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 مقدمة:ال

احلمد هلل الذي أناط األحكام بعللها، ورتبها عليها مراعاة ملصاحل العباد تفضال منه سبحانه وإحسانا، فهو الغين عنهم. 
، فتتبدى هبا املتشاهبات، ومنيز هبا بني املختلفاتونصب لنا من شريعة الوحي عالمات، وجعلها لأللباب داالت نلحق 

بذلك العبارات وتتكشف األحكام املتفرقات. وأصلي وأسلم على سيدنا حممد بن عبد اهلل الداعي إىل صحيح األقوال، 
رمي، كوسديد األفعال، احملكم لألحكام، واملميز بني احلالل واحلرام، فصالة وسالما دائمني متالزمني على هذا النيب ال

 وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين وذريته وأزواجه وعلى كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

فإنه مما الشك فيه أن أهم الطرق واملسالك املوصلة إىل العلم "معرفة اصطالحات أهله" ، واملصطلح يشكل املدخل 
من  لرؤية، فكم نشبت من معارك واحتدمتاألساس واللبنة األوىل اليت ال مندوحة عنها لتحصيل الفهم وتصحيح ا

صراعات كان السبب وراءها عدم انقداح املفهوم املصطلحي واجنالء صورته يف الذهن. أمل ير فرعون يف ربوبيته هو 
واتباع طريقه وتعبيد بين إسرائيل هداية هلم إىل سبيل الرشاد! "قال فرعون ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل 

، لكن مؤمن بين إسرائيل أماط اللثام عن مفهوم اهلداية، " وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد   الرشاد"
 يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار" .

واصطالحات الفنون متفرقة يف غضون الكتب ال يعلمها إال املتقنون! كما عرف عن األصوليني عنايتهم أكثر         
من غريهم بضبط املصطلحات وحتديد املفاهيم، وكان شغلهم الشاغل أن حيوطوا احلقول اليت يشتغلون يف إطارها بسياج 

ابا لة كل لبس من شأنه أن حيدث تشويشا على الفهم أو اضطر قوي من الضبط وحتري الدقة يف صياغة التعاريف وإزا
 يف الرؤية.

وملا كان النتاج العلمي الذي تفتقت عنه قرائح األصوليني قد حكمته تيارات فكرية واجتاهات ثقافية ومذهبية كالتيار 
جود اختالف يف إىل و  املعتزيل واألشعري ... كان من البديهي أن يؤثر كل ذلك يف صياغة املصطلح، وبالتايل يؤدي

 حتديد العبارات.

فكانت مسألة التعليل والعلة من املسائل املهمة اليت شغلت حيزا كبريا من اهتمام أهل األصول نظرا ملا لذلك  
من األمهية القصوى يف عملية االجتهاد وخصوصا يف باب القياس. وال ريب أن "اإلمياء" مصطلح ينطوي على تعليل 

 كم شرعي.بوصف ينبين عليه ح
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وموضوع "اإلمياء" وثيق الصلة مببحث داللة األلفاظ و مبباحث العلة ومسالكها املثبتة للمناط؛ حيث إن هذا األخري  
كان وما يزال حمط أنظار النظار، واهتمام األصوليني والفقهاء الكبار، حىت تشعبت مباحثه وغطت مساحة فسيحة من 

يب ميدانا واسعا تعددت فيه املذاهب، وتبارت فيه األقالم؛ ألنه بال ر  -ناطامل-صلب اهتمام العلماء والباحثني. فكان 
ميدان االجتهاد الواسع، الذي جعله الشارع صمام أمان هلذا األمة عندما تقرر يف الشرع: ربط األحكام بالعلل واألسباب 

ات املتناهية. والشك باألصول والكلي رمحة هبا وتوسعة عليها؛ فتتيسر بذلك عملية إحلاق الفروع واجلزئيات الالمتناهية
أن هذا األمر صعب وشديد ال ينال باهلويىن وال يدرك شأوه إال من تصدى بإعمال قلب وقالب؛ من أهل الشأن 

 واالختصاص ال من أهل اجلمود واالرتكاس. 

ئق بينه وبني غريه، بله العال من أجل ذلك أرى أن أتناول "اإلمياء" باعتباره طريقا مثبتا للتعليل لتجلية مفهومه، وحتديد
الوقوف على رؤى علماء األصول ومواقفهم منه، وكذلك "فال نزاع يف أن لكل قوم من العلماء اصطالحات خمصوصة 
يستعملوهنا يف معان خمصوصة، إما ألهنم نقلوها حبسب عرفهم إىل تلك املعاين أو ألهنم استعملوها فيها على سبيل 

ئعا واحلقيقة مغلوبة"  وإىل أي مدى يربز أو ينحسر هذا املفهوم عندهم انطالقا من املتعلقات التجوز، مث صار اجملاز شا
وطبيعة السياقات الوارد فيها؛ إذ إن "كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، 

 أو ال تكون عونا يف ذلك، فوضعها يف أصول الفقه عارية" .

 ألول: معنى اإليماء في اللغة واالصطالحالمبحث ا

 المطلب األول: معنى اإليماء في المعاجم اللغوية.

هـ(:  395اإلمياء مصدر مأخوذ من مادة )و.م.أ(، وتدور هذه املادة يف اللغة على معىن اإلشارة، يقول ابن فارس )ت 
 اء ... إذا أشرت" ."الواو وامليم واهلمزة كلمة واحدة، يقال َوَمأُت إليه ... وأومأت إمي

ويف اللسان: "ومأ إليه ميأ ومأ أشار مثل أومأ ... وأومأ َكَوَمَأ وال تقل أَْوَمْيُت ... واإلمياء أن تومئ برأسك أو  
 بيدك كما يومئ املريض برأسه للركوع والسجود، وقد تقول العرب : أومأ برأسه أي قال: ال، قال ذو الرمة:

 اهتا         بنهٍز كإمياء الرؤوس املوانع" .قياما تذبُّ البقَّ عن ُُنر 

وملا كان كثري من األصوليني قد استعمل اإلمياء مبعىن التنبيه يف مدلول واحد، فقد ارتأيت أن أشري إىل املعىن اللغوي 
 ملصطلح التنبيه يف هذا املقام.
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ونبهه لألمر نبها فطن له،  ه عليه وأطلعه،فالتنبيه يستعمل يف اللغة للقيام واالنتباه، من نبهه على الشيء وللشيء وقف
 وأنبهه غريه نبهه تنبيها فتنبه هو عليه  وهو مصدر مادته )ن.ب.ه(، و"نبه: النُّْبُه: القيام واالنتباه من النوم، وقد نبهه،

له أي مشعر  ةوأنبهه من النوم فتنبه وانتبه، وانتبه من نومه استيقظ ... وهذا األمر منبهة على هذا أي مشعر به، ومنبه
 بقدره ومعل له ... والنبه الضالة توجد يف غفلة ال عن طلب يقال: وجدت الضالة نبها عن غري طلب" .

 المطلب الثاني: معنى اإليماء في االصطالح.

 اء"" إىل الشيء"إمي-"يُومئ"-سبقت اإلشارة إىل أن اإلمياء والتنبيه لفظان يتقارب معنامها لغة، فاإلمياء مصدر "أومأ"
 مبعىن أشار إليه، فمعناه اإلشارة والتنبيه

اختلف األصوليون يف حتديد وبيان حقيقة اإلمياء، ومرد ذلك إىل اختالفهم يف داللته على التعليل: هل هي من جهة 
 املعىن أو من جهة اللفظ ؟

 أوال: القائلون بأن داللة اإلمياء على التعليل من جهة املعىن.

هـ(:"هو االقرتان حبكم لو مل يكن هو أو 646ب احلكم على الوصف، يقول ابن احلاجب )توعرفوه باالقرتان أو برتتي
 نظريه للتعليل كان بعيدا" .

واالقرتان ما يرتتب على جعل الوصف مقارنا للحكم، إذ إن "قوله اقرتان على تقدير مضاف أي: ذو اقرتان؛ ألن اإلمياء 
ن وهو الوصف. وقيل: ال حاجة إىل هذا التقدير ألن هذا املعىن وصف املومئ وهو الشارع، واالقرتان وصف املقرت 

 اصطالحي لإلمياء، والصواب أن هذا ضابط ملا يتحقق فيه اإلمياء ال تعريف، ولذلك صدره العضد بلفظ )كل(" .

 اإلمياء. مواملقصود بـ"الوصف": اللفظ املقيد لغريه ولو بلفظ الشرط أو الغاية أو االستثناء، وسأقف على ذلك يف أقسا

 و"احلكم": هو احلكم الشرعي.

والسبب يف نسبة االقرتان إىل الوصف مع أن االقرتان من اجلانبني هو "أن احلكم أصل مقصود، والوصف إمنا جيء به 
وقرن هبذا احلكم  ليكون معرفا له وعالمة على مواقعه، واحرتز به عن اقرتان غري الوصف باحلكم كذات اقرتنت باحلكم 

 زيدا" . مثل أعظ
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والرتتيب على هذا النحو يشعر حبصول الفائدة والبعد عن العبث؛ ألنه بعيد من الشارع "لتنزه فصاحته عن ذلك، وألنه 
ألف من عادته اعتبار املناسبات بني العلل واألحكام دون إلغائها، فإذا قرن يف الشرع وصف مناسب للحكم يغلب 

 روفة يف مظان بيان تعليل األحكام" .على الظن أنه علة له نظرا إىل عادته املع

هـ(: "هو اقرتان الوصف امللفوظ، قيل أو املستنبط حبكم ولو 771ومبثل ما قال ابن احلاجب قال ابن السبكي )ت 
 مستنبطا لو مل يكن للتعليل هو أو نظريه كان بعيدا" .

احلكم )على الوصف  اء وتنبيه ترتيبه" أيوممن أورد "ترتيب احلكم على الوصف" صاحب التقرير والتحبري إذ يقول: "وإمي
فيفهم لغة أنه( أي الوصف )علة له( أي احلكم )وإال( لو مل يكن ذلك الوصف علة لذلك احلكم )كان( ذلك الرتتيب 

 )مستبعدا"(" .

 واملعىن أن العارف باللغة حيصل له الفهم بأن الوصف يعترب علة للحكم بالنظر إىل ترتيب احلكم على الوصف.

 نيا: القائلون بأن داللة اإلمياء على التعليل من جهة اللفظ.ثا

هـ( معرفا اإلمياء :"هو ما دل على 1119وعرفوه مبا يفيد الداللة على العلية بالقرينة، يقول صاحب مسلم الثبوت )ت
 العلية بالقرينة" 

ية عوارض األلفاظ. كما أن تقييد العلواملراد بـ"ما" يف التعريف اللفظ؛ ألن كلمة "دل" تدل على الداللة وهي من 
 بـ"القرينة" مشعر بأن اللفظ مل يدل على العلية بذاته، بل بالزمه.

واملراد بالقرينة سياق الرتكيب، حيث إن ذكر الوصف مع احلكم القصد منه التعليل وإال كان عبثا وإخالال بفصاحة 
 الكالم وجزالته كما مر يف التعريف األول .

إىل أن الوصف واحلكم إن كانا منصوصني فإمياء باالتفاق، سواء أكانا مذكورين أو مقدرين أم أحدمها  وجتدر اإلشارة
 مذكورا واآلخر مقدرا.

ومثال املذكورين قوله عز وجل: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"  ، ومثال املقدرين قوله سبحانه:"وال تقربوهن 
 ن قرباهنن.حىت يطهرن"  أي فإن طهرن فال مانع م

 ومثال الوصف املذكور واحلكم املقدر: قوله عليه الصالة والسالم: )مترة طيبة وماء طهور( ، أي فاملاء باق على طهوريته.



9, 2015, No: 3SR) Vo: (JAL Specialized ResearchJournal of Arabic Language for  

19 
 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

(JALSR) 

ومثال احلكم املذكور والوصف املقدر قوله صلى اهلل عليه وسلم ملن جامع يف رمضان: )أعتق رقبة( فالتقدير "واقعت 
 فأعتق رقبة" .

 لوصف واحلكم مستنبطني فليس بإمياء اتفاقا .وأما إذا كان ا

هذا وقد وضع بعض األصوليني لإلمياء ضابطا حني قال: "ضابطه كل اقرتان بوصف لو مل يكن هو أونظريه للتعليل 
 لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد" .

ابن احلاجب  حي ال غري حيث إن "تعريفوالذي يبدو يل من النظر يف التعاريف السابقة أن اخلالف فيها لفظي اصطال
]وابن السبكي[ منظور فيهما جلهة الداللة، وتعريف صاحب املسلم منظور فيه للدال احلقيقي، وذلك ألن اللفظ هو 
الدال على العلية بواسطة شيء آخر هو القرينة، وهي اقرتان بني الوصف واحلكم على وجه خاص، كرتتيب احلكم على 

تسمية هذا )...( إمياء ألنه دل على العلية بواسطة الرتتيب املذكور، كما يصح تسمية هذا االقرتان الوصف)...( ويصح 
)...( إمياء، ألن اللفظ دل عل العلية بواسطته، أو ألنه عرف منه إمياء الشارع، واخلطب سهل، واملسألة اصطالح" ، 

أن داللة اإلمياء التايل فال خالف جوهري بني القائلني بفاللفظ يومئ إىل العلة بقرينة االقرتان بني احلكم والوصف، وب
على العلية هي من جهة املعىن، وال بني القائلني بأن داللته على التعليل من جهة اللفظ، ألن "حاصله اقرتان الوصف 

 . "حبكم لو مل يكن الوصف علة للحكم لكان قرانه به بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد ويسمى تنبيها

 المبحث الثاني: مفهوم اإليماء عند األصوليين:

 المطلب األول: مفهوم اإليماء عند المتكلمين.

البد لنا من معرفة جمال اإلمياء حىت يتبدى مفهومه جليا وتنقدح صورته يف الذهن. فهل جماله هو األحكام أم      
 ؟.يه، أو يومئ إىل العلة نفسها وينبه عليهاالعلل؟ مبعىن آخر هل اإلمياء ينبه على اللفظ أو احلكم ويومئ إل

والظاهر أن اإلمياء خمتص بالعلل اليت هي أمارات وأسباب أنيطت هبا األحكام، ذلك أنه وإن كان من أنواع داللة 
املنطوق غري الصريح على األلفاظ إال أن العلماء أدرجوه يف باب القياس، وحتدثوا عنه وفصلوا القول فيه ضمن بوتقة 

 الك املثبتة للتعليل؛ اليت هي الطرق املوصلة إىل احلكم.املس

هـ( ينبه على أمهية إمياءات الشارع يف إثبات العلل ضمن فصل مراتب األقيسة  478فهذا إمام احلرمني اجلويين )ت 
 قائال: " وال مسلك يف الظنونات إىل إثبات العلل أوقع وأجنع من إمياء الشارع إىل التعليل" .
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هـ( يقرر أن داللة اإلمياء والتنبيه توضح العلة اليت هي مبىن احلكم، يقول: "التنبيه واإلمياء  505ه الغزايل )ت وهذا تلميذ
على العلة كقوله عليه السالم ملا سئل عن اهلرة: )إهنا من الطوافني عليكم والطوافات(  فإنه و إن مل يقل ألهنا أو ألجل 

 لكن أومأ إىل التعليل ألنه لو مل يكن علة؛ مل يكن ذكر وصف الطواف–العلة  أهنا من الطوافني ـ حبيث يكون نصا على
 مفيدا " .

كما أسهب يف احلديث عن اإلمياء وأشفى الغليل عنه يف كتابه النفيس "شفاء الغليل" وذلك ضمن مسلك من مسالك 
 العلة عنونه بـ "إثبات العلل بالتنبيهات من جهة الشارع" .

الرازي يف حمصوله معتربا اإلمياء طريقا داال على العلة: "الباب األول: يف الطرق الدالة على علية  وعلى هذا املهيع سار
الوصف يف األصل وهي عشرة: النص واإلمياء واإلمجاع واملناسبة والتأثري والشبه والدوران والسرب والتقسيم والطرد وتنقيح 

 املناط ..." .

ام حيث أجاد وأفاد يف الكشف عن اإلمياء باعتباره مسلكا مثبتا للتعليل هـ( يف اإلحك 631وكذلك فعل اآلمدي )ت
يف القياس؛ وعرفه بقوله: "املسلك الثالث: ما يدل على العلية بالتنبيه واإلمياء، وذلك بأن يكون التعليل الزما من مدلول 

 اللفظ وضعا، ال أن يكون اللفظ داال بوضعه على التعليل" .

وهو بصدد احلديث عن الطرق الدالة على العلية: "الثاين من الطرق الدالة على العلية: اإلمياء وأورده صاحب املنهاج 
والتنبيه، قال اآلمدي وصفي الدين اهلندي: داللته على العلية بااللتزام ألنه يفهم التعليل فيه من جهة املعىن ال من جهة 

 داللته من قبيل اإلمياء، بل كان صرحيا" .اللفظ، قال اهلندي : إذ اللفظ لو كان موضوعا هلا مل يكن 

أما صاحب "روضة الناظر وجنة املناظر" فقد أومأ إليه ضمن باب "الفحوى واإلشارة"، فجعلوا  بذلك )أي احلنابلة( 
اإلمياء ضربا من الضروب اخلمسة اليت تـُْقَتَبُس فيها املعاين من األلفاظ من فحواها وإشاراهتا ال من صيغها، واألضرب 

 ليت تناسب ما حنن فيه هي:ا

فهم التعليل من إضافة احلكم إىل الوصف املناسب وهو ليس مبنطوق به، ولكن يسبق إىل الفهم من فحوى الكالم   -1
 كقوله تعاىل:"إن األبرار لفي نعيم" ، أي لربهم، وهذا يسمى إمياء وإشارة وفحوى الكالم وحلنه.

سحة للمخاطب يف اختيار التسمية اليت يراها يقول: "وإليك اخلرية يف هـ( ف 620وقد ترك "ابن قدامة املقدسي" )ت 
 تسميته" .
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  -  "التنبيه: وهو فهم احلكم يف املسكوت من املنطوق، كفهم الشتم والضرب من قوله تعاىل: "فال تقل هلما أف -2

بيه؛ حبيث اكتفى الصريح واإلمياء والتنكما حتدث عنه ضمن الضرب الثاين من ضريب األدلة النقلية املثبتة للعلة ومها: 
 بذكر أنواعه وحصرها يف ستة أنواع .

يف حني أدرج أبو احلسني البصري اإلمياء وغريه حتت عنوان: "أقسام طرق العلل الشرعية" قائال: "اعلم أنه ملا كانت 
ظا وإما العلل الشرعية إما لفطرق العلل الشرعية الشرع، وكانت الطرق الشرعية إما لفظا وإما استنباطا، كانت طرق 

 استنباطا، واأللفاظ الدالة على ذلك إما صرحية وإما منبهة" .

وهكذا فإن غالب العلماء يدرجون اإلمياء حتت عنوان: مسالك العلة، لذلك كانت داللة اإلمياء على األحكام بطريق 
ة حتما اإلمياء الزما للعلة اليت أومأ إليها؛ ألن العلااللتزام ال بطريق املطابقة والتضمن، فكان احلكم الناتج عن داللة 

 تستلزم الالزم ألهنا ملزومه. واهلل أعلم.

أما ابن حزم الظاهري فلم يتحدث عن مصطلح امسه اإلمياء، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل عدم قوله بالقياس؛ ألن 
يه ص القرآن ونص كالم رسول اهلل صلى اهلل علاألصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال منها عنده أربعة وهي: "ن

وسلم الذي إمنا هو عن اهلل تعاىل مما صح عنه عليه السالم نقل الثقاة أو التواتر، وإمجاع مجيع علماء األمة، أو دليل 
 منها ال حيتمل إال وجها واحدا" .

ولوا به وال أن الصحابة وتابعيهم مل يق أما القياس فقد أبطله يف غري ما موضع من كتابه اإلحكام؛ معضدا ما ذهب إليه
بالتعليل، إذ إن "ليس أحد من الصحابة وال من تابعيهم وال من تابعي تابعيهم نطق هبذا اللفظ وال نبه على هذا املعىن 

 وال دل عليه وال علمه وال عرفه، ولو عرفوه ما كتموه؛ فقد صح إمجاعهم على إبطال القياس بال شك" .

حزم رمحه اهلل النكري على خمالفيه وكانت النتيجة هي: إحالته العديد من القضايا الفقهية على  ابن -بذلك-فشدد 
اإلباحة الشرعية وعلى استصحاب احلال، واستعان باألقيسة املنطقية املؤدية إىل بناء األحكام الفقهية على براهني تعطي 

 نتائج قطعية .

أصل القياس واليت صدقها النص أو اإلمجاع، لكنه ال يعرتف بالقياس ك فابن حزم ال ينفي ورود بعض املسائل على وزان
شرعي يقول: "ولكنا ال ننكر أن تأيت مسائل تستوي يف حكم القياس على أصوهلم وقد صح هبا نص أو إمجاع أيضا، 

نكر القياس ينكره ي فأخذنا حنن هبا ألن النص أتى هبا أو ألهنا إمجاع ومل نبال وافقت القياس أو خالفته، وأيضا فإن من
 على كل حال وبكل وجه، ويف كل وقت" .
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والذي يبدو يل من كالم ابن حزم رمحه اهلل أنه ملزم مبفهوم اإلمياء مادامت إمياءات الشارع مستفادة من النصوص ومنبثة 
دلت على  فيف غضوهنا، ويفهمها كل متمرس باللسان العريب، مدرك جملاري اخلطاب؛ ألن األحكام اقرتنت هبا أوصا

 التعليل ولعل هذا هو موضع النزاع ومفرق الطريق بينه وبني غريه من أهل األصول. واهلل أعلم.

 المطلب الثاني: مفهوم اإليماء عند الحنفية

ليس للحنفية اصطالح مستقل يقابل داللة اإلمياء اليت عند غريهم، ولكنهم جيعلوهنا من قبيل داللة العبارة، حيث املعىن 
ة اإلمياء مقصود للمتكلم كما هو احلال يف داللة العبارة؛ وإن كانت داللة اإلمياء على احلكم داللة بطريق يف دالل

 االلتزام؛ إذ إهنم يعتربون ما ثبت بطريق االلتزام من عبارة النص.

 يقول صاحب "مسلم الثبوت": "العبارة وهو ما ثبت بالنظم ولو التزاما مقصودا به ولو تبعا" .

ب التحرير فقد عرف عبارة النص بقوله: "فعبارة النص أي اللفظ، داللته على املعىن مقصودا أصليا ولو الزما، أما صاح
 وهو املعترب عندهم أي احلنفية يف النص أو غري أصلي وهو املعترب عندهم يف الظاهر"  .

تكلمني، جند ة، مع تعريف اإلمياء عند املوإذا عقدنا مقارنة بني هذه األقوال وما سبق من تعريفات احلنفية لداللة العبار 
 أن العبارة متضمنة لداللة اإلمياء؛ وأن هاته األخرية مندرجة حتتها.

 وبالتايل فإن داللة العبارة عند احلنفية يندرج حتتها ما يسمى باملنطوق الصريح وداللة اإلمياء عند املتكلمني .

وردون باب القياس باعتباره قسيما للنص ومرتبة من مراتبه، كما يوصفوة القول: إن احلنفية يتحدثون عن اإلمياء يف 
 أنواعه اليت أوردها غريهم من املتكلمني.

أما املتكلمون فيدرجون اإلمياء ضمن املنطوق غري الصريح يف باب داللة األلفاظ، ومنهم من مساه "فحوى الكالم وحلنه" 
باحلديث عن  يل يف باب القياس، يف الوقت الذي اكتفى احلنفية فيه. كما اعتربوه مسلكا من مسالك العلة املثبتة للتعل

 اصطالحه ضمن معرفة طرق العلة .

وقد خالف احلنفية اجلمهور يف عدم اعتبار اإلمياء قسما من أقسام املنطوق غري الصريح؛ إذ مل خيصوا اإلمياء مبا اصطلح 
ا خبالف أن املالحظ يف داللة اإلمياء اشرتاط توفر القصد فيه عليه املتكلمون فاعتربوه من مشموالت الدال باإلشارة، إال

 داللة اإلشارة والدال باإلشارة، إذ ال يشرتط توفر القصد يف املدلول اإللتزامي فيهما .
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ومهما يكن من شيء فإن اإلمياء مصطلح اجتهادي يستظل بالظالل الوارفة للنصوص الشرعية؛ وميتد مفهومه عرب جمال 
الل داللة األلفاظ وإشعارها بأحكامها، إىل جمال املسالك املثبتة للتعليل، حيث يربز بقوته يف الفكر الداللة من خ

األصويل وبالضبط يف عملية الكشف عن علة األصل، وال يقف عند هذا احلد بل يلقي بظالله على الفكر الفقهي من 
يتبدى مفهومه من وتنكشف متثيالته وتفريعاته ف خالل أقسامه وأجناسه اليت ال حصر آلحادها وفيها تنبلج تطبيقاته

خالهلا مشعرا إيانا يف خمتلف سياقاته ورسومه التمثيلية بوظيفته العلمية اليت تشكل جزء ال يتجزأ من وظيفة االجتهاد 
القياسي ، ألنه بال ريب مصطلح اجتهادي منضبط مبجاري اخلطاب ودالالت النصوص الشرعية، من أجل ذلك كان 

مبفهومه على كل املباحث األصولية املتعلقة بإثبات التعليل؛ وربط األحكام باألمارات والعلل املناسبة هلا، هذا حميال 
 على العلل اليت هي مناط األحكام الشرعية. -بداللة االلتزام املشروطة بتوفر القصد-فضال عن إحالته 

ته داخل ملسميات حمافظا يف النهاية على امسه وذاتيويبقى مفهوم اإلمياء مفهوما خصبا متسعا قادرا على استيعاب ا
االجتهاد القياسي الذي يكون اعتبار اإلمياء واألخذ به يف دائرته مسلما من اجلميع خالفا للظاهرية والنظام والشيعة ، 

عليه وهو  سيقول الشاطيب رمحه اهلل: "االجتهاد القياسي غري حمتاج فيه إىل مقتضيات األلفاظ إال فيما يتعلق باملقي
األصل وهو يؤخذ مسلما، أو بالعلة املنصوص عليها أو اليت أومئ إليها ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إىل النظر 

 العقلي" .

ويف اعتقادي؛ فإن إبراز وإظهار اإلمياء يف النصوص حيتاج إىل اإلملام باللسان العريب وجماري اخلطاب وداللة األلفاظ؛ 
ة العلة الكامنة يف النص، ألهنا تستلزم الزما هو احلكم املرتب عليها أو املقرتن هبا، وهذا يقتضي ألن القصد هو معرف

الفهم واملعرفة باللسان وهو أساس االجتهاد واالستنباط؛ ألن فهم ما ذكر نصا وعلة يرتتب عنه إمكان استنباط احلكم 
وا أحكاما اهلل وعن رسوله صلى اهلل عليه وسلم فاستنبط ملا مل يذكر بأي صورة من صور االجتهاد، فالفقهاء "فهموا عن

فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة تارة من نفس اللفظ وتارة من معناه وتارة من علة احلكم حىت نزلوا 
 الوقائع اليت مل تذكر على ما ذكر" .

رار التشريع، و وظيفة العملية االجتهادية الضامنة الستموبالتايل يصبح اإلمياء وسيلة وآلية من آليات االستنباط الذي ه
 واستيعابه للزمان واملكان واإلنسان واهلل أعلم.
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 المبحث الثالث: أقسام اإليماء

إن الناظر يف كالم األصوليني عند ذكرهم ألقسام اإلمياء جيدهم خيتلفون يف عدهم هلا، ما بني مكثر ومقل ومتوسطـ 
خر، وبعضهم يقتصر على بعضها، والضابط اجلامع فيها أن كل ما يتحقق فيه االقرتان فهو فبعضهم يدمج نوعا يف آ

هـ( والرازي 505هـ( يف أربعة ضروب ، وقسمه الغزايل )ت436من قبيل اإلمياء. فقد حصره أبو احلسني البصري )ت
سام  وأوصلها الزركشي هـ( ستة أق631هـ( إىل مخسة أنواع ، وهو عند اآلمدي )ت685هـ(. والبيضاوي )ت606)ت
 هـ( إىل تسعة .1255هـ( والشوكاين )ت794)ت

وال شك أن املتأمل يف النصوص الشرعية، جيد مربرا هلذا التنوع "فقد تراكمت وجوه التنبيهات" ، وتعددت طرق اإلمياء 
آحادها ألهنا هـ( أن ال مطمع يف حصر 505إىل العلة؛ إذ ال تكاد صورها تدخل حتت احلصر، فقد صرح الغزايل )ت

 ."كثرية، وقل ما خيلو كالم الشارع عن تنبيهات يفطن هلا ذوو البصائر وتكل عن فهمها أفهام معظم املتومسني بالعلم

وسأقتصر يف تقسيم اإلمياء على األقسام اخلمسة اليت ذكرها الرازي والبيضاوي؛ ألن مجيع األقسام اليت ذكرها غريمها 
 أقسام رئيسية:تؤول بأنواعها وضروهبا إىل 

 ترتيب احلكم على الوصف بالفاء:  .1

أن تدخل الفاء يف كالم الشارع على احلكم: وأمثلته كثرية كقوله جل يف عاله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ، 
 وقوله سبحانه: "فلم جتدوا ماء فتيمموا" ، وقوله عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم: )من أحيا أرضا ميتة فهي له( . 

 فاقتلوه( .وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )من بدل دينه 

قال الغزايل بعد ذكره هذه األمثلة: "فدل ذلك على أن القطع معلل بالسرقة، وأهنا سببه ...، وسبب ملك املوات 
اإلحياء،...وسبب جواز التيمم فقد املاء...فكل ذلك تنبيه على إضافة األحكام إىل األسباب، ونصب األسباب علال 

 ورد يف التداين، فاحلكم غري مقصور على التداين، بل جيري يف سائرفيها، حىت يقال: تكفل الويل باإلمالء وإن 
 التصرفات املتعلقة باملصلحة لتعدي العلة يف أمثال ذلك" .

 ذكر احلكم عقب احلادثة: .2

وذلك بأن حيكم الشارع على شخص حبكم عقب علمه بصفة صدرت منه؛ يعلم أن هذه الصفة علة ذلك       
 قسم أن علم الشارع بأمر حادث وحكمه عقيبه حبكم "كالرتتيب عليه بفاء التعقيب" .احلكم. والوجه يف هذا ال
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ومثاله حديث األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: "يا رسول اهلل هلكت وأهلكت، فقال له رسول 
يه وسلم: ول اهلل صلى اهلل علاهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ما أهلكك؟( قال: "واقعت أهلي يف رمضان". فقال له رس

 )أعتق رقبة( .

فذكر الكفارة عقب معرفته صلى اهلل عليه وسلم باإلفطار وهو اجلماع يف هنار رمضان يعد تنبيها وإمياء منه إىل أن علة 
 لهي اجلماع، إذ إن "أمره باإلعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإال خلال السؤا -وهي اإلعتاق -الكفارة.

 عن اجلواب وذلك بعيد ، فيقدر السؤال يف اجلواب فكأنه قال: "واقعت فأعتق" .

أن يذكر الشارع وصفا لو مل يكن علة للحكم مل يكن ذكره مفيدا، واخللو عن الفائدة من العبث، وهو حمال  .3
 من الشارع:

ين فالن كلب فقيل إنك تدخل على بومثاله ما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم       
 وعندهم هرة فقال عليه الصالة والسالم: )إهنا ليست بنجسة إهنا من الطوافني عليكم والطوافات( .

 ويالحظ أن التعليل استفيد من وجهني:

 من األلفاظ اليت تفيد العلية ظاهرا.« إن»ظاهر النص، إذ إن لفظ  -أ

 وصف إمياء إىل كون الوصف علة.اإلمياء؛ وذلك برتتيب احلكم على ال -ب

"فلو مل يكن طوافها علة لعدم جناستها دفعا لسؤال السائل مل يكن لذكره فائدة، وكان ذكره عبثا السيما وهو من 
 الواضحات اليت ال ينبغي أن تذكر لتعلم يف ذاهتا وإمنا تذكر لقصد التعليل هبا" .

 ال من قبيل اإلمياء، وقال: "واحلق أن هذا صريح" .هذا وقد اعرتض "صدر الشريعة" على اعتبار هذا املث

 التفريق بني أمرين يف احلكم:  .4

بأن يذكر صفة ما تشعر بأهنا هي علة التفرقة يف احلكم مادام قد خصها بالذكر دون غريها، ألهنا لو مل تكن علة لكان 
 وهو بصدد ق به. يقول الغزايل رمحه اهللذلك على خالف ما أشعر به اللفظ، وذلك تلبيس غري جائز من الشارع وال يلي

تعريفه: "أن يفرق الشرع بني شيئني يف احلكم، بذكر صفة فاصلة، فهو تنبيه على أن الوصف هو املوجب للحكم الذي 
 عرف به املفارقة" .
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ن احلديث كمثاله قوله صلوات ريب وسالمه عليه: )ال يرث القاتل( . فإنه ليس فيه التنصيص على توريث غري القاتل، ل
ع اإلرث، وغري ، فدل على أن القتل علة ملن«القتل»يفرق بني القاتل يف عدم اإلرث، وبني غريه من الورثة بذكر صفة 

خاف أنه إمنا ذكر أحد الوصفني، ومل يذكر الوصف اآلخر، وهو غري القاتل وبذلك "علم أن القتل املذكور هو العلة يف 
 حلكم إليه وتعريف حمل احلرمان به معىن" .نفي اإلرث، ولواله مل يكن إلضافة ا

 هني الشارع عن ما مينع من الواجب: .5

أي إن املنهي عنه يكون مانعا من حتقيق العمل الواجب. ومثاله: النهي عن البيع وقت النداء للجمعة الوارد يف        
وجب اهلل  ذكر اهلل وذروا البيع" ، فإنه ملا أقوله تعاىل:"يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل

 تعاىل علينا السعي إىل اجلمعة، وهنانا عن البيع، علمنا أن العلة هي تفويت الواجب.

صيغة أمر إال  وذروا البيعفاملالحظ هنا أن اآلية إمنا سيقت لبيان أحكام اجلمعة، ال لبيان أحكام البيع وقوله تعاىل: 
ألن النهي طلب ترك الفعل، فهو طلب لرتك البيع، وملا كان كذلك، وقد ذكر عقب أحكام اجلمعة، أنه يف معىن النهي، 

فإن هذا يشري إىل أن النهي عن البيع علته املنع من السعي الواجب إىل اجلمعة. إذ إنه "لو مل يكن النهي عنه ملنعه من 
 كالم وفصاحته ودل على إشعاره بالعلية" .  السعي الواجب ملا جاز ذكره يف هذا املوضع لكونه خيل جبزالة ال

 خـــــــــــــــــــــــامتة:

وبعد، فهذا البحث ال يعدو جمرد حماولة توخيت منها التشوف إىل ما ينبض به الفكر األصويل من كنوز ودرر يشكل  
 املصطلح األصويل املفتاح السري لنيل األرب منها وبلوغ منتهى السؤل والطلب.

 مفاهيم هذا املصطلح عيونا، وامتدت أهنارا ووديانا. فقد انبجست

وعملي يف هذا البحث زادين اقتناعا ويقينا بأن دراسة املصطلح تشكل مدخال رئيسا لفهم اخلطاب الشرعي؛ إذ كيف 
 ميكن أن نفهم شقي الوحي املعصوم، وما بثه العلماء من علوم، وما تفتقت عنه قرائحهم من فنون ورسوم دون استيعاب

 وفهم للمصطلح؟!.

فكان ال بد من العودة إىل األصول، وشحذ العقول لتحصيل القواعد واستخراج الفوائد، والوقوف عن كثب على 
التنبيهات العلمية واإلشارات اللطيفة اليت نقتبسها حتما من اصطالحات علمائنا وما ختتزنه من مفاهيم، ننظر إىل ذلك 

 فقد آن األوان للرجوع إىل تراثنا الثمني  لننفض عنه غبار السنني.بأنفسنا وبأعيننا ال بعيون غرينا، 
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فما تاهت األمة وال شردت إال حينما اختذت إرثها ِظهريا، واستبدلته برتاث غريها واختذته ِقبلة فكانت النتيجة هي 
وب إىل إرثنا ت، ونؤ أن نراجع الذا -واحلالة هاته-التبعية الفكرية والوقوع ضحية اجلمود والتقليد، فأضحى لزاما 

الستئناف سري احلضارة اإلسالمية لتعود سريهتا األوىل كما كانت بإسهاماهتا العلمية وإبداعاهتا الفكرية وعطاءاهتا الشاملة 
 لكل مناحي احلياة.

ء اتشكل نقطة من هذا البحر الزاخر، إذ أتَغَّيَّ من خالهلا إبراز مالمح مصطلح اإلمي -على ضآلتها-وحماوليت هاته 
 وأمهيته يف جتلية املناطات وحتقيق وجوه احلكم واملصاحل.

 وقد خلصت من هذه احملاولة إىل بعض النتائج أوجزها يف اآليت:

 الدقة يف صياغة التعاريف، وحتديد احلدود، حىت تنقدح صورة املفهوم جلية ومنكشفة -رمحهم اهلل-حتري علمائنا  -1
ات التقسيم والتفريع. وقد رأينا مصداق ذلك بني ثنايا هذا البحث من خالل تعريفيف الذهن، هذا فضال عن اإلبداع يف 

 وتقاسيم علماء األصول ملصطلح اإلمياء.

 إن مستند اإلمياء عند احلنفية وغريهم: -2

أن الوصف لو مل يكن علة للحكم الذي رتب عليه كان الرتتيب مستبعدا من العارف مبواقع الرتاكيب؛ فيحمل على  -أ
 تعليل دفعا لالستبعاد.ال

 أن الوصف املعترب علة للحكم املرتب عليه فيه تنزه للشارع عن العبث واإلخالل بالفصاحة والبيان. -ب

 أن املألوف  من عادة الشارع اعتبار املناسبات بني العلل واألحكام دون إلغائها. -ج

ا يفهم يف اإلمياء ال يكون موضوعا للتعليل، وإمن يفهم التعليل يف اإلمياء من الزم مدلول اللفظ وضعا، إذ اللفظ -3
التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية األخرى، لذلك كان ضابطه كل اقرتان بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل 

 لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد.

 قرتان.إن مستند غلبة الظن يف العلة أمران مها: املناسبة واال -4

اإلمياء يكفي إذا كان بني الوصف واحلكم تالزم، حبيث يكون الوصف علة واحلكم معلوال، ويكون الوصف ملزوما  -5
 ويستلزم الزما هو احلكم.
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احلضور القوي واملتميز ألهل األصول يف احلقل الداليل اللغوي، بـَْلَه سبقهم وتفوقهم على اللغويني يف هذا اجملال  -6
عب اجلوانب، فقد صرح صاحب اإلهباج يف شرح املنهاج قائال: "إن األصوليني دققوا يف فهم أشياء من  الواسع واملتش

كالم العرب مل يصل إليها النحاة وال اللغويون، فإن كالم العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط 
 ..." . ظر األصول واستقراء زائد على استقراء اللغوياأللفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة اليت حتتاج إىل ن

لقد ربط الشارع احلكيم وأناط األحكام باألوصاف الظاهرة املنضبطة درءا للفوضى يف جمال التشريع حيث "نصب  -7
 الشارع املظنة يف موضع احلكمة ضبطا للقوانني الشرعية" .

يها وسئلوا م وفتاويهم، فإهنم "مسعوا قضايا البلدان، وفتاوى مفتبروز استثمار اجملتهدين لإلمياء من خالل اجتهاداهت -8
عن املسائل واجتهدوا يف ذلك كله، مث صاروا كرباء قوم وسد إليهم األمر فنسجوا على منواهلم شيوخهم، ومل يألوا يف 

 تتبع اإلمياءات واالقتضاءات، فقضوا وأفتوا ورووا وعلموا" .

ن املعاين على الوصف واإلشارة إليه باعتباره علة تتقاضى احلكم وتناسبه وتستدعيه، أل لإلمياء دور كبري يف التنبيه -9
 تتبع األحكام وتالئمها، فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يتبع املعاين ويتبع األحكام األسباب املتقاضية هلا حتقيقا للمصاحل

 م.ودفعا للمفاسد، وعلى هذا املهيع سار الصحابة والتابعون ومن بعده

فكان مسلك اإلمياء طريقا مثبتا للتعليل، يكفل يف النهاية استجالء وحتقيق املناطات، وكشف املناسبات، األمر الذي 
يسهم يف تنزيل األحكام وفق مصاحل األنام، كل ذلك ضمن إطار منضبط، جار على موافقة األدلة الشرعية، وغري جار 

 هلل بغري برهان.على خمالفتها أو اتباع للهوى أو التقول على ا

 تلكم أهم النتائج اليت توصلت إليها يف دراسيت ملصطلح اإلمياء يف باب التعليل والداللة.

ولست أدعي أنين أحطت بكل جوانب املوضوع، فهذا جهد املقل، وأرجو أن أكون قد وفقت يف إبراز مالحمه وتقريب 
 مفهومه. واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 عيب َفُسدَّ اخللال          َجلَّ من ال عيب فيه وعالوإن تـََر ال

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.                                                               
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 فهرس المصادر والمراجع:

 م.1964هـ/1383اريخ القرآن  الكرمي: برواية اإلمام ورش، بالرسم العثماين، دار املصحف، القاهرة، بت •

هـ(:  685اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول: للقاضي البيضاوي املتوىف سنة ) •
هـ( وولده تاج الدين عبد الوهاب بن  756تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي املتوىف سنة )

عليه حممود أمني السيد، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب هـ(. وضح حواشيه وعلق 771علي السبكي)ت 
 م.2004هـ/ 1424العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين: لعبد الوهاب عبد السالم طويلة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة  •
 م.2000-هـ1420القاهرة مصر. الطبعة الثانية، 

هـ(، بتحقيق: د. 631اإلحكام يف أصول األحكام : أليب احلسني سيف الدين حممد بن حممد اآلمدي )ت  •
 هـ 1404سيد اجلميلي.دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل. 

هـ. دار احلديث  456اإلحكام يف أصول األحكام: أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي املتوىف سنة  •
 هـ. 1404شر. القاهرة. الطبعة األوىل. للن

هـ( بتحقيق  1255إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول: حملمد بن علي بن حممد الشوكاين )ت  •
 م.1992 -هـ 1412حممد سعيد البدري. دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل بتاريخ 

وبرانت، فاس د يعقويب خبيزة رمحه اهلل، مطبعة انفاألصول اللغوية يف تفسري النصوص الشرعية: للدكتور حمم •
 م. 1999-هـ  1420الطبعة األوىل، بتاريخ 

هـ( بإصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  794البحر احمليط يف أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي )ت   •
للطباعة والنشر  عبد اهلل العايف، دار الصفوةبالكويت، قام بتحريره، د. عبد الستار أبو غدة، وراجعه الشيخ عبد القادر 

 م.1992 -هـ  1413والتوزيع، الطبعة الثانية، 

هـ(، حتقيق د. عبد  478الربهان يف أصول الفقه: أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين)ت   •
 هـ. 1418العظيم حممد الديب، دار الوفاء، املنصورة، مصر، الطبعة الرابعة بتاريخ 
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الطبعة الثانية  ريوت،تعليل األحكام: لألستاذ حممد مصطفى شليب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب  •
 م. 1981هـ  1401بتاريخ 

التقرير والتحبري يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية: شرح العالمة احملقق ابن أمري احلاج   •
هـ(، إشراف مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر  861هـ( على حترير اإلمام الكمال بن اهلمام )ت  879)ت 

 م. 1996-هـ 1417طبعة األوىل بريوت،ال

هـ(، علق  771مجع اجلوامع يف أصول الفقه: لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت   •
-هـ  1421عليه ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل بتاريخ 

 م. 2001

ين على شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي على منت مجع اجلوامع لإلمام تاج حاشية العالمة البنا  •
الدين عبد الوهاب بن السبكي وهبامشها تقرير شيخ اإلسالم عبد الرمحان الشربيين: إشراف مكتب البحوث والدراسات 

 م. 1995 -هـ  1415دار الفكر، بريوت،بتاريخ 

هـ(، حتقيق د. عبد العزيز 620 حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت روضة الناظر وجنة املناظر: أليب •
 هـ. 1399عبد الرمحان السعيد، دار النشر، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية، 

 ةهـ( حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، طبع 275سنن أيب داود: لسليمان بن األشعث السجستاين )ت   •
 دار الفكر، بدون.

هـ( على خمتصر املنتهى  756شرح العضد:للقاضي عضد امللة والدين عبد الرمحان بن أمحد اإلجيي)ت   •
هـ(،  646األصويل لإلمام أيب عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر املعروف بابن احلاجب املالكي )ت 

-هـ  1421كتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، بتاريخ ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وطارق حيَّي، دار ال
 م. 2000

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: للشيخ اإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل حممد بن  •
 .م 1971-هـ  1390هـ(، حتقيق الدكتور أمحد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد بغداد،  505حممد بن حممد الطوسي )ت
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(، دار املعرفة،  256صحيح البخاري حباشية السندي: للعالمة أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري )ت •
 بريوت، بدون تاريخ.هـ

هـ(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار  261صحيح مسلم: أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت   •
 م. 1955 -هـ  1357إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(. حتقيق د.  احلافظ عبد 851طبقات الشافعية: أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة )ت  •
 هـ. 1407بريوت، الطبعة األوىل، سنة النشر  –خان. دار عامل الكتب  العليم

هـ(، حتقيق د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم  175العني: أليب عبد الرمحان اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت   •
 السمرائي، دار ومكتبة اهلالل، بدون تاريخ.

هـ( بشرح مسلم  1225دين األنصاري اهلندي )ت فواتح الرمحوت: للعالمة عبد العلي حممد بن نظام ال  •
هـ(، طبعة جديدة منقحة  1119الثبوت يف فروع احلنفية لإلمام احملقق حُمب اهلل بن عبد الشكور البهاري اهلندي )ت 

ومصححة وخمرجة اآليات القرآنية أعدها مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب بريوت، دار النفائس، الرياض، 
 م. 1998هـ  1418األوىل،  الطبعة

 هـ(، دار الرسالة، بدون تاريخ. 817القاموس احمليط: أليب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت   •

 هـ(، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، بدون تاريخ. 711لسان العرب: البن منظور، )ت   •

هـ(. 543 أيب بكر بن العريب املعافري املالكي، )تاحملصول يف أصول الفقه:  لإلمام احلافظ الفقيه القاضي   •
عمان.  –أخرجه واعتىن به حسني علي اليدري. وعلق على مواضع منه سعيد عبد اللطيف فودة. دار البيارق األردن 

 م.1999هـ/  1420الطبعة األوىل، 

حتقيق طه جابر فياض هـ(،  606احملصول يف علم األصول: لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي )ت  •
 م. 1980هـ  1400العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل، 

 1415هـ(، حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان بريوت،  721خمتار الصحاح: حملمد بن أيب بكر الرازي )ت   •
 م. 1995 -هـ 
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 1424د العلمي. مطبعة إنفوبرانت، فاس، الطبعة األوىل مدخل إىل علم املقاصد: للدكتور عبد احلمي  •
 م. 2003هـ/

هـ( حتقيق عبد اهلل  1346املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: البن بدران عبد القادر الدمشقي،)ت  •
 هـ. 1401بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة األوىل 

هـ(، طبعه وصححه حممد عبد السالم  505م أيب حامد الغزايل )ت املستصفى يف علم األصول: لإلما  •
 م. 1996 -هـ  1417الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

هـ(، مؤسسة قرطبة مصر، طبعة مصورة عن الطبعة امليمونة،  241مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين: )ت   •
 بدون تاريخ.

 هـ( املكتبة العلمية بريوت. بدون تاريخ.770علي املقري الفيومي )ت  املصباح املنري: ألمحد بن حممد بن  •

هـ( ببغداد، اعتىن  436املعتمد يف أصول الفقه: أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل )ت   •
ربية، دمشق، عبتهذيبه وحتقيقه حممد محيد اهلل بتعاون حممد بكر وحسن حنفي، املعهد العلمي الفرنسي للدراسات ال

 م.1964-هـ 1384

هـ(، حتقيق عبد السالم هارون، دار  395معجم مقاييس اللغة: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت   •
 الفكر، بدون تاريخ.

 790املوافقات يف أصول الشريعة: أليب إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي )ت  •
أمحد السيد سيد أمحد علي، مع شرح تعليقات فضيلة الشيخ عبد اهلل دراز،املكتبة التوفيقية، القاهرة، هـ( خرج أحاديثه 

 م. 2003هـ  1424

هـ(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث  179املوطأ: أليب عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي )ت   •
 العريب، مصر، بدون تاريخ.

 1376قيق القياس عند علماء األصول: لإلمام الشيخ عيسى منون الشامي األزهري )ت نرباس العقول يف حت •
 م. 2003هـ  1424هـ(، قرأه وعلق عليه الدكتور حيَّي مراد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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شراف اللجنة إنشر البنود على مراقي السعود: لسيدي عبد اهلل بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، طبع حتت   •
 املشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، بدون تاريخ.
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