
   الموروثمجلـة   68 -77ص  ( 2018 ديسمبر) 01:العـــدد/  06 :المجلد    
 

 77 
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 ملخص البحث
الورقة البحثية اليت هي بني أيدينا تناولت بالدراسة والتحليل املقدمات الكالمية اليت هلا صلة باللغة العربية 

م لآلمدي، وقد حاولنا أن نقف على أغراض املؤلف من وضعه هلذه يف كتاب اإلحكام يف أصول األحكا
املقدمات العلمية هبدف تبيان ما ملقدمات العلم املوضوعة يف املصنفات العلمية من أمهية تتعلق باملنهج 
والتحصيل العلمي يف قراءات مدونات العلوم كعلم أصول الفقه هنا يف هذه املدونة، وقد توصلنا من حبثنا 

تائج علمية مهمة منها توظيف األمساء واحلروف واألفعال يف ما له صلة بفهم نصوص الشريعة إىل ن
اإلسالمية عامة، وفهم نص اخلطاب القرآين والسنة النبوية، إىل جانب التواصل داخل اجملتمع يف 

مع بني وهي آلية ينبغي أن نعيد بناءها وفق مناهج جت. املعامالت كالبيع والشراء واألنكحة وغري ذلك
  .األصالة والعصرنة، خصوصا إذا مجعنا بني النظري والتوظيف

 Abstract                    آلية، وظيفة، مبادئ، كالمية، إحكام، آمدي: الكلمات المفتاحية 

This research paper dealt with the study and the analysis of the verbal 

introductions that have a relation with the Arabic Language in the book the 

Rules of the Assets of judgments of Al-Amadi , we have tried to stand on 

the purposes of the author of putting these scientific introductions in order to 

show the importance of the scientific introductions that are in the scientific 

works to the curriculum and the educational system in reading science blogs 

as the science of the principles of  jurisprudence in this blog, we have 

reached in our research  the important scientific results including the use of 

names, letters and verbs in relation to the understanding of texts of the 

general Islamic law, the understanding of Quranic discourse texts and 

Sunnah, as well as communication within community in transaction such as 

selling, buying and marriage and so on. It is a mechanism which should be 

reconstructed according to a curriculum that combines authenticity and 

modernism, especially if we combine the theory and the use. 
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 تمهيد
واحدا من علماء العلوم الّشرعية الذي ألف يف أصول الفقه  ( 136ت )يعد اآلمدي 

ادئ الكالم اليت  كتابه اإلحكام يف أصول األحكام، وأسس ملوضوعات الكتاب مبقدمات مب
كان هلا االرتباط الوظيفي مبوضوعات كليات األحكام الشرعية اليت اختذت آليات الستنباط 
األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واملصاحل املرسلة 

 .واستصحاب احلال ومراعاة العرف
مات العلمية اخلاصة مببادئ الكالم، بل ومل يكن اآلمدي جمرد جامع ومرتب هلذه املقد

. جتده الناقد البصري، والفقيه األصويل املرجح اخلبري باخلالفات وتدقيق النظر يف آراء العلماء
 .واللغوي النحوي املضطلع مبا للغة من وظيفة داخل سياق الّنص الّشرعيّ 

بني تلك األمر الذي ندبين ألخوض غمار البحث يف الكشف عن االنسجام احلاصل 
وورقيت . املبادئ املقّدمة وما هلا من صلة توظيفية مبواضيع كتابه اإلحكام يف أصول األحكام

 .البحثية ستتناول املباحث اآلتية
 حد االسم وحقيقته ودالالته

صرح اآلمدي عن الباعث الذي جعله يهتم باملبادئ اللغوية يف بداية مصنفه اإلحكام 
بينا فيما تقّدم وجه استمداد األصول من اللغة؛ فال بّد من كّنا »: يف أصول األحكام فقال

ويف الفصل الرابع من الكتاب تعرض إىل مصطلح "  1."«تعريف املبادئ املأخوذة منها
هوما دّل على معىن يف نفسه، وال يلزم منه الزمان اخلارج عن »: االسم فبني مفهومه بأنه

فإن كان واحدا، فمسماه إما أن : دا، أومتعددامّث ال خيلو إّما أن يكون واح. معناه لبنيته
 " 2."«يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا فمفهومه منقسم على وجوه

مّث نلفيه يتجه حنو ما له صلة باألحكام الشرعية وهو ما يصح أن يشرتك يف مفهومه  
. ادف واملشرتكلينتهي إىل نوع املرت . كثريون، أو ال يصح، مّث يقرر أن األول يندرج يف الكليّ 

العامل والقادر، وما ليس صفة ويكون عينا : كما يذكر اهليئة اليت يرد فيها االسم صفة حنو
 "3."العلم واجلهل: اإلنسان والفرس، معىن حنو: حنو
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وإذا ذهبنا إىل اجملال التطبيقي هلذه املبادئ اللغوية املقدمة حول االسم صفة وعينا 
: وهلذا فإنه لو قال»: ليت يفهم منها عموم احلكم يف قولهلدى اآلمدي نلفيه يوظف الصفة ا

 "4."«أعتقت عبيدي السودان، عتق كّل عبد أسود له
اختلفوا يف اخلطاب الّدال على حكم مرتبط باسم عاّم »: ولعلنا جنده أوضح يف قوله

لسائمة يف الغنم ا»: ومّثل له بقول الرسول ـ صلى اهلل عليه وسّلم ـ " 5."«مقّيد بصفة خاّصة
هل يدّل على نفي الزكاة عن غري السائمة أو ال؟ فأثبته الشافعّي ومالك »: مّث قال. «زكاة

وأمحد بن حنبل واألشعرّي ومجاعة من الفقهاء واملتكلمني وأبو عبيد ومجاعة من أهل العربية؛ 
ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقّفال والّشاشي ومجاهري 

ويف توظيفه ملصطلح االسم وما يتصل به جنده يف حديثه عن الصنف السابع " 6."«عتزلةامل
مفهوم االسم املشتق الّدال على »: من مفهوم املخالفة أو ما يسمى بدليل اخلطاب فقال

وهو قريب من مفهوم " 7("ال تبيعوا الطّعام بالطّعام: )اجلنس، كقوله ـ صلى اهلل عليه وسّلم ـ
ع العلم بأنه قد تعرض لالسم املشتق يف املبادئ الكالمية اليت جعلها أرضية م" 8."«اللقب

كما إذا أطلقنا اسم األسود على شخص من األشخاص »: ملقدمة الكتاب وذلك حني قال
بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق االشتقاق من الّسواد القائم به، فإّن مدلوله عند كونه 

. ص، ومدلوله عند كونه مشتقا الّذات مع الّصفة، وهي الّسوادعلما، إّّنا هو ذات الّشخ
فالّذات اليت هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ املشتق، ومدلول اللفظ وصف ملدلول 

 " 9."«العلم املشتق
ومفهومه أنه إذا كان من جنسه وأعطاه البائع زيادة اليت تدل أنه ربا، أو كأن يشرتي 

وأما املثل .فهذا الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمصاع متر بصاعني من متر 
 .باملثل فجائز

وقد احتج مالك ـ رمحه اهلل تعاىل ـ هبذا احلديث يف كون احلنطة والشعري صنفا واحدا 
فيكون له حكمه يف التحرمي كالربا على ما ذكره الّنووّي يف شرحه هلذا احلديث، ومذهب 

 "10."ما صنفان وجوز الّتفاضل بينهما كاحلنطة مع األرزالّشافعي واجلمهور على أهنّ 
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ولعّل هذا املعىن الّدال يف االسم املشتّق على اجلنس هو الذي محل اآلمدي على 
 .مراعاة احلديث عنه يف املقّدمات الّلغوية للكتاب

 اشتراك األسماء في الّداللة
فعاجل هذه الظاهرة اليت  ويدخل اشرتاك األمساء يف الداللة عنده يف املشرتك اللفظي 

نصادفها يف اللغة العربية، وتعرض للخالف احلاصل بني العلماء، وكان مع جوازه يف اللغة، 
كما سنالحظه عند علماء ( القرء)و( الّطهر)وملّا احتاج إىل مثال  إجرائي طبق على لفظ 

لطهر واحليض، أطلق أهل اللغة اسم القرء على ا:"الفقه ونقل لنا قول أيب احلسني البصري
: مّث صرح بوجوده يف القرآن الكرمي فقال" 11"."ومها ضدان فدل على وقوع املشرتك يف اللغة

وإذا عرف وقوع االشرتاك لغة، فهو أيضا واقع يف كالم اهلل تعاىل، والدليل عليه قوله »
 "12."«فإنه مشرتك بني إقبال الليل وإدباره، ومها ضدان والليل إذا عسعس تعاىل 

 سم من حيث الهيئةاال
جميئه يف شكل الظاهر واملضمر، وقسم : كما عاجل االسم من حيث اهليئة، أي

الظاهر إىل الصحيح واملعتل، واهتم باالسم من حيث التعريف والتنكري كما مل يهمل 
احلديث عن األمساء املوصولة ملا يبىن على ذلك من أحكام فقهية تصادف املتعلم ألحكام 

فنجده يوظف هذه املقدمات العلمية هلا يف الباب اخلامس من . السنة النبويةالقرآن الكرمي و 
الكتاب حني حتدث عن االعرتاضات الواردة على قياس العلة ومنها اعرتاض االستفسار 

وهي ( من  )ومن ذلك »: فقال يف شأن من اليت مبعىن االستفهام والشرط واجلزاء ومبعىن اخلرب
من عندك؟ وقد ترد مبعىن الشرط واجلزاء كقوله ـ عليه : ولكقد ترد مبعىن االستفهام، كق

جاءين من : من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، وقد ترد مبعىن اخلرب، كقولك: السالم ـ 
وورودها يف املثال املوظف تطبيقيا هنا للشرط يدل على ثبوت حكم فقهي وهو " 13."«أحّبه

 .سفيان وجوب اآلمان ملن قام بفعل الشرط فدخل دار أيب
 من الشرطية
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وأّما الّشرطية، »: الشرطية  يف حكم العموم يف قوله( من  )كما نلمس توظيفه لـ 
من دخل داري فأكرمه، فإنه إذا أكرم كّل داخل ال حيسن من : وهي عندما قال السّيد لعبده

السّيد االعرتاض عليه، ولو أخّل بإكرام بعض الّداخلني، فإنّه حيسن لومه وتوبيخه يف 
 "14."«لعرفا

 من الموصولة
ملا يعقل فإن الفقهاء يستفيدون من ذلك كوهنا من ألفاظ ( َمن  )أمّا إذا كانت 

العموم فإذا وردت يف صيغة نّص شرعي حبيث يسند إليها حكم فتحمل على العموم إال إن 
 "15."دّل دليل على ختصيص شيء منها كما مّر وهذا ما جعله الباجي يف سائرألفاظ العموم

ذكرناه عنده من حديثه عن االسم النكرة واملعرفة مما له صلة بني املقدمة  وما
وتوظيفه هلا بعد ذلك يف موضوعات املصنف فإن النكرة املنفية بني على أهنا تفيد العموم 

ال رجل يف الّدار، : وأّما الّنكرة املنفّية كقوله»: ويرتتب على هذا العموم احلكم الفقهي قال
ما يف الّدار من رجل، فإّن القائل لذلك يعّد كاذبا بتقدير رؤيته : ّي، كقولهأو يف سياق النف

" 16."«إال زيد، وأنه يصّح تكذيبه بأّنك رأيت رجال: لرجل ما؛ وأنّه حيسن االستثناء بقوله
تكذيبا ملن " "17قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى واستدل مبا ورد يف قوله تعاىل

وكّل ذلك على »: ، مث قال اآلمدي بعد ذلك" "18لى بشر من شيءما أنزل اهلل عقال 
ال إله إالّ اهلل توحيدا، لعدم داللته على : كوهنا للعموم؛ وألهّنا لو مل تكن للعموم ملا كان قولنا

 "19."«نفي كّل إله سوى اهلل تعاىل
 فهذا إذا ورد اقتضى»: أما املعرفة حنو الرجل واإلنسان واملشرتك فقال الباجي

أن يراد به : والثاين. أن يراد به واحد بعينه، وذلك ال يكون إاّل بقرينة عهد: أحدمها: أمرين
 " 20."«مجيع اجلنس، فإذا ورد عاريا من القرائن محل على مجيع اجلنس

 توظيف آلية الحقيقة والمجاز لدى اآلمدي
اللغوية خري توظيف يف   جعل اآلمدي آلية احلقيقة واجملاز يف القسمة الثالثة ووظف هذه التقنية

كتابه اإلحكام، فاهتم يف املبادئ الكالمية بشرح مفهوم مصطلح احلقيقة يف اللغة ويف 
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" 21."االصطالح، واحلقيقة مأخوذة يف اللغة من احلّق، وحقيقة الشيء ذاته الثابتة الالزمة
زكاة، كما تعرض إىل احلقيقة الشرعية اليت يقصد منها االسم الشرعي كاسم الصالة وال

. واحلّج، وكذا احلقيقة العرفية اليت تعين اللفظ املستعمل يف وضع له بعرف االستعمال اللغوي
وهي مسان لفظ وضع ملعىن عام مّث خيصص بعرف استعمال اللغة حنو الدابة لذوات األربع 
 عرفا، وإن كانت يف اللغة لكل ما يدب، والثاين يكون االسم يف اللغة مبعىن مث يشتهر بتوسع

 "  22."جمازي كالغائط
 معاني الحروف وعالقتها باألحكام الشرعية عند اآلمدي

هتّم اآلمدي يف مصنفه اإلحكام حبروف املعاين اليت تعد لباب الّنحو العريّب وفصل ا
القول فيها تفصيال ملا هلا من دور يف فهم دالالت احلكم الشرعي املستنبط من األدلة وعرف 

وهذا احلّد هو أحسن ما حّد به " 23."«دّل على معىن يف غريه احلرف ما »: احلرف بقوله
وقد حدد حبدود كثرية، ومن أحسنها قول »: احلرف ألنّه يشبه ما رجحه املرادي إذ قال

وحرف »: بل كله راجع إىل قول سيبويه" 24."«احلرف كلمة تدّل معىن يف غريها: بعضهم
 "  25."«جاء ملعىن ليس باسم وال فعل

ني إىل آخر يوظف آلية احلقيقة واجملاز كما فعل حديثه عن ظاهرة مث جتده من ح
ولوكان جمازا لزم اجلمع بني : فإن قيل»:  تغليب العرب جانب التذكري على التأنيث، قال

قلنا ليس  . احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد لدخول املسّمى احلقيقي فيه وهم الذكور، وهو ممتنع
أّما إذا كان جزءا من الذكور ال . الذكور، إال مع االقتصار كذالك، فإنه  ال يكون حقيقة يف

 "26."«مع االقتصار فال ، وإنّا ال نسّلم امتناع اجلمع بني احلقيقة واجملاز
وبدأ حبروف اإلضافة، وعرفها بأنه ما يفضي مبعاين األفعال إىل األمساء، وقّسمها 

وحىت، ويف، والباء، والالم، ورّب،  من، وإىل،: ما ال يكون إال حرفا، حنو: على ثالثة أقسام
ونأخذ منها ما نطبق عليه اجلانب الوظيفي يف . مّث تتبع معانيها" 27."وواو القسم، وتائه

مث جنده . «زيد يف الّدار، وترد مبعىن على: فللظّرفية، كقولك( يف)وأّما »: قال. النص الشرعي
َوأَلَُصلِّبَـنَُّكم  يفي ُجُذوعي  الكرمية  يتخذ هذا املعىن كآلية وظيفة يف ختريج معىن نّص اآلية 
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لي  يف مبعىن على وذلك ألنه حمال أن يكون الصلب جبوف النخل :فقدرها، أي" "28النَّخ 
به داء، وقد تكون لالستعانة : ومنها، الباء اليت ذكر هلا معىن اإللصاق حنو. بل على جذوعه

مّث " 29."جه، وقد ترد مبعىن علىاشرتيت الفرس بسر :كتبت بالقلم، واملصاحبة حنو: حنو
نلمس لديه اجلانب الوظيفي لبعض األحكام اليت ذكرها ملعاين الباء فاستدّل على كوهنا تأيت 

َومين  أهل الكتاب َمن  إن تأمنه  بقنطار يؤده إليك، ومنهم َمن  إن  مبعىن على بقوله تعاىل 
 "31."دينارعلى قنطار، وعلى : ، أي""30تأمنه بدينار ال يؤده إليك 

ُكم  ووظيفة الباء يف قوله تعاىل  فيها خالف بني العلماء، وومن ""32َوام َسُحوا بيُرُؤوسي
ظّن بعض الشاّفعية وحشوية الّنحوية أّن الباء »: قال( هـ343ت )تناوهلا أبو بكر بن العريب 

 للتبعيض، ومل يبق ذو لسان رطب إال وقد أفاض يف ذلك حىت صار الكالم فيها إحالال
باملتكلم، وال وجوز ملن شدا طرفا من العربية أن يعتقد يف الباء ذلك، وإن كانت ترد يف موضع 

مررت بزيد، فهذا : ال حيتاج إليها فيه لربط الفعل باالسم، فليس ذلك إال ملعىن؛ تقول
واآلمدي مل يذكر للباء معىن البعضية الذي رّده عامل قبله وهو "33."«إللصاق الفعل باالسم

 .كر ابن العريبأبو ب
 التصحيح والترجيح عند اآلمدي

اآلمدي عامل باخلالفات يف املسائل اليت ييعرضها، خبري بأدلة كّل فريق، ولذا جتده 
أحيانا مرجحا كما فعل مع معىن واو العطف فذكر داللتها على اجلمع مطلقا، كما ذكر 

وباجلملة »: ه عنها قالداللتها على الرتتيب، وساق آراء الطرفني، لكنه يف هناية حديث
 " 34."«فالكالم يف هذه املسألة متجاذب، وإن كان األرجح هو األول

ويف ما له صلة بكون اللغة توقيفا أو اصطالح جتده يعرض آراء كثرية مث يناقشها ويرد 
. من اجلائز أن يكون مجيع األمساء من مصطلح من كان بل آدم»: عليها ومن ذلك قوهلم

حمتمال إال أّن األصل عدمه، فمن اّدعاه حيتاج إىل دليل، وبه يبطل أنّه  وإن كان ذلك: قلنا
وأمثلة " 35."«حيتمل أنه أنسيها، إذ األصل عدم النسيان، وبقاء ما كان على ما كان

 .اجتهاداته كثرية نكتفي مبا قّدمناه
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 خاتمة البحث
غوية اليت احلاصل من هذا البحث أننا حاولنا أن نقف على أغراض تلك املبادئ الل

أدرجت يف مقدمات الكتاب، وفعال فقد وقفنا على توظيف األمساء واحلروف واألفعال يف ما 
له صلة بفهم نصوص الشريعة اإلسالمية عامة، وفهم نص اخلطاب القرآين والسنة النبوية، 

وهي . إىل جانب التواصل داخل اجملتمع يف املعامالت كالبيع والشراء واألنكحة وغري ذلك
ينبغي أن نعيد بناءها وفق مناهج جتمع بني األصالة والعصرنة، خصوصا إذا مجعنا بني  آلية

 .النظري والتوظيف
ويف األخري تقبلوا مين أمسا معاين التقدير واالحرتام متمنيا مشاركتكم هذه الندوة املباركة 

 .يف انتظار ردّكم امليمون والّسالم. اخلادمة لكنوز تراثنا العلمي اإلسالمي
 ائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحثق

 القرآن الكرمي
اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي،  -6

 .م6893هـ ـ 6064،3دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط
أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب، حتقيق علي  -2

 .م6892 –هـ  6382/  3دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، ط حممد البجاوي،

إحكام الفصول يف أحكام األصول للقاضي أيب الوليد سليمان بن خلف  -3
عمران علي أمحد العريّب، دار ابن حزم، بريوت ـ لبنان، . د. الباجّي، حتقيق أ 

 .م8،،2، 6ط

فخر الدين . اجلىن الداين يف حروف املعاين للحسن بن قاسم املرادي، حتقيق د -4
/ 6قباوة واألستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 

 .م6882هـ ـ  6463

كتاب سيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق عبد السالم حممد  -3
 .هارون، دار اجليل، بريوت ـ لبنان، وبدون ذكر الطبعة وسنة الطبع
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تح حممد علي  2،8ة يف معرفة الدليل، صاإلشارة يف معرفة األصول والوجاز  -1
 م2،64 3فركوس، دار العواصم للنشر والتوزيع ـ اجلزائر، ط

هـ 64،6صحيح مسلم بشرح اإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي، دار الفكر،  -9
 .م6896ـ 

 :اإلحاالت
 

 
 61ص 6ـ اإلحكام يف أصول األحكام ج 1
 29ص 6ج املصدر السابقـ  2
 23و 22ص 6ـ انظر املصدر السابق ج 3
 94ص 4ـ اإلحكام يف أصول األحكام ج 4
 6،2ص 3ـ املصدر السابق ج 5
 6،3و 6،2ص 3ـ املصدر السابق ج 6
أنه :"بن عبد اهلل ونصه، وهو حديث معمر 6382رقم احلديث  6264ص  3ـ احلديث كما يف صحيح مسلم ج 7

بعه مثّ اشرت به شعريا، فذهب الغالم فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخربه : أرسل غالمه بصاع قمح فقال
مل فعلت ذلك؟ انطلق فرّده، وال تأخذه إال مثال مبثل، فإين كنت أمسع رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه : بذلك، فقال له معمر

 ".الطعام بالطعام مثال مبثل:" وسّلم ـ يقول
 ،،6ص 3ـ املصدر السابق ج 8
 24و 23ص 6ـ املصدر السابق ج 9

 م 6893هـ ـ  6064،3، دار الفكر،بريوت ـ لبنان، ط،2ص  66ـ انظر شرح صحيح مسلم  للنووي، ج 10
 21ص 6ـ املصدر السابق ج 11
 29ص 6ـ املصدر السابق ج 12
 83ص 4ـ املصدر السابق ج 13
 289ص 2لسابق جـ املصدر ا 14
تح حممد علي فركوس، دار العواصم للنشر  266ـ ينظر اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معرفة الدليل، ص  15

 م2،64 3والتوزيع ـ اجلزائر، ط
  ،،3ص 2ـ املصدر السابق ج 16
 86ـ األنعام  17
 86ـ األنعام  18
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 ،،3ص 2ـ املصدر السابق ج 19
تح حممد علي فركوس، دار العواصم للنشر والتوزيع ـ  2،8والوجازة يف معرفة الدليل، صـ اإلشارة يف معرفة األصول  20

 م2،64 3اجلزائر، ط
 31ص 6ـ اإلحكام يف أصول األحكام ج 21
 39و 31ص 6ـ انظر املصدر السابق ج 22
 93ص 6ـ املصدر السابق ج 23
 6فضل، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، طـ اجلىن الداين يف حروف املعاين، تح فخر الّدين قباوة وحممد ندمي  24

 . وبدون
 . وبدون 6تح عبد السالم حممد هارون، دار اجليل،  بريوت ـ لبنان، ط 62ص 6ـ الكتاب ج 25
 386ص 2ـ اإلحكام يف أصول األحكام ج 26
 93ص 6ـ املصدر السابق ج 27
 96ـ طه  28
  91ص 6ـ  انظر املصدر  السابق ج 29
 93ـ آل عمران  30
 91ص 6انظر املصدر السابق جـ  31
 1ـ املائدة  32
حتقيـق علـي حممـد البجـاوي، دار املعرفـة،  396ص 2أحكام القـرآن أليب بكـر حممـد بـن عبـد اهلل املعـروف بـابن العـريب، جـ  33

 .م6892 –هـ  6382/  3بريوت ـ لبنان، ط
  81ص 6ـ  اإلحكام يف أصول األحكام ج 34
 ،66ص 6ج املصدر السابقـ  35


