
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت
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6 
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 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي

 356-315 أصوه فكْ
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 باللغة العزبيةملخص 
 و .د. حمند حامد عطيوي

التي أوردىا  -رحمو اهلل-ييدف ىذا البحث إلى إبراز الجيود األصولية لإلمام القرافي
في غير مضانيا أي في كتب الفروع الفقيية. وألىمية الفروق األصولية في بناء األحكام 
وكونيا تزيل االشكال وترفع االلتباس الواقع بين كثير من المصطمحات األصولية التي تكاد 

ىا إلى حد كبير، وىنا تشتد الحاجة لمتفريق بين تمك المصطمحات األصولية تتشابو في ظاىر 
لذلك أىتم عمماء األصول بذكر الفروق في مواضع متفرقة من مصنفاتيم عند وقوع اشكال أو 
التباس بين مصطمحين، لذلك نجد اإلمام القرافي ال ينفك عن تتبعيا والتنصيص عمييا سواء 

في  ةالفروق( أم في كتابو الذخير  أنواء في البروق مفروق )أنوارأكان في كتابو الذي خصصو ل
؛ ألنيا تساىم في تذليل العقبات أمام الباحثين أخترت البحث في الفروق األصولية الفقو، لذلك
 والطالب.

 .كتاب الذخيرة ، مام القرافيإلالفروق األصولية، االكممات المفتاحية : 
THE FUNDAMENTAL DIFFERENCES STIPULATED  
BY IMAM AL-QURAFI IN HIS BOOK AL-DHAKHIRA  

COMPILED AND DOCUMENTED 
Dr. Muhammad H. Etaiwi 

Summary 
This paper aims to highlight the fundamentalist efforts of Imam al-Qurafi, 
which he mentioned in the absence of its fluorescence, that is, in the books of 
the branches of jurisprudence. And because of the importance of 
fundamentalist differences in constructing rulings, and that they remove the 
confusion and lift the confusion between many fundamentalist terms, which 
are almost similar in appearance to a large extent. Here, there is an urgent 
need to differentiate between those fundamentalist terms. Therefore, the 
scholars of the origins are interested in mentioning the differences in 
different places in their works when there is a problem between the two 
terms. Therefore, we find Imam al-Qarafi tracking it and stipulating it. 
Whether in his book (Anwar al-Burooq fi Anwa al-Furooq), which he 
devotes to al-Nuqul, or in his book (al-Thakhira fi al-Fiqh). Therefore, I 
chose to search for fundamental differences, because they contribute to 
overcoming obstacles facing researchers and students. 
Key words: Fundamental Differences, Imam al-Qurafi, Kitab al-Thakhira. 
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 كدمةامل

آلو وصحبو ومن الحمد هلل، والصالة والسالم عمى محمد رسول اهلل، وعمى 
 واله... وبعد: 
ىتمام وعناية شيوخ ىذا الفن من بين المباحث األصولية التي حازت امن فإن 

الفروق األصولية، وذلك لما يترتب عمى دراستيا والعناية بيا الكثير من الفوائد  ،العموم
ماء لذا نجد الكثير من عم والعوائد الحميدة التي يحتاجيا ويستفاد منيا طالب العمم،

 يم لبيان ودراسة الفروق األصولية.األصول البارزين قد وجيوا عنايت
والمتتبع لمصنفاتيم ومؤلفاتيم يجدىم قد عنوا ببيان الفروق األصولية المتعمقة 

ن ىذه المسائل اختالفيا، إال أبالمقدمات والتصورات واالحكام ومباحث األصول  عمى 
ي ثنايا مؤلفاتيم، وقد يذكر بعظيم تمك فتفرقة المبينة لمفرق بين أمرين أصوليين وقعت م

والرد  اآلراءذا كان في معرض االستدالل أو مناقشة خاصة إ الفروق في غير مظانيا
 .عمييا وتحرير محل النزاع في بعض المسائل األصولية

وكل ىذا يشكل حاجة ماسة لجمع شتات ىذه الفروق والقاء الضوء عمييا، فيي 
ن في عمم األصول بل يتعدى لباحثين والدارسين والمتخصصيال يقتصر نفعيا عمى ا

خرى كالمغة والفقو والحديث ىم من اصحاب التخصصات العممية األلى غير النفع إ
والتفسير والمنطق، وغير ذلك من التخصصات العممية التي تشارك األصول في جوانب 

 .منيا أو يرتكز عمييا كما ىو معموم
حمو اهلل جيودا كبيرة وحضورا مميزا ساحة الفروق ر  القرافي لإلمامولقد كان 

نواء )أنوار البروق في أ خاصة ال سيما في كتابة الشيير عامة والفروق األصولية
الفروق( حيث يعد ىذا الكتاب النواة األولى ألفراد الفروق في مصنف مستقل، وقد كان 

لييا، وكذلك في لمنظر، كباقي الفروق التي تطرق إ األصولية منو حضورا ممفتا لمفروق
مام ينص موضوع بحثنا المتواضع حيث نجد اإلىو ، و كتابو الذخيرة في الفقو المالكي
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بواب ىذا الكتاب، فقمت بتتبع ما عمى فروق أصولية في مختمف أ -ةخير الذ–في كتابو 
وكانت خطة ، يامام القرافي فيفروق أصولية وجمعيا وبيان رأي اإلنص عميو من 

 تتكون من  مقدمة ومبحثين وخاتمة.البحث 
في  اصطالحاما المبحث األول فقد خصصتو لتعريف الفروق األصولية لغة و أ

 مام القرافي وبعض شيوخو وتالميذه.مطمب مستقل، ومطمب ثان لترجمة اإل
ما المبحث الثاني: فيو لمفروق األصولية المنصوصة في الذخيرة، مكونًا من أ

 ة مطالب.خمس
ثم الخاتمة ىذا وأسال اهلل العمي العظيم ان يسخرنا لخدمة شريعتو الميم صل 
وسمم وبارك عمى غياث االمم النبي محمد الخاتم وعمى الو االطيار وصحابتو االخيار 

 الى يوم الحشر والدين والحمد هلل رب العالمين. بإحسانومن تبعيم 
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  املبحث األول:
 واإلماو الكزايف األصوليةالفزوق بتعزيف ال

 املطلب األول: 
 لغة واصطالحا الفزوق األصولية

 المسألة األولى: تعريف الفروق األصولية باعتباره مركباً إضافيًا:
جمع مادة فرق وىو يدل عمى تمييز وتزييل بين الشيئين،  الفروق في اللغة:

واألصولية نسبة  .(ٔ)فرقا فرقتيما فقد بينيما فصمت شيئين وكلوالفرق خالف الجمع، 
 .(ٕ)إلى عمم األصول، واألصل في المغة ىو أساس الشيء

 وحال منيا االستفادة وكيفية إجماال الفقو دالئل معرفةىو:  االصطالحوفي 
 .(ٖ)المستفيد

 المسألة الثانية: تعريف الفروق األصولية باعتباره علمًا:
ختالف بين لفظين تعريف عمم الفروق األصولية بأنو: بيان أوجو اال يمكن

 أصوليين متشابيين في المبنى أو المعنى األعم، مختمفين في الحكم والمعنى األخص.
 وىذا يشمل االختالف بين المفظين والقاعدتين والمسألتين والدليمين، ونحو ذلك.

ن المماثمة تقتضي المساواة من أل؛ والتعبير بمفظ المتشابيين أعم من المتماثمين
والمبنى أو المعنى  كثر الوجوه ال كميا.أما التشابو فيقتضي االشتراك في أكل وجو 

دلة ن في المصطمحات وكذا القواعد واألول غالبا ما يكو ليشمل األلفاظ والصور، واأل
 والثاني يكثر في المسائل.
لنظر، مختمفان في الحكم بعد تدقيق ا -ىذين المتشابيين- واالختالف بينيما
 .(ٗ)المترتب عمى كل منيما

                                                            

 ،)مادة فرق(.ٗٛٚ/ٕ: ، جميرة المغةٖٜٗ/ٗ :مقاييس المغة (ٔ)
 ،)مادة أصل(.ٜٓٔ/ٔ :مقاييس المغة (ٕ)
 .ٗ٘/ٔ: ، روضة الناظرٜٔ/ٔ: االبياج في شرح المنياج (ٖ)
، نقال عن ٕٕ-ٕٔ/ٔ: سعيدصوليين، لمباحث ىشام الألاالفروق في مباحث الكتاب والسنة عند  :ينظر (ٗ)

 .ٕٔ-ٕٓ/ٔ: لفاظ، لمدكتور ياسين عمي أحمدألصولية في مباحث داللة األالفروق ا
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 :طلب الثاىيامل
 ماو الكزايفالتعزيف باإل

 بن الرحمن عبد بن إدريس العالء أبي بن أحمد العباس أبو الدين شياب ىو
 عصره، وفريد دىره وحيد العالمة اإلمام المصري، البينسي الصنياجي يمين بن اهلل عبد
 مصري – اهلل رحمو- مالك مذىب عمى الفقو رئاسة إليو انتيت المشيورين األعالم أحد

 الحافظ اإلمام فيو القصوى الغاية فبمغ العموم طمب في ، جدوالوفاة والمنشأ المولد
 حسن عن وأعربت فوائده غزارة عمى مصنفاتو المنطيق، دلت المفوه الالفظ والبحر
 واألصول الفقو في بارعاً  إماماً  ونوعًا، كان جنساً  أضرابو وفاق فأوعى جمع مقاصده
 عمومو من كثيراً  وأخذ الفضالء من جمع بو وتخرج بالتفسير معرفة ولو العقمية والعموم

 كماليا عمى انعقد مفيدة كتبا الدروس، وألف ألقى من أحسن مشايخ عصره، وكان عن
 كتب أجل من الفقو في الذخيرة كتاب: منيا ،األسماع بسماعيا وتشنفت اإلجماع لسان

 ،بشبيو بعده أحد أتى وال مثمو إلى يسبق لم الذي القواعدو  الفروق وكتاب المالكية،
 التنقيح وكتاب الرازي، الدين فخر اإلمام محصول شرح وكتاب التيذيب، شرح وكتاب

 واألحكام الفتاوى بين الفرق في اإلحكام وكتاب ،الذخيرة مقدمة وىو الفقو أصول في
 غزيرة. فوائد عمى اشتمل

 بيت في اسمو يثبت أن الكاتب أراد لما أنو بالقرافي شيرتو سبب أن كروذ  
 القرافة جية من يقبل لمدرس جاء إذا وكان اسمو يعرف فمم غائبا حينئذ كان الدرس
 حمو البينسا، توفي من أصمو أن بعضيم وذكر النسبة، ىذه عميو فجرت القرافي: فكتب
 .(ٔ)بالقرافة ودفن ه(ٗٛٙ) سنة اآلخرة جمادى اهلل في

 

                                                            

كية في طبقات ، شجرة النور الز ٜٖٕ-ٖٕٙ/ٔ: الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذىب :ينظر (ٔ)
 .ٜ٘/ٔ: عالم لمزركميأل، إٓٚ/ٔ: المالكية
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 من شيوخو وتالميذه:
لن استطرد في ىذا البحث كل شيوخو وتالميذه حتى ال نسيب عما نحن فيو، 

 لذا سأذكر ثالثة من شيوخو ومثميم من تالمذتو.
 )رئيس ، قال عنو القرافي:(ٔ)الحاجب ابن عثمان الدين جمال عمرو . أبؤ

 الشيخ الدين جمال: والفيوم التحصيل في وقتو سيد أو العموم، في زمانو
 .(ٕ)الكريمة( روحو وقدس اهلل رحمو الشام... بأرض عمرو أبي

 وكان كثيرًا، عنو القرافي أخذ، (ٖ)السالم عبد بن الدين العمماء عز سمطان .ٕ
 بن الدين عز الشيخ عند يوماً  حضرت لقد) :عنو وقال بو، اإلعجاب شديد
 والقيام الدين، في الِجد   وأولي العمماء، أعيان من وكان السالم، عبد

 م ْكترث   غير والسنة، الكتاب عمى والثبات وعامًة، خاصةً  المسممين بمصالح
 .(ٗ)(الئم لومة اهلل في تأخذه ال غيرىم، عن فضالً  بالمموك

                                                            

المعروف بابن الحاجب  :مام أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونسإلا :ىو (ٔ)
المصري، الفقيو األصولي المتكمم خاتمة األئمة األخيار العالمة المتبحر كان ركنًا من أركان الدين عممًا 

اعتنى العمماء بشرحو شرقًا وغربًا، والكافية في النحو مختصره الفرعي  :وعماًل، لو التصانيف منيا
ونظميا الواقية، والشافية في التصريف والمقصد الجميل ولو غير ذلك في فن القراءات وغيره، توفي في 

 .ٕٔٗ/ٔ: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :ه(، ينظرٙٗٙاإلسكندرية سنة)
 .ٗٙ/ٔ: الفروق (ٕ)
عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السممي الدمشقي، عز الدين الممقب بسمطان  :ىو (ٖ)

العمماء، شيخ اإلسالم وأحد األئمة األعالم، القائم باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر في زمانو المطمع 
طابة والتدريس عمى حقائق الشريعة وغوامضيا العارف بمقاصدىا، ولد ونشأ في دمشق، وتولى الخ

بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع األموي، ثم رحل إلى مصر، فواله صاحبيا الصالح نجم الدين أيوب 
التفسير الكبير  :لو مصنفات منيا القضاء والخطابة ومكنو من األمر والنيي. ثم اعتزل ولزم بيتو،

إصالح األنام وغيرىا، توفي بالقاىرة  وقواعد الشريعة، وقواعد األحكام في واإللمام في أدلة االحكام
 .ٕٔ/ٗ: ، األعالم لمزركميٜٕٓ/ ٛ: طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي :ه(، ينظرٓٙٙسنة)

 .ٕٔ٘/ٗ: الفروق (ٗ)
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 وضبطو المحصول قرأ أنو القرافي ذكر ، (ٔ)شمس الدين الخسروشاىي .ٖ
 .(ٕ)عميو
 تالميذه:

 .(ٖ)وريالبق محمد بن إبراىيم بن محمد .ٔ
 .(ٗ)كيالسب تمام بن عمي بن يحيى الدين . صدرٕ
 .(٘)اويالمرد محمد بن أحمد العباس أبو الدين شياب .ٖ

                                                            

 عبد الحميد بن عيسى بن عمويو بن يونس بن خميل بن عبد اهلل بن يونس أبو محمد، شمس الدين، :ىو (ٔ)
بارعا في المعقوالت، قرأ عمى  )من قرى تبريز(، كان فقييا أصوليا متكمما محققا نسبتو إلى خسروشاه

 :لو مصنفات منيا مام فخر الدين الرازي وأكثر األخذ عنو ثم قدم الشام بعد وفاة اإلمام ودرس وأفاد،إلا
في في وتتمة اآليات البينات وغير ذلك، وتو  مختصر الميذب في الفقو، ومختصر المقاالت البن سينا،

 .ٕٛٛ/ٖ: ، األعالم لمزركمئٙٔ/ٛ: لكبرى لمسبكياطبقات الشافعية  :ه(، ينظرٕ٘ٙنة)الشام س
 .ٗٓٚ/ٕ: صولأنفائس  (ٕ)
بمد في األندلس اإِلمام اليمام العالمة القدوة  نسبة لبقورة :أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم البقوري :ىو (ٖ)

العمدة الفيامة، أخذ عن اإِلمام القرافي وغيره واختصر فروقو ورتبيا وىذبيا، ولو إكمال اإلكمال عمى 
: الديباج المذىب :ه(، ينظرٚٓٚصحيح مسمم، قدم إلى مصر، ورجع إلى مراكش فتوفي بيا سنة)

 .ٖٖٓ/ٔ: المالكية ، شجرة النور الزكية في طبقاتٖٙٔ/ٕ
القاضي يحيى أبو زكريا بن عمي بن تمام بن يوسف السبكي، قرأ أصول الفقو عمى الفقيو الشيخ  :ىو (ٗ)

الحديث، وبرع في الفقو وأصولو وتولى قضاء بعض البالد  أبي العباس القرافي، وسمع من غيره
ه( ودفن بالقرافة، ٕ٘ٚفاتو سنة)المصرية ثم درس بالمدرسة السيفية بالقاىرة واستمر بيا إلى حين و 

 .ٕٜٖ-ٜٖٔ/ٓٔ: طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي :ينظر
أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المقدسي شياب الدين أبو العباس ابن الشيخ تقي الدين أبي  :ىو (٘)

تحل إلى مصر عبد اهلل المرداوي الحنبمي، الفقيو األصولي النحوي المقرئ، ولد بقاسيون في دمشق، وار 
فقرأ بيا العربية والقراءات وقرأ األصول عمى شياب الدين القرافي، وتفقو في المذىب، وقدم دمشق فأقرأ 
بيا القراءات، ثم تحول إلى حمب، فأقرأ بيا أيضا، ثم استوطن بيت المقدس، وتصدر إلقراء القرآن، 

ه(، ٕٛٚلرسم، توفي بالقدس سنة)والعربية، وصنف شرحا كبيرا لمشاطبية، وشرحا آخر لمرائية في ا
 .ٜٔٗ-ٛٛٗ/ٗ: ذيل طبقات الحنابمة :ينظر
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 املبحث الثاىي:
 الفزوق امليصوصة يف الذخرية

 ول: املطلب األ
 الفزق بني احلكيكة واجملاس وأقضامهنا:

الشيء وصحتو،  إحكام عمى يدل مشتقة من الحق، وىو الحقيقة في اللغة:
 .(ٔ)الباطل نقيض النسج، والحق أي: محكم محقق، ومنو: ثوب

 إلى موضع من والعبور بمعنى التعدي الجواز، من مأخوذ المجاز في اللغة:
 .(ٕ)ومجازًا، إذا: سمكو وسار فيو وجوازاً  جوزاً  الموضع آخر، يقال: جـاز
 والمجاز الحقيقة بين الفرق السابع الفصل رحمو اهلل مام القرافيقال اإل

 وأقساميما:
التخاطب،  بو وقع الذي العرف في لو وضع فيما المفظ استعمال ىي فالحقيقة:

 لفظ كاستعمال الناطق، وشرعية: الحيوان في اإلنسان كاستعمال لغوية: أربعة وىي
 ،(ٖ)الحمار في الدابة لفظ كاستعمال عامة المخصوصة، وعرفية األفعال في الصالة

 القسمة. يقبل ال الذي المتحيز في الجوىر لفظ استعمال وخاصة: نحو
 بو وقع الذي العرف في لو وضع ما غير في المفظ استعمال والمجاز:

 كاستعمال لغوي مجاز أربعة: إلى الواضع بحسب ينقسم وىو بينيما، لعالقة التخاطب
 عام الدعاء، وعرفي في الصالة لفظ كاستعمال الشجاع، وشرعي الرجل في األسد

 في الجوىر لفظ كاستعمال وخاص بالدبيب، اتصف ما مطمق في الدابة لفظ كاستعمال
لى الشجاع لمرجل أسد قولنا: نحو مفرد إلى لو الموضوع وبحسب النفيس،  مركب وا 
 .(ٗ)(العشي ومر الغداة كر...  الكبير وأفنى الصغير أشاب)كقولو 

                                                            

 ،)مادة حق(.ٜٗ/ٓٔ: ، لسان العرب٘ٔ/ٕ: مقاييس المغة :ينظر (ٔ)
 ،)مادة جوز(.ٕٖٙ/٘: ، لسان العربٗٙ/ٔ: مختار الصحاح :ينظر (ٕ)
 .ٓٙ/ٔ: الذخيرة (ٖ)
 .ٔٙ/ٔ: المصدر نفسو (ٗ)
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سناد حقيقة فالمفردات:  التركيب، في مجاز والمر الكر إلى واإلفناء اإلشابة وا 
لى  واالكتحال اإلحياء فاستعمال بطمعتك، اكتحالي أحياني قوليم: نحو ومركب مفرد وا 
ضافة اإلفراد، في مجاز والرؤية السرور في  التركيب في مجاز االكتحال إلى اإلحياء وا 
 والجمي الشجاع لمرجل كاألسد الخفي إلى ىيئتو وبحسب تعالى، اهلل إلى مضاف فإنو

 منقول كل وليس منقول راجح مجاز كل أن وىي دقيقة وىينا لمحمار، كالدابة الراجح
 بو قام محل فرع: كل مطمقًا، أخص الراجح والمجاز مطمقاً  أعم فالمنقول راجحا، مجازا
 خالفا لغيره االشتقاق ويمتنع لفظ، المعنى ذلك لفظ من لو يشتق أن وجب معنى

 إجماعاً  مجاز فيو االستقبال في قيامو باعتبار االشتقاق كان فإن األمرين، في لممعتزلة
 تسمية نحو إجماعاً  حقيقة فيو الحال في قيامو باعتبار أو بالخمر العنب تسمية نحو

 المجاز أصحيما مذىبان: مجازا أو حقيقة كونو ففي الماضي باعتبار أو خمراً  الخمر
 نحو قولو ،(ٔ)مطمقاً  حقيقة فيو الحكم متعمق كان إذا أما بو، محكوما كان إذا ىذا

ھ  ھتعالى: 
(ٕ). 

 :ىياملطلب الثا
 واحلنل واالصتعنال الوضع بني الفزق

 واالستعمال الوضع بين الفرق الثالث رحمو اهلل الفصل مام القرافيقال اإل
 الناس: من كثير عمى تمتبس فإنيا والحمل

 زيداً  الولد كتسمية المعنى عمى دليالً  المفظ جعل عمى باالشتراك يقال فالوضع:
 فيو أشير يصير حتى المعنى في المفظ استعمال غمبة وعمى المغوي، الوضع ىو وىذا
 نحو العام: والعرفي الصالة، نحو الشرعي الثالثة: المنقوالت وضع ىو وىذا غيره، من

 المتكممين. عند والعرض الجوىر نحو الخاص: والعرفي الدابة،

                                                            

 .ٕٙ/ٔ: الذخيرة (ٔ)
 .٘: االية :التوبةسورة  (ٕ)
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رادة المفظ إطالق :واالستعمال  غير أو الحقيقية وىو بالحكم مسماة عين وا 
 المجاز. وىو بينيما لعالقة مسماه

 فالمراد مراده، عمى اشتمل ما أو لفظو من المتكمم مراد السامع اعتقاد والحمل: 
 وتعالى تبارك اهلل أن والحنفي الطير بالقرء أراد وتعالى سبحانو اهلل أن المالكي كاعتقاد

 معانيو جممة عمى المشترك المفظ اهلل رحمو الشافعي حمل نحو والمشتمل الحيض أراد
 .(ٔ)احتياطا المتكمم مراد عمى الشتمالو القرائن عن تجرده عند

 املطلب الثالث: 
 الفزق بني الللي واجلشئي

 والجزئي: الكمي بين الفرق الخامس "الفصل مام القرافي:قال اإل
 وجوده امتنع سواء فيو الشركة وقوع من تصوره يمنع ال الذي ىو فالكمي

 تعدد أو كالشمس يتعدد ولم وجد أو زئبق من كبحر يوجد ولم أمكن أو كالمستحيل
 تصوره يمنع الذي ىو والجزئي أدب والثاني محال أحدىما قسمين تركت وقد كاإلنسان

 .(ٕ)فيو" الشركة من
 :لزابعاملطلب ا

 علة ميها واحد كل أوصاف وبني أوصاف مً املزكبة العلة بني الفزق
 فإن: محل في بحكم الشرع ورد إذا :قاعدة -رحمو اهلل-مام القرافيقال اإل

ن تعبد فيو حكمتو معرفة تعذرت  تنقيح فيو النص في مذكورة أوصاف من أمكنت وا 
 الخمر كتحريم مذكورة غير أوصاف ومن الصوم إفساد في األعرابي كحديث المناط
 مناسبة كميا وأوصافا العمة كمال جعمناه واحدا وصفا وجدنا إن ثم المناط تخريج وىو
 فيكون باالستقالل منيا واحد كل عمى ينص أو الشرع يومى أن إال عمة المجموع جعمنا
 الحكم ترتب أحدىا انفرد أو عمييا الحكم ترتب األوصاف اجتمعت فإن عمة واحد كل

                                                            

 .ٚ٘/ٔ: الذخيرة (ٔ)
 .ٛ٘/ٔ: لمصدر نفسوا (ٕ)
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 منيا واحد كل أوصاف وبين أوصاف من المركبة العمة بين الفرق ىو وىذا عميو
 .(ٔ)عمة

 امط:املطلب اخل
 الفزوق املتعلكة باحلله الوضعي

 الفرق بين جزء العلة والشرط: األول:
مصدر عل يعل عمة، والعمة بالكسر تأتي بمعنى المرض،  العلة في اللغة:

 .(ٕ)وحدث يشغل صاحبو عن وجيو
 . (ٖ)الشارع ال بذاتياالوصف الموجب لمحكم بجعل  :االصطالحالعلة في 
 عدمو من يمزم كالىما العمة وجزء "الشرط :-رحمو اهلل- مام القرافيقال اإل

 العمة جزء أن بينيما والفرق يمتبسان فيما عدم وال وجود وجوده من يمزم وال العدم
 الغنى بعض عمى مشتمل فإنو النصاب كجزء غيره في مناسب والشرط ذاتو في مناسب

نما الغنى من شيء فيو ليس الحول ودوران ذاتو في  في الكائن لمغني مكمل ىو وا 
 .(ٗ)النصاب

 علة ىو الذي الوصف وبين علة جزء ىو الذي الوصف بين الثاني: الفرق
 مستقلة:

ذا الحكم ترتب العمة أجزاء اجتمعت إذا مام القرافي:قال اإل  العمل اجتمعت وا 
 الوصف وبين عمة جزء ىو الذي الوصف بين الفرق فما أيضا الحكم ترتب المستقمة

 كأحد الحكم معو يثبت ال انفرد إذا العمة جزء أن بينيما والفرق مستقمة؟ عمة ىو الذي

                                                            

 .ٕٚٓ/٘: الذخيرة (ٔ)
 ، )مادة عمل(.ٗٔ/ٗ: ، مقاييس المغةٖٚٚٔ/٘: الصحاح :ينظر (ٕ)
 . ٖٓ٘/ٔ: صول الفقوأ، الواضح في ٓ٘٘/ٔ: شفاء الغميل :ينظر (ٖ)
 .ٓٚ/ٔ: الذخيرة (ٗ)
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ذا القصاص يسبب المجموع فإن والعدوان العمد القتل أوصاف  يترتب ال جزؤه انفرد وا 
ذا الحكم ترتب غيره مع اجتمع إذا مستقمة عمة ىو الذي والوصف قصاص عميو  انفرد وا 
ذا ونام وبال المس من عمى الوضوء كإيجاب أيضا الحكم معو ترتب  أحدىما انفرد وا 
 .(ٔ)أيضا الوضوء وجب

 الثالث: الفرق بين السبب والشرط:
الحبل، واستعير لكل ما يتوصل بو إلى أمر من ىو  :السبب في اللغة

 .(ٕ)موراأل
عدمو العدم ىو ما يمزم من وجوده الوجود، ومن  السبب في االصطالح:

 .(ٖ)لذاتو
 .(ٗ)ىو العالمة الشرط في اللغة:

يمزم من عدمو العدم، وال يمزم من وجوده وجود وال ما  :االصطالحالشرط في 
 .(٘)عدم لذاتو

 وجود عمى يتوقف سببو وجود عمى يتوقف كما "الحكم مام القرافي:قال اإل
 في مناسب والشرط ذاتو في مناسب السبب بأن يعمم منيما؟ واحد كل يعمم فبم شرطو
 النصاب في الغنى لحكمة مكمل والحول ذاتو في الغنى عمى مشتمل كالنصاب غيره

 .(ٙ)التنمية" من بالتمكن
                                                            

 .ٓٚ/ٔ: الذخيرة (ٔ)
 ٜ٘ٗ/ٔ: لسان العرب ،ٓٗٔ/ٔ: ، مختار الصحاحٗٙ/ٖ: ، مقاييس المغة٘ٗٔ/ٔ: الصحاح :ينظر (ٕ)

 .)مادة سبب(
 .ٕٙٓ/ٔ: ، االبياج في شرح المنياجٕٙ-ٔٙ/ٔ: الفروق لمقرافي :ينظر (ٖ)
 )مادة شرط(. ٕٓٙ/ٖ: مقاييس المغة (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٔ: ، شرح مختصر الروضةٕٛ/ٔ: شرح تنقيح الفصول :ينظر (٘)
 .ٓٚ/ٔ: الذخيرة (ٙ)
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 ضادظ:املطلب ال
 الفزق بني الضية والفضيلة والفزيضة

السيرة، حسنة كانت أو  ىي ىي الطريقة والعادة، والسنة السنة في اللغة:
 .(ٔ)سيرتو، والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة :وسنة رسول اهلل قبيحة، 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹتعالى:  ومنو قولو

 .(ٕ)ڤ
 . (ٖ)من قول او فعل او تقرير  ىي ما أثر عن النبي السنة في االصطالح:

ى  ى  ائتعالى:  ىو التقدير، ومنو قولو لغة:في الالفرض 
، أي: (ٗ)

 .(ٙ)القاضي النفقة فرضا، أي: قدرىا وحكم بياوفرض  ،(٘)قدرتم
 .(ٚ)ىو: ما طمب الشارع فعمو طمبا جازما وفي االصطالح:

 والخير، الزيادة: الفضل ذلك من شيء، في زيادة عمى تدل الفضيلة في اللغة:
 .(ٛ)اإلحسان: واإلفضال

 راجحا فعمو يكون الذي ىي من مرادفة لممندوب وىو الفضيلة في االصطالح:
 ، فالفضيمة والندب والمستحب مترادفة(ٜ)جائزا تركو ويكون الشرع، نظر في تركو عمى

                                                            

 ،)مادة سن(.ٔٙ/ٖ: ، مقاييس المغةٜٖٕٔ-ٖٕٛٔ/٘: الصحاح تاج المغة :ينظر (ٔ)
 .ٚٚ: االية :سراءإلسورة ا (ٕ)
 .ٜٔ/ٖ: ، تيسير التحريرٜٕٓ/ٕ: ، شرح العضدٜٙٔ/ٔ: اإلحكام لآلمدي :ينظر (ٖ)
 .ٖٕٚ: االية :سورة البقرة (ٗ)
 فرض(. ،)مادةٕٛٙ/ٕ: ، المعجم الوسيطٛٛٙ/ٔ: الكميات (٘)
 ،)مادة فرض(.ٖٕٓ/ٚ: ، لسان العربٜٛٗ/ٗ: مقاييس المغة :ينظر (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ: صولأل، نفائس آٓٔ/ٔ: ، روضة الناظرٖٜ/ٔ: المحصول لمرازي :ينظر (ٚ)
 ، )مادة فضل(.ٛٓ٘/ٗ: مقاييس المغة (ٛ)
 .ٖٕٚ/ٔ: نفائس األصول (ٜ)
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 مرة  الشارع فعمو عميو عند المالكية: ما ، ويطمق(ٔ)عند المالكية والكثير من العمماء
 .(ٕ)عقاب تركو في يكن ولم ثواب فعمو في بما مرتين أو

 درجات عمى وىو المتطوع، فيو: المندوب "وأما رحمو اهلل: (ٖ)قال ابن جزي
 .(ٗ)النافمة" ودونيا الفضيمة وىو المستحب، ودونيا السنة، أعالىا

 والسنة الفرق بين السنة والفضيمة والفريضة: -رحمو اهلل- مام القرافياإلوذكر 
 السنة بين طرائقو...والفرق ببعض خصصو الشرع عرف لكن الطريقة المغة في

 ال والثاني الصالة إعادة غير من تركو إذا بفعمو يؤمر األول أن والفريضة والفضيمة
 من مأخوذ والفرض الصالة، لتركو تعاد والثالث باإلعادة وال تركيا إذا بفعميا يؤمر

 والفضيمة فروضا، فسميت كذلك الشرعية والفروض المحددة وىي الحسية الفرضة
 .(٘)الواجب عمى زائدة ألنيا الزائد وىو الفضل من مأخوذة

  

                                                            

شرح  ،ٖٚٚ/ٔ: ، البحر المحيطٗٔٔ/ٔ: صولأل، الحدود في آٖٔ/ٔ: حصول لمرازيالم :ينظر (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ: ، المدخل البن بدرانٖٓٗ/ٔ: ، مختصر التحريرٖٖ٘/ٔ: مختصر الروضة

 .ٜٖ-ٖٛ/ٔ: نشر البنود (ٕ)
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكمبي أبو القاسم الغرناطي، الفقيو الحافظ المشارك في  (ٖ)

كتاب وسيمة المسمم في تيذيب صحيح  :فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث، لو مصنفات، منيا
ج الديبا :ه(، ينظرٔٗٚمسمم، وكتاب الدعوات واألذكار المخرجة من صحيح األخبار، توفي سنة)

 .ٕٙٚ-ٕٗٚ/ٕ: المذىب
 .ٓٚٔ/ٔ: عمم األصولى تقريب الوصول إل (ٗ)
 .ٖٕٚ/ٔ: الذخيرة (٘)
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 اخلامتة
بعد ىذه الرحمة الشيقة في منعطفات الفروق األصولية في كتاب الذخيرة أشير 

 المسائل ذات األىمية وىي: لى بعضإ بعجالة
ولية، في جمع وابراز ودراسة الفروق األص مام القرافي: ال ينكر اىتمام اإلأوالً 

في مصنف مستقل، مما جعل الطريق مميدا لمن  فبالتأليولو فضل السبق في افرادىا 
 بعده في دراسة الفروق.

كمما تعمقنا في دراسة الفروق أىميتيا في ازالة التشابو وكشف  : يتضح جمياثانياً 
بو في بعض لى حد كبير من التشاإااللتباس فيما دقت في العالقة التي تصل 

 صوليةالمصطمحات والمسائل األ
حكام الفقيية المبنية عمى اختالف المسائل الف األوليا أىمية في فيم اخت

 والمصطمحات األصولية التي تتشابو في الظاىر وتختمف في الحكم والمعنى.
اطة بجزئيات ودقائق حصولية تساعد الباحث عمى اإلدراسة الفروق األ نإثالثًا: 

حكام الفقيية المختمفة فمم تكن تمك المصطمحات األصولية التي ب نيت عمييا األ
ىوى متبع، بل كانت نتاجا  أوالخالفات في الفروع الفقيية ناشئة عن قصور االفيام 

 صولية.ك الفروق المتعمقة بالمصطمحات األلتم
لكثير من الفروق : ال زالت ىناك مصنفات أصولية وفقيية تحتوي عمى ارابعاً 

 فرادىا في دراسات مستقمة.لى تتبعيا وجمعيا وااألصولية تحتاج إ
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 واملزاجع املصادر
، (ىـٕٖٔت) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: المغة جميرة .ٔ

 .مٜٚٛٔ ،ٔطبيروت،  ،لمماليين العمم بعمبكي، دار منير رمزي: المحقق
 حماد بن إسماعيل نصر أبو: العربية وصحاح المغة تاج الصحاح .ٕ

 العمم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق ،(هٖٜٖت) الفارابي الجوىري
   .مٜٚٛٔ-هٚٓٗٔ ،ٗط بيروت، ،لمماليين

 أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن المغة: أحمد مقاييس معجم .ٖ
الفكر،  ىارون، دار محمد السالم عبد: المحقق ه(،ٜٖ٘ت) الحسين
  .مٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ

بكر بن عبد القادر مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي  .ٗ
ه(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة ٙٙٙتالحنفي الرازي )

   .مٜٜٜٔ-هٕٓٗٔ، ٘طصيدا،  ،الدار النموذجية، بيروت ،العصرية
 ابن الدين جمال الفضل، أبو عمى، بن مكرم بن محمد: العرب لسان .٘

 بيروت، ،صادر دار ،(ىـٔٔٚت) اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور
 ه.ٗٔٗٔ ،ٖط

 لمقاضي األصول عمم ىإل الوصول منياج) المنياج شرح في اإلبياج .ٙ
 بن الكافي عبد بن عمي الحسن أبو الدين تقي(: ه٘ٛٚ)ت البيضاوي

 عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبكي يحيي بن حامد بن تمام بن عمي
 .مٜٜ٘ٔ-هٙٔٗٔ بيروت،، العممية الكتب دار الوىاب،
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 بن أحمد اإلمام مذىب عمى الفقو أصول في المناظر وجنة الناظر روضة .ٚ
 قدامة بن محمد بن أحمد بن اهلل عبد الدين موفق محمد أبو: حنبل

 المقدسي قدامة بابن الشيير الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيمي
-هٖٕٗٔ، ٕط والتوزيع، والنشر لمطباعة الرّيان مؤسسة ،(هٕٓٙت)

 .مٕٕٓٓ
: -ودراسة وتوثيقا جمعا– لفاظاأل داللة مباحث في صوليةاأل الفروق .ٛ

 في الدكتوراه درجة عمى لمحصول اطروحة حمد،أ عمي ياسين الدكتور
 ردنيةاأل المممكة ،العالمية سالميةاإل العموم جامعة في الفقو، صولأ

 . مٕٕٔٓ الياشمية،
 بن عمي بن إبراىيم: المذىب عمماء أعيان معرفة في المذىب الديباج .ٜ

: وتعميق تحقيق ،(ىـٜٜٚت) اليعمري الدين برىان فرحون، ابن محمد،
 .القاىرة والنشر، لمطبع التراث دار النور، أبو األحمدي محمد الدكتور

 عمي بن عمر بن محمد بن محمد: المالكية طبقات في الزكية النور شجرة .ٓٔ
 دار خيالي، المجيد عبد: عميو عمق ،(ىـٖٓٙٔت) مخموف سالم ابن

 .مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ ،ٔط لبنان، العممية، الكتب
 الزركمي فارس، بن عمي بن محمد بن محمود بن الدين خير: األعالم .ٔٔ

 .مٕٕٓٓ، ٘ٔط لمماليين، العمم دار ،(هٜٖٙٔت) الدمشقي
 السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين تاج: الكبرى الشافعية طبقات .ٕٔ

 محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. د: المحقق ،(ىـٔٚٚت)
 .هٖٔٗٔ ،ٕط والتوزيع، والنشر لمطباعة ىجر الحمو،
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 أحمد الدين شياب العباس أبو: «الفروق أنواء في البروق أنوار» الفروق .ٖٔ
 عالم ،(هٗٛٙت) بالقرافي الشيير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن

 .الكتب
 القرافي إدريس بن أحمد الدين شياب: المحصول شرح في األصول نفائس .ٗٔ

 معوض، محمد عمي الموجود، عبد أحمد عادل: المحقق ،(هٗٛٙت)
 .مٜٜ٘ٔ-هٙٔٗٔ ،ٔط الباز، مصطفى نزار مكتبة

 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: الحنابمة طبقات ذيل .٘ٔ
: المحقق ،(هٜ٘ٚت) الحنبمي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن،

 ،ٔط الرياض، ،العبيكان مكتبة العثيمين، سميمان بن الرحمن عبد د
  .مٕ٘ٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ

 المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شياب العباس أبو: الذخيرة .ٙٔ
 محمد أعراب، سعيد حجي، محمد: تحقيق ،(ىـٗٛٙت) بالقرافي الشيير

  .مٜٜٗٔ ،ٔط بيروت، ،اإلسالمي الغرب دار خبزة، بو
التعميل: أبو حامد محمد بن شفاء الغميل في بيان الشبو والمخيل ومسالك  .ٚٔ

ىـ(، المحقق: د. حمد الكبيسي، أصل ٘ٓ٘تمحمد الغزالي الطوسي )
 .مٜٔٚٔ-ىـٜٖٓٔ، ٔطبغداد،  ،مطبعة اإلرشاد، دكتوراهالكتاب رسالة 

صول الفقو: أبو الوفاء، عمي بن عقيل بن محمد بن عقيل أالواضح في  .ٛٔ
 بن َعبد الم حسن ه(، المحقق: الدكتور َعبد اهللٖٔ٘ت) البغدادي الظفري

، ٔطلبنان،  ،التركي، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 .مٜٜٜٔ-هٕٓٗٔ
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 عبد بن إدريس بن أحمد الدين شياب العباس أبو: الفصول تنقيح شرح .ٜٔ
 الرؤوف عبد طو: المحقق ،(هٗٛٙت) بالقرافي الشيير المالكي الرحمن
 م.ٖٜٚٔ-هٖٜٖٔ ،ٔط المتحدة، الفنية الطباعة شركة سعد،

 الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سميمان: الروضة مختصر شرح .ٕٓ
 عبد بن اهلل عبد: المحقق ،(ىـٙٔٚت) الدين نجم الربيع، أبو الصرصري،

 .مٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ، ٔط الرسالة، مؤسسة ،التركي المحسن
اإلحكام في أصول األحكام: أبو الحسن سيد الدين عمي بن أبي عمي بن  .ٕٔ

ه(، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، ٖٔٙتمحمد بن سالم الثعمبي اآلمدي )
 .لبنان ،دمشق ،المكتب اإلسالمي، بيروت

شرح مختصر المنتيى األصولي لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب  .ٕٕ
ه(، ٙ٘ٚتحمن اإليجي )ه(: عضد الدين عبد الر ٙٗٙتالمالكي )

ه( وحاشية ٜٔٚتحاشية سعد الدين التفتازاني ) وعمى المختصر والشرح:
ه(، وعمى حاشية الجرجاني حاشية ٙٔٛتالسيد الشريف الجرجاني )

ه(، وعمى المختصر وشرحو ٙٛٛتالشيخ حسن اليروي الفناري )
اوي وحاشية السعد والجرجاني حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيز 

ه(، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب ٖٙٗٔت)
 .مٕٗٓٓ-هٕٗٗٔ، ٔطلبنان،  ،العممية، بيروت

 بادشاه بأمير المعروف البخاري محمود بن أمين محمد: التحرير تيسير .ٖٕ
 م،ٕٖٜٔ-ىـٖٔ٘ٔ مصر ،اْلحَمِبي البابي مصطفى ،(ىـٕٜٚت) الحنفي
 ،الفكر ودار م،ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ ،بيروت ،العممية الكتب دار وصورتو
 .مٜٜٙٔ-هٚٔٗٔ ،بيروت
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 موسى بن أيوب: المغوية والفروق المصطمحات في معجم الكميات .ٕٗ
: المحقق ،(ىـٜٗٓٔت) الحنفي البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني
 .بيروت ،الرسالة مؤسسة المصري، محمد ،درويش عدنان

أحمد  ،إبراىيم مصطفى، المعجم الوسيط: مجمع المغة العربية بالقاىرة .ٕ٘
 محمد النجار، دار الدعوة. ،حامد عبد القادر ،الزيات

 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهلل عبد أبو: المحصول .ٕٙ
 دراسة، (هٙٓٙت) الري خطيب الرازي الدين بفخر الممقب الرازي
 ،ٖط الرسالة، مؤسسة العمواني، فياض جابر طو الدكتور: وتحقيق
 .مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ

 الوليد أبو(: الفقو أصول في اإلشارة: مع مطبوع) األصول في الحدود .ٕٚ
 الباجي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد بن خمف بن سميمان

 دار إسماعيل، حسن محمد حسن محمد: المحقق ،(هٗٚٗت) األندلسي
 .مٖٕٓٓ-هٕٗٗٔ ،ٔط لبنان، ،بيروت العممية، الكتب

 اهلل عبد بن محمد الدين بدر اهلل عبد أبو: الفقو أصول في المحيط البحر .ٕٛ
 .مٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ ،ٔط الكتبي، دار ،(هٜٗٚت) الزركشي بيادر بن

 العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي: المنير الكوكب شرح .ٜٕ
: المحقق ،(هٕٜٚت) الحنبمي النجار بابن المعروف الفتوحي عمي بن

 .مٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ ،ٕط العبيكان، مكتبة حماد، ونزيو الزحيمي محمد
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 بن أحمد بن القادر عبد: حنبل بن أحمد اإلمام مذىب إلى المدخل .ٖٓ
 عبد. د: المحقق ،(هٖٙٗٔت) بدران محمد بن الرحيم عبد بن مصطفى

 ه. ٔٓٗٔ ،ٕط بيروت، ،الرسالة مؤسسة التركي، المحسن عبد بن اهلل
 الشنقيطي، العموي إبراىيم بن اهلل عبد: السعود مراقي عمى البنود نشر .ٖٔ

 .المغرب ،فضالة مطبعة رمزي، أحمد ،بابا سيدي ولد الداي: تقديم
(: الفقو أصول في اإلشارة: مع مطبوع) األصول عمم إلي الوصول تقريب .ٕٖ

 الكمبي جزي ابن اهلل، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو
 دار إسماعيل، حسن محمد حسن محمد: المحقق ،(ىـ ٔٗٚت) الغرناطي

 . مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ ،ٔط ،لبنان ،بيروت العممية، الكتب
 
 


