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  ملخص البحث

 ف�ي    یتناول ھذا البحث الفرق بین تنقیح المناط وتخریجھ، وھما م�ن أن�واع االجتھ�اد              

العلة، والتي تعد من أھ�م موض�وعات عل�م أص�ول الفق�ھ اإلس�المي، وق�د رك�زت ھ�ذه                      

الدراس��ة عل��ى إی��ضاح مف��اھیم ھ��ذه الم��صطلحات، والف��رق بینھم��ا م��ع المقارن��ة بم��ا     

یقاربھا من مصطلحات، وقد خرج الباح�ث بنت�ائج مھم�ة تتمث�ل ف�ي بی�ان الف�رق ب�ین                    

 وحجیتھم�ا، وعم�ل المجتھ�د فیھم��ا،    تنق�یح المن�اط وتخ�ریج المن�اط، م�ن حی�ث العل�ة،       

وم��ن حی��ث رتبتھم��ا وترتی��ب العم��ل بھم��ا، وق��د ج��اءت الدراس��ة ف��ي مقدم��ة وأربع��ة     

  .مباحث وخاتمة

  . أصول الفقھ- المناط - تخریج – تنقیح-االجتھاد في العلة : الكلمات الدالة
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Abstract: This study examines the difference between 
Revision and Reasoning of Al-Manat (Suspension). 
Both are kinds of Reasoning of the effective cause, 
which are considered to be one of the most crucial 
topics of the principles of Islamic jurisprudence. This 
study focuses on clarifying the concepts and 
differences between the above-indicated idioms in 
comparison with similar idioms. The researcher 
concluded the following results: clarification of the 
difference between Revision and Reasoning of Al-
Manat (Suspension) in terms of the cause and 
supremacy, the reasoning of the scholar and ranks and 
order of reasoning. The study plan consist of an 
introduction, four topics and a conclusion.  
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  المقدمة
الحم��د هللا ال��ذي جع��ل ش��ریعة اإلس��الم خی��ر ش��رائع األدی��ان، وك��رم اإلن��سان بالعق��ل،      
وجعل��ھ من��اط التكلی��ف، وال��صالة وال��سالم عل��ى خی��ر المرس��لین والرحم��ة للع��المین،     

  :سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
ی��اس األص��ولي، وأكثرھ��ا  إن االجتھ��اد ف��ي المن��اط م��ن أدق مباح��ث الق:أھمی��ة البح��ث

اشتباھًا؛ ألنھ یشمل جمیع االحكام الشرعیة، فال یخلو حكم من الحاجة إلى النظر ف�ي       
المن��اط تنقیح��ًا أو تحقیق���اً أو تخریج��ًا، واالجتھ���اد ف��ي المن��اط یتعل���ق بجمی��ع األدل���ة       
الشرعیة، وال یخلو دلیل من تعلق بأحد أنواعھ، كما أن االجتھاد في المناط سبب من   

اب اختالف المجتھدین، ولما كان االجتھاد في المناط بھذه األھمی�ة كان�ت الحاج�ة         أسب
ماسة إلى بیان الفرق ب�ین أن�واع االجتھ�اد ف�ي العل�ة؛ ألن الوق�ائع والح�وادث ال تك�اد                
تنتھي، وتختلف أحكامھا بحسب اختالف مناطاتھا، وھو ما یستوجب ض�بط االجتھ�اد             

 مراعاة ضوابط االجتھاد ف�ي المن�اط ی�ؤدي إل�ى            في طلب أحكام تلك الوقائع، ألن عدم      
  .االبتداع في الدین
 رغم وج�ود جھ�ود متع�ددة ف�ي بح�ث العل�ة واالجتھ�اد فیھ�ا إال أن                    :الدراسات السابقة 

  :الدراسات في موضوعات االجتھاد في العلة كانت على ثالثة أنواع
 أن�واع االجتھ�اد   تحقیق المناط وحده كأحد  : التركیز على أحد مسالك االجتھاد، مثل     -١

تنقیح :  في العلة، أو على تخریج المناط، أو تنقیح المناط كل موضوع على حده، مثل
بلقاسم بن ذاكر الزبیدي، مجل�ة مرك�ز البح�وث والدراس�ات            / المناط عند األصولیین د   

  ).٢٠١٣(اإلسالمیة 
  .الجمع بین مسالك االجتھاد في العلة-٢

" قارنة ب�ین تنق�یح المن�اط وتحقیق�ھ وتخریج�ھ     دراسة أصولیة تطبیقیة في الم : " مثل
حی��ث . م) ٢٠١٠(لعب��د ال��رحمن ح��سن عم��ر، مجل��ة البح��وث والدراس��ات اإلس��المیة   

: تعری���ف القی���اس وأركان���ھ، الف���صل الث���اني    : الف���صل األول: اش���تمل البح���ث عل���ى  
اص��طالحات األص��ولیین ف��ي التعری��ف بك��ل م��ن تنق��یح المن��اط، وتحقیق��ھ، وتخریج��ھ،    

وفی��ھ . المقارن��ة والف��رق ب��ین تنق��یح المن��اط، وتحقیق��ھ، وتخریج��ھ      : الف��صل الثال��ث 
أوج�ھ االتف�اق   : ف�ي المقارن�ة والف�رق بینھم�ا، وفی�ھ مطلب�ان      : المبح�ث األول  : مبحثان

األثر : المبحث الثاني) ٣٤٦-٣٤٢(وأوجھ االختالف، حیث تناول الباحث ذلك في ص
  .المترتب على ذلك

اد ف��ي العل��ة، وذك��ر المقارن��ة بطریق��ة      الجم��ع ب��ین م��سلكین م��ن م��سالك االجتھ��    -٣
العلة ب�ین تخ�ریج المن�اط، وتنقیح�ھ دراس�ة تأص�یلیة تطبیقی�ة               " بحث: مختصرة، مثل 

، حی�ث  ٢٠١٣لعدنان محمود العساف، دراسات علوم الشریعة والقانون،   " معاصرة  
المبح��ث . تعری��ف العل��ة والمن��اط  : المبح��ث األول: اش��تمل البح��ث عل��ى ع��دة مباح��ث   

الف��رق ب��ین : المبح��ث الراب��ع. تنق��یح المن��اط: المبح��ث الثال��ث. یج المن��اطتخ��ر: الث��اني
). ٣٢٧-٣٢٦(تخریج المن�اط، وتنقیح�ھ، وتحقیق�ھ، وق�د ذك�ر الف�رق بینھم�ا ف�ي ص            

: المبح��ث ال��سادس الم��نھج التطبیق��ي لتخ��ریج المن��اط وتنقیح��ھ،     : المبح��ث الخ��امس 
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: المبح�ث ال�سابع   . عاص�رة تطبیقات على تخریج المناط في فق�ھ المع�امالت المالی�ة الم           
  .تطبیقات معاصرة على تنقیح المناط

 انتھج الباحث عددًا من من�اھج البح�ث العلم�ي، ومنھ�ا الم�نھج النقل�ي،                 :منھج البحث 
  .االستقرائي، و التحلیلي

ھ�ذا البح�ث ك�رس لدراس�ة الف�رق ب�ین ن�وعین م�ن أن�واع االجتھ�اد ف�ي                  : إطار البح�ث  
 وھو تحقیق المناط وذلك -وال یشمل النوع الثالث-تنقیح المناط وتخریجھ : العلة ھما

  .لكثرة األبحاث فیھ
  : مقدمة، وخاتمة، وأربعة مباحث:خطة البحث

 إط�ار  - م�نھج البح�ث   – الدراس�ات ال�سابقة      –أھمی�ة البح�ث     (وت�شتمل عل�ى     : المقدمة
  )البحث

  .تعریف تنقیح المناط، وتخریج المناط لغة واصطالحًا: المبحث األول
  .المناط لغة واصطالحًا: ولالمطلب األ

  .تنقیح المناط لغة واصطالحًا: المطلب الثاني
  .تخریج المناط لغة واصطالحًا: المطلب الثالث
  :الفرق بین تنقیح المناط، وتخریجھ من حیث العلة: المبحث الثاني
  .الفرق بینھما من حیث وجود نص على العلة: المطلب األول
  . حیث عالقتھما بالعلةالفرق بینھما من: المطلب الثاني
  .الفرق بینھما من حیث عالقتھما بمسالك العلة: المطلب الثالث

الف��رق ب��ین تنق��یح المن��اط وتخریج��ھ م��ن حی��ث حجیتھم��ا، وعم��ل        : المبح��ث الثال��ث 
  :المجتھد فیھما
  .الفرق بینھما من حیث حجیتھ عند العلماء والعمل بھ: المطلب األول
  .حیث عمل المجتھد فیھماالفرق بینھما من : المطلب الثاني
  :الفرق بین تنقیح المناط، وتخریجھ من حیث الرتبة وترتیب العمل: المبحث الرابع
  .الفرق بینھما من حیث ترتیب العمل بھا: المطلب األول
  .الفرق بینھما من حیث الرتبة: المطلب الثاني

  .وفیھا أھم النتائج: الخاتمة
  قائمة المراجع
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  املبحث األول

  تعريف ختريج املناط وتنقيح املناط

  اطب اول

ًطوا  طا  

، )م��ا عل��ق  : ( والن��وط). علق��ھ : (ن��اط ال��شيء ینوط��ھ نوط��اً  "  :المن��اط لغ��ة : أوال
  .)١("في البعد : ھو من مناط الثریا أي: وسمي بالمصدر، قال سیبویھ وقالوا

  :عنیان فیما یأتي بیانھماللمناط عند األصولیین م :المناط اصطالحًا: ثانیًا
یطل�ق كثی�ر م�ن علم�اء األص�ول المن�اط عل�ى العل�ة الت�ي ھ�ي                    . ھو العل�ة  : المناط -١

ركن القیاس، والتي یعلق بھا الحكم، وال یفرقون بینھما، ویجعلونھم�ا مت�رادفین ف�ي                
اعلم أن�ا نعن�ي بالعل�ة ف�ي ال�شرعیات؛ من�اط الحك�م أي م�ا         : " االصطالح، قال الغزالي  

: " وق�ال اب�ن قدام�ة     . )٢(" الحكم إلیھ، وناطھ ب�ھ، ون�صبھ عالم�ة علی�ھ           أضاف الشرع 
إن إجم�اع م�ن یعت�د بإجماع�ھ     : " ق�ال اب�ن أمی�ر ح�اج     . )٣("ونعني بالعلة مناط الحك�م      

ھ��و الم��رض ال��ذي ُی��ضر الم��رض ص��احبھ ب��سبب     : عل��ى أن الم��رض المب��یح للفط��ر  
 –اله الھ�الك وأص�حابنا   الصوم، على اخ�تالف فی�ھ؛ وأدن�اه االزدی�اد أو االمت�داد، وأع�           

، فالمعنى المؤثر في الحكم ھنا ھ�و  )٤(" قاطبة على أن األول ھو المناط     –أي الحنفیة   
العلة، فعلة الفطر ھي المرض الذي ُیضر صاحبھ بسبب ال�صوم، و یمك�ن الق�ول ب�أن             

  .المناط مرادف لمعنى العلة في االصطالح
  . علة أم سببًا، أم غیر ذلكھو المعنى المؤثر في الحكم، سواء أكان: المناط-٢

علماء األصول ال یفرقون بین العلة والمناط، ومن ذلك قیاسھم النبیذ على الخمر ف�ي     
إن النبی�ذ مح�رم ك�الخمر بعل�ة اإلس�كار؛ أي من�اط تح�ریم الخم�ر ھ��و         : اإلس�كار، فیق�ال  

النك�اح  : " اإلسكار، كما یطلقون المناط على السبب، ومنھ ما جاء في شرح الروضة     
، فالمعنى المؤثر في  )٥("ط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة ومالزمة المسكن         منا

الحكم ھنا، أو مناط الحكم ھ�و ال�سبب ال العل�ة؛ ألن�ھ ال مناس�بة ب�ین مالزم�ة الم�سكن            
  .والنكاح

  :أنواع االجتھاد في المناط: ثالثا
ألن��واع االجتھ��اد ف��ي المن��اط یتعل��ق ب��أھم رك��ن م��ن أرك��ان القی��اس وھ��و العل��ة؛ ألن ا    

الثالث�ة لالجتھ�اد ف�ي المن�اط ت��شترك كلھ�ا ف�ي أنھ�ا ت��رد عل�ى العل�ة، إم�ا لتنقیحھ��ا إذا           
كانت العلة منصوصة واقترنت بھ�ا أوص�اف ال ت�صلح للعلی�ة، أو لتخریجھ�ا إذا كان�ت         

                                                           

 )٦٨٥(مختار الصحاح للرازي : ، ینظر)٧/٤١٨(  لسان العرب البن منظور )١(
 )٢٨١( المستصفى للغزالي )٢(
 )٢/١٤٤( روضة الناظر وجنة المناظر )٣(
 )٢/١٣٢( التقریر والتحبیر )٤(
 ). ٣/٤٢١( إعانة الطالبین ألبي بكر الدمیاطي )٥(
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العلة مستنبطة، أو لتحقیقھا في الفرع سواء أ ثبتت العلة في حكم األصل ب�النص، أم       
  .اطباإلجماع، أم باالستنب

تنق��یح المن��اط، وتحقیق��ھ، : فیك�ون االجتھ��اد ف��ي من��اط العل�ة عل��ى ثالث��ة أض��رب وھ�ي   
  .وتخریجھ

ب اطا  

ًطوا  طا   

، )تشذیبھ : ( ، ومنھ تنقیح الجذع أي)التشذیب والتھذیب  : ( التنقیح ھو  :التنقیح لغة 
  )١(. قحتھوكل ما نحیت عنھ شیئًا فقد ن) تھذیبھ  (:وتنقیح الشعر

النظ��ر واالجتھ��اد ف��ي تعی��ین م��ا دل : " عرف��ھ اآلم��دي  بأن��ھ: تنق��یح المن��اط اص��طالحًا
النص على كونھ علة، من غیر تعیین بحذف ماال دخل لھ في االعتبار مما اقت�رن ب�ھ               

  .)٢("من األوصاف
أن یبین المستدل إلغاء الفرق ب�ین األص�ل والف�رع، وحینئ�ذ فیل�زم            : " عرفھ األسنوي 

تنقی�ة العل�ة المن�صوص علیھ�ا        : فیك�ون تنق�یح المن�اط ھ�و       . )٣("ھما في الحكم    اشتراك
  .بالشرع، أو اإلجماع من األوصاف الخارجة عن العلیة

ب اطا  

ًطوا  طا ر  

، )نق��یض ال��دخول   : (  أص��لھا م��ن خ��رج یخ��رج خروج��ًا، والخ��روج     :التخ��ریج لغ��ة 
  .)٤(واالستخراج كاالستنباط

النظ��ر ف��ي إثب�ات عل��ة الحك��م ال��ذي دل  : "عرف�ھ التفت��ازاني : لمن��اط اص��طالحاتخ�ریج ا 
ال��نص أو اإلجم��اع علی��ھ، دون علت��ھ، ك��النظر ف��ي إثب��ات ك��ون ال��سكر عل��ة لحرم��ة        

  .)٥(" الخمر
ھو االجتھاد في استنباط عل�ة الحك�م ال�ذي دل علی�ھ ال�نص أو                : " عرفھ السبكي فقال  

ال : "ال��صراحة وال باإلیم��اء، نح��و قول��ھ اإلجم��اع؛ م��ن غی��ر تع��رض لبی��ان علت��ھ ال ب  
فإن��ھ ل�یس فی��ھ م�ا ی��دل عل�ى أن عل��ة تح�ریم الرب��ا     " تبیع�وا الب��ر ب�البر إال م��ثًال بمث�ل    

الطعم، لكن المجتھد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلیة من المناسبة وغیرھ�ا، فك�أن              
  .)٦("المجتھد أخرج العلة من خفاء، فلذلك سمي تخریج المناط 

استنباط علة الحكم الذي دل النص أو اإلجماع علی�ھ، م�ن          : خریج المناط ھو   فیكون ت 
  .غیر تعرض لبیان علتھ ال صراحة وال إیماء

                                                           

 ). ٢/٦٢٤(لسان العرب ) ١/٣١٧(مختار الصحاح :  ینظر)١(
                        )  ٣٠٣/ ٣( اإلحكام في أصول األحكام )٢(
 )                          ١/٣٣٥( نھایة السول شرح منھاج األصول )٣(
 )٢/٢٥٣(، لسان العرب )١/٨٩(مختار الصحاح :   ینظر)٤(
 )٢/١٥٥( شرح التلویح على التوضیح )٥(
 )                          ٣/٨٣( اإلبھاج )٦(
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  املبحث الثاني

  الفرق بني تنقيح املناط وختريج املناط من حيث العلة

ولاب اط  

   ن ث وود ص  اارق 

ورة في النص الشرعي الدال على الحكم     تكون أوصاف العلة مذك   : تنقیح المناط   - أ
ذاتھ، ویقوم المجتھد بحصر األوصاف المحتمل�ة للمن�اط جمیعھ�ا، س�واء الت�ي ذك�رت                
في ال�نص ت�صریحًا، أم الت�ي دل ال�نص علیھ�ا إیم�اًء، وذل�ك بت�دبر ألفاظ�ھ كمف�ردات،                     

  وداللتھ كنص متكامل،
ن أب�ي ھری�رة رض�ي    ع.  حدیث األعرابي الذي واقع أھلھ في نھار رمضان     :مثال ذلك 

بینم��ا نح��ن جل��وس عن��د النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، إذ ج��اءه رج��ل  : اهللا عن��ھ، ق��ال

وقعت على امرأت�ي وأن�ا ص�ائم،    : ما لك؟ قال: قال. یا رسول اهللا ھلكت وأھلكت   : فقال

فھ��ل : ال، ق��ال: ھ��ل تج��د رقب��ة تعتقھ��ا؟ ق��ال : فق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم 

فھ�ل تج�د إطع�ام س�تین م�سكینًا،          : ال، فق�ال  : ن متتابعین، قال  تستطیع أن تصوم شھری   

فبینا نحن على ذلك أتي النب�ي ص�لى      . فمكث النبي صلى اهللا علیھ وسلم     : ال، قال : قال

: أنا، قال: أین السائل؟ فقال:  قال- و العرق المكتل –اهللا علیھ وسلم بعرق فیھا تمر     

 - رسول اهللا؟ فو اهللا ما بین البتیھا أعلى أفقر مني یا  : خذھا، فتصدق بھ فقال الرجل    

 أھل بیت أفقر من أھل بیتي، فضحك النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى     -یرید الحرتین   

  .)١ (أطعمھ أھلك: بدت أنیابھ، ثم قال

كون الرجل أعرابی�ًا، وك�ون الموط�وءة زوجت�ھ،          :   فھذا الحدیث تضمن أوصافًا منھا    

 ال��وطء عم��دًا، فعل��ى المجتھ��د تنق��یح   وك��ون ال��وطء وق��ع ف��ي نھ��ار رم��ضان، وك��ون   

  .األوصاف وحذف األوصاف غیر المناسبة للوصول إلى علة الحكم

ال یوج����د ن����ص أو إجم����اع یتعل����ق بالعل����ة، فیق����وم المجتھ����د   : تخ����ریج المن����اط  - ب
، ویعن�ي ذل�ك أن�ھ الب�د م�ن وج�ود ن�ص         )٢(باستخراجھما بأي مسلك م�ن م�سالك العل�ة        

ال ن�صًا وال إیم�اًء، وال ورد اإلجم�اع علیھ�ا؛     شرعي یذكر حكمًا، من غیر إبان�ة علت�ھ       
  .)٣(فإن انطبق األمر ذلك كان األمر محتمًال لالجتھاد في تحدید العلة بتخریج المناط

                                                           

ب إذا ج�امع ف�ي رم�ضان، ول�م یك�ن ل�ھ ش�يء، فت�صدق علی�ھ                أخرجھ البخاري، كتاب الصوم، ب�ا      )١(
، ص�حیح م�سلم، كت�اب ال�صیام، ب�اب تغل�یظ تح�ریم الجم�اع ف�ي                 )٣٢/ ٣) (١٩٣٦: الح�دیث (فلیكفر  

نھار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فیھ وبیانھا، وأنھا تجب على الموسر والمعسر               
 ). ٢/٧٨١) (١١١١: الحدیث(وتثبت في ذمة المعسر حتى یستطیع 

 )٦٩٤-١/٦٩٣(أصول الفقھ اإلسالمي للزحیلي :   ینظر)٢(
 )٣٢٤/ ٧(البحر المحیط للزركشي :  ینظر)٣(
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: ك�ان رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم          : ح�دیث عب�ادة ب�ن ال�صامت، ق�ال         :  مثال ذلك 
 بال��شعیر، نھ��ى ع��ن بی��ع ال��ذھب بال��ذھب، والف��ضة بالف��ضة، والب��ر ب��البر، وال��شعیر  "

والتمر بالتمر، والملح بالملح، إال سواء بسواء، عینًا بعین، فم�ن زاد، أو ازداد، فق�د            
فھذا الحدیث لم یت�ضمن عل�ة النھ�ي، فعل�ى المجتھ�د النظ�ر واالس�تنباط،           . )١("» أربى

  .واستخراج العلة التي ھي مناط الحكم

ب اطا  

  ق  ن ث  ار

تنقیح العلة من الشوائب وتخلیصھا مم�ا عل�ق بھ�ا، وال أث�ر ل�ھ ف�ي            :  المناط تنقیح  - أ
  .العلة، فھو خاص بالعلة المنصوصة

: مسألة قضاء القاضي وھو م�شوش ال�ذھن، قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         :  مثال ذلك 
، فالح��دیث ن��ص عل��ى حك��م النھ��ي ع��ن  "ال یق��ضین حك��م ب��ین اثن��ین وھ��و غ��ضبان  "

: الحكم بوصف ھو الغضب، لكن الفقھ�اء نقح�وا المن�اط فق�الوا           القضاء، وقد أنیط ھذا     
العلة أعم من الغضب؛ بل ھو تشوش الذھن سواء أك�ان ب�سبب الغ�ضب أم الج�وع أم               

  .العطش أم غیره؛ ألنھ ال فرق بین تلك األمور
ھو استنباط العلة غیر المنصوص علیھا، أو المجمع علیھا، فھو : تخریج المناط  - ب

  .طةخاص بالعلل المستنب
إذا نظر المجتھد؛ لیتعرف على علة إیجاب التفریق ب�ین الك�افر وزوجت�ھ              : مثال ذلك 

التي اعتنقت اإلسالم دونھ، والتي لم یدل على العلیة فیھا نص وال إجماع، فتوص�ل                
اجتھاده إلى أن علة التفریق ق�د تك�ون إس�الم الزوج�ة، وق�د تك�ون إب�اء ال�زوج ع�ن           

الزوجة، لك�ون اإلس�الم عاص�مًا ومثبت�ًا للزوجی�ة ال      اإلسالم، ثم استبعد كونھا إسالم  
. قاطعًا لھا، فأثبت كونھا إباء الزوج عن اإلسالم، كان ذلك ما یسمى بتخریج المناط

)٢(  

  اطب اث

 ث ن  رقاك ا   

  :تنقیح المناط وعالقتھ بمسالك العلة -أ
  :متنقیح المناط والسبر والتقسی: أوال

                                                           

) ١٥٨٧: الح���دیث(أخرج��ھ م��سلم، كت��اب الم��ساقاة، ب��اب ال��صرف وبی��ع ال��ذھب ب��الورق نق��دا           )١(
)٣/١٢١٠ .( 
 )١٨٦(أصول الفقھ لبدران أبو العینین :  ینظر)٢(
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یطلق في اصطالح األصولیین عل�ى م�سلك خ�اص م�ن م�سالك      : معنى السبر والتقسیم  
حصر األوصاف الموجودة في األصل المقیس علیھ، وإبطال م�ا ال ی�صلح     : العلة وھو 

  .)١(للعلیة، فیعین الباقي علة
  :اختلفت اتجاھات األصولیین في بیان العالقة بینھما على ثالثة آراء

ي التعری�ف ب�ین الم�سلكین، وال ف�رق بینھم�ا، فم�سلك التنق�یح             الجمع ف�   :الرأي األول 
فھ�ذا طری�ق جی�د،    : " فق�ال ال�رازي  . ھو مسلك السبر والتقسیم من غیر تفاوت أص�الً  

حكم األصل البد لھ من علة، وھي إما : إال أنھ استخراج العلة بطریق السبر، ألنا قلنا       
 األول، وجھة االشتراك حاصلة جھة االشتراك أو جھة االمتیاز، والثاني باطل، فتعین 

في الفرع، فعلة الحكم حاص�لة ف�ي الف�رع، فیل�زم تحق�ق الحك�م ف�ي الف�رع، فھ�ذه ھ�ي            
  .)٢(" طریقة السبر والتقسیم من غیر تفاوت أصًال

 فرق بینھما من حیث إن تنقیح المناط حصر األوصاف التي دل علیھ�ا        :الرأي الثاني 
ألوص�اف الم�ستنبطة ال�صالحة للعلی�ة، ث�م      ظاھر النص، بینما السبر یجب فیھ ح�صر ا   

ال��سبر یج��ب فی��ھ ح��صر األوص��اف : " إلغاؤھ��ا ع��دا م��ا ادع��ى علیت��ھ، ق��ال االن��صاري 
الصالحة للعلیة ثم إلغاؤھ�ا ماع�دا م�ا ادع�ى علیت�ھ، وتنق�یح المن�اط ب�المعنى الم�ذكور                      

  .)٣("إنما یالحظ فیھ األوصاف التي دل علیھا ظاھر النص
ما من حیث إن تنقیح المناط ال یجب فیھ تعی�ین العل�ة، بینم�ا         فرق بینھ  :الرأي الثالث 

ف�إن قل�ت   : " السبر البد فیھ من تعی�ین الج�امع واالس�تدالل عل�ى العلی�ة، ق�ال ال�سبكي             
ك��ذا ق��ال اإلم��ام، ولك��ن یمك��ن أن : الطریق�ة بعینھ��ا ھ��ي طریق��ة ال��سبر والتق��سیم، قل�ت  

لجامع واالس�تدالل عل�ى العلی�ة،    یفرق بینھما بأن السبر والتقسیم البد فیھ من تعیین ا        
وأم��ا ھ��ذا ف��ال یج��ب فی��ھ تعی��ین العل��ة، ولك��ن ض��ابطھ أن��ھ یحت��اج إل��ى التع��رض للعل��ة   

  .)٤("الجامعة، بل یتعرض للفارق، ویعلم أنھ ال فارق إال كذا وال مدخل لھ في التأثیر 

را       ھن��اك ف��رق ب��ین تنق��یح المن��اط وال��سبر والتق��سیم، ویمك��ن بی��ان الف��رق 

  :)٥(ابینھم
 عم��ل المجتھ��د ف��ي تنق��یح المن��اط تھ��ذیب العل��ة، وتخلی��صھا مم��ا عل��ق بھ��ا، عم��ل  -١

المجتھ���د ف���ي ال���سبر والتق���سیم التوص���ل إل���ى معرف���ة ذات العل���ة، ال إل���ى التھ���ذیب      
  .والتخلیص

تنقیح المناط حیث دل النص على العلیة، واقترن بھا ماال دخل لھ في العلی�ة، أم�ا           -٢
  . حصر أوصاف المستنبطة الصالحة للتعلیلالسبر والتقسیم فیكون في

                                                           

، اإلحك����ام ف����ي أص����ول األحك����ام   )٥/٢١٧(، المح����صول لل����رازي  )٣١١(صفى المست����:  ینظ����ر)١(
 ). ٤/١٤٢(، شرح الكوكب المنیر  )٣/٢٦٥(
 ). ٥/٢٣١( المحصول )٢(
 ). ٣/٣٩٢( حاشیة زكریا األنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع )٣(
 ). ٣/٨١( اإلبھاج )٤(
د العظ��یم عب��د ال��صادق، الف��صل الثال��ث،   م��سالك العل��ة االجتھادی��ة عن��د األص��ولیین، عب��   :  ینظ��ر)٥(

  ٧٧ص
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ال���سبر والتق���سیم أع���م، حی���ث ی���شمل االس���تدالل بھم���ا م���سالك العل���ة المن���صوصة -٣
والمستنبطة؛ بینما تنقیح المناط یختص باالجتھاد في األوصاف التي دل علیھا ظاھر            

  .النص
ا ال�سبر  إن الحصر ف�ي تنق�یح المن�اط لتعی�ین الف�ارق وإبطال�ھ، ال لتعی�ین العل�ة، أم�              -٤

  .والتقسیم فالحصر لتعیین العلة إما استقالًال أو اعتبارًا
  :تنقیح المناط وإلغاء الفارق: ثانیًا

إلغاء الوصف الفارق بین األصل والفرع ببیان ع�دم ت�أثیره ف�ي           :معنى إلغاء الفارق  
  )١(. الحكم، وإنما المؤثر ھو المشترك بینھما، فیلزم اشتراكھما في الحكم

  :ات األصولیین في بیان العالقة بینھما على ثالثة آراءاختلفت اتجاھ
: إلغاء الفارق قسم من تنقیح المناط، فتنقیح المناط عن�دھم ینق�سم إل�ى       :الرأي األول 

ال ب�أس   : "ق�ال الط�وفي   . )٢(االجتھاد بإلغاء الف�ارق، واالجتھ�اد ف�ي الح�ذف والتعی�ین             
ص والت��صفیة، وبإلغ��اء الف��ارق بت��سمیة إلغ��اء الف��ارق تنقیح��ًا؛ إذ التنق��یح ھ��و التخل��ی 

یصفو الوصف ویخلص للعلی�ة، ف�ال یك�ون ھ�ذا ق�وًال ثانی�ًا ف�ي تنق�یح المن�اط كم�ا ق�ال                    
  .)٣("بل یكون إلغاء الفارق ضربًا من تنقیح المناط: القرافي

 تنقیح المناط ملحق بإلغاء الفارق، حیث یقسم أص�حاب االتج�اه إلح�اق        :الرأي الثاني 
اإللح�اق باس�تخراج الج�امع، واإللح�اق بإلغ�اء      : علی�ھ إل�ى  المسكوت عنھ بالمنصوص   

، وبناء علی�ھ فھ�م یعرف�ون تنق�یح المن�اط            )٤(الفارق، ویسمى ھذا القسم تنقیح المناط       
  .)٥(بأنھ االجتھاد في إلغاء الفارق بین األصل والفرع 

ذف  تنقیح المناط مغایر إللغاء الفارق، فتنقیح المناط ھو اجتھاد في ح           :الرأي الثالث 
بعض األوصاف المذكورة في النص، وتعیین الباقي من األوص�اف عل�ة للحك�م، وف�ي             
كلتا الصورتین البد من تعیین العلة، أما إلغاء الفارق فھو اجتھاد ف�ي إلغ�اء الوص�ف                  

  .)٦(الفارق بین األصل والفرع؛ ببیان عدم تأثیره في الحكم ولیس فیھ تعیین للعلة

  :ك العلةتخریج المناط وعالقتھ بمسال -ب
  ":اإلخالة"تخریج المناط والمناسبة : أوال

المناسبة عبارة عن وصف ظاھر من�ضبط یل�زم م�ن ترتی�ب الحك�م               : " معنى المناسبة 
على وقفھ حصول ما یصلح أن یكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم؛ سواء أك�ان ذل�ك        

                                                           

 ). ٤/٧٧(تیسیر التحریر ) ٧/٣٢٦(، البحر المحیط )٥/٢٣٠(المحصول :  ینظر)١(
، م�����ذكرة ف����ي أص�����ول الفق�����ھ  )٢٤٥-٣/٢٤٤(ش�����رح مخت����صر الروض�����ة للط����وفي   :   ینظ����ر )٢(

 )    ٢٩٢(للشنقیطي
 )   ٣/٢٤٤( شرح مختصر الروضة )٣(
 )٣٣٨(شرح تنقیح الفصول القرافي ، )٥/٢٩٩(المحصول :  ینظر)٤(
، ش��رح )٣٣٥(، نھای��ة ال�سول ش��رح منھ�اج األص��ول  )٢٠٩(منھ��اج األص�ول للبی��ضاوي :   ینظ�ر )٥(

 ). ٣٩٨(تنقیح الفصول 
، ش�رح المحل�ى   )٧/٣٢٦(، البح�ر المح�یط   )٩٥( جمع الجوامع في أصول الفقھ لل�سبكي     :  ینظر )٦(

 ). ٢/٢٩٢(على جمع الجوامع في أصول الفقھ 
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. " )١("دة الحكم نفیًا أم إثباتًا، وسواء أكان ذلك المقصود جلب م�صلحة أم دف�ع مف�س              
  .)٢("یظن ذلك: ویسمى باإلخالة؛ ألنھ بالنظر إلى الوصف یخال أنھ علة، أي

  
  :اختلفت اتجاھات األصولیین في بیان العالقة بینھما على قولین

إن تخ��ریج المن��اط أع��م م��ن المناس��بة، فیك��ون تخ��ریج المن��اط طریق��ًا       :الق��ول األول
ألن تخ�ریج المن�اط اجتھ�اد ف�ي      . )٣(للوصول إلى المناسبة، وھو قول جمھ�ور العلم�اء        

اس��تنباط العل��ة ب��أي م��سلك م��ن الم��سالك، فھ��و ی��شمل المناس��بة، وی��شمل غیرھ��ا ألن   
  .المناسبة ال تستنبط إال بتخریج المناط، فكان أعم منھا

ال ف��رق بینھم��ا، فتخ��ریج المن��اط ھ��و المناس��بة، وھ��و ق��ول جم��ع م��ن   :الق��ول الث��اني
  . الغالبة في تخریج المناط عن طریق المناسبة  باعتبار أن الحالة)٤(األصولیین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ). ٣/٢٧٠(   اإلحكام في أصول األحكام )١(
 ). ٢/٣١٦(  حاشیة العطار على جمع الجوامع  )٢(
 )٣/١٩٣(، التقریر والتحبیر )٤/٤٣(تیسیر التحریر :  ینظر)٣(
 )١٩١( المختصر المنتھى األصولي البن الحاجب :  ینظر)٤(
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  املبحث الثالث

  الفرق بني تنقيح املناط وخترجيه من حيث عمل اتهد وحجتيهما

  اطب اول

  ث  د اء وال ارق  ن 
  

 إم�ا باعتب�اره    :اتفق األصولیون على القول بتنقیح المناط والعمل بھ       : تنقیح المناط  -أ
مسلكًا من المسالك التي تثبت بھ�ا العل�ة، أو باعتب�اره طریق�اً م�ن ط�رق االجتھ�اد ف�ي              

أق��ر ب��ھ أكث��ر : "ق��ال الغزال��ي. العل��ة بع��د إثباتھ��ا بم��سلك ال��نص أو اإلیم��اء أو التنبی��ھ 
  .)١("منكري القیاس 

، بینما اصطلح الحنفیة "تنقیح المناط" صطلح جمھور األصولیین على تسمیتھ   وقد ا 
واعت��ذر بع��ض الحنفی��ة ع��ن ع��دم    " دالل��ة ال��نص  " أو"  االس��تدالل" عل��ى ت��سمیتھ  

ذكرھم تنقیح المن�اط ب�أن مرجع�ھ إل�ى ال�نص، والش�ك أن معن�ى تنق�یح المن�اط واج�ب                       
وج��ود العل��ة، غی��ر أن  عل��ى ك��ل مجتھ��د حنف��ي وغی��ره، وإال من��ع الحك��م ف��ي موض��ع    

الحنفیة لم یضعوا لھ اسمًا اصطالحیًا، كما لم یضعوا للمفرد وتخریج المناط وتحقیقھ       
  .)٢ (مع العمل بھا في الكل

 تخریج المناط ھو القیاس المحض، أو بمعنى االجتھ�اد القیاس�ي       : تخریج المناط  -ب
، إنما ھ�و ف�ي   الذي وقع الخالف فیھ، بمعنى أن الخالف المشھور في حجیة القیاس        

ھذا الضرب من القیاس، الذي یكون مناط الحكم فیھ مستنبطًا، وق�د اختل�ف العلم�اء                
  :في حجیة تخریج المناط على رأیین ھما

أقر جمھور األصولیین على أنھ حجة ویجوز العمل ب�ھ؛ ألن�ھ یح�صل              :الرأي األول 
 ع��ده م��ن ب��ھ الظ��ن بالعلی��ة، بإب��داء المناس��بة ب��ین الحك��م والوص��ف، ب��ل إن بع��ضھم 

  .)٣(أعظم مسائل الشریعة، ولكن یأتي بعد تنقیح المناط وتحقیقھ
أنك��ر الظاھری��ة، وطائف��ة م��ن المعتزل��ة، وجمی��ع ال��شیعة حجیت��ھ،       :ال��رأي الث��اني 

وذكر اآلمدي أن س�بب إنك�ارھم ل�ھ كون�ھ أدن�ى م�ن               . )٤(بعدم جواز العمل بھ   : وقالوا
  .)٥(تحقیق المناط، وتنقیح المناط في الرتبة 

ار                    االخ�تالف لفظ�ي ول�یس حقیقی�ًا، فالك�ل یعم�ل بتخ�ریج المن�اط وإن أنك�ره

البعض اصطالحًا؛ ألنھ ال یعدو أن یكون متضمنًا لفح�وى خط�اب ال�شارع، فھ�و م�ن          
                                                           

 ). ٢٨٢(  المستصفى للغزالي)١(
 . )٣/١٩٣(التقریر والتحبیر :   ینظر)٢(
خل إل�ى م�ذھب   ، الم�د )٢/٣١٧(، حاش�یة العط�ار     )٢/١٥٥(ش�رح التل�ویح عل�ى التوض�یح       :  ینظر )٣(

 ). ٣٠٤(اإلمام أحمد 
حاش���یة العط���ار ) ٣٠٤(، الم���دخل إل���ى م���ذھب اإلم���ام أحم���د   )٢/١٥١(روض���ة الن���اظر:  ینظ���ر)٤(
)٢/٣١٧ .( 
 )٣/٣٠٣(اإلحكام )٥(
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قبیل مفھوم الموافقة، وھو معمول ب�ھ عن�د المنك�رین، باعتب�اره من�درجًا ف�ي معن�ى                  
  .)١(النص وفحواه

ب اطا  

 رقا  دل ا ث ن  

 عم��ل المجتھ��د ھ��و تعی��ین ال��سبب ال��ذي أن��اط ال��شارع الحك��م ب��ھ،      :تنق��یح المن��اط   - أ
وأض��افھ إلی��ھ وجعل��ھ عالم��ة علی��ھ، ویح��صل ذل��ك بمالحظ��ة األوص��اف، وح��صرھا،       
وإلغاء ما ال یدخل في العلیة مع بیان السبب، ومن ث�م تحدی�د المن�اط المعتب�ر، وإبان�ة           

 الحكم، فیكون دور المجتھد تنقیح المن�صوص علی�ھ، وأخ�ذ م�ا         وجھ الربط بینھ وبین   
  .یصلح منھ للعلة وترك ماال یصلح

فج�اء إل�ى النب�ي ص�لى     .  حدیث األعرابي الذي واقع أھلھ في نھار رم�ضان   :مثال ذلك 
یا رسول اهللا ھلكت، وأھلكت، فقال لھ الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ              : اهللا علیھ وسلم فقال   

  .)٢(. . . " ت على امرأتي وأنا صائموقع: ما لك؟ قال: وسلم
ك�ون الرج�ل أعرابی�ًا، وك�ون الموط�وءة زوجت�ھ،       :  فھذا الحدیث تضمن أوصافًا منھ�ا   

وك��ون ال��وطء وق��ع ف��ي نھ��ار رم��ضان، وك��ون ال��وطء عم��دًا، فح��صر المجتھ��دون           
األوصاف المناسبة، وحذفوا األوصاف غیر المناسبة للتعلیل، وتوصلوا إلى أن العل�ة            

  .المتعمد في نھار رمضانھي الوطء 
 عمل المجتھد ھو النظر، واالجتھ�اد ف�ي اس�تنباط عل�ة الحك�م ال�ذي       :تخریج المناط   - ب

. )٣(دل النص، أو اإلجماع علیھ من غیر تعرض لبیان علتھ، ال بالصراحة وال اإلیماء       
فیكون دور المجتھد فیھ متجھًا إلخراج المجھول، ومالم یرد بھ النص الذي یعد عل�ة            

  )٤(. معلى الحك
 ح��دیث النھ��ى ع��ن بی��ع  الب��ر ب��البر، وال��شعیر بال��شعیر، والتم��ر ب��التمر،     :مث��ال ذل��ك

، )٥("، »والملح بالملح، إال سواء بسواء، عیًنا بع�ین، فم�ن زاد، أو ازداد، فق�د أرب�ى                
فھذا الحدیث لم یتضمن علة التحریم، فقام المجتھدون بالنظر واالستنباط و استخراج 

لحكم، فتكون علة تح�ریم الرب�ا ف�ي الب�ر؛ لكون�ھ مكی�ل ج�نس أو             العلة التي ھي مناط ا    
  .مطعوم جنس

  

                                                           

 )٣٠٥(المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد :  ینظر)١(
أخرجھ البخاري، كت�اب ال�صوم، ب�اب إذا ج�امع ف�ي رم�ضان، ول�م یك�ن ل�ھ ش�يء، فت�صدق علی�ھ                         )٢(

، ص�حیح م�سلم، كت�اب ال�صیام، ب�اب تغل�یظ تح�ریم الجم�اع ف�ي                 )٣٢/ ٣) (١٩٣٦: الح�دیث (فلیكفر  
نھار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فیھ وبیانھا، وأنھا تجب على الموسر والمعسر               

 ). ٢/٧٨١) (١١١١: الحدیث( المعسر حتى یستطیع وتثبت في ذمة
 )٤/٤٣(، تیسیر التحریر )٣/٨٣(، اإلبھاج )٢/١٠٥(روضة النظر :   ینظر)٣(
 )٣٣٦(، نھایة السول )٣/٨٣(اإلبھاج :  ینظر)٤(
) ١٥٨٧: الح���دیث(أخرج��ھ م��سلم، كت��اب الم��ساقاة، ب��اب ال��صرف وبی��ع ال��ذھب ب��الورق نق��دا           )٥(
)٣/١٢١٠ .( 
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  املبحث الرابع

  الفرق بني تنقيح املناط، وختريج املناط 

  من حيث الرتبة وترتيب العمل

  اطب اول

رث ا ن  رقا  

ة تحقی��ق المن��اط أعل��ى مرات��ب االجتھ��اد ف��ي العل��ة؛ ألن��ھ ی��رد عل��ى العل��ة المن��صوص     
والمستنبطة، ثم تنقیح المناط ألنھ یرد على العلة المنصوصة، ثم تخریج المناط وھو        

  .یختص بالعلة المستنبطة
) عل�ى األول  (أكثر منكري القیاس    : ". . .  قال ابن أمیر الحاج في بیان ھذه المراتب       

) و(القول بتنق�یح المن�اط، ولكن�ھ دون تحقی�ق المن�اط كم�ا ذك�ره الغزال�ي وغی�ره               : أي
) فق�ط (، أو أجم�ع علی�ھ     )لحكم نص علی�ھ   (إثبات العلة   : أي) في تعرفھا (سمى النظر   ی

تخ�ریج  : " ، وقال"دون علتھ، بل إنما عرفت باستخراج المجتھد لھا برأیھ واجتھاده     
المناط كاالجتھاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحریم الخم�ر، وھ�ذا ف�ي الرتب�ة           

  .)١(. . . " كثیر من الناسدون النوعین األولین؛ ولذا أنكره
  :الفرق بینھما من حیث ترتیب العمل: المطلب الثاني

تخریج المناط ھو األول من حیث ترتی�ب العم�ل، فالمجتھ�د ی�ستخرج المن�اط ال�ذي ل�م               

یدل علیھ نص وال إجماع، ثم ینقح�ھ م�ن األوص�اف الت�ي ال ت�صلح للتعلی�ل، ث�م یثب�ت                  

  .ینقحھ، ثم یحققھالمناط، ویحققھ، فھو یخرج المناط، ثم 

استخراج وصف مناسب یحكم علیھ بأنھ علة ذلك    : فتخریج المناط : " قال ابن النجار  

  .الحكم

أن : وتحقیق�ھ . أن یبقى من األوصاف ما یصلح، ویلغى بالدلیل ما ال ی�صلح    : تنقیحھ

یجيء إلى وصف دل على علیتھ ن�ص أو إجم�اع أو غیرھم�ا م�ن الط�رق، ولك�ن یق�ع                

ومناس�بة الت�سمیة ف�ي    . ه في صورة النزاع، فیحقق وجودھ�ا فی�ھ      االختالف في وجود  

استخرجھا من منصوص في حكم من غیر نص على علتھ، : الثالثة ظاھرة؛ ألنھ أوال

ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعلیل فنقح النص، ونحوه في ذل�ك، وأخ�ذ من�ھ م�ا       

ح�ل المتن�ازع فی�ھ    ثم لما نوزع في كون العلة لیست ف�ي الم . یصلح علة، وألغى غیره 

  .)٢("بین أنھا فیھ، وحقق ذلك

  

                                                           

 )٣/١٩٣(ر والتحبیر   التقری)١(
 )٤/٢٠٤(  شرح الكوكب المنیر )٢(
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  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وفي خاتمة البحث أذكر أھم وأبرز النتائج التي  

  :توصلت إلیھا بعد دراسة الموضوع وھي

المعن��ى الم��ؤثر ف��ي  : العل��ة، الث��اني : األول: للمن��اط عن��د األص��ولیین معنی��ان   - ١
  . أم سببًا، أم غیر ذلكالحكم، سواء أكان علة

ھو النظر واالجتھاد في تعیین ما دل ال�نص عل�ى كون�ھ عل�ة، م�ن              : تنقیح المناط  -٢
غیر تعی�ین بح�ذف م�اال دخ�ل ل�ھ ف�ي االعتب�ار مم�ا اقت�رن ب�ھ م�ن األوص�اف، تخ�ریج                        

  .ھو النظر في إثبات علة الحكم الذي دل النص، أو اإلجماع علیھ دون علتھ: المناط
تنق��یح . لمن��اط وتخریج��ھ م��ن حی��ث وج��ود ن��ص عل��ى العل��ة   الف��رق ب��ین تنق��یح ا  -٣

تك��ون أوص��اف العل��ة م��ذكورة ف��ي ال��نص ال��شرعي ال��دال عل��ى الحك��م ذات��ھ،    : المن��اط
ویق��وم المجتھ��د بح��صر األوص��اف المحتمل��ة للمن��اط جمیعھ��ا، س��واء الت��ي ذك��رت ف��ي 

ال یوج��د ن��ص أو : تخ��ریج المن��اط. ال��نص ت��صریحا، أو الت��ي دل ال��نص علیھ��ا إیم��اء  
  .ماع یتعلق بالعلة، فیقوم المجتھد باستخراجھما بأي مسلك من مسالك العلةإج

: تنق��یح المن��اط. الف��رق ب��ین تنق��یح المن��اط وتخریج��ھ م��ن حی��ث عالقتھم��ا بالعل��ة  -٤
تنقیح العلة من الشوائب وتخلیصھا مما علق بھا، وال أثر ل�ھ ف�ي العل�ة، فھ�و خ�اص          

عل��ة غی��ر المن��صوص علیھ��ا أو   ھ��و اس��تنباط ال : تخ��ریج المن��اط . بالعل��ة المن��صوصة 
  .المجمع علیھا، فھو خاص بالعلل المستنبطة

تنق�یح المن�اط وعالقت�ھ بم�سالك     . الفرق بینھما من حیث عالقتھما بم�سالك العل�ة        -٥
  ".اإلخالة"السبر، والتقسیم، وإلغاء الفارق، وتخریج المناط، والمناسبة : العلة

اتف��ق : تنق��یح المن��اط . ب��ھالف��رق بینھم��ا م��ن حی��ث حجیت��ھ عن��د العلم��اء والعم��ل      -٦
بتنق�یح المن�اط، والعم�ل ب�ھ إم�ا باعتب�اره م�سلكًا م�ن م�سالك                  : األصولیون على الق�ول   

العل��ة الت��ي تثب��ت بھ��ا، أو باعتب��اره طریق��اً م��ن ط��رق االجتھ��اد ف��ي العل��ة بع��د إثباتھ��ا   
تخ��ریج المن��اط ھ��و القی��اس   : وتخ��ریج المن��اط . بم��سلك ال��نص أو اإلیم��اء أو التنبی��ھ  

بمعن��ى االجتھ��اد القیاس��ي، وق��د أق��ر جمھ��ور األص��ولیین عل��ى أن��ھ حج��ة    المح��ض أو 
  .ویجوز العمل بھ

یك�ون دور المجتھ�د   : تنق�یح المن�اط  .  الفرق بینھما من حیث عم�ل المجتھ�د فیھم�ا     -٧
: تخریج المناط . تنقیح المنصوص علیھ، وأخذ ما یصلح منھ للعلة، وترك ماال یصلح          

المجھول، ومالم یرد بھ ال�نص ال�ذي یع�د عل�ة     یكون دور المجتھد فیھ متجھًا إلخراج   
  .للحكم

تحقیق المناط أعلى مراتب االجتھاد في العلة؛ ألنھ  . الفرق بینھما من حیث الرتبة     -٨
ی��رد عل��ى العل��ة المن��صوصة والم��ستنبطة، ث��م تنق��یح المن��اط ألن��ھ ی��رد عل��ى العل��ة          

  .المنصوصة، ثم تخریج المناط وھو یختص بالعلة المستنبطة
تخ�ریج المن�اط ھ�و األول م�ن حی�ث ترتی�ب       . ما م�ن حی�ث ترتی�ب العم�ل      الفرق بینھ  -٩

العمل، فالمجتھد یستخرج المناط الذي لم ی�دل علی�ھ ن�ص وال إجم�اع، ث�م ینقح�ھ م�ن                      
األوص��اف الت��ي ال ت��صلح للتعلی��ل، ث��م یثب��ت المن��اط ویحقق��ھ، فھ��و یخ��رج المن��اط، ث��م  

  .ینقحھ، ثم یحققھ
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  قائمة المراجع والمصادر

منھ���اج الوص���ول إل���ى عل���م األص���ول للقاض���ي    ((ش���رح المنھ���اج  اإلبھ���اج ف���ي   -١
تق��ي ال��دین أب��و الح��سن عل��ي ب��ن عب��د : المؤل��ف) ھ��ـ٧٨٥المت��وفي س��نھ (البی��ضاوي 

الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیى ال�سبكي وول�ده ت�اج ال�دین أب�و ن�صر عب�د                  
  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦: دار الكتب العلمیة، بیروت عام النشر: الوھاب، الناشر

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن : اإلحكام في أصول األحكام، المؤلف -٢
عب�د ال�رزاق عفیف�ي،      : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٦٣١: المت�وفى (محمد بن سالم الثعلبي اآلم�دي       

  .المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، لبنان: الناشر
 مؤس��سة ش��باب: أص��ول الفق��ھ اإلس��المي، المؤل��ف ب��دران أب��و العین��ین، الناش��ر    -٣

  .١٩٩٢الجامعة، اإلسكندریة، 
دار الفك��ر، بی��روت، : وھب��ة الزحیل��ي، الناش��ر: أص��ول الفق��ھ اإلس��المي، المؤل��ف -٤

  .١٩٨٠-١٤٠٦األولى، : الطبعة
ھو حاش�یة عل�ى ف�تح المع�ین ب�شرح         (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین         -٥

م��د ش��طا ب��ن مح) الم��شھور ب��البكري(أب��و بك��ر : المؤل��ف) ق��رة الع��ین بمھم��ات ال��دین
دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع  : الناش��ر) ھ��ـ١٣٠٢بع��د : المت��وفى(ال��دمیاطي 

  . م١٩٩٧ - ھـ١٤١٨الطبعة األولى، 
أب�و عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د        : البحر المحیط في أصول الفقھ، المؤلف  -٦

ى، األول� : دار الكتب�ي، الطبع�ة   : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٧٩٤: المت�وفى (اهللا بن بھ�ادر الزرك�شي       
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

أبو عبد اهللا، شمس الدین محمد بن محمد بن محم�د           : التقریر والتحبیر، المؤلف   -٧
: الناش�ر ) ھـ٨٧٩: المتوفى(المعروف بابن أمیر الحاج ویقال لھ ابن الموقت الحنفي  

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، : دار الكتب العلمیة الطبعة
ود البخ��اري المع��روف ب��أمیر  محم��د أم��ین ب��ن محم��  : تی��سیر التحری��ر، المؤل��ف  -٨

  . بیروت–دار الفكر : الناشر)  ھـ٩٧٢: المتوفى(بادشاه الحنفي 
الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -٩

محمد بن إسماعیل أبو عب�داهللا البخ�اري        : صحیح البخاري، المؤلف  = وسننھ وأیامھ   
م�صورة  (دار ط�وق النج�اة      :  الناص�ر الناش�ر    محمد زھیر بن ناصر   : الجعفي، المحقق 

  .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
جمع الجوامع في أصول الفق�ھ، لت�اج ال�دین أب�ي ن�صر عب�دالوھاب ب�ن عل�ي ب�ن                    -١٠

عبدالمنعم خلیل إب�راھیم، دار     : علق علیھ وخرج أحادیثھ   ) ٧٧١(عبد الكافي السبكي    
  .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤، ٢ العلمیة، بیروت، طالكتب

حسن اب�ن  : حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع المؤلف     -١١
دار الكت�ب العلمی�ة   : الناش�ر ) ھ�ـ ١٢٥٠: المت�وفى (محمد بن محمود العط�ار ال�شافعي        

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
ى جم�ع الجوام�ع،     حاشیة شیخ اإلسالم زكریا األن�صاري عل�ى ش�رح المحل�ى عل�              -١٢



 

 

 - ٢٨٩٣ - 

عبدالحفیظ طاھر ھالل الجزائري، مكتب�ة الرش�د للن�شر والتوزی�ع، الری�اض،              : تحقیق
  .ه١٤٢٧: الطبعة األولى

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل،       -١٣
أبو محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة الجم�اعیلي                        : المؤلف

) ھ��ـ٦٢٠: المت��وفى(س��ي ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي  المقد
الطبع���ة الثانی���ة   : مؤس���سة الری���ان للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع، الطبع���ة     : الناش���ر
  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

س�عد ال�دین م�سعود ب�ن عم�ر التفت�ازاني       : شرح التلویح على التوضیح، المؤل�ف      -١٤
  .بدون طبعة وبدون تاریخ:  الطبعةمكتبة صبیح بمصر: الناشر) ھـ٧٩٣: المتوفى(

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحم�د ب�ن عب�د      : شرح الكوكب المنیر، المؤلف    -١٥
، )ھ���ـ٩٧٢: المت���وفى(العزی���ز ب���ن عل���ي الفت���وحي المع���روف ب���ابن النج���ار الحنبل���ي 

الطبع�ة الثانی�ة    : مكتبة العبیكان، الطبعة  : محمد الزحیلي ونزیھ حماد الناشر    : المحقق
  -ھـ ١٤١٨
  . مـ١٩٩٧

شرح المحلى على جمع الجوامع ف�ي أص�ول الفق�ھ، ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن          -١٦
  .دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة: ، الناشر)٨٦٤ت(أحمد المحلى 

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس ب�ن  : شرح تنقیح الفصول، المؤلف   -١٧
ط��ھ عب��د  : ، المحق��ق)ھ��ـ ٦٨٤: المت��وفى(عب��د ال��رحمن الم��الكي ال��شھیر ب��القرافي     

 - ھ�ـ  ١٣٩٣األول�ى،  : شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الطبع�ة  : الرؤوف سعد، الناشر  
  .م١٩٧٣

سلیمان بن عبد القوي ب�ن الك�ریم الط�وفي          : شرح مختصر الروضة، المؤلف    -١٨
عب�د اهللا ب�ن عب�د    : المحق�ق ) ھ�ـ ٧١٦: المت�وفى (الصرصري، أبو الربی�ع، نج�م ال�دین        

  . م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى، : رسالة الطبعةمؤسسة ال: المحسن التركي الناشر
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ال�دین ب�ن    : لسان العرب، المؤلف   -١٩

 –دار ص��ادر : الناش��ر) ھ��ـ٧١١: المت��وفى(منظ��ور األن��صاري الرویفع��ى اإلفریق��ى    
  ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة

سن ب��ن الح��سین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن الح��:  المح��صول، المؤل��ف -٢٠
، دراس�ة   )ھ�ـ ٦٠٦: المت�وفى (التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري         

: مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة  : ال��دكتور ط��ھ ج��ابر فی��اض العل��واني الناش��ر    : وتحقی��ق
  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثالثة، 

 مختار الصحاح، المؤلف  زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عب�د         -٢١
: یوس�ف ال�شیخ محم�د الناش�ر       : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٦٦٦: المت�وفى (ر الحنفي ال�رازي     القاد

/ ھ�ـ   ١٤٢٠الخامسة،  :  صیدا، الطبعة  – الدار النموذجیة، بیروت     -المكتبة العصریة   
  .م١٩٩٩

: ت(مخت��صر المنتھ��ى األص��ولي، اب��ن الحاج��ب الك��ردي األس��نوي الم��الكي         -٢٢
  .ه١٣٢٦مطبعة كردستان العلمیة، القاھرة، : ، الناشر)٦٤٦



 

 

 - ٢٨٩٤ - 

عب�د الق�ادر ب�ن أحم�د ب�ن          : المدخل إلى مذھب اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل المؤل�ف            -٢٣
عب�د اهللا   . د: المحق�ق ) ھ�ـ ١٣٤٦: المتوفى(مصطفى بن عبد الرحیم بن محمد بدران        

الثانی��ة، :  بی��روت الطبع��ة –مؤس��سة الرس��الة  : اب��ن عب��د المح��سن الترك��ي الناش��ر    
  .م١٤٠١

م�ین ب�ن محم�د المخت�ار ب�ن عب�د            محم�د األ  : مذكرة في أصول الفق�ھ، المؤل�ف       -٢٤
مكتبة العلوم والحكم، المدینة المن�ورة،    : الناشر) ھـ١٣٩٣(القادر الجكني الشنقیطي    

  . م٢٠٠١الخامسة  : الطبعة
مسالك العلة االجتھادیة عند األصولیین، عبد العظ�یم رم�ضان عب�د ال�صادق،               -٢٥

المیة، كلی�ة  رسالة ماجستیر، المشرف الخ�ضر عل�ي إدری�س، جامع�ة أم درم�ان اإلس�              
  .الشریعة والقانون، السودان

: المت�وفى (أبو حامد محمد بن محمد الغزال�ي الطوس�ي    : المستصفى، المؤلف  -٢٦
: دار الكت�ب العلمی�ة الطبع�ة      : محمد عبد السالم عبد ال�شافي الناش�ر       : تحقیق) ھـ٥٠٥

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، 
 ص��لى اهللا الم��سند ال��صحیح المخت��صر بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا -٢٧

: المت�وفى (مسلم بن الحجاج أب�و الح�سن الق�شیري النی�سابوري        : علیھ وسلم المؤلف  
 –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي الناش��ر   : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٦١

  .بیروت
لناص�ر ال�دین عب�داهللا ب�ن        : منھاج الوصول في معرفة علم األص�ول، المؤل�ف         -٢٨

  .لمحمودیة، مصرالمطبعة ا) ٦٨٥(عمر البیضاوي، 
عب��د ال�رحیم ب��ن الح��سن ب��ن  : نھای�ة ال��سول ش��رح منھ�اج الوص��ول، المؤل��ف   -٢٩

دار : ، الناش�ر )ھ�ـ ٧٧٢: المت�وفى (علي اإلس�نوي ال�شافعي، أب�و محم�د، جم�ال ال�دین            
  .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠األولى : الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة

  
  
  
  
  
 
  




