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 ة عهد األصولينيليداللة اإلمياء على الِع

 **أمحد شحدة أبو سرحاىد.                       *ىـعلي عبداهلل أبو حييد. 

 م3/03/3102م                                 تاريخ قبول البحث: 32/7/3102تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ف حيػث  تيريػؼ اإليمػا   ك بيػاف مكميػو مػف م ػالؾ يتناكؿ ىذا البحث داللة اإليمػا  لمػا اليميػة مػ      
 اليمة  كالفرؽ بينو كبيف النص  كأنكالو.

كمف خالؿ ىذا البحث تبيف أف مناىج األصكلييف مختمفة في مكمع اإليما  مف م الؾ اليمة  فمنيـ       
ثمرة ختالؼ مف لّده مف النص غير الصريح كالظاىر  كمنيـ مف لّده م مكان م تقالن  كليس ليذا اال

لممية  كأف اإليما  يفترؽ لف النص الصريح كالظاىر في الداللة لما اليمية مف حيث إف المفظ فيو ال 
كثيرة يجمييا ضابط كاحد  ان يككف مكضكلان لمتيميؿ كلكنو يشير إلا اليمة كينبو لمييا  كأف لإليما  أنكال

 ييدان.كىك  كؿ امتراف بكصؼ لك لـ يكف ىك أك نظيره لمتيميؿ لكاف ب

The indication of 'Eima'a' of 'Elleiah' for AL-Usolyeen 

Abstract 

      This Research deals with the indication of 'Eima'a' of 'Elleiah' in terms of the definition of 

Eima's, the difference between it and the text, its types, and its applications. 

      Through this research, it was found that the methods of scholars in determining the 

location of 'Eima'a' in 'Ellas's tracks are different.Some of them consider it a Kind of implicit 

and explicit text, and the other consider it a separated track, though this difference is 

pointless. And that Eima'a differs from the explicit and implicit text in the indication of 

'Elleiah' in that the word is not the subject of causation, but refers to the 'Ellah'. And that 

there are many kinds of 'Eima'a' that are combined by one rule, namely, that any 

association with a description, if not areason, would have been ineffective. 
 

 
 .كدمةامل

   كبيد  كلما آلو كصحبو أجمييف  كالصالة كال الـ لما النبي األميف  الحمد هلل رب اليالميف       
كالنػكازؿ  ػالمي القيػاس  كىػك مػف ميػالـ حيكيػة الفقػو كات ػالو لمكمػادع الم ػتجدة فمف الميمـك أف مف مصادر الفقػو اإل       

 المتيددة  كركف القياس األلظـ اليمة  كا تنادان إلييا يتـ إلحاؽ الفرع بأصػمو فػي الحكػـ  كمػد بحػث األصػكليكف الم ػالؾ التػي
 ف ىذا البحث.كلمكمكؼ لما حقيقة ىذا الم مؾ كتجميتو كا  تدؿ لما اليمة كمنيا اإليما 

 

 .أ تاذ مشارؾ  الجامية األردنية   *
 أ تاذ مشارؾ  الجامية األردنية.  **
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  .مصكلة البحث
   اآلتيتظير مشكمة ىذا البحث في اإلجابة لف ال ؤاؿ 

   أتيما داللة اإليما  لما اليمية؟ مف خالؿ ما ي
 ما تيريؼ اإليما  لغة كاصطالحان؟ -1
 مة؟ كما الفرؽ بينو كبيف النص الصريح كالظاىر؟ما مكمع اإليما  مف م الؾ الي -2
 ما أنكاع اإليما ؟ -3

 

   .أيداف البحث
كلػو   فػي الداللػة لمػا اليميػة الميمػةحيػث ييػد اإليمػا  أحػد الم ػالؾ   تنبع أىمية ىذا البحػث مػف أىميػة مكضػكلو

الفقػػو إلػػا ميرفػػة حقيقيػػة ىػػذا كمػػا تنبػػع أىميتػػو مػػف حاجػػة البػػاحثيف فػػي أصػػكؿ   شػػكاىد كثيػػرة فػػي شػػتا الم ػػادؿ كاألبػػكاب
 الم مؾ كتجمية م ادمو.

 

 .الدراسات السابكة
   فمف ذلؾ  ىذا المكضكع لدة درا ات  ابقة تناكلت

 MIZANU'L-HAK ISLAMI ILIMLERمنشػكر فػي مجمػة  م ػالؾ اليمػة القطييػة كالظنيػة  يحيػا الحػكرم فػي بحثػو -1
DERGISI  2118   191-188مف ص. 

مػف   ىػػ1419  اليػدد ال ػادس لشػر  منشكر في مجمة الحكمػة  اليمة لند األصكلييف  مبارؾ لامر بقنة في بحث -2
 .125-116ص

منشػكر فػي مجمػة مركػز   م الؾ اليمة في أصػكؿ الفقػو كأثرىػا فػي أصػكؿ النحػك  ناجي مصطفا  ميماف في بحثو -3
 ت.في ثماني صفحا  ـ 2113-ىػػ 1434  اليدد األكؿ  بحكث القرآف الكريـ كال نة النبكية

 .كافة م ادمو  كلـ تفصؿ كافة أنكاع اإليما كيالحظ لما ىذه الدرا ات أنيا تناكلت المكضكع بشكؿ مختصر  فمـ تشمؿ 
 

 .مهًج البحث
حيػث ممنػػا با ػتقرا  كتتبػػع مػا يتيمػػؽ بالمكضػػكع   كالتحميمػػي  كالكصػفي  التمػدنا فػػي ىػذا البحػػث المػنيج اال ػػتقرادي

 بغية الكصكؿ إلا نتادج  ميمة. ؛كدرا تيا كتحميميا  فيا كما ىي في الكامعككص  مف م ادؿ كمضايا مف مصادرىا
 

 .خطة البحث
   تيكخاتمة لما النحك اآل  كمبحثيف  اشتمؿ البحث لما مقدمة

 كخطتو.  كمنيجو  كالدرا ات ال ابقة لو  كأىميتو  كأىدافو  كتحدثنا فييا لف مشكمة ىذا البحث  المقدمة
 ف باإليماء، وموقعه من مسالك العمة، والفرق بينه وبين النص، وفيه أربعة مطالب: التعري  المبحث األول

 تيريؼ اإليما  لغة كاصطالحان. المطمب األول:       
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 حجية اإليما  كمكميو مف م الؾ اليمة. المطمب الثاني:       
 الفرؽ بيف اإليما  كالنص الصريح كالظاىر. المطمب الثالث:       
 اإليما  بيف الدالالت كم الؾ اليمة.مطمب الرابع: ال       

 وفيه تسعة مطالب:   أنواع اإليماء  المبحث الثاني
 النكع األكؿ. المطمب األول:       
 النكع الثاني. المطمب الثاني:       
 النكع الثالث. المطمب الثالث:       
 النكع الرابع.المطمب الرابع:        
 النكع الخامس. س:المطمب الخام       
 النكع ال ادس. المطمب السادس:       
 النكع ال ابع.المطمب السابع:        
 النكع الثامف. المطمب الثامن:       
 بقية مف األنكاع.المطمب التاسع:        

 كىي خالصة بأىـ النتادج التي تكصمنا إلييا.الخاتمة: 
كمػا كػاف فيػو مػف خطػأ كزلػؿ فمػف   مف صكاب فيػك مػف اهلل تيػالا كتكفيقػو فما كاف فيو  فيذا جيد متكاضع  كبيد       
 كن تغفر اهلل تيالا منو.  ضيفنا

 
   املبحث األول

 .التعريف باإلمياء وموقعٌ مو مسالك العلة والفرق بيهٌ وبني الهص
 

 .تعريف اإلمياء لغة واصطالحًا  املطلب األول

 .(1)كمأت إليو ُأكمئ إيما أ  يقاؿ  كىك اإلشارة  مصدر  اإليماء لغة
   غير أننا ن تطيع أف ندرجيا في تيريفيف  اختمفت لبارات األصكلييف في تيريؼ اإليما   اإليماء اصطالحاً 

 

كاختػاره كػذلؾ   (2)كىك تيريؼ ابف الحاجػب«. كاف بييدان لاالمتراف بحكـ لك لـ يكف ىك أك نظيره لمتيميؿ » التعريف األول:
 .(3)كالشككاني  كابف ال بكي  تازانيبيض األصكلييف كالتف

 

 :  (3)شرح التعريف
 (5)أم الجمع بيف الشيديف  كىك جنس في التيريؼ  كليس المراد جن و  بػؿ أضػافتو التيريفػات األخػرل«  االمتراف»مكلو  
 أك امتراف الذات بالحكـ.  امتراف الذاتيف  ثـ ميدتو بالحكـ ؛ ليخرج ما لدا ذلؾ مثؿ  إلا الكصؼ
 أـ لقمية.   أـ لغكية   كا  أكانت شرلية  كالمراد مف الحكـ ىنا الن بة التامة ىك المينا القادـ بالغير.  صؼكالك 
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 كنظير الكصؼ.  أم الكصؼ  «لك لـ يكف ىك أك نظيره»  مكلو
 أك لـ يكف نظير الكصؼ لمة لنظير الحكـ.  أم لك يكف الكصؼ لمة لمحكـ  «لمتيميؿ»  مكلو
 .أم مف الشارع ال يميؽ بفصاحتو فيككف لبثان « ان لكاف بييد»  مكلو
مثاؿ امتراف الكصؼ بالحكـ لمداللة لما أف   كفيما يمي أمثمتو  كمد ذكر التيريؼ أنو لك لـ يكف ىك أك نظيره  ىذا

ؼ فقد امترف الكص .(6)«كالطكافات  أنيا مف الطكافيف لميكـ  نيا لي ت بنجسإ»  في اليرة مكلو   الكصؼ لمة لمحكـ
 فمك لـ يكف ىذا الكصؼ لمة لذلؾ الحكـ لكاف بييدان لف الفصاحة.  ىنا كىك الطكاؼ بالحكـ كىك الطيارة

أف رجػالن جػا    كمثاؿ امتراف الكصؼ بالحكـ لمداللة لما أف نظير الكصؼ لمة لنظير الحكـ ما جا  في الحػديث
لك كاف لمػا أمػؾ ديػف أكنػت »  فقاؿ ؟فامضيو لنياإف أمي ماتت كلمييا صـك شير أ  يا ر كؿ اهلل  فقاؿ إلا النبي 

 .(7)«فديف اهلل أحؽ أف يقضا»  نيـ. ماؿ  ماؿ«. ؟ماضيو لنيا
فػدؿ لمػا أف نظيػر الكصػؼ كىػك الصػـك لمػة   فقد امترف الكصؼ ىنا كىك ديف اليباد بالحكـ كىك كجكب القضا 

 لنظير الحكـ كىك القضا .
 

 .(8)لرفو بذلؾ ابف لبد الشككر «.القرينةما دؿ لما اليمية ب»  التعريف الثاني
لبػد كما ىك ظاىر مف األمثمة التػي أتػا بيػا ابػف   أم ما دؿ لما كصؼ لحكـ  «ما دؿ لما اليمية»  مكلو  شرح التعريف

 .كالحكـ  كمد  بؽ في شرح تيريؼ ابف الحاجب المراد مف الكصؼ. (9)الشككر
 تو لما اليمية بالكضع ال بالقرينة.فإف دالل  ميد أخرج بو النص« بالقرينة»  مكلو
كليػذا اضػطررنا إلػا بحثيػا فػي   كال لنػد غيػره فيمػا اطمينػا  كلـ نجد شرحان في فكاتح الرحمػكت لممػراد بالقرينػة  ىذا

   اتجاهينكمد كجدناىـ يختمفكف في ذلؾ لما   كالـ المياصريف
بػد  فػال  الكصؼ مع الحكـ مف غير أف يقصد بػو فادػدة خاصػةحيث ذكر   مف ذكر أف المراد بالقرينة ىنا  ياؽ التركيب: األول

ال كاف لبثان. كبيذا ماؿ الشيخ لي ا منكف  .(11)أف يككف لمتيميؿ كا 
  المادػػدة]َوالسَّاااِرُق َوالسَّاااِرَقُة َفاااقاَطُعوا أَياااِدَيُ َما  كالفػػا  فػػي مكلػػو تيػػالا  أف المػػراد بالقرينػػة ىنػػا ألػـػ مػػف أف تكػػكف لفظيػػة  الثاااني

 .(11)كبو ماؿ الدكتكر محمد زىير .كال ياؽ ال ابؽ  كمينكية .[38
كىػػك مػػا  ػػنبحثو فػػي   كبح ػػب اخػػتالؼ المػػراد مػػف القرينػػة يكػػكف الخػػالؼ فػػي النظػػرة إلػػا التيػػريفيف ال ػػابقيف  ىػػذا

 النقطة التالية.
 

 .مقارنة بين التعريفين
كالثػػاني   فػػاألكؿ صػػرح بيػػيف القرينػػة  فيف يتقاربػػافىنػػا  ػػياؽ التركيػػب...ذكر أف التيػػري  إف المػػراد بالقرينػػة  مػػف مػػاؿ

 .(12)فيحمؿ الثاني لما األكؿ  أطمؽ
كفػػي الثػػاني   فجيػػؿ المفيػػد لميميػػة فػػي التيريػػؼ األكؿ القرينػػة المينكيػػة  كمػػف مػػاؿ بالثػػاني مػػاؿ بػػاختالؼ التيػػريفيف

 .(13)فيككف التيريؼ الثاني ألـ مف األكؿ  المفظية كالمينكية
 ؼػػػلبد الشككر كىك ممف لرؼ اإليما  بالتيري القرينة المفظية كالمينكية(؛ ألف ابفد ترجيح الثاني )لمـك كن تبي  ذاػػػػى
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 كاهلل تيالا ألمـ. رجحان القول األولكبيذا يظير  .(14)الثاني التبر أف الفا  مف النص ال مف اإليما 
المفظ في اإليما  يشػير إلػا اليمػة إشػارة كينبػو  كىي أف  كاليالمة بيف المينييف المغكم كاالصطالحي لإليما  ظاىرة

 لمييا دكف أف يككف مكضكلان لمتيميؿ.
 

 .حجية اإلمياء وموقعٌ مو مسالك العلة  املطلب الثاني

فمػف األصػكلييف كػأبي الح ػيف   إال أنيـ اختمفػكا فػي مكميػو مػف م ػالؾ اليمػة  اتفؽ األصكليكف لما حجية اإليما 
 كلبيػد اهلل بػف م ػيكد مػف لػدّ   كابػف مدامػة  كابػف النجػار  كابػف الحاجػب  كال ػمياني  كال ػمرمندم  رازمكالشػي  كالغزالػي  البصرم

 . (15)لكف غير الصريح كالظاىر  اإليما  مف النص
   .(16)مف لده م مكان م تقالن   كالشككاني  كالبيضاكم  كاآلمدم كالرازم  كمنيـ كالجكيني

 فقػػد رأينػػا األبحػػاث التػػي يتناكليػػا األصػػكليكف  الم ػػالؾ لػـػ يكػػف خالفػػان ذا أثػػرلمػػا أف االخػػتالؼ فػػي مكضػػع اإليمػػا  فػػي 
 لند حديثيـ لف اإليما  مع اختالؼ كضييا في الم الؾ متشابية. 

ذا كػػاف جمػػع مػػف األصػػكلييف لػػيس بقميػػؿ يجيػػؿ اإليمػػا  مػػف الػػنص فمػػا الفػػرؽ بػػيف اإليمػػا  كغيػػره مػػف أفػػراد الػػنص  ىػػذا  كا 
 ا  نتناكلو في المطمب اآلتي.الصريح كالظاىر؟ ىذا م

 

 .الفرق بني اإلمياء والهص الصريح والظاير  املطلب الثالث

غيػر أف الصػريح يكػكف المفػظ   كؿه مف الثالثة مف النص لما مكؿ بيض األصػكلييف المتقػدـ ذكػرىـ فػي المطمػب ال ػابؽ
فيػو  لكػف احتمالػو لمتيميػؿ أرجػح. أمػا اإليمػا  فػإف المفػظ  كالظػاىر المفػظ فيػو لمتيميػؿ كلغيػره  فيو مكضكلان لمتيميؿ كال يحتمؿ غيره

 .(17)كذلؾ بأف تكجد مرينة تدؿ لما اليمة  كلكنو يشير إلا اليمة كينبو لمييا  ال يككف مكضكلان لمتيميؿ
 

 .اإلمياء بني الدالالت ومسالك العلة  املطلب الرابع

 مة. كمد لرفنا المراد مف اإليما  في الم الؾ.كم الؾ الي  الدالالت  يتناكؿ األصكليكف اإليما  في مكضييف
كال   ال يتكمػؼ لميػو صػدؽ الكػالـ  كتيرؼ داللة اإليما  في الػدالالت بأنيػا داللػة المفػظ لمػا الـز مقصػكد لممػتكمـ

 الزمػػةفػػي حػػيف أف الحكػـػ المقتػػرف لػػك لػـػ يكػػف لمتيميػػؿ لكػػاف امترانػػو بػػو غيػػر مقبػػكؿ كال م ت ػػاغ؛ إذ ال م  صػػحتو لقػػالن أك شػػرلان 
 .(18)بينو كبيف ما امترف بو

كا الحػديث لػف اإليمػا  ؤ كاضح مف التيريؼ أف اإليما  ال يختمؼ ىنا أك ىناؾ  يدلؾ لميو أف بيضان مف األصػكلييف أرجػ
 .(19)«النكع الثاني داللة التنبيو كاإليما   كىك خم ة أصناؼ  ك يأتي ذكرىا في القياس»إلا القياس كما صنع اآلمدم فقاؿ  

ف أف يكجػو ىػذا بػأف الػدالالت لمػا كػاف حػديثيا لػف داللػة المفػظ لمػا المينػا كالحكػـ تناكلػت اإليمػا  مػف ىػذا كيمك
 .الباب؛ إذ ىك داللة لما الـز مقصكد

 كلما كاف مآؿ ىذه الداللة إفادة التيميؿ بحثت في الم الؾ. كاهلل تيالا ألمـ.
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  املبحث الثاني

 .اءـــواع اإلميــــأن

 

 .(21)كابف مدامة يكصميا إلا  تة  فترل بيضيـ كاآلمدم  األصكلييف في لدد أنكاع اإليما تختمؼ مناىج 
كالزركشػي   كابف اليماـ  كالغزالي  كبيضيـ كالجكيني .(21)كابف ال بكي إلا خم ة  كالبيضاكم  كبيضيـ كالرازم

 . (22)دكف أك فكؽ ذلؾ
كػػؿ امتػػراف »  كىػػك كمػػا ذكػػر اإليجػػي  ابط اإليمػػا فػػإف ىػػذه المراتػػب مػػف اإليمػػا  يجمييػػا ضػػ  كميمػػا يكػػف مػػف أمػػر

. كيشػػير الشػػيخ لي ػػا منػػكف إلػػا االخػػتالؼ فػػي ىػػذا التنكيػػع (23)«بكصػػؼ لػػك لػػـ يكػػف ىػػك أك نظيػػره لمتيميػػؿ لكػػاف بييػػدان 
لػدة حػاالت متقاربػة  دفبيضػيـ ييػ  كالتنكيع إنما جػا  مػف الحػاالت التػي يكػكف لمييػا ىػذا االمتػراف فيػك التبػارم»  فيقكؿ

 . ك نذكر ىنا ما كمفنا لميو مف أنكاع بادديف بما ذكره البيضاكم كغيره.(24)«أنكالان كىكذا ييدىاك بيضيـ   نكلان كاحدان 
 

 .الهوع األول  املطلب األول

 ترتيب الحكـ لما الكصؼ بالفا   كىك أف يذكر حكـ ككصؼ  كتدخؿ الفا  لما الثاني منيما   ػكا  أكػاف ىػك الكصػؼ
 (25)  فحاصمو أربية أنكاع  كا  أكاف كالـ الشارع أـ الراكمك   أـ الحكـ

 فإنػو يبيػث يػـك القيامػة  ال تقربػكه طيبػان »  -لميػو الصػالة كال ػالـ-كقكلػو   أف تدخؿ الفا  لما الكصؼ فػي كػالـ الشػارع . أ
 .(26)«ممبيان 

 كلـ يظفركا لو بمثاؿ.  في كالـ الراكم أف تدخؿ الفا  لما الكصؼ . ب
 .[38  الماددة]َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاقاَطُعوا َأياِدَيُ َما  كقكلو تيالا  الحكـ في كالـ الشارعأف تدخؿ الفا  لما  . ت
 ـثػ  صػما بيـػ ف ػجد  ػجدتيف أف النبػي »  كقػكؿ لمػراف بػف حصػيف   أف تدخؿ الفا  لما الحكـػ فػي كػالـ الػراكم . ث

 .(27)«ثـ  مـ  تشيد
   أتيفيما ينجمميا   تيمؽ بيذا المطمب فركع لدةتك 

 

 .الفرع األول: الخالف في كون هذا النوع من اإليماء أو ال
  كال ػػمرمندم  كالػػرازم  كابػػف مدامػػة  كأبػػي الح ػػيف البصػػرم  كابػػف النجػػار  درج كثيػػر مػػف األصػػكلييف كالبيضػػاكم

مػف اإليمػا  بػالنظر إلػا كابػف مفمػح إلػا لػّد ىػذا النػكع   كالغزالػي  كاآلمدم  كلبيد اهلل بف م يكد  كال مياني  كالشككاني
 .(28)أف ثبكت الحكـ لقب الكصؼ كترتبو لميو مشير باليمية

 كابػف اليمػاـ  كابف لبد الشػككر  فمنيـ كابف الحاجب  كىؤال  اختمفكا فيما بينيـ  كذىب بيض اليمما  إلا خالؼ ذلؾ
 .(31)لظػاىر المقابػؿ لمػنص الصػريحكمػنيـ كػابف ال ػبكي مػف جيميػا مػف ا .(29)مف جيميا مف النص الصريح المقابؿ لإليمػا 

 كذلؾ بالنظر إلا الفا  كأنيا تفيد التيميؿ في ىذه الصكر.
يؤيػده مػا مالػو التفتػازاني فػي التمػكيح بيػد تيرضػو لمخػالؼ   أف الخالؼ لادػد إلػا االصػطالح كااللتبػار ونرى  ىذا

 وػػػػكييتذر لنو بأن  كمد تكرد في أمثمة اإليما   دكنيا مد تكرد في أمثمة الصريحكبالجممة إف كممة إف مع الفا  أك »  اؿػػػفق



 علي أبو حييى وأمحد أبو سرحاىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يما  بالتبار ترتب الحكـ لما الكصؼ  صريح بالتبار إف كالفا   .(31)«كا 
 .(32)«كال مشاحة في االصطالح  كلكؿ كجو»  كماؿ كذلؾ الشنقيطي

 

 .الفرع الثاني: الخالف في اشتراط المناسبة لموصف المومئ إليه
كابف الحاجػب ذكػر ىػذا الخػالؼ   في ذلؾ نشير إلا أف بيض األصكلييف كابف ال بكي مبؿ البد  بمذاىب اليمما 

 .(33)في الخالؼ في أنكاع اإليما  جمييان 
 .(34)كالبيضاكم إلا أف الخالؼ في الترتيب بغير الفا  فقط  كبيضيـ كالرازم

 

 : اختمف العمماء في اشتراط مناسبة الوصف المومئ إليه عمى ثالثة مذاهب
 .(35)  أنو ال يشترط منا بة الكصؼ المكمئ إليو. كىك مكؿ جميكر األصكلييف كالرازم  كالبيضاكم  كابف مدامةاألول المذهب

 .(36)أنو يشترط مف منا بة الكصؼ المكمئ إليو: المذهب الثاني
 غيػره فػال. كىػك اشػترط  كأمػا «ال يقضػي القاضػي كىػك غضػباف»التفصػيؿ  فػإف فيـػ تيميػؿ مػف المنا ػبة مثػؿ  المذهب الثالث: 

 .(37)كابف الحاجب  مذىب بيض األصكلييف كاآلمدم
 أنػػو لػػك مػػاؿ مادػػؿ  أكػػـر الجاىػػؿ  كأىػػف اليػػالـ  فػػإف أىػػؿ اليػػرؼ ي ػػتقبحكف ذلػػؾ  كلػػيس مػػا يكجػػب حجااة الفريااق األول  

ـ التيميػػؿ مػػف ترتيػػب اال ػػتقباح إال أنػػو تبػػادر إلػػا الػػذىف أف لمػػة إكػػراـ الجاىػػؿ ىػػي الجيػػؿ  كلمػػة إىانػػة اليػػالـ ىػػي اليمػـػ  ففيػػ
 .(38)مع أنو ال منا بة فيو بيف الحكـ كالكصؼ  دكف الفا الحكـ لما الكصؼ 

 أف تصرفات الشارع في الغالب تكػكف لمػا كفػؽ تصػرفات اليقػال   كاليقػال  ال يفيمػكف التيميػؿ مػف حجة الفريق الثاني  
أف يقػػكؿ  كأكػػـر الجاىػػؿ  كأىػػف اليػػالـك ال يفيمػػكف منػػو  ترتيػػب الحكػـػ لمػػا الكصػػؼ لنػػد لػػدـ المنا ػػبة  فػػإنيـ إذا  ػػميكا مػػادالن 

لإلكػػراـ  كاليمـػ لمػػة لإلىانػة  بػػؿ يفيمػكف أف إكػػراـ الجاىػؿ لكصػػؼ منا ػب ذلػػؾ  كأف إىانػة اليػػالـ لكصػؼ ينا ػػب الجيػؿ لمػة 
 .(39)ال يككف الترتيب لند لدـ المنا بة مفيدان لميمية كىك المطمكب اإلىانة  كبذلؾ

  ف اليمة في إكػراـ الجاىػؿ كصػؼ منا ػب غيػر الجيػؿإأف أىؿ اليرؼ لك فيمكا مف القكؿ المذككر   ويجاب عنه       
لكػف الثابػت أف أىػؿ اليػرؼ ي ػتقبحكف ىػذا   لما كاف ىناؾ ما يكجب ا تقباح ىذا القكؿ  كأف اليمة في إىانة اليالـ كذلؾ

دكف الفػا  مفيػدان كبػذلؾ يكػكف الترتيػب   ىػك اليمػة فكاف دليالن لمػا أنيػـ لرفػكا أف الكصػؼ الػذم رتػب لميػو الحكػـ  القكؿ
 .(41)لميمية لند لدـ المنا بة

أف أحكاـ اهلل تيالا ال تخمك لػف المصػالح  كالكصػؼ الػذم ال منا ػبة بينػو كبػيف الحكـػ ال يترتػب لمػا شػرع واستدلوا كذلك:        
 .(41)الحكـ لنده مصمحة  فال يصح أف يككف لمة

  لكػف مػد تخفػا لمينػا نف ػو األمػرأحكاـ اهلل تيالا ال تخمك لف الحكـ كالمصالح بالتبػار الكامػع ك   أف ويجاب عنه       
 .(42)المصمحة

 أف التيميؿ إف كاف فيـ مف المنا ػبة اشػترطت؛ ألف لػدـ المنا ػبة فيمػا المنا ػبة فيػو شػرط تنػامض حجة الفريق الثالث   
 .(43)رىاكأما ما  كاه مف األم اـ ؛ فألف التيميؿ يفيـ مف غي

 .(44)أف كجكد ما يفيـ منو اليمية ال يقتضي لدـ اشتراط أمر آخر لصحة اليمية كالتبارىا في القياسويجاب عنه:        
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 كضيؼ م تند اآلخريف كاهلل ألمـ.  ؛ لقكة أدلتورجحان القول األولكالذم يظير  
 

 .الفرع الثالث: تفاوت مراتب هذا النوع
أمكل داللة لما اليمية مف الكارد في كالـ الراكم ؛ لتطرؽ   تيالا أك كالـ ر كلو ال شؾ أف الكارد في كالـ اهلل

خالفػان لممػدم الػذم جيػؿ الػكارد فػي كػالـ اهلل تيػالا أمػكل مػف الػكارد فػي   احتماؿ الخطأ إليو دكف اهلل تيالا كر ػكلو 
ف كالـ الراكم الفقيو أمكل مما ىك مػف كػالـ كما كاف م  لحؽ م اكاتيما ؛ ليدـ احتماؿ تطرؽ الخطأأإذ   كالـ ر كلو 
 .(45)مف ليس بفقيو

 

 .الهوع الثاني  املطلب الثاني

  كميت لما امرأتػي فػي رمضػاف  أف يحكـ الشارع الحكيـ لقب لممو بصفة المحكـك لميو  كقكؿ األلرابي لمنبي 
صػالح لجػكاب ذلػؾ ال ػؤاؿ  كالكػالـ « التؽ“  . فإنو يدؿ لما أف الجماع لمة في اإللتاؽ؛ ألف مكلو(46)«التؽ رمبة“فقاؿ  

الصالح ألف يككف جكاب ال ؤاؿ إذا ذكر لقب ال ؤاؿ يغمب لما الظف ككنو جكابان  كألنو لك لـ يكف جكابان لخال ال ؤاؿ لػف 
 .(47)الجكاب  كلـز تأخير البياف لف كمت الحاجة  كىك ال يجكز

كالنظر في تييينيا بحػذؼ مػا ال دخػؿ فػي اليميػة   ما لمية الييفكال بد مف اإلشارة إلا أف اإليما  ىنا يدؿ ل  ىذا
بقا  ما لو تأثير إنما ىك تحقيؽ المناط  كالتأثير  .(48)كا 

 
 .الهوع الثالث  املطلب الثالث

   (49)أف يذكر الشارع الحكيـ كصفان لك لـ يكف لمة فيو لـ يكف ذكره مفيدان كىك أم اـ
كمػا كرد أنػو لميػو الصػالة كال ػالـ امتنػع لػف   تكىـ االشػتراؾ بػيف الصػكرتيف أف يككف ذكره دافيان ل ؤاؿ أكرده مف . أ

إنيػػا مػػف   نيػػا لي ػػت بػػنجسإ»  فقػػاؿ  إنػػؾ دخمػػت لمػػا مػػـك لنػػدىـ ىػػرة  فقيػػؿ لػػو  الػػدخكؿ لمػػا مػػـك لنػػدىـ كمػػب
 فمك لـ يكف طكافيا لمة ليدـ النجا ة كاف ذكره ىنا لبثان. .(51)...« الطكافيف

أحضػر أنػو  كحديث ابػف م ػيكد   يـ كصفان في محؿ الحكـ لك لـ يكف لمة لـ يحتج إلا ذكرهأف يذكر الشارع الحك . ب
فإف كصؼ المحؿ كىػك  .(51)«كما  طيكر  تمرة طيبة»  كماؿ  فتكضأ بو  أم طرح فيو  ما  نبذ فيو تمر لمنبي 

 النبيذ بطيب ثمرتو كطيكرية مادو دليؿ لما بقا  طيكرية الحاؿ.
كقكلػػو لميػػو الصػػالة   ثػـػ يػػذكر بيػػده الحكػـػ  فػػإذا أجػػاب لنػػو الم ػػؤكؿ أمػػره لميػػو  كػػيـ لػػف كصػػؼأف ي ػػأؿ الشػػارع الح . ت

 .(52)«ال إذف»  فقاؿ .نيـ  فقيؿ«. ؟أينقص الرطب إذا جؼ»  كال الـ حيف  أؿ لف جكاز بيع الرطب بالتمر مت اكيان 
  فػػييمـ أف كجػػو الشػػبو ىػػك اليمػػة  لمػػا حكػػـ مػػا يشػػبو الم ػػؤكؿ لنػػو مػػع تنبييػػو لمػػا كجػػو الشػػبو أف يقػػرر الر ػػكؿ  . ث

أرأيػت لػك تمضمضػت »  كمػد  ػألو لػف إف ػاد الصػـك بالقبمػة مػف غيػر إنػزاؿ ليمػر  -لميو الصالة كال ػالـ-كقكلو 
بيذا لما أف حكـػ القبمػة فػي لػدـ إف ػادىا الصػـك كحكـػ مػا يشػبييا  . فنبو الر كؿ (53)«؟ثـ مججتو أكنت شاربوبما  

 أف كالن منيما مقدمة لـ يترتب لميو المقصكد كىك الشرب كاإلنزاؿ.ككجو الشبو   كىي المضمضة



 علي أبو حييى وأمحد أبو سرحاىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مػف كػكف  إنما ذكر ذلػؾ بطريػؽ الػنقض لمػا تكىمػو لمػر  إف النبي »لما أف اآلمدم مد أكرد التراضان لميو فقاؿ  
المف ػػد لمصػػـك  ذلػػؾ بالمضمضػػة  فإنيػػا مقدمػػة لمشػػرب  القبمػػة مف ػػدة لمصػػـك ؛ لككنيػػا مقدمػػة لمف ػػد لمصػػـك  فػػنقض النبػػي 

. أما أف يككف ذلػؾ تنبييػان لمػا تيميػؿ لػدـ اإلف ػاد بكػكف المضمضػة مقدمػة لمف ػاد فػال ؛ كذلػؾ ألف كػكف  كلي ت مف دة لمصـك
القبمػة كالمضمضػة مقدمػة إلف ػاد الصػـك لػيس فيػو مػا يتخيػػؿ أف يكػكف مانيػان لػف اإلفطػار  بػؿ غايتػو أف ال يكػكف مفطػران  فكػػاف 

 .(54)«ككف نامضان ال تيميالن األشبو بما ذكره أف ي
المقصػكد تنبييػان لمػا الكصػؼ المشػترؾ بػيف المضمضػة كالقبمػة كىػك لػدـ حصػكؿ ...«  أرأيت»  أف في مكلو  ويجاب عنه

 .(55)كىك يصمح لميمية؛ ليدـ اشتراط المنا بة في الكصؼ المكمئ إليو لما الراجح  منيما
 

 .الهوع الرابع  املطلب الرابع

ال لـ يكف   فييمـ أف ذلؾ الكصؼ لمة لذلؾ الحكـ  الحكيـ بيف شيديف بذكر كصؼ ألحدىماأف يفرؽ الشارع   كا 
  (56)نوعانكىك   لتخصيصو بالذكر فاددة

 .(57)«القاتؿ ال يرث  »-لميو الصالة كال الـ-  أف ال يككف حكـ الشي  اآلخر كىك م يـ المكصكؼ مذككران ميو  كقكلو األول
   كىك لما خم ة أم اـ  يوأف يككف مذككران م  الثاني

... فإذا اختمفت ىذه األجناس فبييػكا كيػؼ شػدتـ إذا  ال تبييكا الذىب بالذىب»  كقكلو   أف تككف التفرمة بالشرط . أ
 .(58)«كاف يدان بيد

نَ   كقكلو تيالا  أف تككف التفرمة بالغاية . ب  .[222  البقرة]َواَل َتقاَرُبوُهنَّ َحتَّٰى َيطاُ را
ُتما ِإالَّ َأن َيعاُفونَ   كقكلو تيالا  ة باال تثنا أف تككف التفرم . ت ُف َما َفَرضا  .[237  البقرة]َفِنصا
َياَمانَ   كقكلو تيالا  أف تككف التفرمة باال تدراؾ . ث  .[89الماددة ]َولَِٰكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم األا
 .(59)«كلمفارس  يماف  لمراجؿ  يـ»  كقكلو لميو الصالة كال الـ  أف تككف التفرمة با تدناؼ ذكرىما . ج

 

 .الهوع اخلامس  املطلب اخلامس

اِر المَّاِه َوَذُروا الاَبيااعَ   كقكلػو تيػالا  النيي لف فيؿ يككف مانيان لما تقدـ كجكبو لمينػا ا ِإَلاى ِذكا اَعوا . [9الجميػة  ]َفاسا
 .(61)الكاجب لممنا أف اليمة فيو تفكيت  كنيانا لف البيع  فإنو لما أكجب لمينا ال يي

 

 .الهوع السادس  املطلب السادس

ال يقضي القاضػي »  مكلو   كمثالو  أف يذكر الشارع الحكيـ مع الحكـ كصفان منا بان ألف يككف لمة لذلؾ الحكـ
 .(62)فيذا يكمئ إلا أف اليمة لكجكب االجتناب لف القضا  لند الغضب (61)«.كىك غضباف
   يأتيفيما كيتيمؽ بيذا النكع فركع نجمميا   ىذا

 

 .الفرع األول: موقع هذا الفرع من أنواع اإليماء
 . كيذىب بيض(63)يذىب بيض األصكلييف كالزركشي  كابف النجار إلا أف ىذا المثاؿ مف النكع الخامس ال ابؽ الذكر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لية عهد األصولينيداللة اإلمياء على الِع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1442 ي /2021م

 

 

 

07 

 ليػو مػف أكثػر مػف. كميما يكف مف أمر فإف المثاؿ مد ينظر إ(64)األصكلييف كالمحمي إلا لده مف النكع الثالث ال ابؽ الذكر
 كبح بيا يدرج في نكلو.  كجية

 

 .الفرع الثاني: الخالف في حاالت هذا النوع
كال نزاع كػذلؾ أنيمػا   ال خالؼ بيف األصكلييف أف الكصؼ كالحكـ إف كانا صريحيف )ممفكظيف( أنيما مف اإليما 

نمػػا الخػػالؼ إذا كػػاف الحكػـػ م ػػتنبطان  كالكصػػؼ صػػريحان أك اليكػػس  مثػػاؿ األكؿ  مكلػػو  إف كانػػا م ػػتنبطيف أنيمػػا لي ػػا بإيمػػا   كا 
. فػػإف الكصػػؼ كىػػك الحػػؿ مصػػرح بػػو مػػذككر  كالحكػـػ كىػػك كالصػػحة غيػػر مػػذككر  بػػؿ [275البقػػرة  ]َوَأَحاالَّ المَّااُه الاَبياااعَ تيػػالا  

 ػكار م ػتنبط اإلم تنبط مف الحؿ ؛ إذ ىك الـز منيا. كمثاؿ الثاني  تحريـ الخمر  فالحكـ مصػرح بػو مػذككر  كالكصػؼ كىػك 
 منو غير مذككر.

 

   عمى ثالثة مذاهب ؟اختمف األصوليون في الصورتين السابقتين هل هما من اإليماء أم ال
 أنيما مف اإليما . كىك مذىب بيض األصكلييف كاليندم.: المذهب األول

 ػكا  أكػاف المػذككر   أك مػع ذكػر أحػدىما كتقػدير اآلخػر  بنا ن لما أف اإليما  امتراف لمكصػؼ بػالحكـ مػع ذكرىمػا
 .(65)كتنزيالن لمم تنبط منزلة الممفكظ  الكصؼ أـ الحكـ ؛كلكفاية ذكر أحدىما لإليما 

  أنيما لي تا مف باب اإليما  إلا اليمة ؛ بنا ن لما أف اإليمػا  إنمػا يكػكف مػع ذكرىمػا )الحكػـ كالكصػؼ(: المذهب الثاني
ذا لـ يذكر فال امتراف  .(66)كا 

فصػػيؿ فػػي ذلػػؾ  فػػالنكع األكؿ إيمػػا   كالثػػاني ال ؛ ألف الكصػػؼ م ػػتمـز لمحكػـػ  فػػذكره ذكػػر لمحكػـػ  كاإليمػػا    التالمااذهب الثالااث
كاختػاره ابػف امتراف كاالمتػراف ذكرىمػا ميػان  كذكػر الكصػؼ م ػتمـز ذكػر الحكـػ  كأمػا ذكػر الحكـػ كحػده فػال ي ػتمـز ذكػر الكصػؼ 

 .(67)كالمحمي  الحاجب
 أف االخػتالؼ ىنػا راجػع إلػا التبػار كػؿ فريػؽ لمفيػـك اإليمػا   فبح ػب االلتبػار يكػكف -كاهلل تيػالا ألمـػ- والذي يظ ر

 ىذا النكع إيما  أك ال يككف.
كالنػزاع لفظػي مبنػي لمػا تف ػير اإليمػا   »حيػث مػاؿ    ما مالو لضد الػديف اإليجػي بيػد ذكػره الخػالؼ ال ػابؽ يؤكد هذا

مبنػي لمػا      كا  كانا مذككريف أك أحدىما مػذككران كاآلخػر مقػدران  كالثػانيمبني لما أف اإليما  امتراف الحكـ كالكصؼ  فاألكؿ
أنو ال بد مف ذكرىما  إذ بو يتحقؽ االمتراف  كالثالػث مبنػي لمػا أف إثبػات م ػتمـز الشػي  يقتضػي إثباتػو  كاليمػة كالمحػؿ ت ػتمـز 

 .(68)«إثباتو إثباتان لممزكمو بخالؼ ذلؾ الميمكؿ كاليمة  فيككف بمثابة المذككر  فيتحقؽ االمتراف كالالـز حيث ليس
 

 .الفرع الثالث: االختالف في عمة المثال المذكور
اختمػػؼ األصػػكليكف فػػي ذلػػؾ  فمػػنيـ كاآلمػػدم مػػف يػػرل أنػػو الغضػػب. كمػػنيـ كػػالرازم  كالغزالػػي  كالزركشػػي  كابػػف النجػػار 

 .(69)مف يرل أنو تشكيش الفكر كشغؿ القمب
 مناط  كالذم ييمنػا ىنػا أف ذكػر الحكـػ مػع الكصػؼ المنا ػب فػي المثػاؿ ال ػابؽ يػكمئأف ىذا يبحث في تحقيؽ الوالحق 

 ىػؿ اليمػة لػيف الغضػب أـ مػا تضػمنو الغضػب فيػذا خػارج لػف اإليمػا   إلا أف اليمػة لكجػكب االجتنػاب لػف القضػا  الغضػب  ثـػ
نما بحثو تحقيقو في تحقيؽ المناط.  كا 



 علي أبو حييى وأمحد أبو سرحاىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فيػذا يػكمئ إلػا أف اليمػة لكجػكب االجتنػاب»ا كجػو المثػاؿ ال ػابؽ فقػاؿ  مػا مالػو صػاحب فػكاتح الرحمػكت حينمػ يؤيد هذا
 .(71) «ثـ تنقيح المناط يدؿ لما أنيا شغؿ القمب  لف القضا  الغضب

 

 .الهوع السابع  املطلب السابع

 قاَطُعوا َأيااِدَيُ َماَوالسَّااِرُق َوالسَّااِرَقُة َفاا  كقكلو تيػالا  فإف تيميؽ الحكـ بو مشير باليمية  ربط الحكـ با ـ مشتؽ
 .[38الماددة  ]

ناُ َما ِماَئَة َجماَدةٍ   ككقكلو تيالا ِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ  .[2النكر  ]الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاجا
 .(71)فقد تضمف ال ياؽ تيميؿ القطع كالحد بال رمة كالزنا

منػو اشػتقاؽ اال ػـ منا ػبان لمحكػـ الميمػؽ باال ػـ  كالغزالي أنو إف كاف مػا  كاختار بيض األصكلييف كالجكيني  ىذا
ف لـػ يكػف مػا منػو اشػتقاؽ اال ـػ منا ػبان لمحكـػ فاال ـػ المشػتؽ كاال ـػ  فالصيغة تقتضي التيميؿ  كالقطع لم رمة  كالجمػد لمزنػا. كا 

 .(72)اليمـ  أم كالتيميؽ بالمقب
 

 .الهوع الثامو  املطلب الثامو

َرًجا  كالشرط كقكلو تيالا  ترتب الحكـ لما الكصؼ بصيغة الجزا َعل لَُّه َمخا  لتقكاه.  . أم[2الطالؽ  ]َوَمن َيتَِّق المََّه َيجا
 .(73)كال مينا لم بب إال ما ي تيقب الحكـ كيكجد بكجكده  كذلؾ أف الجزا  يتيقب شرطو كيالزمو

 

 .بكية مو األنواع  طلب التاسعامل

  كلػـػ نجػػد فيمػػا مرأنػػا مػػف ذكرىػػا  كنقميػػا لنػػو بيػػض المتػػأخريف أمثػػاؿ (74)ذكػػر اإلمػػاـ الزركشػػي ثالثػػة أنػػكاع أخػػرل لإليمػػا 
    كىي (75)الشككاني

ارُ مَ  أَنَزلاَناا َوَلوا  ۖ  َلوااَل أُنِزَل َعَمياِه َمَمٌك   كقكلو تيالا  تيميؿ لدـ الحكـ بكجكد المانع منو . أ َما  .[8  األنيػاـ]َمًكاا لَُّقِضاَي األا
فإنػو لػػك أنػزؿ لميػػو   كأف لطفػو بخمقػػو منيػو  فػأخبر  ػبحانو لػػف المػانع الػذم منػػع مػف إنػزاؿ الممػػؾ ليانػان بحيػػث يشػاىدكنو

 كجيؿ الر كؿ بشران ليمكنيـ التمقي لنو كالرجكع إليو.  ممكان كلاينكه كلـ يؤمنكا فيجمكا اليقكبة
 أََفَحِسااباتُما أَنََّمااا َخَمقاَناااُكما َعَبثًااا  لمػػا مػػف زلػـػ أنػػو لػـػ يخمػػؽ الخمػػؽ لغايػػة كال حكمػػة؛ كقكلػػو تيػػالا - ػػبحانو–إنكػػاره  . ب

 .[115  المؤمنكف]
ااااِمِميَن   كقكلػػػػو تيػػػػالا  فاااااألول  كيفػػػػرؽ بػػػػيف المتمػػػػاثميف  إنكػػػػاره  ػػػػبحانو أف ي ػػػػكم بػػػػيف المختمفػػػػيف . ت َعااااُل الاُمسا َأَفَنجا

ِرِمينَ  ُكُمونَ  َكالاُمجا ِلَيااُء   كقكلػو تيػالا  والثااني .[36-35القمـ  ]َما َلُكما َكياَف َتحا ِمَنااُت َبعاُضاُ ما َأوا ِمُناوَن َوالاُمؤا َوالاُمؤا
 .[71  التكبة]َبعاضٍ 

ىػذا تمػاـ »  مػاـ الغزالػي فػي شػفا  الغميػؿ بيػد ذكػره أنػكاع اإليمػا  فقػاؿكنختـ حديثنا لػف أنػكاع اإليمػا  بمػا مالػو اإل
القػػكؿ فػػي طػػرؽ التنبييػػات  كال مطمػػع فػػي حصػػر اآلحػػاد فإنيػػا كثيػػرة. كمػػؿ مػػا يخمػػك كػػالـ الشػػارع لػػف تنبييػػات يفطػػف ليػػا ذكك 

 .(76)«كتكؿ لف فيميا أفياـ ميظـ المتك ميف باليمـ...  البصادر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya36.html
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 .خامتة البحث

 نتائج: أواًل: ال
   اآلتيةيمكف ذكر أىـ نتادج ىذا البحث في النقاط 

 االمتراف بحكـ لك لـ يكف ىك أك نظيره لمتيميؿ كاف بييدان.  يراد باإليما  .1
فبحثػو فػي الػدالالت بالتبػار   كال تنػافي بينيمػا .كم ػالؾ اليمػة  الػدالالت  تناكؿ األصكليكف مباحث اإليما  فػي مكضػييف .2

 كىي إفادة التيميؿ.  كبحثو في م الؾ اليمة بالنظر إلا مآؿ ىذه الداللة  المفظ لما الـز مقصكد أف اإليما  ىك داللة
  فمػنيـ مػف لػّده مػف الػنص غيػر الصػريح كالظػاىر  اختمفت مناىج األصكلييف في مكمػع اإليمػا  مػف م ػالؾ اليمػة .3

 كليس ليذا االختالؼ ثمرة لممية. .كمنيـ مف لّده م مكان م تقالن 
يشػير كلكنػو   أف المفػظ فيػو ال يكػكف مكضػكلان لمتيميػؿ  إليما  لف النص الصريح كالظاىر في الداللة لمػا اليميػةيفترؽ ا .4

 إلا اليمة كينبو لمييا.
 )كؿ امتراف بكصؼ لك لـ يكف ىك أك نظيره لمتيميؿ لكاف بييدان(.  يتنكع اإليما  إلا أنكاع كثيرة يجمييا ضابط كاحد كىك .5
كأف يحكػـػ   أنػػو ال يشػػترط منا ػػبة الكصػػؼ المػػكمئ إليػػو والااراج   رتيػػب الحكػـػ لمػػا الكصػػؼ بالفػػا ت  مػػف أنػػكاع اإليمػػا  .6

كأف يفػرؽ بػيف   كأف يػذكر كصػفان لػك لـػ يكػف لمػة فيػو لـػ يكػف ذكػره مفيػدان   الشارع الحكـ لقب لممو بصػفة المحكػـك لميػو
يػا لػػف فيػؿ يكػكف مانيػان لمػا تقػدـ كجكبػػو كأف ين  شػيديف بػذكر كصػؼ ألحػدىما فػييمـ أف ذلػػؾ الكصػؼ لمػة لػذلؾ الحكـػ

 كأف يربط الحكـ با ـ مشتؽ.  لمينا
 

 :  التوصيات: ثانيا
  دلػكة البػاحثيف فػي الفقػو كأصػكلو إلػا تتبػع تطبيقػات داللػػة اإليمػا  لمػا اليميػة فػي شػتا أبػكاب الفقػو مػف لبػػادات .1

فرادىا في مصنؼ م تقؿ..كأحكاؿ شخصية  كميامالت  .. كا 
 كالخػركج  ي الفقو إلا إبراز م مؾ اإليما  لند تيمػيميـ لألحكػاـ؛ كذلػؾ تيزيػزان لػدكر األصػكؿ فػي الفقػودلكة الباحثيف ف .2

 مف حيز التنظير كالتأػصيؿ إلا التفريع كالتطبيؽ.
 

 .اهلوامض
                                                 

 .415  ص15ج ( 3ـ  )طى1414  بيركت  دار صادر  لسان العرب ( ق711)ت محمد بف مكـر بف منظكر ( 1)
  ضػبط  فػادم نصػيؼ كطػارؽ يحيػا  مختصر المنت ى األصولي مع شرح العضد ( ق646)ت لثماف بف لمر بف الحاجػب ( 2)

 .315ص ( 1ـ  )ط2111بيركت  دار الكتب اليممية  
  ضػػبط  محمػػد دركيػػش  بيػػركت  دار لااى كشااف حقااائق التنقااي التمااوي  إ ( ق792)ت    ػػيد الػػديف م ػػيكد التفتػػازاني ينظػػر( 3)

  جمع الجواماع ماع شارح المحماي ( ق771)ت تاج الديف لبد الكىاب بف ال بكي ك  .157  ص2ج ( 1ـ  )ط1998األرمـ  
)ت محمػػد بػػف لمػػي الشػػككاني ك . 111-111  ص4ج ( 1ـ  )ط1996بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  ضػػبط  زكريػػا لميػػرات  

 ( 1ـ  )ط1992  تحقيؽ  محمد البدرم  بيركت  مؤ  ػة الكتػب الثقافيػة  شاد الفحول إلى تحقيق عمم األصولإر  ( ق1255
 .361ص

 
 



 علي أبو حييى وأمحد أبو سرحاىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م1442/1220، (1)، ع (11)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 
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ضػبط  فػادم نصػيؼ   شارح العضاد عماى مختصار المنت اى ( ق756)ت   لبد الػرحمف بػف أحمػد لضػد الػديف اإليجػي ينظر( 4)
محمد بف أحمػد ك    مطبكع مع مختصر المنتيا.316-315ص  ( 1ـ  )ط2111كطارؽ يحيا  بيركت  دار الكتب اليممية  

 ( 1ـ  )ط1996بيركت  دار الكتب اليمميػة    ضبط  زكريا لميرات  شرح المحمي عمى جمع الجوامع ( ق864)ت المحمي 
  4  ج1992  المكتبػػة األزىريػػة لمتػػراث  أصااول الفقااهمحمػػد أبػػك النػػكر زىيػػر  ك   مطبػػكع مػػع جمػػع الجكامػػع. 111  ص4ج

 .68-66ص
مسمم الثبوت ماع شارحه  ( ق119)ت محب اهلل بف لبد الشككر ك . 111-111  ص4ج  جمع الجوامع  ابف ال بكي  ينظر( 5)

   مطبكع مع الم تصفا.296  ص2ق  ج1324  بكالؽ  المطبية األميرية  فوات  الرحموت
  كتػاب الطيػارة  بػاب سانن البي قاييقػي  . كالبي21  ص1  كتػاب الطيػارة  بػاب  ػؤر اليػرة  جسنن أباي داودركاه أبك داكد  ( 6)

. صػححو البخػارم  كالترمػذم  كاليقيمػي  كالػدارمطني. 71  ص1  جسانن الادارقطنيمطني  . كالػدار 245  ص1 ؤر اليرة  ج
  تحقيؽ  ح ف التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ( ق 852)ت   أحمد بف لمي بف حجر الي قالني ينظرك 

 . 68  ص1ج ( 1ـ  )ط1995  مؤ  ة مرطبة  مطب  القاىرة
  كتػػاب مساامم ، صااحي . كم ػػمـ691  ص2بػػاب مػػف مػػات لميػػو صػػـك  ج  كتػػاب الصػػـك  صااحي  البخاااريركاه البخػػارم  ( 7)

 .814  ص2الصياـ  باب مضا  الصـك لف الميت  ج
 .296  ص2  جمسمم الثبوتابف لبد الشككر  ( 8)
 .296  ص2  جالمرجع نفسه( 9)
 .242ص  ( 1)ط   إدارة المطبية المنيرية نبراس العقول في تحقيق القياس عند عمماء األصولا منكف  لي ( 11)
 .68  ص4  جأصول الفقهزىير  ( 11)
  مطبػػكع مػػع 64  ص4  بيػػركت  لػػالـ الكتػػب  جالوصااول شاارح ن ايااة السااولساامم  ( ق1345)ت محمػػد بخيػػت مطييػػي ( 12)

 منياج الكصكؿ.
 .68  ص4  جأصول الفقهزىير  ( 13)
 .296  ص2  جمسمم الثبوتابف لبد الشككر  ( 14)
  تقػػديـ  خميػػؿ المػػيس  بيػػركت  دار الكتػػب المعتمااد فااي أصااول الفقااه ( ق413)ت   أبػػك الح ػػيف محمػػد بػػف الطيػػب ينظػػر( 15)

  ضبط  محمػد لبػد األصول المستصفى في عمم ( ق515)ت محمد بف محمد بف محمد الغزالي ك  .448  ص2اليممية  ج
بػػراىيـ بػػف لمػػي الشػػيرازم ك . 318ص ( 1ـ  )ط1996في  بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  الشػػا   الممااع شاارح ( ق476)ت ا 

محمػد بػف أحمػد ال ػمرمندم ك . 851  ص3ج ( 1ـ  )ط1988تحقيؽ  لبػد المجيػد التركػي  بيػركت  دار الغػرب اإل ػالمي  
منصكر بف محمد ال ػمياني  ك . 843  ص2ج ( 1ـ  )ط1987  تحقيؽ  لبد الممؾ ال يدم  ميزان األصول ( ق539)ت 

. 131  ص2ج ( 1ـ  )ط1997  تحقيػػؽ  محمػػد ح ػػف إ ػػماليؿ  بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  قواطااع األدلااة فااي األصااول
  بيػػركت  دار الكتػػب منت ااى الوصااول واألماال فااي عممااي األصااول والجاادل ( ق646)ت لثمػػاف بػػف لمػػر بػػف الحاجػػب ك 

تحقيػػؽ  شاارح الكوكااب المنياار،  ( ق972)ت محمػػد بػػف أحمػػد الميػػركؼ بػػابف النجػػار ك . 178ص ( 1ـ  )ط1985اليمميػػة  
 ( ق621)ت لبػد اهلل بػف أحمػد بػف مدامػة ك . 125  ص4  ج1993محمد الزحيمي كنزيػو حمػاد  الريػاض  مكتبػة اليبيكػاف  

ر و  شػيباف إ ػماليؿ    مدـ لو ككضع فياروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه عمى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
بػػف البيػػد اهلل ك . 196-191  ص2ج ( 1ـ  )ط1998الريػػاض  مؤ  ػػة المكتبػػة التدمريػػة  مكػػة المكرمػػة  المكتبػػة المكيػػة  
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  56  ص2ج ( 1ـ  )ط1998ضػبط  محمػد دركيػش  بيػركت  دار األرمػـ    التوضي  لمتن التنقاي  ( ق747)ت م ػيكد 
 مطبكع مع شرحو التمكيح.

 ( 1  )طق1399  تحقيؽ  لبد اليظيـ الػديب  البرهان في أصول الفقه ( ق478)ت الممؾ بف يك ؼ الجكيني   لبد ينظر( 16)
  كتػػب ىكامشػػو  إبػػراىيـ اليجػػكز  اإلحكااام فااي أصااول األحكااام ( ق631)ت لمػػي بػػف أبػػي لمػػي اآلمػػدم ك . 816  ص2ج

المحصااول فااي عماام  ( ق616)ت  محمػػد بػػف لمػػر الػػرازمك . 224  ص3ج ( 1ـ  )ط1985بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  
 ( ق685)ت لبد اهلل بف لمػر البيضػاكم ك . 137  ص5ج ( 2ـ  )ط1992  تحقيؽ  طو جابر اليمكاني  الر الة  األصول

إرشااد الشػككاني  ك   مطبػكع مػع شػرحو نيايػة ال ػكؿ. 59  ص4  بيػركت  لػالـ الكتػب  جمن اج الوصول في عمم األصاول
 .361  صالفحول

محمػػػد بػػػف محمػػػد ك . 119-117  ص4ج  جماااع الجواماااعابػػػف ال ػػػبكي  ك . 223-222  ص3  جاإلحكاااام    اآلمػػػدمينظػػػر( 17)
ـ  1999  ضػػبط  لبػػد اهلل تػػامر  بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  التقرياار والتحبياار ( ق879)ت الميػػركؼ بػػابف أميػػر الحػػاج 

   مطبكع مع التحرير. 242-241  ص3ج ( 1)ط
تفساير النصاوص محمػد أديػب صػالح  ك . 61  ص3  جاإلحكااماآلمػدم  ك . 147صمل، منت ى الوصول واألابف الحاجب  ( 18)

 .611  ص1  المكتب اإل المي  جفي الفقه اإلسالمي
 . 61  ص3  جاإلحكاماآلمدم  ( 19)
 .196  ص2  ج، روضة الناظرابف مدامةك  .231-222  ص3  جاإلحكاماآلمدم  مثال   ينظر( 21)
جمااع ابػػف ال ػػبكي  ك . 74-63  ص4  جمن اااج الوصااولالبيضػػاكم  ك . 155-143ص  5  جالمحصااول  الػػرازم  ينظػػر( 21)

 .115-111  ص4ج  الجوامع
محمػػد بػػف لبػػد الكاحػػد الميػػركؼ بػػابف اليمػػاـ ك . 311-318  صالمستصاافىالغزالػػي  ك. 816  ص2  جالبرهااان  الجػػكيني  ينظػػر( 22)

  ضػػبط  لبػػد اهلل تػػامر  بيػػركت  دار الكتػػب شااافعيةالتحرياار فااي أصااول الفقااه الجااامع بااين اصااطالحي الحنفيااة وال ( ق681)ت 
البحاار  ( ق794)ت   كميػػو شػػرحو التقريػػر كالتحبيػػر. محمػػد بػػف بيػػادر الزركشػػي 247-243  ص3ج ( 1ـ  )ط1999اليمميػػة  

 .183-179  ص4ج ( 1ـ  )ط2111  ضبط  محمد تامر  بيركت  دار الكتب اليممية  المحيط في أصول الفقه
 .315  صعضدشرح الاإليجي  ( 23)
 .343  صالعقولنبراس منكف  ( 24)
أبػك الح ػيف ك . 126-125  ص4  جشرح الكوكب المنيارابف النجار  ك . 65-63  ص4  جمن اج الوصولالبيضاكم    ينظر( 25)

-143  ص5جالمحصااول، الػػرازم  ك . 199-197  ص2جروضااة الناااظر، ابػػف مدامػػة  ك . 448  ص2  جالمعتماادالبصػػرم  
قواطاع األدلاة، ال ػمياني  ك . 361-361صإرشااد الفحاول، الشػككاني  ك . 846  ص2جيازان األصاول، مال مرمندم  ك . 145

 ( 1ـ  )ط1998ضػػػبط  محمػػػد دركيػػػش  بيػػػركت  دار األرمػػـػ    التنقاااي  ( ق747)ت لبيػػػد اهلل بػػػف م ػػػيكد ك  .131  ص2ج
 ( ق515)ت حمػػد الغزالػػي محمػػد بػػف محمػػد بػػف مك . 224   ص3جاإلحكااام، اآلمػػدم  ك . مطبػػكع مػػع التمػػكيح. 156  ص2ج

. 27  ص1971  تحقيػػؽ  حمػػد الكبي ػػي  بغػػداد  مطبيػػة اإلرشػػاد  شاافاء الغمياال فااي بيااان الشاابه والمخياال ومسااالك التعمياال
  تحقيػػؽ  فيػػد ال ػػدحاف  الريػػاض أصااول الفقااه ( ق763)ت شػػمس الػػديف محمػػد بػػف مفمػػح ك . 319صالمستصاافى، الغزالػػي  ك 

 .1259-1258ص  3ج ( 1ـ  )ط1999مكتبة اليبيكاف  
 صحي   مع الفتح. كم مـ  543  ص4المحـر إذا مات  ج  كتاب إجزا  الصيد  باب  نة صحي  البخاريركاه البخارم  ( 26)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م1442/1220، (1)، ع (11)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 
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  المحػـر يمػكت سانن أباي داود  مػع الشػرح. كأبػك داكد  295  ص8  كتػاب الحػج  بػاب مػا يفيػؿ المحػـر إذا مػات  جمسمم
 .113  ص2  باب المحـر يمكت جنن ابن ماجهس. كابف ماجو  219  ص3كيؼ يصنع بو  ج

  فػي أبػكاب سانن الترماذيكالترمػذم   (.1139) بػاب  ػجدتي ال ػيك  حػديث رمـػكتاب الصالة  سنن أبي داود، ركاه أبك داكد  ( 27)
 .219ص  11كصححو ابف لبد البر  التمييد  ج (.395الصالة  باب ما جا  في التشيد في  جدتي ال يك  حديث رمـ )

أبػػك ك . 126-125  ص4  جشاارح الكوكااب المنياارابػػف النجػػار  ك . 65-63  ص4  جمن اااج الوصااولالبيضػػاكم    ينظػػر( 28)
  5جالمحصااول، الػرازم  ك . 199-197  ص2جروضاة الناااظر، ابػػف مدامػة  ك . 448  ص2  جالمعتمادالح ػيف البصػرم  

ال ػػمياني  ك . 361-361صل، إرشاااد الفحااوالشػػككاني  ك . 846  ص2جمياازان األصااول، ال ػػمرمندم  ك . 145-143ص
شاافاء الغزالػي  ك . 224  ص3جاإلحكااام، اآلمػدم  ك . 156  ص2  جالتنقاي ابػػف م ػيكد  ك  .131  ص2جقواطاع األدلاة، 

 .1259-1258  ص3  جأصول الفقهابف مفمح  ك . 316  صالمستصفىالغزالي  ك . 27  صالغميل
  التحريارابػف اليمػاـ  ك . 216  ص2جمسامم الثباوت، كر  ابػف لبػد الشػكك . 178  صمنت ى الوصول واألملابف الحاجػب  ( 29)

 .242  ص3ج
 .119ص  4ج  جمع الجوامعابف ال بكي  ( 31)
 .158  ص2جالتموي ، التفتازاني  ( 31)
 ( 1ـ  )ط1988  بيػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  نشاار البناود عمااى مراقااي السااعود ( ق1233لبػد اهلل بػػف إبػراىيـ الشػػنقيطي )( 32)

 .  152  ص2ج
 .317  صمختصر المنت ىابف الحاجب  ك . 116-115  ص4  ججمع الجوامعابف ال بكي  ( 33)
 .64-63  ص4  جمن اج الوصولالبيضاكم  ك . 145  ص5  جالمحصولالرازم  ( 34)
 .198  ص2جروضة الناظر، الحاشية ال ابقة باإلضافة إلا ابف مدامة  ( 35)
  .248  ص3  جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج  ( 36)
  التقريار والتحبيارابػف أميػر الحػاج  ك . 181  صمنت اى الوصاول واألمالابػف الحاجػب  ك . 231  ص3جاإلحكاام، اآلمدم  ( 37)

 .248  ص3ج
  تحقيػؽ  لػػادؿ الفقااه المعاالم فااي أصااول ( ق616)ت محمػد بػػف لمػر الػػرازم ك . 146-145  ص5  جالمحصااولالػرازم  ( 38)

لبػػػد ك . 64  ص4  جمن ااااج الوصاااولالبيضػػػاكم  ك  .166-165  ص1994لبػػػد المكجػػػكد كلمػػػي ميػػػكض  دار الميرفػػػة  
لمػي ك . 69  ص4  بيػركت  لػالـ الكتػب  جالوصاول ن اية السول شارح من ااج ( ق772)ت الرحمف بف الح ف اإل نكم 

  اإلب اااج فااي شاارح المن اااج ( ق771)ت ككلػػده تػػاج الػػديف لبػػد الكىػػاب ال ػػبكي ( ق756)ت بػػف لبػػد الكػػافي ال ػػبكي ا
من اج العقول شرح  ( ق922)ت محمد بف الح ف البدخشػي ك . 48  ص3ج ( 1ـ  )ط1984دار الكتب اليممية  بيركت  

معاراج شمس الديف محمد الجزرم  ك   مطبكع مع نياية ال كؿ. 44  ص3القاىرة  مطبية محمد صبيح  جمن اج الوصول، 
-148  ص2ج ( 1ـ  )ط1993لقػػاىرة  تحقيػػؽ  شػػيباف إ ػػماليؿ  امن اااج الوصااول إلااى عماام األصااول،  المن اااج شاارح

  تحقيؽ  لبد الكريـ النممة  الرياض  مكتبة الرشػد  شرح المن اج ( ق749)ت محمكد بف لبد الرحمف األصفياني ك . 149
 .  674  ص2ج ( 1  )طق1411

 .76-75  ص4  جأصول الفقهزىير  ك . 231-231  ص3جاإلحكام، اآلمدم  ( 39)
 .76-75  ص4  جأصول الفقهزىير  ( 41)

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لية عهد األصولينيداللة اإلمياء على الِع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1442 ي /2021م
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 .76-75  ص4  جأصول الفقهزىير  ك . 231-231  ص3جاإلحكام، اآلمدم  ( 41)
 .76-75  ص4  جأصول الفقهزىير  ( 42)
تيساير  ( ق987)ت محمد أمػيف الميػركؼ بػأمير بادشػاه ك . 317صشرح العضد، اإليجي  ك . 231  ص3جاإلحكام، اآلمدم  ( 43)

  3  جالتقرياار والتحبياارابػػف أميػػر الحػػاج  ك  .45  ص3  ج1983ميػػة    بيػػركت  دار الكتػػب اليمالتحرياار عمااى كتاااب التحرياار
 .248ص

 .248  ص3  جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج  ك . 45  ص3جتيسير التحرير، أمير بادشاه  ( 44)
 .65  ص4  جن اية السولاإل نكم  ك . 225  ص3  جاإلحكاماآلمدم  ك . 147  ص5  جالمحصولالرازم  ( 45)
الصػياـ    كتػاب صاحي  مسامم. كم ػمـ  668  ص4  كتاب الصػياـ  بػاب إذا جػامع فػي رمضػاف  جصحي  البخاريرم  ركاه البخا( 46)

 .183  ص7باب تحريـ الجماع في نيار رمضاف  ج
ابػف ك . 65  ص4  جن اية الساولاإل نكم  ك . 225  ص3  جاإلحكاماآلمدم  ك . 147  ص5  جالمحصول  الرازم  ينظر( 47)

شرح الكوكب ابف النجػار  ك . 298  ص2  جمسمم الثبوتابف لبد الشككر  ك . 178  ص واألمل صول، منت ى الو الحاجب
 .131  ص4جالمنير، 

شاارح ابػػف النجػػار  ك . 298  ص2  جمساامم الثبااوتابػػف لبػػد الشػػككر  ك . 178  صواألماال ، منت ااى الوصااولابػػف الحاجػػب( 48)
 .131  ص4جالكوكب المنير، 

  واألماال ، منت ااى الوصااولابػػف الحاجػػبك . 46-39  صشاافاء الغمياالالغزالػػي  ك . 152-151  ص5  جالمحصااولالػػرازم  ( 49)
قواطاااع ال ػػػمياني  ك . 73-71  ص4  جن اياااة الساااول. اإل ػػػنكم  71  ص4  جمن ااااج الوصاااولالبيضػػاكم  ك . 178ص

 . 132-131  ص2  جاألدلة
  بؽ تخريجو.( 51)
  بػاب مػا جػا  فػي سنن الترماذي. كالترمػذم  21  ص1  بالنبذ ج  كتاب الطيارة  باب الكضك سنن أبي داودأبك داكد  ركاه ( 51)

. كىػك حػديث غيػر صػحيح. 135  ص1  باب الكضك  بالنبػذ جسنن ابن ماجه. كابف ماجو  291  ص1الكضك  بالبنذ  ج
  تحقيػػؽ  خميػػؿ المػػيس  بيػػركت  دار الكتػػب اليمميػػة  المتناهيااة العماال ( ق597)ت   لبػػد الػػرحمف بػػف لمػػي الجػػكزم ينظػػر
 .357  ص1ج ( 1  )طق1413

  كتػاب سانن الترماذيكالترمػذم   (.3343  كتػاب البيػكع  بػاب فػي التمػر بػالتمر  حػديث رمػـ )سنن أبي داودأبك داكد  ركاه ( 52)
 «.حديث ح ف صحيح»كماؿ   (.1243البيكع  باب ما جا  في النيي لف المحاممة  حديث رمـ )

. مػػػاؿ 216  ص1  جالمساااند. كأحمػػػد  311  ص2ـ  بػػػاب القبمػػػة لمصػػػادـ  جكتػػػاب الصػػػك  سااانن أباااي داودركاه أبػػػك داكد  ( 53)
المسااتدرك عمااى  ( ق415)ت   الحػػاكـ محمػػد بػػف لبػػداهلل الني ػػابكرم ينظػػر. كحػػديث صػػحيح لمػػا شػػرط الشػػيخيفكالحػػاكـ  

 .596  ص1ج ( 1ـ  )ط1991تحقيؽ  مصطفا لطا  بيركت  دار الكتب اليممية  الصحيحين، 
 .228-227  ص3  جماإلحكااآلمدم  ( 54)
 .52  ص3  جاإلب اجال بكي  ( 55)
ابػػف ك  .228  ص3  جاإلحكاااماآلمػػدم  ك . 51-46  صشاافاء الغمياالالغزالػػي  ك . 154-152  ص5  جالمحصااولالػػرازم  ( 56)

 . 181  ص4  جالبحر المحيط. الزركشي  138-135  ص5جشرح الكوكب المنير، النجار  
 سننالدارمطني   (.2645  حديث رمـ )سنن ابن ماجهكابف ماجو   (.2192رمـ )   حديثسنن الترمذيركاه الترمذم  ( 57)
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بػف اىذا حػديث ال يصػح  ال ييػرؼ إال مػف ىػذا الكجػو. كا  ػحاؽ بػف لبػداهلل » كماؿ الترمذم   (.86  حديث رمـ )الدارقطني
 «.أبي فركة مد تركو بيض أىؿ اليمـ  منيـ  أحمد بف حنبؿ

  حػػديث رمػػـ ساانن أبااي داود. كأبػػك داكد  198-197  ص11تػػاب الم ػػاماة  بػػاب الصػػرؼ  ج  كصااحي  مسااممركاه م ػػمـ  ( 58)
 .321  ص5  جالمسندأحمد  ك  (.3333)

ساانن كالترمػػذم   (.2716  حػػديث رمػػـ )ساانن أبااي داودكأبػػك داكد   (.4228)  حػػديث رمػػـ صااحي  البخاااريركاه البخػػارم  ( 59)
 .2  ص2  جالمسندأحمد  ك  (.2854  حديث رمـ )اجهسنن ابن مكابف ماجو   (.1595  حديث رمـ )الترمذي

ال ػػبكي  ك  .كمػا بيػػدىا 51  صشافاء الغمياالالغزالػػي  ك . 229  ص3  جاإلحكاااماآلمػدم  ك . 154  ص5  جالمحصااولالػرازم  ( 61)
. 212  ص2  جروضااة الناااظرابػػف مدامػػة  ك . 138  ص4جشاارح الكوكااب المنياار، ابػػف النجػػار  ك . 71  ص4  جاإلب اااج

 .361  ص إرشاد الفحولالشككاني  ك . 114  ص4  جشرح المحميالمحمي  ك . 181  ص4  جبحر المحيطالالزركشي  ك 
  15ج ( 7158  كتاب األحكاـ  باب ىؿ يقضي القاضي أك يفتي كىك غضباف  حديث رمـ )صحي  البخاريركاه البخارم  ( 61)

 . 379  ص11اضي كىك غضباف  ج  كتاب األمضية  باب كراىة مضا  القصحي  مسمم  مع الفتح. كم مـ  34ص
 .كمػا بيػدىا 51  ص شافاء الغميالالغزالػي  ك . 229  ص3  جاإلحكاماآلمدم  ك . 154  ص5  جالمحصول  الرازم  ينظر( 62)
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