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Research Summary 
The names of the bug in the fundamentalists 
This research summarizes the following: I started by 

talking about the definition of the illness language and 
terminology, then addressed each name commonly used in 
the place of illness with a comparison between it and the 
appropriate statement between him and her, and the 
introduction of these names: reason and then the motive 
followed by the appropriate, the obligatory, the positive and 
the meaning, then the influence, the id, the mark and the 
emirates, then the illness in the sense of the pregnant, the 
calling, the summoner and the evidence.  

And the signal, then the conclusion and the most 
important results. 
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 ادلقذيــت
 .بلم عمى رسول اهلل بلة والسّ والصّ ، الحمد هلل

 وبعد
 ىي فقد اقتضت حكمة اهلل في أرضو أن تكون شريعة نبيو محمد 

أن يرث اهلل األرض ومن عمييا، والبقاء والدوام  ىخاتمة الّشرائع، باقية إل
 والشمول لمشريعة اإلسبلمية يجعميا صالحة لكّل زمان وكّل مكان.

ذا ُنظِ  جد أّنيا محصورة، منيا األحكام وُ  ىستقر إلى األدلة التي تُ وا 
وتتنوع بتنوع األماكن  ،كّل يوم فيتتجدد  فييوالحوادث غير محصورة 

واألزمنة، والمحصور ال يتسع لغير محصور؛ لذا كان من مميزات الّشريعة أن 
وىو القياس، نصبو الّشارع لتمك الحوادث  ،اشتممت عمى دليل غير محصور

فييا من كتاب أو سنة أو إجماع، وضبط العمماء ىذا  ال نّص  يلمتجددة، والتا
خمل فيو يؤدي إلى  فأيّ الّدليل ضبًطا محكًما واىتموا بو، فإّن القياس كالميزان، 

 .بطبلن الحكم م  ومن ثَ  ،الفرق بين المقيس والمقيس عميو
ن كان العمماء اىتموا بالقياس عمى العموم بالعمة اىتماًما  فإّنيم اىتموا ،وا 

تربط بين األصل والفرع، بل إّن جل القياس يدور حول  التيخاًصا، فالعمة ىي 
ودفع االعتراضات  ،العمماء بالعمة من حيث التّنقيح والتوضيح ىلذا اعتن ؛العمة

 التي من الممكن أن تنال منيا.
 م تعددتىا، فإّن الّشيء إذا عظُ ؤ وألىمية العمة في القياس تعددت أسما

 ،والمعرف ،والعبلمة ،طمق عمييا اسم األمارةفإّن من العمماء من يُ  أسماؤه،
 وغير ذلك  ،(ٔ) والمؤثر ،والمناط ،والداعي ،والموجب والسبب ،والباعث

 من األسماء.

                                                           

، ألبي المنذر محمود بن ٗٛٗالشرح الكبير لمختصر األصول من عمم األصول صـ (ٔ)
 محمد بن مصطفى بن عبد المطيف المنياوي.
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ليست من باب تعظيم  ،إاّل أّن ىذه المسميات التي تطمق عمى العمة 
ّنما ىناك  ،العمة وأىميتيا فحسب  ،ية مترتبة عمى ىذه المسمياتشارات أصولإوا 

 استخراجيا  فيسوف تتضح من خبلل بحثى ىذا، أسال اهلل أن يوفقني 
 .وبيانيا. آمين 

 خطت انبحث
بما  ،بالكبلم عن تعريف العمة لغة واصطبلًحا ًءاخطة بحثي ىذا بد رتبتُ 

 ،يناسب الموضوع؛ كي أستطيع ربط مسميات العمة بمصطمحيا األساسيّ 
الذي سيكون بمثابة الميزان لباقي مسميات العمة،  ،ذا المصطمحوالقياس عمى ى

مقارًنا ليا بالتعريف  ،من المسميات التي تطمق عمى العمة ىثم أتناول كّل مسم
  الية:األساس وقد اشتممت خطة البحث عمى المباحث التّ 

عزٌفني.
ّ
ا، وادلُاسبت بني انت

ً
 ادلبحث األول: يف تعزٌف انعهت نغت واصطالح

 في ثبلثة مطالب: وذلك
 : في تعريف العمة لغة.ادلطهب األول

اًَ
ّ
 .: في تعريف العمة اصطبلًحاادلطهب انث

انث
ّ
 .واالصطبلحيّ  المناسبة بين الّتعريف الّمغويّ  :ادلطهب انث
اًَ:

ّ
بب، وانعالقت بٍُهًا. انعهت مبعىن ادلبحث انث

ّ
 انس

 وذلك في مطمبين: 
 .الّسبب ى: العمة بمعنادلطهب األول

اًَ
ّ
 .العبلقة بين العمة والسبب :ادلطهب انث

انث: انعهت مبعىن 
ّ
 .انباعث وادلُاط ادلبحث انث

 ويشتمل عمى: مطمبين: 
  .: العمة بمعنى الباعثادلطهب األول

اًَ
ّ
 .: العمة بمعنى المناطادلطهب انث
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ابع: انعهت مبعىن
ّ
 .وادلىخب وادلعىن ىادلقتض ادلبحث انز

 ويشتمل ثبلثة مطالب:
 .ىالمقتض ى: العمة بمعنهب األولادلط

اًَ
ّ
 الموجب. ى: العمة بمعنادلطهب انث

انث
ّ
 )المعنى(. ى: العمة بمعنادلطهب انث

 .ادلؤثز وادلعزف وانعاليت واأليارة ادلبحث اخلايس: انعهت مبعىن
 ويشتمل عمى ثبلثة مطالب: 

 المؤثر. ى: العمة بمعنادلطهب األول
اًَ

ّ
 عرف.الم ى: العمة بمعنادلطهب انث

انث
ّ
 .العبلمة واألمارة ى: العمة بمعنادلطهب انث

ادس: انعهت مبعىن
ّ
احلايم وانذاعً وادلستذعً وانذنٍم  ادلبحث انس

 .واإلشارة
 ويشتمل عمى مطمبين:    

 الحامل والداعي والمستدعي. ى: العمة بمعنادلطهب األول
اًَ

ّ
 .الّدليل واإلشارة ى: العمة بمعنادلطهب انث

تائح.اخلامتت وأه  
ّ
 ى انُ
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 ادلبحث األول
عزٌفني

ّ
ا، وادلُاسبت بني انت

ً
 يف تعزٌف انعهت نغت واصطالح

 ادلطهب األول
غت 

ّ
 انعهت يف انه

 :متعددة من ذلك لمعمة في الّمغة معانٍ 
 : أّنيا تأتي بمعنى الّشربة الثّانية من الَعلُّ والَعَمُل.األول

ًعا، ُيَقاُل: َعَمٌل َبْعَد َنَيٍل. وَعم و َيُعمُّو وَيِعمُّو :َ ِقيَل: الّشْرب َبْعَد الشُّْرِب ِتباانثاًَ
 .ِإذا َسَقاُه الّسْقَية الث اِنَيةَ 

: شرب اإلبل الّشربة الثّانية من َعل  َيِعلُّ وَيُعلُّ َعبلا وَعَمبًل، وَعم ِت اإِلِبُل انثانث
اأَلصمعي: ِإذا َأْورد ِإبمو اْلَماَء َقاَل  َتِعلُّ وَتُعلُّ ِإذا َشِربت الش ْربَة الث اِنَيَة،
 .فالسقيُة اأُلولى الن َيل، َوالث اِنَيُة الَعَمل

ابع 
ّ
: وتأتي بمعنى المرض وىو المشيور يقال: َعل  الر جُل َيِعلُّ ِمَن انز

 .اْلَمَرضِ 
 َوَقْد ُيْسَتْعَمل الَعَمُل والن َيل ِفي الر ضاع؛ َقاَل اْبُن ُمْقِبٍل:        

َََََ َََََ   غ  َََََد   ل  َََََالَ َّ     ز ال خ 
 

 ََََََََََََََالا  فَّ ْرِضََََََََََََََع   ِدر ة    و ِ 
 

: واْسَتْعَمل بعُض الشَُّعَراِء الَعل  ِفي اإِلطعام َوَعد اُه ِإلى َمْفُعوَلْيِن، الخامس
 َأنشد اْبُن اأَلعرابي:

 فباَّ وا ناِ ِمين بع ْيِش ِ ْدق  
 

   الم حالي ع مُّه م  الس ِديف  م ع
 (3). 

 

 : تأتي الَعَمُل مرادفة لمن َيُل ِفي الرِّضاِع، َقاَل ابُن ُمقِبٍل:ادسالس  
ََََد   لََََ      َّ  َ ََََال ََََزال  خ   )غ 

 

 )َََََالا َََََع   ِدر ة    و (    .(4) فَّ ْرِض
 

                                                           

 .ٖ٘ٓٔالقاموس المحيط  ٗٚٙ/  ٔٔلسان العرب  (ٔ)
 .ٗٗ/ ٖٓتاج العروس من جواىر القاموس  (ٕ)
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، حيث إّن ىوالناظر في الّتعريفات الّمغوية يجد أّنيا متقاربة في المعن
 .(ٔ) حالوالمحل فيغير ب يحلّ  ىالّتغيير، فالعمة معن ىفي معن جميعيا يصبّ 
 .(ٕ) عمةمعمواًل وتغير حالو مًعا فيو  فصار بو المحلّ  بمحلّ  فكّل وصف حلّ 

ر الحال بالشربة الثّانية، وفي الثّاني ألول تغيّ ا ففي االستعمال الّمغويّ 
ر حال اإلبل بالصّد من الثّانية، ر أيًضا بالشرب بعد الّشرب، وفي الثّالث تغيّ تغيّ 

ر حال الّصحيح بالمرض من بعد القوة إلى الّضعف، وفي غيّ وفي الّرابع ت
الّسادس تغير حال  ىر حال اآلكل من الجوع إلى الّشبع، وفي المعنالخامس تغيّ 

  .الّرضيع بالرضاعة من الجوع إلى الّشبع
اًَ

ّ
 ادلطهب انث

ا.
ً
 يف تعزٌف انعهت اصطالح

ن باب الّمفظ لكّن تعددت تعريفات العمة اصطبلًحا، إاّل أّن ىذا الّتعدد م
 ىير  ىشت المعنى متحد، وسبب تعددىا لفًظا إّنما جاء لما تحممو العمة من معانٍ 

ألىميتيا من حيث إّن القياس ينتفي  ؛المجتيد تقديم معنى عمى آخر، وكذا
 بانتفائيا ويوجد الحكم عندىا.

 انتعزٌف األول: 
َفِة ِلْمُحْكِم، ده، وال تؤثر فيو، ألّن أي: تدل عمى وجو  العمة ىي: اْلُمَعرِّ

المؤثر ىو اهلل تعالى؛ ألّن الحكم قديم فبل مؤثر لو، فإن أريد تعمق الحكم 
 .(ٖ) ال بتأثير شيء من العالم -تعالى  -بالمكمف فيو بإرادة اهلل 

  

                                                           

 ميزان األصول في نتائج العقول لمسمرقندي. (ٔ)
 .ٖٚٔ/ٗكشف األسرار شرح أصول البزدوي  (ٕ)
 .ٖٚٚٔ/ٚالتحبير شرح التحرير في أصول الفقو لممرداوي الحنبمي  (ٖ)
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وتفسيرىا بالمعرف يعني أّنيا نصبت أمارة يستدل بيا المجتيد عمى وجود 
جوز تخمفو في حق العارف كالغيم الّرطب أمارة الحكم إذا لم يكن عارًفا بو، وي

المطر، وقد يتخمف، وتخمف الّتعريف بالنسبة لمعارف ال يخرجيا عن كونيا 
 وال يمزم الّدور.    ،أمارة، فاتضح أّن العمة ىي المعرف في األصل والفرع

ليستدل بيا المجتيد  ؛ومعنى كونيا )معرفة(: أّنيا ُنِصَبْت أمارة وعبلمة
 ان الحكم إذا لم يكن عارًفا بو.عمى وجد
  .(ٔ) فيوال مؤثرة  ،فالعمة ىي المعرفة لمحكم 

  
ّ
اًَ: انت

ّ
 عزٌف انث

فيا بأّنيا: )َوْصف َظاِىر ُمْنَضِبط َدل  الد ِليُل َعَمى َكْوِنِو ومنيم من عرّ 
والمراد بالوصف: معنى من المعاني التي تكون بين الفرع  (ٕ) َمَناًطا ِلْمُحْكِم(

ليس كّل  ، فمن المعموم أنّ اصل، إاّل أّن ىذا المعنى ال بد أن يكون معتبرً واأل
 .معنى معتبر

فخرج بقيد الّظيور: الخفي الذي ال يطمع عميو إاّل من قام بو، مثل 
ّنما يعمل انعقاد البيع بقول الّشخص ،الّرضى في البيع، فإّنو ال يعمل بو  :وا 

 ر، وليذا ُجِعَل ىو العمة في فالنطق بالصيغة وصف ظاى "بعت أو قبمت"
 .(ٖ) انعقاد البيع

 ىو الذي  :ز الّشيء عن غيره. والمنضبطتميّ  :والمراد باالنضباط 
 وال باختبلف األزمنة واألمكنة. ،ال يختمف باختبلف األفراد

  
                                                           

بن عبد الّرحيم لولي الّدين أبي زرعة أحمد  ٖ٘٘الغيث اليامع شرح جمع الجوامع ص (ٔ)
 .ىـ(ٕٙٛالعراقي )ت: 

 .ٔٓٔشرح مختصر األصول من عمم األصول لممناوي صـ  (ٕ)
 .ٔٓٔصـ  المرجع السابق  (ٖ)
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ة ؛ فمتعذر انضباطيا كان الّسفر ىو العمة مظنّ كالمشقةوغير المنضبط 
قولو: )َدل  الد ِليُل َعَمى َكْوِنِو َمَناًطا ِلْمُحْكِم( أي: قام  الممشقة ألّنو منضبط؛، أمّ 

 دليل معتبر من األدلة الّدالة عمى العمة عمى أّن ىذا الوصف عمة الحكم.
ومعنى قوليم: )َمَناًطا ِلْمُحْكِم( أي: متعم ًقا لمحكم، بمعنى أّن الحكم يعمق 

 .(ٔ) عمى ىذا الوصف فيوجد بوجوده ويعدم بعدمو
انث: 

ّ
 انتعزٌف انث

  (ٕ) َوْصٌف ظاىٌر منضبٌط ُمَعرِّف ِلمُحكم. فيا بأّنيا:ومنيم من عرّ 
 (م، ويخرج بقولو: )معرف لمحكمالّظيور واالنضباط فقد تقدّ  ىومعن 

المانع والتأثير في الحكم، فكونيا معرفة: أّنيا تدل عمى وجود الحكم، وال تؤثر 
الشتمالو عمى المعاني  ؛ح من بين الّتعريفاتوىذا الّتعريف ىو الّراج (ٖ) فيو،

  .(ٗ) أثيراألصمية في العمة والخروج بيا عن مظنة التّ 

                                                           

 لممناوي. ٔٓٔمختصر األصول من عمم األصول لممناوي صـ  (ٔ)
 .ٖٚٚٔ/ٚالتحبير شرح التحرير في أصول الفقو لممرداوي الحنبمي  (ٕ)
لشمس الّدين محمد بن عبد الّدائم المعروف  ٖٓٗ/  ٗح األلفية الفوائد الّسنية في شر  (ٖ)

 ىـ. ٖٔٛبالبرماوي الشافعي المتوفي سنة 
 (، اإلحكام لآلمدي ٖ٘ٔ/ ٖ(، المحصول لمرازي )٘ٚٔ/ ٔالعدة ألبي يعمى ) (ٗ)

 (، نياية الّسول لؤلسنوي ٓ٘(، منتيى الّسول واألمل البن الحاجب ص )ٕ٘/ ٖ)
 (.ٖٚٚٔ/ٚممرداوي )(، التحبير لٗ٘/ ٗ)
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انث
ّ
 ادلطهب انث

 
ّ
غىي

ّ
عزٌف انه

ّ
  ادلُاسبت بني انت

ّ
 واالصطالحً

 سميت العم ة في القياس بالعمة؛ ألّنيا معنى يحل بالمحل فيتغير بو  
العمة يدور  ىة المتقدمة أّن معنالّمغويّ  وقد تبين من الّتعريفات ،(ٔ) المحلحال 

 .حول الّتغيير
ذا كان ىذا ىو حاليا في المعنى الّمغويّ  ال  فإّن المعنى االصطبلحيّ  ،وا 

يخرج عنو، حيث إّن مضمون تعريف العمماء لمعمة اصطبلًحا يكمن في المعنى 
 .مأخوذة من العمة بمعنى المرض ،كم الّنص عمى ما عرفالذي تعمق بو حُ 

كما يقال  ،ذو عمة بيذا المعنى :أي ،معمول يجوز أن يقال: ىذا الّنّص ف
المرض يغير  ذو عمة بمعنى المرض، وغير خاف أنّ  :أي ،لممريض: معمول

 حال اإلنسان من حال الّصحة إلى حال المرض، وفي الّتعريف االصطبلحيّ 
 فإّن وجود العمة يغير الفرع من وضعو لوضع آخر وىو حكم األصل، فثبت

 . (ٕ) واالصطبلحيّ  الّتغيير في كّل، أي: في الّتعريف الّمغويّ 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ٖٕٗٔ/  ٘العدة ألبي يعمي  (ٔ)
 .ٖٜٕ/  ٖكشف األسرار شرح أصول البزدوي  (ٕ)
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ّ
 اًَادلبحث انث

 (، وانعالقت بٍُهًا.مبعىن )انسبب انعهت
 ادلطهب األول

 انعهت وانسبب
يأتي مصطمح بعض العمماء بالسبب ويريدون بو العمة، ولتبيين حقيقة  
حقيقة  بعدما سبق وأن بينتُ  ،الّسبب طبلق ال بد أن ُيَتوقُف عند حقيقةىذا اإل
 .العمة

بب نغت 
ّ
ولذلك سمي الحبل ؛ (ٔ) المقصودىو: اسم لما يتوصل بو إلى  أواًل: انس

فكلُّ شيٍء ُيَتوّصُل  ،(ٕ)سبًبا؛ ألّنو يتوصل بو إلى الّصعود أو االنحدار
 ٍن َجَعْمُت ُفبلًنا لي َسَبًبا ِإلى ُفبل ومنو: ،بو ِإلى الّشيِء فيو َسَببٌ 

 في حاَجتي.
الُوَصل  :َأي (ٖ) { وَّق ط ع ْت بِهم  األ سباب  } -تعالى –ومن ذلك قولو 

أّنو رَأى في  -رضي الّمو عنو  -والَمَود اُت، وفي حديث َعْوِف بن مالك 
 .(ٗ)َأي: َحْببًل  .المناِم كَأن  َسبًبا ُدلَِّي من الّسماءِ 

ا
ً
بب اصطالح

ّ
ا: انس

ً
 ح أىل الّشرع لو معنيان:: والسبب في اصطبلثاٍَ

                                                           

 .ٚٔٔالتعريفات لمجرجاني ص  (ٔ)
 .ٜ٘ٗ/  ٔلسان العرب  (ٕ)
 سورة البقرة. ٙٙٔمن اآلية  (ٖ)
المؤلف: عبلء الّدين عمى بن حسام  ٖٛ٘/ٕٔكنز العمال في سنن األقوال واألفعال،  (ٗ)

ين ابن قاضي خان القادري الشاذلي اليندّي  ثم المدنّي فالمكّي الشيير بالمتقي الدّ 
 .ٖٚ٘/  ٕٚىـ(، جامع األحاديث لمسيوطّي ٜ٘ٚاليندّي )المتوفى )
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فوه بأّنو: عبارة عّما يكون طريًقا لموصول : فقد عرّ األول بادلفهىو انعاو ادلعىن
 إلى الحكم غير مؤثر فيو.

السبب عبارة عّما يكون طريًقا لموصول إلى الحكم ": قال الّسرخسيّ 
بمنزلة  ،ولكّنو طريق الوصول إليو ،المطموب من غير أن يكون الوصول بو

ق الوصول إلى مكة فإّن الوصول إلييا يكون بمشي الماشي وفي ذلك طري
الّطريق ال بالطريق ولكن يتوصل إلييا من ذلك الّطريق عند قصد الوصول 

  .وىذا معنى أّنو غير مؤثر في الحكم (ٔ)"إلييا أىـ
اًَ: ادلعىن

ّ
فوه بأّنو: عبارة عّما وىو اصطبلح األصوليين خاصة، فقد عرّ  انث

وىو كّل وصف ظاىر منضبط  ،ن المفيوم الّسابق والمغويّ م ىو أخّص 
 .(ٕ)معرًفا لحكم شرعيّ  عمى كونو الّدليل الّسمعيّ  دلّ 

اًَ
ّ
 ادلطهب انث

 انعالقت بني انعهت وانسبب
ولتبيين ىذه العبلقة ال بد من ذكر أوجو االتفاق، ثم تبيين الفارق بين 

 العمة والسبب:
َفِة ِلْمُحْكِم،  انسبب:أواًل: أوخه االتفاق بني انعهت و  سبق تعريف العمة بأّنيا: اْلُمَعرِّ

 .َدل  الد ِليُل َعَمى َكْوِنِو َمَناًطا ِلْمُحْكمِ  ُمْنَضِبطٌ  َظاِىرٌ  وأّنيا: َوْصفٌ 
 وأّنيا: َوْصٌف ظاىٌر منضبٌط ُمَعرِّف ِلمُحكم.

بب
ّ
إلى وبالنظر  –كما سبق  –عند أىل الّشريعة فمو معنيان  أيا تعزٌف انس

الثّاني ، والذي اختص بو األصوليون وىو: كون  ىتعريف الّسبب بالمعن
عمى كونو معرًفا  الّدليل الّسمعيّ  الّسبب كّل وصف ظاىر منضبط دلّ 

في  نويدال ،، فإّن الّتعريفان يخرجان من مشكاة واحدةلحكم شرعيّ 
بد بد أن تكون وصًفا ظاىًرا، وال يما عمى شيء واحد، فإّن العمة اليمعني

                                                           

 .ٖٔٓ/ ٕأصول الّسرخسي  (ٔ)
 .ٓٚٔ/ ٗكشف األسرار شرح أصول البزدوي  (ٕ)
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 ؛، وقد خرجت المشقة في الّسفر عن كونيا عمة لمفطرأن تكون منضبطةً 
ن كانت نظرة الّشارع ليا في إباحة الفطر ،لعدم انضباطيا  .وا 

وىذه المعاني في الّسبب عند األصوليين أيًضا، ثم إّن العمة ال بد أن 
 يّ أو استنباًطا، واالستنباط حكم شرع ،وىذا ظاىر نًصا، تثبت بدليل شرعيّ 

، فالتطابق في المعنى واضح بين (ٔ)عندما يكون مصدره ىو المجتيد ال غيره 
 ب.العمة والسبب في تعريف األصوليين لمسب

 ،ا تعريف الّسبب عند غير األصوليين، وىو ما اختص بو أىل الّمغةأمّ 
اعتمده كثير من الفقياء دون  ووافقيم عميو كثير من الفقياء، فالتعريف الّمغويّ 

  ى.يذكر في المعنتغيير 
فإّن الباب موصل إلى البيت  ،فالسبب لغة: ما يكون موصبًل إلى الّشيء

 والحبل موصل إلى الماء.
عند عمماء الّشريعة عبارة عّما ىو طريق إلى  والسبب بالمعنى األعمّ 

رف الفقياء مستعمل فيما ىو يعني ىو في عُ  ،إلى الحكم :أي ،الّشيء
يكون طريًقا لموصول إلى الحكم المطموب من وىو أن  ،موضوعو لغة أيًضا

ن كان الوصول  ،غير أن يكون الوصول بو كالطريق يتوصل بو إلى المقصد وا 
 .بالمشي

توصل بو إلى مقصود من غير تغيير عند عبارة عّما يُ  والسبب في الّمغة:
 .(ٕ)والسبب بالمعنى األعمّ  ين، أي: بين الّمغويّ يالّنقل من الّمغة النطباق المعن

                                                           

 .ٓٚٔ/ ٗبتصرف من كشف األسرار شرح أصول البزدوي  (ٔ)
المؤلف: أبو زكريا يحيى بن   ٜٔ/  ٕتحفة المسؤول في شرح مختصر منتيى الّسول  (ٕ)

المؤلف:   ٜٛ/  ٕىـ(، َرْفُع الّنَقاِب َعن تنِقيح الّشياِب  ٖٚٚموسى الّرىوني )المتوفى: 
أبو عبد اهلل الحسين بن عمى بن طمحة الّرجراجي ثم الشوشاوي الّسْمبللي )المتوفى: 

 ىـ (.ٜٜٛ
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واحد، ىذا  ىثم الّسبب لغة والسبب بالمعنى األعم ىذان المعنيان بمعن
َفِة ِلْمُحْكِم، وأّنيا: َوْصفٌ المعنى الواحد إذا وُ   ضع إزاء تعريف العمة وىو: اْلُمَعرِّ

َدل  الد ِليُل َعَمى َكْوِنِو َمَناًطا ِلْمُحْكِم، وأّنيا: َوْصٌف ظاىٌر منضبٌط  ُمْنَضِبطٌ  رٌ َظاىِ 
 .الّسبب ىالعمة يدخل في معن ىَعرِّف ِلمُحكم، تبين أّن معنمُ 

د المتقدم معناه: الّطريق الموصول إلى الحكم حفإّن الّسبب بالمعنى المت
ذلك، فكونيا معرفة لمحكم ينفي التّأثير كالسبب  اغير مؤثر فيو، والعمة معناى

الّشيء،  الذي أوصل لمحكم من غير تأثير، والسبب ىو ما يكون موصبًل إلى
أو ما يكون طريًقا لموصول إلى الحكم، والعمة كذلك فيي التي تربط بين حكم 

سيما وأّن  ا إليو، الوبالتالي ىي التي توصل لمحكم وتكون طريقً  ،األصل والفرع
فالسبب في الوضع عبارة عّما يحصل الحكم  (ٔ)أىل الّسنة قالوا بعدم التّأثير

 .(ٕ)العمل الّشرعيةعنده ال بو؛ والعمة كذلك السيما 
والعمة تعتبر قسًما من أقسام  من العمة، : إّن الّسبب أعمّ وخالصت انقىل
العمة، فالسبب  ى، وىو المعروف عند األصوليين بالسبب بمعن(ٖ)الّسبب

بل ويضاف الحكم إليو، فالسبب كالعمة في  العمة، ىكثيًرا ما يأتي بمعن
 اإلنباء عن الحكم.

ة منيا: إذا ساق دابة فأتمف شيًئا ضمن الّسائق، واألمثمة عمى ذلك كثير 
فسير الّدابة  والشاىد إذا أتمف بشيادتو مااًل فظير بطبلنيا بالرجوع ضمن،

 يضاف إلى الّسوق وقضاء القاضي يضاف إلى الّشيادة.
ألّنو لما ثبت العمة بالسبب فيكون في معنى  فالسبب ىنا في معنى العمة؛

و، ألّن العمة ىنا غير صالحة إلضافة الحكم إلييا، عمة العمة فيضاف الحكم إلي
                                                           

 .ٓٚٔ/  ٗسرار شرح أصول البزدوي كشف األ (ٔ)
 .٘ٚ/  ٔالمستصفى لمغزالي  (ٕ)
 .ٕٗٚ/  ٕشرح التمويح عمى التوضيح  (ٖ)
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ا لو صمحت العمة إلضافة الحكم إلييا فبل يضاف إلى الّسبب، وكان الّسبب أمّ 
أو ليقطع عميو  مثل: داللة الّرجل الّرجل عمى مال رجل ليسرقو، امحضً  اىنا سببً 
 أو ليقتمو. الّطريق،

العمة من قبيل الحقيقة ال طبلق الّسبب عمى إما تقدم بان لنا أّن  ىوعم
 ىوىو المعروف بالسبب في معنى العمة، وعم المجاز؛ ألّن العمة من أقسامو،

 طبلق في محمو؛إ طبلق بعض األصوليون الّسبب وىم يريدون العمة،إذلك فإّن 
 .(ٔ)ألّن العمة تشابو الّسبب من حيث إّنيا طريق إلى معرفة الحكم

ا: انفزق بني انعهت وانسبب:
ً
 ثاٍَ

ن كان بين العمة والسبب مقاربة حقيقة وترابط وثيق، إاّل أّن بينيما  وا 
سيما في الّسبب المحض، وىو: بمعنى الّطريق المفضي إلى  ال أوجو اختبلف،

إذ الّسبب بيذا المعنى العام ال يجوز إطبلق  الّشيء فيذا ليس في معنى العمة؛
  .(ٕ)بخبلف الّسبب بمعنى العمة  مسببو عميو مجاًزا،

ا الّسبب وتربط بين حكم األصل والفرع، أمّ  ثم إّن العمة تدل عمى الحكم، 
 ليسيل وقوف المكمفين عمى خطاب الّشارع في كّل  ؛فقد جاء معرًفا لمحكم

 حذًرا من تعطيل أكثر الوقائع عن  ؛واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي
 األحكام الّشرعية.

ا متناواًل لكّل ما يدل عمى الحكم ىذا يكون الّسبب اسًما عامً  ىوعم 
فيكون تسمية الوقت والشير والبيت والنصاب  ويوصل إليو من العمل وغيرىا،

بل يكون اسًما لنوع من المعاني  أسباًبا بطريق الحقيقة ال يتناول العمل،
 المجاز. ويكون تسمية تمك األشياء بالعمل من قبيل المفضية إلى الحكم،

                                                           

 .ٚٚٔ/  ٗ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي ٜٖ٘أصول الشاشي صـ  (ٔ)
 .ٚٔٗ/  ٔحاشية العطار عمى شرح الجبلل المحمي عمى جمع الجوامع  (ٕ)
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يكون سبًبا محًضا وىذا يغاير العمة، وسبب في معنى  : إّن الّسببواخلالصت
العمة، وىذا األخير يفترق أيًضا عن العمة من وجو وىو: كونو ال يصمح 

ن اأن يقوم مقام العمة إاّل إذا انتفت العمة أصبًل فيضاف الحكم إليو، فب
والسبب قد يتأخر  ثم إّن العمة ال يتأخر عنيا الحكم،، أّنو بدل عن العمة

  .(ٔ)ويجوز أاّل يثبت بو الحكم المجاز الحكم،عنو 
 
 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ٖٚٔ، ٓٚٔ/  ٗ كشف األسرار شرح أصول البزدوي (ٔ)
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انث
ّ
 ادلبحث انث

 )انباعث وادلُاط ( انعهت مبعىن
 ادلطهب األول

 )انباعث( انعهت مبعىن
يطمق كثير من الفقياء كممة الباعث ويريدون بو العمة، وىذا اإلطبلق من 

رادة الكّل؛ ألّن الباعث من شروط اإللحاق بيا، فبل بد من  قبيل إطبلق الجزء وا 
وتصمح شاىًدا إلناطة الحكم، وانتفاء  اشتماليا عمى حكمة تبعث عمى االمتثال،

 الباعث يخل بحكمتيا.
ّنما المقصود بو العمة؛ وليس المراد بالباعث عمى الحكم بعث الّشارع،   وا 

ثة فإّنو عمة باع : حفظ الّنفوس،مثالوألّن العمة باعثة لممكمف عمى االمتثال، 
الذي ىو فعل المكمف المحكوم بو من جية الّشرع، فحكم  عمى القصاص،

بخبلف  ألّنو قادر أن يحفظ الّنفوس بدون ذلك، ؛الّشرع ال عمة باعثة عميو
إلى حفظ الّنفوس، كان  - تعالى –فإذا انقاد المكمف امتثااًل ألمر اهلل  المكمف،

وكبلىما مأمور بو  ،سليم أجران، أجر عمى القصاص، وأجر عمى حفظ الّنفو 
اص   } (ٔ) من جية اهلل تعالى بقولو: م ْيك م  اْلِق     (ٕ){ك َِّب    

ًا شزط أٌ تكىٌ انعهت مبعىن انباعث أليزٌٍ:  
ّ
 وإَ

: لو لم تكن العمة باعثة عمى اشراك حكم الفرع لؤلصل لكانت ببل فائدة، األول
 اط الباعث فييا.فمزم اشتر  ،وحيث ال فائدة فييا كان وجودىا وعدمو سواء

: لو جاءت العمة غير مشتممة عمى باعث كانت مجرد أمارة، ولو جاءت انثاًَ
 أمارة لزم الّدور.

                                                           

 .ٛ٘ٔ/  ٚ، البحر المحيط ٔٗ/  ٖاإلبياج في شرح المنياج  (ٔ)
 .ٛٚٔسورة البقرة من اآلية:  (ٕ)
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ذا كانت ، لكونيا مستنبطة منو ؛بيانو: العمة فرع حكم األصل  وا 
 جرد أمارة، ال فائدة ليا سوى تعريف الحكم، فيكون الحكم متفرًعا عمييا، 

 .(ٔ)فيمزم الّدور
 التي من غيره ال معنى ليا، بمثابة روح العمة، يعد: إّن الباعث قىلوخالصت ان

رادة العمة ىو إطبلق حقيقيّ  من قبيل إطبلق الّصفة  فإطبلق الباعث وا 
 البّلزمة لمعمة عمييا.

اًَ
ّ
 ادلطهب انث

 )ادلُاط ( انعهت مبعىن
ر كثير من األصوليين عن العمة بالمناط، وتعبيرىم عن العمة بالمناط عبّ يُ 

، ألّن الحكم لما عمق بيا كان كالشيء المحسوس الذي من باب المجاز الّمغويّ 
تعمق بغيره، فيو من باب تشبيو المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطبلح 

رادة العمة بو ا  فإطبلق المناط و  (ٕ)إلطبلق غيرهاالفقياء بحيث ال يفيم عند 
 إطبلق شائع مستفيض عند الفقياء.

ت:
َ
غ

ُ
وِضع الّنوط َوُىَو الت َعمُّق واإللصاق، من ناط الّشْيء بالش ْيء ِإذا مَ  وادلُاط ن

ألصقو وعمقو، والتنواط: ما يعمق باليودج يزين بو، فالمناط: المتعمق: 
وىو مناسب إلطبلق المناط عمى العمة والعكس؛ ألّن العمة تمصق حكم 

 .(ٖ)األصل لمفرع وتعمقو بو

                                                           

 .ٕٗ/  ٖبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لؤلصفياني  (ٔ)
 .ٕٕٖ/  ٚالبحر المحيط لمزركشي  (ٕ)
محات والفروق ، الكميات معجم في المصطٜ٘ٔ/  ٕٓتاج العروس من جواىر القاموس  (ٖ)

المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  ٖٚٛالمغوية 
 ىـ(.ٜٗٓٔ)المتوفى: 
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 ثالثت أقساو: وانقٍاس يٍ حٍث األصم ٌُقسى إىل
 قياس عمة، وقياس داللة، وقياس في معنى األصل.

 ما صرح فيو بالعمة، كما يقال في الّنبيذ: إّنو مسكر  فقٍاس انعهت:
 فيحرم كالخمر.

النت:
ّ
ىو أاّل يذكر فيو العمة، بل وصف مبلزم ليا، كما لو عمل في  وقٍاس انذ

  .قياس الّنبيذ عمى الخمر برائحة المشتد
ىو أن يجمع بين األصل والفرع بنفي الفارق، : نذي يف يعىن األصموانقٍاس ا

الذي قطع فيو بنفي  وىذا القسم ىو القياس الجميّ  ،وىو تنقيح المناط
 . (ٔ) األصل والفرعالفارق بين 

 ونهًُاط يزاتب ثالثت: 
وىو: بيان وجود عمة األصل في الفرع، أو بيان وجود : تحقيق المناط، األوىل

 مييا في محل الّنزاع، كبيان وجود الّطواف المتفق عميو عمة متفق ع
في اليرة في الفأرة ونحوىا، فتحقيق المناط ىو إثبات عمة حكم األصل 

 .في الفرع
اٍَت

ّ
عند كثرة  ى: تنقيح المناط، وتأتي ىذه المرتبة بعد األولادلزتبت انث

يا عند األوصاف الموجودة في الفرع والتي تماثل ما في األصل، إاّل أنّ 
الّنظر ال يصمح جميعيا وىو ما يعرف بتنقيح المناط، أي: تعيين وصف 
لمتعميل من أوصاف مذكورة، كتعيين وقاع المكمف إليجاب الكفارة من 

 األوصاف المذكورة في حديث األعرابي.
انثت

ّ
ّنما تأتي ىذه المرتبة عند عدم ذكر العمة ادلزتبت انث : تخريج المناط، وا 

استخراج  :بتخريج المناط، أي ىصل والفرع وىو ما يسمالّرابطة بين األ

                                                           

 .ٔٗٔ/ ٕإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول  (ٔ)
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العمة من أوصاف غير مذكورة بطريق االجتياد، كاستخراج الكيل من 
 .(ٔ)وىي أوصاف لؤلصل حديث الّربا دون الّطعم واالقتيات،
قالوا: الّنظر  طبلقو يراد بو العمُة،إفالَمَناط: عند األصوليين عند 

  أو تنقيحو، أي: في عمتو إّما في تحقيقو،واالجتياد في مناط الحكم ، 
  .(ٕ)أو تخريجو
 
 
 

* * * * * * 

                                                           

 تقويم الّنظر في مسائل خبلفية ذائعة، ونبذ مذىبية نافعة البن الّدىانبتصرف من  (ٔ)
 .ٖٕٗ/  ٖتصر الّروضة لمطوفي شرح مخ، ٜٙ/  ٔ 

 .لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ٕٛٔالتعريفات الفقيية ص (ٕ)
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ابع
ّ
 ادلبحث انز

ىخِبِ  انعهت مبعىن
ُ
ً

ْ
ضى ان

َ
ت
ْ
ق
ُ
ً

ْ
 وادلعىن ان

 ادلطهب األول
ضى ( انعهت مبعىن

َ
ت
ْ
ق
ُ
ً

ْ
 )ان

 ،: اقتضيت الّدينمن االقتضاء، واالقتضاء معناه: الّطمب تقول نغت: ىادلقتض
  (ٔ) لمقتضى مقتضى؛ ألّن الّنص طمبو.طمبتو وسمي ا :أي

ا: ىادلقتض
ً
ىو ما ُأضِمَر في  فالُمْقَتضى معناه:ا عند األصوليين أمّ  اصطالح

 ما ال صحة لو إاّل بإدراج  :أي الكبلم ضرورة صدق المتكمم ونحوه،
 (ٕ){و اْسأ ِل اْلق ْري ة   }كقولو تعالى:  شيء آخر ضرورة صحة كبلمو،

 .(ٖ)أىَل القرية :أي
 ىطبلق المقتضإجد أّن ن واالصطبلحيّ  وبالنظر في الّتعريف الّمغويّ 

ثبات  ىطبلق صحيح، فإّن االقتضاء بمعنإرادة العمة ا  و  الّطمب لغة كما تقدم، وا 
 وبدونيا ال يثبت الحكم. حكم الفرع يتطمب العمة،

 
ّ
 أي

ّ
عزٌف االصطالحً

ّ
ىو ما ُأضِمَر في الكبلم ضرورة صدق وىو:  ا يف انت

ما ال صحة لو إاّل بإدراج شيء آخر ضرورة صحة  :أي م ونحوه،المتكم
ويتوقف صحة  ،، فإّن العمة غالًبا تكون مضمرة يبينيا المجتيدكبلمو

 .حكم الفرع عمييا، بل وال يصح الحكم في الفرع بدون إدراجيا

                                                           

 المؤلف: أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن  ٖٙمعجم الفروق المغوية ص  (ٔ)
ىـ(، كشف األسرار شرح ٜٖ٘سعيد بن يحيى ابن ميران العسكري )المتوفى: نحو 

 .ٖٕٙ/  ٕأصول البزدوي 
 .ٕٛيوسف: (ٕ)
 لمحمد عميم اإلحسان. ٕٗٔ، التعريفات الفقيية ٕٕٙالتعريفات لمجرجاني ص  (ٖ)
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الشتماليا  ؛إّنما قصد ذلك فمن سماىا بالمقتضى من عمماء األصول،
 المعاني لغة واصطبلًحا.  عمى كّل ما تقدم من

وىو متسق أيًضا؛ ألّن العمة بمثابة الّدليل  أيًضا يعني الّدليل، ىوالمقتض
التي تماثل عمة األصل، فالمراد  لمحكم  فدليل حكم الفرع العمة الموجودة بو،

طبلق إذلك صح  ىبقول األصوليين: وجد المقتضى معناه الّدليل، وعم
 (ٔ)بمثابة الّدليل عميو، فيي فكانت ال يوجد الحكم،عمى العمة، فبدونيا  ىالمقتض

 .(ٕ)تدور مع المعمول إيجاًدا وعدًما
اًَ

ّ
 ادلطهب انث

ىخِب انعهت مبعىن
ُ
ً

ْ
 .ان

  العمة.ويريدون بو يطمق كثير من العمماء اْلُموِجُب 
عند كبلمو عن الّصبلة:  الّرصاع الّتونسيّ  يقول ابن قاسم األنصاريّ 

ْحَراُم َكَما َأن  اْلُموِجَب ِلْمِحلِّ َلَيا ُىَو اْلَحقِ  اْلُموِجبُ "  يُق ِلبِلْنِعَقاِد إن َما ُىَو اإْلِ
. وواضح أّنو يقصد العمة، وغيره من العمماء الكثير الذين يطمقون "الت ْسِميُم أىـ
 .(ٖ)اْلُموِجبُ عمى العمة 

                                                           

، التحبير شرح التحرير في أصول الفقو ٖٛٙالغيث اليامع شرح جمع الجوامع ص  (ٔ)
 .ٖٖٗٚ/  ٛلممرداوي الحنبمي 

ر الشرح الكبير لمختص ،ٖٖ٘ٙ/  ٛنياية الوصول في دراية األصول لؤلرموي  (ٕ)
 .البن المنذر ٗٛٗاألصول من عمم األصول ص

اليداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة  (ٖ)
لمرصاع( لمحمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهلل، الّرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 

 .٘ٗىـ( ص ٜٗٛ
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 موِجبة لمصالح -العمة  :أي -مع أّنيا" ويقول ابن مفمح في أصولو:
 .(ٔ)"أ ه .ودافعة لمفاسد

ىو الذي يجب أن يصدر عنو الفعل، كوجوب صدور اإلشراق  واْلُموِجُب:
  (ٕ) عن الّشمس، واإلحراق عن الّنار.

لحاًقا بعمة األصل، ومعنى كونيا موجًبا إوالعمة يصدر عنيا الحكم في الفرع 
 ىفصح أن تسم فبغير العمة ال يصدر الحكم، .ٖ()ىو أّنيا توجب معرفة ثبوت الحكم

 .باْلُموِجبالعمة 
انث

ّ
 ادلطهب انث

 ) ادلعىن ( انعهت مبعىن
أن يكون لمعمة تأثير في وجود  :ذلك ىومن أسماء العمة )المعنى( ومعن 

 الحكم، وال يقصد بالتأثير ىنا أّنيا مؤثرة بذاتيا في الحكم، بل بجعل الّشارع
 كالشدة المطربة في تحريم الخمر، فيوجد الحكم بوجودىا ويزول بزواليا،

  .(ٗ)واإلحرام بالصبلة في تحريم الكبلم
وىو تغير حكم الحال  ،وفي أحكام الّشرع العمة معنى في الّنصوص
الحنطة ) :- عميو الّسبلم -بحمولو بالمحل يوقف عميو باالستنباط، ففي قولو 

حال بيا  ر حال الحنطة ففي الحنطة وصف ىوغيّ  (٘)(  بمثلبالحنطة مثبّل 
 .وىو كونو مكيبًل مؤثًرا في المماثمة

                                                           

 .ٜ٘ٔٔ/  ٖأصول الفقو البن مفمح  (ٔ)
 ٕٖٔمعجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم لمسيوطي ص  ،ٖٕٚالتعريفات لمجرجاني ٕ) )
 .ٖٙٔ/ٖشرح مختصر الّروضة لمطوفي ٖ) )
 .ٚٓٔالممع لمشيرازي ص  ٗ))
أخرجو البخارّي في صحيحو كتاب: البيوع، باب: َما ُيْذَكُر ِفي َبْيِع الّطَعاِم َوالُحْكَرِة،  ٘))

ْرِف َوَبْيِع الذ َىبِ ومسمم في صحيحو كتاب: ال ِباْلَوِرِق َنْقًدا برقم  مساقاة، باب: َباُب الص 
 .والمفظ لمسمم، ٛٛ٘ٔ
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 ا حتى إّنو لمّ  فيكون عمة لحكم الّربا فيو، ويتغير حكم الحال بحمولو،
 بل يبقى  ال يتغير حكم العقد فيو، القميل الذي ال يدخل تحت الكيل، لم يحلّ 

 فالعمة معنى تعمق الحكم بو  .(ٔ) بعد ىذا الّنص عمى ما كان عميو قبمو
 .(ٕ)ضعفي مو 

بالعمة  ىفإذا خمت العمة عن معنى كانت عمة مجازية، وىي ما تسم  
 فإّنيا عمة اسًما  اسًما، كتعميق الّطبلق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث،

 ألّن العمة معنى وحكًما ما يكون ثبوت الحكم عند تقرره  ؛ال معنى وال حكًما
وكذلك بعد وجود  ،بل ترتفع ،وبعد الحنث ال تبقى اليمين ال عند ارتفاعو،

ا كان )المعنى( من ولمّ ، (ٖ)الّشرط في اليمين بالطبلق والعتاق ال يبقى اليمين
 عنر كثير من العمماء ضرورات العمة، بل وال تقوم العمة الحقيقة إاّل بو، عبّ 

 .العمة )بالمعنى(
 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ٖٔٓ/ ٕأصول الّسرخسّي  (ٔ)
 .ٕٙٙ/  ٕروضة الّناظر البن قدامة  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ ٕأصول الّسرخسّي  (ٖ)
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 ادلبحث اخلايس
 واأليارة()ادلؤثز وادلعزف وانعاليت  انعهت مبعىن

 ادلطهب األول
 )ادلؤثز( انعهت مبعىن

من أسماء العمة )المؤثر(، وىذا الّتعبير موجود بكثرة في ثنايا كتب 
وال يمتنع أن يكون المؤثر في الحكم مجموع ": العمماء قال أبو الحسين البصريّ 

في شرح مختصر  وقال الّطوفيّ  ،(ٔ)ويقصد تعدد العمل "صفات كثيرة. أىـ

  .العمة :أي (ٕ)ــ"فإذا لم يكن الوصف المؤثر في الحكم مطرًدا.... أى"الّروضة: 
 ، (ٖ)بالعمةالتّأثير االرتباط بمعنى جعل الفقيو الحكم مرتبًطا  التّأثير: ىمعن

 .أّن العمة ربطت بين الفرع واألصل وال شكّ 
أثري، عهى يذاهب: 

ّ
 انعهًاء اختهفىا يف هذا انت

ّ
 إاّل أٌ

تّأثير ناشئ من العمة، فيي المؤثر في الحكم بذاتيا؟ وىذا ىل ال ادلذهب األول:
 .(ٗ)ما ذىبت إليو المعتزلة

وألّن الحكم قديم والوصف  ألّنو مبني عمى الّتحسين والتقبيح؛ ؛وىو باطل 
 .(٘)ه منووءحادث فيستحيل تعميمو بو ونش

                                                           

 .ٕٔٙ/ٕالمعتمد  (ٔ)
 .٘ٔ٘/ ٖشرح مختصر الّروضة لمطوفي  (ٕ)
 .ٕٓٗ/  ٕعمى شرح الجبلل المحمي عمى جمع الجوامع  حاشية العطار (ٖ)
 .ٕٓٓ/ ٖالمعتمد في أصول الفقو ألبي الحسين الَبْصري  (ٗ)
 .ٓٗ/ٖاإلبياج في شرح المنياج  (٘)
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اًَ:
ّ
وىذا ما بل من اهلل؟  أثير موجود لكّنو ليس من ذات العمة،التّ  ادلذهب انث

فوا العمة بأّنيا: حيث عرّ  ،(ٕ)والينديّ  و اإلمام الغزاليّ ، (ٔ)ذىب إليو ُسميم
التّأثير  ىفمعن (ٖ)الوصف المؤثر في الحكم ال بذاتو بل بجعل الّشرع

ما تؤثر في معموليا كوجود عمة األصل في الفرع ]مؤثر في نقل  :عنده
  (٘) .ِفي الحكم أو أّن المقصود بو: َما ظير تَْأِثيره (ٗ) حكمو[

   .ىذا المعنى يحمل التّأثير عند جميور العمماء عند تعبيرىم بو ىوعم
انث:

ّ
العمة ليس ليا تأثير أصبًل في إيجاد الحكم، وىذا ما ذىب إليو  ادلذهب انث

 .(ٙ)جميور العمماء
 بل أمارة موجبة لمصمحة أو دافعة لمفسدة، لكّنيا ليست أمارة مجردة،

األمارات الّساذجة العاطمة عن اإليجاب؛ ألّن العمة في فيي ليست من جنس 
مشتممة عمى حكمة صالحة أن تكون مقصودة  :، أيبمعنى الباعثاألصل 

اّل فمو كانت وصًفا طردًيا ال حكمة فيو بل أمارة  لمشارع من شرع الحكم، وا 

                                                           

ىو: ُسميم بن َأيُّوب الر اِزّي، اإلمام شيخ اإلسبلم، أبو الفتح، الرازي الشافعّي، ولد سنة  (ٔ)
في غريًقا سنة سبع وأربعين وأربعمائة ىـ، من آثاره: نيف وستين وثبلثمائة ىـ، وتو 

 "اإلشارة في الفروع" "التقريب في الفروع" وغيرىا. ا. ىـ. سير أعبلم الّنببلء 
 ".ٜٓٗ/ ٔ"، ىدية العارفين "٘ٗٙ/ ٚٔ"

 .ٖٚٚٔ/ ٚالتحبير شرح التحرير في أصول الفقو لممرداوي الحنبمي  (ٕ)
 .ٜٖٔ/ ٔل لئلسنوي نياية الّسول شرح منياج الوصو  (ٖ)
 .ٖٓٓٔ/  ٖأصول الفقو البن مفمح  (ٗ)
 .ٛٙمعجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم لمسيوطّي  (٘)
 ، ميزان األصول في نتائج العقول لمسمرقندّي ٚٛٔ/ٕقواطع األدلة البن الّسمعانّي  (ٙ)

 ، بيان المختصر شرح مختصر ٕ٘ٚ/ٕ، روضة الّناظر البن قدامة ٖٚٙصـ 
، التحبير شرح التحرير في أصول الفقو لممرداوّي ٚٙ/ٖلحاجب لؤلصفيانّي ابن ا

ٚ/ٖٕٓٓ. 
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 واألمارة كالداللة في أّنيا كاشفة عن (ٔ)فالتعميل بيا في األصل ممتنع مجردة،
 مارة ال تكشف عن شيء.أوال يتصور داللة و  شيء،

رادتيم بو العمة، فعند المعتزلة يراد بو أّن العمة ا  طبلق العمماء التّأثير و ا  و 
ا عند الجميور فالمراد بالتأثير نقل الحكم من األصل مؤثرة في الحكم بذاتيا، أمّ 

لمعتزلة، أو لمفرع، فيي أثرت في الفرع، وال يقصدون بالتأثير الذي يقول بو ا
ّنما من الّشرع كما اختار الغزاليّ   .تأثير ال بذاتيا وا 

اًَ
ّ
 ادلطهب انث

 )ادلعزف ( انعهت مبعىن
يطمق كثير من العمماء ) المعرف ( عمى العمة، وقد استقي ىذا االسم 

 .(ٕ)المعرف لمحكم من تعريف العمة، فقد سبق أّن العمة ىي:
 انعهت يعزفت

ّ
اىا بالنص في األصل، وىي تعرفنا ثبوت فن: أّنا عرّ وادلزاد بأٌ

بل إّن من أىم فوائد العمة  (ٖ)الحكم في الفرع؛ ألّنيا معرفة لحكم األصل
، وال ينافي كونيا معرفة لمحكم أّنيا الباعثة لمشارع عمى (ٗ)الحكم معرفة

  .(٘)إثبات الحكم في األصل، وأّنيا التي ألجميا أثبت الّشارع الحكم
ُت 

ّ
 أّن العمة ليست مؤثرة، أو أّنيا ليست مؤثرة بذاتيا وأّنيافًذهب أهم انس

فإن أريد تعمُّق الحكم  ،ُمعرِّفة لمحكم،؛ ألّن الحكم قديم، فبل مؤثر لو
 بالمكم ف فيو بإرادة اهلل تعالى، ال بتأثير شيء من العالم.

أّنيا ُنصبت َأمارة وعبلمة َيستدل بيا المجتيد عمى  :ومعنى كونيا ُمعرِّفة
 .(ٙ)دان الحكم إذا لم يكن عارًفا بووج

                                                           

 .ٕٕٓ/ٖاإلحكام لآلمدّي  (ٔ)
 .ٖٕٓ/  ٖتشنيف المسامع  (ٕ)
 .ٜٖٔ٘/ ٛنفائس األصول في شرح المحصول لمقرافي  (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٖالفائق في أصول الفقو لميندي  (ٗ)
 .ٕٚٗ/ ٖاإلحكام لآلمدي  (٘)
 .ٖٖٗ/ٗالّسنية في شرح األلفية لمبرماوي الفوائد  (ٙ)
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انث
ّ
 ادلطهب انث

 ) انعاليت واأليارة( انعهت مبعىن
 .من أسماء العمة ) العبلمة ( و) واألمارة (

 من أسماء العمة )المعرف( فإّن من أسمائيا أيًضا )العبلمة( أنّ فكما 
 )واألمارة(.

ّنما جمعت بين العبلمة  فاألمارة: لغًة:  لما بينيما من تقارب، ؛واألمارةوا 
بوجود المدلول، كالغيم  العبلمة، واصطبلًحا، ىي التي يمزم من العمم بيا الّظنّ 

 بوجود المطر. بالنسبة إلى المطر، فإّنو يمزم من العمم بو الّظنّ 
، أّن العبلمة: ما ال ينفك عن الّشيء، كوجود وانفزق بني األيارة وانعاليت

تنفك عن الّشيء، كالغيم بالنسبة  األلف والبلم عمى االسم، واألمارة:
 . (ٔ)لممطر

 .(ٕ)فك عنوتنعن الّشيء، واألمارة ال تنفك فالعبلمة 
ا
ً
ما َتَعم َق ِبالش ْيِء ِمْن َغْيِر تَْأِثيٍر ِفيِو، َواَل َتَوقٍُّف َلُو َعَمْيِو َبْل : انعاليت اصطالح

 ِء َفُيَباِيُن الش ْرَط َوالس َبَب َواْلِعم َة.ِمْن ِجَيِة َأن ُو َيُدلُّ َعَمى ُوُجوِد َذِلَك الش يْ 
طبلقيا عمى العمة يكون من باب إوحيث باينت العمة اصطبلًحا فإّن 
صدر تعريف العبلمة، حيث إّنيا  يالمجاز ال الحقيقة، ووجو الّشبو بينيما ف

 تَتَعم َق ِبالش ْيِء ِمْن َغْيِر تَْأِثيٍر ِفيِو عند عمماء أىل الّسنة.
 اْلَمْشُيوُر َأن َيا َما َيُكوُن َعَمًما َعَمى اْلُوُجوِد ِمْن َغْيِر َأْن َيَتَعم َق ِبِو ُوُجوٌب وَ 
 .(ٖ)َواَل ُوُجودٌ 

                                                           

 .ٖٙالتعريفات لمجرجاني ص  (ٔ)
 .ٖٗالتعريفات الفقيية صـ  (ٕ)
 .ٜٕ٘/ٕشرح التمويح عمى التوضيح  (ٖ)
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 .(ٔ)واألمارة ىي التي بالنظر الّصحيح فييا يؤدي إلى الّظنّ 
بوجود  ما يمزم من العمم بو، الّظنّ  :، أيفاألمارة ىي الّدليل الّظنيّ  
 .(ٕ)المدلول

وأيًضا تؤدي إلى  فيي تشابو العبلمة، والعمة يتعمق بيا الحكم في الفرع،
ن كانت العمة أقو  الّظنّ  شابو األمارة ومن ىنا تُ  ى،بوجود الحكم في الفرع، وا 

ّنما مع كونيا أمارة عمى الحكم فيي  ،لكّنيا ليست من جنس األمارة الّساذجة وا 
 .(ٖ)موجبة لو داعية إليو

العبلمة واألمارة إطبلق وت الحكم ومعرف لو، فصح والعمة عبلمة لثب
  .(ٗ)طبلًقا مجازًياإعمى العمة 
 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ٜٛٔ/ٕالمعتمد في أصول الفقو  (ٔ)
 .ٜٕينظر: التعريفات لمجرجانّي ص  (ٕ)
 .ٜ٘ٔٔ/  ٖأصول الفقو البن مفمح  (ٖ)
 .ٖٙٔ/ ٖة لمطوفّي شرح مختصر الّروض (ٗ)
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ادس
ّ
 ادلبحث انس

 احلايم وانذاعً وادلستذعً وانذنٍم واإلشارة انعهت مبعىن
 ادلطهب األول

 احلايم وانذاعً وادلستذعً. انعهت مبعىن
اء الفرع مثل حكم عطإكّل ىذه صفات لمعمة، فالعمة ىي الحامل عمى 

األصل، ولذا أطمق عمييا بعض العمماء ىذا االسم، ثم إّن من صفاتيا أيًضا 
أّنيا الّداعية لحمل مثل حكم األصل لمفرع، إذ أن الّداعي ىو الحامل عمى 

 تحصيل الفعل.
داعًيا ومستدعًيا، فؤلّنيا تدعو الّشارع إلى وضع الحكم   (ٔ)ىكذلك تسم

فتصور  ،(ٕ)لك لمصمحة المكمف في معاشو ومعادهعند وجودىا، وتستدعي ذ
عنو، اإلنسان لمصمحة في الفعل تبعثو وتدعوه إلى اإلقدام، أو مفسدة تحجبو 

 . (ٖ)لى اإلحجام فيذا ىو الّداعيوتدعوه إ
اًَ

ّ
 ادلطهب انث

نٍم واإلشارة( انعهت مبعىن
ّ
 ) انذ

نٍم( أواًل: انعهت مبعىن
ّ
 :) انذ

، وآخر جزئيّ  األحكام، ما بين دليل إجماليّ  ىتقتتنوع األدلة التي منيا تس
بمثابة دليل  عدّ والحكم في األصل ثابت بالدليل، والعمة الموجودة في الفرع تُ 

 عمى أّن الفرع يأخذ حكم األصل.

                                                           

 .ٗٛٗالشرح الكبير لمختصر األصول من عمم األصول لعبد المطيف المنياوي ص (ٔ)
 .ٖٙٔ/ ٖشرح مختصر الّروضة لمطوفّي  (ٕ)
 .ٜٖٖٔ/ٛنفائس األصول في شرح المحصول  (ٖ)
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فالدليل ىو: المرشد إلى المطموب،  وبين العمة والدليل ترابط وتشابو،
ن يكون الّدليل قديًما أو محدثًا؛ والعمة مرشدة لمحكم في الفرع، وال فرق بين أ

 .ألّن القرآن كبلم اهلل تعالى، وليس بمخموق، وىو دليل عمى األحكام
دليل عمى األحكام، وىو مخموق محدث، فشمل بذلك  وقول رسول اهلل 

العمة حيث إّنيا من الحوادث، والدليل ال فرق بين أن يكون موجوًدا أو معدوًما؛ 
براءة الذمة وانتفاء الوجوب، كما يدل وجود الّشرع،  ألّن عدم الّشرع يدل عمى

وكذل العمة وجودىا يثبت الحكم وعدميا ينفيو، وال فرق بين أن يكون الّدليل 
معموًما وبين أن يكون مظنوًنا، وكذلك العمة فشابيت الّدليل من ىذه الوجوه 

 .(ٔ)فأطمق عمييا اسمو

دلت عمى ثبوت الحكم  ومعنى كونيا دليبًل، أّنيا إذا وجدت في محل، 
 . (ٕ)المعمق عمييا فيو، كاإلسكار في الّنبيذ، والكيل في األرز

ا: انعهت مبعىن
ً
  .(3) )اإلشارة( ثاٍَ

ّنما كانت العمة بمعن ألّن اإلشارة نوع من أنواع األدلة غير  اإلشارة؛ ىوا 
 المباشرة، فيي من الّدالالت. 

ق، وىي من قبيل والمقصود بيا: أاّل يقصد وىو في محل الّنط 
وكما  - .(٘)فمدلول اإلشارة مذكور في الّنظم غير مقصود لممتكمم، (ٗ)المنطوق

 فبين العمة واألدلة عموًما تشابو وتقارب. –سبق 
ولما كانت داللة اإلشارة من األدلة صح إطبلق العمة عمييا، فيقال:  

                                                           

 .ٔبتصرف من العدة ألبي يعمي  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖشرح مختصر الّروضة لمطوفي ( ٕ)
 .ٙٗٔ/ٚركشي البحر المحيط لمز  (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لؤلصفيانّي  (ٗ)
 .ٗٙ/ٖاإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  (٘)
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ن كنتُ  أّن ىذا  ىأر  إشارة ويقصد بو العمة التي من أجميا ثبت الحكم، وا 
اإلطبلق بعيد غير ظاىر بين العمماء كالسبب والتأثير والعبلمة وغيرىم، 

 واالستقراء يدل عمى ذلك.
 خالصت يا تقذو:

قد يعبر عن العمة بألفاظ، "(: ٖ٘ٛٔ/ ٚفي "التحبير" ) قال المرداويّ 
، ىوالداعي، المستدعي، الحامل، المناط، الّدليل، المقتض كالسبب: واألمارة

 ـ."ـالمؤثر والمعنى، وكّل ذلك اصطبلح أى ،الموجب
والقول المحقق أّن إطبلق اسم األمارة والعبلمة ": قال الّشيخ العروسيّ 

كما أّن من سماىا الّسبب والداعي  والمعرف والباعث والموجب صحيح،
 .والموجب والمؤثر كذلك صحيح ىوالمستدعي والحامل والمناط والدليل والمقتض

ة وعبلمة، ولم يجعميا إاّل مجرد ذلك، وسمبيا التّأثير ولكن من سماىا أمار 
فقولو باطل، وقد يكون من أطمق عمى العمة اسًما من ىذه األسماء قد راعى 

 ،ألّن الحكم ناط بيا ؛بعض أوصافيا الّشييرة أو المميزة، كمن سماىا المناط
 .القتضائيا الحكم ؛تعمق، ومن سماىا المقتضى :أي

الذين  الّتسميات مراعى فييا مخالفة المعتزلة،ولكّن بعًضا من ىذه 
بعض ىذه  يقولون أّن العمة تؤثر في الحكم بذاتيا، وقد بالغوا أحياًنا في ردّ 

فوا في تأويل بعضيا مما ورد استعمالو من قبل الذين كما تعسّ ، الّتسميات
  (ٔ)ـ.أى"استعمموىا من عمماء ىذا الفنّ 

 

                                                           

(، الشرح الكبير لمختصر األصول ٖ٘ٛٔ/ ٚالتحبير شرح التحرير في أصول الفقو ) (ٔ)
 .ٗٛٗمن عمم األصول لعبد المطيف المنياوي 
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تائح.
ّ
 اخلامتت وأهى انُ

 ا بعد:أمّ  . عمى توفيقو، والصبلة والسبلم عمى رسولو الكريمالحمد هلل
م ا   وَِّيَّ ْم }درك آخره يلكّنو ال  فإّن العمم أعمى ما تسمو إليو الّنفوس، و 

وأبيى ما ترنو إليو العقول، وأنيى ما تصعد إليو أعناق  (ٔ){ِمن  اْلِعْمِم ِإا  ق ِميال  
إّنما ىو العمم  - العموم منزلة ىسمأو  ما تميل إليو األفئدة، العزائم، وأشيى

 الّشرعي، فبو يدرك اإلنسان الغاية من سعادتو في الّدنيا واآلخرة، ويعمم الحقّ 
 والباطل، كّل ذلك من األدلة الّشرعية التي ال تنضب وال تنقطع.

ذا كانت ىذه األدلة محصورة وحوادث األيام غير محصورة،  وا 
لنزن ما لم يكن عمى  ؛رع اهلل لنا القياسوالمحصور ال يتسع لغير محصور، ش

ولنمحق ما استجد بما ىو أصل، لكّن ىذا اإللحاق ال بد لو من عمة  ؛ما كان
 وقبمتو وعماده. معتبرة منضبطة ظاىرة، وىي مناط الحكم وأساسو،

، تارة ىأطمق عمييا العمماء أسماء شتّ  ولما كانت العمة بيذه األىمية،
رادة ال رادة الكّل، كّل ذلك  ىوأخر ، موصوفبإطبلق الّصفة وا  بإطبلق الجزء وا 

 في فمك المجاز.
أّنو  في ىذا البحث المتواضع أن أجمع ما أظنّ  -تعالي-وقد وفقني اهلل

العبلقة بينو  -ّي بما فتح اهلل عم -كّل أسماء العمة  واقًفا عند كّل اسم مبيًنا 
 .وبين العمة حتي يعبر بو عمييا

 ونعم الّنصير.  ىفي ذلك إّنو ىو نعم المول د وفقتُ واهلل أسأل أن أكون ق
تائح: 

ّ
 أهى انُ

فإّنيا في االستفادة الّشخصية  : إن كان ثمة نتائج ليذا البحث المتواضع،أوالً 
 لمباحث، حيث طالعت الكثير من الكتب في كّل اسم من أسماء العمة.

ا
ً
يعمم  ىصول، حتفيد من ىذا البحث المبتدئ في عمم األ: من الممكن أن يُ ثاٍَ

طبلق تعبيرات العمماء،  تيم عمى العمة.اوا 
يا من أسمائ اة عند القياس معرفة أسماء العمة؛ ألّن كثيرً : من األمور الميمّ ثالث ا

 بد منيا. تبين مدلوليا وصفاتيا التي ال
                                                           

 .٘ٛمن اآلية  سورة اإلسراء: (ٔ)
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 فهزس ادلصادر وادلزاخع
 ادلصذر أو ادلزخع و  
 القرآن الكريم.  -3
"منياج الوصول إلى عمم األصول لمقاضي البيضاوي  اإلبياج في شرح المنياج  -4

ىـ(، المؤلف: عمي بن عبد الكافي الّسبكي، ووالده تاج ٘ٛٚالمتوفى سنة )
 .بيروت –الّدين ط: دار الكتب العممية 

أصول الّشاشي، المؤلف: نظام الّدين أبو عمي أحمد بن محمد بن إسحاق الّشاشي   -5
 بيروت. – لكتاب العربيّ ىـ(، الّناشر: دار اٖٗٗ)المتوفى: 

 ىـ، ٜٗٚالمتوفى سنة  البحر المحيط في أصول الفقو لمزركشي الّشافعيّ   -6
 الّطبعة األولى، ت: محمد محمد تامر. –بيروت  –ط: دار الكتب العممية 

 لشمس الّدين محمود بن  ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  -7
 ـ(، ط: دار الّسبلم، تحقيق: ىٗٚٙ، المتوفى سنة )عبد الّرحمن األصبيانيّ 

 .أ.د/ عمى جمعة محمد، مفتى الّديار المصرية سابًقا
 .تاج العروس من جواىر القاموس  -8
التحبير شرح الّتحرير، عبلء الّدين أبو الحسن بن سميمان المرداوي الحنبمي،   -9

ىـ(، تحقيق: د/ عبد الّرحمن الجبيرين، ود/ عوض ٘ٛٛالمتوفى سنة )
 –الّرياض  –الّسعودية  –حمد الّسراج، الّناشر: مكتبة الّرشد القرني، ود/ أ
 .مٕٓٓٓط: األولى، 

 ، المؤلف: أبو زكريا ٜٖٓ-ٗتحفة المسؤول في شرح مختصر منتيى الّسول   -:
 ىـ(. ٖٚٚيحيى بن موسى الّرىوني )المتوفى: 

بدر الّدين  ، المؤلف: أبو عبد اهللتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الّدين الّسبكيّ   -;
 ىـ(.ٜٗٚالمتوفى سنة ) الّشافعيّ  بن محمد بن عبد اهلل بن بيادر الّزركشيّ 

البركتي، الّناشر: دار ؤلف: محمد عميم اإلحسان المجددي التعريفات الفقيية، الم  -32
 -ىـ ٚٓٗٔالكتب العممية )إعادة صف لمطبعة القديمة في باكستان 

 .م(ٜٙٛٔ
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 ادلصذر أو ادلزخع و  
)المتوفى:  مد بن عمي الّزين الّشريف الجرجانيّ التعريفات، المؤلف: عمي بن مح  -33

ىـ(، المحقق: ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراف الّناشر، ٙٔٛ
 لبنان. –الّناشر: دار الكتب العممية بيروت 

حاشية العطار عمى شرح الجبلل المحمي عمى جمع الجوامع، المؤلف: حسن ابن   -34
ىـ(، الّناشر: دار ٕٓ٘ٔسنة )المتوفى  محمد بن محمود العطار الّشافعيّ 

 الكتب العممية.
المؤلف: أبو عبد اهلل الحسين ابن عمى   ٜٛ/  َٕرْفُع الّنَقاِب َعن تنِقيح الّشياِب   -35

 ىـ (.ٜٜٛبن طمحة الّرجراجي ثم الّشوشاوي الّسْمبللي )المتوفى: ا
ة روضة الّناظر وجنة المناظر، أحمد بن محمد بن قدامة الحنبمي المتوفى سن  -36

 ىـ(، الّناشر: مؤسسة الّريان لمطباعة والنشر.ٕٓٙ)
 . سير أعبلم الّنببلء لمذىبيّ   -37
 شرح الّتمويح: لمتفتازانى مع الّتوضيح: لصدر الّشريعة. ط: قطاع المعاىد األزىرية.  -38
 .الشرح الكبير لمختصر األصول من عمم األصول. البن المنذر  -39
 .ألصول لممنياويالشرح الكبير لمختصر األصول من عمم ا  -:3
 شرح مختصر األصول من عمم األصول لممناوي.  -;3
 شرح مختصر الّروضة لمطوفي.  -42
 العدة ألبي يعمي.  -43
المؤلف: ولي الّدين أبي زرعة أحمد بن عبد  -الغيث اليامع شرح جمع الجوامع   -44

الّناشر:  -المحقق: محمد تامر حجازي  -ىـ( ٕٙٛالّرحيم العراقي )ت: 
 مية.دار الكتب العم

لشمس الّدين محمد بن عبد الّدائم المعروف  ،الفوائد الّسنية في شرح األلفية  -45
 ىـ. ٖٔٛبالبرماوي الّشافعي المتوفي سنة 

 .القاموس المحيط  -46
 قواطع األدلة البن الّسمعاني.  -47
لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عبلء الّدين  ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي  -48

  .ىـ(، الّناشر: دار الكتاب اإلسبلميّ ٖٓٚالبخاري الحنفي )
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 ادلصذر أو ادلزخع و  
المؤلف: أيوب بن موسى  ٖٚٛالكميات معجم في المصطمحات والفروق الّمغوية   -49

 ىـ(.ٜٗٓٔ)المتوفى:  القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفيّ  الحسينيّ 
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، المؤلف: عبلء الّدين عمى بن حسام الّدين   -:4

الّشيير  فالمكيّ  ثم المدنيّ   الينديّ  ضي خان القادري الّشاذليّ ابن قا
 ىـ(.ٜ٘ٚ)المتوفى ) بالمتقي الينديّ 

 لسان العرب.  -;4
 الّشافعيّ  الممع في أصول الفقو ألبي إسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف الّشيرازيّ   -52

 ىـ(، ط: دار الكتب العممية. ٙٚٗالمتوفى سنة )
 المحصول لمرازي.  -53
 . فى لمغزاليّ المستص  -54
 ىـ(. ٖٙٗ)المتوفى:   المعتمد في أصول الفقو ألبي الحسين البصريّ   -55
بن امعجم الفروق الّمغوية المؤلف: أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن سعيد   -56

 ىـ( ٜٖ٘)المتوفى: نحو  يحيى ابن ميران العسكريّ 
 .معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم لمسيوطيّ   -57
 .ى الّسول واألمل البن الحاجبمنتي  -58
 .ميزان األصول في نتائج العقول لمسمرقنديّ   -59
 .نفائس األصول في شرح المحصول لمقرافيّ   -:5
 نياية الّسول شرح منياج الوصول.  -;5
 .نياية الوصول في دراية األصول لؤلرمويّ   -62
دود ابن عرفة اليداية الكافية الّشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح ح  -63

لمرصاع( لمحمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهلل، الّرصاع الّتونسي 
 ىـ(.ٜٗٛالمالكي )المتوفى: 

  


