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  وحجيتهاا هأقسام ريروتححدها ، عند األصوليين ة المناسب

  حنان يونس حممد القدميات 
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  : الملخص

 حتريرو ، وصفًا ومسلكًا واصطالحا ، لغةحترير معىن املناسبة  ىف فكرة البحث تتلخص

بيان و ،فيها  اخلالفوالوقوف على دقيق  وتوضيحا وترجيحا ،تفصيال أقسامها 

مع التفصيل  ، األصولية املراجع أهم  خالل  من وذلك واخنرام مناسبتها، حجيتها

فيها  اختلفوا وقد، غاية البحث ومشكلته  خصوص  التقسيمات فهي يف  املفيد 

واتبعت املنهج االستقرائي  .  افيما بينه خلتتداو  وتعددت األقوال  واسعاً اختالفًا 

  واليت قدرت أ�ا متيزت بتقسيمها وأ�ا ، والتحليلي ألهم كتب أصول الفقه املتقدمة 

وذلك يف  ،�جها يف التقسيم والسري على،ها نقل منبالكانت مصدرا ملن جاء بعدها 

  املناسبة قةاملبحث األول : حقي :مباحث ثالثة

  واخنرامها  ة املناسبةياملبحث الثالث : حج،  املبحث الثاين : أقسام املناسبة 

  

  مرسل . -غريب   - مالئم  - مؤثر –قياس  - مناسبة :  كلمات مفتاحية
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Almonasba for fundamentalists, alone, and freeing its 
sections and authentic 

hanan Younis Muhammad Al-Qudaymat 
Assistant Professor of Foundations of Jurisprudence - 
College of Sharia and Islamic Studies - Qassim 
University 
Email: hanan39@windowslive.com 
Abstract: 
The idea of the research is summarized in editing the 
meaning of the al monasba with language and 
terminology, description and behavior, editing its 
sections in detail, clarification and weighting, and 
finding out the exact disagreement in it, and explaining 
its argument and breaking into its occasion, through the 
most fundamental references, with useful detail 
regarding the divisions, they are the purpose of the 
research and its problem, and they differed There is a 
wide difference in it, there are many words, and they 
overlap with each other. She followed the inductive and 
analytical approach to the most important books of the 
principles of advanced jurisprudence, which she 
estimated to be distinguished by dividing them and that 
they were a source for those who came after her transfer, 
and proceeding with her approach to dividing, in three 
sections: The first topic: the truth of the al monasba 
The second topic: appropriate sections 
The third topic: Authentic and appropriate 
Keywords  : appropriate- measure- effective, appropriate- 

strange- sent. 
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$  #  "       !  

  ةالمقدم

رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله هللا احلمد 
  وصحبه أمجعني ، وبعد :

فهو  ، مبحث القياس ،  أوسعها خالفاو  وأدقها  األصولية املباحث من أهم فإن 
يتقنه ذو القوة  ، شرط ا�تهد وميزان نبغه وإدراكههو و  وأساسه ،جوهر االجتهاد 

 الدقة ،صعوبة و بالعمق وال متتاز مسائلهو  املبتدئ الباحث على  ة ،ويستعصيالقريب
 لربط واملوازنةلالكافية التحليلية والنقدية  امللكة األصولية واملهارة ال للناظر فيهشكّ تتو 

 ،الشرعية  باقي األدلة فهم - اهل حسن دركه وبعد  -  افيه يتجلى له و  ، والتطبيق
  بها .تصورها وترتي ويسهل عليه

،  ونال من مؤلفا�م احلظ األوفر  قد اشتغل علماؤنا  ببسط القياس وأركانه ،و   
فهو دائر  ، ومتعلق األدلة كلهاروح أصول الفقه  قلت أن القياس هوولست أبالغ لو 

،أما األدلة العقلية فتدور يف فلكه ، ويبىن غالبها عليه معىن النقلية منها األدلة يف فلك 
  . ناء وتطبيقا واستث

:( هي عمدة  قال الزركشي عنهاو ،القياس وأدقها أهم مباحث مسائل املناسبة من  و
 اتحرير أقسامهب عهابُّ تَ إن تَـ ، و  )١(القياس وغمرته وحمل غموضه ووضوحه ) 

واملعطي  تأثر التأثري و ال معرفةو ، على الباحثني والضبط بالنفع يعود ، وموضوعا�ا
، ، ومن نقح وأفاد ونفع قل ومن دمج بني التقسيماتومن ن، فُيعلم من بدأ واملستفيد 

 بعموم معناها وهي   كشف عن مقاصد الشارع ،من وسائل ال وسيلة املناسبة  وتعدّ 
  . وخصوصه ختدم غايات التشريع ووسائله 

، واليت   ستشكل يف معناها وأقسامها ا وقد جاء حبثي حماولة متواضعة لكشف ما
كل ماتعلق بالتعريف والتقسيم مع   فقمت جبمع  ،ّي دلتساؤالت الكانت مثار 

، خاصة يف جانب التقسيم ، حلصر نقاط االختالف   االهتمام بالرتتيب الزمين لذلك
 وأسال املوىل القدير أن يكون متقبال  الفروق بني التقسيمات ،وأسبابه ، ومعرفة 

  خالصا لوجهه .

                                                           

  )٣٦٤إرشاد الفحول ، الشوكاين ( )٢٠٦/ ٥) البحر احمليط ، ((١
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  :  مشكلة البحث
   ؟ ا والفرق بينهماماهو حد املناسبة وصفا ومسلك-١
  ؟ أقسام املناسبة ، وكيف تداخلت واختلطت ماهي حقيقة-٢

  :أهداف البحث
  .  بيان معىن املناسبة وصفا ومسلكا -١
  .تتبع تقسيمات املناسبة وتوضيحها وترجيح األنسب منها  -٢
  

  الدراسات السابقة :
واألحباث  موضوع املناسبة بني الرسائل العلمية حول الدراسات السابقة تعددت

ما األحباث فأعرضت عن ذكرها لبعدها عن فكرة البحث وختصصها يف غري احملكمة، أ
  :جانب التقسيمات ، أما الرسائل واملؤلفات فمنها

الوصف  املناسب لشرع احلكم ، رسالة دكتوراه للطالب أمحد الشنقيطي ، اجلامعة - 
تعريف القياس صفحة  ،  عرض  ٤٠٠ه  ، عددها  ١٤١٥اإلسالمية باملدينة، 

) صفحة ، وحتدث عن ١٥٠وشروطه وأركانه ومسائل مبنية عليها ومسالك العلة يف (
) صفحة ،ومل يكن يركز على التتبع التارخيي يف ١٠٠املناسب املرسل يف قرابة (

من التطبيقات الفقهية ، يف حني أنين ركزت حبثي  التعريفات والتقسيمات  ، وأكثر
  .األصولية النظرية لتحرير اخلالف فيها  على التقسيمات من الناحية

 للطالب علي ريالوصف املناسب والتعليل به عند األصوليني ، رسالة ماجست- 
 ، وقد توسع الباحث يف )١(  ه١٤٠١، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، العمريين

يف املناسبة  ، مث توسعالرسالة  صفحة من ١٠٠يف املناسبة بشكل كبري استغرق تعر 
املناسب املرسل ، وتفصيل  بار املقاصد وأنواعها وأمثلتها ، ومعىن املؤثر واملالئمباعت

، خبالف مجعي الذي ارتكز على التقسيم فقط دون التوسع  وتعلقه يف املصاحل املرسلة 
  وال املصاحل املرسلة .يف اجلانب املقاصدي 

اخلادمي  بتجلية  واهتماملناسبة وتطبيقا�ا املعاصرة ، د.نور الدين اخلادمي ، - 
أكثر من التقسيمات  االصطالحات الناشئة عن املناسبة كاملؤثر واملالئم والغريب 

املعاصرة ورجح تقسيم ابن احلاجب ، خبالف مارجحته التطبيقات  وتوسع يف جانب 
  وماقصدته من حبثي .

                                                           

) مل أستطع الوصول للرسالة ، ولكين قرأت ملخصها ، وفهرسها كامال ، وتشكل لدّي تصور (١

 الباحث وغايته أويل حول فكرة
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الب تري للطسمسلك املناسبة عند اإلمام أيب حامد الغزايل واألصوليني ، رسالة ماج- 
م،اهتم الطالب فيها بتفصيل أنواع ٢٠٠٠أمين مصطفى الدباغ ، اجلامعة األردنية 

املناسبة (مؤثر ومرسل وغريها ) قبل وبعد الغزايل، وتعليل األحكام  ، وتعرض لباقي 
  .التقسيمات األخرى ، وقد اختلفت دراسيت عنه بتتيع التقسيمات نشأة وترجيحا 

ب لبحث املنهج االستقرائي التحليلي لكتاعتمدت يف ا: منهج البحث وخطته
صاحبة السبق يف  - يل ظهر اكم–كتب الشافعية أل�ا خصوصا   ، األصوليني املتقدمة

 جاء بعدها نقال وإضافة نملوكانت العمدة ،تقسيم املناسبة إىل أنواعها املتعددة 
شافعية ومن ملتأخرين وبني الاملتقدمني واات مة بني تقسي، مث حاولت املقارنوتعديال 

  .مع الرتجيح للتقسيم الصحيح يف تقديري بعدهم
  
  لمباحث التالية: اعلى  تملت الخطةواش 

  : ويتضمن املطالب التالية   ةاملبحث األول : حقيقة املناسب
  لغة واصطالحا ةاملطلب األول : تعريف املناسب     
  للمناسب واملناسبة  املطلب الثاين  :األلفاظ ذات الصلة     

  .شرطا ومسلكا  املناسبة  املناسب و املطلب الثالث :     
  ويتضمن املطال  التالية : ةاملبحث الثاين : أقسام املناسب

  املطلب األول : باعتبار  حصول املقصود من شرع احلكم يقيناً أو ظناً      
  املطلب الثاين : باعتبار درجة املقصود وأمهيته       
                     بار الشارع له وعدم اعتباره  املطلب الثالث : باعت     

  واخنرامها  ةاملناسبحجية  املبحث الثالث : 
  املطلب األول : حجية املناسبة     
  املطلب الثاين : اخنرام املناسبة      

  
هذا وأسال اهللا القدير أن مين علّي بالتوفيق والسداد يف النقل واجلمع والرتجيح ، وأن 

  .افعا مفيدا للباحثني وطلبة العلم الشرعي يكون البحث ن
  وسلم تسليما كثيرا .وصلى اهللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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   ةالمناسب  حقيقةالمبحث األول : 

من حيث داللة اللغة ناسب واملناسبة جاء هذا املبحث لبيان حقيقة الفرق بني امل
يف املراجع  اللفظانقد استخدم ، و  نهماالفرق بي إلظهار واصطالح األصوليني 

، ويقول الطويف : (واستقصاء الرتباط بينهمابينهما لقوة ا أحيانا  يزمتي األصولية دون
، ألنه عليه مدار الشريعة، بل مدار القول فيه (يقصد تعريف املناسب) من املهمات

على صعوبة داللة  ويف قوله )١(الوجود، إذ ال موجود وهو على وفق املناسبة العقلية ) 
  األمر من جانب وأمهية حبثه من جانب آخر.

  املطالب التالية : ويشتمل املبحث على 

  لغة واصطالحا ةاملطلب األول : تعريف املناسب

  للمناسب واملناسبة  األلفاظ ذات الصلة:املطلب الثاين  

  .شرطا ومسلكا  املناسبة  املناسب و : املطلب الثالث

  

  لغة واصطالحا  ةريف المناسبالمطلب األول : تع

: "النون والسني والباء كلمة واحدة قياسها اتصال ويقول ابن فارسالتعريف اللغوي: 
 ناسبة ؛ملامن معاين و    )٢(شيٍء بشيء، ومنه النَّسب مسُِّي التصاله ولالتصال به"

  .واملماثلة واملشاكلة  ة واملالءمةرابَ القَ 

، كلمة سب أي ذكر نسبه  نْ تَـ سْ ، وا و القرابة والنَّسب ه ،بَ سَ من نَ  مشتقة وهي 
  ، )٣( ، ويقال ليس بينهما مناسبة أي ُمشاكلة  وناسبه أي شركه يف نسبه

ُ
ب ناسِ وامل

                                                           

 )٣/٣٨٢) شرح خمتصر الطويف ((١

  )٥/٤٢٢ابن فارس ، (مقاييس اللغة ، )(٢

عجم )،امل١٧٦) املعجم احمليط ، الفريوز آبادي (  ١/٧٥٦لسان العرب ، ابن منظور ، () (٣

)، واملشاكلة عند اللغويني اتفاق الشيئني يف اخلاصة ، واملشا�ة اتفاقهما  ٢/٩١٦ (الوسيط ،

أعم من  يف الكيفية، واملساواة اتفاقهما يف الكمية، واملماثلة اتقاقهما يف النوعية  ، واملناسبة

  ) فصل امليم ٧١١اجلميع  انظر الكليات ، الكفوي (
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ناَسب اسم  اسب وهو املالئم واملوافق واملطابق :اسم فاعل من ن
ُ
ملا هو ُمناِسب  ، وامل

   )١(.أي متاثلت وتشاكل ويقال تناسبت من ناسب وهو القريبو ،هو ما يأيت يف حمله و 

بني املناسب واملناسبة لكون ، الفرق  يف التعريف اللغوي   : وعند األصوليين 
   . )٢(  لغة املناسبة معىن املالءمة للفظ اإلسنوي والزركشي ،وقد اختار  االشتقاق متفقا

، ولكن يلحظ من لفظ املناِسب عن املناَسب  اختالف عدم استنتج مما سبق 
مع الوصف ولكن  تؤنث ِسب تستخدم للوصف فقط والألصوليني أن املنااستخدام ا

،  فاليقال وصف  بينما املناَسب تستخدم للمسلك وتؤنث  تؤنث مع العلة ، 
والعلة هي الثمرة ، مناَسب بل مسلك املناَسبة ، ويقال وصف مناِسب أو علة مناِسبة

بالكسر ويقصد الوصف أو  . فإذا ذكر لفظ املناسب بدون التأنيث فهو من املسلك 
فهي بالفتح ويقصد �ا مسلك وبدون إضافة ، العلة وإذا ذكرت املناسبة بالتأنيث 

 باملسلك الذي يلقب  يستنبطقد  لوصف الذي فيكون املناِسب هوا التعليل .
  .وصفاً للعلة املنصوصة  قد يكون وأ وتكون علة اجتهادية  ،املناسبةب

كوصف ب  مفصلة للفرق بني املناسِ مناهج األصوليني  مل تكن :التعريف االصطالحي 
رد ،ومب حىت إن بعضهم يعنون املبحث باملناسبة مث يعرف املناسِ كمسلك بة  واملناسَ 

فالوصف مرتبط باملسلك ، فاملسلك هو االرتباط بني املسلك والوصف ، هو  هذا
ا أكثر من . واهتم األصوليون بتعريف املناسب وصفطريق استنباط الوصف املناسب 

،  واحلنابلة السبكي و وابن قدامة  عدا ابن احلاجب - فيما توصلت له–املناسبة مسلكا 
، بل كان كمصطلح مستقل   واملناسبة باحلنفية لتعريف املناسِ  متقدمو ومل يتعرض

وذلك ناء املنقول عن أيب زيد كما سأذكر ،باستث التأثري واملالءمة ، عرضه تبعيا لشرط 
  ن منهم . خبالف املتأخري

األصوليني يف تعريف  اخلالف بنيي أن سبب يرى الراز : ب اصطالحا تعريف المناسِ  
أفعال  فمن مل يعلل، باحلكمة تعاىل يف تعليل أفعال اهللا إىل اختالفهم يرجع املناسب 

العادات ، ومن  باملالءمة ألفعال العقالء يف باحلكم و املصاحل  عرف املناسب اهللا 

                                                           

 )١٤٠٣املنجد ، مجاعة من العلماء () (١

)، إرشاد الفحول ٥/٢٠٦ الزركشي (، البحر احمليط ،)٤/٧٦اإلسنوي (�اية السول ، انظر :) (٢

 )٣٦٤، الشوكاين (



       
  
 

 

 
 

٧٦٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

الرازي  وتعليل )١(مبا جيلب النفع لإلنسان أو يدفع عنه الضرر  ناسبعرف امل علل �ا
لسبب االختالف يف التعريفات مردود ومنقوض مبذهب الدبوسي يف تعليل أفعال اهللا 

مة كما أن املالء،وهو من عّرف باملالءمة التعليل باحلكمة  فهو ممن جيوز تعاىل ،
  عني رعاية املصلحة فيها . متوافقة مع التعليل باملصاحل ، فمالءمته هي

 املآل طبيعة املعّرف فمن نظر إىلبالنظر إىل اختلفت  التعريفات ولكن ميكنين القول إن
جيلب النفع أو يدفع  مباباملالءمة أو عرفها  والثمرة من ارتباط احلكم بالوصف املناسب

              وصف منضبط .عرفها ب وكنهها  ذا�انظر إىل ومن ،الضرر 

   تعريفها باعتبار المآل والثمرة :-    

 )٢( )أنه املالئم ألفعال العقالء يف العادات: ( زيد الدبوسي أيبالتعريف املنقول عن  - 
واحلق أنه عرف الوصف  )٣(  )العقول تلقته بالقبول مالو عرض على(نه عرفه : إوقيل 
 )٤( )ال القبولموقعا يف القلب خي(بقوله  والذي يرى عدم كفايته للتعليل ، املخيل
الرازي مبثال كأن يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة  أي اجلمع بينهما يف  هووضح

هو منتقد بأن إثبا�ا على اخلصم متعذر ألنه قد يقول عقلي )٥( سلك واحد متالئم
ورد  )٦(اليتلقى بالقبول ، وعليه يكون حجة للناظر ألنه اليكابر نفسه دون املناظر 

بأن املالءمة التعترب لإللزام على اخلصم بل لصحة العمل ( هذا االعرتاض ىالبخاري عل
 اعرتضو   )٧(  )يف حق نفسه ، والذي يناظر نفسه اليكابر  نفسه فيما يقتضيه عقله

                                                           

) ،البحر  ٧٨/  ٤لبيضاوي ()، املنهاج مع �اية السول ،ا٢٨٢/ ٢احملصول ،الرازي ،(انظر :) (١

 )٢٠٦/ ٥احمليط ،الزركشي(

 الكوارين اللوامع ، الدرر)، ٥/٢٠٦، البحر احمليط ، الرزكشي ،( )٢/٢٨٢(،، الرازي )احملصول (٢

  . للدبوسي نسبتهالتعريف دون  ذكر الرازي والسبكي  )٣/٢٨٤(

ب مع بيان املختصر ، احلاج ) وانظر خمتصر ابن٣/١٨١) التقرير والتحبري ، ابن أمري احلاج ،((٣

تشنيف املسامع ، الزركشي ،  )٣٦٤) إرشاد الفحول ، للشوكاين (٣/١١١(ابن احلاجب 

)٢/٨٥( 

وعلق ابن  اهلمام واملنقول عن أيب زيد غري ماذكر ، التقرير  )٣٠٨) تقومي األدلة ، الدبوسي ، ((٤

 )٣/٢٠٣والتحبري (

  )٥/٢٨٢) احملصول ، ((٥

 )٥/٢٠٦) ،البحر احمليط ، الزركشي ، (٣٨٨/  ٣مدي  ،( ) اإلحكام ، اآل (٦

 )٢٦٧نرباس العقول ، عيسى منون ( )٣/٣٥٣) كشف األسرار ، عبدالعزيز البخاري ، ((٧



       
  
 

 

 
 

٧٦١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

القتل العمد العدوان مناسب بأن  ، ف املنسوب للدبوسي على التعري أيضا  البيضاوي
أنه وصف مالئم  ،لصادر من اجلاين القتل ا واليصدق علىملشروعية القصاص ، 

ألفعال العقالء عادة وال وصف جالب للنفع أو دافع للضرر ، بل اجلالب أو الدافع 
ورد املطيعي على اعرتاض )١( إمنا هو املشروعية ، وكذلك الردة واإلسكار والسرقة ،

فعال اإلسنوي بأنه ليس القتل هو اجلالب للنفع أو الدافع للضر، وليس هو املالئم أل
                                                                                 )٢(العقالء فهو وصف مناسب يرتتب عليه حفظ النفوس وردع للقاتل

املذكور عند الغزايل يف تعريف املناسب ، ليس مصطلحا منضبطا بل هي شروحات  - 
:  - ويقصد الوصف املناسب–ب اسِ كالم منبفقال التعليل  ونقوالت مستخلصة :

ن العقل وعلق بأ )٣( )استدعاء هذا املعىن من وجه املصلحة هذا احلكم ،واقتضاؤه له(
 ( قال : ،ويف موضع آخر، فبقاؤه مقصود وتفويته مفسدة ،مالك أمور الدين والدنيا 

وقال  )٤( )إن املناسبة ترجع إىل رعاية أمر مقصود ، واملقصود ينقسم إىل ديين ودنيوي
املعاين املناسبة :ماتشري إىل وجوه املصاحل وأمارا�ا ، ويف (قبلها يف شرح املناسبة :  أيضا

 ،)ىل جلب منفعة أودفع مضرةصلحة نوع إمجال ، واملصلحة ترجع إاطالق لفظ امل
رعاية مقصود  عنوما انفك مجيع أنواع املناسبات  ترجع إىل رعاية املقاصد (: وقال

وكالم الغزايل أقرب  )٥( )أشار إىل رعاية أمر مقصود فهو مناسب وما فليس مناسبا ،
   .لب املصاحل جب ، ولكنه أطّر املناسب  وأبعد عن احلد للشرح والتمثيل 

وشرحه بأن  )مايفضي إىل مايوافق اإلنسان حتصيال وإبقاءً (الرازي :  تعريف  - 
اء الشيء بدفع مضرته ، التحصيل مبعىن جلب املنفعة واإلبقاء دفع املضرة ألن بق

واملنفعة هي اللذة أو ماكان طريقاً إليها، واملضرة عبارة عن األمل أو ماكان طريقا إليها ، 
نايف ) وهو(إداللذة تعريف ماقيل يف ونقل الرازي 

ُ
  )٦(راك املالئم ) واألمل ( إدراك امل

ويدرك  ،نفسه ما من أظهر ماجيده احلي منأل�باللذة واألمل  تحديدعلى ال اعرتض و 

                                                           

 )٧٩/ ٤ ()�اية السول ، اإلسنوي ، (١

 )مع �اية السول٤/٧٤صول ، املطيعي ، (و ) سلم ال(٢

  ثناء بيان مناسبة وصف اإلسكار علة لتحرمي اخلمر.وقد ذكره أ)١٤٦()شفاء الغليل ،الغزايل ،  (٣

  )١٥٩) شفاء الغليل ، الغزايل ، ((٤

 )١٥٩) شفاء الغليل ، الغزايل ، ((٥

  )٢/٢٨٢) احملصول ، الرازي ،( (٦



       
  
 

 

 
 

٧٦٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

بالضرورة التفرقة بني كل واحد منهما ، وبينهما وبني غريمها وماكان كذلك يتعذر 
   يفه مبا هو أظهر.تعر 

موم مذهبه فيها بأنه خمالف ملذهب وانتقد األصفهاين تعريف املناسبة عند الرازي ، وع
القول  منه فالتعليل بالوصف املناسب يلزم )١(يف عدم صحة التعليل باحلكمة  األشاعرة

البناين بعدم تعلق املناسبة مبسألة التعليل ، ألن املراد    أوضحبتعليل أحكام اهللا تعاىل ،و 
 )٢( من غري أن تكون علة فيها  أفعال اهللا تعاىل اليت اشتملت عليهاهو مصاحل العباد 

ديثه عن حجة املناسبة كما حيف وعموما خمالفة الرازي ملذهبه حقيقة واقعة ، خصوصا 
  سيأيت .

:(أن يكون إثبات احلكم عرفهاف للوصف املناسب، ابن قدامة وقريب من الرازي تعريف
والرابط  )٤( هو ماتتوقع املصلحة عقيبه لرابط عقلي )وعند الطويف ( )٣(عقيبه مصلحة) 

مثل إلخراج الوصف  الطردي الذي يقارن احلكم دون مناسبة بينهما  العقلي قيد
البياض ، فاليعقل توقع املصلحة بربط احلكم مبثل هذه الطول والقصر والسواد و 

  )٦(العقل السليم كونه مناسبا  هوالرابط العقلي هو مايدرك )٥(األوصاف 

هو ماجيلب  لإلنسان نفعًا أو يدفع (:وقالوقريبا منه وتبع البيضاوي الرازي يف تعريفه 
ا أوصافًا مناسبة وهو أنه جعل املقاصد أنفسهالتعريف باإلسنوي  انتقد، و )عنه ضررًا 

ألن مشروعية القصاص مثالً  جالبة أو دافعة ، وليست هي الوصف ، عنده فاسد
ال املشروعية ألنه  هو العلة القتل  املناسب من أقسام العلل فيكون املناسب ، ألن
الوصف  تعود على ن يف تعريف البيضاوي كلمة (ما) وهيإ: والرد  )٧( معلولة ال علة

 هي الوصف املناسب (النفع نفسه ) وليست املقاصد جيلب النفع الذي  املناسب
                                                           

  )٦/٣٣٢) الكاشف ، األصفهاين ،((١

 ) ٢/٤٢٤) حاشية البناين ، ((٢

 )٢/٧٥٦) روضة الناظر ، ابن قدامة ،((٣

) بدون ٢٠٣وانظر خمتصر التحرير ، ابن النجار ()٢/٨٥٩ة الناظر شرح الشثري () خمتصر روض(٤

 زيادة رابط عقلي. 

  )١/٦٧٨فقه اإلسالمي ، وهبة الزحيلي ،(ل) أصول ا(٥

  )٧/٣٣٧٠) التحبري شرح التحرير، املرداوي ((٦

الدين ) ، الدرر اللوامع شرح مجع اجلوامع ، شهاب ٨٠-٤/٧٩) �اية السول ، اإلسنوي ،((٧

 ) ٣/٢٧٥الكوراين،(



       
  
 

 

 
 

٧٦٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

فكنه  ،هو عدم حتديد املقصود ب(ما)الذي أراه نقدا مناسبا لتعريف البيضاوي ، ،و 
  الذي جيلب النفع مازالت جمهولة .الوصف 

أن التعريف الثاين  الكوراين أنه الفرق بني تعريف الدبوسي والبيضاوي ،وويرى  
 أو يدفع ضرراً) يعود للتعريف األول ( وصف مالئم ألفعال العقالء (ماجيلب نفعاً 

   )١(. ) ألن العقالء الخيتارون إال ما فيه حتصيل مصلحة أو دفع مفسدةعادة

صف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب احلكم على وفقه و ()٢(  عرف اآلمدي املناسب:-٣
ذلك احلكم نفيًا أو حصول مايصلح أن يكون مقصودًا من شرع احلكم وسواء كان 

وهو خطوة أكثر  ،)وسواء كان ذلك املقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، إثباتًا 
 حلاجبه ابن اوتبع،دقة وحتديدا لتعريف الوصف املناسب ألنه تعريف لذاته ومآله معا 

حيصل عقًال من ترتب احلكم بط ض(املناسب هو وصف ظاهر من:)٣(يف التعريف فقال 
جهت ، وقد وُ ) يكون مقصودًا من حصول مصلحة أو دفع مفسدةمايصلح أن  عليه

                                                                                للتعريف اعرتاضات منها :

املناسب قد يكون ظاهرا منضبطا وقد ف ،بأنه غري شامل لنوعي الوصف  اعرتض عليه- 
ة صحالرد : أنه اعرتاض مردود ألن و  ،)٤(ليهما اليكون ، بدليل صحة انقسامه إ

وهي اخلفية بل نعلل مبظنتها انقسام العلة إىل منضبطة وخفية ، اليعين  جواز التعليل ب
  )٥( .تربة وليس الوصف اخلفياملع

هو خارج عنها  ضعيف ألنه اعترب يف ماهية املناسبة مااعرتض أيضا بأن التعريف - 
وهو خارج عن ماهية  املناسبة بدليل أنه يقال : املناسبة   ، وهو اقرتان احلكم للوصف

  )٦(املاهية ملا صح أن يكون دليًال  مع االقرتان دليل العلية ولو كان االقرتان داخًال يف

                                                           

 )٣/٢٧٥( الكوراين وامع شرح مجع اجلوامع ،ل) الدرر ال(١

  )٣٦٤، إرشاد الفحول ، الشوكاين ،( )٣/٣٨٩اإلحكام ، اآلمدي ، ((٢)

وقريب منه تعريف ابن جنيم يف فتح الغفار  )٣/١١٠) بيان خمتصر ابن احلاجب ، األصفهاين ،((٣

)٣٧١( 

 يشمل حقيقة ،وهو ) وقد وجه اإلسنوي النقد البن احلاجب٤/٧٨،() �اية السول،اإلسنوي (٤

 اآلمدي وابن احلاجب  

 )٤/٧٨) سلم الوصول ، املطيعي ، ((٥

 )٣٦٥إرشاد الفحول ، الشوكاين ( )٥/٢٠٧) البحر احمليط ، الزركشي ، ((٦



       
  
 

 

 
 

٧٦٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

غري خارج عن اللغة العربية ملا بينه وبني احلكم من التعلق واالرتباط ، وكل  : بأنهوالرد 
نه ميكن إثبات لغة أن يقال إنه  مناسب له، كما أصح ماله تعلٌق بغريه وارتباط فإنه ي

   )١(. مثل ذلك يف مقام النظر على اخلصم

والوصفية غري  ، التعريف غري جامع ألن التعليل بالظاهرة املنضبطة جائز واعرتض بأن- 
أنه الميتنع أن تكون الوصفية متحققة يف صورة  الرد :و ،  )٢(  متحققة فيها مع املناسبة

، مثل اإلسكار فهو ظاهر منضبط ، وهو وصف مناسب  ظاهرة املنضبطةالعلة ال
         لتحرمي اخلمر .

ابقة ، حيث اختص الس يعترب تعريف اآلمدي هو األرجح من التعريفاتالراجح:      
ملوضع املصلحة فهي ليست يف ذات الوصف ه وفيه بيان ذات الوصف املناسببتعريف 

  بل يف ارتباط احلكم  �ا .

  : ح التعريف المختارشر 

، وهو جنس يف التعريف يشمل  هغري الوصف هو املعىن القائم ب : كلمة وصف - 
   )٣( سائر األوصاف 

أو  أو حاالً  نعتاً  أكان سواء صفكل مايطلق عليه و :تشمل  والوصف عند األصوليني
  )٤(أو مفعوًال ألجله أو مقروناً بواو املعية  مضافاً أو مضافاً إليه

 )٥( (املضطرب)طعن الوصف اخلفي وغري املنضب�ا احرتز  ومنضبط،هر كلمة ظا- 
 وأدراكه باحلواس اخلمسة ، واملنضبط مااليتغري  باحلال والظاهر وهو الذي ميكن إ

  )٦( أو األشخاص الزمان

                                                           

 )٣/٣٨٩) اإلحكام ، اآلمدي ،((١

نقله الزركشي عن )٣٦٥فحول ، الشوكاين (،إرشاد ال) ٥/٢٠٧يط ، الزركشي  ،() البحر احمل(٢

 اهلندي وعلى تعريف ابن احلاجب فقط ويصلح لكليهما

، الوصف املناسب ، الشنقيطي ) ١١٢/  ٣تصر ابن احلاجب ، األصفهاين ،(بيان  خم) (٣

  ) رسالة دكتوراه١٧٦(

  )٢/٨٥٤) شرح خمتصر روضة الناظر ، الشثري ((٤

  )٢٦٩نرباس العقول ، عيسى منون ( )٣/١١٢هاين ،() بيان خمتصر ابن احلاجب، األصف(٥

 )٢٠٥) ،الوجيز يف أصول الفقه ، عبدالكرمي زيدان ، (٢٦٩نرباس العقول ، عيسى منون () (٦



       
  
 

 

 
 

٧٦٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

، أما الطردي ...قيد خرج به الوصف الطردي والوصف الشبهي ترتيب احلكم عليه- 
ن ترتيب احلكم عليه حتقق اليلزم م ألنه ه والشبهيفإلمجاع العلماء على إلغائ

  )١(املصلحة

و سببها، واملفسدة األمل أو ، فاملصلحة اللذة أ  جلب املصلحة ودرء املفسدة- 
  وهو املقصود من شرع احلكم واختيار الوصف علة له .، )٢(سببه

   : صطالحاامسلك المناسبة 

الوصف  اسبة اكتفاء منهم بتعريفمل يهتم كثري من األصوليني بتعريف مسلك املن
جدت للمسلك تعريفا عند بعضهم ، وهي غري أين و   املناسب ولقرب املعىن بينهما ،

  :  عريفات متقاربة يف معناها ، ومنهات

تعيني العلة مبجرد إبداء املناسبة من ذاته ، البنص وال غريه ،   ابن احلاجب :( 
تعريف  هوقريب من )٣( )وان يف القصاصكاإلسكار يف التحرمي ،  والقتل العمد العد

ومثاله  ) ان والسالمة عن القوادحالسبكي (هو تعيني العلة بإبداء مناسبٍة مع االقرت 
عند ابن قدامة و   وزاد عليه باشرتاط سالمة العلة من كل قادح مبطل هلا )٤( اإلسكار

 عند ابن مفلحو  ، )٥()أن يكون الوصف املقرون باحلكم مناسبا : ( مسلك املناسبة هو
واملستفاد من  )٦()  البنص وغريه (تعيني العلة مبجرد إبداء املناسبة من ذات الوصف

التعريفات السابقة ، أن مسلك املناسبة هو طريق اجتهادي النصي ، قائم على  
كعلة ،، واليت حيكم العقل بوجودها املناسبة احملققة ملقصد الشارع  استنباط العلة 

حلكم التحرمي ، يرتتب عليه حفظ  اخلمر ،فهي وصف مناسب  يف حترمياإلسكار 
ويرتتب عليه حفظ القتل العمد وصف مناسب لوجوب القصاص ، كذا العقل ،و 

  سلك املناسبة .مباستنباط  هواملصلحة  قق الذي حي الوصفالنفس ، فاستخراج 

                                                           

 )١٧٧) الوصف املناسب ، الشنقيطي ((١

 )٢٧٢/ ٢) البدر الطالع شرح مجع اجلوامع ، الشربيين اخلطيب ، ((٢

ونفسه عند البحر احمليط ، الزركشي ،  )٣/١١٠) بيان  خمتصر ابن احلاجب ، ((٣

 )٤/١٥٣)ونفسه عندابن النجار ، الكوكب املنري (٥/٢٠٦(

 )٣٦٤ونفسه عند الشوكاين ، إرشاد الفحول ،( )٩١) مجع اجلوامع ،السبكي ، ((٤

 )٢/٧٥٦) روضة الناظر ، ابن قدامة ((٥

 )٧/٣٣٦٨، املرداوي ( ، التحبري شرح التحرير )٣/١٢٧٩) أصول الفقه ، ابن مفلح ((٦



       
  
 

 

 
 

٧٦٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  لمناسبةللمناسب وا : األلفاظ ذات الصلة المطلب الثاني

    :، هي  مسلكا املناسب وصفا واملناسبة ظ اليت تطلق على من األلفا       

هو الذي ، ذكره الغزايل من األلفاظ املستخدمة للداللة على املناسبة ، واملؤثر املؤثر - 
  )١(دل النص أو اإلمجاع على كونه علة للحكم  يف حمل النص أو يف غري حمل النص 

أحد أقسام الوصف املناسب وستضح الحقا يف مبحث التقسيمات أن املؤثر هو 
ق بينه وبني يفرّ ل مع ألفاظ ذات الصلة  الغزايل إليه أشار و  حبسب اعتبار الشارع هلا ،

ه ، ويفرتق يك ملعاناملناسب واملالئم �دف الرد على من كرر اللفظ وأطلقه دون در 
ثري أن يظهر تأ، فيشرتط  املؤثر عن املناسب عنده بأن املؤثر يرجع للنص أو اإلمجاع

  غري حمل النزاع . يف حمل آخرعني احلكم يف عني املعىن 

من واإلخالة لغة :،واملخيل هو العلة  تطلق على املسلك نفسه ال العلة  و اإلخالة، - 
وقيل )٣(مسلك املناسبة وأطلقها ابن احلاجب على نفس معىن )٢(أخال أي اشتبه والتبس

خالة يرجع حاصلها إىل الوقوع يف النفس وقيل اإل)٤(يظن أنه علة أو  ألن �ا ُخيال احلكم
  )٥( إليه وقبول القلب له وطمأنينة النفس

واإلخالة أن يكون األصل مشتمًال على وصف مناسب للحكم ، فيحكم بوجود تلك 
هو علة احلكم ، كاإلسكار للتحرمي ، ومسيت إخالة ألنه  أن ذلك الوصفو  املناسبة

  )٦(بالنظر إليه خيال أنه علة 

                                                           

 )١٤٥) شفاء الغليل ، الغزايل ،( (١

 )٥٠٢الصحاح ، اجلوهري () (٢

) وكذا الدرر اللوامع ٣/١١٠) خمتصر ابن احلاجب مع شرح األصفهاين ، ابن احلاجب ((٣

) ، خمتصر التحرير ، ٣٣٦٧/ ٧وانظر التحبري شرح التحرير ، املرداوي ()٣/٢٨٣،الكوراين ،(

 )٢٠٣ابن النجار (

، البدر الطالع ، )٣/٢٨٣) ، الدرر اللوامع ، الكوراين ،(٥/٢٠٦) البحر احمليط ، الزركشي ، ((٤

 )٢٦٩/ ٢الشربيين (

) ،إرشاد الفحول ، الشوكاين ٩٢)، مجع اجلوامع ، السبكي (١٤٢) شفاء الغليل ، الغزايل ، ((٥

)،٣٦٤(  

 )٧/٣٣٦٨) التحبري شرح التحرير ، املرداوي ((٦



       
  
 

 

 
 

٧٦٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

غزايل أنه اليقصد باملناسب، معاين الظن والتخيل بل هو معىن معقول ظاهر يف ويرى ال
 اواإلخالة يكثر ذكرها يف كتب احلنفية ويقصد �ا املناسبة وأ�ا التكفي وحده.العقل 

   )١(دون املالءمة 

: فيه  ، حيث قال اجلويينوهو كما بدا يل مرده ملعىن االستدالل عند  )٢( االستدالل- 
فيما يقتضيه الفكر العقلي ، من غري وجدان أصل له ، عٌر باحلكم مناسبٌ معىن مش(

والوصف  يف املصاحل  املرسلة وهو فصل )٣(متفق عليه ، والتعليل املنصوب جار عليه ) 
لو فسرنا لكن و  بنوع من أنواع املناسبة وهو املناسب املرسل . وهو مرتبطاملرسل .

املسلك ، ألن استخراج العلة  لفظ قريب من، فال)٤( االستدالل مبعىن طلب الدليل
العلة  ، ألن مسالك العلة إما نصية أو  أن املسلك دليليعين املناسبة  مبسلك

وهو إحلاق فرع بأصل  )٥(قد يفسر االستدالل مبعىن القياس الشرعي أو ،  اجتهادية، 
  . لعلة ، فهذا الخيفى ارتباطه باملسلك

لك املناسبة وليس مصطلحا مرادفا له ، بل مآل نتيجة ملس وهو)٦(  رعاية المقاصد- 
  .ودرء مفسدة  استخراج الوصف املناسب ، رعاية مقاصد الشارع من حتقيق مصلحة

، مبسالك العلة املختلفة ، ومنها مسلك املناسبة هو استخراج للعلة ، تخريج المناط - 
   )٧(هي مناط احلكم والعلة 

                                                           

التقرير والتحبري ، ابن اهلمام ، منت التحرير مع ) ، ٣٠٨ األدلة ، الدبوسي ، () تقومي(١

)٣/٢٠٣(  

) تذكره املراجع دون ٢٦٩/ ٢، البدر الطالع ، الشربيين ( )٥/٢٠٦البحر احمليط ، الزركشي ( )(٢

 شرح ملعناه

 )٢/٧٢١) الربهان ، اجلويين ،((٣

  رد لالستدالل عند األصولني أربعة معان) وقد أو  ١٥٠) نظرية التقعيد ، الروكي ، ((٤

 ) املرجع السابق(٥

) ، الدرر اللوامع ، ٥/٢٠٦البحر احمليط ، الزركشي () ،٤/٤٠٤اإلحكام ،اآلمدي () (٦

 )٣/٢٨٣الكوراين(

مع  ختصرامل)، ٥/٢٠٦)، البحر احمليط ،الزركشي ( ٤/١٥٢) الكوكب املنري ، ابن النجار ، ((٧

)، الدرر اللوامع شرح مجع اجلوامع ، الكوراين ٣/١١٠حلاجب،( صفهاين ، ابن اشرح األ

 ) ٢٠٣خمتصر التحرير ، ابن النجار ( )٣/٢٨٣،(



       
  
 

 

 
 

٧٦٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

�ا يف حكم العبارات إ(:وقال الغزايل  ،وقد ذكرها  والمخيل ذنالمؤْ و المشعر - 
علة فالوصف الثابت باملناسبة  يشعر باحلكم ويؤذن بكونه  )١(املتكررة عن املناسب ) 

  )٢(صاحلة لرتتيب احلكم عليه 

،وهو لفظ قريب من الوصف املناسب ألنه حيقق املصلحة وجيلبها فهو )٣( المصلحة - 
  ومنفعة . مصلحة

واآلمدي يصنف  احلكمة على أ�ا من لوازم  بالوصف وهو لفظ مرتبط الحكمة  - 
   )٤(:الوصف الضابط هلا ، ويقسم هذه العالقة إىل  ثالثة  أنواع

ر لدفع املشقة أن تكون احلكمة ناشئة عن الوصف ، كما شرع الرخص للمساف - 
  الناشئة من السفر .

، للحكمة أن ال تكون احلكمة ناشئة عن الوصف ، ولكن الوصف  دال على احلاجة- 
مثاهلا احلكم بصحة البيع ألنه يفضي إىل االنتفاع بالعوض ، فاالنتفاع الزم لصحة 

جيابه  وقبوله دّل على احلاجة إىل االنتفاع عن البيع ، والبيع بإ وليس ناشئاً   البيع  ظاهراً 
  بالعوض.

، أن التكون احلكمة ناشئة عن الوصف واليكون الوصف  داًال على احلاجة إليها   - 
ومثاهلا ملك النصاب يناسب إجياب الزكاة من حيث أنه نعمة ، والنعمة تناسب 

  { لَئن شكَرتُم الشكر إلفضاء الشكر إىل زيادة النعمة ، كما قال تعاىل 

{ نَّكُمففيها إظهار النعمة ،  ، ،وعليه الزكاة صاحلة أن تكون شكراً  ]٧[إبراهيم:ألَزِيد
عمة ) مالزم لرتتيب اجياب الزكاة على ملك النصاب ، والخيفى أن مقصود (زيادة الن

يدل  ،كما أن ملك النصاب النعمة ليست ناشئة عن ملك النصاب ولكن زيادة ال
   ىل زيادة النعمة .على احلاجة إ

                                                           

  )١٤٤ () شفاء الغليل ، الغزايل ،(١

 )٥٢) املناسبة وتطبيقا�ا املعاصرة ، نور الدين اخلادمي ، ((٢

 )٢/٢٦٩، الشربيين ،() ، البدر الطالع٥/٢٠٦) البحر احمليط ، الزركشي ((٣

) وانظر روضة الناظر ، ابن قدامة ٤٠٥-٣/٤٠٤) اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي ، ((٤

)٢/٧٥٦( 



       
  
 

 

 
 

٧٦٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

نوع االرتباط والعالقة املذكورة يف فاحلكمة هي املقصد هنا من ربط الوصف باحلكم ، 
غري  ةعنها ، أو الزم ةمتولد ر التايل : هل هيأشبه بالتصو بني احلكمة والوصف 

  .من غريها  ةمتولد ا، أو أ� ةمتولد

  المناسبة  شرطا ومسلكا المطلب الثالث : المناسب و

هم يف حبث مسألة املناسبة ، هل خصصت هذا البحث لعرض مناهج األصوليني وطرق
أن إىل  )١(ناصريأشار بعض املعو  ذكرو�ا ضمن شروط العلة أو ضمن مسالك العلة ؟ي

 :تعريف العلة ،شروط العلةواضع عدة من مباحث القياس منها مب املناسبة ترتبط
،  الطرد والدوران والسرب والتقسيم والشبه مثلمسالك العلة،  و،)٢( املستنبطة واإلميائية

  .  ويف االعرتاضات على القياس

أهم  منو مع املسالك مواطن ذكرها يف الشروط أ استقراء يهمين يف هذا املبحث وما
  تبني يل بعض املالحظات املوجزة التالية :التتبع خالل  ومن، املؤلفات 

، أثناء  ال تصرحياً  تلميحاً وأشار إليها ، يف املناسبة أبو احلسني البصري ل مل يفصّ  - 
يف عرض الشروط أشار ، و تنبطة ، ولكنه مل يقسم أنواعها حديثه عن طرق العلة املس

وصرح بأن املؤثر  ،يف قبيل احلكم ونوعه يف األصول كون الوصف مؤثراإىل شرط أن ي
  )٣(هو املناسب دون التعرض لباقي أنواع املناسبة 

ومما صوره ،ياس و تح حديثه بأنواع النظر الشرعي وهي مراتب القتفاجلويين فقد اسأما - 
ومنها  ق ،يستفاد من كالمه أن األقيسة أنواع منها على املنصوص وهو اجللي واملواف

                                                           

أثر اشرتاط املناسبة يف العلة وعدمه من مسائل القياس، عبداهللا آل مغرية (حبث جملة :انظر )(١

-٩٣/ ٣( وانظر بيان املختصر ، األصفهاين العلوم الشرعية ،جامعةاإلمام حممد بن سعود )

١٠٨( 

) تعرض اآلمدي ملسألة اشرتاط املناسبة يف العلة املومئ إليها وخالف العلماء وأدلتهم ، فنفاها (٢

الغزايل ومن تبعه ، ورجح اشرتاطها اآلمدي وابن احلاجب استدالال بالشرع والعرف والعقل 

) ٣/٣٧٧(انظر اإلحكام ، ،على رعاية الشارع للمصلحة وامتناع خلو األحكام من احلكم

  )٢٠١) وخمتصر التحرير، ابن النجار(٣/١٠٢خمتصر ابن احلاجب مع البيان ، ابن احلاجب (

 

 )  ٢٥٧/ ٢املعتمد ، أبو احلسني البصري ، (انظر :) (٣



       
  
 

 

 
 

٧٧٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

مناسب ومساه قياس ومنها القائم على استنباط معىن خميل  ، صلقياس يف معىن األ
(وهو املصلحة املرسلة )، جيد أصال متفق عليه  ، ومنها االستدالل وهو أن اللةالع

وتعرض أيضا يف مسالك العلة  إىل  ،األشباه له وهو الشبه إىل  ومنها رد الشيء
وأن اإلخالة التكفي وحدها بل إذا ثبتت والحت املناسبة  موجزاً اإلخالة واملناسبة 

وأفاد اجلويين واندفعت املبطالت التحق ذلك مبسلك نظر الصحابة والدليل إمجاعهم،
مع سالمته ، لحكم لإثبات علة األصل بتقدير إخالته ومناسبته  احملققني يعتمدون بأن

 واجلريان ، والنيفه باالطراد يف تصاعنه اسحاق عرب  وأن أبا عن العوارض واملبطالت
ويين اهتم مبسلك النص والسرب والتقسيم والطرد ويلحظ أن اجل املردود ، يعين الطرد
واهتم كثريا بأنواع األقيسة ومراتبها يف التقدمي نها شرط اإلخالة والشبه، وضمّ والعكس 
مناسبة للواحد فقط م يستقإىل  يف باب(تقاسيم العلل واألصول )   أشار، و والتأخري 

فكان حديثه عن املناسبة مبثوثا يف عدة مواضع  )١( إىل الضروري واحلاجي والتحسيين
                                                                                            ومل ينتظمه مبحثا .

 لبيضاوي وابن احلاجب وا ل الغزايل والرازي واآلمديمثذكر عامة الشافعية  - 
وابن مفلح ابن قدامة والطويف ومن تبعهم من احلنابلة مثل  واألصفهاينوالسبكي 
                                                                        )٢(سالك وطرق االستدالل على العلة املناسبة ضمن املوغريهم،  وابن النجار واملرداوي 

التعليل مسالك د الزركشي وتبعه الشوكاين يف مبحثني األول :عن  وُعرضت املناسبة-  - 
   )٣( فيها.الثاين :يف باب العلة حيث ذكر أقسام الوصف ، 

  مل تعرضفقد اختلف منهج املتقدمني عن املتأخرين ، فعند املتقدمني احلنفية أما - 
القياس يل دل،و  أثناء احلديث عن ركن القياس املناسبة ضمن الشروط وال املسالك وإمنا

ه ودفع هوحكم هوركن هشرط و،غة ومعىن ل هتفسري  عند املتقدمني يعرض كالتايل :
هو املالءمة ؛، والصالح  )اوعدالته اصالحه(أمران  علة  اوأدلة كو�هو العلة ،والركن 

                                                           

 )١٧٨وتبعه السمعاين  ، قواطع األدلة ( )٦٠٢-٥١٦/ ٢الربهان ، اجلويين ، (انظر :) (١

) ، ٢/٢٨١)، احملصول ، الرازي ،(٢/٣٠٦( ، الغزايلى) ، املستصف١٤٥شفاء الغليل(انظر :) (٢

)، مجع اجلوامع ، السبكي ٤/٧٦)، �اية السول ، اإلسنوي (٣/٣٨٩اإلحكام ، اآلمدي(

) ، روضة ٣/٨٧) خمتصر ابن احلاجب مع شرحه البيان ، ابن احلاجب ، األصفهاين (٢/٨٣(

أصول الفقه ، ابن مفلح  )٢/٨٥٩) ، خمتصر الروضة ، الطويف (٢/٧٥٥الناظر ، ابن قدامة (

  )٢٠٤تصر التحرير ، ابن النجار ()خم٧/٣٣٧٠) التحبري ، املرداوي (٣/١٢٧٩(

 )٣٦٤، إرشاد الفحول () ٢٠٦/ ٥(البحر احمليط ، الزركشي ، انظر : ) (٣



       
  
 

 

 
 

٧٧١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

فالوصف يف اعتبار وأنه اليصري الوصف حجة مبجرد االطراد ،  ،هي التأثري؛والعدالة 
عقل  ه منشروطالعلة وشروطها والشاهد و رن بني ايقفمبنزلة الشاهد .الصالح والعدالة 
التأثري يف الوصف  واشرتاط احلنفية )١( أمهية معقولية املعىن  خل وبه تظهربلوغ حرية ....ا

ويوضح البخاري أمهية  )٢(من باب الرد على الشافعية باالكتفاء بالوصف املخيل 
قبل مامل يقم الدليل  على أن الوصف مالئم ، وإذا ي التعليل ال  والتأثري بأن املالءمة

كم وإن عمل به صار مالئما مل جيب العمل به إال بالعدالة وذلك بكونه مؤثرا يف  احل
،فأما قبل املالئمة فال يصح به كالشاهد إذا شهد مل يقبل حىت يأيت  قبل التأثري  صح

وإذا جاء بلفظ بل ذلك ،أخرى واليصح العمل به قبلفظ أشهد أو مبا مياثله ،بلغة 
صح ونفذ إذا كان مستورا بال أشهد مل جيب العمل به حىت يعدل وإن عمل به 

  )٣(خالف

 ضمن مسالك العلة كما فعل ابن اهلمام يف التحرير املناسبة متأخرو احلنفية ذكروقد 
تذكر  تنباعتبار الشارع هلا وأحيانا كا واقتصر اهتمامهم على تقسيم العلة ، وغريه 

   )٤(من مبحث أقسام العلة ض

 كوصف تعترب   معىن عام اليقتصر عرضها على باب دون باب ، فهيواحلق أن املناسبة 
شرط يف عملية السرب هي عن العلل الشبهية والطردية ، و  تتميز بهو شرط يف العلة 

 بهالعلة املستنبطة مسالك العلة االجتهادية، و وهي كمسلك تعترب من  ،لتقسيم او 
شامل ملا هو منصوص عام و  الوصف املناسب علما أن ًا مناسبًا ،تسمى وصف
  وذكرها ضمن املسالك هو املنهج الغالب عند األصوليني . ومستنبط ،

                                                           

)، الوايف يف ٣/٣٥٢) كشف األسرار، البخاري (٢/١٧٤) أصول السرخسي ، السرخسي ، ((١

 )٣/١٣٦٢ناقي (أصول الفقه ، السغ

 )٣٧٣) فتح الغفار ، ابن جنيم ،((٢

 )٣٥٢/٣) كشف األسرار، البخاري ( (٣

فتح )، ٤١٣التنقيح ، صدرالشريعة ، ()، ٣/١٨١التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ،( انظر :) (٤

  ) ١٦٣شرح خمتصر املنار، ابن قطلوبغا،( ١٦٣انظر ، )٣٦٤الغفار ، ابن جنيم ،(

 



       
  
 

 

 
 

٧٧٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

 المبحث الثاني : أقسام المناسب

ويتضمن املبحث تقسيمات الوصف املناسب واليت تعددت بشكل واسع وتداخلت 
واملثال ، وسأحاول يف هذا املبحث ضبط عند األصوليني ، واختلفت أحيانا يف االسم 

يف  التقسيم من خالل أهم املراجع األصولية فيها وحتديد حمل اخلالف بينها والفرق 
  والرتجيح بينها .معناها ورُتبها ، 

ملتكلمني من الشافعية ومن سار على عند ارت هذه التقسيمات يف أغلبها كِ د ذُ وق
يف غالبا تُذكر  التقسيمات كانت  ونفية ، حظها عند متقدمي احل ومل تنل، طريقهم 

، أو للمسلك للوصف هو تقسيم  يصعب حقيقة الفصل بينماباب مسلك املناسبة ، و 
 املناسب ناشئة عن ارتباط الوصفمبقاصد الشارع البل كان أغلبها مرتبط 

  :املطالب التالية وبيان ذلك يف ،تهوأمهي املقصد درجة وأ،حتقق املقصد سواء يف،باحلكم

  املطلب األول : باعتبار  حصول املقصود من شرع احلكم يقيناً أو ظناً 

  املطلب الثاين : باعتبار درجة املقصود وأمهيته  

  املطلب الثالث : باعتبار الشارع له وعدم اعتباره  

   أو ظناً  المطلب األول : باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم  يقيناً 

ألنه يقسم األنواع  لناتج عن الوصف  املناسب ،بالقصد اوهو تقسيم متعلق    
  .املبين على ارتباط العلة باحلكم حبسب التيقن والظن  بتحقق باملقصد 

واضحة   األوىل ربعة، األ قسامأ مخسةإىل  الوصف حبسب هذا االعتباراآلمدي  قسم  
احلاجب  وتبعه ابن ، بدون تعداد مع األقسام األربعة ، واخلامس منها مذكور ومرقمة 

  ، وهي :واحلنابلة والشوكاين وابن النجار والسبكي والزركشي 

الثابت عتقاد اجلازم اال ، واليقني هو مايحصل المقصد من الحكم يقيناً - ألول ا
، فهو  )١( له ستقر يف القلب لثبوته من سبب متعنياملطابق للواقع ، أو العلم امل

من التعليل به يقينا قطعا ، ومثاله : الوصف الذي جيزم ا�تهد بتحقق مقصد الشارع 

                                                           

 )٨٢٤الكفوي (الكليات ، ) (١



       
  
 

 

 
 

٧٧٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

متناسبة مع حل البيع وشرعيته، ألن مصاحل  ،املصلحة املتحققة من البيع وهي امللك 
  )١(البيع ومقاصده متحققة يقينا بعد انعقاد العقد وفق اجلاري من معامالت الناس 

هي حفظ ، مثاله املصلحة املتحققة من شرع القصاص و  مايحقق المقصد ظناً –الثاين 
جيرتئ  ن القتل والينزجر عفالنفوس ، فيغلب على ظن املكلف أنه إذا قتل يقتل ، 

  )٢( ، وهي مصلحة ظنية وليست يقينية بدليل عدم انقطاع االعتداء على النفسعليه

ومثاله املصلحة املتحققة من   ،وظناً  مايحصل المقصد منه بالتساوي يقيناً  -الثالث
لعقل ، فإن الطباع متيل للشرب مع خوف احلد ، مع شرع حد اخلمر وهي حفظ ا

ذلك يقاوم كثرة املمتنعني كثرة املتقدمني،  إذ يتساوى  امليل حنو الشرب واإلحجام 
وقال اآلمدي عن هذا النوع  )٣( ، وأطلق ابن النجار على هذا النوع وصف الشك عنه

ويعلق  )٤(يب ) (قلما يتفق له يف الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقر 
–السعدي على هذا النوع : (إن جرت العادة على إن اإلقدام واإلحجام متساويان 

فإن ذلك كان ال ملشروعية احلد ، إمنا هو للتهاون والتسامح يف - على فرض سلمنا به
  )٥(، وإال فأصل التشريع زاجر) إقامته

ه يصعب ألن، يصلح يف ظين واملثال املذكور الوهذا النوع تقع فيه احلرية حقيقة أقول : 
ألن األحكام املذكورة حتقق مقاصد عامة و ، بني املصلحة واملفسدة احلكم بالتساوي

وجزئية فإن كانت اجلزئية ظنية ، فإن العامة قطعية بنص الشارع ، أما اجلزئية 
طبيعة اجلرمية واحلزم يف عقوبتها ، ويف مدى القدرة على  فمقاصدها قد ختفى حبسب

طبيعة اجلرمية قد تؤثر على تغليب أحد األمرين ، فجرمية القتل مثال الميكن و  إخفائها ،
 ردع ا�رمنيلالعقوبة عليها لتعلقها بآدمي آخر ، فتقرير حتقق املصلحة بفرض  إخفاؤها

                                                           

) ، خمتصر ابن احلاجب مع شرح األصفهاين ، ابن احلاجب ٣/٣٩١) اإلحكام ، اآلمدي ((١

  )٥/٢٠٨) ،البحر احمليط، الزركشي (٩٢) ، مجع اجلوامع ، السبكي ،(١١٧-٣/١١٥(

) خمتصر ٣٣٧٥/ ٧) التحبري شرح التحرير ، املرداوي (٣/١٢٨٠أصو الفقه ، ابن مفلح (

)، تسهيل الوصول ، ٤/١٥٦)الكوكب املنري ، ابن النجار (٢٠٤لنجار (التحرير ، ابن ا

 )٢٢٢احملالوي (

 ) املراجع السابقة (٢

  ) املراجع السابقة (٣

  )١٥٧/ ٤، الكوكب املنري ، ابن النجار( )٣/٣٩١) اإلحكام ، اآلمدي ، ((٤

 )٤١١) مباحث العلة ، عبداحلكيم السعدي ((٥



       
  
 

 

 
 

٧٧٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

تقع خفاؤه فال إيسهل واليت قد تقتصر على شار�ا ،و  ، بينما شرب اخلمر غالٌب 
  فيها كافيا ، واهللا أعلم .الردع  العقوبة دوما، وال يكون

، ومثاله مالم يحصل المقصد منه ، ويكون النفي أوضح من الحصول  –الرابع 
املصلحة املتحققة من نكاح اآليسة من احلمل ، وهي مصلحة التناسل ،  واآليسة اليت  
كان املقصود من النكاح منها  التوالد ، يكون املقصد ممكن معها  ، لكن األرجح 

هذا املثال علة ظاهرة متنع التوالد ، و ل ذات ويلحق باآليسة كأقول :، )١(  عدم التوالد
النكاح التوالد ، يصح بالنظر إىل مصلحة واحدة بعينها ، ولكن ليس املقصد دوما من 

من الطمأنينة واألنس والرعاية يف الكرب وصون العرض كثرية    تبعية بل هو يضم مقاصد
تكون األمثلة املذكورة حمصورة يف جانب فلوحيدة ، افمصلحة التناسل ليست  ، وغريها

مقصد حمدد بعينه، واألغلب يف معامالت  البشر أ�ا التقتصر على فائدة بعينها بل 
نه يصح التعليل بأ آلمديوعلق ا .تتنوع فيها املقاصد فيصُعب حقيقة ضبط مثال بعينه

وأنكر قوم التعليل ولني واالتفاق واقع على القسمني األباملناسب يف األقسام كلها ، 
،والراجح أنه يصح التعليل ألن احتمال  لكون املقصود غري ظاهربالقسمني األخريين 

أنه الفائدة من ،بأنكرهملن احملالوي  عللو  ،)٢(صول املقصود كاٍف لصحة التعليلح
ألن العربة إفضائه شرع حكم اليفضي إىل مقصوده، واملختار جواز التعليل به 

 )٣(ح التعليل به كان النوع يرتتب عليه مقاصد فيص  وع الوصف ، فإنللمقصود يف ن

أن عندي :واحلق )٤(التوهم وصف على هذا النوع ابن النجار  ابن اهلمام و طلقوأ
صحيح ، ألن التعليل بالوصف أو عدم حتققه التعليل بالوصف احملتمل لتحقيق املقصد 

يف  بل يبطل الوصف  ،  الوصف ء واحدة منها اليعين بطالنيشمل كل الصور واستثنا
أن صحة عقد النكاح  ، كمافاستحق الوصف العلية بعموم الصور الصورة الفاقدة له ، 

، وله  الذي أراده الشارع والتناسل  وهو املقصد األصلي، والقبول  جيابارتبطت باإل
  مقاصد تبعية معتربة عند الشارع .

                                                           

 ) املراجع السابقة نفسها  (١

) وانظرمجع اجلوامع ٣/١١٥بيان املختصر ، األصفهاين () ،٣/٣٩١اإلحكام ، اآلمدي ،() (٢

الشوكاين ،إرشاد الفحول ) ٣/١٨٥التقرير والتحبري ، ابن أمري احلاج () ٩٣،السبكي (

  اجلميع يرجح االعتبار، مع جهالة املنكرللحجية  )٣٦٥(

 )٢٢٣) تسهيل الوصول، احملالوي ( (٣

 )٣/١٨٥، التقرير والتحبري ( )٢٠٤تحرير ،() خمتصر ال(٤



       
  
 

 

 
 

٧٧٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

فاليصح التعليل به شرع احلكم ، من   مايقطع بعدم حصول المقصود منه –اخلامس 
ومثاله شرقي باملغربية ، ومثاله  حلوق نسب امل عند اآلمدي واليسمى وصفا مناسبا

والبيع والشراء يف ا�لس  ترباء جارية اشرتاها البائع يف ا�لس ملعرفة براءة الرحم،اسأيضا 
غري وارد ختيله وهو االسترباء من البائع  و وبراءة الرحم متيقنة يف جملس البيع األول،

حكم اليعقل معناه يف هذه الصورة بينما هو ظاهر يف غالب صور اجلنس ، واملقصود 
 )١(من شرع احلكم هو حكمته فلما انتفت قطعا فاليعلل �ا  خالفا أليب حنيفة .

أنه خالف يف مسألة زواج وعلل ابن اهلمام على خمالفة اإلمام أيب حنيفة دون صاحبيه 
، كأن يكون صاحب  شرقي ، حيث الميكن القطع بتعذر املالقاة بينهما املغربية بامل

والدليل على عدم جواز )٢(ومل ينظر للحكمة ، فنظر لظاهر العلة وهي العقدكرامة 
أن املعلوم من عادة الشرع رعاية احلكم املقصود ، فحيث يكون املقصود ؛التعليل به 

لشرع ، مثاله حلوق  يلزم خالف عادة امل جيز إضافة احلكم إليه كيال،فائتا بالكلية 
، واالسترباء يف شرى جارية يشرتيها البائع يف ا�لس، فقد علم أن فراغ نسب املشرقي

رداً وأقول : )٣(حصل باسترباء البائع  وهو املقصود ، ألن فراغ الرحم قدالرحم الحيصل 
في مثال ف، لتعليل حتقيقها للمقصد التصلح ل مالعلة اليت جيزم بعدإن على احلنفية  

، ويلحق به النكاح  اليكتفى بالعقد مع اجلزم بعدم إمكانية اللقاء رقي باملغربيةزواج املش
، ويبطل حكم النسب والذي يرتبط من العقيم فاليصلح العقد حينها لثبوت النسب 

ع انتفاء املوانمعه دها اليكفي بل يلزم تفاء املوانع . فتحقق العلة وحمع انالعقد بعلة 
يكون  أما يف مثال استرباء اجلارية فإن االسترباء قدعقم أو بعد مكان  وغريها ،و من 

التعليل حىت يتثبت ا�تهد ميكن إبطال  ،فالتعبديا وغري قاصر على علة براءة الرحم 
  معقولية العلة.  من

                                                           

خمتصرابن احلاجب ،  ) ٥/٢٠٨، ( والزركشيالبحر احمليط ،،)٣/٣٩٣،(اآلمدي اإلحكام ،) (١

اآلمدي  وابن وذكر ) ٩٢( ، السبكي  ،مجع اجلوامع  )٣/١١٦( ابن احلاجبمع الشرح ،

وانظر  ،س فاألنواع أربعة فقطاحلاجب والسبكي النوع اخلامس أثناء الشرح ومل يرقما له باخلام

 )٣/١٨٦) وانظر التقرير والتحبري ، ابن أمري  احلاج ،(٣٦٥إرشاد الفحول، الشوكاين (

  ). ٢٢٣)وانظر تسهيل الوصول، احملالوي ( ٣/١٨٦)التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ( (٢

  )١١٧/ ٣) بيان املختصر، األصفهاين ،( (٣



       
  
 

 

 
 

٧٧٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

ع مج يف السبكيعرضه و  هذا التقسيم ، واإلسنوي الغزايل والبيضاوي و  اجلويينمل يذكر و 
كانت إشارة الرازي هلذا التقسيم خمتصرة جدا  ،   و ،منفصال عن أقسام املناسبةاجلوامع 

  ، ومل يتعرض له احلنفية أيضا.فمنها اليقيين ومنها الظين دون التوضيح والتمثيل 

  

  المطلب الثاني : باعتبار درجة المقصود وأهميته

وبعض العلماء ،باملقصدصف و بالو كلها مرتبطة تقسيمات كثرية   تتفرع منه تقسيم هو و 
للوصف  وهو تقسيم، اهعن لعلة بل يذكره منفصالً تقسيمات امع  اليدرج هذا التقسيم

تنقسم إىل حقيقي  أوالً ف، واع املقاصد نمث التقسيم أل ،حبسب ماينتجه من مقصد
، وينقسم احلقيقي إىل دنيوي وأخروي ، مث ينقسم الدنيوي إىل ضروري  إقناعي و 

مسائل كثرية يف علم املقاصد الشرعية ،  ، وعلى هذا التقسيم تفرعت وحاجي وحتسين
  وأمثلتها وترتيبها .فهو أساس النظر يف أهم أنواع املقاصد 

                                     )١(: القسمة األولى : ينقسم المناسب بحسب قوة التأمل فيه ،إلى
حيقق مقصد الشارع على  اسب الذيملنويقصد به من جممل عرضهم بأنه ا ،حقيقي- 

مماختتلف مراتبه بني الضروري ، واآلخرة أيف الدنيا إما ال اخليال والوهم  والواقع   احلقيقة
احلقيقي مبرتبة الضروري واحلاجي   )٢( الغزايلخيص و واحلاجي والتحسيين كما سيظهر 

بالتأمل إىل وهو الذي اليزال يزداد على البحث والتنقري والسرب وضوحا ويرتقي 
  العقليات .

إقناعي وهو الذي يُتخيل أو يُتوهم أنه حيقق مقصود الشارع وأنه مناسب ويظهر من - 
بادي الرأي،  ولكن بالتأمل يظهر غري ذلك .ويرى الغزايل أن هذا النوع يقع يف رتبة 

 ومثاله منع بيع الكلب قياسا على منع بيع اخلمر وامليتة ، واملناسبة يف ،التحسينات 
النجاسة اليت حتقق مقصد اإلذالل ،ال يناسبها مقابلته باملال ألنه إعزاز هلا واجلمع 
بينهما تناقض ، فيظن أن النجاسة وصف مناسب يف الظاهر ولكنه يف احلقيقة ليس  

                                                           

 ٢/٢٨٤) ،الرازي ، احملصول ، (١٧٢، شفاء الغليل ( )وهو تقسيم كل من : الغزايل(١

  )٢١٣-٥/٢٠٨) ،الزركشي ، البحر احمليط ،  (٩٠-٤/٨٠)،البيضاوي ، �اية السول (

 ) ٢٠٤)  خمتصر التحرير ، ابن النجار (٣٦٥إرشاد الفحول ، الشوكاين (

 )١٧٢) شفاء الغليل ، الغزايل ، ((٢



       
  
 

 

 
 

٧٧٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

المناسبة وهو وصف خميل إذ كذلك ، وألن معىن كونه جنسا أن الجتوز الصالة معه ، 
املناسب اإلقناعي  و  )١(  الصالة  ،وبني املنع من بيعه يفالبته بني املنع من استصحابه 

نهما ولكن السبب بي (على ماسيأيت ذكره ) مثل املناسب امللغى متاما اليصح التعليل به
  ، والثاين لعدم اعتبار الشارع . خمتلف ، فاألول لعدم حتقيقه للمقصد الشرعي أو تومهه

وهي مصاحل الدنيا  واإلسنوي ي والبيضاويوينقسم احلقيقي إىل قسمة ثنائية عند الراز 
  الزركشي بإضافة الدارين معا .  رة، وإىل قسمة ثالثية عندواآلخ

ومايتبعها  تقسيم العلل إىل ضروري وحاجي هذه القسمة من خالل  وأشار اجلويين إىل
بينما الغزايل أشار إليها عند دون ذكر احلقيقي واإلقناعي   من مكمالت وحتسيين ، 

عن التحسينيات ،واعتربها رتبة تكثر فيها املناسبات اخليالية اإلقناعية ، مث  حديثه
 اآلمدي مل يتعرض  )٢(تنقسم يف اجلملة املناسبات إىل حقيقي عقلي وخيايل إقناعي 

، فالتنقسم املناسبة عنده إىل حقيقي وإقناعي بل ومل يتعرض لإلقناعي هلذه القسمة 
والسبكي يف مجع اجلوامع قسم  حل الدنيا واآلخرة ،بل تنقسم مباشرة إىل مصا،أبدا 

ن القسمة و املناسب مباشرة إىل ضروري وحاجي وحتسيين ، دون احلقيقي واإلقناعي ود
اهتم �ا ومل يذكر متقدمو احلنفية هذه القسمة ، و  )٣(إىل مصاحل الدنيا واآلخرة 

األخروي ، بل جاء  دون التعرض للحقيقي واإلقناعي وال الدنيوي أومنهم املتأخرون 
اشرة إىل ضرورية وحاجية التقسيم عندهم حتت عنوان أقسام العلة وقسمت مب

(ضروري وحاجي  واهتم احلنابلة بتقسيم املناسب إىل دنيوي ويشمل )٤(وحتسينية
  )٥(وحتسيين ) وأخروي 

                                                           

ون مثاال للمناسب اإلقناعي عند احلنفية  وهو بيع العبد ) املراجع السابقة  ، ذكر عيسى من(١

بعبدين بعلة أنه غرر قليل  تدعو احلاجة إليه  أشبه خيار الثالث ، انظر  نرباس العقول 

)٢٧٨( 

) ، اإلحكام ، اآلمدي ١٧٢) ، شفاء الغليل ، الغزايل (٦٠٢/ ٢) الربهان ، اجلويين ((٢

)،٣/٣٩٠( 

 )٢/٨٥ي ،() تشنيف املسامع ، الزركش(٣

 )٢٢١) تسهيل الوصول ، احملالوي ، (١٨٣/ ٣) التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ،( (٤

خمتصر التحرير ،  )٧/٣٣٧٩) التحبري ، املرداوي(١٢٨٢/ ٣) أصول الفقه ، ابن مفلح ((٥

)قسم ابن النجار إىل: دنيوي ويشمل (ضروري وحاجي ٤/١٥٩) والكوكب املنري (٢٠٤(

  روي وإقناعي وحتسيين ) و أخ



       
  
 

 

 
 

٧٧٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

ينقسم باعتبار محل  المقصود منه ودرجته و  :للمناسب الحقيقيالقسمة الثانية  
  )١(إلى : 

  ، وسيأيت بيانه . دنيوي وهو ماتعلق مبصاحل الدنيا- 

أخروي ومثاله ، تزكية النفس ورياضتها و�ذيب األخالق املؤدية إىل امتثال األمر - 
  )٢( واجتناب النهي

مايتعلق بالدارين معا ومثاله ، إجياب الكفارات إذ حيصل �ا الزجر عن تعاطي - 
  )٣( ذنب الكبريا وحتصيل تاليف الهلاألفعال املوجبة 

اآلمدي  ، فالغزايل يقسم الديين والدنيوي إىل(حتصيل  الغزايل و اختلفت القسمة عند
اإلبقاء هو دفع املضرة(يقصد أن انقطاعه مضرة) ، والتحصيل هو جلب املنفعة، وإبقاء)

وعبارة رعاية املقاصد جتمع بني األمرين وكل املناسبات ترجع إليها ،ويشرتط حىت تكون 
  )٤(ه مناسبة يف أقيسة الشارع أن يكون مقصودا للشارع رعايت

إىل حتصيل أصل املقصود (ابتداًء أو  مدي  الدنيوي إىل ما يكون مفضياً ويقسم اآل
صحة التصرف الصادر من األهل يف مثال األول عند اآلمدي  و  دوامًا أو تكميًال)

البيع واإلجارة  كما يفاحملل حتصيال ألصل املقصود املتعلق به من امللك أو املنفعة  
،ومثال الثاين دوام املصلحة املتعلقة بالنفس اإلنسانية املعصومة واملتحققة بتحرمي القتل 

 تكميالاملثل  رهماشرتاط الشهادة و  وإجياب القصاص يف القتل عمدا، مثال الثالث
وأما ، ال حمصل ألصلها ، واليت حتصل مبجرد النكاح  مكمل فهومصلحة النكاح 

العبادات ، أو دفع أفعال جلب ثواب كإجياب الطاعات و إما اآلخرة فهي  مصاحل

                                                           

) نفس املراجع املذكورة عند القسمة األوىل حبسب قوة التأمل  ، الشوكاين قسم املناسب إىل (١

حقيقي وإقناعي وقسم احلقيقي إىل ضروري وحاجي وحتسيين دون ذكر للدنيا واآلخرة إرشاد 

 )٣٦٥الفحول( 

  )٢١٠ /٥) البحر احمليط الزركشي ،( ٨٥/  ٤) �اية السول ، اإلسنوي ، ((٢

 )١٧١/ ٤وتبعه يف الكوكب املنري ، ابن النجار ( )٥/٢١٠) البحر احمليط ، الزركشي  ،((٣

 )١٥٩) شفاء الغليل  الغزايل ، ((٤



       
  
 

 

 
 

٧٧٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

للنوع  اموجز زايل غال أشارو )١(العقاب  فعكتحرمي املعاصي وشرع الزواجر لد  العقاب ،
  )٢( الدنيا والدين كما يف مثال الصالة وأثرها يف الدنيا واآلخرةوهو مصاحل الثالث 

من حيث درجة المقصود  : نيوي القسمة الثالثة للمناسب الحقيقي الد
  )٣(:وأهميته

أهم أنواعها ، بيان و  مقاصد الشارعيعترب هذا التقسيم منطلق املقاصديني يف تقسيم  
 املفصل عند األصوليني وخاصةوالتوضيح  والردود  يها باألمثلةوفاض احلديث ف

النقوالت يف هذا الغاية هنا بيان أهم  مما يشق عرضه وبسطه وتدقيقه ، إذ إن ،اجلويين
وينقسم احلقيقي عرضه.  اض ملن اهتم به وطريقة واستعر التقسيم مع بعض األمثلة،

           الدنيوي إىل :

املتضمن حفظ مقصود من املقاصد  هو وأ، اقع يف حمل الضرورةوهو و  ضروري- 
وهي الكليات  على حفظها ُمطبقة بل هي اخلمس اليت ال ختتلف فيها الشرائع،

األمثلة  كرت العديد منذُ  وقد ، والعقل لدينفظ النفس واملال والنسل واح اخلمس،
  )٤( عرضهيطول  مما ،واملال والعقل النسبو  النفس الدين و حفظ على

واقع يف حمل احلاجة  ال الضرورة  ، كاإلجارة فإ�ا مبنية على مسيس  حاجي وهو- 
ذهلا عارية ، واملساقاة احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها وضّن مالكها بب

خالفا يف البيع هل هو من )٥(نقل الزركشيو   .تغال بعض املالك عن تعهد أشجارهالش
؟ فقد ُيشتبه يف كون املناسبة واقعة يف مرتبة الضروري أو احلاجي  احلاجي أو الضروري

عامة إمام احلرمني جيعله من الضروري إذ ال يستغين عنه أحد والضرورة إليه لتقار�ما . و 
خبالف اإلجارة ،وقد يكون منها ما هو ضروري ، كاإلجارة لرتبية الطفل وتكميال  

                                                           

 )٣/٣٩٠) اإلحكام ، اآلمدي ،((١

   )١٦١) شفاء الغليل ، الغزايل ((٢

وامع ، ) مجع اجل٥/٢٠٩)، الزركشي ،(٤/٨٣سنوي ،(إل)، البيضاوي ،و ا٢/٢٨٣) الرازي ((٣

 ) ٩٢السبكي (

)،الكوكب املنري ،  ٢/٢٧٧، الشربيين (،البدر الطالع ) ٢١١/ ٥البحر احمليط ، الزركشي ، () (٤

 )٣/١٨٣) التقرير والتحبري ، ابن أمري احلاج (٤/١٥٩ابن النجار (

 )٥/٢١١) البحر احمليط ، الزركشي ،((٥



       
  
 

 

 
 

٧٨٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

،متكني الويل من تزويج يومثال احلاجي الذي ذكره الراز )١(كخيار البيع ورعاية الكفاءة 
 ،احلاجة إليه بوجه ماحاصلة،إال أن احلال النكاح غريضروريةهلا يف الصغرية،فإن مصاحل

   )٢( ذي لوفات الإىل بدلوهي تقييد الكفء ال

كتحرمي تناول  : منه ما هو غري معارض للقواعد املعتربةين وهو قسمان حتسي- 
القاذورات وإزالة النجاسات فالطباع تنفر منها وحثت عليها مكارم األخالق ، وكذا 
سلب أهلية الشهادة للرقيق ألجل منصب شريف والرقيق نازل القدر واجلمع بينهما 

  )٣( غري مالئم 

 ومنه ما هو معارض للقواعد املعتربة كالكتابة،فهي وإن كانت مكرمة لكنها ختالف
وامتناع مقابلة امللك بامللك على سبيل املعاوضة،فهي  قاعدة امتناع معاملة السيد عبده

ليست هي هذه القسمة و  فصل اجلويين يفو  )٤(لرجل ماله مباله وذلك غري معقول بيع ا
أصل  وجعلها مخسة أنواع : الضروري وهو ،ل للعلل واألصولتابعة ألقسام املناسبة ب

إىل أمر ضروري ، والثاين احلاجي والثالث اليتعلق بضرورة مايعقل معناه ويئول  وهو
فيها حتصيل والرابع اليستند إىل ضرورة والحاجة  مة،وتلوح له غرض املكر والحاجة 
امة وهو نادر وهو أو استحثاث كر  حاجة ضرورة فيه وال واخلامس ال ،مقصود 

(النفس  لمت قطعاً صد الشرع اليت عُ مقاوقد قسم الغزايل )٥(العبادات البدنية احملضة 
م املقاصد إىل مراتب  : والعقل والبضع واملال ) وذكر أمثلة حلفظ كل منها ، مث قسّ 

ماهو يف حمل بالضرورات ويلتحق بأذياهلا ما هو كالتتمة والتكملة ،مث احلاجيات ، مث 
  )٦( و من التوسعة والتيسريماه

                                                           

/ ٢ع اجلوامع ، انظر البدر الطالع ،() ونقله السبكي يف مج٢/٦٠٩) الربهان ، اجلويين ، ((١

 )٤/١٦٦) والكوكب املنري ، ابن النجار (٢٧٩

 )٢/٢٨٣) احملصول ،((٢

، ابن النجار ،خمتصر التحرير)٥/٢١٣، الزركشي ،(والبحر احمليط  )٢/٢٨٤، الرازي ( ) احملصول(٣

  )  (اكتفى الزركشي بقوله معارض لقاعدة وقال الرازي قاعدة معتربة )٢٠٥ (

  )٢٨٠/ ٢الطالع ، الشربيين ،(  والبدر السابقة ) املراجع (٤

  )١٨٥-٢/١٧٨، القواطع ، السمعاين ، ( )٦٠٦-٦٠٢/ ٢) الربهان ، اجلويين ، ((٥

 )١٦٠) شفاء الغليل ،((٦



       
  
 

 

 
 

٧٨١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

 ها ليست مرتبطة بالقسمة إىل دنيوي وأخروي بل وهذه القسمة ذكرها اآلمدي ولكن
،  ذاته  باعتبار آخر وهو حتقق املعىن املقصود من شرع احلكم واختالف مراتبه يف

وقسمها إىل  الضروري  واحلاجي والتحسيين ، وينقسم الضروري واحلاجي إىل قسمني  
صال أو مااليكون أصال وهو التابع املكمل ، ويتحدث عن الضرورات وهي ماكان أ

املقاصد اخلمسة ومكمال�ا، واحلاجيات ومكمال�ا والتحسينيات، وأشار إىل أنه قد 
  )١(خل احلاجيات مع مكمالت الضرورياتتتدا

ا تظهر عند تعارض ن فائد�بالقول إوختم الزركشي عرضه للتقسيمات السابقة 
وعلق الرازي أن كل  )٢( ل الضرورة املهمة وإلغاء التتمةفوجب إعما ،منهمامصلحتان 

واحد من املراتب السابقة (ضروري وحاجي وحتسيين )قد يقع فيه مايظهر كونه من 
ذلك القسم وقد يقع فيه ما اليظهر كونه منه ، بل خيتلف يف ذلك حبسب اختالف 

، وغزارة األمثلة عليه ، األصوليني بهويلحظ من هذا التقسيم اهتمام غالب  )٣(الظنون 
غاية الوصف املناسب وسبب تسميته ، هو يوازي يف أمهيته التقسيم التايل حبسب  فهو

   أمرين : حتقق املقصد ، واعتبارالشارع.اعتبار الشارع ، فاملناسب يستمد صالحه من 

  المطلب الثالث : باعتبار الشارع له وعدم اعتباره

له ان وك،  من حيث العرض والبيان  املرتبة األوىل عند األصولينييأيت هذا التقسيم يفو 
فأكثروا ن السابقني مع التعديل واإلضافة عالتتبع للتفاصيل والنقل يف  العناية الفائقة 

بل هو أهم مباحث مسلك املناسبة وأدقها  البحث فيه ، ويف ذلك إشارة إىل إنه 
دائرة واتسعت ، والعلة املنصوصة  ةلة املناسببدا يل أنه حبث خمتلط بني الع فيصلها ، و
  .الشافعية  بني علماء خاصةاخلالف فيه 

وهو تقسيم للمسلك والوصف معا ، فاالعتبار وعدمه يكون للمسلك ،أما التفصيل 
  فهذا يرجع للوصف  . ىملغو مرسل و مالئم و  مؤثر :بقوهلم 

م املسلك مباشرة إىل واختلفت طريقة األصوليني يف هذا التقسيم ، فمنهم من يقس
أنواع دون تفريق بني املعترب وغري املعترب  مع اإلشارة إىل اعتباره أو عدمه عند الشرح ، 

                                                           

 ) انظر تفصيل األمر عنده ٣٩٣-٣/٣٨٩) اإلحكام ، اآلمدي ،((١

 )٥/٢١٣) البحر احمليط ، ((٢

 )٢/٢٨٤) احملصول ،((٣



       
  
 

 

 
 

٧٨٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

م إىل املعترب وجيعله ، ومنهم من يقسّ )١(ابن قدامة وبعض احلنابلة كمثل الغزايل واحلنفية 
وبعض والبيضاوي اآلمدي وابن احلاجب الرازي و املعترب وجيعله أنواعا مثل  غريو  ،أنواعا

 أو معتربإما قسمة ثنائية ( :، ويلحظ أن التقسيمات ميكن حصرها يف نوعني احلنابلة 
وهي  )٣(يعلم اعتباره من إلغائه) غري معترب أو ال معترب أوإما  ثالثية ( أو )٢(غري معترب)

   : األوىل وفق التايل

ص على العلة أو يومئ (أن يورد الفروع على وفقه ، وليس املقصود أن ين : المعتبر- 
تكون العلة هلا اعتبار ولعل املراد أن    )٤(إليها وإال مل تكن العلة مستفادة من املناسبة) 

  واالعتبار قد يكون لعينها أو جنسها .من الشارع يف أصل آخر 

عند  ؛بني األصوليني املعترب  فه، وختتلف أقسام دون أن تعرِّ واألغلبية قسمت املعترب
، وعند أربعة أنواع وتبعه البيضاوي واإلسنوي وابن السبكي والزركشي ترب املعالرازي 

  )٥(حلاجب نوعان رئيسيان ويتفرع منها اآلمدي وابن ا

 )٦(  (وهو الذي يورد الشارع الفرع  على عكسه ،والجيوز التعليل به ): غير المعتبر- 

عنه  الرازي  وقال ، ىمهله ، وأطلق عليه اإلسنوي امللغأن البيضاوي أبوعلق اإلسنوي 
وظهر إلغاؤه وإعراض ه أصل باالعتبار بوجه من الوجوه هو الذي مل يشهد ل واآلمدي 

  .املناسب الغريببه وأحيانا يقصد  )٧(الشارع عنه 

، وهذا النوع اختلف يف تعريفه بناء على االختالف يف  اليعلم اعتباره من إلغائه- 
نه اليرى حجيته ،كاآلمدي وابن حجيته ، فمنهم من دجمه مع النوع السابق أل

احلاجب ،ويطلق عليه أيضا املرسل الذي مل يشهد له أصل من أصول الشريعة 
وهومن املناسب غري املعترب .وملزيد )٨(باالعتبار بطريق من الطرق املذكورة والظهر إلغاؤه 

                                                           

 ) وسيأيت توثيق ذلك وبيانه عند عرض تقسيما�م (١

 ) كاآلمدي والبيضاوي (٢

 ) كالرازي واإلسنوي (٣

 )٥/٢١٤)، البحراحمليط ، الزركشي ،( ٤/٩٤) منهاج الوصول مع شرح اإلسنوي ، البيضاوي( (٤

  ) سيوثق يف مواضع ذكر التقسيم (٥

 ) ٤/٩٤وي () ، �اية السول ،اإلسن٢/٢٨٥احملصول ، الرازي ،() (٦

 ) ٣/٤١١،(اآلمدي اإلحكام ،) (٧

 )٤١٠/ ٣، اآلمدي، () األحكام (٨



       
  
 

 

 
 

٧٨٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

 ،مرتبة حسب سنة الوفاةمن التوضيح ، أعرض أبرز تقسيمات العلماء ومن تبعهم 
  . ان صاحب السبق والفضل لبي

  ه:٥٠٥عند الغزالي ت  

جتدر اإلشارة إىل أنه  للمناسب حبسب اعتبار الشارع ، الغزايل  قبل عرض تقسيم
مث ،  مؤثر ومالئم وغريب ) (ابتداء ثالثة أنواع يف شفاء الغليل واملستصفى :جعلها 

أما ،  أربعة أنواع  بعد ذلك ختم املوضوع بتقسيم آخر للمناسب باعتبار املالءمة إىل
        : التقسيم األول وهو ماأبدعه الغزايل ومل يسبقه فيما قرأت أحد 

كم  باإلمجاع أو النص ، ومثاله التعليل احلتأثري عينها يف عني وهي اليت ظهر  مؤثرة- 
بالوالية للصغر ومىت ظهر تأثريه فال ُحيتاج للمناسبة ففي احلديث (من مس ذكره 

  دل تأثري املس قسنا عليه مّس ذكر غريه . ملا )١(فليتوضأ) 

مته ضمنا من تعريفه للمالئم ولكن فه حمل التأثري،ا عرف املؤثر مل حيدد فالغزايل مل
ملناسبته من عدمها هذا النوع الينظر قال واكتفي بداللة اإلمجاع أو النص ، و ، بعده

   اكتفاء بالنص .

نسها  يف جنس ذلك احلكم  ومل ليست مؤثرة   وهي اليت ظهر اعتبار ج مالئمة- 
احلائض قضاء الصالة دون  علىجيب  ينه يف عني احلكم ، مثاله أنه اليظهر تأثري ع

الصوم ، ملا يف قضاء الصالة من احلرج بسبب كثرة الصالة ، واجلنس هنا هو جنس 
مل يظهر تأثريها يف غري هذا وهي التكرر املشقة له أثر يف التخفيف ، واملشقة نفسها 

ملوضع ، ومثاله أيضا أن قليل النبيذ وإن مل يسكر حرام قياسًا على قليل اخلمر، وهو ا
وصف مناسب ألن القليل يؤدي إىل الكثري ، وقد ظهر تأثري جنسه يف اخللوة ملا كانت 

  داعية إىل الزنا حرمها الشرع .  

ل أ�ا مامل وهي اليت مل يظهر يف الشرع اعتبار عينها والاعتبار جنسها ، وقي غريبة - 
يظهرتأثريها وال مالءمتها جلنس تصرفات الشارع ، ومثاهلا أن اخلمر حرمت أل�ا 
مسكرة ، ففي معناها كل مسكر ومل يظهر تأثري السكر يف موضع آخر ولكنه مناسب 

                                                           

سنن  ،) صححه األلباين يف صحيح أيب داود ١٨١، كتاب الطهارة ،ح(أيب داودسنن ) (١

، كتاب الغسل  النسائيسنن  )  وقال حسن صحيح،٨٢، كتاب الطهارة ح(الرتمذي 

 )٤٧٩ح(ابن ماجة  ،سنن ، )٤٤٧ح(



       
  
 

 

 
 

٧٨٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

،ومثاله أيضا تعليل حرمان القاتل من املرياث معاملة له بنقيض قصده ، وهو مناسب 
ارع والنراه التفت إيل جنسه يف موضع آخر،  فتبقى اليالئم جنس تصرفات الش

  .)١(مناسبته جمّردة غريبة ، ويقاس عليه املطلقة ثالثا يف مرض املوت 

الشارع حرمان القاتل بكونه معتديا بالقتل  لكان الوصف  علللو يرى الغزايل أنه و 
ناسبة تتميز به مع ذلك تناسب نوعا من امل ًا ،وهيغريب وال اً وليس مؤثر  اً ئممال اً مناسب
به ، فهذا بيان متييز  لقال يتقاضاه ، وال يتع،و الطرد الذي ينبو عن احلكمعن 

وهو يرى أن املؤثر مقبول باتفاق القائلني بالقياس واملالئم مقبول عنده  )٢(األجناس
            والغريب حمل اجتهاد ونظر .

يه الرازي والبيضاوي والذي تبعه ف،الءمة الرباعي باعتبار امل الغزايل  تقسيمأما 
التعليل به  وهو املردود الذي اليصحرابع  بنوع يزيد على التقسيم يف السابق ،والزركشي

 تداخل ، واحلق أنه بني التقسيمني ح واملثال عليهيي بالتوضوذلك وفق تعقيب الراز 
   ، وفق التايل : )٣( اضحو 

نه مجع شهادة إال مناسب يشهد له أصل معني ، يُقبل قطعا عند القائسني أو ق- 
الذي أثر نوع الوصف يف نوع احلكم وأثر جنسه  بأنهألصل واملالءمة ، وشرحه الرازي ا

يف جنسه ، وهو متفق على قبوله عند القايسني كقياس املثقل على اجلارح يف وجوب 
القصاص ، فخصوص كونه قتال معترب يف خصوص كونه قصاصاً، وعموم جنس اجلناية 

  .دق عليه إطالق املتأخرين باملؤثر واملالئميص هو ماو  )٤(العقوبة  معترب يف عموم جنس

                                                           

 )٢/٣٠٧تصفى،() املس(١

 )٣٠٨-٢/٣٠٧)، واملستصفى  ، (١٥٩) شفاء الغليل  ((٢

) ، �اية ٢/٢٨٦، احملصول ، الرازي ،( )١٨٩) شفاء الغليل (٢/٣١٢) املستصفى ، الغزايل ((٣

) أساس  التقسيم منقول من املستصفى ، ويف ٥/٢١٥) البحر احمليط ،(٤/١٠١السول (

  حالة الزيادة أنسب القول ملن زاده

) وقد ذكر اآلمدي نفسه يف قوله خصوص العلة يف خصوص احلكم وعموم العلة يف عموم (٤

، كما احلكم عند حديثه عن أقسام العلة املعتربة، ونفس مثاله وقوله اتفاق القايسني عليه.

  سيظهر من تقسيم اآلمدي الالحق.



       
  
 

 

 
 

٧٨٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

مناسب اليالئم واليشهد له أصل معني ،أو قال عدم املالءمة وشهادة األصل  - 
بالرأي (مثاله حرمان القاتل من للشرع فاليقبل عند القايسني وهو استحسان ووضع 

  . إمجاعا ً  الرازي  مردود عند وهو املرياث لو مل يرد فيه نص ) 

  . يه إطالق من بعده باملناسب امللغىوهذا النوع يصدق عل 

،  املستصفى وهو كالم عني لكن اليالئم فهو حمل اجتهادمناسب شهد له أصل م- 
 أنه مستنبط منه من ؛وشهادة األصل تعين ، نه غريب اليالئم أشفاءالغليل  أما يف

أي شهد نوعه لنوعه لكن مل  ووضحه الرازي  ،حيث أن احلكم ثبت شرعا على وفقه
يشهد جنسه جلنسه كمعىن اإلسكار ،فإنه يناسب حترمي تناول املسكر صيانة للعقل ، 
وقد يشهد هلذا املعىن  اخلمر باعتباره لكن مل تشهد له سائر األصول وهذا املناسب 

ولكن يلحظ من كالم الغزايل يف شفاء الغليل أن املناسب غريب نوعان ،   )١(الغريب  
وهو  (على افرتاض أنه النص فيه ) توريث القاتلعدم تارة يقول مل يشهد له أصل مثل 

  )٢(مرسل مناسب مالئم  وأطلق عليه، وتارة يقول شهد له أصل الغريب 

مناسب اليشهد له أصل معني وهو االستدالل املرسل ، وهو حمل اجتهاد أيضًا ، - 
 عندفاء الغليل :مناسب مالئم ، و يف ش وأطلق عليهوهو املذكور يف باب االستصالح 

جنسه  الرازي املناسب مالئم اليشهد له أصل معني باالعتبار، يعين أنه اعترب جنسه يف
 )٣(املصاحل املرسلة  يه ه نوعه وهذعلى اعتبار نوعه يف لكن مل يوجد له أصل يدل 

اين من يف القطب الثوبالرجوع إىل املصلحة اليت اعتربها الغزايل يف باب االستصالح 
هم من الكتاب والسنة  كل مصلحة الترجع إىل حفظ مقصود فُ   ، تبني أنهاملستصفى

واإلمجاع  وكانت من املصاحل الغريبة اليت التالئم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة 
وكل مصلحة رجعت إىل حفظ ،ع ومن استحسن فقد شرّ ومن صار إليها فقد شرع 

اب والسنة واإلمجاع فليس خارجا من هذه بالكت مقصود شرعي علم كونه مقصوداً 
  )٤(األصول واليسمى قياسا بل مصلحة مرسلة 

                                                           

 )٢/٢٨٧)، احملصول (١٨٩) شفاء الغليل ، ((١

 )١٩٠-١٨٩) شفاء الغليل ((٢

  ) املرجع السابق (٣

 ) حتقيق حممد عبدالسالم عبدالشايف ١٧٩) املستصفى ، ((٤



       
  
 

 

 
 

٧٨٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

ينقسم املناسب إىل ثالثة ه:٦٨٥ه وتبعه البيضاوي ت٦٠٦ عند الرازي ت 
  :أنواع

  ، وينقسم إىل أربعة أنواع : أوال : المناسب المعتبر

  ،ع املناسبة يف نوع احلكماعترب نو  ،أو يقال ما يف عني احلكم مااعترب الشارع عينه-١
، مني إال اختالف احمللعلتني واحلككالسكر يف احلرمة ويلحق به النبيذ فالتفاوت بني ال

ووضح  الرازي املثال بذكر القياس عليه وهو قياس النبيذ على اخلمر يف احلرمة ، 
ضي فالتفاوت بني العلتني وبني احلكمني إال اختالف احمللني ، واختالف احملل اليقت

هو الوصف  نفسه وقد اعرتض اإلسنوي على كون السكر)١(ظاهرا اختالف احلالني 
، وأن البيضاوي املناسب ، ألنه اليوافق تفسري املناسب اجلالب للنفع والدافع للضرر 

مشكلة حقيقة يف  والجعل املناسب يف حترمي املسكر يف موضع آخر (حفظ العقل ) ،
، فليست املصلحة واملنفعة  للمناسبة اآلمدي جعل السكر وصفا مناسبا على تعريف

يف ذات  الوصف بل يف مآل الوصف ، وعليه يكون اعرتاض اإلسنوي مردودا 
ذات  باعتباروي بأنه عندما عرف املناسبة لبيضالتعريف ا،ومتوافقا مع نقده 

تقسيم املناسب املعترب أنه يستخدم كلمة شرحه يالحظ على اإلسنوي يف و املقاصد.
وكذا فعل الزركشي ووضح معىن اعتبار نوعه يف نوعه أي خصوص بدل( عني )) (نوع

الوصف يف خصوص احلكم ، وعمومه يف عمومه ومثاله : قياس القتل باجلارح على 
  )٢( وأنه حجة بني القايسنيطلق عليه املالئم ، وأ املثقل يف وجوب القصاص

ثناء نقله من  أؤثر والغريب بني امل الفرق مل يدقق البيضاويوأشار اإلسنوي إىل أن  
ختم حديثه  دون تسمية لكل نوع ، د تقسيمه ألنواع املناسب املعتربفبع، كتب الرازي

هو ماأثر نوعه يف نوع عنده ملناسب الغريب فمثال ااملالئم واملؤثر ) بتعريف (الغريب و 
لنوع  ا اإلسنوى أن هذا كمثال الطعم يف الربا، وأشاراحلكم ومل يؤثر جنسه يف جنسه  

الطعم مؤثر ، ونوع ُمسّي باملناسب الغريب لكونه مل يشهد له غري أصله املعني باعتباره 
مثال السكر على هذا  ف اإلسنويا، وأض مؤثرا يف جنسه جنسه يف حرمة الربا وليس 

                                                           

-٤/٩٤)، �اية السول، اإلسنوي،(٢/٢٨٥احملصول، الرازي ( )،١٨٩شفاء الغليل ، الغزايل ( )(١

٩٥ (  

) وتبع الشوكاين  الزركشي ، انظر ،إرشاد ٥/٢١٤،( )، البحر احمليط ٩٥/ ٤) �اية السول ،( (٢

 ) ٣٦٨ الفحول(



       
  
 

 

 
 

٧٨٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

والعموم ومل  البيضاوي متأثر باآلمدي عندما نظر لألمر من جانيب اخلصوص و )١(النوع 
الغريب مباأثر خصوص الوصف يف اآلمدي  عرفحيث د ،يكتفي جبانب واح

وأظن أن عدم اعتبار جنسه يف جنسه نوع إشارة وعينه ، خصوص احلكم دون جنسه
كما فعل - الزركشي وختم  .إىل سبب غرابته وهي أنه النظري له يف الشرع من جنسه 

نواع بار ودون تسمية لبعض األمن حيث االعت تقسيم أنواع املناسبة -البيضاوي 
ري واملالءمة ، ويظهر فيه حماولة اجلمع بني تقسيم الرازي تقسيم املناسبة من حيث التأث،ب

واحد وتارة ينظر هلا من  ،إذإنه تارة ينظر لعالقة الوصف باحلكم من جانب واآلمدي 
جانبني كما فعل اآلمدي ، فقال املؤثر هو أن يدل النص أو اإلمجاع على كونه علة 

ل كما مثّ   ومثاله مس الذكر الوصف يف عني احلكم أو نوعها يف نوعه بشرط تأثري عني 
عترب اف املالئم والغريب أيضا مل يكن الفصل كافيا ، فاألول ماوعندما عرّ ، الغزايل 

أدىن من املؤثر ومل يذكر  وهو الشارع عينه يف عني احلكم برتتيب احلكم على وفق النص
ر ااحلكم ، فرتتيب احلكم وفق الوصف دون اعتبمثاال ، والغريب مااعترب عينه يف عني 

، مث بنص أو امجاع ومثاله السكر  عينه يف جنس احلكم والعينه والجنسه يف جنسه
، فإن نقل تردد العلماء يف وجود مثله يف التشريع ألن الشرع الخيلو التفاته إىل اجلنس 

أن ارح احملصول)(ش يعلق األصفهاين)٢(كان مرسال شهد له أصل دخل فيما سبق وإال  
على كونه علة لنص أو اإلمجاع ااملؤثر أعم من املناسب ، ألن املؤثر هو الذي دل عليه 

صغر املناسب للوالية وقد لتأثري عني العلة يف عني احلكم وقد يكون مناسبا كا ىوعل
  )٣(ناسبا كخروج املين إلجياب الغسل اليكون م

نوعها يف جنس احلكم ،   الزركشي بعبارةأو وما اعترب  عينه يف جنس احلكم ، -٢
اس عليه كامتزاج النسبني مع التقدمي على األخ ألب ، حيث يقدم عليه يف املرياث فيق

يف والية النكاح والصالة عليه وحتمل الدية ملشاركتها يف اجلنسية وإن خالفه يف   التقدمي
العلة يف عني النوعية ، وقال الرازي أن هذا القسم دون السابق ، ويقصد تأثري عني 

حبسب اختالف احمللني ، فاخلمر فيه  احلكم  يف الظهور، ألن املفارقة بني املثلني 
والنبيذ خيتلفان يف احملل واملسمى ويتفقان يف نوع واحد وهو الشراب املسكر، وهو أقل 

                                                           

 )٤/١٠١) �اية السول ((١

  )٥/٢١٧يط (احمل) البحر (٢

 )  ٣٤٤/ ٦)  الكاشف على احملصول ، األصفهاين ((٣



       
  
 

 

 
 

٧٨٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

والية نكاح ووالية إرث فالنوع خمتلف مع احتاد يف ،كمن املفارقة بني نوعني خمتلفني 
  .يفهم من هذا أن املؤثر نوعان والثاين أدىن درجة من األول )١(الية  جنس الو 

كاملشقة )٢(جنسه يف نوعه عبارة الزركشي بأو ما اعترب جنسه يف عني احلكم ،  -٣
املشرتكة بني احلائض واملسافر يف سقوط القضاء ، فإن الشارع اعترب جنس املشقة يف 

تلف عن مشقة السفر لذلك اعترب نوع سقوط قضاء الركعتني ، ومشقة احليض خت
هذا النوع   كشير ، وعند الز جنسًا ، وسقوط القضاء بالنسبة للمسافر واحلائض واحد 

ألن  )جنس يف عني  (يقصد النوع املذكوروهذا أوىلقال (قبله متقاربان ، الذي و 
مهة ، ،وكلمة أوىل عند الزركشي مو )اإليهام يف العلة أكثر حمذورا من اإليهام يف املعلول 

  .ليس أوىل حي أن هذا النوع أدين من السابق و فآخر كالمه يو 

ومسى البيضاوى �ذا النوع املناسب املؤثر وهو ماأثر جنسه يف نوع احلكم ال غري،و 
جعل املثال نفسه  واعرتض اإلسنوي على التسمية ، وذلك أن املؤثر هو ماأثر نوعه يف 

اإلسنوي أن البيضاوي أخطأ يف اختصار  ومثاله امتزاج النسبني وأضاف ،جنس احلكم 
كالم الرازي من احلاصل واحملصول ، واألوىل أن يكون املؤثر هو األول ماأثر نوعه يف 
جنس احلكم ومثاله امتزاج النسبني،  وعلق املطيعي على تقسيم املؤثر واملالئم والغريب 

عليه صاحب  ماجرى الشافعية فيها اضطرابا ، وأصحها : أن عبارات املصنفني من 
ن املؤثر الصحيح هو ماثبت اعتبار نوعه يف نوع (إمجع اجلوامع وشراحه،وقال املطيعي 

أن واحلق  )٣( )احلكم بنص أو إمجاع كما قال اآلمدي وهو أصح من احلاصل واحملصول
تقسيمه ، وليس هو أفضلها كما قال واختصر كثريا  صاحب مجع اجلوامع تبع الرازي

  وأن شراح كتابه تبعوا ابن احلاجب يف التفصيل .،املطيعي وكما سيظهر 

 هما اعترب جنسها يف جنس احلكم كاجياب حد القذف على الشرب ال لكون - ٤
شربًا ، بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف ،قياسًا على إقامة اخللوة 

املظنة اليت هي باألجنبية مقام الوطء يف التحرمي لكون اخللوة مظنة له ، والشارع اعترب 

                                                           

) البحر احمليط ، الزركشي  ٩٥/ ٤) �اية السول ، اإلسنوي ،(  ٢٨٥/ ٢) احملصول ، الرازي  ((١

 )،٥/٢١٤( 

  )٥/٢١٥) ، البحر احمليط (٤/٩٥) �اية السول ((٢

) وانظر ١٠٣-٤/١٠١ة السول ،اإلسنوي ، منت البيضاوي ، سلم الوصول ، املطيعي ،() �اي(٣

 )٥/٢١٥البحر احمليط ، الزركشي (



       
  
 

 

 
 

٧٨٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

جنس ملظنة الوطء وملظنة القذف يف احلكم  وحلرمة الوطء ،الذي هو جنس إلجياب 
حد القذف ،وأضاف اإلسنوي أن املراد هنا هو اجلنس القريب ال اجلنس البعيد يف 

                                               )١(اسب املرسل اجلنس البعيد  ، ألن البعيد هو املن
هو الذي يكون  ( انيا :  المناسب الذي اليعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره، ث

حبسب أوصاف أخص  من كونه وصفا مصلحيا ، وإال فعموم كونه وصفا مصلحيا 
أنه الذي اليعلم هل اعتربه أو )٢() مشهود له باالعتبار وهو املسمى باملصاحل املرسلة 

وقد جعله البيضاوي النوع الذي اعترب جنس  ،)٣(الشارع أو ألغاه ، ويف اعتباره خالف 
، ملسمى باملصاحل املرسلةرسل هو اوقال اإلسنوي أن املناسب امل،العلة يف جنس احلكم 

                                    )٤( :ويف حجية هذا النوع وقع اخلالف على ثالثة مذاهب 

 وقالوابن احلاجب واحلنابلة ي األول : ليس حجة مطلقا وليس معترباً ، واختاره اآلمد
 )عندهاملرسل املالئم  وهو(ابن احلاجب رده و  ،وهو املتفق عليه بني الفقهاء اآلمدي

ألن الشرع مل يعترب نوعه يف نوعه برتتيب احلكم عليه ومل يثبت بنص أو إمجاع اعتبار 
ال حيصل الظن و  ه يف جنسهعينه يف عني احلكم  والجنسه يف جنس احلكم والجنس

هلا أصل من األصول ويف اعتبارها رد  التدل عليه داللة العقول واليشهد إذ  )٥( بعليته 
  )٦(الشريعة إىل السياسة 

، واشرتط  واجلويين عن الشافعي نقلو )٧(لقاً وهو مشهور اإلمام مالك الثاين : حجة مط
ن احلاجب وأنكر الزركشي نقل اب )٨(اجلويين أن تكون املصاحل مشبهة للمصاحل املعتربة 

                                                           

) ، البحر احمليط ، الزركشي ٤/٩٥)، �اية السول ، اإلسنوي ، (٢/٢٨٥) احملصول، الرازي ((١

)٥/٢١٥( 

  ) ٢/٢٨٦) احملصول ، الرازي ، ((٢

 )٩٩-٤/٩٨،(  ) �اية السول  ، اإلسنوي(٣

  )٥/٢١٥)، ونفسه عند البحر احمليط ، الزركشي ،(٤/٨٦) �اية السول ، اإلسنوي ((٤

/ ٣)، خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر ، ابن احلاجب (٣/٤٠٦)  اإلحكام ، اآلمدي  ،((٥

أصول الفقه ، ابن  )٣/١٩٢) ،التقرير والتحبري، ابن اهلمام ( ٤/٣٨٦)(�اية السول ١٢٧

 )٣/١٢٨٣( مفلح

  )٥/٢١٨) البحر احمليط ، الزركشي ((٦

 )٤٠٨) تقريب الوصول ،ابن جزي ((٧

  )٤/٣٨٦) ، �اية السول ، اإلسنوي ( ٢/٧١٢) الربهان ، اجلويين ((٨



       
  
 

 

 
 

٧٩٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

حيث أثبت ، ا�اجلويين التفريط لإلمام مالك باالستدالل نسب و )١(عن الشافعي 
 وأن الشافعي وأصحاب أيب حنيفة ليسوا مثل اإلمام  مالك عن املألوفة مصاحل بعيدة
تعليق األحكام مبصاحل شبيهة باملصاحل املعتربة واملصاحل املستندة إىل  بل يشرتطون

وقائع  وأننكر ابن أمري احلاج على من احتج �ذه املصلحة أو  )٢( أحكام ثابتة األصول
أن العمومات واألقيسة بأن هذه املالزمة ممنوعة و وردها احلكم الختلو من مصلحة ،

  )٣(شاملة هلا 

 ،)٤(الغزايل شرططعية ، وهو الثالث : أنه حجة معتربة إن كانت املصلحة ضرورية كلية ق 
أنه جيب مبا مفاده أ�ا حتصيل حاصل و  الغزايل وقد اعرتض األصفهاين على شروط

قبول املصلحة �ذه الشروط ، فلو مل تقبل يلزم منه عدم اعتبار ماهو مقصود ضروري 
 ،وراجلزم باإلخالل املذك لوشرط القطعي ليحص،من الشرع  وهو حفظ الدين والنفس 

-بن أمري احلاج اوعلق )٥( زين على اآلخرواشرتط الكلي لئال يلزم ترجيح أحد اجلائ
على شرط القطعي والكلي يف مثال الترتس : أن حتقيق هذه الشروط يف   - معرتضا

احلكم عليه ،  غاية الندرة بل ميتنع ألن االطالع عليها يكون بغالب الرأي فالجيوز بناء
ظن بعيد  يصح رمي املسلمني املترتسني لفتح احلصن ، ألن فتحه ليس ضروريا فهو فال

  )٦(عن القطع 

، وهو غري املعترب عند الرازي ومل يورد ثالثا : المناسب الذي علم أن الشارع ألغاه
ه بأنه الذي يورد وعرفّ  ىأطلق عليه اإلسنوي املناسب امللغعليه شرحا والتوضيحا  و 

                                                           

 )٥/٢١٨) البحر احمليط ، الزركشي ،((١

حبري ، ابن ) والتقرير والت٥/٢١٨) وانظر البحر احمليط ، الزركشي (٢/٧٢١) الربهان اجلويين ، ((٢

) والزركشي رفض اختصاص املالكية �ذا النوع بل هو حجة عند اجلميع  ٣/١٩١أمري احلاج (

  ٢١٩/٥ذكر احلجية وجعل األقوال مخسة انظره  ٢١٨ص

  )٣/١٩٢٢) التقرير والتحبري ،((٣

�اية السول ، )٣/٤١٠اإلحكام ، اآلمدي ( ) حتقيق عبدالشايف ،١٧٣املستصفي ،( )(٤

الضرورية هي إحدى الضرورات اخلمسة ، والقطعية يعين اجلزم بوجود  ومعىن، ) ٤/٣٨٧،(

) حتقيق ١٧٥، املستصفي ( املصلحة حاصال وبالكلية أن ال تكون  خمصوصة ببعض املسلمني

  )٣/١٢٧عبد الشايف،  وبيان املختصر، األصفهاين (

 )٣/١٢٨) بيان املختصر ، األصفهاين ((٥

 )٣/١٩٢) التقرير والتحبري( (٦



       
  
 

 

 
 

٧٩١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

لذا قال اإلسنوي  ،بال إشكال  به الشارع الفرع على عكسه ، وهذا ال جيوز التعليل 
اله إجياب صيام شهرين متتابعني يف كفارة اجلماع يف رمضان ، ومث ،نه أمهله البيضاويإ

ول القو  )١(ىت به بعض ملوك املغاربة وقد أنكروا على حيىي بن حيىي تلميذ مالك ماأف
ن إي نه ختصيص للعموم باملعىن ، رد الزركشإبالعتق خمالف للنص ، وإن قيل 

)٢( التخصيص يقبل شريطة أن اليعكر التخصيص النص وهنا يعكر
    

  

قال الرازي : واعلم أن اجلنسية مراتب ،فأعم أوصاف األحكام ، كو�ا حكما مث و  
ينقسم احلكم إىل حترمي وإجياب وندب وكراهة ، والواجب ينقسم إىل عبادة وغريها ، 

ما ظهر تأثريُه تنقسم إىل فرض ونفل  ، فوالعبادة تنقسم إىل الصالة وغريها ، والصالة 
ر تأثريه يف الصالة وما ظهر تأثريه يف الصالة أخص مما ظهر يف الفرض أخص مما ظه

وصاف كونه وصفًا تناط به األأعم ف ،تأثريه  يف العبادة ، وكذا يف جانب الوصف
حكام ، حىت تدخل فيه األوصاف املناسبة واألوصاف غري املناسبة ، وأخص منه األ

ك يف حفظ املناسب ، وأخص منه املناسب الضروري ، وأخص منه ماهو كذل
يرى األصفهاين أن مثاهلا االنسب هو حفظ الدين وليس والرتبة األخرية  )٣(النفوس

  )٤(حفظ النفس 

، وقد متيز بتحديد :أنه مل يهتم بتسمية أنواع املعترب  يلحظ على تقسيم الرازي
، وتبع الرازي الغزايل يف الفصل بني أنواع املناسب ، لغىب املرسل واملناسب املاملناس

، ويلحظ أن أمر واحد ، ومها يف احلقيقة بني املناسب الذي شهد له أصل باالعتبارو 
دمج تقسيم الرازي مع  خلط بني األنواع ومسميا�ا ، وحاول الزركشي  البيضاوي
  . أحيانا دجما أورث غموضا  اآلمدي ،

  

                                                           

 )٤/٩٢) ، �اية السول ، اإلسنوي (٢/٢٨٤) احملصول ، الرازي ((١

) وهو ٣/١٩١) التقرير والتحبري ، ابن أمري احلاج (٥/٢١٥)  البحر احمليط ، الزركشي  ((٢

 املسمى املرسل الغريب عند ابن احلاجب كما سيأيت

 ) ٢/٢٨٥ ()  احملصول(٣

 )٣/١٢٤) بيان املختصر، األصفهاين ،( (٤



       
  
 

 

 
 

٧٩٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  ه ٦٤٦ه:ابن الحاجب ٦٣١عند اآلمدي ت 

  )١(:  واملعترب نوعانمعترب ، إما معترب أو غري  اآلمدي : واملناسب عند

علة معتربة بنص أو إمجاع ، ويسمى املؤثر  ، ووضحه األصفهاين وهو أن يعترب عينه - 
يف عني احلكم بنص أو إمجاع ويسمى املؤثر ، ألنه ظهر تأثريه يف احلكم باإلمجاع أو 
 النص كتعليل احلدث مبس احملدث ذكره ، فإنه اعترب عني مس احملدث ذكره يف عني

  )٢( عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ) احلدث بالنص بقوله صلى اهللا

                     علة معتربة برتتيب احلكم على وفقها يف صورة بنص أوإمجاع وهو مخسة أنواع :- 
يف موم احلكم اعتبار خصوص الوصف يف  خصوص احلكم وعموم الوصف يف ع-١

، فقد العدوان  لقتل العمدالقتل باحملدد جبامع ااملثقل بب، كما يف إحلاق القتل أصل آخر
يف احملدد ،وظهر  يف عني احلكم وهو وجوب القتلالعدوان ظهر تأثري عني القتل العمد 

القتل من يف جنس بالقود على احملل املعصوم  جنس  القتل من حيث هو جناية  تأثري
، وهو  مدي)(وهو األصل اآلخر الذي أشار إليه اآل يف األيديقصاص حيث هو 

                                                                                            .املالئم املتفق عليه بني القياسني 

عينه يف  اعتبار خصوص الوصف يف خصوص احلكم من غري أن يظهر اعتبار-٢
ه يف جنسه ،كاإلسكار جنس احلكم يف أصل آخر  والجنسه يف عني احلكم والجنس

ألنه يفيد ظن ويرى اآلمدي صحة التعليل به ، وهو املناسب الغريب  وهو خمتلف فيه 
مقصود اآلمدي عندما قال يف املناسب ،احملصول شارح األصفهاين بني و ،  العلية 

فقد فرض  ومثاله اإلسكارالغريب مل يعترب عينه يف عينه أنه يقصد النوع وليس العني 
  .)٣(لة النص صرحيا وال امياء انتفاء دال

اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم  الغري من غري اعتبار عينه يف عني احلكم -٣
والجنسه يف عينه والعينه يف جنسه كاملشقة املشرتكة بني احلائض واملسافر وهو من 

، ألن الظن احلاصل من اعتبار  املختلف فيه وهو أدىن من السابق املناسب الغريب
وهذا املثال ذكره ابن (.ص أقوى من الظن احلاصل من اعتبار العموم يف العموم اخلصو 

                                                           

 )٣/١٣٠، بيان املختصر ، األصفهاين ( )٤/٤٠٦إلحكام ، اآلمدي ،() ا(١

 ٢٨ه عند عرض تقسيم الغزايل ، ص) سبق خترجي(٢

 )٦/٣٤٥) الكاشف على احملصول( (٣



       
  
 

 

 
 

٧٩٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

لمالئم الذي اعترب جنسه يف عني احلكم وهو الرخصة ، وليس مناسبا غريبا ل احلاجب
 وحبسب القسمة العقلية عند )عنده .ألن الغريب نوعان عند ابن احلاجب كما سيظهر

سب حبأنواع  إىل تسعةب احلكم على وفقه املناسب املعترب برتتينقسم ي اآلمدي 
  :يف الرسم التايل  كماخصوص الوصف وعمومه أو خصوص الوصف وعمومه معا  ،  

  القسمة العقلية للمناسب املعترب برتتيب احلكم على وفقه                     

  

  صوص الوصف وعمومه يف خب               بعموم الوصف يف           يف   معترب خبصوص الوصف

     

                 

  عنيه وجنسه          كم     عين الحكم     جنس الحكم      عين الحكم  وجنسه      عين الحكم       جنس الحكم      عين الحكم وجنسه       عين الحكم     جنس الح

عد وحباصل الضرب يكون العدد تسعة ،وهي مستفادة من إشارة الرازي يف احملصول ب
واعلم أن األقسام األربعة  مع كثرة مراتب العموم (قال عرضه األقسام األربعة 

واخلصوص قد يقع يف كل واحد منها من األقسام اخلمسة املذكورة يف التقسيم األول 
مع وجي.، مث يعقب اآلمدي أن الواقع مخسة أقسام  )١() وتكثر املعارضات والرتجيحات 

  (وقد أشرت إىل ثالثة منها وبقي اثنان آخران)م.إلحكاافيها املعترب وغري املعترب 

  )٢(:هو ماظهر إلغاؤه أو مل يظهر : ناسب غري املعتربامل 

املناسب الذي مل يشهد له أصل من أصول الشريعة باالعتبار بطريق من الطرق -٤
  .والظهر إلغاؤه يف صورة ويعربَّ عنه باملناسب املرسل  املذكورة ،

يشهد له أصل باالعتبار بوجه من الوجوه ، وظهر مع ذلك إلغاؤه املناسب الذي مل -٥
وإعراض الشارع عنه يف صورة ،فهذا اتفق على إبطاله .ومثاله فتوى بعض العلماء 

                                                           

 )٢/٢٨٦ () احملصول(١

 )٤/٤٠٧) اإلحكام ، اآلمدي ((٢



       
  
 

 

 
 

٧٩٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

لبعض امللوك ملا جامع يف �ار رمضان، بوجوب صيام شهرين متتابعني ، ومل يأمره 
غري أنه مل ، ن كان مناسبا باإلعتاق ،واملصلحة يف إجياب الصوم مبالغة يف زجره وإ

  يشهد له شاهد يف الشرع باالعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب .

  تقسيم اآلمدي

    غري املعترب           رب برتتيب احلكم على وفقه معت           معترب بنص إو إمجاع

                    

  مناسب ظهر إلغاؤه     مناسب مرسل        مناسب غريب أدين مناسب غريب         ممالئ       وهو املؤثر

  

  : اآلمدي تقسيم يالحظ على 

                      .نوع واحدعنده ،وأن املالئم الغريب عنده نوعان قريب وبعيد وكالمها حجة أن - 
ما يظهر من املثال النوع الثاين من الغريب اعتربه ابن احلاجب من أنواع املالئم ك- 

               املذكور .

من جهة أن اآلمدي ينظر للعلة واحلكم من جانبني عموم وخصوص ، وعني وجنس - 
، هو خاص ال يتكرر يف كل األقسام  أن يفرق بينهما ، وأن هذا الرتتيب أخرى دون 

اجعل ضبط األمر ومعرفة قصده أمر م هوئم والنوع األول من الغريب ، و يف املال
  .متعذر



       
  
 

 

 
 

٧٩٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  

  )١( ونفس التعريف  السابق احملدث ذكرهنفس مثال مس  هو مثال املؤثر - 

يف جنس  عني الوصفبنص أو إمجاع   لذي اعترب ا عند ابن احلاجب  الئممثال امل- 
 التعليل بالصغر يف محل النكاح على املال يف الوالية فإن عني الصغر معترب يف ، احلكم

ن الشرع اعترب عني الصغر يف عني والية بأألصفهاين ،ووضحه اجنس الوالية باإلمجاع 
                                                                     )٢( عني الصغر يف جنس احلكم املال برتتيبها على  الصغر ، واعترب

التعليل بعذر احلرج يف محل يف عني احلكم  اعترب جنس الوصفمثال املالئم الذي - 
 رخصة املطر على السفر يف اجلمع بني الصالتني ، فإن جنس احلرج معترب يف عني

  . عني رخصة اجلمعبأن ثبت باإلمجاع اعتبار جنس احلرج يف اجلمع ، وعلق األصفهاين

، التعليل جبناية القتل العمد يف جنس احلكم  ال املالئم الذي اعترب جنس الوصفمث- 
العدوان يف محل املثقل على احملدد يف قصاص النفس ، فإن جنس اجلناية معترب يف 

األطراف وغريها ، وعلق األصفهاين أن االعتبار النفس و  والذي يشملجنس القصاص 
  )٣(  ثابت باإلمجاع

بأنه اعترب عني الوصف يف عني  احلكم  عليه فقط ومل  عند  ابن احلاجب:الغريب و - 
 األصفهاين   وضحهو ،ومثاله التعليل بالفعل احملرم لغرض فاسد  ،يثبت بنص أو إمجاع 

على القاتل يف احلكم باملعارضة بنقيض ، ملرض قياس املطلق الطلقات الثالث يف اب
املقصود حىت صار توريث املبتوتة  كحرمان القاتل ، فإرسال الطلقات الثالث فعل حمرم 
لكونه منهيا عنه ومقصوده حرمان الزوجة من املرياث وهو غرض فاسد ، فيعامل 

صفهاين ، ويعلق األبعلة السكر مثال حرمة اخلمرذكر ابن احلاجب و ، بنقيض قصده

                                                           

مثاال على  ) وزاد األصفهاين الشارح٣/١٢٥) خمتصر ابن  احلاجب مع بيانه ، ابن احلاجب ((١

 عرضه مرة ثانية مثاال على املالئم  مثاملؤثر وهو الوالية على البكر الصغرية ، 

) مثل له ابن النجار مبثال امتزاج النسبني الكوكب املنري ١٢٨-٣/١٢٥) املرجع السابق ((٢

)٤/١٧٤( 

نجار قياس ) مثل له ابن ال٢٠٦)وانظر ، خمتصرالتحرير ، ابن النجار (٣/١٢٩) املرجع السابق ((٣

 )٤/١٧٥حد  الشرب على القذف الكوكب املنري (



       
  
 

 

 
 

٧٩٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

 )١( البات طالقه يصلح للغريب املرسل ، ومثال اإلسكار للغريب غري املرسلن مثال إ
وعلق ابن النجار على أن األقسام املذكور السابقة كلها حجة وخالف أبو اخلطاب 

  )٢(عندمها  واحلنفية يف الغريب فليس حجة

م ابن احلاجب أنه بنوعني ويبدو من كال املرسل ووضحه األصفهاينغري املعترب وهو - 
، واألول هو مااعترب الشارع ومعلوم اإللغاء  : مرسل مالئم ومرسل غريب   ثالثة أنواع 

ملا كانت داعية إىل الزنا حرمها  ، فاخللوة جنسه البعيد يف جنس احلكم مثاله اخللوة 
يل مثاال على املرسل املالئم  تعل وابن النجار  ذكر األصفهاين،و الشارع بتحرمي الزنا 

حترمي قليل اخلمر بأنه يدعو إىل كثريها ، فقد اعترب الشارع جنسه البعيد يف جنس 
وشرط ، املرسل املالئم  بقبول صرحا والغزايل إمام احلرمني  أشرت سابقا بأن و ، احلكم 

الغزايل شروطا أن تكون مصلحة ضرورية قطعية كلية ونقل عن الشافعي ومالك قبوله، 
قال عنه ابن الذي علم إلغاؤه املرسل الغريب و  ، جب ردهواملختار عند ابن احلا

ووضح مثاله األصفهاين وهو فتوى  اجياب صيام شهرين ، هو مردود اتفاقااحلاجب و 
، ولكن أشرت   وغري معلوم اإللغاء مل يذكر له مثاال .متتابعني ابتداء يف كفارة الظهار

               )٣( بات طالقه أن مثاله هو ال علىعلى الغريب عند ابن احلاجب  األصفهاين يف تعليق

                           : الحظ على تقسيم ابن الحاجبي

فقد اعتىن بتقسيم املالئم وجعله ثالثة ،  حا من اآلمدي و وضو أن تقسيمه أكثر دقة - 
أنواع يف حني هو عند اآلمدي نوع واحد من املالئم وهو مااعترب جنسه يف جنسه ، 

  .احلاجب بني نوعي الغريب بدقة أكثر من اآلمدي وفصل ابن 

                                                           

عن  ميزه )، ومسى األصفهاين هذا النوع بالغريب غري املرسل لي٣/١٢٩)الشرح (٣/١٢٦) املنت ((١

الغريب املرسل ، وعلق على املثال املذكور يف املنت أنه يصلح للغريب املرسل  ، ومثل له ابن 

 )٤/١٧٩خلمر يف احلد الكوكب املنري (النجار مبثال قياس النبيذ على ا

 ) ٤/١٧٨) الكوكب املنري ((٢

)، يذكر عند بعض األصوليني أن تقسيم املرسل ١٣٠-٣/١٢٦) بيان املختصر ، األصفهاين ((٣

عند ابن احلاجب مخاسي ، ولكنه يف تقديري ثالثة أنواع فقط ، انظر نرباس العقول ، عيسى 

)   ويرى ابن النجار املثال على املرسل الغريب  ٢٨٠يب () ، تعليل األحكام ، شل٣٠١منون (

هوقياس  طالق املبتوتة على قتل الوارث مورثه يف معاملة بنقيض قصده ، وهو ليس حجة 

 )٤/١٧٨انظر الكوكب املنري (



       
  
 

 

 
 

٧٩٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

عند  وهو األضعف  من الغريب  يلحظ من األمثلة املذكورة أن النوع الثاين- 
، والنوع هو نوع من أنواع املالئم عند ابن احلاجب  (ومثاله مشقة احلائض)مدياآل

ابن  دعن،هو نفسه الغريب (السكر)ومثالهعند اآلمدي وهو األقوى األول من الغريب 
  .، وهذا مشكل ألن املالئم أعلى رتبة من الغريب  صفهاين على زيادة األ احلاجب

ل اآلمدي، وجعل أكثر وضوحا فلم تتداخل كما فع عنده  قسمة املعترب وغري املعترب- 
فاملرسل ، معلوم اإللغاء ومرسل مرسل مالئم ومرسل غريب  غري املعترب ثالثة أنواع 

واملشكل عند ابن احلاجب هو أن يكون الغريب متعدد وعان ، نالغريب غري املعترب  
غري  وغريب ، االستخدام ، مرة غريب معترب وأطلق عليه األصفهاين غريب غري مرسل 

 فتكرار ذات اللفظ يف املوضعني يزيد يف غموض املسألة .، وهو الغريب املرسل عترب م
  واألوىل االستغناء عنه يف موضع غري املعترب .

 املرسل إىللكنه قسم و ىل مالئم ومرسل إ يف التقسيماجب حلبن اهلمام ابن اتبع ا- 
يف تقسيم  )٢(التلمساين املالكي   تبعهو )١(: مرسل مالئم ومرسل غريب نوعني فقط 

،ومثال الغريب  املرسل والغريب ينقسم إىل  عتربوغري امل،املناسب إىل معترب وغري معترب 
  . ريب غري املرسل عند ابن احلاجبعند التلمساين هو نفس مثال الغ

وجعله أنواع :  املرسلوتعريف املالئم ،تعريف يف  ابن احلاجب  ابن النجار تبع - 
توريث املبتوتة يف مرض  ومثاله الغريب املرسل ، و يل اخلمر لومثاله حترمي قاملالئم املرسل 
   )٣(خريان ليسا حبجةوالنوعان األ) ومثاله فتوى حيىي بن حيىي  مرسل ثبت إلغاؤهو ،املوت 

الذي جعله ابن احلاجب  على مثال الوالية على البكر الصغري اعرتض ابن اهلمام  - 
  )٤(يصلح مثاال للمؤثر ال املالئم  للمالئم ، حيث يرى ابن اهلمام أنه 

  ه٧٧١تاج الدين علي عبد الكافي  السبكي(االبن ) ت  

                                                           

 )٣/١٩٠) التقرير والتحبري ((١

 )٥٢٨) شرح مفتاح الوصول ، التلمساين ، ((٢

  )٢٠٦خمتصر التحرير ، ابن النجار ()٣/١٩٠) التقرير والتحبري ((٣

 )١٩٠-٣/١٨٧) التقرير والتحبري ،منت التحرير، ابن اهلمام ((٤



       
  
 

 

 
 

٧٩٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

عترب ، غري معترب ، اليعلم اعتباره من الوصف املناسب إىل ثالثة أنواع (مالسبكي  قسم
تقسيم  أشبه  على متنه  تفصيل الشراحب، و  وهو بداية يشبه تقسيم الرازي إلغائه )

  )١(  ابن احلاجب

  )٢( المعتبر نوعان - 

 ومثال املعترب بالنص هو ،اعترب بنص أو إمجاع عني الوصف يف عني احلكم وهو املؤثر- 
اعترب عينه يف عني والية الذي عترب باإلمجاع  الصغر املمثال و  ، مس املتوضئ ذكره 

  .املال 

 ،عند السبكي  املالئم هو على وفقه  باعتبار جنسه يف جنسه واحلكم  اعترب برتتيب- 
إىل ،مثل قسمة ابن احلاجب املالئم  شرح مجع اجلوامع الشربيين يف و الزركشي  وقسم

  )٣( س يف جنس )عني يف جنس ، وجنس يف عني ، وجنثالثة أنواع (

، فاليعلل به باتفاق ومثاله فتوى  وهو أن يعلم أن الشارع ألغاه  :أما غير المعتبر-
  )٤(. بصيام شهرين متتابعني أحد امللوك 

وإن مل يدل الدليل على إلغائه فهو )٥(:  تبره أو ألغاهالذي اليعلم أن الشارع اع-
   .افقه ، ورده األكثر املرسل وقد قبله مالك مطلقا وكاد إمام احلرمني يو 

  الحنفية : عند
بل ارتكز احلديث على املناسبة كاهتمام الشافعية احلنفية بتقسيمات  ومل يهتم متقدم

 املناسبة  وفسروا شرط املناسبة ،إظهار و جتلية معىن اإلخالة والرد على الشافعية 
،  ن املالءمةوهو مايقع يف القلب دون دليل، لذلك مل يقبلوها وحدها بدو ، باإلخالة 

                                                           

) ، البدر الطالع ، الشربيين ٢/٨٧تشنيف املسامع ، الزركشي ()،٩٤مجع اجلوامع ، السبكي () (١

) ،٢٨٢/ ٢( 

 ) ومها كنوعي املعترب عند اآلمدي وابن احلاجب مع الدمج بينهما.(٢

 مثال (توريث املطلقة املبتوتة )  صاحب البدر الطالع جعلونفس أمثلة ابن احلاجب ، و ) (٣

 )٢٨٣/ ٢(، املناسب الغريب وهو ألصق بللمالئم 

  )٢/٨٨ (،، الزركشي )  تشنيف املسامع (٤

ي اجلويين وأنه كاد يوافق مالك  وشرط الغزايل ، وقبله أ) ذكر الزركشي عدة أقوال يف حجيته ور (٥

  ٢/٧٢١ذكره الربهان   ٢٨٥/ ٢تشنيف ،والبدر الطالع ٢/٩٢ العبادات ورده األكثر قوم يف

 كتاب االستدالل .



       
  
 

 

 
 

٧٩٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

 :واملالءمة عندهم . إال بالتأثر  التعليل به  فاليقبل التعليل إال بالوصف املالئم والجيب
صلى اهللا عليه وسلم وعن  عن الرسولرع من املقاييس املنقولة هي موافقة ماجاء به الش

حيث كانوا يعللون مباهو مالئم  ،السلف ، فاليكون احلكم  خمالفا لنهجالسلف
   )١(.لألحكام

حيث قالوا ، ملؤثر املتأخرون فقد اهتموا بتقسيم املناسب وقصروه على املناسب ا أماو 
 ، وقيدوذلك وفق نظر املتقدمني أن التأثري شرط للتعليل  بعة أقسامفيظهر التأثري يف  أر 

،وأضافوا أنه كلما اجلنس أقرب  إمجاع أن يثبت بنص أو هو  التأثري ظهورصدر الشريعة 
   )٢( :أقرب القياس كان 

  )٣(،عني العلة يف عني احلكم كثبوت الوالية يف الثيب الصغرية  -١
  )٤(ية سقط حرج النجاسة بعلة الطواف واحل كالفأرةعني العلة يف جنس احلكم   -٢

وعند صدر  ،جنس العلة يف عني احلكم كإسقاط قضاء الصلوات بعذر اإلغماء - ٣ 
فاعترب جنس  )٥(م (أرأريت لو متضمضت)الشريعة مثاله قول النيب صلى اهللا عليه وسل

  )٦(العلة وهو عدم دخول شيء اعتبارا يف عدم فساد الصوم 
عند التنقيح  ،أثر جنسه يف جنس احلكم  كإسقاط الصالة عن احلائض باملشقة -  ٤

  )٧(املثال طهارة سؤر اهلرة فإن جلنس الضرورة اعتبارا يف جنس التخفيف 
  
  

                                                           

) كشف ٢/١٧٧) أصول السرخسي،السرخسي (٣٠٩-٣٠٤وسي،(دب) تقومي األدلة،ال(١

 )٣٧٤)  فتح الغفار ، ابن جنيم (٣/٣٥٣األسرار، البزدوي، ( 

)،فتح الغفار، ابن جنيم ٤١٧ح ، صدر الشريعة ،() التنقي٣/٣٥٣) كشف األسرار ، البخاري ((٢

  )٢١٣) ، تسهيل الوصول ، احملالوي (٣/٢٠٢)والتقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ،( ٣٧٣( 

 مثال السكر على هذا النوع وذكر احملالوي مثال قياس املثقل على احملدد ) ذكر صدر الشريعة(٣

الصغرية على البكر الصغرية بالصغر ، واعترب مثال  ) مثاله يف التنقيح قياس الوالية على الثيب(٤

، وأضاف احملالوي مثاال آخر على هذا النوع تقدمي األخر ٤١٧سؤر اهلرة من املالئم  ص

 .٢١٣ألبوين على األخ ألب ، تسهيل الوصول 

)، سنن الدارمي باب الرخصة للصائم ٢٣٨٥القبلة للصائم (اب ) سنن أيب داود ب(٥

 )٢١(١/٦١: صحيح على شرط الشيخني، وتابعه الذهيب املستدرك  )قال احلاكم١٧٢٤(

  )٤١٧) التنقيح( (٦

 ) املرجع السابق(٧



       
  
 

 

 
 

٨٠٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  يالحظ على تقسيم الحنفية :
صدر  وزاد، املتأخرين بأقسام التأثري وليست كطريقة الشافعية يت األقسام عندمس- 

غريب ، والثالثة الباقية بالاحلكم ما أثر عينه يف عني وهو  النوع األول  بتسمية الشريعة 
  )١(مساها مالئمة 

مل يقسم احلنفية من حيث االعتبار وعدمه أل�م اهتموا باملعتربة فقط ، وتأثر بعضهم - 
  )٢(، فأشار إىل املعترب وغري املعترب سمة الشافعية بق
اعترب ابن اهلمام أن املؤثر عند احلنفية أعم من املؤثر عن الشافعية ، حيث تدخل - 

  )٣(أنواع املالئم عند الشافعية يف املؤثر عند احلنفية 
 ذكر صاحب كشف األسرار أنه الخالف بني القايسني يف األقسام الثالثة األوىل أ�ا- 

وهو يف ظين   )٤(حجة والقسم األخري خمتلف فيه بينهم ، واملختارأنه حجة تغليبا للظن 
  تقديرا من خالل مثاله املذكور .الغريب 

  هـ ٧١٦ت  وتبعه الطوفي  هـ ،٦٢٠ابن قدامة ت عند 
يف جانب احلنابلة ارتكزت الدراسة على ابن قدامة والطويف لتقدمهما يف التأليف ، 

ثري من احلنابلة تأثر بقسمة الشافعية للمناسب باعتبار الشارع ، وملالحظيت أن ك
  والطويف يف خمتصره.خبالف ابن قدامة 

، حيث قسم الغزايل والرازي  ومجع فيه بني تقسيم ،خمتلفا تقسيم ابن قدامة  جاءو 
وغري املعترب إىل ثالثة أنواع وهي معتربة ويصح  رباملناسب مطلقا دون الفصل بني املعت

  )٥(ليل �ا :التع

بنص أو إمجاع ، كقياس األمة على املؤثر وهو نوعان : ماأثر عينه يف عني احلكم - 
وهو قياس يف معىن األصل والخالف   تكرارة يف سقوط الصالة باحليض ملشقة الاحلر 

وين على األخوة ماأثر عينه يف جنس احلكم كتقدمي األخوة ألبوالنوع الثاين : يف حجيته
  .النكاح قياسا على والية ألب يف املرياث

                                                           

 )٤١٨) التنقيح ، ((١

  )٢١٣) تسهيل الوصول ، احملالوي ((٢

 )٣/٢٠٢) التقرير والتحبري ، منت التحرير ، ابن اهلمام ((٣

  )٣/٣٥٤) كشف األسرار ، عبدالعزيز البخاري ((٤

 )٢/٨٦٢، خمتصر الروضة ، الطويف () ٢/٧٥٧الناظر ، ابن قدامة () روضة (٥



       
  
 

 

 
 

٨٠١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

هو ماأثر جنسه يف عني احلكم كظهور أثر املشقة يف إسقاط الصالة عن املالئم - 
  .احلائض كتأثري املشقة يف إسقاط ركعتني عن املسافر بالقصر 

   جنسه يف جنس احلكم ، كتأثري جنس املصاحل يف جنس األحكامالغريب  هو ماأثر - 
  :يالحظ على قسمة ابن قدامة 

  .انقسام املؤثر إىل نوعني عني يف عني وعني يف جنس - 
  . مل يذكر فيها املناسب امللغى- 
هو نوع من  قي نظرة الشافعية ، واملسّمى عنده غريباأن الغريب جاء خمتلفا عن با- 

. وأظنه يف تعريف الغريب أكثر وضوحا وضبطا ملعناه مما عند الشافعية أنواع املالئم 
  سبقه من الشاقعية 

   ومل يتهم بذكره . املناسب املرسل مل يعرف ابن قدامة  - 
  .و الرازي أو اآلمدي وابن احلاجب  يتبع تقسيم الغزايل أمل- 
  .متأخري احلنفية  التقسيم عند ،أكثر التقسيمات شبها لتقسيم ابن قدامة  - 
  مع  اقسمة ابن احلاجب بتفاصيله ه ٩٧٢ت ابن النجار وه ٨٨٥تاملردواي  تبع- 

إىل مؤثر  حيث ُقّسم املناسب ، يف موضعهاأشري إليها  وقد يف بعض األمثلة املخالفة
، مرسل غريب، وينقسم املرسل إىل ثالثة أنواع (مرسل مالئم ، غريب ومرسل ومالئم و 

(تابعنا فيه ابن مفلح ، وتبع هو ابن احلاجب ي :وقال املرداو  )١( .مرسل ثبت إلغاؤه)
  )٢(ومجاعة كثرية ) 

، فقد كان  ة ولكن دون التعرض للمرسل وامللغىسودة تقسيما للمناسبذُكر يف امل- 
بل يبدون ،املؤثر هو   الوصف بنص أو إمجاع  (وليساملناسب قاصراً على املعترب بتأثري

 وهو نوعان مؤثر يف غري األصل ويشمل املؤثرأ�ا علة نصية) واملعترب باالستنباط 
  )٣(لغريب واملالئم وغري مؤثر يف غري األصل وهو ا

 يقرب بني معىن املؤثروهو �ذا يفصل بني املناسب املنصوص واملناسب ا�تهد فيه ، و 
ف درجة االعتبار ، ويُظهر الفرق جليا نه معترب يف غري األصل ولكن ختتلواملالئم يف كو 

  .وهو معترب لكن يف موضعه واليتعداه ،بينهما وبني الغريب 

  

                                                           

 )٤/١٧٢الكوكب املنري ، ابن النجار () ٧/٣٤٠١التحبري شرح التحرير ، املرداوي ،() (١

 )٣/١٢٨٧وانظر أصول الفقه ، ابن مفلح ( )٧/٣٤١٤) التحبري شرح التحرير ،((٢

 )٤٠٧) املسودة ، آل تيمية ، ((٣



       
  
 

 

 
 

٨٠٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  خالصة التقسيمات :

 عترب الشارع عينه يف عني احلكماملناهج على معىن املؤثر ومثاله ، وهو ماتتفق غالب ا- 
  . من اعتبار عني العلة يف جنس احلكم  زاده ابن قدامة فيها إال ما،  بنص أو إمجاع 

  . تسمية بعضهم للغريب مؤثرا كما فعل البيضاوي وصدر الشريعة وقع اخللط ب  - 

،  جتهاديةواال ةالعلل املنصوص يشملأنه ، بر تعريف األصوليني للمؤث ُيشكل أحيانا - 
ويكون مسلك عامة تشمل مجيع العلل ،  لفظة الوصف املناسب إطالق  مما جيعل

أن عبد العزيز البخاري (االجتهادية منها ، يؤكد ذلك كالم  العلل املناسبة هو طريق
 لقياس ، إذالذي رمبا يقر به منكر ايظهر عني الوصف يف عني احلكم وهو املقطوع به 

أن املؤثر صاحب املسودة ( وقول )١() اليبقى بينه وبني األصل مباينة إال تعدد احملل 
 )٢( أن املؤثر اليشرتط فيه أن يكون مناسباً)......و هو قياس وصف على وصف 

وقول شارح  فاملؤثر منه املناسب سواء منصوص أو اجتهادي ومنه غري املناسب .
 إذن بنيمجاع (فماالفرق  بنص أو إوأنه معترب تعريف املؤثرمفتاح الوصول تعليقا على 
خيرجه من  أن نص الشارع الولكنه أجاب عنه  )٣( ؟)هذا املسلك ومسلك النص

، واعتبار الشارع أثبت للوصف التأثري فارتقى فوق املناسبة الذاتية مسلك املناسبة
  .فشهد الشارع مبا خيال للناظر من كونه مناسبا للعلة 

واضح عند اجلميع وليس حجة ومثاله فتوى حيىي بن حيىي ، وقد  املناسب امللغىأن  - 
ابن قدامة   واحلنفية  و  له الغزايلعليه ابن احلاجب املرسل الغريب ومل يتعرض  أطلق

  .وذلك لعدم حجيته 

و مامل يشهد له أن املناسب املرسل حمدد املعامل مرتبط حبجية املصاحل املرسلة ، وه- 
   . تكمن مشكلة التقسيم وتداخله يف نوعي املالئم والغريب ه يالئم، و أصل ولكن

يلحظ وقوع خلط كبري عند البيضاوي يف املصطلحات وتتبعه اإلسنوى بالتوضيح - 
  .والبيان 

                                                           

 )٣/٣٥٣( ) كشف األسرار(١

 )٤٠٧) املسودة ، آل تيمية ((٢

  )٥٢٨) شرح مفتاح الوصول ، ايب الطيب ((٣



       
  
 

 

 
 

٨٠٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

واعتربه ختبط والينطبق يف قسمة العلة حبسب املالءمة ،زي نقد القرايف تقسيم الرا - 
يم مل أذكره عند عرض تقسيم الرازي حبسب هو تقسو  )١(الح يف الكتب طصعلى اإل

شهادة الشارع ، وإمنا أشرت له عند تقسيم الغزايل الثاين حبسب املالءمة وذكرت أن 
واضحا  الشارع فأراه الرازي والبيضاوي تبعا فيه الغزايل ،أما تقسيم الرازي حبسب اعتبار

   لكنه مل يهتم بتسمية األنواع .منظما و 
إال أنه يبدو عليه  ، من أفضل التقسيمات يف مجع اجلوامع  ن تقسيم السبكيإقيل - 

ولكن شراح مجع اجلوامع قاموا بتوضيحه وترتيبه وفق اخللط بني الرازي وابن احلاجب ، 
  تقسيم ابن احلاجب .

   وتبعه الشوكاين حرفيا . الرازي  بشكل واضح الزركشي بالغزايل و  تأثر - 
نت وإن ك )٢(يمات هو تقسيم ابن احلاجب التقس املعاصرين أن أفضل  اعترب بعض- 

قسم املالئم إىل نوعني مرسل وغري مرسل ، والغريب إىل نوعني  أرى أن ابن احلاجب ملا
  مرسل وغري مرسل ، أظنه زاد يف اإلشكال واإللباس .

 وفق مااستقرأت ، عدا اهتمام بعضهم  مل يظهر يل اهتمام املالكية بتقسيمات املناسبة- 
أو االهتمام بأنواع القياس يف باب املصاحل املرسلة ،  رسل حيث حبثباملناسب امل

  )٣( الطرد واالعرتاضات الواردة يف القياسالنص و ومسلك 
 معترب :، فينقسم املناسب إىلحلاجب ومن بعده الدمج بني ابن االتقسيم األرجح هو - 
الذي اعترب  املؤثر أما املعترب فيشمل ( ،وغري معلوم االعتبار من اإللغاء ،وغري معترب،

ئع وظهر اعتبارها يف وقا  جنس علته املعترب فيه واملالئم ،يف عني احلكم  عني علته فيه
وغري املعترب  ) املعترب عينه فقط دون ظهور ألثره يف وقائع أخرى وهوالغريب  ، أخرى 

سل الذي اليالئم والتشهد له األصول ، وغري معلوم اإللغاء وهو املر وهو  وهو امللغى
  والذي يالئم ولكن بدون شهادة األصول .

                                                           

 )١٢٢)، ضوابط اعتبار املقاصد ، حرز اهللا ،(  ١٨٠/ ٤) نفائس األصول ، القرايف ((١

)، املناسبة الشرعية وتطبيقاته املعاصرة ، نور الدين خادمي ٢٥٧) تعليل األحكام ، شليب ،( (٢

)١١٢ ( 

واحملصول البن إحكام الفصول للباجي ، واإلشارة للباجي ، ،مقدمة ابن القصار: الكتب  ) من(٣

 .فتاح الوصول للتلمساينم العريب ، تقريب الوصول البن جزي ،



       
  
 

 

 
 

٨٠٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  وقادحها المناسبة حجيةالمبحث الثالث : 

يه عند لوفق املنصوص عاملناسبة ويف هذا املبحث استعرض موضوع احلجية ملسلك 
عند معارضته باملفسدة وصالحه للتعليل  املناسب  وموضوع حجية الوصف، نيألصوليا
  وذلك يف املطلبني التاليني :؟أو تنخرم  تهمناسب فهل تبقى ،

  املطلب األول : حجية املناسبة

  : اخنرام املناسبة  املطلب الثاين

  المطلب األول : حجية المناسبة

يف   ، وتفصيلهاوالذي عرضه األصوليون بعد استعراض األقسام  هنا  و مقصد البحث
حتقق تنباط العلة  من خالل من طرق اس مسلك املناسبة  كطريقٍ اعتماد  حجية 

مقياسًا لصحة العلة، واملالحظ يف وجعلها املفسدة  لب املصلحة ودرءجب املقاصد ،
حول حجية  عامة الكتب األصولية أن استدالهلم على حجية املناسبة هو حديث 

،ومل ينقل فيها قوال ملنكري ع فيها دون التعرض لتفاصيل األنوا تعليل األحكام باملصاحل 
املناسبة وصالحية الوصف املناسب للتعليل  ، وقد جاء حديثهم يف  مسلك  حجية
، وهو حممول يف ظين  على االتفاق يف  احلجية ، لة قاصرا على أدلة ا�وزين فقط املسأ

  .وأن شبهة اإلنكار افرتاضية واهللا أعلم 

  :ا�وزين أدلة و 

معللة  األحكام أن ثبات إى عل املنقول من الكتب يف احلجية) (وفقاألدلة استندت  
بدليل من وحيثما الحت وجه املصلحة كان تشريع احلكم ، وذلك ، عبادصلحة للمب
  : إلمجاع واملعقولا

إمام احلرمني اجلويين على حجية املناسبة بتمسك الصحابة  :هو مااستدل به واإلجماع
يه ملعىن أو �ا ، فإ�م يلحقون غري املنصوص باملنصوص إذا غلب على ظنهم أنه يضاه

أمثلة من فعل الصحابة اآلمدي  ذكرو  )١( مجاع من الصحابة إ، وهو عند الغزايل يشبهه

                                                           

البحر احمليط ، الزركشي ، ) ،١٧٨) ،شفاء الغليل ، الغزايل ، (٧٢٣/ ٢الربهان ، اجلويين () (١

 )٣٦٥، (، إرشاد الفحول ، الشوكاين ٥/٢٠٧



       
  
 

 

 
 

٨٠٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

ما اشتهر زمن عمر من  )١(املظنونة  ةباملصلحة الظاهر  على العملهم إمجاعالدالة على 
( :تقدير حد شارب اخلمر مثانني جلدة بسبب ظن وقع له من قول علي رضي اهللا عنه 

رب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افرتى ، فأرى أن يقام عليه حد أرى أنه إذا ش
حكمهم و  )٢(ه االفرتاء مقام االفرتاء يف حكم، وإقامة للشرب  الذي هو مظنة )املفرتين 

رجوعهم  إىل اجتهاد و  )٣(يف إمامة أيب بكر بالرأي والظن ، وقياس العهد على اإلمامة 
بة ااتفاقهم على كتو )٤(وا عن أداء الزكاة أيب بكر يف قتال بين حنيفة حيث امتنع

املصحف ومجع القرآن بني الدفتني بالظن ، واتفاقهم على االجتهاد يف مسألة اجلد 
  )٥(ة واألخوة على وجوه حمتلف

وأن  اهللا حكيم يف صنعه  أن يفاآلمدي ، وتبعهمااستدل به الرازي هو  والمعقول
ليصل إىل النتائج ،  الرازي  اساقهكثرية   وذلك مبقدمات، ن املصلحة أفعاله الختلو م

 يوه،حتقق املصلحة واضح ومؤكد سواء عند من قال بوجو�ا أو جوازها أن ا خالصتهو 
اهللا سبحانه وتعاىل منزه و  ،إال للعباد  املصاحل الميكن أن تعود ، ومتوافقة مع املعقول 

  )٦(مجلة من األدلة الشرعية: ذلك  ويؤيدعن ذلك ،

خلت األحكام عن  وفل ]١٠٧{وما أَرسلْناكَ إِالَّ رحمةً لِّلْعالَمني}[األنبياء:قوله تعاىل•
حكمة عائدة إىل العاملني ماكانت رمحة بل نقمة ، لكون التكليف �ا حمض تعٍب 

  ونصٍب . 

                                                           

 )٣/١٢٠) بيان املختصر ، األصفهاين ، (٣/٤١٣) اإلحكام ، اآلمدي ((١

) مشكل اآلثار ، الطحاوي ١٧٥٤٣) سنن البيهقي الكربى ح(٣٣٤٤)سنن الدارقطين ح((٢

 )٤٤٤١ح(

روى احلاكم بإسناده عن أيب عبداهللا بن مسعود قال :ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) (٣

ر منا أمري ومنكم أمري ،قال فأتاهم عمر رضي اهللا عنه وقال  يامعشر األنصار ،قالت األنصا

ألستم تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر أبا بكر يؤم الناس ،فأيكم تطيب 

)وقال صحيح ٣/٧٠نفسه  أن يتقدم أبابكر ، فقال األنصار : نعوذ باهللا أن نتقدم أبا بكر ،(

 هيب .اإلسناد ووافقه الذ

 )٣٨/ ٣) (٦٥٢٦) صحيح البخاري ،كتاب استتابة املرتد ح((٤

 )٤٦٧٩) مجع القرآن يف صحيح البخاري ، كتاب التفسري ح((٥

ويلحظ أن موقف الرازي هنا خيالف رأيه يف تعليل  )٣/٤١٣) ،اإلحكام (٢/٢٨٩) احملصول ((٦

  اسب .أحكام اهللا تعاىل، وهو موضع سبقت اإلشارة إليه عند  تعريف املن



       
  
 

 

 
 

٨٠٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

فلو كان شرع األحكام يف ]١٥٦{ ورحمتي وسعت كُلَّ شيء }[األعراف: وقوله تعاىل•
  العباد ال حلكمة ، لكانت نقمة الرمحة. حق 

فلوكان  التكليف  )١(قوله صلى اهللا عليه وسلم (ال ضرر والضرار يف اإلسالم )•
وكان ذلك بسبب  باألحكام ال حلكمة عائدة إىل العباد ، لكان شرعها ضررًا حمضاً 

  .اإلسالم ،وهو خمالف للنص 
لتعبد لندرته يف األحكام بالنسبة إىل األصل عدم اوذكر الزركشي دليًال من املعقول :-٢

مايعقل معناه ، واألغلب على الظن إحلاق الفرد باألعم األغلب ، وإمنا حيكم بالتعبد 
  )٢(فيما التظهر فيه وجه املناسبة 

الشرع باالستقراء ألحكام ،و  على إفادة املناسبة للعليةباالستقراء استدل البيضاوي -٢
ويعلم منها أن اهللا ، مصلحة عائدة إىل العباد  على وجدنا كل حكم منها مشتمال

تعاىل شرع أحكامه لرعاية مصاحل عباده على التفضل واإلحسان ال على سبيل احلتم 
والوجوب خالفا للمعتزلة ، فإذا ثبت حكم يف صورة  وهناك وصف مناسب متضمن 

نه علة له ومل يوجد غريه من األوصاف الصاحلة للعلية غلب على الظن أ،ملصلحة العبد 
  )٣(لكون األصل عدم غريه ، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن  املناسبة تفيد العلية 

ويستفاد مماسبق أن القول حبجية مسلك املناسبة هو القول املتفرد يف الكتب األصولية 
،مما يرجح صحة املسلك للداللة على الوصف ، فلم يذكر دليل املنكرين وال أمسائهم 

  املناسب.
  

  : انخرام المناسبة  المطلب الثاني
أو التعبري   وهو األغلب  اخنرام املناسبةبني التعبري باختلفت عبارات األصوليني هنا 

وحيث ال أثرللفرق بينهما  والزركشي ،مثل الرازي والبيضاوي واإلسنوي عنها باملعارضة 
ملعارضة او نتيجة ،أي هباشر يف املسألة الرتجيح امل حكاية هو أن اخنرام املناسبة غري

  . العنونة �االيت حصلت بني املصلحة واملفسدة ، فآثرت 

                                                           

) وقال حديث حسن، سنن الدارقطين ، كتاب ٢/٧٨٤) سنن ابن ماجة ، كتاب األحكام ((١

  ) ٨٦)ح(٤/٢٢٨األقضية (

 ٢٠٨/ ٥) البحر احمليط ، (٢

  )٤/٩٨) منهاج البيضاوي مع �اية السول ((٣



       
  
 

 

 
 

٨٠٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

، الوصف على املصلحة واملفسدة معا حالة اشتمال هي إبطال املناسبة بسبب: تعريفها
واخنرامها يعين أن العقل  )١( حة فهل تكون املفسدة املوجودة ُمبطلة وخارمة للمصل

  )٢( سبتها ، فال أثر هلا يف اقتضاء احلكماليقتضي منا
تعلقان يف ظين : األول ابتداء التعليل فاكتشاف  اهذه املسألة هل: الخالفومحل 

ويلغي وجه املصلحة بتغلبه عليها، ولكن يبدو مفسدة مساوية أو راجحة يبطل العلية 
تساوت  اخلالف ليس يف هذه احلال بل يف الثانية وهي أن تكون يف إحدى الصورأن 

وسبب أدى إىل ظهور املفسدة وهو وجه املصلحة واملفسدة وذلك طبعا لعارض فيها 
طالق التعليل لعلة يف ذاك املوضع املختلف ال بإحمل اخلالف يف صحة التعليل �ذه ا

  .كشي اخلالف هنا خبالفهم يف ختصيص العلة ر ، ألجل ذلك ربط الز ن�ا فيما أظ

يف ختصيص العلة ، فمن منع ختصيص العلة قال يعود إىل خالفهم  : سبب الخالف
باخنرام املناسبة ، ومن قال بتخصيص العلة أجاز بقاء املناسبتني أو اجتماع وجهي 

  )٣(املصلحة واملفسدة 
  

  )٤( لخالفتحرير محل ا
أن يأيت معارض يدل على انتفاء املصلحة ، فهذا قادح بالخالف ،فاملفسدة الغالبة ، - 

.                                                        ي املصلحة متفق على بطالن مناسبتهأو املعارض الذي يلغ
  .تساوي املصلحة أو ترجح عليها دل على وجود مفسدة أن يأيت معارض ي- 

  :واختلفوا على قولني  : أقوال العلماء في المسألة
 وهو رأي اآلمدي ساوية ،املناسبة إذا كانت املفسدة راجحة أوم وتنخرم  : تبطلاألول

     )٦( الصفي اهلندي رأي األكثرين والصيدالين  و)٥(والسبكي  ابن احلاجب
  

                                                           

 )٧/٣٣٩٧، التحبري شرح التحرير، املرداوي ()٤/١٠٤) �اية السول ، اإلسنوي ((١

  )٥/٢٢٠حمليط ، الزركشي () البحر ا(٢

 ) ٥/٢٢٠) البحر احمليط  ، الزركشي ((٣

  ) املرجع السابق(٤

) وخمتصر ابن احلاجب مع شرح البيان ، ابن احلاجب ٣/٣٩٧) اإلحكام ، اآلمدي ((٥

 )٢/٢٨٧) ، البدر الطالع ، الكوراين (٣/١٢٠(

السول ، اإلسنوي ) ،�اية ٣/١٢٠) خمتصر ابن احلاجب مع الشرح ، ابن احلاجب ، ((٦

  )٣٧٠) ،إرشاد الفحول ، الشوكاين (٢/٩٢)، تشنيف املسامع ، الزركشي ، (٤/١٠٥،(



       
  
 

 

 
 

٨٠٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  وأدلتهم :  
  )١( ألن دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل -١
ألن املناسبة أمر عريف ، واملصلحة إذا عارضها مايساويها مل تعد عند أهل العرف -٢

  )٢( .مصلحة
ملن  السفه  ، وأهل العقل ينسبونلحة مع مفسدة مثلها المص العقل قاض بأن-٣

صحت رغم الصالة يف الدار املغصوبة ، واليقال أن صلحة هذه املحياول حتقيق 
ن الصالة ممفسدة الغصب ليست ، ألن مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد اجتماع 

  )٣(وبالعكس ، ولو نشأتا معا عن الصالة مل تصح 
واختيار )٤( اوياملناسبة وهو اختيار اإلمام الرازي والبيض: التبطل  الثانيالقول 
التبطل املناسبة اليت اشتملت على جلب النفع ف  )٦(وهو اختيار ابن اهلمام  )٥(احلنابلة

  .ضر باملعارض هلا أو دفع ال
  : أدلة القول الثاني

وذلك بأن املصلحة باقية التزول من العلة مع املعارضة والتبطل ، واستدل الرازي -١
  )٧( : فيبطالن  نيحبصر االحتماالت يف أمرين وغري ممكن

                                                           

) ، إرشاد الفحول ، ٥/٢٢٠)البحر احمليط ، الزركشي (٢/٢٨٧)البدر الطالع ، الكوراين ((١

 )٣٧٠الشوكاين،( 

 ) ٥/٢٢٠ ، () البحر احمليط(٢

ق األصفهاين بأن ابن احلاجب مل يستدل حلالة )وعل٣/١٢١) بيان املختصر، األصفهاين ،( (٣

 )٣/١٨٦رجحان املفسدة أل�ا تفهم ضمنا ، التقرير  والتحبري ، ابن أمري احلاج (

)، تشنيف املسامع ، الزركشي ٤/١٠٥)،�اية السول، اإلسنوي ( ٢/٢٨٧) احملصول ، الرازي ((٤

اده من األدلة إثبات بقاء ) ، يدافع األصفهاين شارح احملصول عن الرازي بأن مر ٢/٩٢،(

، الكاشف على احملصول  الصحة التعليل باملناسب املنخرمة هلا املعارضاملفسدة  املصلحة مع 

)٦/٣٥٤(  

)، خمتصر التحرير ، ابن ٤٣٨املسودة، آل تيمية ،( ) ٣/١٢٨٤أصول الفقه ، ابن مفلح ( ) (٥

 )٢٠٥النجار ( 

 )٣/١٨٦اهلمام ،( ) منت التحرير مع التقرير والتحبري ، ابن(٦

 )٣/٣٩٨) واإلحكام ، اآلمدي ،(٢٨٨-٢/٢٨٧) انظر األدلة ملخصة وخمتصرة من احملصول ((٧



       
  
 

 

 
 

٨٠٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

تبطال معا فليس بقاء واحدة أن  ناسبتني ، ألن التساوي يلزم منهيستحيل تساوي امل- 
  وحمال ، ألن احلكم البد له من علة .أوىل من األخرى وهذا باطل 

ألنه لرتجيح ،ألنه التفاسد بينهما أصال مع ا على األخرى  ويستحيل ترجيح واحدة- 
  . التعارض بينهما كما يف النقطة السابقة فال لزوم للرتجيح 

ن فهناك احتماال، أن املفسدة الراجحة إذا صارت معارضة مبصلحة مرجوحة -٢
 ن تكون باطل ألنه يلزم منه أوهو جل املرجوح أن ينتفي شيء من الراجح أل :أحدمها 

ة للمفسدة اخلالصة عن شوائب مساويهذه املفسدة الراجحة بعد نفي املصلحة 
ليس  باطل ، ألن :أن التنتفي املصلحة املرجوحة وهوواالحتمال الثاين ، املصلحة 

ليس اندفاع أحدمها  ف ر يف الدليل األول )(كما ذكترجيح أحدمها أوىل من اآلخر
باآلخر أوىل من العكس، فإما أن يندفع  كل واحد باآلخر وهو حمال أو اليندفع وهو 

   .وباملطل

تقرر يف الشرع إثبات األحكام املختلفة نظرا إىل اجلهات املختلفة مثل املصلحة يف  -٣
فمن حيث هي صالة سبُب الثواب ، ومن حيث هي غصب سبُب  ،الدار املغصوبة 

العقاب ، وجهة الثواب مشتملة للمصلحة ، وجهة العقاب مشتملة للمفسدة ، وعليه 
ستندفعان ببعض فالتبقى مصلحة  ماممكن أل� غرياملصلحة واملفسدة  تساوي  فإن

وأيضا ، وقد فرضنا ترتب املدح والذم ، ، واليرتتب عليها مدح والذم والمفسدة 
وتكون رجحان أحدمها غري ممكن ألنه يلزم منه انعدام املرجوحة فالمدح وال ذم  هلا ،

   فقط ،والواقع خالفه .و ذم النتيجة مدح فقط أ

يف فعل معني :اإلتيان به مصلحة يف حقِّي لوال مافيه من  أن العقالء يقولون -٤
املفسدة الفالنية ولوال صحة اجتماع وجهي املفسدة واملصلحة وإال ملا صح هذا الكالم 

البيضاوي  : بأن الفعل لو تضمن ضرراً أزيد من نفعه  اليصري نفعه غري نفع  ووضحه.
  )١( .ناسبته وهو املطلوب، الستحالة انقالب احلقائق وإذا بقي نفعه بقيت م

بأن حكمة احلكيم تقتضي أن اليهدر الواقع ، والواقع هنا  استدل املطيعي هلم :-٥
 عند احلنفية  ومثاله يويف حقهما والمانع من ذلك ،  لحكيم أنلمصلحة ومفسدة ، ف

                                                           

 )٤/١٠٥) منهاج البيضاوي مع �اية السول ((١



       
  
 

 

 
 

٨١٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

صحة نذر يوم العيد ففيه مصلحة ومفسدة ، والشارع اليهدر خري كثري وهو الصوم 
  )١(. هو اإلعراض عن ضيافة اهللابشر قليل و 

قائل  فال تنعدم ، يرى بعض ا ألصوليني أن املصلحة املعارضة مبفسدة ال مثرة اخلالف :
بذلك ، وإمنا اخلالف يف صحة التعليل بالعلة اليت اجتمعت فيها املصلحة مع املفسدة 

ف ،ألنه حاول اخلال تنتقد أدلة الرازي بأ�ا خارج حملوعليه  )٢( ةالراجحة أو املساوي
  قائل بانتفائها . إثبات بقاء املصلحة وال

ترجيح وصفه  أنه على املعلل  ومن جانب آخر يرى بعض من قال بعدم اخنرام املناسبة
بطريق تفصيلي خيتلف باختالف املسائل ، وإمجايل وهو لو مل يقدر رجحان املصلحة 

حكام التعقل دون وهو على خالف األصل ألن الغالب من األ ، ثبت احلكم تعبدا
  )٣( التعبد وألنه إذا كان احلكم معقول املعىن كان أقرب وأدعى إىل القبول واالنقياد

أو من مل يقل ها يرى الزركشي أن كال الفريقني ال يعمل باملناسبة سواء من قال باخنرام،
 �ا ، فمن أثبت اخنرام املناسبة ومنع العمل �ا الختالل مناسبة الوصف ، ومن قال

ومبا أن املفسدة  ،بعدم اخنرام املناسبة ، تصرف �ا بالرتجيح بني املصلحة واملفسدة 
راجحة فيرتك العمل بالوصف للمعارض الراجح ، وعليه يكون ترك العمل متفق عليه 

  .وحيسم الزركشي بذلك اخلالف بأنه بال مثرة   )٤(بينهما 

وال عملية ،  ر بأ�ا تقديرية نظرية اليقوي الشعو ومل أظفر على املسألة مبثال فقهي ، مما 
نات فكيف تعمل هنا ؟ أما املتساوية فهي الغالبة يف فقه املواز  يعقل اعتبار املفاسد

  .ماميكن القول بأ�ا ختضع للرتجيح حبسب نظر ا�تهد 

                                                           

 )٤/١٠٦) سلم الوصول ،((١

 )٤/١٠٥، سلم الوصول ، املطيعي ( )٦/٣٥٤) الكاشف على احملصول ، األصفهاين  ((٢

) ، الكوكب املنري ٢٠٥خمتصر التحرير، ابن النجار ( ) ،٣/١٢٨٤بن مفلح (أصول الفقه ، ا) (٣

) ، بيان املختصر ، ابن احلاجب ( ٣/١٨٦) منت التحرير مع التقرير ، ابن اهلمام ( ٤/١٧٣(

١٢٢/ ٣. ( 

 )٥/٢٢٠) البحر احمليط ،((٤



       
  
 

 

 
 

٨١١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  اخلامتة والنتائج

صت منه متام البحث ، فإين أوجز ماخلإلاملوفق  العلي القدير وبعد احلمد والشكر هللا
  العرض: �ايةيف 
  أن الفرق بني املناِسب واملناَسبة هو فرق الوصف عن املسلك وفق مارجحت- 
لكل أنواع العلل النصية تكون شرطا للعلة لو كان احلديث عاما شامال ناسبة امل أن- 

  .كطريق الستنباط العلة االجتهادية   وتكون من ضمن املسالكواالجتهادية، 
ف اآلمدي ، ومن جاء بعده تأثر جحها للوصف املناسب تعريأفضل التعريفات وأر - 

  .به
  تتنوع تقسيمات املناسبة إىل مايرتبط بالوصف أو املسلك أو املقاصد املرتبة عليهما. - 
منه التقسيم إىل  مباحث علم املقاصد والذي تفرعيعترب مسلك املناسبة من أهم  - 

  .الضروري واحلاجي والتحسيين 
ناسبة اثنان :تقسيمها حبسب املقاصد ، وتقسيمها حبسب اعتبار أهم تقسيمات امل- 

  .الشارع 
الشارع هلا ، وأبرز  اختالفا وتشعبا هو تقسيمها حبسب اعتبار أكثر مسائل املناسبة- 

(تقسيم الغزايل والرازي  التقسيمات واليت ميكن القول أ�ا العمدة ملن بعدها
ذاك االهتمام املوازي للشافعية يف  لكيةواملا ومل يكن ملتقدمي احلنفية ،)واآلمدي

  جانب التقسيم فقط .
التقسيم األرجح هو الدمج بني ابن احلاجب ومن بعده ، فينقسم املناسب إىل معترب - 

يشمل ( املؤثر الذي اعترب وغري معترب وغري معلوم االعتبار من اإللغاء أما املعترب ف
ع وظهر اعتبارها يف وقائيه جنس علته ، واملالئم املعترب ف يف عني احلكم  عني علته

وغري  ) أخرى املعترب عينه فقط دون ظهور ألثره يف وقائع ووهأخرى  ، والغريب  
وهو (، وغري معلوم اإللغاء  )الذي اليالئم والتشهد له األصولوهو امللغى (املعترب 

  . )املرسل والذي يالئم ولكن بدون شهادة األصول
حجيته باألدلة الدالة على تعليل األحكام مبصاحل  وثبتتأن مسلك املناسبة حجة ، - 

  العباد.
ة املفاسد يبطل التعليل �ا ، أما لو تساوت املصاحل مع بغلب أن اخنرام املناسبة - 

  ،فإ�ا ختضع مليزان ترجيح ا�تهد . املفاسد
  وصلى اهللا وبارك وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني          

  



       
  
 

 

 
 

٨١٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  قائمة املصادر واملراجع

جملة  أثر اشرتاط املناسبة يف العلة وعدمه يف مسائل القياس ، عبداهللا سعد آل مغرية ،- ١
العدد السابع والثالثون ، شوال مام حممد بن سعود ، العلوم الشرعية ، جامعة اإل

  ه١٤٣٦
دي، مكتبة اإلحكام يف أصول األحكام ، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب على اآلم- ٢

  م.١٩٨٠-ه١٤٠٠املعارف، الرياض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
ه ، حتقيق : دعبداهللا ٤٧٤إحكام الفصول يف أحكام األصول ، أبو الوليد الباجي ت- ٣

  م١٩٨٩-ه١٤٠٩،  ١اجلبوري  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط
هـ ، حتقيق أيب ١٢٥٠إرشاد  الفحول إىل حتقيق احملصول ، حممد بن علي الشوكاين ت - ٤

مصعب حممد سعيد البدري ، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت ، الطبعة الرابعة ، 
  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤

ه، حتقيق ٤٧٤اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل، أيب الوليد الباجي ت- ٥
  ، دط،دت. حممد فركوس، دار البشائر اإلسالمية

مد بن مفلح املقدسي ، حتقيق دفهد السدحان ،دار أصول الفقه ، مشس الدين حم- ٦
  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل ، العبيكان ،

 ه، حققه ،٤٩٠بن سهل السرخسي تأصول السرخسي ، أليب بكر حممد بن أمحد - ٧
  الوفا األفغاين ، جلنة إحياء الرتاث النعمانية ، اهلند .أبو 

الطبعة الثانية ، ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، وهبة الزحيلي.المي ، دإلسأصول الفقه ا- ٨
  م.٢٠٠١-ه١٤٢٢

ه، حترير ٧٩٤البحر احمليط يف أصول الفقه  ، بدر الدين حممد بن �ادر الزركشي، ت - ٩
د.عبد الستار أبو غدة ، راجعه عبد القادر العاين ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

  م. ١٩٨٨-ه١٤٠٩، ١الكويتية ، ط
  يف حل ألفاظ مجع اجلوامع ، حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب  ر الطالعالبد-١٠

الطبعة االوىل ، ، حتقيق سيد بن شلتوت الشافعي ، دار الرسالة ، القاهرة ، ه٩٧٧ت 
  م٢٠١٣-ه١٤٣٤

، حتقيق  ه٤٧٨يف أصول الفقه ، إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك اجلويين ت الربهان-١١
  م.١٩٩٢-ه١٤١٢دار الوفاء ، املنصورة ، الطبعة الثالثة ، عبد العظيم الديب ، 

الرمحن س الدين أيب الثناء حممود بن عبدبيان املختصر ، شرح خمتصر ابن احلاجب ، مش-١٢
، حتقيق حممد مظهر بقا ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء الرتاث ، ٧٤٩األصفهاين ت
  م١٩٨٦- ه١٤٠٦مكة املكرمة، 



       
  
 

 

 
 

٨١٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

  ير يف أصول الفقه ، لعالء الدين أيب احلسن علي املرداوي التحبري شرح التحر -١٣
-ه١٤٢١الطبعة األوىل ، ه، حتقيق دأمحد السراح ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ٨٨٥ت 

  م.٢٠٠٠
العالمة احلسني بن أمحد الكيالين الشافعي املعروف التحقيقات يف شرح مجع اجلوامع ،-١٤

داهللا بن حسني ، دارالنفائس ، األردن ه، حتقيق الشريف سعد بن عب٨٨٩بابن قاوان ت
  م.١٩٩٩- ه١٤١٩الطبعة األوىل ، ، 
ه، تسهيل ٣٣٥تسهيل أصول الشاشي ، ابو يعقوب اسحق بن إبراهيم الشاشي ت-١٥

  ،حممد أنور البدخشاين ، أستاذ جامعة العلوم اإلسالمية ، كراتشي ، املكتبة احلنفية .
حممد عبدالرمحن عيد احملالوي ، مطبعة تسهيل الوصول إىل علم األصول ، الشيخ -١٦

  هـ ١٤٣١مصطفى البايب احلليب،مصر ، بدون طبعة ، ربيع األول 
تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي ، تأليف بدر الدين  حممد بن �ادر -١٧

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط٧٩٤الزركشي ت
، ليل لطريقة التعليل وتطورا�ا يف عصور االجتهاد والتقليد عرض وحتتعليل األحكام -١٨

  م١٩٨١،  ٢، ط ، دار النهضة العربية ، بريوت  حممد مصطفى شليب
تقريب الوصول إىل علم األصول ، اإلمام الشهيد ، أيب القاسم حممد بن أمحد بن -١٩

الشنقيطي ،  ، حتقيق : حممد املختار ه)٧٤١- ٦٩٣جزي الكليب الغرناطي املالكي ، (
  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٢املدينة املنورة ، ط

هـ ،على التحرير يف أصول الفقه ، البن ٨٧٩التقرير والتحبري  ، شرح ابن أمري احلاج ت-٢٠
هـ ،ضبطه عبداهللا حممد عمر ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ٨٦١اهلمام ت

  م.١٩٩٩-هـ١١٤١٩ط
هـ، حتقيق ٤٣٠د اهللا بن عمر الدبوسي تتقومي األدلة يف أصول الفقه ، أيب زيد عبي-٢١

-ه١٤٢٨خليل حمي الدين امليس ، دارالكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 
  م.٢٠٠٧

هـ، راجعه ٧٤٧التنقيح يف أصول الفقه ، صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود ،ت -٢٢
  م.٢٠٠٩، دارالكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة االوىل ابراهيم اجلربيت 

مجع اجلوامع يف أصول الفقه ، قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي -٢٣
، ٢ه، علق عليه عبداملنعم خليل ابراهيم ، دار الكتبالعلمية ، بريوت ، ط٧٧١،ت

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٤
الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع ، شهاب الدين أمحد بن امساعيل الكوراين، حتقيق : -٢٤

  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩كامل ا�يدي ،اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة،   د.سعيدغالب



       
  
 

 

 
 

٨١٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

أيب حممد بن روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول مذهب اإلمام أمحد ، موفق الدين -٢٥
 -هـ١٤٣٥ ٥هـ ، تقدمي شعبان حممد امساعيل ، املكتبة املكية ، مكة ،ط٦٢٠قدامة ت
  م .٢٠١٤

ل ، حممد خبيت املطيعي ، عامل الكتب ، بريوت ، سلم الوصول لشرح �اية السو -٢٦
  د.ط.

ه، حتقيق ٩٧٢شرح الكوكب املنري ، حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي (ابن النجار)ت-٢٧
- ه١٤٠٨مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، دط، حممد الزحيلي ، نزيه محاد ، 

  م١٩٨٧
ه، حتقيق زهري ٨٧٩ن قطلوبغا شرح خمتصر املنار (خالصة األفكار ) زين الدين اب-٢٨

  م.١٩٩٣- ه١٤١٣ ١ناصر الناصر ، دار ابن كثري ، دمشق ، ط
هـ، تأليف سعد ناصر الشثري، ٧١طويف تخمتصر روضة الناظر لنجم الدين ال شرح-٢٩

  م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤  ٣الرياض ، طدار التدمرية ، 
داهللا التلمساين ، شرح مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ، لإلمام أيب عب-٣٠

الرباط،  مطبعة الكرامة ،السوسي ، وزارة األوقاف ،السريري مولود تأليف أيب الطيب 
  م.٢٠١٠-ه١٤٣١الطبعة األوىل ، 

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل و مسالك التعليل ، حجة اإلسالم أيب حامد -٣١
-ه١٣٩٠،  ١، ط  ه، حتقيق :دمحد الكبيسي ، طبعة اإلرشاد،بغداد٥٠٥الغزايل ت

  م. ١٩٧١
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نصر امساعيل علي بن حممد اجلوهري ، -٣٢

دار الكتب العلمية، ه، حتقيق :دإميل بديع يعقوب، دحممد نبيل طريفي ، ٣٩٣ت
  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١بريوت ، ط

ي ، عبدالقادر حرز ضوابط اعتبار املقاصد يف جمال االجتهاد وأثرها يف الفقه اإلسالم-٣٣
  م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨، الرياض ، الطبعة األوىل ، اهللا ، مكتبة الرشد

دار النفائس ،األردن ،الطبعة عن مقاصد الشارع ،دنعمان جغيم ، طرق الكشف-٣٤
  م.٢٠١٤-ه١٤٣٥األوىل،

 فتح الغفار بشرح املنار (مشكاة األنوار يف أصول املنار ) زين الدين بن ابراهيم بن جنيم-٣٥
ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ١٣٢٢واحلواشي عبدالرمحن البحرواي ت ه٩٧٠ت
  م٢٠٠١-ه١٤٢٢ ١ط
ه، حتقيق ٨١١٧القاموس احمليط ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ت-٣٦

، ٥مكتب الرتاث ، إشراف حممد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط
  م.١٩٩٦-ه١٤١٦



       
  
 

 

 
 

٨١٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

ه،حتقيق ٤٨٩ األصول ، أبو املظفر بن حممد بن عبد اجلبار املعتزيل تقواطع األدلة يف-٣٧
، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  حممد حسن امساعيل الشافعي

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨
ه ٦٥٣الكاشف عن احملصول يف أصول الفقه ، حممد بن عباد العجلي األصفهاين ت-٣٨

-١٤١٩،  ١، دارالكتب العلمية ، بريوت ، ط، حتقيق عادل عبداملوجود وعلي معوض 
  م.١٩٩٨

، ٧٣٠كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ، عالء الدين عبد العزيز البخاري ت-٣٩
  ه١٣٠٨دار الكتاب العريب ،بريوت ، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية ، 

احلسيين  الكليات ، معجم املصطلحات والفروق اللغوية ، أليب البقاء أيوب بن موسى-٤٠
ه، حتقيق :عدنان درويش ، حممد املصري ،مؤسسة الرسالة ، ١٠٩٤القرميي الكفوي ،ت

   م.٢٠١١-ه١٤٣٢، ٢بريوت ، ط
مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ، عبداحلكيم السعدي ،دار البشائر اإلسالمية -٤١

  م.١٩٨٦-ه١٤٠٦، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
ه، حتقيق ٥٤٣أليب بكر بن العريب املعافري املالكي تاحملصول يف أصول الفقه ، -٤٢

-ه١٤٢٠، األردن ، الطبعة األوىل ، حسني اليدري ، سعيد فودة ، دار البيارق 
  م١٩٩٩

احملصول يف علم األصول ، حممد بن عمر بن فخر الرازي ، حتقيق حممد عطا ، دار  -٤٣
  .١٩٩٩-١٤٢٠،  ١الكتب العلمية ، بريوت ، ط

رير يف أصول الفقه ، ابن النجار احلنبلي ، تقي الدين حممد بن أمحد خمتصر التح-٤٤
ه، ضبطه حممد مصفى حممد رمضان ، دار الزاحم ، الرياض ، ٩٧٢الفتوحي احلنبلي ت

  م.٢٠٠٠- ه١٤٢٠، ١ط
ه ٥٠٥املستصفى من علم األصول من لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ت -٤٥

  م. ١٩٩٧-ه١٤١٧، ١ؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط،حتقيق الدكتور عمر األشقر ، م
أمين مصطفى -دراسة مقارنة–مسلك املناسبة عند اإلمام أيب حامد الغزايل واألصوليني -٤٦

  م.٢٠٠٠الدباغ ، رسالة ماجستري ، اشراف د.حممود جابر ، اجلامعةاألردنية ، أيار 
الواحد عبدالرمحن ، مسلك املناسبة األصولية وآراء العلماء حوله ، د.فاضل عبد -٤٧

  حبث ،دط،دت  جامعة بغداد ،
جملة جامعة مسلك املناسبة  من طرق معرفة العلة ، دراسة حتليلية ، حممد عطا دنيز ، -٤٨

  . ٢٠١٦/ ٣) ٢األكادميية، العدد ( ارتوقلو
املسودة يف أصول الفقه ، مجعها شهاب الدين أبوالعباس احلنبلي ، حتقيق، حممد حميي -٤٩

  د احلميد ، دار الكتاب العريب ،بريوت ،دط، دت . الدين عب



       
  
 

 

 
 

٨١٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 املناسبة عند األصوليني ، حدها وحترير أقسامها وحجيتها 

املعتمد يف أصول الفقه ، أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل ، قدم -٥٠
  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣له خليل امليس ، دار الكتب العلمية ، بريوت،الطبعة األوىل ، 

 مد سعد أمحد بن مسعوددحم،وعالقتها باألدلة الشرعية مقاصد الشريعة اإلسالمية -٥١
  ه١٤٣٩، دار ابن اجلوزي ،الرياض ، الطبعة السابعة ، اليويب

ه، ٣٩٧مقدمة يف أصول الفقه ، للقاضي أيب احلسن علي بن عمر ابن القصار ت-٥٢
  ه.١٤٢٠، الرياض، حتقيق مصطفى خمدوم ، دار املعلمة 

، املعهد العاملي للفكر  املناسبة الشرعية وتطبيقا�ا املعاصرة ، د.نور الدين خادمي-٥٣
  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ١اإلسالمي ، دار ابن حزم ، بريوت ، ط

، ان نعمة ، عصام مدور ، لويس عجيلاحملررون : انطو املنجد يف اللغة العريب املعاصرة ،-٥٤
  م،٢٠٠١، ٢طدار املشرق ، بريوت ،  مرتي مشاس، 

منون شيخ رواق  شيخ عيسىنرباس العقول يف حتقيق القياس عند علماء األصول ، ال-٥٥
مطبعة التضامن األخوي ، مصر ، الشام يف األزهر الشريف ، إدارة الطباعة املنريية ، 

  ، دت١ط
ه، ٦٨٤نفائس األصول فيي شرح احملصول ، شهاب الدين أيب العباس أمحد القرايف ت-٥٦

-ه١٤٢١الطبعة األوىل حتقيق حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية ، بريوت ،
   م.٢٠٠٠

�اية السول يف شرح املنهاج للقاضي ناصر  الدين البيضاوي ، جلمال الدين عبدالرحيم -٥٧
اإلسنوي ، املطبعة السلفية ، عامل الكتب ، بريوت ، عين بنشره مجعية نشر الكتب 

  ه١٣٤٥العربية بالقاهرة 
ه، ٧١٤ت الوايف يف أصول الفقه ، حسام الدين حسني بن علي بن حجاج السغناقي-٥٨

، دط، (شرح كتاب املنتخب لألخسيكيت) حتقيق : أمحد حممد اليماين، دارالقاهرة 
  م.٢٠٠٣-ه١٤٢٣

  .دط،دن ،دتالوجيز يف أصول الفقه ، دعبدالكرمي زيدان ، -٥٩
، رسالة دكتوراه ، دار ابن حزم ، بريوت وسائل معرفة قصد الشارع  ، د.محزة العيدية -٦٠

  م.٢٠١٤-ه١٤٣٥ن الطبعة األوىل ، 
الوصف املناسب لشرع احلكم ، أمحد حممود الشنقيطي ، رسالة دكتوراه ، اجلامعة -٦١

  ه.١٤١٥اإلسالمية ، باملدينة املنورة ، 
الوصول إىل قواعد األصول ، حممد عبداهللا اخلطيب التمرتاشي الغزي احلنفي -٦٢

ة األوىل، ه، حتقيق حممد شريف مصطفى، دارالكتب العلمية ، بريوت ، الطبع١٠٠٧ت
  م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠


