملن.
 -78همَٕ ،هلوي ثي أكوي ( 2012م) .المَايي ،الَثبـ ،ىاٍ اٛهبى.
 -79هىبٍم ضَ٘إُ ًبغَ ( .)1370المَايي الفمِْ٘ ،لن ،هيٍسٔ اإلهبم يلٖ ثي أثٖقبلت( .يلِ٘السالم)
 -81هَسَٕ ثؼٌٍَىٕ ،كسي ( .)1377المَايي الفمْ٘ٔ ،هلمك هْيٕ هَِْٕٗ ٍ هلوي كسي ىٍاٗشٖ ،لن،
ًطَ الْبىٕ.

ًَ -81الٖ ،اكوي ثي هلويهْيٕ .)1375( ،يَائي االٗبم فٖ هْوبر اىلٔ اٛكىبم ٍ هْوبر هسبئل اللالل
ٍ اللَام ،اَٗاى ،لن ،ىفشَ سجل٘غبر اسالهٖ كَُُ يلوِ٘ لن.
ً -82يٍٕ ،يلٖ اكوي 1414( ،ق 1994 -م) .المَايي الفمِْ٘ ،هفَْهْبً ،طبقْب ،سكٍَّب ،ىٍاسٔ هَلفبسْب،
ؿبح سَم ،ىهطك ،ىاٍالملن.
ً -83سفٖ سوَلٌيٕ ،يوَ اثي هلوي .)1393( ،يمبٗي الٌسفِ٘ ،سَْاىً ،طَ ٍُاٍ.
 ،ٍَُٕٗ -84هؼ٘ي ،سبثسشبى ( ،1387كَُُ لَايي فمٍٍْٖ ،ش ضٌبسٖ وطف لَايي فمْٖ ىٍ فمِ اهبهِ٘)،
هؼلِ دژٍّص ّبٕ فمِ ٍ كمَق اسالهٖ ،ضوبٍُ  28،ISC 12غفلِ  -اُ  9سب .36

ٍٗ -85سٖ هَلَٕ ،هلوَى ،ثْبٍ ً( ،1394گبّٖ ىٍثبٍُ ثِ لَايي فمْٖ ثب سىِ٘ ثَ وشبة «لَايي فمِ
هٌّت ضبفًٖ») ،هؼلِ ًمي وشبة فمِ ٍ كمَق ،ضوبٍُ  6،1غفلِ  -اُ  167سب .172

ًٍ -86طَٗسٖ ،أكوي ثي ٗل٘ى ( 1427ق 2006-م) .ئٗؿبف الوسبله ئلى لَايي اإلهبم ئثٖ يجي اهلل
هبله ،هلمك :الػبىق ثي يجيالَكوي الغَٗبًٖ ،الَٗبؼ ،ىاٍ اثي كِم.
ّ -87بىٕ ًمٖ ػالل آثبى ،غالهَؾبُ ،هسشبى ( ،1394االلكبة الفمْ٘ٔ يلٖ هٌّت االهبه٘ٔ) هؼلِ :آٌِٗ
دژٍّص ،ىٍٍُ  ،26ضوبٍُ  ،156غفلِ .87-79
سایت های اینتزنتی
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