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  المقدمة
 

 ُ ِّ  احلمد ُ وال العاملني ، والصالةُ  هللا رب ِ  سالم ِ  األمتان األكمالن عىل خري أمجعني ، وعىل  اهللاِ خلق

ِ  آله ِ وصحب َ ه ، ومن سار عىل هنج ِ  عىه ، ود ِّ  ه إىل يومِ بدعوت  .ين الد

 :أما بعد 

  )أهمية الموضوع ( 
 

 َّ ّ فلام ر عىل طالب السنة املنهجية من قسم أصـول الفقـه يف الدراسـات العليـا أن  كان من املقر

ُ يتقدّ  ُ موا بموضوع أل َّ  طروحة املاجستري ، فقد وجدت َ م أن ِ  وضوع ِ  الفروق ّ  األصولية  مـن أهـم

نياملباحث التي  ُ ِ  هبا ع ً من أرسار الرشيعة ومقاص ، دهاعلامء األصول ، حيث أظهروا به كثريا

 ِ ً من اإلشكاالت واألخطاء ممـا كـان لـه األثـر الطيـب يف ضـبط ّ التَّ  وأزالوا به كثريا ، رات صـو

ُ ، ل واملسائ، والقواعد  شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس  واألحكـام ، ويف ذلـك يقـول اإلمـام

ُ  ((:روق األصولية محه اهللا عند بيانه لبعض الفر )١( القرايف ُ  أيضـاً  وهـذا الفـرق ِ  عظـيم ،  القـدر

 ُ ِ  جليل ِ و،  اخلطر ُ ه تَ بتحقيق ُ  نفرج ْ أ ٌ من اإلش ٌ عظيمة ُّ إشكاالت عكَ مور ً االت ، وتُرد ٌ أيضـا ظيمـة

  . اهـ )٢( ))ع يف بعض الفرو

َّ يلتمس بعض الفروق ثامين سنني  ً رمحه اهللا أنه ظل  . )٣(وذكر أيضا

                                                   
املـالكي ، انتهـت إليـه رئاسـة  القـرايفهو اإلمام شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريـس بـن عبـدالرمحن الصـنهاجي  _)١(

ً يف الفقه  ً بارعا ً حافظا ، وم العقليـة أخـذ عـن العـز بـن عبدالسـالم والعل، واحلديث ، واألصول ، املالكية يف عهده ، كان عاملا

التنقـيح يف أصـول الفقـه ، والـذخرية يف الفقـه ، وأنـوار الـربوق يف أنـواء الفــروق ، : وابـن احلاجـب ، لـه مؤلفـات عـدة منهـا 

: تـه يف نظـر ترمجي. ودفن بالقرافـة ، هـ بمرص القديمة  ٦٨٤وسمي بالقرايف ألنه كان يأيت الدرس من جهة القرافة ، تويف سنة 

 . ٩٤/  ١، األعالم للزركيل  ١٨٨، شجرة النور الزكية ملحمد خملوف  ٦٢الديباج املذهب البن فرحون 

 .  ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

 . ٤/  ١ :املصدر السابق  _)٣(
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  ٣ 

 
ـ ً هلذه األمهية التي يمتاز هبا علـم الفـروق ، وملـا يرتتّ ب عـىل دراسـته ، والعنايـة بـه مـن ونظرا

 ُ ِ  الفوائد ، والعوائد احلميدة التي يستفيدها طالب العلـم ، رأيـت ّ  مـن املناسـب  أن يكـون حمـل

 .ستي يف مرحلة املاجستري درا

ً من علامء األصول ، وعلامئه املربزين قد اعتنـوا ببيـان الفـروق األصـولية ،  وقد وجدت كثريا

ــوا يف مؤلفــاهتم  ّن ِّ ، فبي ، والتّصــورات ، مات ومصــنفاهتم املختلفــة الفــروق املتعلقــة باملقــد

ً يف ثنايا مؤلفاهتم إال أن هذا البيان وقع ؛ ومباحث األصول عىل اختالفها ، واألحكام  متفرقا

 ِ ً مظانِّ  ومصنفاهتم ، وقد يذكر بعضهم الفرق يف غري ِ  ه خاصة سـتدالل ، اال إذا كان يف معرض

 ِّ ِّ  أو املناقشة ، أو الرد شك ُ ً عىل الدليل املخالف ، وكل هذا ي ً  ل حاجـة ِ  جلمـعِ  ماسـة هـذه  شـتات

ها عـىل البـاحثني ، والدارسـني ، املادة العلمية العزيزة يف علم األصول ، والتي ال يقترص نفع

واملتخصصني يف األصول بل يشمل غريهم من أصحاب التخصصـات العلميـة األخـرى يف 

وغريهـا مـن التخصصـات العلميـة التـي ، واملنطـق ، واللغـة ، واحلـديث ، والتفسـري ، الفقه 

شارك علامء األصول يف جوانب منها كام هو معلوم  ُ   .ي

ُ الدي نجمِ  ولقد كان لإلمام ّ ن أيب الربيع س ُّ  ليامن بن عبد القوي ٌ الط ٌ  ويف رمحه اهللا إسهام يف  كبـري

 ِ ّ  بيان عـد ُ الفروق األصولية ، وذلك من خالل رشحه املبارك عـىل خمترصـ الروضـة ، والـذي ي

 ِّ الرشوح املعتمدة يف علم األصول ليس يف مذهبه فحسـب بـل حتـى خـارج املـذهب  من أهم

عتـرب مـن أ ُ ــ وأجـود مـا، حســن حيـث ي ُ بــن عبـد القـادر ىل ذلـك الشــيخ ف ، وقـد أشـار إنِّص

َ  ((: محه اهللا حيث يقول ر )١(نبدرا ـوقـد رش َ ُ ح ُ  ه ِّ م ـؤل ُ ِ ، ف َّ األصـول ـق فـيهام فـن َّ ه يف جملـدين حق

 َ ِّ  واسعٍ  فيه عن باعٍ  وأبان ٍ  العٍ يف هذا الفن ، واط ِ  وافر ُ  ، وباجلملة ـ فهو أحسن ُ ف يف هـذا نّمـا ص

                                                   
 ، أصـويل ، فقيـه دمشـق احـدى قـرى دوما، ولـد بـ بـدران بـابن املعروف ، ىمصطف بن محدأ بن القادر عبدهو الشيخ  _ )١(

َ  ، بدمشـق وعاش ، ، كان واسع االطالع العلوم من أنواع يف مشارك ، مؤرخ ، أديب ِ و تـويف بدمشـق سـنة  ، احلنابلـة إفتـاء يل

 روضـة النـاظر البـن رشح العـاطر اخلـاطر ونزهـة  حنبـل بـن أمحـد اإلمام مذهب إىل املدخل:  ، له مؤلفات منها هـ  ١٣٤٦

 . ٤/٣٧ واألعالم للزركيل ، ٥/٢٨٣ معجم املؤلفني لعمر كحالة:  انظر ترمجته يف . وغريها ةقدام
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 ِّ ِ  وأمجعــه ، وأنفعــه،  الفــن ِ  مــع ســهولة ــ العبــارة َ ْ ، وس ٍ ب ُ  كها يف قالــب القلــوب بــال  يــدخل

))استئذان
 . اهـ)١(

ُمت بتصفح الرشح كُ  ِّ وقد ق ِ ه ، ول ّنها اإلمام الطويف رمحه اهللا ،  جتريد الفروق األصولية التي بي

ً  فوجـدهتا مــادةً  ِ ،  بــاجلمعِ  جــديرةً  علميــة ِ والتَّ ،  والرتتيـب ً  دراســتهاو،  صــنيف ً  دراســة  علميــة

ً من ُ ت،  هجيـة املطلــوب ، وقــد  عــىل الوجـهللبـاحثني ، واملتخصصــني أن يســتفيدوا منهـا  ســهل

 ّ ُ تلخ ُ  صت أسباب  : إختياري هلذا البحث فيام ييل ، ودوافع

 

  )ختيار أسباب اال( 
 

 ً مهيــة كتــاب روضــة النــاظر لإلمــام عبــداهللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقــديس رمحــه اهللا ، أ :أوال

بن عبدالقوي الطويف رمحه اهللا حيث أن هلذين الكتابني مكانة علميـة  وخمترصه لإلمام سليامن

ً ، وأصول احلنابلة عىل وجه اخلصوص ،  وكـان ملخترصـ  بارزة بني كتب أصول الفقه عموما

 .    الروضة عىل وجه اخلصوص مزية االختصار مع التحقيق والتدقيق والتهذيب 

 ً ُ أ :ثانيا ملا يرتتب عليه من الفوائد الكثـرية التـي  ؛دراستها و، الفروق األصولية  موضوعِ  مهية

 .ها الباحث ، وغريه من يستفيد

 ُ ٌ بعد اهللا عـىل فهـمِ  فعلم عني ُ ِ  الفروق األصولية م ِ التَّ  املصـطلحات ، وضـبط  صـورات ، وزوال

 ِ ــر ــ، القواعــد  اإلشــكاالت ، وحتري َّ ً مــن الل ــا ً ، خالي ً ســليام ــرا ِ واملســائل حتري يف املفــاهيم ،  بس

ْ وامل  .تبهات ش

ً ثالث َ  :ا ْ أن اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا أ َ و ً ىل ً   الفـروق األصـولية عنايـة ّنَ فائقـة بأسـلوبه  هـاحيـث بي

ً من الفوائد النادرة ، وقد  مي الدقيق ، والذي محل يف ثناياهالعل ذلـك  ظهـر مـن خـاللأكثريا

                                                   
 . ٤٦٠املدخل البن بدران  _)١(
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َ ، وفهمه رمحه اهللا ، سعة علمه  البيان  رشحه عىل املخترص الذي جيعل دراسة الفروق يف األمر

 .والدارسني ، بالعناية من الباحثني  جديرةً 

ومباحثـه ، علـم األصـول  جوانـبأن هذه الفـروق التـي ذكرهـا رمحـه اهللا اسـتوعبت  : رابعاً 

يف ثنايـا رشحـه ،  املختلفة ، فاكتملت بذلك مادة الفـروق األصـولية ، لكنهـا وقعـت مبعثـرةً 

 ُ َ ، ومنها ما هو عزيـز يـذكره رمحـه اهللا عَ لرجوع إليه ا منها ما هو موجود يف املظان يسهل ً ر ضـا

ٍ خــالل ا ٍ  ســتدالل ٍ  ، أو مناقشــة ُ  ، أو اعــرتاض هــذه  احلاجــة املاســة إىل مجــعِ  ، ومــن هنــا تظهــر

 ِ ِ املتفرقات ، وترتيب ِ ها ، وتصنيف ها بمنهجية يسهل معها للبـاحثني ، والدارسـني أن ها ، ودراست

 .يستفيدوا منها بالشكل املطلوب 

ً خامس ُمت بجرد الفروق األصولية التـي ذكرهـا رمحـه اهللا يف رشحـه فوجـدهتا :ا مائـة  أنني ق

ٌ  ، وقد شملت أبواب األصول ومباحثه ، ومسائله املختلفـة ، فهـي مـادةٌ  وثامنية فروق  علميـة

ٌ واسع ِّ  ة ي مثلها بالغرض املطلوب من الد ِ ف َ  .راسة ي

ً ساد نى هبذه سائل اجلامعية ، واملؤلفات من اعتلروبحثي يف ا، أنني مل أجد حسب علمي  :سا

 ِّ راسة املتخصصة للفروق عند اإلمام الطويف رمحه اهللا من خالل رشحه ملخترص الروضـة ، الد

ً ، وهـي تعتنـي ببيـان  وقد وجدت الرسائل العلميـة التـي تعرضـت ملباحـث الفـروق عمومـا

ّنتـه يف امللحـق عـن  واملصـنفات يف األصـول ،، الفروق األصولية من خالل املؤلفـات  كـام بي

بالفروق ، وتُعترب دراستي هذه تكميالً لتلـك الدراسـات مـن جهـة كوهنـا الدراسات املتعلقة 

 ُ ِّ م ً تخص ٍ  صة ِ ٍ  بعامل ً ، والدراسـات املتعلقـة  ، ورشح ثـري املكتبـة األصـولية عمومـا ُ معـني ، ممـا ي

 ً  .بالفروق األصولية خصوصا
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  ] :خطة البحث [ 
،  حثـاً مب اثنـني ومخسـنيوث عىل مقدمة ، وأربعة أبـواب ، وثامنيـة فصـول ، تشتمل خطة البح

ً ، مطلب أربعة وثامننيو  :وذلك عىل النحو التايل ،  وخامتةا

 ً ــوع ، وســبب اخ :املقدمــة : أوال ــة املوض ــث ، وتشــتمل عــىل أمهي ــاره ، وخطــة البح تي

 .ومنهجي فيه
 ً  :وفيه فصالن  ،املوضوع فقرات التعريف ب: الباب األول : ثانيا

 :وفيه ثالثة مباحث ، التعريف بالفروق األصولية : الفصل األول 

 : ، وفيه مطلبان تعريف الفروق األصولية اإلضايف واللقبي: املبحث األول 

 :تعريف الفروق األصولية اإلضايف ، وفيه فرعان : املطلب األول 

ً ، وفيه مقصدا: الفرع األول   :ن تعريف الفروق لغة واصطالحا

 .تعريف الفروق لغة : املقصد األول 

ً : املقصد الثاين   .تعريف الفروق اصطالحا

ً ، وفيه مقصدان : الفرع الثاين   :تعريف األصولية لغة واصطالحا

 .تعريف األصولية لغة : املقصد األول 

ً : املقصد الثاين   .تعريف األصولية اصطالحا

 .لقبي تعريف الفروق األصولية ال: املطلب الثاين 

 .نشأة علم الفروق األصولية : املبحث الثاين 

 .أمهية علم الفروق األصولية وعناية العلامء به : املبحث الثالث 

التعريف باإلمام الطـويف ، ورشحـه ملخترصـ الروضـة ، وفيـه ثالثـة : الفصل الثاين 

 :مباحث 

 :مطالب  مخسةالتعريف باإلمام الطويف ، وفيه  :املبحث األول 
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 .ه تاسمه ونسب: ب األول املطل

 . وطلبه للعلم مولده ونشأته: املطلب الثاين 

 .وفاته : املطلب الثالث 

 .ثناء العلامء عليه : املطلب الرابع 

 .عقيدته  :املطلب اخلامس 

 :شخصيته العلمية ، وفيه ثالثة مطالب  :املبحث الثاين 

 .شيوخه : املطلب األول 

 .تالميذه : املطلب الثاين 

 .مؤلفاته : طلب الثالث امل

 :التعريف برشحه ملخترص الروضة ، وفيه ثالثة مطالب  :املبحث الثالث 

 .سبب تأليفه : املطلب األول 

 .أمهيته وقيمته العلمية : املطلب الثاين 

 . دراسة الفروق األصولية يف رشح خمترص الروضة: املطلب الثالث 

 ً ،  ] واللغـات مات واألحكـامالفروق يف املقـد:[ الباب الثاين : ثالثا

 :وفيه فصالن 

ً  عرش مخسة، وفيه  ]الفروق يف املقدمات : [ الفصل األول   :مبحثا

 .الفرق بني احلمد والشكر : املبحث األول 

 .الفرق بني التصور والتصديق : املبحث الثاين 

 .الفرق بني الدليل والتعليل : املبحث الثالث 

 . يامن واإلسالماإلالفرق بني : املبحث الرابع 

 .الفرق بني النبي والرسول :  املبحث اخلامس

 .الفرق بني العلم واملعرفة :  املبحث السادس



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨ 

 
 . والعلم الفرق بني اللقب:  املبحث السابع

 . اإلسنادبني و اإلمالةو اإلضافة الفرق بني:  املبحث الثامن

 . واحلد الفرق بني التعريف:  املبحث التاسع

 . والتأليف الفرق بني الرتكيب:  املبحث العارش

 .الفرق بني الفقه والفهم :  احلادي عرش املبحث

 . والظن الفرق بني العلم:  عرش لثايناملبحث ا

 . والنظري الفرق بني الرضوري: عرش  لثاملبحث الثا

 . والعكس الفرق بني الطرد: عرش  رابعاملبحث ال

 . واملثلني واخلالفني ضدينالفرق بني النقيضني وال: عرش  املبحث اخلامس

 : مبحثان، وفيه  ] واللغات  األحكامق يفوالفر: [ الفصل الثاين 

 :مطلباً  وعرشون مخسة، وفيه ] الفروق يف األحكام [  :األول  املبحث

 .الفرق بني خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : املطلب األول 

 .الفرق بني الواجب املضيق واملوسع :  املطلب الثاين

 .فرض العني وفرض الكفاية  الفرق بني:  ملطلب الثالثا

َّ : املطلب الرابع  َّ الفرق بني الواجب املوس ِ ع واملخري َّ  والك  .ك فائي من جهة الرت

 .الفرض والواجب  الفرق بني: املطلب اخلامس 

 .الفرق بني الواجب واملندوب : املطلب السادس 

 .واجب املوسع واملخري وفرض الكفاية الفرق بني املندوب وبني ال: املطلب السابع 

 . من حيث التقييد بالزمان واألشخاص الفرق بني الواجب واحلرام:  املطلب الثامن

 .واملندوب الفرق بني املكروه :  املطلب التاسع

 .واحلرام الفرق بني املكروه : املطلب العارش 

 .الفرق بني التخيري واإلباحة  :عرش  ادياملطلب احل



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩ 

 
 .الفرق بني الفاسد والباطل :  عرش لثايناملطلب ا

 .السبب والرشط  الفرق بني:  عرش املطلب الثالث

 . مانع احلكم ومانع السبب الفرق بني:  عرش املطلب الرابع

 .الرشط وجزئه وجزء العلة  الفرق بني : عرش املطلب اخلامس

 .أجزاء العلة والعلل املتعددة  الفرق بني :املطلب السادس عرش 

 .الرشعية العلة الفرق بني العلة العقلية و:  عرش طلب السابعامل

 . والرشط العقيل والرشعي اللغوي والعادي الفرق بني الرشط:  ملطلب الثامن عرشا

 .الفرق بني الرشط واملانع :  طلب التاسع عرشامل

 .الفرق بني الركن والرشط : العرشون ب املطل

 .األداء والقضاء  بنيالفرق :  والعرشون احلادي املطلب

 .الفرق بني األداء واإلعادة :  والعرشون الثاين املطلب

 .الفرق بني القضاء واإلعادة :  والعرشون الثالث املطلب

 .الفرق بني العزيمة والرخصة : والعرشون  املطلب الرابع

 .الفرق بني الرتخيص والتخصيص : والعرشون  امساملطلب اخل

 : ، وفيه تسعة مطالب] اللغات  يفالفروق [  :املبحث الثاين 

 .احلقيقة واملجاز  الفرق بني:  األولاملطلب 

 .احلقيقة اللغوية والعرفية  الفرق بني:  الثاين املطلب

 .احلقيقة اللغوية والرشعية  الفرق بني:  الثالث املطلب

القة  الفرق بني:  الرابعاملطلب  َ القة والع ِ  .الع

 .وضع واإلستعامل ال الفرق بني:  اخلامس املطلب

 .جماز اإلستدالل وجماز اإلستعامل  الفرق بني:  السادس املطلب

 .املجاز اإلفرادي والرتكيبي  الفرق بني:  لسابعا املطلب

 .الرتكيب والتأليف بني التضمني و الفرق بني:  الثامن املطلب



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠ 

 
 . والظاهر النص الفرق بني:  التاسع املطلب

 ً ، ]  النقليـة والـدالالت األدلـة يفلفـروق ا: [ البـاب الثالـث : رابعا

 :وفيه فصالن 

ً  وعرشون اثنان، وفيه  ]األدلة النقلية  يفالفروق : [ الفصل األول   :مبحثا

 .الفرق بني الكتاب والقرآن :  األول املبحث

 .والقراءات  القرآن الفرق بني: املبحث الثاين 

 .الفرق بني املحكم واملتشابه :  ثالثال املبحث

 .الفرق بني املتواتر واآلحاد :  الرابع ملبحثا

 .الفرق بني الراوي واملفتي :  اخلامس املبحث

 .الفرق بني الرواية والشهادة :  السادس املبحث

 . والضعيف بني احلديث الصحيح واحلسنالفرق :  لسابعا املبحث

 . خرب جمهول احلال وروايتهالفرق بني :  الثامن املبحث

الفرق بني قول الصـحايب قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وبـني أمـر  : التاسع املبحث

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 . ) سمعت(  و ) حدثني( الفرق بني قول الراوي :  العارش املبحث

 . ) أنبأنا(  و ) حدثنا(  و ) أخربنا( الفرق بني قول الراوي : عرش  احلادي املبحث

 .لفرق بني اخلرب املخالف للقياس واخلرب املخالف لألصول ا: عرش  الثاين املبحث

 .الفرق بني اجلرح والتعديل :  عرش الثالثاملبحث 

 .الفرق بني النسخ والتخصيص : عرش  الرابع املبحث

 .الفرق بني النسخ والزيادة عىل النص :  عرش اخلامس املبحث

 . يف اللفظالفرق بني القرآن والسنة :  عرش السادس املبحث

 . يف اعتبارهم يف االمجاع الصبي واملجنونبني الفرق بني العامي و:  عرش السابع املبحث



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١ 

 
 .يف اعتبارهم يف اإلمجاع  وبني األصويل والنحوي الفرق بني الفقيه:  عرش الثامن املبحث

 .اإلمجاع السكويتيف  الفتيا واحلكم الفرق بني:  التاسع عرش املبحث

ٍ الفرق ب:  العرشون املبحث ٍ  ني إحداث قول ٍ أو يف املسألة وبني  ثالث ٍ إحداث دليل  . تعليل

 .الفرق بني اإلمجاع النطقي والسكويت :  والعرشون احلادي املبحث

 . يف التكفري الفرق بني منكر أصل اإلمجاع ومنكر حكم اإلمجاع:  والعرشون الثاين املبحث

 : احثثالث مب، وفيه  ] الدالالتالفروق يف : [ الفصل الثاين 

 :مطالب  أربعة، وفيه ] يف الفروق يف األوامر والنواهي [  :املبحث األول 

 . من حيث تناوهلام باألمر املطلق الفرق بني األمر والنهي: املطلب األول 

 .األمر بعد احلظر والنهي بعد األمر  الفرق بني:  املطلب الثاين

 .التكرار  اقتضاء األمر والنهي يف الفرق بني:  املطلب الثالث

 .فساد الالنهي  اقتضاء العبادات واملعامالت يف الفرق بني:  املطلب الرابع

 : مطالب أربعة، وفيه ] الفروق يف العموم واخلصوص واإلستثناء [  :املبحث الثاين 

 . من حيث الداللة الفرق بني األلفاظ واملعاين: املطلب األول 

 . الثالثة يف إطالق لفظ اجلمعاالثنني ولفظ  الفرق بني:  الثايناملطلب 

 .اإلستثناء والتخصيص بغري اإلستثناء  الفرق بني : املطلب الثالث

 .اإلستثناء والرشط  الفرق بني:  املطلب الرابع

 ، وفيـه سـتة] واملنطوق واملفهوم  الفروق يف املطلق واملقيد واملجمل واملبني[  :املبحث الثالث 

 :مطالب 

 .املطلق واملقيد  نيالفرق ب: املطلب األول 

 .املجمل واإلمجال  الفرق بني:  املطلب الثاين

 .املجمل واملشرتك  الفرق بني:  املطلب الثالث

 .واإلشارة  اإليامء الفرق بني:  املطلب الرابع



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢ 

 
 .املخالفة مفهوم املوافقة و مفهوم الفرق بني:  املطلب اخلامس

 .لة باللفظ الفرق بني داللة اللفظ والدال: املطلب السادس 

 ً الفروق يف األدلة املختلف فيهـا والقيـاس : [ الباب الرابع : خامسا

 : فيه فصالن، و] واإلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح 

 :، وفيه مبحثان ] ألدلة املختلف فيها والقياس الفروق يف ا: [ الفصل األول 

 : مطلبانه ، وفي]  األدلة املختلف فيهالفروق يف ا[  :املبحث األول 

 .اإلستحسان والقياس  الفرق بني:  املطلب األول

 .املصلحة املرسلة والقياس  الفرق بني:  املطلب الثاين

ً  عرش مخسة، وفيه ] الفروق يف القياس [  :املبحث الثاين   :مطلبا

 .الفرق بني القياس اجليل واخلفي : األول  املطلب

 . يف معنى األصل القياس الذيو الداللةياس قالفرق بني قياس العلة و: الثاين  املطلب

 .الفرق بني القياس واإلجتهاد : الثالث  املطلب

 .القياس والرأي  الفرق بني:  الرابع املطلب

 .الباعث واألمارة املحضة  الفرق بني:  اخلامس املطلب

ف والباعث  الفرق بني:  السادس املطلب ِّ  .املعر

 .اإليامء مسلك لنص وا مسلك الفرق بني:  السابع املطلب

 . واملصلحة واملناط الوصف الفرق بني:  الثامن املطلب

 .الشبه واملناسبة  الفرق بني:  التاسع املطلب

 .املحل التعليل بالعلة القارصة و الفرق بني:  العارش املطلب

 .النقض وبقاء احلكم مع حذف الوصف  الفرق بني:  عرش احلادي املطلب

ّ  الفرق بني:  عرش الثاين املطلب  .التعليل باإلسم والتعليل باملحل

 .الطارئ يف القياس النفي النفي األصيل و الفرق بني:  عرش الثالث املطلب



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣ 

 
 . واملعارضة القلب الفرق بني:  عرش الرابع املطلب

 .املعارضة واإلعرتاض  الفرق بني:  عرش اخلامس املطلب

، وفيــه  ] والتعــارض والرتجــيح تهــاد والتقليــدالفــروق يف اإلج: [ الفصـل الثــاين 

 :مبحثان 

 :أربعة مطالب، وفيه ] الفروق يف اإلجتهاد والتقليد [ :  املبحث األول

 .الناقص االجتهاد اإلجتهاد التام و الفرق بني: املطلب األول 

 .واجتهاد غريه صىل اهللا عليه وسلم هاجتهاد الفرق بني :  املطلب الثاين

 .اإلجتهادية املسائل املسائل القطعية و الفرق بني:  املطلب الثالث

 . )النقل والتخريج ( وبني )  التخريج(  الفرق بني:  املطلب الرابع

 : مطلبان، وفيه ] الفروق يف التعارض والرتجيح [ :  املبحث الثاين

 .الفرق بني الرتجيح والرجحان : املطلب األول 

 . لرتجيحيف ا البيناتو األدلة الفرق بني: املطلب الثاين 

 ً  .وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي  :اخلامتة : سادسا

 .الفهارس 

 ً  .، وهو مرتب برتتيب سور القرآن الكريم فهرس اآليات : أوال

 ً ً هجائياً  ، وهو مرتبفهرس األحاديث : ثانيا  .ألول كلمة يف احلديث  ترتيبا

  ً ً ، وهو مرتب فهرس اآلثار : ثالثا  .ألول كلمة يف األثر  هجائياً ترتيبا

 ً ً فهرس األعالم : رابعا َم هجائياً ، وهو مرتب ترتيبا ل َ  . السم الع

 ً ً فهرس املصطلحات : خامسا  . للمصطلح هجائياً ، وهو مرتب ترتيبا

 ً ً املصادر واملراجع  فهرس: سادسا  . هجائياً ً، وهو مرتب ترتيبا

 ً  .فهرس املوضوعات : سابعا

  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤ 

 

  :] ي في البحث منهج[ 
 : عىل ما ييل يبحث ي يفرست يف منهج

 ً ُ  :أوال ِ  العناية ـ باإلمـامِ  بـالتعريف ِ ِ  الروضـة ملخترصـه الطـويف ، ورشح ِ  بـذكر املهمـة  اجلوانـب

 ِ ِ  ملعرفة ِ شخصيت  .ومكانته عند علامء األصول، برشحه  ه العلمية ، والتعريفه ومكانت

 ً ُ  :ثانيا ّ ية ، ونشأهتا ، وأبالفروق األصول بالتعريف العناية  .ا ختصة هباملؤلفات املُ  هم

 ً ُ  :ثالثا ِ  العناية َّ الفروق األصولية  بذكر ِ  ضالتـي تعـر ، وقـد  كرها يف رشحـهاإلمـام الطـويف لـذ

ٍ آخـر كـاملنطق ، أعتني واللغـة إذا كانـت هلـا  والعقيـدة ، بذكر بعض الفروق التي تُنسب لفـن

 ٌ ً ملنهج املؤلف ، وعل صلة   . يف ذلك امء األصولباألصول ، متبعا

 ً ُ  :رابعـا لطـويف رمحــه اهللا يف رشحــه مجيـع الفــروق األصـولية التــي ذكرهـا اإلمــام ا اســتقرأت

ِ رصبصيغة التَّ ، للمخترص ُّ  يح َّ  عليـه ، وأعتنـي بـالفرق ، أو بـام يـدل  بـذكر الفـروق التـي نـص

ها نقلها عن غريه واختارها أو، عليها ّ  . ، أو رد

 ً ُ ا :خامسا ِ برتتي لعناية ُ  ب الفروق ُّ  التي ذكرها اإلمـام ِ عـىل حسـب  رمحـه اهللا الطـويف ه هلـا إيـراد

 ً ِ  مرتبة َ  عىل أبـواب ِ  األصـول ومباحثـه ، فـإذا ذكـر الفـرق ٍ  يف معـرض ٍ ،  اسـتدالل  أو اعـرتاض

 َ  . هعلامء األصول يف ذكر ذلك الفرق يف مظانِّ  فإنني أراعي منهج

ً ساد ُ  :سا ِ  العناية ً ملـا ذكـره اإلمـام هذه الفروق مـن املصـا بتوثيق در األصـولية املعتـربة تعزيـزا

الطويف ، وقد أذكر أكثر من مصدر ممن سبق اإلمام الطويف ، فإن كان مل يوجـد مـن املتقـدمني 

 .فإنني أوثق بذكر املتأخرين إشارة إىل اعتبارهم ملا ذكره رمحه اهللا 

ً سابع ُ  :ا ِ عند ذكر الفرق بني مسألتني ، أو مصطلحني بالت العناية هبام ، وذلك من خالل  عريف

ــوي  ــف اللغ ــام، التعري ــطالحي هل ــ واإلص ــىل  ، فأقترص ــفع ــام تعري ــويف اإلم ــه اهللا الط  رمح

فـه للمصطلح ، ّ عر ُ ، مـع ذكـر  مـن تعريفـات األصـوليني أراه راجحـاً أذكـر مـا فـإنني  فإن مل ي

 .األمثلة للتوضيح إذا وجدت احلاجة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥ 

 
ً ثامن ُ  عند ذكر املؤلف رمحه اهللا للفرق :ا شـري إىل ذلـك ، وأذكـر الفـرق يف يف موضعني فإنني أ

َّ  املوضعني وىلأ سـخ والنَّ، خصـيص الفرق بـني التَّ : هلام ، وذلك مثل ، وإذا استويا ذكرته يف أو

َّ والتَّ ، سخ حيث ذكره يف مباحث النَّ  .هلامخصيص فذكرته يف أو

ً تاسع  .ستشهد هبا أعتني بعزو اآليات بذكر اسم السورة ، ورقم اآلية امل :ا

ً عارش ُ  واآلثار،  أعتني بتخريج األحاديث :ا ً ، ب الرسالة لْ الواردة يف ص  كانت مـذكورةً  سواء

ــت ــإن كان ــا ، ف ً هب ــهدا ــا مستش ــويف ، أو ذكرهت ــام الط ــالم اإلم ــث يف ك ــار األحادي يف  ، واآلث

 َّ  .اكتفيت بعزوها إليهام ، أو إليه حيحني ، أو يف أحدمهاالص

الصحيحني فـإنني أعتنـي بتخرجيهـا ، وكـالم العلـامء رمحهـم اهللا فيهـا مـن وأما إذا مل تكن يف 

 ِّ َّ حيث الص  .عف حة ، والض

ِ  مراعاةُ  : حادي عرش ِ املتَّ  األصول ِ  بعة يف منهج كـالم العلـامء  البحث العلمي ، وذلـك يف نقـل

 ِّ ُ  رمحهم اهللا ، سواء كان بالنص بـالنص ،  ، أو باملعنى ، وعـزوه إىل مصـدره ، فـإذا كـان النقـل

 .، وأما إذا كان باملعنى فإنني أكتفي بذكر املصدر يف اهلامش قوسني فإنني أعتني بوضعه بني 

ُ  :عرش  ثاين ـ العنايـة ُ لب الرسـالة مـا عـدا األنبيـاء ، واخللفـاء برتمجـة العلـامء املـذكورين يف ص

 .در الرتمجة الراشدين ، والصحابة املشهورين ريض اهللا عنهم ، مع العناية باإلحالة إىل مصا

ُ  :عرش  ثالث  واألعالم املرتجم هلـم ، واآلثار ، رس لآليات ، واألحاديث ،ابوضع فه العناية

 . ملوضوعات البحثواملراجع ، وفهرس عام ، واملصادر  واملصطلحات ،

  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦ 

 

  ]المؤلفات والدراسات في علم الفروق [ 
 

ّ  مما ال ُ  شك ً من مب فيه أن الفروق األصولية تعترب احث علم أصول الفقه ، ولـذلك فـإن مبحثا

 َ ً ملؤلفات علم أصول الفقه ، وقد ذكر  عناية العلامء هبا ، وكتابتهم ، ومؤلفاهتم فيها كانت تبعا

يف األصـول فنجـد اإلمـام الشـافعي علامء األصول مجلة من الفروق األصولية يف ثنايا كتبهم 

ً من الفـروق رمحه اهللا ، ومن بعده من علامء األصول يف املذاهب عىل  اختالفها قد ذكروا كثريا

 ُ  األصولية يف مواضـع خمتلفـة مـن مباحـث كتـب األصـول التـي دونوهـا ، حتـى جـاء اإلمـام

َّ  ٦٨٤شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة  ُ [ ف كتابه هـ فأل ِ  أنوار ِ  الربوق  يف أنواء

 ِ ّ  ] الفــروق َ فكــان أو ً ، وإليف الفــروق األصــولية بالتــأ ل مــن أفــرد ً لــيس خمتصــا ن كــان كتابــا

 ْ َّ بالفروق األصولية وح ً مـن الفـروق الفقهيـة سـواء كانـت متعلقـة  دها ، بل ضـم إليهـا عـددا

 .باملسائل ، أو بالقواعد ، أو بالضوابط ، أو بغريها 

 َّ ِ [ والذي سامه ، إليه كتابه اآلخر  ثم ضم ْ اإل ِ كَ ح ِ  الفتـاوى عـن األحكـامِ  ام يف متييز  وترصـفات

اعتنى فيه بالدراسة املتخصصة يف بيـان الفـروق بـني الفتـاوى واألحكـام ،  ]واإلمام  القايض

والدارسـون رسـائل علميـة ، ، وكتب البـاحثون واملصنفات بعد ذلك ، ثم تتابعت املؤلفات 

 :والدراسات العلمية فيام ييل ، لخص تلك املؤلفات متخصصة ، ويمكننا أن ن

 :املؤلفات القديمة ) ١(

 ً ُ أنْ : أوال ُ  وار ِ الرب ِ يف أنْ  وق ِ الفُ  واء  : روق

 . هـ ٦٨٤بمرص سنة  ين أمحد بن إدريس القرايف املتوىفؤلفه اإلمام شهاب الدمل

ــة وأربعــني قاعــدةً  ــاب عــىل مخســامئة وثامني ّ  وقــد اشــتمل هــذا الكت ــرب أو ل يف الفــروق ، ويعت

ِّ واملؤلفــات املُ ، املصــنفات  ــتخص ــي أفــردت الفــروق األصــولية بالت أليف ، وإن كــان صــة الت

 َ َ فَ الكتاب قد ح ِ  يف الفقـه ، واللغـة ، وغريهـا ببيان الفروق األخرى ل  لكنـه اشـتمل عـىل بيـان

 ِ من الفروق األصولية املتعلقة بمباحـث األصـول املختلفـة ، كـالفروق يف املقـدمات ،  الكثري



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧ 

 
، مطبـوع  وهو كتاب، واألحكام ، والدالالت ، واإلجتهاد ، والرتجيح ، والفتوى ، وغريها 

 .ومشهور 

 ً ام  :ثانيا َ ِ واإلم ايض َ ِ الق فات ّ كامِ وتَرص ْ تَاوى عن األح َ ِ الف ْييز َ ُ يف مت كام ْ  :اإلح

ريس القرايف املتوىف سنة :  أيضاً  ؤلفهمل ْ هــ ، وقـد اعتنـى  ٦٨٤اإلمام شهاب الدين أمحد بن إد

ّ ببيفيه  اب الفـروق الـذي مـن كتـ ان الفروق املتعلقة بالفتوى ، والقضاء ، وهـو يعتـرب أخـص

 ٍ ٍ  ذكر فيه الفروق األصولية غري خمتصة ٍ  بباب  .ومباحثه ، من أبواب األصول  معني

 

 ً ْ تَ  :ثالثا ُ ر ِ فُ  تيب ِ لْ رايف وتَ القَ  روق ُ خ ُ يص ْ  ها واالستدراك  :ها علي

وري  مام أيبؤلفه اإلمل ُّ َق هـ ، وهـو مـن تالميـذ  ٧٠٧سنة  وىفتامل )١(عبداهللا حممد بن ابراهيم الب

 .م القرايف رمحه اهللا االما

 

ً رابع ِ  :ا ْ إ ُ د ُّ  رار ِ الرش َ  وق َ ع ِ نْ ىل أ ِ الفُ  واء  : روق

َ  قاسم القاسم مام أيباإل ؤلفهمل  .هـ  ٧٢٣ملتوىف سنة ا )٢(ي اط املالكبن عبد اهللا بن حممد بن ش

 .وقد قام برتتيب كتاب الفروق والعناية بتحقيقه ، وهو مطبوع هبامش كتاب الفروق 

 

                                                   
 اهللا عبـد أيب الرشـيف القـايض مـن بن ابراهيم بن حممد البقوري األندليس املالكي ، سـمعهو اإلمام أبو عبداهللا حممد  _ )١(

 مـراكش إىل ورجع وترتيب فروق القرايف ، عياض للقايض إلكاملا إكامل: ، له مؤلفات منها  مرص إىل قدم،  األندليس حممد

، معجـم  ١١٦/  ١، إيضاح املكنون للبغدادي  ١٦٦الديباج املذهب البن فرحون : انظر ترمجته يف .  هـ ٧٠٧ سنة هبا فتويف

 .  ٢١٦/  ٨املؤلفني لعمر كحالة 

ـ هو اإلمام رساج الدين أبـو القاسـم قاسـم بـن عبـداهللا بـن حممـد )٢( َّ ـبـن الش ِّ ظـار بتي ، الفقيـه املـالكي النَّاط األنصـاري الس

ً بجودة الفكـر أخـذ عـن احلـافظ املحاسـبي وأجـاز لـه ابـن أيب  ٦٤٣األصويل ، ولد سنة ، النحوي ، احلافظ  هـ  ، كان معروفا

ـإدرار الرشوق عىل أنوار الربوق ، وغنية الرائض يف علم الفرائض وغري: الدنيا ، له مؤلفات منها  َ ْ ها ، تويف بس  ٧٢٣تة سـنة ب

، الفـتح املبـني  ٢١٧، شـجرة النـور الزكيـة ملحمـد خملـوف  ٢٢٥الديباج املـذهب البـن فرحـون : انظر ترمجته يف . ودفن هبا 

 . ١٢٧/  ٢للمراغي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨ 

 
 : ق األصولفرو : خامساً 

هــ ، وقـد  ٩٤٠املتـوىف سـنة  )١(أمحد بن سليامن بن كامل باشـا  اإلمام :ملؤلفها رسالة صغرية 

ً السـتكامل رسـالة  ، حممد بن عبـدالعزيز املبـارك/ الدكتور  :طبعت بتحقيق  قـت أيضـا ّ ق ُ وح

ً مـن ك ابـن باشـا ممـااإل وذكر فيهـا،  املاجستري للباحثة فاطمة حممد سامل بدولة االمارات ثـريا

 .ستوعب مجيع الفروق األصولية يالفروق املتعلقة بالتعريفات اإلصطالحية ، ومل 

 ً ْ  :سادسا َ ُ هت ِ الفُ  ذيب ِ والقَ  روق َّ  واعد ِ الس ْ  نية ِ يف األرس ِ  ار ِ قْ الف  : هية

هــ ، وقـام فيـه  ١٣٦٧ملتـوىف سـنة ا )٢(يملؤلفه حممـد بـن عـيل بـن حسـني بـن إبـراهيم املـالك

 .، والزيادة عىل ما ذكره القرايف ، وقد طبع بحاشية الفروق  بالرتتيب ، والتوضيح

 ً  .  إتقان الضبط يف الفرق بني السبب والرشط : سابعا

 طبـع هــ ، ١٢٦٦املتـوىف سـنة  )٣(إبراهيم بن عبد القادر بن أمحد الريـاحي التونيسـ : ملؤلفه 

 .هـ  ١٤٢٥وزيع تحقيق الدكتور حممد بن سعود اليويب ، طبعته دار لينا للنرش والتب

 
                                                   

االشـتغال  ثـم آثـر، هو اإلمام شمس الدين أمحد بن سليامن الرومي ، املشهور بابن كامل باشـا ، ابتـدأ حياتـه بالعسـكرية  )١(

وعقـل ، وأدب تـام ، وأخذ عن علامء عرصه كاملوىل خطيـب زاده ، كـان ذا خلـق محيـد ، بالعلم فتفرغ لتحصيله هبمة ال تفرت 

تغيـري التنقـيح يف األصـول ، وحـواش عـىل : تزيد عىل مائة ومخسة عرشين منها  راجح وتقرير حسن ، له مؤلفات كثرية جداً 

الشـقائق : انظـر ترمجتـه يف . هـ ودفن بالقسطنطينة وهـو مفـت هبـا  ٩٤٠األصول ، تويف  الكشاف ، ورسالة صغرية يف فروق

 .   ٢٣٨/  ٨، شذرات الذهب البن العامد  ٥٩١/  ١النعامنية لطاش كربي زادة 

 وويل،  بمكـة وتعلـم ولـد،  االصـل مغـريب،  نحـوي،  فقيـه،  املكي املالكي إبراهيم بن حسني بن عيل حممدهو الشيخ  _ )٢(

 زال مـامؤلفـات كثـرية  لـه ، وغريهـا، ا ندونيسيا إىل برحالت وقام ، احلرام باملسجد ودرس،  هـ١٣٤٠ سنة هبا املالكية إفتاء

 والسـوانح ،) القـرايف فـروق( بـه الفـروق اخترصـ هتـذيب منهـا طبع ، بمكة ، املالكي اللطيف عبد ولده عند خمطوطا أكثرها

 :انظـر ترمجتـه يف .هــ  ١٣٦٧، تـويف بالطـائف سـنة  القاديانيـة وأتباعـه أمحـد غـالم إفك بيان يف الربهانية والقواطع،  احلازمة

 .  ٣١٨/  ١٠، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ٣٠٦/  ٦األعالم للزركيل 

)٣(_  ِّ َّ التُّ، ياحي هو اإلمام أبو إسحاق ابراهيم بن عبد القادر بن أمحد بن ابراهيم الطرابليس األصل الر ، ر املـالكياونيس الـد

ْ ولد بتَ حاشية عىل رشح الفاكهي لقطـر التـدى يف النحـو ، والنرجسـية : هـ ، وقدم تونس ، له مؤلفات منها  ١١٨٠ور سنة تُس

/  ١هديـة العـارفني للبغـدادي : انظـر ترمجتـه يف .  هــ ١٢٦٦سـنة العنربية يف الصالة عىل خري الربية ، وديوان خطب ، تويف 

 . ٤٩/  ١ر كحالة ، معجم املؤلفني لعم ٤٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩ 

 
 :ة ببعض الفروق األصولية املخطوطات املختص) ٢(

-  ) َّ ْ الل ُ ي َ  ث ُ الع َ  ابس َ يف ص َ د ِ م َ  ات َ امل ِ ج   ) الس

 . )١( يالصعيدي الشافعإسامعيل بن عيل بن احلسن : ملؤلفه 

 :الرسائل اجلامعية )  ٣( 

 ً عـيل احلـاي ، وهـي  راشـد بـن: للـدكتور  )الفروق يف مسائل احلكم عند األصـوليني (  :أوال

رسالة دكتوراه يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض ، وقـد 

  .هـ  ١٤١٢متت مناقشتها يف عام 

 ً عبـد اللطيـف بـن أمحـد احلمـد ، وهـي رسـالة : للـدكتور  )الفـروق يف أصـول الفقـه ( : ثانيا

هـ ،  ١٤١٤دينة املنورة ، ومتت مناقشتها عام دكتوراه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية بامل

 . وقد ذكر الباحث فيها الفروق األصولية يف مجيع مباحث علم األصول

 ً هشــام بـن حممــد : للباحـث  )الفـروق يف مباحــث الكتـاب والســنة عنـد األصــوليني ( : ثالثـا

اإلسـالمية السعيد ، وهي رسالة ماجستري من كلية الرشيعة بجامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

 . هـ ١٤٢٣ت مناقشتها يف عام بالرياض ، ومت

 ً للباحث حممـد بـن سـليامن العرينـي ،  )الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني : ( رابعا

وهي رسالة ماجستري من كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض ، 

 .هـ  ١٤٢٣ومتت مناقشتها عام 

 ً ً  الفروق يف اإلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجـيح( : خامسا ً وتوثيقـا عنـد األصـوليني مجعـا

نورة بنت عبد العزيـز بـن حممـد املوسـى ، وهـي رسـالة ماجسـتري بكليـة : للباحثة  ) ودراسة

  .هـ ١٤٢٤ياض ، ومتت مناقشتها عام الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالر

                                                   
هو اإلمام إسامعيل بن عيل بن احلسن بن هالل بن معىل الصعيدي القاهري الشافعي من علامء القرن التاسع اهلجري  _ )١(

ً سنة  الليث العابس يف صدمات املجالس حيتوي عـىل حـدود وضـوابط تتعلـق بأصـول : هـ ، له مؤلفات منها  ٨٧١كان حيا

، ٤١٧/  ٢إيضاح املكنون للبغـدادي  ، ١٥٧١/  ٢كشف الظنون حلاجي خليفة : يف  كتاب إليهوعزو ال انظر ترمجته. الفقه 

 . ٢٨٠/  ١معجم املؤلفني لعمر كحالة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠ 

 
 ً ً الفرو( : سادسا ً ودراسة ً وتوثيقا أمل بنـت : للباحثة  ) ق يف داللة املنظوم عند األصوليني مجعا

عبد اهللا القحيز ، وهي رسالة ماجستري مقدمة لكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممـد بـن سـعود 

  .هـ  ١٤٢٦اإلسالمية بالرياض ، ومتت مناقشتها عام 

 ً ً وتوثيقـاً  يـاسالفروق األصولية يف مباحـث اإلمجـاع والق: ( سابعا ً  مجعـا : للباحثـة  ) ودراسـة

نوف بنت ماجد الفرم ، وهي رسالة ماجستري مقدمة لكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممـد بـن 

  .هـ  ١٤٢٧سعود اإلسالمية بالرياض ، ومتت مناقشتها عام 

 ً  )ية اسـتقراء ودراسـة أصـول –الوجيز يف الفروق األصولية املتعلقـة بالكتـاب العزيـز (  :ثامنا

 .هـ  ١٤٣٠للدكتور عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس نرشته جامعة أم القرى سنة 

 :املؤلفات املعارصة )  ٤( 

يعقـوب بـن : للـدكتور  )مقوماهتا ، رشوطها ، نشأهتا ، تطورها ( الفروق الفقهية واألصولية 

 . باململكة العربية السعودية كبار العلامء عبد الوهاب الباحسني عضو هيئة

وقد اعتنى املؤلف باجلانـب التنظـريي ، ومل يكـن قصـده فيـه ذكـر الفـروق األصـولية ، وإنـام 

 ٍ ث عنها بصفة ّ ٍ  حتد ، وكـالم  تفصيالً ببيان أنواعها دون أن يتعرض للفروق األصولية،  نظرية

 .علامء األصول فيها 

 

  
  

  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١ 

 

  )الخالصة ( 
 ّ  : ثالثة أقسام م إىلمجيع الدراسات السابقة تنقس وبناء عىل ما سبق فإن

ـ، عتنـت بجمـع الفـروق األصـولية ورسـائل علميـة ا، مؤلفات  :القسم األول  َّ د دون أن تتقي

 ِ ٍ ،  إمامٍ  بمنهج ٍ ،  أو مذهب ٍ  أو كتاب كتاب الفروق لإلمام شـهاب : ، فمثال القديم منها  معني

 .الدين أمحد بن إدريس القرايف رمحه اهللا 

ـــــة املعـــــارص ـــــال الدراســـــة العلمي ـــــروق يف أصـــــول الفقـــــه [ رســـــالة : ة ومث                            ] الف

 .بن أمحد احلمد للطيف عبد ا: للدكتور 

بحـث ، مورسائل علمية اعتنت ببيان الفـروق األصـولية املختصـة ب، مؤلفات  :القسم الثاين 

 ٍ  .من مباحث علم األصول  أو أكثر من مبحث

متييـز الفتـاوى عـن األحكـام وترصـفات القـايض  اإلحكـام يف[ كتـاب : ومثال القديم منهـا 

 .ملؤلفه شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف رمحه اهللا ] واإلمام 

 :ومثال الدراسات املعارصة 

راشـد بـن عـيل /  للـدكتور] الفروق يف مسائل احلكـم عنـد األصـوليني [ رسالة  )١(

 .احلاي 

ــالة  )٢( ــوليني[ رس ــد األص ــنة عن ــاب والس ــث الكت ــروق يف مباح ــث ]  الف      / للباح

 .هشام بن حممد السعيد 

]  عنـد األصـوليني الفروق يف اإلجتهاد والتقليـد والتعـارض والرتجـيح[ رسالة  )٣(

 .نورة بنت عبد العزيز املوسى / للباحثة 

الفـروق [ ظرية للفروق عند األصوليني ككتـاب مؤلفات اعتنت بالدراسة النَّ :القسم الثالث 

ــولية  ــة واألص ــأهتامقوما: الفقهي ــا ، نش ــا ، رشوطه ــا هت ــدكتور ]  ، تطوره ــن : لل ــوب ب يعق

 .لباحسني االوهاب عبد



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢ 

 
وهذه املؤلفـات والدراسـات فيهـا اجلهـد الكبـري املشـكور يف مجـع مـادة الفـروق األصـولية ، 

ً لكوهنا اسـتوعبت مجيـع املباحـث األصـولية فإهنـا تفـتح  وترتيبها ، والعناية بدراستها ، ونظرا

ِّ املجال أمام الباح صـة يف بيـان مـنهج علـامء األصـول يف ثني ، والدارسـني للدراسـات املتخص

د الطريق إلستكامل البحث عن مسالكهم يف تقريـر الفـروق ، وهـذا  ّ ه ُ الفروق األصولية ، ومت

 ُ ِّ  بطبيعته يستلزم ِ أن تكون هناك دراسـات علميـة متخص َّ  صـة لعلـامء زين الـذين األصـول املـرب

نجـم الـدين سـليامن بـن عبـد  ية ، والعنايـة هبـا ، ومـنهم اإلمـاماعتنوا ببيان الفـروق األصـول

َّ الطويف رمحه اهللا القوي  َ ، ومن تأم ِ  مادةَ  ه للمخترص فإنه جيدُ ل رشح ،  هيف ثنايـا مبعثرةً  الفروق

 ِّ ُ ا مموقد يذكر فوائد مهمة يف غري مظاهن ً مـن الصـعوبة بمكـان  ا جيعـل ، الوصـول إليهـا عزيـزا

 .يف معرض استدالل ، أو اعرتاض وذلك مثل ذكره للفرق 

 ِ ِ  األمر الذي يدعو إىل العناية ِ بجمع ِ ها وترتيب ً  ها عىل حسب للبـاحثني ،  أبواب األصـول خدمـة

 ً  .للمكتبة العلمية  والدارسني ، وثراء

  :ما تضيفه الدراسة 
 ً ِّ والبحــوث مجــع املُ ، ن مــن مهــام الرســائل العلميــة إ :أوال ً ألن مــادةَ تفــر ق الفــرو ق ، ونظــرا

 ً ِ  األصولية ذكرها اإلمام الطويف رمحه اهللا متفرقة ِ يف ثنايا رشح َ  ه ملخترص  الروضة ، فـإن العنايـة

 ِ ِ بجمع ٌ ها ، وترتيب ُ  ها أمر  .به املقصود  يتحقق

 ً َّ  :ثانيا ً  أن اإلمام الطويف رمحه اهللا احتل ً  مكانة فهـو اإلمـام املـربز ، يف علم أصول الفقـه  سامية

ِ وتقريرات، يف حتريراته  ُ ، علمـه  ه األصولية التي تشهد بغـزارة أمهيـة  وفضـله ، ومـن هنـا تظهـر

 ِ ِ  العناية ً بمنهج ً ، ه األصويل عموما  .وخصوصا

 ً أن مادة الفروق األصولية قد يذكرها اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا أثنـاء تناولـه ملسـألة ، أو  :ثالثا

ً ، وحينئـذ  يكـون العثـور عليهـا يشـكل عند ذكـره إلعـرتاض ، أو جوابـه عنـه ، أو اسـتطرادا

 ً ــاحثني  صــعوبة ــىل الب ُ ، ع ــاج الباحــث ــتفيدين ، فيحت ــاب ،  واملس ــائل الب ــع مس ــراءة مجي إىل ق



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣ 

 
 ّ ُ واإلعرتاضات ، وأجوبتها حتى يتوص ّ غْ ل إىل ب  أذكر بعض األمثلـة عـىل ذلـك فـيام يته ، ولعيل

 :ييل 

: ل املخالفني يف مسألة خصيص يف معرض جوابه عن دليوالتَّ ، سخ ذكره للفرق بني النَّ ) ١( 

 ِّ ِّ  تقديم اخلاص  : ، وذلك حيث يقول عىل العام

))  ُ َّ قلنـا اجلـواز م ٌ .... م لكـن مـا ذكرنــاه أوىل ســل ً فــإن مـا ذكرمتـوه نســخ ، ومـا ذكرنــاه  وأيضـا

 ٌ ٌ خصيص كـان التَّ سخ ، والتَّ ، وإذا تعارض النَّ ختصيص ٌ ،  خصـيص أوىل ؛ ألنـه بيـان ،  وتقريـر

ٌ والنَّ ٌ  ، سخ إبطال  . )١( )) وتعطيل

خصـيص ، ووقـع ذلـك يف معـرض جوابـه عـن والتَّ ، سـخ بـني النَّ واحداً  فذكر رمحه اهللا فرقاً 

 .  استدالل املخالف

 )٢ (  َّ ِ ستثناء يف معرض بيانه ملسـألة اإلسـتثناء إذا وقـع عَ ط ، واالذكره للفرق بني الرش َ ق  يـب

 ُ ٍ مج ِّ هل يعود للكُ  ل ـ ؟ ل َّ واإلسـتثناء عنـد تقريـره لقـدح اخلصـم يف  ط ،فأورد الفرق بـني الرش

 َّ ٌ  ((فقال رمحه اهللا ،  طقياس اإلستثناء عىل الرش من اخلصـم يف قيـاس اإلسـتثناء عـىل  هذا قدح

 َّ ُ الرش ـ: مل ، وذلـك ببيـان الفـرق بيـنهام ، وتقريـره أن يقـال ط يف رجوعه إىل مجيع اجل َّ ط الرش

ً رتبته التَّ  ))الخ.. قديم حكام
 . اهـ)٢(

م بـالفرق ، يف معـرض بيانـه لقـدح اخلصـم ، وقـرره وهـو يسـلّ  بينهام أنه ذكر الفرق فيالحظ

 ً َّ  ((: يف قوله ، ولذلك قال بعد تقريره للفـرق وأجاب من وجوه ال جتعله قادحا عـىل أن  فـدل

 َّ ـاستحقاق الرش َّ ً ال تـأثري لـه يف الفـرق املـذكور ، وحينئـذ يسـتوي الرش ، ط ط للتقـديم حكـام

ُّ  واإلستثناء يف  . اهـ )٣( ))وهو املطلوب ، قهام بجميع اجلمل املذكورة قبلهام تعل

ٍ : وحمل الشاهد هنا  ٍ  أن املصنف رمحه اهللا يذكر الفرق يف معـرض اسـتدالل ، أو  ، أو اعـرتاض

 ٍ  .عن اإلعرتاض  جواب

                                                   
 . ٥٦١ – ٥٦٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٦١٦/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .املصدر السابق  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤ 

 
ً جيعل مهمة الوصول إىل الفـروق األصـولية يف رشحـه رمحـه اهللا  بعـض وهذا كام ذكرنا سابقا

 ً  . ، وعزيزةً  صعبة

 )٣ (  ً لفحوى عند بيانه  فمثالً عند ذكره لقول املصنف رمحه اهللا؛ أنه قد يورد الفرق معرتضا

ُ  ((:  اللفظ ّ وي ً ، وسم ً ، وإيامء ً ى إشارة  . ))حلنا

وهـذا صـحيح ألن هـذه املعـاين كلهـا جيمعهـا إفهـام املـراد مـن غـري : قلت  ((: قال رمحه اهللا 

ُ : قلت  ((:  إىل قوله )).... ترصيح  ُّ غري أنه ي  من اإلشارة بأن تكون اإلشـارةُ  شبه أن اإليامء أعم

 ً ُّ  خمتصة ٍ  باليد ، واإليامء إشارة باليد وغريها ، فكل ُّ  إشارة ٍ  إيامء ، وليس كل ))إشارة  إيامء
 .اهـ)١(

 ً ُ  :رابعا َّ اإلمام الطويف رمحه اهللا ر نام أراد بيـان ه فعىل سبيل املثال حيام يذكر الفرق يف غري مظانّ ب

 َّ ُّ الفرق بني الرش كن ذكره يف مباحث القياس عنـد رشحـه لعبـارة املخترصـ يف أركـان ط ، والر

واعلـم  ((: إىل قوله  )).. أركان القياس أربعة : وأركانه : قوله  ((: القياس حيث قال رمحه اهللا 

 ٍ ُّ  أن كل واحد ـ، كن من الر َّ ُ والرش ـ ط يتوقـف وجـود َّ ِ املاهي مـن لكـن الفـرق بيـنهام  ؛عليـه  )٢( ة

 .  اهـ )٣( )) .... وجهني

 ُّ  . وط يف باب احلكم الوضعي واألنسب ذكره يف مباحث الرش

ٌ وال شك أن الوصول إىل هذا التفريق  ٍ  يف هذا املوضع صعب  . من الباحثني عىل كثري

ــ: ومــن أمثلــة ذلــك  ُ ــ، ضــني قيالنَّ: ه بــني املعلومــات األربعــة تفريق ِّ ــ، دين والض ، ني واخلالف

 َ ُّ  واملثلني ، حيث أورد ا يف األصل أن تكون يف مباحـث التفريق بينها يف مباحث األمر ، ومظاهن

 . )٤( املقدمات

 . وهناك أمثلة أخرى تركتها خشية اإلطالة 

                                                   
 . ٧٠٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

ــة _ )٢( ــول يف جــواب :  املاهي ــو املق ــه ، وه ــء وذات ــة اليش ــو ؟ انظــر : حقيق ــا ه ــاين : م ــات للجرج ــاف  ٢٥٠التعريف ، كش

 . ٦٨٩/  ٢اصطالحات الفنون للتهانوي 

 . ٢٢٧  – ٢٢٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٣٨٤ – ٣٨٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥ 

 

 الباب األول 

 التعريف باملوضوع 

 

 :يشتمل هذا الباب عىل فصلني 

 

 .التعريف بالفروق األصولية : الفصل األول 

 . التعريف باإلمام الطويف ورشحه ملخترص الروضة: الثاين الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦ 

 

 الفصل األول

 التعريف بالفروق األصولية 

 
 :ثالثة مباحث يشتمل هذا الفصل عىل 

 

 .يف تعريف الفروق األصولية اإلضايف واللقبي : املبحث األول 

 .يف نشأة علم الفروق األصولية : املبحث الثاين 

 .يف أمهية علم الفروق األصولية وعناية العلامء به : املبحث الثالث 

 

 :ا فيام ييل وبياهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧ 

 

 املبحث األول

 تعريف الفروق األصولية اإلضايف واللقبي 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني 

 

 .اإلضايف  األصولية تعريف الفروق: املطلب األول 

 .ي ف الفروق األصولية اللقبيرتع: املطلب الثاين 

 

 :ام فيام ييل هنوبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨ 

 

 املطلب األول

  األصولية اإلضايف تعريف الفروق

 

  :يشتمل هذا املطلب عىل فرعني 

 

 واصطالحاً  تعريف الفروق لغة: الفرع األول 

 اصطالحاً و ةغل يةتعريف األصول: الفرع الثاين 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 حاً تعريف الفروق لغة واصطال: الفرع األول 

 :يشتمل هذا الفرع عىل مقصدين 

 .تعريف الفروق لغة : املقصد األول 

ً : املقصد الثاين   .تعريف الفروق اصطالحا

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩ 

 

 تعريف الفروق لغة : ملقصد األول ا
ُ : الفروق يف اللغة  ْ فَ  مجع ٍ ر ِ  ق ُ وهو خ ْ ، والفَ  اجلمعِ  الف ُ ر َ  ق ْ م َ ( در مـن الفعـل ص ق َ ـر َ ، وفيـه )  ف

 :لغتان 

ق فَ  الراء بضم: األوىل  ُ َ يفر ق َ ً وفُ ، فر قا ْ ْ ر ً قَ ر  .انا

َ  الراء كرسب: الثانية  َ ي ق َ ق فْ ، فر ِ   .ر

 ُ َ واأل ُ  أفْ وىل  . صح

 ِّ َ فَ : ، يقال  ويفصل بينهام، ز بني الشيئني والفرق ما يمي ُ قَ ر َ  ه ِ فْ ي ـر ُ ً وفَ ه فَ ق قـا َ ـر َ ق ّ ق : ه ، وقيـل ر َ فـر

ً ، وفَ  قا َ َ للصالح فر ق ّ ِ فْ لإلفساد تَ  ر ً ر  .يقا

ُ : وقيل  ق ّ ُ واالفْ  التفر ـ رتاق ْ ق بالتشـديد لألبـدان ، واالف ّ رتاق سـواء ، ومـنهم مـن جعـل التفـر

ُ : بالتخفيف يف الكالم ، فيقال  قت َ َ  فر ِ الكَ  بني َ افْ فَ  المني ُ ا ، وفَ قَ رت قت ّ َ  ر َّ  بني ِ الر ق جلني ّ ،  )١( افتفر

ُ  والقـاف، والـراء ، الفاء  ((: )٢( قال ابن فارس ٌ أ ُّ  صـيل ْ  صـحيح يـدل َ ٍ عـىل مت ٍ ،  ييـز َ  وتزييـل  بـني

 َ ِ ش ً ه فَ تُـرقْ يقـال فَ : فرق الشـعر : من ذلك الفرق  يئني ـ.. رقـا ِ ْ ، والف ِ : ق ر ـفال ْ ق مـن اليشـء إذا ل

َ فَ انْ  ــق ــاىل  ل ــال تع ـــ )٤( )) )٣( ﴾:  ;  >      =  <      ?        ﴿:، ق ــو ،  اه ــرق ه : والف

 . )٥( والبون، والقسم ، الفصل 

 

                                                   
، ) ف ر ق ( مـــادة  ٢٩٩/  ١٠عـــرب البـــن منظـــور ، لســـان ال )ف ر ق ( مـــادة  ١٥٤٠/  ٤الصــحاح للجـــوهري  _)١(

 .  ٦٧٥، الكليات للكفوي )ف ر ق ( مادة  ٣/٢٦٦املحيط للفريوزابادي  القاموس

، ولـد  قـزوين مـن أصـله ، دبواأل اللغـة أئمـة ، أحـد الرازي القزويني زكريا بن فارس بن أمحدهو اإلمام أبو احلسني  _ )٢(

،  اللغـة مقـاييسمعجـم : لـه مؤلفـات منهـا  ، مـتكلامً ،  منـاظراً ،  شـافعياً ،  فقيهاً  العربية، ةاللغ ىف متبحراً  كان ،هـ  ٣٢٩سنة 

 . ١٠٢/  ١٧، سري أعالم النبالء للذهبي  ٩٢/  ١إنباه الرواة للقفطي : هـ انظر ترمجته يف  ٣٩٥، تويف سنة  جملوامل

 . ٦٣سورة الشعراء آية  _ )٣(

 .)ف ر ق ( مادة  ٨١٤معجم مقاييس اللغة البن فارس  _)٤(

 .  ١٣٦/  ٤ ، ونحوه يف فتح القدير للشوكاين ٣٨٧/  ١، تفسري القرطبي  ٥٠٧/  ٢٤مفاتيح الغيب للرازي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠ 

 

ّ : أي  )١( ﴾0  1  2     3  4 ﴿:ومنه قوله تعاىل   . )٢(ل يفص

 . )٤(ه وأوضحنا، فصلناه : أي  )٣( ﴾,  -  ﴿:وقوله تعاىل 

قئكة تهي املال: قيل  )٥( ﴾k  j   ﴿:وقوله تعاىل  ّ  . )٦(م واحلرا، بني احلالل  فر

 

ً : املقصد الثاين   تعريف الفروق اصطالحا

فردمل ُ ٍ  وليةعلم الفروق األص  ي ـ بتآليف مستقلة يف  ه منثـورةً عنـد املتقـدمني ، وإنـام كانـت مادتُ

 ِ ْ كام أنه أيضاً األصولية ،  ثنايا املباحث فرد ُ ٍ  مل ي ٍ  بـأبواب  فـإهنم مل يعتنـوا بوضـعِ ، وهلـذا  مسـتقلة

 ٍ  .له  تعريف

ً لذلكونظر ُ  ا َ  الباحثني املتأخرين يرى بعض الفـروق  التعاريف االصـطالحية لعلـمِ  أن أقرب

د بعـض متـأخري الفقهـاء وقـد ورد هـذا التعريـف عنـ،  )٧(ة تعريف علم الفروق الفقهيـ هو

 :رمحه اهللا تعريفه بقوله  )٨( مام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي الشافعيحيث ذكر اإل

                                                   
 . ٤سورة الدخان آية  _ )١(

 . ٢٤٦/  ٧تفسري ابن كثري  )٢(

 . ١٠٦سورة اإلرساء آية  _ )٣(

 . ٣٨٧/  ١، تفسري القرطبي  ٥٧٤/  ١٧تفسري الطربي  )٤(

 . ٤سورة املرسالت آية  _ )٥(

 .  ٢٩٧/  ٨تفسري ابن كثري  _ )٦(

، ٧/ ١احلكم للدكتور راشد احلـاي ، الفروق يف مسائل  ١٣١الفروق الفقهية واألصولية للدكتور يعقوب الباحسني  _ )٧(

 . ١٩، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد ٧/

، النحـوي ، املفرسـ ، األصـويل ، الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي ، الفقيـه  هو اإلمام جالل _ )٨(

ً يف كثري من العلوم ، واشتهر بكثرة التصانيف منها  ٨٩٤الشافعي ، ولد بالقاهرة سنة ،  الـدر املنثـور يف مـن : هـ ، وكان إماما

الضـوء الالمـع : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٩١١لنواوي وغريهـا ، تـويف سـنة التفسري باملأثور ، وتدريب الراوي يف رشح تقريب ا

 .   ٣٠١/  ٣، األعالم للزركيل  ٥١/  ٨، شذرات الذهب البن العامد  ٦٥/  ٤للسخاوي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١ 

 
ُّ الفَ  (( ّ  ن ِ ى بالفُ املسم ُ  الذي روق ُ ي ِ  ذكر ـ الفرق فيه َ َ ب ـالنَّ  ني َ ِ ظ ِ املتَّ  ائر ـتَ  حـدة ْ َ ص ً وم ْ ويرا ً ع ْ  نـى ِ تلفـ، املخ  ة

 ُ ِ كْ ح ً وع ً لّ ام  . اهـ )١( )) ة

ً لتعريـف علـم يف معـرض وصـف الفـروق الفقهيـة ، وإ وهذا التعريـف ذكـره ن كـان صـاحلا

 ً  .الفروق عموما

 : اعرتاضات ةبثالث يهواعرتض عل

َ أ :األول عرتاض اال ف ، مما ترتّب عليه حصـول الـدو نه أدخل َّ وع يف ملمنـا )٢(ر فيه لفظ املعر

ّ : هذا االعرتاض  عن جيبوأ )٣(ت االتعريف ّ  بأن ،  املصنف مل يكـن بصـدد تعريـف هـذا الفـن

َ وإنام جاء تعريفه عَ   .  )٤( ضاً ر

 ً ّم ، وهذا اجلواب ال حيصل به دفع االعرتاض ألن الدور يف التعريف ال يزال قـائام ـل ُ حيـث س

ً من الدور  ً ، وينبغي أن يكون التعريف ساملا  .بوصفه تعريفا

َ أ: لثاين اعرتاض اال ف إنـام هـو علـم  غري مانعٍ  ن التعريف َّ ف ، إذ املعـر َّ من دخـول غـري املعـر

ِ الفروق الفقهية ، فكان ال بد من تقييد   . )٥(ة بالفقهي النظائر

 ّ والذي يبدو أن العلامء إنام كـانوا  ((:عرتاض الدكتور يعقوب الباحسني بقوله ا االب هذوتعق

 ٍ ّ عام  يقصدون تعريف الفروق ، بوجه ٌ : فوا القاعـدة بأهنـا ، ال الفروق الفقهية ، كام عر  قضـية

ٌ كلّ   . اهـ )٦( ))دون أن حيددوا مشتمالهتا ،  ية

                                                   
 . ٧/  ١األشباه والنظائر للسيوطي  _ )١(

: عـىل ب ، وبـالعكس ، أو بمراتـب  توقف اليشء عىل ما يتوقف عليـه ، ويسـمى الـدور املرصـح كـام يتوقـف أ: الدور  _ )٢(

. هو توقف كل واحـد مـن الشـيئني عـىل اآلخـر : ويسمى الدور املضمر كام يتوقف أ عىل ب ، وب عىل ج ، وج عىل أ ، وقيل 

 . ٤٤٧، الكليات للكفوي  ١٧٣التعريفات للجرجاين 

 . ٢٠بعه السعيد يف رسالته الفروق  ، وت ١٨/  ١عمر السبيل . مقدمة كتاب إيضاح الدالئل للزريراين حتقيق د _ )٣(

 . ٢٠الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )٤(

 . ١٨/  ١عمر السبيل . مقدمة كتاب إيضاح الدالئل للزريراين حتقيق د _ )٥(

 . ٢٦الفروق الفقهية للباحسني  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢ 

 
االحتـــاد يف املعنـــى ، والواقـــع أن  مـــام الســيوطي رمحـــه اهللاإل ذكـــر: الثالـــث االعــرتاض 

ِ  املصطلحات أو املسائل تكون متحدةً  ّ  يف اللفظ ُ أو الص يها حينئـذ التفريق ف ورة ، ويكون مناط

 ِ ٌ  املتأخرين ، سخ عند املتقدمني وإطالقه عندالنّ هو املعنى ، وذلك كإطالق واحـد ،  فهو لفـظ

 ُ  . )١( التفريق بني اإلطالقني إال أن املعنى الدقيق هو سبب

فـه الشــيخ حممـد ياســني ّ َ  ((:محــه اهللا بقولـه ر )٢(  الفـاداينوعر ْ هــو م ُ ع ــ رفـة ُ ِ األم ِ الفَ  ور َ  ارقـة  بــني

 َ ْ م ِ س ُ  ألتني ِ تَ م َ بحيث ال نُ  شاهبتني ّ س َ و ُ ينَ ي ب  . اهـ )٣( )) مِ كْ هام يف احل

 : واعرتض عليه باعرتاضات

َ أ: األول االعرتاض  ف ، ممـا ترتّـب عليـه حصـول الـدور  نه أدخل َّ املمنـوع يف فيـه لفـظ املعـر

 . )٤(ت التعريفا

َ : الثــاين االعـرتاض  هــذا العلــم هــا الغــرض مـن عنــد تـدقيق النظــر يف العبــارة نجـد أن مفاد

 ٍ  . )٥(ق الفرو لعلمِ  واملقصود منه ، وليس هو بحد

َ أ: الثالث االعرتاض  ف إنـام هـو علـم  ن التعريف َّ ف ، إذ املعـر َّ غري مانع من دخول غري املعـر

ن يقـال إن علـم الفـروق الفقهيـة الفروق الفقهية ، فكان ال بد من تقييـد النظـائر بالفقهيـة بـأ

ُ  ((:هو ِ  العلم ِ ب ْ الفَ  بيان ِ ر َ  ق َ  بني ْ م ِ س ِ  ألتني ِ ف ُ  قهيتني َ م ِ تش ُ  اهبتني ْ  ورةً ص ُ ِ تلفَ ، خم ُ  تني ً كْ ح َ  .  )٦( )) ام

                                                   
 . ٢٠صوليني للباحث هشام السعيد الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األ _ )١(

هـ ، وفـادان  ١٣٣٥هو الشيخ أبو الفيض حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين اإلندونييس املكي الشافعي ، ولد سنة   _ )٢(

س يف دار العلـوم بمكـة ،  ّ أحد أقاليم اندونيسيا ، درس عىل علامء احلرم وغريهم واستجازهم حتى أصبح مسند زمانـه ، ودر

بغيـة املشـتاق رشح ملـع أيب إسـحاق ، فـتح العـالم رشح بلـوغ املـرام ، رسـالة يف املنطـق ، تـويف بمكـة سـنة : لفات منها له مؤ

 .  ١ ، مقدمة كتاب الفوائد اجلنية للفاداين ١٥٥/  ٢تتمة األعالم للزركيل : ترمجته يف . هـ  ١٤١٠

 . ٩٨الفوائد اجلنية عىل املواهب السنية للفاداين   _ )٣(

، الفـروق يف مباحـث الكتـاب والسـنة عنـد  ١٨/  ١عمـر السـبيل . مقدمة كتاب إيضاح الـدالئل للزريـراين حتقيـق د _ )٤(

 . ٢١األصوليني للباحث هشام السعيد 

 . ٢١الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )٥(

 . ١٨/  ١عمر السبيل . د مقدمة كتاب إيضاح الدالئل للزريراين حتقيق _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣ 

 
ّ بحيث ال نُ  ((قوله : الرابع االعرتاض  هذه العبارة إنام تبـني ثمـرة هـذا  )) مِ ي بينهام يف احلكْ سو

ٌ عـن  ا تصـورمهالعلم ، وليس فيها ما يبني حقيقته ووصفه ، ومعرفة احلكـم يف املسـألتني فـرع

قال بأنه مل يرد هبذا التعريف احلدّ فال وجه إليراده ، إال أ ُ َ  ن ي  معـاملِ  املنطقي ، وإنام أراد إيضـاح

 ّ  . )١( ، فال إشكال حينئذ هذا الفن

 .قارص مل يذكر العلة كالسيوطي  تعريف أنه :اخلامس االعرتاض 

السـابقني رمحهـم  لعدم وجود تعريف مستقل لعلم الفروق بمعناه األعـم عنـد العلـامء ونظراً 

:  اهللا فقد حاول بعض الباحثني املعارصين وضع تعريف لعلم الفروق بمعناه األعـم ومـنهم

فه باحث هشام السعيدال ّ  :بقوله  حيث عر

))  ُ ِ  العلم عنـى ب ُ ِ الذي ي ْ  بيـان ِ أو ـ جـه ْ ِ االخ َ  تالف ـ بـني َ ِ ش ُ  يئني ِ تَ م ْ  شـاهبني ْ نَـيف املب ّ نَـى أو املع ،  ى األعـم

 ْ ُ ُ تلفَ خم ْ  كمِ ني يف احل ّ نَ واملع  . اهـ )٢( )) ى األخص

وهذا التعريف يعترب من أنسب التعاريف التي ذكرت للفروق ، وقد رشح الباحث التعريـف 

  :بقوله 

اعــدتني تثنيــة يشء ، وهــي آكــد ألفــاظ العمــوم ، فتشــمل املصــطلحني ، والق: شــيئني  ((

 .، والدليلني ، ونحو ذلك واملسألتني

 وإن كانـا يف أصـل اللغـة -فالشبيه أعم مـن املثيـل ؛ ) املتامثلني (  احرتاز من) : متشاهبني ( و

فإن املامثلة تقتيض املساواة من كل وجه ، أمـا املشـاهبة فتقتيضـ االشـرتاك يف  )٣(د واح بمعنى

 .أكثر الوجوه ال كلها 

ً كـان أم ) املبنـى ( أي سواء كان هذا التشـابه يف ) : يف املبنى أو املعنى األعم (  صـورة ، لفظـا

ً يف املصطلحات ، وربام جاء يف القواعد  واألدلة عىل قلـة ، وأمـا التشـابه ، فاللفظ يكون غالبا

 .يف الصورة فيكثر يف املسائل 

                                                   
 .  ٢١الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )١(

 . املصدر السابق _ )٢(

 .) ش ب هـ ( مادة ٥٠٣/  ١٣، لسان العرب البن منظور )ش ب هـ ( مادة  ٩٣٨معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤ 

 
فـإهنام يف ) الكـالم ( و ) القـول ( ، وذلك كالفرق بـني ) املعنى األعم ( وربام كان التشابه يف 

ٍ ، األصول  ظ بـه ، إال أن كـل واحـد مـنهام ، وهو ما يـتلفّ واحد  واملعنى العام يدالن عىل يشء

 .يف التعريف للتنويع ال للرتدد املمنوع يف احلدود ) أو ( يفيد خالف ما يفيده اآلخر ، و

خمتلفـان يف : أي وهذان املتشاهبان بعد تدقيق النظر ) : خمتلفني يف احلكم أو املعنى األخص ( 

ــ ــى ال ــنهام ، ويف املعن ــل م ــىل ك ــب ع ــم املرتت ــاحلك ــذي يفي ــذين دقيق ال ــن ه ــد م ــل واح ده ك

))املتشاهبني
)١( . 

فه و ّ  . )٢( الباحث حممد العرينيبقريب منه عر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ٢٢ - ٢١نة عند األصوليني للباحث هشام السعيد الفروق يف مباحث الكتاب والس _)١(

 . ٦الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني للباحث حممد العريني  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥ 

 

 الفرع الثاين 

 تعريف األصولية لغة واصطالحاً 

 

 :يشتمل هذا الفرع عىل مقصدين 

 . تعريف األصولية لغة: املقصد األول 

 . تعريف األصولية اصطالحاً : املقصد الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦ 

 

 تعريف األصولية لغة :  املقصد األول
ُ  :يف اللغة  واألصول، األصول  علم األصولية نسبة إىل ٍ  مجع ل ( ، وهو مصدر من  أصل ُ ) أص

َ : يقال  ل ُ َ  أص ُ ي ُ أص ْ  ل ْ  ،الً أص ّ وهو يأيت يف اللغة بمعنى أس ِ فل اليش َ  ء  . )١(ه اسوأس

: مزة والصاد والالم ثالثة أصول متباعـدة بعضـها مـن بعـض ، أحـدها اهل ((:قال ابن فارس 

 َ ُ أس ّ  اس ِ اليش َ : ، والثانية  ء ّ احل ّ ما كان من النّ: ة ، والثالث ي   . اهـ )٢( )) هار بعد العيش

 

 تعريف األصولية اصطالحاً : املقصد الثاين 

 :ق بمعان طليف االصطالح ي واألصل، األصولية نسبة إىل األصول ، وهي مجع أصل 

َّ : املعنى األول  ُ : ومنـه قـوهلم : ليل الـد ُ  األصـل ِ يف و ـ جـوب َّ k   ﴿:الة قولـه تعـاىل الص

 l﴾ )الدّ : بمعنى  )٣ ُ  . )٤( مكْ ليل هلذا احل

َ : الثاين  ِ الق ّ  دةُ اع ُ  :ة ، ومنه قوهلم املستمر ْ  إباحـة ِ املي ـ عـىل رللمضـطّ  تـة ِ ـ الفخ ْ ، أي  )٥( لاألص

 ِ ِ عىل خ ّ  الف احلالة  . ة يف احلكمِ املستمر

ْ املُ : الثالث  ْ تَ س َ ص ُ : ب ح ـ أي احلكم ْ َ الذي جيـري استص ُ : كقـوهلم  )٦( ابهح ْ  األصـل  ضـاعِ يف األب

ْ ،  )٧(م حريالتَّ  ّ احل ل يف البيوعِ واألص  . )٨( ل

                                                   
 . )أ ص ل ( مادة  ٤٤٨/  ٢٧، تاج العروس للزبيدي )أ ص ل ( مادة  ١٦/  ١١لسان العرب البن منظور  _ )١(

 .)أ ص ل (  مادة ٦٢معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )٢(

 . ٤٣سورة البقرة آية رقم  _ )٣(

، رشح الكوكب املنري  ١٥٢/  ١، التحبري للمرداوي  ١٦/ ١، البحر املحيط للزركيش  ٧/  ١هناية السول لإلسنوي  _ )٤(

 . ٣٩/  ١البن النجار 

 . ١٥٣/  ١، التحبري للمرداوي  ١٦/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٥(

 .  ٤٠٧/  ٣، حاشية العطار  ٣٣٢/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٤٧٤ املنخول للغزايل _ )٦(

/  ١ألشـباه والنظـائر للســيوطي ، ا ١٧٧/  ١، املنثـور يف القواعـد للزركيشـ  ٦٣/  ١األشـباه والنظـائر البـن نجـيم  _ )٧(

١٣٥ . 

 .  ٢٧٥/  ٢األشباه والنظائر للسبكي  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧ 

 
ّ : الرابع  ِ الر ُ : ح ، كقوهلم اج َ  )١( احلقيقة يف الكالمِ  األصل هـو  عند السـامعِ  بمعنى أن الراجح

 ُ  .جاز ال امل احلقيقة

ُ : اخلامس  ِ  املقيس ُ : ، كقوهلم  عليه ٌ  اخلمر ٌ  )٢( بيـذالنّ يف حتـريمِ  أصل  ، بمعنـى أن النبيـذ مقـيس

 ِ ٍ  عىل اخلمر  .بجامع اإلسكار يف كل

ليل ، هـو مـراد األصـوليني يف تعريـف أصـول واملعنى األول لألصـل الـذي هـو بمعنـى الـدّ 

ما املضاف فاألصول مجع أصل وهو يف اللغة أ ((:مام الشوكاين بقوله شار اإل، وإىل هذا أالفقه

ّ ، مــا ينبنــي عليــه غــريه  ــويف االصــطالح يقــال عــىل الــر ْ ِ اجح واملستص ــة  حب والقاعــدة الكلي

ْ ،  ليلوالدّ  ّ : وقـد قيـل ،  الرابـع:  فـق باملقـامِ واألو النقـل عـن املعنـى اللغـوي هنـا خـالف  إن

ِ  كـمِ نبنـاء احلا كلجىء إليـه ألن اإلنبنـاء العقـيلوال رضورة هنا تُ ، األصل  ينـدرج  عـىل دليلـه

ّ ؛ اء ننبحتت مطلق اال واإلنبنـاء العقـيل ، نبناء اجلدار عىل أساسـه ا كألنه يشمل اإلنبناء احليس

 ِ َّ ، احلكم عىل دليله  كانبناء ّ  وملا كان مضـافا إىل الفقـه هنـا وهـو معنـى عقـيل دل املـراد  عـىل أن

))االنبناء العقيل
 . اهـ)٣(

فههنا علم أواملراد باألصول  ّ  :بقوله  األصول علامء بعض صول الفقه وقد عر

))  َ ْ م ُ ع َ  رفة ِ د ِ الفقْ  الئل َ  ه ْ ً ، وكَ إمج ْ اال ِ ي ْ  فية ِ االس ِ فَ ت ِ  ادة َ نْ م ِ ها ، وح ُ  ال ْ امل ِ تَ س  . )٤( )) يدف

 

 

 

                                                   
األشـباه والنظـائر  ، ١٥٣/  ١، التحبـري للمـرداوي  ، ١٦/ ١حيط للزركيشـ ، البحر امل ٣٤١/  ١املحصول للرازي  _ )١(

 .  ١٣٩/  ١، األشباه والنظائر للسيوطي  ٦٩البن نجيم 

 . ١٦/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٢٣٩/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 . ٤٧إرشاد الفحول للشوكاين  _ )٣(

ً يف _ )٤( ، رشح خمترصـ  ٢١/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ٥/  ١املستصـفى للغـزايل :  انظر تعريـف أصـول الفقـه باعتبـاره لقبـا

،  ١٨٠/  ١، التحبـري للمـرداوي  ٣٠/  ١، اإلهبـاج للسـبكي  ١٩/  ١، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٢٠/  ١الروضة 

 .  ٤٧، إرشاد الفحول للشوكاين  ٤٤/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨ 

 

 املطلب الثاين

 اللقبيالفروق األصولية  تعريف

 

 ً لعلم الفروق األصـولية ،  د والرسمباحلمل يذكر علامء األصول خاصة املتقدمني منهم تعريفا

 ّ ّ  ولعل ً  العذر هلم يف ذلك أن ضـمن مباحـث علـم األصـول ،  الفروق األصولية كانت مبثوثة

 ٍ ٍ  ومل تُفرد بتـأليف ٍ  مسـتقل ٍ  ، أو بـأبواب إال عنـد املتـأخرين مـنهم كاإلمـام يف كتـبهم ،  مسـتقلة

ــه اهللا  ــرايف رمح ــارصون بوالق ــاحثون املع ــى الب ــد اعتن ــض، وق ــع بع ــاريف للفــروق  ض التع

 :، ويمكن تلخيص ما ذكروه فيام ييل األصولية

ف :التعريف األول  ّ ُ والتّ  مييزُ التّ  ((:الدكتور راشد احلاي بقوله  هعر َ  زييل َ  بني ـم ْ ِ س ُ  ألتني ـأ ُ ِ ص  وليتني

 ُ ِ تَ م ُ  شـاهبتني ِ تّ وم ـ حــدتني َّ ِ يف الظ ِ  اهر ــ، إ ّ ِ ال أهن ِ  ام يف حقيقـة ِ فْ تَ :  األمــر ِ  رتقـان  حكــامِ مـن األ يف كثــري

ِ ل ٍ علّ  وجود ٍ  ة ْ  مؤثرة ّ بإح  . اهـ )١( )) دامهاختتص

 : اعرتاضات ةواعرتض عىل هذا التعريف بثالث

، ) الفروق يف مسـائل احلكـم عنـد األصـوليني ( أنه تعريف خمتص ببحثه : األول االعرتاض 

ً شـامالً لعلـم الفـروق األصـولية ؛ إذ موضـوع هـذا العلـم ّ عليه ، فال يكـون تعريفـا  كام نص

أوسع مما ذكره الباحث يف تعريفه ؛ ألنه يشمل الفروق بني املسائل واملصـطلحات والقواعـد 

 . )٢( واألدلة ونحوها مما يقع بينها التشابه يف الظاهر مع وجود الفارق املؤثر بينها

ُ : الثــاين االعـرتاض             بعــض العبــارات املرتادفــة مــع إمكــان االكتفــاء ببعضــها ؛ كقولــه  إيــراد

ً يف التعريف) متحدتني ( و ) والتزييل (   . )٣( ؛ مما أورث طوال

                                                   
 . ٧/  ١كم عند األصوليني للدكتور راشد احلاي الفروق يف مسائل احل _)١(

 . ٥١الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )٢(

 . املصدر السابق _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩ 

 
ً للعلـم : الثالث االعرتاض  ما ذكـره يف احلقيقـة تعريـف للفـروق األصـولية ، ولـيس تعريفـا

  . )١( نفسه

ِ ال ((:يعقـوب الباحسـني بقولـه  الـدكتورعرفـه  :التعريـف الثـاين  ُ ع ِ  لـم ِ  بوجـوه َ  االخـتالف  بـني

ِ قَ  ُ  ، اعدتني ْ أو م ِ ص ِ  طلحني ُ  أصـوليني ِ م ـيف تَ  تشـاهبني ْ ِ ص ِ مها أو ظَ وير ْ مهـا ، لكـنّ اهر ُ ِ هام خم يف  تلفـان

 َ ٍ ع ْ  دد ْ أ من ِ كَ ح  . اهـ )٢( )) هامام

بأنـه يصـعب إدخـال الفـروق بـني األدلـة واالسـتدالالت األصـولية حتـت :  واعرتض عليه

ز ّ  . )٣( مصطلح القاعدة إال بيشء من التجو

ّ  :التعريــف الثالــث  ــه حــث هشــام الســعيد لبافــه اعر ِ  ((:بقول ُ الع ُ  لــم ــذي ي ــال ِ عنَ ِ ى ب ــان ْ  بي ِ أو  جــه

ـ ْ ِ االخ ــ تالف َ َ ب ــ ني ْ ِ أم ُ  رين ِ أ ُ  صــوليني ِ تَ م ْ  شــاهبني ــيف املب ْ نَ ــى أو املع ّ نَ ْ  ى األعــم ُ ُ ، خم ــتلفــني يف احل ْ أو  مِ ك

 ْ ّ نَ املع  . اهـ )٤( )) ى األخص

 :ثم رشح تعريفه وبني القيود واملحرتزات فقال 

ٌ للمصـطلحات والقواعــد والضــوابط واملســائل واألدلــة ) : ني أمــرين أصــولي( فقيـد  شــامل

 .واالستدالالت األصولية مما قد يقع بينها نوع تشابه يف الظاهر 

أي سواء كان هذا التشـابه يف األمـور املـذكورة يف املبنـى ) : املبنى أو املعنى األعم ( واملراد بـ 

و كـان هـذا عنـد املتقـدمني واملتـأخرين ، أ رادواملـ) النسـخ ( والظاهر ؛ كالفرق بني مصطلح 

 ٌ  التشابه يف املعنى العام ؛ كالفرق بني أحاديث الفضائل وأحاديث األحكام ؛ إذ جيمعهام قـدر

 ٌ  .ل يف كوهنام أحاديث نبوية يتمثّ  مشرتك

                                                   
 . ٥١الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )١(

 . ١٢٣الفروق الفقهية واألصولية للباحسني  _)٢(

 . ٥١الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )٣(

 . املصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠ 

 
األمــران عنـد الفحــص الـدقيق والنظــر  نأي وهـذا) : احلكــم واملعنـى األخــص ( واملـراد بــ 

            ان يف املعنى املختص لكل منهام ، ويف عدد من األحكام ؛ كالفرق بني إطالقات خمتلف: تأملامل

 . كبني الرواية والشهادة ، ونحو ذل، والفرق ) النسخ ( 

ف ا :التعريف الرابع  ّ ـ ((:بقولـه  الفـرق بمعنـاه العـام لباحث حممد العرينيعر ْ ُ االخ َ  تالف  بـني

 ْ ِ أم ُ  رين َ م ِ اهبتش ِ يف الظّ  ني ، ثم أشار إىل أن هذا التعريف العام شامل جلميع أنـواع الفـروق  )) اهر

االختالف بـني مسـألتني : يف أي علم من العلوم فبالتايل يكون تعريفه للفروق األصولية بأنه 

 .  )١(أصوليتني متشاهبتني يف الظاهر 

 :ويعرتض عليه بام ييل 

 ً  .ني ، فيصبح التعريف غري جامع أنه ربام يكون االختالف بني مصطلحني ال مسألت: أوال

 ً قد يكون االختالف يف الظاهر مع تشابه الباطن فـال فـرق بيـنهام إال يف اللفـظ الظـاهر : ثانيا

 ٍ ً  فقط ، وال يعترب حينئذ ً أصوليا  .فرقا

ويف نظري أن تعريف الباحث هشام السعيد هو أحسـن مـا قيـل يف تعريـف هـذا العلـم ، لـذا 

 :ذلك ما ييل  فإين أختاره ، والسبب يف

 ً  .أنه أسلم التعاريف من االعرتاضات : أوال

 ً ً ، ويتضـح ذلـك مـن : ثانيا ً مانعـا انطباق رشط التعاريف فيـه ، وهـو كـون التعريـف جامعـا

واملصطلحات ، وأكثـر الفـروق يف ، املسائل أدخل ) أمرين ( ن قوله إرشحه لتعريفه ، حيث 

 .أصول الفقه تكون فيهام 

 

 

 

 

                                                   
 . ٦ للباحث حممد العرينيالفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١ 

 

 ين املبحث الثا

 نشأة علم الفروق األصولية 

 

َ  نال شك أ ٌ  مباحث ِ  علمِ ب الفروق األصولية متعلقة ٌ  الفقه ، فام هي أصول من فروعه ،  إال فرع

ٌ  هناك حتديدٌ  وليس ٍ  لنشأهتا كعلمٍ  واضح ِ  تنشـأ اإال أنـه يمكننـا القـول بأهنـ مستقل  مـع نشـأة

ُ أصو علمِ  ِّ  ل الفقه فالفروق ِ ت قد نشأ علمٍ  يف كل ِ  مع نشأة ِ ا ، وذلـك أالعلوم ذاهت  ن مـن شـأن

 ّ ٌ ، أن توجد بني بعض مسائله  علمٍ  كل ُـمـن التَّ  وفروعـه أنـواع ً شـابه والتـداخل امل ؤدي أحيانـا

 ِ ْ  لالشتباه ، وحصول ِ اللب لدى املتعلم ، فجاءت تلك الفـروق املـذكورة يف ثنايـا املصـنفات  س

ً عىل هذا التّ  َ تنبيها  . )١( عنه شابه ، وما نتج

ّ و، ق األصولية جاءت متأخرة يف التـدوين عـن غريهـا والفرو ٌ  ذلـك لعـل ِ  راجـع  إىل اسـتغناء

 ِ  عــنتلــك الفـروق يف ثنايــا كالمهـم يف مباحــث األصـول  علـامء األصـول رمحهــم اهللا بـإيراد

 .رادها يف مصنفات إفْ 

ً وأن  لـك لدهيم مما ال حيتاج فيه بعد ذ ومستقرةً ، يف أذهان العلامء  تلك الفروق كانت واضحة

 ٍ ٍ  التطويل يف بحثها يف كتب ٍ  مستقلة َ املشتغلني به  ، والتدوين يف يشء ً حاجة  .يتبع عادة

ّ بل يمكن أن يقال بأن  وأنفع ، وأمجع للفكر مما لو أفـردت ، ا قد يكون أجدر إيرادها يف مظاهن

 ٍ  .مستقل  يف مصنف

س العميـق يف بحثهـا ، ال فَ والنّ، هناك من مباحث أصول الفقه مما حيتاج معه التقرير ملسائله ف

 ْ  .)٢( مباحثه إال يف نحو القرن اخلامس سيام أن أصول الفقه مل تكتمل

                                                   
 . ٢٧الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  _ )١(

ــرو _ )٢( ــاي الف ــد احل ــدكتور راش ــوليني لل ــد األص ــم عن ــائل احلك ــدكتور  ١٨/  ١ق يف مس ــه لل ــول الفق ــروق يف أص ، الف

 . ٥٩، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ٢٣/  ١عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢ 

 
ً ل ((:احلمد  الدكتور عبد اللطيفويقول  تـأخر أما الفروق األصولية فتـأخر االعتنـاء هبـا نظـرا

ُ  التوسع كثـر دخل يف مصنفاته من العلوم األخرى ما أيف التأليف فيه ، ومل تكثر الفروق حتى أ

ّ ، فيه املادة العلمية  ِ ب يف كثرة النّواالصطالحات مما تسب العلـامء  ظـائر ، وبـالرغم مـن إغفـال

ّ للتصــنيف يف الفــروق األصــولية إال أ  زالــت قائمــة إىل ال ن دواعــي التصــنيف يف هــذا الفــن

 . اهـ )١( ))الوقت احلارض 

 ّ ً يف علم الفروق األصوليةوقبل احلديث عن أو جيـدر الكـالم عـن أول  ل من صنف استقالال

ً من الفروق األصولية ضمن كتبه   : ومنهم، من ذكر شيئا

مام حممد بن إدريس الشـافعي رمحـه اهللا يف القـرن الثـاين اهلجـري يف كتابـه الرسـالة حيـث اإل

ــه  ــة الشــهادات يف أشــياء ، : قلــت  ((:يشــري إىل بعــض الفــروق بقول ــاب الرواي قــد خيــالف ب

وال أقبـل ، قلـت أقبـل يف احلـديث الواحـد واملـرأة ،  أين خيالفهـاو، قلت وجيامعها يف غريها 

 وأقبل يف احلديث حدثني فالن عـن فـالن إذا مل يكـن مدلسـاً  ،منهام وحده يف الشهادة  واحداً 

وختتلـف األحاديـث فآخـذ ببعضـها  ،وال أقبل يف الشهادة إال سـمعت أو رأيـت أو أشـهدين 

وال ، وهذا ال يؤخذ به يف الشهادات هكـذا ، أو قياس ، أو إمجاع ، أو سنة ، بكتاب  استدالالً 

بـل مـا يـدخل يف وال أقبل حديثه من ق، ثم يكون برش كلهم جتوز شهادته  ،يوجد فيها بحال 

ثم هو جيامع الشهادات يف أشياء غري  ، وإزالة بعض ألفاظ املعاين، حالة احلديث من كثرة اإل

))ما وصفت
 .اهـ)٢(

ّ رمحه اهللا أن  اللفـظ ، والـذكورةو ،الرواية تفـارق الشـهادة مـن جهـة اشـرتاط العـدد  فقد بني

 . )٣( فيها؛ دون الرواية

                                                   
 . ٢٣/  ١الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  _ )١(

 . ٣٧٣لشافعي  الرسالة ل _ )٢(

 . ٣٨٢ ص الفرق بني الرواية والشهادة انظر _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣ 

 
وذلـك ، ىل يشء مـن الفـروق فـيام بينهـا إوأشار إىل مباحث النسخ بالكتـاب والسـنة ، وأملـح 

ثم ذكر ، ومواقيتها ، ثم ذكر الفرائض اجلمل التي أبان رسول اهللا عن اهللا كيف هي  (( : بقوله

 . اهـ )١( )) العام من أمر اهللا الذي أراد به العام والعام الذي أراد به اخلاص

ّ وجـه  ق يف مباحث القياس بني طائفة من األمور منع من قياس بعضها عىل بعض ، وبني ّ وفر

  . )٢(ه املنع يف ذلك ، واختالف املقيس عن املقيس علي

ْ  نيأبو احلسن عبيداهللا بـن احلسـ مامونجد كذلك بعده اإل  يشـريمحـه اهللا ر )٣(يخـي احلنفـالكر

ق إىل بعض الفروق ّ  يفـرق أنـه: األصـل ((:بقوله  متهحكْ و احلكم ةبني علّ  األصولية حيث فر

َّ  فإن وحكمته،  احلكم علة بني ٌ  تـهعل ِ ،  موجبـة ُ  متـهكْ وح ُ  غـري ٍ م قو )٤( )) وجبـة ّ بـني ثبـوت  فـر

 ً ،  ظـاهراً  ثبـت إذا العلـم بـني يفرق أنه: لاألص ((: وذلك بقوله ،  وثبوته ظاهراً ، العلم يقينا

 . اهـ )٥( )) ... يقيناً  ثبت إذا وبينه

ـتلميذه اإلهكذا و ّ ذكـر يف كتابـه األصـويل الفصـول  حيـث )٦(ي اص احلنفـمام أبو بكر اجلص

ً من الفروق األصولية فمنها عىل سبيل امل ـ، ليل الفرق بني الدّ : ثال عددا ّ والفـرق  ، )٧(ة والعل

                                                   
 . ١٠٥الرسالة للشافعي  _ )١(

 . ٥٥٧ :املصدر السابق  _ )٢(

هو اإلمام أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسني بن دالل الكرخي احلنفي ، انتهت إليه رئاسة العلم يف أصحاب أيب حنيفـة ،  _ )٣(

 ً رشح اجلـامع الكبـري ، : هـ ، لـه مؤلفـات منهـا  ٣٤٠عىل الفقر كثري العبادة ، تويف يف بغداد سنة درس يف بغداد ، كان صبورا

،  ٤٩٢/  ٢اجلــواهر املضــية للقــريش : انظــر ترمجتـه يف . ورشح اجلـامع الصــغري يف فــروع احلنفيــة ، رسـالة يف أصــول الفقــه 

 . ٢٣٩/  ١، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ٣٥٨/  ٢شذرات الذهب البن العامد 

 . ١٠/  ١أصول الكرخي  _ )٤(

 . ٦/  ١ :املصدر السابق  _ )٥(

َ الفقـه  ٣٠٥هو اإلمام أبو بكر أمحد بن عيل اجلصاص امللقب بالرازي ، الفقيه احلنفي األصـويل ، ولـد سـنة  _ )٦( س َ هــ ، در

ً ، طلب إىل القضا ً ورعا ً يف العزلة والتفرغ للعلـم ، لـه عىل أيب احلسن الكرخي ، كان إمام احلنفية يف عرصه زاهدا ء فامتنع حبا

انظـر ترمجتـه . هــ  ٣٧٠الفصول يف األصول ، وأحكام القرآن ، ورشح خمترص الكرخي وغريهـا ، تـويف سـنة : مؤلفات منها 

 . ٢٩٧/  ١١، البداية والنهاية البن كثري  ٢٢٠/  ١، اجلواهر املضية للقريش  ٢١٤/  ٧الوايف بالوفيات للصفدي : يف 

 . ٩/  ٤الفصول للجصاص  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤ 

 
ُ  ((:خصيص حيث يقول رمحه اهللا والتَّ ، ناء بني االستث ّ وكان أبو احلسن ي ق بيـنهام مـن جهـة فـر

 َ ٌ ،  صل باجلملة ال جيعل اللفظ جمازاً االستثناء املتّ  أن وجود ألن ذلـك ؛ للبـاقي  بل هـو حقيقـة

 :سعة هلا اسامن فصارت التِّ ، يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة 

ٌ  واالسامن مجيعاً ،  داً واآلخر عرشة إال واح، تسعة  : أحدمها  ألن الصـيغة تقتيضـ؛ هلـا  حقيقة

ٌ ، ذلك  ٌ : وقولنا ،  وواحدٌ ، واحد : وكام أن قولنا ، له  وهي موضوعة واللفظـان ؛  اثنان سـواء

ً  مجيعاً  ٍ  عبارة عن معنى  .عىل جهة احلقيقة ألنه معقوب من جهة اللفظ  واحد

 ُّ ِّ أن يقرتن إ وأما قيام داللة اخلصوص فإنه ال يصح يغة املسموعة مـع ىل اللفظ حتى تصري الص

ِّ ألن الدّ ؛ الداللة عبارة عن الباقي  َ اللة ال تغري فصـارت الصـيغة إذا أطلقـت ؛ اللفـظ   صـيغة

ُ ؛  واملراد هبـا اخلصـوص جمـازاً  طلقـت واملـراد ألن حقيقتهـا اسـتيعاب مجيـع مـا حتتهـا فمتـى أ

ُ ،  اً فصـار اللفـظ جمـاز؛ البعض فقـد اسـتعملت يف غـري موضـعها  سـتعمل إال يف واملجـاز ال ي

ِّ  موضعٍ   . اهـ )١( )) اللة عليهتقوم الد

محـه اهللا حيـث ذكـر يف ر )٢( الشـافعي ياجلـوين أبو املعـايل عبـدامللك ماماإل وتبعهم عىل ذلك

ً من الفروق األصولية   .كتابه اجلمع والفرق عددا

ٍ ، لفقـه واستمر هذا النهج يف ذكر الفـروق األصـولية ضـمن مباحـث أصـول ا لـه  دون إفـراد

 ٍ ستقل ُ ٍ م  ،) هــ  ٦٨٤( أمحد بن إدريس القرايف رمحه اهللا املتـوىف سـنة حتى جاء االمام  بمؤلف

ّف كتابه  وأوسع من تكلم يف هـذا البـاب ، وهو من أهم  )أنوار الربوق يف أنواء الفروق ( فأل

 .ة والفقهية قاعدة يف الفروق األصولي)  ٥٤٨( حيث ذكر يف كتابه 

                                                   
 . ٢٥١/  ١الفصول للجصاص  _ )١(

هو اإلمام ضـياء الـدين أبـو املعـايل عبـدامللك بـن أيب حممـد عبـداهللا بـن يوسـف بـن عبـداهللا اجلـويني ، املعـروف بإمـام  _)٢(

ـ( هــ بــ  ٤٠٩األديـب ، ولـد سـنة ، األصـويل ، احلرمني لتدريسه بمكة واملدينة أربع سـنني ، الفقيـه الشـافعي  ُ ْ ج ٌ ) ن وي  ناحيـة

والعلم ، تفقه عىل والـده وأجـاز لـه أبـو نعـيم احلـافظ ، لـه مؤلفـات منهـا الربهـان يف أصـول ، قى بنيسابور ، ونشأ يف بيت التُّ

وفيـات األعيـان البـن : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٤٧٨الفقه ، هناية املطلـب يف الفقـه ، والورقـات وغريهـا ، تـويف بشـتنفان سـنة 

 .  ٢٣٨/  ١، طبقات الشافعية البن قايض شهبة  ٢٤٩/  ٣، طبقات الشافعية البن السبكي  ٣٦١/  ١كان خل



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥ 

 
ً لـه قول اإلوي  وجعلـت مبـادئ املباحـث يف القواعـد بـذكر ((:مـام القـرايف عـن كتابـه واصـفا

و قاعدتني ، فإن وقع السؤال عن الفرق بني الفرعني ، أ، والسؤال عنها بني فرعني ، الفروق 

 ٍ ٌ  ،أو قاعدتني حيصل هبام الفرق ،  فبيانه بذكر قاعدة  ومهـا املقصـودتان ، وذكـر الفـرق وسـيلة

ا ، وإن وقع السؤال عن الفرق بني القاعدتني فاملقصود حتقيقهام ، ويكون حتقـيقهام لتحصيله

 ْ َ بالسؤال عن الفرق بينهام أو ـىل َ َّ  من حتقيقهام بغري ذلك ، فـإن ض ُ  م شـاكلها يف القاعـدة إىل مـا ي

ـــ ّ ِ الظ ُ  اهر ْ وي ـــاطن أو َ ضـــادها يف الب َ   ، ألن الضـــدّ ىل ُ ، وبضـــدّ  الضـــدّ  يظهـــر حســـن ـــز  ها تتمي

 ْ ))ياءاألش
  . اهـ)١(

 ً للفـروق حتـى  وبعده جاءت تآليف املتأخرين ، ورسائلهم العلمية اجلامعية األصولية جامعة

 ً ببعض األبواب كام سـبقت اإلشـارة إليـه عنـد  أصبحت دراسة الفروق األصولية متخصصة

 . )٢(والدراسات املتعلقة بالفروق األصولية ، بيان املؤلفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣/  ١الفروق للقرايف  _ )١(

 . ١٥ انظر ص _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦ 

 

 املبحث الثالث 

 علم الفروق األصولية وعناية العلامء به أمهية

 

 ُ ُ  ترتبط ِ  علمِ  أمهية ٌ  الفروق األصولية بأمهية ٌ ،  علم أصول الفقه ، فهو فـرع وممـا عنـه ،  ونـايشء

 ُّ ، وتضمني مام الشافعي رمحه اهللا وغريه م اعتناء العلامء املتقدمني كاإلمهية هذا العلعىل أ يدل

ً  كتبهم أنواعاً    .وإفراد بعض العلامء له بالتصنيف من الفروق ،  متفرقة

ً ولذلك نجد أن العلامء رمحهم اهللا بينوا أن معر ً يعتـرب منقبـة للعـامل  ثرةً ومـأ،  فة الفروق عموما

ّ ذلككام  هبا ْ  ((: بقولهالطويف رمحه اهللا  ماماإل بني َ إن الفر ِ من عُ  ق ِ  مد ِ  الفقه ،  ه من العلـومِ وغري

 ِ ِّ ها الكُ وقواعد ٌ ل ُ إنّ  : ية ، حتى قال قوم ُ  ام الفقه ْ ،  اجلمعِ  معرفة ِ والفر  . اهـ )١( )) ق

ُ واإل َّ  ((: بقوله محه اهللار )٢( ياإلسنو مام َ  إن ِ  املطارحة ِ  باملسـائل ِ  ذوات ْ املُ  املآخـذ ِ تَ ؤ فقـة ، تّ فـة املُ ل

 ِ ْ املُ  واألجوبة ُ ؛  املفرتقة، تلفة خ َ  مما يثـري َ  أفكـار ِ  احلـارضين ِ  يف املسـالك  ، ويبعثهـا عـىل اقتنـاص

ْ أ ِ ب ِ  كار ّ  املدارك َ ، ويمي ِ  ز مواقع ِ الفُ  أقدار َ ،  ضالء َ وم َ  واضع ِ جم ُ  ال ِ الع  . اهـ )٣( )) لامء

 

 

 

 
                                                   

)١( _  َ ُ لً ع َ  م َ اجل ِ ذ  .  ٧١للطويف  ل

وي املرصـي الشـافعي الفقيـه هو اإلمام مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بـن عـيل القـريش األمـوي اإلسـن _ )٢(

األصويل النحوي النظار املتكلم ، ولد بإسنا يف صـعيد مرصـ ، أخـذ العلـم عـن السـبكي والزنكلـوين وغريمهـا ، انتهـت إليـه 

هنايـة السـول يف رشح : رئاسة الشافعية يف عرصه ويل احلسبة ووكالة بيت املال ثم تفرغ لإلشتغال بالعلم ، لـه مؤلفـات منهـا 

الـدرر : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٧٧٢ول ، والتمهيد يف ختـريج الفـروع عـىل األصـول وغريهـا ، تـويف بمرصـ سـنة منهاج األص

 . ٣٥٢/  ١، البدر الطالع للشوكاين  ٢٢٣/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ١٢٧/  ٣الكامنة البن حجر 

عمـر . تـاب إيضـاح الـدالئل للزريـراين حتقيـق د، نقال عن مقدمـة ك ١مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق ص  _ )٣(

 .السبيل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧ 

 
َ  ((:محه اهللا ر )١( مام الزركيشإليقول او ُ م ِ  اجلمعِ  عرفة ـ والفرق ُ ّ ، وعليه ج ِ  ل ـ منـاظرات َّ ِ الس  لف

ْ : تى قال بعضهم ح ْ الفق ٌ ه فر ٌ ومجْ  ق  . اهـ )٢( )) ع

ُ ويقول اإل َّ  ((:قيم رمحه اهللا ابن ال مام َ  إن ِ  أرباب ْ  البصائر ْ أ هم ُ ص ِ  حاب ُ  الفرقان اس النّـ ، فأعظم

َ فُ  ً بني ِ  رقانا ُ  املتشاهبات ُ ، والتّ  اس بصريةً النّ أعظم ِ  شابه يقع ِ ،  يف األقوال ِ ،  واألعامل ، واألحوال

 ِ ِ ،  واألموال  . اهـ )٣( )) هالعلم من املتشاهبات يف ذلك كل، وإنام أتى أكثر أهل  والرجال

ّ لنا من هذا أن علم الفروق بني املتشاهبات من األمهية بمكان ، لذا اعتنـى بـه العلـامء ،  فيتبني

ّنوا مكانة العامل به   . وبي

 :ا ييل مموتظهر أمهية علم الفروق األصولية 

 ً مبحث الفروق األصولية من أهم املباحث التي اعتنى هبـا علـامء األصـول ، حيـث  إن :أوال

ــه  ً مــن أرسار الرشــيعة أظهــروا ب ــريا ً مــن اإلشــكاالت ، كث ــريا ــه كث ــوا ب ، ومقاصــدها ، وأزال

ِ يفاألثر  أطيب واألخطاء مما كان له ّ التَّ   ضبط واألحكـام ، ، واملسـائل ، والقواعـد ، رات صـو

ُ  (( :روق األصـولية ويف ذلك يقول اإلمام القرايف رمحه اهللا عند بيانه لـبعض الفـ  وهـذا الفـرق

ُ عَ  أيضاً  ـا ظـيم َ ِ دْ لق َ  ر ُ لَ ، ج ـاخلَ  يـل َ ِ ط ْ ، بتَ  ر ِ ح ـق ِ ـنْه تَ يق َ ِ ف ُ ر ُ  ج ٌ عَ أ ِ مـور ـظ ِ ٌ م َ يمـة ـ ن ْ ِ كَ اإلش ُّ  االت ـرد ، وتُ

 ْ ٌ كَ إش ِ عَ  االت َ ظ ً يف ب ٌ أيضا ِ يمة  .اهـ  )٤( )) روعِ الفُ  عض

                                                   
هو اإلمام بدر الدين أبو عبداهللا حممد بن هبادربن عبـداهللا املرصـي الرزركيشـ ، الفقيـه الشـافعي األصـويل املحـدث ،  _ )١(

وصار يشار إليه  هـ ، اشتغل بالعلم فأخذ عن اإلسنوي والبلقيني وابن كثري وغريهم ، تبحر يف العلوم ٧٤٥ولد بمرص سنة 

البحـر املحـيط يف أصـول الفقـه ، واملنثـور يف القواعـد ، وإعـالم : بالبنان يف الفقه واألدب واحلديث ، له مؤلفات كثرية منهـا 

الـدرر الكامنـة : انظـر ترمجتـه يف . هــ ودفـن بالقـاهرة بالقرافـة الصـغرى  ٧٩٤الساجد بأحكام املساجد وغريها ، تـويف سـنة 

 .  ٣٣٥/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ١٣٤/  ١٢، النجوم الزاهرة البن تغري بردي  ١٣٣/  ٥البن حجر 

 . ٦٩/  ١املنثور يف القواعد للزركيش  _ )٢(

 . ٣٥٨الروح البن القيم  _ )٣(

 . ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _)٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨ 

 
 ً ٌ : ثانيا ِ ،  لفهـمِ  الفروق األصولية مقويـة ّ  احلـدود األصـولية وضـبط َ  مـن حيـث إن يف  األصـل

 َ ً جامع احلدود أن تكون ً ،  ة وبـني ، ، ولكن احتـيج إىل معرفـة الفـروق بـني هـذه احلـدود  مانعة

 ُ ُ  غريها ألنه قد يقع  .ولو أحاط اإلنسان باحلدود ، يف أفراد احلقائق املحدودات  اللبس

ْ قـال النَّ ((:مـام القـرايف رمحـه اهللا ويف هذا يقـول اإل ـق َ ُ :  )١( واينش ، للحقيقـة  احلـدّ  كـان تقـديم

َ هذه الفروق ، ولكن ملا عَ  واملجاز كافيني عن  يون أن االنسان قـد حيـيط باحلـدود ،األصول لم

 ُ ُ  ومع ذلك فقد تلتبس ّ  عليه أفراد ُ  احلـدّ  احلقائق املحدودات ، فـإن ٍ  فيـدُ إنـام ي  املاهيـة عـىل وجـه

 ٍّ ُ كيل ُ  ، ومع ذلك فقد يقع ً مسـتعمالً يف شـيئني وال  يف املفـردات ، فيجـدُ  اللـبس االنسـان لفظـا

ٌ قيدري أهو ح ٌ  فيهام ، يقة ِ يف أحدمه أو جماز ِ  ا لكثرة ُ  العـوارض ـ جـومِ ، وه َّ ْ الل وكـذلك يف  س ،ب

 ْ  .هيات يعلم حد اإلباحة الفق

ِ : وإذا قلت له  ظاهرة إباحة الصالة هبـا ، وأكلهـا إن أمكـن يسـتبعد ذلـك ،  معنى كون العني

 َ ُ  وكــذلك يعلــم حــد التحــريم ، وجيهــل أن النجاســة يف الصــالة ،  إىل حتــريم املالبســة ترجــع

 ً ض لـذكر هـذه الفـروق ؛ تقويـة ّ للبصـرية ،  واألغذية فلام كان اللبس يعـرض بعـد احلـد تعـر

ِ ودف ً للشكوك يف موارد  . اهـ )٢( )) االستعامل عا

ً يشـري اإلوإ َّ : فـإن قلـت ((:بقولـه  رمحـه اهللا مـام الطـويفىل هـذا أيضـا احلقيقـة  قـد ذكـرتم حـد

ومنعـه يفيـد ، يراد للتعريف، ومع مجعـه  ، واحلدّ  مانعاً  جامعاً وأن يكون  ال بدّ  واملجاز، واحلدّ 

 ْ واملجـاز يفـي بتعريـف ، الـذي ذكرمتـوه للحقيقـة  كـان احلـدّ  تعريف جزئيات املحـدود، فـإن

ــة بيــنهام ٍ  جزئياهتــا، فــام احلاجــة إىل هــذه العالمــات الفارق ــذلك، فلــيس بحــد  ؟ وإن مل يــف ب

 ٍ  ؟صحيح

 ْ ٌّ واجلواب أن تعريف احلدود إمج ٌّ ،  ايل ّ ٌّ ، ، وتعريف العالمات وكيل جزئـي،  واخلـواص تفصـييل

 ِّ كفائدة ذكـر تفصـيله بعـد إمجالـه، وجزئياتـه بعـد ؛ ه ففائدة ذكر عالمات اليشء بعد ذكر حد

ِّ كُ   . ياتهل
                                                   

 .مل أعثر عىل ترمجته  _ )١(

 . ٩٧٤/  ٢نفائس األصول للقرايف  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩ 

 
ِّ : ومثال ذلك ٌ : اإلنسان أن قولنا يف حد ٍ  حيوان ٍ  ناطق يفيدنا معرفـة حقيقتـه عـىل جهـة  قانونيـة

ٍ لّ كُ  ّ ، من عالمة اإلنسان : بعد ذلك ، فإذا قلناية ُ وخواص َّ ه أنه م ٌ  اكنتصب القامـة، ضـح  ، قابـل

ٌ :  واإليضـاح مـا مل يفـده قولنـا، ونحوه، أفادنـا ذلـك مـن البيـان ، لتعليم العلوم   إنـه حيـوان

 ٌ ))ناطق
 . اهـ)١(

 ً ُ : ثالثا الل لع الناظر من خالفروق يف الفروع ، وهبذا العلم يطّ  الفروق يف القواعد هي أساس

 ْ ِ إد ّ  راكه للفروق يف القواعد عىل أرسار   .ف بذلك عىل مآخذها الفروق يف الفروع ، ويتعر

ُ وهلذا قال اإل وضـع كتـب الفـروق بـني الفـروع ، : وعوائـد الفضـالء  ((:القرايف رمحه اهللا  مام

َّ ، وهذا يف الفروق بني القواعد  ك الكتب رشف األصـول ف عىل تلوتلخيصها ، فله من الرش

 . اهـ )٢( )) الفروععىل 

 ً ـ، إن معرفة الفروق : رابعا ّ ُ وحتريرها يف سائر العلـوم ، ويف القضـايا الرشـعية خاص  ة تـورث

 َ ــصــاحب ِ ّ ها التأكــد مــن ص ِ ح ــ ة ْ خــريج للقضــايا عــىل مــا يناســبها مــن تنباط ، وســالمة التَّ االس

ً بـال، األصول  ً واملسائل ، وهلذا اشرتط بعض العلامء للمجتهـد أن يكـون بصـريا فروق عارفـا

َ هبا ح َّ تى ال ي ُ فَ  زل َ ، ه هم ِ وي ُ  ((:رمحـه اهللا  )٤( مـام الـربزيلهذا يقـول اإل ويف ، )٣( لض  وقـد يطـرأ

 ّ ً رتبة االجتهـاد ، فينظـر املسـائل بعضـها بـبعض  أنه بلغَ  عىل من يظن ج ، ولـيس بصـريا ّ ـر ُ وخي

))بالفروق
 . اهـ)٥(

                                                   
 . ٥٢١/  ١ترص الروضة رشح خم _ )١(

، الفـروق للقــرايف يف مباحــث الكتــاب  ١٣٢، الفــروق الفقهيـة للــدكتور يعقــوب الباحســني  ٤/  ١الفـروق للقــرايف  _ )٢(

 . ٥٣والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد 

 . ١٣٢الفروق الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني  _ )٣(

ْ  نسبة،  الربزيل البلوي سامعيلإ بن مدحم بن محدأ بن القاسمهو اإلمام  _ )٤( َ  يف بتـونس املالكيـة أئمة من القريوان من زلةلرب

ُ  ، عرصه َ و لـه مؤلفـات  تـونس يف ىالفتـو إليـه وانتهـت ، عامـاً  أربعـني نحو والزمه عرفة ابن عن أخذ،  االسالم بشيخ صف

الضـوء : انظـر ترمجتـه يف  . الفقـه يف كبـري ديـوان هولـ،  واحلكـام للمفتـني القضـايا مـن نـزل اإلحكـام ممـا مسائل جامع: منها 

 .  ٢٤٥ الزكية ملخلوف النور شجرة،  ٦/٦ األعالم للزركيل ، ٣٠٠/  ٥ الالمع للسخاوي

 . ٣٣، ونقلت كالمه عن مقدمة الفروق الفقهية للدمشقي  ومل أعثر عليه مطبوعاً  النوازل للربزيل _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠ 

 
 ً ــا ــ: خامس ُّ ، العرتاضــات الــواردة عــىل األدلــة وا، به علــم الفــروق األصــولية يــدفع الش

 ُ : نتيجـة عـدم التفريـق بـني صـورتني  واالستدالالت ، فإن االعـرتاض عـىل الـدليل قـد يـرد

 ِ ِ ، االعرتاض  صورة ّ  وصورة      :رمحـه اهللا  )١( مـام ابـن عقيـلة املعرتض عليهـا ، يقـول اإلاحلج

))  ُّ ُ وما قرع الناس يف دفع الش ّ بهة عن احل  . اهـ )٢( ))ق ة إال بإظهار الفرج

 ً ُ : سادسا ِ بعد املتعلّ علم الفروق األصولية ي ـ م عن اخللط ّ اهر ، بني مسائل ربام تشـاهبت يف الظ

 ِ ٍ  مع وجود ٍ  فرق ّ بينها قد ال يتّ  دقيق ٍ ضح إال بعد طول تأم ِ ،  ل ٍ قّ ود  . )٣( ة نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
هــ ، نشـأ يف  ٤٣٢قيل بن حممد الظفري البغدادي ، الفقيه األصـويل احلنـبيل ، ولـد سـنة هو اإلمام أبو الوفاء عيل بن ع _ )١(

ً قـط ، أخـذ عـن أيب إسـحاق : وأدب ، كان مـن أفاضـل العلـامء مفـرط الـذكاء قـال عـن نفسـه ، بيت علم  ابـا ّ مـا خالطـت لع

 ّ . هــ  ٥١٣أصـول الفقـه وغريهـا تـويف سـنة  جملدة ، الواضح يف ٨٠٠الفنون يف : له مؤلفات كثرية منها ، وغريه ، ريازي الش

/  ٤، األعالم للزركيل  ١٤٢/  ١، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  ١٨٤/  ١٢البداية والنهاية البن كثري : انظر ترمجته يف 

٣١٣ . 

 . ٣١٠/  ٢الواضح البن عقيل  _)٢(

 .  ١٣٣الفروق الفقهية للباحسني  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١ 

 

 الفصل الثاين

 التعريف باإلمام الطويف ورشحه ملخترص الروضة

 

 : ا الفصل عىل ثالثة مباحثيشتمل هذ

 .التعريف باإلمام الطويف : املبحث األول 

 .شخصيته العلمية : املبحث الثاين 

 .التعريف برشحه ملخترص الروضة : املبحث الثالث 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢ 

 

 املبحث األول 

  التعريف باإلمام الطويف

 

 :عىل مخسة مطالب  يشتمل هذا املبحث

 .ه تاسمه ونسب: ب األول املطل

 .مولده ونشأته وطلبه للعلم : املطلب الثاين 

 وفاته: املطلب الثالث 

 .ثناء العلامء عليه : املطلب الرابع 

 .عقيدته : املطلب اخلامس 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣ 

 

 املطلب األول 

  اسمه ونسبته

  :اسمه 

 ُ ُ  هو اإلمام ُ لَ س ْ بن عَ  يامن ِ ب ـ د َ ِّ الق ـعَ  بـن وي ْ ِ ب ـ د َ ِ الك ـ يمِ ر َ ِ بـن س ـع َ ِّ فَ يد بـن الص ِ  ي ِ  املعـروف أيب  بـابن

 َ َّ الع ِ ب ُّ  اس ِّ الط ِ ْ  ويف َ ِ الرص َ ِّ رص َ  ي ِ دَ غْ الب ِّ اد َ  ي َ نْاحل ِّ ب ِ ُ  يل ُ األ ِّ ص ِ ْ النَ ويل ِّ ح  .ن نِّفَ املتَ  وي

ْ امللقب بنَ ِّ  مِ ج ِ الد ِ نَكْ ، واملُ  ين َّ ى بأيب ِ  الر  . يعِ ب

ّ اإلمام الطويف رمحه اهللا يف ك َ  مِ لَ تابه عَ وقد نص َ اجل ِ ذ ِ  ل َ  مِ لْ يف ع إىل  هبذه النسـبة ل عىل اسمهدَ اجل

رمحـه اهللا  )٣(، وزاد احلافظ ابن حجـر  )٢(، واتفق عىل ذلك مجيع من ترمجوا له  )١(جده سعيد 

ً له : ففي بعض النسخ  )٤(نسبة الصفي   . )٥(الصفي كلقب جلده سعيد ، وليس والدا

 :ه تنسب

نسب إىل طُ  ُ ْ ي ـ: ، فيقـال لـه  - وإسكان الواو الطاء املهملةبضم  –ف و ُّ ـالط ُ وف قريـة ويف ، وط

ـ ْ َ ْ ، وقد يقال الرص َ رص ْ َ َ من أعامل رص ْ  مدينـة ي نسـبة إىلرص َ َ رص ُ  ، ورص رص ْ َ مـن  انموضـع رص

ـ، نواحي بغداد  ِّ يب اجلنـويب ، والناحيـة الناحيـة العليـا مـن قـرى هنـر امللـك عـىل جانـب الس

                                                   
 . ٢٤٤علم اجلذل للطويف  _ )١(

/  ٢، الدرر الكامنة البن حجـر  ٣٦٦/  ٢، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  ١١/  ٣أعيان العرص للصفدي : انظر  _ )٢(

، الفـتح املبـني  ٣٢٨/  ٥، كشف الظنون حلاجي خليفة  ٥/  ٥، املنهج األمحد للعليمي  ٢٦٢، بغية الوعاة للسيوطي  ١٥٤

 . ١٢٠/  ١للمراغي 

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد الكناين العسقالين املرصـي الشـافعي الشـهري بـابن  هو اإلمام شهاب الدين _ )٣(

هـ ، اعتنى بعلم احلديث رواية ودراية وسمع من شيوخ كثـر مجعهـم يف كتابـه املجمـع املؤسـس بلغـوا  ٧٧٣حجر ، ولد سنة 

ً بالسامع واإلجازة اخلاصة، فمنهم  ين عبدالرحيم العراقي ، وابن امللقـن ، لـه مصـنفات زين الد: نحو أربعامئة ومخسني شيخا

هــ ،  ٨٥٢فتح الباري يف رشح صحيح البخاري ، هتـذيب التهـذيب ، وبلـوغ املـرام وغريهـا تـويف رمحـه اهللا سـنة : عدة منها 

   . ٢٧٠/  ٧، شذرات الذهب البن العامد  ٥٥٢، طبقات احلفاظ للسيوطي  ١٠٤/  ١الدرر للسخاوي : انظر ترمجته يف 

 . ٢٤٩/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٤(

 . ١حاشية رقم  ٢٤٩/   ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤ 

 
ُ ىلالسف ِ ليدة عىل جانبه ال ب وهي منطقتان معروفـة يف  ، احلاج من الفرات شاميل ، وهي يف طريق

 . )١( وتبعد عن بغداد ثالثة فراسخ ،  ذلك الوقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

، املسـالك واملاملـك لإلصــطخري         ٨٣٨/  ٢، مراصــد االطـالع البـن عبــداحلق  ٤٠١/  ٣معجـم البلـدان ليـاقوت  _ )١(

٣٣/  ١  . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥ 

 

 املطلب الثاين 

 مولده ونشأته وطلبه للعلم 

 : مولده 

رمحهـام  )٢(، وابن العـامد  )١(كام ذكر احلافظ عبدالرمحن بن رجب  وفولد رمحه اهللا يف قرية طُ 

 .   )٣(اهللا يف ترمجته 

ــن حجــر العســقالين ــه ولــد ســنة واختلــف يف ســنة مولــده فــذهب احلــافظ اب  رمحــه اهللا إىل أن

 . )٤(هـ٦٥٧

 ُ ُ  )٥(ابن العامد ، والعليمي وتبعه  ابن رجب ، وذهب احلافظ ـرمحهم اهللا إىل أنه و ْ  عٍ لـد سـنة بض

  ، وسبعني وستامئة

                                                   
ـالمي الدمشـقي ، هو اإلمام زين الدين أبو الفرج عبدالرمحن  _ )١( َّ بن أمحد بن رجب بن احلسن بـن مسـعود البغـدادي الس

هـ ببغداد ، ونشا نشأة علمية فأبوه عامل مقرئ مشهور ، صـحب والـده يف رحالتـه يف طلـب العلـم فسـمع  يف  ٧٣٦ولد سنة 

بعد وفـاة ابـن قـايض اجلبـل ، زمن متقدم عىل الزريراين ، وتصدى للتعليم قبل وفاة أبيه وويل حلقة احلنابلة باجلامع األموي 

: انظـر ترمجتـه يف . فـتح البـاري يف رشح البخـاري ، وجـامع العلـوم واحلكـم : هـ ، له مؤلفات عدة منها  ٧٩٥تويف رمحه اهللا 

 .  ١٦٨/  ٥، املنهج األمحد للعليمي  ٤٦٠/  ١، إنباء الغمر البن حجر  ٤٢٨/  ٢الدرر الكامنة البن حجر 

هــ  ١٠٣٢ي احلنـبيل ، املـؤرخ الفقيـه ، ولـد سـنة ربلفالح عبد احلي بن أمحد بـن حممـد بـن العـامد العكـهو اإلمام أبو ا _ )٢(

ً سنة  شذرات الـذهب يف أخبـار مـن : هـ ، له مصنفات منها  ١٠٨٩بدمشق ، وأقام يف القاهرة مدة طويلة ومات بمكة حاجا

، األعــالم  ١٠٧/  ٥معجـم املـؤلفني لعمـر كحالـة : يف  انظـر ترمجتـه. ذهـب ، ورشح مـتن املنتهـى يف فقـه احلنابلـة وغريهـا 

 .  ٢٩٠/  ٣للزركيل 

 ،  ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٣(

 . ٢٤٩/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٤(

ـري هو اإلمام جمري الدين أبو اليمن عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن بـن  _ )٥( ُ يوسـف بـن عيسـى العـدوي القـريش العم

هــ بالقـدس ، قـرأ القـرآن عـىل  ٨٦٠العليمي احلنبيل ينتهي نسبه إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنـه ، ولـد سـنة 

شيخه الغزي وهو يف العارشة من عمره ، وأجازه شيخه الكامل بن أيب رشيف قطعة مـن املقنـع ، ويل قضـاء الرملـة والقـدس 

هـ ، له مصـنفات كثـرة  ٩٢٨اخلليل ونابلس ، ثم حج إىل بيت اهللا احلرام وبعد عزله لزم العبادة والتدريس إىل أن تويف سنة و

كشـف الظنـون : املنهج األمحد يف تراجم أصحاب أمحد ، واألنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليـل ، انظـر ترمجتـه يف : منها 

 ،  ١٧٧/  ٥، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ٢١٢لة البن محيد ، السحب الواب ١٧٧/  ١حلاجي خليفة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦ 

 
 ِ ِ قدْ  من غري حتديد ْ ر الب  . )١(ع ض

ــح بعــض ّ ــاحثني قــول احلــافظ ابــن، و املــؤرخني وقــد رج ــد ســنة  الب ل ُ حجــر رمحــه اهللا أنــه و

ً غري حمتمـل  )٣(، ومنهم الدكتور محزة الفعر  )٢(هـ٦٥٧ ، واستند إىل أن هذا القول جاء رصحيا

ح بسنة معينة للوالدة حيـث إنـه قـال  ّ : بخالف قول احلافظ ابن رجب رمحه اهللا الذي مل يرص

ٌ ،  وستامئة ، والبضـع حمتمـل بضع وسبعني ح قـول  ولـيس فيـه جـزم ّ بسـنة معينـة ، فهـذا يـرج

ٌ عـىل اجلـزم والتعيـني؛ احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  ً بـأن  ألن مـا ذكـره مبنـي ـد هـذا أيضـا ّ ، وأك

وبحثـه لفنـون العلـم مـع ، واملحـرر يف الفقـه ، واللمـع ، مام الطويف حفظ خمترص اخلرقي اإل

ُشعر بتقدم والدته عام ذكرهعلامء بغداد كل هذا   . رمحه اهللا ابن رجب احلافظ ي

ف الـرقم فيـه مـن  ّ وذهب بعض الباحثني إىل أن ما ذكره احلـافظ ابـن حجـر رمحـه اهللا قـد حتـر

ره بقولـه  )٤(هـ وهذا القول للدكتور مصطفى زيد  ٦٥٧هـ إىل  ٦٧٥ ّ والـذي يبـدو يل  ((:، وبر

ف ال ٦٧٥أن الطويف ولد يف عام  ّ ر ُ هـ يف كتب احلافظ ابن حجـر ، وذلـك  ٦٥٧رقم إىل هـ فح

ومن بينها كتابه اإلكسري يف قواعد التفسـري ، ، أن املؤلفات التي بدأ هبا الطويف حياته العلمية 

فه قبل أن ينتهي القرن السابع يبدو فيها طابع الشباب الذي كان الطويف جيتاز مرحلتـه  ّ وقد أل

ره يشء ، وكـان معظـم مـا فيهـا حينذاك إذ مل يكن فيها من دالئل ثور ّ ة الطـويف الفكريـة وحتـر

ً ملا سبقه مع يشء من التنظيم   . اهـ )٥( ))تكرارا

                                                   
 .  ٣٩/  ٦شذرات الذهب البن العامد .  ٥/  ٥، املنهج األمحد للعليمي  ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )١(

م التفســري ، واإلكســري يف علــ ١٢٧/  ٣، واألعــالم للــزركيل  ٢٦٦/  ٤معجــم املــؤلفني لعمــر رضــا كحالــة : انظــر  _ )٢(

 .  ٤٩-٤٨/  ١، واإلنتصارات اإلهلية للطويف حتقيق سامل القرين  ٨للطويف حتقيق عبدالقادر حسني 

، ووافقـه الـدكتور سـامل القـرين يف مقدمـة حتقيـق  ٤١/  ١انظر مقدمة حتقيق كتاب سواد الناظر لعالء الـدين الكنـاين  _ )٣(

 . ٥١/  ١كتاب اإلنتصارات اإلهلية للطويف 

 .أستاذ الرشيعة اإلسالمية ، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة  _ )٤(

ــراهيم آل ، وت ٦٩ - ٦٨مصــطفى زيــد . املصــلحة يف الترشــيع اإلســالمي ونجــم الــدين الطــويف د _ )٥( ابعــه عــىل ذلــك إب

حممـد . حتقيـق دانظر مقدمة حتقيق كتاب الصعقة الغضبية لالمام الطويف ) ، وعيل البواب ومصطفى عليان وغريهم ابراهيم

 . ٧٠الفاضل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧ 

 
م الدكتور حممد بن خالد الفاضل هذا القول بدليلني حيث يقول  ّ وقد كدت أميـل  ((:وقد دع

ال هــ لــو ٦٥٧وهـو عـام  يف نسـخة الـدرر الكامنـة املطبوعــة ،إىل الـرأي الثـاين وهـو الــوارد 

 ّ وهـو رأي ابـن ، حـان الـرأي األول عثوري عىل دليلني قويني عنـد اثنـني مـن معارصيـه يرج

ّ : رجب ، أوهلام  ، وذيـل تـاريخ االسـالم  ٨٨ذيـل العـرب ص : يف كتابيه  الذهبي ، حيث نص

ُ  ٧١٦عىل أن الطويف مات كهالً يف بلد اخلليل سنة ) أ /  ٤٠( ورقة  عنـد أهـل  هــ ، والكهـل

ين ابـن دعـز الـ: ناهز األربعني ، وقيل فوق الثالثني ودون اخلمسني ، وثـانيهام اللغة هو من 

ّ يف كتابه : مجاعة  عىل أن الطويف مات ) أ /  ١٢٨ ورقة( التعليقة يف أخبار الشعراء : فقد نص

هـل اللغـة ن نيف وأربعني سنة ، والنيف عند أهـ ع ٧١٦يف مدينة اخلليل يف شهر رجب سنة 

ً بحيـث يصـبح  ٦٧٥ن الطـويف ولـد يف سـنة لثالثة ، ومعنى ذلـك أالواحد إىل امن  هــ تقريبـا

ً ، ألن وفاته متفـق عليهـا كـام سـيأيت وربـام  عمره إحدى وأربعني أو اثنتني وأربعني سنة تقريبا

هــ بتحريـك  ٦٥٧هــ فصـحفت يف النسـخ أو الطباعـة إىل  ٦٧٥كان ما عنـد ابـن حجـر هـو 

ً ال معارض له السبعة مكان اخلمسة ، وحينئذ ينس ً واحدا  .اهـ)١( ))جم الرأيان ويصبحان رأيا

ً مـن اإلمـام الـذهبي واإلمـام ابـن  وما ذهب إليه الدكتور حممد الفاضل استنتاج ، وليس نصا

ح التاريخ املنصوص عليه عىل غريه ، ومن هنا مجاعة رمحهام اهللا ، َّ الذي يظهـر  واألوىل أن يرج

حلافظ ابن حجـر رمحـه من التحريف إىل التاريخ الذي ذكره ان ما نُسب أ -والعلم عند اهللا  –

هــ حتـى  ٦٧٥ح بدليل أنه ال يوجـد مـن يـنص عـىل أن الطـويف ولـد يف عـام اهللا ليس بصحي

 ّ ، ف عنه ، وإنام املذكور عند احلافظ ابن رجـب هـو البضـع والسـبعون يمكن التسليم بأنه حمر

ً يمكـن االسـتناد عليـه يف إثبـات ال وعليـه فإنـه يقـوى القـول بـأن  ،تحريـف وليس هذا نصـا

ّ عليه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  ٦٥٧والدته كانت يف عام   .هـ كام نص

 

 

                                                   
 .  ٧١مقدمة حتقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطويف  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨ 

 

 :نشأته 

ْ مل تُ  ِ  رش أرستـه بيشـء يمكـن أن نعـرف مـن  املصادر التي اعتنت برتمجة اإلمام الطويف إىل حال

أو مل يكـن ، بـالعلم  خالله وضعه االجتامعي يف نشأته األوىل ، وهـل كـان مـن أرسة معروفـة

 ٍ  . من دور والديه يف نشأته كذلك ، كام مل تفدنا املصادر عن يشء

قــل إىل إىل أن أرستـه كانــت تسـكن قريـة طـوف حتـى انت ويشـري بعـض البـاحثني املعـارصين

، وكانـت معـه  )١( وقـوص، ثـم إىل مرصـ ، ثم انتقلت معه إىل دمشـق ، فانتقلت معه ، بغداد

رمحـه  ، وقد استنتج هذا من قول احلافظ ابن حجـر )٢( س يف آخر حياتهعندما نزل ببيت املقد

 .اهـ  )٤( ))وعاش أبوه بعده سنوات  )٣( وكان موته ببلد اخلليل (( : اهللا

 ّ ِ  وعند النظر يف هذه العبارة ال نجـد فيهـا مـا يـدل األرسة مـن حيـث االنتقـال معـه  عـىل حـال

ّت عليه أن االما ّ وعدمه ، حيث إن غاية ما دل أبـاه  م الطويف رمحه اهللا تويف يف بلد اخلليل ، وأن

 .عاش بعده بسنوات 

 

 

 

 

 

                                                   
 مسـرية أسوان وبني وبينهاه ، من الرشقي اجلانب من النيل ساحل عىل وهي،  أعظم مدائن الصعيد بمرص من :قوص  _ )١(

 منهـا الواحدة الدار خيدم للسكر ومعارص اماتومح أسواق وفيها ، لألوائل عظيمة آثار وفيها،  كبرية مدينة وهي أيام، ثالثة

 .  ٢٩٦/  ١، املواعظ واالعتبار للمقريزي  ٤١٣/  ٤معجم البلدان لياقوت : انظر .  رجل مائة

 .  ٥٢/  ١مقدمة حتقيق كتاب االنتصارات االسالمية للدكتور سامل القرين  _ )٢(

 اخلليـل قـرب فيـه يـوم مسـرية بيـنهام املقـدس البيـت بقـرب قوسـو وعـامرة حصن فيها وبلدة موضع اسم: بلد اخلليل  _ )٣(

 . ٣٨٧/  ٢معجم البلدان لياقوت : انظر.  األرض حتت مغارة يف السالم عليه إبراهيم

 . ٢٥١/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩ 

 

 :طلبه للعلم 

يستفاد مما ذكره احلافظ ابن رجب رمحه اهللا يف ترمجة اإلمام الطويف أن اإلمام الطويف بدأ طلبـه 

 ُ ـ، لد فيها للعلم يف قريته التي و ُ َ وهي ط  ، يف الفقـه )١(فيهـا خمترصـ اخلرقـي  وف حيـث حفـظ

 ُّ ِ والل  . )٣(يف النحو  )٢(ي نّمع البن ج

 ُّ ْ أما عن رحالته يف طلبه للعلم فقد بدأ بالرتد َ َ د عىل رص  فقرأ الفقه فيها عـىل الشـيخ رشف رص

هــ فحفـظ  ٦٩١ثـم دخـل بغـداد سـنة  )٤( الدين عيل بن حممـد الرصـرصي احلنـبيل النحـوي

 . )٥( ريراينثم بحثه عىل يد الشيخ تقي الدين الز، املحرر يف الفقه 

 

 

 

 

 

                                                   
خلرقـي نسـبة إىل بيـع اخلـرق هو اإلمام أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبداهللا بـن أمحـد اخلرقـي البغـدادي احلنـبيل ، وا _ )١(

ً يف مذهب اإلمام أمحد ، قرأ العلم عىل ، لـه مصـنفات كثـرية ومل صالح وعبداهللا ابني اإلمام أمحـد والثياب ، كان عالمة بارعا

ّ الصــحابة هبـا وأودع كتبــه يف درب ســليامن  ينترشـ منهــا إال املخترصـ يف الفقــه ألنـه خــرج مـن مدينــة الســالم ملـا ظهــر سـب

، تـذكرة  ١٧٢طبقـات الفقهـاء للشـريازي : هــ ، انظـر ترمجتـه يف  ٣٣٤دار والكتـب فيهـا ، تـويف بدمشـق سـنة فاحرتقت الـ

 .   ٣٣٦/  ٢، شذرات الذهب البن العامد  ٨٤٧/  ٣احلفاظ للذهبي 

 بصـح ، األدب علـم ىف البديعـة التصـانيف صـاحب ، ياللغو يالنحو املوصيل جني بن عثامنهو اإلمام أبو الفتح  _ )٢(

ّ  عىل أبا  إىل العلـم هبـا درس و السـالم، دار واسـتوطن،  واستجادها تصانيفه عىل عيل أبو قفوو ، أسفاره ىف تبعه و الفارسى

،  ٢٠/  ٢إنبـاه الـرواة للقفطـي : انظر ترمجتـه يف .  املنصف،  الصناعة رس، و اللمع: هـ ، له مؤلفات منها  ٣٧٢سنة  مات أن

 .  ٢٠٥/ ٤ النجوم الزاهرة البن تغري بردي،  ١١٥ -٨١ /١٢ معجم األدباء لياقوت

 .  ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٣(

  . ٨٦ انظر ص _ )٤(

 . ٨٥انظر ص  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠ 

 

 املطلب الثالث 

 وفاته

 

َّ وفاته كانت يف عام  هـ فإنـه  ٧١٦أكثر املصادر التي ترمجت لإلمام الطويف رمحه اهللا ذكرت أن

طلـق  )١(ملا وقعت احلادثة بينه ، وبني قايض احلنابلة احلارثي  ُ فه عن جهاته ثـم أ َ جنه ، ورص َ س

 َّ ج َ ّ ، ونزل هـ ٧١٥هـ ، وجاور سنة  ٧١٤نة س فسافر إىل قوص فأقام هبا مدة ، ثم ح ، ثم حج

 .إىل الشام فامت يف شهر رجب ببلد اخلليل عليه السالم 

 . )٣(هـ  ٧١٠إىل أنه تويف سنة  )٢(وذهب اإلمام السيوطي ، وحاجي خليفة 

جحان وفاته سنة  ُ  :هـ ، وذلك ملا ييل  ٧١٦والذي يظهر ر

 ً ، واملؤرخني الذين ترمجوا لإلمـام الطـويف كاإلمـام أن هذا القول هو قول كبار احلفاظ : أوال

مـام ، واإل )٧(، واحلافظ ابن حجـر  )٦(، واحلافظ ابن رجب  )٥(، واحلافظ الذهبي  )٤(الربزايل 

 ،  )٨(مام املقريزي واإل

                                                   
 . ٧٢انظر ص  _ )١(

هو مصطفى بن عبداهللا كاتب جلبي ، املعروف بحـاجي خليفـة ، مـؤرخ بحاثـة تركـي األصـل ، ولـد بالقسـطنطينية ،  _ )٢(

عامالً كتابية يف اجليش العثامين ، وانقطع يف السنوات األخرية من حياته إىل تدريس العلوم عىل طريقة الشـيوخ يف ذلـك توىل أ

كشف الظنون حلـاجي خليفـة عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، وهـو مـن أنفـع وأمجـع مـا كتـب يف : العهد ، له مصنفات منها 

، معجــم املطبوعــات  ٢٣٧/  ٧األعــالم للــزركيل : ر ، انظــر ترمجتــه يف موضــوعه بالعربيــة ، وحتفــة الكبــار يف أســفار البحــا

 .  ٧٣٢لرسكيس 

 . ١٦١٥/  ٢، كشف الظنون حلاجي خليفة  ٢٦٢بغية الوعاة للسيوطي  _ )٣(

 . ٧٩نقالً عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدكتور حممد الفاضل  ٢٤٨/  ٢املقتفى للربزايل  _ )٤(

 . ٨٦/  ٦هبي من ذيول العرب للذ _ )٥(

 . ٤١٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٦(

 .  ٢٥٢/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٧(

 القـادر عبـد بـن عـيل بـن أمحـداإلمام تقـي الـدين أبـو العبـاس : ، واملقريزي هو  ٤٠٧/  ١السلوك ملعرفة دول امللوك  _ )٨(

 فيهـا وويل ،هــ  ٧٦٦سـنة  القـاهرةب ولـد بعلبك، من أصله ،املرصية ارالدي مؤرخ،  املعروف بابن املقريزي العبيدي احلسيني



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١ 

 
 . )٢(، وابن العامد  )١(والعليمي 

 ً ّ اإلمـام هـ مردو ٧١٠أن ما ذهب إليه السيوطي ، وغريه من أن وفاته كانت سنة : ثانيا ٌ بـأن د

ً بعد هذا التاريخ حيث ذكر الطويف رمحه اهللا فراغه من بعض كتبـه بعـد هـذا التـاريخ  كان حيا

، وكتـاب اإلشـارات اإلهليـة  )٣(هـ بأرض الصعيد  ٧١٣ككتاب رشح األربعني فرغ منه سنة 

 .هـ  ٧١٠، مما يؤكد بقاءه بعد سنة  )٤(هـ  ٧١٦فرغ منه سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
انظـر . هــ  ٨٤٥خطط املقريـزي ، السـلوك يف معرفـة دول امللـوك ، تـويف سـنة : ، له مؤلفات منها  مامةواإل واخلطابة احلسبة

 . ١٧٦/  ١م للزركيل ، األعال ٧٩/  ١، البدر الطالع للشوكاين  ٢٥٤/  ٧شذرات الذهب البن العامد : ترمجته يف 

 . ٧/  ٥املنهج األمحد للعليمي  _ )١(

 . ٤٠/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _ )٢(

انظر آخر خمطوطة رشح األربعني بدار القومية بمرص ، نقالً عن مقدمة حتقيق كتاب االنتصـارات االسـالمية للطـويف  _ )٣(

 . ١٥٥/  ١حتقيق الدكتور سامل القرين 

بمكتبـة املخطوطـات بجامعـة االمـام حممـد  ٩٢٣خمطوطة اإلشارات اإلهلية للطويف املصورة عىل فيلم رقـم انظر آخر  _ )٤(

/  ١سعود االسالمية بالرياض ، نقالً عن مقدمة حتقيق كتاب االنتصارات االسالمية للطـويف حتقيـق الـدكتور سـامل القـرين 

١٥٥ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢ 

 

  املطلب الرابع

 ثناء العلامء عليه

 

ِ ، حتـى الـذين  كانته ، ومنزلته يف العلـم َ ّ م ن ترجم لإلمام الطويف رمحه اهللا عىل علو َ ُّ م َ كل اتّفق

ً يف النقول التالية  ُ ذلك جليا موه ، ويظهر َّ َّموا يف عقيدته ، واهت  :تكل

ْ  ((:قال عنه احلافظ ابن رجب رمحه اهللا  ُّ املتفنِّن ُ األصويل ً ريإنه قرأ بنفسه كث ((:وقال ،  ))الفقيه ا

 . )١( ))من الكتب واألجزاء 

كاء  ((:وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  َّ َ الذ ِ شديد َّ احلافظة ))كان قوي
قرأت بخط  ((:، وقال )٢(

ً يف لباسـه ، وأحوالـه : رمحه اهللا  )٣(بخط القطب احللبي  كان فاضالً له معرفة ، وكان مقتصدا

))متقلالً من الـدنيا 
ً  ((:قولـه فيـه  )٥(، ونقـل قـول الكـامل جعفـر األدفـوي )٤( ومل يـزل مالزمـا

الشتغال ، وقراءة احلديث ، واملطالعة ، والتصنيف ، وحضـور الـدرس معنـا إىل حـني سـفره 

                                                   
 . ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _)١(

 . ٢٤٩/  ٢ البن حجر ر الكامنةرالد _)٢(

ولـد بحلـب سـنة  للحديث، حافظ ، احللبي منري بن النور عبد بن الكريم عبدهو اإلمام املحدث قطب الدين أبو عيل  _ )٣(

 ريةالسـ رشح ، مرصـ تـاريخ: مؤلفـات منهـا  لـه،  يقـول ملـا متقنـاً  املعرفـة عزيز الطلبة إىل حمبباً  متواضعاً  كيساً  كان ،هـ  ٦٦٤

، البدايـة والنهايـة البـن كثـري  ٧٥/  ١معجـم املحـدثني للـذهبي : انظـر ترمجتـه يف . هـ  ٧٣٥، تويف سنة  الغني عبد للحافظ

 .  ٣٠٦/  ٩، النجوم الزاهرة البن تغري بردي  ١٧١/ ١٤

 . ٢٤٩/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _)٤(

ُ  جعفر بن تغلب الفضل أبو الدين كاملهو اإلمام  _ )٥( ْ األ  بلـد أدفـو إىل نسـبة واألدفـوي ، ذكيا فقيها كان،  الشافعي ويفُ د

 ابـن مـنهم العرصـ ذلك علامء عن والعلوم املذهب وأخذ والقاهرة بقوص احلديث وسمع،  هـ ٦٨٥ سنة ولد ،مرص بصعيد

انظـر هــ  ٧٤٩ سـنة تـويف،  املسـافر حتفـة يف السـافر والبـدر،  الطالع السعيد يف تاريخ الصـعيد:، له مؤلفات منها  العيد دقيق

، شذرات الذهب البـن العـامد   ٢٠/  ٣، طبقات الشافعية البن قايض شهبة  ٢٦٤/  ١أعيان العرص للصفدي : ترمجته يف 

١٥٣/  ٦ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣ 

 
إىل احلجاز ، وكان كثري املطالعة ، وأظنه طالع أكثر كتـب اخلـزائن بقـوص ، وكانـت قوتـه يف 

 . اهـ )١( ))احلفظ أكثر من الفهم 

 .اهـ  )٢( ))كان كثري املطالعة ، أظنه طالع أكثر كتب قوص  ((: وقال األدفوي رمحه اهللا 

ً ،  ((:رمحه اهللا  )٣(وقال الصفدي  ً أديبـا ً ، شـاعرا ً بفـروع مذهبـه مليـا ً ، عارفـا ً حنبليا كان فقيها

ً بـالنحو  ً ، له مشـاركة يف األصـول ، وهـو منهـا وافـر املحصـول ، قـيام ، واللغـة ، فاضالً لبيبا

والتاريخ ، وغري ذلك ، وله يف كل ذلك مقامات ومبارك ، ومل يـزل كـذلك إىل أن تـويف رمحـه 

 .اهـ  )٤( ))اهللا 

ـحاب ، لـه  ((:رمحه اهللا  )٥(وقال األلويس  َّ ـ عنـه الس ُ يـث الـذي يقرص َ ـاب ، والغ َ ب ُ ُ الع إنه البحر

 .اهـ  )٦( ))له يف بابه نظري  تفسري يسمى بـ اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية ليس

ً  ((:وقال احلافظ الذهبي رمحه اهللا  ً ، قانعـا ً ، سـاكنا ))كـان دينـا
)٧(  ً  عـىل كـان ((: ، وقـال أيضـا

 . اهـ )٨( )) متديناً  عاقالً  العلم كثري بدعته

                                                   
 . ٢٥٢/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _)١(

 . ٢٥٢/  ٢نقالً عن الدرر الكامنة البن حجر  _)٢(

 ابـن عـن أخـذ هــ ، ٦٩٧ سـنة ولـد الصـفدى الـدين بصالح املعروف عبداهللا بن يبكأ بن خليلهو األديب املشهور  _ )٣(

 وأفـرد، الـوايف بالوفيـات  ، لـه مؤلفـات منهـا املروءة مجيل املعارشة حسن وكانغريهم ، و حيان وأبى نباته وابن الناس سيد

 الشـافعية طبقـات: انظـر ترمجتـه يف  .هــ  ٧٦٤ سـنة بدمشق تويفوأعيان العرص  النرص أعوان سامه كتاب يف عرصه أهل منه

 . ٢٣٠/  ١، البدر الطالع للشوكاين  ٨٧ / ٢ الدرر الكامنة البن حجر،  ٩٤ / ٦ البن السبكي

 .  ٣٥٤/  ١أعيان العرص للصفدي  _)٤(

 مـنهــ  ١٢٥٢ولـد سـنة  ، فقيـهال واعظالـ ،األلـويس  اهللا عبـد بـن حممود بن نعامنهو الشيخ خري الدين أبو الربكات  _ )٥(

 عكـفو.  املناصـب وتـرك،  احللة منها ، متعددة بالد يف القضاء وويل.  ببغداد ونشأ ولد.  العراق يف اآللوسية االرسة أعالم

. نظمـه مـن أمـتن وإنشـاؤه إنشـائه، مـن أبلـغ وعلمـه علمه، من أكرب عقله كان ، ببغداد تويف أن إىل والتصنيف التدريس عىل

، وتـويف سـنة  األمحـدين حماكمـة يف العينـني جـالء " لـه مؤلفـات منهـا. اخللق سمح املفاكهة، حلو زاهدا، وفيا، جوادا وكان

 .  ٧/  ١ لرسكيس املطبوعات معجم،  ٤٨/  ٨األعالم للزركيل : انظر ترمجته يف . هـ  ١٣١٧

 . ٤٩جالء العينني لأللويس  _)٦(

 . ٢٤٩/  ٢الدرر الكامنة : ذيل تاريخ االسالم للذهبي ، نقله عنه احلافظ ابن حجر يف  _)٧(

 . ٦٤، وسيأيت الكالم عىل عقيدته يف املطلب اخلامس ص  ٨٨ذيل العرب للذهبي   _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤ 

 
ويف شـهر رجـب تـويف الشـيخ االمـام العـامل الفاضـل نجـم  ((:وقال شيخه الربزايل رمحـه اهللا 

 . اهـ )١( )).. ليامن الدين س

ْمي  ي َ ل ُ ))الفقيه األصويل املتفنن  ((: وقال الع
)٢( ً أقول وباهللا أعتمد وعليه أعتمد  ((: ، وقال أيضا

ً سامه اإلشارات اإلهلية واملباحث األصولية يف االعتقادات ، رتَّبـه : أعتمد  ً بديعا إن له تصنيفا

ذلك املعنى ، وهو من آخـر مصـنفاته من اآليات من  –جل منزله  –عىل ما يف السور القرآنية 

 .اهـ  )٣( ))، وهو كتاب عديم النظري ، واملثيل ، وليس أحد من العلامء حذا حذوه يف مصنف 

. 

 .اهـ  )٤( ))األصويل املتفنن  ((:وقال ابن العامد رمحه اهللا 

ً  ((:رمحه اهللا  )٥(وقال اليافعي   .ـ اه )٦( ))كان عىل بدعته كثري العلم عاقالً متدينا

 

 

 

 

                                                   
 . ٧٩، نقالً عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدكتور حممد الفاضل  ٢٤٧/  ٢املقتفى للربزايل  _)١(

 . ٥/  ٥املنهج األمحد للعليمي  _)٢(

 . ٤٦٤/  ٢الدر املنضد للعليمي  _)٣(

 . ٣٩/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _)٤(

سـنة  ولد،  املكي اليمني الشافعي اليافعي سليامن بن عيل بن أسعد بن اهللا عبدهو الشيخ عفيف الدين أبو السعادات  _ )٥(

َ  املعـروف الـذهيني العالمة عن باليمن أخذهـ ،  ٦٩٨سنة  ـبالب َّ  يف يكـن ومل وانقطـاع وصـالح خـري عـىل ونشـأوغـريه ،  الص

 االيثـار كثـري وكـان وأزيـد علـامً  عرشين عىل تشتمل قصيدة وله التصانيف كثري كان،  والعلم القرآن غري بيشء يشتغل صباه

مـرآة اجلنـان وعـربة اليقظـان ، ومـرهم العلـل : لـه مؤلفـات منهـا  مـات أن إىل للطلبـة اإلحسـان كثـري التواضع كثري للفقراء

/  ١، البـدر الطـالع للشـوكاين  ٢٦٨/  ١الـدرر الكامنـة البـن حجـر : هـ انظر ترمجتـه يف  ٧٦٨ سنة املعضلة وغريها  ، تويف

٣٦١ . 

 .  ٦٤، وسيأيت الكالم عىل عقيدته يف املطلب اخلامس ص  ٢٥٥/  ٤مرآة اجلنان لليافعي  _)٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥ 

 

 

 املطلب اخلامس 

 عقيدته

 

ضت حليـاة اإلاهتم ّ مـام الطـويف رمحـه اهللا بـإبراز شخصـيته ، ومكانتـه ت الدراسات التي تعر

ُ ثناء العلامء عليه مما يدل عىل مكانته العلميـة التـي احتـل فيهـا منزلـة  العلمية ، وقد سبق ذكر

ـ ْ س َ ّ عىل ذلـك مؤلفاتـه ، وكتبـه ، لكنـه مل ي ِ ، سامية ، كام تدل لم كغـريه مـن العلـامء مـن اجلـرح

ّع  ــي َ ُهتـم يف عقيدتــه بالتَّش َّعـن فيــه ، فقــد ا ِ  )١(والط ْض ف َّ لصـقت بــه هــذه التهمــة ،  )٢(والــر ُ ، وأ

مـن أبـرز املتقـدمني  واشتهرت حكايتها حتـى تناقلتهـا املصـادر ، واملراجـع التارخييـة ، وكـان

رمحه اهللا ، وقـد اهتمـت الدراسـات  بذلك احلافظ عبدالرمحن بن رجب احلنبيل الذين وصفوه

ً ظهـر مـن  ً علميـة املعارصة عن حياة اإلمام الطويف ، وشخصيته بمناقشة هذه التهمـة مناقشـة

ثـري  ُ ض من خالل هذا املطلب لبيـان هـذه التهمـة ، ومـا أ ّ خالهلا أنه بريء منها ، وسوف أتعر

 :حوهلا من نقاشات ، وردود ، وذلك عىل النحو التايل 

                                                   
ن اجتمعـوا عـىل أمـر وليسـوا مأخوذ من شايع الرجل يشـايعه عـىل األمـر إذا تابعـه ، ويطلـق عـىل القـوم الـذي: التشيع  _ )١(

ً  مـن الـذين فرقـوا { يف قوله تعاىل كلهم متفقني عىل رأي كام : ، وشـيعة الرجـل  ٣٢سـورة الـروم آيـة  }ديـنهم وكـانوا شـيعا

         . خاصـاً  هلـم اسـامً  صـار حتـى رضـوان اهللا علـيهم بيتـه وأهـل عليـاً  يتـوىل من كل عىل االسم هذا غلب وقدأتباعه وأنصاره 

الفصـل يف امللـل ، )ش ي ع ( مـادة  ١٩٣، املصـباح املنـري للفيـومي )ش ي ع ( مـادة  ١٨٨/  ٨ن العرب البن منظور لسا( 

   ) .  ١٣٧/  ٤والنحل البن حزم 

 تركـوا جنـود الـروافض: ، قال ابـن منظـور  تركته إذا رفضا أرفضه اليشء رفضتالرتك مصدر من : الرفض يف اللغة  _ )٢(

 زيـد تركـوا ألهنم بذلك سموا الشيعة من قوم والروافض،  رافيض إليهم والنسبة رافضة منهم طائفة لفك وانرصفوا قائدهم

 نقاتـل الشـيخني مـن ابـرأ لـه قـالوا ثـم بـايعوه كـانوا األصـمعي قال بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم عيل بن

مـادة       ١٥٦/  ٧لسـان العـرب البـن منظـور . (  رافضـة افسـمو فرفضـوه منهام أبرأ فال جدي وزيري كانا:  وقال فأبى معك

، الفـرق بـني  ١٠/  ١منهاج السـنة النبويـة البـن تيميـة  ،)ر ف ض ( مادة  ٣٤٨/  ١٨، تاج العروس للزبيدي )ر ف ض ( 

 ) .  ١٦/  ١الفرق للشهرستاين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦ 

 

 

ع والرفضبال وصفه ّ  تشي

ُ أبو الفرج عبدالرمحن بن رجب احلنبيل رمحه اهللا يف ترمجتـه مـام الطـويف رمحـه لإل يقول احلافظ

ً يف االعتقاد عن السنة حتى إنه قال يف نفسه  ((:اهللا  نحرفا ُ ً م يعيا ِ ّه ش ل ُ  : وكان مع ذلك ك

 ٌّ ري َ ع ْ ٌّ أش يض ِ اف َ ٌّ ر نْبيل َ َ .. ح رب ِ ى الع َ د ْ ذه إح َ ٌّ ه ري ِ اه َ  ظ

جد ُ ه  وو ّ ً سـام ٍ من تصانيفه ، حتـى إنـه صـنّف كتابـا ُوح يف كثري ل َ : له يف الرفض قصائد ، وهو ي

ِ ، ومـن دسائسـه اخلبيثـة أنـه قـال يف رشح األربعـني  ـب ِ ِ النَّواص ُ عـىل أرواح ُ الواصب العذاب

اعلم أن من أسباب اخلالف الواقع بني العلامء تعـارض الروايـات والنصـوص ، : ( للنووي 

ُ أن السبب يف ذلـك عمـر بـن اخلطـاب وذلـك أن الصـحابة اسـتأذنوه يف وبعض الناس  يزعم

ال أكتب مع القرآن غـريه مـع علمـه : تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك ، وقال 

ـدوا : [ خطبـة الـوداع ، وقـال  )١(] اكتبـوا أليب شـاة : [ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال  ّ ي َ ق

تَابة  ِ الك ِ َ ب لم ِ ن كل واحد منهم ما روى عن النبي صـىل : ، قالوا  )٢(] الع ّ دو ُ فلو ترك الصحابة ي

اهللا عليه وسلم النضبطت السنة ، ومل يبق بني آخر األمة ، وبني النبي صىل اهللا عليه وسـلم يف 

ن روايته ألن تلك الـدوواين كانـت تتـواتر عـنهم إلينـا كـام  ّ كل حديث إال الصحايب الذي دو

، فانظر إىل هذا الكالم اخلبيث املتضمن أن أمري املـؤمنني عمـر ريض ) م تواتر البخاري ومسل

ً ، ولقـد كـذب يف ذلـك وفجـر  ً منـه وتعمـدا ّ األمة قصدا وقـد كـان ... اهللا عنه هو الذي أضل

                                                   
ُقطـة أهـل مكـة  بابرواه البخاري يف كتاب اللقطة  _ )١( ف ل ّ ، ورواه مسـلم يف  ٢٤٣٤حـديث رقـم  ١٦٥/  ٣كيـف تعـر

ٍ عىل الدوام  باب  . ٣٣٧١حديث رقم  ١١٠/  ٤حترم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد

ً عـىل عمـر بـن اخلطـاب بلفـظ  _ )٢( ،  ١٨٧/  ١قيـدوا العلـم بالكتـاب : رواه احلاكم يف مستدركه يف كتـاب العلـم موقوفـا

ً بـاب مـن رخـص يف كتـاب العلـم ، وابن أيب شيبة موق ٣٥٩حديث رقم  ً عىل عمر وابن عبـاس أيضـا ، حـديث  ٤٩/  ٩وفا

 ) . ٢٦٩٥٦،  ٢٦٩٥٥رقم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧ 

 
حب شيخ الرافضـة السـكاكيني املعتـزيل ، وجيتمعـان عـىل  ْ ة يص َّ د ُ الطويف أقام باملدينة النبوية م

 .اهـ  )١( ))... ضاللتهام 

َ ابن رجب رمحه اهللا يف ذكـره هلـذه التهمـة  مـن تـرجم لإلمـام الطـويف  بعـضوقد تابع احلافظ

 :فمنهم 

 . )٤(غريمها ، و رمحهام اهللا )٣( ، وابن العامد )٢(احلافظ ابن حجر 

طــويف رمحــه اهللا بالتشــيع ، فنجــد مــن كــالم احلــافظ ابــن رجــب رمحــه اهللا أنــه اهتــم اإلمــام ال

 :ه التهمة عىل ما ييل ، وبنى هذوالرفض

 ً إعلـم أن مـن أسـباب اخلـالف الواقـع بـني  ((: قول الطويف يف رشح األربعـني النوويـة : أوال

العلامء تعارض الروايات ، والنصوص ، وبعض النـاس يـزعم أن السـبب يف ذلـك عمـر بـن 

، اخلطاب ، وذلك أن الصحابة استأذنوه يف تدوين السنة من ذلك الزمان فمـنعهم مـن ذلـك 

اكتبـوا أليب شـاة : ال أكتب مع القرآن غريه مع علمـه أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم : وقال 

ن كل واحد مـنهم : قيدوا العلم بالكتابة ، قالوا : خطبة الوداع ، وقال  ّ فلو ترك الصحابة يدو

بـي ما روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم النضبطت السنة ، ومل يبق بني آخر األمة ، وبني الن

ن روايته ألن تلك الـدوواين كانـت  ّ صىل اهللا عليه وسلم يف كل حديث إال الصحايب الذي دو

 . اهـ )٥( ))تتواتر عنهم إلينا كام تواتر البخاري ومسلم 

ُجيب عن هذه الشبهة بأن االمام الطويف كان ناقالً هلذا القـول ال قـائالً لـه حيـث أشـار إىل  وأ

 :ذلك بقوله 

 . )).. وبعض الناس يزعم ((

                                                   
 . ٤٠٩/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )١(

 . ٢٥٠/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _)٢(

 . ٣٩/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _)٣(

 . ٥/  ٥ألمحد للعليمي ، املنهج ا ٢١٥/  ٦الوايف بالوفيات للصفدي  _)٤(

 . ٤٠٩/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _)٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٨ 

 
ُّ عىل توهني الكالم وتضعيفه ، ألن  ـة الكـذب ) زعم ( ثم أن الزعم يدل ّ طي َ ، فيتضـح أن  )١(م

ٍ لذلك القول  قر ُ  .الطويف رمحه اهللا غري م

ّلعـت عـىل رشح األربعـني للنـووي وهـو خمطـوط بـدار  ((:وقال الدكتور سـامل القـرين  قـد اط

ً غري هذا يمدح فيه أبا بكـر الكتب بمرص ، واستعرضته من أوله إىل آخره ، ووج دت له كالما

 .اهـ  )٢( )).. وعمر ريض اهللا عنهام 

ً ملـا حتـدث عـن روايـة  ((:عىل ذلك بقوله  )٣(ويعقب الدكتور عبداهللا الرتكي  ولو كان رافضيا

الصحابة حلديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، فالشيعة ال يقرون من احلديث إال ما جـاء 

 . اهـ )٤( ))عن أئمتهم 

ـب عليـه بـالرد  ِّ عق ُ ؤخذ عىل اإلمام الطويف رمحـه اهللا أنـه ذكـر هـذا الكـالم املزعـوم ومل ي ُ وقد ي

اب عن ذلك بـام تقـدم  ُ ٌ له ، ويمكن أن جي والتفنيد هلذه الشبهة مما أوهم عند البعض أنه معتقد

ّ عىل تكذيبه فلم حي ر الكالم بام يدل ّ د َ مام الطـويف رمحـه إلتج إىل أن يعقب عليه ، ثم إن اأنه ص

ح بام يدل عىل بطالن هذا القول بوصفه لعمر ريض اهللا عنه بام يليق به وذلك يف قوله  ّ اهللا رص

وهو بيت سحيم أن عمر ريض اهللا ، واجلواب الثالث أي الدليل الثالث  ((:عنه ريض اهللا عنه 

ً عـىل الشـيب ، ليطـابق ذكـره تقـ ديم معنـاه ، فـإن عنه أراد تعظيم االسالم بتقديم ذكره لفظـا

ً ، ألنـه كـان مـن  االسالم أرشف من الشيب وأعىل رتبة ، فأراد من الشاعر تقديم ذكـره أيضـا

ً للدين ريض اهللا عنه   .اهـ  )٥( ))أشد الناس تعظيام

                                                   
.  " الكـذب مطيـة زعمـوا قيـل ولذلك به موثوق غري أمر أو خالف يف إال الزعم يقال يكاد وال ": قال اإلمام اخلطايب  _)١(

 . ٥٣٦/  ١انظر غريب احلديث 

  . ١٠٨/  ١ه لكتاب االنتصارات االسالمية مقدمة حتقيق _)٢(

هو الدكتور عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي عضو هيئة كبار العلـامء باململكـة العربيـة السـعودية واألمـني العـام لرابطـة  _ )٣(

أسباب اختالف الفقهاء رسالة ماجستري ، وحتقيق : هـ ، له مؤلفات وحتقيقات منها  ١٣٥٩العامل االسالمي من مواليد سنة 

 .للطويف ، وحتقيق اجلامع ألحكام القرآن مع آخرين رشح خمترص روضة الناظر 

 .  ٣٥/  ١مقدمة حتقيق رشح خمترص الروضة  _)٤(

 .  ٤٨٢الصعقة الغضبية للطويف  _)٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٩ 

 
 ً  :بيت الشعر الذي نسبه إليه وهو قوله : ثانيا

  )١( هذه إحدى العرب.. حنبيل رافيض أشعري 

 

 . )٢( أشعري هذه إحدى الكرب.. ظاهري حنبيل رافيض :  ويروى 

 . )٣(ويروى عىل غري هذا 

 :واجلواب عن هذا من وجوه 

ّ إأن : الوجه األول  عثـر عـىل مـا يـدل ُ مـام الطـويف رمحـه اهللا مـن ىل نسـبته إىل اإلهذا البيت مل ي

 .خالل كتبه 

ُرش أحد إىل موضعها من كتبه ، ومل أجد  ((:قال الدكتور سامل القرين  ً ، أو إشـارة ومل ي هلـا ذكـرا

 . )٤( ))..فيام حصلت عليه من كتب الطويف رمحه اهللا ، وال يبعد إلصاقها به 

ِّ يف : الوجه الثاين  إن اختالف ألفاظ البيت ، وعدم االتفاق عـىل لفـظ معـني يزيـد مـن الشـك

ُبوته   . )٥(ث

عر لـه بـاع يف اختالل وزن البيت ، ممـا يبعـد صـدوره مـن عـامل أديـب ، وشـا: الوجه الثالث 

 . )٦(الشعر 

ً أنه قاله فإنه حيتمل أنه ذكره عىل وجه االسـتنكار واالسـتغراب : الوجه الرابع  ّم فرضا لو سل

 ٍ ٍ واحد ر اجتامعها يف شخص ّ ُّ  )٧(مما ينسب إليه من التُّهم املتناقضة التي ال يمكن تصو ، ويـدل

ُّ عىل ذلك وصفه هلا بأهنا احدى العرب ، أي أهنم اهتموه بته ٍ ويدل ٍ متناقضة ال جتتمع يف أحـد م

                                                   
 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤١٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _)١(

 .  ٢٥٢/  ٢جر ، الدرر الكامنة البن ح ٤٧٨/  ١أعيان العرص للصفدي  _)٢(

 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٢٥٢/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _)٣(

 . ١٠٦/  ١كتاب االنتصارات االسالمية للطويف  مقدمة حتقيق _)٤(

 . املصدر السابق  _ )٥(

 . ١١٢مقدمة حتقيق كتاب الصعقة الغضبية للدكتور حممد الفاضل  _ )٦(

 . املصدر السابق _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٠ 

 
يه وجوب إحسـان الظـن بآحـاد املسـلمني ومسـتوري احلـال  ّ إال عىل سبيل االستحالة ، ويقو

 .. !فكيف باألئمة والعلامء 

 

 

 ً  :بيت شعر آخر نسب إليه  ، وهو : ثالثا

 ِ ه ِ ت َ الف ِ ِ خ َّ يف ك ُ ْ ش ن َ َ م ْ َني ْ ب م َ ُ اهللاُ.. ك َ إنَّه يل ِ ْ ق ن َ َ م ْ َني  وب

 :نه من وجوه واجلواب ع

روه عنـه ، فنجـد أن أن هذا البيت مل تثبت نسبته إىل الطويف حتى من الذين ذكـ: الوجه األول 

إنه قال : وقيل  ((:مام الذهبي أورده عن الطويف بصيغة التمريض ، والتضعيف حيث قال اإل

 . ، وهذا ال يكفي يف إثباته عن الطويف  )١( )).. يف شعره هذا البيت 

ٍ أن اإل: ين الوجه الثا نّي ُ ٍ كـام يف ، مام الطويف رمحه اهللا أورد هذا البيت يف مناظرة بني س وشيعي

ـدل ( أو )  جدل القرآن ( كتابه  َ َذل يف علـم اجل لم اجل َ ً  ((:حيـث يقـول رمحـه اهللا ) ع إن شـيعيا

ً يف عيل ، وأيب بكر فقال الشيعي   :ناظر مجهوريا

 إنه اهللاوبني من قيل .. كم بني من شك يف خالفته 

ً ، فقال اجلمهوري : يعني   :خذ مثل هذا من النرصاين يف عيسى ، وحممد إذ يقول لك : عليا

 وبني من قيل إنه اهللا.. كم بني من شك يف رسالته 

 .اهـ  )٢( ))فانقطع الشيعي 

 ُ مام الطويف ليس هو قائلـه ، ألنـه ال يمكـن أن يكـون قائلـه ، ويـورد نقضـه ثبت أن اإلوهذا ي

 . صورة التي تدل عىل عدم قبوله له هبذه ال

                                                   
ذيـل تـاريخ اإلسـالم نقـالً عـن مقدمـة حتقيـق الصـعقة أورد هذا البيت عن اإلمام الطويف كال من احلـافظ الـذهبي يف  _ )١(

 . ٤٠٨/  ٤، وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة ١٠٤الغضبية 

 . ٢٢٢علم اجلذل للطويف   _)٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧١ 

 
ً ملا أتى بحجج أهل السنة عىل الشيعة ، وعقبها بعبـارة : الوجه الثالث  لو كان الطويف رافضيا

ُّ عىل الغلبة للسنة بطريقة يشيد فيها بمذهبهم الذي ال يعتقده   .تدل

 

 

 

 ً  :، واجلواب من وجهني  )١( صحبة الطويف لشيخ الرافضة السكاكيني: رابعا

ٍ  :الوجه األول  ُّ صـحبة أن مصاحبة وجمالسة املخالف ال تدينه بأنه عـىل مذهبـه ، وليسـت كـل

ب مــن خمالفــات ، فقـد تكــون  َ ضــا بـام عنــد املصـاح ِّ ٍ تُوجـب الر ٍ أو مصــلحة ـحبة حلاجــة ُّ الص

فتَقد عند غريه راجحة ُ ِ علم ي  .، أو حتصيل

ُ صـحبة الطـويف لشـيخ الرافضـة بأهنـا حمتملـ مـل ُ ة ألن تكـون لتحصـيل مـا عنـد وعىل هـذا حت

 . )٢(الرافضة من الشبه والتمكن من الرد عليها 

أن صحبة السكاكيني مل تكن مـن الطـويف وحـده ، فقـد صـحبه علـامء أجـالء ، :  الوجه الثاين

د  )٣(وأخذوا عنه كالربزايل ، والذهبي ، ووالده ، وغريهم  ّ ، ومل يتهمهم أحـد بـالرفض بمجـر

ا فيه من تشيع مل يوصف بالغلو إال أنه قد مدحه كبار العلامء كشـيخ ، ومع م )٤(هذه الصحبة 

وهـو ممـن يتسـنَّن بـه الشـيعي ، ويتشـيع بـه  ((:االسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا وغـريه فقـال عنـه 

                                                   
ـكاكيني _ )١( َّ ـكاكني ، كـان شـيخ الشـيعة  هو حممد بن أيب بكر بن أيب القاسم اهلمذاين الدمشـقي الس َّ ، نسـبة إىل صـناعة الس

أعيـان العرصـ للصـفدي : هــ ، انظـر ترمجتـه يف ٧٢١الطرائف يف معرفة الطوائف ، تـويف سـنة : وفاضلهم ، له مؤلفات منها 

 . ١٤٤/  ٢، البدر الطالع للشوكاين  ٢٧١/ ٢

 .  ١١٠/  ١رين مقدمة حتقيق االنتصارات االسالمية للدكتور سامل الق: انظر  _ )٢(

 . ٢٥٩/  ٢نقالً عن الدرر الكامنة البن حجر  _ )٣(

، مقدمة حتقيق الصعقة الغضبية للـدكتور  ١١٠/  ١مقدمة حتقيق االنتصارات االسالمية للدكتور سامل القرين : انظر  _ )٤(

 . ١١٥حممد الفاضل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٢ 

 
ٍ  ((:، وقال عنه احلافظ ابن حجر  ))السني ُ علم عة ِ ّد ، وس  :، وقال عنه الـذهبي  )١( ))وعنده تعب

ّد كان حلو املجال (( الم وتعب ْ ٍ وإس ين ِ َوي عىل د ً ، فيه اعتزال ، وينْط ً عاملا  . )٢( ))سة ذكيا

 ً جد له يف الرفض قصائد  ((:قول ابن رجب  :خامسا ُ  . ))وو

ُ إىل دليـل ، وكيـف خيفـى هـذا الشـعر وهـو  ((:قال الدكتور حممد الفاضل  وهذه دعوى حتتاج

ً عند ابن رجب ، وال عنـد قصائد كام يقول ابن رجب وليس قصيدة واحدة ، وال نج د له أثرا

من قبله وال من بعده ، وال يف يشء مـن مؤلفـات الطـويف ، ولـو كـان يشء مـن ذلـك الشـعر 

ً ملا تناقل مؤرخوه جيالً بعد جيل ذلك البيت املهلهل الذي ذكر قبل قليل  يشري إىل  –موجودا

 . اهـ )٣( ))، وغضوا النظر عن هذه القصائد .. بيت حنبيل رافيض ظاهري 

 ً ً  ((:قول ابن رجب عنه  :سادسا فض يف كثري من تصانيفه حتى إنه صنَّف كتابا ّ ُوح بالر وهو يل

واح النَّواصب : سامه  ْ ب عىل أر ِ ُ الواص  . ))العذاب

وهذا ليس دليالً عىل اهتام الطويف بالرفض ، فاحلافظ ابن رجب وغريه قد ذكـروا مجلـة كثـرية 

لطويف إىل وغريها ، وال يوجد يف يشء منها ما يشعر بميل ا من مصنفات الطويف العقدية منها

َّنـا عـدم وضـوحه ، وأنـه لـيس  )٤(سبق ذكره يف رشح األربعني  الرفض ، والتشيع إال ما ، وبي

َّ عىل الصحابة ، وينتقـد  من قوله ، وبقية تصانيفه تشهد عىل العكس من ذلك ، فنجده يرتىض

 بيانه إن شاء اهللا ، فمن أين أتى احلافظ رمحـه اهللا بـأن الشيعة بل ويسبهم ، ويلعنهم كام سيأيت

 !؟..الطويف يلوح بالرفض يف كثري ممن تصانيفه 

وأما كتاب العذاب الواصب فقد ذكره ابن رجب وتبعه فيه غـريه ، وهـذا الكتـاب كـام يقـول 

أما تصنيفه لكتاب العذاب الواصـب عـىل أرواح النواصـب ، وهـم  ((:الدكتور مصطفى زيد 

ٍّ باألمر الذي يرىض عنه ا ً ؛ إذ ليس بغض عيل ّ بحال عىل أنه كان شيعيا ملبغضون لعيل فال يدل

                                                   
 . ٤٨٣/  ١الدرر الكامنة البن حجر  _)١(

 . ٤٨٣/  ١نة البن حجر نقالً عن الدرر الكام _ )٢(

 . ١١٢مقدمة حتقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطويف  _)٣(

 .٦٥انظر ص  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٣ 

 
ً عـىل الشـيعة ، أو دلـيالً عـىل  غري الشيعة مـن املسـلمني ، حتـى تكـون مهامجـة مبغضـيه وقفـا

 .اهـ  )١( ))التشيع

مل يذكر لنـا  فليس فيه دليل ظاهر عىل ذلك ؛ ألن ابن رجب ((:ويقول الدكتور حممد الفاضل 

ً اطلـع عليـه ، ووصـف  ً عـن حمتـوى الكتـاب ، ونحـن مل نطلـع عليـه ، وال نعـرف أحـدا شيئا

مضمونه ، ولذا فليس أمامنا إال التوقف عن احلكـم لـه أو عليـه هبـذا الكتـاب ، أمـا العنـوان 

ً عـىل مبغيضـ عـيل ريض اهللا عنـه ،  فليس فيه دليل عىل ذلك ؛ ألن لفظ النواصب صـار علـام

ً أكثـر ممـا حتبـه الرافضـة ، ومن ي ناصبونه العداء ، وأهل السنة ليسوا كـذلك فهـم حيبـون عليـا

ويشرتكون مع الرافضة يف بغض ، وعداء مبغيض عيل ، فليس يف العنـوان إذن أي دليـل عـىل 

 . اهـ )٢( ))املضمون 

 ً دين سـعد الـ ما ذكره احلافظان ابن رجب ، وابن حجر ، وغريمها من تعزيـر القـايض :سابعا

 .مام الطويف رمحه اهللا بتهمة الرفض احلارثي رمحه اهللا لإل

قـدم : يف حـق الطـويف  )٣( قال تاج الدين أمحد بن مكتوم القييسـ ((:فيقول احلافظ ابن رجب 

علينا يعني الديار املرصية يف زي أهل الفقر ، وأقام عىل ذلك مـدة ، ثـم تقـدم عنـد احلنابلـة ، 

ّ اإلعادة يف بعض مدار سهم ، وصار له ذكر بينهم ، وكـان يشـارك يف علـوم ويرجـع إىل وتوىل

ً للنحـو عــىل  ــه كـان قليـل النقــل واحلفـظ ، وخصوصــا ذكـاء وحتقيـق وســكون نفـس ، إال أنّ

فض ، والوقـوع يف أيب بكـر وابنتـه عائشـة ريض اهللا عـنهام ، ويف  َّ ُشتهر عنه الر مشاركة فيه ، وا

وظهر له يف هذا املعنى أشعار بخطـه ، نقلهـا عنـه  غريمها من مجلة الصحابة ريض اهللا عنهم ،

ُظهر موافقة له ، منها قوله يف قصيدة   :بعض من كان يصحبه وي
                                                   

 . ٧٩املصلحة يف الترشيع االسالمي للدكتور مصطفى زيد  _)١(

 . ١١٣مقدمة حتقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطويف  _)٢(

 لـههــ  ٦٨٢، ولـد سـنة  املحـدث العـامل األديب النحويقييس ال مكتوم بن أمحد بن القادر عبد بن أمحدهو تاج الدين  _ )٣(

 بـني اجلمـع: هـ ، ، له مؤلفات منها  ٧٤٩سنة  هبا وتويف بالقاهرة احلكم يف ناب ، جيد نظم وله. احلنفية وفقه بالتفسري معرفة

اجلـواهر املضـية : ظـر ترمجتـه يف ان.  الفقـه يف اهلدايـة رشح ، النحـو يف احلاجب البن الكافية رشح،  اللغة يف واملحكم العباب

 . ٢٧٨/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٧٥/  ١للقريش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٤ 

 
 كم بني من شك يف خالفته    وبني من قيل إنه اهللا

فع أمر ذلك إىل قايض قضاة احلنابلة سعد الدين احلارثي وقامت عليه بذلك البينة ، فتقـدم  ُ فر

ابه برضبه ّ َ عـن  إىل بعض نو ف ُ يف به ، ونُودي عليـه بـذلك ، ورص ِ ، وتعزيره ، وإشهاره ، وط

ً ، فبلـغ إىل  طلق ، فخرج من حينـه مسـافرا ُ ً ، ثم أ بس أياما ُ ه من املدارس ، وح ِ مجيع ما كان بيد

 . اهـ )١( )).. قوص من صعيد مرص ، وأقام هبا مدة 

 :وجواب هذا من وجهني 

طويف بوقوعه يف أيب بكر وابنته عائشـة ريض اهللا عـنهام ، أن اهتام ابن مكتوم لل: الوجه األول 

 ً ِّ القائـل الـذي كـان مصـاحبا ّ عليه ، بل ومل يسـم ً ، وال دليالً ، وال نقالً يدل مل يذكر له مستندا

َ عنه كالمه وطعنه   .للطويف ، ونقل

الـه أن هذه القصة ذكرها غري احلافظ ابن رجب بسياق آخر ، ومـن ذلـك مـا ق: الوجه الثاين 

ــوي  ُ ف ْ د ُ ــب األدب  ((:األ ً ال يناس ــا ــدرس كالم ــه يف ال م ّ ــنهام ، وكل ــع بي ُوق ــم أ ، وقــال  )٢( ))ث

ُ  يثاحلـار القضـاة قـايض وكـان ((:الصفدي ّ ،  كرمـهي  دروس مـن مواضـع يف بـهورتّ ،  لـهويبج

َ  ، احلنابلة َ  ثم ، إليه وأحسن  عليـه فقام األدب، يناسب ال كالماً  الدرس يف مهوكلّ  بينهام، وقع

ّ  الدين، شمس ابنه ـ بـالرفض، عليه وشهدوا احلبال، بن الدين بدر إىل أمره ضواوفو ُ َ فرض  ، ب

 ّ  .  اهـ )٣( ))..  سنني هبا اموأقَ  ، وصقُ  إىل القاهرة من هوتوج

ٍ بـني الشـيخ ، وتلميـذه ، حيـنام  َ ذلـك الرضـب ، والتعزيـر كـان بإيقـاع ومن هنا يتّضح أن أمر

ض القايض سعد الدين احلا َّ رثي عقوبته إىل ابنه ، فال يبعد أن يـأيت مـن يلفـق عـىل الطـويف فو

ً مـن إلهتمة كهذه ، ال سيام وأن ا سـدا َ ّ أقرانه ، وظهرت نجابتـه عـىل غـريه فيكـون ح مام قد بز

نتيجـة ملـا  –يعني التشـيع والـرفض  –وهذا االهتام  ((:بعضهم ، يقول الدكتور مصطفى زيد 

، ِ كـر ِ َّ الف ْي ؛ فقـد خـالف أسـتاذه القـايض سـعد الـدين  قررناه من أنـه كـان حـر َ الـرأ جـريء

                                                   
 . ٤١٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _)١(

 . ٣٥٤/  ١نقالً عن أعيان العرص للصفدي  _ )٢(

 . ٣٥٤/  ١أعيان العرص للصفدي  _)٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٥ 

 
ـت  ّ ُرس ً برأيـه إىل درجـة ف ً ، ويبدو أنه كـان مقتنعـا لقي درسا ُ ره ، وهو ي َّ احلارثي يف بعض ما قر

له ، وقد غضب األسـتاذ ملـا حـدث ،  ّ بج ُ رمه ، وي ْ ك ُ بأهنا إساءة أدب منه مع أستاذه الذي كان ي

عـان  وثار له ابنه شمس الدين عبدالرمحن ُ ل أمر الطويف إىل بدر الدين بـن احلبـال ، ورس َّ ، فوك

ً يف الشـيخني  ثـم مضـت اخلطـة يف الطريـق ... ما أشهد عليه بالرفض ، وأخرج بخطه هجـوا

يف به  ِ ر الطويف وط ّ سم هلا فعز ُ  .اهـ  )١( ))..الذي ر

ا ، أذكـر وبعد عرض ما قيل يف اإلمام الطـويف رمحـه اهللا مـن اهتامـات ، وبيـان اجلـواب عليهـ

ِ االمـام الطـويف رمحـه اهللا ، وخاصـة فـيام  ـفاء عقيـدة َ بعض األدلة ، والبينات التي تدل عىل ص

افضـة ، واجلـواب  َّ ّ مـزاعم الر اهتم به من التشيع بذكر بعض النصوص من كتبه التـي فيهـا رد

ـد عـدم انتامئـه ملـذه ِّ بههم ، وأذكر أقواله التـي سـب ، وشـتم هبـا الشـيعة ، ممـا يؤك ُ هم عن ش ِ ب

 .الفاسد 

مـن األصـول  ((:يقول اإلمام الطويف رمحه اهللا يف كتابه الصعقة الغضبية عىل منكـري العربيـة 

العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية اختالف الشيعة ، والسـنة فـيام يتعلـق بـأيب بكـر 

 ً ، فإهنا ملا جـاءت  )٣(والعوايل ،  )٢(الصديق ريض اهللا عنه ، ومنعه فاطمة ريض اهللا عنها فدكا

                                                   
  . ٧٥املصلحة يف الترشيع االسالمي للدكتور مصطفى زيد  _)١(

 سـبع سـنة يف سـلم و عليـه اهللا صـىل رسـوله عـىل اهللا أفاءهـا ثالثـة وقيـل يومان املدينة وبني بينها باحلجاز قرية:  فدك _ )٢(

 رسـول راسـلوا احلصـار هبم واشتد ثلث إال يبق ومل حصوهنا وفتح خيرب نزل ملا سلم و عليه اهللا صىل النبي أن وذلك صلحا

 و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول إىل فأرسـلوا فـدك أهـل ذلـك وبلغ وفعل اجلالء عىل ينزهلم أن هيسألون سلم و عليه اهللا صىل اهللا

 فكانـت ركـاب وال بخيـل عليـه يوجـف مل ممـا فهـي ذلـك إىل فأجـاهبم وأمـواهلم ثامرهـم مـن النصف عىل يصاحلهم أن سلم

 اهللا رسـول إن عنها اهللا ريض فاطمة قالت يالت وهي كثرية ونخيل فوارة عني وفيها سلم و عليه اهللا صىل اهللا لرسول خالصة

 واد عـىل خيـرب رشقـي مـن قرية هي، و قصة وهلا شهودا لذلك أريد عنه اهللا ريض بكر أبو فقال نحلنيها سلم و عليه اهللا صىل

ُ  ، باحلائط اليوم تعرف ، الرمة وادي إىل مرشقاً  سيله يذهب ُّ وج ،  ٢٣٨/  ٤معجـم البلـدان ليـاقوت ( . هتيم قبيلة مالكها ل

 ) . ٣٦٥، املعامل اجلغرافية يف سرية ابن هشام لعاتق البالدي  ١٠٢٠/  ٣مراصد االطالع البن عبداحلق 

 بـه سـميت،  ثالثـة وقيـل أميـال أربعـة املدينـة وبـني بينهـا ضـيعة وهـو السـافل ضـد العـايل مجع وهو بالفتح: العوايل  _ )٣(

معجـم البلـدان ليـاقوت . ( أميال ثالثة واملدينة العوايل أبعد بني:  مالك قال.  املدينة حول منازل وهي،  مواضعها إلرشاف

 ) ٩٧٠/  ٢، مراصد االطالع البن عبداحلق  ١٦٦/  ٤



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٦ 

 
َها عـن أبيهـا قـال  ث ْ ُ إر ُ :[ سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول : تطلب نَـاه ْ ك َ مـا تَر

ق َ د َ ً فخاضت الرافضة يف أيب بكر ، وقالوا  )١(] ةص ها شيئا ِ عط ُ منع فاطمة إرثها ، وقال : ، ومل ي

) مـا ( ن إف بينهم من حيـث إنام عمل بام سمع ، ومل يمنعها حقها ، ومنشأ اخلال: أهل السنة 

ٍ منها مخسة أقسام : وردت يف اللغة عىل وجهني  إذا عرفـت ... اسمية ، وحرفية ، ولكل واحد

عـىل أهنـا نافيـة ، أي مل ]  ما تركناه صدقة :[ يف قوله عليه السالم ) ما ( ذلك فالرافضة محلوا 

ً لغرينا ، ومحلها أ : هل السنة عىل أهنا موصولة ، بمعنى نرتك صدقة ، وإنام تركنا ما تركناه إرثا

الذي تركناه صدقة ، بالرفع عىل اخلرب ، وحذف اهلاء من تركناه ألهنـا ضـمري : الذي ، تقديره 

قـرئ بحـذف  )٢( ﴾ut  s  r  ﴿:منصوب ، وهو سائغ احلذف يف الصلة كقوله تعـاىل 

إليـه الرافضـة خطـأ رصيـح ومـا ذهـب ، وهذا هو احلق إن شـاء اهللا تعـاىل ،  )٣(اهلاء ، وإثباهتا 

ُ قوهلم بطل ُ ٌ بام ي ر َّ صد ُ  .اهـ  )٤( )) حمض فإن احلديث م

ته ، إذ قـد رواه  ((:وتابع كالمه رمحه اهللا يف إثبات هذا احلـديث بقولـه  ّ ِ صـح ال سـبيل إىل منـع

من حديث عائشة ، وأبو داود من حـديث مالـك بـن أوس  )٧(ومسلم  )٦(والبخاري  )٥(أمحد 

ً بـاطالً ، وهـو ، وهو حديث مشهور مسـتفيض ،  )٨(بن احلدثان  إال أن للرافضـة أصـالً خبيثـا

                                                   
 . ٤٦٧٦، حديث رقم  ١٥١/  ٥رواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب حكم الفيء  _ )١(

 . ٣٥سورة يس آية رقم  _ )٢(

 .  ٤٦٧/  ١لإلمام أمحد بن عبدالغني الدمياطي  عرش األربعة لقراءاتا ىف البرش فضالء إحتاف: انظر  _ )٣(

 . ٣٦١الصعقة الغضبية للطويف  _)٤(

، حــديث  ٤/  ١ رواه أمحـد مــن حــديث أم املـؤمنني عائشــة ريض اهللا عنهــا يف مســند أيب بكـر الصــديق ريض اهللا عنــه _ )٥(

 .٩رقم

ِ  بابرواه البخاري يف كتاب املغازي  _ )٦( يث ِ د َ َ  ح يب ِ ِ  ن ري ِ   . ٤٠٣٣، حديث رقم  ١١٣/  ٥ النَّض

 . ٧٥انظر ص  _ )٧(

، حـديث رقـم  ١٠٠/  ٣مـن األمـوال  يف صفايا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم بابكتاب اخلراج رواه أبو داود يف  _ )٨(

٢٩٦٥ .  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٧ 

 
لـوهبم علـيهم ُ ٍ يف ق ، ولـيس هـذا موضـع الـرد علـيهم يف  أهنم ال يقبلون رواية الصحايب ملرض

 .اهـ  )١( ))ذلك األصل 

ً ألمري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه  ً مادحا واجلـواب الثالـث أي  ((:ويقول أيضا

 ً الدليل الثالث وهو بيت سحيم أن عمر ريض اهللا عنه أراد تعظيم االسالم بتقديم ذكره لفظـا

عىل الشيب ، ليطابق ذكره تقديم معناه ، فإن االسالم أرشف من الشيب وأعـىل رتبـة ، فـأراد 

 ، ً ً للدين ريض اهللا عنهمن الشاعر تقديم ذكره أيضا  .اهـ  )٢( )) ألنه كان من أشد الناس تعظيام

. 

افضة فمن ذلك  َّ ه عن مذهب الر َ عد ُ  :وله يف كتاب اإلشارات اإلهلية مواضع عديدة تؤكد ب

يعة لعـنهم اهللا  ((:قال  )٣( ﴾  ?  @  A ﴿:عند كالمه عىل قوله تعاىل تعاىل  ِّ وقصد الش

اطمة إرثها من أبيها  َ ِ ف ْليم الشيخني بمنع  .اهـ  )٤( )).. بذلك تَظ

ــه ــر ريض اهللا عن ــا بك ــاىل  ويمــدح أب ــه تع ــىل قول ــد كالمــه ع L  K  J  I  H    ﴿:عن

M﴾ )االنفـاق  ((:فيقول  )٥ َ ْ ترك احتج هبا اجلمهور عىل فضل أيب بكر ألهنا نزلت فيه ، إذ

ُويل الفضل ، أي واهللا الذي ال إله إال هو إنه مـن أويل  َ فيها بأنه من أ صف ُ طح ، وقد و ْ س ِ عىل م

 اهللا عنه وأرضاه ، وأجابت الشـيعة لعـنهم اهللا الفضل أعظم أويل الفضل من هذه األمة ريض

عة ، ال ّ ،  الفضل الذي هو الكامل ضد النقصبأن الوارد فضل املال وكثرته بدليل اقرتانه بالس

b   à      ﴿: لكن حيتج اجلمهور مـن موضـع آخـر وهـو قولـه عزوجـل    _  ̂   ]  \  [

 d  c﴾ )عىل أنه مغفور له  )٦ ّ  . اهـ )١( ))وهو يدل

                                                   
 . ٣٦٨الصعقة الغضبية للطويف  _)١(

 .  ٤٨٢الصعقة الغضبية للطويف  _)٢(

 . ١٦نمل آية سورة ال _ )٣(

 .  ٨٢/  ٣اإلشارات اإلهلية للطويف  _)٤(

 . ٢٢سورة النور آية  _ )٥(

 . ٢٢سورة النور آية  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٨ 

 
هاهو ينص عىل أن أبا بكر ريض اهللا عنه أعظم أويل الفضل من هذه األمـة ، ويـرتىض عنـه ، ف

قال بعد هـذا إنـه مـن  ُ عقل أن ي ُ ً القسم بأنه كذلك ، ثم يلعن الشيعة ، فهل ي ويقسم باهللا معظام

 !!الشيعة 

ٌّ علـيهم فيقـول عنـد كالمـه عـىل قولـه تعـاىل ـريض َ         : ويذكر رمحه اهللا فضل الصحابة وأهنـم م

﴿  %  $  #  "  !﴾ )٢( :))  ِ ـــل ـــىل فض ـــور ع ـــا اجلمه َّ هب ـــتج اح

ٌّ عنهم ، ومن أهل اجلنـة لترصـحيها بـذلك وعمومهـا  الصحابة ريض اهللا عنهم ، وأهنم مريض

ٌ بمـن عـادى أهـل البيـت ،  -أبعدهم اهللا  -فيهم ، واعرتضت الشيعة  بأن عمومها خمصوص

َ االمام املنصوص عليه منهم ،  ِ أهـل البيـت ، : وأجيب وخالف ً من الصحابة مل يعاد بأن أحدا

ً عليه منهم  ً منصوصا  . اهـ )٣( ))وال خالف إماما

ر حجة اجلمهور ، وجييب عن االعرتاضات عليهـا ، ويتـربأ مـن الشـيعة بالـدعاء  ّ قر ُ فهو هنا ي

 .عليهم ، مما يؤكد عدم هتمته بالتشيع 

ــاىل  ــه تع ــىل قول ــه ع ــه اهللا يف كالم ــول رمح z  y  x  w  v  u  }    ﴿:ويق

ُ السـنة عـىل فضـل  ((: )٤( ﴾|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤ َّ هبا أهـل احتج

 :أيب بكر رضوان اهللا عليه من وجوه 

ِ صحبته ، حتى قـال بعـض العلـام: أحدها  ّ عىل ثبوت ء مـن أنكـر صـحبة أيب بكـر فقـد النص

ّ املتواتر القاطع بإثباهتا ، بخالف من أنككفر ر صحبة غريه لعدم ذلـك ، وفيـه ، لتكذيبه النص

حبتهم بـالتواتر ، وهـو قـاطع نظر ، ألن غريه كعمـر وعـثامن وعـيل وبـاقي العرشـة ثبتـت صـ

 .، فإنكار مدلوله كفر أيضاً 

                                                                                                                                                  
 . ٥٣/  ٣اإلشارات اإلهلية للطويف  _)١(

 . ١٠٠سورة التوبة آية  _ )٢(

 .  ٢٨٤/  ٢اإلشارات اإلهلية للطويف  _)٣(

 . ٤٠سورة التوبة آية  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٧٩ 

 

ٌ مل  )١( ﴾̈  ©  ª  »  ¬®       ﴿:قوله : الوجه الثاين  فكان له يف هذه املعيـة اختصـاص

ه فيه صحايب ، وقد يقال بأن هذا التَّ  ْ شارك ُ َ جلميـع الصـحابة بقولـه عزوجـل ي     :رشـف حصـل

﴿     s  r  q   p ﴾ )ــول  )٢ ــل أن يق ــري أن لقائ ــه : غ ــوان اهللا علي ــر رض ــة أيب بك ّ معي

ُّ من هذه فيمتاز هبا   .أخص

فيه إشارة إىل شيئني أحدمها أنه ثانيه من بعده : قالوا  ﴾~  �       ﴿:قوله : الوجه الثالث 

اسمه مل يفارق اسمه إذ كان يقـال لـه خليفـة رسـول اهللا حتـى تـويف ،  أن: يف اإلمرة ، والثاين 

))فقيل ملن بعده وهو عمر ريض اهللا عنه أمري املؤمنني ، وانقطعت خصيصة ثاين اثنني 
 . اهـ )٣(

ـم دلـيلهم ، وأجـاب عـن ختصـيص احلكـم بكفـر إنكـار  ّ ر مـذهب أهـل السـنة ، ودع ّ فقد قـر

ر شموله لغـريه مـن الصـحابة ريض اهللا عنـه ، وهـذا ال الصحبة بأيب بكر ريض اهللا عنه ، وق ّ ر

 . يمكن أن يكون من الشيعي 

ً هو ولد زنا ، ذكر جواب اجلمهـور بقولـه  : قـالوا  ((:وملا ذكر قول الشيعة أن من أبغض عليا

َ بام ذكرتم ؛ ألنكم  ىل ْ ة ، نعم أنتم أو َّ ً ، وال نبغضه ، فال يلحقنا مما قررمتوه معر نحن نحب عليا

ٌ منها ت ٌ منكم مولود احة املتعة وهي زنا ، وأكثركم ، أو كثري َ ن إب ْ  . اهـ )٤( ))رو

ه عىل الشيعة يف مسألة عصمة األئمـة فيقـول رمحـه اهللا  ّ واجلـواب عـن الفائـدة  ((:وأما عن رد

ّ : املذكورة َّ  هو أن احلق َّ  أن النص ُ  اجلـيل وجـد، ال عـىل أيب بكـر، وال عـىل عـيل، إذ لـو وقـع مل ي

استحال يف العادة خفاؤه، إذ كان من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي عىل نقلهـا، ذلك، 

: الداللـة، ومنهـا خفـي الداللـة، كقولـه عليـه السـالم وإنام وقع يف ذلـك آحـاد، منهـا ظـاهر

                                                   
 . ٤٠ية سورة التوبة آ _ )١(

  . ٣٥سورة حممد آية  _)٢(

 . ٢٧٥/  ٢اإلشارات اإلهلية للطويف  _)٣(

 . ٤٠٧/  ٢اإلشارات اإلهلية للطويف  _)٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٠ 

 
، وقولـه يف عـيل ريض اهللا  ريض اهللا عـنهام )١(]  أيب بكـر وعمـر:  اقتدوا باللذين مـن بعـدي[

َ  : [عنه َ نْ أ ِ  ت ِ نّم َ  ي بمنزلة َ ه ِ  ارون ْ م ُ  ن َ م ِ وس َ ى إ ِ ه ال نَ نَّ ال أ َّ ب َ  ي ْ ب ِ ع وما قال فيـه يـوم غـدير .  )٢(]  يد

ٌ  )٣( خم مـن ذلـك، ثـم مـا ذكـره معـارض بمثلـه مـن  وفيه لكل واحدة من الطائفتني متمسك

َّ : جهة اجلمهور، وهو أن يقال عـىل إمامـة أيب بكـر  إن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، نـص

ا متواترريض ً ا جلي ً وإنام منع الشيعة من حصول العلم اعتقادهم لنقيضه، وهـو  ، اً  اهللا عنه نص

ــول  ــذ لق ــولني أوىل مــن اآلخــر؛ فــال يبقــى حينئ ــيس أحــد الق ــه، ول إمامــة عــيل ريض اهللا عن

أن يكـون يف  )٥( وال فائـدة، ولـذلك اشـرتطت الشـيعة، وابـن الراونـدي، توجيـه  )٤(املرتىضـ

ا من اخلطأ، وهو باطل املخربين اإلمام ً  . املعصوم، ليكون خربهم معصوم

 . فألهنم منازعون يف وجود العصمة يف غري املالئكة والرسل:  أما أوالً 
                                                   

ٌ رواه الرتمذي وحسنه يف كتاب املناقب عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم  _ )١(  اهللا ريض عمـر و بكـر أيب مناقـب يف بـاب

 . ٣٦٦٢، حديث رقم  ٦٠٩/  ٥ كليهام عنهام

القريش اهلاشـمي  مناقب عيل بن أيب طالب ، باب وسلم عليه اهللا صىل النبى أصحاب فضائل رواه البخاري يف كتاب _)٢(

مـن فضـائل عـيل بـن أيب  بـاب، ومسلم يف كتـاب فضـائل الصـحابة  ٣٧٠٦، حديث رقم  ٢٤/  ٥ريض اهللا عنه  أيب احلسن

  . ٦٣٧٠، حديث رقم  ١١٩/  ٧ عنه اهللا رىض طالب

 عليـه اهللا صـىل النبـي أن روي وقـد،  اجلحفـة مـن أميـال ثالثـة عىل هو وقيل،  واجلحفة مكة بني يقع غدير: غدير خم  _ )٣(

 مـن وال اللهـم مـواله فعـيل مـواله كنـت مـن [: قـال وأنـه املدينـة إىل وعائـد الوداع حجة من منرصف وهو فيه وقف وسلم

ملناقب عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم بـاب مناقـب عـيل بـن ايب طالـب رواه الرتمذي يف كتب ا]  عاداه من وعاد وااله

حديث حسن صـحيح  ، وسـميت الغـدير بـذلك مـن قـوهلم خممـوم : ، وقال  ٣٧١٣، حديث رقم  ٦٣٣/  ٥ريض اهللا عنه 

/  ٥يـة البـن كثـري ، البدايـة والنها ٣٨٩/  ٢معجم البلدان ليـاقوت : القلب أي نقيه ، فسميت الغدير بذلك لنقائها ، انظر 

 .   ٣٨٢/  ٣، شذرات الذهب البن العامد  ٢٢٧

هو عيل بن احلسني بن موسى من أحفـاد احلسـني بـن عـيل املعـروف بالرشـيف املرتىضـ ، أحـد أئمـة الشـيعة ولـد سـنة  _ )٤(

هـ ، انظر ترمجته  ٤٣٦نة الذخرية يف األصول ، الشايف يف اإلمامة ، تويف س: هـ ، كان نقيب الطالبيني ، له مؤلفات منها  ٣٥٥

 . ٢٧٨/  ٤، األعالم للزركيل  ٥٣/  ١٢، البداية والنهاية البن كثري  ٤٠١/  ١٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : يف 

) راونـد( إىل نسـبته ،بغداد سكان من ، أحد الزنادقة املالحدة ، الراوندي ابن إسحاق بن حييى بن أمحدهو أبو احلسني  _ )٥(

) بـاالهواز( اليهـودي الوي ابـن إىل وجلـأ فهـرب، السـلطان طلبـه الزنادقـة، مشـاهري أحـد: كثري ابن قال ،انأصبه قرى من

/  ٢العـرب للـذهبي : انظـر ترمجتـه يف  .هــ  ٢٩٨تـويف سـنة  )للقـرآن الـدامغ( سـامه الذي كتابه عنده مقامه مدة يف له وصنف

 .  ١١٢/  ١١لنهاية البن كثري ، البداية وا ٥٩/  ١٤، سري أعالم النبالء للذهبي  ١١٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨١ 

 
ً وأمـا ثانيـ ِ : ا ُ  فـألن عصـمة خـربهم مـن الكـذب ، وإال  سـتندة إىل كثـرهتم، ال إىل أوصـافهمم

 ِ َ الشرتطت العدالة واإلسالم، وألن الع ا لإلخبارخملوق هللا تعاىل،  لم ؛ فكام جـاز خلقـه  مقارنً

 . جاز خلقه مع إخبار املوصوم ؛ مع إخبار املعصوم

، إذ ال معصـوم فـيهم، اللهـم إال أن ال يشـرتطوا  ثم يلزمهم أن ال يوجد يف بالد الكفر تواتر

 . اهـ )١( )) ، فإن عقوهلم أسخف من هذا للعصمة اإلسالم

ـتامن مـا تعـدو احلاجـة إىل نقلـه عنـد وأما عن إمامة عيل بن أيب طالب ريض اهللا  ِ ِ ك عنه وجـواز

ِ  ((:الشيعة فريد عليهم بقوله  ـا لإلماميـةوك ً ،  )٢( تامن أهل التواتر ما حيتاج إىل نقله ممتنـع خالف

هـل جيــوز أن  -وهــو العـدد الـذي حيصــل العلـم التـواتري بخــربهم  -إن أهـل التـواتر : أي

وهـم أشـهر  -وقالت اإلمامية ،  ال جيوز:  ر قالوافاجلمهو ؟ يكتموا ما تدعو احلاجة إىل نقله

ِ : -طوائف الشيعة  ّ تامن الـنَّجيوز ذلك، العتقادهم ك : عـىل إمامـة عـيل ريض اهللا عنـه، أي ص

َّ  -مـع كثـرهتم  -ألهنم يعتقدون أن الصحابة ريض اهللا عنهم  عـىل إمامـة عـيل،  كتمـوا الـنص

 ّ ً عىل اجلواز قطع والوقوع يدل  .ا

وتواطؤهم عىل الكذب بكتامهنم ملا ، م ملا حيتاج إىل نقله كتواطئهم عىل الكذب أن كتامهن:  لنا

 . حيتاج إىل نقله حمال

ا مع احلاجة إىل نقله  -فألن كتامن الواقع : أما األوىل ً   :بمثابة قوهلم -خصوص

                                                   
 . ١٠٠/  ٢رشح خمترص الروضة   _)١(

 غـري مـن صـادقاً  وتعييناً  ظاهراً  نصاً  السالم و الصالة عليه النبي بعد عنه اهللا ريض عيل بإمامة القائلون هم: اإلمامية  _ )٢(

 مفارقتـه تكـون حتـى اإلمـام تعيـني من همأ أمر واإلسالم الدين يف كان وما:  قالوا ، بالعني إليه إشارة بل بالوصف تعريض

 مهـالً  ويـرتكهم،  األمـة يفـارق أن جيـوز فـال الوفـاق وتقريـر،  اخلـالف لرفع بعث إنام فإنه األمة أمر من قلب فراغ عىل الدنيا

 عاملرجـو هـو شخصـاً  يعـني أن جيـب بـل،  غـريه ذلك يف يوافقه ال طريقاً  منهم واحد كل ويسلك،  رأياً  منهم واحد كل يرى

ّ ،  بـه املوثـوق هـو واحـد عـىل ويـنص،  إليه  مواضـع ويف،  تعريضـاً  مواضـع يف عنـه اهللا ريض عليـاً  عـني وقـد،  عليـه لواملعـو

ً ، ترصحي وا،  تشـغلهم التـي األساسية القضية اإلمامة من جعلوا ألهنم؛  اإلمامية عليهم أطلق وقدا ُّ ـم ُ ؛  عرشـية يثنبـاال وس

ــان  ١٦١/  ١امللــل والنحــل للشهرســتاين : انظــر .  اً إمامــ عرشــ بــاثني قــالوا ألهنــم ،  املوســوعة امليرســة يف املــذاهب واألدي

 . ٥٥/  ١ املعارصة



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٢ 

 
ا؛ ألن الكذب هو اإلخبار بخـالف الواقـع، :  ما وقع، وقوهلم ملا وقع ً إنه ما وقع؛ كذب قطع

 .ما وقع: هذا كذلك؛ فكذلك الكتامن الذي هو بمثابة قوهلمو

 . اهـ )١( )) أما أن تواطؤهم عىل الكذب حمال؛ فلام سيأيت عن قريب إن شاء اهللا تعاىل

ّ بجـالء عـدم صـحة نسـبة التشـيع  هذه بعض النقوالت عن اإلمام الطويف رمحه اهللا التي تُبني

ده رمحه اهللا لل ّ حق يف املسائل التي ذكرها ، وهـي مـن أهـم املسـائل إليه ، وهي واضحة يف جتر

التي اختلف فيها الشيعة مع أهل السنة ، ومع ذلك فقد كان دفاعه عن احلق ، وبيانه ألدلته ، 

ه له باحلجج الدامغـة ، وتفنيـده لالعرتاضـات الـواردة عـىل أدلـة  ّ وكشفه لزيف الباطل ، ورد

نسبته إىل التشيع ليست بصحيحة ، وأنه أبعـد أهل السنة ، كل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن 

 .ما يكون عن هذه التهمة التي لعن أصحاهبا ، وتربأ منهم 

 

ونـه مـن مجلـتهم ختم بذكر رأي علامء الشـيعة يف اإلوأ ّ مـام الطـويف رمحـه اهللا فنجـدهم ال يعد

لشـيعة ، نجـد يف تـراجم اومل  ((:مـام الطـويف رمحـه اهللا عـن اإل )٢(فيقول اخلوانساري الشيعي 

ِ فقهـائهم ، ومعاجم اإل ِ الرجـل مـنهم ، فضـالً عـن كونـه مـن مجلـة ّ عـىل كـون مامية مـا يـدل

ِ احلـق ، وملـا  ه عـن أهـل ُ في ذكر َ ً ملا خ ه صحيحا ِّ وجمتهدهيم ، ولو كان ما ذكره الصفدي يف حق

ِ العامـة عـن طريـق هـذه  ُ مـذاهب َ وصف احلافظ السيوطي إياه باحلنبلية ، مع أهنا أبعد ناسب

 . اهـ )٣( ))كام أشري إىل ذلك يف ترمجة أمحد بن حنبل ، فليتأمل  –أي الشيعة  –لطائفة اخلاصة ا

فكتاب أعيان الشيعة ، وهو املوسوعة التي حتـدثت عـن أئمـة  ((:وقال الدكتور مصطفى زيد 

الشيعة وعلامئها منذ كان التشيع حتى هذا العرص مل يذكر الطويف وال كتبـه عـىل كثرهتـا يف أي 
                                                   

 . ١٠٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _)١(

 جمتهـدي مـن أديـب، مـؤرخ،:  األصـفهاين اخلوانسـاري اهلـزار املوسـوي جعفـر بـن العابـدين زيـن بـن بـاقر حممدهو  _ )٢(

لـه مؤلفـات .  فيهـا تـويف أن إىل فاسـتقر أصـفهان إىل وانتقل،  بإيران خونسار قصبة يف ونشأ، هـ ١٢٢٦سنة  ولد،  مامينياإل

 الـدين رضوريـات وتفصـيل ، االخـالق يف اللسـان أدبو ، الرتاجم يف والسادات العلامء أحوال يف اجلنات روضات :منها 

 . ٤٩/  ٦، األعالم للزركيل  ٣٣ / ١ غداديإيضاح املكنون للب: انظر ترمجته يف . هـ  ١٣١٣، تويف سنة  واملذهب

 . ٣٢٣روضات اجلنات للخوانساري  _)٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٣ 

 
يعة مل يذكر فيام رأيت مـن أجزائـه التـي ... جزء من أجزائه  ِّ ِ الش ريعة إىل تصانيف َّ ، وكتاب الذ

 ّ ً لو أن رها يف هذه األجزاء ممكنا ْ ك ِ ً للطويف ، مع أن للطويف عدة كتب كان ذ ً واحدا ُبعت كتابا ط

 . اهـ )١( ))الرجل كان من علامء الشيعة 

ّ يل أن انه ال صحة هل ه يتبني ّ ن الذي يظهر من كالم اإلمام الطويف رمحـه أو ،ذه التهمة وهبذا كل

 ً  .اهللا أنه كان عىل مذهب أهل السنة ، ومل يكن شيعيا

 

 

 

 

 

 حث الثاين بامل

 شخصيته العلمية 

 

 :ثالثة مطالب يشتمل هذا املبحث عىل 

 .شيوخه : املطلب األول 

 .تالميذه : املطلب الثاين 

 .مؤلفاته : املطلب الثالث 

 

 :ا فيام ييل هناوبي

 

 

                                                   
 . ٨٧املصلحة يف الترشيع االسالمي للدكتور مصطفى زيد  _)١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٤ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب األول 

 شيوخه 

َ ، مام الطويف رمحه اهللا بالعلم اعتنى اإل ْ ، صاله بالعلامء عىل اتّ  وحرص ِ وار  حتالـه يف سـبيل نيـل

 ِ ّ العلم منذ ص ِ غره ، وترد ـالبلـدان ممـا أكْ  د عىل خمتلـف َ ِ  يف به ذلـك وفـرةً س ّ ، ه شـيوخ ً يفعـوتنو  ا

 : لذين أخذ عنهم العلم ما ييل معارفه ، فمن أشهر العلامء ا

أمحد بن عبداحلليم بن عبد السالم بن عبداهللا بن اخلرض :  )١(شيخ اإلسالم ابن تيمية  - ١

بن حممد بن اخلرض بن عـيل بـن عبـداهللا بـن تيميـة احلـراين الدمشـقي احلنـبيل  ، امللقـب بتقـي 

املفرسـ الفقيـه األصـويل ، الدين املكنى بأيب العباس ، اإلمام املحقق احلافظ املجتهد املحدث 

وتفقه ، هـ ، فحفظ القرآن  ٦٦٧هـ ، ثم قدم والده به وبأخويه إىل دمشق سنة  ٦٦١ولد سنة 

                                                   
 . ٨٠/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٦/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ٣٥/  ١فوات الوفيات للكتبي  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٥ 

 
، ، ثــم رحـل إىل مرصــ  )١( وأخـذ عنــه علـم األصــول ، وحفـظ كتــاب سـيبويه، عـىل والــده 

وحصلت له حمنـة مـع بعـض العلـامء فيهـا فحـبس ، وكـان جياهـد بنفسـه مـع جيـوش التتـار 

والعلـوم ، تـويف ، لصليبيني ، وله مؤلفات كثرية تبلغ الثالثامئة مصـنف يف خمتلـف الفنـون وا

،  )٢(هـ ، لقيه الطويف رمحه اهللا بدمشـق وأخـذ عنـه  ٧٢٨رمحه اهللا يف سجنه بقلعة دمشق سنة 

ّم شيخ االسالم رمحه اهللاوكان الطويف ي ّه ويدعو لـه فيقـول عنـه  عظ وقـع النـزاع بـني  ((: وجيل

وهي سـنة ثـامن وسـبعامئة للهجـرة املحمديـة صـلوات اهللا عـىل ، الفقهاء يف سنتنا هذه  بعض

منشئها يف أن اجلن مكلفون بفروع الدين أم ال ؟ واستفتي فيها شـيخنا أبـو العبـاس أمحـد بـن 

ده اهللا فأجاب فيها  ّ ً  اهـ )٣( )).... تيمية بالقاهرة أي وقد صنّف شيخنا تقي  ((: ، وقال عنه أيضا

ً بنـاه عـىل بطـالن نكـاح املحلـل ال ،  )٤(دين أبو العباس أمحد بن تيمية حرسـه اهللا تعـاىل كتابـا

 َ ّ بطالهنا بأدلته عىل وجه ال مزيد عليه ، فيه مجيع قواعد احليل  وأدرج  .اهـ  )٥( ))وبني

الباجرسـي داهللا بـن أيب البـدر أمحد بن عيل بن عبـ مجال الدين أبو بكر : )٦(القالنيس   - ٢

ُ حمدّ ،  دي احلنبيلالبغدا ُ  ((فيدها قال عنه ابن رجب ث بغداد وم أنـه كـان  والظـاهر

َ  )٧( قــاريء احلــديث باملستنرصــية َ ، وو ِ ــنهم  يل احلســبة ببغــداد ، وأجــاز جلامعــة م

                                                   
 علـم بسـط مـن وأول النحـاة، إمـام،  سـيبويهبــ  امللقـبمرو بـن عـثامن بـن قنـرب احلـارثي بـالوالء هو اإلمام أبو برش ع _ )١(

 مل النحـو، يف الكتـاب :، لـه مؤلفـات منهـا  الفراهيـدي أمحـد بـن اخلليل لزمهـ ،  ١٤٨سنة  شرياز قرى إحدى يف ولد ،النحو

/  ٢إنبـاه الـرواة للقفطـي : انظر ترمجتـه يف .  ١٨٠تويف سنة  ، التفاح رائحة بالفارسية ) سيبويه( و، مثله بعده وال قبله يصنع

 .  ٣٨٥/  ١، وفيات األعيان البن خلكان  ١١٤/  ١٦، معجم األدباء لياقوت  ٢٨

 .  ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٢(

 . ٢١٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 .إقامة الدليل عىل بطالن التحليل : الكتاب  اسم _ )٤(

 .  ٢١٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٥(

، شـذرات الـذهب البـن العـامد  ٢١٦/  ١، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٣٥٣/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب  _ )٦(

٦/١٠ . 

ـ مل: هــ ، قيـل  ٦٢٣لعبـايس سـنة بناها أمري املؤمنني املستنرصـ بـاهللا اخلليفـة ا: املدرسة املستنرصية  _ )٧( ُ  قبلهـا مدرسـة بني

 وشـيخ مـذهب، لكـل ومـدرس معيـدين، وأربعـة ،فقيهـاً  وسـتون اثنـان طائفـة كل من ربعةاأل املذاهب عىل ووقفت مثلها،



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٦ 

 
، تـويف يف رجـب سـنة  )١(، سـمع منـه الطـويف احلـديث ببغـداد  ))احلافظ الذهبي 

 .هـ  ٧٠٤

ّال  - ٣ لفضل إسامعيل بن أمحـد بـن إسـامعيل بـن محـزة عامد الدين أبو ا:  )٢(ابن الطب

ببغـداد ، ولـد سـنة  املبارك األزجي احلنبيل ، شيخ احلـديث باملدرسـة املستنرصـية

، وويل مشـــيخة  )٣( هـــ ، وســـمع جــامع الرتمـــذي عــىل عمـــر بــن كـــرم ٦٢١

هــ ،  ٧٠٨املستنرصية، وقد أخذ عنه مجاعة كبرية من العلامء ، تـويف ببغـداد سـنة 

 . )٤( منه ببغداد وسمع الطويف

أبو الفضل سليامن بن محزة بن أمحـد بـن عمـر املقـديس الصـاحلي :  )٥(ابن قدامة  - ٤

ب بمسند الشام ،  الفقيه املحدث ، ولد سنة  ّ د يف زمانـه ٦٢٨احلنبيل ، لق ّ  هـ ، تفر

شيوخه بالسـامع نحـو مائـة شـيخ ، وباإلجـازة أكثـر مـن : قال عنه بعض العلامء 

َ سبعامئة شـيخ ، كـان  ّ  كثـري العبـادة والتهجـد حسـن َ الـنّ اخللـق ، قـوي ّ  فس ، لـني

 . )٦(هـ ، أخذ عنه الطويف احلديث  ٧١٥اجلانب ، تويف فجأة بمنزله سنة 
                                                                                                                                                  

 للجميـع وقـدر يتاملأل ومكتب الطب، بعلم يشتغلون املسلمني من وعرشة طب، وشيخ مستمعني، وعرشة وقارئان حديث

 . ١٦٣/  ١٣البداية والنهاية البن كثري : انظر .  واحد لكل وافرة كفاية فيه ما والنفقة واحللوى واللحم اخلبز من

 .   ٢٥٢/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )١(

/  ٦، شذرات الذهب البن العـامد  ٣٦٩/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٢(

١٦  . 

 ورعـاً  صـاحلاً  كـانهــ ،  ٥٣٩هو الشيخ املسند أبو حفص عمر بن كرم بن عيل الدينوري البغدادي احلاممي ، ولد سنة  _ )٣(

ب البـن ، شذرات الـذه ٣٢٥/  ٢٢سري أعالم النبالء للذهبي : ، انظر ترمجته يف  هـ ٦٢٩، تويف سنة  متعبداً  متعففاً  متديناً 

 . ١٣٢/  ٥العامد 

، شـذرات الـذهب البـن  ٢٤٩/ ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البـن رجـب : انظر  _ )٤(

 . ٣٩/  ٦العامد 

/  ٦، شذرات الذهب البن العـامد  ١٤٦/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٥(

٩٦ . 

، شـذرات الـذهب البـن  ٢٤٩/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب : انظر  _ )٦(

 . ٣٩/  ٦العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٧ 

 
نصري الدين أبـو بكـر عبـداهللا بـن عمـر بـن أيب الرضـا الشـافعي ، :  )١(الفاروثي  - ٥

 وقـال ثم قدم دمشق والتقـى بـالربزايل، وفاروث من أعامل شرياز ، سكن بغداد 

ّد املنـاظرة ، والعربية ، واألصلني ، كان يعرف الفقه  ((:عنه   ))واألدب ، وكان جي

ّ و،  اهـ دريس باملدرسـة املستنرصـية تـويف يف بغـداد  التَّ كان من كبار الشافعية توىل

 . )٢(ويف يف أصول الفقه هـ ، قرأ عليه الطّ  ٧٠٦سنة 

٦ -  ّ تقــي الــدين أبــو بكــر ) الزريــرايت ( وبعــض املصــادر تثبتــه بالتــاء :  )٣(ريــراين الز

عبداهللا بن حممد بن أيب بكر بن إسامعيل بن أيب الربكات بن مكي بن أمحد احلنـبيل 

 َ ِ س  البغدادي ، فقيه العراق ، ويل ّ املستنرصـية مـن مـدارس بغـداد ، بالقضـاء ودر

ويرجعون إىل قوله ، وكان عـىل معرفـة ، وكان فقهاء سائر الطوائف جيتمعون به 

ذكر أن ابن املطهر احليل تامة ُ شيخ الرافضـة كـان  )٤( باملذاهب بام فيها الشيعة ، وي

 ُ هـ ، قرأ عليه  ٧٠٩ذعن الستدراكات اإلمام عليه يف مذهب الشيعة ، تويف سنة ي

 . )٥(الطويف كتاب املحرر 

                                                   
/  ٦، شذرات الذهب البن العـامد  ٢٨١/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )١(

١٣   . 

 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٥/  ٤بن رجب ذيل طبقات احلنابلة ال: انظر  _ )٢(

/  ٦، شذرات الذهب البن العـامد  ١٥٤/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٣(

٨٩  . 

راق ، وكـان رأس هــ بـالع ٦٤٨هو احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل ، أحد أئمة الشيعة وعلامئهم ، ولـد سـنة  _ )٤(

مصـابيح النـوار ، تـذكرة : الشيعة باحللة بالعراق ، وحصلت ردود بينه وبني شيخ االسالم ابن تيمية له مؤلفات كثرية منهـا 

 . ٥/  ٢، روضات اجلنات للخوانساري  ٧١/  ٢الدرر الكامنة البن حجر : انظر ترمجته يف . هـ  ٧٢٦الفقهاء ، تويف سنة 

، شـذرات الـذهب البـن  ٢٤٩/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ات احلنابلة البن رجـب ذيل طبق: انظر  _ )٥(

 . ٣٩/  ٦العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٨ 

 
٧ -  ّ ِ الد املـؤمن بـن خلـف بـن أيب احلسـن بـن  رشف الدين أبو حممد عبـد:  )١(ي مياط

هــ ،  ٦١٣مياطي الشافعي ، اإلمام احلـافظ ولـد سـنة اخلرض الدّ رشف الدين بن 

ً باألنســاب ، عمــدةً  ، يف النقـد ، نشــأ بــدمياط ، وســمع باإلســكندرية  كـان عاملــا

وغريها ، شيوخه نحو ألف وثالثامئـة ، ، والعراق ، ورحل إىل الشام ، واحلرمني 

ً حتى قا، ومن تالميذه املزي  ً ضابطا ل عنه احلـافظ املـزي والذهبي ، وكان حافظا

 . )٢(هـ ، سمع منه الطويف بمرص  ٧٠٥تويف سنة  ))ما رأيت أحفظ منه  ((:

٨ -  ْ َّ َ الرص زين الدين عيل بن حممد احلنبيل النحوي املعـروف بـابن البـوقي :  )٣( يرص

ً  ((:قال عنه ابن رجب   ،  ))وكان فاضالً صاحلا

 

 

 . )٤(وهو شيخ يف قريته طوف ، أخذ عنه الطويف الفقه 

ــن أمحــد املقــديس :  )٥(املطعــم  - ٩ ــن معــايل ب ــدالرمحن ب ــدين عيســى بــن عب رشف ال

ً  ((:عنـه احلـافظ ابـن حجـر قـال  الصاحلي احلنبيل من كبار املحـدثني ، وكـان أميـا

 ٍ ً بعيد الفهم عىل جودة ُ  )٦(  ))ة صرب عىل الطلبـ، وفيه  عاميا قعـد آخـر عمـره ، ، وأ

 .  )٧( ))م  عيسى املطعبدمشق عىلوسمع  ((:قال الذهبي يف ترمجة الطويف 
                                                   

، ذيل طبقات احلنابلـة البـن رجـب  ٤٥/  ١٤ ، البداية والنهاية البن كثري ١٣٢/  ٦طبقات الشافعية البن السبكي  _ )١(

٤٠٥/ ٤ . 

 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٢(

)٣( _  ً بـن رجـب انظـر ذيـل طبقـات احلنابلـة ال. مل أجد له ترمجة سوى ما قاله عنه احلافظ ابن رجب أنه كان فاضـالً صـاحلا

٤/٤٠٤ . 

البـن ، شـذرات الـذهب  ٢٤٩/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٤/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب : انظر  _ )٤(

 ٣٩/  ٦العامد 

 .  ٥٢/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤١٢/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ١٦٠/  ٢أعيان العرص للصفدي  _ )٥(

 . ٤١٢/  ١الدرر الكامنة البن حجر  _ )٦(

 .  ٨٠نقالً عن حمقق كتاب الصعقة الغضبية للطويف  ٤٠ذيل تاريخ االسالم ورقة : انظر  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٨٩ 

 
علم الدين أبو حممد القاسم بن حممد بن يوسـف الـربزايل اإلشـبييل :  )١(الربزايل  - ١٠

هــ ،  ٦٦٥الدمشقي الشافعي لقـب بمـؤرخ اإلسـالم ومفيـد الشـام ، ولـد سـنة 

ونسـخ ، ، وأحـب احلـديث  )٣( ومقدمة ابن احلاجب،  )٢( والتنبيه، حفظ القرآن 

ـ تغل بعلـم احلـديث روايـة ،األجزاء ، واش ّ يف التـاريخ وهـو املقتفـى  اً ف كتابـوأل

ً  )٤( لتاريخ أيب شامة وبلغ عدد مشـاخيه أكثـر مـن  ، لكتاب أيب شامة ، جعله صلة

ّب إيل طلب احلديث  ((:ألفني ، قال عنه الذهبي  ، لقيه الطويف  )٥( ))وهو الذي حب

 . )٦( وأخذ عنه،  الطويف بدمشق

                                                   
، النجوم  ٤٢٣/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ١٩٦/  ٣، فوات الوفيات للكتبي  ١٧٦/  ٢ن العرص للصفدي أعيا _ )١(

 .  ٤٥/  ٢، البدر الطالع للشوكاين  ٣١٩/  ٩الزاهرة البن تغري بردي 

بـن عـيل الشـريازي كتاب يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا ومؤلفـه اإلمـام أبـو إسـحاق إبـراهيم : التنبيه  _ )٢(

 . هـ  ٤٧٦املتوىف سنة

هو اإلمام مجال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ، املشهور بابن احلاجب ، الفقيـه األصـويل املـتكلم  _)٣(

ىل هـ ، انتقـل بـه أبـوه إىل القـاهرة فاشـتغل بـالقرآن ثـم بالفقـه عـ ٥٧٠املتكلم النظار املحقق األديب الشاعر ، ولد بإسنا سنة 

مذهب االمام مالك ، كان عالمة زمانه ورئيس أقرانه ، أخذ عنه مجاعة من العلامء منهم القرايف وابن املنري وغريمها كثري ، لـه 

انظـر . هـ باالسكندرية  ٦٤٦منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل ، الكافية يف النحو ، تويف سنة : مؤلفات منها 

، شـجرة النـور الزكيـة ملحمــد  ١٨٩، الـديباج املـذهب البـن فرحـون  ٤١٣/  ٢ن البـن خلكـان وفيـات األعيـا: ترمجتـه يف 

 .  ١٦٧خملوف 

 لـد، و حـدثامل ؤرخ،املـ ، الدمشـقي املقـديس إبراهيم بن إسامعيل بن الرمحن عبدهو اإلمام شهاب الدين أبو القاسم  _ )٤(

 له. ومات فمرض فرضباه، مستفتيني صورة يف اثنان عليه ودخل رشفية،األ احلديث دار مشيخة ويل هـ ، ٥٩٩سنة  دمشقب

فـوات الوفيـات : هـ انظر ترمجتـه يف  ٦٦٥، تويف سنة  والنورية الصالحية الدولتني أخبار يف الروضتني كتاب: مؤلفات منها 

 . ٦١/  ٥، طبقات الشافعية البن السبكي  ٢٥٢/  ٢للكتبي 

 . ٤٢٣/  ١نقالً عن الدرر الكامنة البن حجر  _ )٥(

، شـذرات الـذهب البـن   ٢٥٣/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٦(

 . ٣٩/  ٦العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٠ 

 
١١ -  َ ْ الب ن أبو عبداهللا حممد بن أيب الفـتح بـن أيب الفضـل احلنـبيل ، شمس الدي:  )١(يل ع

وقـرأ العربيـة ، هـ يف بعلبك ، وسـمع هبـا  ٦٤٥الفقيه املحدث النحوي ولد سنة 

، والزمه حتى برع يف ذلك ، وله رشح عىل ألفيـة ابـن مالـك ،  )٢( عىل ابن مالك

ً يف املـذاهب العربيـة  ((:قال عنه الذهبي  َ  واحلـديث، كـان إمامـا الفائـدة ،  ، غزيـر

ً عـىل طريقـة السـلف  ً متواضعا هــ ، قـرأ عليـه  ٧٠٩تـويف سـنة ،  اهــ )٣( ))صاحلا

 . )٤(الطويف بعض ألفية ابن مالك بدمشق 

١٢ -  َ َّ أبو ح أثري الدين حممد بن يوسف بن عيل بـن يوسـف بـن حيـان النفـري :  )٥(ان ي

بالروايـات ، وسـمع هـ ، قـرأ القـرآن  ٦٥٤الغرناطي احلياين ، ولد بغرناطة سنة 

 وألفاظهـا ، قـال عنـه، واحلجـاز ، ذا درايـة باللغـة ، ومرص ، احلديث باألندلس 

هو شـيخ النحـاة ، البحـر الـذي مل يعـرف اجلـزر بـل املـد ،  (( : )٦( السبكي ماماإل

                                                   
، شـذرات الـذهب البـن العـامد  ١٤٠/  ٤، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٦/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب  _ )١(

٦/٢٠  . 

الدين أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا الطائي اجلياين الشـافعي النحـوي ، أحـد أئمـة اللغـة ، ولـد بــ جيـان هو اإلمام مجال  _ )٢(

 السـبق قصـب وحـاز الغايـة فيـه بلـغ لسـان العـرب حتـى إتقـان إىل مهتـه رصف، ثم انتقل إىل دمشق ،  ٦٠٠باألندلس سنة 

األلفية يف النحو ، تسهيل الفوائد ، تـويف سـنة : لفات كثرية منها ، له مؤ وعللها القراءات يف إماماً  وكان املتقدمني عىل وأربى

 .   ٦٧/  ٨، طبقات الشافعية البن السبكي  ٢٢٧/  ٢فوات الوفيات للكتبي : انظر ترمجته يف . هـ  ٦٧٢

 . ٢٠/  ٦نقالً عن شذرات الذهب البن العامد  _ )٣(

 . ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٤(

 .  ٣٠٢/  ٤، الدرر الكامنة البن حجر  ٣١/  ٦، طبقات الشافعية البن السبكي  ٧١/  ٤فوات الوفيات للكتبي  _ )٥(

هو اإلمام تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل السبكي األنصاري الفقيه الشافعي األصـويل  _)٦(

مع والده إىل دمشق وأخذ عن االمام الذهبي ، ثـم ويل منصـب القضـاء هـ ، انتقل  ٧٢٧األصويل املؤرخ ، ولد بالقاهرة سنة 

والتدريس واخلطابة باجلامع األموي أفتى ومل يتجاوز عمره ثامنية عرشة سنة ، وإليه انتهت رياسة القضـاء واملناصـب بالشـام  

منهـاج البيضـاوي وطبقـات رفع احلاجب عن خمترصـ ابـن احلاجـب ، ورشح : امتحن يف دنياه فصرب ، له مؤلفات عدة منها 

، النجـوم  ٢٣٢/  ٣الـدرر الكامنـة البـن حجـر : انظر ترمجتـه يف. هـ  ٧٧١عون سنة الشافعية الكربى ، تويف يف دمشق بالطا

 .  ١٨٤/  ٤، األعالم للزركيل  ٢٢١/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ١٠٨/  ١١الزاهرة البن تغري بردي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩١ 

 
د إذا محي الوطيس بتشاجر األقران  ّ ، له مصـنفات  اهـ )١( ))سيبويه الزمان ، واملرب

هــ ،  ٧٤٥تويف سـنة ، وغريها ، ورشح سيبويه ، البحر املحيط : عدة مفيدة منها 

وكـان إنشـاده هـذه  ((:حيـث قـال  )٢( مدحه الطويف بقصيدة كام ذكر ابن مجاعـةو

بحرضـة شـيخنا أثـري الـدين أيب حيـان  –أي قصيدة ذم الشام للطويف  –القصيدة 

 كتابـه خمترصـ ، وقـرأ عليـه الطـويف )٣( ))بعد أن أنشده قصيدة من نظمه يف مدحه 

 . )٤(سيبويه 

١٣ -  ِ ِّ امل مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن بـن يوسـف بـن :  )٥(ي ز

ـ( عيل بن عبدامللك القضاعي الكلبي الشافعي ، و َ َّ م ،  )٦( بلـدة قـرب دمشـق) ة ز

ــد ســنة  ــد هـــ ، حمــدّ  ٦٥٤ول ــديار الشــامية يف عرصــه خامتــة احلفــاظ ، وناق ث ال

وقال عنـه شـيخ االسـالم ابـن  )٧( ، ويل دار احلديث األرشفية األسانيد واأللفاظ

ِ  ((:تيمية ملا توالها  ُ  مل يل ُّ هذه املدرسة من حني ب برشط الواقف  نيت إىل اآلن أحق

                                                   
 . ٢٧٥/  ٩كي طبقات الشافعية البن السب _ )١(

ولـد سـنة  الدمشـقي احلمـوي ،الشـافعي  الكنـاين مجاعـة بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن العزيـز عبـدهو اإلمـام عـز الـدين  _ )٢(

 هدايـة: هــ ، لـه مؤلفـات منهـا  ٧٦٧سـنة  بمكـة فـامت ، باحلجاز وجاور،  املرصية الديار قضاء ويل هـ، احلافظ الفقيه ،٦٩٤

الـدرر الكامنـة البـن حجـر : يف انظـر ترمجتـه . وغريهـا  الرافعـي أحاديـث ختـريج ، املناسـك يف ربعةاأل املذاهب إىل السالك

 .  ٢٦/  ٤، األعالم للزركيل  ٢٠٨/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ١/٣١٦

 . ٨٣أ ، نقالً عن مقدمة الصعقة الغضبية للدكتور حممد الفاضل /  ١٢٨التعليقة يف أخبار الشعراء  _ )٣(

 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٦/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : ظر ان _ )٤(

ــن حجــر  ٣٩٥/  ١٠، طبقــات الشــافعية البــن الســبكي  ١٤٩٨/  ٤تــذكرة احلفــاظ للــذهبي  _ )٥( ــة الب ــدرر الكامن ، ال

٤/٤٥٧  . 

 وهـي وخرضـ، وميـاه أشـجار جهاهتا عمجي من. منها فرسخ نصف عىل دمشق، بساتني وسط يف غناء كبرية قرية: مزة  _ )٦(

 . ١٠٤/  ١، آثار البالد وأخبار العباد للقزويني  ١٢٢/  ٥معجم البلدان لياقوت .  وأحسنها اهللا أرض أنزه من

 اهللا عبـد بـن قـايامز الـدين صـارم ألمـريل داراً  هذه الدار  كانت وقد الرشقي القلعة باب جوار:  رشفيةاأل احلديث دار _ )٧(

 دار وبناهـا هــ ، ٦٢٨سـنة  العـادل بن موسى الدين مظفر األرشف امللك ذلك فاشرتى اممحّ  هبا وله القيامزية قفوا النجمي

خمترصـ تـاريخ : انظـر .  األوقـاف األرشف امللـك عليهـا ووقـف،  هبـا املـدرس للشـيخ سكناً  وبناه،  احلامم وأخرب،  حديث

 . ١٦/  ١، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي  ٨/  ٦االسالم للذهبي ، البداية والنهاية البن كثري 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٢ 

 
كالم إال إذا سئل أجاب وأجـاد ،  ، كان صاحب حياء وسكينة وقلة اهـ )١( ))نه م

هتذيب الكـامل ، تـويف رمحـه وهو ، ف عظيم فيه وله مصنّ، برع يف معرفة الرجال 

ــه الطــويف  ٧٤٢اهللا بدمشــق ســنة  ــه ، هـــ ودفــن بمقــربة الصــوفية ، لقي وأخــذ عن

ذكر هذا الوجه لنا شـيخنا  ((:،وذكره يف كتابه اإلكسري بقوله  )٢(احلديث بدمشق 

 . )٣( ))املزي 

 
١٤ -  َّ مـر بـن رشيد الدين أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن ع:  )٤(شيد ابن أيب القاسم الر

ً  ٦٢٣أيب القاسـم البغـدادي احلنـبيل املقـريء املحــدث ولـد سـنة  هــ ، كـان عاملــا

ً من حماسن البغداديني وأعياهنم ، وكان من أجالء العدول انتهى إليه علـو  صاحلا

 سمع منـه الطـويف ،محد ودفن بمقربة اإلمام أ،  هـ ٧٠٧سنة  تويف ببغداداإلسناد 

 . )٥(وأجازه به ، ببغداد  احلديث

ْ املُ  - ١٥ مفيـد الـدين أبـو حممـد عبـدالرمحن بـن سـليامن بـن عبـدالعزيز :  )٦(يب فيد احلر

ْ الرضــير معيــد احلنابلــة باملستنرصــية ، ســمع مــن  ــخ ِّ ل َ ُج احلــريب املعــروف بــابن امل

وأعيـاهنم ، نبـغ يف ، ، وكـان مـن أكـابر الشـيوخ  )٧( الشيخ جمد الـدين ابـن تيميـة

                                                   
، الـدرر الكامنـة البـن حجــر  ٧٥/  ٣، طبقـات الشـافعية البـن قـايض شـهبة  ٨٩/  ١٤البدايـة والنهايـة البـن كثـري  _ )١(

٥/٢٣٤ . 

 .  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٢(

  . ١٢٢/  ١ارات اإلهلية للطويف حتقيق حسن عباس قطب ، نقالً عن مقدمة كتاب اإلش اإلكسري للطويف _ )٣(

شـذرات الـذهب البـن العـامد ،  ١٥٤/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب  _ )٤(

٦/١٥  . 

 . ٢٤٩/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٥(

 .  ٤٥٧/  ٥، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٥/  ٤ات احلنابلة البن رجب ذيل طبق _ )٦(

 ، فرسـامل حدثامل نبيل،احل فقيهاحلراين  ال بن تيمية اخلرض بن اهللا عبد بن السالم عبدهو اإلمام جمد الدين أبو الربكات  _ )٧(

ُ : هـ ، قيل عنه  ٥٩٠سنة  بحران ولد ، ، وهو جد شـيخ االسـالم ابـن تيميـة ، لـه مؤلفـات  احلديد لداود ألني كام الفقه له لنيأ



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٣ 

 
هــ ، أخـذ عنـه الطـويف  ٧٠٠تويف حدود سنة  واحلديث، العربية ، وبرع يف الفقه 

 . )١(احلديث ببغداد 

١٦ -  َّ أبـو الفـداء إسـامعيل بـن حممـد بـن إسـامعيل بـن الفـراء  جمـد الـدين : )٢(اين احلـر

هـــ أو  ٦٤٥احلـراين الدمشـقي الفقيـه احلنـبيل شـيخ املـذهب يف زمنـه ، ولـد سـنة 

ِ  ((:راين هـ ، ذكر ابن العامد عن الطويف أنه قال عن شيخه احل ٦٤٦  كان من أصلح

َّ ، خلـق اهللا  ً بالفقـه  وأديـنهم ، كـأن ، واحلــديث ، عـىل رأســه الطـري ، وكـان عاملـا

،  )٤( ، قدم دمشق فسمع الكثري من ابن أيب عمـر )٣( ))والفرائض ، وأصول الفقه 

ــ ــى بــرع يف الفقــه ،  هوتفقــه ب والفتــوى مــدة ، وتصــدى لالشــتغال ، والزمــه حت

 )٦(قرأ املقنعإنه أ ((:وقال غريه  )٥( ))يخ احلنابلة كان ش ((:بي ، قال عنه الذهطويلة

ُ ، وكان عديم التكلّ  )٧( ))مائة مرة  غـري حاجته بنفسه ، وليس له كالم يف  ف حيمل

ً وال خيالط أ، العلم  مـا وقـع يف قلبـي الرتفـع : هـو وأوقاته حمفوظة ، وقال  ،حدا

 عنـه عرف أحوال النـاس ، وقـالولست أ، من الناس فإين أخرب بنفيس  حدعىل أ

                                                                                                                                                  
، ذيل طبقات احلنابلـة البـن رجـب   ٥٢٠/  ٢معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر ترمجته يف . املحرر ، منتقى األخبار : منها 

٢٤٩/  ٢  . 

 .  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )١(

 .  ٨٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٢(

 .  ٨٩/  ٦شذرات الذهب البن العامد _ )٣(

، أحـد أئمـة  احلنـبيل اجلامعـييل املقـديس قدامـة بـن أمحـد بـن حممـد بـن الـرمحن عبـدهو اإلمام شمس الدين أبو الفرج  _ )٤(

ِ قضاء احلنابلة بدمشق ، ٥٩٧احلنابلة ، ولد سنة  ه املوفق ابن قدامة ، لـه مؤلفـات منهـا  هـ ، وهو أول من ويل ّ : وتفقه عىل عم

،  ١٠٧/  ٢املقصـد األرشـد البـن مفلـح : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٦٨٢الرشح الكبري عىل مقنع املوفق ابن قدامة ، تـويف سـنة 

 .  ٣٢٩/  ٣االعالم للزركيل 

 . ٨٩/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _ )٥(

عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ، ومؤلفه اإلمـام موفـق الـدين أبـو حممـد عبـداهللا بـن  كتاب يف الفقه: املقنع  _ )٦(

 .هـ  ٦٢٠أمحد بن قدامة املقديس املتوىف سنة 

 . ٨٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٢٧٣/  ١املقصد األرشد البن مفلح  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٤ 

 
كان رسيع الدمعـة سـمعت بعـض شـيوخنا يـذكر عنـه أنـه كـان ال  ((:ابن رجب 

يام إن ذكـر وال س، يذكر النبي صىل اهللا عليه وسلم يف دروسه إال ودموعه جارية 

ً من الرقائق  هــ ،  ٧٢٩، تـويف سـنة  )١( )) ونحو ذلـك، حاديث الوعيد أو أ، شيئا

 . )٢(ديث بدمشق سمع منه الطويف احل

سعد الدين أبو حممد مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد بن عيـاش :  )٣(احلارثي  - ١٧

احلارثي نسبة إىل احلارثية من قـرى بغـداد ، القـايض الفقيـه املحـدث ، ولـد سـنة 

هـ ، سمع من مجاعـة مـن علـامء مرصـ ودمشـق ، وعنـي باحلـديث ، وكـان  ٦٥٢

 ّ ً ، در ً منـاظرا َ  )٦( وجـامع احلـاكم،  )٥( والصـاحلية،  )٤( س باملنصـوريةفقيها َ ، و ِ  يل

ّ ، القضاء  بـه ، لمذ عليه الطويف يف القـاهرة فأكرمـه تس احلنابلة ، وتوترأ ّ ،  )٧(وقر

ودفـن ، هــ  ٧١٠تـويف سـنة ، ثـم اختلـف معـه ، وكانت بينهام مـودة أول األمـر 

 .بمقربة القرافة 

                                                   
 .  ٢٧٣/  ١صد األرشد البن مفلح ، املق  ٨٩/  ٦نقالً عن شذرات الذهب البن العامد  _ )١(

 .  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر  _ )٢(

، معجـم املـؤلفني لعمـر كحالـة  ٣٤٧/  ٤، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلـة البـن رجـب  _ )٣(

١٢/٢٢٥  . 

.  الكبـري املنصـوري املارسـتان باب داخل وهي لصاحلي،ا قالوون منصور امللك أنشأها بالقاهرة، املنصورية املدرسة _ )٤(

 ).،  ٣٧٩/  ٢ للمقريزي واالعتبار املواعظ انظر. ( 

املدرسة الصاحلية بناها امللك الصالح أبو اجليش إسـامعيل بـن امللـك سـيف الـدين برتبـة أم الصـالح بدمشـق ، وكـان  _ )٥(

ً ، تويف سنة  ً عادالً عاقالً حازما  . ٢٣٩/  ١الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي : انظر هـ  ٦٤٨الصالح ملكا

 نـزار بـاهللا العزيز املؤمنني أمري أسسه من وأول القاهرة أبواب أحد الفتوح باب خارج هذا اجلامع بني: جامع احلاكم  _ )٦(

 لـه ويقـال،  اهللا بـأمر احلـاكم ابنـه أكملـه ثـم،  هــ تقريبـاً  ٣٨٠سـنة  اجلمعـة بالناس وصىل فيه وخطب اهللا لدين املعز بن نزار

 ) . ٤٩٤/  ٢املواعظ واالعتبار للمقريزي : انظر (  . األنور اجلامع

، شـذرات الـذهب البـن  ٢٤٩/  ٢، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٥/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجـب : انظر  _ )٧(

 . ٣٩/  ٦العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٥ 

 
ـ - ١٨ ِّ ، ولـد ســنة بضــع عـي التــاجر لـدين أمحــد بـن خليــل البزاشــهاب ا:  )١( اجالرس

، وغـريه   )٢( وعرشين وستامئة ، أسري اآلداب ، له نظم ونثر ، سـمع منـه الطـويف

  . املائة قارب وقد،  ٧٢٥ سنة عاشوراء يوم ماتو

، املقرئ الفقيه النحوي  )٣( مجال الدين يوسف بن حممد بن عبدالسالم البغدادي - ١٩

ً باملستنرصية النحوي قرأ عىل ابن بطال ، وتفقه عىل الشيخ الزير ايت ، وكان معيدا

ً  ((:، قال عنه الطويف  ً ، وكـان نحـوي العـراق ومقرئـه ، عاملـا استفدت منـه كثـريا

ــالقرآن  ــة ، ب ــه حــظ يف الفقــه ، والعربي ــرائض ، واألصــول ، واألدب ، ول ، والف

 .هـ  ٧٢٦ويف سنة ، ت )٤( ))واملنطق 

ـــ  - ٢٠ َّ ِ كَ الس ـــن أيب القا:  )٥( ينياك ـــن أيب بكـــر ب ســـم اهلمـــذاين الدمشـــقي ، حممـــد ب

 َّ وتـال بالسـبع ، وصـفه ، اكني ، طلب احلديث كَ والسكاكيني نسبة إىل صناعة الس

كـان ال يغلـو وال يسـب  ((:وقـال ، وفاضلهم ، احلافظ الذهبي بأنه شيخ الشيعة 

 ً ً  )٦( ))معينا َ  ((:، وقال أيضا ً ع كان حلو ً ، فيه اعتزال املجالسة ذكيا : ويقـال ... املا

وهـو ممـن  ((:، وقـال عنـه شـيخ االسـالم ابـن تيميـة  )٧( ))رجع يف آخر عمره نه إ

                                                   
 .  ٤٠/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ٥٢/  ١أعيان العرص للصفدي  _ )١(

 . ٣٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٤٠/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ٥٢/  ١أعيان العرص للصفدي : انظر  _ )٢(

 . ٧٤/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _ )٣(

 . ٧٤/  ٦شذرات الذهب البن العامد  _ )٤(

، البـدر الطـالع  ١١٥/  ١٤ة والنهايـة البـن كثـري ، البدايـ ٢٧١/  ٢، أعيان العرص للصفدي  ٦٠/  ٤العرب للذهبي  _ )٥(

 . ١٤٤/  ٢للشوكاين 

 .   ٦٠/  ٤العرب للذهبي  _ )٦(

وابن حجر عنه كذلك يف الدرر الكامنـة البـن حجـر . ٢٧١/  ٢نقله الصفدي عن الذهبي يف أعيان العرص للصفدي  _ )٧(

 . ٤٨٣/  ١حجر 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٦ 

 
هــ ، لقيـه الطـويف  ٧٢١، تـويف سـنة  )١( ))يتسنن به الشيعي ، ويتشـيع بـه السـني 

 .)٢(باملدينة املنورة وصحبه 

البغـدادي  )عصية : وقيل (  املعروف بابن عصبة بن حامد أمحد:  )٣( مجال الدين - ٢١

 اهللا رمحـه وتـويف،  األسـتاذ بمنزلـة فيها وكان بغداد، ضاءق توىل البغدادي احلنبيل

 بارعاً  وكان،  درسه حرضت ((:  رمحه اهللا الطويف اإلمام قال،  هـ ٧٢١ سنة تعاىل

 أوحـد فكـان واألحكـام،  القضـاء معرفة وأما،  والفرائض،  والتفسري،  الفقه يف

 . )٤( )) ذلك يف عرصه

 املطلب الثاين 

 تالميذه

  

ً أخذوا عنـه ال سـيام مـع كثـرة رحالتـه من املؤك وتنقالتـه ، د أن لإلمام الطويف رمحه اهللا طالبا

ن املصادر التـي ترمجـت لإلمـام رمحـه اهللا مل ريسه يف املدارس املختلفة ، إال أوتد، بني البلدان 

ّ  سعفنا بذكر كثري من طالبه ،تُ  مام ما القاه اال: أوهلام :  السبب يف ذلك يرجع إىل أمرين ولعل

ً يف قلة الطالب حوله ، و كثرة  :ثانيهام الطويف رمحه اهللا من املحن والتهمة يف دينه مما كان سببا

 :سعفتنا به املصادر من تالميذه ما ييل ل مدة بقاء تالميذه معه ، ومما أأسفاره وتنقالته مما قلّ 

أي  –وقـرأ  ((:ابن رجب رمحه اهللا  احلافظ شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، قال - ١

ً عىل سليامن بن عبدالقوي  –ابن تيمية   . )٥( ))يف العربية أياما

                                                   
 . ١٤٤/  ٢، والشوكاين يف البدر الطالع   ٤٨٣/  ١نقله عنه ابن حجر يف الدرر الكامنة البن حجر  _ )١(

ــة : ذكــر صــحبته للســكاكيني  _ )٢( ر يف الــدرر الكامنــة البــن حجــر ، وابــن حجــ ٤١٣/  ٤ابــن رجــب يف طبقــات احلنابل

٢/٢٥٢  . 

 .  ٣٦/  ١، الدرر الكامنة البن حجر  ٣٢٠/  ٢الوايف بالوفيات للصفدي  _ )٣(

 .  ٥٣/  ٦ شذرات الذهب البن العامد _ )٤(

 .   ٤٩١/  ٤ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٧ 

 
جمد الدين عبدالرمحن بن حممود بن قرطاس القـويص ، :  )١(عبدالرمحن القويص  - ٢

، وكـان  )٢( جمري الدين عمر بـن عيسـى اللمطـيو، والطويف ، أخذ عن أيب حيان 

ً فاضـالً ، ويل اخلطابــة بجـامع الصـ ً شـاعرا ارم بقــوص ، ووقـف كتبـه عــىل أديبـا

 . )٣( املدرسة السابقية بقوص

ــرج  - ٣ ــن كاتــب امل ــن أيب :  )٤(اب ــن أيب نرصــ ب ــن فضــل اهللا ب ــدين حممــد ب ســديد ال

ْطي املعروف بابن كاتب املرج ال ب ِ ً فاضالً عبدالرمحن الق ً شاعرا ، قويص ، كان أديبا

ً كثـري ا ً غنيـا لعطـاء فجـازاه اهللا حسن املنظر ، فصيح اللسان ، كان والـده نرصـانيا

قرأ يف النحو واألصول عـىل نجـم  ((:هبداية وإسالم مجيع أوالده ، قال ابن حجر 

َ  اهــ )٥( ))الدين الطويف ملا قـدم علـيهم بقـوص  َ ، و ِ َ  يل ِ  وكالـة املـال بـاألعامل  بيـت

 .هـ  ٧٤٥القوصية تويف سنة 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٥٥/  ٢، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٥٣/  ١، أعيان العرص للصفدي  ٢٩٦الطالع السعيد لألدفوي  _ )١(

 وتـويف القـاهرة، سـكن،  شـاعر ديـب،، أ اللمطـي القـويص التميمـي، حممـد بن نرص بن عيسى بن عمرهو جمد الدين  _ )٢(

،  ٢٥٠ - ٢٤٥ دفـويالطـالع السـعيد لأل: انظـر ترمجتـه يف  . ديـباأل تـذكرة قصيدة: له مؤلفات منها  ـه ٧٢١ سنة بقوص

 . ١٠٧ / ٢ فوات الوفيات للكتبي

 مقـدم وهـو ، واخلـري العلـم أهـل يف حمبـاً  كـان ، احلبيش اهللا عبد بن مثقالبناها األمري سابق الدين : املدرسة السابقية  _ )٣(

، السـلوك ملعرفـة دول امللـوك  ١٤٨/  ١إنبـاء الغمـر البـن حجـر : انظـر . وهي من مـدارس القـاهرة  األرشف عند ليكاملام

 . ٢٣٠/  ٣، النجوم الزاهرة البن تغري بردي  ٢٩٠/  ٢للمقريزي 

 . ٢٥٣/  ٤، الدرر الكامنة البن حجر  ٦٧/  ٢، الوايف بالوفيات للصفدي  ٦٠٢الطالع السعيد لألدفوي  _ )٤(

 . ٦٤/  ٢الدرر الكامنة البن حجر  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٨ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث 

 مؤلفاته

 

ــدة مجعــت بــني خمتلــف العلــوم لإلمــام الطــويف رمحــه اهللا ــة ،  مؤلفــات عدي ــون النقلي ، والفن

ّ والعقلية ِ  ، مما يدل ً ، ، علمه  عىل سعة ً مـن سـبعة ومخسـني مؤلفـا ومعرفته ، وقـد بلغـت نحـوا

ً له  ً لقواعد التفسري ، وفيها ما يتعلق بالعقائد ، وفيها ما يتعلق بكتاب اهللا تفسريا وفيها ، وبيانا

، اديث النبوية ، وفيها ما يتعلق بالفقه وعلومه ، وفيها ما يتعلق بـاملنطق ما يتعلق برشح األح

وغري ذلك ، وهذه املؤلفـات ، وحل املشكالت يف العربية ، والشعر ، وفيها ما يتعلق باألدب 

وكتـاب االنتصـارات اإلهليـة ، ، خمتلفة منها ما يبلغ مبلغ الكتاب مثل رشح خمترصـ الروضـة 

نكاد يف مسـألة كـاد ، وبيـان األزال فيها اإلشكال يف مسألة ككتاب إزالة ومنها ما هو رسالة أ

ً عىل النحو التايل  ً هجائيا  : مؤلفاته مرتبة ترتيبا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٩٩ 

 
١ -  ْ ِ إب َ طال احل   . )١(ل ي

 . )٢(اآلداب الرشعية  - ٢

 . )٣(اد اد يف مسألة كَ كَ إزالة األنْ  - ٣

 . )٤(اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية  - ٤

ِ اإلكْ  - ٥  .  )٥(عد التفسري ري يف قواس

ُ اإل - ٦  . )٦(رصانية به النَّنتصارات اإلسالمية يف كشف ش

 . )٧(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن  - ٧

٨ -  ِّ ْ البارع يف الش  . )٨(الرائع  رع

٩ -  ِ  . )٩(ر يف أحكام الباطن والظاهر الباه

 . )١(بيان ما وقع يف القرآن من األعداد  -١٠

                                                   
 . ٤٤٤/  ٦ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب  _ )١(

 .  ٨٠/  ١نسبه الطويف إىل نفسه يف رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٧١/  ١، وحاجي خليفة يف كشف الظنون  ٣٥٤/  ١ذكره الصفدي يف أعيان العرص  _ )٣(

: ، والكتـاب مطبـوع بتحقيــق  ١٢٧/  ٣، والـزركيل يف األعـالم   ٤٤٤/  ٦خ األدب العـريب ذكـره بـروكلامن يف تـاري _ )٤(

 .هـ  ١٤٢٤أجزاء ، نرشته دار الفاروق احلديثة سنة )  ٣( حسن عباس قطب 

عبد القادر حسني بمكتبة اآلداب بالقاهرة سنة . د: ، طبع بتحقيق  ٤٠٧/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٥(

 .هـ  ١٣٩٧سنة 

، طبـع  ٤٠٨/  ٤االنتصـارات االسـالمية يف دفـع شـبه النرصـانية : ذكره ابن رجـب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة باسـم  _ )٦(

سـامل القـرين . م ، وطبعـة أخـرى رسـالة دكتـواره بتحقيـق د ١٩٨٣أمحد حجازي ، ونرشته دار البيان بمرص سنة . بتحقيق د

 .أجزاء )  ٣( هـ ، ونرشته مكتبة العبيكان  ١٤٠٨سنة 

 . عيل حسني البواب. بتحقيق د ٣٣٥هـ ص  ١٤١٣لعام )  ٣٦( طبع ضمن جملة البحوث اإلسالمية بالرياض العدد  _ )٧(

 . البواب

ار ، ومل أطلع عىل كتاب الشعار ولكن أشار إليه الـدكتور حممـد الفاضـل  _ )٨( َ ع ْ تار األش ُ عار عىل خم ّ ذكره الطويف يف كتابه الش

 . ١٦٥ة الغضبية للطويف الفاضل يف كتابه حتقيق الصعق

، وحـاجي خليفـة يف  ٤٠٧/  ٤، وابـن رجـب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة  ١٩٠/  ٢ذكره الطويف يف اإلشارات اإلهليـة  _ )٩(

ّ فيه عىل اإلحتادية  ٢١٩/  ١كشف الظنون   .، وهو كتاب رد



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٠ 

 
١١-  ُ َّ غْ ب َّ ية الس    . )٢(هات املسائل ائل يف أم

١٢-  ُ ِ غْ ب  . )٣(واصل ل إىل معرفة الفَ ية الواص

١٣-  ْ ُ  .)٤(فة أهل األدب يف معرفة لسان العرب حت

 .تفسري سورة اإلنشقاق  -١٤

 .تفسري سورة الطارق  -١٥

 . تفسري سورة ق -١٦

 . تفسري سورة القيامة -١٧

 . تفسري سورة النبأ -١٨

،  يف جملــد واحــد مجعهــا ســيد عبــد التــواب. طبعــت بتحقيــق دالتفاســري اخلمســة هــذه و

 . هـ ١٤١٢سنة  ته مكتبة التوبة بالرياضونرش

ْ تلْ  -١٩  . )٥(ضوعات خيص املو

٢٠-  َ ّ ح ُ ال ْ ل الع  . )٦(قد تَ قد يف أحكام املع

٢١-  َ ْ د ُ ر َ  ء ِ الق َ  ول ِ بيح بالتَّ الق ْ والتَّ  حسني  . )١(بيح ، أو إبطال التحسني والتقبيح ق

                                                                                                                                                  
ابـه حــالل العقـد يف أحكــام يف كت ، وقــد ذكـره الطــويف ٤٣٦: الكتـاب خمطــوط يف مكتبـة بــرلني الوطنيـة رقــم احلفـظ  _ )١(

 . ١٤٩، أشار إليه الدكتور حممد الفاضل يف كتابه حتقيق الصعقة الغضبية للطويف املعتقد

ً يف كتابـه اإلكسـري ص  ٤٣/  ٢ذكره الطويف يف كتابه رشح خمترص الروضة  _ )٢( ، وابـن رجـب يف ذيـل طبقـات  ٤، وأيضـا

، وهو كتاب يف أصـول  ٩ ١٢٨/  ٣، والزركيل يف األعالم  ٢٤٨/  ١لظنون ، وحاجي خليفة يف كشف ا ٤٠٦/  ٤احلنابلة 

 .الدين 

، والسـيوطي يف  ٤٠٧/  ٤، وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلـة  ٥٤/  ١ذكره الطويف يف كتابه رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٢٥١/  ١، وحاجي خليفة يف كشف الظنون  ٢٠/  ١اإلتقان 

 . ٤٠٨/  ٤ل طبقات احلنابلة ذكره ابن رجب يف ذي _ )٤(

 .بتحقيق الدكتور حممد الفاضل  ٣١٨ذكره الطويف يف كتابه الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية ص  _ )٥(

ً  ٤٤٤/  ٦، وبروكلامن يف تاريخ األدب العريب  ٣٢٨/  ٥ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  _ )٦( ، وطبع الكتاب حمققا

 .القاهرة بدار العلوم بجامعة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠١ 

 
ُ فْ د -٢٢ ُ التَّ  ع ُ عارض عام ي  . )٢(ناقض يف الكتاب والسنة التَّ  وهم

ُ د  -٢٣  . )٣(طق والكالم عن أهل املنْاملالم  فع

٢٤-  َّ َ الذ ْ ريعة إىل م ْ ع َّ رفة أرس  . )٤(يعة ار الرش

ل  -٢٥ َ ْس ل َ ُس ل يف األدب امل َ ْس ل َّ ُ الس حيق َّ  . )٥(الر

ّ عىل مجاعة من النصارى  -٢٦  . )٦(الرد

ف  -٢٧ َ ـح ْ ِّ عـىل املص ـف يف الـرد َ ه ْ يف املر َّ ّ عىل الس تعـاليق عـىل ( ، ويسـمى بــ  )٧(الرد

 . )األناجيل وتناقضها 

ِّ ا -٢٨ َ لر َ س ّ لَ الة الع  . )٨(ة يف القواعد العربية وي

٢٩-  ِّ ْ ياض النَّالر  . )٩(ائر ظَ باه والنَّواظر يف األش

  . )١( ) بيني يف رشح األربعنيالتَّ ( ويسمى بـ  رشح األربعني النووية ، -٣٠

                                                                                                                                                  
، وطبـع الكتـاب  ٤٠٧/  ٤، وابـن رجـب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة  ١٩٩/  ١ذكره الطويف يف رشح خمترص الروضـة  _ )١(

 .هـ  ١٤٢٦أيمن شحادة بمركز امللك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية سنة . بتحقيق د

، وحـاجي خليفــة يف  ٤٠٧/  ٤ات احلنابلـة ، وابـن رجـب يف ذيـل طبقــ ٣٤/  ٢ذكـره الطـويف يف اإلشـارات اإلهليــة  _ )٢(

 . ٧٥٦/  ١كشف الظنون 

 . ٣٠٥/  ٣ذكره الطويف يف اإلشارات اإلهلية  _ )٣(

، والــزركيل يف  ٨٢٧/  ١، وحــاجي خليفـة يف كشــف الظنــون  ٤٠٨/  ٤ذكـره ابــن رجــب يف ذيـل طبقــات احلنابلــة  _ )٤(

  .)  ٢٣١٥ (، ومنه نسخة يف مكتبة شهيد عيل رقم  ١٢٨/  ٣األعالم 

 .هـ  ١٣٨٣، وطبع يف دار البيان بمرص سنة  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٥(

 . ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٦(

 .  ٧٩٥، والكتاب خمطوط بمكتبة كوبريل برقم  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٧(

، وحـاجي  ١٥٥/  ٢، وابـن حجـر يف الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٤٠٧/  ٤رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  ذكره ابن _ )٨(

 . ٤٤٥/  ٦، وبروكلامن يف تاريخ األدب العريب  ١٦٢٦/  ٢خليفة يف كشف الظنون 

امد يف ، وابـن العـ ٣٨٩/  ١، وحـاجي خليفـة يف كشـف الظنـون  ٤٠٧/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة  _ )٩(

، والكتاب خمطوط وله صورة بمكتبـة اجلامعـة االسـالمية ، أشـار إليـه الـدكتور حممـد الفاضـل يف  ٣٩/  ٦شذرات الذهب 

 . ١٦٠كتابه حتقيق الصعقة الغضبية للطويف 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٢ 

 
 . )٢(رشح عىل قصيدة له يف العقيدة  -٣١

 . )٣(ربيزي يف الفقه عىل مذهب الشافعي رشح خمترص التَّ  -٣٢

ِ رشح خم -٣٣ َّ  ترص ْ الر  . )٤(ضة و

٣٤-  ِ ِ  رشح خمترص َ اخل ِ ر  .  )٥(ي يف الفقه ق

٣٥-  َ َ رشح م َ ق  . )٦(ات احلريري يف جملدين ام

٣٦-  ِّ َ الش ْ ع ُ ِ ار عىل خم ْ  تار َ األش  . )٧(ار ع

٣٧-  َّ ْ الص َ قة الغَ ع ّ ض ّ بي ُ  ة يف الرد ِ نْعىل م  .  )٨( ري العربيةك

٣٨-  َ َ الع ُ ذ ِ  اب ْ الواص ِ ب عىل أر  . )٩(واصب النَّ واح

٣٩-  ِ َم اجلذل يف ع ل َ َ ع ْم اجل َ (  أو لدَ ل ُ دَ ج   . )١٠() القرآن  ل
                                                                                                                                                  

ـق الشـيخ مجـال  ٢٥٠/  ٢، وابـن حجـر يف الـدرر الكامنـة  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلـة  _ )١( ّ ، وحق

، وطبـع ] ال رضر وال رضار : [ مصـطفى زيـد ، وهـو اجلـزء املتعلـق بحـديث . لدين القاسمي جزء منه ، ثـم أعـاد حتقيقـه دا

ً بتحقيــق أمحــد حــاج حممــد باســم  الريــان واملكتبــة املكيــة ســنة نرشــته مؤسســة ) التعيــني يف رشح األربعــني ( الكتـاب أيضــا

 .هـ ١٤١٩

 . ٤٠٦/  ٤نابلة ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احل _ )٢(

 . ٢٥٠/  ٢، وابن حجر يف الدرر الكامنة  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٣(

، والسـيوطي يف بغيـة  ٢٥٠/  ٢، وابـن حجـر يف الـدرر الكامنـة  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة  _ )٤(

اب مطبـوع بتحقيـق الـدكتور عبـداهللا الرتكـي يف ثالثـة جملـدات ، ، والكتـ ٤٦٠، وابـن بـدران يف املـدخل  ٥٩٩/  ١الوعاة 

ق  ّ ٌ وحق هــ ، والـدكتور خمتـار بابـا آدو يف  ١٤٠٤مـن الـدكتور ابـراهيم آل ابـراهيم سـنة  بعض أجزائه يف جامعة أم القرى كل

 .هـ  ١٤٠٨رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة 

 .، وكان الرشح لنصف الكتاب فقط  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٥(

، والـزركيل يف األعـالم  ٢٥٠/  ٢، وابـن حجـر يف الـدرر الكامنـة  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٦(

١٢٨/ ٣ . 

 . ٤٤٥/  ٦ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب  _ )٧(

 .هـ  ١٤١٧رياض سنة حممد الفاضل بمكتبة العبيكان بال. الكتاب مطبوع بتحقيق د _ )٨(

 . ٣٩/  ٦، وابن العامد يف شذرات الذهب  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٩(

، وطبـع بتحقيــق املسترشــق األملـاين فولفهــارت هاينريشــس  ٤٠٧/  ٤ذكـره ابــن رجــب يف ذيـل طبقــات احلنابلــة  _ )١٠(

 .هـ  ١٤٠٨بجمعية املسترشقني األملانية سنة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٣ 

 
ْ لة املُ فْ غَ  -٤٠ ِ ج َ  لمِ تاز يف ع ِ احل  . )١(جاز واملَ  قيقة

 . )٢(فواصل اآليات  -٤١

 . )٣() هناية السول يف علم األصول ( قاعدة يف علم الكتاب والسنة أو  -٤٢

ْ وة املُ دْ قُ  -٤٣ َ تَ ه  . )٤(قاصد الدين دين إىل م

 . )٥(قصيدة يف العقيدة  -٤٤

 . )٦(مدح اإلمام أمحد بن حنبل  قصيدة طويلة يف -٤٥

٤٦-  َ ِّ الق  . )٧(مشقية واعد الد

٤٧-  َ ُّ الق  . )٨(غرى واعد الص

٤٨-  َ  . )٩(ربى واعد الكُ الق

٤٩-  ِ  . )١٠(يف أصول الفقه  خمترص احلاصل

٥٠-  َّ  . )١( )البلبل ( واسمه  وضةخمترص الر

                                                   
 . ١١٥٣/  ٢، وحاجي خليفة يف كشف الظنون  ٤٠٧/  ٤ه ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة ذكر _ )١(

 . ١٢٩٣/  ٢ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  _ )٢(

، انظر مقدمة حتقيق كتاب الصعقة الغضبية للطـويف للـدكتور  ١٧٩الكتاب خمطوط موجود بدار الكتب املرصية برقم  _ )٣(

 . ١٦٠للدكتور حممد الفاضل 

ً يف اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة وبعـض املبـاحثني جعلـه وكتـاب حـالل  _ )٤( الكتاب خمطوط ويوجد بعضه مصورا

ً ، انظر  ً واحدا  . ١٥٢مقدمة حتقيق كتاب الصعقة الغضبية للطويف للدكتور حممد الفاضل : العقد كتابا

 . ٤٠٦/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٥(

 . ٤٠٨/  ٤ا ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة ذكره _ )٦(

 . ٨١/  ١أشار إىل ذلك حمقق كتاب اإلنتصارات اإلهلية للطويف الدكتور سامل القرين  _ )٧(

، وحـاجي خليفـة يف  ٤٠٧/  ٤، وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  ١٨٤/  ١ذكره الطويف يف رشح خمترص الروضة  _ )٨(

 .  ١٣٥٩/  ٢يف كشف الظنون 

، وحـاجي  ٤٠٧/  ٤، وابـن رجـب يف ذيـل طبقـات احلنابلـة  ٤٢٦/  ٣ذكره الطويف يف كتابـه رشح خمترصـ الروضـة  _ )٩(

 . ١٣٥٩/  ٢خليفة يف كشف الظنون 

 . ٤٠٧/  ٤، وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  ١٩٩/  ٣ذكره الطويف يف كتابه رشح خمترص الروضة  _ )١٠(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٤ 

 
 . )٢(خمترص سنن الرتمذي  -٥١

 . )٣(خمترص املحصول  -٥٢

 . )٤( )املعالني  (و أخمترص العاملني ،  -٥٣

٥٤-  ْ ُ مع ُ  راج ُ األ ُ  ول إىل علمِ ص  . )٥( ولاألص

 

٥٥-  ّ  . )٦(رائض الفَ  مة يف علمِ مقد

٥٦-  َ َ  وائدُ م ْ احل َ س يف فَ ي ْ وائد امرؤ الق  . )٧(س ي

ّ النُّ -٥٧ ْ ور الوه ِ اج يف اإلرس ْ اء وامل  .  )٨(راج ع

 
 

 

                                                                                                                                                  
ُـل  "، ورشحـه اإلمـام الطـويف ، والكتـاب مطبـوع بعنـوان  ٤٠٧/  ٤احلنابلة ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات  _ )١( ب ْ ل ُ ،  "الب

 .هـ  ١٣٨٣ونرشته مؤسسة النور بالرياض سنة 

، وابـن حجـر يف  ٢٢/  ٢، ذكـره الطـويف يف رشحـه ملخترصـ الروضـة  ٤٨٧كتاب خمطوط بدار الكتب املرصـية بـرقم  _ )٢(

 . ٢٥٠/  ٢الدرر الكامنة 

 . ١٢٨/  ٣، والزركيل يف األعالم  ٤٠٧/  ٤ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة ذكره  _ )٣(

فيــه أن الفاحتــة : ، وقــال  ٥/  ٥، والعليمــي يف املــنهج األمحــد  ٤٠٧/  ٤ذكــره ابــن رجــب يف ذيــل طبقــات احلنابلــة  _ )٤(

غضـبية إىل وجـود نسـخة منـه يف متضمنة جلميع القرآن ، وأشار الدكتور حممـد الفاضـل يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب الصـعقة ال

 ) . ١٠-٠٢٧٨٩(مركز امللك فيصل بالرياض برقم 

، وحاجي خليفـة يف كشـف الظنـون  ٤٠٧/  ٤الكتاب يف علم أصول الفقه ، ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة  _ )٥(

 . ١٢٨/  ٣، والزركيل يف األعالم  ١٧٣٨/  ٢حلاجي خليفة 

 . ٤٠٨/  ٤ات احلنابلة ذكره ابن رجب يف ذيل طبق _ )٦(

، وابـن حجـر يف الـدرر  ٤٠٨/  ٤ذكره ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة بعنوان موائد احليس يف شعر امـرؤ القـيس  _ )٧(

مصـطفى عليـان بمكتبـة دار . ، وطبع الكتـاب بتحقيـق د ١٠٣٩/  ٢، وحاجي خليفة يف كشف الظنون  ١٥٥/  ٢الكامنة 

ن سنة  ّ  .هـ  ١٤١٤البشري بعام

 . ٦٨٨/  ٢ذكره البغدادي يف إيضاح املكنون  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث 

 التعريف برشحه ملخترص الروضة 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل ثالثة مطالب 

 .سبب تأليفه : املطلب األول 

 .أمهيته وقيمته العلمية : املطلب الثاين 

 . دراسة الفروق األصولية يف رشح خمترص الروضة: املطلب الثالث 

 

 :وبياهنا فيام ييل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب األول 

 سبب تأليفه

  

ّف اإلمام الطويف رمحه اهللا كتابه خمترص الروضة  ّ يف، أل ه أنـه حـذف املقدمـة مقدمة رشح وبني

حتـى يسـهل علـم  املنطقية املوجودة يف بعض نسخ روضة الناظر للموفق ابن قدامة رمحـه اهللا

     :، وكان حذفـه إياهـا كـام قـال رمحـه اهللا  وتكمل منفعته بالكتاب، أصول الفقه عىل الطالب 

قه ، فلو اخترصهتا كان حيق –أي املوفق  -املعول عليه أين ال أحقق ذلك العلم ، وال الشيخ  ((

 . اهـ )١( ))... فال يتحقق االنتفاع هبا للطالب ، لظهر بيان التكلف عليه من اجلتهني 

                                                   
 . ١٠٠/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٧ 

 
كثـري العلـم ، متضـمن ملـا ذكـره ، تأليف كتاب يف أصول الفقه صـغري احلجـم  رمحه اهللا أرادف

حيـث  والتعليل، والدليل ، واخلالف ، وشوارد يف املتن ، املوفق رمحه اهللا باإلضافة إىل فوائد 

ـ حجمـه ، األصـول يف كتـاب تـأليف يف سـديدالتَّ  وأسـألك ((: قال رمحـه اهللا  ُ  وعلمـه،  يقرص

ُ  الروضة يف ما متضمن ، وليطُ  ـ ، داميـةالق َّ ـ عـن ادرةالص ِّ ٍ  غـري ، املقدسـية ناعةالص  مـن خـال

َّ  املتن يف ، فرائد وشوارد ، زوائد فوائد  . اهـ )١( )) عليلوالتَّ  واخلالف ، ليلوالد

ب وقد ذكر رمحه اهللا أنه  ّ ّ يف يشء من ترتيب الكتاب مما يقر   : فقـال  ويساعد عـىل الفهـم، غري

 ترتيبـه كـان وإن ، أغـريه مل عليه هو ما عىل أقررته لروضةا يف حممد أيب الشيخ ترتيب غالب ((

ــا ، قلبــي إىل قريــب وال ، إيل بحبيــب لــيس  خمترصــ ألين وذلــك ، تعــاىل اهللا شــاء إن ســيأيت مل

 يف له مدخل ال الرتتيب وتغيري ، اللفظ دون املعنى مجيع ذكر هو:  االختصار وحقيقة لكتابه،

ّ ،  ينبغي ما بحسب ، ما ترصفاً  ترتيبه يف ترصفت أين غري ، ذلك  . اهـ )٢( )) الفهم عىل بويقر

ً لفوائد  ً حاويا ً قيام ً مفيدا ِّ كتب وشوا، فجاء رشحه رمحه اهللا لكتابه املخترص رشحا رد من أجل

، وكثـرة الشـواهد مـن اللغـة ، وغـزارة العلـم ، احلنابلة األصولية ملا فيه مـن حسـن الرتتيـب 

 .والسنة ، والكتاب 

  

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٩٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

  . ٩٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين 

 أمهيته وقيمته العلمية

 

 ُ ُ  تظهــر ــة ِ  أمهي ــة ــان أمهي  كتــاب رشح خمترصــ الروضــة لإلمــام الطــويف رمحــه اهللا مــن خــالل بي

ِ ، ترصاملخ رمحـه اهللا ، حيـث كـان هلـذين  )١( مام ابن قدامة املقديسو روضة اإله الذي هوأصل
                                                   

هو اإلمام موفق الدين أبو حممد عبداهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة العـدوي القـريش اجلامعـييل املقـديس الدمشـقي  _)١(

، ين ، كان حجة يف املذهب احلنـبيلهـ أخذ العلم عن هبة اهللا الدقاق وعبدالقادر اجليال ٥٤١قيه احلنبيل األصويل ولد سنة الف

ً مع حسن سمت ووقار وكثرة صالة وصيام قال عنه ابن احلاجـب  ً متواضعا ً ورعا كـان إمـام األئمـة ومفتـي  ": وكان زاهدا

املغنـي والكـايف واملقنـع والعمـدة : ، لـه مؤلفـات منهـا  "ر العـاطر والعلـم الكامـل األمة اختصه اهللا بالفضـل الـوافر واخلـاط

: انظـر ترمجتـه يف . هـ بدمشق ودفن بسفح قاسيون  ٦٢٠مجيعها يف الفقه ، وروضة الناظر يف أصول الفقه وغريها ، تويف سنة 

 . ٨٨/  ٥ذرات الذهب ، ش ١٣٣/  ٢، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  ١٥٨/  ٢فوات الوفيات للكتبي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٠٩ 

 
ً وأصول احلنابلة  –الروضة وخمترصها  –الكتابني  مكانة علمية بني كتب أصول الفقه عموما

ُ  ((:فيقول الشيخ ابن بدران رمحه اهللا عن كتاب الروضة  عىل وجه اخلصوص ، ٍ  إنه أنفع  كتاب

 ُ َ تَ  ريدُ ملن ي ِ ع ُ اط ُ ي األ ْ ص ِ ول من أص َ حاب َ نا ، فم ُ ق ِ هذا الكتاب بني كُ  ام ُ  تب َ األص َ ول م ُ ق ْ املُ  ام بني  نعِ ق

ِ كُ    .اهـ  )١( )) روعِ الفُ  تب

َّ و َ مما مي ُ  ز َ خمترص االمام الطويف رمحه اهللا أنه كان م َّ  وجز َ فْ الل ِ  ظ واسع مـام ، فيقول عنـه اإل مِ لْ الع

ِ إ ((:رمحه اهللا  )٢( عالء الدين الكناين املخترصـات  ن خمترص روضـة النـاظر للطـويف مـن أوجـز

 ِ ً وأعذهب ِ ا وأألفاظا ً باألفْ لُ ها عُ رسع َ وقا ِ وأقْ  امِ ه  .اهـ  )٣( ))ا رهب

ٌ عـىل  ((:وقال الشيخ ابـن بـدران  ـويف مشـتمل ُّ ـليامن الط ُ داميـة للعالمـة س ُ وضـة الق َّ ترصـ الر ُ خم

 ِ يق ِ ق ْ ِ ، والتَّد َ التَّحقيق الئل مع َّ ْ ، الد َّ ِ والرت يب ِ ِ ، ت ِ يف ـب ِ اج َ ـن احل ْ ـ اب ِ ْترص ُ َ خم ـع َ ُ م رط َ نْخ َ ِ ي يب ِ ذ ْ والتَّه

 ٍ احد َ ٍ و ْك ل ِ  .اهـ  )٤( ))س

عـىل مباحـث  فيـه اقترصـ من حيث إن االمام الطويف رمحه اهللا أيضاً  وتربز ميزة خمترص الطويف

 ّ و كتـاب وه، وأصلها ، مة املنطقية التي اشتملت عليها الروضة دة عن املقدّ علم األصول جمر

ّ )٥(الغـزايل ماملستصفى لإلمـا ـ، يف أن ذلـك أسـهل للطـالبني  ، وال شـك ُ ِ  وأيرس  هلـم يف معرفـة

                                                   
 . ٤٦٤املدخل البن بدران  _)١(

هو اإلمام عالء الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن أيب الفـتح الكنـاين العسـقالين احلنـبيل ، ولـد بنـابلس سـنة   _ )٢(

ً ، ويل قضاء احلنابلة يف الشام ، سمع من ابن القيم والزمه وابن مجاعة الكنـاين وغري ٧٢٠ ً هـ تقريبا ً دينـا مهـا ، كـان متواضـعا

ً ، له مؤلفات منها  سواد الناظر وشقائق الروض النارض يف رشح خمترص الطويف ، وتعليق عـىل صـحيح مسـلم ، تـويف : عفيفا

، السحب الوابلـة  ٢٤٣/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ١٢٤/  ١إنباء الغمر البن حجر : انظر ترمجته يف . هـ  ٧٧٧سنة 

 . ١١٨/  ١، مقدمة حتقيق سواد الناظر للدكتور محزة الفعر ص  ١٧٣البن محيد 

 .حتقيق الدكتور محزة الفعر  ٧/  ١سواد الناظر للكناين  _)٣(

 . ٤٦٠املدخل البن بدران  _)٤(

يس الغـزايل ، الفقيـه الشـافعي األصـويل ،  _)٥( ْ ـو ُّ هو اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد حممد بـن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد الط

هـ ، أخذ العلم عن مجاعة مـنهم االمـام اجلـويني والزمـه ،  ٤٥٠مع أشتات العلوم يف املنقول واملعقول ، ولد بطوس سنة جا

كان شديد الـذكاء سـديد النظـر سـليم الفطـرة عجيـب اإلدراك قـوي احلافظـة ، بـرع يف املـذهب واخلـالف واجلـدل ، وتـوىل 

املستصـفى للغـزايل ، إحيـاء : س وانقطـع للعبـادة ، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا التدريس يف املدرسة النظامية مدة ثم اعتزل النـا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٠ 

 
 ّ ٍ املباحث األصـولية بخـالف مـا إذا تعر ٍ  ضـوا للمقدمـة املنطقيـة التـي حتتـاج إىل عنـاء يف  كبـري

ْ فَ  ِ ه َ ، ها م ْ وض ِ ب ً  هاط   . عىل املبتدئني خاصة

وعلمـه ،  علم األصول بكتاب حجمـه يقرصـ وهذا هو املسلك الذي قصده من الوصول إىل

ْ  (( :يطول كام أشار إىل ذلك بقوله يف مقدمته  َ وأس ْ التَّ  ألك ِ س ِ  يدَ د ْ  تَ يف ِ أ ِ ل ِ  يف ٍ ك ُ  تـاب ـيف األ ُ ِ ص ،  ول

 َ ْ ح ــج ُ َ م ْ ه ي ــق ُ ُ ِ ،  رص ــلْ وع ُ َ م ــه ي ُ َّ ط ُ ول ، يتضــم ــ ن َ ِ م َّ ا يف ِ  الر ُ  وضــة ــدَ الق َّ ِ اميــة ، الص ــ ادرة َ ــع َّ ِ نْن الص  عة

ْ املَ  ِ ق ّ د ــة ، ســي َ ــغ َ ٍ ري خ ــ ال ِ ْ م ــفَ  ن ِ ــد زَ وائ ِ ــوائ َ ِ د ، وش َ وار ــدَ فَ  د ِ  رائ ــيف َ ِ تْ  امل َّ ،  ن ــد ِ وال ِ ل ــ ، يل ِ ِ واخل ،  الف

ْ والتَّ  ِ ع ِ ل َ  يل َ ، م ْ تَ  ع ِ ق ِ ر َ فْ اإل يب َ عَ  امِ ه َ ىل َ فْ  األ ِ  امِ ه ِ زَ ، وإ َّ  الة ْ الل ِ ب َ نْعَ  س َ ه م ِ  ع ـاإل َ ْ ـ امِ هب َ ٍ ، ح ـ او ِ ِ األكْ ب ـ ثر ِ ْ م  ن

 ِ ِ لْ ع ِ م ُ ه ، يف ِ  د َ  ون ِ طْ ش َ  ر ْ ح ِ ج ُ  هم ِ ، م َّ ق ً لَ ر ُ ا ِ اغَ  ه َ ل ً عَ ب َ ا َ ىل ُ  م َ ا ه ْ عَ  و ِ لي َ ه م ْ  ن َّ ِ الرت ِ ت ِ  ، يـب ْ وإ ـ ن َ َ ك ـ ان َ ْ ل َ ي ِ  س ىل إ

ِ لْ قَ  ِ ي ب َ ب ِ ح ٍ ب ِ وال قَ ،  يب  . اهـ )١( ))يب ر

َ ثم  وقد  ((:برشح موسع قال عنه الشيخ ابن بدران  هذا املخترص مام الطويف رمحه اهللاإل رشح

َّ  يف –مام الطويف أي اإل –رشحه مؤلفه  َّ جملدين حق َ األصول ، وأ ق فيهام فن  فيـه عـن بـاعٍ  بـان

ِّ  واسعٍ  ِّ  يف هذا الفن ٍ ، واط ُ فهو أ: ، وباجلملة  الع وافر ِّ نِّحسن ما ص ـ،  ف يف هـذا الفـن ِ ، ه وأمجع

 ِ ُ وأنفع ِ ه ، مع س ِ  هولة َ الع َ ، ارة ب ْ وس ِ ب ٍ قَ  ها يفك َ  الب ُ ي ُ  دخل ْ لُ الق ِ وب بال اس  . اهـ )٢( ))ئذان ت

 : )٣( يمة العلمية لرشح خمترص الروضة من خالل املميزات اآلتيةوتظهر الق 

 ً ُ : أوال َ  واستقصاؤه ،، مول الكتاب ش َ فقد ح ومسـائله املتعـارف ، األصـول  أبـواب وى مجيع

َ  عليها ، ُ ورشح ً ، يذكر ً وافيا ّ  ها رشحا قـول ،  ووجهـة كـل ا ، واألقـوال فيهـا ،رهـاملسألة وحير

ّ  واألدلة ،، ومناقشة األقوال  َ ثم يرج ِ ح ما ي ً ، كـل ذلـك بـأدب وأخـالق ، العلـامء  راه راجحـا

ــ ّ ّ املنصــفني ، يوض ٍ  ح مــا لكــل ، ومــا عليــه ، ويرجــع إىل الكتــب املعتمــدة يف املــذاهب ،  قــول
                                                                                                                                                  

وفيـات األعيـان البـن خلكـان : يف انظـر ترمجتـه . هـ بطـوس  ٥٠٥علوم الدين ، املنخول ، شفاء الغليل وغريها ، تويف سنة 

 .  ١٠/  ٤، شذرات الذهب البن العامد  ١٠١/  ٤، طبقات الشافعية البن السبكي  ٣٥٣/ ٣

 . ٩٥ – ٩٢/  ١رشح خمترص الروضة  _)١(

 . ٤٦٠املدخل البن بدران  _)٢(

، حتقيـق  ٣٩/  ١حتقيق رشح خمترص الروضة للـدكتور عبـداهللا الرتكـي : انظر يف ذكر بعض املميزات هلذا الكتاب يف  _ )٣(

 . ١٧٠/  ١كتاب سواد الناظر وشقائق الروض النارض للدكتور محزة الفعر 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١١ 

 
والعلـامء ممـن سـيأيت ، ويـرتك للبـاحثني ، ظـر يعـرتف بالقصـور واألقوال ، وعندما يعوزه النّ

 .بعده النظر يف املسألة ، وحتقيقها 

 ً ٍ  عىل ام الطويفماإل حرص: ثانيا ٍ  عرض املسائل األصـولية بأسـلوب سـهل العبـارة ،  واضـح

ّ ، عبـارة  جيـد صـعوبة يف فهـموال ، ، فال يشعر القارئ بملـل  ب األلفاظ الغريبةوجتنّ  أو حـل

 .مسألة 

 ً  ئمة اللغةأ فس يف ذكر أقوالطال النَّوربام أ، بتوضيح املفردات اللغوية  اعتنى رمحه اهللا: ثالثا

 ّ  .وغريهم ،  واملربد،  وابن هشام، اجلوهري مام اإلك زيناملرب

 طـردت:  اجلـوهري قـال ، الطـرد مـن مشـتق ، واالطـراد ((: فعىل سبيل املثال قوله رمحه اهللا 

:  أي ، األمـر اطـرد:  آخـر موضـع يف وقال ، نواحيها من ضممتها:  أي ، وطردا طردا اإلبل

 ألنـه ، احلـد اطـراد يف موجـودة كلهـا املعاين فهذه ، بعضا بعضه تبع : اليشء واطرد ، استقام

 ويســتقيم ، وجـد حيـث يوجـد بحيـث ، املحــدود ويتبـع ، وجيمعهـا،  املحـدود أجـزاء يضـم

 ردك هـو:  اجلـوهري قـال،  العكس من انفعال فهو:  االنعكاس وأما،  عليه ويستمر، بذلك

 . اهـ )١( )) أوله إىل اليشء آخر

 ً والتـي هـي بمثابـة تطبيـق ملـا ، بـإيراد األمثلـة عـىل املسـائل األصـولية  اعتنى رمحه اهللا :رابعا

 بأنـه االسـتثناء عرفنـا إن ((: قوله رمحـه اهللا ، فعىل سبيل املثال  يذكره مما يعني عىل فهم املسألة

 ألن ؛ أيضـاً  اجلـنس غـري اسـتثناء يصـح ال بـاألول مـراد غري مدلوله أن عىل يدل متصل قول

 عـدم عـىل دلـيال االسـتثناء يكـون حتى اآلخر لفظ من مرادا يكون أن يصح ال اجلنسني حدأ

 . منه إرادته

 يصح حتى منه إرادته وال ، إياه تناوله يصح وال ، احلامر يتناول ال القوم لفظ أن:  ذلك مثال

 . اهـ )٢( )) فيه نزاع فال ؛ جمازاً  جوازه أما ، محاراً  إال القوم قام:  احلقيقة جهة عىل يقال أن

                                                   
 . ١٧٨/  ١الروضة رشح خمترص  _ )١(

 . ٥٩٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٢ 

 
 ً َ : خامسا ْ أ َ و ، والسنة عىل ما يذكره من مسائل، االستدالل بالنصوص من الكتاب   رمحه اهللاىل

وتقريره ببيـان وجـه الداللـة بطريقـة ، عناية فائقة يف حسن إيراد الدليل  أو مناقشات أصولية

 ِ ِ ، واقتناعـه ،  عىل القـارئ علمية سديدة كان هلا أطيب األثر يف التأثري ذكـره مـن بـام  هوتسـليم

 أو ، بـاللفظ املـراد بيـان:  والتخصـيص ((: فعىل سبيل املثال قوله رمحـه اهللا  ووضوحه، قوته 

 مثـال،  متسـاويان للتخصـيص تعريفان هذان ، باحلكم مراد غري اللفظ مدلول بعض أن بيان

 خمصـص ، )١( ﴾¾   ¿  Ä  Ã  Â  Á  À       ﴿:  وتعـاىل سـبحانه قولـه أن ذلك

 عــدا مــا باملرشـكات املــراد أن مبــني فهـو ؛ )٢( ﴾D  C  B   ﴿:  وجــل عــز قولـهل

 . اهـ )٣( )) الكتابيات وهن ، بالتحريم مراد غري املرشكات مدلول بعض أن أو ، الكتابيات

 ً َ : سادسا ْ أ َ و ً  االستدالل باألدلة العقلية ىل ً  عناية ظهرت من خالهلـا شخصـيته األصـولية  فائقة

 ّ ِ ، الدليل العقيل  ة يف تقريرالفذ ِ ، عبارة  وتقريبه للفهم يف أقرص  .إشارة  وأوضح

ً سابع ً ول نفس اإلطُ : ا مام رمحه اهللا يف مناقشة بعض املسائل األصولية ، فمنها ما يكـون مهـام

ً يطيـل الكـالم يف بـل نجـده أوهـذه مزيـة ، ، أو ترجيح قـول عـىل آخـر ، يف تقرير رأي  حيانـا

ّ ح رياضة الذهن بقصدمسألة  ، فعـىل  ض القارئ عىل تنـاول املسـائل العلميـة وبحثهـاتى يرو

لفاظ أو بعد نقاش طويل يف مسألة العموم هل هو من عوارض األ سبيل املثال قوله رمحه اهللا

 رياضـيات من هو املعاين أو،  األلفاظ عوارض من العموم أن عن البحث أن واعلم ((:  ؟ ال

 ال األصـوليني مـن كثـري وهلـذا.  بفائـدة خيـل مل ، ركتـ لـو حتى رضورياته من ال ، العلم هذا

 . اهـ )٤( )) يذكره

                                                   
 . ٥سورة املائدة آية رقم  _ )١(

 . ٢٢١سورة البقرة آية رقم  _ )٢(

 . ٥٥٠/  ٢رشخ خمترص الروضة  _ )٣(

 .من البحث   ٤٧٧وانظر ص  ، ٤٥٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٣ 

 
ً ثامن ّ : ا ِ ، ة العبـارة دقّ ب ز رشحه رمحه اهللامتي وحسـن االختيـار لأللفـاظ يف ، اللـة الدّ  ووضـوح

، وظهر من خالل ذلك متكنه الفـائق مـن اللغـة العربيـة ، الوصول إىل املقصود بلغة واضحة 

 .وعلومها 

 ً ، العناية بإيراد املسائل األصـولية بالطريقـة العلميـة التـي تعـني القـارئ عـىل فهمهـا : تاسعا

 ً واألدلـة بعـد ذلـك ، وهـذا مـن ، ثم يـذكر األقـوال ، واستيعاهبا حيث يعتني بتصويرها أوال

  .وإرادة فهمها ، عند قراءة املسائل ت ذهنه شأنه أن يمنع القارئ من أن يتشتّ 

فه مس يف فعىل سبيل املثال ّ ً عر وكونه ، ثم ذكر األقوال يف حجيته ، ألة اإلمجاع السكويت ، أوال

 ً ً منها ، إمجاعا  .ثم ذكر أدلة األقوال ، ثم اختار قوال

 ...ذلك القول فيهم  اشتهار مع الباقون وسكت ، قوالً  األمة بعض قال إذا ((:فقال رمحه اهللا 

 ... ؟ ال أم إمجاعاً  ذلك يكون هل

 وبعـض ، أمحـد عنـد إمجـاع فهـو ، نكـري لـه يوجد ومل ، التكليفي األمة بعض قول اشتهر فإذا

 خالفـا سـبق كـام لضـعفه العرصـ انقـراض فيـه اشـرتط لكنه ، واجلبائي ، والشافعية ، احلنفية

 وبعض،  داود قول أيضا وهو ، إمجاع وال بحجة ليس:  قاال حيث احلرمني وإمام،  للشافعي

 . اهـ )١( )) ...لنا أنه إمجاع .....  مجاعإ ال حجة هو:  وقيل،  احلنفية

 ً فـالتزم رمحـه ، ومناقشـتها ، باملنهج العلمي يف تقريـر األدلـة اعتنى املصنف رمحه اهللا : عارشا

 ِ ً الدّ  اهللا بإيراد ً مـا يفعـل ذلـك بعـد ، ثم يـورد االعـرتاض عليـه ، ليل أوال واملناقشـة ، وغالبـا

ـرت الدليل ، وهذا يمكـن القـارئ مـن فهـم اال ّ خ ُ عرتاضـات واجلـواب عليهـا أكثـر ممـا لـو أ

فردت باملناقشة بعد عرض أدلة املسألة  ُ عنـد الكـالم عـىل  ، فعىل سبيل املثال قوله رمحـه اهللاوأ

 قولـه أن ؛ السـمعي الـدليل عمـوم وبيـان ((:  مسألة اشرتاط انقراض العرص لتحقق اإلمجـاع

                                                   
 . ٨٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٤ 

 

ــاع وجــوب يقتيضــ )١( ﴾J  I   H  G     ﴿:  تعــاىل ــه ولــيس ، املــؤمنني ســبيل اتب  في

 . انعقاده بعد األزمنة مجيع يف عاما فيكون ، زمان دون لزمان تعرض

 وإذا ، بـه مـأمور واجب وكل ، واجب ألنه ، به مأمور املؤمنني سبيل اتباع وجوب:  قيل فإن

... . ممنـوع وهو ، التكرار يقتيض األمر أن عىل مبنيا الزمان يف عمومه كان ، به مأمور أنه ثبت

 اجلدليـة واملغـاليط ، التشـغيب عنـد مثلـه إيراد يف يرخص إنام السؤال هذا مثل أن:  فاجلواب

 . اهـ )٢( ))  ... فال ، التحقيق عند أما ، اخلصم لقهر

عنايته يف بعض املسائل اخلالفية التي ساقها بتوضيحها بطريقة السرب والتقسيم : حادي عرش 

َّ اخلـالف يف تـواتر القـراءات ،  القرآن العقيل ، كام يف مسألة الفرق بني والقراءات ، حيث بني

حه بطريقة السـرب  َّ والتقسـيم العقـيل ، ومل أجـد مـن األصـوليني وغـريهم مـن ، السبع ، ووض

لكها أطيـب األثـر يف توضـيح املسـألة ، سـ لطريقتـه التـيأورد املسألة هبذه الصورة ، مما كان 

 .وبياهنا 

يل العلمي يف ذكر املسائل األصولية مرتبة بـاملنهج العلمـي السـليم عنايته بالتأص:  عرش ثاين

 ً ثـم يـذكر فروعهـا بعـد ذلـك ، وهـذا مـن شـأنه أن يبنـي ، حيث يذكر املسائل األصـول أوال

 .املعلومات األصولية بعضها عىل بعض بطريقة علمية صحيحة 

ٍ : عرش  ثالث ٍ  إنصافه يف ذكر القول املخالف بصورة ِ حتى إنه ي واضحة مذهبـه  عتني بتوضـيح

 ِ والباطـل ، فعىل سبيل املثال يف مسألة تفريق احلنفية بني الفاسد  دليله بكل أمانة علمية وتقرير

 ّ  يف نظـر اهللا رمحـه حنيفـة أبا أن وذلك ((:فقال  بينهام اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا وجه تفريقبني

 جهـة مـن هبـا النهـي تعلـق اموإنـ ، مرشـوعة ذواهتـا حيـث من فرآها ، ونحوها األحكام هذه

 حـال يف إيقاعها لكن ، مرشوعة نفسها يف هي:  كالصالة ، ممنوع ووصف حال عىل وقوعها

 . اهـ )٣( )) املمنوع هو بذلك واتصافها عنها املنهي واألوقات األماكن يف أو واحليض السكر

                                                   
 . ١١٥ة سورة النساء آي _  )١(

 . ٦٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .من البحث   ٢٦٤، وانظر ص  ٣٧٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٥ 

 
 الرأي الـذي واالنتقادات حتى ولو كانت عىل، ذكر بعض االعرتاضات بعنايته : عرش  رابع

 ّ ّ  خيتاره مما يدل ِّ عىل جتر ِ ،  ده للحق فعىل سبيل املثال قوله رمحه اهللا يف مسألة  ه ملن خالفهوإنصاف

 وتعاىل، سبحانه هللا ثابتة ، فيها حقائق هي ، معان النصوص بظواهر املراد ((:الظاهر واملؤول 

 . كاالشرتا جهة عىل وذلك ، املخلوقني من املفهومة للمعاين خمالفة

 . املجاز عدم واألصل:  قلنا ، االشرتاك عدم األصل:  قيل فإن

 . اهـ )١( )) ظني ترجيح هذا:  قلنا ، أوىل فاملجاز ، واالشرتاك املجاز تعارض إذا:  قيل فإن

عنايتـه بـربط األصـول بالفقـه مـن خـالل رضب األمثلـة يف املسـائل اخلالفيـة : عرش  خامس

 ِ ِ  سائلامل فيعتني باإلشارة إىل مهامت ِ  مما يعـني عـىل االسـتفادة ِ  مـن اخلـالف  األصـويل يف تقريـر

، وهـو مـا  وعكس الرشط املـانع ((:فعىل سبيل املثال قوله رمحه اهللا ،  املسائل اخلالفية الفقهية

 . اهـ )٢( )) ، واألبوة مع القصاص يلزم من وجوده عدم احلكم كالدين مع وجوب الزكاة

ِ عنايت أيضاً  يالحظ: س عرش ساد اللفظ املطابق للروايات  ه عند ذكره للدليل من السنة بإيراد

 ِ ُّ ،  يف الصحاح استشـهاده يف  ، فعـىل سـبيل املثـالنن خاصة يف املسائل اخلالفية املشهورة والس

فإن اختص بمعنى ال يوجـد يف بقيـة الصـور، فلـيس  ((:  والرتخيص، الفرق بني التخصيص 

رجـوع يف اهلبـة البنـه مـن عمـوم قولـه عليـه برخصة، وذلـك كـاألب املخصـوص بجـواز ال

ِ  : [الســالم ــه ِ ئ ْ ي َ ِ كالكلــب يعــود يف ق ُ يف هبتــه ــد ِ ــوء العائ َّ ُ الس رواه البخــاري، ]    لــيس لنــا مثــل

 . اهـ )٣( )) وصححه الرتمذي

ِ عنايته بالتَّ : عرش  سابع ِ  سلسل ً  املنطقي يف ترتيب ِ  األفكار خاصة االعرتاضـات يف  عند وجـود

ــة ــة العقلي ــي بتقــديم األوىل ،  األدل ــر ، حيــث يعتن ــد ذك ــه ، فنجــده عن واألحــق عــىل مــا دون

سن ترتيبها  ُ  .االعرتاضات حي

                                                   
 . ٥٦١/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . من البحث   ٢٩١، وانظر ص  ٤٣٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .من البحث  ٣١٧، وانظر ص  ٤٦٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٦ 

 
ُ ، بـل يالحظ عليه رمحه اهللا الشذوذ عن مـنهج العلـامء  مل: عرش  ثامن عليـه األدب مـع  يظهـر

 .املتقدمني يف رعاية منهجهم 

ً حم، االستقاللية يف الرتجيح  :عرش  تاسع ا ِّ ً آلراء املذاهب فلم يكن مقلد  .ضا

 . قريباً  عنايته رمحه اهللا بذكر الفروق األصولية كام سيأيت بيانه: عرشون 

 

 

 

 

 

 

 

  ثالثال طلبامل

  ة الفروق األصولية يف رشح خمترص الروضةدراس

 

ً يف اعتنى اإل مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفروق األصولية يف رشحـه ملخترصـ الروضـة معتمـدا

ٍ لفاظ خمتلفة دالّ التفريق عىل أ عىل الفرق ، ومن خالل استقراء الفروق التي ذكرها رمحـه اهللا  ة

ّ يل من الصيغ   : واأللفاظ يف التفريق ما ييل ، يف كتابه تبني

 ً ً التَّ : أوال وذلك مثل قوله يف الفرق بني الرشـط  ))والفرق  ((عىل الفرق بقوله  نصيص رصاحة

سـبة الرشـط، وجـزأه يف غـريه، ومناسـبة جـزء العلـة يف والفرق أن منا ((: وجزئه وجزء العلة

 .  نفسه



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٧ 

 
 . اهـ )١( ))...  مناسبته يف السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى: احلول: مثاله

أن احلـاكم قـد : والفـرق بيـنهام ((:  وقوله يف الفـرق بـني الفتيـا واحلكـم يف االمجـاع السـكويت

أحكامـه تتبـع اطالعـه عـىل أحـوال رعيتـه، فـربام  يتخلف اإلنكار عنه، إما مهابـة لـه، أو ألن

 . اهـ )٢( ))...  حكم بحكم ألمر اختص باالطالع عليه

ق  (وتارة يعرب بالفعـل املـايض  ّ كـام يف قولـه يف الفـرق بـني احلـديث الصـحيح واحلسـن  )فـر

روايـة مشـهور :  فالصـحيح... ،  ، واحلسن وهلذا فرق املحدثون بني الصحيح ((: والضعيف

 . اهـ )٣( )) واحلسن رواية املستورين،  ، غري الفسق ، السامل من علة قادحة الةالعد

ــه يف الفــرق بــني النســخ ) الفــارق ( وتــارة يعــرب باســم الفاعــل                : والتخصــيص، كــام يف قول

ا مـن: أحدها : والفارق من وجوه (( ً  أن التخصيص بني أن مدلول اللفظ اخلاص مل يكن مراد

ــا ــظ الع ــع لف ــم رف ــاحلكم، ث ا ب ً ــراد ــان م ــه ك ــإن مدلول ــوخ، ف ــالف املنس ــه، بخ ــدال علي م ال

))بالنسخ
 . اهـ)٤(

والفــارق بــني النقيضــني  ((: وقولــه يف الفــرق بــني النقيضــني والضــدين واملثلــني واخلالفــني

اخـتالف : جواز االرتفاع فيهام، دون النقيضـني، والفـارق بـني الضـدين واملثلـني: والضدين

ــواز احلقيقــة يف ال ــر ج ــة األخ ــني والثالث ــني اخلالف ــرق ب ــني، والف ــاوهيام يف املثل ــدين، وتس ض

 . اهـ )٥( )) االجتامع فيهام دوهنا

إعجــاز لفــظ القــرآن، والتعبــد : والفــارق ((: وقولـه يف الفــرق بــني القــرآن والســنة يف اللفـظ

)) بتالوته، بخالف السنة؛ فمن الحظ اجلامع، أجاز النسخ، ومن الحظ الفارق، منعه
 .اهـ)٦(

                                                   
 . ٢٧٦ لفرق بني الرشط وجزئه وجزء العلة صانظر ا _ )١(

 . ٤٣٩ انظر الفرق بني الفتيا واحلكم يف االمجاع السكويت ص _ )٢(

 . ٣٨٩ انظر الفرق بني احلديث الصحيح واحلسن والضعيف ص _ )٣(

 . ٤١٤ انظر الفرق بني بني النسخ والتخصيص ص _ )٤(

 . ٢٠٦ اخلالفني صانظر الفرق بني النقيضني والضدين واملثلني و _ )٥(

 . ٤٢٧ انظر الفرق بني القرآن والسنة يف اللفظ ص _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٨ 

 
 ُ جيب بـذكر الفـروق كـام يف قولـه يف الفـرق بـني السـبب وتارة جيعل الفرق بصيغة السؤال في

احلكم كام يتوقـف عـىل وجـود سـببه يتوقـف عـىل وجـود رشطـه، فـام الفـرق إن  ((: والرشط

 بينهام؟

واجلــواب بــام ســبق مــن كــون الســبب مــؤثرا مناســبا يف نفســه، والرشــط مكمــل مناســب يف 

))غريه
 .  هـا )١(

ً يف الفـرق بـني أجـزاء العلـة والعلـل املتعـددة أن أجـزاء العلـة يرتتـب عليهــا  ((: وقولـه أيضـا

 ؟ احلكم، والعلل املتعددة إذا وجدت ترتب احلكم، فام الفرق

))أن جزء العلة إذا انفرد ال يرتتب احلكم، بل ال بد من وجود بقية أجزائها: واجلواب 
 . اهـ)٢(

 ً وذلك ) بخالف ، وعكس ، ومقابل ( أو عكسه بصيغة ، خمالفه واليشء  التفريق بذكر :ثانيا

ــه يف الفــرق بــني الواجــب  ــد بالزمــان واألشــخاص، كــام يف قول                : واحلــرام مــن حيــث التقيي

مقصود الواجب حتصـيل املصـلحة، فجـاز أن يكـون فيـه املوسـع وفـرض الكفايـة، تعليقـا  ((

، بخالف احلـرام،  واألعيان، كام سبق تقريره، من األوقات  حلصول املصلحة بالقدر املشرتك

،  ، يف مجيـع األزمـان مطلقـاً  ورشعـاً ،  واملفسدة جيب نفيها عقـالً  ، فإن مقصوده نفي املفسدة

 .  اهـ )٣( ))...  واألعيان، من مجيع األشخاص 

ليف ال بـد فيهـا ألن الرتكيـب والتـأ ((: والتـأليف، والرتكيب ، وقوله يف الفرق بني التضمني 

من شيئني يركب أحدمها اآلخر أو يألفه، بخالف التضمن، فإنه حصول يشء يف ضمن يشء 

 . اهـ )٤( ))...  يف طيه، فقد ال يكون ملفوظا به: آخر

                                                   
 . ٢٧٠ انظر الفرق بني السبب والرشط ص _ )١(

 . ٢٧٩ انظر الفرق بني أجزاء العلة والعلل املتعددة ص _ )٢(

 . ٢٥٠ انظر الفرق بني الواجب واحلرام من حيث التقييد بالزمان واألشخاص ص _ )٣(

 .  ٣٥٠ الرتكيب والتأليف صبني لفرق بني التضمني وانظر ا _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١١٩ 

 
األشـبه يف النظـر، أن النهـي بعـد  ((: والنهي بعد األمـر، وقوله يف الفرق بني األمر بعد احلظر 

ااألمر يقتيض التحريم، بخال ً  .اهـ )١( ))...  ف األمر بعد احلظر، حيث مل يقتض الوجوب عرف

، ملا سبق يف أول تعريف  هي العلم: أما املعرفة، فقيل ((: واملعرفة، وقوله يف الفرق بني العلم 

، وهو أن املعرفة تستدعي سـابقة جهـل، بخـالف العلـم، وهلـذا ال  بينهام فرق: ، وقيل العلم

عرف اهللا كذا، فهو عارف، بخالف :  البارئ جل جالله، فال يقاليستعمل لفظها بالنسبة إىل

 . اهـ )٢( )) علم فهو عامل

واالسـتثناء جيـب اتصـاله،  ((: والتخصـيص بغـري االسـتثناء، وقوله يف الفـرق بـني االسـتثناء 

ــيهام ــيص، بغــريه ف ــنص، بخــالف التخص ــتثناء ،  ويتطــرق إىل ال ــني االس ــان الفــرق ب هــذا بي

 . اهـ )٣( )) االستثناءوالتخصيص بغري 

، وهو ما يلزم من وجوده عـدم  وعكس الرشط املانع ((: واملانع، وقوله يف الفرق بني الرشط 

 َّ َّ احلكم كالد ُ  كاةين مع وجوب الز ّ ، واأل  . ة مع القصاصبو

)).... ووجه العكس فيه أن الرشط ينتفي احلكم النتفائه، واملانع ينتفي احلكم لوجوده
 .اهـ)٤(

مقابـل املحكـم وهـو غـري : واملتشـابه يقابلـه أي  ((: واملتشـابه، يف الفـرق بـني املحكـم وقوله 

 . اهـ )٥( ))تشاهبه : املتضح املعنى ، فتشبه بعض حمتمالته ببعض لالشرتاك ، أي 

. العزيمة عبـارة عـام لـزم العبـاد بـإلزام اهللا تعـاىل ((: والرخصة، وقوله يف الفرق بني العزيمة 

 . لشيخ أبو حممد أيضاً وذكر معناه ا

ــت ــظ مقابلهــا، وهــو : قل ــو أشــبه باللغــة، وبلف ــذا ختــتص بالواجبــات، وه وهــي عــىل ه

))الرخصة
 . اهـ)٦(

                                                   
 . ٤٦٤ انظر الفرق بني األمر بعد احلظر ، والنهي بعد األمر ص _ )١(

 . ١٧٧ انظر الفرق بني العلم ، واملعرفة ص _ )٢(

 . ٤٨٢ انظر الفرق بني االستثناء ، والتخصيص بغري االستثناء ص _ )٣(

 . ٢٩١ انع صانظر الفرق بني الرشط ، وامل _ )٤(

 . ٣٧١ انظر الفرق بني املحكم ، واملتشابه ص _ )٥(

 . ٣١١ انظر الفرق بني العزيمة ، والرخصة ص _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٠ 

 
 ً التفريق بني املسائل من جهة العموم واخلصوص ، كام يف قوله يف الفـرق بـني املجمـل : ثالثا

املجمل، وهي أخص منـه، إذ أما يف األسامء؛ فكاأللفاظ املشرتكة؛ فإهنا من قبيل  ((: واملشرتك

 . اهـ )١( )) اً مل مشرتككل مشرتك جممل، وليس كل جم

فرجـع حاصـل الكـالم إىل أن تعريـف : قلـت ((: واالجتهـاد، وقولـه يف الفـرق بـني القيـاس 

القياس باالجتهاد تعريف باألعم، فإن االجتهـاد أعـم مـن القيـاس، إذ كـل قيـاس اجتهـاد، 

 . اهـ )٢( )) وليس كل اجتهاد قياساً 

 ِّ ِّ  ((: والباعث، ف وقوله يف الفرق بني املعر ُ واملعر ُّ  ف اللهـم  ؛ أو غريه،  من أن يكون باعثاً  أعم

ِّ : إال أن يقال  .اهـ)٣( ))...  ف باإلضافة إىل املكلفنيبأن العلة باعث باإلضافة إىل الشارع، معر

 ً فهم منها الفرق كقوله : رابعا ُ كـام يف ) متغايرتـان ، فيتنافيـان  (التفريق بني املسائل بعبارات ي

متغايران باحلد واحلقيقـة،  -واالستعامل، الوضع  ((: واالستعامل، قوله يف الفرق بني الوضع 

غـري أن االسـتعامل يسـتلزم الوضـع، والوضـع ال يسـتلزم االسـتعامل، ملـا سـنبني إن شـاء اهللا 

 . اهـ )٤( ))تعاىل

: والقراءات حقيقتان متغايرتان ، علم أن القرآن إ ((: والقراءات، وقوله يف الفرق بني القرآن 

 . هو الوحي النازل عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم، للبيان واإلعجاز: فالقرآن 

 . اهـ )٥( )) هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور، يف كمية احلروف، أو كيفيتها: والقراءات

 األداء يف اللغــة قــد يكونــان بمعنــىو، والقضــاء  ((:والقضــاء ، وقولــه يف الفــرق بــني األداء 

ُ : واحد، نحو هـو وإن كـان يف اللغـة كـذلك إال أن ألفـاظ : وأديته، ألنا نقول، الدين  قضيت

                                                   
 . ٤٩٦ انظر الفرق بني املجمل واملشرتك ص _ )١(

 . ٥٢٨ انظر الفرق بني القياس ، واالجتهاد ص _ )٢(

ف ، والباعث ص _ )٣( ِّ  . ٥٣٧ انظر الفرق بني املعر

 . ٣٣٦ ظر الفرق بني الوضع ، واالستعامل صان _ )٤(

 . ٣٦٣ انظر الفرق بني القرآن ، والقراءات ص _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢١ 

 
 ِّ نة ألحكام الرشع إنام حتمـل عـىل موضـوعاهتا الرشـعية االصـطالحية، والقضـاء الشارع املبي

 . اهـ )١( )) واألداء يف االصطالح الرشعي متغايران كام تقرر

ملـا كـان املكـروه منهيـا  ((: والنهي من حيث تناوهلام باألمر املطلـق، وله يف الفرق بني األمر وق

عنـه هـو السـبب يف عـدم تنـاول األمـر املطلـق لـه  اً ناولـه األمـر املطلـق، فكونـه منهيـعنه مل يت

، والنهـي الصـادق عـىل  لتنايف األمـر والنهـي، ألن األمـر يقتيضـ إجيـاد الفعـل: لتنافيهام، أي

 . اهـ )٢( )) الكراهة يقتيض الكف عن الفعل باجلملة فيتنافيان

 ً التفريـق بـني املسـائل بـذكر األنــواع واألقسـام كـام يف قولـه يف الفـرق بـني خطــاب : خامسـا

بعض األصوليني يقسـم خطـاب الرشـع إىل خطـاب تكليـف  ((: وخطاب الوضع، التكليف 

الوضع هو التكليف، وكـذلك  وخطاب وضع، وهي قسمة من جهة أن املقصود من خطاب

ٌّ  )٣( ما فهم مـن قسـمة اآلمـدي ٌّ ،  للحكـم مـن أنـه طلبـي ، ألن ، هـو متـداخل أيضـاً ووضـعي

مقصود خطاب الوضع الطلب، إذ ال معنى خلطـاب الوضـع، إال أن الرشـع طلـب منـا عنـد 

 َّ  . اهـ )٤( )) أو كفاً  بها، أو عند بعضها فعالً قيام األعالم التي نص

هو منقسم إىل مانع احلكـم، : قال اآلمدي ((: ومانع السبب، ق بني مانع احلكم وقوله يف الفر

وهو كـل وصـف وجـودي ظـاهر منضـبط، مقتضـاه نفـي السـبب مـع بقـاء حكمـة السـبب، 

 . كاألبوة يف القصاص

                                                   
 . ٢٩٧ انظر الفرق بني األداء ، والقضاء ص _ )١(

 . ٤٦٠ انظر الفرق بني األمر ، والنهي من حيث تناوهلام باألمر املطلق ص _ )٢(

 حممد بن سامل التغلبي اآلمدي احلنبيل ثـم الشـافعي ، ولـد بآمـد سـنة هو اإلمام سيف الدين أبو احلسن عيل بن أيب عيل _)٣(

ً حسن األخالق  ٥٥١ ً خالفيا ً جدليا ً منطقيا ً أصوليا ً شافعيا هـ الفقيه األصويل أخذ العلم عن ابن شاتيل وغريه ، كان حنبليا

: ريه يف األصلني ، له مؤلفات منهـان جيامل يكن يف زمانه م: سليم الصدر كثري البكاء رقيق القلب قال عنه سبط ابن اجلوزي 

انظـر ترمجتـه . هــ  ٦٣١اإلحكام يف أصول اإلحكام ، وأبكار األبكار يف أصول الدين ، ودقائق احلقائق يف احلكمة تويف سـنة 

 .   ٣٢٨/  ٤، األعالم للزركيل  ٣٠٦/  ٨، طبقات الشافعية البن السبكي  ٤٥٥/  ٢وفيات األعيان البن خلكان : يف 

 . ٢١٥ انظر الفرق بني خطاب التكليف ، وخطاب الوضع ص _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٢ 

 
وإىل مانع السبب، وهو كل وصف وجودي خيـل وجـوده بحكمـة السـبب يقينـا، كالـدين يف 

 . اهـ )١( )) الزكاة

والرشــط عــىل  ((: والعــادي، واللغــوي ، والعقــيل ، يف الفــرق بــني الرشــط الرشــعي  وقولــه

 . عقيل ولغوي ورشعي: أرضب

 . اهـ )٢( ))...  ، فإهنا رشط له، إذ ال يعقل عامل إال وهو حي كاحلياة للعلم: فالعقيل

ً باع: تنبيه ((: وقوله يف الفرق بني القياس اجليل واخلفي  : تباراتاعلم أن للقياس أقساما

وهو ما كانت العلة اجلامعة فيه بـني األصـل والفـرع منصوصـة، أو جممعـا :  إما جيل: أحدها

: وإمـا خفـي، كإحلـاق األمـة بالعبـد يف تقـويم النصـيب ،  عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفارق

 . اهـ )٣( )) وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة

 ً ، صـور صـطلحني كـام يف قولـه يف الفـرق بـني التَّ التفريق بذكر التعريف لكل مـن امل: سادسا

ّ  وإىل حمدث، وهو ما (( : صديقوالتَّ  وهـو ينقسـم إىل ،  ، وهو علم من سـوى اهللا تعـاىل لله أو

،  حصـول صـورة اليشـء يف العقـل: وقيـل ، عن األحكـام تصور، وهو إدراك احلقائق جمردةً 

 ٍ ٌ  وإىل تصديق ٌ  ، وهو نسبة ٍ : أو السـلب، وقيـل، ب بـني احلقـائق باإلجيـا حكمية إىل  إسـناد أمـر

 . اهـ )٤( ))...  أو سلبا، آخر إجيابا 

مــا يضــطر العقــل إىل  ىســم لوهــو أن األو ((: والنظــري، وقولــه يف الفــرق بــني الرضــوري 

ما يتوقـف عـىل النظـر يف  يوالثاين سم،  اً توقف عىل مقدمات نظرية رضوري التصديق به وإن

 . )٥( )) اً نظري –ينة بوإن كانت فطرية  -املقدمات 

 . اللفظ املرتدد: فاملجمل ((: وقوله رمحه اهللا يف الفرق بني املجمل واالمجال

                                                   
 . ٢٧٣ انظر الفرق بني مانع احلكم ، ومانع السبب ص _ )١(

 .  ٢٨٧ ص والرشعي العقيلالرشط ، و اللغوي والعادي انظر الفرق بني الرشط _ )٢(

 . ٥٢٠ انظر الفرق بني القياس اجليل واخلفي ص _ )٣(

 . ١٥٢ تَّصور والتَّصديق صانظر الفرق بني ال _ )٤(

 . ٢٠١ انظر الفرق بني الرضوري ، والنظري ص _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٣ 

 
 . اهـ )١( )) إرادة الرتدد من املتكلم، أو النطق باللفظ عىل وجه يقع فيه الرتدد: واإلمجال

 ً ، واملخـري ، وسـع التفريق بذكر اليشء وحمرتزاته كام يف قوله يف الفرق بني الواجب امل: سابعا

احـرتاز مـن الواجـب املوسـع، واملخـري وفـرض  مطلقـاً :  قولنـا ((: والكفائي من جهـة الـرتك

الكفاية، فإن الرتك يلحقها باجلملة، وهـو تـرك املوسـع يف بعـض أجـزاء وقتـه، وتـرك بعـض 

 . اهـ )٢( )) مطلقاً  أعيان املخري، وترك بعض املكلفني لفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تركاً 

احرتاز من اللفظ : هو اللفظ املحتمل معنيني: فقولنا ((: ، والظاهر وقوله يف الفرق بني النص

 . اهـ )٣( ))...  ، فإن ذلك هو النص كام سبقالذي ال حيتمل إال معنى واحداً 

ّ لنـا عنايتـه ببيـان الفـروق األصـولية بألفـاظ متنوعـة ، وعـدم اقتصـاره يف  ه يتبني ّ ومن هذا كل

الداللة عليها عىل لفظ واحـد ، ونجـد أن هـذه األلفـاظ والعبـارات جـاءت بصـيغة و، بياهنا 

حتقيق  (جاء بأسلوب علمي دقيق كقوله واضحة يف الداللة عىل املراد ، إضافة إىل أن بعضها 

، عىل التسليم بالفروق التي يذكرهاونحوه من العبارات الدقيقة  التي تبعث القارئ  )الفرق 

ّ عىل مدى ِّ ، وثوقه  وهذا يدل ُ واطمئنانه بصح ً ة املعلومة التي ي إىل أن اسـتعامله  وردها ، إضـافة

 .بخالف ما إذا أورده مبارشة؛ واجلواب امتاز بتشويق القارئ ملعرفة الفرق ، لصيغة السؤال 

استعملها بالداللة عـىل الفـرق بـالتنوع كـذلك امتـاز منهجـه الـذي  وكام امتازت ألفاظه التي

 :ر الفروق باملميزات التالية سار عليه يف تقري

 ً األمانة العلمية يف نسبة الفرق لصاحبه كام يف قوله رمحه اهللا يف الفرق بني مـانع احلكـم : أوال

هـو منقسـم : قـال اآلمـديومدار هذا الفصل عىل كالم اآلمدي والقـرايف ،  ((: مانع السببو

 ٍ ٍ  إىل مانع احلكم، وهـو كـل وصـف ٍ  وجـودي ٍ  ظـاهر نفـي السـبب مـع بقـاء ، مقتضـاه منضـبط

 ّ  . ة يف القصاصحكمة السبب، كاألبو

 ُّ ٍ  وإىل مانع السبب، وهو كل ٍ  وصف ُ  وجودي ّ خي ُ  ل ِ وجود َّ  ه بحكمة  . اهـ )١( )) بب يقيناً الس

                                                   
 . ٤٩٥ انظر الفرق بني املجمل واالمجال ص _ )١(

 . ٢٣٧ انظر الفرق بني الواجب املوسع ، واملخري ، والكفائي من جهة الرتك ص _ )٢(

 . ٣٥٢ انظر الفرق بني النص ، والظاهر ص _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٤ 

 
وحكـى القـرايف عـن  ((: من حيث تنـاوهلام بـاألمر املطلـق والنهي، وقوله يف الفرق بني األمر 

،  من فرق بني األمر والنهي؛ فحمل األمر عىل النـدب أن من العلامء )٢( القايض عبد الوهاب

))والنهي عىل التحريم؛ ألن معتمد األمر حتصيل املصلحة، ومعتمد النهي نفي املفسدة
 .اهـ)٣(

؛  يقتيضـ الفـرق بـني بعضـها وذكر اآلمدي تقسـيامً  ((: واالشارة، وقوله يف الفرق بني االيامء 

 داللته غـري رصحيـة؛ فـال خيلـو؛ إمـا أن يكـون مدلولـه وأما داللة غري املنظوم، وهو ما: فقال

ا للمتكلم، أو ً  . ال مقصود

ً فــإن كــان مقصــود ، فــإن توقــف صــدق املــتكلم، أو صــحة امللفــوظ بــه عليــه؛ فهــي داللــة ا

 . اهـ )٤( ))االقتضاء

 ً األمانة العلمية يف دقـة النقـل حيـث نجـد أن املصـنف رمحـه اهللا يـذكر العبـارة املنقولـة : ثانيا

ـ، بنصها كام يف نقله عن االمـام اآلمـدي رمحـه اهللا يف الفـرق بـني مـانع احلكـم  َّ  ببومـانع الس

هو منقسم إىل مانع احلكم، وهو كـل وصـف وجـودي : قال اآلمدي ((: حيث يقول رمحه اهللا

 . ظاهر منضبط، مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب، كاألبوة يف القصاص

، كالـدين يف صف وجودي خيـل وجـوده بحكمـة السـبب يقينـاً وإىل مانع السبب، وهو كل و

 .  اهـ )٥( )) الزكاة

كام يف قوله يف الفرق بني جـزء ؛ دون االشارة إىل القائل ، وتارة ينقل عبارة غريه مع تنقيح هلا 

جزء العلة إذا انفرد ال يرتتـب احلكـم، بـل ال بـد مـن وجـود بقيـة  ((: والعلل املتعددة، العلة 

                                                                                                                                                  
 . ٢٧٣ بني مانع احلكم ومانع السبب صانظر الفرق  _ )١(

هــ  ٣٦٢، القـايض الفقيـه املـالكي ، ولـد سـنة  البغـدادي الثعلبـي نرصـ بـن عـيل بـن الوهـاب عبدهو اإلمام أبو حممد  _ )٢(

التلقـني يف فقـه املالكيـة ، : ببغداد ، تفقه عـىل ابـن اجلـالب وابـن القصـار ، وانتهـت إليـه رئاسـة املـذهب ، لـه مؤلفـات منهـا 

، شـذرات  ٢٦/ ٢ترتيـب املـدارك للقـايض عيـاض : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٤٢٢وعيون املسائل وغريها ، تويف بمرصـ سـنة 

 .   ١٨٤/  ٤، األعالم للزركيل  ٢٢٣/  ٣الذهب البن العامد 

  . ٤٦٠ ص من حيث تناوهلام باألمر املطلق انظر الفرق بني األمر ، والنهي _ )٣(

 . ٤٩٨ اليامء ، واالشارة صانظر الفرق بني ا _ )٤(

بب ص ١٧٣/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٥( َّ  . ٢٧٣ ، وانظر الفرق بني مانع احلكم ومانع الس



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٥ 

 
كأوصـاف القتـل العمـد العـدوان إذا اجتمعـت وجـب القـود، ولـو انفـرد بعضـها أجزائهـا، 

كالقتل خطأ أو عمدا يف حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي مل جيب القود، بخالف العلل 

، وجــب الوضــوء  املتعـددة، فــإن بعضــها إذا انفــرد اســتقل بــاحلكم، كمــن ملــس ونــام وبــال

 . اهـ )١( )) بعلل كام ذكر يف موضعه ثابتاً  ان حكامً بجميعها وبكل واحد، نعم إذا اجتمعت ك

 ٌ َّ ، لكالم القرايف  فهو تنقيح  . )٢( مام املرداويه عىل ذلك اإلواختصار له كام نب

 

 ً دقته رمحه اهللا يف نسبة املذاهب األصولية إىل أصحاهبا ، كام قوله رمحه اهللا يف الفرق بني : ثالثا

يقبل خرب الواحد فيام خيـالف القيـاس،  ((: ملخالف لألصولواخلرب ا، اخلرب املخالف للقياس 

ا ملالك، وفيام خيالف األصول ً ا أليب حنيفة خالف ً  . ، أو معنى األصول، خالف

 ُ ما الفرق بني ما خالف القيـاس وبـني مـا : ؛ فيقال ستشكلواعلم أن الفرق بني املسألتني مما ي

 خالف األصول؟ 

 ُ ُ  واحلنفية ِّ ي َّ لونه بخرب املُ مث ِ رص ٌ  اً ، وهو أيض )٣( اة ُ  خمالف ِّ  للقياس، إذ القياس ضامن بمثلـه،  املـثيل

ً للبن  . اهـ )٤( )) والتمر ليس مثال

 ً كام يف قوله رمحه اهللا يف الفرق بني االستحسان ؛ دقته رمحه اهللا يف نسبة املسائل الفقهية  :رابعا

ُّ  ((: والقياس ً للدليل عىل االستحسان أعم ً  من جهة كونه تابعا كام ذكر املصنف ، العموم نصا

ً كـام ذكـر املصـنف مثالـه كبيـع  مثاله بحديث القهقهة ، ونبيـذ التمـر عنـد احلنفيـة ، أو إمجاعـا

 .   اهـ )٥( ))املعاطاة وعدم تقدير أجرة احلامم إلطباق الناس عليه يف كل عرص 

                                                   
 . ٢٧٩ ء العلة ، والعلل املتعددة صاجزأانظر الفرق بني  _ )١(

 . ١٠٧٨/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٢(

تـاج العـروس للزبيـدي    ( رصى املـاء يف احلـوض إذا مجعـه  اجلمـع يقـال: املرصاة مأخوذة من الترصـية وهـي يف اللغـة  _ )٣(

مع اللبن يف رضعها دون حلبها : ، ويف اصطالح الفقهاء ) ص ر ر ( مادة  ٣٠٤/  ١٢ ُ املغني البن قدامـة ( هي الشاة التي جي

٢٤٣/  ٨ .( 

 . ٤٠٥ انظر الفرق بني اخلرب املخالف للقياس ، واخلرب املخالف لألصول ص _ )٤(

 . ٥١١ انظر الفرق بني االستحسان والقياس ص _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٦ 

 
 ً ُ  :خامسا ـمما امتاز به االمام الطويف رمحه اهللا أنـه ي ّ مـن علـامء  أهـل االختصـاص ه إىل تفريـقنب

وهلـذا فـرق  ((: والضـعيف، واحلسـن ، كام يف قوله يف الفرق بني احلـديث الصـحيح  احلديث

 . اهـ )١( ))...  رواية مشهور العدالة:  فالصحيح... ،  ، واحلسن املحدثون بني الصحيح

احلمـد ( : يقـال اجلـوهر ((: والشـكر، وإىل تفريق أهل اللغة كام قولـه يف الفـرق بـني احلمـد 

، والتحميـد  وحممـود، ، فهـو محيـد  وحممدة،  أمحده محداً ، محدت الرجل : نقيض الذم، تقول

 .)  أبلغ من احلمد، واحلمد أعم من الشكر

كرار، والكثـري أبلـغ كثري والتَّ يفيد التَّ  -وهو التفعيل -أما أن التحميد أبلغ، فألن بناءه:  قلت

ُّ  ، وأما من القليل يف حصول املقصود من الشكر، فألن الشكر إنـام يكـون عـىل  أن احلمد أعم

وعـىل الصـفات الالزمـة، كالشـجاعة ، ، واحلمد يكون عـىل ذلـك  دية إىل الغريعالصنيعة املت

الشــكر ال يكـون إال جمــازاة، ( :  قــال ابـن هشــام يف رشح الفصـيح، والعلـم واحللــم ونحـوه

 . اهـ )٢( )) ) واحلمد يكون ابتداء وجمازة

وختريج ، والسنة ، عناية املصنف رمحه اهللا يف الفروق باالستشهاد بنصوص الكتاب  : سادساً 

 :األحاديث فمن أمثلة ذلك 

َّ  ((: واالسالم بقوله، ما ذكره يف الفرق بني االيامن  ُ  نص ُ ،  الكتاب عـىل الفـرق بيـنهام،  والسـنة

ــاىل ــه تع ــاب، فقول ــا الكت ̀  f  e   d  c  b  a   ﴿: أم _  ̂ ــى  )٣( ﴾ [   ، نف

وأثبت اإلسالم، واملنفي غري املثبت، فـاإليامن غـري اإلسـالم، واملتغـايران مفرتقـان، ، اإليامن 

 . الفرق بني اإليامن واإلسالم وذلك يوجب

؟  مـا اإليـامن: فحديث جربيل الصحيح حيث قـال للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم :وأما السنة

أي  -] وتـؤمن بالقـدر، واليـوم اآلخـر ، ورسـله ، وكتبه ، ومالئكته ، أن تؤمن باهللا [ : فقال

ــذلك ــام اإلســالم: قــال -تصــدق ب ــال ف ــده [ :  ؟ ق ــه إال اهللا، وأن حممــدا عب شــهادة أن ال إل

                                                   
 . ٣٨٩ انظر الفرق بني احلديث الصحيح ، واحلسن ، والضعيف ص _ )١(

 . ١٤٦ انظر الفرق بني احلمد ، والشكر ص _ )٢(

 . ١٤سورة احلجرات آية  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٧ 

 
رواه مسـلم، وصـححه  ]ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

 . اهـ )١( ))...  الرتمذي

ً ما ذكره يف الفرق بني الرتخ فإن اختص بمعنـى ال يوجـد يف بقيـة  ((: يص والتخصيصوأيضا

الصور، فليس برخصة، وذلك كاألب املخصوص بجواز الرجوع يف اهلبـة البنـه مـن عمـوم 

ِ : [قوله عليه السالم ه ِ ْئ ي َ ِ كالكلب يعود يف ق ُ يف هبته د ِ وء العائ َّ ُ الس فإن اختصاص ]  ليس لنا مثل

 ٍ ُ في األب بجواز الرجوع يف اهلبة ملعنى خاص  . اهـ )٢( ))....  بوةه، وهو األ

 ً  :عناية املصنف رمحه اهللا يف الفروق باالستشهاد بشواهد اللغة فمن أمثلة ذلك : سابعا

 وبعض املحققني مـن النحـاة ((: اإلسناد بقولهبني و، إلمالة وا اإلضافة ما ذكره يف الفرق بني

أسندته، وحيتجون بقول امرئ : اإلضافة اإلسناد، ومنه أضفت ظهري إىل احلائط، أي: يقول

 : القيس

 َ ُ خلْ فلام د َ نا ظُ أضفْ  ناه ِّ إىل كُ     ناهور َ  ل ٍ ح ِ قَ  اري ٍ ش ُ  يب َ م ِ طّ ش  ب

 . اهـ )٣( ))...  أسندنا: يعني 

الواقـع يف : واملجاز الرتكيبي، أي ((:وما ذكره يف الفرق بني املجاز اإلفرادي والرتكيبي بقوله 

 :األلفاظ املركبة، نحو قول الشاعر

 * َ َ أش ّ  اب ُّ كَ  * *برينى الكَ غري وأفْ الص ِ الغَ  ر ُّ  داة َ  ومر ِ الع  *يش

 . اهـ )٤( ))...  فلفظ اإلشابة حقيقة يف مدلوله، وهو تبييض الشعر لنقص احلار الغريزي

 ً ــا ــان :ثامن ــده لبي ــه اهللا بتمهي ــنف رمح ــة املص ــض عناي ــر بع ــة والف ــاريف اللغوي ــذكر التع ق ب

 :للمصطلحات ، ومن أمثلة ذلك 

                                                   
 . ١٥٨ انظر الفرق بني االيامن ، واالسالم ص _ )١(

 . ٣١٧ خصيص صانظر الفرق بني الرتخيص والت _ )٢(

 . ١٨٦ انظر الفرق بني اإلضافة واإلمالة ، وبني اإلسناد ص _ )٣(

 . ٣٤٤ انظر الفرق بني املجاز اإلفرادي والرتكيبي ص _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٨ 

 
: واالطراد، مشتق من الطرد، قال اجلوهري ((: والعكس بقوله، ذكره يف الفرق بني الطرد  ما

ْ طردت اإلبل طَ  ـ: ضممتها من نواحيها، وقـال يف موضـع آخـر: ، أيوطرداً  داً ر َّ ُ اط ، رد األمـر

َّ استقام، واطّ : أي ُ رد اليش ُ :  ء نه ، ألراد احلدّ ، فهذه املعاين كلها موجودة يف اطّ ه بعضاً تبع بعض

 ُّ أجزاء املحدود وجيمعها، ويتبع املحدود، بحيـث يوجـد حيـث وجـد، ويسـتقيم بـذلك  يضم

هـو ردك آخـر : قـال اجلـوهري،  فهـو انفعـال مـن العكـس: وأما االنعكـاس،  ويستمر عليه

 . اهـ )١( ))...  اليشء إىل أوله

اللغة، هي القصد  يف: فالعزيمة لغة أي ((:  والرخصة بقوله، وما ذكره يف الفرق بني العزيمة 

عزمـت عـىل كـذا : قـال اجلـوهري،  )٢( ﴾E  D  C   B  A     ﴿: املؤكد، ومنه قوله تعـاىل

>       ﴿:  عزما وعزما بالضم، وعزيمة وعزيام، إذا أردت فعله وقطعـت عليـه، قـال اهللا تعـاىل

وهــي عــىل هــذا ختــتص بالواجبــات، وهــو أشــبه باللغــة، وبلفــظ :  قلــت )٣( ﴾=  <  ?

الرخصــة يف األمـر خــالف التشــديد : فقـال اجلــوهري: أمــا اللغــة،  هـا، وهــو الرخصـةمقابل

))فيه
 . اهـ)٤(

 ً  :عناية املصنف رمحه اهللا برضب األمثلة التي تعني عىل فهم املراد ، ومن أمثلة ذلك  :تاسعا

َّ  ((: ما ذكره يف الفرق بني احلمد والشكر بقوله ِ فألن الشكر إنام يكون عىل الص ِ دّ عتامل نيعة إىل  ية

، واحللـم ، والعلـم ، ، كالشـجاعة  وعىل الصـفات الالزمـة، ، واحلمد يكون عىل ذلك  الغري

 . اهـ )٥( ))...  ونحوه

                                                   
 . ٢٠٣ انظر الفرق بني الطرد ، والعكس ص _ )١(

 . ١٥٩سورة آل عمران آية  _ )٢(

 . ١١٥سورة طه آية  _ )٣(

 . ٣١١ ، والرخصة صانظر الفرق بني العزيمة  _ )٤(

 . ١٤٦ انظر الفرق بني احلمد والشكر ص _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٢٩ 

 
ُّ ...  ((:ومـانع السـبب بقولـه ، وما ذكره يف الفـرق بـني مـانع احلكـم   مـانع احلكـم، وهـو كـل

 ٍ ٍ  وصف ٍ  وجودي ٍ  ظاهر ِ منضـبط ِ ، مقتضـاه نفـي السـبب مـع بقـاء ح ـ كمـة َّ َّ الس ة يف بب، كـاألبو

 . اهـ )١( ))...  القصاص

والفـرق أن مناسـبة الرشـط،  ((: وجـزء العلـة بقولـه، وما ذكره يف الفرق بني الرشط وجزئـه 

 .  وجزأه يف غريه، ومناسبة جزء العلة يف نفسه

. مناسـبته يف السـبب الـذي هـو النصـاب لتكميلـه الغنـى احلاصـل بـه بالتنميـة: احلول: مثاله

 ، العلة الذي هو النصاب مناسبته يف نفسـه مـن حيـث إنـه مشـتمل عـىل بعـض الغنـىوجزء 

 . اهـ )٢( ))...  وجزؤها مؤثران، فالعلة 

واعلم أن كـل واحـد مـن الـركن والرشـط  ((: والرشط بقوله، وما ذكره يف الفرق بني الركن 

 :لكن الفرق بينهام من وجهني؛  يتوقف وجود املاهية عليه

ٌ أن ال: أحدمها عنهـا،  ركن داخل يف املاهية كالركوع للصالة وسائر أركاهنـا، والرشـط خـارج

 . اهـ )٣( ))...  وسائر رشوطها، كالوضوء هلا 

 ً َّ :عارشا واجلامع املشرتك بـني املختلفـني ، به عناية املصنف رمحه اهللا يف الفروق بذكر وجه الش

 :ثم بيان وجه االفرتاق بينهام ، ومن أمثلة ذلك 

فاجلـامع بـني  ((: واخلالفـني بقولـه، واملثلـني ، والضـدين ، يف الفـرق بـني النقيضـني  ما ذكره

: االجـتامع، والفـارق بـني النقيضـني والضـدين عـدم إمكـان: النقيضني، والضدين، واملثلـني

 . اهـ )٤( ))...  جواز االرتفاع فيهام، دون النقيضني

اجلـامع بـني فتيـا املفتـي، وخـرب الواحـد و ((: وما ذكـره يف الفـرق بـني الـراوي واملفتـي بقولـه

 َّ  . ن فيهامحصول الظ

                                                   
 . ٢٧٣ انظر الفرق بني مانع احلكم ، ومانع السبب ص _ )١(

 . ٢٧٦ انظر الفرق بني الرشط وجزئه ، وجزء العلة ص _ )٢(

 . ٢٩٣ انظر الفرق بني الركن ، والرشط ص _ )٣(

 . ٢٠٦ ملثلني ، واخلالفني صانظر الفرق بني النقيضني ، والضدين ، وا _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٠ 

 
 ِّ  .واملستفتي أن ما أفتى به حكم اهللا تعاىل، املفتي  أما يف الفتيا؛ فألنه يغلب عىل ظن

 ِّ َّ  وأما يف الراوي؛ فألنه يغلب عىل ظن امع، أن ما رواه ثابت عن رسول اهللا، صىل اهللا عليه الس

 . اهـ )١( ))...  س عىل الفتياوسلم؛ فيجب أن يقبل، بالقيا

تلخيص مأخذ النزاع يف املسألة أن  ((:  والسنة يف اللفظ بقوله، وما ذكره يف الفرق بني القرآن 

 . اً وفارق اً ومتواتر السنة جامع، رآن بني الق

 .ما ذكرناه من إفادة العلم، وكوهنام من عند اهللا تعاىل: فاجلامع بينهام

 . اهـ )٢( ))...  آن، والتعبد بتالوته، بخالف السنةإعجاز لفظ القر: والفارق

ّ  ((: والرشط بقوله، وما ذكره يف الفرق بني الركن  ٍ  واعلم أن كل ُّ  واحد والرشـط ، كن مـن الـر

 . اهـ )٣( ))...  لكن الفرق بينهام من وجهني ؛ يتوقف وجود املاهية عليه

بعض املسائل سـواء اخلالف يف  ة إىلباإلشارق عناية املصنف رمحه اهللا يف الفرو :حادي عرش 

 :مثلة ذلك، ومن أ تعلق بعلم العقيدة ، أو الفقه ، أو األصول ، أو غريها من العلوم األخرى

؛ فوقــع النــزاع فيهــا،  أمــا القــراءات ((: ت بقولــهاوالقــراء، مــا ذكــره يف الفــرق بــني القــرآن 

 . اهـ )٤( )) ليست متواترة: واملشهور أهنا متواترة، وقال بعض الناس

يقبل خرب  ((: واخلرب املخالف لألصول بقوله، وما ذكره يف الفرق بني اخلرب املخالف للقياس 

ا ملالك الواحد فيام خيالف القياس ً ا  ، أو معنى األصول ، وفيام خيالف األصول ، خالف ً ، خالف

 . اهـ )٥( )) واعلم أن الفرق بني املسألتني مما يستشكل،  أليب حنيفة

أم لفظي ، ومـن أمثلـة ، عناية املصنف رمحه اهللا ببيان نوع اخلالف هل هو حقيقي  :رش ثاين ع

 :ذلك 

                                                   
 . ٣٧٩ انظر الفرق بني الراوي واملفتي ص _ )١(

 . ٤٢٧ انظر الفرق بني القرآن ، والسنة يف اللفظ ص _ )٢(

 .  ٢٩٣ انظر الفرق بني الركن ، والرشط ص _ )٣(

 . ٣٦٣ انظر الفرق بني القرآن ، والقراءات ص _ )٤(

 . ٤٠٥ ياس ، واخلرب املخالف لألصول صانظر الفرق بني اخلرب املخالف للق _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣١ 

 
والفـرق العـام بـني فـرض  ((: وفـرض الكفايـة بقولـه، ما ذكره يف الفـرق بـني فـرض العـني 

هو أن فرض الكفاية ما وجب عىل اجلميع، وسقط بفعل الـبعض، وفـرض : والعني، الكفاية

جلميـع، ومل يسـقط إال بفعـل كـل واحـد ممـن وجـب عليـه ، وهـو فـرق العني ما وجب عىل ا

))حكمي
 .اهـ)١(

، مع  ، إنام هو يف اللفظ النزاع يف املسألة ((: والواجب بقوله، وما ذكره يف الفرق بني الفرض 

وألزمنا إياه مـن ، وبينهم يف انقسام ما أوجبه الرشع علينا ، إذ ال نزاع بيننا  ؛ اتفاقنا عىل املعنى

ٍّ  التكاليف ٍّ ،  إىل قطعي ، وبقـي النـزاع يف القطعـي، واتفقنـا عـىل تسـمية الظنـي واجبـاً ،  وظني

َّ  وفرضاً ،  فنحن نسميه واجباً  ـبطريـق الـرت ُّ ونه باسـم الفـرض، وذلـك ممـا ال ادف، وهـم خيص

 . اهـ )٢( )) يرضنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا

، فرق ، وبيانه ألمثلتـه مـن املسـائل الفقهيـة عناية املصنف رمحه اهللا عند ذكره لل :ثالث عرش 

ُ  فيذكر؛ اخلالف يف املذهب  وغريها بذكر عـني عـىل الروايات عـن االمـام أمحـد رمحـه اهللا بـام ي

 ّ ً ، ر الفرق تصو كان ذلك يف املسـائل الفقهيـة ، أو غريهـا ، ومـن أمثلـة ذلـك مـا  وفهمه سواء

: ر الشيخ أبو حممـد إىل الـوجهني، فقـالوأشا ((: ذكره يف الفرق بني الفرض والواجب بقوله

ِّ : الفرض َ هو الواجب يف إحدى الر ِّ وايتني، الستواء ح هو : الفرض آكد، فقيل: مها، والثانيةد

ُ : اسم ملا يقطع بوجوبه، وقيل  . ، نحو أركان الصالة وال سهواً ،  سامح يف تركه عمداً ما ال ي

هـي : )٣( ة الفطر، فقـال يف روايـة مهنـايف صدق -رمحه اهللا -واختلفت الرواية عن أمحد: قلت

 ٌ ــوية ــذا تس ــها، وه ــلم فرض ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــة، ألن رس ــرض  واجب ــني الف ــه ب ، من

فرض رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : سمعت ابن عمر يقول: والواجب، وقال يف رواية املروذي

                                                   
 . ٢٣٣ انظر الفرق بني فرض العني ، وفرض الكفاية ص _ )١(

 . ٢٤١ انظر الفرق بني الفرض ، والواجب ص _ )٢(

طبقـات : هو أبو عبداهللا مهنا بن حيي  الشـامي السـلمي مـن كبـار أصـحاب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل ، انظـر ترمجتـه يف  _ )٣(

 .  ٣٦٠/  ١، النجوم الزاهرة البن تغري بردي  ٣٤٥/  ١يعىل احلنابلة أليب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٢ 

 
ُ : وسلم صدقة الفطر، وأنـا مـا أجـرتئ أن أقـول ٍ  إهنـا فـرض، وقـيس يـدفع أهنـا  )١( بـن سـعد

 ٌ  . منه بينهام فرض، وهذا فرق

 واالستنشـــاق، وهـــل مهـــا فـــرض أو، وكـــذلك اختلفـــت الروايـــة عنـــه يف املضمضـــة 

))واجب؟
 .اهـ)٢(

إذا  ((: رمحه اهللا بقوله )أنبأنا  (و  )حدثنا  (و  )أخربنا (   : وما ذكره يف الفرق بني قول الراوي

 ً حـدثني شـيخنا : ث كـذا؛ فهـل للـراوي أن يقـولأخربنا فالن بحدي: قال الشيخ املسمع مثال

 :حدثنا فالن بحديث كذا؟ فيه روايتان: فالن، قال

اجلواز، الحتاد املعنى يف اللغة، إذ ال فرق فيهـا بـني أخربنـا، وحـدثنا، وأنبأنـا؛ ألنـه : إحدامها

ذكره ابن فـارس يف كتـاب مفـرد لـه يف علـم . مشتق من اخلرب، واحلديث، والنبأ، وهي واحدة

ا: والرواية الثانية،  حلديثا ً  . اهـ )٣( ))...  املنع، الختالف مقتىض اللفظني اصطالح

عناية املصنف رمحه اهللا برشح الفرق ، ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره يف الفـرق بـني  :رابع عرش 

ُ وعكْ  ((: واملانع بقوله، الرشط  َّ  س ِ الرش ُ  ط  . )) املانع

ــة فقــال ، ثــم رشحــه  ــه األمثل َ و ((:ورضب علي ــوجــه الع ْ ــك َّ ــه أن الرش ط ينتفــي احلكــم س في

وانتفـاء الرشـط سـواء يف اسـتلزامهام ، فوجود املـانع  ، النتفائه، واملانع ينتفي احلكم لوجوده

وال ، ووجود الرشط سواء يف أهنام ال يلزم مـنهام وجـود احلكـم ، ، وانتفاء املانع  انتفاء احلكم

 . اهـ )٤( )) عدمه

                                                   
هو الصحايب قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي كان مـن كـرام أصـحاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  _ )١(

اهللا عليـه وأحد دهاة العرب ، وكان من النبي صىل اهللا عليه وسلم منزلة صاحب الرشطة من األمري ، اسـتعمله النبـي صـىل 

، سـري أعـالم  ٣٩٩اإلسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب البـن عبـدالرب : هـ انظر ترمجته يف  ٦٠وسلم عىل الصدقة ، تويف سنة 

 .  ١٠٢/  ٣النبالء للذهبي 

 .  ٢٤١ انظر الفرق بني الفرض والواجب ص _ )٢(

 . ٤٠٢ ص )أنبأنا ( و ) حدثنا ( و ) أخربنا :  ( انظر الفرق بني قول الراوي  _ )٣(

 . ٢٩١ انظر الفرق بني الرشط ، واملانع ص _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٣ 

 
مقابل املحكـم وهـو : واملتشابه يقابله أي  ((:واملتشابه بقوله ، ملحكم وما ذكره يف الفرق بني ا

 . ))غري املتضح املعنى 

والقـرء، ونحومهـا ، إما الشـرتاك، كلفـظ العـني : وعدم اتضاح معناه ((:ثم رشح ذلك فقال 

ٍ  ؛من املشرتكات ¥       ﴿: ؛ وهو إطالق اللفظ بدون بيان املـراد منـه، كقولـه تعـاىلأو إلمجال

، ، ونحـو ذلـك ممـا سـيأيت يف بـاب املجمـل  ، ومل يبني مقدار احلـق )١( ﴾¦  §     ¨

، أو لظهـــور تشـــبيه يف صـــفات اهللا تعـــاىل، كآيـــات الصـــفات  ،واملبـــني إن شـــاء اهللا تعـــاىل

))وأخبارها
 . اهـ)٢(

،  والشـهادة ظـاهر، والفرق بـني الروايـة  ((: والشهادة بقوله، وما ذكره يف الفرق بني الرواية 

 : وذلك من وجهني

، وإن كثـرن  أن الشهادة دخلها التعبد، حتى ال يقبل فيها النساء لـيس معهـن رجـل: أحدمها

 ِ ْ  يف باقة ٍ بق  . ، إال يف موضع خمصوص للرضورة، وهو ما ال يطلع عليه الرجال ل

 . )) أن الشهادة عىل معني؛ فاحتيط له، بخالف الرواية: الوجه الثاين

وإن كـان  -وتقرير هذا الكالم  ((: بتوسع يف موضع آخر من كتابه فقال ثم رشح الوجه الثاين

؛ ألنه يثبت هبا حكم عام عـىل هـذا  هو أن حكم الرواية عام: -بينًا، وقد أرشنا إليه فيام سبق 

والقرابـة عـىل أن ، ؛ فاملسـلم العاقـل، ال حتملـه هتمـة العـداوة  وحـق غـريه، املروي يف حقـه 

أو قريب، بخالف الشهادة، حيث منع من قبوهلا ، لبلوغ غرضه يف عدو يتحمل اإلثم العام، 

 . اهـ )٣( ))....  ورضرها غري عام، والقرابة؛ فإهنا عىل شخص خمصوص؛ فحكمها ، العداوة 

عنايته بتقرير الفرق ، وحتقيقه بعبارته الدقيقة كام يف قولـه يف الفـرق بـني جمـاز : خامس عرش 

ِّ  ((:ل االستدالل وجماز االستعام ق بـني جمـاز االسـتدالل سمعت بعض فضالء أصـحابنا يفـر

 . وجماز االستعامل، فاشرتط النقل لألول دون الثاين
                                                   

 . ١٤١سورة األنعام آية  _ )١(

 . ٣٧١ انظر الفرق بني املحكم ، واملتشابه ص _ )٢(

 . ٣٨٢ انظر الفرق بني الرواية ، والشهادة ص _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٤ 

 
أنا إذا سمعنا كالمـا قـد جتـوز فيـه قائلـه، ككـالم الشـارع ونحـوه، وأردنـا أن : وتقرير الفرق

ين من املجاز بالعالقة نستدل به عىل حكم، مل جيز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفال

 . اهـ )١( ))...  دون غريه، الفالنية 

وتقريـر  ((:أو تعليـل ، وقوله يف الفرق بني إحداث قول ثالث يف املسألة وبـني إحـداث دليـل 

ثبــوت احلكــم بعلتــني، أو دليلــني، خيفــى : والــدليل جيــوز تعــددمها ، أي، أن العلــة : الفــرق

 . اهـ )٢( ))...  هل العرص الثاينأحدمها عن أهل العرص األول، ويظهر أل

ِّ وقولـه يف الفـرق بـني التعليـل باالسـم  فتحقيـق الفـرق حيتمــل : قلـت ((: ، والتعليــل باملحـل

 : وجهني

أن يكون املراد التعليل باالسم اجلامد الذي ال ينبئ عن صفة مناسبة تصـلح إضـافة : أحدمها

للتحريم، وهذا يشكل بالرب، فإنـه قـد  احلكم إليها بخالف اخلمر الدال عىل التخمري املناسب

 . اهـ )٣( ))...  الوجه الثاين،  جاز التعليل به وهو جامد

 

يف تقريـر الفـرق وبيانـه ، ومـن  )٤( والتقسـيم، عناية املصنف رمحه اهللا بالسـرب  :عرش  سادس

اع يف الفـرق بـني العـامي ، وبـني الصـبي واملجنـون يف اعتبـارهم يف االمجـأمثلة ذلك ما ذكره 

، أن العامي إذا خالف أهل االجتهاد، فقال بالنفي، وقـالوا باإلثبـات : الوجه الثاين ((: بقوله

أو بالعكس، فإما أن يعترب قوالمها، فيجتمع النقيضان، أو يلغى قوالمهـا فريتفـع النقيضـان، 

                                                   
 . ٣٤٠ انظر الفرق بني جماز االستدالل وجماز االستعامل ص _ )١(

 . ٤٤٧ بني إحداث قول ثالث يف املسألة وبني إحداث دليل ، أو تعليل صانظر الفرق  _ )٢(

ِّ ص _ )٣(  . ٥٥٦ انظر الفرق بني التعليل باالسم ، والتعليل باملحل

ترب به طول اجلرح وعرضه : السرب يف اللغة  _ )٤( ُ مـادة    ١٥٦خمتـار الصـحاح للـرازي ( االختبار ومنه سمي املسبار الذي خي

: ، ومعنى السـرب والتقسـيم يف اصـطالح األصـوليني هـو  )س ب ر ( مادة  ٤٧٨/  ١١العروس للزبيدي  ، تاج)س ب ر ( 

الربهـان للجـويني . حرص األوصاف املوجودة يف األصل الصاحلة للعلية يف عدد ، ثم إبطال بعضها بدليلـه ، فيتعـني البـاقي 

 . ٧١٠، إرشاد الفحول للشوكاين  ٣٩٨ ، رشح تنقيح الفصول للقرايف ٦/  ٢، خمترص ابن احلاجب  ٥٣٤/ ٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٥ 

 
ه وختلو الواقعة عن حكم، أو يقدم قول العامي، فيفيض إىل تقديم ما ال مسـتند لـه عـىل مـا لـ

))....  مستند، والكل باطل فتعني الرابع وهو تقديم قول املجتهد عليه، وهو املطلوب
 .اهـ)١(

وأما داللة غري املنظوم، وهو ما داللته غري  ((: واإلشارة بقوله، وما ذكره يف الفرق بني اإليامء 

 . ال للمتكلم، أو اً مقصود رصحية؛ فال خيلو؛ إما أن يكون مدلوله

ــة اً مقصــود فــإن كــان ــه؛ فهــي دالل ، فــإن توقــف صــدق املــتكلم، أو صــحة امللفــوظ بــه علي

يف حمل النطق؛ فهـي داللـة التنبيـه واإليـامء، وإال؛  اً ء، وإن مل يتوقف، فإن كان مفهوماالقتضا

 . اهـ )٢( ))...  للمتكلم؛ فهي داللة اإلشارة اً وإن مل يكن مدلوله مقصود،  فداللة املفهوم

والقيـاس الـذي يف معنـى األصـل ، وقيـاس الداللـة ، قيـاس العلـة وما ذكره يف الفـرق بـني 

أو بام يالزمها، أو مل يرصح هبا فيـه، فـاألول قيـاس ، القياس إما أن يرصح فيه بالعلة  ((:بقوله

، ، وهو ما مجع فيه بني األصل األصل العلة، والثاين قياس الداللة، والثالث القياس يف معنى

 . اهـ )٣( )) والفرع بنفي الفارق

أنـه : ها دليل القائلني بتواترها، وتقريـره ((: والقراءات بقوله، وما ذكره يف الفرق بني القرآن 

ً مجيعها متواترة، أو مجيعها آحادال خيلو إما أن تكون القراءات  وبعضـها ، ، أو بعضـها تـواتر ا

ً تـواتره ال خالف أن يف القـراءات اإلمجاع ألن آحاد، والقول بأن مجيعها آحاد خالف ، وإنـام ا

وبعضـها ، النزاع يف أن مجيعها تواتر، ويف أن هل فيها آحاد أم ال؟ والقول بـأن بعضـها تـواتر 

إن هـذا : فقول القائـل. آحاد، ترجيح بال مرجح، إذ ال طريق لنا إىل متييز تواترها من آحادها

وهـو  البعض املعني منها آحاد، دون هذا الـبعض، حتكـم حمـض، وتـرجيح مـن غـري مـرجح،

ـــل وإذا انتفـــى القســـامن األخـــريان تعـــني األول، وهـــو أن مجيعهـــا متـــواتر، وهـــو . باط

))املطلوب
 . اهـ)٤(

                                                   
 . ٤٢٩ انظر الفرق بني العامي ، وبني الصبي واملجنون يف اعتبارهم يف االمجاع ص _ )١(

 . ٤٩٨ انظر الفرق بني اإليامء ، واإلشارة ص _ )٢(

 . ٥٢٤ انظر الفرق بني قياس العلة ، وقياس الداللة ، والقياس الذي يف معنى األصل ص _ )٣(

 .  ٣٦٣ نظر الفرق بني القرآن ، والقراءات صا _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٦ 

 
عنايـة االمـام الطـويف رمحـه اهللا عنـد ذكـره لـبعض الفـروق ببيـان االعرتاضـات  :عرش  سابع

نـد الواردة عليها ، واجلواب عىل هذه االعرتاضات بدقة كام يف الفرق بني احلقيقـة واملجـاز ع

أن : الوجه الثاين ((: إيراده لالعرتاض عىل الوجه الثاين من وجوه التفريق حيث قال رمحه اهللا

يكون أحد اللفظني يصح فيـه االشـتقاق، والترصـيف إىل املـايض واملسـتقبل، واسـم الفاعـل 

، ألن  واملفعــول، واللفــظ اآلخــر ال يصــح فيــه ذلــك، فيكــون األول احلقيقــة، والثــاين جمــازاً 

، ثـم  ))...  وفرعيتـه، وأصالته، وعدم ترصفه يدل عىل ضـعفه ، للفظ يدل عىل قوته ترصف ا

وقـد ضـعفت هـذه العالمـة بأهنـا دعـوى عامـة، فـال تثبـت بمثـال  ((:أورد االعرتاض بقوله 

 َّ ُ واحد، ونقضت من حيث الط َّ رد بالرائحة، هي حقيقة يف معناها، ومل ي منهـا اسـم، ومـن  شتق

ُ : يقال لهحيث العكس بأن البليد  ُ ٍ محار، وجيمع عىل مح  . )) ، فقد اشتق منه اسم مع أنه جمازر

ِّ ويف النَّ: قلت ((:وأجاب عنه بقوله  َ : ف، يقالقض بالرائحة نظر، فإن فعلها مترص َّ  راح ء اليش

ُ ، يراحه  َ  إذا وجدَ : رحيهوي َّ رحي ِّ ه، وترو وهـذا ،  حح املـاء إذا أخـذ ريـح غـريه لقربـه، فهـو مـرتو

 . اهـ )١( )) ... ون من الترصفغاية ما يك

َّ مام الطويف رمحه اهللا بمناقشـة الفـروق التـي ظهـر لـه ضـعفُ اعتنى اإل :عرش  ثامن هـا ها ، ورد

 ٍ ٍ  بطريقة وجمـاز االسـتعامل ، الفـرق بـني جمـاز االسـتدالل ما ذكـره يف ، ومن أمثلة ذلك  علمية

جتـوز فيـه قائلـه، ككـالم الشـارع أنـا إذا سـمعنا كالمـا قـد : وتقريـر الفـرق ((: فقال رمحه اهللا

ونحوه، وأردنا أن نستدل به عىل حكم، مل جيز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفـالين 

ِ : قلت ((: ، ثم قال بعد ذلك  )).....  من املجاز َّ وال شك أين ظننت ص ة هـذا الفـرق، وقـوة ح

لـه مـع اشـرتاطنا للمجـاز ظهـور  ثم إين نظرت فيه فإذا هو ال ظهـور ، مأخذه يف بادئ الرأي

 . اهـ )٢( ))....  العالقة، سواء كنا مستدلني به من كالم غرينا، أو مستعملني له من كالمنا

أمر رسـول (  و )  صىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا( وما ذكره يف الفرق بني قول الصحايب 

واعلـم أنـا قـد بينـا أن  ((: اهللا من جهة احتامل الواسطة فقـال رمحـه) اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
                                                   

 . ٣٢١ انظر الفرق بني احلقيقة واملجاز ص _ )١(

 . ٣٤٠ انظر الفرق بني جماز االستدالل ، وجماز االستعامل ص _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٧ 

 
ا؛ فال يصح الفرق بينه وبني : قوله ً قال رسول اهللا، صىل اهللا عليه وسلم، حيتمل الواسطة أيض

قـال رسـول اهللا صـىل ( أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، لعدم احـتامل الواسـطة يف : قوله

، نعم احتامل الواسطة يف )  يه وسلمأمر رسول اهللا صىل اهللا عل( اهللا عليه وسلم، واحتامهلا يف 

قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ( : ، أقوى منه يف قوله)  أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( 

ــه، ويضــيفه إىل الرســول )  وســلم ؛ ألن ســامعه مــن يــروي أمــر الرســول وهنيــه؛ فيحكيــه عن

 . اهـ )١( ))....  واسطة، مع إرادة ال)  قال( : بواسطة من سمع منه، أقرب وأكثر من قوله

فقال رمحه اهللا  وبني الصبي واملجنون يف اعتبارهم يف االمجاع، بني العامي  وما ذكره يف الفرق

ً عىل من فرق بني العامي  والفـرق  ((: وبني الصبي واملجنون من جهة التكليـف والفهـم، رادا

 .بينهام بالتكليف، والفهم بالتفهيم ال أثر له

اعترب يف العامي، العترب يف الصبي واملجنون، ألنه موجود فـيهام بـالقوة، إذ  أما التكليف، فلو

ً يف العامي بالفعـل، إذ معنـى التكليـف  مها أهل له بتقدير زوال املانع، وال أثر لكونه موجودا

وانصـباب . إلزام فعل الواجبـات، وتـرك املحرمـات، وذلـك ال أثـر لـه يف النظـر واالجتهـاد

وأمـا ،  األمة يقتيض مشاركة الصبي واملجنون للعامي وغريه يف االعتبـارالعصمة النبوية عىل 

 . اهـ )٢( ))....  فهم العامي بالتفهيم، فال فائدة له

،  يف ذكرهـا غـريه سبقهمام الطويف رمحه اهللا بذكر بعض الفروق التي مل يامتاز اإل :عرش  تاسع

 :ومن أمثلة ذلك 

 . )٣( الفرق بني القرآن والقراءات -

 . )٤( فرق بني الراوي واملفتيال -

 . )١( الفرق بني املجمل واالمجال -

                                                   
 . ٣٩٦ ص) أمر رسول اهللا ( و ) قال رسول اهللا ( انظر الفرق بني قول الصحايب  _ )١(

 . ٤٢٩ ، وبني الصبي واملجنون يف اعتبارهم يف االمجاع صانظر الفرق بني العامي  _ )٢(

 . ٣٦٣ انظر الفرق بني القرآن والقراءات ص _ )٣(

 . ٣٧٩ انظر الفرق بني الراوي واملفتي ص _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٨ 

 
 . )٢( الفرق بني املعرف والباعث -

 . )٣( واملصلحة واملناط الفرق بني الوصف -

 . )٤( الفرق بني النقض وبقاء احلكم مع حذف الوصف -

 . )٥( التعليل باالسم والتعليل باملحلالفرق بني  -

 . )٦( املعارضة واالعرتاضالفرق بني  -

القةالفرق بني  - ِ القة والع َ  . )٧( الع

ً  مام الطويف رمحه اهللا عـىل مـنهج األصـوليني يفسار اإل : عرشون ّر كثـريا ذكـر الفـروق ، وتـأث

والقرايف رمحهـام اهللا كـام يظهـر ذلـك مـن خـالل كثـري مـن الفـروق التـي ، مامني اآلمدي باإل

ومـدار  ((: ومانع السـبب بقولـه، احلكم ذكرها ، فعىل سبيل املثال ما ذكره يف الفرق بني مانع 

ّ : قال اآلمديوالقرايف ، ، هذا الفصل عىل كالم اآلمدي   هو منقسم إىل مانع احلكم، وهو كل

 ٍ ٍ  وصف ٍ  وجودي ٍ  ظاهر ُ منضـبط ـ ، مقتضـاه نفـي َّ ِ الس ِ  بب مـع بقـاء ـ حكمـة َّ ُ الس ّ بب، كـاأل ة يف بو

ّ ،  القصاص ٍ  وإىل مانع السبب، وهو كل ٍ  وصف ّ  وجودي ُ وجـ خيل ِ ود ـ ه بحكمـة َّ ، بب يقينـاً الس

 َّ َّ كالد  . اهـ )٨( ))....  كاةين يف الز

واجلواب بام سبق من كون السـبب مـؤثرا  ((:  والرشط بقوله، وما ذكره يف الفرق بني السبب 

  . )) مناسبا يف نفسه، والرشط مكمل مناسب يف غريه

                                                                                                                                                  
 . ٤٩٥ انظر الفرق بني املجمل واالمجال ص _ )١(

 . ٥٣٧ انظر الفرق بني املعرف والباعث ص _ )٢(

 . ٥٤٥ ص واملناط واملصلحة صفانظر الفرق بني الو _ )٣(

 . ٥٥٤ انظر الفرق بني النقض وبقاء احلكم مع حذف الوصف ص _ )٤(

 . ٥٥٦ انظر الفرق بني التعليل باالسم والتعليل باملحل ص _ )٥(

 . ٥٦٩ انظر الفرق بني املعارضة واالعرتاض ص _ )٦(

القة ص _ )٧( ِ القة والع َ  . ٣٣٥ انظر الفرق بني الع

 . ٢٧٣ لفرق بني مانع احلكم ، ومانع السبب صانظر ا _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٣٩ 

 
َ القرايف يف قوله قد ف  ذاتـه يف مناسب والسبب،  غريه يف مناسب الرشط ((:تابع يف ذلك االمام

ٌ  صابالنِّ فإن؛   مكمـل بـل؛  كـذلك لـيس واحلـول،  نفسه يف امللك ونعمة الغنى عىل مشتمل

 . اهـ )١( )) ... امللك لنعمة

ً يف الفـرق بـني القيـاس اجلـيل  علـم أن للقيـاس إ ((: والقيـاس اخلفـي بقولـه، وما ذكره أيضـا

ً باعتبارات  : أقساما

ً  ، إما جيل: أحدها  ، أو جممعـاً وهو ما كانت العلة اجلامعة فيه بـني األصـل والفـرع منصوصـة

ِ ، كإحلاق األمة بالعبد يف تقويم النَّ طع فيه بنفي الفارقعليها، أو ما قُ   . صيب

 . اهـ )٢( )) وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، وإما خفي 

َ اآلمدي رمحه اهللا حيث ذكر ذلك  فاجليل ما كانـت العلـة  ((:بقوله فتابع يف هذا التفريق اإلمام

،  والفرع مقطوع بنفـي تـأثريه، أو غري منصوصة ؛ غري أن الفارق بني األصل ، فيه منصوصة 

 . )٣( ))وأما اخلفي ؛ فام كانت العلة فيه مستنبطة من حكم األصل 

ً يف الفرق بني القياس والرأي بقوله الرأي  والقياس أن، والفرق بني الرأي  ((: وما ذكره أيضا

 . اهـ )٤( ))أعم من القياس 

َ اآلمـدي يف قولـه   ّ  ((:فتابع فيه اإلمام وذلـك ألن اجتهـاد ، مـن القيـاس  اجتهـاد الـرأي أعـم

 . اهـ )٥( )) الرأي كام يكون بالقياس قد يكون باالجتهاد

ً يف الفرق بـني املجمـل  ٍ  ((:  واملشـرتك بقولـه، وما ذكره أيضا ٌ  كـل مشـرتك ، ولـيس كـل جممـل

ٍ جم ا مل ً  . اهـ )٦( )) مشرتك

                                                   
 . ٢٧٠ انظر الفرق بني السبب ، والرشط ص _ )١(

 . ٥٢٠ انظر الفرق بني القياس اجليل ، والقياس اخلفي ص _ )٢(

 . ٦/  ٤االحكام لآلمدي  _ )٣(

 . ٥٣١ انظر الفرق بني القياس والرأي ص _ )٤(

 . ٤٥/ ٤ اإلحكام لآلمدي _ )٥(

 . ٤٩٦ الفرق بني املجمل ، واملشرتك صانظر  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٠ 

 
َ القرايف رمحه اهللا يف قولهاإل هتابع فيقد ف ً إمـا  (( : مام واملجمل هو الدائر بني احتاملني فصـاعدا

 ُّ  بسبب الوضع ، وهـو املشـرتك ، أو مـن جهـة العقـل كـاملتواطئ بالنسـبة إىل جزئياتـه ، فكـل

 ٍ ٌ  مشرتك ُّ  جممل ٍ  ، وليس كل ً  جممل  . اهـ )١( ))مشرتكا

زين يف علـم األصـول ومم ّ ّ لنـا تـأثر اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا هبـذين اإلمـامني املـرب ا سبق يتبني

ً ، وما ذكرته من النقول إنام هو يسري من كثـري تركتـه خشـية  ً ، وعلم الفروق خصوصا عموما

ّ لنا دقة اإلمـام الطـويف يف اختيـاره ، ونقلـه حيـث اعتمـد كـالم أئمـة  بني ُ اإلطالة ، وكل هذا ي

، يف بحثه ، وحتريره ملسائل الفروقأن ، واملربزين يف علم الفروق ، مما كان له أطيب األثر الش

 . وبياهنا 

ّ اقترصـ اإل : ادي وعرشـونحـ هــا ، ومل مـام الطـويف رمحــه اهللا يف بعـض الفـروق عـىل ذكـر أمه

ً عند بيانـه للفـرقنبيه عىل ذلك يستوفها كلها ، واعتنى بالتّ  ، حلقيقـة بـني ا كام يظهر ذلك جليا

واملجاز عالمات غري هذه هذا الذي اتفق ذكـره ، وللفرق بني احلقيقة  ((: واملجاز حيث يقول

 . اهـ )٢( ))منها ههنا 

وتارة ال يستويف الفروق التي ذكرها علامء األصول مع عـدم التنبيـه إىل وجـود فـروق أخـرى 

ً واحـداً ، كام يف الفرق بني النص  مـن جهـة التعريـف لكـل  والظاهر حيث نجده قد ذكر فرقـا

وهو ما اقترص عليه مجهور العلامء رمحهم اهللا ، ومل ينبه إىل الفـروق التـي ذكرهـا علـامء ، منهام 

 . اهـ )٣( احلنفية رمحهم اهللا

ٍ ، وما ذكره يف الفرق بني املتواتر  ٍ  واآلحاد حيث اقترص رمحه اهللا عىل فرق وهـو إفـادة ،  واحـد

ً ، آلحـاد دون ا، اخلرب املتواتر للعلـم  بيـنام زاد غـريه مـن األصـوليني ، فـال يفيـد العلـم قطعـا

                                                   
 . ٢٧٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 . ٣٢١ انظر الفرق بني احلقيقة ، واملجاز ص _ )٢(

 . ٣٥٢ انظر الفرق بني النص والظاهر ص _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤١ 

 
ً أخرى بينهام من حيث القبول  ومـن ، وحكم اجلحود ، والعمل ، واحلجية ، واملحدثني فروقا

 . )١( حيث كثرة الوقوع

يـزات الكثـرية إال أنـه يمكـن أن يالحـظ مـن خـالل دراسـة منهجـه يف الفـروق مومع هذه امل

 :األصولية ما ييل 

 ً ـع  :أوال ّ أن املصنف رمحه اهللا اقترص عىل بعض الفروق يف بعض أبـواب األصـول ، ومل يتوس

 : ام ييلعىل سبيل املثال في فيها كغريه من علامء األصول ، ويظهر ذلك

 :  فرقني اإلمام الطويف ذكر حيث :اإلستثناء  يف باب - ١

 .الفرق بني اإلستثناء ، والتخصيص بغري اإلستثناء :  األول

 .الفرق بني اإلستثناء ، والرشط :  الثاين

 : فمن ذلك  بعض الفروق األخرىعلامء األصول  غريه من وذكر

 .الفرق بني اإلستثناء ، والنسخ  -

 .بني داللة اإلستثناء من الصفة ، وداللة اإلستثناء من احلكم الفرق  -

 : أربعة فروق اإلمام الطويف حيث ذكر :األمر والنهي  يف باب - ٢

 .الفرق بني األمر ، والنهي من حيث تناوهلام باألمر املطلق : األول 

 .الفرق بني األمر بعد احلظر ، والنهي بعد األمر : الثاين 

 .الفرق بني األمر ، والنهي يف اقتضاء التكرار : الثالث 

  .الفرق بني العبادات ، واملعامالت يف اقتضاء النهي الفساد : الرابع 

 :فمن ذلك  صول أكثر من عرشة فروقعلامء األ غريه من وذكر

 .الفرق بني األمر املخري ، والنهي املخري  -

 .الفرق بني اإلرشاد ، والندب  -

 .الفرق بني اإلمتنان ، واإلباحة  -

                                                   
 . ٣٧٥ انظر الفرق بني املتواتر واآلحاد ص _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٢ 

 
 : ستة فروق اإلمام الطويف حيث ذكر :والتقليد ، االجتهاد  يف باب - ٣

 .جتهاد الناقص ، واإلاإلجتهاد التام  بنيالفرق : األول 

 .واجتهاد غريه،  صىل اهللا عليه وسلماجتهاده  الفرق بني:   الثاين

 .واملسائل اإلجتهادية ، املسائل القطعية  الفرق بني: الثالث 

 ) .النقل والتخريج ( وبني ، ) التخريج (  الفرق بني: الرابع 

 .والرجحان ، الفرق بني الرتجيح :  اخلامس

 . لرتجيحيف ا والبينات، األدلة  الفرق بني:  السادس

 :فمن ذلك  أكثر من عرشين فرقاً األصول غريه من علامء  وذكر

 .الفرق بني املجتهد املستقل ، واملجتهد املطلق  -

 .الفرق بني ترصفات الرسول صىل اهللا عليه وسلم بالفتيا ، والتبليغ ، والقضاء  -

 .الفرق بني القول ، والرواية  -

 .الفرق بني التقليد ، واالتباع  -

ً ث املصنف رمحه اهللا اقترصـ عنـد ذكـره للفـروق األصـولية يف مفـردات األبـواب عـىل  أن :انيا

ع فيها كغريه من علامء األصول ، ويظهر ذلك فيام ييل  ّ  :بعض الفروق ، ومل يتوس

 : واملجاز حيث ذكر رمحه اهللا أربعة فروق فقط، احلقيقة  يف الفرق بني - ١

 .وعدم مبادرة املجاز إال بقرينة مبادرة احلقيقة إىل الذهن بال قرينة ، : األول 

 .امتناع االشتقاق من املجاز ، وعدم امتناعه من احلقيقة : الثاين 

ً يف استعامله عىل املدلول اآلخر احلقيقي : الثالث   .أن املجاز يكون متوقفا

  .بخالف املجاز فيمكن نفيه ؛ أن احلقيقة ال تسقط عن املسمى : الرابع 

ً أخرى صولعلامء األ ذكر غريه منو ، ولكـن اإلمـام الطـويف  )١( تصل إىل عرشة فروق فروقا

َّه   .الذي اتفق له  ، وأن ما ذكره هوعىل أنه مل يذكرها كلها  نب

                                                   
 .  ٣٢١ انظر ص _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٣ 

 
 : خصيص حيث ذكر رمحه اهللا ثامنية فروق فقطوالتَّ ، النسخ  يف الفرق بني - ٢

ً من اللفظ أن :األول  ّ أن مدلول اللفظ اخلاص مل يكن مرادا بخـالف ، العـام  التخصيص بني

 ً  .املنسوخ فإنه كان مرادا

 .التخصيص ال يرد عىل األمر بمأمور واحد ، والنسخ يرد عىل ذلك أن : الثاين 

ٌ التَّ  أن :الثالث  أو ،  ، بـل البـد أن يبقـى واحـدٌ  خصيص ال جيوز حتى ال يبقى من العـام يشء

 ٌ  . صسخ جيوز أن يرفع مجيع مدلول النَّ، والنَّ مجع

ِّ ، ودليـل العقـل ، ، كاإلمجـاع  خصيص قد يكون بغري خطاب الرشـعالتَّ أن : الرابع  ، واحلـس

 .سخ ال يكون إال بخطاب الرشع، أو ما قام مقامهوالنَّ

خصـيص قـد يكـون متقـدم الوجـود عـىل مـا خيصصـه، بخـالف دليـل أن دليل التَّ : اخلامس 

ُ النَّ  . شرتط تأخريهسخ؛ فإنه ي

ٍ أنه ال جيوز ختصـيص رش: السادس  ٍ  يعـة أخـرى، وجيـوز نسـخها هبـا، كـام ثبـت مـن  برشـيعة

 َّ  . ائعتناسخ الرش

ُّ أن التَّ : السابع  ٌ سخ؛ ألن التَّ من النَّ خصيص أعم ٌ ، والنَّخصيص بيـان ، ورفـع احلكـم سـخ رفـع

 . يستلزم البيان، والبيان ال يستلزم رفع احلكم

ٌ أن التَّ : الثامن  خري البيان عن وقت العمـل ال ، وتأخصيص ال يكون إال قبل العمل ألنه بيان

 . وبعده، جيوز، والنسخ جيوز قبل العمل 

ً أخرى تصل علامءذكر غريه من و  . )١( إىل عرشين فرقاً  األصول فروقا

 

 

 : ث ذكر رمحه اهللا فرقنيواإلمجاع السكويت حي، يف الفرق بني اإلمجاع النطقي  - ٣

                                                   
 . ٤١٤ انظر ص _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٤ 

 
ً برصـيح احلكـم يف الواقعـة ن نطقـمجاع النُّطقي يكـواإل، ف وعدمه، من حيث النطق : األول  ا

كويت يكون النطق فيه من البعض ، والسكوت من البعض اآلخرنفياً  ُّ ً ، والس  . ، أو إثباتا

َّ ، ،  وعدمه، من حيث االحتجاج : الثاين  ٌ باتفاق العلامء ؛ إال مـن شـذ فاإلمجاع النُّطقي حجة

ٌ يف حجيته كويت ففيه خالف ُّ  . بخالف اإلمجاع الس

ً أخرى ذكر غريو  . )١(تصل إىل ستة فروق ه من علامء األصول فروقا

ً فقـط، يف الفرق بني املجمل  - ٤ ً واحـدا أن : ، وهـو واملشرتك حيث ذكر رمحه اهللا فرقا

 ُّ ً  املشرتك أخص ٍ مشـرتكا ُّ جممـل ٌ ، ولـيس كـل ٍ جممـل  .من املجمل ، فكـل مشـرتك

ً أخرى تصل إىل مخسة فروق   . )٢( وذكر غريه من علامء األصول فروقا

 : محه اهللا فرقنييف الفرق بني اإليامء واإلشارة حيث ذكر ر - ٥

ً للمـتكلم ، بخـالف داللـة اإلشـارة حيـث إن : األول  كون املدلول يف داللة اإليامء مقصودا

 .املدلول غري مقصود للمتكلم 

ُ فواخلصوص ، من حيث العموم : الثاين  ُّ  اإليامء  تكـون اإلشـارة أنوذلـك  ، اإلشارة من أعم

 ً ُّ  ؛ وغريها،  باليد إشارةً  واإليامء ، باليد خمتصة ٍ  فكل ٌ  إشارة ُّ  وليس ، إيامء ٍ  كل  .إشارةً  إيامء

ً أخرى تصل إىل مخسة فروق  . )٣( وذكر غريه من علامء األصول فروقا

 : والداللة باللفظ حيث ذكر رمحه اهللا فرقني فقط، يف الفرق بني داللة اللفظ  - ٦

لة اللفظ صفة للفظ نفسه ، وأما الداللة باللفظ فهـي صـفة فدال، من جهة الوصف : األول 

 .للمتكلم 

فداللة اللفظ الفعل فيهـا مسـند إىل اللفـظ ، وأمـا الداللـة بـاللفظ ، من جهة اإلسناد : الثاين 

 .فالفعل فيها مسند إىل املتكلم 

ً أخرى تصل بعض العلامء ذكرو  . )١( فرقاً إىل مخسة عرش  فروقا

                                                   
 . ٤٥٤ ر صانظ _ )١(

 . ٤٩٦ انظر ص _ )٢(

 . ٤٩٨ انظر ص _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٥ 

 
 

 : واملعارضة حيث ذكر رمحه اهللا فرقني فقط، قلب يف الفرق بني ال - ٧

 .بخالف املعارضة ؛ قلب ال حيتاج إىل أصل لأن ا: األول 

 . ؛ بخالف املعارضة أن القلب ال حيتاج إىل إثبات الوصف: الثاين 

 .تابع فيهام اإلمام الطويف غريه من علامء األصول  ومها فرقان

ً أخرى تص بعضذكر و  . )٢(مخسة فروق  ل إىلعلامء األصول فروقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاين 

                                                                                                                                                  
 . ٥٠٦ انظر ص _ )١(

 . ٥٦٥ انظر ص _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٦ 

 

 الفروق يف املقدمات واألحكام واللغات 

 

 

 :يشتمل هذا الباب عىل الفصلني التاليني 

 .الفروق يف املقدمات : الفصل األول 

 .الفروق يف األحكام واللغات : الفصل الثاين 

 

 : وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٧ 

 

  املقدمات الفروق يف
 

ً عـىل  يشتمل هذا الفصل عىل بيان الفروق يف املقدمات ، وذلك مـن خـالل مخسـة عرشـ مبحثـا

 :النحو التايل 

 .الفرق بني احلمد والشكر : املبحث األول 

 .الفرق بني التصور والتصديق : املبحث الثاين 

 .الفرق بني الدليل والتعليل : املبحث الثالث 

 .بني اإليامن واإلسالم  الفرق: املبحث الرابع 

 .الفرق بني النبي والرسول : املبحث اخلامس 

 .الفرق بني العلم واملعرفة : املبحث السادس 

 .الفرق بني اللقب والعلم : املبحث السابع 

 .اإلسناد بني اإلمالة وو اإلضافة الفرق بني: املبحث الثامن 

 .الفرق بني التعريف واحلد : املبحث التاسع 

 .الفرق بني الرتكيب والتأليف : العارش  املبحث

 .الفرق بني الفقه والفهم : املبحث احلادي عرش 

 .الفرق بني العلم والظن : املبحث الثاين عرش 

 .الفرق بني الرضوري والنظري : املبحث الثالث عرش 

 .الفرق بني الطرد والعكس : املبحث الرابع عرش 

 .ضني والضدين واملثلني واخلالفني الفرق بني النقي: املبحث اخلامس عرش 

 : وبياهنا فيام ييل 

 

 املبحث األول 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٨ 

 

 الفرق بني احلمد والشكر
 

 ُ ُ ، عترب كل من احلمد ي ً لغوياً والشكر م ُ  )١( صطلحا ٌ  ، والفرق عـىل  بينهام عند أهـل العلـم مبنـي

ُ اما تقرر يف لغة العرب ، وهلذا  ام عـىل مـا اعتمـده الطويف رمحه اهللا يف التفريق بينه عتمد اإلمام

يف بيان الفرق بينهام ، والذي  )٣( ، وابن هشام )٢( أئمة اللغة حيث ذكر كالم اإلمام اجلوهري

 :  اشتمل عىل حكاية اخلالف يف هذه املسألة فقال رمحه اهللا 

َ ( : قال اجلوهري (( ْ احل ِ نَ  دُ م ُ ق َّ  يض ِّ الذ ِ : ، تقولم َ ُ دْ مح َّ  ت ُ الر َ ج َ  ل ـأ َ ْ ـدُ مح ْ َ ْ  اً دَ ه مح َ ـوحم َ ـدةً م ُ ِ ، فه َ  يـدٌ و مح

 ْ َ ُ وحم ٌ م ْ ، والتَّ ود ِ ح َ  يدُ م ْ أ ِ  لغُ ب َ م َ  ن ْ احل ِ م َ د ْ ، واحل َ  دُ م ٌّ عَ أ ِ  م َ م ُّ  ن ِ كْ الش  . )٤( ) ر

َّ :  قلت َّ أم َ  حميدَ التَّ  ا أن َّ لغُ أب ِ  ، فألن ُ  -فعيـلوهـو التَّ  -اءهنَب ِ ي ثـري والكَ  ؛ كـراروالتّ ،  ثـريكْ التَّ  يـدُ ف

َ  أبلغُ  ِ من الق ُ  ليل ِ يف ح ْ  صول ِ املق ّ  صود ُّ  احلمدَ  ، وأما أن ُّ  أعم ـمن الش ُّ كر إنـام يكـون كر، فألن الش

َّ عَ  ِ ىل الص ِ دّ عاملت نيعة ِ إىل الغَ  ية َّ يكون عَ  ، واحلمدُ  ري ِ ىل ذلك وعىل الص َّ  فات ، جاعةالالزمة، كالش

 ِ ـ( : قال ابـن هشـام يف رشح الفصـيح، ونحوه،  واحللمِ ،  لمِ والع ُّ ـالش ُ ، ازاةً كر ال يكـون إال جم

ً ي واحلمدُ  ُ  كون ابتداء   . ) ةاازوجم

ُ ،  احلمدُ :  هو معنى الذي قبله، وقيل: قلت ّ  والشـكر ِ  احلمـدُ : ، وقيـل انسـي ـ بـالقول ُّ كر والش

 ِ  .  اهـ )١( )) غري ذلك :، وقيل بالفعل

                                                   
 . ٥٣٤، الكليات للكفوي  ٢٠٣،  ١٥٧التعريفات للجرجاين  _ )١(

حصـل العلـم عـىل  –أحـد بـالد الـرتك  –هو اإلمام أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري ، أحد أئمة اللغة مـن فريـاب  _ )٢(

: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٤٠٠هــ ، وقيـل  ٣٩٣ايب وغريه ، من مصنفاته تاج اللغة ، وصحاح العربية تويف بنيسـابور سـنة الفري

 . ١٤٢/  ٣، شذرات الذهب البن العامد  ١٩٥، بغية الوعاة للسيوطي  ١٥١/  ٦معجم األدباء لياقوت 

بـن هشـام األنصـاري ، النحـوي احلنـبيل ، أخـذ عـن ابـن  هو اإلمام أبو حممد عبداهللا بن يوسف بـن أمحـد بـن عبـداهللا _ )٣(

ً ثم حتنبل ، له مصنفات جليلة منهـا مغنـي اللبيـب ورشح األلفيـة ، تـويف سـنة  ل وابن الرساج والفاكهاين ، كان شافعيا ّ املرح

م املـؤلفني ، معجـ١٩١/  ٦، شـذرات الـذهب البـن العـامد  ٣٠٨/  ٢الدرر الكامنة البن حجر : انظر ترمجته يف . هـ  ٧٦١

 .  ١٦٤/  ٦لعمر كحالة 

 .)ح م د ( مادة  ٤٠٧/  ٢الصحاح للجوهري  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٤٩ 

 
ّ رمحه اهللا  ِّ فبني يـة إىل أن احلمد أعم من الشكر من جهـة أن الشـكر يكـون عـىل الصـنيعة املتعد

والعلم ، وهذا هو الـذي ، كالشجاعة ؛ وعىل الصفات الالزمة ، عليها الغري ، واحلمد يكون 

ّ  وأما أن احلمدَ  ((: قرره رمحه اهللا يف بيان الفرق بينهام بقوله  ِ  أعم َ  من الشكر إنـام  ، فألن الشـكر

 َّ ـ ، واحلمـدُ  ديـة إىل الغـريعنيعة املتيكون عىل الص ِّ ،  فات الالزمـةيكـون عـىل ذلـك وعـىل الص

 َّ  .  )) العلم واحللم ونحوهجاعة وكالش

ّ رمحه اهللا  ً  أن احلمدَ كام بني يكون بالقول ، والشكر يكون بالفعل ، وهذا هو الذي حكاه قـوال

 .آخر يف التفريق بينهام 

ّ  احلمـدُ  ((:االسـالم بقولـه  حققـني كشـيخملر إليهام بعض ااالفرقان أش نهذاو مـن جهـة  أعـم

 ّ ّ من جهة أنواعه ، ف أسبابه ، والشكر أعم ً ، أعنـي يف  احلمد أعم لكونه هو الثناء احلسن مطلقا

 ّ ّ مقابلة الرس ِ اء والرض ـ اء عىل جهة التعظيم ، والشـكر هـو الثنـاء احلسـن عـىل حسـن َّ نيع ، الص

 ّ ّ ، ، ومـن جهـة كونـه بـالقول  فمن هذا الوجه الشكر أخـص        :  ، قـال اهللا تعـاىل والفعـل أعـم

﴿         Ã  Â  Á    À  ﴾ )ال الشاعر ، وق )٢: 

ُ أفَ  َ     الثة عامء مني ثَ النَّ ادتكم ِ ي ِ د َ ي ول ِ س َّ اين َ  والض َّ  مري َ املحج  )٣(ا ب

ـــاىل  ـــال اهللا تع ـــالقول ، ق ـــون إال ب ـــد ال يك           ،  )٤( ﴾y   x     w  v  u  t  s   ﴿: واحلم

﴿  ̀ _  ̂   ]  \  [  Z ﴾ )إىل غري ذلك ،  )٥ 

 

 . اهـ )٦( )) والشكر حينئذ ضدمها الكفر، فاحلمد 

                                                                                                                                                  
 . ٦٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ١٣سورة  سبأ آية  _ )٢(

 .  ٨/  ١، والزخمرشي يف الكشاف  ٣٤٦/ ١ذكره اخلطايب يف غريب احلديث  مل أعثر قائله وقد _ )٣(

 . ١١١سورة االرساء آية  _ )٤(

 . ٣٤سورة فاطر آية  _ )٥(

 . ١٣٣/  ١١جمموع الفتاوى البن تيمية  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٠ 

 
واجلـوارح ، فالقلـب ، واللسان ، الشكر يتعلق بالقلب  ((:رمحه اهللا  )١( ابن القيم ماماإل وقال

هـا واحلمد ، واجلوارح الستعامهلا يف طاعة املشكور وكفّ ، واملحبة ، واللسان للثناء ، للمعرفة 

 ّ ّ  عن معاصيه ، والشكر أخص ُّ بـاألقوال ، وسـبب ا باألفعال ، واحلمد أخص مـن  حلمـد أعـم

 ُ َّ سبب الشكر ، وم ُّ ، ق الشكر تعل  . اهـ  )٢( ))مما به احلمد  وما به الشكر أعم

وأفصـح عــن ، ولقـد أجــاد  ((:ابــن القـيم  اإلمـام بعـد نقلـه لكــالم )٣( املــرداوي مـاماإل قـال

))املراد
 . اهـ )٤(

 يف رشح الكوكب رمحه اهللا )٥( ومنهم اإلمام ابن النجار، وتابعه يف ذلك بعض أئمة األصول 

ّ  ((: الكوكب حيث قال  ً ،  والشكر اللغويني عموماً ،  لنا أن بني احلمد وهبذا يتبني وخصوصـا

 ٍ ُّ  من وجه َّق  ، فاحلمد أعم ُّ ؛ من جهة املتعل مـن جهـة  ألنـه ال يعتـرب يف مقابلـة نعمـة ، وأخـص
                                                   

هو اإلمام شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي املعـروف بـابن قـيم اجلوزيـة املحـدث  _)١(

ئها ، وكان أكثـر مالزمـة هـ بدمشق ، ونشأ هبا وأخذ عن علام ٦٩١الفقيه احلنبيل األصويل النحوي األديب الواعظ ولد سنة 

ً باخلالف ومـذاهب السـلف ، لـه مؤلفـات كثـرية  ً لكتبه ، كان واسع املعرفة عاملا لشيخه ابن تيمية فكان حامالً لعلمه ونارشا

هـ ودفـن بمقـربة البـاب  ٧٥١إعالم املوقعني عن رب العاملني ، والروح ، وزاد املعاد وغريها ، تويف بدمشق سنة : جدا منها 

، شذرات الذهب  ١٣٧/  ٥، الدرر الكامنة البن حجر  ٤٧٤/  ٢ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر ترمجته . الصغري 

 . ٨٧١/  ٣، األعالم للزركيل  ١٦٨/  ٦البن العامد 

 .  ١٩٠عدة الصابرين البن القيم  _ )٢(

 ٨١٧وي ، الفقيه احلنبيل األصـويل ، ولـد سـنة هو اإلمام عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن بن أمحد بن حممد املردا _)٣(

هـ ببلدة مردا ، انتهت إليه رئاسة املذهب فكان شيخه وإمامه ومصححه ومنقحه ، تتلمذ عليه كثـريون فـام مـن فقيـه أو عـامل 

ً ألهـل العلـم وطالبـه أو قاض يف اململكة املرصية حينئذ إال واغرتف من بحره ، لـه  ، وهنل من علمـه ، وأصـبح بيتـه مقصـدا

 ٨٨٥، تـويف بدمشـق سـنة ري يف رشح التحرير يف أصول الفقهاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، التحب: مؤلفات منها 

  ، البـدر الطـالع للشـوكاين ٣٤٠/  ٧، شذرات الـذهب البـن العـامد  ٦٦/  ٣الضوء الالمع للسخاوي : انظر ترمجته يف . هـ 

٤٢٤/  ١  . 

 .  ٤٤/  ١التحبري للمرداوي  _ )٤(

هو اإلمام تقي الدين أبو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي املرصـي احلنـبيل ، والشـهري بـابن النجـار ، ولـد  _)٥(

ً لوالده يف اإلفتـاء والقضـاء بالـديار املرصـية ، لـه مؤلفـات منهـا  ٨٩٨بالقاهرة سنة  منتهـى االرادات يف مجـع : هـ ، كان خلفا

: انظـر ترمجتـه يف . هــ بمرصـ ودفـن بقرافـة املجـاورين  ٩٧٢ادات ، ورشح الكوكب املنري ، تـويف سـنة املقنع مع التنقيح وزي

 .  ٦/  ٦، األعالم للزركيل  ٨٥٤/  ٢، السحب الوابلة البن محيد  ٣٩٠/  ٨شذرات الذهب البن العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥١ 

 
 ّ ّ  املورد الذي هو اللسان ، والشكر أعم َّق ، من جهة املورد وأخص وهو النعمـة  من جهة املتعل

 .اهـ  )١( ))عىل الشاكر

سـتعمل قبـل النعمـة  ُ سـتعمل إال ، وإىل هذا أشار بعضهم بأن احلمد ي ُ وبعـدها ، والشـكر ال ي

 . )٢(بعد النعمة 

 َ ّ لنا اختصاص الشكر بام و َ فيتبني عم إىل احلامـد بخـالف احلمـد ، قـال املـرداوي مـن الـنِّ صـل

ّ  ((:رمحه اهللا  ً لعموم فاحلمد أعم وغريه ، واختصاص الشكر ، النعم الواصلة إىل احلامد  مطلقا

 . اهـ )٣( ))بام يصل إىل الشاكر 

ـ ((: رمحــه اهللا  )٤( قـال الكفـوي َّ بخالفهــا يف ؛ يف الشــكر بوصـوهلا إىل الشـاكر  دةٌ والنعمـة مقي

 .اهـ  )٥( ))احلمد 

اإلمـام املعتـربين ك كـالم أئمـة أهـل اللغـةعـىل عتامد اإلمام الطويف رمحـه اهللا اومن هنا نلحظ 

 وابن هشام ، وعنايته بتوضيح كالمهم وتوثيقه ، وعنايته عنـد ذكـره للنقـول عـن، اجلوهري 

    : األئمة ببيان اختالفها واتفاقها فنجده كام سبق يقـول بعـد أن أورد كـالم اإلمـام ابـن هشـام 

 .اهـ  ))هو معنى الذي قبله : قلت  ((

احلمـد : وقيـل  ((:والشـكر فقـال ، قـول باحتـاد معنـى احلمـد مام الطويف رمحـه اهللا الوذكر اإل

 َّ ، وبعض أهـل اللغـة كـام  )١(وهذا القول ذهب إليه اإلمام الطربي رمحه اهللا ،  ))ان والشكر سي
                                                   

/  ١حـرر الـوجيز البـن عطيـة ، امل ٤٢ / ١التحبـري للمـرداوي : ، وانظـر  ٢٤/  ١رشح الكوكب املنري البـن النجـار  _ )١(

 .   ١٣٣/  ١، تفسري القرطبي ٩٩

 . ٢٠٣رشح عوامل طاجي بابا هبامش التعريفات للجرجاين  _ )٢(

  . ٤٩/  ١التحبري للمرداوي  _ )٣(

هــ ،  ١٠٢٨سـنة ) كفـا ( هو اإلمام القايض أبو البقاء أيـوب بـن موسـى احلسـيني القريمـي الكفـوي احلنفـي ، ولـد يف  _)٤(

ً عـىل االسـتانة ثـم عـىل القـدس ، لـه  رمحـه اهللا وأخذ العلم ، وتفقه عىل مـذهب اإلمـام أيب حنيفـة، وفيها نشأ  ّ قاضـيا ـني ُ ، وع

إيضـاح املكنـون : انظـر ترمجتـه يف . هـ  ١٠٩٤الكليات للكفوي ، ورشح بردة البوصريي وغريها ، تويف سنة : مؤلفات منها 

ــم املــؤ ٢٥١/  ١للبغــدادي  ــة ، معج ــر كحال ــكيس  ٣١/  ٣لفني لعم ــم املطبوعــات لرس ــزركيل  ٢٩٣، معج             ، األعــالم لل

١٨٣/  ١  . 

 . ٥٣٥الكليات للكفوي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٢ 

 
ّ  )٢( رمحه اهللا اإلمام ابن منظور ذكره : حيـث قـال  ، وأشار إليه الكفوي )٣(د ، وذهب إليه املرب

وقـال ،  )٦( ))الشـكر والرضـا : احلمـد  ((: فقـال  )٥( ، والفريوزبادي )٤( ))احلمد هو الشكر  ((

 . )٧( هبذا القول آخرون

ً عن حرب األمة  وترمجان القرآن عبداهللا بن عبـاس ريض اهللا عـنهام  ،وقد جاء هذا القول مرويا

ُ  هو احلمدُ  ((: حيث قال   . اهـ )٨( )) الشكر

فـرق بـني احلمـد ، والشـكر بأنـه مل يسـتوف مجيـع مـا وقد ختم اإلمام الطويف رمحه اهللا بيانه لل

 ذكره العلامء يف التفريق ، 

ً أخرى ذكرها العلامء  ، لكنه يالحـظ أن مـا أشـار إليـه مـن  )٩(وذلك راجع إىل أن هناك فروقا

ً مـن خـالل  ق بينهام عند أهل العلم رمحهم اهللا كام يظهـر ذلـك جليـا ّ التفريق هو غالب ما يفر

وذلـك  أوىل األقـوال يف بيـان الفـرق بـني احلمـد والشـكر ،، وهـو  ذكرهـاالنقول التـي سـبق 

                                                                                                                                                  
 . ١٣٥/  ١تفسري الطربي  _ )١(

 .)ح م د ( مادة  ١٥٥/  ٣لسان العرب البن منظور  _ )٢(

د بفـتح الــراء هـو اإلمـام حممــد بـن يزيـد ، واملــربد  ٩٥الفاضـل للمـربد  _ )٣( ّ بــن عبـداألكرب الـثاميل األزدي املعــروف بـاملرب

هــ ، وتـويف  ٢١٠وكرسها ، أحد أئمة اللغة والنحو البرصيني ، وإليه انتهى النحو بعد شيخه أيب عـثامن املـازين ، ولـد يف سـنة 

الفهرسـت البـن النـديم : يف  املقتضب يف النحو ، والكامل والفاضـل يف اللغـة انظـر ترمجتـه: هـ ، له مؤلفات منها  ٢٨٥سنة 

 . ١٤٤/  ٧، األعالم للزركيل  ٢٦٩/  ١، بغية الوعاة للسيوطي  ٨٧

 . ٣٦٥الكليات للكفوي  _ )٤(

 اللغـة أئمـة من ، الفريوزآبادي الشريازي عمر بن إبراهيم بن حممد بن يعقوب بن حممدجمد الدين أبو طاهر هو اإلمام  _ )٥(

ِ  ولد ، دبواأل : هـ ، أخذ عن العالئـي وتقـي الـدين السـبكي وابنـه ، لـه مؤلفـات منهـا  ٧٢٩سنة  شرياز لأعام من  زينبكار

، بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ٦٣/  ٤طبقات الشـافعية البـن قـايض شـهبة : القاموس املحيط ، وسفر السعادة ، انظر ترمجته يف 

 .  ٢٨٠/  ٢، البدر الطالع للشوكاين  ١١٧

 .)ح م د ( مادة  ٢٧٨بادي القاموس املحيط للفريوزا _ )٦(

  . ١٣٣/  ١تفسري القرطبي  _ )٧(

 . ٥٦/ ١، والسيوطي يف الدر املنثور  ١٣٥/  ١أخرجه ابن جرير الطربي يف التفسري  _ )٨(

 . ٣٦٦، الكليات للكفوي  ٢٣١/  ٥، املخصص البن سيدة  ٤٧/  ١، التحبري للمرداوي  ٥٩/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٩(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٣ 

 
شـار إليـه ، كـام ألداللة النصوص من كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ، وما نُقل من أشعار العـرب 

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وغريه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين 

ّ الفرق بني التَّ   صديقر والتَّ صو

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٤ 

 
َّ مـن : ر يف اللغـة صوالتَّ  ُ تصـو ـ رت َّ َ اليش ـتَ  إذا ء ّ ُ ومه ـ ت ُ ُ ورتَ ص ـورتَه  ه ُ ُ ص ّلـت ث َ ُ يف ، ، وم ه َ ـكل َ وش

 ، َ ر َّ ِ فتصو هن ِّ ـ: يقال الذ ُ ِ  ورةُ ص ِ الف ـ عـل َ ـ، ذا ك َ َ وك ْ ذا أي ه ـ، ه تُـئَ ي ُ ِ  ورةُ وص ـ األمـر َ ـك َ ذا أي ذا وك

 ِ  . )١( هتُ فَ ص

ــ حصــول:  وقيـل ، ماألحكــا عـن جمــردة احلقـائق إدراك (( :والتصـور يف اإلصــطالح  ُ  ورةص

 َّ  . )٢( )) العقل يف ءاليش

ٌ تَ : يف اللغة  قيصدتالو ِّ  فعيل ِّ من الص ُّ  دقدق ، والص ـمأخوذ من  ، الكذب ضد َ َ دَ ص َ  ق ـي ْ ق دُ ص

 ِ ِ ،  قاَ دْ ص ْ وت َ ،  اقاً دَ ص َّ وص ِ قَ  إذا:  قهد َ ب  .)٣(ه ولَ قَ  ل

 إسـناد:  وقيـل ، سـلبال أو باإلجياب احلقائق بني حكمية نسبة ((: والتصديق يف اإلصطالح 

 . )٤( ))  سلباً  أو إجيابا آخر إىل أمر

 

 

 

أصـول علـم والتـي هلـا صـلة ب )٥( صديق مـن الفـروق املنطقيـةوالتَّ ، صور يعترب الفرق بني التَّ 

وتـبعهم يف ، ، وابـن احلاجـب  كاإلمام الغزايل؛ ببيانه بعض أئمة األصول ، وقد اعتنى  الفقه

                                                   
 .) مادة ص و ر (  ٢٠٠، خمتار الصحاح للرازي  )ص و ر ( مادة  ٤٧٣/  ٤رب البن منظور لسان الع _ )١(

ــــة  _ )٢( ــــور يف  ١٧١/  ١رشح خمترصــــ الروض ــــات التص ــــي الشمســــية لل: ، وانظــــر تعريف ــــات  ٢٠٤قزوين ، التعريف

،  ٢٧مـتن السـلم ، حاشـية البيجـوري عـىل  ٣٤، إيضاح املـبهم للـدمنهوري  ٤٤، رشح السلم لألخرضي  ١٢٣للجرجاين

 . ٥٩/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

 .)ص د ق ( مادة  ١٩٣، خمتار الصحاح للرازي  )ص د ق ( مادة  ١٩٣/  ١٠لسان العرب البن منظور  _ )٣(

ـــ الروضـــة  _ )٤( ، الشمســـية  ٤٤م لألخرضـــي رشح الســـل: ، وانظـــر تعريفـــات التصـــديق يف  ١٧١/  ١رشح خمترص

ــاظرة  ٥٩/  ١، رشح الكوكــب املنــري البــن النجــار  ٣٤اح املــبهم للــدمنهوري ، إيضــ ٢٠٤للقزوينــي ، آداب البحــث واملن

، ضــوابط  ٦٥ / ١، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ١١/  ١، املستصـفى للغـزايل  ١٢٣، التعريفـات للجرجـاين  ٩للشـنقيطي 

 . ٤٤، حاشية الصبان عىل رشح السلم للملوي ١٤املعرفة للميداين

ــدمنهوري  ٤٤، حاشــية الصــبان عــىل رشح الســلم للملــوي  ٤٢الســلم لألخرضــي رشح  _ )٥( ،  ٣٤، إيضــاح املــبهم لل

،  ٢٨٤/  ١، رفع احلاجب للسـبكي  ٢٠٦/  ١، خمترص ابن احلاجب  ٦٧، معيار العلم للغزايل  ١١/  ١املستصفى للغزايل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٥ 

 
ر الفرق بيـنهاممام الطويف رمحه اهللاذلك اإل ّ ّ   فقر  بتعـريفهام عـىل وجـه يمكـن مـن خاللـه تبـني

َ الفرق بينهام ، وقد جاء ذلك عَ  ً عند بيانه ألقسام العلم بحسب الزمان ، وأنـه ينقسـم إىل ر ضا

وهـو علـم مـن سـوى اهللا  :، وإىل مـا لـه أول )١(وهو علم اهللا سـبحانه وتعـاىل  :ما ال أول له 

 :والتصديق ، وذلك بقوله ، لتصور ، ثم قسم الثاين إىل اتعاىل

                                                                                                                                                  
ــري للمــرداوي  ٥٢/  ١البحــر املحــيط للزركيشــ  ، تيســري  ٥٦/  ١وكــب املنــري البــن النجــار ، رشح الك ٢١٧/  ١، التحب

 .  ٢٠/ ١التحرير ألمري بادشاه 

 {:صفة العلم هللا تعاىل ثابتة بأدلة كثرية من كتاب اهللا وسنة نبيه صىل اهللا عليه وسلم فمن ذلك قوله سـبحانه وتعـاىل  _ )١(

،  ٢سـورة سـبأ  آيـة  }األرض وما خيرج منها  يعلم ما يلج يف {: ، وقوله سبحانه  ٢سورة التحريم آية  }وهو العليم احلكيم 

 يعلـم ال اهللا إال يعلمهـا ال مخـس الغيب مفاتيح [: قال وسلم عليه اهللا صىل النبي عن ، ريض اهللا عنهام عمر بن عبداهللا عنو

 أرض بـأي نفـس دريتـ وال ، اهللا إال أحـد املطـر يـأيت متـى يعلـم وال ، اهللا إال غد يف ما يعلم وال ، اهللا إال األرحام تغيض ما

 فـال الغيـب عـامل {:  تعـاىل اهللا قول بابرواه البخاري يف كتاب التوحيد ]  اهللا إال الساعة تقوم متى يعلم وال ، اهللا إال متوت

 مثـل إال اهللا علـم من وعلمك علمي ما:[ ، ويف حديث اخلرض قوله  ٧٣٧٩، حديث رقم  ١٤٢/  ٩ } أحداً  غيبه عىل يظهر

، ١١٢/ ٦ } جـدال يشء أكثر اإلنسان وكان { بابرواه البخاري يف كتاب التفسري ]  البحر هذا من ورالعصف هذا نقص ما

 .  ٤٧٢٥حديث رقم 

فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ، وعلمه سبحانه وتعاىل قديم وهو مذهب السـلف ، قـال 

ـالة ا ُ ه عـىل غ ِّ وهـذا القـول  ": لقدريـة القـائلني بـأن اهللا ال يعلـم أفعـال العبـاد إال بعـد وجودهـا شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف رد

ـروا قائلــه ،  َّ مهجـور باطـل ممـا اتفـق عـىل بطالنــه سـلف الصـحابة والتـابعني هلـم بإحسـان ، وســائر علـامء املسـلمني ، بـل كف

 ":، وقال اإلمـام حممـد بـن أمحـد بـن النجـار  ٤٩١/  ٨اهـ جمموع الفتاوى  "والكتاب والسنة مع األدلة العقلية تبني فساده 

ً بال نزاع بـني األئمـة  ً وال نظريا رشح . اهــ  "وعلمه سبحانه وتعاىل قديم ألنه صفة من صفاته ، وصفاته قديمة ليس رضوريا

ً للفالسـفة القـائ ٦٥/  ١الكوكب املنري  لني بـأن ، وعلمه سبحانه وتعاىل يتعلـق بجميـع املعلومـات إمجـاالً وتفصـيالً خالفـا

مـن أخبـث األقـوال ورشهـا ، :(  ابن تيمية رمحـه اهللا علمه سبحانه إنام هو للكليات ال للجزئيات ، قال عنهم شيخ اإلسالم

درء تعـارض . اهــ ) وهلذا مل يقل به أحد مـن طوائـف امللـة ، وهـؤالء رش مـن املنكـرين للعلـم القـديم مـن القدريـة وغـريهم 

 . ١٧٩/  ٥العقل والنقل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٦ 

 
))  ُ ، فإنه ينقسم بحسب الزمان إىل قديم، وهو مـا ال أول لـه، وهـو علـم اهللا  العلمِ  وأما أقسام

 ٌ ـ سبحانه وتعاىل، وهو علم َ َ واحد ليس بع ٍ ر َ ،  )١( ض وري، يتعلـق بجميـع املعلومـات وال رض

 . وتفصيالً  إمجاالً 

 ُ ٍ دَ وإىل حم ّ وهـو ينقسـم إىل تَ  لـم مـن سـوى اهللا تعـاىل، وهـو ع له أول ، وهو ما ث ٍ صـو ، وهـو ر

 ُ ِ  إدراك ُ  احلقائق ّ جم ُ : وقيل ، عن األحكام دةً ر ُ ح ُ  صول ـص َّ ِ ورة اليش ،  وإىل تصـديق،  ء يف العقـل

 ٌ ُ  وهو نسبة ٌ ح ِ  كمية ـ بـني احلقـائق باإلجيـاب َّ ُ : لب، وقيـلأو الس ٍ  إسـناد َ  أمـر أو ،  إجيابـاً  إىل آخـر

 . اهـ )٢( )) أو ليس بقبيح، والبيع صحيح، أو ليس بصحيحالعلم حسن، : ، كقولناسلباً 

ق رمحه اهللا بينهام من جهة التعريف لكل واحد منهام ، وتوضيح ذلـك  ّ أن التصـور ال : فقد فر

ّ ، جمال لألحكام فيه  ُ وإنام هو جمر ٍ  د ، أو بمعنـى آخـر  )٣(لصورة اليشـء يف الـذهن فقـط  إدراك

 ُ  . )٤(يد معنى مفرد كإدراك معنى ز هو إدراك

وإنـام قلنـا ، والتصـديق القطعـي ، العلم جـنس يشـمل التصـور  ((:السبكي فقال  قال اإلمام

 ٌ علـق بمعلـوم فـإن كـان ويلزمهـا التَّ ، ال حيتمـل النقـيض  توجـب متييـزاً  ذلك ألن العلم صفة

ً ،  أو معنى مفرداً ،  املعلوم ذاتاً  ً فهو التَّ ؛ غري خربية  أو نسبة فهـو ؛ ة خربيـ صور وإن كان نسـبة

 . اهـ )٥( )) التصديق القطعي مثاله العامل حادث

                                                   
َ ا _ )١( َ لع ً ألن كل واحد منهام يذهب وجيـيء ، ومنـه : ض ر هو املعنى الذي يذهب وجييء ، وهلذا سمي املال واملرض عرضا

هذا اإلنسان وهذا أجله حميط به ، أو قـد أحـاط :[ ، ويف احلديث  ٦٧سورة األنفال آية  }تريدون عرض الدنيا  {:قوله تعاىل 

رواه ]  صغار األعراض فإن أخطأه هذا هنشه هذا وإن أخطـأه هـذا هنشـه هـذاوهذا الذي هو خارج أمله وهذه اخلطط ال -به 

ٌ هلـا وهـي : ، واملراد هبـا  ٦٤١٧حديث رقم ،  ١١٠/ ٨ البخاري يف الرقاق باب يف األمل وطوله ض اآلفـات التـي هـو معـر

ً ال يفـارق تعرض له ، وأما العرض يف اصطالح املتكلمني فهو مـا ال يـدخل يف حقيقـة اجلسـم ، ومفهومـه سـو اء كـان الزمـا

ً كحمرة اخلجل  ، املنطـق القـديم  ٤٥٠/  ٢، رشح خمترصـ الروضـة  ٥٠/  ١املستصفى للغزايل . كسواد الغراب ، أو مفارقا

 .   ٤٦، إيضاح املبهم للدمنهوري  ٦١ملحمود مزروعة 

 . ١٧١/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

  . ٥٨/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٣(

 .  ٣٥إيضاح املبهم للدمنهوري  _ )٤(

 .  ٢٨/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٧ 

 
ـمي  )١( أو سـلباً ،  إسـناد احلكـم إجيابـاً  القـائم عـىلخـالف التصـديق وهو هبـذا   ُ ، ولـذلك س

ـ صديق بأرشف الزمي احلكم يف النسـبةالتَّ  ِّ زيـد قـائم ، فأسـندنا : ، مثـل قولنـا  دقوهـو الص

          :أو سـلبي كـام مثـل اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا بقولـه وهـو إسـناد إجيـايب ، ، حكم القيام لزيد 

 . ))العلم ليس بقبيح  ((

 ٌ عـىل وجـود احلكـم يف احلقيقـة وعـدمها ، فـإن  وهذا التفريق من اإلمام الطويف رمحه اهللا مبني

 ٌ جد فيها فتصديق ُ ٌ  و ٌ  )٢( ، وإال فهو تصور ُّ  ، وهو فرق عنـد  ، واألصـولينياملناطقـة  يذكره كـل

فلهذا اقترصـ عليـه املصـنف  )٣( متفق عليه بينهم إذن فرق فهو والتصديق، يفهم للتصور تعر

 . رمحه اهللا

ويالحظ أن اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا مل يتوسـع يف بيـان الفـرق بيـنهام ، بـل اقترصـ عـىل أهـم 

الفروق التي يمكن من خالهلـا التمييـز بـني التَّصـور ، والتصـديق حتـى يسـتطيع القـارئ أن 

 . )٤( ل إىل الفرق دون أن يشوش عليه بذكر الفروق األخرىيص

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٢٠٤الشمسية للقزويني  _ )١(

 .  ٣٤، إيضاح املبهم للدمنهوري  ٢٠٤، الشمسية للقزويني  ١١/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

ــدمنهوري ، إيضــاح ا ٤٤، حاشــية الصــبان عــىل رشح الســلم للملــوي  ٤٢رشح الســلم لألخرضــي  _ )٣( ،  ٣٤ملــبهم لل

،  ٢٨٤/  ١، رفع احلاجب للسـبكي  ٢٠٦/  ١، خمترص ابن احلاجب  ٦٧، معيار العلم للغزايل  ١١/  ١املستصفى للغزايل 

ــري للمــرداوي  ٥٢/  ١البحــر املحــيط للزركيشــ  ، تيســري  ٥٦/  ١، رشح الكوكــب املنــري البــن النجــار  ٢١٧/  ١، التحب

 . ٢٠/ ١التحرير ألمري بادشاه 

، ٤، رشح تنقيح الفصول للقـرايف  ٨٥/  ١، املحصول للرازي  ١١/  ١املستصفى للغزايل :  الفروق األخرى يف انظر _ )٤(

 .  ٤٠/ ١التقرير والتحبري البن أمري حاج 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٨ 

 

 املبحث الثالث

 الفرق بني الدليل والتعليل 

 

ُّ به عىل اليشـء ، يقـال : الدليل لغة  ستدل ُ ُ : املرشد ، وهو ما ي ـه َّ ل َ ـ الطريـق عـىل د ُّ ً  هيدل َلـة ال َ ،  د

 ً اللة ِ ً ،  ود ولة ُ ل ُ  .  )١( أرشده: إذا  ود

تو: واصطالحا  ُ ل بصحيح النظر فيه إىل العلم بمطلوب خربي ما ي َّ  . )٢(ص

ِ الرشـاب ، وأصـله العلـة وهـي : والتعليل لغة  َل ُّ من عل َّ يعل ٍ يشـغل : مصدر عل ُّ حـدث كـل

هه  ْ ِ صاحبه عن وج ِّ كأن تلك الع ـل ُ ـ ثانيـاً  غالً ة صارت ش ُ َّ ، له األول غْ منعـه عـن ش : أي  واعتـل

َرض ، : ، فالعلة مرض  َّ امل َّ : أي  تعليالً ،  له باليشءوعل  . )٣( اه بههل

 ً ّة اليشء سواء كانت تامة : واصطالحا  . )٤(أو ناقصة ، إظهار علي

ليل  َّ والتَّعليل من الفروق األصولية ، وقد اعتنى اإلمام الطويف رمحـه اهللا ، يعترب الفرق بني الد

 دليـل كـل وليس ، لدلي تعليل كل إذ ، الدليل من أخص التعليل ((: ببيان الفرق بينهام بقوله 

 لـئال بينهام واخلصوص،  العموم وجه ذكرت وإنام ، إمجاعاً  أو،  نصاً  يكون أن جلواز ، تعليالً 

 ُ ّ ي  .اهـ  )٥( )) تكرار الدليل مع التعليل ذكر أن متوه

ق بينهام من جهة العموم واخلصوص ، وتوضيح ذلـك أن  ّ فنجد أن اإلمام الطويف رمحه اهللا فر

ً مـن يقال أن الدليل أع ً يكـون الـدليل نصـا د األفـراد فيـه ، فتـارة ُّ ُّ من التَّعليل من حيث تعـد م
                                                   

، لسـان العـرب ) د ل ل ( مـادة  ٢١٨، خمتـار الصـحاح للـرازي  ١٣٧٣/  ١كشاف اصطالحات الفنون للتهـاونوي  _ )١(

 . )د ل ل ( مادة  ١١/٢٤٧نظور البن م

/  ١، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٢/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ٣٧، احلدود للباجي  ٨٠احلدود البن فورك  _ )٢(

 . ٥، إرشاد الفحول للشوكاين  ٥١

الكليــات  ،) ع ل ل ( مـادة  ٤٧١/  ١١لســان العـرب البـن منظــور ،  )ع ل ل ( مـادة  ٢٣٨خمتـار الصـحاح للــرازي  _ )٣(

 . ٣٩٤للكفوي 

 . ١٢٥التعريفات للجرجاين  _ )٤(

 . ٩٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٥٩ 

 
 ً ً يكون دليالً خمتلفـا ً ، وتارة ً يكون إمجاعا كتاب اهللا ، أو سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم ، وتارة

 .فيه كالقياس ، واإلستحسان ، واملصالح املرسلة ، وغري ذلك 

ٌ من أفراد ا   .لدليل وأما التعليل فهو فرد

 َّ ً عنـد  ومما يتبني من كالمه رمحه اهللا عنايته ببيان هذا الفـرق األصـويل مـع أنـه قـد جـاء عرضـا

:  بقولــه متعلـق هـذا،  والتعليـل واخلـالف ، والـدليل املـتن ((: رشحـه ملقدمـة كتابـه يف قولـه 

 عـىل الـدليل يف وتـارة ، عليهـا املسـتدل املسائل أعني املتن يف تارة هي الزوائد هذه أي زوائد،

 نفيــاً  عللهــا تقريــر : أي ، تعليلهـا يف وتــارة ، األحكــام يف اخلـالف نقــل يف وتــارة ، األحكـام

 .اهـ  )١( )) الدليل من أخص والتعليل ، وإثباتاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٩٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٠ 

 

 املبحث الرابع

 الفرق بني اإليامن واإلسالم

 

َ : اإليامن يف اللغة  ُ  مصدر آمن ُ ي ِ  ؤمن ُ إ ً فهو م ِ يامنا َ  ن ،ؤم ْ واأل ُ م ُّ  ن ِ  ضد : ، وقـال بعضـهم  اخلـوف

ـ َ مأنينـة ، وذلـك إنـام حيصـل إذا اسـتقر يف القلـب والطّ ، رار هو مشتق من األمن الذي هـو الق

 .واإلنقياد ، التصديق 

ُّ هـو التَّ : وقيل      J  I  H  G     F  E   ﴿: كـذيب ، ومنـه قولـه تعـاىل التَّ  صـديق ، ضـد

K﴾ )أي  )١ ، : ُ َ بم ِّ ص  .)٢(ق د

ْ : واإلسالم يف اللغة  ُ اإلس ُ ، واإلذْ  تسالم  .)٣(قياد واإلنْ ،  عان

، ومهـا  )٤( واإلسـالم مـن الفـروق املتعلقـة باملصـطلحات العقديـة، يعترب الفرق بني اإليـامن 

، وهـذه املسـألة  )٥(والسنة يف أكثر مـن موضـع ، مصطلحان رشعيان ورد ذكرمها يف الكتاب 

 :أهل السنة فيام بينهم ، وذلك عىل قولني مشهورين من املسائل املهمة التي اختلف 

                                                   
 . ١٧سورة يوسف آية  _ )١(

 .)أ م ن ( مادة  ٩٠٠، القاموس املحيط للفريوزابادي )أ م ن ( مادة  ٢٣/  ١الصحاح للجوهري  _ )٢(

، املصباح املنـري )س ل م ( مادة  ٢٩٣/  ١٢، لسان العرب البن منظور )س ل م ( مادة  ١٦٩للرازي خمتار الصحاح  _ )٣(

 .)س ل م ( مادة  ٢٣٦للفيومي 

/  ٩، التمهيـد البـن عبـدالرب  ٣٤٣، تعظـيم قـدر الصـالة للمـروزي  ٤١١ - ٢٩٥/  ٧جمموع الفتاوى البـن تيميـة  _ )٤(

ــدة  ٢٥٠ ــن من ــامن الب ــل الســنةواجلامعةرش ، ٣٢٢/  ١، اإلي ــاد أه ــائي ح اعتق ــة  ٨٩٥/  ٤ لاللك ــان املحج ــة يف بي ، احلج

،  ١٠٤/  ١، جـامع العلـوم واحلكـم البـن رجـب  ٥٣٠/ ٢، رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العـز  ٤٤١/  ١لألصفهاين 

 . ٥٣٢/  ٢التحبري للمرداوي 

ّب إليكم اإليامن وزي {: من ذلك قوله تعاىل  _ )٥( إن الـدين عنـد  {: ، وقولـه  ٧احلجـرات آيـة  }نه يف قلوبكم ولكن اهللا حب

اإليـامن أن تـؤمن بـاهللا :[ ، وقوله صىل اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل عليه السالم  ١٩آل عمران آية  سورة }اهللا اإلسالم 

] احلـديث... هللا وال ترشك به عبد ااإلسالم أن ت:[ ، وقوله صىل اهللا عليه وسلم يف تتمة احلديث .. ] ومالئكته وكتبه ورسله 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦١ 

 
،  )١(ن أحـدمها ال ينفـك عـن اآلخـر أواإلسالم بمعنى واحـد ، و، أن اإليامن : القول األول 

ً لإليامن ، وقد انترص هلذا القول  ودافع عنـه اإلمـام حممـد ، واختاره ، فجعلوا اإلسالم مرادفا

َ  )٢(بن نرص املـروزي  ـ رمحـه اهللا ، ونسـب ُّ ، نة هـذا القـول إىل اجلمهـور األعظـم مـن أهـل الس

والنظـر حيـث قـال ، إىل أكثـر أهـل الفقـه  )٤( ، ونسبه كذلك احلافظ ابن عبـدالرب )٣(واجلامعة

، وغـريهم ، وعىل القول بأن اإليامن هو اإلسالم مجهور أصحابنا من الشـافعيني  ((: رمحه اهللا 

، بعـني للسـلف والنظـر املتّ ، وأكثـر أهـل السـنة ،  وأصـحابه،  )٥( واملالكيني ، وهو قول داود

  .اهـ  )٦( ))واألثر 

                                                                                                                                                  
 وبيـان،  السـاعة وعلـم واإلحسـان واإلسالم اإليامن عن:  النبي جربيل سؤال بابرواه البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن 

 .   ٥٠، حديث رقم  ٢٠/  ١ له وسلم عليه اهللا صىل النبي

 .  ٥٣٠/  ٢رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز  _ )١(

 وسـكن ، بنيسـابور أنشـهــ ، و ٢٠٢ سـنة ببغـداد ولـد،  املـروزي احلجـاج بـن نرصـ بـن حممـدأبـو عبـداهللا هو اإلمام  _ )٢(

له مؤلفـات  ،هـ  ٢٩٤وغريه تويف سنة  راهويه بن إسحاق من بخراسان سمع،  احلديث يف مدافعة بال عرصه إمام،  سمرقند

 ، ٣١٥/  ٣ تاريخ بغداد للخطيب البغـدادي: رمجته يف انظر ت.  ذلك غريو القسامة وكتاب الصالة تعظيم قدر كتاب: منها 

 . ٢٤٦/  ٢ لسبكيبن اال الشافعية طبقات،  ٣٣/  ١٤سري أعالم النبالء للذهبي 

 . ٣٤٦تعظيم قدر الصالة للمروزي  _ )٣(

 حفـاظ ئمـةأحـد أ ، املـالكي القرطبـي النمـري الـرب عبـد بـن حممـد بـن اهللا عبـد بـن يوسـفهو اإلمام احلافظ أبو عمر  _ )٤(

ثيها وكبري األندلس علامء شيخ، و احلديث ّ  لشـبونة قضـاء وويل هــ ،  ٣٦٨سـنة  بقرطبـة ولـد ، أديـب ، مـؤرخ ، وقتـه يف حمد

التمهيد ملا يف موطـأ مالـك مـن األسـانيد ، واالسـتيعاب يف : هـ ، له مؤلفات كثرية منها  ٤٦٣سنة  بشاطبة وتويف. وشنرتين

، وفيـات  ٧٤/  ٢ترتيـب املـدارك للقـايض عيـاض : انظـر ترمجتـه يف . فقـه املالكيـة وغريهـا معرفة األصحاب ، والكـايف يف 

 .  ٣٥٧، الديباج املذهب البن فرحون  ٣٤٨/  ٢األعيان البن خلكان 

هـ ، أخـذ عـن إسـحاق بـن  ٢٠٢هو اإلمام أبو سليامن داود بن عيل بن خلف األصبهاين البغدادي ، ولد بالكويف سنة  _)٥(

ً أول أمـره ثـم راهويه  وأيب ثور وغريمها ، كان إمام أهـل الظـاهر وانتهـت إليـه رئاسـة العلـم ببغـداد يف عرصـه ، كـان شـافعيا

الكـايف يف مقالـة املطـالبي ، : هــ لـه مؤلفـات منهـا  ٢٧٠متسك بظاهر النصوص ورفض الرأي والقياس ، تـويف ببغـداد سـنة 

،  ٣٩٦/  ٨تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : انظـر ترمجتـه يف . كثـرية وخرب الواحد ، وإبطال التقليد ،وفتاوى يف مسـائل 

 .  ٥٣/  ٢، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ٢١٩/  ١وفيات األعيان البن خلكان 

 .  ٢٥٠/  ٩التمهيد البن عبدالرب  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٢ 

 
 .)٣(، وغريهم  )٢( ، وابن منده )١( وهو مذهب اإلمام البخاري

ً ، وذلك عند ورودمها مقرتنني فيكون اإلسـالم ، ن بني اإليامن إ: القول الثاين  واإلسالم فرقا

وسـائر أركـان ، والصـالة ، تني كالشـهادوالعمـل ، هو أعـامل اجلـوارح الظـاهرة مـن القـول 

، وحكي هذا التفريـق عـن ابـن عبـاس ريض  )٤(، ويكون اإليامن هو تصديق القلب اإلسالم

والقول بالفرق  ((: بن رجب رمحه اهللا عبدالرمحن  اإلمام ومجاعة من السلف ، قال، اهللا عنهام 

ِ ، بني اإلسالم  ِ  )٥( واإليامن مروي عن احلسن  ،  )٦( سريين ، وابن

                                                   
حـرب اإلسـالم أمـري  عفي البخـارياجل بردزبه بن املغرية بن إبراهيم بن اسامعيل بن حممدهو اإلمام احلافظ أبو عبداهللا  _ )١(

ّب إليه علم احلـديث حتـى حفـظ تصـانيف ابـن املبـارك ، وسـمع مـن  ١٩٤املؤمنني يف احلديث ولد سنة  ب ُ هـ ، نشأ يتيامً ، وح

ّ كتـاب : خالئق كثريين عدهتم ألف شيخ منهم اإلمام أمحد بن حنبل واحلميدي وغريهم ، لـه مؤلفـات منهـا وأجلهـا  أصـح

. هــ  ٢٥٦وهو اجلامع الصحيح أخرجه من زهاء سـتامئة الـف حـديث ، والتـاريخ الكبـري وغريهـا تـويف سـنة  بعد كتاب اهللا

، شذرات الذهب البن العامد  ٢١٢/  ٢، طبقات الشافعية البن السبكي /   ١٢سري أعالم النبالء للذهبي : انظر ترمجته يف 

١٣٤/  ٢ .  

ُ هو اإلمام احلافظ أبو عبداهللا  _ )٢( ْ  نب مدحم َ إس َ  بن حممد بن اقح َ  بن يىحي هــ ،  ٣١٠، ولـد سـنة  صـبهايناأل العبـدي دهنْـم

الـرد عـىل اجلهميـة ، االيـامن ، تـويف : منهـا  املبتدعـة عـىل وردود كثرية تصانيف وله،  وهباء وسخاء وفتوة خلق صاحب كان

،  ٣٤٩/  ١٨، سـري أعـالم النـبالء للـذهبي  ٢٤٢/  ٢ أليب يعـىل طبقـات احلنابلـة: انظر ترمجتـه يف . هـ  ٣٩٥رمحه اهللا سنة 

 . ٢٨٨/  ٢فوات الوفيات للكتبي 

   . ٣٥٨/  ٧جمموع الفتاوى البن تيمية  ، ٣٢١/  ١اإليامن البن مندة  ، ١٨٩،  ٢٠/  ١البن رجب  انظر فتح الباري _ )٣(

 . ١٠٧/  ١م البن رجب ، جامع العلوم واحلك ١١٧/  ١، فتح الباري البن رجب  ٤٨/  ١٧تفسري القرطبي  _ )٤(

)٥( _  ُ َ  هو اإلمام التابعي اجلليل أبو سعيد احلسن َ بن ي َ س ْ ار الب ي إمام اهل البرصة أحد العلامء الفقاء األجالء ، مـوىل زيـد رص

 زوج ريض اهللا عنهـا سـلمة ألم خادمـة أمـه وكانـت،  عمـر خالفة من بقيتا لسنتني هـ ٢١سنة  ولدبن ثابت األنصاري ازيد 

ُ  فلام،  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول ِّ  اللهـم:  وقال له فدعا عمر إىل أخرجته عندها لدو ِّ ،  الـدين يف هـهفق ،  النـاس إىل بـهوحب

زركيل ، األعـالم للـ ١٣١/  ٢، حلية األوليـاء لألصـفهاين  ١٥٦/  ٧طبقات ابن سعد : هـ ، انظر ترمجته يف  ١١٠تويف سنة 

٢/٢٤٢  . 

ِ  ل أبو بكر حممدُ هو اإلمام التابعي اجللي _ )٦( ِ بن س هــ ، روى عـن مجـع  ٢١بن مالك ريض اهللا عنه ولد سـنة  ريين موىل أنس

، ومما اشتهر بـه مـع علمـه معرفتـه بتعبـري الـرؤى ، تـويف سـنة  واحلساب والقضاء بالفرائض العلم حسنمن الصحابة ، كان 

، سـري أعـالم النـبالء للـذهبي  ٢٦٣/  ٢ألصفهاين ، حلية األولياء ل ١٩٣/  ٧طبقات ابن سعد : هـ ، انظر ترمجته يف  ١١٠

٦٠٦/ ٤  . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٣ 

 
 ِ ِ ورش ِ  )١( يك َّ ، وعبد َ الر ْ محن بن م ِ ه ْ  )٢( يد َ َ ، وحي ِ ي بن م ُ  )٣( نيع ّ ، وم ِ ؤم َ ل بن إ ُ ، و )٤( ابه كـي ح

ُ و َ ح ٍ كي عن م ً ، )٥( الك َ  )٦( ادةَ تَ وقد سبق حكايته عن قَ  أيضا َ ، ود ِ  اود ٍ نْبن أيب ه  ،  )٧( د

                                                   
)١( _  ُ َ بن عبداهللا النَّ هو اإلمام احلافظ أبو عبداهللا رشيك  ذكائـه بقـوة اشـتهرببخارى ، من كبار الفقهـاء  ٩٥عي ، ولد سنة خ

وفيـات : انظـر ترمجتـه يف . ـ هـ ١٧٧، تويف سنة  عزله ثم هـ ١٥٣ سنة الكوفة عىل العبايس املنصور استقضاه ، بدهيته ورسعة

 . ٢٨٧/  ١، شذرات الذهب البن العامد  ٢٠٠/  ٨، سري أعالم النبالء للذهبي  ٤٦٤/  ٢األعيان البن خلكان 

َ  بن الرمحن عبدهو اإلمام احلافظ أبو سعيد  _ )٢( ْ م َ  بن ديه َّ ح  مـن مقـدم إمام،  البرصة أهل من وىلم اللؤلؤي العنربي انس

 مـن كـانهــ ،  ١٣٥، ولـد سـنة  والثـوري ، مالـكمن  سمع ، ونقده نقله عىل أمره يف ويعتمد ، بقوله فيه جحيت ، احلديث أئمة

تـويف سـنة  الشـيوخ وأحـوال ، الروايـات وطـرق ، األثـر معرفـة يف بـرع وممـن ، بـاحلفظ املـذكورين وأحد ، العلم يف الربانيني

/  ٣، األعـالم للـزركيل  ٢٧٩ / ٦ هتذيب التهذيب البن حجـر،  ٣ / ٩ حلية األولياء لألصفهاين: هـ انظر ترمجته يف  ١٩٨

٣٣٩ . 

)٣( _  ْ َ َ هو اإلمام احلافظ أبو زكريا حي ِ ي بن م َ ع ِ ني بن ع هــ ، أحـد أئمـة  ١٥٨فـاين املـري مـوالهم ، ولـد سـنة طَ يـاد الغَ ون بن ز

: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٢٣٣سـنة  احلديث ، روى عن ابن املبارك وغـريه وسـمع منـه الشـيخان واإلمـام أمحـد وغـريهم تـويف

 . ٧١/  ١١، سري أعالم النبالء للذهبي  ٤٠٢/  ١ أليب يعىل ، طبقات احلنابلة ٣٥٤/  ٧طبقات ابن سعد 

)٤( _  ُ َّ هو اإلمام احلافظ أبو عبد الرمحن م ِ ؤم َ ل بن إ هــ  ١٨٠اب بن عبدالعزيز بـن قفـل الربعـي الكـويف الـرميل ، ولـد سـنة ه

ً ، كان إما ً من أئمة احلديث روى عن عبدالرزاق بن مهـام وغـريه وتـويف سـنة تقريبا سـري أعـالم : هــ انظـر ترمجتـه يف  ٢٥٤ما

 . ١٢٩/  ٢ شذرات الذهب البن العامد،  ٣٨١/  ١٠ هتذيب التهذيب البن حجر،  ٢٤٦/  ١٢النبالء للذهبي 

)٥( _  َ ِ هو اإلمام احلافظ أبو عبداهللا م صـبحي احلمـريي ، إمـام دار اهلجـرة أحـد األئمـة بن مالـك بـن عـامر األ الك بن أنس

نسب املالكية ، ولد باملدينة سنة  ُ  أهـل أين سـبعون يل شـهد حتـى أفتيـت مـا: هـ ، قـال عـن نفسـه  ٩٣األربعة الفقهاء ، وإليه ي

 حـدث، ثـم وهيبـة بوقـار جلوسـه يف ومتكـن حليتـه ورسح فراشـه صـدر عـىل وجلس توضأ حيدث أن أراد إذا كان ، و لذلك

: هــ ، انظـر ترمجتـه يف  ١٧٩، تويف باملدينة سنة  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول حديث أعظم أن أحب: فقال ذلك يف له فقيل

 .  ١٦/  ١، طبقات احلفاظ للسيوطي  ٦/  ١، الديباج املذهب البن فرحون  ١٣٥/  ٤ان البن خلكان وفيات األعي

َ تَـهو اإلمام احلافظ التابعي أبو اخلطاب قَ  _) ٦( َ ادة بـن د ـامـة بـن قَ ع ُّ هــ ،  ٦١ويس البرصـي ، ولـد سـنة دُ تـادة بـن عزيـز الس

ً ، قــال عنــه اإلمـام أمحــد  وكـان مــع علمــه باحلـديث، رأســا يف العربيــة ، . قتــادة أحفـظ أهــل البرصــة : املفرسـ ، كــان رضيـرا

وفيـات األعيـان البـن : ترمجتـه يف انظـر . هــ  ١١٨مات بواسط يف الطـاعون سـنة . ومفردات اللغة ، وأيام العرب والنسب 

 . ١٨٩/  ٥، األعالم للزركيل  ٢٧٠/  ٥، سري أعالم النبالء للذهبي  ٨٥/  ٤خلكان 

)٧( _  َ ِ هو اإلمام احلافظ التابعي أبو حممد د ِ نْاود بن أيب ه ث د د ّ ينار بن عذافر اخلراساين البرصي رأى انس بن مالك ، وحـد

ث عن سعيد بن ّ ، تـويف !  عنـه يسـأل داود مثـل: فقال أمحد اإلمام عنه سئلتي أهل البرصة ، واملسيب وغريه ،  كان مف وحد

، شـذرات الـذهب  ١٤٦/  ١، تذكرة احلفاظ للذهبي  ٣٧٦/  ٦سري أعالم النبالء للذهبي : انظر ترمجته يف . هـ  ١٣٩سنة 

 .   ٢٠٨/  ١البن العامد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٤ 

 
 ُّ ِّ والز ِ  )١( هري ِ  ، وابن ٍ أيب ذ َّ  )٢( ئب َ ِ ، ومح َ  اد ْ بن ز َ  )٣( دي ْ ، وأ َ  )٤( دَ مح ْ ، وأيب خ ، وحكاه أبو  )٥( ثمةي

 َ ٍ كْ أبو ب َّ  ر ً  عن أهل السنة واجلامعة )٦( معاينالس  . اهـ )٧( )) مجلة

                                                   
ُ هو اإلمام احلافظ التابعي أبو بكر  _ )١( ُ  بن مدحم ْ م ُ  بن لمس ِ ع ِ  بن اهللابيد َ ش  روى،  زمانـه حـافظ ، القريش الزهري املدين ابه

 فاضـالً  فقيهـاً  األخبار ملتون سياقا وأحسنهم زمانه أهل أحفظ من وكانهـ ،  ٥٠، ولد سنة  اهللا عبد بن وجابر عمر، ابن عن

،  ٣٢٦/  ٥م النـبالء للـذهبي ، سـري أعـال ١٧٧/  ٤وفيـات األعيـان البـن خلكـان : هـ ، انظر ترمجتـه يف  ١٢٤، تويف سنة 

 .  ١٠٨/  ١تذكرة احلفاظ للذهبي 

)٢( _  ُ ِ هو اإلمام احلافظ التابعي أبو احلارث حم ِ املُ  بن الرمحنمد بن عبد َ  بن ريةغ ِ  أيب بن ارثاحل  لـؤي بـن عامر بني من ، ئبذ

ً ورواية  العلم أوعية من كان،  هـ ٢٠٧، ولد سنة  قريش من ً باملدينـة  ان، وكـ مهيبـاً  ، بـاحلق الً قـوا ، فاضـالً  ثقة، ،فقها مفتيـا

 َّ سـري أعـالم النـبالء : هــ  انظـر ترمجتـه يف  ٢٧٣، تـويف سـنة  عرصـه يف وأفضـلهم النـاس أورع مـن،  املسيب بن بسعيد هيشب

 . ٣٥ / ٢ النجوم الزاهرة البن تغري بردي،  ٣٠٣ / ٩ هتذيب التهذيب البن حجر،   ١٣٩/  ٧للذهبي 

َّ  هو اإلمام _ )٣( َ َ احلافظ الثبت أبو إسامعيل مح ْ اد بن ز ِ ي ْ د بن د ْ ر ِ هـم األز ي األزرق الرضـير ، شـيخ العـراق يف عرصـه ، ولـد د

عنـه  قـالهـ ، سمع من أنس بن سريين وغريه ، وروى عنه كبار املحدثني كشعبة وابـن مهـدي وسـفيان وغـريهم ،  ٩٨سنة 

حليـة األوليــاء : هـــ انظـر ترمجتـه يف  ١٧٩، تـويف سـنة )  الـدين هـلأ مــن املسـلمني، أئمـة مـن زيــد بـن محـاد( :  أمحـد اإلمـام

 احلفـاظ طبقـات،  ١٧٤/  ١٠ البدايـة والنهايـة البـن كثـري،  ٤٥٦/  ٧سري أعالم النبالء للـذهبي  ، ٢٥٧/  ٦ لألصفهاين

  . ٩٦ للسيوطي

َ  بن حممدبن  هو اإلمام شيخ اإلسالم أبو عبداهللا أمحدُ  _ )٤( ِ  بن بلنْح  املـروزي الشـيباين الـذهيل وائـل بن بكربني من  الله

نسب احلنابلة ،  االئمة أحد،  هـ ١٦٤ولد ببغداد سنة  ، البغدادي ثم ُ  إمامـاً ،  علومـهو احلـديث يف إمامـاً  كاناألربعة ، وإليه ي

املسـند ، تـويف سـنة : له مؤلفات منهـا كتابـه العظـيم  حديث ألف ألف حيفظ وكان،  الورعو السنة يف إماماً  ودقائقه،  الفقه يف

، وفيـات األعيـان البـن  ٤/  ١ أليب يعـىل ، طبقـات احلنابلـة ١٦١/  ٩حلية األوليـاء لألصـفهاين : انظر ترمجته يف  هـ ٢٤١

 .  ١٧٧/  ١١، سري أعالم النبالء للذهبي  ٦٣/  ١خلكان 

)٥( _  ُ َ هو اإلمام املحدث أبو خيثمة ز ْ ه َ ري ْ  بن ح َ ر َّ ب بن ش َ اد النَّد  حافظـاً  ثبتـاً  ثقـة كـانهــ ،  ١٦٠دادي ، ولد سـنة ائي البغس

، شـذرات الـذهب البـن  ١٨١/  ٨سـري أعـالم النـبالء للـذهبي : انظر ترمجته يف . هـ  ٢٣٤له كتاب العلم ، تويف سنة  متقناً 

  . ٥١/  ٣، األعالم للزركيل  ٢٨٢/  ١العامد 

َ  بن حممدُ هو اإلمام تاج اإلسالم أبو بكر  _ )٦( ُ نْم ـ مـدحم بن ورص َّ ْ الس َ م ، ولـد سـنة  الشـافعي الفقيـه ، اين التميمـي املـروزيع

: هــ انظـر ترمجتـه يف  ٥١٠هـ ونشأ يف بيت علم واستفاد من والده أيب املظفر السمعاين حتى برع يف الفقه ، وتـويف سـنة  ٤٦٧

 .  ٢٩/  ٤البن العامد ، شذرات الذهب  ٥/  ٧، طبقات الشافعية البن السبكي  ٣٧٢/  ١٩سري أعالم النبالء للذهبي 

، رشح أصول اعتقـاد أهـل السـنة واجلامعـة  ٣١١/  ١اإليامن البن مندة  :، وانظر  ١٢١/  ١فتح الباري البن رجب  _ )٧(

 . ١٤/  ٧، جمموع الفتاوى البن تيمية  ٨٩٢/  ٤لاللكائي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٥ 

 
َّ شيخ االسالم وغريه ممن قالوا بالتسـاوي بـني ، عىل ابن نرص املروزي  ابن تيمية رمحه اهللا ورد

نقـل عـن أحـد مـن  – أي القول بالتسوية بني اإلسـالم واإليـامن –وهو  ((:اللفظني بقوله  ُ مل ي

َّ : وال أئمة اإلسالم املشهورين أنـه قـال ، والتابعني هلم بإحسان ، الصحابة  ى اإلسـالم مسـم

ً قال ذلك من السلف  )١(نرص  ]قال [  هو مسمى اإليامن كام ))؛ بل وال عرفت أن أحدا
 .اهـ)٢(

َّ عـىل اإلمـام املـروزي  هـو قـول اجلمهـور ل بالتسـوية القـو أنوكذلك احلافظ ابـن رجـب رد

ّد ، بل قيـل ، فحكاية ابن نرص  ((:بقوله إن : وابن عبدالرب عن األكثرين التسوية بينهام غري جي

َ عنهم غري التفريق واهللا أعلم  رو ُ  .اهـ  )٣( ))السلف مل ي

تضمن اإليامن كذلك كام وأما إذا أفرد اسم اإليامن فإنه يتضمن اإلسالم ، وإذا أفرد اإلسالم 

ح بـه شــ ّ فـرد اســم اإليـامن فإنــه يتضــمن  ((: بقولــه  يخ اإلسـالم ابــن تيميـة رمحــه اهللارص ُ إذا أ

ً بــال نــزاع ، وهــذا هــو  فــرد اإلســالم فقــد يكــون مــع اإلســالم مؤمنــا ُ اإلســالم ، وإذا أ

 . ، وبناء عليه فإنه إذا اقرتنا افرتقا ، وإذا افرتقا اتفقا )٤(اهـ))الواجب

فمثل اإلسالم من اإليامن كمثل الشهادتني إحـدامها  ((: اهللا  رمحه )٥( ابن أيب العزاإلمام قال و

إحدامها مـن األخـرى ، فشـهادة الرسـالة غـري شـهادة الوحدانيـة ، فهـام شـيئان يف األعيـان ، 

ٍ ، وإحدامها مرتبطة يف املعنى  ٍ  واحلكم كيشء واإليامن ، ال إيـامن ملـن ، ، كذلك اإلسالم  واحد

                                                   
ـ مراده اإلمام حممد بن نرص املروزي رمحه اهللا _ )١( ّ ده احلـافظ ابـن رجـب يف الـنص املـذكور بعـد ويدل عىل هذا املراد مـا أك

كالم شيخ اإلسالم يف الصفحة نفسها من اشتهار خمالفة اإلمام حممد بن نرصـ املـروزي للجمهـور  يف هـذه املسـألة ، فـاعتنى 

 . شيخ اإلسالم بذكر أشهر من قال هبذا القول ودافع عنه

 .  ٣٦٥/  ٧جمموع الفتاوى البن تيمية  _ )٢(

 .  ١٢٠/ ١ اري البن رجبفتح الب _ )٣(

 .  ٢٣٤اإليامن البن تيمية  _ )٤(

هو اإلمام أبو احلسن عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز األذرعي الصاحلي احلنفي ، املعـروف بـابن أيب العـز ، ولـد سـنة  _ )٥(

يف مـدارس كثـرية ، لـه هـ ونشأ يف بيت علم وسيادة ، أخذ عن علامء عرصه منهم احلـافظ ابـن كثـري ، وتـوىل التـدريس  ٧٣١

انظـر . هــ  ٧٩٢رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ، والتنبيه عـىل مشـكالت اهلدايـة وغريهـا ، تـويف سـنة : مؤلفات منها 

 .   ٣٢٦/  ٦ ، شذرات الذهب البن العامد ٨٧/  ٣الدرر الكامنة البن حجر : ترمجته يف 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٦ 

 
بـه يتحقـق إيامنـه ، وال  إذ ال خيلو املؤمن من إسالمٍ ؛ له ال إسالم له ، وال إسالم ملن ال إيامن 

 ٍ  .اهـ  )١( ))به يصح إسالمه  خيلو املسلم من إيامن

ٍ  ((:ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  مـنهام  والـذي يظهـر مـن جممـوع األدلـة أن لكـل

 ٌ ٌ  حقيقة ٍ ؛  رشعية ً  كام أن لكل ً  مـنهام حقيقـة ٌّ  ؛ لغويـة ٌ مـنهام مسـتل لكـن كـل بمعنـى ؛ لآلخـر  زم

َ التَّ  فكـذلك املعتقـد ال يكـون ؛ إال إذا اعتقـد  كـامالً  ال يكـون مسـلامً  كميل له فكام أن العامل

َ  كامالً  مؤمناً  أو يطلـق ، أو العكـس ، وحيث يطلق اإليامن يف موضـع اإلسـالم ،  إال إذا عمل

يف مقـام  ياق فـإن وردا معـاً ويتبني املراد بالسـ، فهو عىل سبيل املجاز  أحدمها عىل إرادهتام معاً 

ـ ُ ٍ ،  وإن مل يـردا معـاً ، ال عـىل احلقيقـة السؤال مح َ  أو مل يكـن يف مقـام سـؤال َ  أمكـن ُ احل عـىل  مـل

ِ ، احلقيقة  ُ  أو املجاز بحسب عن أهـل السـنة  وقد حكى ذلك اإلسامعييل، من القرائن  ما يظهر

ِ : واجلامعة قالوا  ُ ؛  إهنام ختتلف داللتهام باالقرتان َ فـفإن أ َ  رد وعـىل ، اآلخـر فيـه  أحـدمها دخـل

 ُ ُ ذلك حي وتبعه بن عبد الرب عن األكثر أهنم سووا بينهام عـىل مـا يف ، ما حكاه حممد بن نرص  مل

َّ او،  )٢( وما حكاه الاللكائي، حديث عبد القيس  قـوا بـن السـمعاين عـن أهـل السـنة أهنـم فر

 .اهـ  )٣( )) بينهام عىل ما يف حديث جربيل واهللا املوفق

ّ رمحه اهللا أن داللة اإليامن ، واإلسالم خمتلفة إذا اقرتنا ، وأما إذا انفردا فكل واحـد مـنهام  فبني

ً اإلمام النَّـ ، ونقلـه عـن اإلمـام تقـي الـدين  )٤( وويداخل يف اآلخر ، كام أشار إىل ذلك أيضا

                                                   
 . ٥٣٢/  ٢رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز  _ )١(

ِ هو اإلمام احلافظ أبو القاسم  _ )٢( ُ ه َ  بن اهللا بة ِ احل َ  بن سن ُ نْم ،  وقتـه يف بغداد مفيد ،الشافعي  الاللكائي الرازي الطربي ورص

رشح اصول اعتقاد أهل السـنة واجلامعـة ، أسـامء رجـال الصـحيحني ، تـويف : تفقه بأيب حامد اإلسفراييني ، له مؤلفات منها 

سـري ،  ١٠٨٣/  ٣، تـذكرة احلفـاظ للـذهبي  ٧٠/  ١٤تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : ر ترمجتـه يف انظ. هـ   ٤١٨سنة 

 . ٤١٩/  ١٧أعالم النبالء للذهبي 

 .  ١٥٣/  ١فتح الباري البن حجر  _ )٣(

هــ بــ  ٦٣١نة هو اإلمام احلافظ الفقيه حمي الدين أبو زكريا حييى بن رشف بن مري احلوراين النووي الشافعي ، ولد س _ )٤(

من قرى الشـام ، كـان مـن أئمـة العلـم والزهـد والصـالح ، اشـتغل بـالعلم تعلـامً وتعلـيامً ، وكتـب اهللا ملؤلفاتـه النفـع ) نوا ( 

رشح عىل صحيح مسـلم ، منهـاج الطـالبني يف فقـه الشـافعية ، رشح عـىل املهـذب يف فقـه : والقبول ،  له مؤلفات كثرية منها 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٧ 

 
ـ َّ ذه املسـألة هـذا نـد بيانـه هلـ، وقـد قـرر اإلمـام الطـويف ع )٢( رمحهـام اهللا )١( الحعثامن بن الص

، وهو وجود الفرق بني احلقيقتني ، ومل يعترب القول بالتسـوية الـذي حكـاه اإلمـام ابـن القول

ر ما أشار إليه األئمة ، واملحققون من وجود الفرق بني احلقيقتني  ّ نرص املروزي رمحه اهللا ،وقر

ً قوهلم بـدليل الكتـاب والسـنة ، وذلـك بقولـه رمحـه اهللا  َّ  (( :يف األصل ، مدعام الكتـاب  نـص

̀  d  c  b  a       ﴿: والسنة عىل الفرق بيـنهام، أمـا الكتـاب، فقولـه تعـاىل _  ̂   ]

f  e﴾)نفى اإليامن وأثبت اإلسالم، واملنفي غـري املثبـت، فـاإليامن غـري اإلسـالم،  )٣ ،

 . )٤( الفرق بني اإليامن واإلسالم واملتغايران مفرتقان، وذلك يوجب

مـا اإليـامن؟ : ث جربيل الصحيح حيث قال للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمفحدي:[ وأما السنة

ْ : فقال ـ أن َ تُ ـ ؤمن ِ َ  اهللاِب ـوم ِ ـه وكُ الئكت ِ ُ تب ـه ور ُ ِ س ـل َ ِ  ومِ ه والي ـ اآلخـر ِ وتُ َ ؤم ـ ن َ ِ دَ بالق أي تصـدق  -] ر

َ : فام اإلسالم؟ قال: قال[ -بذلك ُ ه ورسـولُ عبـدُ  هادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممـداً ش  ه، وإقـام

 َّ ِ الالص ُ ة َّ  ، وإيتاء ِ الز َ كاة ُّ ، وح ِ  ج َ البيت ُ ، وص َ  وم  . )٥( ، وصححه الرتمذي رواه مسلم ] رمضان

 : وداللته عىل الفرق بينهام من وجهني

                                                                                                                                                  
، طبقـات الشـافعية البـن  ١٥٣/  ٢طبقـات الشـافعية البـن قـايض شـهبة : انظر ترمجتـه يف . هـ  ٦٧٦ الشافعية  ، تويف سنة

   . ١٤٩/  ٨، األعالم للزركيل  ٣٩٥/  ٨السبكي 

تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبدالرمحن بن عثامن الشهرزوري الكـردي املعـروف بـابن الصـالح ،  هو اإلمام احلافظ _ )١(

َ تدريس دار احلديث بدمشـق ، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا هـ  ٥٧٧ولد سنة  معرفـة : ، أحد أئمة احلديث والفقه والرجال ، ويل

سـري أعـالم : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٦٤٣أنواع علوم احلديث ، أدب املفتي واملستفتي ، طبقات الشافعية وغريها ، تـويف سـنة 

  .  ٢٠٧/  ٤، األعالم للزركيل  ٣٢٦/  ٨كي ، طبقات الشافعية البن السب ١٤٠/  ٢٣النبالء للذهبي 

 .  ١٤٨/  ١رشح النووي عىل مسلم  _ )٢(

 . ١٤سورة احلجرات آية  _ )٣(

  . ٩٠/  ٥، فتح القدير للشوكاين  ٤٢٢/  ٧، تفسري ابن كثري  ٤٩/  ١٧تفسري القرطبي  _ )٤(

، ومسـلم  ٥٠، حديث رقم  ٢٠/  ١ن واإلسالم وبنحوه رواه البخاري يف كتاب اإليامن باب سؤال جربيل عن اإليام _ )٥(

، ورواه الرتمـذي وصـححه يف كتـاب اإليـامن عـن  ٥، حـديث رقـم  ٢٨/  ١يف كتاب اإليامن بـاب بيـان اإليـامن واإلسـالم 

، حـديث  ٦/  ٥رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب ما جاء يف وصف جربيل للنبي صىل اهللا عليه وسلم اإليامن واإلسـالم 

 . ٢٦١٠رقم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٨ 

 
ٌ  مسـتقالً  أن جربيل سأل عن كل واحد منهام بصـيغة مفـردة سـؤاالً : أحدمها يف  وذلـك قـاطع

 . لفرق بينهام قطعاً ؟ فإنه يفيد ا ما اإلنسان وما األسد: الفرق، كام إذا قيل

َّ : الثاين ه عـىل الفـرق يف السـؤال عـنهام، وأجابـه عـنهام بحقيقتـني أنه صىل اهللا عليه وسلم أقـر

خمتلفتــني، ففرســ اإليــامن بالتصــديق القلبــي، واإلســالم بالعمــل البــدين، وهــذا قــاطع يف أن 

 ٌ ٌ  اختالفهام اختالف كيل، وليس بينهام عموم ُ وخصوص ُ اإليـ ، وأن اإلسالم أثـر ّ امن وم ـكم ُ ، ه ل

 ِ ٌ وص ٌ ؛ له  فة ٌ  ال ركن  .اهـ  )١( )) له فيه وجزء

 : وعند النظر فيام ذكره رمحه اهللا يتبني لنا ما ييل 

 ً َ عناية اإلمام رمحه اهللا هبذه املسألة مع أهنا وردت عَ : أوال ً عند رشح قـول املصـنف رمحـه ر ضا

َّ ] من آمن بك وأسلم :[ اهللا  صودة ، فعناية املصنف بـذكرها ، عليها كمسألة مق حيث مل ينص

ُّ   رجحانهمدلالً عىل بالفرق بينهام القول الراجح وإيراد عىل عنايته بعلـم  باألدلة الرشعية يدل

 . ، ولو كان ذكرها عرضاً  ومسائله، الفروق 

 ً عند النظر يف منهجه يف اإلستدالل نجد أنه مل يقترص عىل ذكـر األدلـة بـل اعتنـى ببيـان : ثانيا

 . ختصار بأسلوب علمي دقيقلتها بطريقة منهجية مع مراعاة لالوجه دال

 ً نه مل يتوقف عند إيراده لألدلة الدالة عىل قوة هذا القول بل جاوز ذلك إىل ذكـر دليـل أ: ثالثا

عـىل احتـاد وأمـا اإلحتجـاج  ((: القائلني باحتادمهـا ، واجلـواب عنـه ، وذلـك بقولـه رمحـه اهللا 

ــه ت ــالم بقول ــامن واإلس ــاىلاإلي F  E  D  C   B  A   :  ;  >     =  <  ?    @ ﴿: ع

H  G ﴾ )ــه،  )٢ ــعيف، وجواب ــد، وهــو آل لــوط، فض ــفهم : واملــراد هبــام واح ــه وص أن

ــاً  ــاألمرين ختصيص ــدحاً  ب ــم، وم ــيامً  هل ــاً وتعظ ــني دفع ــلتني يف اآليت ــني الفاص ــاير ب ــه غ  ، أو أن

))للتكرار
 . اهـ )٣(

                                                   
 . ٧٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٣٦ – ٣٥سورة الذاريات آية  _ )٢(

 . ٧٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٦٩ 

 
 َّ َّ  ويف رمحـهالطـ اإلمـام هوهذا اإلحتجـاج كـام رد  رمحـه اهللا ابـن أيب العـز اإلمـام هاهللا كـذلك رد

D  C   B  A     :  ;  >             =  <  ?    @ ﴿وأمـا اإلحتجـاج بقولـه تعـاىل  ((: بقوله

H  G  F  E  ﴾  فـال حجـة فيـه ، ألن البيـت املخـرج ؛ واإليامن ، عىل ترادف اإلسالم

 .اهـ  )١( ))يلزم من اإلتصاف هبام ترادفهام  واإليامن ، وال، كانوا موصوفني باإلسالم 

 ً ّ وجـه أن املصنف رمحه اهللا وافق مجهور أهل السـنة : ثالثا عـىل القـول بـالتفريق بيـنهام ، وبـني

وهو اختصاص اإليامن بالتصديق القلبي ، واختصاص اإلسالم بالعمل البدين ، إذا ،  الفرق

 .   يف سياق واحد  اورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٥٣٥/  ٢رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٠ 

 

  اخلامساملبحث 

 الفرق بني النبي والرسول

 

ُ املُ  هـو والنبيءرب ، وهو اخلَ ، بأ من النَّ مأخوذٌ : النبي لغة  َ  ألنـه عزوجـل اهللا عـن خـرب  عنـه أنبـأ

ٌ فَ  وهو ُ  النبي:  وقيل،  بالتخفيف والتهميز فيقال نبيء ونبي: ، ويقال  فاعل بمعنى عيل ٌ م  شتق

َ النَّ من ِ ب َّ  وهي اوة ُ اليش ُ املُ  ء َ  وألنه،  رهدْ قَ  رتفاعِ ال،  رتفع ٌ رش َ  عىل ف ِ  ائرس  . )١( اخللق

ُ مأخوذ من اإلرسـال وهـو  :والرسول لغة  يـه ِ ج ْ ِ  ، التَّو ـ وبـه َ ِّ ُرس ُ  ف سـال ْ ر ِ َّ  اهللاِ إ ـز َ َّ  ع ـل َ ُ  وج ه َ يـاء ِ نْب َ  أ

 ُ ُ  عليهم الم َّ ُ  ، الس َ  كأنَّه ه َّ ج َ ْ  إليهم و ن َ وا أ ُ ر ِ نْذ َ ي أ ِ باد ِ ُ ،   ع م ْ ُ :  واالس ة َ ال َ س ِّ ـ ، الر ِ ِ  ، بالكرس ـتْح َ  ، والف

ٌ نَ : يقــال ــة ــ اق ْ ٌ رس ــ ، لة َ ْ س َ ه ــ لة َ ِ الس ٌ  ،ري ــل َ  وإب ُ  راســيلم ٌ م ــة ــاً انْ  نبعث ــ بعاث َ ْ س ــه،  الً ه َّ :  ومن ُ الر ــول  س

 . )٢(نبعثاملُ 

َه الذي أخبار يتابع الذي:  معناه أيضاً  والرسول عث َ ذ ؛ ب ِ خ ُ ُ  جاءت:  قوهلم من أ  ، رسـالً  اإلبـل

 . )٣( متتابعة:  أي

وقـد اعتنـى  )٤( تعلقـة بمصـطلحات العقيـدةوالرسول من الفروق امل، نبي يعترب الفرق بني ال

 : ، ههنا بحثان والرسول املكمل األكمل ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله اإل

 :والرسول لوجهني، ذكر لفظ النبي : أحدمها

 .دفعا لتكرار اللفظ الواحد: أحدمها

                                                   
ــن منظــور )ن ب أ ( مــادة  ٧٤/  ١الصــحاح للجــوهري  _ )١( ــردات  )ن ب أ ( مــادة  ١٦٢/  ١، لســان العــرب الب ، املف

 .  ٤٨٢للراغب 

 .)ر س ل ( مادة  ٧١/  ٢٩، تاج العروس للزبيدي  )ر س ل ( مادة  ١٢٠٨/  ٤الصحاح للجوهري  _ )٢(

 .) ر س ل ( مادة  ٢٨١/  ١١لسان العرب البن منظور  ،) ر س ل ( مادة  ٢٧٢/  ١٢هتذيب اللغة لألزهري  _ )٣(

فـتح  ، ٢٣٩/  ١رشح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب العـز  ، ٢٤٨النبـوات البـن تيميـة  ، ١٥٦الشفا للقايض عيـاض  _ )٤(

 .  ٤٩، لوامع األنوار البهية للسفاريني  ١٣٥/  ١١الباري البن حجر 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧١ 

 
اسب لذكر التكميل، ألنه من لـوازم الرسـالة، بخـالف النبـي، أن لفظ الرسول هنا من: الثاين

ُ : [، وهلذا جاء يف حديث ابن عباس ريض اهللا عـنهام قـالفإنه ال يكمل أحداً  َ ملـا أ بي بـالنَّ رسي

 َّ َ صىل َ  اهللا عليه وسلم، ج َ  عل ُّ ي ومعهـم ، بيـني بـي والنَّومعهـم القـوم، والنَّ، بيـني بي والنَّبـالنَّ مر

 َّ  . )١( احلديث رواه الرتمذي وصححه ] وليس معهم أحد، بيني ي والنَّبهط، والنَّالر

، والرسـول عـىل لسـان امللـك بأن النبي يـوحى إليـه منامـاً : والفرق بني النبي والرسول، قيل

ُ  ؛ يقظة، وهو ضعيف يف أول أمـره،  وحي إليه ستة أشهر منامـاً ألن نبينا صىل اهللا عليه وسلم أ

ٌ : ، اللهم إال أن يقالينئذ رسوالً إنه مل يكن ح: ومل يقل أحد خـاص، فكـان  بـأن الرسـول نبـي

، ويكون الوحي قد تراخى عنه تلك املدة مـن جهـة كونـه من جهة كونه نبياً  الوحي إليه مناماً 

ـ ، كام انقطع عنه مخسة عرش يوماً رسوالً  ُ ،  )٣( واإلسـكندر،  )٢( ئل عـن أهـل الكهـفحـني س

 . )٤( ، والقصة مشهورةٌ  ومل يستثن، أخربكم  غداً :  ، فقال وعن الروح

                                                   
،  ٦٣١/  ٤  وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول عـن والـورع والرقـائق القيامـة صـفةرواه الرتمذي وصححه يف كتاب  _ )١(

 عـن النبـييف صحيحه ليس فيه ذكر اإلرساء عن ابن عباس ريض اهللا عـنهام  ، ولفظ احلديث عند مسلم ٢٤٤٦حديث رقم 

َ  وسلم عليه اهللا صىل ال َ  لـيس يوالنبـ،  والـرجالن الرجـل ومعـه يوالنبـ،  الـرهيط ومعه يالنب فرأيت األمم عيل عرضت[  ق

، حـديث  ١٣٧/  ١ عذاب وال حساب بغري اجلنة املسلمني من طوائف دخول عىل الدليل بابكتاب اإليامن ...]  أحد معه

   . ٥٤٩رقم 

ن بدينهم من قومهم ، فناموا فيه ثالثامئة وتسعة سنني ، ثم بعـثهم فتية آمنوا برهبم آووا إىل الكهف : أهل الكهف  _ )٢( ّ فاري

 .٦١٥/  ١٧انظر تفسري الطربي . اهللا ، وذكر اهللا قصتهم يف سورة الكهف 

ر اهللا قصته يف سورة الكهف ، وهو كام قيل يف كتب التفسري رجل مـن الـروم كـان هو ذو القرنني الذي ذك: اإلسكندر  _ )٣(

ً ، واختلف يف تسميته بذلك عىل أقوال عديدة  ً صاحلا  . ٥٠/  ١١، تفسري القرطبي ١٠٥/  ١٨انظر تفسري الطربي . عبدا

 النرضـ قـريش بعثـت: عـنهام أنـه قـال أخرج اإلمام الطربي رمحه اهللا القصة يف تفسريه فروى عن ابن عباس ريض اهللا  _ )٤(

 وأخـربوهم ، صـفته هلـم وصـفوا ، حممـد عـن سـلوهم:  هلـم فقالوا ، باملدينة هيود أحبار إىل معيط أيب بن وعقبة ، احلارث بن

 أحبـار فسـألوا ، املدينـة قـدما حتى فخرجا.  األنبياء علم من عندنا ليس ما علم وعندهم ، األول الكتاب أهل فإهنم ، بقوله

 جئنــاكم وقـد ، التـوراة أهـل إنكـم:  وقــاال ، قولـه وبعـض أمـره هلـم ووصـفوا ، وســلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول عـن هيـود

 ، مرسـل نبـي فهو هبن أخربكم فإن ، هبن نأمركم ثالث عن سلوه:  هيود أحبار هلم فقالت:  قال ، هذا صاحبنا عن لتخربونا

ُ  فالرجل يفعل مل وإن ِّ م ٌ تقو  هلـم كـان قـد فإنـه أمـرهم مـن كـان مـا ، األول الـدهر يف ذهبوا فتية عن سلوه:  أيكمر فيه فروا ، ل

َّ  رجل عن وسلوه.  عجيب حديث  فـإن ؟ هـو مـا الـروح عـن وسـلوه ؟ نبـؤه كان ما ، ومغارهبا األرض مشارق بلغ ، افطو



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٢ 

 
بأن الرسول ال بد وأن يدعو اهللا سبحانه وتعاىل، والنبـي ال يلـزم فيـه ذلـك بـل تكـون : وقيل

ُّ  نبوته وحياً   . وبني ربه، بينه  به، ومناجاةً  خيتص

 ُ وحـي إليـه، وقد ذكر بعض السلف أن بني إرسائيل كانوا إذا عبد الواحد منهم أربعني سـنة أ

ومل يوح إليه، وكان يـرى نفسـه فرجـع يلومهـا ، هم اهللا سبحانه وتعاىل أربعني سنة فعبد بعض

ُ : ويقول ّ اآلن حيث اعرتفت بالتَّ : تيت إال من قبلك، فأوحى اهللا إليهيا نفس ما أ لتك قصري أه

 . )١( للوحي، أو كام قال

 ٍ ً  ، والنبوةُ وحاصل هذا الوجه أن الرسالة معنى متعد ً ،  تكون الزمـة ، وذكـر يعقـوب ومتعديـة

َّ :  يف دالئل النبوة )٢( بن سليامن اإلسفراييني تعاىل، والرسـول  من أتاه الوحي من اهللا أن النبي

 ُ َ من أ ً  يت  . اهـ )٣( )) .، وهذا نحو الذي قبله وبنسخ بعض أحكام رشيعة من قبله،  برشع ابتداء

                                                                                                                                                  
 وعقبـة،  النرضـ فأقبـل لكم بدا ما أمره يف فاصنعوا ، متقول رجل فهو ، خيربكم مل هو وإن ، فاتبعوه نبي فإنه ، بذلك أخربكم

 نسـأله أن هيـود أحبار أمرنا قد ، حممد وبني،  بينكم ما بفصل جئناكم قد:  قريش معرش يا:  فقاال ، قريش عىل مكة قدما حتى

 ، بـه همأمـرو عـام فسـألوه ، أخربنـا حممـد يـا:  فقـالوا ، وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسول فجاءوا ، هبا فأخربوهم ، أمور عن ،

 صـىل اهللا رسـول فمكث ، عنه فانرصفوا يستثن ومل " عنه سألتم بام غداً  أخربكم ":  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول هلم فقال

ُ  ال ، ليلة عرشة مخس وسلم عليه اهللا  ، مكـة أهـل أرجف حتى ، السالم عليه جربائيل يأتيه وال ، وحيا ذلك يف إليه اهللا دثحي

 صـىل اهللا رسـول أحـزن وحتى.  عنه سألناه مما بيشء خيربنا ال فيها أصبحنا قد عرشة مخس واليوم ، غدا حممد وعدنا:  وقالوا

َّ  ، عنه الوحي مكث وسلم عليه اهللا  ، وجـل عـز اهللا مـن ، السـالم عليـه جربائيـل جـاءه ثـم.  مكة أهل به يتكلم ما عليه وشق

َّ  والرجـل الفتية أمر من عنه سألوه ما وخرب معليه حزنه عىل إياه معاتبته فيها ، الكهف أصحاب بسورة  اهللا وقـول ، افالطـو

 أن فبلغنـي:  إسـحاق ابـن قـال }ويسالونك عن الروح قل الروح مـن أمـر ريب ومـا أوتيـتم مـن العلـم إال قلـيالً  { وجل عز

 يعنـي }جيعـل لـه عوجـا  احلمـد هللا الـذي أنـزل عـىل عبـده الكتـاب ومل { فقـال السورة افتتح وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول

تفسـري : اهــ انظـر . فيـه اخـتالف ال ، معتـدالً  أي }ومل جيعل لـه عوجـا  { نبوته من عنه سألوا ما حتقيق يف رسويل أنك حممدا

  . ٤٨٠/  ٩، الدر املنثور للسيوطي  ٥٩٣/  ١٧الطربي 

 . مل أعثر عىل مصدر هذا النقل  _ )١(

أيب  عـىل سـفراييني اللغـوي الشـافعي ، نزيـل بغـداد خـازن املكتبـة النظاميـة ، تفقـههو يعقوب بن سليامن بـن داود اال _ )٢(

: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٤٨٨حماسن األدب واجتنـاب الريـب ، املسـتظهر يف اإلمامـة ، تـويف سـنة : الطيب ، له مؤلفات منها 

 .   ١٩٨/  ٨، األعالم للزركيل  ٢٧٦/  ١، طبقات الشافعية البن قايض شهبة  ٣٥٩/  ٤طبقات الشافعية البن السبكي 

 . ٨٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٣ 

 
ً ملـن قـ ً بـني النبـي ، والرسـول خالفـا ّ رمحه اهللا أن هناك فرقا  ال مـن أهـل العلـم بـرتادففبني

ٍ ؛ وأهنام بمعنى واحد ، اللفظني  ٍ ؛  رسول فكل نبي مـام نبي ، وهو ظـاهر قـول اإل وكل رسول

،  )٣(، واختـاره بعـض أئمـة األصـول كـابن اهلـامم  )٢(رمحه اهللا كام ذكره القاري  )١( أيب حنيفة

  . )٥( واآلمدي )٤( اجلويني اإلمام كالم ظاهر وهو

ر التفريق ّ  :بينهام بذكر أقوال العلامء رمحهم اهللا يف ذلك ، واختار منها ثالثة أقوال  ثم قر

                                                   
هو اإلمام أبو حنيفـة الـنعامن بـن ثابـت الكـويف التيمـي بـالوالء ، الفقيـه املجتهـد أحـد أئمـة املـذاهب األربعـة ، وإليـه  _ )١(

نسب احلنفية ، ولد بالكويف سنة  ُ  العلـم ويطلـب اخلز يبيع كانيامن وغريه ، هـ ، ونشأ هبا وأخذ العلم عن محاد بن أيب سل ٨٠ي

 لـو رجـال رأيـت: يصـفه مالـك، اإلمـام قـال ،منطقـاً  النـاس أحسن من احلجة، ويق ، واالفتاء للتدريس انقطع ثم صباه، يف

 الصـوت، جهـوري والصـورة، املنطـق حسـن جـوادا، أخالقه، يف كريام وكان!  بحجته لقام ذهبا جيعلها أن السارية يف كلمته

: لـه مؤلفـات منهـا  حنيفة أيب عىل الفقه يف عيال الناس: الشافعي اإلمام وعن دوي، لكالمه وكان القول يف انطلق حدث إذا

، وفيـات األعيـان البـن  ١٢٢االنتقـاء البـن عبـدالرب : انظر ترمجته يف . هـ  ١٥٠الفقه األكرب ، واملسند يف احلديث تويف سن 

 .  ١٠٧/  ١٠، البداية والنهاية البن كثري  ٣٩/  ١يش ، اجلواهر املضية للقر ٤١٥/  ٥خلكان 

 اهلـروى حممـد بـن سـلطان بـن يقـار عـيل اإلمـام أبـو احلسـن، والقـاري هـو  ١٠٦ ، ٢٧ رشح الفقه األكرب ملال قاري _ )٢(

 مـن اعـةمج عـن وأخـذ،  هبـا واسـتقر مكـة اىل ورحـل هبـراة هــ تقريبـاً  ٩٣٠سـنة  ولـد، املعروف بــ مـال عـيل قـاري ،  ياحلنف

ً للبـدع واملنكـرات ،  يمتاهلي حجر كابن املحققني ً عـن األمـراء ، مكافحـا ً بعيدا ً زاهدا ً ورعا :  منهـا مصـنفات ولـه، كان دينا

/  ١ للشـوكاينالبـدر الطـالع : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ١٠١٤وغريهـا ، تـويف سـنة  النخبة ورشح اجلزرية ورشح املشكاة رشح

 . ١٠٠/  ٧، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ١٢/  ٥، األعالم للزركيل  ٤٤٦

هو اإلمام كامل الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميـد بـن : ، وابن اهلامم  ١٠٦،  ٢٧رشح الفقه األكرب ملال قاري  _ )٣(

ً بأصـول  هــ ، عاملـاً  ٧٩٠مسعود السيوايس ، املعروف بابن اهلامم ، الققيه احلنفي األصويل املتكلم النحوي ، ولـد سـنة  عارفـا

ً ، بلغ رتبة االجتهاد ، توىل اإلفتاء والتـدريس باملدرسـة الصـاحلية واملنصـورية ، لـه  الديانات والتفسري والفرائض ، متواضعا

التحريـر يف أصـول الفقـه ، فـتح القـدير يف : ابن هشام وابن قطلوبغا وغريهم ، له مؤلفات كثرية منها : تالميذ كثريون منهم 

، شـذرات  ١٢٧/  ٨الضـوء الالمـع للسـخاوي : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٨٦١ة يف النحـو وغريهـا ، تـويف سـنة الفقه ، ورسـال

 . ٣٦/  ٣، الفتح املبني للمراغي  ٢٩٨/  ٧الذهب البن العامد 

 . ٣٥٥االرشاد للجويني  _ )٤(

 . ٣١٧غاية املرام لآلمدي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٤ 

 
ُ : القول األول  ـالنبي ي ُ ً ، والرسـول ي ً وحى إليـه منامـا ـل بـأن  وحى إليـه يقظـة ّ ، وبعضـهم فص

 ُ ُ وحى إليه بواسطة ملك ، وأما النَّالرسول ي ً بي في ً ، وحى إليه إهلاما  . )١(أو مناما

ٍ  صنفوهذا القول ضعفه امل بدليل أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم أوحـى اهللا إليـه سـتة أشـهر

ٍ رسوالً  ٌ إنه مل يكن حينئذ ً يف أول أمره ، ومل يقل أحد  . مناما

ّ : القول الثاين  ُّ النبي تكـون نبو ً خيـتص بـه ، وقـد يـدعو غـريه لكـن ال يلزمـه ذلـك ،  تـه وحيـا

 ٌ  .للغري  فهي متعدية؛ بدعوة غريه  بخالف الرسول فإنه ملزم

اختـاره و، وابـن أيب العـز ،  )٤(واللقـاين ،  )٣(والسـفاريني ،  )٢(ابـن حجـر  احلـافظ وهو قول

 . )٥(أنه قول مجهور العلامء  ، وذكر القاري

،  والرسـول،  النبـي بـني فروقـاً  ذكـروا وقـد ((:مام ابن أيب العز رمحه اهللا بقولـه ر اإلوإليه أشا

ّ  وأحسنها َّ  من أن َ  غَ يبلّ  أن أمره إن السامء بخرب اهللا أهنب ٌ  فهـو هغري ٌ  نبـي  أن يـأمره مل وإن،  رسـول

َ  غَ يبلّ  ٌ  فهو هغري ُ ،  برسول وليس،  نبي ّ  فالرسول ُّ  النبي من أخص ٍ  فكل ٌ  رسول ـ وليس،  نبي ُ ُّ ك  ل

 ٍ ّ  الرسالة ولكن،  رسوالً  نبي ٌ  بوةفـالنُّ،  نفسـها جهـة مـن أعـم ِّ  مـن جـزء  الرسـالة إذ؛  سـالةالر

 مـراأل بـل،  وغـريهم،  نبيـاءاأل يتنـاولون ال فـإهنم الرسـل بخـالف؛  وغريهـا،  ةالنبو تتناول

ّ  فالرسالة،  بالعكس ّ ،  نفسـها جهة من أعم  مـن الرسـل وإرسـال،  أهلهـا جهـة مـن وأخـص

                                                   
 . ٨٠/  ١٢اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  _ )١(

 .  ١٣٥/  ١١فتح الباري البن حجر  _ )٢(

اريني النابليسـ  ٤٩لوامع األنوار البهية للسفاريني  _ )٣( ّ ، والسفاريني هو اإلمام أبـو العـون حممـد بـن أمحـد بـن سـامل السـف

هـ ، أخذ عـن مجلـة مـن علـامء عرصـه يف خمتلـف املـذاهب  ١١١٤الدمشقي احلنبيل ، ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 

ً للسنة قـواالً بـاحلق كثـري العبـادة واألوراد ، لـه ف ً نارص ي الشافعي وعبدالغني احلنفي وغريهم ، كان مهابا ّ أخذ عن ابن الغز

: انظر ترمجته يف. هـ  ١١٨٨يف سنة كشف اللثام عن عمدة اإلحكام ، ولوامع األنوار البهية وغريها ، تو: مؤلفات كثري منها 

 .  ٢٦٢/  ٨، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ١٤/  ٦، األعالم للزركيل  ٨٣٩ / ٢السحب الوابلة البن محيد 

 يف املالكيـة شـيخ املرصـي اللقاين إبراهيم بن إبراهيم بن السالم عبد، واللقاين هو  ١٢٧رشح جوهرة التوحيد للقاين  _ )٤(

، واجلـوهرة لوالـده ، تـويف سـنة  توحيـدال جـوهرة رشح املريـد إحتـاف: مؤلفـات منهـا  لـههــ ،  ٩٧١، ولد سنة  بالقاهرة وقته

 .  ٣٥٥/  ٣، األعالم للزركيل  ٢٢٢/  ٥معجم املؤلفني لعمر كحالة : هـ ، انظر ترمجته يف  ١٠٧٨

 . ٥٠رشح األمايل للقاري  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٥ 

 

́  µ   ﴿:  تعـاىل قـال كـام وسـلم عليه اهللا صىل حممد وخصوصاً ،  خلقه عىل اهللا نعم أعظم

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶     Ä  Ã  Â  Á  À

Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å﴾ )تعـــــــاىل وقـــــــال،  )١  :﴿   ̀

      d  c         b  a   ﴾ )اهـ )٣( )) )٢ . 

ُ : القـول الثالـث  ٍ  وحـي إليـه برشـعٍ النبـي هـو مـن آتـاه اهللا الـوحي ، والرسـول مـن أ ،  جديـد

ً ألحكام من قبله   .وناسخا

 شيخ االسـالم ابـن تيميـة ، ، واختاره مام االسفراييني رمحه اهللاإلوهذا القول نسبه املصنف ل

 . )٥( عاشور وابن ، )٤( والسمرقندي

ً للقولني الثـاين  والثالـث ، وكأنـه ، إال أن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا جاء متضمنا

مر بالتبليغ  ُ ، رشع اجلديـدوجود الوال يشرتط ،  فهو رسول وكان رشعه جديداً ، يرى أن من أ

رسل امفرب ُ َ  الرسول ي ـغ :  شـيخ اإلسـالم ، فعنـد كيوسف عليه السـالم ن قبلهبرشع م ِّ كـل مبل

ن مل يؤمر بالتبليغ فهـي نبـي ،  جديداً  أو كان رشعاً ، رسول سواء كان لرشيعة من قبله  َ وأما م

 بـه؛ اهللا أنبـأ بـام ينبـىء وهـو اهللا، ينبئه الذي هو فالنبي ((:رمحه اهللا قال ، حيث  وليس برسول

ُرسل فإن  كان إذا وأما رسول، فهو إليه؛ اهللا من رسالة ليبلغه اهللا أمر خالف من إىل ذلك مع أ

                                                   
 . ١٦٤سورة آل عمران آية  _ )١(

 . ١٠٧سورة األنبياء آية  _ )٢(

 .  ٢٤٠/  ١ة البن أيب العز رشح العقيدة الطحاوي _ )٣(

: ، لـه مؤلفـات منهـا  السـمرقندي احلسـيني أرشف بن حممد، والسمرقندي هو شمس الدين  ٤١٧الصحائف اإلهلية  _ )٤(

 ٦٣/  ٩معجـم املـؤلفني لعمـر كحالـة : انظـر ترمجتـه يف  .هــ  ٦٩٠الصحائف اإلهلية ، قسطاس امليزان وغريها ، تـويف بعـد 

 .  ٣٩/  ٦األعالم للزركيل 

 املـالكيني املفتـني رئـيس  عاشـور بـن الطـاهر حممد، وابن عاشور هو الشيخ  ٣١٣/  ٨رير والتنوير البن عاشور التح _ )٥(

 دمشـق يف العـربيني املجمعـني أعضـاء مـن وهـو هــ ، ١٢٩٦هبـا سـنة  ولـد،  بتـونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ،  بتونس

 والتحريـر والتنـوير يف،  االسـالم يف االجتامعـي النظـام وأصـول،  االسـالمية الرشـيعة مقاصـد: مؤلفات منها  له.  والقاهرة

 .  ١٧٤/  ٦األعالم للزركيل : انظر ترمجته يف . هـ  ١٣٩٣، تويف بتونس سنة  القرآن تفسري



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٦ 

 
رسـل ومل قبلـه، بالرشـيعة يعمـل إنام ُ ٍ  إىل هـو ي ٌ  فهـو ؛ رسـالة اهللا عـن غـهيبلّ  أحـد  ولـيس ،نبـي

ــاىل قــال برســول؛ ̀       c   b      a  ﴿: تع   _     ̂   ]  \  [  Z  Y  X   e  d

f﴾ )ــه ، )١ ̂     _  ﴿: وقول ــذكر ؛ ﴾\  [   ــاالً  ف ّ  إرس ــوعني، يعــم ــد الن ّ  وق  خــص

ّ  رسول؛ بأنّه أحدمها  اهللا؛ خـالف مـن إىل رسالته بتبليغ أمره الذي املطلق الرسول هو هذا فإن

 . كنوح

ّ  أنّه الصحيح يف ثبت وقد ُعث رسول لأو  ، كشـيث أنبيـاء؛ قبلـه كان وقد ، األرض أهل إىل ب

اً  كان آدم وقبلهام السالم، عليهام دريسوإ ّ امً  نبي ّ  ونـوح، آدم بـني كـان [: عبـاس ابن قال ، مكل

 . )٢( ] اإلسالم عىل همكلّ  قرون عرشة

 لكـوهنم عنـدهم؛ الـذين املـؤمنني به ويأمرون يفعلونه بام اهللا من وحي يأتيهم األنبياء فأولئك

ّغه ما نيقبلو الواحدة الرشيعة أهل يكون كام هبم؛ مؤمنني  .الرسول عن العلامء يبل

ـوحى وقد التوراة، برشيعة يأمرون إرسائيل بني أنبياء وكذلك ُ ٌ  أحـدهم إىل ي ٌ  وحـي  يف خـاص

ـة ّ ِ  التــوراة رشع يف كــانوا ولكـن معينــة، قص مــه الــذي كالعـامل ِّ فه ُ ٍ  يف اهللا ي  يطــابق معنــى قضـية

م كام القرآن؛ َّ  اهللا ينبـئهم فاألنبيـاء وداود،  هـو فيهـا حكـم التـي القضـية حكـم سليامن اهللا فه

ُخربهم نبئون وهم، وخربه وهنيه، بأمره، في ُ  واألمـر، اخلـرب، مـن بـه اهللا أنبأهم ما هبم املؤمنني ي

ُرسلوا فإن. والنهي ـدّ  وال لـه، رشيـك ال وحـده وعبادتـه اهللا، توحيد إىل يدعوهنم كفار إىل أ ُ  ب

ب أن ّ َ  يكــذ ؛ الرســل ٌ &  '  )  (  *  +  ,          !  "  #  $  % ﴿: تعــاىل قــال قــوم

  -﴾ )٣( ،  

 

                                                   
 . ٥٢سورة احلج آية  _ )١(

 رشيعـة عـىل كلهـم نقـرو عرشـة نـوح و آدم بـني كان:[ رواه احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس ريض اهللا عنهام بلفظ  _ )٢(

 حـم سـورة تفسـري ،  ووافقـه الـذهبي يف التلخـيص خيرجـاه مل و البخـاري رشط عـىل صحيح حديث هذا: وقال ]  احلق من

 .   ٣٢٨٩حديث رقم   ٩٢/  ١٣، وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة  ٣٦٥٤، حديث رقم  ٤٨٠/  ٢ عسق

 . ٥٢سورة الذاريات آية  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٧ 

 

ّ  ؛ )١( ﴾ z   y   x  w  v          u  t  s  r  } ﴿: وقــال ـــل الرســل فـــإن َ  خمـــالفني؛ إىل تُرس

هبم ّ  . بعضهم فيكذ

s    r  q  p  on  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d  ﴿: وقـــــال

¤  £  ¢¡  �  ~  }  |   {z  y  x  w         v    u  t  

  ¶  µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦¥

       »  º  ¹  ̧﴾ )فقولــــه )٢ :﴿  _     ̂   ]  \  [  Z  Y  X﴾ : ٌ  دليــــل

ّ  أن عىل ُ  وال مرسل، النبي َّ ي  يعرفونـه، ال بـام قـوم إىل يرسل مل ألنّه اإلطالق؛ عند رسوالً  ىسم

ـه يعرفونه بام املؤمنني يأمر كان بل ؛ أنّ ّ ،كالعـا حـق ِ ّ  قـال وهلـذا مل         : وسـلم عليـه اهللا صـىل النبـي

 ] ُ ُ الع ُ  لامء ِ  ورثة  يوسـف فـإن جديـدة، برشـيعة يـأيت أن الرسول رشط من وليس،  )٣(]  األنبياء

 آل مـؤمن عـن تعـاىل قـال؛  السـالم عليـه إبـراهيم ملـة عـىل وكـان رسـوالً  كان السالم عليه

,  -.  /  0    !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   + ﴿: فرعــــــــون

@    ?  >  =  <  ;  :  98  7  6   5  4  3  2  1﴾ 
"     #   $    %       &  '   )  (  *  +,   -  .        ﴿: تعـــــــاىل وقـــــــال،  )٤(

   98  7  6  5  4  3   2  1  0  /

  <  ;  :﴾ )٦( )) )٥( . 

                                                   
 . ٤٣ة سورة فصلت آي _ )١(

 . ١١٠ – ١٠٩سورة يوسف آية  _ )٢(

، والرتمذي يف كتاب العلم  ٣٦٤٣، حديث رقم  ٣٥٤/  ٣احلث عىل طلب العلم  بابرواه أبو داود يف كتاب العلم  _ )٣(

وصـححه ابـن ،  ٢٦٨٢، حـديث رقـم  ٤٨/  ٥ العبـادة عـىل الفقة فضل يف جاء ما بابعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 .٤٨/  ٥واأللباين يف تعليقه عىل سنن الرتمذي  ) ٥٨٧/  ٧البدر املنري البن امللقن  (امللقن 

 . ٣٤سورة غافر آية  _ )٤(

 . ١٦٣سورة النساء آية  _ )٥(

 . ٢٤٨النبوات البن تيمية  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٨ 

 
وبـه ،  ما ذكـره مـن األدلـةهو أرجح األقوال يف نظري لقوة وما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

 . تأتلف النصوص الرشعية

 . )١(وهناك أقوال أخرى يف التفريق بينهام 

 :مما يالحظ بعد ذكر املصنف رمحه اهللا ألقوال العلامء ما ييل و

 ً والرسـول ، وال يـرى ، أن املصنف رمحه اهللا يميل إىل القول بوجود الفـرق بـني النبـي  :أوال

 . )٢( سبقت اإلشارة إليهو، قول بعض أهل العلم رمحهم اهللا  أهنام مرتادفان ، كام هو

 ً ، أقوال العلامء  أشهر والرسول بذكر، أن املصنف رمحه اهللا اقترص يف التفريق بني النبي : ثانيا

 ُ ّ ومل ي فهم من خالل ذكره لألقوال ترجيحه لكالم شيخ االسـالم ابـن ح بينها رج ُ ، إال أنه قد ي

عف القول األول الذي ذكره ، ثم جعـل القـولني الثـاين  ذلك أنهبيان تيمية ، و ّ والثالـث ، ض

 ))وهـذا نحـو الـذي قبلـه  ((: ي يف القول الثالثبمعنى واحد كام يف قوله بعد كالم اإلسفرايين

 .بمعنى القول الثاين : أي 

ً لثثا ً عنـد رشحـه لقولـه اعناية املصنف رمحـه اهللا بـذكر هـذا املسـألة مـع أهنـ: ا           وردت عرضـا

))  ِ ـ والرسـول َّ ِ املكم َّ  )) ل األكمــل ٍ  حيـث مل يــنص ، ، فعنايتـه بــذكرها  عليهـا كمسـألة مقصــودة

ً ، ألن هـذه وإيراد أقوال العلـامء فيهـا بـذكر أدلـتهم يـدل عـىل اهتاممـه  بعلـم الفـروق عمومـا

 . املسألة متعلقة بمباحث العقيدة

ً قوله بالدليل بيانه رمحه اهللا لضعف القول ، وعنايته:  رابعاً ً  .  بذكر وجه التضعيف له ، مدعام

 

 

 

 

                                                   
، ١/٢٤٠ العـز، رشح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب  ١٦٥/  ٩، روح املعاين لأللويس  ١٦٤/  ٣الكشاف للزخمرشي  _ )١(

 . ٤٩لوامع األنوار البهية للسفاريني 

 . ١٦٩انظر ص  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٧٩ 

 

  املبحث السادس

 ِ  م واملعرفةلْ الفرق بني الع

  

 ِ قال : م يف اللغة لْ الع ُ ُ ، ي َقني ُ ، ومعناه الي م َ ل ْ ع َ َ ي م ِ ل َ َ ، و: مصدر ع ن َّ ُ إذا تيق م َ َ يعل م ِ ل َ ِ عَ ع َ ل َّ  م ِ باليش  ء

َ إذا  َ ش َ ع ِ  ر ه ِ ِ ما عَ : يقال ،  ب ُ ل ِ  مت َ : أي  دومهقُ  بخرب َ ما ش ُ ع ومنـه ، ، ويأيت بمعنـى املعرفـة  )١( رت

ِ عَ : أي  )٢( ﴾,  -  .  /    ﴿:قوله تعاىل  ُ ل  . )٣(وا م

ُّ : وأما العلم يف اإلصطالح  د ُ إمـا ؛  فقد اختلف فيه العلامء رمحهم اهللا فمنهم من رأى أنه ال حي

 ِ ِ عُ  بسبب ّ  رس َ تصو ُ ره بحقيقته إذ ال حي ٍ  صل ٍ  إال بنظر   . )٤( ، وإما ألنه رضوري خلفائه دقيق

ٍ  ((: الغزايل رمحه اهللا  اإلمام قال ّ  وربام يعرس حتديده عىل الوجـه احلقيقـي بعبـارة ٍ حمـر ٍ  رة  جامعـة

 ِ ِ للج ِ والفَ  )٥( نس َّ  )٦( صل   . اهـ )٧( ))ايت الذ

ُّ : وذهب البعض اآلخر إىل أنه  د ُ فوه بقوهلم حي ّ  .)٨( معرفة املعلوم عىل ما هو بههو  : ، فعر

                                                   
 . )ع ل م ( مادة  ٣٤٧، املصباح املنري للفيومي )ع ل م ( مادة  ٤١٨/  ١٢لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٨٣سورة املائدة آية  _ )٢(

 .)ع ل م ( مادة  ٣٤٧املصباح املنري للفيومي  _ )٣(

 .  ١٥٩/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٢٥/  ١للغزايل املستصفى  _ )٤(

ً خمتلفــني باحلقيقـة : اجلـنس  _ )٥( ، وعرفــه  ٧٦/  ١روضــة النـاظر البــن قدامـة . هــو الـذايت املشــرتك بـني شــيئني فصـاعدا

 .  ٦٥ رشح السلم. يف حال الرشكة  "ما هو  "املقول عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة يف جواب : األخرضي بقوله 

مـا : وقيـل . ٦٥رشح السلم لألخرضـي . املقول عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة : عرفه اإلمام األخرضي بأنه : الفصل  _ )٦(

،  ٧٧/  ١روضــة النـاظر البـن قدامــة . جـزء املاهيــة املسـاوهيا يف املاصـدق : يفصـل املحـدود عــن غـريه ويميـزه بــه ، وقيـل 

 .  ٧٧والغزايل يف معيار العلم 

  . ٢٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )٧(

، ١/٢٥، املستصفى للغزايل  ٩٩/  ١، الربهان للجويني  ٢٤احلدود للباجي : انظر تعريف العلم عند األصوليني يف  _ )٨(

 .   ٢٣٣، التعريفات للجرجاين  ٤٨، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٥/  ١، اإلحكام لآلمدي ١/٢٥



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٠ 

 
ــة و ــة يف اللغ ــدر : املعرف ــمص َ َ ع َ ر ــ ف َّ َ اليش َ  ء ْ ي ِ ع ــر ُ ْ ه عُ ف ً ر ــة ِ ،  ف ْ وع ــاً فَ ر َ ،  ان ِ وم ً عر ــة ِ إذا عَ :  ف ــل َ ه ، م

ِ و ُ الع ِ :  رفان ُ الع َ ،  لم ِ والع ُ ر َ ،  يف ُ والع ً  ارف  .)١( املوعَ ، ليم مثل عَ ،  بمعنى

ِ : واملعرفة يف اإلصطالح  ليه َ و ع ُ ا ه َ َ م ىل َ ِ ع ء َّ ُ اليش راك ْ د ِ سـيان حاصـل بعـد وهـي مسـبوقة بن، إ

 . )٢( العلم

ٌ ،  يعترب الفرق بني العلم واملعرفة من الفروق املتعلقة باملصـطلحات املنطقيـة  والتـي هلـا صـلة

 واملـرداوي،  الغـزايلو،  الباجيوقد اعتنى ببيانه بعض أئمة األصول كاإلمام  بأصول الفقه ،

رها بقوله  ، وأورد اإلمام الطويف رمحه اهللا يف الفرق بينهام )٣( وغريهم ّ ً صد  : أقواال

، وهو أن  بينهام فرق: ، وقيل)٤( ملا سبق يف أول تعريف العلم ؛ هي العلم: أما املعرفة، فقيل ((

ُ  ؛أن املعرفة تستدعي سابقة جهل ستعمل لفظهـا بالنسـبة إىل البـارئ بخالف العلم، وهلذا ال ي

امل، وقيـل يف الفـرق عرف اهللا كذا، فهو عارف، بخـالف علـم فهـو عـ: جل جالله، فال يقال

 .اهـ  )٥( )) غري ذلك: بينهام

َ ومن هنا نجد أ  :واملعرفة مسألتني ، يف الفرق بني العلم  ن اإلمام الطويف رمحه اهللا قد أورد

ٌ : املسألة األوىل   واملعرفة ؟، بني العلم  هل هناك فرق

ً : املسألة الثانية   فام هو ؟؛ وإذا قلنا إن بينهام فرقا

 : بأن فيها قولنياألوىل فقد أشار إىل جواهبا  فأما املسألة

                                                   
 .)ع ر ف ( دة ما ٢٣٦/  ٩لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٣٠٨، التعريفات للجرجاين  ٦٥/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٢(

، رشح الكوكب املنري البـن النجـار  ٢٤٢/  ١، التحبري للمرداوي  ٢٥/  ١، املستصفى للغزايل  ٢٤احلدود للباجي  _ )٣(

ــات للجرجــاين  ٧٢، الفــروق أليب هــالل العســكري  ٦٥/  ١النجــار  ــدكتور ،  ٣٠٨، التعريف الفــروق يف أصــول الفقــه لل

 .   ١٢٥/  ١عبداللطيف احلمد 

 . ١٦٧/  ١رشح خمترص الروضة   _)٤(

 . ١٧٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨١ 

 
، وقـد  ))هـي العلـم : فقيل  ((: ، وهذا ما يفيده قوله  )١(والعلم مرتادفان ، أن املعرفة : األول 

معرفــة : العلـم  ((: رمحـه اهللا )٣( البـاجي مـاماإل ، قــال )٢(ذهـب إىل ذلـك بعـض األصـوليني 

العلم املعرفـة ، : لو اقترصنا من هذا اللفظ عىل قولنا  ((: ، ثم قال  اهـ ))املعلوم عىل ما هو به 

 ً ً ، لكنا زدنا باقي ا، ألجزأ ذلك ، ومل ينتقض طردا  أللفاظ عىل وجه البيان ملخالفـةوال عكسا

 .  اهـ )٤( ))من خالف يف ذلك 

كي عن وغريه ونقل املرداوي ُ  .)٦(واملعرفة ، احتاد العلم قوله ب )٥( الباقالين اإلمام ما ح

ـل يف  ))بيـنهام فـرق : وقيـل  ((: الطويف رمحه اهللا إىل القول الثاين بقوله  اإلمام وأشار ّ ، ثـم فص

وهـو أن املعرفـة تسـتدعي سـابقة جهـل  ((: املسألة الثانية ببيان القول األول يف التفريق بقوله 

                                                   
 .   ٦٥/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٤/  ١، املستصفى للغزايل  ٩٩/  ١الربهان للجويني  _ )١(

 . ٦٥/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٤٥/  ١بري للمرداوي ، التح ٧٨/  ١العدة أليب يعىل  _ )٢(

هو اإلمام أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي األندليس املالكي الباجي ، ولـد ببطليـوس مـن مـدن  _)٣(

ً قـوي  احلجـة مل يسـتطع أحـد أن األندلس ، أخذ عن علامء األندلس واحلجاز ، ويل القضاء ببعض بالد األندلس وكان نظـارا

إحكام الفصول يف أحكام األصول ، واحلدود واملنتقـى رشح املوطـأ ، تـويف : يعارض ابن حزم إال هو ، له مؤلفات عدة منها 

، شـجرة النـور الزكيـة ملحمـد  ١٢٠الـديباج املـذهب البـن فرحـون : انظر ترمجته يف . هـ  ٤٧٤باملرية من بالد األندلس سنة 

 .  ٣٨٦/  ١عالم للزركيل ، األ ١٢٠خملوف 

 . ٢٥ – ٢٤احلدود للباجي  _ )٤(

هو اإلمام القايض أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم املعـروف بالبـاقالين  البرصـي املـالكي الفقيـه  _)٥(

ً حجـة ، إمـام األشـاعرة يف ً وحمـدثا ً بارعـا عرصـه ، إنتهـت إليـه رئاسـة  األصويل املتكلم ، ولد بالبرصة ونشـأ هبـا ، كـان فقيهـا

املالكيني بالعراق يف عرصـه كـان لقلمـه األثـر يف متزيـق أباطيـل الفـاطميني ، أخـذ عـن ابـن أيب زيـد واألهبـري وغريمهـا ، لـه 

ِّـة ، تـويف رمحـه : مؤلفات عدة منها  ِّ عىل الباطني إعجاز القرآن ، والتقريب واالرشاد يف أصول الفقه ، وكشف األرسار يف الرد

، الـديباج املـذهب البـن  ٤٠٠/  ٣وفيـات األعيـان البـن خلكـان : انظر ترمجتـه يف . هـ ببغداد ودفن يف داره  ٤٠٣ سنة اهللا

 . ١٦٨/  ٣، شذرات الذهب البن العامد  ٢٣٤/  ٤، النجوم الزاهرة البن تغري بردي  ٢٦٧فرحون 

 . ٥٥/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٢٣٨/  ١التحبري للمرداوي  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٢ 

 
أن العلـم ال : ثـاين ال ((:رمحـه اهللا بقولـه  ، وإىل هذا أشار اإلمام اإلسنوي )١( ))بخالف العلم 

 .اهـ  )٢( ))عامل : ال يقال اهللا عارف ، ويقال له  ذاسبق جهل بخالف املعرفة ، وهل يستدعي

تسـتدعي  فظهر بذلك أن املعرفة أيضـاً  ((: إال أن هذا القول قد استدرك عليه ابن العامد بقوله

ول أنـا ربكــم يـأيت النـاس وهـم يف املوقـف فيقـ ملكـاً  أن [سـبق علـم ويف صـحيح البخـاري 

فـإذا أتانـا ربنـا ، ونحـن يف مكاننـا هـذا حتـى يأتينـا ربنـا ، فيقولون نعوذ باهللا منك لست ربنا 

ويقعـوا ، عرفناه فيأتيهم اهللا يف الصـورة التـي يعرفـون فيقـول أنـا ربكـم فيقولـون أنـت ربنـا 

يف الصورة التـي فيأتيهم اهللا  [فلوال تقدم علم هلم ملا قال صىل اهللا عليه وسلم  )٣(] ساجدين 

وحيتمـل أهنـم رأوه قبـل ، ثم حيتمل أن تكون معرفتهم لـه أهنـم عرفـوه بأوصـافه  ، ]يعرفون 

ــد املــوت ملــا ورد يف احلــديث ، ذلــك إمــا يف الــربزخ  ــى  [وإمــا عن ــروا ربكــم حت ــن ت إنكــم ل

فلـوال تقـدم علـم ملـا تعـارفوا  )٥( ﴾ O  N  M   L ﴿: وقـال تعـاىل ، )٤(]متوتوا

بخــالف العلــم بــل األمــر ؛ إن املعرفــة تســتدعي ســبق اجلهــل : قــال  فطــاح قــول مــن

))بالعكس
 .اهـ)٦(

                                                   
 .  ٣٢٩/  ١، التحبري للمرداوي  ١٧٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٩/  ١هناية السول لإلسنوي  _ )٢(

 هـل قـال القيامـة يـوم ربنـا نـرى هـل اهللا رسـول يـا:  قالوا الناس أن ريض اهللا عنه هريرة أيبرواه البخاري من حديث  _ )٣(

 ؟ سـحاب دوهنـا لـيس الشمس يف متارون فهل:  قال ، اهللا رسول يا ال:  قالوا ؟ سحاب دونه ليس البدر ليلة القمر يف متارون

،  الشـمس بـعيتِّ مـن فمـنهم بـعفليتَّ ئاً شـي يعبـد كـان مـن فيقـول،  القيامـة يوم الناس حيرش كذلك ترونه فإنكم قال ال:  قالوا

َّ  بـعيتِّ مـن ومـنهم،  القمـر بعيتِّ من ومنهم ْ ،  واغيـتالط  ربكـم أنـا:  فيقـول،  اهللا فيـأتيهم،  قوهـامناف فيهـا األمـة هـذه قـىوتب

،  ربنــا أنـت:  فيقولـون،  ربكـم أنــا:  فيقـول،  اهللا فيـأتيهم،  عرفنـاه ربنــا جـاء فـإذا،  ربنـا يأتينــا حتـى مكاننـا هـذا:  فيقولـون

ُّ  مـن جيـوز مـن أول فـأكون،  جهـنم ظهـراين بـني الرصاط فيرضب،  فيدعوهم ّ  سـلالر فة احلـديث يف كتـاب صـ.... ]  تـهبأم

 . ٨٠٦حديث رقم  ٢٠٤/  ١الصالة باب فضل السجود 

صـحيح ( وصـححه األلبـاين  ٧٧١٦، حـديث رقـم  ١٦٥/  ٧رواه النسائي يف كتاب النعوت باب املعافاة والعقوبـة  _ )٤(

 ) . ٤٠٨/  ١اجلامع 

 . ١٣سورة احلجرات آية  _ )٥(

 . ٤٩/  ١غمز عيون البصائر للحموي  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٣ 

 
 .  ))وقيل يف الفرق بينهام غري ذلك  ((: ثم أشار إىل القول الثاين أو األقوال بقوله 

ومن هنا نجد أن العلـامء قـد اختلفـت أقـواهلم يف التفريـق بـني العلـم واملعرفـة ، وذلـك عـىل 

 : قولني

  .ومها مرتادفان ، إن العلم واملعرفة بمعنى واحد : ل األو قولال

 : وقد اختلف أصحابه يف التفريق بينهام عىل مذهبنيمذهب التفريق بينهام ، : الثاين  القول

 : ، واختلفوا عىل قولنيواخلصوص ، العموم  التفريق من جهة : املذهب األول

الً عـام سـواه ، والعلـم أن املعرفة أخص من العلم ألهنا علم ب: األول  القول ّ عني اليشء مفص

ُّ ، يكــون جممــالً  ٍ  ومفصــالً ، فكــل ــة ٌ  معرف ــم ُّ  عل ــيس كــل ً  علــمٍ  ، ول ــة ــو هــالل  معرف ، قــال أب

وذلك أن لفظ املعرفة يفيد متييز املعلوم مـن غـريه ، ولفـظ العلـم ال  ((:رمحه اهللا  )١(العسكري

إن : الشـاهد قـول أهـل اللغـة يفيد ذلك إال برضب آخر من التخصـيص يف ذكـر املعلـوم ، و

، .... العلم يتعدى إىل مفعولني ليس لك االقتصار عىل أحدمها إال أن يكون بمعنـى املعرفـة 

ً ، وذكرته باسمه الذي يعرفه بـه املخاطـب مل يفـد ، فـإذا : فإذا قلت : وهلذا مثال  علمت زيدا

ً ( قلت  ً عـىل ) قائام صـفة جـاز أن ال تعلمـه أفدت ؛ ألنك دللت بذلك عىل أنك علمت زيدا

ً أفدت ؛ ألنه بمنزلة قولك : عليها ، مع علمك به يف اجلملة ، وإذا قلت  علمته ( عرفت زيدا

ً عن غريه  ً عن غريه ؛ ملا يف لفظ املعرفة من الداللـة عـىل : فاستغني عن قولك ) متميزا متميزا

))ذلك
 .اهـ)٢(

 

 
                                                   

سن بن عبداهللا بن سهل بن مهران العسكري األديب اللغـوي ، ولـد يف عسـكر مكـرم بلـدة مشـهورة هو أبو هالل احل _ )١(

ً مـن الطمـع والـدناءة  من نواحي خوزستان ومل تذكر املصادر تاريخ والدته ، عاش يف العرص العبايس ، وكـان يتبـزز احـرتازا

انظـر . هــ  ٣٩٥ال ورشح احلامسة ، كانت وفاته تقريبا سـنة الفروق يف اللغة ، مجهرة األمث: والتبذل ، له مؤلفات كثرية منها 

/  ١، وفيات األعيان البـن خلكـان  ١٨٩/  ٤، إنباه الرواة للقفطي  ٢٢٩/  ١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ترمجته يف 

١٥٥  . 

 .  ١١٨الفروق للعسكري  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٤ 

 
 :وتوضيح ذلك واخلصوص الوجهي بينهام ، ، العموم : الثاين  القول

ُّ من العلم ألنـه يشـمل ، أن املعرفة من حيث إهنا علم مستحدث  أو انكشاف بعد لبس أخص

وهـو علـم العبـاد ، ومـن حيـث ، غري املستحدث ، وهو علم اهللا تعاىل ، ويشمل املسـتحدث 

ُّ من العلم ؛ وظن ، يقني  -أي املعرفة  –إهنا  ً ؛ فهي أعم  . )١(باليقيني  الختصاصه حقيقة

ّ أن املعرفة تُ فريق من جهة التقابل ، والتباين ، وهو الت : ملذهب الثاينا صـور د التَّ طلق عىل جمـر

 ُ ّ طلقت املعرفة عـىل التّ الذي ال حكم معه ، فهي بذلك تقابل العلم ، وإذا أ د عـن صـور املجـر

ً للعلم  َّ  )٢(ومقابلة له ، التصديق كانت قسيام بـني  أي وضـع لنسـبة –ق بالنسب ، فالعلم يتعل

: وهلذا تعدى إىل مفعولني بخـالف املعرفـة فإهنـا وضـعت للمفـردات ، تقـول  –يشء وآخر 

ً ، وزيد مفرد ، واملفردات ال نسبة فيها   . )٣(عرفت زيدا

والعلـم يتعلـق ، صـور وهـي التَّ ، املعرفـة تتعلـق بالـذوات  ((: قال اإلمـام السـبكي رمحـه اهللا 

 .اهـ  )٤( )) وهو التصديق، سب بالنِّ

ً : تتعلق بذات اليشء ، والعلم يتعلق بأحواله ، فتقول  فاملعرفة عرفت أباك ، وعلمتـه صـاحلا

 ً فاعلم أنه ال إلـه إال  ﴿: دون املعرفة كقوله تعاىل ، ولذلك جاء األمر يف القرآن بالعلم  ؛عاملا

، واله حضور أح: ، فاملعرفة حضور صورة اليشء ، ومثاله العلمي يف النفس ، والعلم  ﴾اهللا 

 .)٥(صديق صور ، والعلم يشبه التَّ وصفاته ، ونسبتها إليه ، فاملعرفة تشبه التَّ 

 

 

 
                                                   

 . ٦٥/  ١نجار ، رشح الكوكب املنري البن ال ٢٤٢/  ١التحبري للمرداوي  _ )١(

 . ٦٥/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٢(

 . ٨/  ١، هناية السول لإلسنوي  ٢٨٣/  ١رفع احلاجب للسبكي  _ )٣(

 . ٨٠/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٤(

ً أخـرى انظـر ، و ٢٥٩/  ٤مدارج السالكني البن القيم   _ )٥( /  ٤مـدارج السـالكني البـن القـيم : ذكر بعض العلامء فروقا

 .  ٣٠٨، التعريفات للجرجاين  ٧٢، الفروق أليب هالل العسكري  ٢٤٣/  ١التحبري للمرداوي ،  ٢٥٩



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٥ 

 

 املبحث السابع

َم  ل َ  الفرق بني اللقب والع

 

قال : اللقب يف اللغة  ُ َ ، ي ب َ ق َ َّ لَ : مصدر ل َ ق َ و ب ـي ِّ ُ لق َ لَ  ب ً ق ـإذا نَ ؛ بـا َ َ ب ٌ ،  هز منـه و ، واجلمـع ألقـاب

ِّ : يقول ؛  )١( ﴾ Ö  Õ  Ô     ﴿ :قوله تعاىل  ،  أسـامئه إليـه ال تـدعوا الرجـل إال بأحـب

ُ و ً عل اللَ قد جي ُ ق ْ من غري نَ  امً لَ عَ  ب ٍ ب  .)٢( ز

ى  فإن ((: وأما يف اصطالح النحاة  ّ م َ ُس ِ امل عة ْ رف ِ َ ب عر ْ َش ا أ َ ّ م ل ُ ه ، اللقب ك ِ ت َ ع ِ ْ ض   . )٣( ))أو

َم يف اللغة  ل َ ُ اللفْ  (( :والع َّ  ظ ِ الد ْ ال عىل و ُ ح َّ دة م  . )٤( )) نةعي

َم،  يعترب الفرق بني اللقب ل َ ر اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا  )٥( من الفروق اللغوية والع ّ ، وقـد قـر

ً يكرهـه املخاطـ: الفرق بينهام بكون اللقب  ـم فإنـه يكـون كـذلك ،  ب بـه ؛علام َ ل َ بخـالف الع

ـ، ويكون بام يستحسنه املخاطـب بـه  ُّ أن :  بيـنهام الفـرق (( :ه ، ويف ذلـك يقـول رمحـه اهللا وحيب

ٌ لَ اللقب عَ  َ : يكره من وضع عليه أن خياطب بـه لقـبح فيـه، كقـوهلم م ـأ ُ نْ ِ النَّ ف  ائـدُ ، وعَ  )٦( اقـة

                                                   
 . ١١سورة احلجرات آية  _ )١(

 . )ل ق ب ( مادة  ٤٥٣، املصباح املنري للفيومي )ل ق ب ( مادة  ٧٤٣/  ١لسان العرب البن منظور  _ )٢(

،  ١٦٣/  ١اإلمحرار البن بونـا  ، ١١٤/  ١بن عقيل ال ألفية ابن مالك حرش ، ١١٦/ ١أوضح املسالك البن هشام  _ )٣(

 .    ٦٢٤ /١ للمناوي التعاريف،  ٢٧٣التعريفات للجرجاين 

، رشح  ٢٤٦/  ١رشح الكافيـة الشـافية البـن مالــك : ، وانظـر تعريفـات العلــم يف  ٤٦٠/  ٢رشح خمترصـ الروضـة  _ )٤(

،  التحبــري للمــرداوي  ٢٧٦/  ١، مجــع اجلوامــع البــن الســبكي مــع رشح املحــيل  ١١٣/  ١ألفيــة ابــن مالــك البــن عقيــل 

 . ١٤٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار ١/٣٤٣

/  ١، التعـاريف للمنـاوي  ١١٣/  ١، رشح ألفية ابن مالك البن عقيل  ٢٤٦/  ١رشح الكافية الشافية البن مالك   _ )٥(

، لسـان العـرب البـن )ل ق ب ( مـادة  ١٣٥، القـاموس املحـيط للفريوزابـادي  ٢٧٣، ٢٣٤، التعريفـات للجرجـاين  ٦٢٤

 . )ل ق ب ( مادة  ٧٤٣/  ١منظور 

ه ، و: أنف الناقة  _ )٦( َّ ُشعر بضعة أي حتقري مسام أبو بطن من سعد بن زيـد منـاة ،  "أنف الناقة  "جاء هنا مثاالً للقب الذي ي

مها بـني نسـائه فبعثتـه ، وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه نحر نا َّ يبـق إال رأس الناقـة فقـال لـه مـه إىل أبيـه ، ومل أقة ، وقس



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٦ 

 
ــالكَ  ْ ِ ل ــ)١( ب ُ ــذا س ــاب، وهل ــن األلق ــا م ِّ ، ونحومه ُ م ــب ــابزاً  ي التخاط ــه تن ــزاً ،  ب ــال  )٢( ونب ، ق

ُ اللّ ( : اجلوهري َ  قب  .)٤( ) اللقب:  النبز (:  ، وقال يف نبز )٣( ) ازواحد األلقاب، وهي األنب

ُ ولفظ النَّ: قلت ٌ بز م عـن معمـر عـن قتـادة يف قولـه سـبحانه  قاز، وروى عبد الر بكراهة شعر

 ، )٦( ) يا فاسق، يا منـافق: ال تقل ألخيك املسلم ( : قال )٥( ﴾ Ö  Õ  Ô      ﴿: وتعاىل

ُّ  (:  ، قـال وروى عن معمر عن احلسـن ُّ ،  كـان اليهـودي ُ  والنرصـاين ـي ْ ُ لس يـا : ، فيقولـون لـهم

 ُّ ُّ ،  هيودي فهذا يدل عىل مـا قلتـه مـن أن اللقـب علـم : قلت . )٧( ) هوا عن ذلك، فنُيا نرصاين

قد يكون مما يكره التخاطـب بـه : يكرهه املخاطب به، بخالف العلم، فإنه أعم من ذلك، أي

 . اهـ )٨( )) وهو اللقب، وقد ال يكون العلم لقبا كزيد وعمرو

                                                                                                                                                  
فأدخل يده يف أنف الناقة ، وجعل جيره فلقب به ، وكـان أبنـاؤه يغضـبون مـن هـذا اللقـب ، فلـام مـدحهم  "شأنك به  ": أبوه

 :احلطيئة بقوله 

 ُ ُ غريهم ُ واألذناب ُ األنف ٌ هم ِ ا... قوم ي بأنف ّ باومن يسو نَ َ  لنَّاقة الذ

هم  ِ ً جلار ٌ إذا عقدوا عقدا با... قوم َ ر َ وا العناج وشدوا فوقه الك ُّ د َ  ش

ً ، انظر   .  ١٧٣/  ٢، األغاين أليب الفرج األصفهاين  ٣٠/  ١زهر اآلداب وثمر األلباب للحرصي : صار اللقب مدحا

ّ  بكـر أبـا يكنى ، ريالزب بن اهللا عبد بن ثابت بن مصعب بن اهللا عبدعائد الكلب لقب ل _ )١(  اسـتعمله ، فصـيح شـاعر مـدين

ب ب.  جليالً  ماالً  منه وأفاد املدينة عىل الرشيد ّ ُق  : لقوله ذلكل

ُ  كلبكم ويمرض منكم...  عائدٌ  يعدين فلم مرضت مايل  فأعود

ّ  مريض من وأشدّ  ُ  عيل ُ ...  ودكمصد ّ  كلبكم وصدود ُ  عيل  شديد

ــدالرب : انظــر (  ــن عب ــالس الب ــة املج ــربد  ٥٤/  ١هبج ــل للم ــدي  ١٠٣/  ٢، الكام ــروس للزبي ــاج الع ــادة                  ٤٥٤/  ٨، ت م

 .)ذ ن ب( 

 .  ١١سورة احلجرات آية  }وال تنابزوا باأللقاب  {: الضمري عائد إىل اللقب و يشري رمحه اهللا  إىل قوله تعاىل  _ )٢(

 .)ل ق ب ( مادة  ١٩٥/  ١الصحاح للجوهري  _ )٣(

 .)ن ب ز ( مادة  ٧٦٠/  ٢لجوهري الصحاح ل _ )٤(

 . ١١سورة احلجرات آية  _ )٥(

 .  ٣٠١/  ٢٢، ورواه ابن جرير يف تفسريه  ٢٢١/  ٣ هتفسري مل أجد األثر يف مصنف عبدالرزاق ، وهو موجود يف _ )٦(

 .املصدر السابق  _ )٧(

 . ١١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٧ 

 
َّ ويتبني من هذ َ ، قب ا أن بني الل ً م عُ لَ والع َّ ، موما ً ، فالل ُ وخصوصا ُّ  قـب َ  أخـص ـمـن الع َ م مـن ل

 َّ ُطلق عىل النَّجهة كون الل ب به عىل ما اختاره رمحه اهللا ، بز املشتمل عىل ما يكرهه املخاطَ قب ي

ـ َ َم فإنه يكون بـام يشـتمل عـىل مـا يكرهـه املخاط ل َ ب بـه ، ومـا ال يكرهـه ممـا حيبـه بخالف الع

ٍ وي ُطلق عىل ما ليس فيه يشء من ذلك كزيد ٍ ،  ستحسنه ، وقد ي  . وعمرو

 َ  : )١(م إىل ثالثة أقسام لَ وعند النظر يف كالم أهل اللغة نجد أهنم قسموا الع

ٍ : القسم األول   .وعمرو ، وال لقب ، كزيد ،  اإلسم ، وهو ما ليس بكنية

َّ نْالكُ : القسم الثاين  ٌ ية ، وهو ما كان أو ٌ أو ، له أب  .وأم اخلري ، ، كأيب عبداهللا  أم

َّ : القسم الثالث  ِ كزين العابدين ، وأنْ  أو ذمٍ ، قب ، وهو ما أشعر بمدح الل  .اقة النَّ ف

َ أفنجد  ِ  ن املصنف رمحه اهللا قد جعل اللقب َ ق ً من أقسام الع م كام ذهب إليه علـامء اللغـة ، لَ سام

 َ ُ لَ وهبذا يكون الع ُّ  م َّ  أعم َ من الل ِ ق َ من هذه اجل ب ـم منه مـا هـو لَ لَ هة ألن الع َ ٌ ق لـيس ومنـه مـا ،  ب

ّ  بلقب ، وهو اإلسم ، والكنية َ  ، إال أن اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا خـص ُ  اللقـب ً بكونـه م شـعرا

 ِّ َّ ؛  بالذم ً ملا ذهب إليه بعض علامء اللغة ، ومل يقطع بكون الل ً بالذم ، بل فقط خالفا قب خاصا

ٌ ولفظ النَّ ((: قال  َّ بعد نقله لكـالم اجلـوهري بـأن النَّ ))ة بكراه بز مشعر ُ بـز هـو الل َّ  قـب  ، ولعـل

 ِ والذم ، فراعى يف هذا أن النبـز ، عموم إطالق اللقب يف املدح  يرونأئمة اللغة  أنه عدم قطع

 ُ ً ما ي َّ غالبا ُ التَّ  ((: رمحـه اهللا بقولـه  )٢(  عنـه اإلمـام ابـن األثـريطلـق يف الـذم ، وهـو مـا عـرب  نـابز

ِ داعي بالتَّ  َّ ،  األلقاب َ ، قب والنبز بالتحرك الل ُ وكأنه ي  . اهـ )٣( )) ماً فيام كان ذَ  كثر

ً يف ذلك نقل كالم أهـل اللغـة مـع رضب املثـال  وقد اعتنى رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام مراعيا

عائـد الكلـب ، ومل يقترصـ رمحـه اهللا عـىل وأنـف الناقـة ، : من املشهور عنـد العـرب كقـوهلم 
                                                   

 . ١٠٨/  ١، دليل السالك للفوزان  ١٦٣/  ١، اإلمحرار البن بونا  ١١٤/  ١لفية ابن مالك البن عقيل رشح أ _ )١(

 اجلـزري الشـيباين ابـن األثـري الكـريم عبـد بـن حممـد بـن حممد بن املباركهو اإلمام القايض جمد الدين أبو السعادات  _ )٢(

 جـامع: ، لـه مؤلفـات منهـا  وإحسان بر ذا ، هبياً  ، ً عاقال ، ورعاً  كان ،هـ  ٥٤٤املحدث اللغوي األصويل ، ولد سنة  املوصيل

وفيــات ،  ٢٥٧/  ٣:  إنبـاه الــرواة للقفطـي: انظـر ترمجتــه يف  .هـــ ٦٠٦، وغريهـا ، تــويف سـنة  احلــديث وغريـب،  االصـول

 . ٢٧٢/  ٥، األعالم للزركيل  ٤٨٨/  ٢١، سري أعالم النبالء للذهبي  ١٤١/  ٤: األعيان البن خلكان

 . ٨/  ٥احلديث البن األثري  النهاية يف غريب _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٨ 

 
، للغوي من موضع واحد حيـث كـان باإلمكـان أن يقترصـ عـىل الشـاهد األول اإلستشهاد ا

 َّ َّ دون أن يتكل  .د ما ذكره من احتاد معنامها ف بذكر الثاين ، ولكنه بإيراده للثاين أك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٨٩ 

 

  املبحث الثامن

 اإلسناد بني و مالةاإلو اإلضافة الفرق بني

 

، وقـد  )١( اإلسناد مـن الفـروق التـي تتعلـق باللغـةبني و،  اإلمالةو اإلضافة يعترب الفرق بني

، اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بتعريف كل مـنهام ، وبيـان الفـرق بـالعموم 

        :  ، قـال اجلـوهري اإلمالـة:  يف اللغـة اإلضـافةوأمـا  ((: فقـال رمحـه اهللا ، واخلصوص بيـنهام 

ُ : قلـت )٢()  أملتـه: أيأضفت اليشء إىل اليشـء، (  ِّ  وبعـض َ املحق : يقـول )٣( مـن النحـاة قـني

 ُ ُ  اإلضــافة أســندته، وحيتجــون بقــول امــرئ : ، ومنــه أضــفت ظهــري إىل احلــائط، أياإلســناد

 :  )٤( القيس

ّ فَ  َ لام َ  د َ لْ خ ُ نا ظُ فْ ناه أض ِّ إىل كُ     ورناه َ  ل ٍّ ح ِ قَ  )٥( اري ٍ ش ُ  )٦( يب َ م ِ طّ ش  )٧( ب

ُّ يعني أسندنا، وهذا أيضا ف ُّ يه معنى اإلمالة، غري أن اإلسناد أخص ٍ  ، فكل ٌ  مسـند ، ولـيس ممـال

 ٍ ٌ  مسنداً  كل ممال  . اهـ )٨( )) مشاهدٌ  عىل ما هو ظاهر

ّ رمحه اهللا أن اإلضافة يف لغة العرب معناها اإل واستشـهد بكـالم اجلـوهري مـن ، مالة فقد بني

ّ ، أئمة اللغـة  َ بـه ثـم تعق ُ  بـأن بعـض ِّ حم ضـافة هـي االسـناد ، وذكـر إن اإل :حـاة يقـول قـي النُّق

ـ لفـظ  ىءحجتهم من شواهد الشعر يف لسان العرب بقول امـر ّ القـيس املـذكور ، حيـث فرس
                                                   

 .)ض ف ف ( مادة  ٦٢/  ٢٤تاج العروس للزبيدي ،  ) ض ي ف ( مادة  ٢١١ / ٩لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٢٨١/  ١، أساس البالغة للزخمرشي  )ض ي ف ( مادة  ١١٥٠/  ٣الصحاح للجوهري  _ )٢(

ــاء العكــ _ )٣( ــاء واالعــراب أليب البق ــاب يف علــل البن ــن منظــور  ٣٨٧/  ١ربي اللب ــان العــرب الب ــادة                 ٢١١/  ٩، لس م

  . )ض ي ف ( 

 . ١٥/  ١ديوان امرئ القيس  _ )٤(

)٥( _  ُّ َّن هبا الرحال : احلاري  ).ح ي ر ( مادة  ١٢٤/  ١١تاج العروس للزبيدي . أنامط نطوع تُعمل باحلرية تُزي

ق من األضداد يطلق عىل اجلدي: القشيب  _ )٦( ِ  ).ق ش ب ( مادة   ٣١٢/  ٤تاج العروس للزبيدي . د واخلل

 .) ش ط ب ( مادة  ٤٩٦/  ١لسان العرب البن منظور . اليشء فيه طرائق خمتلفة االرتفاع واالنحدار : املشطب  _ )٧(

 . ١١٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٠ 

 
ُّ ثـم خلـص إىل أن اإل، ه معنـى اإلمالـة سناد وتعقبه بأن فيـاإلضافة فيه باإل مـن  سـناد أخـص

  .واستند إىل دليل املشاهدة ، مالة اإل

، ول أئمـة اللغـة يكـون الفـرق بـني اإلمالـة مالة كام يقـهي اإلإن االضافة وعليه فإنه إذا قلنا 

 ُّ   . ألهنام بمعنى واحد؛ ضافة مالة شامالً لإلمن اإل واإلسناد من جهة أنه أخص

 ُ ِّ ويالحظ أن املصنف ي َّ ي قول أئمة اللغة بأن اإلضافة بمعنى اإلقو ب قـول مالة ، ولذلك تعق

ســناد بـأن قـول امــرئ إلضـافة بمعنـى اإلأن اوحجـتهم عــىل ، بعـض املحققـني مــن النحـاة 

ٍ مالـة ، أضـفنا ظهورنـا ال ينفـي معنـى اإل: القيس ال يصـلح دلـيالً عـىل أن اإلضـافة  وحينئـذ

 .سناد كام يقولون خاصة بمعنى اإل

ً إىل قول ا أيضاً  ويالحظ ملعتمـدين مـن أن املصنف رمحه اهللا اعتنى ببيان املعنى اللغوي مستندا

 .ام اجلوهري رمحه اهللا مأئمة اللغة ، وهو اإل

 ّ ّ حجتهم ثم تعقبها بام ظهر لكام أنه اعتنى ببيان القول املخالف للمحق ه قني من النحاة ، وبني

سـناد مـن جهـة بمصـطلح واإل، ضافة من جهة واإل، ثم خلص إىل إثبات الفرق بني اإلمالة 

 ِّ ً يف ذلك إىل دليل احلس  .دة واملشاه،  علمي ، وهو العموم واخلصوص مستندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩١ 

 

  املبحث التاسع

 الفرق بني التعريف واحلد 

 

ـ: التعريف يف اللغـة  َ َ مصـدر ع َ ر ـ ف َّ َ اليش َ  ء ْ ي ِ ع ـر ُ ِ ه ، والتَّ ف ُ عر ـ:  يـف ْ ُ اإلع ُ ، وإنْ  الم ـ شـاد ّ : الة الض

ْ تَ  ِ ع ــ: هـا ، ويقـال يفُ ر َ ّ ع َ ر ـ ف ُ ٌ ف ـ الن َّ َ كَ ذَ : أي ، الة الض ـوطَ ، هــا ر َ ـل َ ْ ب م َ  ن ْ ي ِ ع ـفُ ر َ َ هــا ، وج ــاء ر َ ٌ ج  ل

 َ ْ ي ِ ع َ َ : ها ، أي فُ رت ِ ي ِ فُ ص ِ ها ب ٍ ص َ  فة ْ ي ُ لَ ع َ أنَّ  م ِ ه ص ُ اح  .)١(ها ب

 ً ـه  ((: واصطالحا ِ نس ِ ِ ج كر ِ ـذ ِ ـه ، ب ِ ُ ب تبه ْ ش َ َّ ي ه عام ُ ّز مي ُ ً بام ي روفا ْ ع َ ِ م ء َّ ُ اليش ييز َ ه ، ، التعريف مت ِ َصـل وف

 ِ لفظ ِ ِ ب ريب َ ِ الغ فظ َ ِ ل ح َ ه ، أو رش ِ ري َ ُ يف غ ه التي ال تُوجد ِ وازم َ ٍ من ل م ِ ٍ مألوف  أو الز  .)٢( ))مشهور
)٢(. 

 ُّ ُ : يف اللغة  واحلد ُ  املنع ِّ ، ومنه س َ م َّ  ي َّ البـو ً اب حـد ُ ؛ ادا مـن يـدخل الـدار ، واحلـدود  ألنـه يمنـع

 ُ ُ ح ً ألهنا متنع َ  دودا ُّ ود إىل املعصية ، ومن الع ُ  احلد ُّ ، بـني الشـيئني  احلـاجز ـ وحـد َّ ُ اليش ،  نتهـاهء م

 ُّ َّ  وحد َّ وح،  اً حدّ ، ه ء من غريه حيدّ اليش َّ  إذا:  دهد  .)٣( زهمي

 ً ُ : واصطالحا ِّ  هو اللفظ ٍ املفرس ُ   ملعناه عىل وجه ُ ،  جيمع  . )٤( ويمنع

ِّ ، عريـف يعتـرب الفـرق بـني التَّ  ٌ ،  طقمـن الفـروق املتعلقـة بـاملنْ واحلـد بعلـم أصـول  ولـه صـلة

هو :  ة التعريفحقيق ((: ، وقد اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  )٥(الفقه

                                                   
 .)ع ر ف ( مادة  ١٣٣/  ٢٤وس للزبيدي ، تاج العر) ع ر ف ( مادة  ٢٣٦/  ٩لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ١٢٥، التعريفات للجرجاين  ١١٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

ــرازي  _ )٣( ــحاح لل ــار الص ــور  )ح د د ( مــادة  ٧٧خمت ــن منظ ــرب الب ــان الع ــادة  ١٤٠/  ٣، لس ــات ) ح د د ( م ، التعريف

 . ١٤٦للجرجاين 

، التعريفـات  ٢١/  ١، املستصـفى للغـزايل  ٢٣، احلـدود للبـاجي  ٧٤/  ١، العدة أليب يعـىل  ٧٨احلدود البن فورك  _ )٤(

 . ٨٩/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٧٣للجرجاين 

، احلدود للبـاجي  ٥٤، إيضاح املبهم للدمنهوري  ٨٤ عىل رشح السلم ، حاشية الصبان ٨٢رشح السلم لألخرضي  _ )٥(

، التحبـري  ٩٤/  ١كيشـ ، البحـر املحـيط للزر ٢٠٧/  ١ابـن احلاجـب  ، خمترصـ ١٢/  ١، املستصـفى للغـزايل  ٢٣للباجي 

 . ١٥٢/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ١٢٥، التعريفات للجرجاين  ٢٧٠/ ١للمرداوي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٢ 

 
 ِّ ِ هو فعل املعر ُ  ف َّ ، ثم أ ُ ، ألنَّ ف به جمازاً طلق يف االصطالح عىل اللفظ املعر ِ  ه أثر كـام أن  الالفظ

 ِّ ُّ : ف، والتعريـف التعريف أثر املعـر ِّ  أعـم َ مـن احلـد ِ  ، ألن التعريـف ، أو  )١( الزم حيصـل بـذكر

ٍ  )٢( خاصة ـ ، أو لفـظ ّ ُّ ،  )٤( واالنعكـاس،  )٣( رادحيصـل معـه االط ُ  واحلـد ِ  ال حيصـل  إال بـذكر

 ِ ِ ،  اجلنس ِّ  والفصل ُّ  املحدود )٥( ن جلميع ذاتياتاملتضم ٍ  ، فكل ٌ  حد ُّ تعريف ٍ  ، وليس كل  تعريـف

 ٍ َّ  تعريف َّ  ؛ اً حد   . اهـ )٦( )) ن مجيع الذاتياتألنه قد ال يتضم

ِّ  واحلد، من التعريف  كالن فنجد أ ـمتعل َّ ـ، ء ق ببيـان ماهيـة اليش ِ ، ه وحقيقتـه ، إمـا كـل أجزائ

 ِ ِ  وذاتياته ، أو بعض وقد أظهر املصنف رمحه ونحو ذلك ، ، يشء من لوازمه  أوصافه ، أو ذكر

ُّ أإذ ؛ ببيان النسبة بينهام اهللا حقيقة الفرق بينهام  بـذكر  ألنـه حيصـل ؛من احلـد  ن التعريف أعم

والشــجر عنــد طلــوع ، والنبــات ، وقــوع الظــل لشــخص الفــرس : ومثالــه أن نقــول ، الزم 

ه ، ولـيس هـذا بـذايت لـه الشم َ ر أن يفارق وجـود ّ بمعنـى أن ؛ س ، فإن هذا أمر الزم ال يتصو

والشجر غري موقوفة عىل فهم وقوع الظل ، إذ الغافل عـن وقـوع الظـل ، فهم حقيقة النبات 

 . )٧(يفهم الفرس والنبات بل يفهم اجلسم الذي هو أعم منه ، وإن مل خيطر بباله ذلك 

                                                   
 ) .  ٤٠/  ١زايل املستصفى للغ. ( ما ال يفارق الذات البتة ، ولكن فهم احلقيقة واملاهية غري موقوف عليه : الالزم  _ )١(

ــاحك بالنســبة لإلنســان : اخلاصــة  _ )٢( َّ ُّ هبــا ، دون غريهــا كالض ــة املخــتص آداب البحــث ( هــي الكــيل اخلــارج عــن املاهي

.  "أي يشء هـو يف ذاتـه  "املقول عىل كثريين متفقـني باحلقيقـة يف جـواب : ، وعرفه األخرضي بأنه  ٤٩واملناظرة للشنقيطي 

 . ٦٥رشح السلم 

ف : الطراد ا _ )٣( َّ ً من دخول غري املعر ف مانعا ِّ  ) . ٥٩/  ١آداب البحث واملناظرة للشنقيطي . ( أن يكون املعر

ً جلميع أفراده : االنعكاس  _ )٤( ف جامعا ِّ  ) . ٥٩/  ١آداب البحث واملناظرة للشنقيطي . ( أن يكون املعر

اتيات مجع ذايت ، والذايت  _ )٥( َّ ٍ يدخل يف حق: الذ ُّ وصف يقة اليشء دخوال ال يتصور فهم معنـاه بـدون فهمـه كاجلسـمية كل

 .  ٧٣/  ١، روضة الناظر البن قدامة  ١٣/  ١املستصفى للغزايل . للفرس ، واللونية للسواد 

 . ١١٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٦(

 .١١/  ١املستصفى للغزايل  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٣ 

 
َّ وحيصل التعريف كذلك  ـ: مثاله أن يقال يف تعريف اإلنسان هو ؛ وة بذكر اخلاص َّ ، احك الض

ــ: أو هــو  َّ ِّ الكاتــب ، فهاتــان خاص ــراد  تان مــن خــواص اإلنســان يتميــز هبــا عــن غــريه مــن أف

 . )١(احليوان

 ِّ ، وهـو  )٢( والفصل، بذكر اجلنس ؛  ال بد فيه من ذكر مجيع ذاتيات املحدودإنه ف بخالف احلد

ِّ ما عُ  ِّ  عنه رب ً  ((: احلقيقي التام ، وهو األصل ، كام قال ابن النجار  باحلد ً تاما وإنام يكون حقيقيا

 ِّ َّ إن أنبأ عن ذاتيات املحدود الكلي  .اهـ  )٣( ))بة ة املرك

قال يف تعريف اإلنسان هو : ومثال احلد التام  ُ  . )٤(احليوان الناطق : أن ي

أن : ووجه ذلك واخلصوص ، ، من جهة العموم  أن اإلمام الطويف رمحه اهللا فرق بينهام فظهر

ْ ال بد فيـه مـن تـوفر اجلـنس  ُّ من التعريف إذ َّ أخص ً ، احلد بخـالف التعريـف ؛ والفصـل معـا

َّ وجود فيحصل ب ٍ  ((:، وهـذا معنـى قولـه  واخلاصـة، وهـو الـالزم ، من ذلك  أقل إن كـل حـد

 ً ٍ حدا  . اهـ ))تعريف ، وليس كل تعريف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٩آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  _ )١(

 . ١١/  ١فى للغزايل املستص _ )٢(

  . ٩٣/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٣(

  . ٥٧آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  ، ٩٣/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٤ 

 
 

 

 

 

  ث العارشاملبح

 الفرق بني الرتكيب والتأليف 

 

ُ التَّ  ُ  قوهلم مأخوذ من :لغة  أليف ْت ف َّ ل َ ـيفاً  القوم بـني أ ِ ل ْ ذا تأ ِ َ  إ ْت َع َ ٍ  بعد بـينهم مج ق ُّ ر َ ُ  و ؛ تَف ـت ْ ف َّ ل َ  أ

ـيفاً  اليشء ِ ل ْ أ ذا تَ ِ ْت إ ُ  ومنه ببعض؛ بعضه وصل ـيف ِ ل ْ  . )١( الكتب تأ

 .  اهـ )٢( )) مجع األشياء املتناسبة ليف هوالتأ (( : رمحه اهللا الكفوي اإلمام قال

 َّ ، وقد اعتنـى املصـنف  )٣( والتأليف من الفروق التي تتعلق باللغة، كيب يعترب الفرق بني الرت

 َّ ٍّ رمحه اهللا بالتفريق بينهام من الناحية اللغوية ، حيث بني ثم بنى عـىل ، منهام يف اللغة   معنى كل

َّ ألن املعنى اال اللغويذلك الفرق  ره ، ويف ذلك صطالحي مشتمل عىل املعنى اللغوي كام قر

ُّ : الرتكيب يف اللغة ((: يقول رمحه اهللا  ٍ  هو ضم ، ومنـه  أو غري جنسـه، إىل غريه من جنسه  يشء

 ُ ِّ الفَ  تركيب ِ ، والنَّ يف اخلاتم ص َّ  صل ،  ، ألن الراكب ينضم إليها ، ومنه ركوب الدابة هميف الس

االصطالح، مشتمل عىل املعنى اللغوي، غري أن الرتاكيـب فـيام يظهـر  وهو يف،  )٤( ويالبسها

 ُّ َ  أخص ـمن التأليف، ألنه مـأخوذ مـن أ ِ َ ل ٌ  ف َ فالنـاً  فـالن ـ، وأ ِ َ ل ُ  ف ـ الطـائر ْ َ وك ـر ُ ِ ه ه يألف ، إذا لفـاَ إ

ِ ، الزمه ْ ومل يؤث ّ ، مفارقته، وذلك ال يستلزم االنضامم  ر د املقاربـة، واملالبسة، بل حيصل بمجـر

                                                   
 . )ر ك ب ( مادة  ١٠/  ٩، لسان العرب البن منظور )ر ك ب ( مادة  ٢١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ٢٨٨وي الكليات للكف _ )٢(

 . ٢٨٨، الكليات للكفوي  ٥٦٥الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  _ )٣(

 . )ر ك ب ( مادة  ٤٣٢/  ١لسان العرب البن منظور  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٥ 

 
ٌ بخــالف الرت ُّ  كيــب، فإنــه تفعيـــل ـــ، كــوب مــن الر ّ ، واملالبســة فيــه الزمـــة، واهللا  ةواملامس

))أعلم
 .اهـ)١(

ق بـني الرتكيـب  ّ واملالزمــة ، والتـأليف مــن حيـث املالبسـة ، فنجـد أن املصـنف رمحـه اهللا فــر

ّـل لـه ، واللزوم ، لليشء ، فالتأليف فيه معنى املقاربة  وال تسـتلزم تلـك املقاربـة املالبسـة ومث

ً لكن ال يعني ذلك أ، لطائر يف وكره فهو يرتدد عليه با ٌ ويقاربه كثريا ب َّ ٌ ، ن الطائر مرك وممـاس

 ً ه مالبسة ِ ر ْ ً  لوك  . الزمة

 ٌ ٌ  بخالف الرتكيب فهو يشء مماس ـب فيـه  ءالزم لليش مالبس ّ ـ، الـذي ترك ّ ل لـه رمحـه اهللا ومث

 ّ ّ ، يف اخلاتم  بالفص ٌ  فهذا الفص ٌ  ثابـت الـذي ال يـالزم ، ويقترصـ ائر ال كالطـ، يف خامتـه  الزم

ّ للخاتم  د عىل وكره دون أن يالزمه مالزمة الفص ّ  .عىل الرتد

 ّ ٍ ، أن بني الرتكيب  كام نجده رمحه اهللا بني ٍ  والتأليف نوع تداخل مـنهام  ن كـالً إحيـث ؛  مشـرتك

َّ ، ظهـر يف أحـدمها أإال أنـه ؛ فيه معنـى الـتالزم  بـأن  عنـه املصـنف وأقـوى ، وذلـك كـام عـرب

ُّ ال ــص ــب أخ ــث إ رتكي ــأليف حي ــن الت ــة م ــه املقارب ــأليف يدخل ــى الت ــة ، ، ن معن دون املالبس

 .واملالبسة فيه الزمة ، والرتكيب فيه املقاربة 

ق بيـنهام  ّ التـأليف  مـن وجـه آخـر جعـل فيـهإال أننا نجد أن االمام أبا هالل العسكري قد فـر

 َّ ُّ : التأليف ((:من الرتكيب فقال رمحه اهللا  أخص ً  شياءاال ضم  مـن اشـتقاقه إليه يرشدك مؤتلفة

ــأليفأي الرتتيــب ،  - ومهــا ال، أو،  الوضــع مرتبــة كانــت ســواء لفــةاأل ُّ  - والت  مــن أخــص

 َّ ً  شياءاأل ضم:  نهأل مطلقاً  كيبالرت َ  ال، أم،  كانت مؤتلفة  .اهـ)٢( )) ال أم،  كانت الوضع مرتبة

ٌ وعند النظر نجد أن كال التفريقني صحيح ، فبينهام عمـ ٌ ،  وم وجهـي ، فالرتكيـب  وخصـوص

 ُّ  .العام املوجود فيهام  واملالبسة،  من جهة معنى املقاربةمن التأليف  أخص

 ُّ ، فالتأليف ال بد فيـه  من الرتكيب من جهة معنى ضم األشياء املوجود فيهام والتأليف أخص

  .وخمتلفة ، مؤتلفة  ، بخالف الرتكيب فتكون األشياء من ائتالف األشياء فيه
                                                   

 . ١١٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٢٨٨، الكليات للكفوي  ٥٦٥ الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٦ 

 
 

 

 

 

  عرش ادياملبحث احل

 الفرق بني الفقه والفهم
 

هـو العلـم : ، وقيـل  وفالن ال يفقه وال ينقه،  الفهم وقد فقه الرجل بالكرس فقهاً : الفقه لغة 

 .)١(باليشء والفهم له 

 :واختلف علامء األصول يف تعريفه عىل أقوال ، ولعل أشهرها 

 .)٢(ة املكتسب من أدلتها التفصيلية العلم باألحكام الرشعية العملي: القول بأنه 

ـفَ فهـو مصـدر مـن : وأما الفهم يف اللغـة  ِ َ ه ـ م َّ َ اليش ً ،  فهـامً ، بالكرسـ  ء ، علمـه  : أي؛  وفهامـة

 ٌ ــفَ  وفـالن ِ ٌ ه ــ،  م َّ َ فْ أء فَ واسـتفهمه اليش َّ وفَ ، مـه ه ــفْ مــه تَ ه ِ ـفَ وتَ ،  يامً ه َّ ــه َ َ م الك ِ فَ  الم ــه َ بعــد  يئاً مـه ش

 ٍ  .)٣(يشء

فهو إدراك معنى الكالم جلودة الذهن مـن جهـة هتيئـه القتبـاس مـا يـرد  :ما يف االصطالح وأ

 . )٤(عليه من املطالب 

                                                   
 . ) ف ق هـ ( مادة   ٥٢٢ / ١٣ لسان العرب البن منظور،  )ف ق هـ ( مادة  ٢٦٦خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

ً يف  _ )٢( ، رشح العضد عىل ابـن احلاجـب  ٢٠/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٣٥احلدود للباجي : انظر تعريفات الفقه اصطالحا

 . ٤٨ل للشوكاين ، إرشاد الفحو ١٦١/  ١، التحبري للمرداوي  ٢١/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٢٥/  ١

 . )ف هـ م ( مادة  ٢٦٨خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

ر ، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـا ١٥٥/  ١ التحبـري للمـرداوي ٤١٤/  ١ أليب هالل العسكري الفروق يف اللغة _ )٤(

١/٤٠ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٧ 

 
ُّ ، يعترب الفرق بني الفقه  وقـد  ، )١( هالفقـ أصـولبالتي هلـا صـلة ،  غويةوالفهم من الفروق الل

ُّ  ((:اعتنى املصنف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  ، أن  فهـموال، عـىل تغـاير الفقـه  ومما يدل

ُّ  يتعلق هبام ، والعلم الفقه يتعلق باملعاين دون األعيان علمت معنى كالمـه، : أن يقال ، فيصح

فقهـت السـامء : وفهمته، وال يقال، فقهت معنى الكالم : واألرض، وتقول، وعلمت السامء 

 . واألرض

ُّ  -)٢( وحكى القرايف عن أيب إسحاق الشريازي أو يف غري ، غريه ، فلعله يف  معومل أجده يف الل

 َ َّ ( : -تهظنَّم : فهمت كالمك، وال تقول: ة، فلذلك تقولأن الفقه يف اللغة إدراك األشياء اخلفي

ُّ  ، )٣()  فهمـت السـامء واألرض ، فهـذا اخــتالفهام  مـن العلــم وهــذا يقتيضـ أن الفقــه أخـص

 . بحسب متعلقهام

 َ ِّ وأما بحسب ح َ ، فالعلم قد عُ  مهاد ُّ لم ح َّ د  .يأيت إن شاء اهللا تعاىل، وسه بام مر

وال حاجة : قلت أنا. )٤( هو إدراك معنى الكالم برسعة:  الواضح والفهم، قال ابن عقيل يف 

قـد فهمـه، : ومل يدرك معنـاه إال بعـد شـهر، أو أكثـر، قيـل لقيد الرسعة، ألن من سمع كالماً 

ٌ : ولـذلك يقـال الفهـم  ٌ ومـورد القسـ، أو رسيـع، فينقسـم إلـيهام ،  إمـا بطـيء بــني  مة مشـرتك

 ُّ  . اهـ )٥( )) عة قيد يف الفهم اجليداألقسام، نعم الرس

                                                   
، التعريفـات ) ف ق هـ ( ادة م ٥٢٢ / ١٣ لسان العرب البن منظور،  )ف ق هـ ( مادة  ٢٦٦خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .   ١٥٤/  ١، التحبري للمرداوي  ٢٨/  ١، اإلهباج للسبكي  ٧/  ١، الواضح البن عقيل  ٢٤٦للجرجاين 

هو اإلمام مجال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بـن يوسـف بـن عبـداهللا الفريوزابـادي الشـريازي ، الفقيـه الشـافعي  _)٢(

هـ ، انتقل إىل شرياز ، وأخذ عن علامئها ، ثم ارحتـل إىل بغـداد ،  ٣٩٣بفريوز آباد بفارس سنة  األصويل املؤرخ األديب ، ولد

ً ، قـوي العارضـة ، مفحـامً خلصـمه يف اجلـدل واملنـاظرة ، لـه  ً ، فصـيحا ً ، ورعـا ً زاهـدا والزم أبا الطيب الطـربي ، كـان شـيخا

هــ ودفـن بمقـربة  ٤٧٦واللمع يف أصول الفقه وغريها ، تويف سنة  التنبيه واملهذب يف الفقه ، والتبرصة: مؤلفات كثرية منها 

،  ٢١٥/  ٤، طبقـات الشـافعية البـن السـبكي  ٤٥٢/  ١٨سري أعالم النبالء للذهبي : انظر ترمجته يف . باب حرب ببغداد 

 .    ٢٧٢/  ١الفتح املبني للمراغي 

 . ١٥٧/  ١قريب منه يف رشح اللمع  _ )٣(

 . ٢٥/  ١العلم بمعنى القول عند سامعه : ضح الذي يف الوا _ )٤(

 . ١٣١/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٨ 

 
َّ علـامء و،  كـام تقـدم نجد أن أكثر علـامء اللغـةف  األصـول جيعلـون الفقـه معنـاه الفهـم ، وعـرب

ِ بعضهم بأنه فهم غَ  ِّ  رض  ،  )١(م من كالمه املتكل

 

 .  )٢( وهو ما أشار إليه الطويف واملرداوي ، بأنه قول األكثر

 آيـات مـن القـرآن الكـريم كقولـهوالقول برتادف اللفظني استدل له اإلمام الطويف رمحه اهللا ب

 ﴾J  I        H  G  F  E         ﴿ ((: أهنـم قـالوا لـهسبحانه وتعاىل حكاية عن قوم شـعيب 
q   p  o  n  m  l  k  j   ﴿:  ، وكـذا قولـه تعـاىل مـن قولـك ، أي ما نفهـم كثـرياً  )٣(

s  r ﴾ )ــم : أي  )٤ ــام أنك ــامعه، ك ــن س ــامع ع ــو األس ــم حمجوب ــون، ألنك ال تفهم

ونحوها مما ال يرى، ومن ذلـك قولـه ، واهلواء ، واجلن ، األبصار عن رؤية املالئكة  احمجوبو

̄   °   ±  ²  ³   ﴿:  تعـــــاىل   ®  ¬  «  ª  ©  ̈ ، وقولـــــه  )٥( ﴾¦  §  

²   ﴿:  ، وقول موسى عليه السـالم )٦( ﴾Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï      ﴿:  تعاىل

¶     µ   ́  .، وكل ذلك بمعنى يفهمون )٧( ﴾  ̧  ¹    ²  ³  

                                                   
لسـان العـرب ، )ف ق هــ ( مـادة  ٢٦٦خمتار الصـحاح للـرازي ،  ٣١، خمترص ابن اللحام  ٧٨/  ١املحصول للرازي  _ )١(

 .  ٢٤٦،  التعريفات للجرجاين )ف ق هـ ( مادة  ٥٢٢ / ١٣ البن منظور

 . ١٥٨/  ١، التحبري للمرداوي  ١٣١/  ١رص الروضة رشح خمت _ )٢(

 . ٩١سورة هود آية  _ )٣(

 . ٤٤سورة االرساء آية  _ )٤(

 . ٩٣سورة الكهف آية  _ )٥(

 . ٧٨سورة النساء آية  _ )٦(

 . ٢٨سورة طه آية  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ١٩٩ 

 
أي ما نفهم وال تفهمون هو تفسري ملعنى الفقه يف اآليتني، ألنه ذكرمها متواليتني، ثـم : وقوله

ِّ بـيسـمى  ما ، وهو ذكر تفسريمها متوالياً  ، أي مـا مـا نفقـه كثـرياً :  ، فتقـديره )١( رشـوالنَّ اللف

 . )٢( )) ال تفهمون: لكن ال تفقهون أيو: قوله نفهم، و

وخالصة األقـوال يف ذلـك ، إال أن اإلمام الطويف رمحه اهللا ذكر خالف العلامء يف معنى الفقه 

 : )٣( ما ييل

ــول األول  ــم : الق ــو العل ــه ه ــزايل، أن الفق ــول الغ ــو ق ــم ، وه ــدي،  والفه ــض ،  واآلم وبع

، فالن يفقـه اخلـري إذا فهمـه وعلمـه ، فهـو هبـذا اإلطـالق يشـمل الفهـم  :، يقال  )٤(احلنابلة

 .والعلم 

رمحـه )٥(ختصيص معنـى الفقـه يف اللغـة بـالعلم ، وهـو قـول القـايض أيب يعـىل: القول الثاين 

 .)٦(اهللا

ختصيص الفقه يف اللغة بالفهم ، وهو مـا سـبقت اإلشـارة إليـه مـن أنـه قـول : القول الثالث 

 .واألصول ، أئمة اللغة األكثرين من 

                                                   
د عىل جهة التفصيل ، أو اإلمجال ، ثم ذكر ما لكـل واحـد : اللف والنرش  _ )١( ّ ً بـأن السـامع ذكر متعد ٍ ، ثقـة مـن غـري تعيـني

ه إليه  ّ  ) . ٣٨١اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني . ( يرد

 . ١٣٠/  ١رشح خمترص الروضة بترصف يسري  _ )٢(

 . ١٣١/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ١٣١/  ١، رشح خمترص الروضة  ٢٢/  ١اإلحكام لآلمدي  ، ٤/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(

هو اإلمام القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء البغدادي الفقيه احلنـبيل األصـويل املحـدث ،  _)٥(

هـ ببغداد ، وأخذ العلم عن أهلها منهم ابن حامد واحلاكم النيسابوري وغريمها ، ويل قضاء بغداد وغريهـا ،  ٣٨٠ولد سنة 

، وكان يقرئ القرآن بالقراءات العرش ، مجع اإلمامـة يف الفقـه والصـدق وحسـن اخللـق وانتهت إليه رئاسة احلنابلة يف عرصه 

ــه مؤلفــات منهــا  ــي ، ل العــدة يف أصــول الفقــه ، ورشح اخلرقــي ، وإبطــال : والتعبــد وحســن الســمت والصــمت عــام اليعن

، شـذرات الـذهب  ١٩٣/  ٢ يعـىلأليب  طبقـات احلنابلـة: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٤٥٨التأويالت وغريها ، تويف ببغداد سنة 

 . ٧/  ٣، الوايف بالوفيات للصفدي  ٣٠٦/  ٣البن العامد 

 . ٦٩/  ١العدة أليب يعىل  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٠ 

 
ــ َّ ِّ وتوس ً حيــد ً عامــا ِّ ، ده ع بعــض األصــوليني يف مفهــوم الفقــه فجعلــه لفظــا ــوخيص ُ ه العــرف ص

والطـب لغـة، وإنـام ، والشـعر ، والعلـم ، هو الفهم : الفقه ((: كاإلمام القرايف رمحه اهللا فقال 

 . اهـ )١( )) اختصت بعض هذه األلفاظ ببعض العلوم بسبب العرف

 . )٢( كل علم بيشء فهو فقه: ابن فارس  إلماما قال

وبعد ذكر اإلمام الطويف رمحه اهللا لألقوال السابقة يف بيان معنى الفقه يف اللغة نجده رمحـه اهللا 

ِّ  قد ٌ يف اللغـة ((: فقال  ها أصالً يف لغة العربجعل لتلك األقوال كل ،  )٣( )) كل ذلك له أصـل

ّ  وارد عىل تلك املعاين كلها إال أنه رمحه اهللا بعد ذلـكو، قرر أن اللفظ حمتمل يفهو بذلك   بـني

ً بني الفقه  ً باملعـاين والفهم وذلك مـن جهـة مـتعلقهام ، ، أن هناك تغايرا فجعـل الفقـه متعلقـا

 .فقط

راد به حقيقـة ، وإنـام التفسـري مـن املوأما كون بعض العلامء فرسوا الفقه بأنه العلم فليس هو 

وال شـك أن بـني الفهـم  ((: يني ، وتوضيح ذلك ما ذكره الطـويف بقولـه باب التالزم بني املعن

ـ َّ ء املعلـوم، والعلم مالزمة، إذ الفهم يستلزم علم املعنـى املفهـوم، والعلـم يسـتلزم فهـم اليش

َّ  فيشبه أن من سمى الفقه علامً  ُ جتو مل ما ذكـره اجلـوهري ز يف ذلك هلذه املالزمة، وعىل هذا حي

الفقه الفهـم، : ، علمته، إذ لو كان الفهم العلم حقيقة مع قولهء فهامً فهمت اليش): فهم(يف  

 . )٤( )) لكان الفقه هو العلم، فكان تفسريه به بدون واسطة الفهم أوىل ألنه أشهر

 

 

 

 

                                                   
 . ١٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

  ). ف ق هـ ( مادة  ٤٤٢/  ٤معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )٢(

  .  ١٣١/ ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ١٣١/  ١  الروضةرشح خمترص _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠١ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرش املبحث الثاين

 الفرق بني العلم والظن

 
 ُّ ِ : يف اللغة  الظن ُ الع ٍ  لم ٌ : هم ، وقال بعضأو بمعناه ،  دون يقني ويقـني إال أنـه لـيس ،  هو شك

 ِ ُ عَ  بيقني ّ  يان ، وإنام هو يقني  .)١(ر فأما يقني العيان فال يقال فيه إال علم تدب

 . )٢( )) قطع غري من النفس يف االحتاملني أحد رجحان (( :ويف االصطالح 

وقـد اعتنـى ،  )١( وأصول الفقـه،  والظن من الفروق املتعلقة باملنطق، يعترب الفرق بني العلم 

العلـم هـو  ((: بقولـه رمحـه اهللا  رمحه اهللا ببيان وجه االشـرتاك بيـنهام واالفـرتاق الطويف اإلمام

                                                   
  ).ظ ن ن ( مادة  ٢٧٢/  ١٣، لسان العرب البن منظور )ظ ن ن ( مادة  ٢١٧خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

ــن يف  ١٧٤/  ١رشح خمترصــ الروضــة  _ )٢( ــريازي  ٨٣/  ١العــدة أليب يعــىل : ، وانظــر تعريفــات الظ ، رشح اللمــع للش

، قـرة العـني للرعينـي  ١٤، األنجـم الزاهـرات للامردينـي  ٧٤/  ١زركيش ، البحر املحيط لل ٣٠، احلدود للباجي  ١/١٥٠

 . ٢١٩، التعريفات للجرجاين  ٢٩/  ٣، الوجيز للبورنو  ١٣احلطاب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٢ 

 
 ُّ َّ حكم جازم، والظن حكم راجح غري جازم، وهذا الر َ جحان املشـرتك صـح ِ  ح لـم إطـالق الع

ّ  وإرادةَ  ِّ جمازاً  الظن  . اهـ )٢( )) زة، وهو العالقة املجو

ّ رمحه اهللا ٍ منهام ، والظن وجه مشرتك ،  العلم أن بني فبني جحان يف كل ُّ  . وهو وجود الر

ح إطـالق  ّ ، وقـد جـاءت  كـل مـنهام عـىل اآلخـر جمـازاً وهذا االشرتاك يف هذا الرجحان صح

  . من كتاب اهللا عىل ذلكالشواهد 

ّ بـالعلم عـن )٣(﴾¥  ¦  §      ﴿: قولـه تعـاىل : فمثال إطالق العلـم عـىل الظـن  ، فعـرب

 . )٤( ألن العلم القطعي يف ذلك ال سبيل إليه، الظن

̄  °   ﴿: ومثــال إطــالق الظــن عــىل العلــم قولــه تعـــاىل  : أي  )٥(﴾»  ¬  ®  

 . )٦(يعلمون

ّه رمحه اهللا  :والظن من جهتني ،  إىل الفرق بني العلم ثم نب

جحـان ، وهـو الر، ذكره يف كالمه السابق مـن خـالل األمـر املشـرتك بيـنهام  ما: اجلهة األوىل 

 : فرجحان العلم أعىل رتبة من رجحان الظن ، وبيان ذلك 

ٌ ،  راجح احلكم يف العلمأن  َّ  هن الرجحان فيألجازم ٍ حمق عـرب عنـه بأنـه  ق عن برهان ُ ، وهو ما ي

 ُ َ  يقني ٌ  ؛يان الع َّ  بخالف وجوده يف الظن فهو رجحان غري جازم ، أو أنه يقني  . )٧(ك يشوبه الش

                                                                                                                                                  
، العـدة  ١٢٣، ضـوابط املعرفـة للميـداين  ٤٢، حاشية الصبان عىل رشح السلم للملوي  ٤٥رشح السلم لألخرضي  _ )١(

،  ٢٧٥/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٢٠، املنهاج يف ترتيب احلجاج للباجي  ٣٠ود للباجي ، احلد ٨٣ - ٧٦/  ١أليب يعىل 

 . ٢٣٢ - ٢١٩، التعريفات للجرجاين  ٢٤٩/  ١، التحبري للمرداوي  ١٥٢/  ١رشح املحيل عىل مجع اجلوامع 

 .  ٥٢٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ١٠سورة املمتحنة آية  _)٣(

 .  ٤٨٢/  ٢يب حيان البحر امليحط أل _)٤(

 . ٤٦سورة البقرة آية  _)٥(

 . ١٩/  ١تفسري الطربي  _)٦(

 .  ٧٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٧٤/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٣ 

 
إنه يدخله االحتامل فقـال فبخالف املظنون لعلم ال حيتمل النقيض بوجه ، أن ا: اجلهة الثانية 

،  ، واملظنـون حيتملـه )٢( والتواتريـات )١( اتي، كالبـدهي املعلوم ال حيتمل النقيض ((:رمحه اهللا 

 . اهـ )٥( )) )٤( ، وال تزول النجاسة بامئع غري املاء )٣( جلد امليتة ال يطهر بالدباغ: كقولنا

حممـد : السـامء فوقنـا ، وقولنـا يف التواتريـات مـثالً : أن البـدهييات كقولنـا : ذلك  وتوضيح 

رسول اهللا كالمها ال حيتمل النقـيض بحـال ، بخـالف بعـض الفـروع الفقهيـة ممـا الخـتالف 

 . والرد،  الفقهاء فيها جمال فهي فروع حتتمل النقيض

 . والعكس فقهتطبيق األصول عىل الويالحظ دقته يف اختيار املسائل الفقهية مما يعني عىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
/  ٥املحصـول للـرازي  ، ٤٧٢/  ٢املستصفى للغـزايل  :انظر . واجب احلصول عند حصول تصور طرفيه : البدهيي  _ )١(

الكليـات للكفـوي . ر املعرفـة احلاصـلة ابتـداء يف الـنفس ال بسـبب الفكـهو :  ، وقيل  ٨٢/  ٢رشح خمترص الروضة  ، ٤٤٩

  . ١٤، جتريد املنطق للطويس ص  ٢٤٨

، احلـدود  ١٥٠، احلـدود البـن فـورك ص  ٧٩/  ٢رشح خمترص الروضة . العلم احلاصل عن خرب التواتر : التواتري  _ )٢(

  . ٦١للباجي ص 

 . ٢٠/  ١، اإلقناع للحجاوي  ٨٩/  ١املغني البن قدامة  _ )٣(

 . ٥/  ١، اإلقناع للحجاوي  ٢١/  ١الكايف البن قدامة  _ )٤(

 . ١٥٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٤ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرش لثاملبحث الثا

 الفرق بني الرضوري والنظري

 
 . )١(والبدهية ، نسبة إىل الرضورة  :الرضوري 

ُ مأخوذ من : ويف اللغة  ه َّ ار َ ةً ،  ض َّ ـار َ ض ُ ا،  م ً ار َ ِ رض َ نَـى؛  و ْ ع َ م ِ ُ  ب ه َّ َ ُ ،  رض ه َّ َ رض َ َ  و ا إىل َ ـذ َ ُ ،   ك ه َّ َر ـط ْ اض َ  و

 ِ نَىب ْ ع َ ُ  م ه َ أ َ ْ َجل ِ  أ ْه ي َ َ  إل ْس ي َ ل َ ُ  و ه َ ُ  ل نْه ِ ٌّ  م ُد  . ب

ةُ  َ ور ُ َّ الرض َ ٌ  و م ْ ْ  اس ن ِ ِ  م ار َ ر ِ ط ْ ض ِ ُ ،  اال اء َّ َّ الرض َ ُ  و يض ِ ِ  نَق اء َّ َّ ا،  الرس َ َذ ِ هل َ ْ  و ت َ ق ِ ل ْ ط ُ َ  أ ىل َ ِ  ع ة َّ ق َ َْش  . )٢( امل

 . )٣( )) به التصديق إىل العقل اضطر ما الرضوري ((: ويف االصطالح 
                                                   

 .  ٧رشح السلم للجندي  _ )١(

ــومي )ض ر ر ( مــادة  ٤٠٨/  ١الصــحاح للجــوهري  _ )٢( ــري للفي ــروس  )ر ر ض ( مــادة  ٢٩٣، املصــباح املن ــاج الع ، ت

 . )ض ر ر ( مادة  ٣٨٤/  ١٢للزبيدي 

،  ٨٠/  ١، العــدة أليب يعــىل  ٢٥احلــدود للبـاجي : ، وانظــر تعريفـات الرضــوري يف  ٨٠/  ٢رشح خمترصـ الروضــة  _ )٣(

 . ٧، رشح السلم للجندي  ٤٧، رشح السلم لألخرضي  ٦٧/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٥ 

 
 

ُ ، و بـالعني اليشء تأمل :ظر وهو لغة خوذ من النَّمأالنظري و ِ  تَقليـب َصـرية ِ  الب ِ  إلدراك  اليشـء

ـه ِ ؤيت ُ ـراد وقـد،  ور ُ ـل بـه ي ُّ م َ ـص،  التَّأ ْ ح َ ـراد وقــد ، والف ُ ُ  بـه ي ُ  املعرفـة ــص بعـد احلاصـلة ْ  ، الفح

َر واستعامل َ  يف النَّظ َرص ُ  الب ة عند استعامالً  أكثر ّ ةاخلا عند أكثر البصرية ويف ، العام ّ  . )١( ص

 . )٢( )) ما يتوقف عىل النظر يف املقدمات (( :ويف االصطالح 

 

 

،  )٣( ملنطقيـة وهلـا صـلة بأصـول الفقـهوالنظـري مـن الفـروق ا، يعترب الفرق بـني الرضـوري 

  والنظـري قسـامن للعلـم احلـادث ، وقـد سـار اإلمـام الطـويف ، مـن الرضـوري  ن كالً إحيث 

واألصول رمحهم اهللا يف التفريق مـن ، بناء عىل ما قرره علامء املنطق رمحه اهللا يف التفريق بينهام 

ً للرضوري  ق بينهام ، حيث قال رمحه اهللا معرفا ّ فر ُ وهو  (( :جهة التعريف هلام ، وهو عمدة ما ي

ــ ُ ّ أن األول س ّ  يم ــا يضــطر ــه  م ــديق ب ــل إىل التص ــة  -العق ــدمات نظري ــف عــىل مق  -وإن توق

 . اهـ))اً رضوري

ـ ((:ف النظري وقال يف تعري ُ ِّ والثـاين س وإن كانـت  -مـا يتوقـف عـىل النظـر يف املقـدمات  يم

ا –فطرية بينة  ً  . اهـ )٤( )) نظري

                                                   
، تـاج العـروس )ن ظ ر ( مـادة  ٢١٥/  ٥ ، لسـان العـرب البـن منظـور)ن ظ ر ( مـادة  ٣٤٢ح للرازي خمتار الصحا _ )١(

  ).ن ظ ر ( مادة  ٢٤٥/  ١٤للزبيدي 

، ٤٨، رشح السلم لألخرضـي  ٨٢/  ١ العدة أليب يعىل: ، وانظر تعريفات النظري يف  ٨١/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٣٣٣التعريفات للجرجاين 

، خمترصـ  ١٢/  ١، املستصفى للغـزايل  ٢٠، املنهاج للباجي  ٤٨ – ٤٧، حاشية الصبان  ٤٧رشح السلم لألخرضي  _ )٣(

، رشح الكوكـب املنـري  ٢٤٢/  ١، التحبـري للمـرداوي  ٥٨/  ١، البحر املحيط للزركيشـ  ٢٠٧ – ٢٠٤/  ١ابن احلاجب 

 . ١٥، آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  ٦٧/  ١البن النجار 

 . ٨١/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٦ 

 
ق به  ّ فنالحظ أن اإلمام الطويف رمحه اهللا اقترص عىل هذا الفرق بينهام ألنه كام سبق عمدة ما فر

 ُ  )١( ي دون الرضـوريمثل ورورد الشك عىل النظر وأن الفروق األخرى،  وغريهم،  املناطقة

ق بـه مجهـور املناطقـة  ّ واألصـوليني وإنـام هـي بمنزلـة لـوازم ، ال خترج عن األصل الـذي فـر

للتعريف ، فهي تابعة له ، فيالحظ اقتصار املصنف رمحه اهللا عىل األصل دون إسهاب متابعة 

ٌ ، ولغريه  ّ  الفرق املذكور فرق  .التمثيل له وره ، يسهل تصو

َّ  من فإن ، االثنني نصف الواحد: قول فالرضوري مثالً أن ن َّ  ؛ الواحـد حقيقـة رتصو  روتصـو

 . االثنني نصف الواحد بأن العلم له حصل ؛ االثنني حقيقة

 : مثل قوهلموالنظري ال بد فيه من النظر إىل املقدمات 

 ، مؤلف العامل:  فنقول ؛ واسطة من به التصديق يف بد ال فإنه ؛ بقديم ليس أو ، حادث العامل

 . )٢( بقديم ليس أو ، حمدث مؤلف وكل

 عرش  املبحث الرابع

 الفرق بني الطرد والعكس

 

َّ يعترب الفرق بني  ، وقد اعتنـى  )٣( لفقهوأصول ا املنطقب والعكس من الفروق املتعلقة، رد الط

 :ببيان الفرق بينهام بقوله  اإلمام الطويف رمحه اهللا

 . زاء املحدود، وانعكاسه، كونه مانعاً ألج راد احلد، كونه جامعاً اطّ : تنبيه ((

 . مانعاً  ، هو معنى كونه جامعاً منعكساً  فمعنى كونه مطرداً 

                                                   
 .  ٤٤٩/  ٥فام بعدها ، املحصول للرازي  ٨٠/  ١العدة أليب يعىل  _ )١(

 . ٨٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، رشح  ٥٩/  ١، آداب البحـث واملنـاظرة للشـنقيطي  ٥٧، إيضـاح املـبهم للـدمنهوري  ٨٨رشح السلم لألخرضـي  _ )٣(

، رشح  ٢٠٨/  ١، خمترصـ ابـن احلاجـب  ٢٠، املنهاج يف ترتيب احلجاج للبـاجي  ٨٤الصبان  امللوي عىل السلم مع حاشية

 .    ٩٠/  ١الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٧ 

 
ُ اإلنسان حيوان ناطق، هو مطّ : فإذا قلنا ُ رد، ألنه حيث و جـد اإلنسـان، جد احليوان الناطق، و

ه هو جـامع، ألنـ: ومنعكس، ألنه حيث انتفى احليوان الناطق، انتفى اإلنسان، وكذلك نقول

مـن أجـزاء نـوع  مجع أجزاء نوع اإلنسان، فلم خيرج عنه يشء منه، وهو مانع، ألنه منـع شـيئاً 

 . اإلنسان أن خيرج عنه

ــ ّ ــواالط َّ ــتق مــن الط ــوهريراد، مش ُ : رد، قــال اجل َ  طــردت ــل ً  اإلب ــن : ، أيطــردا ــممتها م ض

ـ: ، وقـال يف موضـع آخــر )١(نواحيهـا َّ ــ: رد األمـر، أياط ّ ع بعضــه تبـ: رد اليشـءاسـتقام، واط

، فهذه املعاين كلها موجـودة يف اطـراد احلـد، ألنـه يضـم أجـزاء املحـدود وجيمعهـا،  )٢(بعضاً 

 . ويستمر عليه، ويتبع املحدود، بحيث يوجد حيث وجد، ويستقيم بذلك 

 . فهو انفعال من العكس: وأما االنعكاس

َ : قال اجلوهري ُّ هو ر َ د ّ  ك آخر ُّ ، والعكس يف االصطال)٣( لهاليشء إىل أو وال ، من هـذا  ح، أعم

ُ : شك أن قولنا ِ إذا و ُ  دَ ج ِ و  .دج

والنفـي متقـابالن  والعـدم، واإلثبـات، وإذا انتفى، فيـه معنـى العكـس، ألن الوجـود : قلت

 . )٤( )) واآلخر، أو نحو ذلك، تقابل األول 

مـن رشوط صـحة فنجد أن اإلمام الطويف رمحـه اهللا اعتنـى بـام يـذكره املناطقـة واألصـوليون 

ّ ، والتعريــف حيــث قــد ذكــروا أن لصــحة احلــد ، داحلــ ً ال يصــح ّ  والتعريــف رشوطــا ، احلــد

 :، ومن تلك الرشوط رشطان ذكرمها اإلمام الطويف رمحه اهللا إال هبا  والتعريف

ٌ من أن يكون: أوهلام  ِّ  كل ً ألفراد املحدود ،  احلد َّ والتعريف جامعا  .ف ، واملعر

ٌ من أن يكون: ثانيهام  ِّ  كل ً من دخول غري أفرادمها فيه،  احلد  . اموالتعريف مانعا

ّ عنهام باالنعكاس   .املانع : اجلامع ، وباملطرد : واالطراد ، واملراد باملنعكس ، ويعرب

                                                   
 .)ط ر د ( مادة  ٤٢٠/  ١الصحاح للجوهري  _ )١(

 . املصدر السابق _ )٢(

   ).ع ك س ( مادة  ١٤٤ / ٦، لسان العرب البن منظور  )ع ك س ( مادة  ٨٠٣/  ٢الصحاح للجوهري  _ )٣(

 . ١٧٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٨ 

 
َ ونُ   . )١(هذا القول إىل أكثر العلامء  سب

ـ َّ رد هـو إال أن اإلمام الطـويف رمحـه اهللا ذهـب إىل العكـس فجعـل املـنعكس هـو املـانع ، واملط

 .امع اجل

َ القرايف رمحه اهللا   . )٢(وتبع يف هذا االمام

 : نجد أن كال املذهبني يتفق يف أمرينوعند النظر 

ِّ ، اشرتاط االنعكاس : أوهلا   . واالطراد يف صحة احلد

ُّ : أن املراد من االطراد : ثانيها  جد احلد ُ ْ ،  أنه كلام و جد املح ُ ود وهـو دُ وهو احليوان الناطق ، و

جد املحدود ك، و اإلنسان ُ ُ ، لام و وإىل هـذا ، وهـو احليـوان النـاطق ، جد احلـد وهو اإلنسان و

اإلنسـان حيـوان نـاطق، هـو مطـرد، ألنـه حيـث وجـد احليـوان  ((:أشار اإلمام الطويف بقوله 

 . اهـ )) الناطق، وجد اإلنسان

 ُّ وهو اإلنسـان ، ، وهو احليوان الناطق انتفى املحدود ،  واملراد باالنعكاس أنه كلام انتفى احلد

ُّ ، كلام انتفى املحدود و وهـو احليـوان النـاطق ، وإليـه أشـار اإلمـام ،  وهو اإلنسان انتفى احلـد

 .  اهـ )) ومنعكس، ألنه حيث انتفى احليوان الناطق، انتفى اإلنسان ((:الطويف بقوله 

ِّ  ((:بقوله  إليه أيضاً  وقد أشار اإلمام الشريازي ـ ومـن رشط احلـد َّ ويـنعكس فيوجـد  ،رد أن يط

 ً عدم بعدمه كالعلل العقلية ، ومتى مل يكن كذلك مل يكن حدا ُ  . اهـ )٣( ))املحدود بوجوده ، وي

ُّ ، واخلالف بني اإلمام القرايف  وبـني غريمهـا مـن األصـوليني يف تعريـف ، ويف ومن تبعه كـالط

ح واالنعكــاس اخـــتالف يف االصــطالح لـــيس إال ، وال مشــاحة يف االصـــطال، االطــراد 

ٌ عليه بينهم كام سبق معنا  . )١( فمرادهم من االصطالحني متَّفق
                                                   

، مجــع اجلوامــع مــع  ٤٣/  ١، أصــول ابــن مفلــح  ٢١/  ١، كشــف األرسار للبخــاري  ٢٢/  ١املستصــفى للغــزايل  _ )١(

 ، آداب ٩١/  ١، رشح الكوكــب املنـري البــن النجــار  ٢٧٣/  ١، التحبــري للمـرداوي  ٨٧/  ١تشـنيف املســامع للزركيشـ 

 . ٥٦البحث واملناظرة للشنقيطي 

 . ٧رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

ــن احلاجــب  ٢١/  ١كشــف األرسار للبخــاري : ، وانظــر  ١٤٦/  ١رشح اللمــع للشــريازي  _ )٣( ، رشح العضــد عــىل اب

 . ٤٣/  ١، أصول ابن مفلح  ١/٧١



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٠٩ 

 
م يف بيان حقيقتهام  ّ ّرد ، والعكس ملا تقد  .وهذا ال تأثري له يف وجود الفرق بني الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرش  املبحث اخلامس

 واخلالفني الفرق بني النقيضني والضدين واملثلني

 

ٌ :  مثنى نقيض ، والنقيض يف اللغة: النقيضان  َ بمعنى فاعل من نَ  فعيل ُ ينْ، ه قض ْ نَ ، ضه ق َ ق ً ، ض ا

َ وناقَ  َّ ض ُ ه يف اليش ً نَء م ِ ،  اقضة َ ون َ ق َ اض ً إذا خ  .)٢(فه الَ ا

 . )٣(وال اجتامعهام ، معلومان ال يمكن ارتفاعهام  :ويف االصطالح 

 َّ ُّ : ان والضد ٍ : يف اللغـة  مثنى ضد ، والضد ً ليغلبـه يقـا املخـالف ، وكـل يشء ل لـه ضـاد شـيئا

 .)٤(ضد

                                                                                                                                                  
 . ٢٩/  ١كريم النملة ، الشامل للدكتور عبدال ١١٥/  ١رفع النقاب للشوشاوي : انظر  _ )١(

، التعريفـات  )ن ق ض ( مـادة  ٢٤٢/  ٧، لسان العرب البن منظور  )ن ق ض ( مادة  ٣٤٧خمتار الصحاح للرازي  _ )٢(

 . ٩١٠، الكليات للكفوي  ٣٣٦للجرجاين 

 . ٢٢٤٢/  ٥، التحبري للمرداوي  ٣٨٤/  ٢رشح خمترص الروضة : انظر  _ )٣(

 ) .ض د د ( مادة  ٢٦٣/  ٣ لسان العرب البن منظور _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٠ 

 
 ً صفتان وجوديتـان يتعاقبـان يف موضـع واحـد يسـتحيل اجـتامعهام ، : الضدان : واصطالحا

 َّ  .)١(والبياض ، واد وقد يرتفعان ، كالس

 ِ ِ : الن ثْ وامل ِ ثْ مثنى م ُ  هـذا يقـال تسـوية كلمة: ل يف اللغة ثْ ل ، وامل ـه ُ ْل ث ِ ـه،  م ُ َل ث َ ه يقـال كـام وم ُ ْه ـب ِ  ش

َهه ب َ ذا،  وش ِ ْله هو: قـيل فإ ث ِ طالق علـى م ِ نه فمعناه اإل َ ُّ  أ ه، يسد َّ ذا مسـد ِ ـه هـو: قــيل وإ ُ ْل ث ِ  فــي م

ٍ  فهو كذا ساو ُ ٍ  فـي له م ٍ  دون،  جهة  .)٢( جهة

 ً ُّ  :املثالن : واصطالحا ّ اآلخر ، وقام مقامـه  كل ّ أحدمها مسد ونـاب منابـه ، وجـاز ، يشء سد

 . )٣(ليه عليه من الوصف ما جيوز عليه ، واستحال عليه ما يستحيل ع

ً : مثنى خالف ، واخلالف : واخلالفان يف اللغة  ، مـأخوذ مـن خـالف خيـالف خمالفـة وخالفـا

 ُّ  . )٤(االتفاق  وهو ضد

 ً ّ صــاحبه ، ومل ينـب منابــه يف مجيــع صــفاته : واصـطالحا ّ كــل واحـد مــنهام مســد ، مــا مل يســد

 .)٥( وأحكامه

ِّ ، قيضني يعترب الفرق بني النَّ ِ ، دين والض ِ ،  لنيثْ وامل ،  طقمـن الفـروق املتعلقـة بـاملنْ الفـنيواخل

فاجلامع بني  ((:الفرق بينهام بقوله مام الطويف رمحه اهللا ببيان ، وقد اعتنى اإل )٦( وأصول الفقه

ــني ــدين، واملثل ــني، والض ــني النقيض ــان: ب ــني النقيضــني  عــدم إمك ــارق ب ــتامع، والف ، االج

اخـتالف : واملثلـني، لفارق بـني الضـدين جواز االرتفاع فيهام، دون النقيضني، وا: والضدين

والثالثــة األخــر جــواز ، احلقيقــة يف الضــدين، وتســاوهيام يف املثلــني، والفــرق بــني اخلالفــني 

 .االجتامع فيهام دوهنا

                                                   
 .  ٥٧٤، الكليات للكفوي  ٢١١، التعريفات للجرجاين  ٦٨/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )١(

 . )م ث ل ( مادة  ٣١٨، خمتار الصحاح للرازي  )م ث ل ( مادة  ٦١٠/  ١١ لسان العرب البن منظور _ )٢(

   . ٢٢٤٢/  ٥، التحبري للمرداوي  ٣٨٤/  ٢رشح خمترص الروضة :  ، وانظر تعريفه يف ٩١احلدود البن فورك  _ )٣(

 .)خ ل ف ( مادة  ٢٧٤/  ٢٣ للزبيدي ، تاج العروس )خ ل ف ( مادة  ١٥٢املصباح املنري للفيومي  _ )٤(

 . ٩٢احلدود للشريازي نقال عن حاشية احلدود البن فورك  _ )٥(

، الفـروق يف  ٤٣، آداب البحـث واملنـاظرة للشـنقيطي ص  ٤٦للكفـوي ، الكليـات  ٥٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٦(

 . ١٥٨/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١١ 

 
أن املعلـومني إمـا أن يمكـن اجـتامعهام أو ال، فـإن : ودليل حرص املعلومـات يف هـذه األربعـة

اجتامعهام؛ فإما أن ال يمكـن ارتفـاعهام، ومهـا النقيضـان، أمكن؛ فهام اخلالفان، وإن مل يمكن 

 . اهـ )١( )) أو يمكن ارتفاعهام، فإن كان مع اختالف احلقيقة؛ فهام الضدان، وإال؛ فهام املثالن

ً أن بيـنهم ، والضـدين ، يتبني لنا بعـد تعريـف كـل مـن النقيضـني ف واملثلـني لغـة واصـطالحا

أن النقيضـني ال : و عـدم إمكـان االجـتامع ، وتوضـيح ذلـك ، فأما اجلامع فهـ اً وفارق، اً جامع

 ٍ ً كالوجود والعدم املضافني إىل معني ٍ  جيتمعان أبدا ّ  واحد والعـدم ، ر الوجود ، فال يمكن تصو

 ٍ  .)٢(مع السكون ، واحدة ، كوجود زيد وعدمه ، ووجود احلركة  يف ذات

 ِّ َّ : دين كذلك ويف الض والبياض ، ال يمكـن اجـتامعهام ؛  ،واد فال يمكن اجتامع الضدين كالس

 ٍ ٍ  ألن اليشء ال يكون أسود أبيض يف زمن  .)٣( واحد

 ً  .)٤(وبياض ، فال يمكن اجتامعهام كبياض : ويف املثلني أيضا

ــاجلــامع بــني النَّ ((: مــام الطــويف رمحــه اهللا بقولــه ذلــك اإل وقـد أشــار إىل ِّ دين، قيضــني، والض

 . )٥( )) االجتامع عدم إمكان: لنيواملثْ 

 :وأما الفرق بني هذه األمور فيتضح لنا من خالل ما يأيت 

 ً  :والضدين ، الفرق بني النقيضني : أوال

 . )٦( والوجود، كالعدم ؛ أن النقيضني ال يرتفعان ، بل ال بد من وجود أحدمها 
                                                   

 . ٣٨٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

، رشح الكوكــب  ٣٥١٢/  ٧، التحبـري للمـرداوي  ٩٧٣/  ٢، اإلهبــاج للسـبكي  ٩٧رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  _ )٢(

 .  ١٧٩، التعريفات للجرجاين  ٦٨٤، إرشاد الفحول للشوكاين  ٦٩/  ١املنري البن النجار 

، رشح الكوكـب  ٧٨/  ٦، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٩٧، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٣٧/  ٤املحصول للرازي  _ )٣(

 . ٢١١، التعريفات للجرجاين  ٦٨/  ١املنري البن النجار 

 .  ٢٥٧/  ٦، حاشية العطار  ٦٩/  ١الكوكب املنري البن النجار  ، رشح ٩٧رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(

 . ٣٨٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٥(

،  ١٢١١/  ٢، اإلهبـاج للسـبكي  ٩٧، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ١٢٤/  ١قواطع األدلة البن السمعاين : انظر  _ )٦(

، آداب البحـث واملنـاظرة  ٤٦، الكليـات للكفـوي  ١٧٩ ، التعريفات للجرجـاين ٦٨/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

 . ٤٣للشنقيطي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٢ 

 
ً مـع بقـاء املحـل ؛ وذلـك الخـتالف احلقيقـة كالسـواد  بخالف الضدين فيمكن رفعهام مجيعا

 .)١(ض فيمكن رفعهام ، بكون املحل ذا لون خمتلف عنهام والبيا

ِّ  –وارتفعامها  ((:الشنقيطي رمحه اهللا  حممد األمني قال الشيخ إنام يكون لواحـد  –دين أي الض

 :من سببني 

ٍّ : األول منهام  ٍ  وجود واسطة كضد ـ ثالث َّ والبيـاض مـثالً ال جيتمعـان يف نقطـة ، واد ؛ فإن الس

ٍ بسيطة من اللون ، و ُ  لكنهام قد يرتفعـان عنهـا لوجـود واسـطة ِ أخـرى كـاحل ـ،  مرة ُّ فرة ، والص

 .أو صفراء ، فتكون تلك النقطة محراء 

ِّ : السبب الثاين  رم الواحد املوجود يسـتحيل أن جيتمـع فيـه السـكون  هو ارتفاع املحل ِ ، ، فاجل

ً يف وقت واحد ، ولكـن السـكون  ً ساكنا يرتفعـان عنـه واحلركـة قـد ، واحلركة فيكون متحركا

ــه ، بارتفاعــه ، أي بانعدامــه  ــدم ال يقــال في ُ ــه إذا ع ــه مــن الوجــود ؛ فإن وال ، ســاكن : وزوال

 . اهـ )٢( ))متحرك

جواز االرتفاع فـيهام، دون : والفارق بني النقيضني والضدين ((: الطويف رمحه اهللا  اإلمام قال 

 . )٣( )) النقيضني

 . )٤(وهناك فروق أخرى بينهام 

 ً ِّ : ثانيا  : واملثلني ، دين الفرق بني الض

 ِّ ن إ، ويفرتقـان مـن جهـة احلقيقـة ، حيـث  )١( الن يتفقـان يف إمكـان ارتفـاعهامواملثْ ، دان الض

ـ ِّ ـ: ومثاهلـا ، دين خمتلفـة احلقيقـة يف الض َّ واد عـن حقيقـة البيـاض ، وأمــا اخـتالف حقيقــة الس

 .والبياض ، احلقيقة يف املثلني فهي متساوية ، كالبياض 
                                                   

، رشح الكوكب املنري البـن النجـار  ٩٧، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٢٥/  ١قواطع األدلة البن السمعاين : انظر  _ )١(

 . ١٧٩، التعريفات للجرجاين  ٦٨/  ١

 . ٤٤آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  _ )٢(

 . ٣٨٤/  ٢خمترص الروضة  رشح _ )٣(

، الفـروق يف  ٢٦، آداب البحـث واملنـاظرة للشـنقيطي  ٤٦، الكليات للكفوي  ٥٥انظر رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(

 . ١٥٩/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٣ 

 
ِّ  ((: قال االمام الطويف رمحه اهللا  اختالف احلقيقة يف الضدين، : واملثلني، دين والفارق بني الض

 . )٢( )) وتساوهيام يف املثلني

ٍ وقد أ ٍ  شار رمحه اهللا بعد ذلك إىل اعرتاض قولكم : فإن قيل ((: قال رمحه اهللا فوجوابه ، ،  وارد

ــ ِّ ُ : دينيف الض ــإهنــام يمكــن ارتفــاعهام م ْ ٌ ش ون ال يرتفعــان عــن اجلســم، والســك، باحلركــة  كل

ِّ ، واملوت، والعلم ، واحلياة  . ، وهي من باب األضدادواجلهل، ال يرتفعان عن احلي

ُّ : قلنا ِّ  إمكان االرتفاع أعم أو عدمـه، ونحـن نريـد إمكـان ارتفـاعهام مـن ،  منه، مع بقاء املحل

 ٌ ٌ قبل وجـود العـامل، مل يكـن  ، إذْ حيث اجلملة، وهو صحيح ٌ  جسـم ٌ ،  متحـرك ، وال وال سـاكن

 َّ ارتفاعهام الرتفاع حماهلا، بخالف العدم  حيوان حي وال ميت، وال عامل وال جاهل؛ فقد صح

 . اهـ )٣( )) اً قبل العامل، بل كان العدم ثابت والوجود فإهنام مل يرتفعا

ً رابعـاً ثم أشار رمحه اهللا إىل مسألة متعلقة بـام سـبق   هـو لفـظو،  بالتمـن املتقـا ، تعتـرب نوعـا

والثالثــة األخـر جــواز االجــتامع فــيهام ، والفـرق بــني اخلالفــني  ((:فقــال رمحــه اهللا  اخلالفـني

))دوهنا
 . اهـ )٤(

أن احلركــة والبيــاض مــثالً يمكــن اجــتامعهام يف اجلســم الواحــد ، مــع : وتوضــيح ذلــك 

 .)٥(اختالفهام

ـثم ذكر رمحه اهللا دليل هذا التفريق بني هذه األمـور ، و ٍ ٍ  هـو دليـل حرص         :  يقـولحيـث  عقـيل

فـإن  ؛ أو ال، أن املعلومني إما أن يمكن اجتامعهام : ودليل حرص املعلومات يف هذه األربعة ((

                                                                                                                                                  
كــب املنــري البــن النجــار ح الكو، رش ٩٧، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ١٢٥/  ١قواطــع األدلــة البــن الســمعاين  _ )١(

١/٦٨. 

 . ٣٨٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .املصدر السابق  _ )٣(

 .املصدر السابق  _ )٤(

ــن النجــار  ٢٢٣٦/  ٥التحبــري للمــرداوي  _ )٥( ،  ٣٦٦، إرشــاد الفحــول للشــوكاين  ٦٨/  ١، رشح الكوكــب املنــري الب

 . ٢٥٧/  ٦حاشية العطار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٤ 

 
فإما أن ال يمكن ارتفاعهام، ومها النقيضان، أو  : أمكن فهام اخلالفان، وإن مل يمكن اجتامعهام

ِّ يمكن ارتفاعهام، فإن كان مع اختالف احلقيقة  . )١( )) دان، وإال؛ فهام املثالن؛ فهام الض

 :ويالحظ من كالمه رمحه اهللا 

 ً وفيه نوع تداخل ، ، بالتقسيم العقيل ملا يذكره خاصة إذا كان مما يتشابه عنايته رمحه اهللا : أوال

التـي  وذلك من خالل حرص املعلومني الذي ذكره رمحه اهللا ، ومل أجد من ذكره هبذه الطريقـة

ل  ّ  . الوصول إىل فهم املرادتسه

 ً ً ملعرفــة حمــل : ثانيــا ً أوليــا ذكــر اجلــامع املشــرتك بــني املفرتقــات ، ممــا يعطــي القــارئ تصــورا

 .االختالف واالفرتاق 

 ً عني عىل بيان الفرق ، وفهمها عنايته رمحه اهللا برضب املثال مم: ثالثا ُ  . ي

 ً ُكسب قوله الواردة واجلواب عليها ، مماإيراد االعرتاضات : رابعا  . ، وقبوالً  قوةً  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣٨٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 الفروق يف األحكام واللغات

 

 :يشتمل هذا الفصل عىل مبحثني 

 .الفروق يف األحكام : املبحث األول 

 .الفروق يف اللغات : املبحث الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول 

 الفروق يف األحكام 

 

 : اً تمل هذا املبحث عىل مخسة وعرشين مطلبيش

 .الفرق بني خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : املطلب األول 

 .الفرق بني الواجب املضيق واملوسع : املطلب الثاين 

 .الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية : املطلب الثالث 

 .هة الرتك الفرق بني الواجب املوسع واملخري والكفائي من ج: املطلب الرابع 

 .الفرق بني الفرض والواجب : املطلب اخلامس 

 .الفرق بني الواجب واملندوب : املطلب السادس 

 .الفرق بني املندوب وبني الواجب املوسع واملخري وفرض الكفاية : املطلب السابع 

 .الفرق بني الواجب واحلرام من حيث التقييد بالزمان واألشخاص : املطلب الثامن 

 .الفرق بني املكروه واملندوب : لتاسع املطلب ا

 .الفرق بني املكروه واحلرام : املطلب العارش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٧ 

 
 .الفرق بني التخيري واإلباحة : املطلب احلادي عرش 

 .الفرق بني الفاسد والباطل : املطلب الثاين عرش 

 .السبب والرشط  الفرق بني: املطلب الثالث عرش 

 .احلكم ومانع السبب  مانع الفرق بني: املطلب الرابع عرش 

 .الرشط وجزئه وجزء العلة  الفرق بني: املطلب اخلامس عرش 

 .أجزاء العلة والعلل املتعددة  الفرق بني: املطلب السادس عرش 

 .الفرق بني العلة العقلية والعلة الرشعية : املطلب السابع عرش 

 .لعقيل والرشعي الفرق بني الرشط اللغوي والعادي والرشط ا: املطلب الثامن عرش 

 .الفرق بني الرشط واملانع : املطلب التاسع عرش 

 .الفرق بني الركن والرشط : املطلب العرشون 

 .الفرق بني األداء والقضاء : املطلب احلادي والعرشون 

 .الفرق بني األداء واإلعادة : املطلب الثاين والعرشون 

 .ادة الفرق بني القضاء واإلع: املطلب الثالث والعرشون 

 .الفرق بني العزيمة والرخصة : والعرشون  املطلب الرابع

 .الفرق بني الرتخيص والتخصيص : املطلب اخلامس والعرشون 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٨ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب األول 

 الفرق بني خطاب التكليف وخطاب الوضع 

 
َ : اخلطــاب يف اللغــة  ــدر خ ــمص َ َ اط َ ،  ب ُ ُ خي ــب ِ ،  اط ــطَ خ َ َ ،  اً اب ُ ً وخم ــة ُ  اطب ــة ُ :  ، واملخاطب ُ م ــة  راجع

 . )١(الكالمِ 

ٌ : واخلطاب يف اصطالح األصوليني  َ  قول ُ ي َ  فهم ْ منه م َ  ن َ س ُ معه ش ً م ً مطلقاً يئا  .)٢( فيدا

ً ؛ توجيه الكالم نحو الغري لقصد اإلفهام : واملراد به  ً إن كان املخاطب موجودا ً ، حاال ومـآال

ً عىل تقدير وجوده  .)٣( إن كان املخاطب معدوما

 

                                                   
لسـان  ،)خ ط ب ( مـادة  ٣٠٤معجم مقـاييس اللغـة البـن فـارس ، )خ ط ب ( مادة  ١٠٩/  ١الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)خ ط ب ( مادة  ٣٦١/  ١العرب البن منظور 

املنــري البـن النجــار ، رشح الكوكـب  ٢٢١/  ١العضــد  رشح ، حاشـية اجلرجــاين عـىل ١٣١/  ١اإلحكـام لآلمــدي  _ )٢(

١/٣٣٩ .   

 . ١٦٣التعريفات للجرجاين ،  ٢٢١/  ١ ابن احلاجب، رشح العضد عىل  ٣٢٥/ ١بيان املخترص لألصفهاين  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢١٩ 

 
َّ كَ : مأخوذ من : والتكليف لغة  ُ فَ ل ِ كْ تَ ،  ه ـل َ َ : أي  اً يف ـأ َ َ م ُ ر ـ ه ِ َ ب َ ام ـ ي ُ ُّ ش َّ كَ وتَ ، يـه لَ عَ  ق ـل ْ ُ ف ـ ت َّ َ اليش  إذا ء

 َ َ َّ جت ْ ش َ ه عَ تُ م ّ ىل م ٍ شق ِ ،  ة ِ وكَ ،  العادة الفوعىل خ َ تُ فْ ل َ َّ ه إذا حت  . )١(ه تُ لْ م

 ً ُ  ((: والتكليف اصطالحا َّ  إلزام  .)٢( )) عمقتىض خطاب الرش

 

َ مأخوذ من : والوضع لغة  َ و َّ  ضع َ اليش ْ  إذا وضعاً ،  ء َ وتَ ، لقه تَ اخ ُ  واضـع  إذا عـىل اليشـء القـوم

ْ  ،اتفقوا عليه  َ وأو  . )٣( افقته فيه عىل يشءضعته يف األمر إذا و

 يف التكليـف خطاب ((:مام القرايف رمحه اهللا فكام قال اإل يف االصطالح وأما خطاب التكليف

ــطالح ــامء اص ــ العل ــام وه ــوب اخلمســة األحك ــريم،  الوج ــدب،  والتح ،  والكراهــة،  والن

 . )٤( )) واإلباحة

غـري أو ، فإجيـاب  جازمـاً  فإن كان الطلـبخطاب الرشع بطلب فعل أن يرد : وبعبارة أخرى 

أو بتخيـري ، فكراهـة  غـري جـازم أو، فتحـريم  فـإن كـان جازمـاً أو بطلب تـرك ، فندب  جازمٍ 

 . )٥(فإباحة 

ُ  ((: ضع عند األصوليني وخطاب الو ً م ِّ ما اسـتفيد بواسـطة نصـب الشـارع علـام ً حلكْ عر ـفـا ِ  هم

ر معرفة خطابه يف كل حال ّ  . )٦( )) لتعذ

                                                   
، القـاموس )ك ل ف ( مـادة  ١١٧٧/  ٣، الصحاح للجـوهري )ك ل ف ( مادة  ٣٠٧/  ٩لسان العرب البن منظور  _ )١(

 .)ك ل ف ( مادة  ٨٥٠املحيط للفريوزابادي 

ــاظر البــن قدامــة : ، وانظــر تعريفــات التكليــف يف  ١٧٦/  ١ضــة رشح خمترصــ الرو _)٢( ، الفــروق  ٢٢٠/  ١روضــة الن

، رشح الكوكب املنري البـن  ١١٣٠/  ٣، التحبري للمرداوي  ٥/  ٢، حاشية التفتازاين عىل رشح العضد  ١٦١/  ١للقرايف 

 . ٤٨٣/  ١النجار 

، القـاموس )و ض ع ( مـادة  ٣٩٧/  ٨العرب البن منظور لسان  ،)و ض ع ( مادة  ١٠٧٦/  ٣الصحاح للجوهري  _ )٣(

 .)و ض ع ( مادة  ٧٧٢املحيط للفريوزابادي 

 . ١٢٧/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٤(

 .  ٣٤٠/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  ، ١٢٧/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٥(

الفـروق ،  ١٣٣/  ١اإلحكام لآلمدي : وانظر تعريفات خطاب الوضع يف  ، ٤١١/  ١يف رشح خمترص الروضة للطو _ )٦(

 ،  ٤٣٤/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  ، ١٠٤٧/  ٣التحبري للمرداوي  ، ١٦١/  ١للقرايف 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٠ 

 
وخطاب الوضـع مـن الفـروق األصـولية املهمـة املتعلقـة ، يعترب الفرق بني خطاب التكليف 

ً عظـيم و ((: ، وإىل ذلك أشار اإلمـام القـرايف رمحـه اهللا بقولـه  )١( باألحكام هـذا الفـرق أيضـا

ُّ القدر جليل اخلطر ، وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من اإلشكاالت ، وتُ  إشكاالت عظيمـة  رد

ً يف بعض الفروع   .)٢( ))أيضا

 :وقد اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام من مخس جهات  

التكليـف هـو األصـل ،  أن خطـاب -رمحه اهللا  -من حيث األصل حيث ذكر  :اجلهة األوىل 

، أوجبـت : فاألصل أن يقـول الشـارع ((:وخطاب الوضع عىل خالفه ، وأوضح ذلك بقوله 

أمـا ،  قرأو حرمت عليكم، أو افعلوا أو ال تفعلوا، أو ارمجوا هذا الزاين، أو اقطعوا هذا السـا

ن الوجه الذي ، فهو خالف األصل م والقطع،  عىل الرجم لامً عَ  )٤( والرسقة،  )٣(ا جعله الزن

  .)٥( )) الذي ذكرناه

إن  ((: وقـد أشـار إىل هـذا الفـرق غـريه مـن أئمـة األصـول ، قـال اإلمـام الزركيشـ رمحـه اهللا 

: وخطـاب الوضـع عـىل خالفـه ، فاألصـل أن يقـول الشـارع ، خطاب التكليف هو األصل 

له الزنا والرسقة عَ ، أوجبت عليكم  ْ مت ، وأما جع ّ ً عىل الرجم لَ أو حر فـبخالف ؛ قطع وال، ام

 ُ ْ األصل ، نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ ؛ ألنه إنام ي =    ﴿: لم به كقولـه تعـاىل ع

                                                   
بـن احلاجـب ، خمترصـ ا ٧٩للقـرايف ، رشح تنقيح الفصـول  ١٦١/  ١، الفروق للقرايف  ١٣٣/  ١اإلحكام لآلمدي   _ )١(

،  ١٢٨/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٢٧/  ١، اإلهباج للسـبكي  ٤٨٢/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٣٣٤ – ٢٨٢/ ١

الفـروق  ، ٤٣٤/  ١رشح الكوكب املنري البـن النجـار ،  ٢١٥األشباه والنظائر للسيوطي  ، ١٠٤٩/  ٣التحبري للمرداوي 

لطيف احلمـد ، الفـروق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـدال ١١٣/  ١احلـاي  يف مسائل احلكم عند األصوليني للـدكتور راشـد

١/٢١٠ . 

 . ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

ٍ وقع عىل غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك يمني : الزنا  _ )٣(   . ) ٤٣٣/ ٢بداية املجتهد البن رشد ( كل وطء

، الــروض املربــع  ١٩١/  ١٠اإلنصـاف للمــرداوي (  نائبــه أو،  همالكــ مـن االختفــاء وجــه عـىل مــال أخــذ: الرسـقة  _ )٤(

 ) .١٠٠٥/  ٢للبهويت 

 . ٤١٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢١ 

 

، ونحــوه مــن اخلطابــات اللفظيــة املفيــدة لألحكــام الوضــعية  )١( ﴾<  ?  @ 

، ال يتوضأ إال من حدث: ام لو قال بخالف خطاب اللفظ ، فإنه ال يستلزم خطاب الوضع ك

م احلكـم فإن هذا خطاب لف ّ قـد ُ ظي يعقل جترده عن سبب وضـع أو غـريه ، وممـا ذكرنـاه أنـه ي

م الوضـعي ؛  ّ قد ُ التكليفي عىل احلكم الوضعي عند التعارض ألنه األصل ، ومن العلامء من ي

 .اهـ  )٢(  ))ومتكن ، حكاه اآلمدي يف باب الرتاجيح ، ألنه ال يتوقف عىل فهم 

فـإذا ورد جـاء خطـاب ، كالصـالة ؛ بالعبادة مثالً  أن األصل أن يرد اخلطاب بالتكليف: أي 

ً لوقتهـا ، ولـزوم الطهـارة  ـ، الوضع بعد ذلـك مبينـا ُّ  ،رتة هلـا ، فأصـبح التكليـف أصـالً والس

ً من هذا الوجه   .والوضع تبعا

ً بالتكليف بجلـد الـزاين ، كام ذكر املصنف رمحه اهللا يف الزنا و والرسقة حيث يرد اخلطاب أوال

، )٣( ﴾  +  ,  -  .       /    0  1    2 ﴿ع يد السارق كام يف قوله تعـاىل ورمجه ، وقط

ــه  ــؤال  )٤( ﴾/  0  1   2  3  4  5      ﴿وقول ــريد الس متــى : ، ف

لد الزاين  ُ ورمجـه مـن حصـول اإليـالج يف فـرج آدميـة ، والرشوط املعتربة للحكم بجلـده ، جي

، ث يبحث عن الرشـوط يف املـال املرسـوق ، وهكذا يف الرسقة حي )٥( وال نكاح، دون شبهة 

ً بلغ النصاب )٦( وصفة الرسقة ولـذلك ذهـب  ، )٢( احلرزكونه يف و،  )١( من كون املال حمرتما

                                                   
 . ٧٨سورة اإلرساء آية  _ )١(

 .  ١٢٩/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٢(

 . ٢سورة النور آية  _ )٣(

 . ٣٨سورة املائدة آية  _ )٤(

،  ١٩٧/  ٢، التلقـني للقـايض عبـدالوهاب  ٥٤/  ٧بـدائع الصـنائع للكاسـاين : د الزنـا يف انظر الرشـوط املعتـربة حلـ _ )٥(

 . ١٢٩/  ١٠، اإلنصاف للمرداوي  ٣٨٩/  ١٣احلاوي للاموردي 

، الكـايف البـن  ٥٦٦التنبيـه للشـريازي  ، ٢٠٠/  ٢، التلقني للقـايض عبـدالوهاب  ٥٤/  ٥البحر الرائق البن نجيم  _ )٦(

 .  ١١٩/  ٤قدامة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٢ 

 
 ً ً ، ذهب بعض العلامء إىل أن بينهام عموما ُّ ، فإن خطاب الوضع أوخصوصا مـن خطـاب  عـم

 .كليف قبله كليف ، ألنه يستلزم وجود التَّ التَّ 

ّ أوخطــاب الوضــع  ((: رمحــه اهللا  )٣( األمــني الشــنقيطيمــد قــال الشــيخ حم مــن خطــاب  عــم

مـثالً ، وقـد  و مـانعٍ أال خيلـو مـن رشط ،  ألن كل تكليـف معـه خطـاب وضـع إذْ ؛ التكليف 

ـ؛ يوجد خطاب الوضع حيث ال تكليف  ُ ُ  لفـاتتْ رم املُ كلـزوم غ ُ ، وأ اجلنايـات لغـري  )٤( وشر

واعتمــده القــرايف يف  ،وخصــوص مــن وجــه ، م بيــنهام عمــو: ، وقيــل  )٥( املكلــف كالصــبي

 . اهـ )٦( ))الفروق 

                                                                                                                                                  
، معجـم مقـاييس )ن ص ب ( مـادة  ١٣٨القـاموس املحـيط للفريوزابـادي : انظـر . األصـل واملرجـع : النصاب لغة  _ )١(

و مـا قيمتـه ربـع ، أربـع دينـار : ، والنصاب يف الرسقة يف قـول مجهـور الفقهـاء هـو )ن ص ب ( مادة  ٩٩٢اللغة البن فارس 

 ) .   ١٢٠/  ٤، الكايف البن قدامة  ٥٦٧شريازي التنبيه لل( دينار ، أو مقدار ثالثة دراهم 

 ٩٩/  ١٥، تاج العـروس للزبيـدي )ح ر ز ( مادة  ٣٣٣/  ٥لسان العرب البن منظور ( املوضع احلصني : احلرز لغة  _ )٢(

 .  ) ٥٩٠/  ١٣احلاوي للاموردي (  ما يصري املال به حمفوظاً : ويف االصطالح )  ٢٧٩، املطلع للبعيل )ح ر ز ( مادة 

َّ بــن اخطــور ، مـن علــامء اململكــة العربيــة  _ )٣( هـو الشــيخ حممــد األمـني بــن حممــد املختـار اجلكنــي الشــنقيطي املـدعو آب

هــ ، درس يف حمرضـة خالـه عبـداهللا ورحــل يف طلـب العلـم ، تـوىل التــدريس  ١٣٠٥السـعودية ، ولـد يف بـالد شـنقيط ســنة 

ً يف هيئة كبار العلامء باململكة لـه مؤلفـات منهـا  باملسجد النبوي الرشيف وباجلامعة االسالمية ، ّ عضوا ني ُ أضـواء البيـان : وع

هــ ودفـن بمقـربة املعـالة ، انظـر  ١٣٩٥يف تفسري القرآن بالقرآن ، آداب البحث واملناظرة وغريها ، تويف بمكة املكرمـة سـنة 

، أعـالم الشـناقطة يف احلجـاز  ٢٢٣ن السـديس ، ترمجة الشيخ حممد األمـني لعبـدالرمح ٤٥/  ٦األعالم للزركيل : ترمجته يف 

 . ٣٠٤واملرشق لبحيد اإلدرييس 

 . ) ٤٩١/  ١الروض املربع للبهويت (  والعيب الصحة قيمة بني ما قسط: األروش مجع أرش ، واألرش هو  _ )٤(

، ٤٦٢/  ٤بسوط ملحمد بن احلسـن امل :انظر املسألة يف : مراده ضامن املتلفات ، وهو جممع عليه بني العلامء رمحهم اهللا  _ )٥(

، اإلنصاف للمـرداوي  ٣٢/  ٧، املجموع للنووي  ٢٠٢/  ٩، الذخرية للقرايف  ٣٦٥/  ١جممع الضامنات لغانم البغدادي 

١٠٥/  ٦  . 

 مـع جيتمـع قـد الوضـع خطـاب أن اعلـم ": وقـال اإلمـام القـرايف رمحـه اهللا  ، ٥٨مـذكرة يف أصـول الفقـه للشـنقيطي  _ )٦(

 خطـاب هـو الوجـه هـذا ومـن،  حـرام فإنـه فكـالزنى اجـتامعهام أمـا؛  بنفسـه مـنهام واحـد كـل ينفـرد وقد،  التكليف خطاب

 أهنـا جهـة ومـن،  تكليـف خطـاب حمرمـة أهنـا جهـة مـن والرسقة وضع خطاب هو الوجه هذا ومن،  للحد وسبب،  تكليف

، واجـب أو،  منـدوب أو،  مباح والبيع،  العقوبات أسباب وهي،  حمرمة اجلنايات بقية وكذلك،  وضع خطاب القطع سبب

 جهـة ومـن،  تكليـف خطاب هو الوجه هذا فمن،  الفقه كتب يف مبسوط هو ما عىل صوره يف له يعرض ما قدر عىل حرام أو



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٣ 

 
تّـب احلكـم فيـه عـىل وأما الفرق من حيـث اخلُ  ُ صـوص فـإن اخلطـاب الوضـعي خـاص بـام ر

 ٍ ٍ ،  وصف عليل هبا ، بخالف احلكم التكليفي فإنـه جيـري يف عند من يقول بجواز التّ  أو حكمة

عبديـة التـي ال صاف ، وكذلك يف األحكام التَّ وهي التي ال تضاف إىل األو، األحكام املرسلة 

 .يعقل معناها 

تّـب احلكـم  ((: وقد أشار اإلمام الزركيش رمحه اهللا إىل هذا الفرق بقوله  ُ الوضعي خاص بام ر

 ٍ ٍ  فيه عىل وصف رسلة الغري مضافة إن جوزنا التعليل هبا ، فال جيري يف األحكام املُ  ، أو حكمة

ُ ام التَّ وال يف األحك ،إىل األوصاف  ّ ، حرم أعقل معناها ، وهلذا لو عبدية التي ال ي ثـم ، ثم جن

ً ال جيب اجلزاء يف ماله عىل   . اهـ )١( ))ألصح اقتل صيدا

أو التخيـري ، ، باإلقتضـاء  يكون من حيث احلقيقة ، حيث إن خطاب التكليف: اجلهة الثانية 

 ٍ ، وأمــا  )٢(أو التخيــري ، النهــي أو ، ألنــه يشــتمل إمــا عــىل األمــر ؛  وهــو هبــذا خطــاب إنشــاء

ـ، انع واملو، والرشوط ، اخلطاب الوضعي فإنه يشتمل عىل بيان األسباب  ِّ ، حة واحلكم بالص

ُ  ((: بقوله  رمحه اهللا الطويف اإلمام شار إىل ذلكأو الفساد ، وأ ِّ بعض األصوليني ي م خطـاب قس

صـود مـن خطـاب الرشع إىل خطاب تكليف وخطاب وضـع، وهـي قسـمة مـن جهـة أن املق

ٌّ الوضع هو التكليف، وكذلك ما فُ  ٌّ ،  هم من قسمة اآلمدي للحكم من أنه طلبي هـو  ووضعي

                                                                                                                                                  
ّ  العقود وبقية،  وضع خطاب هو املمنوع يف التقدير أو،  اجلائز البيع يف امللك انتقال سبب أنه  وأمـا،  والاملنـ هـذا عـىل جتتخر

 وال،  أمـر فيهـا ولـيس،  الوضـع خطاب من فإهنا ونحوها،  احلول ودوران،  اهلالل ورؤية،  فكالزوال الوضع خطاب انفراد

 خطـاب بـدون التكليـف خطـاب وأمـا،  فقـط وترتبهـا،  أثنائهـا يف األمـر وجـد إنـام بل؛  كذلك هي حيث من إذن وال،  هني

 جيعلهـا ومل،  التكليـف خطاب من فهذه املنكرات وترك،  الصلوات كإيقاع ملحرماتا واجتناب،  الواجبات فكأداء الوضع

 صـاحب كـان وإن،  أسـباهبا عـىل وترتبهـا،  أدائهـا عند احلال وقف بل عنه ننهى أو،  به نؤمر آخر لفعل سببا الرشع صاحب

 نعنـي ال ونحـن،  للمكلـف أفعـاالً  ليسـت هـذه أن غري العقاب ودرء،  الثواب وترتيب،  الذمة لرباءة سبباً  جعلها قد الرشع

/  ١ الفـروق للقـرايف( اهــ  " وافـرتاقهام،  اجـتامعهام وجـه فهذا املكلف قبل من لفعل سببا وضع كونه إال سبباً  اليشء بكون

١٦٣ ( . 

 . ١٢٩/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )١(

، البحـر املحـيط  ٤٧/  ١ايـة السـول لإلسـنوي ، هن ١٣٣/  ١، اإلحكام لآلمـدي  ٩٠ - ٦٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

 . ١٢٨/  ١للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٤ 

 
ال معنـى خلطـاب الوضـع، إال أن  إذْ  ؛ ألن مقصود خطـاب الوضـع الطلـب ؛ متداخل أيضاً 

 َّ أوجبت : ، كقولهأو كفاً ،  بها، أو عند بعضها فعالً الرشع طلب منا عند قيام األعالم التي نص

عليكم عند وجود الزنى مـن هـذا رمجـه، وعنـد وجـود الرسـقة مـن هـذا قطعـه، وعنـد ملـك 

ــك  ــو ذل ــارة، ونح ــث الكف ــف واحلن ــتامع احلل ــد اج ــاة، وعن ــول الزك ــود احل ــاب ووج النص

))كثري
 . اهـ)١(

ر هذا الفرق ّ ه والفرق بينـ ((: فقال رمحه اهللا  )٢( بن العراقي أمحد بن عبدالرحيم اإلمام وقد قر

وخطاب التكليف من حيث احلقيقة أن احلكم يف الوضع هـو قضـاء  -اب الوضع خط أي -

 ً ً ، الرشع عىل الوصف بكونه سببا ً ، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر ، أو رشطا أو مانعا

 .اهـ  )٣( ))واملوانع ، والرشوط ، باألسباب 

 :وعدمه  ، يف الفرق بينهام من حيث اشرتاط العلم: اجلهة الثالثة 

فــإن خطــاب التكليــف خيتلــف عــن خطــاب الوضــع مــن حيــث اشــرتاط العلــم يف خطــاب 

 َّ ً باملأمور به ، وبصدوره من اهللا تعاىل حتـى تصـح ـ التكليف بأن يكون املكلف عاملا ّ ُ منـه الني ،  ة

 . )٤( والقصد

خطـاب اللفــظ الـذي يعــرب عنـه بخطــاب  ((:بقولــه  رمحـه اهللا الطــويف اإلمـام وإىل هـذا أشــار

ُ ... يشرتط فيه علم املكلف التكليف  ٌ أما خطاب الوضع فال ي إال ؛  مـن ذلـك شرتط فيـه يشء

 . اهـ )١( ))ما يستثنى بعد إن شاء اهللا تعاىل 

                                                   
 . ٤١٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

هو اإلمام ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسـني بـن عبـدالرمحن الرازيـاين املهـراين الشـافعي ، املعـروف  _ )٢(

عن أبيه احلافظ عبدالرحيم العراقي ، وغريه ، ويل القضاء ، وكـان مـن هـ ، أخذ العلم  ٧٦٢بابن العراقي ، ولد بالقاهرة سنة 

تكملة طـرح التثريـب برشـح التقريـب لوالـده ، الغيـث : خري أهل عرصه بشاشة ، وصالبة يف احلكم ، له مؤلفات كثري منها 

، البـدر الطـالع  ٨٠/  ٤شـهبة طبقات الشافعية البن قايض : انظر ترمجته يف . هـ  ٨٦٢اهلامع رشح مجع اجلوامع ، تويف سنة 

 . ١٤٨/  ١، األعالم للزركيل  ٧٢/  ١للشوكاين 

 . ٢٨/  ١لعراقي بن االغيث اهلامع ال _ )٣(

 . ٤٣٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٥١/  ٣، التحبري للمرداوي  ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٥ 

 
ً للمـأمور : الثالـث  ((: قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا عند بيانه لرشوط التكليف و كونـه معلومـا

 ّ تصو ُ ً به من جهـة  ر قصده إليه ، وأنمعلوم التمييز عن غريه حتى ي ً كونه مأمورا يكون معلوما

 .اهـ  )٢( ))اهللا تعاىل حتى يتصور منه قصد اإلمتثال 

 ّ  وأما احلكم الوضعي فال يشرتط فيه علم املكلف ، ولذلك يرث اإلنسان بدون علمه ، وحتل

 ٍ مـن ذلـك ، وكـام ذكـر  املرأة بعقد وليها عليها ، وحترم بطالق زوجها هلا بدون علمهـا بيشـء

ُ  ((: ام الطويف رمحه اهللا اإلم ٍ حـال نومـه، والرامـي إىل صـيد يف ظُ  تلـف شـيئاً كالنائم ي أو ،  لمـة

 .اهـ  )٣( )) ، فإهنام يضمنان ما أتلفا، وإن مل يعلاموراء حائل يقتل إنساناً 

 :إال أن عدم اشرتاط العلم يف احلكم الوضعي قد استثنى منه العلامء أمرين 

، فإنـه  )٥( كالقتل املوجـب للقصـاص )٤( ات التي هي اجلناياتأسباب العقوب: األمر األول 

 ُ ُ ي َ ،  شرتط فيها العلم ْ والق ِ  دُ ص لعـدم العلـم ، ؛  )٦( ، ولذلك ال جيب القصـاص عـىل املخطـيء

                                                                                                                                                  
 . ٤١٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

  . ٤٣٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٨٦/  ١فى للغزايل املستص _ )٢(

 . ٤٣٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٤١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

ه إليـه : مجع جناية وهي لغة : اجلنايات  _ )٤( ّ القـاموس املحـيط للفريوزابـادي ( مأخوذ من جنى اليشء جينيـه جنايـة إذا جـر

كـل فعـل عـدوان عـىل : ويف اصـطالح الفقهـاء  )ج ن ي (  ١٥٣/  ١٤، لسان العرب البـن منظـور  )ج ن ي  (مادة ١٢٧١

، اإلنصـاف  ٤٤٣/  ١١املغنـي البـن قدامـة . نفس ، أو مال ، لكنها يف العرف خمصوصة بام حيصل فيه التعدي عىل األبـدان 

 .  ٣٢٠/  ٩للمرداوي 

يـا  {: قصاص القتل العمـد العـدوان الـذي يوجـب القصـاص باإلمجـاع لقولـه تعـاىل مراده رمحه اهللا بالقتل املوجب لل _ )٥(

فمـن قتـل لـه قتيـل :[ ، وقوله صىل اهللا عليه وسـلم  ١٧٨سورة البقرة آية  }أهيا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتىل 

قـاد  ُ ،  ١٦٤/  ٣كيـف تعـرف لقطـة أهـل مكـة رواه البخـاري يف كتـاب اللقطـة بـاب ] فهو بخري النظرين إما يودى وإما أن ي

، الكـايف البـن  ٣٢٧/  ٨البحر الرائق البن نجـيم : ، وانظر مسألة وجوب القصاص يف القتل العمد يف  ٢٤٣٤حديث رقم 

 .  ٤٥٧/  ١١، املغني البن قدامة  ١٩٥/  ١٢، احلاوي للاموردي  ٥٨٨عبدالرب 

مراتـب اإلمجـاع البـن حـزم : انظـر حكايـة اإلمجـاع يف  يوجـب الديـةقتل اخلطأ ال يوجـب القصـاص باإلمجـاع ، وإنـام  _ )٦(

ً اإلمام ابن قدامة يف املغني ١٤١  إال مؤمنـا يقتـل أن ملـؤمن كـان ومـا {: ودليل ذلك قوله تعاىل ،  ٤٥٧/  ١١، وحكاه أيضا

أال إن قتيـل خطـأ [ وسـلم ، وقولـه صـىل اهللا عليـه  } أهلـه إىل مسـلمة وديـة مؤمنـة رقبـة فتحرير خطئا مؤمنا قتل ومن خطئا

 ٤٧٩٥حـديث رقـم  ٤١/  ٨ سـوط أو بحجـر قتـل مـن بـابرواه النسائي ] العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٦ 

 
ُّ هو ـ ذا حد ُّ ُ ؛  )١( بهةالزاين ال جيب يف الش ِّ لعـدم العلـم ، وال عـىل مـن أ لعـدم ؛ نـا كـره عـىل الز

 .القدرة عىل اإلمتناع 

األسباب التي هي أسباب العقوبات  ((: رمحه اهللا عن اإلمام القرايف قوله  اإلمام الطويف قلون

فلـذلك ال ؛ والقصـد ، والعلم ، وهي جنايات كالقتل املوجب للقصاص يشرتط فيه القدرة 

 ً ِّ ...... قصاص يف قتل اخلطأ ، والزنا أيضا  يف استثناء هذه القاعدة من خطـاب الوضـع والرس

وقدرتـه ، صاحب الرشع تأبى عقوبة من مل يقصد اإلفساد ، وال يسـعى فيـه بإرادتـه  أن رمحة

ــ َّ ــىل العف ــتمل ع ــه مش ــل قلب ــة ، ة ب ُ ، والطاع ــذا ال ي ــل ه ــة فمث ــة واإلناب ــع رمح ــه الرش ، عاقب

))ولطفاً 
 . اهـ)٢(

ِ  ((:  الطويف ثم قال ُ التي تُ  العقوبات تستدعي وجود اجلنايات إذ ـرمنتهك هبا ح َّ ً ع زجـة الرش را

ً ، واال ختيـار ، والقـادر املختـار هـو واال، القـدرة و، نتهاك إنام يتحقق مـع العلـم عنها وردعا

انتفـى ذلـك فيـه ، وهـو رشط قـد  )٣( واملكـره، وإن شاء ترك ، واجلاهـل ، الذي إن شاء فعل 

 ُّ ُ حتق ِ  ق االنتهاك ، فينتفي االنتهاك ِ رشطه ، فتنتفي العقوبة ال النتفاء َ  نتفاء  . )١( ))بها سب
                                                                                                                                                  

، الكـايف  ١٥٥/  ٢٧املبسـوط للرسخيسـ   :، انظـر املسـألة يف )  ٤٧/  ٤تلخيص احلبـري البـن حجـر ( وصححه ابن حبان 

 . ٤٥٧/  ١١، املغني البن قدامة  ١٧٢/  ٢ريازي ، املهذب للش ٥٩٤البن عبدالرب 

ــبهة  _ )١( ــور : الش ــتبهات مــن األم ــي االلتبــاس ، واملش ــكالت : ه ــور ( املش ــرب البــن منظ مــادة                      ٢٦٦/  ٢لســان الع

فهـا الفقهـاء بقـوهلم )  )ش ب هــ( مـادة  ١٧٨، خمتار الصـحاح للـرازي )ش ب هـ(  ّ         ولـيس بثابـت  مـا يشـبه الثابـت: ، وعر

، وأمجـع الفقهـاء رمحهـم اهللا عـىل درء احلـد بالشـبهة )  ٥٨/  ٧، بدائع الصنائع للكاساين  ٢٦٠/  ٥فتح القدير البن اهلامم ( 

رواه ]  سـبيله فـاخلوا خمـرج لـه كـان فـإن اسـتطعتم مـا املسـلمني عـن احلـدود إدرؤا:[ يف اجلملة لقوله صىل اهللا عليـه وسـلم 

 ١٤٢٤، حـديث رقـم  ٣٣/  ٤ احلـدود درء يف جـاء مـا بـابأم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنه يف كتاب احلـدود الرتمذي عن 

 للحـارثي حنيفـة أيب مسـند ويف ": ، وقـال الشـوكاين )  ٤٢٦/  ٤املسـتدرك ( صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : قال عنه احلاكم 

، وانظـر  ١٥٦/  ٧نيـل األوطـار للشـوكاين  "]  بالشـبهات احلـدود اءودرا [ بلفـظ مرفوعـاً  عباس ابن عن مقسم طريق من

/  ٧، املغني البن قدامـة  ٤٣٤/  ٢، بداية املجتهد البن رشد  فام بعدها ٥٨/  ٧بدائع الصنائع للكاساين : كالم الفقهاء  يف 

٤٣٢  . 

 . ٤٣٧/  ١بن النجار ، رشح الكوكب املنري ال ١٢٩/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١٦٢/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

ة: اسم مفعول من الكره ، والكره لغة : املكره  _ )٣( ّ ُ ، واملشـق بـاء ِ ، ومنـه  قهـراً  عليـه همحلتُـ راهـاً إكْ  األمـر عـىل وأكرهتـه،  اإل

 القـاموس املحـيط(   ١٠٦سـورة النحـل آيـة  }مـن كفـر بـاهللا مـن بعـد إيامنـه إال مـن أكـره وقلبـه مطمـئن بـاإليامن  {: تعاىل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٧ 

 
،  )٥( واهلبـة،  )٤( ، كـالبيع )٣( واألعيـان ، )٢( نتقـال األمـالك يف املنـافعأسـباب ا: األمر الثاين 

ُ ؛ ، ونحو ذلك من العقود  )٦( واإلجارة ـ فإنه يشرتط يف ذلـك العلـم ّ ٍ ، فلـو تلف ٍ  ظ بلفـظ  ناقـل

ٌ : للملك ، وهو ال يعلم مقتضاه   . )٧( مل يلزمه يشء

                                                                                                                                                  
اسم مفعول من : ، ويف االصطالح ) ك ر هـ ( مادة  ٢٢٤٧/  ٦، الصحاح للجوهري )ك ر هـ ( مادة  ١٢٥٢للفريوزابادي 

ِّ ونفسـه ملـا بـارشه ـيل ُ /  ٦حاشـية ابـن عابـدين .  اإلكراه ، وهو محل اإلنسان غريه عىل ما ال يرضاه قوالً أو فعالً بحيث لـو خ

  . ١٠٦، أصول الفقه للخرضي ١٣٦

  . ١٠٥١/  ٣، التحبري للمرداوي  ٤١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

ُّ ا: املنافع مجع منفعة وهي  _ )٢( ً ، ومنفعـة ، والنفـع ضـد ـ مأخوذة من نفعه ، ينفعه ، نفعـا ُّ لسـان العـرب البـن منظـور ( لرض

الفائـدة التـي حتصـل : ء ، ويف اصـطالح الفقهـا )ن ف ع (  ٧٦٧، القاموس املحـيط للفريوزابـادي )ن ف ع ( مادة  ٨/٣٥٨

وهبا  ُ ابة برك َّ  ٣املنثـور يف القواعـد للزركيشـ . باستعامل العني ، فكام أن املنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصل من الد

 . ١٠١/  ٣٩، املوسوعة الفقهية الكويتية  ١٠٠/  ١، درر احلكام رشح جملة اإلحكام لعيل حيدر  ٢٣٠/ 

ـء األعيان مجع عني وهي _ )٣( َّ ُ اليش    يف اللغة تطلق بمعان عديدة فتطلق بمعنى الـذهب ، واملـاء ، والعـني البـارصة ، ونفـس

ص ، كالـدار: ، ويف اصطالح الفقهاء  )ع ي ن ( مادة  ٣٥٩املصباح املنري للفيومي (  َّ ـخ َ َّ املش ، والدابـة ، ومـراد  اليشـء املعـني

، املوسـوعة الفقهيـة  ١٥٩جملـة اإلحكـام العدليـة مـادة  ، ١٩١/  ١٨ابـدين رد املحتار البـن ع .صل املنفعة الفقهاء هبا أهنا أ

 . ١٠٢/  ٣٩الكويتية 

داد فيطلق عـىل البيـع ، والرشـاء : البيع لغة _ )٤( ْ ً إذا اشرتاه ، وهو من األض َ ، يبيعه ، بيعا املصـباح املنـري ( مصدر باع اليشء

باملـال  الاملـ مبادلـة: ، ويف االصـطالح ) ب ي ع( مـادة  ٣٦٥/  ٢٠، تاج العروس للزبيـدي  )ب ي ع ( مادة  ٦٧للفيومي 

ً ومتلكاً   .  ٥/ ٦املغني البن قدامة.  متليكا

ً  {: العطية اخلالية عن األعواض واألغراض ومنه قوله تعاىل : اهلبة لغة  _ )٥( .  ٤٩سورة الشورى آيـة  }هيب ملن يشاء إناثا

، ويف اصـطالح ) و هــ ب ( مـادة  ٨٠٣/  ١ البن منظور ، لسان العرب)ـ ب و ه( مادة  ٣٦٤/  ٤تاج العروس للزبيدي ( 

ً عـىل تسـليمه غـري واجـب يف احليـاة بـال عـوض ، : الفقهاء  ً أو جمهوالً تعذر علمـه مقـدورا متليك جائز الترصف ماالً معلوما

 . ٢٤٣، املقنع البن قدامة  ٣٢٤منهاج الطالبني للنووي : انظر يف تعريفها 

ً  {: مشتقة مـن األجـر ، وهـو العـوض ، ومنـه قولـه تعـاىل : جارة يف اللغة اإل _ )٦( سـورة  }لـو شـئت الختـذت عليـه أجـرا

ً ؛ ألن اهللا يعـوض العبـد بـه عـىل طاعتـه ، أو صـربه عـىل مصـيبته  ٧٧الكهف آية  مي الثـواب أجـرا ُ تـاج العـروس ( ، ومنه س

عـىل عقـد : ، وأمـا يف االصـطالح فهـي )أ ج ر ( مادة  ١٠/  ٤ر ، لسان العرب البن منظو)أ ج ر ( مادة  ٢٤/  ١٠للزبيدي 

 . ٥٤٦/  ٣، كشاف القناع للبهويت  ٢٠٣املقنع البن قدامة. املنافع 

،  رشح الكوكـب  ١٠٥٣/  ٣، التحبـري للمـرداوي  ١٢٩/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٦٢/  ١الفروق للقرايف  _ )٧(

 . ٤٣٧/  ١املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٨ 

 
ٍ  ظتلفّ  فلو ((:ىل ذلك فقال وأشار اإلمام الطويف إ ٍ  بلفظ  مقتضـاه يعلـم ال وهـو ، للملـك ناقل

 عـىل أكـره أو ، اإلسـالم بلـد عىل طارئاً  أو ، العجم بني عربياً  أو ، العرب بني أعجمياً  لكونه

َ  ال[ :  السالم عليه لقوله ، مقتضاه يلزمه مل ، ذلك ُّ حي َ  ل ُ م ٍ  ال ِ  عـن إال مسلمٍ  امرئ ٍ  طيـب  نفـس

ـــه ـــه ، )١(]  من ـــاىل ســـبحانه وقول  وال ، )٢( ﴾ G  F  E  D  C   B  A       ﴿:  وتع

 . اهـ )٣( )) واالختيار العلم مع إال الرىض حيصل

ِّ : واحلكمة يف استثناء هاتني القاعدتني  ّ عـدم تعـد فـق ي الرشـع قـانون العـدل يف اخللـق ، والر

 . )٤(حليم  وهو ، ، وإعفاؤهم عن تكليف املشاق ، أو التكليف بام ال يطاق هبم

 : وعدمها ، ن حيث اشرتاط القدرة م:  اجلهة الرابعة

فإن اخلطاب التكليفـي خيتلـف عـن اخلطـاب الوضـعي مـن حيـث اشـرتاط قـدرة املكلـف يف 

: ف ، ولذلك قال سـبحانه وتعـاىل التكليفي دون الوضعي ، فال تكليف بام ال يستطيعه املكلّ 

﴿ ¬  «  ª  ©   ̈ ـــــــــاىل  )٥( ﴾§   ـــــــــال تع z  }   |   {  ~   �    ﴿:، وق

¡﴾)٦( . 

 موإىل هـذا أشـار االمـا وغري املقـدور ،، وأما اخلطاب الوضعي فإنه يكون باملقدور للمكلف 

َّ  ((:الطويف رمحه اهللا بقوله  كليـف يشـرتط فيـه علـم فظ الذي يعرب عنـه بخطـاب التَّ خطاب الل

 . )٧( )).. وقدرته ، ف املكلّ 

                                                   
 . ٢٠٧١٤، حديث رقم  ٧٢/  ٥رواه أمحد يف مسنده  _ )١(

 . ٢٩سورة النساء آية  _ )٢(

 . ٤١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٤٣٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٥٣/  ١التحبري للمرداوي  ، ٤١٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٢٨٦سورة البقرة آية  _ )٥(

 . ٧٨سورة احلج آية  _ )٦(

 . ٤١٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٢٩ 

 
ٌ : وتركه ، فعله فمن أمثلة ما يقدر املكلف عىل  يف قطـع اليـد ، كـذلك  الرسقة التي هي سـبب

ـوالترصفات الرشعية ، فإهنا أسباب داخلة حتـت ت، صيغ العقود  ّ ـرص ّ وقدرتـه ، ، ف ف املكل

ً يف قطع يده ، ويستطيع تـرك الرسـقة ، ويسـتطيع أن يعقـد فهو يستطيع أ ن يرسق فيكون سببا

ً يف امللك ، ويستطيع ترك   .ذلك العقد العقد فيكون سببا

ُ : مثلة ما ال يقدر املكلف عليه ومن أ ٌ  ، )١( لوك الشمسد ، )٢(لوجوب الصالة الذي هو سبب

 َ ٌ  )٣( والن احلولوح  .)٤( لوجوب الزكاة الذي هو رشط

 ٌ ٌ ،  فهذه أسباب ُ ،  ورشوط ٌ ليست يف مقدور املكلّ  وموانع  . )٥(عن قدرته  ف بل هي خارجة

 :وعدمه ، لكسب من حيث اشرتاط ا: اجلهة اخلامسة 

ـحيث  ّ ف ، ومبارشتـه للفعـل يشرتط يف خطاب التكليف أن يكون الفعل فيه من كسب املكل

ونحوها ، بخالف خطاب الوضـع فإنـه ، والصوم ، والزكاة ، بنفسه فيخاطب بفعل الصالة 

ٌ أال يشرتط فيه  قـال ،  بفعل غـريهم ن يكون من كسب املكلف ، ولذلك قد يعاقب أشخاص

                                                   
أقـم الصـالة لـدلوك  {: امليـل ، والـزوال ، ومنـه قولـه تعـاىل : زواهلا ، ويطلـق الـدلك ويـراد بـه : معنى دلوك الشمس  _ )١(

، )دل ك ( مـادة  ١٥٨٤/  ٤الصحاح للجـوهري .( ، أي إذا مالت نحو الغروب ، وزالت  ٧٨سورة اإلرساء آية  }الشمس 

 . )دل ك ( مادة  ٤٢٦/  ١٠ لعرب البن منظورلسان ا

زواهلا فهـو سـبب لوجـوب صـالة الظهـر فـال جتـب قبلـه ، : املراد بالصالة هنا هي صالة الظهر ، ودلوك الشمس أي  _ )٢(

الكـايف ،  ٢١/  ٣، املجمـوع للنـووي  ١٧/  ٢، مواهـب اجلليـل للحطـاب  ٢٥٧/  ١املبسوط للرسخيسـ : انظر املسألة يف 

 . ١٠٥/  ١دامة البن ق

 . )ح و ل ( مادة  ١٥٦/  ١الصحاح للجوهري ( السنة : احلول يف اللغة  _ )٣(

هـارة ، و: الزكاة يف اللغة تطلق بمعان منها  _ )٤( َّ ِّ ،  امءالـنَّالط  مـن املخـرج القـدر وسـمي،  إذا نـام الـزرع زكـا:  يقـال يـادةوالز

 ٢٢٠/  ٣٨، تـاج العـروس للزبيـدي )ز ك ا ( مـادة  ٢١٠املنـري للفيـومي املصـباح (  الزكـاة به يرجى سبب ألنه؛  زكاة املال

ٌ : ويف اصــطالح الفقهــاء رمحهــم اهللا  )ز ك ا ( مــادة  ٌ  حــق ٍ  يف واجــب ٍ  مــال ٍ ،  خــاص ٍ  لطائفــة ٍ  وقــت يف،  خمصوصــة .  خمصــوص

ً منها حوالن)١/٢٨٩ الروض املربع للبهويت( احلول عىل املـال املزكـى ،  ، واشرتط الفقهاء رمحهم اهللا لزكاة النقدين رشوطا

 . ٨٣، املقنع البن قدامة  ١٦٨، منهاج الطالبني للنووي  ٨٨الكايف البن عبدالرب ،  ٢٣/  ٢بدائع الصنائع للكاساين : انظر 

، رشح الكوكـب  ١٠٥١/  ٣، التحبـري للمـرداوي   ١٢٩/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٥(

 . ٥٨، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  ٤٣٧/  ١لنجار املنري البن ا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٠ 

 
َّ  خطاب ((: رمحه اهللا مام الطويفاإل ُ  ، التكليف بخطاب عنه يعرب الذي فظالل ُ  فيـه شرتطي  علـم

 َّ ْ كَ  من وكونه،  الفعل عىل هوقدرتُ ،  فاملكل  .اهـ  )١( )) بهس

ُ  قال اإلمام الزركيش رمحه اهللاو ِّ  ((: الً هلذا الفـرقثّ مم ،  )٣( عـىل العاقلـة )٢( يـةوهلـذا وجبـت الد

، إلستحالة التكليف بفعل الغـري ، بـل إهنـا  )٤( اب التكليففوجوب الدية عليهم ليس من ب

 ٌ َّ  وجبت ألن فعل الغري سبب  . اهـ )٥( ))تهم لثبوت هذا احلق يف ذم

ـإ ((: وقد أشار اإلمام املرداوي رمحه اهللا إىل هـذا الفـرق بقولـه  َّ ُ ن خطـاب الرش شـرتط فيـه ع ي

 ونحوهـا، واحلـج ، والصـوم ، ة وقدرته عىل الفعل ، وكونه من كسبه كالصال، علم املكلف 

ٌ عىل ما سبق يف رشوط التكليف ، وأ إال مـا ؛ من ذلـك  ما خطاب الوضع فال يشرتط فيه يشء

 . )٦( ))ثني استُ 

                                                   
 . ٤٣٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٥١/  ٣التحبري للمرداوي  ، ٤١٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

ية يف اللغة  _ )٢( ِّ َ  مصدر: الد دى: يقال  دىو َ ُ  و َ  القاتل  ثـم،  الـنفس بـدل هـو الـذي املال وليه وأعطى،  ديته أعطى إذا املقتول

ِّ  املال لذلك قيل  ٥٣٦، املصباح املنري للفيـومي )و د ي ( مادة  ١٣٤٢القاموس املحيط للفريوزابادي (  باملصدر تسمية يةالد

/  ٢ الــروض املربـع للبهــويت(  جنايـة بســبب وليـه أو عليــه جمنـي إىل املــؤدى املـال: ، ويف اصـطالح الفقهــاء  )و د ي ( مـادة 

٩٦٣  . ( 

ورط يف املهالـك ، : العاقلة  _ )٣( مأخوذةٌ من العقل ، وأصـله املنـع ، ومنـه سـمي العقـل عقـالً ؛ ألنـه يمنـع صـاحبه مـن التـَّ

مـادة  ٢٠/  ٣٠، تاج العـروس للزبيـدي )ع ق ل ( مادة  ٢٣٦خمتار الصحاح للرازي ( والعاقلة ألهنا متنع من سفك الدماء 

املغنـي ( جل ، وهـم القرابـة مـن قبـل األب الـذين يعطـون ديـة مـن قتلـه خطـأ عصبة الر: ، ويف اصطالح الفقهاء  )ع ق ل ( 

 ) .  ٢٩٢أنيس الفقهاء للقونوي   ، ٣٩/  ١٢البن قدامة 

ية يف قتل اخلطأ عىل عاقلة الرجل ، وهم عصبته ، والدليل عىل هـذا مـا جـاء مـن حـديث أيب هريـرة ريض اهللا  _ )٤( ّ جتب الد

 اهللا صـىل النبـي إىل فاختصـموا بطنهـا يف وما قتلتها بحجر األخرى إحدامها فرمت هذيل من انامرأت اقتتلت[  :عنه أنه قال 

 بـابرواه البخـاري يف كتـاب الـديات ]  عاقلتهـا عـىل املـرأة ديـة وقىضـ وليدة أو ، عبد غرة جنينها دية أن فقىض وسلم عليه

، ورواه مسلم يف كتـب القسـامة  ٦٩١٠، حديث رقم  ١٥ / ٩ال عىل الولد  وعصبة الوالد جنني املرأة وأن العقل عىل الوالد

 .  ٤٤٨٥، حديث رقم  ١١٠/  ٥عىل عاقلة اجلاين  وشبه العمد يف قتل اخلطأ ووجوب الدية دية اجلنني باب

 . ١٢٨/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٥(

 . ١٠٥١/  ٣التحبري للمرداوي   _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣١ 

 
ُ تْ ابـة تُ كالدّ  ((:  بقولـه سـتثناة مـن ذلـكوقد ذكر اإلمام الطويف رمحـه اهللا بعـض األمثلـة املُ   لـف

ّ شيئاً  َّ أو البالغ يقتل خطأ، فيض، بي ، والص  ،  والعاقلة،  )١( ابةمن صاحب الد

 

 .اهـ  )٢( )) هلم وال مكتسباً ،  والقتل مقدوراً ، وإن مل يكن اإلتالف 

 .هذا حاصل الفروق التي ذكرها اإلمام الطويف رمحه اهللا بني خطاب التكليف والوضع 

 :مام الطويف رمحه اهللا ما ييل ه اإلفنالحظ مما ذكر

 ً هنـا وخطـاب الوضـع حيـث إ،  خطـاب التكليـف ذكر الفـروق بـنياعتناؤه رمحه اهللا بـ: أوال

ً عند بيانه لتعريفهام   .جاءت عرضا

 ً أجـد مـن اعتنى رمحه اهللا بذكر ما ذكره األصوليون يف التفريق بني اخلطـابني ، حيـث مل : ثانيا

 . عىل ما ذكرهزاد 

 ً وسـنة  كتـاب اهللامـن اعتنى رمحه اهللا عند ذكر الفروق برضـب األمثلـة عـىل مـا يـذكره : ثالثا

حه النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ  .، واملسائل الفقهية بطريقة تكشف الفرق ، وتوض

 ً ُ هـذه الفـروق التـي ذكرهـا إىل اإلمـام القـرايف: رابعا  يالحظ عىل املصنف رمحه اهللا أنه مل يعـز

وقاعـدة ،  مع أهنا مقتبسة من كالمه يف الفروق يف الفرق بني قاعدة خطاب التكليف رمحه اهللا

 .  )٣( خطاب الوضع

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣١٨/  ٢٥قدامة بن  أيب عمر ح الكبري البن، الرش ٥٣٨/  ٦الوسيط للغزايل : انظر  _ )١(

 . ٤١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ١٦١/  ١الفروق للقرايف  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٢ 

 
 

 

 

 املطلب الثاين 

 لفرق بني الواجب املضيق واملوسع ا

 

َ مأخوذ من : الواجب يف اللغة  َ و ّ  جب ُ اليش ُ ،  ء ـ، وثبـت ،  لـزم إذا جوبـاً جيـب و ْ  إذا توجبهواس

 ْ ّ اس َّ ، ، فالواجب هو الالزم  هتحق  . )١( اقطوالس

اإلمـام الطـويف اختـار ، فليني فيه عـىل أقـوال اختلفت تعاريف األصو:  والواجب اصطالحاً 

َّ ذُ  ما:  واملختار ((: بقوله  تعريفه رمحه اهللا  . )٢( )) مطلقاً  هتاركُ  رشعاً  م

َّ واملُ  ُ ضي ل من : لغة  ق ّ ِّ اسم مفع ُ  وهو،  يقالض َّ  نقيض َ  :يقال  عةالس ُ  ، اليشء ضاق ِ  يضيق َ ض ، اً يق

َ وتَ  ُ  ضـايق ُ ملإذا القــوم َ ،  مكــانأو ، لــق  يتوســعوا يف خ َّ إذا :  بــاألمر ذرعــاً  وضــاق ، عليــه  شــق

 . )٣( وقوته فأسند الفعل إىل الشخص، طاقته : واألصل ضاق ذرعه أي 

 َّ ِ : ع لغة واملوس ل من الو ّ ْ اسم مفع َ من  ع ، مأخوذٌ س ِ و ُ س ـ عه اليشء َ ُ بالكرس يس ـ عه َ ً س ، بـالفتح  عة

َّ ، والوسع  ِ والس َّ ، دة عة بالفتح اجل  )٤(﴾ J  I    H  G  F ﴿:عـاىل ت قولهومنه ، اقة والط

                                                   
، لسـان )و ج ب ( مـادة  ١٠٤٥ اللغة البن فـارس معجم مقاييس ،)و ج ب ( مادة  ١٢٤٥/  ٤الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)و ج ب ( مادة   ٧٩٣/ ١العرب البن منظور 

املستصـفى للغـزايل  ،  ٣٧٤/  ٢العـدة أليب يعـىل : انظر يف تعريفـات الواجـب يف ، و ٢٦٥/  ١ح خمترص الروضة رش _ )٢(

 ، ٢٢٨/  ١ ابـن احلاجـبرشح العضـد عـىل ،  ١٨٥/  ١، أصول ابن مفلح  ١٥٠/  ١روضة الناظر البن قدامة  ، ٦٦/ ١

ــول لإلســنوي ، ٤٩٣/  ١رفــع احلاجــب للســبكي  ــة الس ــري للمــرداوي ا،  ٧٣/  ١ هناي ــدها ،  ٨١٤/  ٢لتحب رشح فــام بع

 . ٨/  ١ للامرديني األنجم الزاهرات،  ٣٤٩/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 .) ض ي ق ( مادة  ٢٠٨/  ١٠لسان العرب البن منظور  ،)ض ي ق ( مادة  ٢٠٧خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 . ٧سورة الطالق آية  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٣ 

 
َ : ضييق تقـول وسيع خالف التَّ والتَّ ، عىل قدر سعته : أي  ـو ِ َ س َ فاتَّ ، اليشـء  ع ْ ،  سـع توسـع واس

َ : أي  َّ وتو،  اسعاً صار و َّ  :أي  عوا يف املجلسس  . )١( حواتفس

 َّ ــي ــب املض ــني الواج ــرق ب ــرب الف ــ، ق يعت َّ ــث واملوس ــة بمباح ــولية املتعلق ــروق األص ــن الف ع م

ـ )٢(لواجبا ّ ـ، حيـث قس ِ ، ومـن ذلـك تقسـيمهم  )٣( ةدّ م األصـوليون الواجـب باعتبـارت ع

 ٍ ٍ  الواجب باعتبار وقته إىل واجب ٍ ،  مؤقت  .غري مؤقت  وواجب

 ٍ َّ  ثم الواجب املؤقت ينقسم إىل واجب ٍ ،  عٍ موس َّ  وواجب ٍ مضي  . )٤( ق

ور الواجـب املؤقـت الـثالث وقد أشار اإلمام الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بينهام عند بيانـه لصـ

 : )٥(وهي 

َّ  :الصورة األوىل  ً له فهـذا هـو الواجـب املضـي ق ، ويسـمى هـذا أن يكون وقت الفعل مساويا

 ِ ْ بامل َّ  )٦(يار ع وقت  ((: فقال رمحه اهللا  الفجر إىل غروب الشمسوم بام بني طلوع ، ومثل له بالص

ضـيق :  هـو الواجـب املضـيق أيو، وقت الواجب إما بقدر فعله كاليوم بالنسبة إىل الصـوم 

 .اهـ  )٧( )) عىل املكلف فيه، حتى ال جيد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتداركه

                                                   
 .)و س ع ( مادة  ٥٤١، املصباح املنري للفيومي )و س ع ( مادة  ٣٩٢/  ٨ر لسان العرب البن منظو _ )١(

، كشـف األرسار  ٤٣/  ٣، الواضح البن عقيـل  ٧٣ – ٦٩/  ١، املستصفى للغزايل  ١٢٤/  ١املعتمد أليب احلسني  _ )٢(

 ١البحر املحـيط للزركيشـ  ، ١٦٠/  ١، هناية السول لإلسنوي  ١٩١/  ١فام بعدها ، اإلهباج للسبكي  ٢١٩/  ١للبخاري 

 .  ٣٦٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٩٠١/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٠٨/ 

، مجـع اجلوامـع  ٢٣٣/  ١، خمترص ابـن احلاجـب  ٦٥/  ١املستصفى للغزايل : انظر تقسيامت األصوليني للواجب يف  _ )٣(

 .  ٢١١ - ١٨٧/  ٢ري التحرير ألمري بادشاه ، تيس ١٣٢/  ١، هناية السول لإلسنوي  ١٠٩/  ١للسبكي 

/  ١ عـىل ابـن احلاجـب ، رشح العضد ٢١٩/  ١، كشف األرسار للبخاري  ٢٤٦/  ١ للشريازي رشح اللمع :انظر  _ )٤(

 . ١٩١/  ٢تيسري التحرير ألمري بادشاه ،  ١٣٣/  ١، هناية السول لإلسنوي  ٢٤١

 ميزان األصول ، ٢٤٠/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ٣١٠/  ١العدة أليب يعىل ،  ١٢٤/  ١املعتمد أليب احلسني :  انظر _ )٥(

، رشح  ٩٠١/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٠٨/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١٩١/  ١اإلهباج للسبكي  ، ٢١٤ للسمرقندي

  . ٣٦٩/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ٦٩/  ١رمحوت لألنصاري ، فواتح ال ٢٠٨/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٦(

 . ٣١٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٤ 

 
ً عـن الفعـل ، أي : الصورة الثانية  ـه : أن يكون وقت الفعل ناقصا ِّ ال يمكـن إيقـاع الفعـل كل

ّ ، فيـه أو يكـون وقــت  ((:  ، فقــالوهــو حمـال ،  رمحــه اهللا أنـه مــن التكليـف بــام ال يطـاق فبـني

ٍ ؛ الواجـب أقـل مــن قـدر فعلـه  ال يسـع أكثــر مـن ركعتــني،  كإجيــاب عرشـين ركعــة يف زمـن

 .  اهـ )١( )) والتكليف به خارج عىل تكليف املحال املعروف بتكليف ما ال يطاق

ً عىل الفعل ، بحيث يسع الفعـل : الصورة الثالثة  وزيـادة ، وهـو ، أن يكون وقت الفعل زائدا

 ُ ّ سمما ي ،  مـن قـدر فعلـه أو يكون وقت الواجب أكثر ((: ع ، فقال رمحه اهللا ى بالواجب املوس

 َّ  .   اهـ )٢( )) ع، كأوقات الصلوات عندناوهو املوس

ق بني الواجب املُ  ّ َّ فنالحظ أن اإلمام الطويف رمحه اهللا فر ـ، ق ضـي َّ ع مـن جهـة والواجـب املوس

ً له  الوقت ، وجعل متعلق الواجب يف ذلك الوقت إما ً عليه ، وأمـا إذا كـان ، مساويا أو زائدا

 .، وال يكلف به أقل فإنه من التكليف باملحال 

ولـيس ذات الواجـب املـأمور بـه ،  وسـيعوالتَّ ، ضـييق األصـوليني بالتّ  دوالوقت هو املراد عن

َّ  ((: ولذلك قال اإلمام السبكي رمحـه اهللا ،  رشعاً  ـ، ق واملضـي َّ ت ، ع باحلقيقـة هـو الوقـواملوس

 ُ ً ، ومقصوده الواجب بالفعل ، وصف به الواجب وي  . اهـ  )٣( ))والوجوب جمازا

، فإذا تضـايق وقـت  )٤( جواز تأخري الفعل يف الواجب املوسع هوومما يرتتب عىل هذا الفرق 

 .الفعل فيه فيجب أداؤه يف ذلك الوقت 

ال صار الفعل بعـد انتهـاء أما الواجب املضيق فال جيوز تأخري أداء الفعل عن ظرفه املحدد وإ

 ً ً  وقته قضاء  . )٥( ال أداء

                                                   
 .املصدر السابق  _ )١(

 .املصدر السابق  _ )٢(

  . ١٩١/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٣(

، التمهيـد أليب  ٦٩/  ١املستصـفى للغـزايل : انظـر املسـألة يف ؟ اختلف األصوليون يف اشرتاط العزم عىل الفعل أو ال  _ )٤(

، البحـر  ١٩٤/  ١، اإلهبـاج للسـبكي  ١٤٣/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ٦٢/  ١، املحصول البن العريب  ٢٤٩ / ١اخلطاب 

 .  ٩١٢/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢١٠/  ١املحيط للزركيش 

  . ٣٥٧/   ١املحيل  رشح حاشية زكريا األنصاري عىل ، ٣٦٠/  ١بيان املخترص لألصفهاين  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٥ 

 
 

ـ َّ َّ ، ع فتلخص مما سبق أن الفرق بـني الواجـب املوس ٌ واملضـي ده إ ق راجـع ّ ىل الوقـت الـذي حـد

ده ، وجعلـه كـام قـال اإلمـام السـبكي رمحـه اهللا  الرشع لفعل العبـادة ّ ، فـإن كـان الرشـع حـد

ً ، وأمـا إذا زاد ب ّقا ً للفعل كان مضـي حيـث يمكـن للمكلـف فعلـه فيـه يف أي أجزائـه ، مساويا

كصالة الظهر ، فإهنا أربع ركعات يف حال اإلقامة ، ووقتها من الزوال إىل أن يصري ظـل كـل 

ع  ّ ٍ مثله ، ومثل هذا الوقت يسع لفعل الصالة ، وزيادة ، فهو املوس  . يشء

 :ويالحظ من كالم اإلمام الطويف رمحه اهللا ما ييل 

 ً محه اهللا يف تقسيم الواجب بـدليل احلرصـ العقـيل ، بمعنـى أن وقـت العبـادة ال عنايته ر: أوال

مـا مل يـرد الرشـع بـه وهـو  ةالعقليـ القسمة خيلو من هذه الصور الثالثة عقالً ، ثم استثنى من

 َّ َّف هبا فعل من كون الوقت أقل ّ وجه خروجه ، وهـو كونـه مـن التكليـف  العبادة املكل ؛ وبني

 .باملحال 

 ً  . عنايته برضب األمثلة الفقهية ، وإن كان رمحه اهللا مل يتوسع يف رشحها لوضوحها: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٦ 

 
 

  الثالثاملطلب 

 الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية

 

َ مصدر من فَ : الفرض لغة  َّ  رض ِ ، ء اليش ْ فَ ضه يفر َ ر ْ الفَ ، و اً ض ُ ر ُطلق بمعان ض  :  )١( منها ي

ُّ  :األول  ــز ــء  احل ــه ، بمعيف اليش ــع ، ومن ــى القط ــاىل وقن ــه تع z    }  |  {     ﴿ :ل

 . )٣( حمدوداً  أي مقتطعاً  )٢( ﴾ ~

 مـا أوجبنـا: ، أي  )٤( ﴾!  "  #   ﴿:، ومنـه قولـه تعـاىل  ما أوجبه اهللا تعاىل: الثاين 

 . )٥( لكم ذلك وبينا،  وألزمناكموه،  عليكم األحكام من فيها

ُ  :مأخوذة من قوهلم  :العني يف اللغة و  ْ ني َ َصله،  وشخصه،  نفسه أي : اليشء ع  والـجمع ، وأ

 ٌ يان ْ ع َ ُ  ، أ ْ ني َ ْ [ :  الـحديث وفـي ، وشاهده،  وحارضه،  نفسه:  ٍ يشء كل وع ه َّ و َ ُ  أ ْ ني َ بـا ع ِّ  )٦(]  الر
َي )٦(  .)٧( ونفسه،  ذاتهو حقيقته ، : أ

ـكَ فهـي مصـدر مـن : وأما الكفاية لغـة  َ ُ  ىف ً ، يكفـي  اليشـء ٍ ،  كفايـة ا حصـل بـه إذ فهـو كـاف

 . )٨( أو قنعت به، واكتفيت باليشء استغنيت به ، االستغناء عن غريه 

                                                   
ــراز _ )١( ــحاح لل ــار الص ــادة  ٢٦١ي خمت ــن منظــور  ،)ف ر ض ( م ــان العــرب الب ــادة  ٢٠٢/  ٧لس ــاج  ،)ف ر ض ( م ت

 .)ف ر ض ( مادة  ٤٧٥/  ١٨العروس للزبيدي 

 . ١١٨سورة النساء آية  _ )٢(

 .  ٤٢١/  ٢، روح املعاين لأللويس  ٥٠٣/  ٩مفاتيح الغيب للرازي  _ )٣(

 . ١سورة النور آية  _ )٤(

 . ٧/  ٦، تفسري البغوي  ٨٦/  ١٩تفسري الطربي  _ )٥(

ً فبيعه مردود  _ )٦( ً فاسدا  . ٢٣١٢، حديث رقم  ١٣٣/  ٣رواه البخاري يف كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئا

مادة  ٣٠٥/  ١٣، لسان العرب البن منظور  ٦١٨/  ٤ البن حجر فتح الباري ، ٢٢/  ١١رشح النووي عىل مسلم  _ )٧(

 . )ع ي ن ( مادة  ٢٤٥للرازي  ، خمتار الصحاح)ع ي ن ( مادة 

 .)ك ف ى ( مادة  ٤٣٦، املصباح املنري للفيومي )ك ف ى ( مادة  ٢٢٦/  ١٥لسان العرب البن منظور  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٧ 

 
 

ً ، يكفي ، كفى :يقال و  . )١( إذا قام باألمر كفاية

َ  (( :فرض العني يف االصطالح و َ ما و ّ  جب ٍ  عىل اجلميـع، ومل يسـقط إال بفعـل كـل ممـن  واحـد

 َ  . )٢( )) عليه وجب

َ  ما (( :وفرض الكفاية يف االصطالح  َ  وجب ِ  عىل اجلميع، وسقط  . )٣( )) بعضهم بفعل

بمباحـث  ةوفـرض الكفايـة مـن الفـروق األصـولية املتعلقـ، يعترب الفـرق بـني فـرض العـني 

     :، وقد أشار اإلمام الطويف رمحـه اهللا إىل الفـرق بيـنهام بقولـه  )٤( الواجب يف احلكم التكليفي

))  ُ هو أن فـرض الكفايـة مـا وجـب عـىل اجلميـع،  : والعني، العام بني فرض الكفاية  والفرق

ما وجب عىل اجلميع، ومل يسقط إال بفعل كل واحد ممن وسقط بفعل البعض، وفرض العني 

ٌ وجب عليه  ٌ  ، وهو فرق  .اهـ  )٥( )) حكمي

ق بني فرض العني  ّ وفرض الكفايـة مـن حيـث تعـريفهام ، فنجد أن اإلمام الطويف رمحه اهللا فر

َ عليـه ذلـك  املتضمن إسـقاط الوجـوب ـن وجـب َ يف فـرض الكفايـة فـيام إذا قـام بـه بعـض م

 ِّ ٍ من املكلفـني ذلـك ية يف فرض العني الواجب ، وعدم اإلسقاط بالكل ، إال إذا فعل كل واحد

 .الفرض بنفسه 

                                                   
 .)ك ف ى ( مادة  ٢٢٦/  ١٥، لسان العرب البن منظور )ك ف ي ( مادة  ٤١٣/  ٥العني للفراهيدي  _ )١(

، رشح  ٢٤٢/  ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٤٩٩/  ١حلاجــب للســبكي ، رفــع ا ٤٠٥/  ٢رشح خمترصــ الروضــة  _ )٢(

 . ٥٩، إرشاد الفحول للشوكاين  ٣٧٥/  ١الكوكب املنري البن النجار 

، إرشــاد  ٢٤٢/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٤٩٩/  ١، رفـع احلاجـب للسـبكي  ٣٣٣/  ١رشح خمترصـ الروضـة  _ )٣(

 .  ٥٩الفحول للشوكاين 

، بيـان املخترصـ  ١٥٥، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٨٠/  ١، الوصـول البـن برهـان  ٦٧/  ١للغـزايل املستصـفى  _ )٤(

،  ١٨٥/  ١، هناية السول لإلسنوي  ٢٠١/  ١، اإلهباج للسبكي  ٥٠٦/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٣٤٣/  ١لألصفهاين 

ــ  ــع  ٢٤٢/  ١البحــر املحــيط للزركيش ــىل مجــع اجلوام ــرداوي  ١٨٢/  ١، رشح املحــيل ع ــري للم ، رشح  ٨٧٢/  ٢، التحب

، الفـروق يف /  ٢، الفروق يف مسائل احلكـم عنـد األصـوليني للـدكتور راشـد احلـاي  ٣٧٣/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ٢٤٤/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٤٠٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٨ 

 
أي مـن حيـث  :، ومـراده بـاحلكمي   ))وهو فـرق حكمـي  ((:وهلذا قال يف آخر التعريفني هلام 

ُ ال من حيث احلق، األثر  َّ ،  يقة  . )١( اتوالذ

فـذاهتام ذات الواجـب ، وإنـام الفـرق مـن ، وهي وصـف الواجـب منطبـق علـيهام ، فاحلقيقة 

 .حيث األثر وهو جانب اإلسقاط كام ذكرنا 

 العـني فـرض يبـاين ال الكفايـة فرض ((: بقوله  أيضاً  اإلمام الزركيش رمحه اهللا إىل هذا وأشار

 األول أن غـري،  وقوعـه مـن بـد ال مـنهام كـالً  ألن؛  بالنوع يباينه بل للمعتزلة خالفا باجلنس

َّ  عنـد اجلميـع تـأثيم بـدليل كـذلك والثـاين،  املكلفـني مجيع شمل  بفعـل يسـقط لكنـه،  كالـرت

ٌ  فـالوجوب،  اجلملـة حيـث مـن املصـلحة حتصـيل منه املقصود ألن؛  البعض  علـيهام صـادق

ِّ  عىل اللفظي باالشرتاك ال،  واطؤبالتَّ   . اهـ )٢( )) األصح

أي من جهة الوجـوب لشـمول ؛ اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا مل يفرق بينهام ابتداء  كذلك نجدو

 ِّ  . )٤(، وهو قول اجلمهور  )٣(الواجب هلام  حد

الطـويف  اإلمـام ، وثاين احلال هو جهة اإلسقاط التي ذكرهـاوإنام التفريق يكون يف ثاين احلال 

  . )٥(رمحه اهللا 

 عـىل والواجـب،  العـني واجـب بـني أصـحابنا عنـد فرق ال ((:م اآلمدي رمحه اهللا وقال اإلما

ِّ  لشمول الوجوب جهة من الكفاية  أن إىل منـه مصـرياً  الناس لبعض خالفاً ؛  هلام الواجب حد

 طريـق يف االخـتالف وغايتـه،  الكفايـة واجـب بخـالف؛  الغري بفعل يسقط ال العني واجب

 . اهـ )٦( )) احلقيقة يف ختالفاال يوجب ال وذلك،  اإلسقاط

                                                   
 . ٢٥٤/  ١اللحام القواعد والفوائد األصولية البن  _ )١(

 . ٢٤٢/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٢(

 .  ٦٣٥/  ٢، روضة الناظر البن قدامة  ١٣٧/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

 . ١٦٩/  ١، املسودة البن تيمية  ٦٣٥/  ٢، روضة الناظر البن قدامة  ١٣٧/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

، رشح الكوكب املنري البن النجـار  ٢٥٤/  ١ائد األصولية البن اللحام ، القواعد والفو ١٣٧/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٥(

 .  ٣٧٧/  ١النجار 

 . ١٣٧/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٣٩ 

 
ٍ  فإهنا صالة اجلمعةبويمكن توضيح هذا الفرق  عـىل اجلميـع ،  واجبـةفإهنـا  ؛ لـذا فرض عـني

 ِّ ٍ  وال تسقط إال بفعل كل  . )١( ممن وجبت عليه واحد

فهـي يف األصـل  عنـد مـن يقـول بأهنـا فـرض كفايـة العيـدينوأما فرض الكفاية فمثل صالة 

 . )٢( وتسقط بفعل البعضواجبة عىل اجلميع ، 

 ٍ ٍ  ونالحظ أن املصنف رمحه اهللا اقترص يف التفريق بينهام عىل فرق ، وهو التفريق من جهة  واحد

ً فيه  اإلسقاط َ الغـزايل ، متابعا ق بـه  أصـل، وهـو  )٣( واآلمـدي،  وابـن قدامـة، اإلمام ّ فـر ُ مـا ي

وغـريهم ،  والزركيش، واملرداوي ، ام القرايف ، بينام نجد أن غريه من األصوليني كاإلم بينهام

ً أخرى ً هي ، و )٤( ذكروا فروقا كر سابقا ُ  .آثار مرتتبة عىل التفريق األصيل الذي ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ١٣٥/  ٣، الفروع البن مفلح  ٢٢٥/  ١الكايف البن قدامة  _ )١(

 .  ١٩٩/  ٣، الفروع البن مفلح  ٢٩٤/  ٢اإلنصاف للمرداوي  _ )٢(

 .  ١٣٧/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٦٣٥/  ٢، روضة الناظر البن قدامة  ١٥/  ٢املستصفى للغزايل  _ )٣(

، املنثــور يف  ٢٤٢/ ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٢٠١/  ١، اإلهبــاج للســبكي  ١٥٦رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  _ )٤(

، رشح  ٨٨٢/  ٢وي ، ، التحبـري للمـردا ٦٧٢/  ٢، القواعد والفوائد األصـولية البـن اللحـام  ٣٨/  ٣القواعد للزركيش 

 .  ٣٧٤/  ١الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٠ 

 

  رابعطلب الامل

 الفرق بني الواجب املوسع واملخري والكفائي من جهة الرتك 

 

ّ من  مأخوذ :املخري لغة  َّ ؛ ه بني الشيئني خري  . )١( ض إليه اخليارأي فو

 ً ٍ  وجوب (( :والواجب املخري اصطالحا  . )٢( )) أشياء من بعينه ال،  واحد

ّ  يعترب الفرق َّ الواجب و، ع بني الواجب املوس َّ  الكفائيالواجب و،  املخري ك مـن من جهة الـرت

ِّ  ببيانه املصنف رمحه اهللا، وقد اعتنى  )٣( األصولية الفروق الواجـب  يف معرض كالمـه يف حـد

ق بني ه ّ َّ حيث فر  :  يقولك فقط حيث ذه الواجبات الثالث من جهة الرت

ٌ :  مطلقا: قولنا (( َّ  احرتاز ّ من الواجب املوس َّ ،  ع، واملخري ك يلحقهـا وفرض الكفايـة، فـإن الـرت

 َّ َّ باجلملة، وهو ترك املوس ، وتـرك بعـض ع يف بعـض أجـزاء وقتـه، وتـرك بعـض أعيـان املخـري

 . )٤( )) مطلقاً  كاً املكلفني لفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تر

 ٌ ّ رمحه اهللا أن هذه الواجبات الثالث بينها قدر ٌ  فبني َّ  مشـرتك ً ، وهـو أن الـرت  )٥( ك يلحقهـا مجلـة

 ّ َّ ففي الواجب املوس ً ببعض أجزاء وقتهع يكون الرت   . )٦( ك متعلقا

ّ أو ّ ما يف الواجب املخري َّ  فـإن الـرت   فيـه ، وهـو خصـال الكفـارةك يقـع يف بعـض أعيـان املخـري

  . )٧( والفدية ونحوها

                                                   
 .)خ ي ر ( مادة  ٢٥٠/  ١١تاج العروس للزبيدي  ،)خ ي ر ( مادة  ١١١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ١٨٦/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٢٧٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

تيسـري التحريــر ألمــري بادشــاه  ، ٣٥٨- ٣٣٩/  ١ لألصــفهاين ، بيـان املخترصــ ١٥٠رشح تنقـيح الفصــول للقــرايف  _ )٣(

 . ٢٥٣/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ٧٣/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢/٢١٠

 . ٢٧٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 .  ٨٢٣/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٥(

 .  ٣٦٩/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٦(

 .  ٩٣٧/  ٢، التحبري للمرداوي  ١٣٤/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤١ 

 
 َّ  . )١( ك يكون من بعض املكلفنيوأما يف الواجب الكفائي فإن الرت

 َّ إال أن الفرق راجـع إىل اخـتالف حمـل الـرتك ، ؛ ك فيها فأصبح القدر املشرتك بينها وقوع الرت

زمان التكليف ، ويف الواجـب املخـري يتعلـق بمحـل التكليـف ، بففي الواجب املوسع يتعلق 

ره بقولـه ويف ا ّ وهـو  -وحتقيـق ذلـك ((: لواجب الكفائي يتعلق بأفراد املكلفني ، وهذا مـا قـر

َّ  -البحث الثاين هاهنا ّ ، ع أن اخلطاب يف املوس متعلـق بالقـدر  وفرض الكفاية مجيعـاً ،  واملخري

 .املشرتك، فيجب حتصيله، وحيرم تعطيله

، بمعنى أن املقرر املحدود رشعاً  ومطلقه من الوقت، فاملشرتك يف املوسع وهو مفهوم الزمان 

 .الواجب إيقاعه فيام يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت الرشعي

ـ: أعني  ِ ُّ ما بـني زوال الشـمس إىل أن يصـري ظ ِّ  ل ٍ  كـل ، فمتـى أوقـع مثلـه يف الظهـر مـثالً  يشء

ً  باملشرتك الصالة يف هذا الزمن املطلق كان آتياً  ـ ، وإن ، فيخرج عن عهدة الواجـب أداء َّ ره أخ

للمشـرتك عـن العبـادة الواجبـة فيـه، فيحـرم عليـه  حتى خرج الوقت الرشعي، كـان معطـالً 

ً التّ   . )٢( أخري، ويلزمه استدراكه قضاء

 َّ خيري، فهـو وأما متعلق التَّ ،  هو مفهوم أحد اخلصال، فهو متعلق الوجوب واملشرتك يف املخري

 ِ ٍ ،  مـن إطعـامٍ  ؛ صـالخصوصيات اخل ٍ ،  أو كسـوة ، فالواجـب عليـه أن يـأيت بإحـدى أو عتـق

اخلصال وال بد، وهو املشرتك بني مجيعهـا، ألن كـل واحـدة منهـا يصـدق عليهـا أهنـا إحـدى 

 ُّ من املشرتك، وتارك  اخلصال، وال جيوز له ترك اجلميع، لئال يتعطل املشرتك، ألن اجلميع أعم

 ِّ ِّ  األعم ُ  ل له، ولهومعطّ ،  تارك لألخص صـال، إن شـاء أطعـم، أو صوصيات اخلاخليار بني خ

ال ختيري فيـه، إذ ال قائـل بأنـه إن شـاء فعـل إحـدى  -وهو املشرتك -كسا، أو عتق، فالواجب

                                                   
 . ٣٧٦/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )١(

 . ٩١٣/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٢ 

 
ال وجـوب فيـه، إذ ال  -وهـو خصوصـيات اخلصـال -اخلصال، وإن شاء ترك، واملخـري فيـه

 . )١( قائل بأن الواجب عليه مجيع اخلصال عىل اجلمع

أي طوائـف املكلفـني، كإحـدى اخلصـال يف الواجـب  واملشرتك يف فرض الكفاية هو مفهـوم

ٍ املخري، غري أن اخلطاب تعلّ  ٍ ،  ق باجلميع يف أول األمر، لتعذر خطاب بعض جمهـول ، أو معـني

من غـري مـرجح، وال جـرم أنـه سـقط الوجـوب عـن  مع تساوي اجلميع فيه، فيكون ترجيحاً 

، وأثـم اجلميـع بـرتك مجيـع اجلميع بفعل إحدى الطوائف، حلصول املشرتك الـوايف باملقصـود

 . )٢( الطوائف له، لتعطل املشرتك، فهذا هو التحقيق يف األبواب الثالثة

وهو أن املشرتك يف فرض الكفاية هو الواجـب : البحث الثالث يف الفرق بني األبواب الثالثة

عليه، وهو املكلف، ويف املخري هـو الواجـب نفسـه، وهـو إحـدى اخلصـال، ويف املوسـع هـو 

  . اهـ )٣( )) .ب فيه، وهو الزمانالواج

ِّه نخلص إىل أن َّ أن القـدر املشـرتك بـني الواجـب املوسـع  ومن هذا كل املصـنف رمحـه اهللا بـني

واملخري والكفائي جيب حتصيله ، وحيرم تعطيله ، ففي الواجب املوسع جيب حتصيل الواجـب 

َّ جيب حتصي ً ، ويف الواجب املخري ر رشعا ّ ل الواجب يف احـدى اخلصـال يف حدود الزمان املقر

ً ، ويف الواجب الكفائي جيـب حتصـيل الواجـب مـن أحـد أفـراد املخـاطبني بـه  املحددة رشعا

 ً  .رشعا

وأن الفرق بني هذه الواجبات الثالثة إنام هو يف جنس املـرتوك منهـا ، ففـي الواجـب املوسـع 

ُرتك بعض ال َّ تُرتك بعضي ً ، ويف الواجب املخري د رشعا َّ ً ، اخلصـال املحـ زمان املحد دة رشعـا َّ د

ُرتك بعض املخاطب بفعل البعض اآلخر    . ويف الواجب الكفائي ي

                                                   
ــرايف  _ )١( ــروق للق ــب  ٧ -٤/  ٢الف ــن احلاج ــىل اب ــد ع ــري للمــرداوي  ٢٣٥/  ١، رشح العض ، رشح  ٩١٢/  ٢، التحب

 .  ٣٨٠/  ١البن النجار  الكوكب املنري

 . ٩١٢/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ٣٣٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٣ 

 
ويالحظ مما سبق عناية املصنف رمحه اهللا بتحرير وجه الشبه ، واالشرتاك بني املتشاهبات ، مما 

عني عىل معرفة الفرق بعد ذلك ، واتضاحه  ُ  .ي

ح ، ثـم تلخـيص مـا ذكـره بإجيـاز ، وحتديـد كام يالحـظ عنايتـه رمحـه اهللا باإلسـهاب يف الرشـ

عني عىل ضبطه  ُ  .موضع الفرق مما ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٤ 

 

  املطلب اخلامس

 الفرق بني الفرض والواجب

 

 األصــولية املشــهورة املتعلقــة بمســائل الفــروقوالواجــب مــن ، الفــرق بــني الفــرض يعتــرب 

هـو مـذهب كـام ى أن ال فرق بيـنهام ، ، واملصنف رمحه اهللا ير )١( احلكم التكليفي الواجب يف

، إنام هو يف  النزاع يف املسألة ((: أن النزاع لفظي ، وذلك حيث يقول و،  )٢(مجهور األصوليني 

، وبيـنهم يف انقسـام مـا أوجبـه الرشـع علينـا ، إذ ال نزاع بيننا  ؛ ، مع اتفاقنا عىل املعنى اللفظ

ٍّ  وألزمنا إياه من التكاليف ٍّ  إىل قطعي َّ ،  وظني ، وبقـي النـزاع يف ني واجباً واتفقنا عىل تسمية الظ

 ِّ َّ  وفرضاً ،  ، فنحن نسميه واجباً القطعي ادف، وهم خيصونه باسم الفـرض، وذلـك بطريق الرت

 . اهـ  )٣( )) مما ال يرضنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا

ه عىل احلنفية فقال  ّ ونحـن ال ننكـر انقسـام  ((:وقد أشار إىل ذلك اإلمام الغزايل رمحه اهللا يف رد

 . اهـ )٤( ))ومظنون ، وال حجر يف االصطالحات بعد فهم املعاين ، الواجب إىل مقطوع 

 

                                                   
ــىل  _ )١( ــاجي  ١٦٢/  ١العــدة أليب يع ــدود للب ــ  ٥٥، احل ــول الرسخيس ــزايل  ١١٠/  ١، أص ــفى للغ ،  ٦٦/  ١، املستص

، بيــان املخترصــ  ٣٠٣/  ٢للبخــاري ، كشــف األرسار  ٧٨/  ١، الوصــول البــن برهــان  ١٦٣/  ٣الواضــح البــن عقيــل 

،  ٧٦/  ١، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٣٤/  ١، اإلهباج للسبكي  ٤٩٤/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٣٣٧/  ١لألصفهاين 

ــويب  ــري  ٨٨/  ١، رشح املحــيل عــىل مجــع اجلوامــع  ١٧٨/  ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٩١/  ٢التوضــيح للمحب ، التحب

، الفــروق يف  ٥٨/  ١، فــواتح الرمحـوت لألنصــاري  ٣٥١/  ١الكوكــب املنـري البــن النجـار  ، رشح ٨٣٥/  ٢للمـرداوي 

 . ٢٣٧/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 لألصـفهاين بيان املخترصـ،  ١٣٥/  ١اإلحكام لآلمدي  ، ٦٦/  ١املستصفى للغزايل ،  ٤٤/  ١اإلحكام إلبن حزم  _ )٢(

، رشح الكوكـب املنـري البـن   ، ١٨١/  ١البحـر املحـيط للزركيشـ  ، ٢٢٨/  ١ ن احلاجبرشح العضد عىل اب ، ٣٣٧/  ١

 . ٣٥٢/  ١النجار 

 .  ٢٧٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٦٦/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٥ 

 
 ً  .اهـ  )١( ))وباجلملة فاملسألة لفظية  ((: اإلمام اآلمدي رمحه اهللا بقوله وأيضا

ق بيـنهام ّ هـو  األمـريف بـادئ  وسبب ذكري هلذا املبحث مع أن اإلمام الطـويف رمحـه اهللا مل يفـر

والواجـب ، أن فروع الفقه قد انبنـت عـىل التفريـق بـني الفـرض  إىل بعد ذلك إشارة املصنف

واإلستنشاق ، وغريهـا مـن ، وواجباهتا ، واملضمضة ، وفروضها ، فمن ذلك مسائل الصالة 

ٌ  الذي نرصه أكثر األصوليني هو ما ذكرناه ((: املسائل فقال رمحه اهللا   ، من أن الواجب مرادف

 ُ ِ للفرض، لكن أحكام الفـروع قـد ب يـت عـىل الفـرق بيـنهام، فـإن الفقهـاء ذكـروا أن الصـالة ن

 . ومسنونات، وأرادوا بالفروض األركان، وواجبات ، مشتملة عىل فروض 

 : وحكمهام خمتلف من وجهني

 . أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب: أحدمها

ُ : والثاين ـ ناً رك نسيارب إذا تُ أن الواجب جي َّ ْ  )٢( هوبسجود الس ، وكـذا ، والفـرض ال يقبـل اجلـرب

 ِّ ـ،  الكالم يف فروض احلج ُ وأشـار الشـيخ ،  )٣( دون األركـان، ربت بالـدم وواجباته، حيث ج

هــو الواجــب يف إحــدى الــروايتني، الســتواء : الفــرض: ، فقــال )٤( أبــو حممــد إىل الــوجهني

 َ ِّ ح ٌ : فقيل ؛ الفرض آكد: مها، والثانيةد ُ  هو اسم ُ : قطع بوجوبه، وقيلملا ي سامح يف تركـه ما ال ي

 اهـ . ، نحو أركان الصالةوال سهواً  عمداً 

:  )٦( ، فقال يف روايـة مهنـا )٥( يف صدقة الفطر -رمحه اهللا -واختلفت الرواية عن أمحد:  قلت

هـي واجبــة، ألن رسـول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم فرضـها، وهــذا تسـوية منــه بـني الفــرض 

فـرض رسـول اهللا صـىل اهللا ( : سـمعت ابـن عمـر يقـول: وقال يف رواية املروذي والواجب،

                                                   
 . ١٣٧/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )١(

 . ١٧٨/  ١الكايف البن قدامة  ، ٣٩/  ٤، املجموع للنووي   ٢٧٨/  ١بدائع الصنائع للكاساين : انظر  _ )٢(

 . ٢٨٤، العدة رشح العمدة للبهاء املقديس  ٢٣٢/  ١، املهذب للشريازي  ١٧٤ / ١ االختيار للموصيل: انظر  _ )٣(

 .  ٦٣، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام  ١٦٤/  ١، املسودة البن تيمية  ١٥١/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )٤(

 .  ٢٨٣/  ٤ملغني البن قدامة ا _ )٥(

 .  ١٣١سبقت ترمجته ص  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٦ 

 
يـدفع  )٢( إهنا فرض، وقيس بـن سـعد: ، وأنا ما أجرتئ أن أقول )١( عليه وسلم صدقة الفطر

ٌ  ) أهنا فرض  .منه بينهام ، وهذا فرق

ــه يف املضمضــة ــة عن  أو ،، وهــل مهــا فــرض  )٤( واالستنشــاق،  )٣( وكــذلك اختلفــت الرواي

ّ ، ؟ بناء عىل األصل املذكور  )٥( واجب ٍ وصح ٌ  ) صـولالفُ ( يف  ح ابن عقيـل ال ،  أهنـام واجـب

 ٌ  . اهـ )٦( )) واهللا أعلم،  فرض

 :بينهام من وجهني  فنجده رمحه اهللا أشار إىل الفرق

 .من حيث الثبوت ، فثبوت الفرض أقوى من ثبوت الواجب : الوجه األول 

ٍ وهذا الوجه ال نزاع فيه ف ٍ  ليست أحكام الرشع بمرتبة ُّ  واحدة وهو حمل اتفاق بـني ،  بوتيف الث

 . )٧( واجلمهور، احلنفية 

رب بيشء غري اإلتيان به ، بخالف الواجـب : الوجه الثاين  ُ من حيث اإلخالل ، فالفرض ال جي

رب ، كام  ُ َّ  أشارفإنه جي   .واحلج ، الة إىل أمثلة ذلك يف الص

                                                   
 .  ١٥١٢، حديث رقم  ١٦٢/  ٢رواه البخاري يف كتاب صدقة الفطر باب صدقة الفطر عىل احلر واململوك  _ )١(

 .  ١٣١سبقت ترمجته ص  _ )٢(

 ٣٢٣خمتـار الصـحاح للـرازي (  وغـريه اءاإلنـ وغسـل،  الفـم يف املـاء حتريـك: التحريك ، واملراد : املضمضة يف اللغة  _ )٣(

   ، الرشـح الكبـري البـن قدامـة ١٥/  ١املهذب للشـريازي  . (، ثم جمُّه  الفم يف املاء إدارة: ويف االصطالح  )م ض ض ( مادة 

٢٨١/  ١ . ( 

عوط يف األنف : االستنشاق  _ )٤( ّ ِّ الس ّ ، ويطلق عىل صب ق ، وهو الشم َ اج العـروس للزبيـدي تـ: انظـر . استفعال من النَش

 املـاء اجتـذاب: ، ويف االصـطالح )ن ش ق ( مـادة  ٩٩٠، معجم مقاييس اللغة البـن فـارس )ن ش ق ( مادة  ٤٢١/  ٢٦

 .) ٢٨١/  ١الرشح الكبري البن قدامة ،  ١٥/  ١املهذب للشريازي   (.  االنف باطن إىل بالنفس

 . ١١٧/  ١اإلنصاف للمرداوي : انظر الروايتني يف  _ )٥(

 . ٢٧٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٦(

، التوضــيح  ٩٩/  ١، اإلحكــام لآلمــدي  ١٥٥/  ١، روضــة النــاظر البــن قدامــة  ١١٠/  ١أصــول الرسخيســ  _ )٧(

، فــواتح  ٣٥٣/  ١، رشح الكوكــب املنــري البــن النجــار  ٢٣٢/  ١، رشح العضــد عــىل ابــن احلاجــب  ٩١/  ٢للمحبــويب 

 .  ٥٨/  ١الرمحوت لألنصاري 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٧ 

 
َّ اهللا وهذا الذي أشار إليه رمحـه  وأرادوا ، والواجبـات ، قـوا بـني الفـروض مـن أن الفقهـاء فر

ُّ بالفروض األركان  ُ  ال يـدل مـن أن الواجـب مـرادف األصـوليني  عـىل نقـض مـا نرصـه أكثـر

هـذا مـن  والواجـب، ، ولـيس بـني الفـرض والركن ، ألنه تفريق بني الواجب  ؛ )١( للفرض

  . )٢( جهة

ّ  وقـد،  ونحـو ذلـك، ان األثر املرتتـب عنـد اإلخـالل أن التفريق جاء لبي ومن جهة ثانية  بـني

 فـرق وقـد ((: فقـال واإليضـاح، بقصـد البيـان  إىل أن التفريق بينهام إنـام هـو الزركيشمام اإل

،  رشطـاً  والواجـب،  ركنـاً  الفـرض فسموا الصالة باب يف والفرض،  الواجب بني أصحابنا

،  بـدم تركـه جيـرب مـا الواجـب قـالوا حيـث جاحلـ بـاب ويف،  منـه بـد ال أنـه يف اشرتاكهام مع

 وإنـام،  بحسـبه الذوات ختتلف معنى إىل يرجع فرقاً  احلقيقة يف ليس وهذا،  جيرب ال ما والركن

 . اهـ )٣( )) للبيان نصبت أوضاع هي

 . )٤( رمحهم اهللا تعاىل أئمة األصول بعض ذكرها وهناك فروق أخرى

 

 

 

 

 

 

                                                   
 لألصـفهاين بيان املخترصـ ، ١٣٦/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٦٦/  ١، املستصفى للغزايل  ٤٤/  ١اإلحكام إلبن حزم  _ )١(

، رشح الكوكـب املنـري البــن  ١٨١/  ١البحـر املحـيط للزركيشـ ،  ٢٢٨/  ١ رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب ، ٣٣٧/  ١

  . ٣٥٢/  ١النجار 

 . ٨٤١/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ١٨٤/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

، رشح الكوكـب  ١٦٤/  ١، املسـودة البـن تيميـة  ١١٠/  ١، أصـول الرسخيسـ  ٣٧٦/  ٢العـدة أليب يعـىل  :ينظر  _ )٤(

 . ٣٥٣/  ١املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٨ 

 

 املطلب السادس 

 جب واملندوبالفرق بني الوا

 

ُّ  :دب لغة دب ، والنَّاسم مفعول من النَّ :املندوب  ُ دْ ، ومنه نَ  عاءالد ِ اال ب ٍ  إىل قوماً  نسان ،  أمر

ٍ  أو ٍ  أو،  حرب  . )١( ويسارعون،  جييبون:  أي؛  له فينتدبون،  إليه يدعوهم أن ىبمعن؛  معونة

 :ومنه قول الشاعر 

 َ َ ال ي َ  سألون ِ أ َ خاهم ح ُ  ني ِ يف النَّ      م  يندهب ُ ىل ما قَ عَ  ائبات  .)٢(رهانا ال ب

فيكـون .  )٣( )) هـو الـدعاء إىل أمـر مهـم: النـدب يف اللغـة  ((: مام اآلمدي رمحـه اهللا وقال اإل

وأشـهر يف لســان ، وهـو أنســب  ((:مـام الطـويف رمحــه اهللا ، وقــال اإلبـذلك أخـص ممــا سـبق 

مل كالم غريه ، العرب ُ  . )٤( ))وأغلب ، وعليه حي

ً واصط  .  )٥( )) هومل يعاقب تاركُ ، ه ما أثيب فاعلُ  (( :الحا

ــني الواجــب  ــرب الفــرق ب ــم ، يعت ــة بمباحــث احلك ــن الفــروق األصــولية املتعلق واملنــدوب م

والنـدب يف  ((:مـام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه ، وقد اعتنـى اإل )٦( التكليفي

 َّ ُ :  عالرش ُ ، ه ثيب فاعلُ ما أ  . تاركه عاقبومل ي

                                                   
، تـاج العـروس ) ن د ب( مـادة  ٧٥٣/  ١، لسان العـرب البـن منظـور )ن د ب ( مادة  ٣٣٥خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ن د ب ( مادة  ٢٥٣/  ٤للزبيدي 

نربي ، انظر رشح ديوان احلامسة للتربيزي  _ )٢( َ َف الع ي نْ َ  . ٥/  ١البيت لقريظ بن أ

 . ١١٩/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

 .  ٣٧٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٣٥٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(

،  ١٦٠ – ١٣٤/  ١، اإلحكام لآلمـدي  ٢٠٧ - ١٧٥/  ٢، املحصول للرازي  ٧٦ – ٧٤/  ١املعتمد أليب احلسني  _ )٦(

ــري للمــرداوي  ،  ٢٨٤ - ١٧٦/  ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٧٧ - ٧١/  ١هنايــة الســول لإلســنوي     – ٨١٥/  ٢التحب

٩٧٨  . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٤٩ 

 
ومل يعاقـب : وهـو قولنـا: ، والثـاين -أعني املنـدوب -فاألول جنس يشمل الواجب والندب

 . )١( )) تاركه، فصل له عن الواجب، ألن الواجب يعاقب تاركه

ٌ  ((: فنجد أن اإلمام الطويف رمحه اهللا أشار بقوله  إىل  )) والندب، يشمل الواجب  فاألول جنس

ٍ و، بني الواجب  وجود جامعٍ   .املندوب وهو جنس الثواب يف كل

ٍ بيــنهام بقولــه بعـد ذلــك  ً وجــه اشــرتاك ثــان فقولنــا مــأمور بــه جــنس يتناولــه  ((:وذكـر أيضــا

ّ أهنـام  اهــ )) عائـد إىل املنـدوب )يتناولـه  (والواجب ألنـه قسـيمه ، فالضـمري يف قولـه  ، فبـني

 ٍ ً به  يشرتكان يف كون كل  .منهام مأمورا

واملندوب يشـرتكان يف بعـض ، هللا يف بيان الفروق حيث ملا كان الواجب وهذا من دقته رمحه ا

ُ السؤال  فإنه الوجوه ،  !وجه الفرق بينهام ؟ عنيرد

ــ ــن جهــة ترتّ ــق بيــنهام م ــار رمحــه اهللا إىل التفري ــىل تــرك الواجــب فأش دون ، ب العقــاب ع

ح بالفرق بينهام بقوله )٢(املندوب ّ ٌ ومل يعاقب تاركه ف: قولنا  ((:، ورص  ))له عـن الواجـب  صل

ّز املندوب : أي  ٌ يمي ، من الواجب  ألن كالً  عن الواجب ، وهذا الفرق حمتاج إليهأن هذا فرق

ً هبام ، ولذلك ال بد من   . توضيح الفرق بينهامواملندوب يشرتكان يف كوهنام مأمورا

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣٥٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

، التحبـري للمـرداوي  ٢٨٤/  ١يشـ ، البحر املحـيط للزرك ١٣٤/  ١دي ، اإلحكام لآلم ٦٦/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

 .  ٤٠٣/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٩٧٩/ ٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٠ 

 

  السابع املطلب

  الكفايةالفرق بني املندوب وبني الواجب املوسع واملخري وفرض 

 

ـ، يعترب الفرق بني املندوب  ّ ّ ، ع وبـني الواجـب املوس وفـرض الكفايـة مـن الفـروق ،  واملخـري

، وقد اعتنـى املصـنف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق  )١( األصولية املتعلقة بمباحث احلكم التكليفي

، أو إىل  هو أعم من أن يكون تركه مطلقـاً  -أي املندوب  - جيوز تركه: وقولنا ((:  بينها بقوله

وفرض الكفاية، ألن مجيعها مأمور بـه جيـوز تركـه، ، واملخري ، بدل، فيتناول الواجب املوسع 

ٍ : فبقولنا . )٢( لكن إىل بدل، كام سبق حتقيقه  . )٣( )) ونحوها، ، خرجت هذه الثالثة ال إىل بدل

ا عن أمحد؛ فإنه قد ؛ إشارة إىل أن فيه خالفً  )٤( األمر يقتيض الفور يف ظاهر املذهب ((:وبقوله 

ُّ  ، مع أنه مأمور به، وهو )٥( نقل عنه أن احلج عىل الرتاخي  . عىل اخلالف يف هذا األصل يدل

ِّ  فإن كان اخلالف يف هذا األصل: قلت ُ استفيد من هـذا القـول يف احلـج ـ؛ فـال ح َّ ة فيـه؛ ألن ج

ٍ ، القواعد  ُ أقوى منها عند املجتهد، وإن  واألصول جيوز ختصيصها بدليل جـد عنـه كـان قـد و

 ٌّ  . )٦( ، بأن األمر عىل الرتاخي؛ فذاكنص

 

                                                   
، خمترص ابن  ٦٩ - ٦٦/  ١، املستصفى للغزايل  ٣١٣/  ١، العدة أليب يعىل  ١٤٧ - ١٢٦/  ٢الفصول للجصاص  _ )١(

 . ١٥٨/  ٢ ، التقرير والتحبري البن أمري حاج ٦٣اللحام 

 .٢٧٣/  ١انظر رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٣٥٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٢٢٢٥/  ٥، التحبري للمرداوي  ٦٨٠/  ٢، أصول ابن مفلح  ٢٨١/  ١العدة أليب يعىل : انظر  _ )٤(

أن احلـج جيـب عـىل الفـور وهـو واملـذهب  عن اإلمام أمحد رمحه اهللا روايتان يف احلج هل هـو عـىل الفـور أو الرتاخـي ؟ _ )٥(

الكايف البـن قدامـة  :انظر منصوص اإلمام أمحد رمحه اهللا وعليه مجاهري أصحابه وهو الصحيح من أقوال العلامء رمحهم اهللا ، 

  . ٢٨٧/  ٣اإلنصاف للمرداوي  ، ٤٦٣/  ١

تفريق قضاء رمضـان إىل أن ظـاهر ذلـك أنـه مل  ذكر القايض أبو يعىل إيامء اإلمام أمحد رمحه اهللا يف رواية األثرم يف مسألة _ )٦(

 . ٢٨٣/  ١العدة . حيمل األمر عىل الفور 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥١ 

 
هذا دليل القول بالفور، وهـو مـن . ، إىل آخره )٢( ﴾سابقوا  ﴿ ، )١( ﴾سارعوا و﴿:  لنا: قوله

 .أن التأخري لو جاز، لكان إما ال إىل غاية، أو إىل غاية: الوجه الرابع......  :وجوه

ّ  وهو التأخري ال إىل غاية،: واألول ت للمقصود بالكلية؛ ألنه إمـا أن يـؤخره ال إىل بـدل؛ مفو

ً يصري مندوب: لحق باملندوبات، أيفي ، إذ املندوب هو الذي جيوز تأخريه، وتركه ال إىل بـدل، ا

 . اهـ )٣( )) ، ال يؤخر إال إىل بدل بخالف الواجب

ّ رمحه اهللا أن املندوب يشـرتك مـع هـذه الواجبـات الثالثـة  ـ( فبني َّ َّ ،  عاملوس وفـرض ،  واملخـري

من جهة كون وجود األمر يف اجلميع ، وهذا يستلزم التفريق بينها ، وذلك من جهـة ) الكفاية 

 ٍ ٍ ، بخـالف النـدب ؛  أن األمـر يف الثالثـة جيـوز تركـه إىل بـدل ،  فإنـه جيـوز تركـه إىل غـري بـدل

ٍ أن الواجب املوسع جيوز فيه ترك صالة الظهر مثالً يف أول : وتوضيح ذلك  ،  الوقت إىل بـدل

ّ  )٤(وهو فعلها يف آخر الوقت   جيوز فيه تـرك اخلصـلة مـن خصـال الكفـارة ، والواجب املخري

ٍ  األذى )٥( والنسك يف فديـة، كاإلطعام  ، وفـرض  )٦(وهـو صـيام ثالثـة أيـام ،  مـثالً إىل بـدل

                                                   
وسـارعوا إىل مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها السـموات  {: يف سـورة آل عمـران قـال تعـاىل  ١٣٣جزء من آية رقم  _ )١(

 . }واألرض أعدت للمتقني 

سـابقوا إىل مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها كعـرض السـامء  {: يف سـورة احلديـد ، وهـي تعـاىل  ٢١جزء من آية رقم  _ )٢(

 . }واألرض أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله 

 . ٣٨٩/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 .  ٥٢٠/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ١٤٣/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

)٥( _  ُ ية ْ د ِ ففدية من صـيام أو صـدقة  {: فيها ، نحو قوله تعاىل  ما يقي به االنسان نفسه من مال ، أو يبذله يف عبادة قرص: الف

ذبـح شـاة ، أو صـيام :  ، وخصـال الفديـة التخيرييـة ثالثـة ٣٧٤املفردات للراغب .  ١٩٦سورة البقرة آية  }صدقة أو نسك 

أو بـه أذى  فمن كان منكم مريضـاً  {: ، أو إطعام ستة مساكني ، ودليلها الكتاب والسنة ، أما الكتاب ؛ فقوله تعاىل ثالثة أيام

 بـن لكعـب وسـلم عليـه اهللا صـىل قولـهأمـا السـنة فو ، ١٩٦سورة البقـرة آيـة  }من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

ـ،  فـاحلق:  قـال،  نعـم : قلـت؟   رأسك هوام أيؤذيك [ ريض اهللا عنه عجرة ُ  أو ، مسـاكني سـتة أطعـم أو ، أيـام ثالثـة موص

، ورواه مسلم يف كتاب  ٤١٩٠، حديث رقم  ١٦٤/  ٥اب املغازي باب غزوة احلديبية رواه البخاري يف كت ] نسيكة انسك

 . ٢٩٣٤، حديث رقم  ٢٠/  ٤ قدرها وبيان حللقه الفدية ووجوب أذى به كان إذا للمحرم الرأس حلق جوازاحلج باب 

 . ١٠٥/  ٢، رشح منتهى اإلرادات للبهويت  ٣٨١/  ٥املغني البن قدامة  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٢ 

 
 ِّ ــازة مــثالً عــن الكــل ٍ  الكفايــة جيــوز فيــه إســقاط فرضــية صــالة اجلن ــدل ا مــن وهــو فعلهــ،  بب

 . )١(البعض

 ٌ عنه مثل الصـدقة غـري الواجبـة جيـوز  أما املندوب فإنه جيوز إسقاطه دون أن يكون هناك بدل

 .تركها بدون بدل 

َ الغـزايل حيـث قـال  ُ الطـويف اإلمـام أي  - فاألصـح يف حـده ((:وهذا الوجـه تـابع فيـه اإلمـام

ترك له ، من غري حاجة عـىل  أنه املأمور به الذي ال يلحق الذم برتكه من حيث هو –املندوب 

ً عن الواجب املخري   . اهـ )٢( )) واملوسع، بدل احرتازا

 بجـواز القـول وهـو الثـاين القسـم فساد وأما ((:مام الرازي رمحه اهللا بقوله وأشار إىل ذلك اإل

 إال بواجـب لـيس إنـه قولنا من يفهم ال ألنه؛  واجباً  كونه من يمنع فذلك بدل إىل ال التأخري

 . )٣( )) بدل غري من تركه جيوز أنه

مام أبو يعىل رمحه اهللا يف معرض كالمه عن الواجب املوسع واشـرتاط العـزم عـىل الفعـل واإل

ينا ، العـزم رشط غـري مـن التـأخري لـه: قلنـا لـو ((:فقال رمحـه اهللا  َّ ،  النافلـة وبـني،  بينهـا سـو

 وبـني،  الواجـب بـني الفـرق عـىل أمجعنـا وقـد العـزم، رشط غري من تأخريها له ألن واملباح؛

  . )٤( )) ذكرنا بام إال الفرق حيصل فال واملباح،،  النافلة

والواجـب يف هـذه الواجبـات بمعنـى ، وهذا التفريق يضاف إىل أصل الفرق ما بني املندوب 

 . )٥(وبني املندوب ال ينحرص يف هذا الوجه ، أن التفريق بينها 

 

                                                   
ــ _ )١( ــرايف الف ــ  ١١٧ - ١١٦/  ١روق للق ــر املحــيط للزركيش ــري للمــرداوي  ٢٥٤/  ١، البح ، رشح  ٨٨٢/  ٢، التحب

 . ٣٧٥/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ٦٦/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

 . ١١٦/  ٢ للرازي املحصول _ )٣(

 . ٣١٥ – ٣١٣/  ١العدة أليب يعىل  _ )٤(

، هنايــة  ١٦٠ - ١٣٤/  ١، اإلحكــام لآلمــدي  ١١٧/  ١ للـرازي ، املحصــول ٧٦ – ٧٤ / ١املعتمـد أليب احلســني  _ )٥(

 . ٩٧٨ – ٨١٥/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٨٤/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٧١/  ١السول لإلسنوي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٣ 

 

 الثامن املطلب

 من حيث التقييد بالزمان واألشخاص احلرامالفرق بني الواجب و

 

َ : احلرام لغة  ُ مصدر ح َ ر ُ  م ْ عليه اليشء ح َ ،  ماً ر َ وح ُ  اماً ر ِ إذا ح َ ظ ُ  ر ِ وم َ ن  . )١( ، وهو نقيض احلالل ع
)١( . 

ّ فاعلُ ما ذُ  ((: ويف اإلصطالح   .)٢( )) ه رشعاً م

 وقمــن الفــر مــن حيــث التقييــد بالزمــان واألشــخاص يعتــرب الفــرق بــني الواجــب واحلــرام

مام الطويف رمحه اهللا إىل الفـرق وقد أشار اإل ، )٣( احلكم التكليفي بمباحث املتعلقة األصولية

 : من جهتني بينهام

 ضـد احلـرام ((:من حيث اعتبار تقسيم أحكام التكليف وأشار إىل ذلـك بقولـه : اجلهة األوىل 

 هنـا أخـذ ، واملندوب جبالوا ومها ، بقسميه األمر وهو ، الفعيل االقتضاء ذكر ملا ، الواجب

ـ ثـم ، واملكـروه احلـرام ومهـا ، بقسميه النهي وهو ، الكف اقتضاء حكم يبني َّ  ، خيـريالتَّ  مقس

 . تعاىل اهللا شاء إن املباح وهو

ٌ  ، اجلـزم عـىل بـه مأمور الواجب ألن ، الواجب ضد فاحلرام ٌ  ، فعلـه عـىل مثـاب  عـىل معاقـب

 . اهـ )٤( )) فعله عىل معاقب ، تركه عىل مثاب ، ماجلز عىل عنه منهي إذاً  فاحلرام ، تركه

 
                                                   

، )م ح ر ( مــادة  ١١٩/  ١٢لســان العــرب البــن منظــور ، )ح ر م ( مـادة  ٢٣٨معجـم مقــاييس اللغــة البــن فــارس  _ )١(

 .)ح ر م ( مادة  ٤٥٢/  ٣١، تاج العروس للزبيدي )ح ر م ( مادة  ١٠٦١القاموس املحيط للفريوزابادي 

/  ١اإلحكـام لآلمـدي  ، ٢٧/  ١املستصـفى للغـزايل : انظـر تعريفـات احلـرام يف و ، ٣٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

رشح الكوكب ،  ٩٤٦/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٥٥/  ١ البحر املحيط للزركيش ، ٧٩/  ١هناية السول لإلسنوي ،  ١٥٣

 . ٣٨٦/  ١املنري البن النجار 

ــام لآلمــدي  ٧٦/  ١املستصــفى للغــزايل  _ )٣( ــنوي  ١١٣/  ١، اإلحك ــة الســول لإلس ــيط   ٢٧٤/  ٢، هناي ، البحــر املح

 . ٢٥٨/  ١داللطيف احلمد ، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عب ٩٤٦/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٦٢/  ١للزركيش 

 . ٣٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٤ 

 
واحلـرام يف ، والفـرق بـني الواجـب  ((: من حيث قصد الشارع فقـال رمحـه اهللا : اجلهة الثانية 

 َّ وفرض الكفاية، ، ع ذلك هو أن مقصود الواجب حتصيل املصلحة، فجاز أن يكون فيه املوس

،  )١( واألعيـان، كـام سـبق تقريــره، وقـات حلصـول املصـلحة بالقـدر املشـرتك مــن األ تعليقـاً 

، يف مطلقـاً  ورشعـاً ،  واملفسدة جيـب نفيهـا عقـالً ، بخالف احلرام، فإن مقصوده نفي املفسدة 

 . )٢( واألعيان كام سبق تقريره، مجيع األزمان، من مجيع األشخاص 

 َّ َّ  ، فيجوز وروده أما احلرام املخري تعلـق بأحـد الشـيئني ، ألن املفسـدة قـد ت ، كالواجب املخـري

إذا حنثـت يف يمينـك فـأطعم، أو : واألشياء، كام تتعلق املصـلحة بـه، فكـام جـاز أن يقـول لـه

أو بنـت أختهـا، أو ، ال تـنكح هـذه املـرأة، أو أختهـا: اكس، أو أعتق، كذلك جاز أن يقول له

 أنه إذا أسـلم ونكح األخرى، كام، خيري، أيتهام شاء اجتنب عنهام عىل التَّ  أخيها، فيكون منهياً 

ِّ : عليهام، قيل له ّ طل  . هام شئتتُ ق إحدامها وأمسك األخرى أي

ــوع ــاجلنس أو الن ــد ب ــم الواح ــورداً  ث ــوز أن يكــون م ــر  جي ــار أنواعــه ، لألم ــي باعتب ، والنه

 .، والنهي عن الصالة يف وقت النهيوأشخاصه، كاألمر بالزكاة، وصالة الضحى مثالً 

أما مـن جهتـني، كالصـالة يف الـدار . هلام، من جهة مورداً  أما الواحد بالشخص، فيمتنع كونه

 . )٤( ))  )٣( املغصوبة، فال تصح يف أشهر القولني لنا، خالفا لألكثرين

ً أن  ّ رمحه اهللا أوال ّ التفريق بيـنهام فبني ٍ مـن حيـث اخـت يتبـني مـنهام  الف احلقيقـة الطلبيـة يف كـل

 بيـنهام مـن جهـة التقابـل تضادال، وليس  طلب يف احلرام تركيفالطلب يف الواجب فعيل ، وال

                                                   
 . ٣٣٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٣٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

فـذهب اجلمهـور مـن احلنفيـة واملالكيـة : اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف حكم الصالة يف املوضع املغصوب عىل قـولني  _ )٣(

إىل صـحة الصـالة ، وذهـب احلنابلـة يف الروايـة املشـهورة ، وهـو مـن مفـرداهتم إىل عـدم صـحة  والشافعية ورواية عـن أمحـد

، ١٦٩/  ٣،  املجموع للنـووي  ٤٩٧/  ٢، الذخرية للقرايف  ٢٨٣/  ١البحر الرائق البن نجيم : املسألة يف : انظر . الصالة 

 . ٣٢٢/  ١اإلنصاف للمرداوي 

 . ٣٦٠/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٥ 

 
هـذا : ، إذ املقابـل للحـرام هـو احلـالل ، ولـيس الواجـب ، فيقـال  فال يكونان نقيضني: أي 

 . وهذا حرام، حالل 

ً  بالشـخص واحـدالواحلرام متضادان فال جيتمعـان ، ف، والواجب  ً ، ال يكـون حرامـا وواجبـا

صل : يقال مثالً أن ، وتوضيح ذلك  )١( ال لذاتهمن جهة واحدة ، إال إذا جوزنا تكليف املح

ّ هذه الظهر ، أعتق هذا العبد ، ال تعتق هذا العبـد ، فهـذا تنـاقض ممتنـع  هذه الظهر ، ال تصل

 . )٢( وروده يف أوامر الرشع

  اليشــء يكـون بـأن ؛ بالشــخص الواحـد احتـد فلــو ((: )٣( رمحـه اهللا قـال اإلمـام عضــد الـدين

ِّ  مـن  عنـد إال ، قطعـاً  مسـتحيل فـذلك ، معـاً  حرامـاً  واجبـاً  واحـدةال اجلهة من الواحد  زجيـو

 جـواز يتضـمن الوجـوب  أن إىل نظـراً  ، ذلـك جيـوز مـن بعـض منعـه وقـد ، املحـال تكليـف

 . اهـ )٤( )) التحريم يناقض وهو الفعل،

فيـه  والعقاب ، فالواجب، قيقة وجود الثواب الفرق بينهام من حيث هذه احل ومما يرتتب عىل

ليـه ويعاقب فاعله كـام أشـار إ، ثاب تاركه والعقاب برتكه ، واحلرام عكسه في، الثواب بفعله 

 .رمحه اهللا 

 ً هنا هو بني التعريفني يف قيد اإلطالق ، فـإنام أتـى األصـوليون بقيـد  هامبينأن التفريق : وثانيا

ً يف  الزمـان واألشـخاص اإلطالق يف احلرام دون الواجب ألن املقصـود دفـع املفسـدة مطلقـا
                                                   

اختلف علامء األصـول يف مسـألة تكليـف املحـال ، فـذهب اجلمهـور إىل  ، وقد ٢٣١ينظر تعريف تكليف املحال ص  _ )١(

ً ، وذهب املعتزلة إىل منعه ، وأما مسألة التكليف باملحـال فـال يصـح باإلمجـاع  /  ١املستصـفى للغـزايل  :انظـر . جوازه مطلقا

ــن احلاجــب ، ٨٦ رشح ،  ٢٦٢/  ١البحــر املحــيط للزركيشــ  ، ٢١٧/  ١هبــاج للســبكي ، اإل ٢/  ٢ رشح العضــد عــىل اب

  . ٣٩١/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ٩٥٣/  ٢، التحبري للمرداوي  ٣٧٨/  ١ لألصفهاينبيان املخترص : نظر ، وي ٣٦٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، ولـد  )بفـارس( إيج أهل من الشافعي ، االجيي الغفار عبد بن أمحد بن الرمحن عبدهو اإلمام عضد الدين أبو الفضل  _ )٣(

 عـىل األفضـال كثـري وكـان،  قضـاءال ويل،  والعربيـة والبيـان واملعاين صولباأل قائامً  املعقول ىف ماماً إ كانهـ ،  ٧٠٠بعد سنة 

: انظـر ترمجتـه يف . هـ  ٧٥٦املواقف ، رشح خمترص ابن احلاجب ، تويف سنة : ، تويف سنة له مؤلفات منها  النفس كريم الطلبة

 . ١٧٤/  ٦شذرات الذهب البن العامد  ، ٢٦٩/  ١الدرر الكامنة البن حجر  ، ٤٦/  ١٠الشافعية البن السبكي طبقات 

 . ٢/  ٢رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٦ 

 
بخـالف احلـرام، فـإن مقصـوده نفـي  ((: واألعيان كام قرر ذلك اإلمام الطويف رمحه اهللا بقوله 

واملفسدة جيب نفيها عقال ورشعـا مطلقـا، يف مجيـع األزمـان، مـن مجيـع األشـخاص . املفسدة

 . )) واألعيان

 ((: ه كـام قـال رمحـه اهللا نواعـرتك يف أوأما الواجب فاملقصود منه حتصيل املصلحة بالقدر املش

مقصـود الواجــب حتصــيل املصـلحة، فجــاز أن يكــون فيــه املوسـع وفــرض الكفايــة، تعليقــا 

 .  )) حلصول املصلحة بالقدر املشرتك من األوقات واألعيان

ِ تَ  ((: بقوله  وغريه وإىل هذا أشار اإلمام القرايف رمحه اهللا ّ بع ُ ي  مـثال الواجـب بـه باملـأمور األمـر ة

 املصـلحة وتبعية،  رشع ما املصلحة حتصيل إىل القصد لوال أنه هبا واملراد معناها إنام ملصلحته

 حصـلت مـا بـه املـأمور فعـل عىل الباعث األمر رشعية لوال أنه هبا واملراد،  معناها إنام لألمر

ٌ  به فاملأمور ٌ  واملصلحة،  وجوباً  للمصلحة تابع  . اهـ )١( )) وجوداً  له تابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣١٥/  ١، حاشية العطار عىل رشح املحيل  ٢٦٦/  ٤الفروق للقرايف  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٧ 

 

  طلب التاسعامل

  واملندوب الفرق بني املكروه

 

ـ: املكروه لغة  َ ِ اسم مفعول مـن ك َ ر ـ ه ُ ْ رهـه كُ كَ : ه ، يقـال اليشـء يكره ً وكَ ر ً هـا ـ راهـة ُ ْ ، والك : ه ر

 ُ ُبغَ : غض ، واملكروه الب  . )١( ض ، وهو ضد املحبوبامل

ُ  (( :ويف اإلصطالح  َ ما م ّ فاعلُ تاركُ  دح ذم ُ  . )٢( )) هه ، ومل ي

مــن الفــروق األصــولية املتعلقــة بمباحــث احلكــم  واملنــدوب فــرق بــني املكــروهيعبــرت ال

املكـروه ضـد املنـدوب  ((:، وقد اعتنى املصنف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  )٣(التكليفي

ُّ : قلت ُ يظهر تضاد ِ دُ مها من ح وقـد ظهـر مـن ،  وذكـر هنـا،  )٤( مها عىل ما مىض يف املندوبود

املنهــي غــري : هــو املـأمور غــري اجلــازم، واملكــروه: األحكــام أن املنــدوبتقسـيم اخلطــاب إىل 

 َّ ــيم احلــرام يف النهــي، فتحق ــب يف األمــر، واملكــروه قس ــت اجلــازم، فاملنــدوب قســيم الواج ق

 ِّ ُ الض  . )٥( )) من حيث حقيقتهام ومادهتا: بينهام من حيث احلقيقة واملادة، أي دية

 َّ  :جهتني  الفرق بينهام من رمحه اهللا عىل فنص

 : يف تقسيم خطاب الشارع التكليفي من حيث حقيقة كل منهام :اجلهة األوىل 

                                                   
 . )ك ر هـ ( مادة  ٥٣٥/  ١٣لسان العرب البن منظور  ،)ك ر هـ ( مادة  ٢٩٥لصحاح للرازي خمتار ا _ )١(

/  ١اإلحكـام لآلمـدي  ، ٦٥/  ١املستصـفى للغـزايل :  املكـروه يف نظر تعريفـاتوا،  ٣٨٢/  ١رشح خمترص الروضة  _)٢(

رشح ،  ١٠٠٥/  ٣بــري للمـــرداوي التح ، ٧٩/  ١، هنايـــة الســول لإلســنوي  ٧١رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ، ١٦٤

  . ٤١٣/  ١الكوكب املنري البن النجار 

، بيــان املخترصــ  ٣١١/  ٢، كشــف األرسار للبخــاري  ١٣٧، املنخــول للغــزايل  ١٦٢/  ١العــدة أليب يعــىل : انظــر  _ )٣(

رشح الكوكب املنري ،  ١٠٠٤/  ٣،  ٩٧٦/  ٢، التحبري للمرداوي  ٧٩/  ١، هناية السول لإلسنوي  ٣٩٣/  ١لألصفهاين 

 .  ٤١٣ -٤٠٢/  ١البن النجار 

 . ٣٥٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٣٨٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٨ 

 
حيـث قـال يف تعريـف ية مستفادة من تعريـف كـل مـنهام ، وهذه الضدّ  املكروه ضد املندوبف

،  ))املنهـي غـري اجلـازم  ((: ، وقـال يف تعريـف املكـروه  ))هـو املـأمور غـري اجلـازم  ((:املندوب 

 ِّ يف األصـل إىل الضـدية بـني  ، وهذا الفرق راجع )١( دية من جهة األمر والنهيفتحصلت الض

 ّ ، وتوضيح ذلك أن املندوب قسـيم الواجـب ، واملكـروه  )٢( ت معناالواجب واحلرام التي مر

 . قسيم احلرام

 :من حيث مادة كل منهام  :اجلهة الثانية 

ب فيه املأمورف ّ َ و مرغ ِ يكون فيام ال ي ُ نف َّ  ر ـبـمنـه الط َّ بخـالف املكـروه فإنـه يكـون ،  )٣( عع والرش

 َ ِ فيام ي َّ نف َّ ر عنه الط واملنهـي واملكـروه مـا نفـر عنـه  ((:، وقد أشـار إىل ذلـك بقولـه  )٤( عبع والرش

 َّ َّ الط  . عبع والرش

ِ الكَ ( : قال اجلوهري ُ ر ِّ :  هية  . )٦( ) املشقة: الكره بالضم:  )٥( وقال الفراء. دة يف احلربالش

َّ  فيجوز: قلت َّ اشتقاق املكروه من ذلك، ألن الط ـبع والرش ِ َّ ع ال ينفران إال عـن ش ٍ د ّ ،  ة ٍ ومشـق  ة

 . )٧( )) بحسب حاهلام

 

 

                                                   
،  ٦٤، املخترص ص  ٨١٤/  ٢، التحبري للمرداوي  ٢٩٨/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١٦٤/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )١(

 . ٤١٣/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

  .انظر املطلب الثامن يف الفرق بني الواجب واحلرام  _ )٢(

 . ٤٠٢/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٩٨٠/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٣(

، التحبـري للمـرداوي  ١٣٧/  ١يشـ ، البحر املحـيط للزرك ١٣٧/  ١، اإلهباج للسبكي  ١٦٤/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

٧٦٠/ ٢ . 

 ١٤٤م أبو زكريا حيي بن زياد بن منظور الديلمي إمام الكوفيني وأعلمهـم بـالنحو واللغـة ولـد بالكوفـة سـنة هو اإلما _ )٥(

هــ انظـر  ٢٠٧معـاين القـرآن ، واللغـات ، وغريهـا ، تـويف سـنة : أمري املؤمنني يف النحـو لـه مؤلفـات منهـا : هـ ، كان يقال له 

 . ٢٢٨/  ٢ات األعيان البن خلكان ، وفي ٤١٩/  ٢إنباه الرواة للقفطي : ترمجته يف 

 .)ك ر هـ ( مادة  ١١٤/  ٢الصحاح للجوهري  _ )٦(

 . ٣٨٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٥٩ 

 

  ملطلب العارشا

 الفرق بني املكروه واحلرام

 

، )١( مباحث احلكم التكليفـيب الفروق األصولية املتعلقة يعترب الفرق بني املكروه واحلرام من

 . رشعاً  مشرتك من التعريف ، وهو مدح التارك لذلك الفعل وبني املكروه واحلرام قدر

ر اإلمام الطويف رمحه اهللا الفرق بينهام بالقيد املذكور يف تعريـف املكـروه وهـو قـوهلم  ّ    : وقد قر

ُ  - يعني املكروه -وهو  (( ِ ما م َ د ِ  ح ُ ه ، كُ تار َ ومل ي َّ ذ ِ  م ْ فاع ُ ِ له خي ُ ر َ  ج ّ احلرام ٌ فاعلَ  ، ألن ، )٢( )) ه مذموم

ً و ٍ  ((: بقوله أيضا :  )) من غري وعيد فيه ((فقوله  )٣( )) فيه ما ترجح تركه عىل فعله من غري وعيد

 .لفاعله  قيد أخرج به احلرام ألن احلرام فيه وعيدٌ : 

د هذا اإلأن احلرام يزيد عىل املكروه بذم فاعله ،  فيتبني لنا ّ   :مـام املـرداوي رمحـه اهللا فقـال وأك

ّ فاعلـه ، ألنـه وإن شـارك املكـروه يف املـدح ومل : وخرج بقوله  (( ـذم ُ يذم فاعله ، احلـرام فإنـه ي

 . )٤( ))بالرتك فإنه يفارقه يف ذم فاعله 

مام الطويف رمحه اهللا عىل ما اسـتقر عليـه كروه واحلرام جرى فيه اإلويالحظ أن التفريق بني امل

 .  التحريميةمن كون املراد به هو الكراهة التنزهيية ال يف اصطالح املتأخرين

 

 

                                                   
، رفـع  ٢٧٥/  ٢، التوضـيح للمحبـويب  ٢٠٨ - ٢٠٦/  ١، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ٦٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

، رشح الكوكـب املنـري  ١٠٠٨/  ٣، التحبـري للمـرداوي  ١١٣/  ١ ، البحر املحيط للزركيشـ ٥٦٢/  ١احلاجب للسبكي 

 .  ٢٦١/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ٣٨٦/  ١البن النجار 

 . ٣٨٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .املصدر السابق  _ )٣(

 .  ١٦٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٠٥/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٠ 

 
باالصـطالح  فأما املتقدمون من الفقهاء واألصـوليني فكـانوا يسـتعملون املكـروه يف املكـروه

 ويف ((:مـام السـبكي رمحـه اهللا بقولـه وإىل هـذا يشـري اإل،  )١( املتأخر ويف احلرام باصطالحهم

 : اصطالحات ثالثة املكروه

 املتقـدمني إطـالق غالـب وهـو التحـريم دويري وكذا كذا أكره الشافعي فيقول احلرام: أحدها

ــــرزاً  ــــن حت ــــول ع ــــاىل اهللا ق }  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ﴿ : تع

 . التحريم لفظ فكرهوا )٢(﴾¥

 . هنا املقصود وهو تنزيه يهن عنه هنى ما: الثاين

  . اهـ )٣( )) فعلها يف الفضل لكثرة الضحى صالة كرتك األوىل ترك: الثالث

م فال فرق بني املكروه واحلرام  ألولا وعىل هذا املصطلح ّ  .املتقد

ذكـر اإلمـام ، حيـث  من جهة اجلزم يف طلـب الـرتك وعدمـه ويمكن أن يزاد يف التفريق بينهام

مـن خـالل تعريفـه لكـل مـن احلـرام واملكـروه بـأن املكـروه هـو املنهـي غـري  رمحـه اهللا الطويف

 . )٥(، واحلرام هو املنهي اجلازم  )٤(اجلازم

 

                                                   
ــة ":قــال شــيخ االســالم رمحــه اهللا  _ )١( ــاً  ، كثــرياً  الســلف كــالم يف والكراهي ــ وغالب ُ ُ ي ــاوى " حــريمالتَّ هبــا راد جممــوع الفت

 ذلـك؛ بسـبب أئمـتهم عـىل األئمـة أتبـاع مـن املتـأخرين مـن كثـري غلط وقد ":  اهللا رمحه القيم ابن ، وقال اإلمام ٣٢/٢٤١

 التنزيـه، عـىل بعضـهم فحملـه علـيهم مؤنتـه وخفـت الكراهـة لفـظ وأطلقـوا التحـريم، فـظل إطـالق عن األئمة تورع حيث

ٌ  بسـببه فحصـل ترصفاهتم يف كثري وهذا األوىل، ترك كراهة إيل آخرون وجتاوز ٌ  غلـط  ثـم " األئمـة وعـىل الرشـيعة عـىل عظـيم

 اهللا كـالم يف فيـه اسـتعملت ذيالـ معناهـا يف الكراهـة يسـتعملون كـانوا فالسـلف ": قـال ثم ذلك يف السلف نصوص ساق

ـ ثـم فعلـه، من أرجح وتركه بمحرم، ليس بام الكراهة ختصيص عىل اصطلحوا املتأخرون لكن ورسوله، َ َ َ مح ـ مـن ل َ َ َ مح  مـنهم ل

 ) . ٨١/  ٢إعالم املوقعني البن القيم (  "  ذلك يف فغلط احلادث االصطالح عىل األئمة كالم

 . ١١٦سورة النحل آية  _ )٢(

 .  ١٠٠٨/  ٣، التحبري للمرداوي  ٥/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٤١/  ١إلهباج للسبكي ا _ )٣(

، رشح العضـد عـىل  ٦٥/  ١املستصـفى للغـزايل : ، وانظر التفريق من هذا الوجه يف  ٣٨٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 .  ٣٤١/  ١وكب املنري البن النجار ، رشح الك ١٢٩/  ٢، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٢٥/  ١ابن احلاجب 

 .  ٣٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦١ 

 

 احلادي عرش املطلب

 الفرق بني التخيري واإلباحة 

 

ً التَّ  ّ :  خيري لغة ّ : ته بني شيئني ، أي مصدر خري ُ فو َ  ضت َ إليه اخليار من خ اليشـء واختـاره إذا  ار

 َ َ : واصطفاه ، يقال ، اه انتق ِ  أنت ٌ وباملُ ، يار باخل ْ : أي  ختار سواء  . )١( ما شئت اخرت

َ ، يشء اسم مفعول من باح ال: واإلباحة يف اللغة  إذا أذن فيـه وأعلنـه  بوحـاً ، حـه ييب، باحه وأ

ُعلن : يقال  ه إذا أظهره ، وأبحتك اليشء إذا أحللته لك ، فهو امل ّ وهو ، واملأذون فيه ، باح برس

 . )٢( خالف املحظور

 بـني التسوية الرشع خطاب اقتىض ما ((: وهووأما اإلباحة يف اإلصطالح فمأخوذة من املباح 

  . )٣( )) ذم وال عليه يرتتب مدح غري من وتركه فعله

،  )٤( يعترب الفـرق بـني التخيـري واإلباحـة مـن املباحـث األصـولية املتعلقـة بـاحلكم التكليفـي

 ٌ هـو : لإلباحة عند األصـوليني ، ولـذلك ملـا عرفـوا احلكـم التكليفـي قـالوا  والتخيري مرادف

 . )٥( أو الوضع املتعلق بأفعال املكلفني باإلقتضاء أو التخيري اهللاخطاب 

َ التكليفيفأرادوا بالتَّ  ِ احلكم ّ عنه خيري  .اسامن ملسمى واحد  املباح فإذن مهاب املعرب

                                                   
 .)خ ي ر ( مادة  ١٥٧، املصباح املنري للفيومي )خ ي ر ( مادة  ٢٦٦/  ٤لسان العرب البن منظور  _ )١(

 .)ب و ح ( مادة  ٤١٦/  ٢لسان العرب البن منظور  ،)ب و ح ( مادة  ٣٢خمتار الصحاح للرازي  _ )٢(

، رشح تنقــيح الفصــول  ٦٦/  ١املستصــفى للغــزايل : انظــر تعريفــات املبــاح يف و،  ٣٨٦/  ١رشح خمترصــ الروضــة  _ )٣(

رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار ،  ٢٢٥/  ٢، تيسري التحرير ألمـري بادشـاه  ٨٠/  ١هناية السول لإلسنوي  ، ٧١للقرايف 

٤٢٢/ ١ . 

، الفــروق يف  ٥٧، إرشــاد الفحـول للشــوكاين  ١٠١٩/  ٣لتحبـري للمــرداوي ، ا ٢٧٨/  ٢البحـر املحــيط للزركيشــ  _ )٤(

 . ٢٨٠/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

، رفع احلاجب للسـبكي  ١٢٧/  ١، اإلهباج للسبكي  ١٣٢/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٢٥٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(

 .  ٤٨٢/  ١للسبكي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٢ 

 
ر اإلمام الطويف رمحه اهللا هذا الرتادف بينهام ، ونفى أن يكون هناك فـرق بـني اإلباحـة  ّ وقد قر

ً من أقسام معاين  ً واحدا  :  فقال رمحه اهللا )أو  (والتخيري واعتربمها قسام

إن شـئت افعـل : خيـري، بـأن يقـالألن حقيقـة اإلباحـة هـي التَّ  ، أهنام قسم واحد والتحقيق ((

هذا هـو معناهـا عـىل كـل قـول، فجعلهـام قسـمني يـوهم أن بيـنهام  .كذا، وإن شئت ال تفعل

 . )١( )) ، وليس كذلكتفاوتاً 

 .)٣( )) يري فهو اإلباحةخوأما التَّ  ((: بقوله  رمحه اهللا )٢( شار إىل ذلك اإلمام الرازيوأ

، قـيض والتحريم طلب الرتك املانع مـن النَّ ((: وتبعه عىل ذلك اإلمام السبكي رمحه اهللا بقوله 

 .)٤( ))خيري بني الفعل والرتك واإلباحة هي التَّ 

 .)٥( )) خيريباحة فهي معنى التَّ ما اإلأو ((: اج بقوله احلوابن أمري 

 .)٧( )) خيري فهو اإلباحةالتَّ  وأما ((: بقوله  )٦( والشوكاين

                                                   
 . ٢٨٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 ،ين الـرازي ، املعـروف بـابن اخلطيـبهو فخر الدين أبو عبداهللا حممد بـن عمـر بـن احلسـني التيمـي البكـري الطربسـتا _)٢(

ً  هــ ، ٥٤٤ولـد سـنة ،  الفقيه الشافعي األصويل املتكلم النظار املفرس األديب الشـاعر الفيلسـوف الفلكـي اإلمام كـان ملقبـا

الغيـب املحصول يف أصول الفقه ، ومفاتيح : ه مصنفات كثرية منها لىل اخلوارج ، ، وكان شديد الوطأة ع باإلمام عند أتباعه

: نظـر ترمجتـه يف . هــ بمدينـة هـراة  ٦٠٦صول الدين وغريهـا ، تـويف رمحـه اهللا يـوم عيـد الفطـر سـنة يف التفسري ، واملعامل يف أ

 .  ٢١/  ٥، شذرات الذهب البن العامد  ٨١/  ٨، طبقات الشافعية البن السبكي  ٣٨١/  ٣وفيات األعيان البن خلكان 

 . ٨٩/  ١ للرازي املحصول _ )٣(

 . ١٢٧/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٤(

 . ١٠٨/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج  _ )٥(

، لنظـارهد املحدث األصويل املقرئ اهو اإلمام حممد بن عيل بن حممد بن عبداهللا الشوكاين الصنعاين اليامين الفقيه املجت _)٦(

هـ يف شوكان باليمن ، ونشأ بصنعاء ، تفقه عىل مذهب اإلمام زيد وتبحر فيـه ثـم أخـذ يف دعوتـه إىل  ١١٧٣، ولد سنة لنظارا

ألخبـار ، وفـتح القـدير يف نيـل األوطـار رشح منتفـى ا: االجتهاد فلقـي معارضـة شـديدة بسـببها ، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا 

/  ٣األعـالم للـزركيل : تـه يف انظـر ترمج. هــ بصـنعاء  ١٢٥٠، تـويف سـنة ، وأدب الطلـب ومنتهـى األرب وغريهـا التفسـري

 .  ٣٦٥/  ٢، هدية العارفني للبغدادي  ٥٣/  ١١، معجم املؤلفني لعمر كحالة ٩٥٣

 .  ٥٧إرشاد الفحول للشوكاين  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٣ 

 
أو باقتضاء الرتك مع اجلزم وهو التحريم أوال مـع اجلـزم وهـو الكراهـة  ((: بقوله  وابن بدران

 .)١( )) أو التخيري وهي اإلباحة

 َّ أئمـة اللغـة كـام ادف بني اإلباحة والتخيري وأهنام قسم واحد عـىل كـالم واستند القائلون بالرت

 ِّ ّ عليه اإلمام الطويف رمحـه اهللا بقولـه )٢( دأشار إليه ابن املرب وهـذا كلـه  ((:  من أئمتهم كام نص

 ٌ :  ;      ﴿:  عند قوله تعاىل، له  )٣( ) حروف القرآن( ، يف كتاب  إليه يف كتاب املربد مشار

تكـون ألحـد الشـيئني أو األشـياء، وتكـون )  أو(  و:  ، حيث قال )٤( ﴾;     >  =  <     

  اهـ.  واحدلإلباحة، وأصل ذلك 

 . تبني هبذا ما قلته، من أن اإلباحة والتخيري قسم واحد:  قلت

ْ زيداً : تقول:  ثم قال املربد يف املثال س ِ ال َ كل واحد من هؤالء أهـل : ، أيأو خالداً  أو عمراً  ج

 ٌ خـذ : فإذا قلت. مل تعص ، وإن جالست واحداً للمجالسة، فإن جالست اجلميع، فأنت مطيع

، فاملعنى أن كل واحد منهام أهل ألن تأخذه، ولكن املعطي يمنعـك، فـإهنام اراً أو دين مني ثوباً 

 . واحد يف أن كل واحد منهام مريض، إال أن ألحدمها مانعاً 

ولكن املعطي يمنعك، يعني اجلمع بني الثوب والدينار، ولـيس يف كـالم القائـل : قوله: قلت

ـ ُ معناهـا يف الصــورتني  ) أو( وإال فلفـظ رف التـي ذكرناهـا، مـا يـدل عـىل املنـع إال قرينـة الع

  . اهـ )٥( ))واحد

َّ  )٦( لكن من األصولينيو فقالوا التفريـق بيـنهام هـو يف خمالفـة ، ق بني اإلباحة والتخيري من فر

ً متـى مجــع بــني  املـأمور بــاجلمع بـني الشــيئني املطلــوبني ، ففـي التخيــري يكـون املــأمور خمالفــا
                                                   

 . ١٦٤ البن بدران املدخل _ )١(

 . ١٥١سبقت ترمجته ص  _ )٢(

 . مل أعثر عىل الكتاب _ )٣(

 . ١٩سورة البقرة آية  _ )٤(

 . ٢٨٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(

، الفروق يف أصول الفقه للـدكتور عبـداللطيف  ٢١/  ٢، فتح الغفار البن نجيم  ١٥٦/  ٢كشف األرسار للبخاري  _ )٦(

 .  ٢٨٢/  ١عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٤ 

 
 َّ ِ املخري ِ كُ : ، مثال ذلك  ين َّ  ل َ الس ، واجلمـع بـني أخـذ  ال جتمع بيـنهام: أو ارشب اللبن، أي مك

 ً  .الدينار والدرهم كام قرره أهل اللغة آنفا

ً متـى مـا مجـع بـني املطلـوبني ، ومثـال ذلـك قـوهلم   :أما يف اإلباحة فال يكـون املـأمور خمالفـا

ً فـال بـأس أن جي، ، أو جـالس احلسـن أو ابـن سـريين  اصحب العلـامء أو الزهـاد السـهام معـا

 .فيكون إباحة 

خيري يكون من قبيل العام الذي ال يمتنع فيه اجتامع األفراد والتَّ ، وعليه فالتفريق بني اإلباحة 

 ُّ خيري فيكون من قبيل املطلق الـذي يكـون فيـه التنـاول عـىل وجـه مول ، وأما التَّ عىل وجه الش

 . )١( البدل

والتخيـري خمالفـة ، والفـرق بـني اإلباحـة : البـدايع قـال يف  ((: رمحـه اهللا ابن نجـيم اإلمام قال

ألقربكن إال : املأمور باجلمع فيه دون اإلباحة ، ومعرفة الفرق من خارج ، وعىل هذا لو قال 

ً منهام ألنه إطالق بعد حظر فكـان إباحـة فعمـت  ق . فالنة أو فالنة ال يكون موليا ّ اهــ ، وفـر

عرف بداللة احلال بينهام يف التوضيح بأن التخيري منع اجلم ُ  . اهـ )٢( ))ع ، واإلباحة منع اخللو ي

ً بــني ذات اإلباحــة هوقــد أجــاب اإلمــام الطــويف رمحــه اهللا عــن هــذا التفريــق بأنــ ــيس فرقــا  ل

ٌ والتخيري ٌ  ، وليس من وضع اللفظ ، وإنام هو من قرينة  . عرفية

ر ّ ِ كُ : رمحه اهللا يف املثال السابق أن قوهلم  هووجه ذلك كام قر َّ ال ل مك أو ارشب اللبن ، املـراد س

ـ ٌ ٌ  به عدم اجلمع وذلك ألن اجلمع بينهام مرض ـ مـذموم ِّ ب ، بخـالف اجلمـع بـني مـن جهـة الط

ــالتخيري دون ، احلســن وابــن ســريين يف املجالســة  َ أن الفــرق ال ملعنــى خــاص ب هــم ُ فلــذلك ف

 .اإلباحة 

ٌ  واإلباحة خيريالتَّ  أن حقيقوالتَّ  ((:ووافقه الزركيش فقال   هـي اإلباحـة حقيقة ألن واحد قسم

 اجلمـع أن كام اللفظ ملدلول ال العرفية للقرينة والدرهم الدينار يف اجلمع امتنع وإنام ، خيريالتَّ 

                                                   
 . ٢٨٢/  ١الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  _ )١(

 . ٢١/  ٢فار البن نجيم فتح الغ _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٥ 

 
 األصـيل معناهـا:  )١( اخلشاب ابن قال،  فيه نقص ال كامل وصف والزهاد العلامء صحبة بني

 إذا ألنـه؛  وضـعها عـن خارجـة فيـه وليسـت،  عليه فطارئة اإلباحة وأما،  التخيري الطلب يف

 لـه سـاغ اآلخـر جمالسـة يف مـنهام كـل جمالسـة كانـت وملـا،  ممتثالً  كان باملجالسة أحدمها أفرد

 فقـال بـالواو أتـى لـو وكـذلك،  الرضـب هـذا جمالسـة لك أبحت:  قال وكأنه،  بينهام اجلمع

 مـن أوىل وهـذا،  بيـنهام الفرق فاعرف،  بينهام باجلمع إال يتمثل مل سريين وابن احلسن جالس

ِّ  قول  ملـا لإلباحـة سـبتنُ  سـويةوالتَّ  العطف واو معنى معناها لإلباحة التي ) أو(  )٢( ريايفالس

،  قعـودك أو قيامـك عيل وسواء وقعودك قيامك علينا سواء قالوا وهلذا،  ضارعةاملُ  من بينهام

،  اجلـواز سـبيل عـىل كةالرشـ توجـب ) أو ( العوامـل كتـاب يف )٣( اجلرجاين قول أحسن وما

ُ  وحيث:  قال الوجوب سبيل عىل والواو  جنسـاً  املـراد يكـون أن مـن بـد فـال اإلباحة هبا ريدأ

َّ  فال خمصوصاً  ِ كُ :  يصح َّ  ل  يـراد أن إال عمـراً  أو،  زيـداً  ارضب أو،  اللـبن ارشب أو،  مكالس

ِ  أهنام هبام َّ  واستحقاق الرشب يف ثالنم  كـل وكـذلك،  اجلـنس داحتا إىل راجع وذلك،  بالرض

                                                   
 فاضـالً  أديبـا كـانهــ ،  ٤٩٢، ولـد سـنة  دي التحويالبغدا اخلشاب بن أمحد بن أمحد بن اهللاّ عبدهو اإلمام أبو حممد  _ )١(

 ، الفـاريس عـيل أيب رتبـة بلـغ إنه: قيل ، واحلديث واحلساب والفرائض والشعر والعربية واللغة بالنحو جيدة معرفة له ، عاملاً 

، انظـر ترمجتـه  هــ ٥٦٧ سـنة تـويف،  وغـريه ياجلواليق عىل اللغة قرأ،  الكثرية بالقراءات قرأه قد ، عزوجل اهللاّ لكتاب احافظ

، بغيـة الوعـاة  ٨/  ٢، املقصـد األرشـد البـن مفلـح  ٩٩/  ٢، إنبـاه الـرواة للقفطـي  ٤٧/  ١٢معجم األدبـاء ليـاقوت : يف 

 .  ٢٩/  ٢للسيوطي 

ريايف املرزبان بن اهللاّ عبد بن احلسنو سعيد هو اإلمام أب _ )٢( ّ ، هـ توىل القضاء ببغداد ٢٨٤د سنة ، ول يالنحو  القايضالس

رشح كتـاب سـيبويه ، : ، لـه مؤلفـات منهـا  العـراق أهـل مـذهب الفقـه ىف ينتحـل و البرصـيني، بنحو الناس أعلم من وكان

/  ١، إنبـاه الـرواة للقفطـي  ٢٢١بغيـة الوعـاة للسـيوطي ص : يف  انظر ترمجته. هـ  ٣٦٨أخبار النحويني البرصيني تويف سنة 

 . ٦٥/  ٣، شذرات الذهب البن العامد  ٢٤٤

هو اإلمام أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن السيد الزين احلسيني اجلرجاين احلنفي ، املعروف بالسيد الرشيف ، ولـد  _)٣(

 كـانالعلم ، أخذ عـن قطـب الـدين الـرازي وأكمـل الـدين البـابريت ، هـ بجرجان ، ارحتل إىل مرص وشرياز ألخذ  ٧٤٠سنة 

ً يف كثري من العلوم ، له مؤلفات كثرية منها  التعريفـات ، وحاشـية عـىل رشح القطـب للشمسـية ، وحاشـية عـىل رشح : إماما

 .   ٢١٦/  ٧لعمر كحالة معجم املؤلفني ،  ٤٨٨/  ١البدر الطالع للشوكاين : انظر ترمجته يف . هـ  ٨١٦العضد ، تويف سنة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٦ 

 
 وهـو األصـيل معناهـا عـن زائلـة ) أو ( جتـد مل النظر أمعنت وإذا:  قال،  )١( برنياً  أو صيحانياً 

 . اهـ )٢( )) األشياء أو الشيئني ألحد كوهنا

ّ رجحان القول بعدم التفريق بينهام كام اختاره املصنف رمحه اهللا   .وهبذا يتبني

 : ما ييل ويالحظ من كالم املصنف رمحه اهللا

 ً هـا ، وكـان  :أوال ّ أن هذا الفرق من الفروق التي ذكرها املصنف رمحـه اهللا ومل خيتارهـا بـل رد

د رمحه اهللا  ّ ً فيه عىل كالم أئمة اللغة كاملرب ه معتمدا ّ  .رد

 ً عناية املصنف رمحه اهللا باالستشهاد بكالم أئمة اللغة ، وهذا يتكرر يف كل فـرق يكـون : ثانيا

 . ل للتفريق للغة فيه مدخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، الزاهـر يف غريـب ألفـاظ )ب ر ن ( مـادة  ٤١/  ١الصـحاح للجـوهري (  من أنواع التمـور الصيحاين والربين نوعان _ )١(

 . ) ٢٠١/  ١الشافعي أليب منصور األزهري 

 .  ٤٠/  ١قواطع األدلة البن السمعاين : ، وانظر /   ٢البحر املحيط للزركيش  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٧ 

 

 عرش املطلب الثاين 

 الفرق بني الفاسد والباطل

 

َّ  سدَ اسم الفاعل من فَ : الفاسد لغة  ـاليش ُ  :  ، والفاسـد نقـيض الصـالح ، يقـال سـاداً د فَ ء يفس

َّ  سدَ فَ أ َ اليش َ ء إذا أ َ ب  . )١( هار

 .ها عبارة عن عدم ترتب األثر علي: يف العبادات الفاسد ف : وأما اصطالحاً 

 .عدم سقوط القضاء : وقيل 

 . عدم موافقة األمر: وقيل 

 .)٢(عبارة عن عدم ترتب األثر عليها : ويف املعامالت 

 

َ : والباطل لغة  َ طَ اسم الفاعل من ب َّ  ل ْ اليش َ طُ ء يب ـل ب ْ ُ ط ـالً وب ُ ُ ط ً وب ً أي طْ وال َ : النـا ـ ذهـب َ َ ض ً ي اعا

 ُ ْ وخ ُّ رس ً ، والباطل ضد ِّ  ا  . )٣( احلق

ــطالح  ــل : ويف اإلص ــل : قي ــد نفســه ، وقي ً بأصــله وال : هــو الفاس ــحيحا ــا ال يكــون ص م

 .)٤(بوصفه

 
                                                   

القـاموس  ،) ف س د ( مـادة   ٣٣٦/  ٣لسـان العـرب البـن منظـور ، )ف س د ( مادة  ٢٦٤ار الصحاح للرازي خمت _ )١(

 .  )ف س د ( مادة   ٣٠٦املحيط للفريوزابادي 

هنايـة السـول  ، ٧٦رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ، ٩٥/  ١املستصـفى للغـزايل : يف تعريـف الفاسـد ، والباطـل  انظر _ )٢(

، رشح املحـيل عـىل مجـع  ٤٧٣/  ١رشح الكوكب املنري البـن النجـار ،  ١١٠٨/  ٣التحبري للمرداوي  ، ٩٦/  ١لإلسنوي 

 . ٢٤٢ ، التعريفات للجرجاين ١٠٥/  ١اجلوامع 

  .)ب ط ل ( مادة  ٥٦/  ١١لسان العرب البن منظور  ،)ب ط ل ( مادة  ٤٠خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

هنايــة  ، ٧/  ٢رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب ،  ٨٢/  ٢الفـروق للقـرايف  ، ٤٤٥/  ١رشح خمترصـ الروضـة : انظـر  _ )٤(

تيسـري التحريـر  ، ١٠٦/  ١ رشح املحيل عىل مجـع اجلوامـع،  ٣٢٠/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٩٥/  ١السول لإلسنوي 

 .  ٤٧٣/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  ، ٢٣٦/  ٢ألمري بادشاه 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٨ 

 
 ، )١( عترب الفرق بني الفاسد والباطل من الفروق األصولية املتعلقة بمباحث احلكم الوضعيي

 وقد اختلف األصوليون يف هذا الفرق هل هو موجود بينهام أو ال ؟ 

اسـد والباطـل وعـدم الفـرق بيـنهام يف أصـل فذهب اجلمهـور مـن األصـوليني إىل تـرادف الف

الفاسد والباطـل مقابـل للصـحيح ، فيقـال صـحيح  وعىل هذا القول فإن كال مناإلطالق ، 

 .)٢(صحيح وباطل : وفاسد ، ويقال 

ُ :  وقويل ((: وإىل هذا أشار اإلمام الطويف رمحه اهللا بقوله   إىل بالنسـبة لكنهـا ، حـال:  رتادفنيم

 ال إذ ، )٣( ﴾ l  k  j        ﴿:  وتعــاىل سـبحانه كقولــه ، ؤكـدةم حــال مـذهبنا خصـوص

ُ  غري والباطل الفاسد يكون أن يمكن  أو ، هـي حيـث مـن بالنظر إما ، هذه واحلالة ، رتادفنيم

 حينئــذ التقييـد ألن ، احلـال بـاب يف القاعـدة عـىل مقيـدة فهـي ، املـذهبني جممـوع إىل بالنسـبة

ُ  كانا إذا والفساد والبطالن  عـىل مرتادفـني يكونـا مل وإذا ، الصـحة يقـابالن رأينا عىل رتادفنيم

 فإنه ، الفساد أما ، وحده البطالن صحيحة مقابلة يقابلها إنام ، مجيعا يقابالهنا ال اخلصم رأي

                                                   
، بيـان املخترصـ  ٧٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٩، ميزان األصول للسمرقندي  ١٦٢/  ١بن عقيل الواضح ال _ )١(

/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٨/  ٢، رفـع احلاجـب للسـبكي  ٩٥/  ١، هناية السـول لإلسـنوي  ٤٠٧/  ١لألصفهاين 

،  ٢٣٦/  ٢، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٧٩/  ١، فتح الغفار البن نجيم  ١٠٧/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٣١٢

 . ٣١٨/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ٤٦٤/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

قوا فيهـا بيـنهام لكـن تفـريقهم لـيس كتفريـق احلنفيـة ، وإنـام هـو املراجع السابقة  _ )٢( ّ ، واستثنوا بعض املسائل الفقهية وفر

 أهنـا املتـأخرين بعـض ظـن ، والباطـل ، الفاسـد بـني فيهـا فرقـوا مسـائل أصـحابنا ذكر قد: بني عىل الدليل قال ابن اللحام م

 الـبطالن:  قـالوا إنـام األصـحاب أن:  وبيانـه ، للقاعـدة بمخـالف ليس ذلك أن - أعلم واهللا - يظهر والذي ، للقاعدة خمالفة

 الشـتامله وامتنـع  أصـله رشع ومـا ، الباطل هو بالكلية يرشع مل ما:  قال حيث ، حنيفة أيب قول مقابلة يف ، مرتادفان والفساد

 صـورة يف األصـحاب يفـرق ومل ، وباطـل ففاسـد لوصـفه أو لعينه  إما منهيا كان ما كل فعندنا ، الفاسد هو حمرم وصف عىل

القواعـد األصـولية البـن اللحـام : انظـر .  لـدليل سـائلم يف بينهام فرقوا وإنام ، عنه املنهي يف والباطل الفاسد بني  الصور من

 .  ١١١١/  ٣التحبري للمرداوي  ، ٣١٢/  ١البحر املحيط للزركيش  ، ١١٠

 . ٩١سورة البقرة آية  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٦٩ 

 
 فهـو ، بيـنهم الفقهـاء ختاطـب يف الصـحة به قوبلت وإن ، منهام واحداً  يقابل ال بينهام واسطة

 . اهـ )١( )) أعلم وتعاىل سبحانه واهللا ، واتساع اصطالح

ً يف املعامالت دون العبادات   .)٢(وذهب احلنفية رمحهم اهللا إىل أن بينهام فرقا

 َ ْ قال اإلمـام أ ِ  مـري ْ باد َّ  (( : )٣( شـاه ٍ  وحاصـله أن كـل هـو مـن جـنس العبـادات إذا أتـى بـه  فعـل

 ٍ ٍ  املكلف عىل وجه عبارة عن كونه بحيث ال عنه هني حتريم فهو باطل ألن بطالن الفعل  منهي

يرتتب املقصود منه ، وملا كان املقصود من العبادة الثواب واندفاع العقاب ال غري كان املنهي 

ً باطالً لعدم ترتُّ  ـعنه حتريام ب الثـواب ب املقصود بخالف غري العبادة ، إذ ال يستلزم عدم ترتُّ

 املـذكورة)  باألسامء(  عامالتامل بني ففرق....  فيه عدم ترتب مقصود آخر كامللك واإلنتفاع

 سـالمة مـع املقصـود متـام إىل موصـالً  لكونـه صحيحاً  سمي ووصفه بأصله مرشوعا كان فام

ـ وصـفه دون بأصـله مرشوعاً  كان وما،  الدين ُ ِّ س ُ  كـام فاسـداً  يم  بقـي إذا فاسـدةٌ  لؤلـؤةٌ  قـالي

ٌ ،  وملعاهنا بياضها وذهب أصلها َ تَ نَ  إذا فاسدٌ  وحلم  يكـن مل ومـا،  للغـذاء اً صـاحل بقـي ولكن ن

ـ بوصفه ال بأصله مرشوعاً  ُ ّ س  لـه يبقـى ال بحيـث صـار إذا باطـل حلـم:  يقـال كـام بـاطالً  يم

 .)٤( )) الغذاء صالحية

 :رادف الباطل والفاسد بأدلة منها واستدل اجلمهور من األصوليني عىل تَ 

 ً بطل اليشـء :قط يقال ن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساأمن حيث اللغة ، حيث نجد : أوال

ُ  ((:رمحه اهللا الزبيدي  العالمة إذا فسد وسقط حكمه ، قال ْطـال قـال:  واإلب ُ  اليشـء إفسـاد يف ي

                                                   
 . ٤٤٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 ، فـتح الغفـار ٢٥٩/  ١كشـف األرسار للبخـاري  ، ٣٩ميـزان األصـول للسـمرقندي ،   ٨١/  ١أصول الرسخيس  _ )٢(

  . ٢٣٦/  ٢تيسري التحرير ألمري بادشاه ،  ٧٩/  ١ البن نجيم

تيسـري : لـه مؤلفـات منهـا  هو االمام حممد بـن أمـني بـن حممـود البخـاري مـن فقهـاء احلنفيـة ومفرسـهيم أمـري بادشـاه _)٣(

: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٩٨٧: يـل هــ وق ٩٧٢، وتفسري سورة الفاحتة  ، ونجاح الصـول يف علـم األصـول تـويف سـنة التحرير

 .   ٨٠/  ٩، معجم املؤلفني لعمر كحالة  ٤١/  ٦، األعالم للزركيل  ٢٤٩/  ٦كشف الظنون حلاجي خليفة 

 . ٢٣٦/  ٢تيسري التحرير ألمري بادشاه  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٠ 

 
ه ِ ت َ ق بينهام من جهة الرشع ، قال شيخ االسالم  )١( )) وإزال ّ فر ُ ابن ، فإذا مل يفرق بينهام لغة فال ي

مـا لفـظ الباطـل يف مقابلـة احلـق ، وأ  لفـظوالسـنة إال، مل يقـع يف الكتـاب  ((:رمحـه اهللا تيميـة 

 . اهـ )٢( ))والفساد فمن اصطالح الفقهاء ، الصحة 

 ً أن املعامالت بحكم كوهنا راجعة يف الغالب إىل مصـالح الـدنيا فينظـر إليهـا مـن جهـة  :ثانيا

ُ ظَ فمن نَ ، أو أمره هبا ، إذن الشارع هبا  أن  والفسـاد ؛ إذ، فرق بني البطالن ر من هذه اجلهة مل ي

 ُ ْ خم ِ الفة أمر الشارع خمالفة لقصده بإطالق ، كالعبادات املح ، وخمالفة أمر الشارع ، تقيضـ  ضة

 ُ ٌ  مرشوعٍ  بأنه غري  . )٣( ، وغري املرشوع باطل

 :وأما احلنفية رمحهم اهللا فقد استدلوا عىل التفريق بينهام بأدلة منها 

 ً ال يكون إال باالمتثال والطاعـة ، فـإن  عبد فقط ، وهوأن املقصود من العبادات هو التَّ  :أوال

 ّ ً املخالفة فيها تكون مفو ٌ  تة ـ، فرقة بني باطل للتَّ  للمقصود ، فال يظهر وجه َّ ُ وفاسد فيهـا ، فذم  ة

ِ املكلّ  ٍ  ف ٍ  ال تربأ بصالة ٌ  فاسدة بـني مـا كـان  ، كام ال تربأ بصـالة باطلـة ، أمـا املعـامالت ففـرق

 ً ً يف أصل العقـد ، كبيـع املجنـون املعنى الذي ألجله كان العمل خمالفا وزواج ، لألمر ، مؤثرا

املسلمة بغري املسلم ، أو غري مؤثر يف أصل العقد ، وإنام يؤثر يف صفة له يمكن تالفيها كالبيع 

 ٌ  . )٤( ، وإن كان الثاين فهو فاسدٌ  ألجل جمهول ، أو بثمن جمهول ، فإن كان األول فهو باطل

 ً ّنرمحه اهللا م اإلمام الطويف ما ذكره :ثانيا منزع اإلمام أيب حنيفـة رمحـه اهللا يف املسـألة ، وأنـه  اً بي

       : واملنـع فقـال رمحـه اهللا ، ومها دليل اجلواز ، استند يف التفريق بينهام إىل مسألة إعامل الدليلني 

، واز لدلييل اجل إعامالً  -والباطل ، بني الفاسد  – يفرق بينهام -أي اإلمام أبو حنيفة  - وهو ((

وذلك أن أبا حنيفة رمحه اهللا نظـر يف هـذه األحكـام ونحوهـا، فرآهـا مـن حيـث ذواهتـا  واملنع

                                                   
 .)ب ط ل ( مادة  ٨٩/  ٢٨تاج العروس للزبيدي  _ )١(

 . ١١١٠/  ٣، التحبري للمرداوي  ٣١٦/  ٢حيط للزركيش ، البحر امل ٢٨٢/  ٢٩جمموع الفتاوى  _ )٢(

  . ١٢٨/  ١، السبب للربيعة  ٨٠، أصول الفقه للخرضي  ٤٥٣/  ١املوافقات للشاطبي  _ )٣(

، الســبب  ٨٠، أصــول الفقــه للخرضــي  ٢٣٦/  ٢، تيســري التحريــر ألمــري بادشــاه  ٤٥٣/  ١املوافقــات للشــاطبي  _ )٤(

 . ٤١٥/  ١ب للدكتور عبدالكريم النملة ، املهذ ١٢٨/  ١للربيعة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧١ 

 
هـي يف : مرشوعة، وإنام تعلق النهي هبا من جهة وقوعها عىل حال ووصف ممنوع، كالصـالة

 ُّ واألوقـات املنهـي ، أو يف األماكن ، واحليض ، كر نفسها مرشوعة، لكن إيقاعها يف حال الس

والبيع باعتبار ذاته مرشوع، وإنام املمنوع إيقاعه عىل صـفة ،  واتصافها بذلك هو املمنوععنها 

، إن بيـع درهـم بـدرمهني يصـح، وتلغـو الزيـادة : برشط فاسد، ولذلك قـال أو مقرتناً ، الربا 

وكـذلك ، واتصافه بالفساد ، لتعلق النهي بوصفه  وتلزم باتصال القبض به، ويكون مكروهاً 

ٌ الطواف مرش ٌ وع ٌ ، وإيقاعه مع احلدث ممنـوع ٌ ، والطـالق مرشـوع ، ، وإيقاعـه يف احلـيض ممنـوع

 ٌ َّ والسفر مرشوع ٌ ، وقصد اإلباق فيه عن الس ، فلذلك أجاز الرتخص للعايص بسـفره، يد ممنوع

 ّ فمطلوبية هذه األفعال مـن حيـث : قال . ح طواف املحدث، وأوقع الطالق يف احليضوصح

لنهي هبا من جهة أوصافها دليل املنع، وإعامل الدليل واجـب مـا ذواهتا دليل اجلواز، وتعلق ا

ــا هــذا القســم واســطة بــني القســمني األولــني، وســميناه : أمكــن، فأعملنــا الــدليلني، وجعلن

 ُّ ِّ  الفاسد، فيصح ٍ لدليل الص ٍّ  حة، لكن مع ضعف إليه، كالقبض يف بيع  يتوقف عىل انضامم مقو

 . )١( )) دث لدليل املنعدرهم بدرمهني، أو مع كراهة كطواف املح

واحلنفيـة إنـام هـو راجـع إىل مـا يقتضـيه النهـي ، فيتبني من هذا أن منشأ اخلالف بني اجلمهور 

 . )٢( حني يتوجه إىل وصف من األوصاف املالزمة للعمل

ّ ، والراجح من قويل العلامء رمحهم اهللا هو مذهب اجلمهور  ة ما ذكروه من األدلـة ، وذلك لقو

ن النهـي يرجـع إىل ذات مام الطويف رمحه اهللا مـن أكره اإلاحلنفية فبام ذ عن دليلاجلواب  وأما

فليس املنهي عنه وصف الصالة بكوهنا واقعـة يف حـال السـكر،  (( :املنهي عنه فقال رمحه اهللا 

وال وصف البيع بأنه اشتمل عىل زيادة ربوية، وال وصف الطواف بوقوعه يف حـال احلـدث، 

املنهي عنه نفس الصالة الواقعة حـال السـكر، ونفـس البيـع املشـتمل  ونحوه من الصور، بل

كام أن املنهـي عنـه نفـس الزنـى الواقـع يف ،  عىل الزيادة، ونفس الطواف الواقع حال احلدث

                                                   
 . ٣٧٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .١١٢/  ١أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحييل  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٢ 

 
ره احلنفيـة صـحة بيـع بعـض  )١( )) غري حمل احلرث رشعاً  ّ ، وإال لزم عىل هذا األصل الذي قر

، وهـم أي احلنفيـة متفقـون مـع اجلمهـور عـىل ..ونحوهـا  )٢( البيوع املحرمة كبيـع املضـامني

بطالهنا فانتقض بذلك أصلهم يف التفريق بني كـون النهـي يرجـع إىل ذات املنهـي عنـه أو إىل 

 . )٣( وصفه

 : فيالحظ من كالم املصنف رمحه اهللا ما ييل

 ً ه يـرى تـرادف نـأوالباطـل عـىل مـذهب احلنفيـة ، مـع ، عنايته بذكر الفرق بني الفاسد : أوال

ح بأنه ال يمكن أن يكونا غري مرتادفني ، وهـذا الفـرق يعتـرب مـن الفـروق  ّ اللفظني ، بل ورص

ها  ّ  .التي ذكرها رمحه اهللا ورد

 ً  . سألة وأدلة الفريقنيعنايته رمحه اهللا بذكر األقوال يف امل: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 ٣٧٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

،  ٣٢٥/  ٩ووي املجمـوع للنـ: ما يف أصالب الفحول من املاء وبيعها من البيوع املتفق عىل حتريمها انظـر : املضامني  _ )٢(

 . ٨/  ٢، الكايف البن قدامة  ٧٦٠/  ٥احلاوي للاموردي 

 . ٣٧٨/  ١رشح خمترص الروضة بترصف  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٣ 

 

 عرش  املطلب الثالث

َّ  الفرق بني ِ الس َّ  بب ِ والرش  ط

 

 ُ َ  واحدُ : لغة  السبب ِ األسب ّ كُ  وهو،  اب َ  ل ٍ يش ُ  ء َّ ي ُ توص ِ  ل ِ إىل غَ  به َ ، ه ري ُ وج ِ  النـاً فُ  علت ـيل َ إىل  بباً  س

َ : فالن يف حاجتي أي  ْ و ً ص ً وذَ  لة  . ريعة

ُ و ْ  السبب ُ احلب ُ ،  ل َّ وهو ما ي ُ توص ْ  ل َ ستُ تعالء ثم اُ به إىل االس ّ  عري َ  لكل ٍ يش َّ  ء ُ يتوص ٍ  ل مـن  به إىل أمر

 ِ ُ  سبب هذا هذا: فقيل  األمور َّ  ، وأسباب ِ الس  . )١(يها امء نواح

ــ َّ ُ وأمــا الس  العــدم عدمــه ومــن ، الوجــود وجــوده مــن يلــزم مــا ((: عنــد األصــوليني فهــو  بب

))لذاته
)٢( . 

زوال الشمس سبب لوجوب صالة الظهـر ، ولـذلك يلـزم مـن وجـود هـذا : ومثاله أن يقال 

زوال وهـو السـبب عـدم وجـوب السبب وجود الصالة ووجوهبا ، ويلزم من عدم وجـود الـ

 .الصالة 

 َّ ُ  فهو : ط يف اللغةوأما الرش َ  مصدر َ َ رش ط ،  ط ِ ُ ، يرش ً ، وهو بسكون الراء إلـزام ط رشوطا ُ  ويرش

 ِ َ : ، وبتحريكها  اليشء  .  )٣(المة الع

 وال الوجـود وجـوده مـن يلـزم وال ، العـدم عدمـه مـن يلـزم ما (( : ويف اصطالح األصوليني

 . )٤( )) لذاته العدم

                                                   
، املصـباح )س ب ب ( مـادة  ٤٥٨/  ١لسان العرب البـن منظـور ،  )س ب ب ( مادة ١٥٥خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)س ب ب ( مادة  ٢١٧املنري للفيومي 

، رشح  ٣٠٦/  ١البحــر املحــيط للزركيشــ  ، ٨١رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ، ٤٣٤/  ١الروضــة رشح خمترصــ  _ )٢(

  . ٤٤٥/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 .)ش ر ط ( مادة  ٣٢٩/  ٧لسان العرب البن منظور  _ )٣(

،  ٣٠٩ - ٣٠٥/  ١البحـر املحـيط للزركيشـ  ، ٨٢رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ، ٤٣٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

   . ٤٥٢/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٤ 

 
ويمكن التمثيل له برشط الطهارة يف الصالة ، فيلزم من عدم الطهـارة عـدم صـحة الصـالة ، 

 .وال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة 

 َّ َّ يعترب الفرق بني الس وقـد  ، )١( ط من الفروق األصولية املتعلقة باألحكام الوضعيةبب والرش

 :له بينهام بقو ببيان الفرق اعتنى املصنف رمحه اهللا

 ؟ احلكـم كـام يتوقــف عـىل وجــود سـببه يتوقــف عـىل وجــود رشطـه، فــام الفـرق بيــنهام نإ ((

ــ َّ ــ مناســباً  بب مــؤثراً واجلــواب بــام ســبق مــن كــون الس َّ ٌ يف نفســه، والرش ٌ  ط مكمــل يف  مناســب

))غريه
)٢( .  

َّ  مام رمحه اهللا إىلفأشار اإل َّ وجه الش َّ به بني الس ـ ط وهـوبب والرش َّ ـبب أن كـال مـن الس َّ ط والرش

َّ ،  )٣( يتوقف وجود احلكم عليهام   .فريق بس بينهام مما أوجب التَّ ومن هنا حصل الل

 حيـث رمحـه اهللا مـام القـرايفاإل بيان الفرق عىل ما ذكـرهمام الطويف رمحه اهللا يف اإل جرىقد و

َّ  ((:أوضح القرايف ذلك بقوله  ٌ  طالرش َّ ،  غريه يف مناسب ٌ  ببوالس  صابلنِّا فإن ذاته يف مناسب

ٌ  بـل كـذلك لـيس واحلـول،  نفسـه يف لـكاملُ  ونعمـة الغنـى عـىل مشتمل  امللـك لنعمـة مكمـل

ـ إذا الرشـع أن:  وهـي بقاعـدة ذلـك ونبسـط احلول مجيع يف التنمية من مكنبالتَّ   احلكـم برتَّ

ِ عَ  َ ق ٍ  يب ُّ  كانت فإن أوصاف ً  هاكل ـ اجلميـع قلنا ذاهتا يف مناسبة ّ  رشطـاً  بعضـها نجعـل وال،  ةعل

                                                   
،  ٨١، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٩٣/  ١، املستصـفى للغـزايل  ٦٠، احلدود للبـاجي  ١٨٢/  ١العدة أليب يعىل  _ )١(

/  ١لزركيشـ ، البحـر املحـيط ل ٩٧ - ٩٤/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامـع  ٤٠٧-٤٠٥/  ١بيان املخترص لألصفهاين 

، الفـروق يف أصـول  ٤٥١ -٤٤٥/  ١، رشح الكوكب املنـري البـن النجـار  ١٠٦٠/  ٣، التحبري للمرداوي  ٣٠٩ - ٣٠٥

 . ٢٨٣/  ١الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٤٥٩/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار ،  ٤٣٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

ن يفرق بينهام من حيـث االلـزام فيلـزم وجـود احلكـم عنـد وجـود السـبب ، وال يلـزم يتوقف وجود احلكم عليهام لك _ )٣(

م مـن وجـود زدلوك الشـمس فإنـه سـبب لوجـوب صـالة الظهـر ، ولـذلك يلـ: وجود احلكم عند وجود الرشط ومثال ذلك 

 .هذا السبب ، وهو الدلوك وجود هذا املسبب وهو وجوب صالة الظهر 

ط فكالوضوء فإنه  َّ ـط وهـو الوضـوء وجـود املرشـوط وأما الرش َّ ٌ يف صحة الصالة ، ولذلك ال يلزم من وجود هـذا الرش رشط

، رشح  ٩٣ - ٩١/  ١املستصـفى للغـزايل . (وهو صحة الصالة ، فقد يتوضأ وال تصـح صـالته لفقـد ركـن أو وجـود مـانع 

 . )  ١٣٩/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٨٢تنقيح الفصول للقرايف 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٥ 

 
ٌ  املجموع العدوان العمد القتل مع القصاص ورودك ٌ  علة ، ذاتـه يف مناسب اجلميع ألن وسبب

 يف واملناسـب السـبب هـو ذاتـه يف املناسـب قلنـا الـبعض دون ذاته يف مناسباً  البعض كان وإن

 . )١( )) وحتريره بينهام والفرق والسبب الرشط ضابط فهذا مثاله تقدم كام الرشط هو غريه

أن هـذا ال يكـون إال يف السـبب  )٢( مام املرداوي رمحـه اهللا نـاقالً عـن الربمـاوير اإلوقد أشا

َّ املعنوي الذي يكون علّ   . )٣(بب الزماين ونحوه ة ال يف الس

 . )٤( فيتبني من هذا وجه الفرق بينهام من جهة حمل املناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ١٠٩/  ١لفروق للقرايف ا _ )١(

 ،املرصـي الشـافعي  الربمـاوي العسـقالين النعيمي موسى بن الدائم عبد بن حممدهو اإلمام شمس الدين أبو عبداهللا  _ )٢(

، لـه  وغريهـا والعربيـة وأصـوله الفقـه يف عالمـة إمامـاً  وكـان ،هـ ، الزم البدر الزركيش وحرر بعض تصانيفه  ٧٦٣ولد سنة 

هــ ، انظـر ترمجتـه  ٨٣١سـنة  املقـدس بيت يف وتويف،  رشح ألفية له يف أصول الفقه ، رشح ثالثيات البخاري :مؤلفات منها 

  .  ١٨٨/  ٦، األعالم للزركيل  ١٠١/  ٤الضوء الالمع للسخاوي ، طبقات الشافعية البن قايش شهبة : يف 

 . ١٠٧٤/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٣(

، رشح تنقـيح الفصـول  ٩٣ - ٩١/  ١املستصـفى للغـزايل  :عـض علـامء األصـول انظـر وهناك فروق أخرى ذكرها ب _ )٤(

 ، ٥٤/  ٢، السبب عنـد األصـوليني للـدكتور عبـدالعزيز الربيعـة  ٤٥٩/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٨٢للقرايف 

 . ٤٣٨/  ١املهذب للدكتور عبدالكريم النملة  ، ٦٥ أليب هالل العسكريالفروق يف اللغة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٦ 

 

 عرش  املطلب الرابع

  احلكم ومانع السبب مانع الفرق بني

 

َ : نع لغة املا َ اسم الفاعل من م ُ  نع َ  يمنع ً ، ونْم ُ عا ، و منعه عن كذا فامتنع منه، ضد اإلعطاء  املنع

هــو احلائـل بـني اليشــء : ، واملـانع  نازعتـه: ومانعتـه اليشـء بمعنــى ،  ومانعـه اليشـء ممانعــة

 . )١(واليشء

 ، وجـود عدمـه نم يلزم وال ، العدم وجوده من يلزم ما (( : فهو وأما يف اصطالح األصوليني

 .)٢( )) لذاته عدم وال

 ً ٌ  (( :ومانع احلكم اصطالحا ُ  وصف ٌ و ٌ  جـودي ٌ  ظـاهر ٌ  منضـبط ٍ  مسـتلزم َ  حلكمـة  تقتيضـ نقـيض

 ُ ِ  كمِ ح ُ  السبب مع بقاء  . )٣( )) كم املسببح

 ً ٌ  (( :ومانع السبب اصطالحا ُ  وصف ُّ خي ُ  ل ِ وجود َّ  ه بحكمة  . )٤( )) ببالس

ــني ــرق ب ــرب الف ــا يعت ــم وم ــببمــانع احلك ــة بــاحلكم  نع الس ــولية املتعلق ــروق األص مــن الف

ومدار هـذا الفصـل  ((:ببيان هذا الفرق بقوله رمحه اهللا  اإلمام الطويفوقد اعتنى  ،)٥(الوضعي

منقسم إىل مانع احلكـم، وهـو كـل وصـف  واملانع: قال اآلمدي، عىل كالم اآلمدي والقرايف 

                                                   
، املصـباح املنـري )م ن ع ( مـادة  ٣٤٣/  ٨لسـان العـرب البـن منظـور  ،)م ن ع ( مـادة  ٣٢٨خمتار الصـحاح للـرازي  _ )١(

 .)م ن ع ( مادة  ٤٧٥للفيومي 

، رشح  ٣١٠/  ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٨٢رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ، ٤٣٦/  ١رشح خمترصــ الروضــة  _ )٢(

  . ٤٥٦/  ١النجار الكوكب املنري البن 

/  ١، تقريرات الرشبيني عىل مجع اجلوامع  ٤٥٧/ ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٧٣/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

 . ١٧٥/  ٢، هتذيب الفروق للشيخ حممد عيل  ٦١/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٩٨

 . ٤٥٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣١١/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١٧٣/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

، بيـان املخترصـ  ٧/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ١٠٢/  ٤ لقـرايفالفـروق ل،  ١٧٣/  ١ اإلحكام لآلمـدي _ )٥(

  . ١٠٧٤/  ٣ ، التحبري للمرداوي ٣١١/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٠٧/  ١لألصفهاين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٧ 

 
مــة الســبب، كــاألبوة يف وجــودي ظــاهر منضــبط، مقتضــاه نفــي الســبب مــع بقــاء حك

 .)١(القصاص

َّ وإىل مانع السبب، وهو كل وصف وجودي خيـل وجـوده بحكمـة السـبب يقينـاً  ين يف ، كالـد

 َّ  . )٣( )) )٢( كاةالز

 :ذلك  وتوضيح

 :أن املوانع تنقسم إىل قسمني 

ومثالـه ،  يستلزم حكمة تقتيض نقيض احلكـم هذا املانع مانع احلكم بمعنى أن: القسم األول 

ً لوجـود االبـن يقتيضـ أن  مع القتل العمد العدوان األبوة يف القصاص : فإن كون األب سببا

ً لعدمه  . )٤(وهو القتل ، ، فينتفي احلكم مع وجود مقتضيه  ال يكون االبن إذا قتله أبوه سببا

   .  )٥(وسبب تسميته بامنع احلكم أن سببه مع بقاء حكمته ال يؤثر 

ُ ب بمعنى مانع السب: القسم الثاين  ُّ أن وجوده خي َّ : ومثاله ، بحكمة السبب  ل ُ الـد يف الزكـاة  ين

 ُ  –الذي هو السبب  –أن حكمة وجوب الزكاة يف النصاب : ووجه ذلك ، صاب لك النِّمع م

ً برصف الذي  كثرته كثرة حتتمل املواساة منه شكراً  عىل نعمة ذلك ، لكن ملا كان املدين مطالبا

ين ، َّ ٍ فال غ يملكه يف الد  . )٦( فاختلت حكمة السبب هبذا املانع صار كالعدمو،  نى حينئذ

  . )٧(وسبب تسميته بامنع السبب ألن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط 
                                                   

، كشـاف القنـاع  ٢٣٦/  ٨، املبـدع البـن مفلـح  ٧٥/  ٦، رشح الزركيش عـىل اخلرقـي  ٤٠/  ١٢احلاوي للاموردي  _ )١(

 . ٥٢٧/  ٥للبهويت 

  . ١٧٢/  ٢، كشاف القناع للبهويت  ٤٥٨/  ٣، الفروع البن مفلح  ٦٧٠/  ٣احلاوي للاموردي  _ )٢(

 .  ١٧٥/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٤٣٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

، هتـذيب  ٤١١/  ١، املوافقـات للشـاطبي  ١٠٧٣/  ٣، التحبـري للمـرداوي  ٧/  ٢د عىل ابـن احلاجـب رشح العض _ )٤(

 .  ١٠١/  ٤الفروق للشيخ حممد عيل 

 . ٤٥٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٧٤/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٥(

، رشح  ٣١٨٦/  ٧،  ١٠٧٤/  ٣حبـري للمـرداوي ، الت ٤١١/  ١، املوافقـات للشـاطبي  ١٠٢/  ٤الفروق للقـرايف  _ )٦(

 .  ٥٠/  ١، إجابة السائل للصنعاين  ٤٥٨/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ١٠٧٤/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٨ 

 
 :فنالحظ مما سبق ما ييل 

 ً ً يف ذلـك عــىل مـا ذكـره بعـض أئمــة : أوال اعتنـاء املصـنف رمحـه اهللا بــالتفريق بيـنهام معتمـدا

مع عنايته باإلشارة إىل دقـة كالمهـام يف تنـاول هـذا  المام القرايفاألصول كاالمام اآلمدي وا

 . الفصل

 ً فامنـع احلكـم  تأثري كل منهامجهة اختالف  منبينهام  اختار التفريق رمحه اهللا أن املصنف:ثانيا

 يف االخالل بوجود حكمة السببومانع السبب مؤثر  مؤثر يف نفي السبب مع بقاء حكمته ،

 . يقيناً 

ن السبب يقتيض وجوده معنى يقتيض حكمة احلكـم ، وأمـا املـانع فيقتيضـ وجـوده أ: وذلك 

 .معنى ينايف حكمة احلكم 

ق به األصوليون بني مانع احلكم ومانع السبب ّ  . )١( وهذا حاصل ما فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، بيـان املخترصـ  ٧/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ١٠٢/  ٤ لقـرايفالفـروق ل،  ١٧٣/  ١ اإلحكام لآلمـدي _ )١(

 . ١٠٧٤/  ٣ ، التحبري للمرداوي ٣١١/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٠٧/  ١لألصفهاين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٧٩ 

 

  املطلب اخلامس عرش

َّ  الفرق بني  ط وجزئه وجزء العلةالرش

 

 من الفروق التي تتعلـق بمباحـث احلكـم ) جزء العلة(  و ) الرشط وجزئه( يعترب الفرق بني 

الرشـط (  نأ ((:مام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه ، وقد اعتنى اإل )١( الوضعي

كل منهام يلزم من عدمـه العـدم، وال يلـزم مـن وجـوده وجـود وال  ) جزء العلة(  و ) وجزأه

 .  عدم، فهي تلتبس

 . ه يف غريه، ومناسبة جزء العلة يف نفسهئوجز والفرق أن مناسبة الرشط

. مناسـبته يف السـبب الـذي هـو النصـاب لتكميلـه الغنـى احلاصـل بـه بالتنميـة: احلول: مثاله

 ، وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته يف نفسـه مـن حيـث إنـه مشـتمل عـىل بعـض الغنـى

بعضـهم الرشـط بـام  فالعلة وجزؤها مؤثران، والرشط مكمـل لتـأثري العلـة، ومـن ثـم عـرف

 . )٢( )) توقف عليه تأثري املؤثر

ّ أن الرشط وجزأيرمحه اهللا  هفنجد ،  ه وجزء العلـة يتفقـان يف أمـر ، وخيتلفـان يف أمـر آخـر بني

 َّ  .ام هبس بينوهذا االتفاق هو الذي أوجب الل

، وال  مـنهام يلـزم مـن عدمـه العـدم هـو أنـه كـالً فه وجزء العلة أما ما يتفق فيه الرشط وجزؤف

 .يلزم من وجوده وجود وال عدم 

الرشط وجزء العلة كالمها يلزم من عدمـه  ((:مام القرايف رمحه اهللا بقوله ار إليه اإلأش ماوهذا 

 . )٣( ))العدم ، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم فهام يلتبسان 

                                                   
، الفروق يف أصول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف  ١١٧/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٨٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 . ٣١١/  ١احلمد 

 . ١٠٧٧/  ٣، التحبري للمرداوي  ٤٣٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٨٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٠ 

 
ً لتعريف الرشط عند األصوليني  . وهبذا يكون جزء العلة موافقا

ـوأما ما يفرت َّ ّ الطويف أن مناسـبة الرش ط وجزئـه تكـون يف غـريه ، وأمـا مناسـبة قان فيه فقد بني

 .تكون يف نفسها إهنا جزء العلة ف

ٌ  ((:القرايف رمحه اهللا  اإلمام قال َّ  والفرق بينهام أن جزء العلة مناسب ٌ يف ذاته ، والرش  ط مناسـب

 . )١( ))يف غريه 

ّ باملثال   : وتوضيح ذلك يتبني

ٌ  ولاحلوهو أن  صـاب السـبب الـذي هـو النِّ يف غـريه وهـو مناسبتهو يف وجوب الزكاة ، رشط

ّ  لتكميله الغنى احلاصل به بالتنمية ٌ ، فدوران احلول ليس فيه يشء من الغنى ، وإنام هو مكم  ل

  .للغنى الكائن يف النصاب 

ٌ وجزء العلة الذي هو النِّ  .  نىعىل بعض الغ صاب مناسبته يف نفسه من حيث إنه مشتمل

 َّ فال جتب الزكاة إال بعد اكتامل النصـاب  ط مكمل لتأثري العلةفالعلة وجزؤها مؤثران، والرش

 . )٢(ومتام احلول 

 القتـل وصـفي كأحد نفسه يف مناسبته العلة وجزء ((: القرايف بقوله  اإلمام ذكره: ومثال آخر 

 .)٣( )) ذاته يف العقوبة مناسبته عىل مشتمل فإنه العدوان العمد

ٌ : وتوضيح املثال أن نقول  ٌ  العمد العدوان يف القتل مناسب يف حصـول  يف نفسـه ، وهـو مـؤثر

 ٌ ٌّ  احلكم بالقصاص ، لكنه متوقـف مـن بلـوغ القاتـل ووجـود  عـىل رشط البلـوغ مـثالً ، فكـل

 . وصف العمد والعدوان مؤثران 

َّ وق ن جهـة املناسـبة وعـدمها ، م ن قاعدة هذا الباب هو التفريق اإلمام القرايف رمحه اهللا أد بني

ٍ لشارع إذا رتَّ ن اوذلك أ إمـا أن تكـون تلـك  فإنـه وأنـاط احلكـم هبـا،  ب احلكم عـىل أوصـاف

 و ال ؟األوصاف مناسبة أ

                                                   
 .  ٨٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 . ٣٢٣٠/  ٧، التحبري للمرداوي  ٨٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 . ١١٠/  ١الفروق للقرايف  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨١ 

 
َّ الفإن كانت مناسبة فهي العلة ، وإن كانت غري مناسبة فهي  ط لرضورة توقف احلكم عـىل رش

 .وجوده 

ط من أن يكون مكمالً حلكمة السـبب وهـو الوصـف وال بد يف عادة الرش ((: وقال رمحه اهللا 

 .اهـ  )١( ))اآلخر ، كاحلول مع النصاب ملا وقف صاحب الرشع وجوب الزكاة عليهام 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٨٣رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٢ 

 

 عرش  املطلب السادس

َّ  الفرق بني  ة والعلل املتعددة أجزاء العل

 

مباحـث ب ولية التـي تتعلـق الفرق بني أجزاء العلـة والعلـل املتعـددة مـن الفـروق األصـربيعت

 :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله وقد اعتنى اإل،  )١(احلكم الوضعي 

 ؟ ب احلكم، فام الفرقأجزاء العلة يرتتب عليها احلكم، والعلل املتعددة إذا وجدت ترتَّ  ((

ـأن جـزء العلـة إذا انفـرد ال يرتتـب احلكـم، بـل ال بـد مـن وجـود بق: واجلواب  َّ ة أجزائهـا، ي

كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد بعضها كالقتل خطـأ أو 

ٍ  عمداً  ٍ  يف حد َ  أو قصاص ِ ، أو قتل العادل الب ِّ اغي مل جيب القود، بخالف الع دة، فـإن لل املتعـد

ََـ َ بعضها إذا انفرد استقل بـاحلكم، كمـن مل ـ س َ ونَ ـ ام َ َ وب ا وبكـل ، وجـب الوضـوء بجميعهـ ال

  . )٣( )) بعلل كام ذكر يف موضعه ثابتاً  ، نعم إذا اجتمعت كان حكامً )٢( واحد

 ّ مـنهام يرتتـب احلكـم عنـد وجـوده ،  ن كـالً إ حيـثبذلك وجه االشرتاك بيـنهام  رمحه اهللا فبني

ّ لنـا  ُ أن العلـة وجزءهـا مـؤثران يف احلكـم فيلـزم مـن عـدفيتبـني م العلـة أو عـدم جزئهـا عــدم

 . )٤( ))فالعلة وجزؤها مؤثران  ((:بقوله  أيضاً ه أشار ، وإلياحلكم

 ٌّ ُ السؤال ما فإنه يف احلكم ، اً من أجزاء العلة والعلل املتعددة مؤثر فلام كان كل الفـرق  هـو يرد

 !بينهام ؟

                                                   
، الفـروق  ٤٦٣/  ١رشح الكوكب املنـري البـن النجـار  ، ١٠٧٨/  ٣، التحبري للمرداوي  ١٠٩/  ١الفروق للقرايف  _ )١(

 . ٣٠٥/  ١يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

املجمـوع للنـووي   ، ٤٢١/  ١، مواهب اجلليـل للحطـاب  ٣٦/  ١فتح القدير البن اهلامم : انظر نواقض الوضوء يف  _ )٢(

 .  ١٤٥/  ١، اإلنصاف للمرداوي  ٣/  ٢

 . ٤٣٧/  ١لروضة رشح خمترص ا _ )٣(

 . املصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٣ 

 
حيـث ترتـب احلكـم وعدمـه عنـد االنفـراد ، فـإذا انفـرد  وجه الفرق بينهام منفذكر رمحه اهللا 

احلكم إال بانضامم بقية أجزاء العلـة ، بخـالف العلـل املتعـددة للحكـم  جزء العلة فال يرتتب

 ّ   .ب احلكم عليها ة حصلت ترتّ علّ  الواحد فأي

ــ ّ ــالووض ــك باملث ــدوان :  ح ذل ــد والع ــل العم ــاف القت ــإنبأوص ــد  ف ــف العم ــود وص ، وج

َّ عنه بجـزء انفرد وإذا،  القصاص سببيوالعدوانية يف القاتل  عرب ُ  العلـة أحد الوصفني الذي ي

ٍ ، بأن يكون القتل خطأ  ً لكنه يف قصـاص فحينئـذ  حكـم عليـه يرتتـب ال أو يكون القتل عمدا

 .  قصاصال

ٌ علّ  هو الذي الوصفأما و ٌ مستقلّ  ة ـ انفـرد وإذا،  احلكم بترتَّ  غريه مع اجتمع إذا ة  معـه بترتَّ

 وجــب اأحـده انفـرد وإذا،  ونــام،  وبـال،  المـس مــن عـىل الوضـوء كإجيــاب أيضـاً  احلكـم

ٌّ ،  أيضاً  الوضوء ٌ ، املرأة  مالمسةو، من البول  فكل  . )١( لوحدهء وللوض والنوم ناقض

 إن ينظـر أوصـاف عقيـب ثبـت إذا احلكـم ((: د أشار اإلمام القرايف رمحه اهللا إىل هذا بقولـهوق

 جمتمعـة علـل هـي قلنـا انفـرد إذا منهـا وصـف كل مع احلكم ذلك رتب الرشع صاحب كان

 اسـتقل انفـرد إذا منهـا واحـد كـل فـإن،  وأمـذى،  والمـس،  بال من عىل الوضوء كوجوب

 يف اخلـالف عـىل والبكـارة،  بالصـغر معلـل البكـر البنتـه األب وكإجبـار،  الوضوء بوجوب

ـ اجتمعـت فـإذا )٢( ذلك  ترتـب وحـده الصـغر انفـرد وإن،  اإلجبـار هـو الـذي احلكـم بترتَّ

َّ  وأجربت،  احلكم َّ  غريةالص ُ الث  عـىل املعنسـة الكبـرية البكـر وجتـرب،  ذلـك يف اخلـالف عـىل يب

 واحـدة علة هي قلنا منها واحد كل مع احلكم يرتب ال الرشع صاحب وجدنا وإن ، اخلالف

                                                   
،  ١٩٧/  ١، هتذيب الفروق للشـيخ حممـد عـيل  ٨٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٨٣٦/  ٢رشح اللمع للشريازي  _ )١(

 . ٤٦٢/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

فـذهب احلنفيـة ومـن : أم الصغر عـىل قـولني  اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف مسألة إجبار األب ابنته هل املعترب البكارة _ )٢(

اهلدايــة : انظــر . وافقهــم إىل أن املعتــرب يف ذلــك هــو الصــغر ، وذهــب الشــافعية واحلنابلــة ومــن وافقهــم إىل اعتبــار البكــارة 

 . ٤٠/  ٨، اإلنصاف للمرداوي  ١١٧/  ٩، احلاوي للاموردي  ٦/  ٢، بداية املجتهد البن رشد  ١٩٦/  ١للمرغياين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٤ 

 
 القاعـدتني هـاتني بـني الفـرق يعلـم فبهذا،  العدوان العمد كالقتل األوصاف تلك من مركبة

 . اهـ )١( )) وحتريرمها ضابطهام وهو

ح ّ ره ، ولذلك قال اإلمام املـرداوي بعـد ذكـره  القرايف قول لطويف رمحه اهللاإلمام ا ونق ّ ، وحر

وهـو معنـى مـا تقـدم مـن كـالم القـرايف ، ولكنـه  ((: لكالم اإلمام الطويف يف بيان هذا الفـرق 

حه  ّ   . )٢( ))نق

ـ ذكره األصوليون رمحهم اهللافحاصل ما  انفـراد  عنـدب احلكـم يف الفرق بيـنهام هـو عـدم ترتّ

أو انفرادها ، ، وترتبه عىل العلل املتعددة بمجموعها  ، بل ال بد من اجتامعها معاً  جزاء العلةأ

ّل له اإلمام القرايف رمحه اهللا   .كام مث

 :فنالحظ مما ذكره رمحه اهللا ما ييل 

 ً اعتناؤه رمحه اهللا بـالفروق متـى سـنحت الفرصـة لـذكرها ، ويتضـح ذلـك مـن خـالل : أوال

 .وغريه بعد كالمه املسهب يف السبب والرشوط  ذكره هلذا الفرق

 ً  .اعتنى رمحه اهللا بذكر األمثلة ليتضح الفرق الذي ذكره : ثانيا

 ً ق به اإلاعتنى بذك: ثالثا ّ  .  يتحقق به املقصودمام القرايف رمحه اهللا ، واخترص قوله بام ر ما فر

 ً ً  تنبيهه عىل أمهية الفرق حيث ذكره ضمن الفوائد التي: رابعا  . )٣( وصفها بكوهنا نافعة

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٨٣٦/  ٢، رشح اللمع للشريازي  ٣٦٨٧/  ٨نفائس األصول للقرايف  _ )١(

 . ١٠٧٨/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ٤٣٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٥ 

 

 عرش  املطلب السابع

 الرشعيةالعلة الفرق بني العلة العقلية و

 

ّ : العلة يف اللغة  ّ ، مصدر من عل ِ ، يعل َّ ع ِ ل َّ ة ، والع ُّ : ة ل ٍ  كل ْ  حدث هـه يشـغل صـاحبه عـن وج

 ِ ِّ كأن تلك الع ـل ُ ـ ثانيـاً  غالً ة صارت ش ُ َّ ، له األول غْ منعـه عـن ش : فالعلـة ،  مـرض: أي  واعتـل

َّ رض ، املَ  َّ : أي  تعليالً ، له باليشء وعل  . اه بههل

 ِ َّ وتطلق الع ُ ، ة ل َّ راد هبا وي ُّ : وقيل ، بة الثانية الرش ُّ الرش ـعَ : يقـال ،  ب تباعاً ب بعد الرش َ ُ ل بعـد  ل

 َ َ ٍ هن َّ ،  ل ُّ وعل  . )١( سقاه السقية الثانية: ه إذا ه يعل

أو املعنـى اجلـامع املشـرتك بـني األصـل والفـرع  الوصـف ((:  فهـي وأما العلة يف اإلصـطالح

ت تعدية احلكم ّ  . )٢( )) الذي باعتباره صح

َ مصدر من عَ  :العقلية نسبة إىل العقل ، والعقل لغة و ْ ق ِ ل يع ـل عَ ق ْ َ  الً ق ْ وم ـع ُ ً ،ق وهـو اجلمـع  وال

ُ قلْ عَ : مأخوذ من  واحلبس ، َ  ت ـ:  البعـري ُ ِّ إذا مجعـت قوائمـه ، ومنـه س ألنـه  :ي العقـل عقـالً م

 َ ْ ي َ ع ُ حيبسه ، والعقل هو التَّ : ورط يف املهالك بمعنى ه عن التَّ قل صاحب َ مييز الذي ي  ميز االنسـان

 . )٣(عن سائر احليوان 

 َّ َّ : عية والرش َّ نسبة إىل الرش َ  :قوهلم  مأخوذ من :ع لغة ع ، والرش َ َ رش ُ  ع د ِ ُ ،  الوار ع َ ْ َرش عاً ،  ي ْ َ ،  رش

وعاً  ُ ُ َ  تناولإذا  :ورش ِ  الـامء ِ بف ِ  ، ـيه ت َ ع َ َ ُّ  ورش ُ  ءامالــ فـي الدواب ـع َ ْ عـاً ،  تَرش ْ َ وعـاً ،  رش ُ ُ َي:  ورش  أ

 .  دخـلت

                                                   
، املصـباح املنـري )ع ل ل ( مـادة  ٤٧١/  ١١لسان العرب البن منظـور ، )ع ل ل ( مادة  ٢٣٨خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ع ل ل ( مادة  ٣٤٧للفيومي 

، كشف  ٧٢احلدود للباجي  ، ١٧٥/  ١العدة أليب يعىل : انظر يف تعريفات العلة و ، ٢٣١/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

/  ٢التلــويح للتفتــازاين ،  ٥٣/  ٤هنايــة الســول لإلســنوي  ، ١٤٩٥/  ٣، اإلهبــاج للســبكي  ٢٩٣/  ٣األرسار للبخـاري 

 . ٤٧/  ٤اآليات البينات للعبادي  ، ٣٩/  ٤رشح الكوكب املنري البن النجار  ، ١٩/  ٣فتح الغفار البن نجيم ،  ١٤٣

 . )ع ق ل ( مادة  ٤٥٨/  ١١، لسان العرب البن منظور )ع ق ل ( مادة  ٢٣٦خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٦ 

 
 ُ ة َ يع ِ َّ اع،  والرش ِّ ُ ،  والرش ة َ ع َ ْ رش َ ُ : والــم در التــي الــمواضع َ نْــح ُ لــى ي ِ ُ  ، منهـا الــامء إ ة َ ـع ْ ِّ ،  والرش

 ُ ة َ يع ِ َّ ُ : العرب كالم فـي والرش ة َ ع َ ْ رش َ ُ  وهي الـامء م د ِ ر ْ و َ َ  م ِ الشارب ها التـي ة ُ ع َ ْ َرش  فــيرشبون الناس ي

،،  منها َ ون ُ تَق ْ س َ ا وربام وي َ وه ُ ع َّ َ م رش ّ ها حتـى دواهب َ ع َ ْ ب،  تَرش َ  . )١( منها وترش

 َّ َّ ، ة العقلية يعترب الفرق بني العل ة الرشعية من الفروق األصـولية التـي تتعلـق بمباحـث والعل

ــنهام يف رمحــم الطــو، وقــد اعتنــى اإلمــا )٢( ، والقيــاس احلكــم الوضــعي ه اهللا ببيــان الفــرق بي

ِّ ((:بقولـه ــيتُ العلـة العقليـة عل ّ ة هــا لـذاهتا، أي هـي مـؤثرة يف معلوهلــا لـذاهتا ال بواسـطة، والعل

ً ، لرشعية ا ، ويلزم من وجودها وجود معلوهلا، وهو احلكـم الرشـعي، لكـن وإن كانت كاملة

 ِّ ـها ليست لـذاهتا، بـل بواسـطة نَ يتُ عل ْ ِ ص ـ ب َّ ُ ارع هلـا، فضـالش ـع َّ ة العقليـة، فت لـذلك عـن العل

 َّ ُ فأشبهت الس َّ كْ بب الذي ح بب مـن مه أن حيصل عنده ال به، كام بينا قبل، وحيث أشبهت الس

 ُ ّ هذا الوجه س َ م َ يت س  . اهـ )٣( )) باً ب

 ِ ّ رمحه اهللا الفرق بني الع َّ لّ فبني يف معلوهلـا وهـو  ة الرشعية ليسـت مـؤثرةً تني من جهة كون العل

ْ اهتا بل بواسطة نَ احلكم الرشعي بذ ِ ص َّ  ب رة يف ة العقلية التي هي مؤثّ بخالف العلّ ، ارع هلا الش

 . )٤( معلوهلا لذاهتا

ـ، وهذا جيعلها أقوى من العلـة الرشـعية التـي ضـعفت  َّ عـىل أن بب ، والـدليل وأشـبهت الس

، ومل توجـد أحكامهـا،  قبـل الرشـع العلة الرشعية ليست مؤثرة بـذاهتا، أهنـا كانـت موجـودةً 
                                                   

 ١٧٥/  ٨بـن منظـور ، لسان العـرب ال ٤٦٠/  ٢، النهاية البن األثري )ع ش ر ( مادة  ١٨١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ش ر ع ( مادة 

، املستصفى للغـزايل  ٢٢٣/  ٣، التلخيص للجويني  ٨٣٤/  ٢، رشح اللمع للشريازي  ١٣٨١/  ٤العدة أليب يعىل  _ )٢(

، كشف األرسار  ٢٦/  ٤، اإلحكام لآلمدي  ٨٨٧/  ٣، روضة الناظر البن قدامة  ٢٦١/  ٥، املحصول للرازي  ٩٤/  ١

،  ١٠٦٤/  ٣، ، التحبـري للمـرداوي  ١١٢/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ١٤٤/  ٢، التلويح للتفتازاين  ٥٥/  ٤للبخاري 

 .  ٣٠٣/  ١الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٤٢٩ / ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(

هنايـة السـول ،  ١٤٤ / ٢ يبالتوضـيح للمحبـو،  ٢٦/  ٤، اإلحكـام لآلمـدي  ١٣٨/  ٤الفصول للجصاص : انظر  _ )٤(

 حاشـية ، ٤٥٠/  ١رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ، ٢٣٢ / ٢ املحـيل رشح عـىل البنـاين حاشية،  ٤٣٨/  ٢ لإلسنوي

  . ٢/٢٧٣ العطار



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٧ 

 
 ُ الربـا، ولـو ال احلكـم ب، ونحـوه، ومل يوجـد التحـريم، وكاإلسكار يف اخلمر، والكيـل يف الـرب

 َّ ٍ كانت موجبة حلكمها بذاهتا ملا ختل ،  ما مع زوال مانعها من التأثري فت عنها أحكامها يف وقت

، فبـان هبـذا أن تأثريهــا كالكرسـ لالنكسـار يف العقليــة  كـام ال يتخلـف االنفعـال عــن الفعـل

ٍ  يوضع  . )١( ال ذايت بجعل جاعل

ر هذا الفرق ّ  أن تعلـم أن إليـه اإليـامء مـن بـد ال ممـا ((:اإلمام اجلويني رمحه اهللا بقولـه  وقد قر

 َ ُ  العقلية العلل ِ  القـائلني العقـالء باتفـاق واالنعكـاس،  راداالطّ  فيها شرتطي ـ،  لـلبالع ّ  ةوالعل

ٌ  العقلية ُّ  بعد ملعلوهلا موجبة كوهنا فوقّ يت وال ، وعينها،  لذاهتا ملعلوهلا موجبة  وجودها، قحتق

ْ  جاعل جعل عىل ٍ  بونص  والقـدرة ، عاملـاً  كونـه ملحـل املوجـب ، العلـم نحـو وهي ، ناصب

َّ  فيه يلزم سبيله هذا فام،  ذلك غري إىل ، قادراً  كونه به قامت ملا املوجبة  فمـن ، والعكس ردالط

 صار فمن ، عاملاً  كونه عن خروجه لزم ، العلم به قمي مل ومن ، عاملاً   كونه لزم ، العلم به قام

َّ  األقيسة  أن إىل ُ  عيةالرش  العلـل مـذهب هبـا ذهـب فإنـه ، واالنعكـاس االطـراد فيهـا شـرتطي

 وجبتُ  ال السمعية العلل أن:  نقول أنا ىلع الكالم من صدراً  ذلك يف أوضحنا وقد ، العقلية

 ُ ـح ْ  ، حكمهــا مـن بـدالً  ، عليهـا حكمهـا ضـدّ  تعليـق رتقـدي املعقـول يف يسـوغ  إذْ  لعينهـا امً ك

ٍ   وليست  وصـف ثبـوت نصـب فإذا،  فيه نصبت فيام مارةأ انتصبت ولكنها،  لذواهتا بموجبة

ُ  أن ذلـك رشط مـن فليس ، حكم ثبوت يف علامً  ـي َ ،  احلكـم انتفـاء يف لـامً عَ  أيضـاً  عدمـه بنص

 . اهـ )٢( )) احلكم ويثبت إال يتحقق ال علامً  كونه رشط من ولكن

ـ فيكـون سـبباً  املوجـب تسـميتهم ((:وقال اإلمام الغـزايل  َّ  أبعـد وهـذا،  العلـة بمعنـى ببالس

 ولكـن بـه ال عنده احلكم حيصل عام عبارة الوضع يف السبب فإن،  اللسان وضع عن الوجوه

َّ  العلل يف حيسن هذا ـ،  تعـاىل اهللا بإجيـاب بـل لـذاهتا احلكم وجبتُ  ال ألهنا؛  عيةالرش ْ  بهولنص

                                                   
 . ١١٢ – ١١١/  ٥البحر املحيط للزركيش ،  ١٤٤/  ٢، التوضيح للمحبويب  ٤٢١التبرصة للشريازي  _ )١(

 . ٢٢٣/  ٣ني التلخيص للجوي _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٨ 

 
ٍ  األسباب هذه  فشـاهبت املظهـرة العالمـات معنى يف الرشعية فالعلل احلكم إلظهار عالمات

 . اهـ )١( )) عنده احلكم حيصل ما

 العلـة ألن الرشـعية والعلـة،  العقليـة العلـة بـني مشـرتك العلـة اسـم ((:اآلمدي  مامقال اإلو

 . اهـ )٢( )) ةالرشعي العلة بخالف،  بوضع ال بذاهتا للحكم مقتضية العقلية

ً اإل  . )٣( اوغريمه مام الزركيش واملرداويوأشار إىل ذلك أيضا

قـوا بـني العلـة العقليـة  علامء األصول رمحهم اهللا بعض فيتبني من هذا أن ّ والرشـعية مـن ، فر

مــن         أن تكــون مـؤثرة بــذاهتا ، ولـيس معنــى قولنـا أهنــا مـؤثرة حيـث التـأثري فالعقليــة مـؤثرةٌ 

ـ عقيـب االحـرتاق فيخلق اليشء ذلك عقيب األثر لقولكن املعنى أن اهللا خ ،دون اهللا  ّ  ةمماس

 . )٤(، وهذا واقع ال حمالة  وهكذا، ، والكرس بعد االنكسار  النار

ً مـع أنـه ال يلـزم مـن  د اإلمام الطويف رمحه اهللا بذلك سبب تسمية العلة الرشـعية سـببا ّ وقد أك

وجودها وجود معلوهلا ، وهذا كـام بـني أنـه  من يلزم وجود السبب وجود مسببه ، وهنا العلة

 . )٥( تسمية للعلة بدون اسمها ووضع هلا دون موضعها

 

 

 

 

                                                   
 . ٩٤/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

 . ٢٦/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 .  ٧٤، املدخل البن بدران  ٣٤٥٠/  ٧،  ١٠٦٥/  ٣، التحبري للمرداوي  ١١٢/  ٥البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

لبحـر املحـيط للزركيشــ ، ا ١٤٤ / ٢، التوضـيح للمحبـويب  ١٦/  ٤، اإلحكـام لآلمـدي  ٤٢١التبرصـة للشـريازي  _ )٤(

 . ١٠٦، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي  ٥٨، آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  ٥/١١١

، ١٩٠/  ٢طع األدلة البن السمعاين ، قوا ١٦٩مقدمة ابن القصار : وهناك فروق أخرى ذكرها علامء األصول انظر  _ )٥(

، حاشــية العطــار ، الفــروق يف أصــول الفقــه للــدكتور  ١١١/  ٥البحــر املحــيط للزركيشــ  ، ١٦٢٩/  ٣اإلهبــاج للســبكي 

 .  ٣٠٤/  ١عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٨٩ 

 

  ملطلب الثامن عرشا

 والرشط العقيل والرشعي  والعادي الرشط اللغويالفرق بني 

 

ُ  مأخوذة من :العادي مأخوذ من العادة ، والعادة لغة  ه َ ، عاد ُ ه َ تاد ْ ، واع ُ ه َ د َّ و َ ع  عـادة صـار أي وتَ

َ .  له د َّ و َ ُ  الصيد كلبه وع ه َ د َّ و َ تَع َ ُ و ، ف تُه ْ د َ تَع ْ ، اليشء اس ُ ه َ ، والعـود  ثانيـاً  يفعلـه أن سـألته إذا فأعـاد

 . )١(الرجوع إىل األمر األول  : واملعاودة 

ــط ــني الرش ــرق ب ــرب الف ــوي و يعت ــعي،  لعــاديااللغ ــيل والرش ــط العق ــن الفــروق  والرش م

والرشـط عـىل  ((:رمحه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهم بقولـه  اإلمام الطويف ، وقد اعتنى )٢(األصولية

 . ورشعي، ولغوي ، عقيل : أرضب

، فإهنـا رشط لـه، إذ ال يعقـل عـامل إال وهـو حـي، فاحليـاة يلـزم مـن  كاحليـاة للعلـم: فالعقيل

زم مـن انتفـاء نعم ال يلـ. انتفائها انتفاء العلم، إذ اجلسم بدوهنا مجاد، وقيام العلم باجلامد حمال

العلم انتفاء احلياة، كام يف احليوان البهيم، وسبب ذلك أن الرشط الزم للمرشوط، والقاعـدة 

أن امللزوم ينتفي بانتفاء الزمه، وال يلزم انتفاء الالزم النتفاء ملزومـه، لكـن هـذا يف : العقلية 

لرشــط الزم إن ا: ومل قلــتم: احلقيقــة اســتدالل عــىل اليشــء بنفســه، إذ للســائل أن يقــول

الالزم مـا : الرشط يلزم من انتفائه انتفاء مرشوطه، كام يقال: للمرشوط؟ فإن هذا هو قولكم

ــ ُ ــام س ــاء امللــزوم، وإن ــه انتف ــن انتفائ ّ يلــزم م ــذا رشطــاً م ــاً  ي ه ــه عقلي ، ألن العقــل أدرك لزوم

 . ملرشوطه، وعدم تصور انفكاكه عنه، كام أدرك لزوم احلياة للعلم

                                                   
ــاج العــروس )ع و د ( مــادة  ٣١٥/  ٣، لســان العــرب البــن منظــور )ع و د ( مــادة  ٣/  ٢الصــحاح للجــوهري  _ )١( ، ت

 .)ع و د ( مادة  ٤٣٢/  ٨للزبيدي 

، التحبري للمـرداوي  ٣٠٩/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٣٨٠/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ١٨١/  ٢ املستصفى للغزايل _ )٢(

، الفروق يف مسائل احلكم عند األصوليني للدكتور راشد احلاي ،  الفـروق يف  ٥٠٨، إرشاد الفحول للشوكاين  ١٠٧٠/  ٣

 . ٣١٤/  ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٠ 

 
 َّ ُّ والرش : أو العتاق املعلق عليه فيام إذا قال لزوجتـه، كدخول الدار لوقوع الطالق  :غويط الل

ٌ . إن دخلت الـدار، فأنـت حـرة: إن دخلت الدار، فأنت طالق، أو ألمته  فـدخول الـدار رشط

 ّ ٌ لوقوع الطالق واحلر ـله حتى إنه مادام الدخول منتفيـاً  ية والزم ّ ة منتفيـان، ، فـالطالق واحلري

 ُ َّ جد الدخول وجوإذا و ُ ، الق د الط ّ واحل  .يةر

 َّ َّ والرش كالطهارة للصالة فإنه يلزم من انتفاء الطهـارة انتفـاء صـحة الصـالة، وال : عيط الرش

 َّ ٍ يلزم من وجودها وجود صح  . آخر ة الصالة، جلواز انتفائها النتفاء رشط

انتفـاء وللرشط قسم رابع، وهو العادي، كالغذاء للحيوان، والغالب فيه أنه يلـزم مـن :  تنبيه

الغذاء انتفاء احلياة، ومن وجوده وجودها، إذ ال يتغذى إال حي، فعـىل هـذا الرشـط العـادي 

كاللغوي، يف أنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيـل األسـباب، ال مـن قبيـل الرشـوط، وهلـذا 

الرشوط اللغوية أسباب، ألنه يلزم من وجودهـا الوجـود ومـن عـدمها : قال بعض الفضالء

  . اهـ )١( )) لرشوط العقليةالعدم بخالف ا

 َّ يف  تشـرتك والعاديـة، والعقليـة ، والرشـعية ، الرشـوط اللغويـة أن  من كالمه رمحـه اهللا فتبني

يف املضمون ، حيث إن الرشط يف  االختالف بينها موجودإطالق لفظ الرشط عليها ، ولكن 

م لذاته ، ولكـن هـذا وال يلزم من وجوده وجود وال عد، األصل هو ما يلزم من عدمه العدم 

 ّ نه يلزم من عدمه العدم ، ولكن يلزم مـن وجـوده إط اللغوي حيث التعريف يتخلف يف الرش

الوجود ، ومن هنا جعل بعض األصوليني الرشط اللغوي من قبيل األسباب التفاقه معـه يف 

ق ، إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلزم من دخوله الطال: قول الزوج : احلقيقة ومثال هذا 

 . )٢( ومن عدم الدخول عدم الطالق

ُ الطويف رمحه اهللا يف ذلك اإل َ القرايف حيـث يقـول وتابع اإلمام  أن يظهـر ذلـك تقـرر إذا ((:مام

 تصـلح والثالثـة،  وعدمه وجوده السبب ومن،  عدمه الرشط ومن،  وجوده املانع من املعترب

                                                   
 . ٤٣١/  ١ وضةرشح خمترص الر _ )١(

، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٢١٩ / ٣، اإلهبــاج للســبكي  ٦١/  ١، الفــروق للقــرايف  ١٨٣/  ٢املستصــفى للغــزايل  _ )٢(

 .  ٣١٣/  ١، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ١٠٦٨/  ٣، التحبري للمرداوي  ١/٣٠٩



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩١ 

 
 مـن واحد كل حقيقة ظهرت إذا مانع والدين رشط واحلول النصاب فالسبب هلا مثاالً  الزكاة

 الرشـوط مـن غريهـا بخـالف أسـباب اللغويـة الرشـوط أن يظهر واملانع،  والرشط،  السبب

َّ ؛  الرشـعية أو،  العلـم مـع كاحلياة العقلية ـ مـع هـارةكالط َّ ـ؛  العاديـة أو،  الةالص ُّ  مـع لمكالس

 مــن يلــزم وال،  املرشــوط يف العــدم عــدمها مــن يلــزم الرشــوط هــذه فــإن،  الســطح صــعود

 دوران عنـد الزكـاة كوجـوب؛  وجودهـا عنـد املرشـوط يوجـد فقد عدم وال وجود وجودها

 . النصاب وجود مع احلول لدوران الدين ملقارنة يعدم وقد،  رشط هو الذي احلول

 مـن يلـزم طـالق فأنـت الـدار دخلـت إن:  كقولنـا التعـاليق هـي التـي اللغويـة الرشوط وأما

 بعـد كاإلنشـاء آخـر سـبب خيلفـه أن إال الطـالق عدم الدخول عدم نوم،  الطالق الدخول

َّ  شأن هو وهذا التعليق  .  اهـ )١( )) آخر سبب خيلفه أن إال العدم عدمه من يلزم أن ببالس

َ  السبب يف اللغوي الرشط ويستعمل ((: قال االمام الشوكاين و ْ اجل  دخلـت إن: يقـال كام يل،ع

 كـون جمـرد ال وجوده، وجوده يستلزم الطالق، سبب الدخول أن: واملراد طالق، فأنت الدار

ا عدمــه ً  احلاجــب وابــن ، والقــرايف ، الغــزايل رصح وهبــذا ســببيته، غــري مــن لعدمــه، مســتلزم

ّ ،  كتابـه ورشاح ـ يف حـاةالنُّ قـول هـذا عـىل ويـدل ّ  والثـاين سـبب، األول بـأن: واجلـزاء طالرش

 . اهـ )٢( )) مسبب

ومـن عدمـه ، مـن كونـه يلـزم مـن وجـوده الوجـود  ألصولينيوهذه هي حقيقة السبب عند ا

، وعليـه يكـون إطـالق لفـظ الرشـط عـىل الرشـوط اللغويـة مـع غريهـا مـن  )٣( لذاتـه العدم

 ٌ  . فيهام ، واألصل يف اإلستعامل احلقيقة الرشوط يكون بطريق اإلشرتاك ألنه مستعمل

 ، وهـو توقـف الوجـود عــىل واطـؤ باعتبـار قــدر مشـرتك بيـنهامويصـلح أن يكـون بطريـق التَّ 

 . )٤( ظر عام عدا ذلكالوجود ، مع قطع النَّ

                                                   
 . ٦٢/  ١الفروق للقرايف  _ )١(

 . ٦٢/  ١، الفروق للقرايف  ١٨٣/  ٢املستصفى للغزايل : ، وانظر  ٥٠٩إرشاد الفحول للشوكاين  _ )٢(

 . ٢٧٠انظر ص  _ )٣(

 .  ٦٣/  ١الفروق للقرايف  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٢ 

 
:  فقـال ا الفرقيف ذكره هلذ ومن تبعه،  مام القرايفقب اإلإال أن االمام ابن الشاط رمحه اهللا تع

ٌ  ذكره الذي الفرق وأما (( ٍ  عىل فمبني  الفـرق ذكر إىل بيانه يف احتاج ولذلك،  أصويل اصطالح

ّ  بني ـ،  طالرش ّ  ذهـب فقـد عليـه بمتفـق ذلـك ولـيس،  األصـول أهـل عنـد واملـانع،  ببوالس

ّ  رسوم من ذكره وما،  خالفه إىل اإلسفراييني إسحاق أبو األستاذ ّ ،  ببالس  واملـانع،  طوالرش

ٌ  اللغوية الرشوط أن من ذكره وما،  به بأس ال  ذكـره ومـا،  االصطالح ذلك عىل فبناء أسباب

 الوجـود فتوقّ  وهو،  بينها مشرتك قدر باعتبار رشوطا الرشوط تلك مجيع تسمية احتامل من

ٌ  ذلك عدا عام النظر قطع مع الوجود عىل ٌ  صحيح  . اهـ )١( )) ظاهر

ومن هنا يتبني أن الرشط اللغوي يتوقف وجود مرشوطه عىل وجود رشطـه ، ووجـود رشط 

يقتيضـ وجـود  يقتضيه ، بينام الرشوط األخرى يتوقف وجود مرشوطها عـىل وجودهـا ، وال

 .)٢(الرشط وجود املرشوط 

 :ما ييل  ويتبني لنا مما سبق

 ً يف إطـالق لفـظ الرشـط  والعادية تشـرتك، والرشعية ، لعقلية وا، أن الرشوط اللغوية : أوال

 .عليها ، وأن كل واحد منها يلزم من عدمه العدم 

 ً فإنـه يلـزم مـن وجـود ن جهـة وجودهـا أن الرشوط اللغوية تفرتق عن بقية الرشوط م: ثانيا

إال أن اإلمـام  وغـريه إلمام القـرايفكام ذكره ا هذا يف األصل وجود املرشوط الرشوط اللغوية

يف أن كـال مـنهام يلـزم مـن وجـوده  لغـويرمحه اهللا أحلـق الرشـط العـادي بالرشـط ال الطويف

املثال الـذي ب يتضح ، ووجه ذلك له وجه، وعند النظر فإن كالم الطويف رمحه اهللا  )٣( الوجود

ر وجـود إنسـانأن وجود الغـذاء الزم لوجـود احليـاة  وهو، ذكره رمحه اهللا  ّ  مـثالً  إذ ال يتصـو

ً  حياة حتصل له وال، يتغذى  ً فاحلياة موجودة ، ، فام دام الغذاء موجودا  . )٤(وممكنا

                                                   
 .  ٦٣/  ١إدرار الرشوق البن الشاط   _ )١(

 . ٩٥٠/  ٢، اإلهباج للسبكي  ٦٣/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

 . ١٦٢ونسبه إىل ابن القشريي ، املدخل البن بدران  ٣١٠ – ٣٠٩/  ١البحر املحيط للزركيش : انظر  _ )٣(

 .٣١٤/ ١للدكتور عبداللطيف احلمد ، الفروق يف أصول الفقه  ٦٣/  ١الفروق للقرايف : وهناك فروق أخرى انظر  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٣ 

 

  طلب التاسع عرشملا

 الفرق بني الرشط واملانع

 

 َّ  ،)١( احلكم الوضعيمباحث ن الفروق األصولية املتعلقة بواملانع م، ط يعترب الفرق بني الرش

ّ  ((:رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  اإلمام الطويفوقد اعتنى  ، وهو مـا  ط املانعوعكس الرش

 َّ ّ  ين مع وجوب الزكاةيلزم من وجوده عدم احلكم كالد ِ ، واألبو  . صاصة مع الق

فوجـود ، تفائه، واملانع ينتفي احلكم لوجـوده أن الرشط ينتفي احلكم الن: ووجه العكس فيه 

ـ، املانع  َّ ـ، ، وانتفـاء املـانع  ط سـواء يف اسـتلزامهام انتفـاء احلكـموانتفاء الرش َّ ط ووجـود الرش

  . )٢( )) وال عدمه، سواء يف أهنام ال يلزم منهام وجود احلكم 

 ّ ء احلكـم عنـد وجـود انتفـا واملـانع مـن حيـث، بـني الرشـط  رمحه اهللا وجه االشـرتاكفقد بني

ّ رمحه اهللا الفرقاملانع،  ، بينهام من جهة معرفة اجلانب املعترب فـيهام  وعند فقدان الرشط ثم بني

جـد املـانع ينتفـي احلكـم بـه ، وكـذاك املعتـرب مـن أوذلك  ُ ن املعترب يف املانع هو وجوده فـإذا و

دم انتفى وجود احلكم  ُ  .الرشط عدمه ، فإذا ع

  :ويتضح هذا باملثال 

ً يف وجـوب الزكـاة ـدم احلـول مل جتـب الزكـاة ،  )٣( ففي الزكاة مثالً يعترب احلول رشطا ُ فـإذا ع

وكذلك ال يلزم من وجود هذا الرشط وجوب الزكاة حيث قد يكون هناك مانع من وجوهبـا 

                                                   
ط ، البحـر املحـي ٨٢، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٣٠/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٣٠٣/  ٢أصول الرسخيس : انظر  _ )١(

، رشح  ١٠٦٧/  ٣، التحبري للمـرداوي  ١٣٠/  ١، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام  ٣١٠ - ٣٠٩/  ١للزركيش 

 . ٣٠٨/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ١٧٩/  ١الكوكب املنري البن النجار 

 . ٤٣٣/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(

، الكـايف البـن  ٩٦/  ١اين اهلدايـة للمرغيـ: نظـر لزكاة يف النقـدين متفـق عليـه بـني الفقهـاء ااشرتاط احلول لوجوب ا _ )٣(

 . ٧٣/  ٤، املغني البن قدامة  ١٨٦، التنبيه للشريازي  ٨٨عبدالرب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٤ 

 
 َّ وهو عدم الوجوب لكن ال لذات الرشط ، وإنـام للامنـع الـذي ، مثالً فيلزم العدم  )١( ينكالد

جد  ُ  .و

ّل هلذا أيضاً  ُّ منـه فلـام جـاء  ومث قـتص ُ بمثال األبوة يف القصاص ، فاألصل أن القاتل املتعمـد ي

 انتفـاء حكـموجود هذا املـانع  استلزم )٢( ]ال يقاد والد بولده [ النص بامنع األبوة يف حديث 

 .إنفاذ القصاص من األب 

واملـانع ، مـن الرشـط  ن كـالً ألواملـانع بالتعـاكس بيـنهام ، ، وهبذا يمكن التفريق بني الرشـط 

يسـتلزم انتفــاء احلكـم ، فهــام يشـرتكان مــن هـذه اجلهــة ولكـنهام يفرتقــان يف ثمـرة وجودمهــا 

 ً جد انتفى احلكم أيضا ُ دم انتفى احلكم ، واملانع إذا و ُ  .وعدمهام ، فالرشط إذا ع

 ، كـام أنـهابـل والتق، بصـيغة العكـس  بيـنهام اعتنى ببيان الفرق رمحه اهللا املصنف أنويالحظ 

ره منواملانع و، واالشرتاك بني الرشط ، اعتنى ببيان وجه الشبه  ّ  :وجهني  قر

أو ، االشرتاك من حيـث اسـتلزام كـل مـنهام انتفـاء احلكـم عنـد عـدم الرشـط : الوجه األول 

 .وجود املانع 

فـاء و عدمـه وذلـك عنـد انتأ، من حيث عدم االلزام بوجود احلكـم االشرتاك : الوجه الثاين 

كالطهـارة رشط ؛ املانع ووجود الرشط ، بمعنى إذا وجد الرشط فال يلزم منه وجـود احلكـم 

 . )٣(للصالة ، وكذا عدم احليض ال يلزم منه وجود الصالة 

 

 

 

 

                                                   
 . ١٧٢/  ٢، كشاف القناع للبهويت  ٦٧٠/  ٣احلاوي للاموردي  _ )١(

 ٤؟  ال أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل يف جاء ماصىل اهللا عليه وسلم باب  رواه الرتمذي يف كتاب الديات عن رسول اهللا _ )٢(

 . ) ٢٩٨بلوغ املرام البن حجر ( ، وصححه البيهقي  ١٤٠٠، حديث رقم  ١٨/ 

ً أخرى انظر  _ )٣(  .   ٢٢٠/  ١الفروق للقرايف : ذكر بعض األصوليني فروقا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٥ 

 

 العرشون املطلب 

 ُّ َّ الفرق بني الر  ط كن والرش

 

 ُّ ُ الر ً  كن ُ واحد األركان ، :  لغة َّ  وركن ُ : ء اليش َ جانب ـه األ ْ ْ وهـو ، وى ق ِ يـأ ٍ و شـديد أي  ي إىل ركـن

 ٍ ٍ  إىل عز  . )١( أجزاء ماهيته: اليشء  أركانو،  ومنعة

 . )٢( ))جزء اليشء الداخل يف حقيقته  (( :فهو وأما يف اإلصطالح  

 ُّ ــ، كن يعتــرب الفــرق بــني الــر َّ ــي تتوالرش احلكــم مباحــث لــق بعط مــن الفــروق األصــولية الت

واعلـم أن كـل  ((:اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه  رمحه اإلمام الطويف، وقد اعتنى  )٣(الوضعي

 ُّ َّ ، كن واحد من الر  : ، لكن الفرق بينهام من وجهني ط يتوقف وجود املاهية عليهوالرش

َّ ، أن الركن داخل يف املاهية كالركوع للصالة : أحدمها ط خارج عنهـا، وسائر أركاهنا، والرش

 . وسائر رشوطها، كالوضوء هلا 

، والرشط إنام يتوقف ، أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني : الوجه الثاين ً واخلارجي مجيعا

 ّ ق الوجود يف الذهن، فيمكننـا أن نتصـور صـورة الصـالة عليه الوجود اخلارجي فقط مع حتق

ّ  ، بال وضوء، وال يمكننا أن نتصورها يف أذهاننا بال ركوع ر حقيقـة وأبني من هـذا أننـا نتصـو

 ّ ، لكن قيام العلم بمحله يف اخلارج ال بد فيه من احلياة، ألهنـا  ة احلياةر حقيقالعلم بدون تصو

 . )٤( )) رشطه

                                                   
مـا : ، واملاهيـة )ر ك ن ( مـادة  ١٩٧، املصـباح املنـري للفيـومي ) ر ك ن( مـادة  ١٨٥/  ١٣لسان العرب البن منظـور  _ )١(

 . ٢٤، وانظر ص ١٣/  ١املستصفى للغزايل ) ما هو( يصلح أن يقال يف جواب 

رشح منتهــى اإلرادات  ، ٤٨١، الكليــات للكفــوي  ١٨٢التعريفــات للجرجــاين ،  ٤٢٢/  ١ رشح خمترصـ الروضــة _ )٢(

 . ٦٨٤/  ٢نقال عن الشامل للدكتور عبدالكريم النملة  ١١٨دي ، املبني لآلم ١١٨/  ٥للبهويت 

،  ٣٨٥/  ١، كشــاف القنــاع للبهــويت  ٣٥٧/  ٢، رشح حــدود ابــن عرفـة للرصــاع  ١٠٦٧/  ٣التحبـري للمــرداوي  _ )٣(

 . ٣١٣/  ١الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٢٢٧/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٦ 

 
ّ أوالً مام الطـويف رمحـه اهللا نجد أن اإلف وهـذا مـا يـدل عـىل سـبب  وجـه االتفـاق بيـنهام ، بـني

االعتناء ببيان الفرق ؛ ألن الفروق إنام تكون يف الغالـب بـني امللتبسـات ، واملتشـاهبات التـي 

و أوجه االخـتالف بينهـا بحسـب حتاج إىل متييزها ، وبيان وجه ، أفق يف بعض الوجوه ، فيتت

ّ رمحـه اهللا ّتها ، فبني ُّ  أن كثرة الفروق ، وقل ـ والرشـط، كن الـر ّ  وجـود فيتفقـان مـن جهـة توق

  .عىل وجودمها ، فعدم كل منهام يستلزم عدم احلكم  احلكم

ً ، وعـدم عدم الطهـارة التـي هـي رشط الصـال: فمثاله  ة يسـتلزم عـدم صـحة الصـالة رشعـا

 ً  .القراءة التي هي ركن الصالة يستلزم عدم صحة الصالة رشعا

 .)) واعلم أن كل واحد من الركن والرشط يتوقف وجود املاهية عليه ((:وإىل هذا أشار بقوله 

ق رمحه اهللا بينهام من جهتني  ّ  :ثم فر

َّ  :اجلهة األوىل  َّ  )١( ءأن الركن جزء من ماهية اليش ٌ ، وأما الرش  .عن املاهية  ط فهو أمر خارج

الركن داخل يف املاهيـة كـالركوع للصـالة وسـائر أركاهنـا،  ((:وهو ما أشار إليه الطويف بقوله 

  . )) والرشط خارج عنها، كالوضوء هلا وسائر رشوطها

الصـالة ،  فالركوع جزء من الصالة ، ال يمكن أن تتحقق الصالة بدونه ، فهو متعلـق بـذات

وهذا بخالف الوضوء ، واستقبال القبلة ، وسرت العورة ، ونحوها من رشوط الصالة ، فإهنـا 

خارجة عن ذات الصالة ، وأفعاهلا التي تتحقق هبا ماهيتهـا ، وتتكـون منهـا ذاهتـا ، فصـارت 

 .خارجة عن ماهيتها من هذا الوجه 

يف أركـان اليشـء تـأثريه يكـون أكـرب قص حصول اخللل والـنَّوينبني عىل تقرير هذا الفرق أن 

 ٍ  . همن رشوط من وقوع خلل يف رشط

 

 

 

                                                   
 . ٢٩٥عريف املاهية ص انظر ت _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٧ 

 
ً اإل ّ وقد أشار إىل ذلك أيضا  تصـور حتقـق يف أدخـل الـركن ((: رمحه اهللا بقولـه )١( اعمام الرص

ــة ــه املاهي ــزء ألن ــا ج ــط منه ــارج والرش ــا خ ــالركن عنه ــق ف ّ  حيق ــو ــط،  رهاتص ــق والرش  حيق

))وجودها
)٢( . 

مـن جهـة الوجـود الـذهني واخلـارجي لليشـء ، فـإن الـركن يسـتلزم لتفريـق ا :اجلهة الثانيـة 

 ّ ً ، فال يمكن تصو ّ التصور الذهني واخلارجي معا ر أركانـه ، كاحلـال يف ر فعل معني دون تصو

 ّ ر صالة خالية عن الركوع والسجود ، سواء كان ذلك تصور الصالة مثالً فإنه ال يمكن تصو

ً ، فالصالة مبناها متضـمن للركـوع والسـجود ، الوجود يف الذهن ، أو كان الوجو د خارجيا

 .وال صالة معتربة بغريمها 

أما الرشط فإنه يفرتق عن الركن من هذه اجلهة فإن الرشـط يسـتلزم الوجـود اخلـارجي فقـط 

  .دون الذهني 

أنه باإلمكان أن نتصور وجود صالة بال وضوء مـثالً ، فيصـح وجـود تلـك : وتوضيح ذلك 

ً لتوقـف صـحتها عـىل الصالة ذهني ً ، لكنها غري معتربة يف اخلارج بمعنى عدم صحتها رشعا ا

 .وجود ذلك الرشط 

أن الـركن يتوقـف : الوجـه الثـاين ((: وقد أشار إىل هذا الفرق اإلمام الطـويف رمحـه اهللا بقولـه 

، والرشط إنام يتوقف عليه الوجود اخلارجي فقـط مـع  ً عليه الوجود الذهني واخلارجي مجيعا

 . )) قق الوجود يف الذهنحت

مكن تصور العلـم يف : ومثاله كذلك  ُ العلم واحلياة ، فإن العلم يستلزم وجود احلياة ، ولكن ي

ج ألن احليـاة رشط وجود العلم بغري احلياة يف اخلـار الذهن دون تصور احلياة ، لكن ال يمكن

 .يف وجود العلم 

                                                   
هو اإلمام أبو عبداهللا حممد بن قاسم األنصاري املالكي املشهور بـابن الرصـاع ولـد بتلمسـان واسـتقر بتـونس ، وكـان  _ )١(

: هــ انظـر ترمجتـه يف  ٨٩٤حتفة األخبار يف السرية النبوية ، ورشح حـدود ابـن عرفـة تـويف سـنة : قاضيا هبا ، له مؤلفات منها 

 . ٢٥٩، شجرة النور الزكية ملخلوف  ٢٥١/  ٤ع للسخاوي الضوء الالم

 . ٣٥٧/  ٢رشح حدود ابن عرفة للرصاع  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٨ 

 
لوجـود  ببيان الفـرق بـني الـركن والرشـط نىفنالحظ مما سبق أن اإلمام الطويف رمحه اهللا اعت

بعلامء األصول ، بل تتعداهم عىل غـريهم والتي ال ختتص ، احلاجة املاسة ملعرفة الفرق بينهام 

د لتوضيح الفرق ببيان وجه االتفاق بني الركن والرشط ، مما يعني ك ّ ً عـىل ثكالفقهاء ، ومه ريا

ر الفرق ، ووضوحه ، كام نالحظ مـن خـالل بيا ّ نـه العنايـة برضـب املثـال ، ممـا كـان لـه تصو

 .أطيب األثر يف توضيح املقصود ، وبيانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٢٩٩ 

 

 والعرشون  املطلب احلادي

 الفرق بني األداء والقضاء

 

 ً َّ : يقال :  األداء لغة ً ،  ى دينهأد َّ ،  )١(إذا قضاه ؛  تأدية  . )٢(وصلها إىل أهلها أإذا : ى األمانة وأد

ِّ  ((:  )٣( قال الراغب ِ ،  األداء دفع احلق يتـه إعطـاؤه كـأداء اخلـراج واجلزيـة ورد األمانـة ، وتوف

ـــــال  )٤( ﴾0  1  2  3      ﴿قـــــال تعـــــاىل  ̄  °      ﴿، وق   ®  ¬  «  ª    ©

 .اهـ  )٦( )) )٥( ﴾±

 . )٧( )) فعل املأمور به يف وقته املقدر له رشعاً  (( : فهو وأما األداء يف اإلصطالح

َ مصدر من قَ : لغة  والقضاء ِ ،  ىض َ قَ ،  يقيض ٍ ض  : منها ويأيت بمعان،  اء فهو قاض

َ ومنه القايض ،   الفصل يف احلكم: األول  َ إذا ح َ وفَ ،  كم  . صل

 . قىض دينه إذا أداه: الفراغ من اليشء ، ومنه قوهلم : الثاين 

                                                   
 .)أ د ا ( مادة  ٥٣/  ٣٧، تاج العروس للزبيدي )أ د ا ( مادة  ٢٢٦٦/  ٦الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)أ د ا ( مادة  ١٩، املصباح املنري للفيومي )أ د ا ( مادة  ٢٦/  ١٤لسان العرب البن منظور  _ )٢(

األصبهاين ، من أهل أصبهان ، وسـكن بغـداد ، : وقيل  األصفهاين املفضل بن حممد بن احلسنيهو اإلمام أبو القاسم  _ )٣(

ُقرن باإلمام الغزايل ، له مؤلفات منها  املفردات يف غريب القـرآن ، الذريعـة إىل مكـارم الرشـيعة وغريهـا ، تـويف سـنة : وكان ي

، األعالم للـزركيل  ٣٤/  ٤، شذرات الذهب البن العامد  ١٨٣/  ١٢البداية والنهاية البن كثري : ظر ترمجته يف ان. هـ  ٥٠٢

٢٥٥/  ٢  . 

 . ٢٨٣سورة البقرة آية  _ )٤(

 . ٥٨سورة النساء آية  _ )٥(

 . ١٤ للراغب املفردات _ )٦(

، ١/٩٥املستصفى للغزايل  ، ٤٤/  ١الرسخيس  ولأص: ، وانظر تعريفات األداء يف  ٤٤٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٧(

ــن قدامــة  ــاظر الب رشح ،  ١٣٤/  ١، كشــف األرسار للبخــاري  ٧٢، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ٢٥٤/  ١روضــة الن

ملال  ، مرآة األصول ٤٠/  ١ البن نجيم فتح الغفار،  ١٠٩/  ١هناية السول لإلسنوي  ، ٢٣٢/  ١ابن احلاجب  العضد عىل

 . ١٠٨/  ١ عىل رشح املحيل ، حاشية البناين ٢٥٠ / ١ خرسو



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٠ 

 
 . )١( ومتامه، القضاء يف اللغة عىل وجوه مرجعها إىل انقطاع اليشء و

ِ  ((:  فهو القضاء اصطالحاً  وأما ُ ف ٍ  لفواته فيه املأمور به خارج الوقت عل  . )٢( )) أو غريه،  لعذر

 ، )٣( املتعلقة بلواحق خطاب الوضع األصولية الفروقوالقضاء من  ، يعترب الفرق بني األداء

مـور التـي األمر الثـاين مـن األ ((:رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  اإلمام الطويفوقد اعتنى  ،

ــول يف األداء  ــو الق ــه، وه ــاللواحق ل ــع، أو ك ــاب الوض ــق خط ــن لواح ــادة ، هــي م ، واإلع

كفعـل املغـرب مـا بـني غـروب ؛  فعل املأمور به يف وقته املقـدر لـه رشعـاً : والقضاء، فاألداء 

وطلوع الشمس، ويـدخل يف ذلـك ، وغروب الشفق، والفجر ما بني طلوع الفجر ، الشمس 

بوقـت كالصـلوات، أو غـري حمـدود، كـاحلج، فـإن  حمدوداً  كالصوم، وموسعاً ، ما كان مضيقاً 

 .... وقته العمر، وحتديده باملوت رضوري ليس كتحديد أوقات الصلوات

لفـوات : بعد خروجـه لفواتـه فيـه أي: فعل املأمور به خارج الوقت، أي: والقضاء فعله، أي

أمور به يف وقته الرشـعي ففعلـه خـارج إذا فات فعل امل: أو غريه يعني، فعله يف الوقت لعذر 

احلائض يفوهتا الصوم يف رمضان، فتصـوم كالوقت قضاء، سواء كان فواته يف الوقت لعذر، 

حتـى خـرج وقتـه، ثـم فعلـه، ألن ذلـك يسـمى  بعده، أو لغري عذر بأن أخر املأمور بـه عمـداً 

  . )٤( )) ام تقرروالقضاء واألداء يف االصطالح الرشعي متغايران ك ... قضاء يف اللغة

                                                   
لسـان العـرب  ،)ق ض ى ( مـادة  ٢٨١خمتار الصحاح للـرازي ، )ق ض ى ( مادة  ١٦٩/  ٩هتذيب اللغة لألزهري  _ )١(

  .)ق ض ى ( مادة  ١٨٦/  ١٥البن منظور 

املستصـفى  ، ٨٦املشـتاق  نزهـةق مـع اللمـع أليب اسـحا: ، وانظر تعريف القضاء يف  ٤٤٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، كشـف  ٧٣رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ، ٤٩٦/  ١ مـع رفـع احلاجـب للسـبكي خمترص ابن احلاجب،  ٩٥/  ١للغزايل 

 . ١١١/  ١، حاشية البناين عىل رشح املحيل  ١٠٩/  ١، هناية السول لإلسنوي  ١٣٥/  ١األرسار للبخاري 

، رشح املحيل عىل  ٣٣٦/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٩٦/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٩٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )٣(

، أصول الفقه للـدكتور  ٨٥/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٢٦٠/  ٥، التحبري للمرداوي  ١٠٨/  ١عىل مجع اجلوامع 

 . ٧١/  ١حممد أبو النور زهري 

 .فام بعد  ٤٤٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠١ 

 
َّ ن اإلمام الطويف رمحه اهللا نجد أف التفريـق بـني األداء والقضـاء إنـام يكـون يف كـون أن  لنـا بـني

ً يف وقته املقدر   أو ال ؟ ، الفعل واقعا

فإن وقع يف وقته الذي عينه الشارع فيوصف ذلك الفعـل بكونـه أداء كفعـل املغـرب مـا بـني 

 .ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس ونحو ذلك  غروب الشمس وغروب الشفق ، والفجر

 ٍ ً سواء كان ذلك الوقع لعـذر أو ال فـإن الفعـل  وأما إن وقع الفعل خارج الوقت املقدر رشعا

 ُ ِ ي   . )١(ها بأنه قضاء وهو مذهب مجهور األصوليني ينَوصف ح

 .احلائض يفوهتا الصيام يف رمضان فتصوم بعده : ومثال الفائت بعذر 

ً حتى خرج وقتها ثم فعلهـ: بغري عذر  ومثال الفائت فـإن فعلـه يسـمى  ااملؤخر للصالة عمدا

 .قضاء لغة 

إال أن بعض األصوليني مل يطلقوا لفظ القضـاء عـىل مـا كـان فـوات الفعـل فيـه لعـذر كـام يف 

، فقالوا أن فعل احلائض للصيام بعد زوال العـذر منهـا يعتـرب أداء  واملريض واملسافر احلائض

 ً َّ )٢(ال قضاء ُ : وقيل ((: ل هلم اإلمام الطويف ذلك القول بقوله ، وقد عل ً ال ي ما فات  سمى قضاء

لعذر، كاحلائض واملريض واملسافر يسـتدركون الصـوم، لعـدم وجوبـه علـيهم حـال العـذر، 

 . )) بدليل عدم عصياهنم لو ماتوا فيه

 ّ وإذا مل يكـن أن الصـوم غـري واجـب عـىل هـؤالء حـال احلـيض والسـفر، ر هذا القول بثم قر

ً  واجباً  أهنـم لـو  : واجب عليهم حـال العـذر ووجه كونه غري،  عليهم مل يكن فعلهم له قضاء

يف : بـدليل عـدم عصـياهنم لـو مـاتوا فيـه، أي: ، وهذا معنى قولهماتوا حينئذ مل يكونوا عصاةً 

                                                   
، تيسـري التحريـر ألمـري  ٧٤ للقـرايف قـيح الفصـولتنرشح  ، ٩٦/  ١، املستصفى للغـزايل  ٣١٥/  ١دة أليب يعىل الع _ )١(

 . ٨٥/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ١٩٩/ ٢بادشاه 

 .  ١٦٠/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٢ 

 
 احلـائض لـو ماتـت يف زمـن احلـيض مل تعـص بـرتك الصـوم، ولـو كـان واجبـاً ف،  حال العذر

 . )١( ها، لعصت بهعلي

َّ  الطويف ولكن اإلمام  : وهي هذا القول من وجوه رمحه اهللا رد

ِّ : الوجه األول    . )٢( ة القضاء عليهم إمجاعاً وجوب ني

أن احلائض واملريض واملسافر إذا صـاموا بعـد زوال عـذرهم، جتـب علـيهم : وتوضيح ذلك 

ً نية القضاء باإلمجاع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء، فه ، ملـا جـاز أن و قضاء، إذ لو كـان أداء

قوله عليه ل ، عمالً  ، ألهنم حينئذ ينوون غري الواجب عليهم، فال يكون هلم ينووا القضاء فيه

 . )٣( ] وإنام لكل امرئ ما نوى : [ السالم

كنا نحـيض عـىل عهـد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : قول عائشة ريض اهللا عنها[ : الوجه الثاين

ِ ؤوسلم، فنُ َّ  مر بقضاء ُ وال نُ ، وم الص ِ  ؤمر َّ  بقضاء  .  )٤( ] الةالص

 ُ ِّ فسمته قضاء، وأخربت أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان ي ً سم  . ويأمر به يه قضاء

ُشكل عىل هذا أن القضاء و ألفـاظ  ألن يطلق عـىل األداء ويكونـان بمعنـى واحـد يف اللغةال ي

 ُ  موضـوعاهتا الرشـعية االصـطالحية، والقضـاء مـل عـىلالشارع املبينة ألحكام الرشع إنام حت

 . )٥( واألداء يف االصطالح الرشعي متغايران كام تقرر

                                                   
،  ١١٣/  ١، حاشية البنـاين عـىل رشح املحـيل  ٧٤ ، رشح تنقيح الفصول للقرايف ١٤٧/  ١اإلحكام لآلمدي : انظر  _ )١(

 . ١٦٠/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج 

ال خالف بـني أهـل العلـم يف أهنـم : ( وعبارته  ٢٥٧/  ١، روضة الناظر البن قدامة  ٤٥١/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

مـل قولـه هـذا عـىل أكثـر أهـل العلـم ال كلهـم لوجـود) ينوون القضاء  ُ ،  ٩٦/  ١املستصـفى للغـزايل اخلـالف السـابق ،  وحي

اإلهبـاج : ، ونسبه ابن السبكي إىل كثري من الفقهاء انظـر  ٨٦١/  ٢، التحبري للمرداوي  ١٩٤/  ١أصول ابن مفلح : وانظر

١٣٢/  ١  . 

 عليـه اهللا صـىل قولـه بـاب، ورواه مسـلم يف كتـاب اإلمـارة  ١حديث رقـم  ٢/  ١رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي  _ )٣(

 . ٥٠٣٦حديث رقم  ٤٨/  ٦) إنام األعامل بالنية (  وسلم

، ورواه مسـلم يف كتـاب  ٣٢١، حديث رقـم  ٨٨/  ١روله البخاري يف كتاب احليض باب ال تقيض احلائض الصالة  _ )٤(

 . ٧٨٩حديث رقم  ، ١٨٢/  ١عىل احلائض دون الصالة  وجوب قضاء الصوم باباحليض 

 .  ٢٥٦/  ١، روضة الناظر البن قدامة  ٣١٧/  ١، العدة أليب يعىل  ٤٥١/  ١الروضة  رشح خمترص _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٣ 

 
، كام أن ثبوت دين اآلدمي يف الذمـة غـري  أن ثبوت العبادة يف الذمة غري ممتنع : الوجه الثالث

يف الذمـة  خـارج وقتهـا بعـد ثبوهتـا العبـادة ، كـان فعـلممتنع، وإذا كان ثبوهتا يف الذمة جـائزاً 

  . )١( قضاء كدين اآلدمي

       : ، هـو أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال والدليل عىل عدم امتناع ثبـوت العبـادة يف الذمـة

]  ُ ُّ  فدين َ  اهللا أحق ِ بالق َّ  يعني من دين اآلدمي )٢( ] ضاء ه ديـن اهللا تعـاىل بـدين اآلدمـي يف ، فشـب

َّ  مـن فيه الثبوت يف الذمة يكون القضاء الذي عـىل أن ديـن اهللا سـبحانه وتعـاىل  لوازمـه، فـدل

ِّ تيثبت يف الذمة، والعبادات من دينه، ف  . مةثبت يف الذ

ــاً  ــه الفعــل مرتاخي ــى الثبــوت يف الذمــة هــو أن املكلــف جيــب علي ، وهــذا ممكــن يف وألن معن

 . العبادات وغريها، فيجب يف الذمة، ويستدرك فعلها بالقضاء

ٍ  يف هبا أمر متى العبادة ((:اهللا  ابن قدامة رمحه اإلمام قال ٍ  وقت  فيـه فعلهـا جيـب فلـم خمصوص

ِّ  يف العبادة وجوب يمتنع وال بعده جيب ال ً  مةالذ ّ  وجود عىل بناء  يف كام فعلها تعذر مع ببالس

 وديـون،  احلـال يف منـه فعلهـا تعـذر مـع الصـالة عليه جتب املحدث يف وكام،  ايسوالنَّ ائمالنَّ

 . اهـ )٣( )) أدائها عن عجزه مع املعرس عىل جتب اآلدميني

أن املعرس العاجز عن سداد ما عليه من ديون لآلخـرين ال يمنـع عرسـه : ومفاد هذا اجلواب 

 .من تعلق تلك الديون يف ذمته حتى يورس فيقضيها ألصحاهبا 

 ٍ ٍ  فاألصل يف العبادة املؤقتة بزمن َّ  معني ً أال تؤد َ رشعا ائهـا يف وجـوب أد ى إال فيه ، فـإذا سـقط

ً عن املكلف سقط وجوهبـا عنـه يف غـريه إال أن انتفـاء وجـوب العبـادة يف وقتهـا  وقتها رشعا

ـ ِّ ه ، بـل إن سـبب الوجـوب الرشعي عمن قام به العذر ال يعني انتفاء سبب الوجـوب يف حق

 ً َّ  موجود ، وهو كون صاحب العذر مؤهالً للتكليف ، فتكون تلك العبادة متعلقة ته حتـى بذم

                                                   
 ،  ٤٥٢/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

، ورواه مسـلم يف كتـاب  ١٩٥٣، حـديث رقـم  ٤٦/  ٣رواه البخاري يف كتاب الصوم باب من مـات وعليـه صـوم   _ )٢(

 . ٢٧٤٩ث رقم ، حدي ١٥٥/  ٣الصيام باب قضاء الصيام عن امليت 

 . ٢٥٧/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٤ 

 
َّ يقضيها  تـه حـال إعسـاره وعجـزه عـن أدائهـا بعد زوال العذر ، كام تتعلق ديون اآلدميني بذم

 ُ ُ حتى يقضيها حال الق ٌ درة والي ٌ  رس ، وكام أنه مطالب  بقضاء تلك الديون فكذلك هـو مطالـب

 .)١(و نحو ذلك أبقضاء تلك العبادة حال زوال العذر عنه من حيض أو مرض 

ها هـو الـذي لـيس بواجـب، ءأدا فيجاب عنه بأنال العذر، العبادة غري واجبة ح: فأما قوهلم

 ِّ مة، فهو واجب، وإنام مل يعصـوا بمـوهتم حـال العـذر، ألهنـم غـري مكلفـني أما التزامها يف الذ

، مها خماطبان بـالوجوب، ويسـقط عـنهام اإلثـم بـرتك الفعـل  ايسائم والنَّبفعلها حينئذ، كالنَّ

ُ والنِّ، وم حال النَّ  . رذسيان ألجل الع

َّ : تنبيه ((: قال اإلمام الطويف رمحه اهللا  مل يكـن  ؛ ه إن مل ينعقـد سـبب وجوبـهر وقتُـالفعـل املقـد

 ً ، وإن انعقد سبب وجوبـه ووجـب، كـان فعلـه خـارج الوقـت إمجاعاً  فعله بعد الوقت قضاء

 ً ً  قضاء ُ حقيقة ِّ ، وإن انعقد سبب وجوبه ومل جيب ملعارض، س ً م  . )) أيضاً  ي قضاء

 :من هذا أن علامء األصول اختلفوا يف مأخذ اخلالف عىل ثالثة مذاهب فتبني لنا 

ن املعتـرب أوهو الذي عليه اجلمهور أن فعلهم يف الزمان الثاين قضاء بناء عىل : املذهب األول 

 .يف القضاء سبق وجوب يف اجلملة ال سبق الوجوب عىل ذلك الشخص 

 . )٢( الطويف رمحه اهللا اإلمام وهو ما استحسنه

 .أنه ليس بقضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل اإلمجاع عىل جواز الرتك : املذهب الثاين 

 .أنه واجب عليهم يف الزمان األول بسببه ، وفعلهم يف الزمن الثاين قضاء  :املذهب الثالث 

 . )٣(هذا حاصل ما ذكره علامء األصول يف التفريق بني األداء والقضاء 

 :اهللا ما ييل  ويالحظ من كالم املصنف رمحه

 ً عنايته بـذكر التعـاريف االصـطالحية للمصـطلحات األصـولية ، ممـا يعـني عـىل فهـم : أوال

 ً ً ، وتصور املسألة عموما  .والفرق املذكور خصوصا

                                                   
 . ٣٤٣/  ١الضوحيي بترصف  للدكتور فتح الويل النارص _ )١(

 .وهو مقتبس من كالم اإلمام اآلمدي رمحه اهللا  ٤٥٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٣٣٦/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٥ 

 
 ً ُ عنايته رمحه اهللا : ثانيا ّ بذكر اخلالف األصويل يف مسألة ترك الفعل لعذر هل ي ى قضـاء أو سـم

واجلـواب عـن أدلـة ، ، ثـم بيـان الـراجح  ة كـل مـنهامدلـأذكر ال ، مع تقرير حجة الفريقني و

 .املخالفني 

 ً ً ، عنايته رمحه اهللا بإيراد االعرتاضات الواردة : ثالثا ، رأيـه ب واجلواب عنها مما يزيد املطلع ثقة

ً له    . واعتبارا

 ً  .عنايته رمحه اهللا برضب األمثلة : رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٦ 

 

 ون والعرش املطلب الثاين

 الفرق بني األداء واإلعادة

 

ُ : اإلعادة يف اللغة  ْ  مأخوذ من أعدت ُ اليشء إذا ردد ً ، وأصل املعاودة الرجوع إىل األمر  ته ثانيا

ٌ : يقال للشجاع ، األول  ّ  بطل ِ  معاود ألنه ال يمل   .راس امل

ْ و ُ العو ُ  د ٍ  األمر عوداً  تثنية ّ ، بدأ : يقال  بعد بدء  .   )١( واحدةً  مرةً  عودةٌ : والعودة ، عاد  ثم

 . )٢( )) فعل املأمور به يف وقته املقدر له رشعا خللل يف األول (( :ويف اإلصطالح 

 ، )٣( املتعلقة بلواحق خطاب الوضعواإلعادة من الفروق األصولية ، يعترب الفرق بني األداء 

ثـاين مـن األمـور التـي األمـر ال ((:بقولـه وقد اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام 

ــول يف األداء  ــو الق ــه، وه ــاللواحق ل ــع، أو ك ــاب الوض ــق خط ــن لواح ــادة ، هــي م ، واإلع

كفعـل املغـرب مـا بـني غـروب ؛  والقضاء، فاألداء فعل املأمور بـه يف وقتـه املقـدر لـه رشعـاً 

 .... وطلوع الشمس، وغروب الشفق، والفجر ما بني طلوع الفجر ، الشمس 

يف : خللـل يف األول أي فعل املأمور به يف وقته املقدر لـه رشعـاً : ، أي عله فيهواإلعادة ف: قوله

ٍ الفعل األول، سواء كان اخللل يف اإل ٍ ،  جزاء، كمن صـىل بـدون رشط ، أو يف الكـامل أو ركـن

 َّ ُ  منفرداً كمن صىل ٍ ، في  .يف الوقت عيدها يف مجاعة

 .عل اليشء مرة أخرىاإلعادة ف: هكذا يذكره األصوليون، والشيخ أبو حممد قال

                                                   
 .)ع و د ( مادة  ٣٥٥، املصباح املنري للفيومي ) ع و د ( ادة م ٣١٧/  ٣لسان العرب البن منظور  _ )١(

، رشح تنقـيح الفصـول  ٩٥/  ١املستصـفى للغـزايل : ، وانظـر تعريفـات اإلعـادة يف  ٤٤٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٣٨٦ / ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٩٩/  ٢تيسري التحرير ألمري بادشاه  ، ٧٦للقرايف 

، رشح املحيل عىل  ٣٣٦/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٩٦/  ١، رفع احلاجب للسبكي  ٩٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )٣(

 . ٨٥/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٢٦٠/  ٥، التحبري للمرداوي  ١٠٨/  ١مجع اجلوامع 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٧ 

 
،  )١( فـإن العـرب عــىل ذلـك تطلـق اإلعــادة: وهـذا أوفـق للغــة واملـذهب، أمـا اللغــة: قلـت

أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى، وأعدنا احلرب خدعة، ورجع عوده عىل بدئـه، : يقولون

 .كام ذهب عاد راجعاً : أي

Ç   Æ     ﴿:  اهللا سـبحانه وتعـاىل وإعادة اهللا سبحانه وتعاىل للعامل هو إنشاؤه مرة ثانية، قـال

  È﴾ )٢(  ،﴿   C  B  A  @             ?﴾ )٣(  ،﴿   A      @  ?  >   =

B﴾ )وليس يف ذلك كله تعرض لوقوع اخللل يف الفعل األول )٤ ، . 

ـ: قـالوا )٦( وغـريهم )٥( ، فإن أصحابنا وأما املذهب ُ َّ مـن صـىل ثـم حرضـ مجاعـة، س لـه أن  ن

 .إال املغرب عىل خالف فيها،  يعيدها معهم

، فقد أثبتوا اإلعادة مع عدم اخللـل يف  أو مع مجاعة،  سواء كانت صالته األوىل منفرداً : قلت

، بـل هـي يف الوقـت الســتدراك  ال ختـتص اإلعـادة بالوقـت:  )٧( األوىل، ويف مـذهب مالـك

 . )٨( )) املندوبات، وبعد الوقت الستدراك الواجبات

َّ طـويف رمحـه اهللا قـد مام النجد أن اإلف فعـل املـأمور بـه يف وقتـه املقـدر لـه  ((ف األداء بأنـه عـر

 . ))رشعاً 

 َّ ً خللل يف األول  ((ف اإلعادة بأهنا وعر ، أي يف الفعـل  ))فعل املأمور به يف وقته املقدر له رشعا

 ٍ ٍ ، أ األول ، سواء كـان اخللـل يف األجـزاء كمـن صـىل بـدون رشط ، أو كـان اخللـل يف  و ركـن

 ً  .الكامل كمن صىل منفردا

                                                   
 .)ع و د ( مادة  ٣٥٥ومي ، املصباح املنري للفي) ع و د ( مادة  ٣١٧/  ٣لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٢٩سورة األعراف آية  _ )٢(

 . ١٠٤سورة األنبياء آية  _ )٣(

 . ٢٧سورة الروم آية  _ )٤(

 . ٤٤/  ٢، املبدع البن مفلح  ٢٨٠/  ٤الرشح الكبري البن قدامة  _ )٥(

 . ١٤٢/  ١، بداية املجتهد البن رشد  ٢٣٢/  ١املنتقى للباجي  _ )٦(

 . ٧٦فصول للقرايف رشح تنقيح ال _ )٧(

 .فام بعد  ٤٤٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٨ 

 
 . )١( وغريه بعض األصوليني كابن احلاجب اموهذان التعريفان عرف هب

قوا بني األداء واإلعادة ، واختلفوا يف وجه التَّ  ّ فريـق ، فالـذي عليـه فيالحظ أن األصوليني فر

 .اإلمام الطويف رمحه اهللا  ذكرفريق من حيث اخللل وعدمه كام مجهور األصوليني هو التَّ 

ُ : تعريــف اإلمـام ابــن قدامـة وهــو  هبعـد وأورد ـ أن اإلعـادة فعــل َّ ، وهــذا  أخـرى ء مــرةً اليش

ٍ  اإلعادة كونتن أ فيهيستوي  التعريف  .أو لغري خلل  خللل

 . واالصطالح يف مذهب احلنابلة رمحهم اهللاوجعل هذا التعريف هو املوافق للغة 

ة : يف اللغة فإن العرب تقول  اأم ّ ّ مـرإذ؛ أعدت الكـر ة بعـد أخـرى ، ورجـع عـوده عـىل ا كـر

ً كام ذهب ، وإعادة اهللا للعامل هو إنشـاؤه مـرة: ، أي بدئه ?                        ﴿: ثانيـة قـال تعـاىل  عاد راجعا

C  B  A  @﴾ )٢(  ،﴿  B  A      @  ?  >   =﴾ )ولـــيس يف ذلـــك  )٣ ،

 ِّ ٌ كل  .لوقوع اخللل يف الفعل األول  ه تعرض

هو املذهب عند احلنابلة ، فام ذكره علامؤهم رمحهم اهللا من أن مـن صـىل ثـم حرضـ  وأما كونه

 ً ٍ  مجاعة ّ له أن يعيدها معهم إال املغرب عىل خالف ن ُ  .فيها  س

أو مع مجاعـة، فقـد أثبتـوا اإلعـادة ، سواء كانت صالته األوىل منفردا : قلت ((: قال رمحه اهللا 

 . )) مع عدم اخللل يف األوىل

 . )٤( )) وهذا هو الصحيح ((: ام املرداوي بعد نقله لكالم الطويف قال االم

                                                   
، ٢٣٢/ ١ح العضد عىل ابن احلاجب ، رش ١٣٥/  ١، كشف األرسار للبخاري  ١٤٧/  ١اإلحكام لآلمدي : انظر  _ )١(

املنـري  ، رشح الكوكـب ٨٦٨ – ٨٥٧/  ٢، التحبري للمرداوي  ٥٩/  ١،  املخترص للبعيل  ٤٩٦/  ١رفع احلاجب للسبكي 

 .  ٣٦٥/  ١البن النجار 

 . ١٠٤سورة األنبياء آية  _ )٢(

 . ٢٧سورة الروم آية  _ )٣(

 . ٨٧٠/  ٢التحبري للمرداوي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٠٩ 

 
بأن اإلعادة  أكثر األصوليني بناء عىل تعريفواالعادة ، وبناء عىل ذلك فإن الفرق بني األداء 

بوجود سبق اخللل يكون الفرق بينهام مـن جهـة وجـود اخللـل يف االعـادة دون  تكون لسبب

 .األداء 

فتعريف اوأما بحسب ال ّ ً للغة واملـذهب ، ابن قدامة  به اإلمام لذي عر وجعله الطويف موافقا

ً عىل أن اإلعادةَ التفريق  يكونإنه ف ُّ  بينهام مبنيا  : من األداء ، وذلك من وجهني أعم

مــن حيــث كوهنــا داخــل الوقـت وخارجــه بخــالف األداء فــال يكــون إال يف :  الوجـه األول

 . )١( اهللا هرداوي رمحامل اإلمام الوقت املقدر كام استظهره

ً :  الوجه الثاين ٍ  من حيث كوهنا مسـبوقة ٍ ،  بخلـل  الـذي البخـالف األداء  بـه أو غـري مسـبوقة

 ُ  .لل اخلسبق بي

ال يكـون ألن األداء  عىل الفعل الواحـد هبذا يتبني لنا أن األداء واإلعادة ال يمكن اجتامعهامو

ٍ  وأن تُسبق، واإلعادة ال بد  بخلل ٍ  بأداء ٍ عىل خمتل متنافيان فال يمكن  عىل هذا الوجه فهام  قول

 .اجتامعهام 

 ّ ف إال أن بعض األصوليني جعل بني األداء واإلعادة العموم واخلصوص الوجهي ، فقد عـر

ً : األداء بقوله   .إيقاع العبادة يف الوقت مطلقا

ً يف الوقت ، أو يف خارج الوق: وعرف اإلعادة  ً مطلقا  .ت بأهنا إيقاع العبادة ثانيا

 : يقالأن وتوضيح هذا 

ً ، تنفرد  ً خارج الوقت فهو إعادة ألنه فعل للعبادة ثانيا اإلعادة عن األداء يف إيقاع الفعل ثانيا

 .داء ألنه مل يفعل يف الوقت أوليس 

 ٌ ً يف الوقـت فهـو أداء ٌ ؛  وينفرد األداء عن اإلعـادة يف إيقـاع الفعـل أوال للعبـادة يف  ألنـه إيقـاع

ً ؛  عادةً الوقت ، وليس إ  .)٢(ألنه فعل أول وليس فعالً ثانيا

 
                                                   

 . ٨٧١/  ٢التحبري للمرداوي  _ )١(

 . ٧١/  ١حممد أبو النور زهري  للدكتور أصول الفقه _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٠ 

 
 :ويالحظ مما ذكره االمام رمحه اهللا ما ييل 

 ً فهـم الفـرق بيـنهام ل التمهيد عنايته رمحه اهللا بذكر التعاريف االصطالحية مما يعني عىل: أوال

 .من خالل التعريف 

 ً ٍ  الفرق ، وهذا يعني عىل ظهورأكثر من تعريف اصطالحي  هذكر: ثانيا  . بأكثر من وجه

 ً ّ  مقرراً عنايته رمحه اهللا بذكر أوجه الرتجيح للتعريف الذي اختاره : ثالثا ته بشواهد القـرآن قو

 .وكالم أهل اللغة 

 ً  .  التمثيل للفروع الفقهية ، واالستشهاد باملسائل املناسبة: رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١١ 

 

  الثالث والعرشون املطلب

 الفرق بني القضاء واإلعادة

 

ــني ال ــرق ب ــرب الف ــايعت ــاب ، ء قض ــق خط ــة بلواح ــولية املتعلق ــروق األص ــن الف ــادة م واإلع

: والقضاء فعله، أي ((:، وقد اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله )١(الوضع

ٍ : بعد خروجه لفواته فيه أي: فعل املأمور به خارج الوقت، أي  لفوات فعله يف الوقـت لعـذر

ِ إذا فات فعل املأمور به يف وقته الرشعي فَ : يعني أو غريه ْ ف ٌ لُ ع ، سواء كان ه خارج الوقت قضاء

 ٍ ٍ ك، فواته يف الوقت لعذر بـأن  احلائض يفوهتا الصوم يف رمضان، فتصـوم بعـده، أو لغـري عـذر

 ... حتى خرج وقته، ثم فعله، ألن ذلك يسمى قضاء يف اللغة أخر املأمور به عمداً 

يف : خللـل يف األول أي فعل املأمور به يف وقته املقدر لـه رشعـاً : ، أي له فيهواإلعادة فع: قوله

أو ركـن، أو يف الكـامل ، جزاء، كمن صـىل بـدون رشط الفعل األول، سواء كان اخللل يف اإل

  . ، فيعيدها يف مجاعة يف الوقتكمن صىل منفرداً 

 . )٢( )) يشء مرة أخرىاإلعادة فعل ال: هكذا يذكره األصوليون، والشيخ أبو حممد قال

ن الفرق بينهام إنام هو من جهة فعـل العبـادة يف الوقـت د من كالمه رمحه اهللا مع ما سبق أفنج

وخارجه ، فالقضاء ال يكون إال بعد الوقت ، واإلعادة وقتها عىل اخلالف السابق الـذي مـر 

 .معنا 

فع:وتوضيح ذلك أن يقال  ُ ل خارج الوقت ، بخالف ينفرد القضاء عن اإلعادة بأن القضاء ي

ً اإلع  .خارجه تفعل و،  ادة فتُفعل داخل الوقت ثانية

 

                                                   
، رشح املحيل عىل  ٣٣٦/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٩٦/  ١ ، رفع احلاجب للسبكي ٩٥/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

 . ٨٥/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٢٦٠/  ٥، التحبري للمرداوي  ١٠٨/  ١مجع اجلوامع 

 .وما بعدها  ٤٤٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٢ 

 
 ٌ ٍ  وتنفرد اإلعادة عن القضاء بأن اإلعادة فعل ٌ  ثان ٌ  ، والقضاء فعل  . )١( أول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ٧١/  ١أصول الفقه للدكتور حممد أبو النور زهري  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٣ 

 

 والعرشون  املطلب الرابع

 الفرق بني العزيمة والرخصة 

 

َ عَ مصدر من : العزيمة يف اللغة  َ ز ْ ،  م ِ يع ُ ز ْ عَ ،  م ِ وعَ ،  ماً ز ً ز ً وعَ ، يام  إذا  اعتـزم عليـه: ، يقال  زيمة

 . عليه قلبك من أمر أنك فاعله قدَ العزم ما عَ و، أراد فعله 

اهللا وقولـه ،  )١( ﴾ E  D  C   B  A  ﴿:  ، ومنه قولـه تعـاىل العزيمة هي القصد املؤكدو

 . )٢( ﴾>  =  <  ?        ﴿:  تعاىل

 .  )٣( لتي افرتضها واجلمع عزائمعزيمة اهللا فريضته او

ٍ  الثابت احلكم ((: فهي وأما يف اإلصطالح  ٍ  لدليل ٍ  رشعي ٍ  عن خال  . )٤( )) معارض

َّ : يقال ،  والتيسري، التسهيل يف األمر : والرخصة يف اللغة  َ رخ َ ال ص عر ِّ ْ ،  ترخيصاً  س َ وأر  خـص

 ْ َ إر َّ  اً خاص َّ  هإذا يرس ـو شـديد ،وهـي خـالف التَّ  هلوسه َّ أذن لـه فيـه بعـد  إذا ه يف األمـرص لـرخ

 . )٥( النهي عنه

 

 

                                                   
 . ١٥٩آية  آل عمرانسورة  _ )١(

 . ١١٥سورة طه آية  _ )٢(

، املصـباح املنـري )ع ز م ( مـادة  ٣٩٩/  ١٢لسان العرب البن منظـور ، )ع ز م ( مادة  ٤٦٨/  ١الصحاح للجوهري  _ )٣(

 .)ع ز م ( مادة  ٣٣٢للفيومي 

ً يف ، و ٤٥٨/ ١رشح خمترص الروضة   _ )٤( ، روضة النـاظر  ٩٨/  ١املستصفى للغزايل : انظر تعريفات العزيمة اصطالحا

ــة ــن قدام ــرايف  ٢٥٨/  ١ الب ــول للق ــيح الفص ــويب  ، ٨٥، رشح تنق ــيح للمحب ــنوي  ٢٧٨/  ٢التوض ــول لإلس ــة الس ، هناي

 . ١٢٤/  ١ عىل رشح املحيل حاشية البناين،  ٤٧٧/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار ١/١٢٠

، املصـباح املنـري )ر خ ص ( مـادة  ٤٠/  ٧لعرب البـن منظـور لسان ا ،)ر خ ص ( مادة  ١٣٤خمتار الصحاح للرازي  _ )٥(

 .)ر خ ص ( مادة  ١٨٦للفيومي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٤ 

 
ٍ  ((:  فهي وأما يف اإلصطالح ٍ  ما ثبت عىل خالف دليل ٍ  رشعي ٍ  ملعارض  . )١( )) راجح

وقـد اعتنـى اإلمـام  ، )٢( والرخصـة مـن لواحـق خطـاب الوضـع، يعترب الفرق بني العزيمـة 

د لذل الطويف رمحه اهللا ببيان ّ كالمهـا أن ، ويف الرشع  هامقوعو ك ببيانالفرق بينهام ، إال أنه مه

 للحكم فتكون العزيمة بمعنى التأكيـد يف طلـب اليشـء ، وتكـون نيوصف يف كوهنامجيتمعان 

 َّ ،   )٤(] فـاقبلوا رخصـته : [ ، ومنه قوله صـىل اهللا عليـه وسـلم  )٣(خيص الرخصة بمعنى الرت

 .)٦(] ائز ومل يعزم علينا هنينا عن اتباع اجلن: [ ريض اهللا عنها  )٥( وقول أم عطية

يتناول الواجـب، واملنـدوب، : احلكم الثابت لدليل رشعي ((: رمحه اهللا وإىل ذلك أشار بقوله 

ــروه ــة املك ــرام، وكراه ــريم احل ــام  ، وحت ــذه األحك ــع ه ــة يف مجي ــة واقع ــال ، فالعزيم ــذا ق وهل

                                                   
رشح تنقـيح الفصـول  ، ٩٨/  ١املستصفى للغـزايل  ، ١١٧/  ١أصول الرسخيس ،  ٤٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

/  ٢تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ، ١٢٠/  ١، هناية السول لإلسـنوي  ٨/  ٢ رشح العضد عىل ابن احلاجب ، ٨٥للقرايف 

 . ٤٧٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢٨

ــن قدامــة  ٩٨/  ١املستصــفى للغــزايل  _ )٢( ــاظر الب ، كشــف  ٨٥، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ٢٥٨/  ١، روضــة الن

، رفـع احلاجـب للسـبكي  ٢٥٤/  ١،  أصول ابن مفلح  ٤١٠/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ٢٩٨/  ٢األرسار للبخاري 

ــري للمــرداوي  ١٢٣ - ١١٩/  ١، رشح املحــيل عــىل مجــع اجلوامــع  ٣٢٥/  ١، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٢٥/  ٢ ، التحب

 .  ٤٧٥/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣/١١١١

، تيســري  ٤٨١/  ١جـار ، رشح الكوكـب املنــري البـن الن ١٧٦/  ١اإلحكــام لآلمـدي  ، ٩٨/  ١املستصـفى للغـزايل  _ )٣(

 . ٧١ البن بدران ، املدخل ٢٢٨/  ٢التحرير ألمري بادشاه 

)  اهللا صـدقة فـاقبلوا: (  سـلم و عليه اهللا صىل قوله بأن البيان ذكررواه ابن حبان يف صحيحه ، فصل يف صالة السفر ،  _ )٤(

 ٢٧٤٠، حـديث رقــم  ٤٤٩/  ٦ تعــدهيا جيـوز ال حــتم صـدقة تكــون أن دون أتـى ملــن الرخصـة هــي التـي الصــدقة بـه أراد

،  ١٤٣/  ٢]  صـدقته فـاقبلوا علـيكم هبـا اهللا تصـدق صـدقة: [وصححه األلباين ، وأصل احلديث يف صحيح مسلم بلفـظ 

 . ١٦٠٥حديث رقم 

 الصـحابة نسـاء كبـار مـن كانـتهي الصحابية اجلليلـة أم عطيـة نسـيبة بنـت احلـارث ، وقيـل بنـت كعـب األنصـارية  _ )٥(

ـ وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول مـع كثـرياً  تغـزو وكانت ، أمجعني عليهم اهللا رضوان ُ ّ مت ،  اجلرحـى داويوتُـ،  املـرىض ضر

سـري أعـالم النـبالء : انظـر ترمجتهـا يف  ،هــ  ٧٠، توفيـت يف حـدود سـنة  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول ابنة غسل وشهدت

 . ٢٧٢٧/  ٤، اإلصابة البن حجر  ٣١٨/  ٢للذهبي 

، ورواه مسلم يف كتاب اجلنائز  ١٢٧٨، حديث رقم  ٩٩/  ٢رواه البخاري يف كتاب اجلنائز باب اتباع النساء اجلنائز  _ )٦(

 . ٢٢١٠، حديث رقم  ٤٦/  ٣اجلنائز باب هني النساء عن اتباع اجلنائز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٥ 

 
لقرآن كلها ا ؟ مع أن سجدات ، هل هي من عزائم السجود أو ال )ص(إن سجدة : أصحابنا

 . )٢( )) )١( عندهم ندب

 :من ثالثة وجوه  وقد اعتنى املصنف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام

ُّ  : الوجه األول ٌ  أن العزيمة ختتص وهـو ، إىل املعنـى اللغـوي للعزيمـة  بالواجبات ، وهو نظـر

ً د الرشـع عـىل فعلـه تأكيـالقصد املؤكد ، فإن هذا املعنـى مناسـب للواجـب مـن جهـة تأكيـ دا

ره ، بخالف الرخصة ففيها التسهيل وعدم التشديد واخليار للمكلف ،موثقاً  ّ  وهذا الفـرق قـر

أي  -قلـت  ((: وقـد أشـار إىل ذلـك بقولـه ،  )٣( للرخصة اآلمديتعريف عىل  الطويف اإلمام

ختـتص بالواجبـات، وهـو أشـبه باللغـة،  -أي تعريـف اآلمـدي  - وهي عىل هذا:  -الطويف 

 . ، وهو الرخصةوبلفظ مقابلها

الرخصة يف األمر خـالف التشـديد فيـه، والتشـديد ال حيصـل إال :  فقال اجلوهري:  أما اللغة

 . أو كفاً ،  من الواجب فعالً 

 . )) وأما لفظ الرخصة، فإنه يقتيض التسهيل، فالعزيمة ينبغي أن تقتيض التشديد

 ،  )٧(، وابن مفلح  )٦( احلاجب ، وابن )٥( وابن قدامة )٤( الغزايل اإلمام وهو ما أشار إليه

                                                   
 .  ١١٥ ، العدة رشح العمدة للبهاء املقديس ١٣٧/  ٢اإلنصاف للمرداوي : انظر  _ )١(

 . ٤٥٧/  ١ح خمترص الروضة رش _ )٢(

 . ١٣١/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

 . ٩٨/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(

 . ٢٥٨/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )٥(

 . ٤١خمترص ابن احلاجب   _ )٦(

، وابن مفلح هـو اإلمـام شـمس الـدين أبـو عبـداهللا حممـد بـن مفلـح بـن حممـد بـن مفـرج  ٢٥٤/  ١أصول ابن مفلح  _)٧(

هـ ، ببيت املقـدس ، سـمع مـن عيسـى  ٧٠٨املقديس الصاحلي الراميني الدمشقي ، الفقيه احلنبيل األصويل النظار ، ولد سنة 

املطعم ، أخذ عن مجاعة من العلامء منهم شيخ االسالم ابن تيمية واملزي والـذهبي وغـريهم ، صـار شـيخ احلنابلـة يف وقتـه ، 

، ما أنت ابن مفلح بل انت مفلـح: ة والقناعة والصيانة والورع قال عنه ابن تيمي وكان عىل جانب عظيم من الزهد والتعفف

انظـر ترمجتـه . هــ بدمشـق  ٧٦٣أصول ابن مفلح ، الفروع يف الفقه ، اآلداب الرشعية وغريها ، تويف سـنة : له مؤلفات منها 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٦ 

 
 . )١(واملرداوي واستظهره 

ٌ : وتقرير هذا الفرق أن يقال  ٌ  حتريم امليتة عنـد عـدم املخمصـة هـو عزيمـة، ألنـه حكـم  ثابـت

 ٍ ٍ  لدليل ُ  خال ٍ عن م ُ عارض ْ ، فإذا و ُ جـدت املخ لتحـريم، وهـو ا، حصـل املعـارض لـدليل مصـة

ُّ س، فجاز األكل، وحصلفْ راجح عليه حفظا للنَّ    . )٢( خصةت الر

َّ اإل  يقتيضـ مـا واآلمـدي الغـزايل كـالم ويف ((:بقوله  الوجه من التَّفريق مام الزركيش هذاورد

 قـاال كـام ولـيس،  بإجيابه أي تعاىل اهللا بإلزام العباد لزم ما قاال فإهنام بالواجبات اختصاصها

ْ تُ  فإهنا ُّ ،  الرخصة مقابلة يف كرذ ُ  مـا فكـذلك وغـريه،  الواجـب يف تكـون خصـةوالر ،  قابلهـاي

ـ عـزائم مـن ) ص: (  قوهلم:  فيها اإلباحة دخول ومثال ُّ  حتـريم:  احلـرام ودخـول،  جودالس

 ْ ْ  عـدم عند تةاملي ِ املخ ٌ  هـو مصـة  فـإذا،  املعـارض عـن خـال بـدليل ثبـت حكمهـا ألن؛  عزيمـة

 ُ ُ  جدتو ٌ  وهـو،  التحريم لدليل املعارض حصل املخمصة  فجـاز للـنفس حفظـاً  عليـه راجـح

َّ  ترك:  أصحابنا قال،  األكل ِّ  يف الةالص ٌ  والنفساء،  احلائض حق  وإنام: (  وويالنَّ قال،  عزيمة

ً  كان ُ  لكوهنا عزيمة َّ م ً كل ِّ كُ  من أن الدليل ومقتىض،  برتكها فة َ  فل ُ  مل يشء كبرت َّ ي  يف بفعلـه فكل

ٍ  جيب فإنام القضاء وأما برتكه تكليفه حال ٍ  بأمر ِ  ومل جديد ْ ير   . )٣( )) ) د
ن األصوليني رمحهم اهللا اختلفوا يف شمول العزيمـة ألحكـام وعند النظر يف هذا الفرق نجد أ

 :أقوال منها  أربعة التكليف اخلمسة أو بعضها وذلك عىل

الغزايل، اختصاص العزيمة بالواجب فقط من أحكام التكليف ، وهو مذهب : القول األول 

 . )٤(وغريمها ، مدي واآل

                                                                                                                                                  
جــوم الزاهــرة البــن تغــري بــردي الن ، ١٩٩/  ٦، شــذرات الــذهب البـن العــامد  ٣٠/  ٥الـدرر الكامنــة البــن حجــر : يف 

 . ٩٩٠/  ٣، األعالم للزركيل  ١١/١٦

 .  ١١١٦/  ٣التحبري للمرداوي  _ )١(

  .  ٤٥٨/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(

 . ٢٦٠/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

 . ٢٥٨/ ١، روضة الناظر البن قدامة  ١٣١/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٩٨/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٧ 

 
اختصاص العزيمة بالواجب واملنـدوب ، وهـو قـول اإلمـام القـرايف رمحـه اهللا : ين القول الثا

ف العزيمة بأهنا  ّ ُّ فت )١( )) طلب فعل مل يشتهر فيـه مـانع رشعـي ((: حيث عر الواجـب ب خـتص

،  وتـارة يكـون بغـري اجلـزم وهـو املنـدوب، فإن الطلب تارة بجزم وهو الواجـب ، واملندوب 

رج احل) طلب ( وقوله  ُ  .رام واملكروه واملباح فكلها ليست مطلوبة خي

اختصاص العزيمة باألحكام التكليفة عدا احلرام ، وهو قول اإلمـام الـرازي : القول الثالث 

 . )٢(رمحه اهللا 

ِّ : القول الرابع  ـ اإلمـام قـول هـا ، وهـوشمول العزيمة لألحكام التكليفية اخلمسـة كل ُّ ويف الط

 . )٣( رمحه اهللا وغريه

وذلك أننا إذا نظرنا إىل تعريف العزيمـة ،  اً ا يكون استدراك اإلمام الزركيش صحيحوعىل هذ

ٌ ( أهنا  ٌ  حكم ٍ  ثابت ٍ  بدليل ِّ فإنه وصـف ينطبـق عـىل األحكـام التكليفيـة اخلمسـة ك)  رشعي  هـال

ي مذهب الطـويف ومـن دخول العزيمة يف  إضافة إىل أن ّ قو ُ الفروع الفقهية املختلفة األحكام ي

 . تبعه

وخـروج بعضـها يف مصـطلح ، أن دخـول بعـض األحكـام التكليفيـة بـيمكـن القـول  ولكـن

 . )٤(العزيمة إنام هو راجع إىل تعريف كل إمام هلذا املصطلح 

َّ  :الوجـه الثـاين  ـأن العزيمــة جـاءت موافقــة للـد َّ ــليل الرش َّ بخــالف  ؛وم يف احلرضـ عي كالص

 ُّ ٍ الر ٍ  خصة فإهنا جاءت عىل خالف الدليل الرشعي ملعارض  . )٥( راجح

                                                   
 . ٨٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 . ١٣٠/  ١، هناية السول لإلسنوي  ١٢١/  ١املحصول للرازي  _ )٢(

، رشح  ١١١٥/  ٣، التحبـــري للمـــرداوي  ١٣٠/  ١، هنايـــة الســـول لإلســـنوي  ٤٥٧/  ١رشح خمترصـــ الروضـــة  _ )٣(

  . ٧٠شنقيطي ، آداب البحث واملناظرة لل ٤٧٦/  ١الكوكب املنري البن النجار 

، التلـويح  ٢٧٨/  ٢، التوضـيح للمحبـويب  ٣٠٠/  ٢كشـف األرسار للبخـاري : انظر أقوال العلامء ومناقشـاهتم يف  _ )٤(

 . ١٢٤/  ١، حاشية البناين عىل رشح املحيل  ١١١١/  ٣، التحبري للمرداوي  ٢٧٨/  ٢للتفتازاين 

 . ٤٥١/  ١ ر عبدالكريم النملةللدكتو، املهذب  ١٢٠/  ١هناية السول لإلسنوي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٨ 

 
ٌ :  ما ثبت عىل خالف دليل: فقولنا ((:بقوله  رمحه اهللا الطويف اإلمام وإىل هذا أشار ممـا  احـرتاز

 َّ  . )) وم يف احلرضثبت عىل وفق الدليل، فإنه ال يكون رخصة، بل عزيمة، كالص

 . )٤(وغريهم ،  )٣( وابن النجار،  )٢( واملرداوي،  )١( ووافقه السبكي

ً  :الوجه الثالث  ، ن إجيـاب الواجـب لألصل يف احلكم الرشـعي مـ أن العزيمة جاءت موافقة

ــرام  ــريم احل ُّ ونحــ، وحت ــك ، بخــالف الر ــتباحة املحظــور و ذل ــا جــاءت يف اس ــة فإهن ، خص

، ل آخر أباحه يف حالة مقتضية لذلكوذلك لوجود دلي، واستحالله مع ثبوت الدليل املحرم 

ٌّ : وقيـل ((:بقولـه  رمحـه اهللا الطـويف اإلمـام روإىل هذا أشا ،كأكل امليتة ونحو ذلك  :  خصـةالر

غـري أن االسـتباحة قـد ، وهـو قريـب مـن األول ، استباحة املحظور مع قيام السـبب احلـاظر 

 ٍ ٍ  يكون مستندها الرشع، فيلزم أن تكون ملعارضة دليل ْ ؛  راجح ِ كأكل املي ْ  تـة ِ يف املخ ، فإنـه مصـة

 ْ َّ استباحة للمي َّ مع  مة رشعاً تة املحر ِّ بب املُ قيام الس !   ﴿:  م، وهو قولـه سـبحانه وتعـاىلحر

        :  ، لـدليل رشعــي راجــح عــىل هــذا السـبب، وهــو قولــه ســبحانه وتعــاىل )٥( ﴾"  #  

﴿   b  a  ̀   _  ̂ ]  \  [  Z   Y  X  W﴾ )٧( )) )٦( . 

 

 

 

 

                                                   
 . ١٧٣/  ١، اإلهباج للسبكي  ٢٥/  ٢رفع احلاجب للسبكي  _ )١(

 . ١١١٧/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ٤٧٨/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٣(

 .  ١٢٠/  ١هناية السول لإلسنوي  _ )٤(

 . ٣سورة املائدة آية  _ )٥(

 . ٣سورة املائدة آية  _ )٦(

 . ٤٦٠ – ٤٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣١٩ 

 

  والعرشون املطلب اخلامس

 ْ َّ ِ الفرق بني الرت ْ يص والتَّ خ ِ خ  يصص

 

ٌ : ص يف اللغة خصيالتَّ  ء بكذا  مصدر َّ َّ اليش ً ، من خص صيصـا َ ّ هـو ، خت ً ، فاخلـاص صوصـا ُ وخ

ـ: صوص هو اإلفـراد ، ومنـه خصيص واخلُ أو املنفرد ، والتَّ ، املفرد  َّ ٌ قولـه خص بكـذا  ني فـالن

 . )١(أفردين به ، واختص فالن بملك كذا إذا انفرد بملكيته ومل يشرتك معه غريه : أي

 مـراد غـري اللفظ مدلول بعض أن بيان أو ، باللفظ املراد بيان (( :صطالح خصيص يف االوالتَّ 

 . )٢( )) باحلكم

 َّ خصيص من الفـروق األصـولية وقـد اعتنـى اإلمـام الطـويف والتَّ ، خيص يعترب الفرق بني الرت

ُ : قوله ((: رمحه اهللا ببيان هذا الفرق بقوله  َّ وما خ  . خ إل ... به العام ص

ُ : أي َّ ما خ ْ به ا ص َ َ تص ذلك املُ لعام من األحكام، فال خيلو، إما أن خي ِّ خ ُ ص ً  ص ال  للعـام بمعنـى

 ّ  . ة صور العام، أو ال خيتصيوجد يف بقي

ً فإن اُ  ُ  ختص بمعنـى ـال ي ُّ ور، فلـيس برخصـة، وذلـك كـاألب املخصـوص وجـد يف بقيـة الص

ُ ال : [بجواز الرجوع يف اهلبة البنه من عموم قوله عليه السـالم ُ يف لـيس لنـا مثـل ـد ِ ـوء العائ َّ س

 ِ ه ِ ْئ ي َ ِ كالكلب يعود يف ق  ،  )٣( رواه البخاري]    هبته

                                                   
، تـــاج )خ ص ص ( مــادة  ١٤٦، املصـــباح املنــري للفيـــومي )خ ص ص ( مــادة  ١٠٣٧/  ٣الصــحاح للجـــوهري  _ )١(

 .)خ ص ص ( مادة  ٣٨٨/  ٤العروس للزبيدي 

،  ٤٤، احلدود للبـاجي  ١٥٥/  ١العدة أليب يعىل : ، وانظر تعريفات التخصيص يف  ٥٥٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 ١، كشف األرسار للبخـاري  ٥١، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٤٣/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٢٦٩/  ١الربهان للجويني 

ــن احلاجــب  ٣٠٦/  ــنوي  ٢/  ٢، مجــع اجلوامــع  ١٢٩/  ٢، رشح العضــد عــىل اب ــة الســول لإلس ، رشح  ٣٧٤/  ٢، هناي

 .  ٤٧٧، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٦٧/  ٣الكوكب املنري البن النجار 

،  ٢١٥/  ٣يرجـع يف هبتـه وصـدقته  ال حيـل ألحـد أن بـاب عليهـا والتحريض وفضلها اهلبة كتابرواه البخاري يف  _ )٣(

 . ٢٦٦٢حديث رقم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٠ 

 
 . )١( وصححه الرتمذي

 ً ٍ  فـإن اختصــاص األب بجـواز الرجــوع يف اهلبــة ملعنـى فيــه، وهـو األبــوة، دون ســائر  خــاص

 ُّ  . خصالواهبني، فهو من باب ختصيص العموم ال من باب الر

 َّ ً  وإن مل خيـتص ـ ال ذلـك املخصـص بمعنـى ّ  )٢( ة صـوره، كـان رخصـة، كالعرايــايوجـد يف بقي

ُ  )٣( بيع التمر بالرطب:  ، فإن املزابنة املخصوصة من بيع املزابنة ، ثـم عامـاً  ي عنه هنياً ، وقد هن

 ُ ــخ َّ ِ ص ــ ت منــه العرايــا يف مخســة ُ ٍ  )٤( قأوس  ، )٥( كــرت يف الفقــهذُ  فــام دوهنــام للحاجــة برشــوط

روى زيد بن ثابت ريض اهللا عنـه أن النبـي صـىل  ورصحت الرواة بلفظ الرخصة فيها، حيث

ــلم ــه وس ــن املُ :[ اهللا علي ــى ع َ هن ِ ز ــة ُ ابن ــد ر ــه ق ــ، إال أن ِّ اخ َ ــه ِ ص ْ ر َ ِخ ــا ب ــع العراي رواه ]  ص يف بي

 . )٨( وغريمها،   )٧( ، وهو يف الصحيحني )٦(الرتمذي

ِّ والفرق بني املُ  وع يف صني فيام يظهر يل أن املعنى املخصص لـألب مـن عمـوم منـع الرجـخص

ِّ اهلبة دائم القيام به، وهو األبوة، واملُ  ُ خص ِّ  ص ُّ  ملحل خصة من عموم دليل العزيمـة عـارض الر

 ْ ْ غري الزم، كاملخ ِ مصة يف أكل املي  . ، واحلاجة يف العراياتة

                                                   
 / ٣رواه الرتمذي وصححه يف كتاب البيوع عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بـاب مـا جـاء يف الرجـوع يف اهلبـة  _ )١(

 . ١٢٩٨، حديث رقم  ٥٩٢

البـن قدامـة  الكـايف( فـيام دون مخسـة أوسـق  األرض وجـه عىل بالتمر خرصا النخل رؤوس عىل الرطب بيع: العرايا  _ )٢(

 ) .  ٢٦/  ٥، اإلنصاف للمرداوي  ٢/٤٤

 ) . ٢٥٨/  ٣هويت ، كشاف القناع للب ٢٦/  ٥اإلنصاف للمرداوي (  بالتمر النخل رؤوس يف الرطب بيع: املزابنة  _ )٣(

ٍ وهو  _ )٤( ق َ س َ سق مجع و ْ ً : األو  . ١٦٧/  ٤املغني البن قدامة . ستون صاعا

،  ٥١٢/  ١، الـروض املربـع للبهـويت  ٢٦/  ٥، اإلنصـاف للمـرداوي  ٦٥/  ١٢الرشـح الكبـري البـن قدامـة : انظـر  _ )٥(

 .٤٤٤ - ٤٤٣/  ٥، احلاوي للاموردي  ٢٧٢التنبيه للشريازي 

 . ١٣٠١، حديث رقم  ٥٩٥/  ٣ ذلك يف والرخصة العرايا يف جاء ما بابه الرتمذي وصححه يف كتاب البيوع روا _ )٦(

، حـديث رقـم  ١٥١/  ٣ نخـل يف أو ، حـائط يف رشب أو ، ممـر لـه يكون الرجل بابرواه البخاري يف كتاب املساقاة  _ )٧(

 . ٣٩٦٧، حديث رقم  ١٤/  ٥تمر إال يف العرايا بال حتريم بيع الرطب باب، ورواه مسلم يف كتاب البيوع  ٢٣٨٣

 . ٣٤٠٦، حديث رقم  ٢٧٢/  ٣رواه أبو داود يف كتاب البيوع باب يف املخابرة  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢١ 

 
ـ ُ ـواعلم أن هـذا الفـرق ال ي ُّ ورتني املـذكورتني، بـل ؤثر، وال يناسـب اخـتالف احلكـم يف الص

 ُ  : أعني رجوع األب يف اهلبة، وجواز العرايا، ونحوها، لوجهني: صةسميان رخاألشبه أهنام ي

ّ : أحدمها ً  أن ٌ  ورشعاً ،  معنى الرخصة لغة ُّ : بينهام، أما لغة  مشرتك ـفألن الر ُّ هولة خصة من الس

 ٌ  . عليه كام سبق، ويف جتويز الرجوع لألب يف اهلبة تسهيل

ٍ :  وأما رشعاً  ٍ  فألن رجوعه عىل خالف دليـل ٍ  رشعـي ٍ  ملعـارض ُّ راجـح ُّ  ، وهـذا حـد خصـة، الر

 ً  . فوجب أن يكون رخصة

ُّ : الثاين َّ أن الر أن حتريم الرجوع يف اهلبة عىل األجانب عزيمـة،  خصة تقابل العزيمة، وال شك

 ً  . اهـ )١( )) فوجب أن يكون جوازه لألب رخصة

فريـق بـني كـون مام ابن قدامـة رمحـه اهللا يف التفنالحظ أن اإلمام الطويف رمحه اهللا قد وافق اإل

ً يف الصورة املخصوصة فيكون رخصة ، وبني عـدم وجـوده ، فـال  فيهـا معنى احلكم موجودا

 عـىل الثابـت احلكـم فأمـا ((:بقولـه  رمحـه اهللا شار االمام ابن قدامـةوإىل هذا أ،  تسمى رخصة

 العرايـا كبيـع املخصوصـة الصورة يف موجود ملعنى الصور بقية يف احلكم فإن العموم خالف

 يف موجــود غـري ملعنـى كـان وإن،  رخصـة حينئـذ فهــو عنهـا املنهـي نـةباملزا مـن ملخصـوصا

        :  السـالم عليـه قولـه مـن املخصـوص للوالـد اهلبـة يف الرجـوع كإباحـة املخصوصة الصورة

 ] َ ِ  ائدُ الع ِ  يف َ ه ِ ب َ كَ  هت ِ الع ِ ائ ِ  د ْ قَ  يف ِ ي ٍ  فلـيس]  هئ ـ الـذي املعنـى ألن برخصـة َ ُ ح َ ر  يف الرجـوع ألجلـه م

ٍ  غري اهلبة  . )٢( )) الوالد يف موجود

ِ فاألبوة جتعل لألب من التسلّ   .الولد ما مل يكن لغريه  ط عىل ما حتت يد

ّ اإل مام الطويف رمحه اهللا الفرق بني الصورتني بام ظهر له من جهة ديمومة املعنى القائم ثم بني

، إال أنه استدرك عىل  غري الزمٍ  اً وكون املعنى يف بيع العرايا عارض، وهو مانع األبوة ، باألب 

                                                   
 . ٤٦٢/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(

 . ٢٦١/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٢ 

 
ق به بينهام بأن هذا التفريق ال يؤثر من وجهـني ما فُ  ّ وأوضـح ، رب رخصـة تـن كالمهـا يعأو، ر

  .  )١(وتبعه عليه ابن بدران يف نزهة اخلاطر ، ذلك باألدلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ١٤٣/  ١نزهة اخلاطر البن بدران  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٣ 

 

 املبحث الثاين 

 الفروق يف اللغات 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل تسعة مطالب 

 .احلقيقة واملجاز  الفرق بني: املطلب األول 

 .احلقيقة اللغوية والعرفية  الفرق بني: املطلب الثاين 

 .احلقيقة اللغوية والرشعية  الفرق بني: املطلب الثالث 

القة  الفرق بني: املطلب الرابع  َ القة والع ِ  .الع

 .الوضع واإلستعامل  الفرق بني: املطلب اخلامس 

 .جماز اإلستدالل وجماز اإلستعامل  الفرق بني:  املطلب السادس

 .املجاز اإلفرادي والرتكيبي  الفرق بني: املطلب السابع 

 .التضمني وبني الرتكيب والتأليف  الفرق بني: املطلب الثامن 

 .النص والظاهر  الفرق بني: املطلب التاسع 

 

 : وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٤ 

 

  ولاملطلب األ

 ة واملجاز احلقيق الفرق بني

 

َ بوزن فعيلة مشتقة من : احلقيقة يف اللغة  َّ ح َّ  ق ّ ، ء اليش َ ،  حيـق ـح ّ ً ق ُ ، ا ُ وح : ، ومعنـاه لغـة  وقـاً ق

ـــــال تعـــــاىل  ـــــت: أي  )١( ﴾v  u  t  s  r  q     ﴿: الثبـــــوت ، ق ،  ثبت

َّ ، و )٢(ووجبت ْ ، قت األمر حق ٍ ققتُ وأح ُّ  منه ه إذا كنت عىل يقني ُّ  ، واحلق  .)٣( الباطل ضد

 . )٤( وأصله املشتمل عليه، منتهى اليشء : وهي ،  احلقيقة ضد املجازو

 . )٥( ))اللفظ املستعمل يف موضوع أول  (( :ويف االصطالح 

َ : املجاز لغة و َ ،  جيوزُ ،  مصدر جاز ـ،  وازاً ج َ َ : ، يقـال  ازاً وجم وسـار ، سـلكه  إذا املوضـع جـاز

َّ ، عفـا : وجتاوز اهللا عنـه أي ، زه جا: وجاوز اليشء إىل غريه جتاوزه بمعنى أي ، فيه ز يف وجتـو

َّ : كالمه أي   .)٦( ومسلكاً ،  إىل حاجته أي طريقاً  وجعل ذلك األمر جمازاً ، م باملجاز تكل

 

                                                   
 . ٧١سورة الزمر آية  _ )١(

 . ٦٣٣/  ٤، فتح القدير للشوكاين  ٣٣٧/  ٢١تفسري الطربي  _ )٢(

، رشح تنقـيح )ح ق ق ( مـادة  ٤٩/  ١٠، لسـان العـرب البـن منظـور )ح ق ق ( مـادة   ٨٧خمتار الصـحاح للـرازي  _ )٣(

 . ٤٢الفصول للقرايف 

، املصـباح املنـري )ح ق ق ( مـادة  ٤٩/  ١٠لسـان العـرب البـن منظـور  ،)ح ق ق ( مادة  ٨٧ خمتار الصحاح للرازي _ )٤(

 .)ح ق ق ( مادة  ١٢٦ للفيومي

،  ٧٧/  ١، التمهيد أليب اخلطـاب  ٥١احلدود للباجي : ، وانظر تعريفات احلقيقة يف  ٤٨٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٥(

تنقـيح الفصـول رشح  ، ٤٦/  ١اإلحكـام لآلمـدي ،  ٥٤٩/  ١، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ٢٨٥/  ١ للـرازي املحصول

 ح الرمحـوتتفـوا،  ١٤٩/  ١، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٣٨/  ١رشح العضد عىل ابـن احلاجـب  ، ٤٢للقرايف 

 . ٢٠٣/  ١ لألنصاري

، القـاموس املحـيط )ج و ز ( مـادة  ٣٢٦/  ٥، لسـان العـرب البـن منظـور )ج و ز ( مادة  ٧٢خمتار الصحاح للرازي  _ )٦(

 . )ج و ز ( مادة  ٥٠٧للفريوزابادي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٥ 

 
 . )١( ))اللفظ املستعمل يف غري موضوعه األول  (( :ويف االصطالح 

،  )٢(مباحـث اللغـات ب تـي تتعلـقال األصـولية واملجاز من الفروق، يعترب الفرق بني احلقيقة 

وقد اعتنى علامء األصول ببيان الفروق بينهام ، وأشار اإلمام الطويف رمحه اهللا إىل بعـض هـذه 

ـه عـىل أنـه مل يسـتوفها مجيعهـا ، وذلـك بقولـه  ّ وللفـرق بـني احلقيقـة واملجـاز  ((:الفروق ، ونب

 . )٣( ))هذا الذي اتفق ذكره منها هاهنا ، عالمات غري هذه 

 :وجوه  أربعة ببيان الفرق بينهام من وقد اعتنى

 فقال ، بقرينة ة املجاز إليه إالبادرماحلقيقة إىل الذهن بال قرينة ، وعدم  ةبادرم: الوجه األول 

مبـادرة احلقيقــة إىل الفهـم بـال قرينــة، وذلـك أن اللفــظ : مبادرهتــا، أي: أحـدها ((:  رمحـه اهللا

أهل اللغة عند إطالقه بال قرينـة إىل مجيـع حمتمالتـه، املحتمل ملعنيني فأكثر، إما أن يتبادر فهم 

فاملتبادر إىل الفهم هـو : وأما الثاين،  هو املشرتك، كلفظ العني والقرء: أو إىل بعضها، واألول 

احلقيقة، ألن السامع لو مل يضطر إىل أن الواضع وضع ذلك اللفظ لـذلك املعنـى املتبـادر، ملـا 

  . اهـ )٤( )) سبق إىل فهمه

                                                   
ــاجي  ١٤٥احلــدود البــن فــورك : ، وانظــر تعريفــات املجــاز يف  ٤٨٧/  ١رشح خمترصــ الروضــة  _ )١( ،  ٥٢، احلــدود للب

، رشح العضد عىل ابن  ١٣٣، تقريب الوصول البن جزي  ٤٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  ، ٣٤١/  ١املستصفى للغزايل 

 . ١٥٤/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٠٥/  ١ رشح املحيل عىل ، حاشية البناين ١٤١/  ١ احلاجب

، رشح تنقـيح الفصـول  ١٢٧/  ١، الواضح البن عقيـل  ٧٧/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ١٧٢/  ١العدة أليب يعىل  _ )٢(

،  ٦٩/  ١ح ، أصـول ابـن مفلـ ١٣٨/  ١، رشح العضد عىل ابـن احلاجـب  ٦١/  ١، كشف األرسار للبخاري  ٤٢للقرايف 

، فـواتح  ١٤٩/  ١، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٣٨٢/  ١، التحبري للمـرداوي  ١٥٢/  ٢البحر املحيط للزركيش 

،  ١٨١/  ١، الفـروق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد  ١٣، املجاز للدمخييس  ٢٠٣/  ١الرمحوت لألنصاري 

 .  ١٠٢للباحثة أمل القحيز الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني 

 . ٥٢٠/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(

، رشح  ١٧٤/  ١، رشح اللمــع للشــريازي  ٢٩ - ٢٥/  ١، املعتمــد أليب احلســني  ٥١٧/  ١ رشح خمترصـ الروضــة _ )٤(

 . ٢٥/  ٢، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ٢٣٤/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ١٩٥/  ١العضد عىل ابن احلاجب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٦ 

 
ً عىل هذا فقال ثم  حيتمل أن مبادرة ذلـك املعنـى إىل فهـم : فإن قيل ((: أورد رمحه اهللا اعرتاضا

ـالسامع كـان إللْ  ِ ِ ف ْ  ه لـه، وكثـرة ره عـىل األلسـنة يف عـرف التخاطـب، ال ألنـه هـو احلقيقـة دو

 . الوضعية

ّ : قلنا لعرفيـات، وا، قون بني الوضـعيات الكالم فيام إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفر

أو ، ثم بتقدير أن تكون مبادرة اللفظ إىل فهم السـامع إللفـه لـه، يكـون أيضـا حقيقـة عرفيـة 

 ُّ   . اهـ )١( )) عىل احلقيقة اصطالحية، فال خترج املبادرة عن كوهنا تدل

ّ أن فهم السامع سواء كان إللفه للفظ أو ال  فإن ذلك ال خيرج اللفـظ فهو بذلك رمحه اهللا بني

 . قيقةعن كونه ح

ّ  ، احرتاز من مبادرة اللفظ بقرينة بال قرينة: ه رمحه اهللا وقول عىل احلقيقة، بل قـد  ، فإنه ال يدل

ـ ، إذ رشط املجاز القرينةيكون اللفظ جمازاً  ُ ِ ، ملا ع ّ ر ٍ ف مـن أن اللفـظ إذا جتـر فهـو  د عـن قرينـة

ظ األسـد فهـو لفـ: ، ومثالـه  للحقيقة، ألهنا األصل عند اإلطالق، واملجـاز خـالف األصـل

 ٌ ــ متعــدد ــوان املفــرتس ب قرينــة ، وال يســتعمل مــع الرجــل الشــجاع إال دون يســتعمل يف احلي

 .)٢(بقرينة

يشـتق ) األمر : ( ، مثل  من املجاز ، وعدم امتناعه من احلقيقة امتناع االشتقاق: الوجه الثاين 

ً ، منه آمر  يف الفعـل مل يصـح ومأمور يف حـال كونـه حقيقـة يف القـول ، ويف حـال كونـه جمـازا

،  )٤( والشـأن، احلـال : أي  )٣( ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð          ﴿: االشتقاق منه كام يف قوله تعـاىل 

 ّ وأصـالته ، ، عـىل قـوة اللفـظ  فال يمكن االشتقاق من األمر بمعنى الفعل ، فالترصيف يـدل

د اللفظـني يصـح أن يكون أحـ: الوجه الثاين ((: وأشار اإلمام الطويف رمحه اهللا إىل ذلك بقوله 

                                                   
 . ٥١٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(

، رشح العضـد  ٨٧/  ١، التمهيـد أليب اخلطـاب  ١٧٤/  ١، رشح اللمع للشريازي  ٥١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .  ٢٥/  ٢، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ٢٣٤/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ١٩٥/  ١عىل ابن احلاجب 

 . ٩٧سورة هود آية  _ )٣(

 . ٧٢٦/  ٢، فتح القدير للشوكاين  ٨٩/  ٢تفسري القرطبي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٧ 

 
واملفعول، واللفـظ اآلخـر ، واملستقبل، واسم الفاعل ، فيه االشتقاق، والترصيف إىل املايض 

ـال يصح فيه ذلك، فيكون األول احلقيقة، والثـاين جمـازاً  ّ ُّ ، ألن ترص ّ  ف اللفـظ يـدل تـه عـىل قو

 ّ  . اهـ )١( )) وفرعيته، عىل ضعفه  وأصالته، وعدم ترصفه يدل

ً من أن األصل يف الكـالم احلقيقـة ، واملجـاز فـرع وقوله رمحه اهللا  هذا مبني عىل ما قرره سابقا

ـدون املجاز ، ، عليه ، وهلذا فالترصف يف اللفظ دليل عىل احلقيقة  ُ ّ وقد ض فت هـذه العالمـة ع

ٍ  بأهنا دعوى عامة ٍ  ، فال تثبت بمثال ـ واحد ّ رد حيـث وجـدت بعـض ، وأن هذا الفرق غري مط

 ُ فهي حقيقـة يف معناهـا ، ومل يشـتق منهـا اسـم ، ) الرائحة ( ق منها كلفظ شتاحلقائق التي ال ي

ّ د اُ يـاحلمـر لوصـف البل: ولوجود املجاز الذي يمكن االشتقاق منه ، مثل  ت مـن احلـامر شـتق

 . )٢( للبليد مع أنه جماز

ِ  ؛قض بالرائحة نظرويف النَّ: قلت ((: جاب عن هذا اإلمام الطويف رمحه اهللا بقوله وأ ْ فإن ف لها ع

 ّ َ : ف، يقالمترص َ ، اليشء  راح ُ ، احه ير َ :  رحيهوي ِ إذا و ّ جد ر َ حيه، وترو ريـح غـريه  ح املاء إذا أخذ

 ِ ِّ لقرب  .اهـ  )٣( )) وهذا غاية ما يكون من الترصف،  حه، فهو مرتو

سـتمعل إال : الوجه الثالث  ُ ً عىل اإلطالق اآلخر فـال ي أن يكون أحد اإلطالقني للفظ متوقفا

ً يف استعامله عىل املدلول اآلخر احلقيقـي فمتـى مـا : نى آخر معه ، بمع أن املجاز يكون متوقفا

 ُ ّ س َ ي اليشء باسم ما يقابله عُ م ، قال اإلمـام الطـويف )٤(أنه جماز مستعمل ألجل هذه املقابلة  لم

أن يكون أحد اللفظني يستعمل وحده مـن غـري مقابـل، واآلخـر ال يسـتعمل إال  ((: رمحه اهللا 

                                                   
، املستصــفى  ١٧٤/  ١، رشح اللمــع للشــريازي  ٢٦/  ١، املعتمــد أليب احلســني  ٥١٨/  ١ رشح خمترصــ الروضــة _ )١(

ركيشــ ، البحــر املحــيط للز ١٦٠ / ١، رشح العضــد عــىل ابــن احلاجــب  ٥٢/  ١، اإلحكــام لآلمــدي  ٣٤٢/  ٣للغــزايل 

٢/٢٣٨ . 

 . ١٨٣/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٨٩/  ١، التلخيص للجويني  ٢٦/  ١املعتمد أليب احلسني  _ )٢(

ــن النجــار ، رش ١٨٩/  ١، التلخــيص للجــويني  هافــام بعــد ٥١٨/  ١رشح خمترصــ الروضــة  _ )٣( ح الكوكــب املنــري الب

١/١٨٣ . 

،  ٢٣٩/  ٢، البحـر املحـيط للزركيشــ  ٢٧٦/  ١اطـع األدلـة البـن السـمعاين ، قو ٥١٩/  ١رشح خمترصـ الروضـة  _ )٤(

 . ٢٠/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٨ 

 
ِّ يف امل ُّ  قابلة، كاملكر يف حق مكر زيد بعمرو، وال يصح ذلك : أن يقال غري اهللا تعاىل، فإنه يصح

 ً ـــة ـــاىل إال مقابل ـــق اهللا تع ـــو يف ح ـــوق، نح ـــر املخل             ،  )١( ﴾   +  ,  - ﴿:  ملك

﴿  j  i    h  g ﴾ )فدل ذلك عـىل أن إسـناد املكـر إىل اآلدمـي حقيقـة،  )٢ ،

ــاىل ــناده إىل اهللا تع ــازوإس ــه  )٣(  جم ــله، ومتكن ــل تأص ــتعامل دلي ــظ يف االس ــراد اللف ، ، ألن انف

                                                   
 . ٥٤سورة آل عمران آية  _ )١(

 . ٥٠سورة النمل آية  _ )٢(

)٣( _  َّ ً ، وقـد رد اإلمـام ابـن القـيم ذلـك  هذا الكالم فيه نظر ، فاملكر الوارد يف اآليات السـابقة إنـام هـو حقيقـة ولـيس جمـازا

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللـك إال أن يشـاء اهللا نرفـع درجـات مـن نشـاء  {قال تعاىل  "بقوله رمحه اهللا 

ً وأكيـد كيـداً  {فنسب اهللا تعاىل هذا الكيد إىل نفسه كام نسبه إىل نفسه يف قوله  }وفوق كل ذي علم عليم   }إهنم يكيدون كيدا

ً  {وله ويف ق ً ومكرنا مكرا وقـد قيـل إن تسـمية ذلـك  }ويمكـرون ويمكـر اهللا واهللا خـري املـاكرين  {ويف قولـه  }ومكروا مكرا

فمـن { ونحـو قولـه } وجـزاء سـيئة سـيئة مثلهـا { من بـاب االسـتعارة وجمـاز املقابلـة نحـو  واستهزاء وخداعاً  وكيداً  مكراً 

صـوب بـل تسـميته ذلـك حقيقـة عـىل بابـه فـإن املكـر أوهـو : وقيـل } كم اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدى علـي

، قبـيح وهـو إيصـال ذلـك ملـن ال يسـتحقه : ىل الغـري بطريـق خفـي وكـذلك الكيـد واملخادعـة ولكنـه نوعـان إإيصال اليشـء 

ُ والـرب تعـاىل إنـام يفعـل ، والثـاين ممـدوح ، ول مذموم فاأل، ىل مستحقه عقوبة له إإيصاله : وحسن وهو  مـد مـن ذلـك مـا حي

     إعـالم املـوقعني "خذ الظامل والفاجر من حيـث ال حيتسـب ال كـام يفعـل الظلمـة بعبـاده  أيمنه وحكمة وهو تعاىل  عليه عدالً 

ً ، وال يشتق من هـذه األفعـال إذا   فعلمنا من هذا أن املكر،  ٢١٨/  ٣ وقع عىل هذا الوجه جزاء ملن كان يستحقه كان حسنا

 ُ   . دح يف موضع وتُذم يف موضع آخرأسامء ألهنا مت

ه عىل من قال بوجـود املجـاز يف القـرآن و ِّ       وكـذلك مـا ادعـوا أنـه جمـاز يف القـرآن كلفـظ  ": قال شيخ االسالم ابن تيمية يف رد

ر (  ْ املجـاز ولـيس املضـاف إىل اهللا ، وزعمـوا أنـه مسـمى باسـم مـا يقابلـه عـىل طريـق ) السخرية ( ، و ) االستهزاء ( ، و ) املك

كذلك بل مسميات هذه األسامء إذا فعلت بمن ال يستحق العقوبة كانت ظلام له ، وأما إذا فعلت بمـن فعلهـا بـاملجني عليـه 

فكاد له كام كادت إخوته ملـا .  ٧٦سورة يوسف آية  }كذلك كدنا ليوسف  {: عقوبة له بمثل فعله كانت عدال كام قال تعاىل 

إهنـم يكيـدون كيـدا  {: ، وقال تعـاىل  ٥سورة يوسف آية  }رؤياك عىل إخوتك فيكيدوا لك كيدا ال تقصص  {: قال له أبوه 

 * ً ً وهم ال يشعرون  {:، وقال تعاىل  ١٥سورة الطارق آية  }وأكيد كيدا ً ومكرنا مكرا ، ٥٠سورة النمـل آيـة  }ومكروا مكرا

الذين يلمزون املطوعني مـن املـؤمنني يف الصـدقات  {:  ، وقال تعاىل ٥١سورة النمل آية  }فانظر كيف كان عاقبة مكرهم  {

وهلـذا كـان االسـتهزاء هبـم فعـال .  ٧٩سـورة التوبـة آيـة  }والذين ال جيدون إال جهـدهم فيسـخرون مـنهم سـخر اهللا مـنهم 

   ) . ١١١/  ٧جمموع الفتاوى البن تيمية ( اهـ  "...  يستحق هذا االسم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٢٩ 

 
وتزلزله، فلـذلك توقـف اسـتعامله عـىل مقابـل، ، واحتياجه فيه إىل ما يقابله دليل عىل فرعيته 

 . ألن العرب استجازوا مع املقابلة ما مل يستجيزوه بدوهنا

لوق بدون مقابل، نحو قوله سـبحانه األجود هنا التمثيل بالنسيان، فإنه يطلق عىل املخ: قلت

ـــــى )١( ﴾ ;  >  =  <  ?    ﴿: وتعـــــاىل ـــــى موس ـــــق فت 7  8  9       ﴿:   ، ويف ح

     :  ، وال يطلق عىل اهللا سـبحانه وتعـاىل إال مـع املقابـل، كقولـه سـبحانه وتعـاىل )٢( ﴾:

ـــــــديث )٤( ﴾-  .  /  0       1  2  3     4   ﴿،   )٣( ﴾ £  ¤  ¥ ﴿   :  ، ويف احل

 . ، يقوله سبحانه تعاىل للكافر يوم القيامة )٥(]  فاليوم أنساك كام نسيتني [

O    N    M  L  KJ   I  H   ﴿:  أما التثميل باملكر فينتقض بقوله سـبحانه وتعـاىل

  R  Q    P﴾ )فأسند اهللا سبحانه وتعاىل املكر إىل نفسه بـدون مقابـل، وإنـام زعـم  )٦ ،

هـو التوصـل إىل الغـرض :   اهللا تعاىل بدون املقابلـة مـن يعتقـد أن املكـرأن املكر ال ينسب إىل

 ُ ً خ ً  )٧( للعجز عنه جماهرةً  فية ، سـواء كـان مـع ، وليس كذلك، بل هو التوصل إىل املـراد خفيـة

 ِّ اهللا سـبحانه  العجز عن املجاهرة، كام يف املخلوق، أو مـع القـدرة عـىل املجـاهرة، كـام يف حـق

، وهـذا هــو حقيقــة  )٨( ﴾ 4  5  6   7   8     ﴿:  نه وتعــاىلوتعـاىل، كقولــه سـبحا

ْ ، بالنار املُ املكر هبم، مع قدرته سبحانه وتعاىل عىل اضطرارهم إىل ما يريده منهم جهراً  ِ ح ، قـة ر

 . يف عدله سبحانه وتعاىل أو املالئكة املستحثة، وما كان ذلك قادحاً 
                                                   

 . ١١٥سورة طه آية  _ )١(

 . ٦٣الكهف آية  سورة _ )٢(

 . ٦٧سورة التوبة آية  _ )٣(

 . ٣٤سورة اجلاثية آية  _ )٤(

 صـفة، ورواه الرتمذي واللفظ مقارب لـه يف كتـاب  ٧٦٢٨، حديث  ٢١٦/  ٨ والرقائق الزهدرواه مسلم يف كتاب  _ )٥(

 . ٢٤٢٨، حديث رقم  ٦١٩/  ٤باب ما جاء يف العرض  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن والورع والرقائق القيامة

 . ٩٩سورة األعراف آية  _ )٦(

 .)م ك ر ( مادة  ١٤٧/  ١٤، تاج العروس للزبيدي )م ك ر ( مادة  ١٨٣/  ٥لسان العرب البن منظور : انظر  _ )٧(

 . ١٨٢سورة األعراف آية  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٠ 

 

|   ﴿:  فـظ السـيئة إال مـع املقابلـة نحـوومن األمثلة الصحيحة أن اجلزاء ال يطلق عـىل ل

 . اهـ )٢( )) ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم )١( ﴾{  ~  �

ّ أن احلقيقة ال تسقط عن املُ : الوجه الرابع  بخالف  ؛ى بمعنى أنه ال يمكن نفي اللفظ فيها سم

ّ املجاز فإنه يمكن نفيه ، وقد يسقط عن املُ  ليـد وصـف اإلنسـانية يف الب: ى ، ومثـال ذلـك سـم

إنه ليس بإنسان لبالدته ، ولكن يصـح أن : وغريه فيستحيل إزالة هذا الوصف عنه فال نقول 

، وإىل هذا أشـار الطـويف رمحـه )٣(إنه ليس بحامر ، فوصف احلامر فيه جماز فيمكن نفيه : نقول 

ُّ  ((: اهللا بقوله  ُّ  ازعىل احلقيقة، وجو استحالة نفي اللفظ يدل  . اهـ )٤( )) عىل املجاز نفيه يدل

 َّ ِّ ، د رمحه اهللا هذا الفرق ببيان مأخذ احلقيقة يف اللغة ثم أك وهو الثابـت  وأهنا مأخوذة من احلق

ِّ  ((: فقال  ُّ وتوجيه هذا مع ظهوره، أنا قد بينـا أن احلقيقـة مـن احلـق  هـو الثابـت ثبوتـاً  ، واحلـق

 . اهـ )٥( )) يستحيل زواله وانتفاؤه مؤبداً  ، والثابت ثبوتاً مؤبداً 

َّ و وامتناعـه ، أن النفـي :  هور يف ذلـك ، وتوضـيحاعرتض عىل هذا التفريق من جهة لزوم الد

 ً ّ  متوقف عىل كون اللفـظ حقيقـة ً ، وإذا توقفـت معرفـة احلقيقـة واملجـاز عـىل صـح ة أو جمـازا

 َّ ً بـإزاء : فمثالً معنى قوهلم ؛  ورالنفي لزم الد البليد ليس بحامر ، أي أن احلامر ليس موضـوعا

 . )٦(لبليد ، فإذا عرف أنه جماز فيه بصحة النفي لزم الدور ا

                                                   
 . ٤٠سورة الشورى آية  _ )١(

،  ٢٣٩/  ٢، البحـر املحـيط للزركيشــ  ٢٧٦/  ١ن السـمعاين ، قواطـع األدلـة البـ ٥١٩/  ١ رشح خمترصـ الروضـة _ )٢(

 . ٢٠/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج 

 . ٢٣٦/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٣٨٨/  ٢، هناية الوصول للهندي  ١٧٢/  ١العدة أليب يعىل  _ )٣(

، البحــر املحــيط  ٣٨٨/  ٢للهنـدي  ، هنايــة الوصــول ١٧٢/  ١، العــدة أليب يعـىل  ٥٢٠/  ١ رشح خمترصـ الروضــة _ )٤(

 . ٢٣٦/  ٢للزركيش 

 . ٥٢٠/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٥(

، الفـروق يف  ١٩٤/  ١، بيـان املخترصـ لألصـفهاين  ٣٨٩/  ٢هنايـة الوصـول للهنـدي : انظر االعرتاض وجوابه يف  _ )٦(

 . ١٠٧داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل بنت عبداهللا القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣١ 

 
وأجيب عن هذا االعرتاض بعدم التسليم بأن احلقيقة ال يصح نفيها ، فيمكن أن يقال ملـن ال 

 .ليس بإنسان : مروءة له وال عقل 

ّ لناو  :من كالمه رمحه اهللا ما ييل  تبني

 ً ـه إليـه وامل، عنايته ببيان الفرق بني احلقيقة : أوال ّ جاز ، ويعترب ذلك من املسائل املهمـة كـام نب

، أخـذ يبـني مـا تعـرف بـه احلقيقـة مـن املجـاز مـن  ملا فـرغ مـن ذكـر أقسـام التجـوز ((:بقوله 

 . )) ، وذلك من املهامت العالمات

 ً ّه عىل أنه من الأنه اقترص عىل ذكر هذه األربع : ثانيا عالمات الفارقة بني احلقيقة واملجاز ، ونب

وللفـرق بـني احلقيقـة واملجــاز  ((:مل يقصـد اسـتيفاء مجيـع العالمـات الفارقـة ، وذلــك بقولـه 

، وهذا فيه تنبيه للقارئ بعدم االستيفاء ، ومن تتبع كـالم أئمـة األصـول  ))عالمات غري هذه 

 . )١(يف التفريق بني احلقيقة ، واملجاز يظهر له ذلك 

 ً  .واللغة  شواهد من آيات الكتاب العزيزالفرق بذكر العنايته عند بيان : ثالثا

 ً هـذه  دقتـه يف تنـاول الفـروق مـع بيـان االعرتاضـات الـواردة عليهـا ، واجلـواب عـن: رابعا

غـري مطـرد حيـث  ((ام يف االعرتاض عـىل الفـرق يف الوجـه الثـاين بأنـه ، ك االعرتاضات بدقة

 ُ ُ و ُّ جدت بعض احلقائق التي ال ي ُ منها كلفـظ الرائحـة فهـي حق شتق َّ يقـة يف معناهـا ، ومل ي  شـتق

ٌ : قلت  ((:، حيث أجاب بقوله  ))منها اسم  ِ  ويف النقض بالرائحة نظر ْ فإن ف ٌ لَ ع  . )) ها مترصف

 ً جودة التمثيل يف املفـردات حيـث اختارهـا مـن نصـوص الكتـاب والسـنة ، ال مـن : خامسا

 .واملشرتك ، والقرء عند تفريقه بني احلقيقة ، عموم اللغة كتمثيله بلفظ العني 

 

 

                                                   
ــد أليب احلســني  _ )١( ،  ٢٧٦/  ١، قواطــع األدلــة البــن الســمعاين  ١٧٤/  ١، رشح اللمــع للشــريازي  ٢٧/  ١املعتم

،  ٥٠/  ١، اإلحكام لآلمـدي  ٢٨٥/  ١، املحصول للرازي  ٨٧/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ٣٤٢/  ١املستصفى للغزايل 

، البحر  ١٤٥/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ١٩٧/  ١اجب ، رشح األصفهاين عىل ابن احل ٣٨٨/  ٢هناية الوصول للهندي 

 . ٢٠/  ٢، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ٢٣٦/  ٢املحيط للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٢ 

 

  ملطلب الثاينا

 احلقيقة اللغوية والعرفية الفرق بني

 

ـلَ من : اللغة يف لغة العرب  َ ـ اغ َّ ـ، ء اليش ُ ـلَ ، و يلغ ْ ـ إذا غـا الرجـلولَ ،  واً غ َّ َّ تكل ِ م بـالل وهـو ،  غو

 .أخالط الكالم 

ُّ و  ُّ ، سن اللّ :  غة عند أهل اللغةالل ٌ : ها وحد ُ  أهنا أصـوات ّ ي ـعـن أ قـومٍ   هبـا كـلعـرب ِ ، هم غراض

ُ غَ وهي فعلة من لَ  ُ أي تكلّ ؛  وت ـغَ أصلها لُ ، و مت ُ َ وة كك ـ :يقـال ، ة ر َّ واب لغـا فـالن عـن الص

 َّ َ وعن الط َ ريق إذا م ُّ ، عنه  ال ُ والل ْ غة أ َّ  خذت َّ  من هذا ألن ما مالوا فيـه عـن  موا بكالمٍ هؤالء تكل

 .  )١( لغة هؤالء اآلخرين

َ مأخوذة من عَ : والعرفية يف اللغة  ِ ، ء اليش رف ْ ، فه يعر ً عر ِ ،  فة ُ  اناً رفَ وع واملعروف ، رف ، والع

 ُّ وتطمـئن إليـه ، أو هـو مـا ، وتـأنس بـه ، املنكر  ، وهـو كـل مـا تعرفـه الـنفس مـن اخلـري  ضد

 ُ ْ ستحسن من األفعال ، وعُ ي فهم من اللفظ بحسب وضعه اللغوي : ف اللسان ر ُ  .)٢(ما ي

ُ  ((: قال اجلرجاين  ْ الع معنى املعرفة ، ثم استعمل بمعنى اليشـء املـألوف يف أصل اللغة ب: ف ر

 .  )٣( )) احلسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

فه اإل: األصوليني  يف اصطالحو َّ ُ عر َّ ، ما استقر يف النفوس  ((:سفي بقوله النَّ مام باع وتلقته الط

 َّ ُ الس  . اهـ )٤( ))بالقبول  ليمة

ُ ا: ومراد العلامء باحلقيقة اللغوية  ً يف اللغة للفظ املستعمل فيام و  .ضع له أوال

                                                   
 .)ل غ ا ( مادة  ٤٥٣، املصباح املنري للفيومي )ل غ ا ( مادة  ٢٥٢/  ١٥لسان العرب البن منظور  _ )١(

ــاج العــروس للزبيــدي )ع ر ف ( مــادة  ١٤٠١/  ٤الصــحاح للجــوهري  _ )٢( ــات )ع ر ف ( مــادة  ١٣٥/  ٢٤، ت ، الكلي

 .  )ع ر ف ( مادة  ٦١٧للكفوي 

 . ٦١٧، وانظر الكليات للكفوي  ٢٢٥التعريفات للجرجاين  _ )٣(

 . ٥٠املستصفى للنسفي كتاب خمطوط نقالً عن أثر العرف للدكتور السيد صالح  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٣ 

 
فهي اللفظ الثابت املنتقل بعرف املتخاطبني من معناه اللغـوي األصـيل : وأما احلقيقة العرفية 

 .    )١(إىل معنى غريه 

املتعلقة بمباحث اللغـات مـن  واحلقيقة العرفية من الفروق، يعترب الفرق بني احلقيقة اللغوية 

 :الفرق بينهام من جهتني  ببيانمحه اهللا مام الطويف راإل اعتنى، وقد  )٢( علم األصول

َّ  :األسامء عـىل أربعـة أرضب (( :بقوله  اأشار إليهو الواضع ، من جهة: األوىل  ٌ وضـعي : أي:  ة

ُ  وهو ختصيص الواضع لفظا باسم، ثابتة بالوضع  َ طلـق ذلـك اللفـظ، فُ ، بحيث إذا أ منـه  هـم

 َّ  . أطلق لفظ األسد، فهمنا منه حد احليوان اخلاص املفرتس، كام إذا  ىذلك املسم

ْ وعُ  َّ ر ٌ في  . )٣( )) وهي ما ثبتت بالعرف، وهو اصطالح املتخاطبني:  ة

واضعها أهل اللغة حيث جيعلون اللفظ ملعنى ) ة الوضعي( أن احلقيقة اللغوية : ومعنى ذلك 

وه به ّ  . )٤( معني خص

عـرف بحيـث تصـري األلفـاظ معروفـة يف غـري اسـتعامهلا وأما احلقيقة العرفية فواضعها أهل ال

 .اللغوي األصيل البعيد 

ٍّ : اجلهة الثانية  ّ  ((:بقولـه  امنهام ، وأشـار إليهـ من جهة داللة كل يف  واللفـظ العـريف مـا خـص

يف أصـل اللغـة عنـد ابتـداء وضـعها، : العرف ببعض مسمياته التي وضع هلـا يف األصـل، أي

َّ  كلفظ الدابة الذي هو يف َّ  أصل الوضع لكل ما دب بيب، وهو امليشـ، وربـام الشتقاقه من الد

                                                   
/ ١، اإلهباج للسبكي  ٢٧/  ١آلمدي ، اإلحكام ل ٢٩٥/  ١املحصول للرازي : ني انظر كالم العلامء يف بيان احلقيقت _ )١(

 . ١٥١/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٢٧٥

، هنايـة  ٥٣٤/  ١، اإلهبـاج للسـبكي  ١٨٥/  ١، بيان املخترصـ لألصـفهاين  ٢٧٦/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٢(

،  الفـروق يف داللـة املنظـوم عنـد األصـوليني للباحثـة أمـل  ١٥٤/  ٢كيش ، البحر املحيط للزر ١٥٠/  ٢السول لإلسنوي 

 . ١٢١القحيز 

 . ٤٨٤/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(

، هنايــة الســول لإلســنوي  ٣٣٦/  ١، اإلهبــاج للســبكي  ٤٦/  ١، اإلحكــام لآلمــدي  ٢٩٥/  ١ للــرازي املحصـول _ )٤(

، رشح  ٢/  ٢، تيسري التحريـر ألمـري بادشـاه  ٣٨٩/  ١  للمرداوي، التحبري ١٥٤/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٢/١٥٠

 . ١٨٧/  ١، هتذيب الفروق للشيخ حممد عيل  ٢٦٣/  ١، إجابة السائل للصنعاين  ١٥٣/  ١ الكوكب املنري البن النجار



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٤ 

 
ُ  كان ضعيفاً  َّ ، ثم خ ، وإن كان باعتبـار األصـل يتنـاول  يف عرف االستعامل بذوات األربع ص

 . )١( )) الطائر، لوجود الدبيب منه

 :ويالحظ من كالم املصنف رمحه اهللا ما ييل 

 ً ّ عنها بالوضعية ، واحلقيقة العرفية  إشارته إىل الفرق بني احلقيقة: أوال اللغوية وهي التي عرب

بخـالف  ، وهـو اصـطالح املتخـاطبني ثبتـت بـالعرفاحلقيقـة العرفيـة بأن من جهة الواضع 

ٌ اللغوية فإهنا ثابت  .من جهة الواضع للغة  ة

 ً ِّ : ثانيا ٌ هـا عامـاللـة بـأن احلقيقـة اللغويـة داللتُ إشارته إىل الفرق بيـنهام مـن جهـة الد ، وهـي  ة

ٌ األصل ، واحلقيقة العرفية داللتُ  ُ ،  ها خاصة َّ  ((:سـتفاد مـن قولـه وهذا مـا ي ـوالل ُ ريف مـا فـظ الع

 ُ َّ خ ّ  ص ُ يف العرف ببعض مسم ، وهـذا يقتيضـ أن يكـون اللفـظ  )) ضع هلا يف األصـلياته التي و

ً بالنسبة للفظ الوضعي  .الذي هو املوضوع األول  العريف جمازا

ر ذلك بقول ّ ُ  ((:ه عند بيانه هلذا الفرق وقد قر سبة إىل الوضـعي بالنِّ ريف هو جمازٌ وهذا اللفظ الع

 ٌ ُ  الذي هو املوضوع األول، وحقيقة َّ فيام خ ُ  ص  . رف الشتهاره فيهبه يف الع

أما أن هذا العريف جماز بالنسبة إىل الوضعي، فلوجـود حـد املجـاز فيـه بالنسـبة إليـه، فإنـا قـد 

َّ عَ  بأنـه اللفـظ املسـتعمل يف غـري موضـوعه األول، وال شـك أن األلفـاظ  فنا املجاز فـيام بعـدر

ــذلك ــعية ك ــبة إىل الوض ــة بالنس ــو املُ  ؛العرفي ــع ه ــإن الغــائط يف الوض ــطْ ف َ ــن األرض، م ئن م

ِ فاستعامله يف عَ  َّ  )٢( رة اإلنسانذ اويـة هـي يف استعامل له يف غـري موضـوعه األول، وكـذلك الر

َّ : الوضع ُ اسم للد ٌ سـتقى ابة التـي ي هلـا يف غـري  عليهـا املـاء، فاسـتعامهلا يف وعـاء املـاء اسـتعامل

                                                   
، روضــة  ٢٩٦/  ١، املحصــول للــرازي  ٣٢٤/  ١املستصــفى للغــزايل : ، وانظــر  ٤٨٦/  ١ رشح خمترصــ الروضــة _ )١(

،  ١٧٣، املدخل البن بدران  ١٥٧/  ١، البحر املحيط للزركيش  ٤٦/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٥٥٠/  ١الناظر البن قدامة 

قواطـع األدلـة البــن  :، وهنـاك فــروق أخـرى ذكرهـا بعــض أئمـة األصـول انظــر  ٢٧٣مـذكرة يف أصـول الفقــه للشـنقيطي 

، ١٥٠/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٥٣٤/  ١، اإلهباج للسبكي  ١٨٥/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ٢٧٦/  ١السمعاين 

 . ١٢٣الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل القحيز 

مى به : العذرة  _ )٢( ُ  ).ع ذ ر ( مادة  ٥٥٤/  ١٢تاج العروس للزبيدي . أردأ ما خيرج من الطعام فري



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٥ 

 
 ِ رة بالنسـبة إىل ف ِ ذ َ َّ نَـموضوعها األول، وكذا الكالم يف الع ار، كـام يـذكره األصـوليون يف اء الـد

 .كتبهم

ر، والـذي  من أن العذرة يف وضع اللغة فناء الدار، ثم استعمل عرفاً : أعني َ يف الغائط املسـتقذ

 .  عكس ذلك ذكره أهل اللغة

)  فناء الـدار، سـميت بـذلك، ألن العـذرة كانـت تلقـى يف األفنيـة: والعذرة( : قال اجلوهري
ــدار )١( ــاء ال ــه فن ــم ســمي ب ــارج املســتقذر، ث ــع العــذرة للخ ــاطع يف أن أصــل وض ، وهــذا ق

 .اهـ))للمجاورة

 ً ه للفرق الثاين ، بتوضيح املقصود باملثال ، وتطبيقه عىل األصل ، وذلك عند بيانعنايته : ثالثا

ُ وهو عُ  َّ  ((:صوص احلقيقة العرفية ، وذلك بقوله موم احلقيقة اللغوية ، وخ ابة الـذي كلفظ الد

 َّ َّ  هو يف أصل الوضع لكل ما دب ، ثـم  بيب، وهو امليشـ، وربـام كـان ضـعيفاً الشتقاقه من الد

 ُ َّ خ لوجـود  ؛لطـائر، وإن كان باعتبـار األصـل يتنـاول ا رف االستعامل بذوات األربعيف عُ  ص

 َّ  . اهـ )) بيب منهالد

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .)ع ذ ر ( مادة  ٥٤٣/  ١٢، تاج العروس للزبيدي ) ع ذ ر ( مادة  ٤٥٣/  ١الصحاح للجوهري  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٦ 

 

  املطلب الثالث

 احلقيقة اللغوية والرشعية  الفرق بني

 

هـي اللفـظ الثابـت بوضـع الرشـع للمعـاين الرشـعية : احلقيقة الرشعية يف اصطالح العلـامء 

 . )١(واستعامله فيها 

بمباحـث اللغـات مـن علـم يعترب الفرق بني احلقيقة اللغوية والرشعية مـن الفـروق املتعلقـة 

 :تني مام الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بينهام من جهد أشار اإلوق،  )٢( األصول

 : وأشار إىل ذلك بقوله الواضعمن جهة : اجلهة األوىل 

 : األسامء عىل أربعة أرضب ((

 َّ ٌ وضعي ٌ : أي:  ة ُ ،  بالوضـعِ  ثابتة ُ باسـمٍ  الواضـع لفظـاً  وهـو ختصـيص طلـق ذلـك ، بحيـث إذا أ

َ اللفظ، فُ  َّ  هم ُ منه ذلك املسـم َّ ى، كـام إذا أ احليـوان اخلـاص  طلـق لفـظ األسـد، فهمنـا منـه حـد

ّ ...  املفرتس ٌ ورشعي ـ )) وهو ما ثبت بوضع الرشع للمعاين الرشعية أو استعامله فيها:  ة َّ د ، وأك

ً بقولـــه  َّ :  وباجلملـــة ((:ذلــك أيضـــا ُّ فاحلقـــائق تتعــد ً  د الواضـــعد بتعـــد  أو أو رشعـــاً  ، لغـــة

))اصطالحاً 
)٣( . 

 َ ّ رمحه اهللا اخـتالف الواضـع بالنسـبة للح ِ فبني َ ق ْ يق  ، وهـذا الفـرق كـام تقـدم يف الفـرق بـني تـني

 . )٤( احلقيقة اللغوية والعرفية

                                                   
ــة  ٤٢، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ٢٩٨/  ١، املحصــول للــرازي  ٤٨٦/ ١رشح خمترصــ الروضــة : انظــر  _ )١( ، هناي

 . ١٥٠/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٥١/  ٢السول لإلسنوي 

،  ١٥٠/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٨٥/  ١، بيان املخترص لألصـفهاين  ٢٧٦/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٢(

 . ١٢١،  الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل القحيز  ١٥٤/  ٢البحر املحيط للزركيش 

لسول لإلسنوي ، هناية ا ٣٧٧، اإلهباج للسبكي  ٤٦/  ١، اإلحكام لآلمدي فام بعد  ٤٨٦/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 . ١٠٨، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٨٤/  ١

 . ٣٢٩انظر ص  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٧ 

 
ْ ختلف فيها وملا كانت احلقيقة الرشعية قد اُ  َ هل من قبيل املش ِ تَ ك أو املُ رت ئ بالنسبة للحقيقـة واط

ح املصنف رمحه  ّ ُ اللغوية ، ورج صـوص واخلُ ، موم اهللا كوهنا من قبيل املشرتك ، مل جير فيها الع

 .كاحلقيقة العرفية مع اللغوية 

 :  من حيث التقديم عند التعارض: اجلهة الثانية 

م عىل غريهـا مـن احلقـائق عنـد التعـارضفاحل ّ  بقولـه  ذلـك، وأشـار إىل )١( قيقة الرشعية تقد

َ أثْ  ملا أنه اعلم ((:  رمحه اهللا َ ب ُ  أخذ ، ليلبالدّ  الرشعية قائقاحل ت  وال ، فيهـا رصـفالتَّ  كيفية بنيي

َّ  ، الرشعية األلفاظ هذه أن شك  الفقهاء عن أو ، الشارع عن صدرت إذا ، ونحوها الةكالص

ُ  أن فإما ، وتصانيفهم ختاطبهم يف ٍ  معلَ ي ٍ  أو بنص  أن أو ، اللغـوي املوضـوع هبـا املـراد أن قرينة

 ال أو ، صوصكالنُّ القرائن ألن ، القسمني هذين يف إشكال وال ، عيالرش املوضوع هبا املراد

 ُ ٌ  علمي ُّ  وهو ، اإلطالق حال فهو ، ذلك من يشء  تكون ال أهنا عىل فاألكثرون،  هنا زاعالنِّ حمل

ْ  وجيب ، جمملة َ َّ  معناها إىل هافُ رص ُّ  دون عيالرش  أحكـام يبـني أن الشـارع شـأن ألن ، غـويالل

 لكنـا ، اللغوي موضوعها إىل منه الصادرة األلفاظ هذه رصفنا فلو ، اللغة أحكام ال ، الرشع

َ  ما ترك أنه فيه اعتقدنا قد ْ ي َ  ال مـا بيـان إىل وعـدل ، نيهع ْ ي  فيـه خيلفـه ال تركـه مـا أن مـع ، نيـهع

 ُ ُ  يكفيه قد إليه عدل وما ه،غري ٌ  وذلك ، اللغة أهل وهم ، هغري ُ  أن يليـق ال تسـفيه ـ عتقـدي ّ  ةبعام

َّ  واضع عن فضال ، الناس  . )٢( ))  احلكيم عالرش

 

 

 

 

                                                   
،  ٣٢٨/  ١، رشح املحـيل عـىل مجـع اجلوامـع  ١٩٩/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٤٣/  ١العـدة أليب يعـىل : انظر  _ )١(

 . ٢٩٩/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٥٠/  ٢هناية السـول لإلسـنوي  :صول انظر وهناك فروق اخرى ذكرها بعض علامء األ _ )٢(

 . ١٢٣، الفروق يف داللة املنظوم للباحثة أمل القحيز  ١٥٤/ ٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٨ 

 

  املطلب الرابع

َالقة  الفرق بني القة والع ِ  الع

 

ِ عَ من : العالقة يف اللغة  َ ل َّ تَ : أي  وقاً لُ عُ ، به  ق َ ، وعَ  قعل ِ عَ : ، يقال  إذا نشب فيه: ه لق ّ ل ء ق اليش

 ّ   .ه ناطَ  إذا وعليه تعليقاً ، ومنه ، ء باليش

 َ ُّ ، اهلوى  :بالفتح  القةوالع ْ ، وتطلق عىل الالزم للقلب  واحلب َّ املع   .ق به اإلناء الق الذي يعل

 ِ ِ والع ِ ، والسوط ، القة السيف القة بالكرس ع ِ وع ْ القة السوط ما يف م َ ق ْ بضه من الس  . ري

َ و  . )١( القدر الذي يتمسك به: القة اخلصومة وهو ومنه عَ ، القة بالفتح مثلها الع

ال ِ القة من الفروق املتعلقة بمباحث اللّ ،  قةيعترب الفرق بني الع َ ،  غات من علم األصـولوالع

القة هاهنـا بكرسـ العـني ((:وقد اعتنى االمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  ِ ،  والع

 َّ ِ  ق اليشء بغريهوهي يف األصل ما تعل ، وكـذلك  وغريمهـا، والقـوس ، القة السـوط ، نحو ع

 ِ ِّ  قه بمحل احلقيقةالقة املجاز تعلّ ع هن بواسـطتها ؟ وتعليقها به هو ما ذكرنـاه مـن انتقـال الـذ

 .عن حمل املجاز إىل احلقيقة

القـة بفــتح العـني، فهــي عَ  َ ِ أمـا الع ِّ ،  القـة اخلصـومة ــ، وهـي تَ واحلــب ّ ق اخلصـم بخصــمه، عل

 . )٢( )) واملحب بمحبوبه

القة بالفتح تُ  َ ّ رمحه اهللا أن الع ِّ ستعمل يف األمور الفبني كاسـتعامهلا هنـا فـيام بـني احلقيقـة  هنيـةذ

 ِّ ِّ هن واملجاز حيث ينتقل الذ سـتعمل وأما بالكرس فإهنا تُ  ، املجاز إىل احلقيقة بواسطتها عن حمل

  . )٣( يف األمور اخلارجية
                                                   

، املصـباح املنـري )ع ل ق ( مـادة  ٢٦١ / ١٠، لسان العرب البن منظور )ع ل ق ( مادة  ٢٣٨خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ع ل ق ( مادة  ١٩٠/  ٢٦تاج العروس للزبيدي  ،)ع ل ق ( مادة  ٣٤٧للفيومي 

 . ٥٠٦/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(

لسـان العـرب البـن  ، ٦٥٣،  ٣٩٨الكليـات للكفـوي ،  ١٢٩، فقه اللغة للثعـالبي  ٦٦/  ١أدب الكاتب البن قتيبة  _ )٣(

 .)ع ل ق ( مادة  ٢٦١/  ١٠منظور 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٣٩ 

 

  املطلب اخلامس

 ستعاملالوضع واال الفرق بني

 

َ مأخوذ من : الوضع  َ و َّ  ضع ْ اليش َ وتوا، قه اختلَ  إذا عاً ء وض ُ  ضـع اتفقـوا  إذا عـىل اليشـء القـوم

ْ ، عليه  َ و ، ه يف األمر إذا وافقته فيه عىل يشءضعتُ وأو  .)١( أثبته فيه إذا اليشء يف املكان وضع

ْ  :ويف االصطالح  َ ُ خت ٍ  صيص ٍ  يشء طلـق  بيشء ُ َّ ، متى أ ُحـس ُ اليشـء األول فُ  أو أ  هـم منـه اليشـء

 . )٢(الثاين 

ٌ : يشء ، يقال استفعال من عمل ال: واالستعامل لغة  َ  استعمل فـالن ه إذا سـأله أن يعمـل غـري

 .)٣(طلب إليه العمل : ، واستعمله له

ُ :  اصطالحاً  واالستعامل ُ اللّ  نقل ً ، وغلبـة  فظ عن موضوعه األصيل إىل معنـاه املجـازي رشعـا

 .)٤(استعامله فيه 

،  )٥( لغـاتحـث الااملتعلقـة بمب األصـولية يعترب الفرق بني الوضع واالستعامل مـن الفـروق

 ٍ ً لوجود احلاجة إليه حيث يلتبس عىل كثري  مـن النـاس كـام قـال اإلمـام القـرايف وهو مهم جدا

مام الطويف رمحه اهللا ببيانه ملا رأى استشكاله يف كتـب األصـوليني ، وقد اعتنى اإل )٦( رمحه اهللا

ٍ و ّ اإل كونه جممالً غري مفصل ٌ مام رمحه اهللا بداية بحثه للمسـألة أن ا، فبني  سـتعامل اللفـظ ركـن

 ُ ّ يف تعريف احلقيقـة واملجـاز ، وأنـه ال ي ُ ى اللّ سـم ً  فـظ ً إال باالسـتعامل لـذلك  حقيقـة وال جمـازا

                                                   
 . )و ض ع  (مادة  ٣٩٩/  ٨لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٩٣٤، الكليات للكفوي  ١٢٩تقريب الوصول البن جزي : ، وانظر  ٣٤٧التعريفات للجرجاين  _ )٢(

 .)ع م ل ( مادة  ٤٧٥/  ١١، لسان العرب البن منظور )ع م ل ( مادة  ٢٤٠خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 .  ٦١٧،  ١٣٧الكليات للكفوي  _ )٤(

،  ١٠٧/  ١، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٢/  ٢، هناية السـول لإلسـنوي  ٢٠ رشح تنقيح الفصول للقرايف _ )٥(

 . ١٧٠/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ٣٤٧التعريفات للجرجاين 

 . ٢٠رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٠ 

 
فقـال  عقـالً  دون استعامل له مع إمكـان وجـود ذلـك، اللفظ ، ثم استبعد كون وجود اللفظ 

ٌ  ((: رمحه اهللا  ٌ يف تعريف احلقيقة واملجاز، ألن  ثبت أن استعامل اللفظ ركن منـه  االستعامل جزء

 ُ َّ  وركن ِ اليش ُ  ء َّ ج َّ زؤه الد فظ قبل استعامله يف لغـة الواضـع، مل اخل يف حقيقته، فإذا نظرنا إىل الل

 ً ُ  ، ألنه ليس مستعمالً يكن حقيقة يف غري ما وضع  ألنه ليس مستعمالً  ؛ضع له، وال جمازاً فيام و

ٌ  له، وهذا الكالم فيام بعـد وضـع اللفـظ وقبـل اسـتعامله، وهـذا عـىل أن الوضـع يمكـن  مبنـي

َّ  انفكاكه عن االستعامل، وهو ممكن ال شك فيه، غري أنه يف غاية البعد نا أما إمكانه، فألنا قد بي

 َّ ٍ  فظي عبارةٌ أن الوضع الل ِ عن إنشاء لفظ ً ، وختصيص ُ ه بمعنى طلـق ذلـك اللفـظ، ، بحيـث إذا أ

بــإزاء مدلولــه حقيقــة أو هــو إطــالق اللفــظ : واالســتعامل اللفظــي،  هــم منــه ذلــك املعنــىفُ 

))جمازاً 
)١( . 

ر هـذا الفــرق أيضـاً و ّ ـاإل قـد قــر ُّ اللفــظ يف أول الوضـع قبــل  ((:  فقـال بكي رمحــه اهللامــام الس

 ٍ ٍ ،  استعامله فيام وضـع لـه أو يف غـريه لـيس بحقيقـة ـ وال جمـاز ّ ّ ألن رشط حتق ٍ  ق كـل مـن  واحـد

 .)٣( )) يث انتفى االستعامل انتفيافح )٢( احلقيقة واملجاز االستعامل كام تقدم يف تعريفهام

 ُّ ِّ  واحلمل واالستعامل الوضع بني الفرق (( : أيضاً بكي وقال الس  يقال الوضع أن:  وذلك،  بني

 اللغـوي الوضـع هـو وهـذا زيـداً  الولـد كتسمية املعنى عىل دليالً  اللفظ جعل عىل باالشرتاك

 وضــع هــو وهــذا،  غــريه مــن أشــهر فيــه يصــري حتــى املعنــى يف اللفــظ اســتعامل غلبــة وعــىل

ّ  نيوالعرف،  الرشعية الثالثة املنقوالت ّ ،  اخلاص  وإرادة،  اللفـظ إطـالق واالسـتعامل والعـام

 ّ ُ  غري أو،  احلقيقة وهو باحلكم همسام ّ م ٍ  هسام َ ،  املجـاز وهـو،  لعالقـة ـواحل ْ ُ م  السـامع اعتقـاد:  ل

 أراد تعـاىل اهللا أن الشـافعي تقـادكاع فـاملراد مـراده عـىل اشـتمل ما أو،  لفظه من املتكلم مراد

ُّ  بالقرء ْ  أراد تعاىل أنه حنيفة أيب واعتقاد،  هرالط  املشرتك حيمل من محل:  نحو املشتمل ضاحلي

َّ  إذا معانيه عىل  . احتياطاً  املتكلم مراد عىل الشتامله القرائن عن دجتر

                                                   
 . ٥٢٢/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(

 . ٤٨٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 .  ٥٣٨/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤١ 

 
ٌ راجــ أمــر فالوضــع ذلــك عرفــت إذا  املشــرتك عوضــ يف الكــالم ســلف وقــد،  الواضــع إىل ع

 . اهـ )١( )) املتكلم صفات من واالستعامل

دون ، ففهمنا من ذلك أن الوضع يمكن انفكاكه عن االستعامل بحيث يمكن وجود الوضع 

ٍ له  ً  ألن الوضع عبارةٌ ؛ وجود استعامل بحيـث إذا أطلـق  عن إنشاء لفـظ ، وختصيصـه بمعنـى

ُهم منه ذلك املعنى ، وهذا ممكن عقالً   .ذلك اللفظ ف

 ّ واالسـتعامل متغـايران ، الوضـع  ((الطويف رمحه اهللا خالصـة الفـرق بيـنهام بقولـه  اإلمام وبني

 ِّ ،  )٢( ))واحلقيقة غري أن االستعامل يسـتلزم الوضـع ، والوضـع ال يسـتلزم االسـتعامل ،  باحلد

َّ : وبيان ذلك  ً أنه من املمكن وجود اللفـظ الـد ٍّ  ال عـىل معنـى ٍ  خـاص لـذلك  بـه دون اسـتعامل

ل للمعنى الدال عليه ا َ  .للفظ ، ولكن يلزم االستعامل وجود لفظ مستعم

من اجلائز أن بعض واضعي  ((: مام الطويف رمحه اهللا بقوله ذلك بام ذكره اإللن نمثل أويمكن 

َّ : اللغة يقول عليه إذا أطلقـت،  قد أنشأت لفظة األسد، وخصصتها هبذا السبع اخلاص، لتدل

فليطلق املتكلم منكم هذه اللفظة بإزاء هذا السـبع، ولـيفهم السـامع  الناس، فإذا ختاطبتم أهيا

َّ  جمرداً  ذلك من إطالقها، فيكون هذا من الواضع وضعاً  هم كيفيـة فَ عن االسـتعامل، لكنـه عـر

 . )٣( ))االستعامل 

حوقد  ّ التـي  مام القرايف رمحه اهللا الفرق بينهام من جهة أسبقية الوضع عـىل االسـتعاملاإل وض

ٌ  إليهـا االمـام الطـويف رمحـه اهللاأشار  ّ أن الوضـع سـابق ٌ ،  فبـني واالسـتعامل ،  واحلمـل الحـق

 ٌ ٌ  ((: بينهام وقال  متوسط ٌ  هذا فرق ، وتوضـيح كالمـه رمحـه اهللا أن الوضـع لـه  )٤( ))بيـنهام  جيل

 :أنواع 

                                                   
 . ٢٨٩/  ١التحبري للمرداوي ،  ٤٤٥/  ١اإلهباج للسبكي  _ )١(

 . ٥٢٢/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٢(

 . املصدر السابق _ )٣(

 .  ٢٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٢ 

 
الوضع اللغوي وهـو االشـرتاك عـىل جعـل اللفـظ دلـيالً عـىل املعنـى كتسـمية : النوع األول 

ً ا  .لولد زيدا

االشرتاك عىل غلبة استعامل اللفظ يف املعنى حتـى يصـري أشـهر فيـه مـن غـريه ، : النوع الثاين 

ٍ ، بمعنى أن يكون هو املتبـادر إىل الـذهن  مـل عـىل غـريه إال بقرينـة ُ ، وهـذا هـو وضـع  وال حي

 :وهو أقسام ثالثة : املنقوالت 

 .نحو الصالة : املنقول الرشعي : القسم األول 

 .نحو الدابة : املنقول العريف العام : لقسم الثاين ا

 .والعرض عند املتكلمني ،  )١( املنقول العريف اخلاص نحو اجلوهر: القسم الثالث 

ّ ، وأما االستعامل فهو إطالق اللفظ  رأيـت : وهـو احلقيقـة كمـن قـال ، ه بـاحلكم وإرادة مسام

 ً ّ ، أسدا َّ ، أو أطلق اللفظ ه الذي هو احليوان املفرتس ، وأراد مسام رد مسام ُ ٍ ومل ي ، بينهام  ه لعالقة

ُّ ،  رأيت أسداً : وهو املجاز كمن قال   .جاع وأراد الرجل الش

 .  )٢( أو ما اشتمل عىل مراده، اعتقاد السامع مراد املتكلم من لفظه : وأما احلمل فهو 

 

 

 

 

 

 

                                                   
ية بالـذات بأنــه هنـا ، أو هنـاك ، ويقابلــه هـو املتحيــز بالـذات ، واملتحيـز بالــذات هـو القابـل لإلشــارة احلسـ: اجلـوهر  _ )١(

ض َ ، القـاموس املبـني للـدكتور  ٨٦، احلـدود البـن فـورك  ١٠٢٣/  ١كشاف اصـطالحات الفنـون للتهـانوي : انظر  . العر

 . ١٢٥حممود عثامن 

 . ٢٠ رشح تنقيح الفصول للقرايف _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٣ 

 

  املطلب السادس

 ستعاملجماز االستدالل وجماز اال الفرق بني

 

َّ : ستدالل لغة اإل ستدل به ، واملرشد ، ليل إستفعال من الد ُ  .  )١(وهو ما ي

 ً ُ  ((: واصطالحا ٍ  طلب ٍ ،  أو إمجاعٍ ،  احلكم بالدليل من نص  . )٢( )) أو قياس

املتعلقـة بمبحـث  األصـولية وجماز االستعامل مـن الفـروق، يعترب الفرق بني جماز االستدالل 

سـمعت بعـض فضـالء  ((:إىل الفرق بينهام بقولـه  رمحه اهللا ، وقد أشار اإلمام الطويف اللغات

 ُ ّ أصحابنا ي  .دون الثاين؛ قل لألول وجماز االستعامل، فاشرتط النَّ، ق بني جماز االستدالل فر

ـ أنا إذا سمعنا كالمـاً : وتقرير الفرق َ َّ قـد جت ـو ُ ه، ككـالم الشـارع ونحـوه، وأردنـا أن ز فيـه قائل

َ ، مل جيز لنستدل به عىل حكمٍ  القة نا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفالين من املجاز بالع

 َّ امع ما أراد من املجاز، ثم نستدل به، بخالف مـا إذا الفالنية دون غريه، بل جيب أن نعلم بالس

 . اهـ )٣( )) لنا نستعمل فيه املجاز، فإن لنا أن نتجوز كيف شئنا أردنا نحن أن ننشئ كالماً 

وجمــاز ، بـني جمــاز االسـتدالل الطـويف رمحــه اهللا ذكـر تفريــق بعـض العلــامء  فنجـد أن اإلمــام

َّ ، قل االستعامل ، ووجه التفريق بينهام هو من جهة النَّ  .امع والس

قال  ُ بل ذلـك ؛ جماز االستدالل ال نقطع فيه بأحد وجوه املجاز املوجودة فيه : وتوضيحه أن ي

 ٌ ً مـن وجـوه ألنَّ  ا أراد بكالمهوماذ، قل من صاحب الكالم عىل النَّ متوقف نا لو اخرتنـا وجهـا

                                                   
ــن)د ل ل ( مــادة  ١١٩خمتــار الصــحاح للــرازي  _ )١( ــات )د ل ل ( مــادة  ٢٤٨/  ١١منظــور  ، لســان العــرب الب ، الكلي

 . ١٣٧٣/  ١، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي  ١١٤للكفوي 

،  ٧٢١/  ٢، الربهان للجـويني  ٤١ للباجي احلدود: ، وانظر تعريف االستدالل يف  ١٣٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، تيسـري التحريـر  ٣٨٧قريـب الوصـول البـن جـزي ، ت ٤٥٠، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ١٤٥/  ٤اإلحكـام لآلمـدي 

 . ١١٤، الكليات للكفوي  ٣٦١/  ٢، فواتح الرمحوت لألنصاري  ١٧٢/  ٤ألمري بادشاه 

 . ٥٢٩/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٤ 

 
ً يف كالمه  ٌ ، املجاز لكان ذلك حتكام ٍ  وهو حتكم ُّ  بال دليل ، بخـالف جمـاز االسـتعامل  فال يصـح

 .وهو كالم املستعمل نفسه فله أن يقصد ما شاء من وجوه املجاز يف كالمه 

ّ أن هـذا الفـرق ونس، ولكن اإلمام الطويف رمحه اهللا ذكر هذا الفرق بينهام  به إىل غريه ، ثم بـني

ثـم ،  وال شك أين ظننت صحة هذا الفرق، وقوة مأخذه يف بادئ الرأي ((: ال ظهور له فقال 

ً  )١( فإذا هـو ال ظهـور لـه مـع اشـرتاطنا للمجـاز ظهـور العالقـة؛ إين نظرت فيه  ا كنّـ ، سـواء

ألنـا إذا اشـرتطنا أن تكـون  مستدلني به من كالم غرينا، أو مستعملني له مـن كالمنـا، وذلـك

ِّ  ، لزم أن تكون العالقة ظاهرةً العالقة يف املجاز ظاهرةً  ٍ  يف كل ، بـادر ، وإذا كانت ظـاهرةً  جماز

 ِّ ، حتـى لـو رأينـا  وال حمـال، هن إليها يف جماز االستدالل واالستعامل، فلم يلزم منـه خطـأ الذ

ّ  متجوزاً  ٍ بعالقة خفي ْ : نسان، وقال، مثل إن أطلق لفظ األسد عىل اإلة ـأردت أنه أب َ ، أو  )٢( رخ

 َ ُ أردت أنّ : احلامر، وقال لفظ ُ  ه طويل ِّ  اآلذان، أو مرقوم ُ الذ الصوت، يشبه صـوته  راع، أو منكر

، ولو خفي عنـا مـراد هـذا املـتكلم، حتـى ، ال حقيقة وال جمازاً هناق احلامر، مل يعد ذلك كالماً 

ا مـا أراده، كانـت عهـدة اخلطـأ عليـه ال علينـا، محلنا نحن كالمه عىل املجاز املشهور، فأخطأن

 َّ ٍ حيث غر َ نا بإطالق لفظ  . اهـ )٣( )) خالف الظاهر املتعارف منه ، أراد

ّ الفرق بينهام بام ييل ويمكن أ  :ن نلخص كالمه رمحه اهللا يف رد

ً فيأن املجاز يشرتط  ً لكالمنـا  ه ظهور العالقة ، وهذا يف كل جماز سـواء نـه أم أ، كـان اسـتعامال

ً فاألصـل أن نحمـل كـل جمـاز عـىل تلـك  ً لكالم غرينا ، ومادام هذا الرشط موجودا استدالال

مل عىل أظهر عالقات وجـوه املجـاز يف اللفـظ ،  ُ العالقة الظاهرة ، ألن املجاز يف أصله أن حي

ّـل  لذلك فمنو ً من وجوه املجـاز يف اللفـظ كانـت عهـدة اخلطـأ عليـه ، ومث ً خفيا اختار وجها

                                                   
رشح العضــد عــىل ابــن احلاجــب :  يكفـي يف اســتعامل اللفــظ يف كــل صــورة ظهــور نــوع مــن العالقــة املعتــربة ، انظــر _ )١(

 . ١١٥، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٠٣/  ١، رشح مسلم الثبوت  ١٧٩/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار ١/١٤٢

/  ١٠، تـاج العـروس للزبيـدي )ب خ ر ( مـادة  ٤٧/  ٤لسـان العـرب البـن منظـور . النـتن يف الفـم وغـريه : البخر  _ )٢(

 .)ب خ ر ( مادة  ١٣٣

 . ٥٣١ – ٥٣٠/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٥ 

 
رمحه اهللا باألسد ، فهذه اللفظة فيها وجـوه مـن املجـاز ، وذلـك أن األسـد فيـه صـفة املصنف 

 َّ َ ، جاعة الش َ والب وهـو ، وغريها فأظهر هذه األنـواع هـو صـفة الشـجاعة ، وطول الشعر ، ر خ

 ً ، فـإذا عـدل عـن ذلـك ، واختـار صـفة خفيـة كطـول األصل عند إطالق لفظة األسـد جمـازا

ً ل نا يف تفسري كالمه ، فلو أخطأنا كانت عهدة اخلطـأ عليـه ؛ الختيـاره الشعر فإنه يكون مغررا

 .هذا الوجه اخلفي ، وعدوله عن الظاهر املتعارف عليه 

 ُّ ً وهو تعد ٌ إد وتساوي وجـوه املجـاز بحيـث ثم أورد رمحه اهللا إشكاال ُّ  هنـا متسـاوية هـور يف الظ

قنـا بـني جمـا؛ فعىل أي الوجوه نحمل كالم املتكلم  ّ وجمـاز االسـتعامل ، ز االسـتدالل وهلذا فر

ِ : بقي ههنا أن يقال ((: فقال رمحه اهللا  ِّ  -القةإن الع ِّ التي هي الص احلقيقـة  فة املشرتكة بـني حمـل

ً ،  قد تكون متعددةً  -واملجاز ِ ومتساوية ّ امل ، كام يقـال للفـارس ِ لـب ُ  العظـيمِ  س َّـاجل ِ ث : يف احلـرب ة

 َ َ ج ٌ ب ُ ل ُ : وام، وللشاب املليح الق ْ ر ٌ م ـ، فح ُ ِّ إنـه حيتمـل أن يكـون الفـارس ش ِ ب لعـدم تـأثري  ه باجلبـل

 ِ ْ السالح فيه، كام ال يؤثر يف اجلبل، أو لعظم ج َ ر ـمه، أو لثبوته واسـتقراره فهـو ال ي ِ ُّ ف َ ر ِ ، كاجل  بـل

َّ يف ثَ  ُ باته، والش ّ اب حيتمل أن قوامه ش ُّ ب ِ ه بالر ، واهتـزازه ، يـه ثنِّواعتداله، أو حلسن تَ ، ه مح لطول

ٌ وهذه االحتام واالستعامل، فإن مـن ، يظهر الفرق بتقديرها بني جماز االستدالل  الت متساوية

َ : قال ٌ زيد يف احلرب ج ُّ بل ٍ  ، احتمل أن عالقة املجاز كـل مـن املعـاين الثالثـة املـذكورة،  واحـدة

فإذا محلنا كالمه عىل تقدير إرادة أحدها، كنا قـد حكمنـا عليـه بـام ال علـم لنـا بـه، وهـو غـري 

ٌ جائز، ألن  . اهـ )١( )) عىل ذلك القائل ه كذب

ُطلق لفظ اجلبلب:  اإلمام الطويف رمحه اهللا لقوهلم لمثّ ف عىل الفارس العظيم اجلثة ، فهنا  فإنه ي

برضـبه أو أنـه ال يتـأثر ، عدة صفات متساوية بينهام من ذلك أنه يشـبه اجلبـل يف عظـم جرمـه 

ــتقراربا ــه واس ــل أو لثبات ــؤثر يف اجلب ــام ال ي ُّ لســالح ك ــر ــذه  ه فهــو ال يف ــه ، وه كاجلبــل يف ثبات

وبالتـايل ، االحتامالت متساوية ، فمن أطلق هذا اللفظ مثال فإننـا ال نـدري أي املعـاين قصـد 

وهـو  ألن هذا التحديد ال علم لنا به من املـتكلم ،منا بحمل كالمه عىل معنى واحد منها حتكّ 

                                                   
 . ٥٣١ – ٥٣٠/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٦ 

 
واالسـتدالل ، ، بـني جمـاز االسـتعامل غري جائز ، فمن هنا يظهر الفـرق بتقـدير االحـتامالت 

 َ ْ وصيانة الرشع أ َ و ، والسـامع  من التحكم فيه عنـد تسـاوي االحـتامالت فاحتجنـا إىل النقـل ىل

 .فيه

بـل هنـاك ، وتساوي العالقات ال يكون ، فكان جواب اإلمام رمحه اهللا أن تعدد االحتامالت 

كر ، منها الظاهر  ُ أنـا : واجلـواب  ((: كال فقـال رمحـه اهللا ويزول اإلش، واألظهر فال يلزم ما ذ

وتسـاوهيا كـام ذكـرتم، بقـى ذلـك املجـاز بالنسـبة إليهـا مـن بـاب ، إن فرضنا تعـدد العالقـة 

املجمل، يتوقف عىل البيان اخلارجي، وحيث ال تتعدد العالقة وتتساوى، يتعني الظاهر منهـا 

 . )١( )) واألظهر، فال يلزم ما ذكرتم، ويزول اإلشكال

 :حظ من كالم املصنف رمحه اهللا ما ييل ويال

ً أ عنايته رمحه اهللا بدقيق املسائل املشكلة ، وحسن إيرادها ، حيث إننـي مل أجـد مـن ذكـر : وال

 . غريه هذا الفرق هبذه الطريقة

 ً ها ذكرها املصنف رمحه اهللا ومل خيرت يعترب هذا الفرق من الفروق التي: ثانيا ّ  .ها ورد

 ً ه اهللا بذكر األمثلة الكثرية التي توضح الفرق عىل مـذهب املخـالف ممـا يـدل عنايته رمح: ثالثا

َّ اجلواب عنها   .عىل إنصافه ، وحسن بيانه حلجج املخالف ، ومن ثم

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٥٣١ – ٥٣٠/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٧ 

 

  ملطلب السابعا

َّ  الفرق بني  كيبياملجاز اإلفرادي والرت

 

َ من فَ مأخوذ  :اإلفراد لغة  َ ر د ،  د ُ ٌ هف، يفر ْ ، وأصل الفَ  و منفرد ِ ر ِ  د ْ الو ْ ، والفَ  دةح ُ ر الوتر ، : هو  د

ٌ : يقال و ٌ  ظبية  . )١( إذا انقطعت عن القطيع فارد

 َّ َ من  مأخوذٌ : كيب يف اللغة والرت َ كّ ر ّ  ب َ  إذا ءاليش َ  وضع ٍ بعض َ : ، ومنه قوهلم  ه عىل بعض ِ ر َ ك  ب

ُ ، يركب ، ابة الدّ   . )٢( عال عليهاإذا  كوباً ر

ُّ و ٍ  هو ضم ُ  غري جنسه أو، إىل غريه من جنسه  يشء ـ ، ومنه تركيب َ ِّ الف ِ ، والنَّ يف اخلـاتم ص  صـل

ُ  ألن الراكب ينضم إليها ؛ ، ومنه ركوب الدابة يف السهم  . )٣( البسها، وي

َّ ، يعترب الفرق بني املجاز اإلفرادي  ،  املتعلقـة بمبحـث اللغـات كيبي مـن الفـروقواملجاز الرت

 : وع له إىل قسمني ، واملجاز ينقسم باعتبار املوض )٤( وأصول الفقه

 .رد فْ املجاز املُ : القسم األول 

َّ املجاز املُ : والقسم الثاين   .ب رك

ً : فرد فهو فأما املجاز املُ  ً ملعنى ٍ  أن يكون اللفظ موضوعا ٍ  مفرد ل عن ذلك املفرد إىل مفرد ّ ُحو  في

ستعمل فيه  ُ  . )٥(آخر وي

 ّ  . )٦( ))ردات األلفاظ الواقع يف مف ((: بقوله  رمحه اهللا الطويف اإلمام فهوعر

                                                   
 .)ف ر د ( مادة  ٤٨٢/  ٨، تاج العروس للزبيدي )ف ر د ( مادة  ٨١٦معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )١(

 .)ر ك ب ( مادة  ٤٢٨/  ١لسان العرب البن منظور  _ )٢(

 .)ر ك ب (  ٥٢١/  ٢، تاج العروس للزبيدي )ر ك ب (  ٤٣٢/  ١نظور لسان العرب البن م _ )٣(

،  ١٥٢/  ٢، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٣٨/  ١، رشح العضد عىل ابـن احلاجـب  ٤٢رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(

 .  ٦٧، املجاز للدمخييس  ١٤٩/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٨٢/  ١التحبري للمرداوي 

 . ٤٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٥(

 . ٥٣٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٨ 

 
ً ومرسـالً ، فهـو لغـوي ألن أهـل اللغـة هـم الـذين  ً ، ومفـردا ً لغويـا ويسمى هذا املجاز جمـازا

ً له  . اعتربوا نقله ملناسبة بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي ووضعوا االسم ثانيا

 .وهو مفرد ملقابلته الرتكيب 

 ٌ ُ  وهو مرسل  .)١(ربة يف االستعارة رسل عن دعوى االحتاد املعتألنه أ

ٌ : مثاله  ً  لفظ األسد فإنه موضوع ٍ  ملعنى وهو األسد احليـوان املعـروف ، فاسـتعاملنا لـه يف  مفرد

 ُّ َ ، جاع الرجل الش ً مثـل إطالقنـا احلـامر عـىل الب ً ، وأيضـا ً مفـردا ، ليـد وهو مفـرد يسـمى جمـازا

 َ ْ والب ُّ ح ٌ ر عىل العامل فكل رمحهم اهللا باملفرد هنا مـا لـيس فيـه  ، ومراد األصوليون مفردةٌ  ها ألفاظ

 .  إسناد خربي 

َّ وأما املجاز املُ   ُ فهو : ب رك َّ أن يكون اللفظ يف اللغة وضع لري ِ ك ً  ب مع لفظ ـ معنى َّ ب آخـر فريك

 َّ ً يف الرت  .)٢(كيب مع لفظ غري ذلك املعنى فيكون جمازا

 ّ َّ الواقع يف األلفاظ املُ  ((: الطويف بقوله  اإلمام فهوعر  . )٣( ))بة رك

ّل لذلك  ُ ب: ومث َّ لفظ السؤال ، و ِ ضع لريك ً ، : من يصلح لإلجابة نحو  ب مع لفظ سـألت زيـدا

، فإذا أسند السـؤال إىل  )٥( ﴾v   u  t        ﴿،  )٤( ﴾V   U  T       ﴿تعاىل  وكقوله

         : ، كقولـه سـبحانه وتعـاىلإسـنادياً  كان جمـازاً  ، أو لفظ ال يصلح لإلجابة إىل غري ذوي العلم

﴿  k  j﴾ )ألن السؤال مل يوضع ليسند إىل القريـة، التـي هـي األبنيـة واجلـدران  ، )٦

 . واسأل أهل القرية: ، فلذلك قدر فيه األهل، فقيل معناه اجلامدة، بل إىل العقالء

                                                   
  ١٥٢/  ٢البحـر املحـيط للزركيشـ  ، ١٣٨/  ١، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ٤٢رشح تنقيح الفصول للقـرايف  _ )١(

 .  ٣٣، املجاز للدكتور عبدالفتاح الدمخييس  ١٤٩/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار 

،  ١٤٩/  ١رشح الكوكـب املنــري البـن النجــار ،  ٣٨٢/  ١، التحبـري للمــرداوي  ٤٥تنقـيح الفصـول للقــرايف  رشح _ )٢(

 .  ٣٣املجاز للدكتور عبدالفتاح الدمخييس 

 . ٥٣٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٥٩ آية الفرقانسورة  _ )٤(

 . ٤٣ آية النحلسورة  _ )٥(

 . ٨٢ آية يوسفسورة  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٤٩ 

 
 ً غرق يف العلـم ، وإنـام األصـل أن الغـرق يكـون يف املـاء ، وكـذلك : قولنا : ومن ذلك أيضا

 . )١( تها ماء وإنام الذي يعلف التبن والشعريعلف: قولنا 

 ً  :قول الشاعرومنه أيضا

  َ َ أش َّ  اب ُّ كَ       برينى الكَ غري وأفْ الص ِ دَ الغَ  ر َّ  اة َ  ومر ّ الع ّ    )٢( يش

فلفظ اإلشابة حقيقة يف مدلوله، وهو تبييض الشعر لـنقص احلـار الغريـزي، لضـعف الكـرب، 

حقيقة يف مدلولـه أيضـا، لكـن إسـناد اإلشـابة  -ارالذي هو مرور الليل والنه -ولفظ الزمان

إىل الزمان جماز، إذ املشيب للناس يف احلقيقة هو اهللا سبحانه وتعاىل، فهـذا جمـاز يف الرتكيـب، 

  . يف إسناد األلفاظ بعضها إىل بعض، ال يف نفس مدلوالت األلفاظ: أي

 :وهكذا قول الشاعر

 .... )٣( متوت مع املرء حاجاته

واحلاجة حقيقة يف مدلوهلا، وإنام املجاز يف إسناد املوت إىل احلاجـة، وإنـام وضـع  فلفظ املوت

 . )٤( املوت ليسند إىل األجسام احلية

يف اللغة ليسند إىل لفـظ آخـر فأسـند إىل غـري ذلـك  كل لفظ كان موضوعاً  عىل هذا يتبني أنو

 . ، فإسناده جماز تركيبي اللفظ

ً بني اإلف ٍ وقد يأيت املجاز جامعا ً يف حالة ٍ  راد والرتكيب معا ـ واحدة ُّ وا ، ومعظم األصـوليني نص

، ومـنهم مـن مل يـنص عليـه ، )٥(عىل أن هذا النوع قسيم للنوعني األولـني ، كاإلمـام الـرازي 

 . )٦(واستغنى عنه بذكر النوعني األولني كالزركيش والقرايف وغريمها 

                                                   
 . ٥٣٤/  ١خمترص الروضة رشح  _ )١(

 . ٥٦/  ٢ديوان احلامسة أليب متام . البيت للصلتان قثم بن خبية بن عبد القيس   _ )٢(

 .  املصدر السابق   _ )٣(

 . ٥٣٤/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 .  ٣٢١/  ١املحصول للرازي  _ )٥(

 .  ٢١٤/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٤٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٠ 

 
َّ  ((: ال القرايف رمحه اهللا إىل هذه املسألة فق اإلمام وأشار وهـو مـن ، ين قوهلم أحياين أراد بـه رس

 ِّ َّ ، ها جماز التشبيه ، ألن احلياة توجب ظهور آثارها يف حمل َ ة ، فـأطلق عـىل وهبجته وكذلك املرس

 َّ  . )١( ))ة لفظ احلياة للمشاهبة املرس

رستنـي : أحيـاين اكتحـايل بطلعتـك، حقيقتـه: قـوهلم ((: الطـويف بقولـه  اإلمام ويوضح ذلك

ُّ  تكرؤي ُ إفرادياً  ور جمازاً ، لكنه أطلق لفظ اإلحياء عىل الرس ّ  ، ألن احلياة رشط ِ صـح ـ ة ُّ ور، الرس

 . )) وهو من آثارها

 َ ،  عل العـني مشـتملة عـىل الكحـلولفظ االكتحال عىل الرؤية جماز إفرادي، ألن االكتحال ج

أحدمها عىل اآلخـر  فلام تشاهبا أطلق لفظ كام أن الرؤية جعل العني مشتملة عىل صورة املرئي

 ً  . جمازا

 َّ ً يف الرت ولفظ اإلحياء ، كيب ألن اإلحياء ال يصدر عنه فجعل االكتحال فاعالً باإلحياء جمازا

وضع ليسند إىل اإلكتحال بل إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل  ُ واإلماتـة احلقيقيـني ، ألن اإلحيـاء ؛ مل ي

 ّ ً  من خواص االكتحـال حقيقـة يف مـدلوهلام، وهـو لفظ اإلحيـاء وقدرته سبحانه وتعاىل ، فإذا

أعنـــي لفـــظ اإلحيـــاء  -ســـلك الـــروح يف اجلســـد ووضـــع الكحـــل يف العـــني، واســـتعامله

ــ -واالكتحــال ُّ ٌ  والرؤيــة جمــازٌ ، ور يف الرس  إفــرادي، وإســناد اإلحيــاء إىل االكتحــال جمــاز

 .)٢(تركيبي

ان من مات يوضع يف عينـه أحياه الكحل حقيقة ، وإال لك: فلم يقل  ((: قال القرايف رمحه اهللا 

 َّ ُ الكحل فيعيش ، فإذا قلت أحياه اهللا كان حقيقـة يف الرت ـكيـب ؛ ألن اللفـظ ر ِّ ب مـع اللفـظ ك

 َّ  .)٣( ))كيب معه الذي للرت

                                                   
 . ٤٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

، البحـر املحـيط  ١٦٢/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٤٩٧/  ١، اإلهبـاج للسـبكي  ٤٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 .  ١٨٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢١٦/  ٢للزركيش 

 .  ٤٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥١ 

 
ً وهبذا يتبني لنا أ ً ، ن املجاز إما أن يقع مفردا ً بينهام ، إ، أو مركبا ن اإلمـام الطـويف ال أأو جامعا

وهذا إشـارة ، كالمه عىل املسألة أن األظهر هو وجود املجاز الرتكيبي  رمحه اهللا أشار يف خامتة

َّ  )١( منه إىل وقوع اخلالف فيه حقيق أن اخلالف ليس يف والتَّ  ((: عىل ذلك اخلالف بقوله  ، ورد

: ، أيأو لغويـاً ،  جوازه، وال يف وقوعه، بدليل األمثلة املذكورة، وإنام اخلالف يف كونه عقليـاً 

ٌ يف أن املن ٌ ،  قول يف هذا املجاز، هل هو حكم عقيل ٌ  أو لفظ ٌ  لغوي  . اهـ )٢( ))؟  وضعي

ً إىل منكــري جمـاز الرتكيــب قـوهلم  إن املجــاز يف  ((: وهـو مـا ذكــره الزركيشـ رمحــه اهللا مشـريا

 َّ فيه نظـر ألنـك إذا رددت املفـردات إىل مـا هـي جمـاز : كيب مثل أحياين اكتحايل بطلعتك الرت

َّ عنه مل يبق يف ال ُّ رت عىل أن املجاز يف املفردات ، وطريق ردها إىل مـا هـي  كيب جماز ، وذلك يدل

َّ  جماز عنه أن أحياين جمازٌ  عـن وجهـك ،  عن رؤيتي ، وطلعتك جمازٌ  ين ، واكتحايل جمازٌ عن رس

ُ الزمـان ، ألنـك وإن : وإنام يكون املجاز يف الرتكيب يف مثل قول القائل  أحيى األرض شباب

 َ دات إىل ما هي عنه بقي املجاز يف اإلسناد ألن إحيائها يف احلقيقة إنـام هـو مـن اهللا دت املفررد

 . اهـ )٣( ))تعاىل 

ه ّ ٌ  ثم رد ً أو لغوي ؟ ،  بأن اخلالف ينبغي أن يكون يف كون املجاز الرتكيبي هل هو عقيل موافقا

ِّ لإلمام   .اخلالف  الطويف رمحه اهللا يف حتقيق حمل

اإلمـام  ونقـل ذلـك عنـه رمحـه اهللا ،  الرتكيب اإلمـام ابـن احلاجـبوممن نفى وجود املجاز يف

، وذهب ابن احلاجب إىل إنكـار املجـاز يف الرتكيـب  ((: ووصفه بأنه قول شاذ فقال،  السبكي

 .اهـ  )٤( ))وهو شاذ 

                                                   
فـذهب اجلمهـور إىل وقوعـه ، وذهـب السسـكاكي : امء اللغة واألصول يف وقوع جماز الرتكيب عـىل قـولني اختلف عل _ )١(

، املحصـول للـرازي  ٢٩٣للجرجـاين دالئـل اإلعجـاز : انظـر . من أئمة اللغة وابن احلاجب من األصوليني إىل عدم وقوعه 

 .  ١٥٤/  ١اجب ، رشح العضد عىل ابن احل ٣٤١/  ٢، هناية الوصول للهندي  ١٣٩/ ١

 . ٥٣٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٢١٦/  ٢البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

 . ٤٩٩/  ١اإلهباج للسبكي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٢ 

 
 ّ ـ: ابن احلاجب عن جماز الرتكيب بأنه حقيقة فقال  اإلمام فعرب ُ ِّ إسـناد الرسـور الـذي ع  عنـه رب

ِّ ياء إىل الرؤية الذي عُ باإلح  عنه باإلكتحال لـيس بمجـاز ألنـه يصـح إسـناده إلـيهام بحكـم رب

 . )١(العادة وإسناد الفعل إىل ما هو له عادة حقيقة 

املجـاز اإلفـرادي ، : وبعد هذا يتبني لنا أن اإلمام الطويف أثبت وجود املجاز بأنواعـه الثالثـة 

مـن وجـود  )٢( ام ، وأثبت مـا أثبتـه مجهـور األصـولينيواملجاز الرتكيبي ، واملجاز اجلامع بينه

 . ورسد يف ذلك أمثلة دالة عليه ، املجاز الرتكيبي 

 :ذكر بام ييل  ما ويمكن تلخيص

 ً ــة اإل أن: أوال ــه الثالث ــت بأنواع ــاز ثاب ــاملج ــي ، رادي ف ــني اإلفــرادي ، والرتكيب ــامع ب واجل

 .والرتكيبي 

 ً َّ ، دي رافأن الفرق بني املجاز اإل: ثانيا كيبي هو املحل الـذي وقـع املجـاز فيـه ، فاملجـاز والرت

 .اإلفرادي واقع يف األلفاظ املفردة ، واملجاز الرتكيبي واقع يف األلفاظ املركبة 

 ً ٌ : ثالثا ٌ ، ثان  قد يضاف فرق ُ عىل  وهو أن املجاز اإلفرادي متفق بـت املجـاز ثوقوعه عند مـن ي

وإىل هذا أشار اإلمـام ،  تقدميف وقوعه كام  شاذٌ  خالف ففيهبخالف املجاز الرتكيبي ؛  عموماً 

 األظهـر عـىل واملركـب املفـرد يف -أي املجـاز  - أيضاً  ثبوته واحلق ((: الطويف رمحه اهللا بقوله 

 إمكانـاً  املجـاز أصـل عـىل وافـق من فبعض ، أقسامه يف أو املجاز أصل يف إما النزاع ألن فيه،

 . )٣( )) مركباهتا دون األلفاظ مفردات يف إال جماز ال:  فقال أقسامه يف نازع ووقوعاً 

 

 

 

                                                   
 .  ١٥٤/  ١رشح العضد عىل ابن احلاجب  _ )١(

، هنايــة الســـول  ٤٩٧/  ١، اإلهبــاج للســبكي  ٤٥، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ٣٢١/  ١املحصــول للــرازي  _ )٢(

 . ١٨٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢١٦/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ١٦٢/  ٢لإلسنوي 

 . ٥٣٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٣ 

 

  طلب الثامنامل

َّ بني ضمني والتَّ  الفرق بني  أليفكيب والتَّ الرت

 

ـ: التضمني يف اللغة  ِ ْ تفعيل مـن الض ـن ، وم َ ِ ض َ م ـ ن َّ ُ اليش ـ ء َّ َ اليش ْ  إذا ء َ أو ـ، عـه إيـاه د ُ كـام تُ  ودع

 َ َ ،  الوعاء ُّ ،  واملتاع ٍ  وكل ٍ  يشء َّ  جعلته يف وعاء َّ  :، يقال  نته إياهفقد ضم نه كتابك فهمت ما تضم

ِ ، ما اشتمل عليه : أي  ْ وكان يف ض ِّ : وأنفذته ضمن كتايب أي ، نه م  . )١( هيف طي

َّ من  مأخوذ: والتأليف لغة  ّ  فت بيـنهم تأليفـاً أل ٍ إذا مجعـت بيـنهم بعـد تفـر ـوألّ ،  ق ْ ُ ف ـ ت َّ َ اليش  ء

ُ  تأليفاً   . )٢( ف الكتبومنه تألي، بعضه ببعض  إذا وصلت

مباحث اللغات من من الفروق املتعلقة ب والتأليف الرتكيببني و، ضمني يعترب الفرق بني التَّ 

 :مام الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بينها بقوله أشار اإل ، وقد )٣(علم األصول 

))  َّ َّ : ، إنام قال ن كلمتني باإلسنادوالكالم ما تضم َّ : ن، ومل يقلما تضم َّ أ، ف ما تأل ب من و ترك

ُ : كلمتني ليدخل فيـه مثـل ٍ ارضب، ونحـوه ممـا أحـد ج ـبـه، لكنّـ زئيـه غـري ملفـوظ ِ ْ ه يف ض ن م

ُّ امللفوظ به، والتَّ  َّ  ضمن أخص َّ كيب والتَّ من الرت َّ كيب والتَّـأليف، ألن الرت فيهـا مـن  أليف ال بـد

 ُ ٍ مها اآلخر أو يألفـه، بخـالف التَّ ب أحدُ ركّ شيئني ي ـيف  ضـمن، فإنـه حصـول يشء ِ ْ ض ٍ م  ن يشء

ِّ : آخر بـه، كالفاعـل يف فعـل األمـر، ويف املـايض واملضـارع إذا  ه، فقد ال يكـون ملفوظـاً يف طي

 . اهـ )٤( )) ويرضب، ارضب، وزيد رضب : سبقه ظاهر يرجع إليه، نحو

ّ رمحه اهللا أن التَّ  ُّ فقد بني َّ  ضمني أخص َّ  ألن كالً ؛ أليف كيب والتَّ من الرت أليف كيب والتَّـمن الرت

ُ  ضمني فإنـهبخالف التَّ ، ستلزم الكلمتني فأكثر ي َّ  شـرتط فـيهام وجـودي َّ الل ، كيـب فظـني يف الرت
                                                   

 .)ض م ن ( مادة  ٢٥٧/  ١٣، لسان العرب البن منظور )ض م ن ( مادة  ٤١٤/  ١الصحاح للجوهري  _ )١(

 . )أ ل ف ( مادة  ١٠/  ٩لسان العرب البن منظور  _ )٢(

، )ض م ن ( مـادة  ٢٥٧/  ١٣، لسـان العـرب البـن منظـور )ض م ن ( مـادة  ٧٠معجم مقاييس اللغة البـن فـارس  _ )٣(

 .  ٥٤٤/  ١املعجم الوسيط ملجموعة مؤلفني 

 .  ٥٤٧/  ١ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٤ 

 
ٌّ والتَّ  َّ  أليف ألن معنامها اللغوي دال ، فكان تعبريه رمحه اهللا يف تعريفـه للكـالم  عىل ذلك كام مر

 َّ َّ  بأنه ما تضمن كلمتني أدق َّ مما لو قال تأل ع من أن يكون ب ، وذلك ألن الكالم أوسف أو ترك

 َّ ً بكلمتني فأكثر ، بل ربام يكون بكلمة واحدة تتضم َ مقيدا ٍ  ن أكثر كقولنـا ارضب ، أو  من كلمة

كالمنـا لفـظ مفيـد كــ  ((:  بقوله رمحه اهللا يف ألفيته )١( بن مالك اإلمام حممد أشار كاماستقم ، 

 . )٢( )) استقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ٨٩سبقت ترمجته ص _ )١(

 .١٨/ ١لفية ابن مالك برشح ابن عقيل أ _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٥ 

 

  املطلب التاسع

 ظاهروال النص الفرق بني

 

 ُّ َّ : يف اللغــة  الـنص ّ ،  مصـدر نــص ــ، وهـو الكَ  يــنص ْ ُّ ، ف ش َّ ، هــور والظ َ والر ــفـع ، ومنــه م ّ ة نص

 َ ِ الع َّ نَ  ((:وقوهلم  ، روس ْ ص َ ت الظب َ  )) هاية رأس َّ ونَ رته ، إذا رفعته وأظه َ  ص إذا إىل فـالن   احلديث

ُّ ، رفعه إليه   . )١( منتهاه: كل يشء  ونص

 . )٢( )) قطعاً  غريه حيتمل وال ، قطعاً  معنى عىل دل ما (( :وأما النص يف االصطالح 

 َّ ُّ : اهر يف اللغة والظ وهـو الوضـوح والبيـان ، ، هور خالف الباطن ، وهو اسم الفاعل من الظ

َ ظَ من  َ ،  هر ُ ي ُ ظُ ،  ظهر ٌ فهو ظَ  وراً ه ٌ وظَ ،  اهر َ ،  هري َّ  وظهر َّ إذا ء اليش َ ،  تبني ـ وأظهر َّ َّ  إذا ءاليش  نـهبي

ِّ وأبرزه بعد اخل   . )٣(فاء ، فالظاهر هو الواضح البني

 . )٤( )) أظهر أحدها يف هو فأكثر معنيني املحتمل اللفظ (( :والظاهر يف االصطالح 

ِّ  يعترب الفرق بني َّ  النص   ،)٥( من علم األصول  األلفاظدالالت اهر من الفروق املتعلقة بوالظ
                                                   

، املصـباح )ن ص ص ( مـادة  ٩٧/  ٧، لسـان العـرب البـن منظـور )ن ص ص ( مـادة  ٣٤٠خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . )ن ص ص ( مادة  ٤٩٧املنري للفيومي 

، الربهـان  ١٣٨/  ١العـدة أليب يعـىل : ، وانظـر تعريـف الـنص عنـد األصـوليني يف  ٥٥٤/  ١رشح خمترص الروضـة  _ )٢(

،  ٤٩/  ١، كشف األرسار للبخاري  ٣٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٨٤/  ١فى للغزايل ، املستص ٢٢٦/  ١للجويني 

، الفــروق يف داللـة املنظـوم عنـد األصــوليني  ١٣٦/  ١، تيســري التحريـر ألمـري بادشـاه  ١١٢/  ١فـتح الغفـار البـن نجـيم 

 . ٧٧للباحثة أمل بنت عبداهللا القحيز 

، املصـباح املنـري )ظ هــ ر ( مـادة  ٥٢٣/  ٤، لسان العرب البـن منظـور )ظ هـ ر (  مادة ٢١٧خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 .)ظ هـ ر ( مادة  ٣١٥للفيومي 

،  ٣٨٤/ ١، املستصـفى للغـزايل  ٤٣ للبـاجي احلـدود: ، وانظر تعريفات الظـاهر يف  ٥٥٨/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

، رشح الكوكـب املنـري  ٤٣٦/  ٣، البحر املحيط للزركيشـ  ٣٧ ، رشح تنقيح الفصول للقرايف ٢٣١/  ١املحصول للرازي 

 . ٤٥٩/  ٣البن النجار 

، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٣٨٤/  ١، املستصـفى للغـزايل  ١٦١، اإلشـارة للبـاجي  ١٤٠/  ١العدة أليب يعـىل  _ )٥(

، هنايــة الســول لإلســنوي  ١٨٣/  ١ البــن السـبكي برشــح املحــيل ، مجــع اجلوامــع ٤٦/  ١، كشـف األرسار للبخــاري ٣٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٦ 

 
 نـص والكـالم ((: صول واللغة فقـال وهذا املبحث أشار اإلمام الطويف إىل تعلقه بمبحث األ

 ، ومقـدماهتا العربيـة مباحـث كليـات مـن ذكـره اتفـق كـان مـا انتهى:  قلت،  وجممل وظاهر

 كان وإن ، األصول يف تذكر أن العادة يف شأهنا:  أعني ، أصولية مباحث يف اآلن من والكالم

 التحقيـق جهـة ومن ، أصولية العادة جهة من:  وجهني ذات كأهنا فهي ، األلفاظ موضوعها

 . )١( )) لغوية

نيوقد  ُ َّ  مام الطويف رمحه اهللاإل ع  :به بينهام ، من وجهني ببيان وجه الش

ـ،  صأن كالً من النَّ :الوجه األول  َّ ُّ ، يشـرتكان يف االشـتقاق  اهروالظ ٍ وهـو الظ  ، هـور يف كـل

ُ ولذا  َّ طلق النَّي ِّ  لفـظ طـالقإ مـن مـانع وال ((:فقال رمحـه اهللا اهر ص عىل الظ  إذ ، عليـه الـنص

ّ  اشتقاق يعني ، جيمعهام املذكور االشتقاق  صالـنَّ جيمـع والظهـور،  االرتفاع معنى من النص

 َّ ٍ  عىل فيه يلتقيان:  أي ، اهروالظ ٍ  حـد ٌ  مرتفـع صفـالنَّ ، منـه بيـنهام مشـرتك  ، الداللـة يف ظـاهر

 َّ ُّ  صالـنَّ أن غري ، كذلك اهروالظ  مـن بيـنهام املشـرتك القـدر فباعتبـار ، وارتفاعـاً  ظهـوراً  أشـد

 . )٢( )) اآلخر عىل أحدمها إطالق جاز ، والظهور االرتفاع

ٍ أ: الوجه الثاين  عدل عنهام إال بدليل ُ ٍ ،  ن كالً منهام جيب العمل بام دال عليه ، وال ي  . أو تأويل

ُ  وال ((:وأشار إىل بقوله  َّ  عن يعدل ٍ  إال اهرالظ َّ  حكم:  أي ، بتأويل  حكـم أن كام ، ذلك اهرالظ

 ِّ َّ  ، أيضاً  ذلك النص ـ فإن ِ  ركتَ ـ االحـتامل َّ َّ  اهرالظ ِّ  االحـتامل إىل اجحالـر ِ  املرجـوح اخلفـي  كـرتك

 ِّ ـ مـن قـدر يف مشـرتكان أهنـام إال ، وأفحـش،  أقـبح الثـاين كـان وإن ، غـريه إىل النص ُ ،  بحالق

 . )٣( )) والتحريم،  والفحش

                                                                                                                                                  
، فتح الغفار البـن نجـيم  ٤٥٩/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٤٦٢ - ٤٣٦/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ٢/٦١

،  ٥٠٠/  ٢، الفــروق يف أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف احلمــد  ١٣٦/  ١، تيســري التحريــر ألمــري بادشــاه  ١١٢/ ١

 . ٧٤عند األصوليني للباحثة أمل القحيز الفروق يف داللة املنظوم 

 . ٥٥٣/  ١رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٥٥٧ – ٥٥٦/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٥٥٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٧ 

 
َّ من جهة االحـتامل  الفرق بينهام وأشار رمحه اهللا إىل ص ال حيتمـل إال معنـى  أن الـنَّحيـث بـني

 ً ف، واحدا ّ ه اجلمهور مـن األصـوليني رمحهـم اهللا ، وأن الظـاهر مـا احتمـل معنيـني وهو ما عر

َّ : فقولنا ((: وأحد املعاين أرجح من الباقي فقال رمحه اهللا ، فأكثر  : فـظ املحتمـل معنيـنيهو الل

ُّ مل إال معنى واحداً من اللفظ الذي ال حيت احرتازٌ   . كام سبق ، فإن ذلك هو النص

أرجـح، ألن  هـو يف أحـدها: ألن اللفظ قد حيتمل معنيني ومعاين، وهلـذا قلنـا ؛ فأكثر: وقولنا

ما احتمل معنيني هـو : ، فكان ذلك أجود من قول الشيخ أيب حممد املعنيني فأكثر مجع ال تثنية

 . اهـ )١( )) يف أحدمها أظهر

َّ  وهذا الفرق ً يف جعل مجهور األصوليني النص ً من الظاهر كام  كان سببا مأكثر ظهورا ّ  .)٢( تقد

َ اإلفيـه  وافقهذا الفرق واقتصاره رمحه اهللا عىل  م عـىل وتـبعه ، )٤( ، والـرازي )٣( الغـزايل مـام

 . )٦( وغريه،  )٥( السبكيتاج الدين  ذلك

 :ويالحظ من كالم املصنف رمحه اهللا ما ييل 

 ً َّ  صالنَّ بني وجه الشبه اجلامعنايته ببيان ع: أوال  . اهروالظ

 ً ِّ : ثانيا ، وهـو اسـتدراك صـحيح مـن  استدراكه عىل اإلمام املوفـق رمحـه اهللا يف تعريفـه للـنص

 .ن النص قد تزيد معانيه عىل أكثر من معنيني إحيث 

                                                   
 . ٥٥٩ - ٥٥٨/  ١ رشح خمترص الروضة _ )١(

، هنايـة السـول  ٤٩/  ١لبخاري ، كشف األرسار ل ٢٣١/  ١ للرازي ، املحصول ١٦٤/  ١أصول الرسخيس : انظر  _ )٢(

 . ٦١/  ٢لإلسنوي 

 . ٣٨٤/  ١املستصفى للغزايل  _ )٣(

 . ٢٣١/  ١ للرازي املحصول _ )٤(

 .  ١٨٣/  ١ البن السبكي برشح املحيل مجع اجلوامع _ )٥(

علـامء  ، وهنـاك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض ٢٧١/  ١، الرساج الوهاج للجـاربردي  ٦١/  ٢هناية السول لإلسنوي  _ )٦(

، رشح العضـد  ٣٨٤/  ١، املستصـفى للغـزايل  ٢٢٦/  ١، الربهان للجـويني  ١٦٤/  ١أصول الرسخيس  :األصول انظر 

، رشح الكوكـب  ١١٣، فـتح الغفـار البـن نجـيم  ١٩٥/  ١، التقرير والتحبري البن أمري حـاج  ١٦٨/  ٢عىل ابن احلاجب 

، الفروق يف داللة املنظـوم عنـد األصـوليني  ١٤٨/  ١دكتور حممد أديب ،  تفسري النصوص لل ٤٥٩/  ٣املنري البن النجار 

 .  ٧٦للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٨ 

 

 ً  الباب الثالث : رابعا

 الفروق يف األدلة النقلية والدالالت 
 

 :لباب عىل فصلني يشتمل هذا ا

 . الفروق يف األدلة النقلية : الفصل األول 

 .الفروق يف الدالالت : الفصل الثاين 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٥٩ 

 

 الفصل األول 

 الفروق يف األدلة النقلية 

 

 : اً ا الفصل عىل اثنني وعرشين مبحثيشتمل هذ

 .الفرق بني الكتاب والقرآن : املبحث األول 

 .الفرق بني القرآن والقراءات : بحث الثاين امل

 .الفرق بني املحكم واملتشابه : املبحث الثالث 

 .الفرق بني املتواتر واآلحاد : املبحث الرابع 

 .الفرق بني الراوي واملفتي : املبحث اخلامس 

 .الفرق بني الرواية والشهادة : املبحث السادس 

 .حيح واحلسن والضعيف الفرق بني احلديث الص: املبحث السابع 

 .الفرق بني خرب جمهول احلال وروايته : املبحث الثامن 

الفرق بني قول الصـحايب قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وبـني أمـر : املبحث التاسع 

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 . ) سمعت(  و ) حدثني( الفرق بني قول الراوي : املبحث العارش 

 . ) أنبأنا(  و ) حدثنا(  و ) أخربنا( الفرق بني قول الراوي : ي عرش املبحث احلاد

 .الفرق بني اخلرب املخالف للقياس واخلرب املخالف لألصول : املبحث الثاين عرش 

 .الفرق بني اجلرح والتعديل : املبحث الثالث عرش 

 .الفرق بني النسخ والتخصيص : املبحث الرابع عرش 

 .الفرق بني النسخ والزيادة عىل النص : املبحث اخلامس عرش 

 .الفرق بني القرآن والسنة يف اللفظ : املبحث السادس عرش 

 .الفرق بني العامي وبني الصبي واملجنون يف اعتبارهم يف االمجاع : املبحث السابع عرش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٠ 

 
 .الفرق بني الفقيه وبني األصويل والنحوي يف اعتبارهم يف اإلمجاع : املبحث الثامن عرش 

 .الفرق بني الفتيا واحلكم يف اإلمجاع السكويت: املبحث التاسع عرش 

ٍ : املبحث العرشون  ٍ أو تعليل ٍ يف املسألة وبني إحداث دليل ٍ ثالث  .الفرق بني إحداث قول

 .الفرق بني اإلمجاع النطقي والسكويت : املبحث احلادي والعرشون 

 .مجاع ومنكر حكم اإلمجاع يف التكفري الفرق بني منكر أصل اإل: املبحث الثاين والعرشون 

 

 : وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦١ 

 

 املبحث األول 

 الفرق بني الكتاب والقرآن

 

ً ، وأصـل الكتْـب يف لغـة العـرب : الكتاب لغة  ُّ : مصدر من كتب اليشـء كتابـة وكتبـا  الضـم

قال  ُ ٍ كتَّ تَ : واجلمع ، ي ُ إذا اجتمعوا ، ومنه سميت الكتي ب بنو فالن ً  بة ، الجـتامع فرسـاهنا  كتيبـة

 ٍ ٍ  كتبت الكتاب ألنه جيمع حرفاً : ومنه قيل ،  وانضامم بعضهم إىل بعض  . )١( إىل حرف

 ُ ّ وس ً من القصص م ً ؛ ألنه جيمع أنواعا واألحكـام عـىل ، واألخبـار ، واآليات ، ي القرآن كتابا

 ٍ  .)٢(خمصوصة  أوجه

الم اهللا سبحانه الذي نـزل بـه جربيـل عليـه وهو ك، فهو القرآن الكريم : وأما يف اإلصطالح 

ـالسالم عىل النبي حممد صىل اهللا عليه وسلم املعجز بنفسـه املُ  َّ د بتالوتـه املنقـول إلينـا نقـالً تعب

 ً  . )٣(متواترا

ً بمعنى ، قراءة ، يقرأ ، مصدر من قرأ : القرآن لغة و  .  )٤(تاله : وقرآنا

، والسـنة ، ن القرآن إحيث  )٥(فروق املتعلقة باألدلة والقرآن من ال، يعترب الفرق بني الكتاب 

  . عىل االحتجاج هباواإلمجاع من األدلة التي اتفق ، 

                                                   
 . )ك ت ب ( مادة  ٧٠١/  ١، لسان العرب البن منظور )ك ت ب ( مادة  ٢٩٢خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .  ١٤٧/  ١، اإلتقان للسيوطي  ٢٧٦/  ١الربهان للزركيش  _ )٢(

ــذا  _ )٣( ــوه يف انظــر ه ــول الرسخيســ : التعريــف ونح ــفى للغــز ٢٧٩/  ١أص ــدي  ٦٥/  ١ايل ، املستص ــام لآلم ، اإلحك

، التقرير والتحبري البـن أمـري حـاج  ٢٢٢/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٤٤١/  ١، البحر املحيط للزركيش  ١/١٢٠

،  ١٣٤، إرشاد الفحول للشوكاين  ٧/  ٢صاري ، فواتح الرمحوت لألن ٧/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٨٣/  ٢

 .  ٢٠٧أصول الفقه للخرضي 

 . )ق ر أ ( مادة  ١٢٨/  ١، لسان العرب البن منظور )ق ر أ ( مادة  ٢٧٥خمتار الصحاح للرازي  _ )٤(

بيـان  ، ١٢٥/  ١٢جممـوع الفتـاوى البـن تيميـة  ، ٢٦٦/  ١، روضة النـاظر البـن قدامـة  ٦٨٤/  ٢العدة أليب يعىل  _ )٥(

مجــع رشح املحــيل عـىل ،  ١٢٣٧/  ٣، التحبــري للمـرداوي  ٣٠٨/  ١، أصـول ابــن مفلـح  ٤٥٧/  ١املخترصـ لألصــفهاين 

 .   ٧/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢٣/ ١اجلوامع 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٢ 

 
 أم ال ؟، والقرآن ، وقد اختلف األصوليون هل هناك فرق بني الكتاب 

ق بينهام  ّ والعبارات املتلـوة فجعلـوا ، وجعل التفريق من ناحية الكالم النفيس ، فمنهم من فر

ً بالكالم النفيسكالم اهللا ، وختصيص القرآن هبذه العبارات املتلوة عـىل املعنـى النفيسـ   خمتصا

 . غاير بينهام من هذا الوجهعندهم فحكموا بالتَّ 

ّ اإلمـام الطـويف رمحـه  وهذا التفريق مل ينسبه اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا إىل طائفة معينـة ، وبـني

        :ل يف رشحـه لقـول اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللا اهللا أنه ال يعرف من هم ، وذلك حيـث يقـو

هـؤالء القـوم مل يسـمهم  ((: فقـال رمحـه اهللا  ))الكتاب غري القرآن ، وهو باطـل : وقال قوم  ((

 .اهـ  )١( ))الشيخ أبو حممد ، ومل أعلم من هم 

ّ رمحه اهللا أن قوهلم باطل فقال   . لفظي معهم لنزاعا أو ، خمطئون إما:  القوم فهؤالء ((:ثم بني

 بالتغاير، فحكموا ؛ والكتاب،  القرآن لفظ تغاير إىل نظروا يكونوا أن فهو:  خطئهم وجه أما

ـ يكونـوا أن فهـو ؛ لفظيـاً  نـزاعهم كـون وجـه وأما ، بعد املذكور الدليل يف ينظروا ومل ُّ  واخص

ُّ  ، )٣( يةواألشعر ، )٢( اجلهمية رأي هو ما عىل ، النفيس بكالمه تعاىل اهللا كالم  القرآن واوخص

 إثبـات إىل النـزاع يرجـع وحينئـذ ، عنـدهم النفيسـ املعنـى عـىل الدالـة املتلـوة العبـارات هبذه

 . )٤( ))  فيها التنازع عن املسألة هذه وخترج ، النفيس الكالم

                                                   
 . ١٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 تبيـدان والنـار اجلنـة نأ زعـم، و اخلالصـة اجلربيـة بتدعـةامل من وهو صفوان بن جهمفرقة كالمية من أتباع : اجلهمية  _ )٢(

وغـري  تعـاىل اهللا غـري حدأل عمل وال فعل ال وقال، ، ونفى الصفات األزلية  فقط تعاىل باهللا املعرفة هو االيامن نأو،  وتفنيان

تل يف زمن بني أمية ُ  . ١/٨٥نحل للشهرستاين ، امللل وال ١٩٩انظر الفرق بني الفرق لعبدالقاهر البغدادي .  ذلك ، ق

،  الرباهـني اختـذت وقـدهــ ،  ٣٢٤ت  األشـعري إسـامعيل بـن عـيل احلسن أيب أصحابفرقة كالمية من : األشعرية  _ )٣(

ومـن أبـرز أئمـتهم أبـو بكـر ،  وغـريهم،  والفالسـفة،  املعتزلة من خصومها حماججة يف وسيلة والكالمية،  العقلية والدالئل

، املوسوعة امليرسـة يف األديـان  ٩٣/  ١امللل والنحل للشهرستاين : هـ انظر  ٦٠٦والفخر الرازي ت  هـ ، ٣٠٤الباقالين ت 

 .   ٨٧/  ١واملذاهب 

 . ١٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٣ 

 
والكتـاب ، مـن القـرآن  بـل جعلـوا كـالً ؛ إىل عدم التفريق بينام  )١(وذهب مجهور األصوليني 

ومن أولئك اإلمام الطويف رمحه اهللا حيث استدل عـىل كـوهنام ليشـء واحـد مـن ،  واحداً  شيئاً 

 :وجهني 

َّ  ما جاء يف خرب اجلـن الـذين اسـتمعوا كـالم اهللا فتـارةً  :الوجه األول  ، وا بسـامع الكتـاب عـرب

َّ  وتارةً  +    *        ﴿: حكايـة قـول اجلـن يف سـورة اجلـن  ((: فقـال  وا بسـامع القـرآنأخرى عـرب

7   8  9  :      ﴿: ، وحكاية قوهلم يف سـورة األحقـاف حيـث قـالوا )٢( ﴾ ,   - 

ً ، وقـد سـموه كتابـ وهـو القـرآن ، ، والذي سمعوه واحد )٣( ﴾;  >  =    َّ ا عـىل أن  ؛ فـدل

 . )٤( )) كتاب اهللا تعاىل هو القرآن

َّ  ((: قال اإلمام الزركيش رمحه اهللا بعد حكاية قويل اجلن يف كتاب اهللا  ))عىل ترادفهام فدل
 .اهـ)٥(

ُشكل عىل هذا  ً  ن اجلن إنام سموا كالم اهللا كتاباً أوال ي ً عىل أهنم لغة قصدوا اجلمع بذلك  ، بناء

ٌ  ، فإنلألحكام  ويرد عليه احتامل أهنـم  ((: كام قال اإلمام الطويف رمحه اهللا  وبعيدٌ ،  هذا مردود

ا لغة؛ جلمعـه األحكـام وغريهـا، ً وال يلـزم مـن ذلـك أن يكـون القـرآن كتـاب اهللا  سموه كتاب

 ٌ ا، خمالف ً ملبادرة األفهام الصحيحة عنـد سـامعها الكـالم  سبحانه وتعاىل، إال أن هذا بعيد جد

 . اهـ )٦( )) أن مراده كتاب اهللا سبحانه وتعاىل

                                                   
، بيـان  ١٢١/  ١٢، جممـوع الفتـاوى البـن تيميـة  ٢١١/  ١، اإلحكام لآلمدي  ١٠٠/  ١املستصفى للغزايل : انظر  _ )١(

، التقريـر  ٤٤١/  ١، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٢٣/  ١، مجـع اجلوامـع مـع رشح املحـيل  ٤٥٧/  ١ لألصـفهاين املخترص

 . ٧/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٢٣٧/  ٣، التحبري للمرداوي  ٢٨٣/  ٢والتحرير البن أمري احلاج 

 . ١سورة اجلن آية رقم  _ )٢(

 . ٣٠سورة األحقاف آية رقم  _ )٣(

 . ١٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٤٤١/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )٥(

 . ١٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٤ 

 
 تفـاقواال،  بالرضـورة العريب للقرآن اسم الكتاب ((: وقال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

ّ  بعضهم أو )١( الكالبية فإن  القـائم املعنـى هو كالمه:  فيقول اهللا وكتاب،  اهللا كالم بني قيفر

ٌ  غري وهو،  بالذات ٌ  وهو،  العريب املؤلف املنظوم هو وكتابه،  خملوق ُ  لقرآناو ، خملوق  بـه رادي

 . تارةً  وهذا،  تارةً  هذا

ّ  قد تعاىل واهللا #     ﴿ تعـاىل فقـال وكالمـاً ،  وكتابـاً ،  قرآناً  واملعنى،  اللفظ جمموع نفس ىسم

ــال،  )٢( ﴾$  %  &  '   ،  )٣( ﴾!"  #  $  %  &  '   ﴿:  وق

5   ﴿ تعــــاىل قولــــه إىل )٤( ﴾ !  "  #   $  %  &  '  ) ﴿:  وقــــال

  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6﴾ )ــني )٥ ــذي أن فب ــمعوه ال  س

 . اهـ )٦( )) الكتاب وهو القرآن هو

ـ (( :ما حكاه من إمجـاع األمـة بقولـه  :الوجه الثاين  ّ ُ إمجـاع األمـة عـىل احت ّ اد م : فظـنيى اللّ سـم

ُ :  ، أي الكتاب، والقرآن َّ أن م  . )٧( )) مها واحدسام

بعد أن  ((:مام ابن قدامة واملرداوي رمحهام اهللا فقال اإل، وحكى هذا اإلمجاع اإلمام ابن قدامة 

ّ : ال ذكر استامع اجلن للقرآن ق ً سام ً ، ه قرآنا أي  –وهذا مما ال خالف فيه بني املسلمني ، وكتابا

 .اهـ  )٨( ))احتاد اللفظني 

                                                   
: هـ ، وهي فرقة قريبة من األشاعرة ومن أقواهلا  ٢٤٠فرقة كالمية من أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالب ت : الكالبية  _ )١(

 . ١٧٤/  ١١، سري أعالم النبالء للذهبي  ٥ميني أليب احلسن األشعري مقاالت اإلسال: انظر . تعليل أفعال اهللا 

 .  ١سورة اخلجر آية رقم  _ )٢(

 . ١سورة النمل آية رقم  _ )٣(

 . ٢٩سورة األحقاف آية رقم  _ )٤(

 . ٣٠سورة األحقاف آية رقم  _ )٥(

 . ١٢٥/  ١٢جمموع الفتاوى البن تيمية  _ )٦(

 . ١٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٧(

 . ١٢٣٧/  ٣، التحبري للمرداوي  ٢٦٧/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٥ 

 
ٌ ، وامن القرآن  وهبذا يتبني أن كالً  الذي نزل به جربيـل  وهو كالم اهللا تعاىل واحدٌ  لكتاب يشء

،  إلينـا نقـالً متـواتراً صىل اهللا عليه وسلم املعجز بنفسه املتعبد بتالوته املنقـول  حممد النبي عىل

 .ويضعف التفريق بينهام 

ها  َّ  .ويعترب هذا الفرق من الفروق التي ذكرها اإلمام الطويف رمحه اهللا ، ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٦ 

 

  ينلثااملبحث ا

 الفرق بني القرآن والقراءات

 

ـمجـع قـراءة ،  :لغة  القراءات َ َ وهـي مـأخوذة مـن قـوهلم ق ـ رأ َّ َ ، ء اليش ـ، أه يقـر ِ ً ،  اءةً رق وقرآنـا

 . )١(تاله : بمعنى

ْ  (( :يف االصطالح و ُ هي اخ ِ  تالف ِ  ألفاظ ، أو كيفيتهـا مـن  احلـروف الوحي املـذكور، يف كميـة

 ٍ  ،  )٢( ختفيف

                                                   
  ).ق ر أ ( مادة  ١٢٨/  ١، لسان العرب البن منظور )ق ر أ ( مادة  ٢٧٥خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 عليـه يطلـق الـذي هـوو اهلمـزة ختفيـف ":ذكر اإلمـام الزركيشـ رمحـه اهللا التخفيـف وأنواعـه بأمثلتـه فقـال رمحـه اهللا  _ )٢(

 : شك بال متواتر منها وكل التخفيف من أنواع أربعة يشمل فإنه مرتادفة أسامء وتسهيل وتليني ختفيف

ـدْ {: نحـو قبلهـا، السـاكن إىل اهلمـزة حركـة نقـل وهـو النقل: أحدها َ َ  ق ـح َ ل ْ ف َ  قـد دال إىل الفتحـة وهـي اهلمـزة حركـة بنقـل }أ

 والوقـف الوصـل حـال يف ورش طريـق مـن نـافع قـراءة النقـل وهـذا فـاء بعـدها ةمفتوحـ بـدال اللفـظ فيبقى اهلمزة وتسقط

 . الوقف حال يف محزة وقراءة

 أيب قـراءة البـدل وهـذا بـاس نحـو ألفهـا أبدلت فتحة قبلها كان إن قبلها ما حركة جنس من مد حرف اهلمزة تبدل أن: الثاين

 ذلك عىل وقف ذاإ ومحزة الفعل فاء يف ورش طريق من ونافع العالء بن عمرو

 بـني سـهلت مضـمومة كانـت فإن حركتها منه الذي احلرف وبني بينها اهلمزة تسهل أن ومعناه بني بني اهلمز ختفيف: الثالث

 القـراء مـن كثـري بـه وقـرأ إشـامما يسـمى وهـذا واليـاء اهلمـزة فبـني مكسورة أو واأللف اهلمزة فبني مفتوحة أو والواو اهلمزة

 ترصـيفه يف احلاجـب ابـن: قـال،  العـرب لغـات عـن النحـاة وذكـره ونحـوه }قـل آلـذكرين  { : تعـاىل قولـه يف عليه وأمجعوا

 مهـزة ودخلت مفتوحة وصل مهزة أوهلا كلمة كل يف وهو يمينك؟ اهللا وآيمن عندك؟ آحلسن نحو يف الساكنني التقاء واغتفر

 فعلـوا وإنـام سواها مفتوحة وصل ألف ال إذ خاصة اهللا وأيم اهللا ايمن ويف مطلقا التعريف الم فيه ما وذلك عليها االستفهام

 يعلـم مل مثلهـا يف القيـاس عـىل الوصـل مهزة وحذفوا عندك أحلسن قالوا لو أهنم ترى أال باالستخبار اخلرب لبس خوف ذلك

 وكـذلك عنـدك آحلسـن فقـالوا مدة الساكن قبل فصار الساكن قبل الوصل مهزة عن عوضا هبذه فأتوا خرب؟ أم هو استخبار

 فـيام يمينـك اهللا وآيمـن عنـدك آحلسن ويقول بني بني ذكرنا فيام الوصل مهزة جيعل العرب وبعض ذكره فيام يمينك اهللا آيمن

 بـني بـني التسـهيل إىل عـنهم اهللا ريض الصـحابة أشار وقد األول واملشهور ذلك مثل يف بالوجهني القراء عن جاء وقد ذكرنا

 إرادة عـىل واواً  }قـل أؤنبـئكم  { : عمـران آل سـورة يف تعـاىل قوله يف الثانية اهلمزة صورة وافكتب العثامنية املصاحف رسم يف

 . وغريه الداين قاله بني بني التسهيل



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٧ 

 
 ٍ ٍ  )١( وتثقيل ٍ ،  )٢( ، وحتقيق  . )٤( )) ، ونحو ذلك، بحسب اختالف لغات العرب )٣( أو تسهيل

ــة مباحــث الكتــاب مــن لفــروق املتعلقــة بوالقــراءات مــن ا، يعتــرب الفــرق بــني القــرآن  األدل

، علـم أن القـرآن إ ((:ىل الفـرق بيـنهام بقولـه إ اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا أشـار، وقد  )٥(النقلية

ازل عىل حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم، فالقرآن هو الوحي النَّ :والقراءات حقيقتان متغايرتان 

 . واإلعجاز، للبيان 

ّ هي اختالف أ: والقراءات ٍ لفاظ الوحي املذكور، يف كمي ،  ة احلـروف، أو كيفيتهـا مـن ختفيـف

 ٍ ٍ أو تثقيل ٍ ،  ، وحتقيق وال نـزاع بـني ،  ، ونحو ذلك، بحسب اخـتالف لغـات العـربأو تسهيل

                                                                                                                                                  
 فأسـقط احلركة يف اتفقتا إذا كلمتني من اهلمزتني يف عمرو أبو به قرأ وقد رأسا اهلمزة تسقط أن وهو اإلسقاط ختفيف: الرابع

 قـالون طريـق مـن نـافع املفتوحتني يف ذلك عىل ووافقه }جاء أجلهم  { : نحو يف الثانية وقيل الشاطبي أير عىل منهام األوىل

أيـن رشكـائي الـذين كنـتم  { : يف كثـري ابن عن قنبل قراءة يف واحدة كلمة يف اإلسقاط هذا وجاء البزي طريق من كثري وابن

 ) ٣٢٠/  ١ن للزركيش الربها. (  " }رشكائي  {: مهزة بإسقاط  }تشاقون فيهم 

رد الصـالت إىل اهلـاءات فظهـر  :قال أبو األصبغ يف كتابه املرشـد  ":اإلمام ابن أيب الرضا احلموي  عنه قال: التثقيل  _ )١(

التشـديد والتثقيـل : وقال بعض أهل هذا الشـأن ، بالنسبة إىل اهلاءات املختلسة؛ إذ هو أسهل عىل النطق يل أنه إنام سمي ثقالً 

فالظاهر بأن التشديد أخص ألنه حبس حمـل النطـق، وهـو خمـرج احلـرف املنطـوق  ،وقطع اجلعربي يف العقود بالفرق،  واحد

 . "فكل تشديد تثقيـل، وال عكـس  عىل رد صلة امليم قياساً  ويطلق أيضاً ، يطلق عليه لثقله عىل الناطق : والتثقيل،  به مشدداً 

 ) . ٤/  ١ي القواعد واإلشارات يف أصول القرآن للحمو( 

 اهلمـزة وحتقيـق املـد إشـباع مـن حقـه حـرف كـل إعطـاء وهـو التحقيق ": اإلمام السيوطي رمحه اهللا  عنه التحقيق قال _ )٢(

 والرتتيـل بالسـكت بعـض مـن بعضـها وإخـراج وتفكيكهـا احلـروف وبيـان والتشـديدات اإلظهـار وإعتامد احلركات وإمتام

 األلسـن لرياضـة يكـون وهـو إدغامـه وال حمـرك إسـكان وال اخـتالس وال قرصـ بـال الوقـوف مـن اجلـائز ومالحظة والتؤدة

 ) .   ٢٠، غاية املريد لعطية صقر  ٢٨٠/  ١اإلتقان للسيوطي (  " األلفاظ وتقويم

 .التسهيل نوع من أنواع التخفيف كام سبق ذكره عن اإلمام الزركيش رمحه اهللا يف النوع الثالث  _ )٣(

 . ٢٢٢/  ١، اإلتقان للسيوطي  ٣١٨/  ١،  الربهان للزركيش  ٢١/  ٢ة رشح خمترص الروض _ )٤(

، البحــر  ٢٢٨/  ١، مجـع اجلوامـع  ٢١/  ٢، رشح العضـد عــىل ابـن احلاجـب  ٤٦٩/  ١بيـان املخترصـ لألصـفهاين  _ )٥(

ملنـري البـن ، رشح الكوكـب ا ١٣٥٩/  ٣، التحبـري للمـرداوي  ٣١٩/  ١، الربهـان للزركيشـ  ٤٦٦/  ١املحيط للزركيش 

 .  ٤٩/  ١، النرش يف القراءات العرش البن اجلزري  ١٢٧/  ٢النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٨ 

 
املسلمني يف تواتر القـرآن، أمـا القـراءات؛ فوقـع النـزاع فيهـا، واملشـهور أهنـا متـواترة، وقـال 

 ُ    . )١( )) ليست متواترة: الناس بعض

ّ رمحه  :الفرق بينهام من وجهني  اهللا فبني

َّ  غاير بينهام من حيث احلقيقة حيثوجود الت :الوجه األول   حقيقة القرآن مغـايرةٌ عىل أن  نص

َّ ، حلقيقة القراءات  ر ذلك بأن القرآن هـو الـوحي ، والقـراءات اخـتالف يف ألفـاظ ذلـك وقر

ٌ عـىل  سلمالوحي املنزل عىل نبينا حممد صىل اهللا عليه و ، وهذا االخـتالف يف القـراءات مبنـي

أو كيفيتهـا ، اختالف لغة العرب ومن هنا يقع اخلالف يف القراءات من حيث كمية احلـروف 

 . أو التسهيل ،أو التحقيق ،  أو التثقيل، من جهة التخفيف 

ان علــم أن القــرآن ، والقــراءات حقيقتــوا ((: ووافقـه اإلمــام الزركيشــ رمحــه اهللا حيــث قـال 

 . واإلعجاز، ازل عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم، للبيان فالقرآن هو الوحي النَّ: متغايرتان 

ٍ  ة احلـروفتبتالف ألفاظ الوحي املذكور، يف كهي اخ: والقراءات ،  ، أو كيفيتهـا مـن ختفيـف

 ٍ  . )٢( ))وغريمها  وتثقيل
خالف القـراءات فقـد وقـع النـزاع ب؛ أن القرآن ال نزاع بني املسلمني يف تواتره : الوجه الثاين 

 .واملشهور أهنا متواترة ، أو غري متواترة ، فيها هل هي متواترة 

ّ رمحه اهللا يف هـذا الوجـه اخـتالف القـرآن عـن القـرءات مـن جهـة النقـل  حيـث إن ، وقد بني

 أنـه معلـومو، وهـو مـا أشـار إليـه ابـن أمـري احلـاج  ، )٣( القرآن متواتر بال نزاع بني املسـلمني

ً أرضورة  ((: رضورة بقوله   . اهـ )٤( ))ن مجيع القرآن متواتر إمجاعا

 

                                                   
 . ٢١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

 . ٢٢٢/  ١، اإلتقان للسيوطي  ٣١٨/  ١الربهان للزركيش  _ )٢(

،  ٤٦١ - ٤٥٩/  ١، بيـان املخترصـ لألصـفهاين  ٢١٦/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ١٠١/  ١انظر املستصـفى للغـزايل  _ )٣(

 . ٢٧٥/  ١، مناهل العرفان للزرقاين  ١٣٦٧/  ٣التحبري للمرداوي .  ١٩/  ٢رشح العضد عىل ابن احلاجب 

 . ٢٩٠/  ٢التقرير والتحبري البن أمري حاج  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٦٩ 

 
إىل أن  علـامء األصـولو، وأما القراءات فقد وقع النزاع فيهـا فـذهب مجهـور أهـل القـراءات 

 ّ ،  )٢( ابـن احلاجـب هممتواترة من النبي صىل اهللا عليـه وسـلم إلينـا ، ومـن )١( بعالقراءات الس

،  )٦(ئمـة األربعـة ن األونقلـه عـ ، وابـن النجـار )٥( ، واملرداوي )٤( يش، والزرك )٣( والسبكي

 . )٧( وابن اجلزري

 . )٨( ))القراءات عن األئمة السبعة متواترة عند األكثرين  ((:  رمحه اهللا الزركيش اإلمام قال

ّ اإلمام الطويف رمحه اهللا هذا اخلـالف  هـذا  (( :وأوسـع الكـالم فيـه ، فقـال رمحـه اهللا ، وقد بني

أنـه ال خيلــو إمـا أن تكــون القـراءات مجيعهــا متــواترة، أو : دليـل القــائلني بتواترهـا، وتقريــره

ا، أو بعضها تواتر وبعضها آحاد ً   . اهـ )٩( )) مجيعها آحاد

والقـول بـأن  ((: وهذا تقسيم عقيل حمصور يف هذه الصور الثالث ، فسرب هذه التقاسيم بقوله 

 ٌ  . اهـ )١٠( )) اً ه ال خالف أن يف القراءات تواتراع ألناإلمج خالف مجيعها آحاد

 ٌ باإلمجاع ، فأسقط هبذا السرب القول بأهنـا  وهذا القول أعني وجود التواتر يف القراءات معلوم

 .كلها آحاد 
                                                   

 اتللقـراء وانقطعـوا،  ختصصـوا عـىل رأس املـائتني مشـهورين روايات للقرآن الكريم عن أئمـة: القراءات السبع هي  _ )١(

 بـن عمـرو وأبـو كثـري بـن اهللا وعبـد عـامر بـن اهللا وعبـد ومحـزة وعاصم نافع: ، والعناية هبا ، ونرشها ، وهم  بضبطها فقاموا

 .   ٤١٤/  ١، مناهل العرفان للزرقاين  ٢٢٧/  ١الربهان للزركيش : انظر .  الكسائي وعيل العالء

 . ٣٧٧/  ١خمترص ابن احلاجب  _ )٢(

 . ٢٢٩/  ١برشح املحيل مجع اجلوامع  _ )٣(

 . ٣١٩/  ١الربهان للزركيش  _ )٤(

 . ١٣٥٩/  ٣التحبري للمرداوي  _ )٥(

 . ١٢٧/  ٢رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٦(

 . ٩/  ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري  _ )٧(

رشح الكوكـب املنــري البـن النجــار ،  ١٣٥٩/  ٣التحبــري للمـرداوي : ،  وانظـر  ٤٦٦/  ١البحـر املحـيط للزركيشــ  _ )٨(

، فـواتح الرمحـوت لألنصــاري  ٢٢٨/  ١، رشح املحـيل عـىل مجـع اجلوامـع  ٤٢٨/  ١، مناهـل العرفـان للزرقـاين  ٢/١٢٧

٢/١٥ . 

 . ٢١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٩(

 . ٢١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١٠(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٠ 

 
الـذي ال  متواترة ، هـذا هـو الصـواب وكل واحدة من السبع ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا 

عدل عنه ُ ٌ ، ومن قال  ي ٌ ،  غريه فغالط  .اهـ  )١( )) أو جاهل

 ّ وإنـام النـزاع يف أن مجيعهـا تـواتر،  ((: رمحه اهللا القسمني األخريين بقوله  اإلمام الطويف ثم بني

 . )٢( ))؟  ويف أن هل فيها آحاد أم ال

 ٍ ٍ  والقسمة الثانية هنا مردودة بمسلك ّنه رمحه اهللا أصويل  والقـول بـأن بعضـها ((: بقوله  ، كام بي

 ٌ ٍ  تواتر وبعضها آحاد، ترجيح فقـول . ، إذ ال طريق لنا إىل متييز تواترهـا مـن آحادهـابال مرجح

ـ: القائل ّ ٌ إن هذا البعض املعني منها آحاد، دون هذا البعض، حتك ٌ  م ٌ حمـض مـن غـري  ، وتـرجيح

 ٍ ٌ مرجح  . اهـ )٣( )) ، وهو باطل

تواتر القراءات السبع قال رمحـه وهو ، فبقي القسم الثالث من التقسيم العقيل املطلوب إثباته 

ّ  ((: اهللا  ٌ وإذا انتفى القسامن األخريان تعني  .)٤( )) ، وهو املطلوب األول، وهو أن مجيعها متواتر
)٤(. 

 َّ أن ما سلكه من تقرير مذهب اجلمهور من كون القراءات السـبع متـواترة  عىل ه رمحه اهللاثم نب

 .عد ذلك فيه نظر ، وله حتقيق يف املسألة نقله عنه غريه ب

التواتر مل يكن يف مجيع طبقات السند التي وصـلت القـراءات أن اإلمام الطويف رمحه اهللا  فذكر

أئمـة القـراءات ، وأمـا قبـل ذلـك فلـم تكـن  بعـد مـن إلينا ، بل كان التواتر حاصالً  به السبع

 َّ ٍ  القراءات قد بلغت حد  : التواتر ، واستدل عىل ذلك رمحه اهللا بأدلة

َّ أن أس: أوالً   .التواتر وهذا موجود يف كتب القراءات  انيد أئمة القراءات مل تبلغ حد

 ً القراءات السبع ذاهتـا مل تتـواتر يف عهـد الصـحابة ريض اهللا عـنهم ، فقـد كـان الـبعض : ثانيا

 .منهم يعلم ما ال يعلمه اآلخر من أوجه القراءات السبعة 

                                                   
  . ٣٥٩/  ٣املجموع للنووي  _ )١(

 . ٢٢ – ٢١/  ٢ ضةرشح خمترص الرو _ )٢(

 .فام بعد  ٢١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 . ٢١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧١ 

 
قـراءات متـواترة عـن األئمـة السـبعة، أمـا أن ال والتحقيـق ((:  ويف تقرير ذلك يقول رمحـه اهللا

 ُّ نظر، فـإن أسـانيد األئمـة  تواترها عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، إىل األئمة السبعة؛ فهو حمل

السبعة، هبذه القراءات السبعة، إىل النبي، صىل اهللا عليه وسلم، موجودة يف كتـب القـراءات، 

اتر، ولوال اإلطالة واخلروج عـام نحـن وهي نقل الواحد عن الواحد، مل تستكمل رشوط التو

ــازيني،  ــراقيني، واحلج ــب الع ــودة يف كت ــي موج ــرقهم ولكــن ه ــن ط ــا م ً ــذكرت طرف ــه، ل في

 .والشاميني، وغريهم، فإن عاودهتا من مظاهنا وجدهتا كام وصفت لك

وأبلغ من هذا أهنا يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل تتـواتر بـني الصـحابة، بـدليل حـديث 

ا خاصـم هشـام بـن حكـيم بـن حـزام ريض اهللا عـنهم، حيـث خالفـه يف قـراءة سـورة عمر مل

، ولو كانت متواترة بيـنهم حلصـل العلـم لكـل )١( صىل اهللا عليه وسلم الفرقان إىل رسول اهللا

منهم هبا عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، ثم مل يكن عمر ريض اهللا عنـه ليخاصـم يف مـا تـواتر 

 . اهـ )٢( )) عنده

 : ا ذهب إليه اإلمام الطويف رمحه اهللا ذهب إليه بعض العلامء ومنهم وم

كنت أجنح إىل القول بأن القراءات السـبع متـواترة ثـم  ((: اإلمام اجلزري رمحه اهللا حيث قال 

 . اهـ )٣( ))ظهر يل فساده 

، .. ..وقد ادعي تواتر كل واحدة مـن القـراءات السـبع  ((:حيث قال  أيضاً الشوكاين واإلمام 

ً تواتر القراءات العرش   القـراءات هـذه فـإن علـم، مـن أثـارة ذلك عىل وليس ...وادعي أيضا

                                                   
 سـمعت:  عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه يقـول سـمعت:  قـال أنـه القـاري عبد بن الرمحن عبد عن: نص احلديث  _ )١(

 أن وكـدت أقرأنيهـا وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا لرسو وكان ، أقرؤها ما غري عىل الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام

 يقـرأ هـذا سـمعت إين فقلـت وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول به فجئت بردائه لببته ثم انرصف حتى أمهلته ثم عليه أعجل

 القـرآن إن أنزلـت هكـذا فقـال فقرأت اقرأ يل قال ثم أنزلت هكذا قال فقرأ اقرأ له قال ثم أرسله يل فقال أقرأتنيها ما غري عىل

 بعـض يف بعضـهم اخلصـوم كـالم بـابرواه البخـاري كتـاب اخلصـومات  . تيرسـ مـا منـه فـاقرؤوا أحـرف سـبعة عـىل أنـزل

 .  ١٩٣٦حديث رقم ،  ٢٠٢/  ٢ ، ورواه مسلم باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف ٢٤١٩حديث رقم  ،  ٣/١٥٩

 . ٢٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٢(

 . ١٣ – ٩/  ١ات العرش البن اجلزري النرش يف القراء _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٢ 

 
ً  منقولــة منهــا واحــدة كـل  القــراء هــؤالء أســانيد يعــرف مـن ذلــك يعــرف كــام ،اً آحاديــ نقـال

 مـا وفيهـا متواتر، هو ما القرءات هذه يف أن عىل اإلمجاع القراء من مجاعة نقل وقد لقراءاهتم،

ً  السبع، من واحدة كل بتواتر منهم أحد يقل ومل اد،آح هو  قـول هـو وإنـام العرشـ، عـن فضال

 . اهـ )١( )) همبفنِّ أخرب الفن وأهل األصول، أهل بعض قاله

ً عليـه ، واملرداوي ،  )٢( رمحه اهللا قد أورد البناينوما ذكره الطويف  وابن النجـار رمحهـم اهللا ردا

ّ  ((: فقال ابن النجـار رمحـه اهللا  د ُ بـأن انحصـار األسـانيد يف طائفـة ال  –أي قـول الطـويف  -ور

 ٍ بقراءة إمامهم الذي من  يمنع جميء القراءات عن غريهم ، فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد

 ُّ ً ، فالتواتر حاصل هلم ، ولكن  الصحابة ، أو من غريهم اجلم الغفري عن مثلهم ، وكذلك دائام

ف ، وحفظوا شيوخهم فيها جاء السـند مـن قـبلهم ، وهـذا األئمة الذين قصدوا ضبط احلرو

كاألخبار الواردة يف حجة الوداع هي آحاد ، ومل تزل حجة الوداع منقولـة عمـن حيصـل هبـم 

غرت بقول من قال  ُ ّن لذلك ، وال ي تفط ُ إن أسانيد : التواتر عن مثلهم يف كل عرص ، فينبغي أن ي

 .)٣( )) القراء تشهد بأهنا آحاد

ّ علي ً اإلمام الزركيش فقال رمحه اهللا ورد اب عن هذا عىل تقدير التسـليم بـأن  ((: ه أيضا ُ وقد جي

ن ما عداها ممنوع أاألمة تلقتها بالقبول ، واختاروها ملصحف اجلامعة ، وقطعوا بأهنا قرآن ، و

ن من إطالقه ، والقراءة به ، كام قاله أبو بكر يف االنتصار ، وهبذا الطريق حكم ابن الصـالح أ

أحاديث الصحيحني مقطوع هبا وإن رويـت باآلحـاد لتلقـي األمـة هلـا بـالقبول ، وهـو قـول 

                                                   
 . ١٣٧إرشاد الفحول للشوكاين  _ )١(

هو االمام عبد الرمحن بن جاد اهللا البناين املغريب املكنى بأيب يزيد ، العالمة العمـدة يف مـذهب االمـام مالـك ، درس يف  _)٢(

حاشـية عـىل : غاربـة ، لـه مؤلفـات منهـا األزهر وأخذ عن علامء عرصه كالصعيدي والبليدي ، وتصدر للتدريس يف رواق امل

، معجـم  ١٠٣/  ٣األعـالم للـزركيل : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ١١٩٨رشح جالل الدين املحيل عىل مجع اجلوامع ، تـويف سـنة 

 . ٥٩١، معجم رسكيس  ١٣٤/  ٣، الفتح املبني للمراغي  ١٣٢/  ٥املؤلفني لعمر كحالة 

ــن النجــار ، رش ١٣٦١/  ٣التحبــري للمــرداوي  _ )٣( ــاين عــىل رشح املحــيل ، ح ١٢٨/  ٢ح الكوكــب املنــري الب اشــية البن

١/٢٢٨ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٣ 

 
أن خـرب الواحــد إذا تلقتـه األمــة بـالقبول أفــاد القطـع ، وإذا كــان : مجهـور األصــوليني ، أي 

 . )١( ))كذلك فيام يثبت بالواحد ، فام ظنك فيام وجد فيه غالب رشوط التواتر أو كلها ؟ 

ن القـراءات السـبع لـو إنجد أن كالم اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا أقـوى مـن حيـث وعند النظر 

كانت متواترة ملا خفي عىل بعض الصحابة يشء منهـا ، إضـافة إىل أن أسـانيد هـذه القـراءات 

َ التواتر فيها لنُقل إلينا قد نقلت إلينا نقالً آحادياً  جد ُ  . ، ولو و

مـة تلقـت هـذه القـراءات بـالقبول فـال يعـارض وغريه مـن كـون األ، وأما ما ذكره الزركيش 

يلزم من تلقي األمة للقـراءات بـالقبول كوهنـا متـواترة ، كـام ال  ال إذْ كوهنا ليست بمتواترة ، 

 .  يلزم من تلقي األمة للصحيحني بالقبول كون كل ما فيهام من األحاديث متواتر 

ً منـه وختم اإلمام رمحه اهللا هذه املسألة بأن التالزم بني نفـي  التـواتر يف القـراءات لـيس الزمـا

ٌ تـواتره باإلمجـاع وال كـالم فيـه ، فقـال رمحـه اهللا            : نفي التـواتر يف القـرآن ، بـل القـرآن ثابـت

، ظنًـا منـه أن ذلـك اءات ينفر من القول بعدم تواتر القر واعلم أن بعض من ال حتقيق عنده ((

، من الفـرق بـني ماهيـة  ، ملا ذكرناه أول املسألة زم، وليس ذلك بال يستلزم عدم تواتر القرآن

 . اهـ )٢( )) ، واإلمجاع عىل تواتر القرآن القرآن والقراءات

 َّ قسـيم والتَّ ، رب ويالحظ مما سبق عناية اإلمام الطويف رمحه اهللا بتوضيح هذه املسألة بطريقة الس

ض هلـذه املسـألة ، ممـالعقيل ، ومل أجد من أحسن عرضها هبذه الطريقة الواضحة غريه  ّ ن تعـر

ّز هبا أطيـب األثـر يف  مع كوهنا ليست من مسائل األصول ، وكان لطريقته التي انتهجها ، ومتي

 . توضيح املسألة ، وبياهنا 

 

 

 

 
                                                   

 .  ٤٦٦/  ١البحر املحيط للزركيش  _ )١(

 . ٢٤/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٤ 

 

  املبحث الثالث

 الفرق بني املحكم واملتشابه

 

َ  مأخوذ: املحكم لغة  َّ كَ من ح ْ م اليش َ ُ ء حي ْ ، ه كم َ كَ وأح ْ م ْ كَ ه إح ُ ً فهو حم ٌ اما : إذا أتقنـه ، ومنـه  كم

 ٌ ٌ يصعب: حمكم  بناء ٌ متقن  . هدمه  أي ثابت

ً إذا منعته ، ومنه سمي احلـاكم بـذلك ألنـه يمنـع : املنع ، يقال : م وأصل احلكْ  أحكمت فالنا

ُ : الظامل ، وقيل  َّ  هو من حكمت ُ الس ِ  فيه إذا أخذت  :ه ، ومنه قول جرير عىل يد

ني َ َ  أب ة َ نيف َ وا ح ُ م ِ فهاء أحك ُ ْ س م ُ ُ  إين          ك ُ  أخاف ْ  عليكم  )١( أغضبا أن

 ُ  .)٢(وال اضطراب ، راد به األمر الذي ال اختالف فيه ويطلق احلكم وي

ُ تَّ املُ  (( : يف االصطالحو َّ املعنى، كالنُّ ضح ، واهر؛ ألنه من البيان يف غاية اإلحكـام صوص والظ

 . )٣( )) واإلتقان

َّ : واملتشابه لغة  َ املثْ : والشبيه به ، متفاعل من الش َ ل ، من أ َّ شب ُ ه اليش َّ  ء َ اليش َ  ء ه ، واجلمع اثلَ إذا م

 ْ َ أش َّ باه ، وتش ْ ابه الش ـتَ به كل منهام صاحبه حتى الْ يئان إذا أش َ ¤        ﴿: ا ، ومنـه قولـه تعـاىل بس

¦  ¥﴾ )٤(  ، ً  .  )٥(  االلتباس واالشتباه، من املعاين  فاملشاهبة املشاركة يف معنى

 

                                                   
هــ كـان  ٢٨، وجرير هو أبو حزرة جرير بن عطية اخلطفي الكلبي الريبوعي التميمـي ، ولـد سـنة  ٥٠ديوان جرير ص  _ )١(

/  ١وفيـات األعيـان : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ١١٠أهل عرصه وأعفهم ، له مساجالت مع الفرزدق وغريه ، تويف سـنة أشعر 

 .  ٥٩٠/  ٤، سري أعالم النبالء  ١٠٢

لسـان العـرب ، )ح ك م ( مـادة  ١٠٩٥، القـاموس املحـيط للفريوزابـادي )ح ك م ( مـادة  ٨٨خمتار الصحاح للرازي  _ )٢(

 ).ح ك م ( مادة  ١٤٠ / ١٢ البن منظور

 . ٤٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 . ٩٩سورة األنعام آية  _ )٤(

 .)ش ب هـ ( مادة  ٢٤٩، املصباح املنري للفيومي )ش ب هـ ( مادة  ٥٠٣/  ١٣لسان العرب البن منظور  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٥ 

 
 . )١( )) حمتمالته ببعض لالشرتاك ؛ فتشتبه بعض غري املتضح املعنى (( : حيف االصطالو

مـن األدلـة  العزيـز بمباحـث الكتـابواملتشابه من الفروق املتعلقة ،  الفرق بني املحكم تربيع

تشـابه واملُ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام ، وذلـك بقولـه ، وقد اعتنى اإل )٢( النقلية

ــه ــم : أي  يقابل ــل املحك ــري املُ ، مقاب ــو غ ــى ، فتَّ وه ــح املعن ــبعض ض ــه ب ــض حمتمالت ــبه بع تش

 . )٣( ))تشاهبه : ، أي لالشرتاك

ــى  ــنهام مــن جهــة املقابلــة ، حيــث إن املحكــم إذا كــان متضــح املعن ّ رمحــه اهللا الفــرق بي فبــني

َّ كالنُّ ُ صوص والظ ملتعددة وتشـاهبها لوجود االحتامالت ا ضح املعنىمتّ  واهر ، فإن املتشابه غري

 . يف معناه

 ّ وذلـك إمـا بسـبب ،  رمحـه اهللا هـذا الفـرق ببيـان وجـه عـدم اتضـاح معنـى املتشـابه وقـد بـني

ْ : وعدم اتضاح معنـاه (( :أو االمجال ، وذلك بقوله ، االشرتاك  ،  إمـا الشـرتاك، كلفـظ العـني

 ُ ٍ رء، ونحومها من املُ والق بيان املراد منه، كقولـه  ؛ وهو إطالق اللفظ بدونشرتكات، أو إلمجال

، ومل يبـني مقـدار احلــق، ونحـو ذلـك ممـا ســيأيت يف  )٤( ﴾¥  ¦  §     ¨  ﴿: تعـاىل

 .  باب املجمل واملبني إن شاء اهللا تعاىل

U   T   ﴿: أو لظهــور تشــبيه يف صــفات اهللا تعــاىل، كآيــات الصــفات وأخبارهــا نحـــو

V﴾)٥( ، 

 

                                                   
 . ٤٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

/  ١، املستصـفى للغــزايل  ١٦٥/  ١، أصـول الرسخيســ  ٢٨٣/  ١ني ، الربهــان للجـوي ١٥١/  ١العـدة أليب يعـىل  _ )٢(

، التحبــري  ٤٧٤/  ١، بيـان املخترصــ لألصـفهاين  ٢٢٢/  ١، اإلحكـام لآلمــدي  ٢٧٥/  ٢، التمهيـد أليب اخلطــاب  ١٠٦

ة عنـد ، الفـروق يف مباحـث الكتـاب والسـن ٣/  ٣، اإلتقان للسيوطي  ٦٨/  ٢، الربهان للزركيش  ١٣٥٩/  ٣للمرداوي 

 . ١١٧األصوليني للباحث هشام السعيد 

 . ٤٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 . ١٤١سورة األنعام آية  _ )٤(

 . ٢٧سورة الرمحن آية  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٦ 

 

﴿     µ  ́   ³﴾ )١(  ،﴿    Ã  Â  Á﴾ )٣(]  يد اهللا مألى ال تغيضها النفقة [،  )٢(  ، 

خلـق اهللا آدم عـىل [،  )٥( ] فيظهر هلـم يف الصـورة التـي يعرفوهنـا[،  )٤(]  فيضع اجلبار قدمه[

 ، )٧( ، ونحو ذلك )٦(]  صورة الرمحن

                                                   
 . ٧٥سورة ص آية  _ )١(

 . ٦٤سورة املائدة آية  _ )٢(

 . ٤٦٨٤حديث رقم ،  ٩٢/  ٦ }وكان عرشه عىل املاء  {:  قوله بابرواه البخاري يف كتاب التفسري  _ )٣(

 وعزتـك قـط قـط فتقـول قدمـه فيهـا العـزة رب يضـع حتـى مزيـد مـن هـل تقول جهنم تزال ال: [ متفق عليه ولفظه  _ )٤(

 ، ١٦٧/  ٨ احللـف بعـزة اهللا وصـفاته وكلامتـه بـابرواه البخـاري يف كتـاب األيـامن والنـذور ] .  بعـض إىل بعضها ويزوى

حـديث رقـم  ، ١٥٠/  ٨ الضـعفاء يـدخلها واجلنـة اجلبـارون يـدخلها النـار باب ببا، ورواه مسلم يف  ٦٦٦١حديث رقم 

٧٣٥٨ . 

ُ : [ متفق عليه ، رواه البخاري بلفظ  _ )٥( م ِ يه ِ ت ْ أ َ ي َ ِ  اهللاَُّ ف ِ  يف ة َ ور ُّ ي الص ِ ت َّ َ  ال ُون ف ِ ر ْ ع َ  جهـنم جرسـ الرصـاط بابكتاب الرقاق ] .  ي

 . ٤٦٩حديث رقم ،  ١١٢/  ١ فة طريق الرؤيةمعر باب، ورواه مسلم يف  ٦٥٧٣حديث رقم  ، ١٤٦/  ٨ جهنم

،   ٦٢/  ٨ الســالم بــدء بـاب االســتئذان كتــابرواه البخـاري يف ] خلـق اهللا آدم عــىل صــورته : [ متفـق عليــه بلفــظ  _ )٦(

حـديث رقـم  ،  ١٤٩/  ٨ مثل أفئدة الطري ، ورواه مسلم بلفظ البخاري باب يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم ٦٢٢٧حديث رقم 

فه األلبـاين  ١٣٤٠٤حديث رقم  ، ٦٠/  ١١ فإن آدم خلق عىل صورة الرمحن تعاىل: ، ورواه الطرباين بلفظ  ٧٣٤٢ ّ ( وضـع

  ) . ٣١٦/  ٣السلسلة الضعيفة 

عرف معناهـا  ، وأمـا الكيفيـة فـال يعلمهـا إال  _ )٧( ُ مذهب أهل السنة أن آيات الصفات ليست من املتشابه بل هي حمكمة ي

 ُ أليب  اعتقـاد أهـل السـنة]  معقـول اإلسـتواء غـري جمهـول والكيـف غـري[ مالك رمحه اهللا قولـه  ثر عن اإلماماهللا سبحانه كام أ

     :، وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عىل مـن جعـل آيـات الصـفات مـن املتشـابه بقولـه  ٣٩٨/  ٣اللكائي ال القاسم

أو اعتقاد أن ذلك هـو املتشـابه الـذي  ،تشابه الذي ال يعلم تأويله إال اهللا وأما إدخال أسامء اهللا وصفاته أو بعض ذلك يف امل "

فإهنم وإن أصابوا يف كثـري ممـا يقولونـه . استأثر اهللا بعلم تأويله كام يقول كل واحد من القولني طوائف من أصحابنا وغريهم 

ُ :  مـن قـال: األول : ونجوا من بدع وقع فيها غريهم فالكالم عىل هذا من وجهـني  فهـم معنـاه إن هـذا مـن املتشـابه وأنـه ال ي

أما الدليل عىل بطالن ذلك فإين ما أعلم عن أحد من سـلف األمـة وال مـن األئمـة ال أمحـد بـن حنبـل وال غـريه أنـه : فنقول 

ألعجمـي وجعلوا أسامء اهللا وصفاته بمنزلـة الكـالم ا ،جعل ذلك من املتشابه الداخل يف هذه اآلية ونفى أن يعلم أحد معناه 

 ُ قـالوا يف أحاديـث  ،حـد معنـاه وإنـام قـالوا كلـامت هلـا معـان صـحيحة ال يفهـم أ إن اهللا ينزل كالمـاً : فهم وال قالوا الذي ال ي

. وهنوا عن تأويالت اجلهمية وردوها وأبطلوها التي مضموهنا تعطيل النصـوص عـام دلـت عليـه . متر كام جاءت : الصفات 

يف أهنم كانوا يبطلون تأويالت اجلهمية ويقـرون النصـوص عـىل مـا دلـت عليـه مـن معناهـا  ونصوص أمحد واألئمة قبله بينة



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٧ 

 
مما هو كثري يف الكتاب والسنة؛ ألن هذا اشتبه املراد منه عىل الناس؛ فلذلك قال قوم بظـاهره؛ 

ّ فج ّ ، موا س َّ وشب ٌ  هوا، وفر َّ من التَّ  قوم َّ شبيه؛ فتأولوا وحر َّ فوا؛ فعط َّ لوا، وتوس ،  مواط قـوم؛ فسـل

 ّ  . اهـ )١( )) وه كام جاء، مع اعتقاد التنزيه؛ فسلموا، وهم أهل السنةوأمر

فال إشكال فيه من حيث تـردد املعنـى  )٣(واالمجال ،  )٢(وأما اشتباه املعنى من جهة االشرتاك 

ُّ ، يرتدد بني احلـيض وضوحه ، فلفظ القرء مثالً  وعدم ختلـف يف تفسـريه هـر ، ولـذلك اُ والط

؛ لكونــه  )٥(بنـاء عــىل االخـتالف يف حتديــد معنـى املــراد منـه  )٤( واختلفـت مـذاهب الفقهــاء

ّل له رمحه اهللا بآية األنعام ، ومثله آيات الصالة واحلـج حيـث  ً ، وهكذا االمجال كام مث مشرتكا

 . نة إمجاهلا بينت الس

وأما االشتباه بظهور تشبيه يف صفات اهللا تعاىل كآيـات الصـفات وأخبارهـا إىل آخـر مـا ذكـر 

 ُ َّ فغري م ً فـإن آيـات الصـفات ال يطلـق سل م من جهة اعتبار آيات الصفات مـن املتشـابه مطلقـا

ً ، وليس، اها يف اللغة معلوم حيث إن معنعليها اسم املتشابه من غري تفصيل  ولكـن  متشـاهبا

  . كيفية اتصاف اهللا تعاىل هبا ليست معلومة للخلق

 هبـذا املتشـابه اسـم عليهـا يطلق ال الصفات آيات ألن ((: قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

 كيفيـة ولكـن ، متشـاهباً  ولـيس ، العربيـة اللغـة يف معلوم معناها ألن ، تفصيل غري من املعنى

                                                                                                                                                  
جممـوع  "ويفهمون منها بعض مـا دلـت عليـه كـام يفهمـون ذلـك يف سـائر نصـوص الوعـد والوعيـد والفضـائل وغـري ذلـك 

  .  ٢٩٤/  ١٣الفتاوى 

 . ٤٤/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

،  ٣٤٤/  ١اإلهباج للسـبكي : انظر .  السواء عىل داللة أكثر أو خمتلفني معنيني عىل الدال احدالو اللفظهو : املشرتك  _ )٢(

 . ٣٤٠/  ١، التحبري للمرداوي  ١٢٢/  ٢البحر املحيط للزركيش 

اإلحكـام لآلمـدي : ، انظـر  إليـه بالنسـبة اآلخـر عـىل ألحـدمها مزيـة ال معنيـني، أحـد عـىل داللـة لـه مـاهـو : املجمـل  _ )٣(

 . ٥٥٠إرشاد الفحول للشوكاين ،  ٢٧٥٠/  ٦، التحبري للمرداوي ٣/١١

اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف معنى القرء فـذهب االمـام مالـك والشـافعي إىل أنـه الطهـر ، وذهـب االمـام أبـو حنيفـة  _ )٤(

الكـايف   ، ٢٢/  ٦  بسوط للرسخيس، امل ٩٠/  ٢بداية املجتهد البن رشد : انظر املسألة يف . وأمحد رمحهم اهللا إىل أنه احليض 

 . ٣٣٩/  ٨، اإلنصاف للمرداوي  ٣٦٩/  ١١، احلاوي للاموردي  ٢٩٢البن عبدالرب 

 . ٢٧١/  ٢، املحرر الوجيز البن عطية  ١١٣/  ٣، تفسري القرطبي  ٥٠١/  ٤تفسري الطربي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٨ 

 
، بعلمه اهللا استأثر ما هو بأنه املتشابه فرسنا وإذا ، خلقلل معلومة ليست هبا وعال جل اتصافه

ً  التصافا كيفية كانت خلقه دون ِّ عُ  إذا اءستواإل أن يضاحهإو ، الصفة نفس ال فيه داخلة َ د  ي

َ عَ ( ـ ب  هبـذا وعـال جـل اتصـافه كيفيـة ولكـن،  واالعتدال،  االرتفاع العرب لغة يف معناه ) ىل

 دار مـامإ التفصـيل هـذا أوضـح كام ، وعال جل اهللا إال يعلمها ال العرب عند املعروف املعنى

 غـري والكيـف،  جمهـول غـري سـتواءاإل (:  بقولـه ، برمحتـه اهللا تغمـده أنـس بـن مالك اهلجرة

ِّ  جمهول غري ستواءاإل:  اهللا رمحه فقوله )١( ) معقول  ليسـت االسـتواء صـفة أصل أن:  حيوض

ُ  ) ولمعق غري والكيف(  وقوله،  املتشابه من ِّ ي ً  املتشـابه يف تـدخل االتصـاف كيفية أن بني  بنـاء

 . )٢( )) تقدم كام بعلمه تعاىل اهللا استأثر بام تفسريه عىل

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 إىل وارتفاعـه العـرش عـىل وتعـاىل تبـارك الـرب اءاسـتو بـابرواه الدارمي يف الرد عىل اجلهمية عن اإلمـام مالـك يف  _ )١(

، وأخرجه ابن بطة يف كتابـه اإلبانـة عـن الفرقـة الناجيـة عـن أم سـلمة ريض اهللا  ١٠٤، رقم األثر  اخللق من وبينونته ، السامء

 ١٦٣/  ٣ ١٢٠حـديث رقـم  خلقـه بجميـع حمـيط وعلمـه خلقـه مـن بـائن عرشـه عىل عزوجل اهللا بأن اإليامن بابعنها يف 

 ) . ٧٥/  ١خمترص العلو ( وصححه األلباين 

: وهناك فروق أخـرى انظـر .  ١٥٧/  ١، رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز  ٩٥مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  _ )٢(

،  ١١٦/  ١، فـتح الغفـار البـن نجـيم  ٣٢٨ – ٣٢٢/  ٣، املوافقـات للشـاطبي  ٢٦٥/  ١قواطـع األدلـة البـن السـمعاين 

 . ١٢١روق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد الف



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٧٩ 

 

  بحث الرابعامل

 الفرق بني املتواتر واآلحاد

 

وبينهـا ، تـابع وقيـل هـو تتـابع األشـياء التَّ  :يف اللغـة  واترواتر ، والتَّـمتفاعل مـن التَّـ:  تواترامل

 ٌ ٌ ،  فجوات قال  وفرتات ُ ، وكل يشء إذا جاء بعضـه يف إثـر بعـض ، تواترت اإلبل والقطا  :، ي

ً بعـد واحـد: أي  )٢( ﴾  (  *  +  , ﴿: ومنه قوله تعاىل ،  )١( ومل جتىء مصطفة ،  واحدا

 .)٣(وبعضهم يتبع بعضاً 

برشــوط إخبـار قــوم يمتنــع تواطــؤهم عـىل الكــذب لكثــرهتم،  (( :فهــو  مـا يف االصــطالحوأ

 .  ))  )٤(تذكر

َ : وأما اآلحاد يف اللغة  ـفهـو مجـع أ َ ٍ ح ـ د ْ َ ، كأس ٍ ب ـ،  اب َ َ وس ٍ ب ٍ ، أ ب ـ و هـو مجـع واحـد ْ ٍ ، كأش ،  هاد

 ٍ  . )٥( وشاهد

 

 

                                                   
، املصـباح )و ت ر ( مادة  ٤٩٠، القاموس املحيط للفريوزابادي )و ت ر ( مادة  ٢٧٥/  ٥لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . )و ت ر ( مادة  ٥٣٠املنري للفيومي 

 .  ٤٤سورة املؤمنون آية رقم  _ )٢(

 .  ٦٦٣/  ٣ ، فتح القدير للشوكاين ٥٦٤/  ٧املحيط أليب حيان األندليس البحر  _ )٣(

ً إىل مشـاهدة حسـية ، وثانيهـا أ: أحدها : وهي ثالثة  _ )٤( اسـتواء : كـامل العـدد ببلوغـه التـواتر ، وثالثهـا : ن يكون مستندا

ً يف  طريف اخلرب وواسطته ، أي يف مجيـع طبقـات الطرفني والواسطة يف كامل العدد بمعنى أن يكون عدد التواتر املعترب موجودا

، رشح  ٢٩٦/  ٢، رفـع احلاجـب للسـبكي  ٦١احلـدود للبـاجي : فام بعـدها ، وانظـر  ٨٧/ ٢رشح خمترص الروضة . السند 

، اليواقيـت والـدرر  ٥٦، نزهـة النظـر البـن حجـر  ٢٨/  ٢، نرشـ البنـود للشـنقيطي  ٣٢٣/  ٢الكوكب املنري البن النجـار 

 . ١٩، تيسري مصطلح احلديث للطحان  ٦٢٦/  ٢، تدريب الرواي للسيوطي  ٢٣٧/  ١للمناوي 

، القاموس املحـيط للفريوزابـادي )أ ح د ( مادة  ١٧، املصباح املنري للفيومي )أ ح د ( مادة  ١٤خمتار الصحاح للرازي  _ )٥(

 . )أ ح د ( مادة  ٤١٤



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٠ 

 
 . )١( )) بعضها أو،  التواتر رشوط عدم ما ((: يف االصطالح و

، وقد  )٢( السنة باحثالتي تتعلق بم األصولية واآلحاد من الفروق، يعترب الفرق بني املتواتر 

 :، ومنهم اإلمام الطويف رمحه اهللا حيث يقول رمحـه اهللا  علامء األصول رمحهم اهللا ببيانه اعتنى

))  ٌ ٌ  للعلـم كـام سـبق ؛ فهـو مفيـدٌ  اخلرب إمـا تـواتر ّ  ، أو آحـاد ٌ جمـر ـا كـام  د ً ؛ فـال يفيـد العلـم قطع

 ّ ))رتقر
)٣(.  

ّ رمحه اهللا ، وإن كـانوا  )٤( تر يفيد العلم باتفاق أهـل العلـماملتوا نإ الفرق بينهام من حيث فبني

ٌ قـد اختلفــوا يف ذلــك العلــم احلاصــل هــل هـو  ٌ  وأ،  رضوري شــبه مــا يكــون أوهــو  ؟ نظــري

 ِّ  .  )٥( باخلالف اللفظي

                                                   
ح ل، تيسـري مصـط ٧٠، نزهـة النظـر البـن حجـر  ٥٧٨/  ٢ازي ، رشح اللمع للشري ١٠٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .   ٢٢احلديث للطحان 

،  ٦٢٦/  ٢، تـدريب الـراوي للسـيوطي  ٢٧٠ - ٢٣٢/  ١، اليواقيت والدرر للمنـاوي  ٥٦نزهة النظر البن حجر  _ )٢(

،  ٢٠/  ٢م لآلمــدي ، اإلحكــا ١٣٢/  ١، املستصـفى للغــزايل  ٢٨٢/  ١، أصــول الرسخيســ  ٨٤١/  ٣العـدة أليب يعــىل 

،  ٣٢٣/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٣٦٠/  ٢، كشـف األرسار للبخـاري  ٣٤٩رشح تنقيح الفصول للقرايف 

 . ٣٠٢، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ١١٣/  ٢فواتح الرمحوت لألنصاري 

 . ١٠٨/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٣(

،  ٣٥١، رشح تنقيح الفصـول للقـرايف  ١٣٢/  ١، املستصفى للغزايل  ٣٢٧/  ١قواطع األدلة البن السمعاين : انظر  _ )٤(

، إرشــاد  ١٧٥١/  ٤، التحبــري للمــرداوي  ٧١٩/  ٢، الرســاج الوهــاج للجــاربردي  ٢٦٢/  ٢كشـف األرسار للبخــاري 

 . ١٩٠الفحول للشوكاين 

ّ اخلـالف يف هـذه املسـألة االمـام الطـويف  اختلف يف العلم احلاصل من _ )٥( التواتر هل هو رضوري أو نظري ؟ ، وقـد بـني

حيصـل بـالنظر، : احلاصل عن خرب التواتر، رضوري عند القايض أيب يعـىل نظـري، أي: العلم التواتري أي ": رمحه اهللا بقوله 

: أيب اخلطـاب، وافقـه عـىل قولـه آخـرون، أيكل واحد من القايض و: ويتوقف عليه عند أيب اخلطاب ووافق كال آخرون، أي

 .مجاعة من أهل العلم

أمـا القــايض؛ فوافقــه اجلمهــور، وأمــا أبــو اخلطــاب فوافقــه الكعبـي، وأبــو احلســني البرصــي مــن املعتزلــة، وإمــام احلــرمني، 

 . والغزايل، والدقاق من أصحاب الشافعي، واختار اآلمدي الوقف لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفني

 :بوجهني -وهو القائل بأنه رضوري  -احتج األول : األول أي: قوله

ا، ملا حصل ملن ليس من أهل النظر، كالنساء والصـبيان، واحلمقـى، ونحـوهم: أحدمها ً لكنـه . أن العلم التواتري لو كان نظري

ا؛ فيكون رضوري حاصل هلؤالء؛ فال يكون ً ٌ اً نظري ِّ  .بنفسه ، وهذا الوجه بني



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨١ 

 
، وهـذا ال  )١( أما خرب اآلحاد فإنه يفيد الظن ، وال يفيد ما يفيده اخلرب املتواتر من إفادة العلـم

 وما أشبه ذلك ، ، ت به قرائن  الواحد فيفيد العلم خاصة إذا احتفّ يمنع من إرتقاء خرب

                                                                                                                                                  
ـا؛ ألنـه أن العلم الرضوري ما اضطر العقل إىل التَّ: الوجه الثاين ً صديق به، وهذا أي العلم التـواتري، كـذلك فيكـون رضوري

مشتق من اضطرار العقل إىل التصديق به، أو منسوب إليه، وال يشك أحد ممن بلغه وجود مكة بالتواتر، يف أن عقلـه يضـطره 

 .إىل التصديق به

، ملـا افتقـر إىل النظـر، لكنـه افتقـر إىل اً وهو القائل بأن العلم التواتري نظري، بأنه لو كان رضوريالثاين، أي احتج الثاين، : قوله

ً النظر؛ فـال يكـون رضوريـ افتقـار هـذا العلـم إىل النظـر؛ فألنـه يتوقـف : أمـا املالزمـة؛ فظـاهرة، وأمـا انتفـاء الـالزم، أعنـي. ا

 : حصوله عىل مقدمتني

ً أن هؤالء اتفقوا عىل : إحدامها  .اإلخبار بوجود مكة مثال

 .؛ فلزم من املقدمتني حصول العلم الرضوري بطريق اإلنتاج القيايسأن تواطؤهم عىل الكذب يمتنع عادةً : والثانية

، أخرب به مجـع يمتنـع تواطـؤهم عـىل الكـذب عـادةً  ً ، وكـل مـا أخـرب بـه مجـع وتقريره عىل الوجه الصناعي أن وجود مكة مثال

ٌ كذب عادةً يمتنع تواطؤهم عىل ال ٌ ؛ فهو معلوم  .، وال نعني بالعلم النظري إال هذا؛ فوجود مكة معلوم

وأجاب األولون عن هذا بأن املقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم عىل النظر فيها حاصلة يف أوائـل الفطـرة؛ فهـو : قلت

هـذا مـا أجـابوا بـه، . ظر، وليس هذا كذلكالنَّ؛ إنام النظري ما توقف عىل أهلية اً نظري ال حيتاج إىل كبري تأمل، ومثله ال يسمى

 . ، ال بأس بهوهو جيدٌ 

ً كام نص صاحب الروضة وقد قـرره االمـام الطـويف بقولـه  . واخلـالف لفظـي إىل آخـره: ولـهق ":وقد اعترب هذا اخلالف لفظيا

 ٌ ا بني القولني، وذلك ألن القائـل بأنـه رضوري ً ؛ ال ينـازع يف توقفـه عـىل النظـر هذا مبني عىل جهة الوساطة بني الفريقني، مجع

يف املقدمات املذكورة، والقائل بأنه نظري؛ ال ينازع يف أن العقل يضطر إىل التصـديق بـه، وإذا وافـق كـل واحـد مـن الفـريقني 

 ُ  إىل صاحبه عىل ما يقوله يف حكم هذا العلم وصفته؛ مل يبق النزاع بينهام إال يف اللفظ، وهـو أن األول سـمى مـا يضـطر العقـل

ّ  -وإن توقف عىل مقدمات نظريـة  -صديق به التّ ـا، والثـاين سـم ً وإن كانـت  -ى مـا يتوقـف عـىل النظـر يف املقـدمات رضوري

َّ  -فطرية بينة  ا، وخص ً ّ  نظري الواحـد نصـف : ر طرفيـه، كقولنـاالرضـوري بالبـدهيي، وهـو الكـايف يف حصـول اجلـزم بـه تصـو

 . يقة االثنني؛ حصل له العلم بأن الواحد نصف االثننياالثنني، فإن من تصور حقيقة الواحد؛ وتصور حق

، التحبــري  ٤٢٢، إيضـاح املحصــول للــامزري  ٣٤٩، رشح تنقـيح الفصــول للقــرايف  ٧٩/  ٢رشح خمترصــ الروضــة : انظـر 

 . ١٧٥١/  ٤للمرداوي 

كـر أعـال _) ١( ُ ق يف خرب اآلحاد بني العلم والعمل ، فهو يفيد الظن من حيـث العلـم كـام ذ ّ فر ُ ّـد بـام إذا ي قي ُ ه وإفادتـه للظـن م

فيد القطع من حيـث العمـل بـه ، وإىل هـذا أشـار اإلمـام ابـن النجـار رمحـه اهللا بقولـه  ُ يه ، ولكنه ي ّ قو ُ :     وحده ومل ينضم إليه ما ي

ً يف األمـور الدينيـة عنـدنا وعنـد أكثـر العلـامء ، قـال القـايض " : أبـو يعـىل والعمل بخرب الواحد من جهة الرشع واجب سمعا

 .، وهو الصحيح املعتمد عند مجاهري العلامء من السلف واخللف وقاله عامة الفقهاء واملتكلمني ، جيب عندنا سمعاً 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٢ 

 
 . )١( ولكن األصل فيه أنه يفيد الظن

التـواتر يفيـد   ((:بقولـه  إىل اإلمجـاع عـىل إفـادة التـواتر للعلـم الطـويف رمحـه اهللا اإلمام أشارو

 ُّ َ العلم، وخالف الس  . ، إذ حرصوا مدارك العلم يف احلواس اخلمس)٢( نيةم

 اً وأيضـ،  اً ، بـل تـواتر ، وال عقـالً اً النائية، واألمـم اخلاليـة، ال حسـالقطع بوجود البلدان : لنا

ـا لكـم، ولـيس حسـي املدركات العقلية كثرية، منها حرصكم املذكور، ً ، بطـل اً فإن كان معلوم

 ٌ ٌ : قلنـا . لــو أفـاد العلــم ملـا خالفنــاكم: قـالوا، ؛ فـال يســمع قـولكم، وإال فهـو جهــل ،  عنــاد

 ٌ َّ  واضطراب )) )٣( بع، ثم يلزمكم ترك املحسوسات ملخالفة السوفسطائيةيف العقل والط
 .اهـ)٤(

 
                                                                                                                                                  

املستصـفى : ، وانظـر  ٣٦١/  ٢رشح الكوكـب املنـري  " ال خـالف بـني أهـل الفقـه يف قبـول خـرب اآلحـاد: قـال ابـن القـاص

 . ٥٨/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢٣٧، املسودة البن تيمية  ١٤٧/  ١للغزايل 

، رشح خمترصـ  ٥٦/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ٤٢/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ١٣٢/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

 .  ٣٤٨/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٠٨/  ٢الروضة 

رشح (  نام، تقـول بالتناسـخ، وتنكـر وقـوع العلـم باألخبـارفرقة من عبدة األص: -بضم السني وفتح امليم  -السمنية  _ )٢(

 .)  ٧٧، لوامع األنوار البهية للسفاريني  ٢٥٣، الفرق بني الفرق لعبدالقاهر البغدادي  ٧٥/  ٢خمترص الروضة 

: وقيـلجتاهل، سـموا بـذلك لتجـاهلهم، : أما نسبتهم فهي لتجاهلهم؛ ألن سفسط، أي: قال اإلمام الطويف رمحه اهللا  _ )٣(

 :وأما فرقهم فثالث،  سفسط يف الكالم، إذا هذى يف كالمه: هلذياناهتم، يقال

ال نعـرف ثبــوت يشء مـن املوجـودات، وال انتفــاءه، بـل نحــن : نســبة إىل الـالأدري، وهـؤالء يقولــون: الالأدريـة: إحـداهن

 . متوقفون يف ذلك

، وعمـدهتم رضب : وا؛ فقـالوانسبة إىل العناد؛ ألهنم عانـد: تسمى العنادية: الفرقة الثانية ً نحـن نجـزم بأنـه ال موجـود أصـال

لو كـان يف الوجـود موجـود لكـان : املذاهب ببعض، والقدح يف كل مذهب باإلشكاالت املتجهة عليه من غري أهله، كقوهلم

ًا، والقسامن باطالن لإلشكاالت القادحة يف اإلمكان والوجوب  .إما ممكنًا أو واجب

أحكـام األشـياء تابعـة العتقـادات النـاس فيهـا؛ فكـل مـن : العندية، نسبة إىل لفـظ عنـد ألهنـم يقولـونتسمى : الفرقة الثالثة

ً قديم عند من اعتقد قدمه، حمدث عند من اعتقد حدوثه  .اعتقد شيئًا؛ فهو يف احلقيقة كام هو عنده ويف اعتقاده؛ فالعامل مثال

 .)  ٩/  ١، الفصل يف امللل البن حزم  ٣١١اهر البغدادي ، الفرق بني الفرق لعبدالق ٧٦/  ٢رشح خمترص الروضة ( 

، البحـر  ٧٠ – ٥٧نزهـة النظـر البـن حجـر : فـام بعـدها ، وهنـاك فـروق أخـرى انظـر  ٧٣/  ٢ رشح خمترص الروضـة _ )٤(

ــري للمــرداوي  ٢٥٥ - ٢٣١املحــيط للزركيشــ  ــر ألمــري بادشــاه  ١٨١٨/  ٤، التحب ، الفــروق يف  ٣٨/  ٣، تيســري التحري

 . ٣٠٨باحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد م
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  املبحث اخلامس

 الفرق بني الراوي واملفتي

 

َ  :الراوي لغة  ِ أ، وى احلديث اسم فاعل مأخوذ من قوهلم ر ِ ،  و الشعر يرويـه ً ر َ  وايـة ـإذا مح َ ، ه ل

 َّ  .)١(اه وأد

 ً ٌ  (( :اية وهي الرو مأخوذ من :واصطالحا ُّ  عـن عـامٍ  إخبـار ٍ  ال خيـتص ، وال ترافـع فيـه  بمعـني

 .)٢( )) ممكن عند احلكام

ُ  :وهي  من الفتيا ،مأخوذ  :واملفتي لغة  ْ  تبيني ِ املش  وهـو،  الفتـى مـن أصـله،  األحكام من لك

 ُّ َّ  الذي احلدث الشاب ّ  ببيانه أشكل ما يقوي فكأنه وقوي،  شب  .)٣( قوياً  فتياً  ويصري،  فيشب

 ً  . )٤( من يسهل عليه درك أحكام الرشيعة: واصطالحا

بمباحـث السـنة مـن األدلـة  املتعلقـة األصـولية من الفروق فتيوامل،  اوييعترب الفرق بني الر

أن قـول املفتـي : وتقريره ((:وقد اعتنى املصنف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله  ، )٥( النقلية

 ُ جيـب : ظنه أن ما أفتى به حكم اهللا، بحسب اجتهاده باإلمجاع، أي رب به عنجيب قبوله فيام خي

 ُ َّ قبوله باإلمجاع؛ فليجب قبول قول الراوي فيام خي امع ممن فوقه، واجلامع بني فتيـا رب به عن الس

 ّ  . فيهام املفتي، وخرب الواحد حصول الظن

ِّ  أما يف الفتيا  . به حكم اهللا تعاىلواملستفتي أن ما أفتى ، املفتي  ؛ فألنه يغلب عىل ظن

                                                   
، لسـان العـرب )ر و ى ( مـادة  ١٤٦، خمتار الصـحاح للـرازي )ر و ى ( مادة  ٤٢٨معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )١(

 .  )ر و ى ( مادة  ٣٤٨/  ١٤البن منظور 

 .  ٣٧٨/  ٢جار ، رشح الكوكب املنري البن الن ٥/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

 .)ف ت ا ( مادة  ١٤٥/  ١٥لسان العرب البن منظور  _ )٣(

، ٢٧٠/  ٤، اإلحكام لآلمدي  ٣٩الح ، أدب الفتوى البن الص ٢٨٦غياث األمم للجويني : انظر تعريف املفتي يف  _ )٤(

 . ٨٦١إرشاد الفحول للشوكاين 

 .  ١٨٦٤/  ٣اإلهباج للسبكي  ، ٤٦اإلحكام يف متييز الفتاوى عن اإلحكام للقرايف  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٤ 

 
 ِّ َّ  وأما يف الراوي؛ فألنه يغلب عىل ظن ٌ الس عن رسول اهللا، صىل اهللا عليه  امع، أن ما رواه ثابت

 ُ وذلك أنه ال فرق بـني الـراوي واملفتـي إال أن ...  قبل، بالقياس عىل الفتياوسلم؛ فيجب أن ي

، وهـذا يـروي مـذهب هذا خيرب عن غريه، وهذا خيـرب عـن ظنـه، أو أن هـذا يـروي قـول غـريه

 . اهـ )١( ))غريه

ّ رمحه اهللا أن ً بني الراوي  فبني غلبـة صـول وجـوب قبـول قـوهلام حل واملفتي وهو، هناك جامعا

ّ رمحه اهللا معنى ذلك ، ثم أشار إىل،  بصدقهام الظن ٌ إىل أالفرق بيـن أن وبني ن املفتـي هام راجـع

رب عن ظنه أن ما أفتى به حكم اهللا  ُ ٌّ وأما الراو، خي رب عن غريه ، وكل ُ مـنهام يبنـي عـىل  ي فإنه خي

 ِّ ً وجوب قبول قول كل منهام ، بالفتوى  غلبة الظن  .والرواية ، واحلكم رشعا

ً بقوله أمام السبكي وإىل هذا أشار اإل ،  الفتـاوى يف يترصف وسلم عليه اهللا صىل النبي ((:يضا

، القـرايف كالم من نذكره بسؤال امبينه الفرق وستعرف،  نزاع غري من فيها جيوز األقضية وأن

 قـال عنـه اهللا ريض سـلمة أيب حـديث مـن داود أبـو روى مما األقضية يف جوازه عىل يدل ومما

   : فقـال درسـت قـد وأشـياء مواريـث يف خيتصـامن رجالن وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أتى

،  األمـور هـذه بـني الفـرق مـا:  قلت فإن )٢( ] فيه عيل ينزل مل فيام برأي بينكم أقيض إنام إين[ 

 ؟ والنبوة،  الرسالة وبني

 مـن األدلـة يف جيـده بـام تعـاىل اهللا عـن إخبـاره هـو بالفتيـا وسلم عليه اهللا صىل ترصفه:  قلت

ُّ ،  املفتيني سائر يف نقول كام تعاىل اهللا حكم  أمـر وهـي،  الرسـالة مقتىضـ هـو بليغبالتَّ  فهوترص

 وصـل مـا الرسـالة مقـام يف للخلـق احلـق عن ينقل السالم عليه وفه التبليغ ذلك يف تعاىل اهللا

ـ املقـام هـذا يف فهـو،  تعـاىل اهللا عن إليه ّ  لنـا الـرواة ينقـل كـام العـاملني رب عـن وناقـل،  غمبل

 الفـرق هبـذا اتضح وإذا،  الفتيا املفتي عنه ورث كام املقام هذا عنه ورثوا ثونفاملحدّ ،  أحاديثه

                                                   
 . ١٣١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

( وضـعفه األلبـاين  ٣٥٨٧، حـديث رقـم  ٣٢٨/  ٣رواه أبو داود يف كتاب األقضية باب يف قضاء القـايض إذا أخطـأ  _ )٢(

 ). ٣٥٣/  ١ضعيف أيب داود 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٥ 

 
 هبـذا الـدين يف فتيـاه وبـني،  ربـه عـن السـالم عليـه تبليغه بني الفرق حال واملفتي الراوي بني

 .اهـ  )١( )) بعينه الفرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٦ام للقرايف ، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن اإلحك ١٨٦٤/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٦ 

 

  املبحث السادس

 الفرق بني الرواية والشهادة

 

ـ: دة يف اللغة الشها َ ِ مصدر ش ـ،  يشـهدُ ،  دَ ه َ ـ هادةً ش َ ـ،  اهدٌ فهـو ش َ ُ ، وأ هيدوش ـ صـل َّ : هادة الش

 ُ  .)١(واإلخبار ، والعلم ، احلضور  : نىده ، وتطلق بمعبام شه اإلخبار

ــاىل  ــه تع ــور قول ــىل احلض ــا ع ــن إطالقه ــ: أي  )٢( ﴾y   x  w  v  u  ﴿:فم َ ْ م  ن

 َ  . )٣( رضهح

ً : العلم قول املؤذن : ومن إطالقها بمعنى  ً يقينيا  .أشهد أال إله إال اهللا ، أي أعلم علام

ــاىل  ــه تع ــار قول ــى اإلخب ــا بمعن ــن إطالقه َّ  )٤( ﴾4   5  6     7   8   9     :   ﴿ :وم ــني ،  أي ب

َ [ : ، ومنه قول ابن عباس  )٥( وأخرب ِ ش  . )٧( أخرب عندي: أي  )٦(] عندي رجال مرضيون  دَ ه

 ً ٌ إخب: والشهادة اصطالحا ٍ فبل ار ٍّ خ ظ ٍّ خ عن اص ُ  اص ٌّ خمْ  هعلم ع تَص ُ ٍ بم َّ ِ  ني م ُ ُ كـي افـ ن َّ ُ الرت  فيـه ع

ُ  دَ عن امِ احل َّ  . )٨( ك

                                                   
، املصـباح املنـري )ش هــ د ( مادة  ٢٣٩/  ٣، لسان العرب البن منظور )ش هـ د ( مادة  ١٨٧خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .  )ش هـ د ( مادة  ٢٩٢، القاموس املحيط للفريوزابادي )ش هـ د ( مادة  ٢٦٦للفيومي 

 . ١٥٨سورة البقرة آية  _ )٢(

 . ٧١نزيل البن جزي التسهيل لعلوم الت _ )٣(

 . ١٨سورة آل عمران آية  _ )٤(

 .  ٤٤٢/  ١، فتح القدير للشوكاين  ٤٢/  ٤، تفسري القرطبي  ٣٦٢/  ١زاد املسري البن اجلوزي  _ )٥(

 . ٥٨١، حديث رقم  ١٥٢/  ١ الشمس ترتفع حتى الفجر بعد الصالة بابرواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة  _ )٦(

 .  ٢٥٩/  ٣باري البن رجب فتح ال _ )٧(

،  ٤٢٦/  ٤، البحر املحـيط للزركيشـ  ١٦١/  ٢، مجع اجلوامع البن السبكي مع رشح املحيل  ٥/  ١الفروق للقرايف  _ )٨(

 .  ٣٧٨/  ٢رشح الكوكب املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٧ 

 
ِّ يعت األصولية املتعلقة بمباحث السـنة مـن األدلـة  والشهادة من الفروق، واية رب الفرق بني الر

والفرق بـني الروايـة  (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله وقد اعتنى اإل )١( النقلية

 : ، وذلك من وجهني والشهادة ظاهر

ُ : أحدمها ، وإن  )٢( ل فيهـا النسـاء لـيس معهـن رجـلقبـأن الشهادة دخلها التعبـد، حتـى ال ي

َّ  كثرن يف باقة بقل، إال يف موضعٍ   . )٣( ورة، وهو ما ال يطلع عليه الرجالخمصوص للرض

ٍ  أن الشهادة عىل: الوجه الثاين معني؛ فاحتيط له، بخـالف الروايـة؛ فإهنـا يف مجلـة أحكـام  أمر

  يتجرأ يف مثلها عـىل الكـذب، لعظـمِ الناس، وينبني عليها القواعد الكلية؛ فاملسلم العاقل ال

 . اهـ )٥( )) ، دون الرواية فيه)٤( اخلطر فيها، ولذلك اعترب يف الشهادة بالزنى أربعة

ّ رمحه اهللا   :الفرق بينهام من وجهني فبني

َّ : الوجه األول  َّ وحدَ ساء حيث مل يقبل فيها النِّ؛ عبد هادة فيها معنى التَّ أن الش  هن لـيس معهـن

 ٌ   . رجل

 

                                                   
، ١/١٦١تصفى للغزايل ، املس ٣٥٣ / ١، أصول الرسخيس  ١٣٧/  ١، اإلحكام البن حزم  ٣٧٢الرسالة للشافعي  _ )١(

/  ٤، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٤٠٣/  ٢، كشف األرسار للبخـاري  ٤/  ١، الفروق للقرايف  ١٥٣/  ٢اإلحكام لآلمدي 

/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٨٥٧/  ٤، التحبري للمرداوي  ١٦١/  ٢، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٤٢٦

، رشح النـووي  ١٦٥، نزهـة النظـر البـن حجـر  ٣٩٢/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٢٥٢ / ١، املقنع البن امللقن  ٣٧٨

، الفـروق يف مباحـث الكتـاب والسـنة  ٣٥٠/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف احلمـد  ٧٠/  ١عىل مسلم 

 . ٢٥٨عند األصوليني للباحث هشام السعيد 

  . ١٣٤ -١٢٦/ ١٤البن قدامة  ، املغني ٢٧٣/  ١٦املبسوط للرسخيس  _ )٢(

ــه  _ )٣( ــرى : مثال ــىل والدة أخ ــرأة ع ــهدت ام ــو ش ــر . ل ــيم: انظ ــن نج ــق الب ــر الرائ ــاوي للــاموردي  ١٧٧/  ٤ البح ، احل

 . ١٣٤/  ١٤،  املغني البن قدامة ١١/٩٠٩

وال تقبلوا هلم شـهادة أبـدا  والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثامنني جلدة {: لقوله تعاىل  _ )٤(

  ، ٥٧٣ ، الكـايف البـن عبـدالرب ٢٣/  ٥البحـر الرائـق البـن نجـيم : ، انظـر  ٤سورة النـور آيـة  }أبدا وأولئك هم الفاسقون 

 . ١٣٩/  ٤، الكايف البن قدامة  ٤٨١/  ١٣احلاوي للاموردي 

 . ١٣٤/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٨ 

 
ِّ  ؛ )٢(والقصاص ،  )١( كام يف شهادة احلدود ُ بخالف الر والنسـاء ، قبل فيهـا الرجـال واية فإنه ي

 ٍّ ُبلت رواية أمهـات املـؤمنني  عىل حد ، وقـد  )٣( وغـريهن مـن الصـحابيات، سواء ، ولذلك ق

 ٍ ، الوالدة كــ؛ لــع عليــه الرجــال فــيام ال يطّ  اسـتثنت الرشــيعة قبــول شــهادة النســاء منفــردات

ّ و،  )٤(كارةوالب  .  )٥( ضاعالر

َّ  :الوجه الثاين  ّ أن الش ُّ   ،هادة تكون عىل معني ً ال خيـتص ً عامـا  وأما الروايـة فإهنـا تتضـمن أمـرا

ً عن االمام أيب عبداهللا املازري –أي القرايف  –قال  ((:بمعني قال ابن الشاط رمحه اهللا   )٦(حاكيا

ِّ ، الشهادة  )٦(املازري ْ أواية خربان غري والر ُّ   عنـهربن املخ ً ال خيـتص ً عامـا ٍ  إن كـان أمـرا  بمعـني

                                                   
ُّ يف ال _ )١( ُ مـن يـدخل الـدار : لغة احلدود مجع حد ، واحلد ً ؛ ألنه يمنـع ادا َّ اب حد َّ َ البو ي ِّ م ُ ُ ، ومنه س خمتـار الصـحاح . ( املنع

 مــن لتمنـع معصــية يف رشعـا مقـدرة عقوبــة: ، ويف االصـطالح )  ١٤٦، التعريفــات للجرجـاين )ح د د ( مـادة  ٧٧للـرازي 

   ) . ٩٨٨/  ٢ للبهويت ، الروض املربع ١١٤/  ١٠اإلنصاف للمرداوي (    . مثلها يف الوقوع

ً إذا  أخـذ منـه القـود وفعـل بـه مثـل مـا فعـل : القصاص يف اللغة  _ )٢( ً وقصاصـا َّ يقتص إقصاصا خمتـار . ( مأخوذ من قص

 فعـل: ويف االصـطالح  )ق ص ص ( مـادة  ١٠٤/  ١٨، تاج العروس للزبيدي )ق ص ص ( مادة  ٥٦٠الصحاح للرازي 

نسـاء ، وانظر مسألة عدم قبـول شـهادة ال ٩٥٢/  ٢الروض املربع للبهويت .  شبهه أو فعله مثل بجان وليه فعل أو عليه جمني

، املغني البـن قدامـة  ٦٠/  ٧البحر الرائق البن نجيم  ، ٢٧٣/  ١٦املبسوط للرسخيس : وحدهن يف احلدود والقصاص يف

١٢٦/  ١٤ . 

/  ٤، التحبـري للمـرداوي  ٣٦٨الفصول للقرايف  ، رشح تنقيح ٣٥٤/  ١، أصول الرسخيس  ٣٧٣الرسالة للشافعي  _ )٣(

١٨٩٥ . 

ّ  : البكارة  _ )٤( ر ، وهـي املـرأة العـذراء التـي مل تُفـتض ْ ِك ، )ب ك ر ( مـادة  ٢٣٩/  ١٠تـاج العـروس للزبيـدي ( مصدر الب

 .  )ب ك ر ( مادة  ٤٢خمتار الصحاح للرازي 

، معجـم مقـاييس )ر ض ع ( مـادة  ٩٦/  ٢١عـروس للزبيـدي تـاج ال: انظـر .  الثـدي مـن اللبن رشب: الرضاع لغة  _ )٥(

احلـاوي .(  نحـوه أو رشبـه أو محـل عـن ثـاب لبنـا احلـولني دون مـن مص: ورشعاً ، )ر ض ع ( مادة  ٣٨٦اللغة البن فارس 

 ) . ٩١٧/  ٢، الروض املربع للبهويت  ٨٠٣/  ١١للاموردي 

 للاملكيـة عرصـه يف يكـن ملهــ ،  ٤٥٣املالكي ، ولـد سـنة  املازري ميميالت عمر بن عيل بن حممدهو اإلمام أبو عبداهللا  _ )٦(

 واحلسـاب الطـب من كثرية علوم عىل واطلع معانيه، وطالع احلديث، سمع،  بمذهبهم أقوم، وال  منه أفقه رضاأل أقطار يف

سلم ، إيضاح املحصـول يف األصـول املعلم بفوائد م: له مؤلفات منها  الفقه يف الفتيا يف يفزع كان وإليه ذلك، وغري واآلداب

، شـذرات الـذهب البـن العـامد  ١٠٥/  ٢٠سـري أعـالم النـبالء للـذهبي : انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٥٣٦وغريها ، وتويف سـنة 

 .  ٢٧٧/  ٦، األعالم للزركيل  ٤/١١٤



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٨٩ 

 
ِ [ فهو الرواية كقوله عليه السـالم  ـإ َ نَّ َ ام ـ األ ْ َ ع ُ ام ِ  ل ـالنِّب َّ ِ ي ُ ،  )١( ] ات قسـم ال  )٢( والشـفعة ُ فـيام ال ي

خيتص بشخص معني بل ذلك عىل مجيـع اخللـق يف مجيـع األعصـار واألمصـار بخـالف قـول 

ٌ : العدل عند احلاكم  ٌ إلـز هلـذا عنـد هـذا دينـار ٍ  ام اه إىل غـريه فهـذا هـو الشـهادة ال يتعـدّ  ملعـني

 ْ َ املح ِّ ض ْ ة ، واألول هو الر  . اهـ  )٣( ))ثم جتتمع الشوائب بعد ذلك ، ضة واية املح

 ُ تاط فيها أكثر من الرواية التي تتعلق بأحكام النـاس عامـة ، وتنبنـي عليهـا وهذا يستلزم أن حي

 ٍ ر االمـام الطـويف رمحـه اهللابعينـه ،  القواعد الكلية فليست متعلقـة بشـخص ّ يف  ذلـك وقـد قـر

 ٍ َ  -وتقرير هذا الكالم  ((:حيث يقول  موضع ثان ِّ وإن كان ب : -، وقـد أرشنـا إليـه فـيام سـبق اً ني

 َ ٌ  هو أن حكم ٌ  الرواية عام ٌ  ؛ ألنه يثبت هبا حكم ـ عـام ِّ ِّ ، ه عـىل هـذا املـروي يف حق غـريه؛  وحـق

َّ ، فاملسلم العاقل، ال حتمله هتمة العداوة  َّ والقرابة عىل أن يتحم غرضـه يف  لبلوغِ  ل اإلثم العام

 ٍ ٍ ،  عـدو ـأو قريــب َّ ُ ،  هادة، حيــث منــع مـن قبوهلــا العــداوةُ ، بخــالف الش ؛ فإهنــا عــىل والقرابـة

 ٍ ٍ  شخص ُّ : ؛ فحكمها ورضرهـا غـري عـام؛ فقـد ينقـدح للشـخص أن يقـولخمصوص  أنـا أرض

ً عدوي هذا بالشهادة عليه زور الشهادة له كذلك، ثم استدرك إثـم هـذه ، وأنفع قريبي هذا با

ــ ُ ٍ الشــهادة بفعــل قربــة مــن الق ــات ٍ  رب، أو قرب ٍ مــن صــالة ٍ ، وصــيامٍ ، وصــدقة ٍ ، وحــج  ، وأمــر

 ٍ ٍ بمعروف ٍ  ، أو هني ـعـن منكـر َّ بخـالف  ؛ يئة، حتـى أفعـل مـن احلسـنات مـا يـذهب بتلـك الس

 َّ ّ الرض ؛ فيجـبن عـن الكـذب عىل الناس بكذبه يف الرواية؛ فإنـه ال يطمـع يف اسـتدراكه ر العام

 . )٤( )) فيها

ّ أن الشــهادة فيهــا مــدخل لنفــع القريــب  رضار بالعــدو لكوهنــا متعلقــة بشــخص ، واإلفبــني

ِّ ، خمصوص  ، ة مـن القـرب بـذلك الشخص بفعل قر وفيها جمال الستدراك هذا اخلطأ يف حق
                                                   

 عليـه اهللا صـىل قولـه بـاب، ورواه مسـلم يف كتـاب اإلمـارة  ١حديث رقـم  ٢/  ١رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي  _ )١(

 . ٥٠٣٦حديث رقم  ٤٨/  ٦) إنام األعامل بالنية (  وسلم

الكـايف ( استحقاق الرشيك انتزاع حصة رشيكه ممن انتقلت إليه بعوض مايل بثمنه الذي اسـتقر عليـه العقـد : الشفعة  _ )٢(

 .)  ٢٧٩/  ١، الروض املربع للبهويت  ٢٣٢/  ٢البن قدامة 

 .  ٥/  ١بن الشاط إدرار الرشوق ال _ )٣(

 . ١٦٠/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٠ 

 
ِّ ؛ أو حسنة من احلسنات التي تُذهب تلك السيئة  إن رضرهـا يـة حيـث اوبخالف اخلطـأ يف الر

 ٌ د يف الشهادة أكثر مـن الروايـة ألن اجلـرأة عـىل الكـذب  عام ّ د ُ ُطمع يف استدراكه ، وهلذا ش ال ي

 . أعظم وزراً فيها 

مـام الطـويف رمحـه األحكام كـام أشـار إىل ذلـك اإل حتى يفومن هنا صار باب الشهادة أضيق 

سمع مع القدرة ة الفرع ال تُ باب الشهادة أضيق من باب الرواية، بدليل أن شهاد ((:اهللا بقوله 

 . )١( )) بخالف ذلك عىل شهادة األصل، والرواية

 ِّ َّ ، واية والفرق بني الر مـام ن اإلإيعترب من الفروق املهمة عند علـامء األصـول حتـى  ةهادوالش

ويسـأل ، يطلـب معرفـة الفـرق بيـنهام  القرايف رمحـه اهللا أشـار إىل أنـه مكـث نحـو ثـامن سـنني

ابتدأت هبذا الفرق بني هاتني القاعدتني ؛ ألين أقمت أطلبـه نحـو  ((:محه اهللا الفضالء ، قال ر

ّ ، ثامين سنني فلم أظفر به ، وأسأل الفضالء عن الفرق بينهام  ة كـل واحـدة مـنهام وحتقيق ماهي

 .)٢( ))... فإن كل واحدة منهام خرب 

نـه خـالل بيانـه لرشـوط إال أوظهورمهـا ، ، لقـوهتام ؛ وذكر رمحه اهللا هذين الفرقني رصاحـة 

بعض الفـروق األخـرى  وأحكامهام ذكر، ومعنامها ، والتعديل ، كالمه عىل اجلرح الرواية، و

 :فمن ذلك 

،  اجلـرح يف العـدد اعتبـار يف النـاس اختلـف ((:فقـال رمحـه اهللا  من حيث العـدد بينهامالفرق 

 اثنـان بالعـدد واملـراد ، احـدو فيـه يكفـي أو ، فصـاعداً  ؛ اثنـان فيه يعترب هل:  أي ، والتعديل

 . فصاعداً 

 بعض قول وهو ، الشهادة عىل قياساً  ، الرواية يف والتعديل،  اجلرح يف منهام بد ال:  قوم فقال

 . )٣( املحدثني

                                                   
  . ٢١٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٤/  ١الفروق للقرايف  _ )٢(

، تـدريب الـراوي للسـيوطي  ٢٣٨/  ١ابـن الصـالح البـن حجـر  كتـاب النكـت عـىل ، ٢٥١/  ١املقنع البن امللقن  _ )٣(

 . ١٢٧/  ٢ملعتمد أليب احلسني ا: ، وإليه ذهب بعض املعتزلة انظر  ١/٣٦٣



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩١ 

 
 . الشهادة يف وال ، الرواية يف ال ، فيهام العدد يعترب ال:  قوم وقال

ٌ  أو ، العدد فيه فيلزم شهادةٌ  عديلوالتَّ ،  اجلرح أن اخلالف ومأخذ  الواحـد، فيه فيكفي ؛ رواية

 ، والتعـديل،  اجلـرح يف العـدد يعترب إنام - )١( واألكثرين بكر أيب القايض قول وهو - وعندنا

 . اهـ )٢( )) الرواية دون،  الشهادة يف

 يشـرتط ال ((: فقـال رمحـه اهللا  ووجودمهـا،  والقرابـة، العداوة  انتفاء من حيث بينهامالفرق و

 عـدم وال،  ...  حجـاب وراء مـن عائشـة خـرب الصحابة لقبول ، رؤيته وال ، الراوي وريةذك

)) الشهادة بخالف ، بشخص اختصاصها وعدم الرواية حكم لعموم ، والقرابة العداوة
)٣(. 

ّ رمحه اهللا أ ُ ن الرواية فبني ونحو ذلك ، بخالف ، القرابة  عدمأو ، شرتط فيها عدم العداوة ال ي

ٍ  الالشهادة ف عنـد الفقهـاء  تقبل شهادة العـدو عـىل عـدوه ، وال القريـب لقريبـه عـىل تفصـيل

 . )٤( رمحهم اهللا

  َّ ً كثرية ، وذلك بقوله بعد ذكره لقياس الرواية عىل الش وبـني  ((:هادة وأشار إىل أن هناك فروقا

 . )٥( ))وحينئذ يمتنع القياس ، البابني فروق كثرية 

 

  

                                                   
 النكـت عـىل: انظـر  املحـدثني من أحد به يرصح مل احلديث لقبول العدد اشرتاطوحكى احلافظ ابن حجر رمحه اهللا أن  _ )١(

 .  ٢٣٨/  ١ابن الصالح البن حجر  كتاب

 . ١٦٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ١٥٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(

، املغنـي البـن  ٣٣١/  ١٧، احلـاوي للـاموردي  ٤٦١الكـايف البـن عبـدالرب ،  ١٢٠/  ١٦سوط للرسخيسـ املب: انظر _ )٤(

 .   ١٨١/  ١٤قدامة 

، اإلحكـام لآلمـدي  ٣٤٥ / ١، قواطـع األدلـة البـن السـمعاين   ٣٧٣الرسـالة للشـافعي : انظر الفروق األخـرى يف  _ )٥(

، رشح الكوكب املنري  ٤٢٦/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ١٦١/  ٢ رشح املحيلمع  البن السبكي ، مجع اجلوامع ٢/١٥٣

، النكت عىل كتاب ابـن الصـالح  ٢٥١/  ١املقنع البن امللقن  ، ٦/  ١، إدرار الرشوق البن الشاط  ٣٥٩/  ٢البن النجار 

صـوليني للباحـث ، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األ ٣٩٣/  ١تدريب الراوي للسيوطي  ، ٢٣٨/  ١البن حجر 

 . ٢٦٠هشام السعيد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٢ 

 
هادة من مخسة وجوه  ويتلخص مما سبق أنه يمكن ّ واية ، والش ّ  : التفريق بني الر

ّ : الوجه األول   .د من حيث التعب

ٍ ، من حيث تعل: الوجه الثاين  ٍ خـاص هادة تتعلـق بـأمر ّ ٍ ، والش ٍ عام ّق بأمر قهام فإن الرواية تتعل

ّنة  . وقضية معي

واية العـدد ؛ بخـالف من حيث العدد : الوجه الثالث  ّ الشـهادة فإنـه ، حيث ال يشرتط يف الر

 .يشرتط فيها العدد ، وهو خيتلف بحسب اختالف القضايا املشهود فيها 

ّرة يف الروايـة ؛ وجـود العـداوة وعـدمها  تأثري من حيث: الوجه الرابع  ، حيـث ال تعتـرب مـؤث

ه ملكان التّهمة  ّ هادة التي ال تُقبل من العدو عىل عدو ّ  .بخالف الش

ً يف وعـدمها  املـؤثرة القرابـة وجـود تـأثري من حيـث: الوجه اخلامس  ، حيـث ال تعتـرب مـؤثرة

هادة التي ال تُقبل من الوالدين للولد ، والعكس ملكان التهمة  ّ  .الرواية ؛ بخالف الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٣ 

 

  املبحث السابع

 والضعيف الفرق بني احلديث الصحيح واحلسن

 

 ً ــد : احلــديث لغــة ُّ ، وهــو  اجلدي َ : منــه قــوهلم والقــديم ،  ضــد ث َ ــد َ ٌ  ح َّ  وقــع أي ، أمــر  ،وجــد

ُ واست  . )١( جديداً  خرباً  وجدت أي ، خرباً  حدثت

 ً  . )٢(النبي صىل اهللا عليه وسلم  جاء عنما  :واصطالحا

َّ و ً الص ُّ  : حيح لغة َّ  ضد َّ  وقد قيم ،الس ح َ ِ ،  ص ُّ يص ْ  ح َّ ،  بالكرس ح َ تَص ْ ٌ  فهو؛  واس يح ِ ح َ  . )٣( ص

 ً ُ  :واصطالحا َّ ما اتصل إسناده بالع ٍ دول الض ٍ وال علّ ،  ابطني من غري شذوذ  . )٤( ة

 ً ُّ  : واحلسن لغة َ القبيح ، من  ضد ن ُ س َ َّ  ح ُ اليش َ  ء ِّ بالض نا م ْ س ُ ٌ  ورجل،  ح ـن َ س َ ٌ  وامـرأة،  ح ـنة َ س َ ،  ح

ن َّ س َ يناً  اليشء وح ِ ّ  إذا حتس  . )٥( نهزي

 ً ُ  :واصطالحا ُ املتَّ  اخلرب ِ  صل ٍ  بنقل ِ  عدل َّ  خفيف ٍ ، بط الض ٍ ،  من غري شذوذ ة َّ ل ِ ِ ق وال ع ٍ اد  . )٦( حة

ً و ٌ :  الضعيف لغة َّ  فعيل ـمن الض َّ ُّ عف ، والض ّ  عف ضـد َ  وقـدة ، القـو ُف ـع َ ٌ  فهـو،  ض يف ِ ـع َ ،  ض

 ُ ه َ ف َ ع ْ ٌ  وقوم،  غريه وأض اف َ ع ِ ُ ،  ض فاء َ ع ُ ٌ ،  وض ة َ ف َ ع َ  . )٧( وض

 ً  . )٨(واحلسن ، ما مل جيمع صفة الصحيح : واصطالحا

                                                   
، القـاموس )ح د ث ( مـادة  ١٣١/  ٢، لسـان العـرب البـن منظـور )ح د ث ( مـادة  ١١٧/  ١الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)ح د ث ( مادة  ١٦٧املحيط للفريوزابادي 

 . ٢٩/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٢١/  ١فتح املغيث للسخاوي ،  ٥٢نزهة النظر البن حجر  _ )٢(

 .)ص ح ح ( مادة  ١٩٢، خمتار الصحاح للرازي )ص ح ح ( مادة  ٣٨٠/  ١الصحاح للجوهري  _ )٣(

ــع البــن امللقــن  ، ١١بــن الصــالح ال علــوم احلــديث _ )٤( ــن حجــر  ٤١/  ١املقن ــراوي  ٨٢، نزهــة النظــر الب ــدريب ال ، ت

 . ٦١/  ١للسيوطي 

 . )ح س ن ( مادة  ١١٤/  ١٣ن العرب البن منظور ، لسا)ح س ن ( مادة  ٨٢خمتار الصحاح للرازي  _ )٥(

 . ١٦٦/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٩١نزهة النظر البن حجر  _ )٦(

 .)ض ع ف ( مادة  ٢٠٤، خمتار الصحاح للرازي )ض ع ف ( مادة  ٢٠٣/  ٩لسان العرب البن منظور  _ )٧(

 . ١٩٥/  ١ تدريب الراوي للسيوطي ، ٣٠٤/  ١النكت الوفية للبقاعي  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٤ 

 
ـ،  واحلسـن، يعترب الفرق بـني احلـديث الصـحيح  َّ مـن الفـروق املتعلقـة بمباحـث  فعيوالض

 ُّ  وهلـذا ((:بقولـه  امام الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بينهاإل ، وقد أشار )١( نة من األدلة النقليةالس

 َّ َّ  بني املحدثون قفر َّ  ، واحلسن ، حيحالص  . عيفوالض

َّ  ، )٢( العدالة مشهور رواية:  فالصحيح ٍ  من املالس ٍ  علة  . )٣( الفسق غري ، قادحة

 . املستورين رواية حلسنوا

 َّ ٍ  املجروحني رواية:  عيفوالض ِ  أو،  بفسق ٍ  ضعف  . اهـ )٤( )) حفظ

 ّ َّ فبني ـ،  واحلسـن، حيح  رمحه اهللا الفرق بني احلديث الص َّ َّ  عيفوالض اوي مـن حيـث صـفة الـر

 .للحديث 

ً من العلـة القادحـة ، فأمـا  ً بالعدالة ، وساملا العدالـة فاحلديث الصحيح ما كان راويه مشهورا

ٌ : هــي ف ٌ  صــفة ــخة ــنَّ راس ُ يف ال ــل عــىل م ــة التقــوى فس حتم ــ، الزم َ ــائر ، روءة وامل ــرك الكب ، وت

 َّ  . )٥(ذائل والر

َّ أما و ُ العل ُ االق ة ٌ : فهي  دحة ٌ  سبب ٌ ،  غامض ٌ ،  خفي َّ  أن مع قادح َّ  اهرالظ   . )٦(منه  المةالس

هـو : ملسـتورين ، واملسـتور فجعلـه اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا مـن روايـة ا وأما احلديث احلسن

، وما ذهب إليه هو أحد تعريفـات احلسـن عنـد العلـامء ، حيـث إن  )٧(الذي مل تتحقق أهليته 

ً حتى قال اإلمام الذهبي رمحه اهللا  اختلفوا يف تعريف احلسن العلامء رمحهم اهللا ً كبريا  :اختالفا

                                                   
 . ١٩٥-٦٢/ ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٨٢، نزهة النظر البن حجر  ٤١/  ١املقنع البن امللقن  _ )١(

، )ع د ل ( مـادة  ٧١٨معجـم مقـاييس اللغـة البـن فـارس ( التوسط يف األمر من غري زيادة وال نقصـان : العدالة لغة  _ )٢(

 .  )ع د ل ( مادة  ٤٣٠/  ١١لسان العرب البن منظور 

مـادة      ٣٠٢/  ٢٦تـاج العـروس للزبيـدي . ( الرتك ألمر اهللا عزوجل واخلروج عن طريق احلـق سـبحانه : الفسق لغة  _ )٣(

 ) .  ١٥٩/  ٢فتح املغيث للسخاوي . ( ارتكاب كبرية أو إرصار عىل صغرية : ، ويف اصطالح املحدثني ) ف س ق ( 

 . ١٤٨/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٤(

 . ١٨٥٨/  ٤، التحبري للمرداوي  ٩٥/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٨٣زهة النظر البن حجر ن _ )٥(

 . ٢٩٥/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٦٦/  ٢اليواقيت والدرر للمناوي  _ )٦(

 .، بمعنى أنه مل تتحقق عدالته وال جرحه  ٣١علوم احلديث البن الصالح  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٥ 

 
، فإنـا عـىل إيـاس مــن ال تطمـع بـأن للحسـن قاعـدة تنـدرج كـل األحاديــث احلسـان فيهـا  ((

 اهـ)١(.))ذلك

ً بعد إيراده لعدة تعريفـات لـه فقـال  كـل هـذا  (( :وقد أشار اإلمام ابن الصالح إىل ذلك أيضا

 ٌ ِّ  مســتبهم ــل ، ولــيس فــيام ذكــره الرت ــال يشــفي الغلي َّ ايب مــا يفصــل احلســن مــن مــذي ، واخلط

ً بني أطراف ك ً مواقـع الصحيح ، وقد أمعنت النظر يف ذلك ، والبحث جامعا المهم مالحظـا

 َّ احلـديث الـذي ال خيلـو : أحـدمها : ضح أن احلـديث احلسـن قسـامن ح يل ، واتَّ استعامهلم فتنق

 ٍ ه غري أنه ليس مغفالً كثري اخلطـأ فـيام يرويـه ، وال هـو مل تتحقق أهليتُ  رجال إسناده من مستور

ــ: هم بالكــذب يف احلــديث بمـتَّ  ُّ ث ، وال ســبب آخــر د الكـذب يف احلــديأي مل يظهـر منــه تعم

 ُ ِّ م ِّ : القسم الثاين ..... ق فس دق ، واألمانة غـري أنـه مل يبلـغ أن يكون راويه من املشهورين بالص

 اهـ  )٢( . )) درجة رجال الصحيح لكونه يقرص عنهم يف احلفظ ، واإلتقان

 َّ حـدمها  اإلمام ابن الصالح نوعي احلديث احلسن ، واقترص اإلمام الطويف رمحه اهللا عىل أفبني

، واحلديث الذي جاء من رواية املسـتورين هـو احلسـن لغـريه ،  من كونه من رواية املستورين

، ونجـد أن اإلمـام ابـن  وأما القسم الثاين الذي ذكره اإلمام ابن الصـالح فهـو احلسـن لذاتـه

ثـم  ،يف تعريفه للحديث احلسن أنه ما خف ضـبط الـراوي فيـه  إىل ذلك حجر رمحه اهللا أشار

ُ  (( :قال  َّ الضبط فهو احلسن لذاته ال ليشء خارج ، وهو الذي يكـون ح ـفإن خف ْ نه بسـبب س

 اهـ )٣( . )) اإلعتضاد ، نحو حديث املستور إذا تعددت طرقه

ُّ بـه احلسـن أن يقـال : قال بعض املحققني  (( :وقال اإلمام املناوي رمحه اهللا  ـد ُ : وأحسن مـا حي

 اهـ  )٤( . )) هو خرب الصادق ، أو املستور املعتضد

                                                   
 . ٤٥املوقظة للذهبي  _ )١(

 . ٣١حلديث البن الصالح علوم ا _ )٢(

 . ٩١نزهة النظر البن حجر  _ )٣(

 . ٣٨٨/  ١اليواقيت والدرر للمناوي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٦ 

 
،  )١( أهنـام يشـرتكان يف القبـول ، واالحتجـاج هبـام واجلامع بني احلديث الصـحيح ، واحلسـن

ثم احلسن كالصحيح يف االحتجاج بـه ، وإن  (( :وإىل هذا أشار اإلمام النووي رمحه اهللا بقوله 

 اهـ  )٢(.  )) كان دونه يف القوة ، وهلذا أدرجته يف نوع الصحيح

ن كـان دونــه ، لحـديث الصـحيح يف االحتجــاج بـه ، وإديث احلســن مشـارك لوملـا كـان احلـ

ومشابه له يف انقسامه إىل مراتب بعضها فوق بعض ناسب أن يـذكر اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا 

ــنهام ، وبــني احلــديث الضــعيف ــديث  الفــرق بي ، فاحلــديث الضــعيف مــا مل جيمــع صــفة احل

ٍ اإلمام الطووواحلسن كام تقدم ، ، الصحيح  أو ،  يف أشار إىل أنه من روايـة املجـروحني بفسـق

 ٍ َّ  ، ضعف حفظ عـن يف الـراوي واقترص رمحه اهللا عىل هذين السببني ، ومها متعلقان بأوجه الط

 .واحلفظ ، من جهة العدالة 

ويالحظ من تفريق املصنف رمحه اهللا بني أنواع احلديث الثالثة أنه اقترص يف التفريق بينها مـن 

راوي ، وعـدمها ، أو جهالتهـا ، فمـن كـان مشـهور العدالـة فحديثـه يوصـف جهة عدالـة الـ

بالصحيح ، ومن كان جمهول العدالة ، والفسق وهو املستور فحديثه هـو احلسـن ، ومـن كـان 

ً بالفسق ، أو ضعف احلفظ فحديثه ضعيف عىل اختالف مراتبه    . جمروحا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 .٣٩٠/  ١، اليواقيت والدرر للمناوي  ١٧٣/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٣٧اختصار علوم احلديث البن كثري  _ )١(

 .  ١٧٣/  ١تقريب النووي برشح السيوطي  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٧ 

 

  املبحث الثامن

 روايتهجمهول احلال و خربالفرق بني 

 

ُ اخلَ  ً  رب ُ ،  األخبار واحد : لغة ه َ َ رب ْ ُ ،  بكذا وأخ ه َّ رب َ ُ ،  بمعنى وخ ار َ ب ْ خ ِ ،  اخلـرب عـن السـؤال واالسـت

 َ َ رب َ  . )١( علمهإذا  األمر وخ

 ً َّ  (( :واصطالحا  . )٢( ))كذيب صديق والتَّ ق إليه التَّ ما تطر

 ً َ  فـالن جهلـه وقـد،  خالف العلم ، فاملجهول يف اللغة هو غري املعلـوم:  واجلهل لغة ـج ْ ،  الً ه

 َ ً وج َ  ، هالة َ وجت َ  إذا:  اهل َ  أظهر  . )٣( به وليس،  ذلك نفسه من أرىو،  اجلهل

ُ  فهو :وأما يف االصطالح   . )٤(املعتقد عىل ما ليس به  اعتقاد

َّ  : يف االصطالح وجمهول احلال ٌ هو الر عرف فيه تعديل ُ ٌ ،  اوي الذي مل ي  . )٥( وال جتريح

وروايته من الفـروق األصـولية املتعلقـة بمباحـث السـنة ،  خرب جمهول احلال يعترب الفرق بني

وأما قبول قول  ((:مام الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بينهام بقوله د أشار اإلمن األدلة النقلية ، وق

 ِّ ٌ املجهول يف ملك األمة، وخل ِ  وها عـن النكـاح؛ فهـو رخصـة احلاجـة إىل املعـامالت،  ملسـيس

ومعامـل، حتـى مـع العلـم ،  واملشقة، من وجوب البحث عن عدالة كل بائعٍ ، ولزوم احلرج 

ـحتى ولو علمنا فسق اإلنسان، قبلنا قولَ : بفسقه، أي َ ٍ دّ ه فـيام ي وغريهـا؛ ،  عي ملكـه مـن أمـة

 ٍ  .، ونحوه، واستخدامٍ فنشرتيه منه، ونرتب عليه أحكام امللك من إباحة وطء

                                                   
 .)خ ب ر ( مادة  ٢٢٦/  ٤، لسان العرب البن منظور )خ ب ر ( مادة  ٩٨حاح للرازي خمتار الص _ )١(

، التمهيــد أليب اخلطــاب  ١٣٢/  ١املستصــفى للغــزايل : ، وانظــر تعريفــات اخلـرب يف  ٦٠/  ٢رشح خمترصـ الروضــة  _ )٢(

 . ٢٩٣/  ٢النجار ، رشح الكوكب املنري البن  ٨/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٢٣٢/  ١، املحصول للرازي ٣/٩

 .)ج هـ ل ( مادة  ١٢٩/  ١١، لسان العرب البن منظور )ج هـ ل ( مادة  ٧١خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 . ١٥١/  ١، رشح اللمع للشريازي  ٢٩احلدود للباجي  _ )٤(

  . ١٤٧/ ٢اليواقيت والدرر للمناوي  ، ١٣٥، نزهة النظر البن حجر  ٢٥٦/  ١املقنع البن امللقن  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٨ 

 
: ذكروها، كنجاسة املاء وطهارته، ونحوه فممنـوع، أيوأما قبول قوله يف بقية األحكام التي 

ٌ ،  ال نسلم قبول قوله فيه، وإن سلمناه ٌ  لكن الفرق بينه وبني الرواية، أن هـذه أحكـام ، جزئيـة

فيه إثبات رشع عام، تعظم املفسـدة  م املفسدة يف قبوهلا منه، بخالف قبول روايته، فإنال تعظُ 

ٌ  أنا: فإن من قال ، بتقدير الكذب فيه وا خلفي؛ فبتقـدير كذبـه، إنـام يفسـد علينـا ؛ فصلّ متطهر

 َّ الـذكر، وأكـل  تلك الصالة فقط يف نفس األمر، ال يف ظاهر احلكم، وأما من روى لنا أن مس

ٍ  حلم اجلزور، ال ينقض الوضوء؛ فبتقدير الكذب يف مثل هذا يبطل صالة عاملٍ  ، وال يلـزم كثـري

)) ز قبوله فيام يعظم رضره، واهللا تعاىل أعلممن جواز قبول القول فيام خيف رضره جوا
 .اهـ)١(

 َّ ورخصـة ، ونحوهـا هـو اسـتثناء ، جمهـول احلـال يف املعـامالت  قـولرمحه اهللا أن قبـول  فبني

سببها مسيس حاجة النـاس إىل املعـامالت ، وحصـول احلـرج واملشـقة لـو حكمنـا بوجـوب 

ٍ ،  البحث عن عدالة كل بائعٍ  ىل أن األصـل عـدم القبـول ، ولكـن إ ، وكأنه هبذا يشري ومعامل

ً للمشـقة واحلـرج ، هـذا بالنسـبة خلـ رب حصل االسـتثناء لوجـود مـا يـدعو إىل الرخصـة دفعـا

ما بالنسبة لروايته فإن املفسـدة أعظـم لـو قبلناهـا ملـا فيهـا مـن جمهول احلال يف املعامالت ، وأ

ٍّ  إثبات رشعٍ  ُّ  عام ُ  الكذب فيه ال خيتص ٍ ه برضر ٍ  شخص ٍ ،  معـني ّ  أو معاملـة ٍ معي ، وبنـاء عليـه  نـة

 ّ ـ؛ من مفسدة قبول روايته  فإن قبول خرب جمهول احلال مفسدته أقل َّ ر يف حـال كذبـه ألن الرض

 ٌ ٌ  يف اخلرب خاص ، ثم إن احلرج يف عـدم قبـول  بخالف الرضر يف حال كذبه يف روايته فإنه عام

ّ فإن ، خربه يف املعاملة أعظم من عدم قبوهلا بخالف الرواية  ها ، احلرج يف قبوهلا أعظم من رد

 :وتلخص من هذا وجود الفرق من وجهني 

وقف أو التَّ ،  جمهول احلال مفسدته أقل من مفسدة عدم قبوله أن القبول لقول :الوجه األول 

 ُ  . بحث عن عدالتهعن قبوله حتى ي

                                                   
 . ١٥٥/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٣٩٩ 

 
ُ  :الوجه الثاين  ِّ  أن مفسدة قبول رواية جمهول احلـال أعظـم ـهـا ، ألمـن مفسـدة رد َّ ر يف ن الرض

 ٌ بخالف ما إذا ؛ تعظم املفسدة بتقدير الكذب فيه  عامٍ  من جهة إثبات ترشيعٍ  قبول روايته عام

 َ ْ رد َّ نا روايتَ د ٌ ه فإن الرض  .به  ر خاص

 ُ َ  وتابع اإلمام ابـن قدامـة رمحـه  اإلمـام ابن قدامة يف املسألة حيث ذهب الطويف رمحه اهللا اإلمام

ً اهللا إىل قبول قول العاقد رخص : وأما قـول العاقـد  ((:فقال رمحه اهللا ؛ حتى مع ظهور فسقه  ة

 ً ظهور فسقه ؛ ملسيس احلاجة إىل املعـامالت ، وأمـا اخلـرب عـن نجاسـة  عم فهو مقبول رخصة

ِّ فال نُ : ته املاء وقلّ   .اهـ  )١( ))مه سل

، احلـال  يف عـدم قبـول روايـة جمهـول )٢( وقد وافق اإلمام الطويف رمحه اهللا مجهور أهل العلـم

ُ وخالف اإل  . )٣( روايته اولبقو رمحهم اهللا وأكثر احلنفية،  حنيفة وأب مام

/   ﴿:قولـه تعـاىل وهـو،  دليل النقـلبـوقد استدل الطويف رمحه اهللا عىل عدم قبول روايته 

  6  5  4  3     2  1  0﴾ )٤(  ُّ  ثبـــت يف األخبـــار عمومـــاً والتَّ ،  فــأمر اهللا بـــالتبني

ِّ موم جمهول احلال فدخل يف هذا الع ِّ  ، كام احتج بدليل العقل بقياس رد شهادته  روايته عىل رد

 ُ ً الحـتامل مفسـدة الكـذب فـيهام يف الع ، ثـم إن جمهـول احلـال إذا روى أثبـت  )٥(قوبات دفعا

ً تعظم املفسدة فيه بتقدير كذبه يف روايته لذلك اخلرب ً عاما  . رشعا
                                                   

 .  ٣٩٣/  ١روضة الناظر البن قدامة  _ )١(

، رشح تنقيح الفصـول  ٩٦/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ١٥٧/  ١، املستصفى للغزايل  ٦٣٩/  ٢رشح اللمع للشريازي  _ )٢(

ــن احلاجــب  ١٣٨/  ٣، هنايــة الســول لإلســنوي  ٣٦٤للقــرايف  ، البحــر املحــيط للزركيشــ  ٦٤/  ١، رشح العضــد عــىل اب

تيسـري التحريـر ألمـري بادشــاه  ، ٣٢٩/  ٢، التقريـر والتحبـري البـن أمـري حـاج  ١٨٥٨/  ٤، التحبـري للمـرداوي  ٤/٢٨٠

 ، ٢١٢/  ٢فـتح املغيـث للسـخاوي  ، ٩٠اختصـار علـوم احلـديث البـن كثـري  ، ٢٠٩، إرشـاد الفحـول للشـوكاين  ٣/٤٨

 . ١٤٧/  ٢اليواقيت والدرر للمناوي  ، ٣٧٢/  ١تدريب الراوي للسيوطي 

ــر  ٣٨٣/  ٢، رفــع احلاجــب للســبكي  ٣٨٦/  ٢، كشــف األرسار للبخــاري  ٣٥٢/  ١أصــول الرسخيســ  _ )٣( ، التقري

، إرشـاد الفحـول  ٩٦/  ٢اإلحكـام لآلمـدي  ، ٤٨/  ٣، تيسري التحرير ألمـري بادشـاه  ٣٢٩/  ٢والتحبري البن أمري حاج 

 .  ٢٠٩للشوكاين 

 . ٦سورة احلجرات آية  _ )٤(

 . ٩٠/  ٢اإلحكام لآلمدي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٠ 

 

  ملبحث التاسعا

  ) قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( الفرق بني قول الصحايب 

 ) أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( وبني 

 

 أو ، سـاعة ولـو ، الصـحبة مطلـق صـىل اهللا عليـه وسـلم الرسـول صـحب مـن (( :الصحايب 

  . )١( )) به اإليامن مع ورآه حلظة،

أمـر رسـول ( وبـني  ، ) قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( بني قول الصحايب يعترب الفرق 

ُّ  تعلقةاملاألصولية  من الفروق ) اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، )٢( نة من األدلة النقليةبمباحث الس

َ ( ثـم : قولـه ((: وقد اعتنى األصوليون ببياهنـا ، ومـنهم املصـنف رمحـه اهللا حيـث يقـول   أمـر

 ُ  . بكذا، أو هنى عن كذا)  اهللا صىل اهللا عليه وسلم رسول

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ( : الثالثة، فحكمـه حكـم الـذي قبلـه، وهـو قولـه هذه الرتبة

، مـن ) قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم( : ، يف محله عىل السامع، لكنه دون قوله) وسلم

 : وجهني

، أو هنى، بخالف )  أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( : احتامل الواسطة يف قوله:  أحدمها

 .)  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم (: قوله

 َّ َّ واعلم أنا قد بي ً ، حيتمـل الواسـطة أيضـ)  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( : قوله نا أن ؛ ا

، لعـدم احـتامل )  أمـر رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم( : فال يصح الفرق بينـه وبـني قولـه
                                                   

، فـتح املغيـث للسـخاوي  ١٤٩نزهة النظر البن حجر : ، وانظر تعريف الصحايب يف  ١٨٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٢٠٠/  ٢، اليواقيت والدرر للمناوي  ٨/  ٤

 ، ٢٨٨/  ٢، اليواقيـت والـدرر للمنـاوي  ١٦٨البن حجر  نزهة النظر :انظر مراتب حتمل احلديث وكيفية الرواية يف  _ )٢(

، رشح العضـد عـىل ابـن  ٣٧٣، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ١١٦/  ٢، اإلحكام لآلمـدي  ١٢٩/  ١املستصفى للغزايل 

،  ٣٤٧/  ١، الفـروق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد  ١٩٣/  ٣، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٦٨/  ٢احلاجب 

 . ٣٧١وق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد الفر



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠١ 

 
أمـر رسـول اهللا صـىل اهللا ( ، واحتامهلـا يف )  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( الواسطة يف 

، أقوى منـه يف )  أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( ، نعم احتامل الواسطة يف )  عليه وسلم

ّ )  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم( : قوله ـ ؛ ألن َ ْ سـامعه مـن ي ـر ْ َ وي أم الرسـول وهنيـه؛  ر

 ِ مـع )  قـال( : وأكثر من قوله، سمع منه أقرب  من فيحكيه عنه، ويضيفه إىل الرسول بواسطة

 . إرادة الواسطة

أمر رسول اهللا صـىل (  ، و)  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم( يف الفرق بني : الوجه الثاين

ٌ  ) قال( أن لفظ : )  اهللا عليه وسلم ٌ  لفـظ        : ال احـتامل فيـه، وال اشـتباه، بخـالف قولـه خـربي

 ) َ َ أم ُ  ر ٌ )  صىل اهللا عليه وسلماهللا  رسول ِ  ، فإن األمر والنهي مشتبه ِ يف ص يه؛ فيحتمـل يغه ومعان

ــا، الخـتالف النـاس يف األمــر  ً ـا هني ً ا، ومـا لـيس هني ً ا أمــر ً أن هـذا الـراوي اعتقـد مــا لـيس أمـر

َ :  والنهي، حتى قال بعض أهل الظاهر ِ نْال حجة فيه ما مل ي َّ  قل فظ، لكن مع هذا االحـتامل؛ الل

 َّ ُ اهر أفالظ ، إال بعـد )  أمـر رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم( : رصح بنقل األمـر بقولـهنه مل ي

َّ جزمه بوجود حقيق  . عىل ذلك االحتامل اً اهر راجحة األمر؛ فيكون هذا الظ

إن الظاهر أنه ما نقل األمر عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، إال بعـد معرفـة : وإنام قلنا

ُّ  مستفادةٌ حقيقته؛ ألن معرفة األمر  ُّ  -يعني الصحابة  -غة، وهم من الل غة؛ فـال خيفـى أهل الل

 . عليهم لفظ األمر من غريه

ٌ ، والنهـي ، ثم إن الصـحابة مل يكـن بيـنهم يف صـيغة األمـر  إن : حتـى يقـال ونحوهـا خـالف

ـ َّ ـا بالرض ً ورة مـن لغـتهم، الراوي حيتمل أن يشتبه عليه املراد من األمر، بل كان عندهم معلوم

غــري اشــتباه وال احــتامل، وإنــام وقــع اخلــالف يف األمــر فــيام بــني األصــوليني بعــد عرصــ  مـن

 ٍ ــالصــحابة ريض اهللا عــنهم بكثــري َّ حابة فيــه، واشــتباهه ، وذلــك ال يســتلزم اخــتالف الص

))عليهم
 . اهـ )١(

                                                   
 .  ١٩٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٢ 

 
وأهنـام يشـرتكان يف أصـل ) أمـر ( و ) قـال ( فنجد أن املصنف رمحه اهللا ذكر اجلامع بني لفـظ 

َّ ال  .السامع  هلام حكمفظني اللّ  امع فكالس

ّ الفرق  َ ( ، وبني قوله ) قال ( بني قول الراوي ثم بني َ أ  :من وجهني )  مر

إال أنه رمحه اهللا ) قال : ( ، دون قوله ) أمر : ( احتامل الواسطة يف قول الراوي : الوجه األول 

 ّ ً بينهام ، وذلك ألنهقد ضع ّ  ف هذا التفريق ومل يعتربه فرقا ً يف قد رج ح احـتامل الواسـطة أيضـا

ً ) قال : ( قول الراوي  السـتوائهام يف ؛ ، وهبذا صار التفريـق بيـنهام مـن هـذا اجلانـب ضـعيفا

 ٍ ٍ  احتامل الواسطة يف كل ّ  عىل خالف  . فظني املذكورينوضعفها يف اللّ ، هتا يف قو

هـو خـالف مـا  ) قـال رسـول اهللا( وترجيحه رمحه اهللا الحـتامل الواسـطة يف قـول الصـحايب 

الصـحيح مـن هـو و،  )١(املحـدثني و ، مـن األصـوليني العلامء رمحهـم اهللا كثري منذهب إليه 

ً  )٣( وقد تابع رمحه اهللا يف ذلك أبا اخلطاب ، )٢(مذهب احلنابلة  من احلنابلـة والبـاقالين ومجعـا

 .)٤(من العلامء ، ونسبه بعضهم إىل األشعرية 

َ : ( االحتامل يف قول الصـحايب  من جهة وجود : الوجه الثاين ـأ َ َ م رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  ر

َّ ) قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ( دون قوله ) وسلم  حايب اعتقـد حيث حيتمل أن الص

ً ، والـراجح أنـه عـىل  ً ، وهذا االحتامل وإن كان مرجوحا ً هنيا ً ، وما ليس هنيا ً أمرا ما ليس أمرا

                                                   
البـن  ، مجع اجلوامع ٦٨/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٢٩/  ١، املستصفى للغزايل  ٤١٩ للخطيب الكفاية  _ )١(

، فـواتح  ٦٨/  ٣، تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ٤٠٧/  ٢، رفـع احلاجـب للسـبكي  ١٧٣/  ٢ السـبكي مـع رشح املحـيل

 .  ١٦١/  ٢الرمحوت لألنصاري 

 .  ٤٨١/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٠١٢/  ٥، التحبري للمرداوي  ٥٨٠/  ٢أصول ابن مفلح  _ )٢(

ّاب حمفـوظ بـن أمحـد بـن احلسـن الكلـوذاين البغـدادي ، الفقيـه ا _)٣( حلنـبيل األصـويل الفـريض األديـب هو اإلمام أبو اخلط

ً يف مذهب احلنابلة ، توىل التدريس واإلفتـاء ،  ٤٣٢الشاعر ، ولد سنة  هـ ، سمع من القايض أيب يعىل وتفقه عليه ، كان بارعا

ر انظـ. هــ ببغـداد  ٥١٠اهلداية يف الفقه ، والتهـذيب يف الفـرائض ، والتمهيـد يف أصـول الفقـه ، تـويف سـنة : له مؤلفات منها 

   . ٢٩١/  ٥، األعالم للزركيل  ٢٤٥املدخل البن بدران ،  ٣٤٨/  ١٩سري أعالم النبالء للذهبي  :ترمجته يف 

، التمهيــد أليب اخلطـــاب  ١٣٠/  ١، املستصــفى للغـــزايل  ٣٣٥، التبرصــة للشـــريازي  ٩٩٩/ ٣العــدة أليب يعـــىل  _ )٤(

 . ٢/١٦١فواتح الرمحوت لألنصاري  ، ٨٦/  ٣مري بادشاه ، تيسري التحرير أل ٣٧٣/  ٤، البحر املحيط للزركيش ٣/١٨٥



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٣ 

 
ضـعف ا ُ ـظاهره إال أنـه ي ِّ ال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه قـ: ( يغة بخـالف قـول الصـحايب لص

ِّ حيث ال احتامل فيه ألن داللته عىل القول نَ ) وسلم  . )١( يةص

 ُّ َ  )٢( وغريه، رمحه اهللا  وقد تابع املرداوي الطويف يف إثبـات الفـرق بـني هـاتني الصـيغتني اإلمام

 )...النبي صىل اهللا عليـه وسـلم بكـذا  أمر (قوله  ((:وذلك حيث يقول ، هني السابقني جبالو

ِّ لكنّـ )قــال النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم  (فحكمـه حكـم  الحــتامل ؛ اللــة دون ذلـك ه يف الد

ُ ، الواسطة ، واعتقاد ما ليس بأمر  ً ، لكن الظـاهر أنـه مل ي ً وهنيا ـوال هني أمرا ِّ ح بنقـل األمـر رص

 ْ  . اهـ )٣( ))...مه بوجود حقيقته إال بعد جز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

، البحــر املحــيط  ٣٧٤/  ٣، اإلهبــاج للسـبكي  ٤٤٥/  ٤، املحصــول للـرازي  ١٣٠/  ١ املستصــفى للغـزايل: انظـر  _ )١(

 .  ٢٠١٤/  ٥، التحبري للمرداوي  ٤٣١/  ٣للزركيش 

 . ٤١٠/  ٢البن النجار  ، رشح الكوكب املنري ٣٧٣/  ٤البحر املحيط للزركيش  _ )٢(

 .  ٢٠١٤/  ٥التحبري للمرداوي  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٤ 

 

  املبحث العارش

ُ  ( و ) حدثني ( قول الراوي الفرق بني   ) سمعت

 

َ (  راوييعترب الفرق بني قول ال َّ ح َ (  قولهو،  ) ثنيد ِ س ْ م ُ ع  املتعلقـة األصـولية من الفـروق ) ت

 ُّ مام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام وقد اعتنى اإل،  )١( نة من األدلة النقليةبمباحث الس

ْ  ((:بقوله  َّ بني سمع ٌ ت، وحد َّ ثني، وأخواهتـا فـرق يكـون الـراوي : ونحـوه، ثني ، وهـو أن حـد

َّ ، باحلديث  اً مقصود ذ ال يلـزم أن يكـون فـظ، بخـالف سـمعته يقـول، إ، عىل ظاهر اللّ  والبد

احلــديث لغــريه، وســمعه هــو، كــام يف شــهادة  باحلــديث، بــل جــاز أن اً الــراوي مقصــود

 . اهـ )٣( )) )٢(املستخفي

ــذا ــيغة  وه ــه اهللا أن ص ــه رمح ــد ب ــرق قص َّ ( الف ــد ـــ ) ثني ح ــا ك ــ( ونحوه ْ ــأين ، ربين ، وأنْ أخ ب

 َ َ وش ُسمع الراوي احلديث ألن هذا هو ظاهر داللة اللفـظ  )٤() نيافه ؛ قصد فيها املحدث أن ي

ّ الراوي بقوله  ٌ ) سمعته يقول : ( بخالف ما إذا عرب ألنـه  فإن قصـد الـراوي باحلـديث حمتمـل

ّ بالسـامع مـع فيحق لـه أ؛ ويسمعه الراوي ، به الغري  جيوز أن حيدث عـرب ُ ٍ أن ي  نـه غـري مقصـود

 ّ ُ بالر ً واية ، وقد ش ّه ذلك بشهادة من كان مستخفيا ٍ تَّ وسمع املُ ، ب ّ بحـق قر ُ ٍ ،  هم ي فـإن  أو مظلمـة

: ستخفي ، وهذا ال يمنع أن يشهد املستخفي عليه وأن يقـول هم مل يقصد إسامع الشاهد املُ املتَّ 
                                                   

، تـدريب الـراوي  ١٦٩ نزهـة النظـر البـن حجـر ، ٢٩٣/  ١، املقنع البـن امللقـن  ١٣٢علوم احلديث البن الصالح  _ )١(

احلاجـب ، رشح العضـد عـىل ابـن  ٣٧٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٢٩/  ١، املستصفى للغزايل  ٤١٩/  ١للسيوطي 

ــر ألمــري بادشــاه  ١٧٣/  ٢، مجــع اجلوامــع برشــح املحــيل  ٦٨/ ٢ ، فــواتح الرمحــوت لألنصــاري  ٦٨/  ٣، تيســري التحري

 . ٣٦٥، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ٢/١٦١

 ويقربـه عالنيـة احلـق جيحـد مـن مثـل،  به علمي وال،  إقراره ليسمع عليه املشهود عن نفسه خيفي الذي هو:  املستخفي _ )٢(

ى بشـهادة املسـتخفي ، وهـي ، بـه يشـهدا ثـم،  به إقراره ليسمعا هبام يعلم ال موضع يف شاهدان فيختبئ،  رساً  ّ  فهـذا مـا يسـم

   . ٢١١/  ١٤املغني البن قدامة  . مقبولة عىل الرواية الصحيحة يف املذهب

 . ١٨٨/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 .  املصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٥ 

 
قصـد سمع ُ ّ عىل أن هـذه الصـيغة ال ي ُسمعه ، فدل ّ بالسامع مع عدم قصد القائل ان ي ته ، فيعرب

ِّ ، قل مع بالنَّفيها السا  .واية والر

ً يف حجيـة أحـدمها عـىل اآلخـر   أو ، وما ذهب إليه رمحـه اهللا مـن التفريـق بيـنهام لـيس تفريقـا

ـ َّ ـامع بتقديم أحدمها عىل اآلخر ، بل هو تقديم من جهة اختصـاص الس َّ أو اشـرتاكه ، امع الس

ٍ  )حـدثني  (ولفـظ ،  )سـمعت  (مام رمحه اهللا قد جعل كال من لفـظ مع غريه ، فاإل  يف مرتبـة

 ٍ  .)١(كام هو مذهب عامة أهل العلم رمحهم اهللا  واحدة

َ ( رمحه اهللا خالف يف هذا فجعل صيغة  )٢( مام ابن القطانن اإلإال أ ِ س ْ م آكد مـن صـيغة  ) تع

 ) َّ :  األوىل:  مراتـب الصـحايب فأللفـاظ ((:الزركيشـ عنـه  اإلمـام فقـال ) وأخواهتـا، ثني حد

،  أخـربين أو،  حـدثني أو،  كـذا يقـول وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول سمعت(  أقواها وهي

      املحـدث قـول القطـان ابـن وجعـل،  اتفاقـاً  حجـة وهو،  الواسطة احتامل لعدم ) شافهني أو

 ابـن خطبنـا احلسن كقول قومنا ثحدّ  ) حدثنا(  معنى يكون أن جيوز نهأل؛  آكد ) سمعت( 

 ٍ   . اهـ )٣( )) عباس

 

 

 

 

                                                   
 ،٢٨٨/  ٢، اليواقيت والدرر للمنـاوي  ١٠١، اختصار علوم احلديث البن كثري  ١٦٨نزهة النظر البن حجر : انظر  _ )١(

، رشح الكوكـب  ٢٠١١/  ٥، التحبـري للمـرداوي  ٣٧٣/  ٤، البحر املحيط للزركيشـ  ٣٧٣رشح تنقيح الفصول للقرايف 

 .  ٤٨١/  ٢املنري البن النجار 

، ولـد  القطـان بـابن املعروف املالكي الفايس املغريب الكتامي احلمريي عبدامللك بن حممد بن عيل احلسن أبوهو اإلمام  _ )٢(

النظـر يف أحكـام النظـر : ، لـه مؤلفـات منهـا ألسامء رجالـه  وأحفظهم احلديث، بصناعة الناس أبرص من انهـ ، ك ٥٦٢سنة 

، شـذرات الــذهب البـن العــامد  ٣٠٦/  ٢٢سـري أعـالم النــبالء للـذهبي : ترمجتــه يف  انظـر. هــ  ٦٢٨وغريهـا ، تـويف ســنة 

 . ٣٣١/  ٤، األعالم للزركيل  ٥/١٢٨

 . ٣٧٣/  ٤البحر املحيط للزركيش  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٦ 

 

 عرش  ث احلادياملبح

 ) أنبأنا ( و ) حدثنا ( و ) أخربنا (الفرق بني قول الراوي 

 

ً  لفـالن وإن،  أنباء واجلمع،  اخلرب: النبأ هو  ـ خـرباً  أي؛  نبـأ ُ ِّ ، ومنـه س ُّ ي النّم ً  بـي  فعيـل، فنبيـا

ٍ  بمعنى  . )١( أخرب أي؛  اهللا عن أنبأ ألنه اخلربوهو ،  أبالنَّ من للمبالغة فاعل

 األصـولية مـن الفـروق ) نبأنـاأ(  و،  )حـدثنا  ( و، ) أخربنـا (  يعترب الفرق بني قول الراوي

ُّ  املتعلقة الفـرق  مام الطويف رمحه اهللا ببيـاناإل ، وقد اعتنى )٢( نة من األدلة النقليةبمباحث الس

ْ إذا قال الشيخ املُ  ((:بينها بقوله  ِ س ُ م : أخربنا فالن بحديث كذا؛ فهل للراوي أن يقـول:  مثالً  ع

 َّ ُ حد ٌ ثني شيخ  : ؟ فيه روايتان حدثنا فالن بحديث كذا: ، قالنا فالن

ُّ : إحدامها َّ اجلواز، الحتاد املعنى يف الل  ثنا، وأنبأنـا؛ ألنـهغة، إذ ال فرق فيهـا بـني أخربنـا، وحـد

 ٌ ذكره ابن فـارس يف كتـاب مفـرد لـه يف علـم . من اخلرب، واحلديث، والنبأ، وهي واحدة مشتق

 . احلديث

َّ : والرواية الثانية ً فظـني اصـطالحاملنع، الخـتالف مقتىضـ الل ِّ يف اصـطالح املُ : ، أيا ثني؛ حـد

 َّ َّ فإهنم خيصون لفظ حد ـيخ، وأخربنا يصلح عندهم لذلك، وملـا ثنا بام سمع من لفظ الش ُ رئ ق

 َّ ُّ  عىل الشيخ؛ فأقر وأنبأنـا يطلقهـا املتـأخرون عـىل اإلجـازة،  ، حـديثمن التَّ  به؛ فاإلخبار أعم

ِّ  ، أو حدثنا، واملتقدمون يطلقوهنا بمعنى أخربنا  ٍ  واالصطالح يف كل ـ لفظ ْ ِ يقيضـ عـىل وض ه ع

                                                   
 .)ن ب أ ( مادة  ١٦٢/  ١، لسان العرب البن منظور )ن ب أ ( مادة  ٣٣١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

، تـدريب الـراوي  ١٦٨ نزهـة النظـر البـن حجـر،  ٢٩٣/  ١، املقنع البـن امللقـن  ١٣٢بن الصالح علوم احلديث ال _ )٢(

 ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٣٧٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٢٩/  ١، املستصفى للغزايل  ٤١٩/  ١للسيوطي 

، فـواتح الرمحـوت  ٦٨/  ٣ألمـري بادشـاه ، تيسـري التحريـر  ١٧٣/  ٢ البن السبكي مـع رشح املحـيل ، مجع اجلوامع ٦٨/ 

، الفروق يف مباحث الكتـاب والسـنة  ٣٤٥/  ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد  ١٦١/  ٢لألنصاري 

 . ٣٦٠عند األصوليني للباحث هشام السعيد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٧ 

 
 ً ُّ  اللغوي، ويقدم عليه، وهلذا كانت احلقيقة الرشـعية مقدمـة ً عـىل الل الصـطالح  غويـة، تقـديام

 َّ ُّ الرش  . اهـ )١( )) غةع عىل وضع الل

ّ رمحــه اهللا أن هنــاك روايتــني ً للوضــع  )٢( فبــني ــارا ــة األوىل عــىل الــرتادف بيــنهام اعتب ، فالرواي

  . )٣( اللغوي يف لغة العرب

ّ لفظ بوالرواية الثانية  ص ُ َّ ( الفرق بينهام حيث خي   .بام سمع من لفظ الشيخ ) ثنا حد

ّ )  أخربنا( وأما  ّ به من ذلك فيشمله ، ويشمل ما إذا قُ  فإنه أعم   .رئ عىل الشيخ فأقر

ٌ  ) أنبأنا( وأما  بخـالف املتقـدمني الـذين ال يفرقـون ؛ عىل اإلجـازة عنـد املتـأخرين  فإهنا مبنية

ْ ( بينها وبني  َّ أخ   .) ثنا ربنا ، وحد

ّ أشار إىل أن الوضع اإلوبعد بيانه للروايتني  ـ صطالحي َّ قـالرش ُ ُّ عي م ٌ عـىل الوضـع الل م ّ غـوي د

ِّ واإل ((:وذلك بقوله  ٍ  صطالح يف كـل ُّ  لفـظ ُ يقيضـ عـىل وضـعه الل َّ غـوي، وي م عليـه، وهلـذا قـد

 ً َّ  عىل اللغوية، تقديامً  كانت احلقيقة الرشعية مقدمة ُّ الصطالح الرش   . )٤( )) غةع عىل وضع الل

َّ  ((:وقوله  ً فظـني اصـطالحاختالف مقتىض الل ِّ املُ يف اصـطالح : ، أيا ـحـد ُّ ون ثني؛ فـإهنم خيص

 َّ ُ لفظ حد َّ ثنا بام س ـمع من لفظ الش ُ ـيخ، وأخربنا يصلح عندهم لـذلك، وملـا ق َّ يخ؛ رئ عـىل الش

 . )٥( )) فأقر به

 ُّ ٌّ من التَّ  فيتضح من ذلك أن اإلخبار أعم شـافهة فـال عـىل املُ  حديث من جهة أن التحـديث دال

 َّ  امع ، حيتمل غري الس

                                                   
 . ٢٠٦/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

 .  ٢٠٤٠/  ٥داوي ، التحبري للمر ٩٨٠/  ٣العدة أليب يعىل  _ )٢(

واختارها مجع من املحدثني واألصوليني منهم ابن احلاجب وابن حـزم ، وبعـض احلنفيـة والشـافعية واحلنابلـة ، وهـو  _ )٣(

، البحـر  ٥٦٢/  ١، املسودة البن تيميـة  ٢٦٢/  ١، اإلحكام البن حزم  ٩٧٧/  ٣العدة أليب يعىل . مذهب غالب املغاربة 

 .  ٣٦٠، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ٣٩٠/  ٤املحيط للزركيش 

 . ٢٠٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . املصدر السابق _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٨ 

 
مع من الشيخ بخالف اإلخبار فإنه ي ُ وغـريه ، عليه  )٢(وللعرض ،  )١(وللمكاتبة ، صلح ملا س

ره غريه من أئمة احلديث كاحلافظ ابن حجر رمحه اهللا حيـث  )٣(من طرق اإلخبار  ّ ، وهو ما قر

َّ  وكــذا ((:يقــول  ــخص ُ ِ  واص ــي باإلجــازة بــاءنْ اإل ُ  الت ُ  هبــا شــافهي ُ  مــن الشــيخ ــزهجي  هــذا وكــل،  ي

 ٌ ٍ  وليس مستحسن َّ ،  حمـلالتَّ  أحـوال بـني مييزالتَّ  أرادوا وإنام،  همعند بواجب  بعضـهم وظـن

حيتـاج  نعـم،  حتتـه طائـل ال بـام وعليـه له االحتجاج يف فتكلفوا الوجوب سبيل عىل ذلك أن

 ً ً  املتأخرون إىل مراعاة اإلصطالح املذكور لئال خيتلط ، ألنه صار حقيقة   . )٤( ))عندهم  عرفية

 ٌ علامء األصول واحلديث ، وهو مـذهب الشـافعي ، ومجهـور أهـل  من واختار هذا القول مجع

  . )٥(املرشق 

ً أخرىو  . )٦( ذكر بعض العلامء فروقا

 :ويمكن تلخيص ما ذكره اإلمام الطويف رمحه اهللا بام ييل 

 ً أن من نفى الفرق بـني هـذه األلفـاظ الثالثـة إنـام كـان مسـتنده االصـطالح اللغـوي ، : أوال

 . ر إليه بعض أئمة اللغة كابن فارس رمحه اهللاأشابني هذه األلفاظ كام  فليس يف اللغة فرق

 ً ِّ  مستنده يف ذلك اصطالح املُ امأن من قال بالفرق بينه: ثانيا  . ثني رمحهم اهللاحد

 

 

                                                   
.  هبـا ومقرونـة اإلجـازة عـن جمـردة : نوعـان وهـي بـأمره أو بخطـه حـارض أو لغائب مسموعه يكتب أن هي: املكاتبة  _ )١(

  . ٣٠٢/  ٢، اليواقيت والدرر للمناوي  ١٧٣بن الصالح علوم احلديث ال،  ٣٣٠ / ١املقنع البن امللقن 

)٢( _  َ ْ الع اليواقيـت والـدرر للمنـاوي  ، ٤٢٣/  ١ تـدريب الـراوي للسـيوطي. قراءة التلميذ األحاديث عـىل الشـيخ : ض ر

  . ٣٩٠/  ٤البحر املحيط للزركيش  ، ٢٠٣/  ٢رشح خمترص الروضة ،  ٢٩٣/ ٢

 . ٢٨٨/  ٢، اليواقيت والدرر للمناوي  ٤١٩/  ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٣١٢/  ٦ر املحيط للزركيش البح _ )٣(

 . ١٩٢/  ١ البن حجر فتح الباري _ )٤(

 . ٣٩٠/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٤١٦/ ٢، رفع احلاجب للسبكي  ٣٥٠/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٥(

، البحـر  ٦٥١/  ٢، رشح اللمع للشريازي  ٤٢٠/  ١، تدريب الراوي للسيوطي  ١٣٢ح بن الصالعلوم احلديث ال _ )٦(

 .  ٣٦٠، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ٣٩٠/  ٤البحر املحيط للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٠٩ 

 

 عرش  ث الثايناملبح

 الفرق بني اخلرب املخالف للقياس واخلرب املخالف لألصول

 

 ُّ َ مصدر قَ : غة القياس يف الل َّ  اس ُ ، ء اليش ْ قَ ، ه يقيس ـي َ ِ ،  اً س ـ،  ياسـاً وق َ َّ ، ه واقتاس َّ وقي ره سـه إذا قـد

 ِ ِ عىل م ْ ، و هثال ُ قايس َ  ت ُ بني شيئني إذا قاد َ ، بينهام  رت َّ  وقاس َ بيب قَ الط ِ  عـر ـراحـة قَ اجل َ منـه و،  اً يس

 :  قول الشاعر

َ  )٤( غثيثتها          )٣( أدبرت )٢( النطايس )١( ذا قاسها اآليسإ ُ  اد وهياً وازد ُ ه  . )٥( ومهاز

َّ : ومنه قوهلم ، التقدير : أصل القياس ف  . )٦( ره بهقاس الثوب بالذراع إذا قد

  . )٧( ))؛ بجامع بينهام محل فرع عىل أصل يف حكم ((:  والقياس اصطالحاً 

يعترب الفرق بني اخلـرب املخـالف للقيـاس واخلـرب املخـالف لألصـول مـن الفـروق األصـولية 

ُّ بمباحث ااملتعلقة    ، )٨( نة من األدلة النقليةلس

                                                   
  . الطبيب:  باملد اآليس _ )١(

 . لآليس وصف هوو بالطب، العامل: فتحها أو النون بكرس: النِّطايس _ )٢(

َّ :  أدبرت _ )٣(  . تول

 . املجروح يؤمل ميت وحلم صديد من اجلرح يف ما:  غثيثها _ )٤(

 وقـد ، ومل أعثر عـىل قائـل هـذا البيـت ، جوفها يف فتنهزم القربة تغمز كام حفرة، فيه فتصري ، باليد اليشء غمز:  اهلزوم _ )٥(

  . ٢٣٢/  ٦ لسان العرب البن منظور. "نطس" كلمة معنى عىل كالمه معرض يف منظور ابناإلمام  هأورد وقد

 ، القـاموس)ق ي س ( مـادة  ١٨٧/  ٦، لسان العرب البن منظور )ق ي س ( مادة  ٨١٥/  ٢الصحاح للجوهري  _ )٦(

 . )ق ي س ( مادة  ٢٤٢/  ٢ املحيط للفريوزابادي القاموس

ــ الروضــة  _ )٧( ــات األصــوليني للقيــاس  ٢١٨/  ٣رشح خمترص ــدة ألا: ، وانظــر تعريف ، احلــدود  ١٧٤/  ١يب يعــىل لع

، ٢٠٤/  ٢ح العضد عىل ابن احلاجب ، رش ٣٨٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٢٢٨/  ٢، املستصفى للغزايل  ٦٩للباجي

، فـواتح الرمحـوت  ٢٦٤/  ٣، تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ٢/  ٤، هناية السول لإلسـنوي  ١٤١٨/  ٣اإلهباج للسبكي 

 .  ٦٥٦، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٤٦/  ٢لألنصاري 

 ٢، أصول ابن مفلـح  ٣٧٨/  ٢، كشف األرسار للبخاري  ١٤٢/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٨٨٨/  ٣العدة أليب يعىل  _ )٨(

 .  ٢٢٩، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  ٢١٢٩/  ٥، التحبري للمرداوي  ٣٤٩/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٦٢٧/  ٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٠ 

 
 :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله وقد اعتنى اإل

ـا ملالـك )١( يقبل خرب الواحد فـيام خيـالف القيـاس (( ً ، أو  ، وفـيام خيـالف األصـول )٢( ، خالف

ا أليب حنيفة معنى األصول ً  . )٣( ، خالف

 ُ وبني مـا ، ما الفرق بني ما خالف القياس : ل؛ فيقالستشكَ واعلم أن الفرق بني املسألتني مما ي

 ؟  خالف األصول

َّ واحلنفية يمثلونه بخرب املُ  ٌ  )٤( اةرص ا خمالف ً ،  للقياس، إذ القياس ضامن املثيل بمثلـه ، وهو أيض

ً للبن  . ، والتمر ليس مثال

ّ : واجلواب ّ  أن القياس أخص ٍ  من األصول، إذ كل ٌ  قياس ّ أصل ٍ  ، وليس كـل ؛ فـام  اً قياسـ أصـل

ً خاص خالف القياس قد خالف أصالً  لقياس،  اً ، جيوز أن يكون خمالف الف األصول، وما خا

 . ، أو غري ذلك ، أو استحسان )٥( أو لنص، أو إمجاع، أو استدالل، أو استصحاب

ا لبعض األصول ً ا للقياس، موافق ً  وقد يكون بالعكس، . فقد يكون اخلرب خمالف

                                                   
 .  ٩٦/  ١، خمترص البعيل  ٣٤٣/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٤٥١/  ٢لسبكي رفع احلاجب ل _ )١(

ّ الشـيخ الشـنقيطي يف نثـر الـورود هـذا  ٣٨٧، رشح تنقيح الفصـول للقـرايف  ٦٤٩/  ٢إحكام الفصول للباجي  _ )٢( ، ورد

 . ٤٤٣/  ٢القول 

دلة املتوافرة عليها حتـى أصـبحت قاعـدة تي قامت األاملراد باألصول أو معنى األصول القاعدة املطردة يف الرشيعة ال _ )٣(

. ة واالمجاع وحديث املرصـاة خيالفـههذا حكم ثابت بالكتاب والسن: مستمرة مثل قاعدة تقدير الضامن باملثل او القيمة قالوا 

يـر ، تيسري التحر ٣٧٧/  ٢، كشف األرسار للبخاري  ٣٣٩/  ١، أصول الرسخيس  ١٤٠/  ٣الفصول للجصاص : انظر 

 . ٢١٣٠/  ٥، حاشية التحبري للمرداوي للدكتور عوض القرين  ١١٦/  ٣ألمري بادشاه 

نظر تعريف املرصاة ص  _ )٤( ُ خرب املرصاة رواه البخـاري يف كتـاب البيـوع بـاب النهـي للبـائع أن ال حيفـل االبـل و ، ١٢٤ي

،  ٦/  ٥البيـوع بـاب حكـم بيـع املرصـاة ، ورواه مسـلم يف كتـاب  ٢١٤٨، حـديث رقـم  ٩٢/  ٣والبقر والغنم وكل حمفلة 

ال ترصـوا اإلبـل والغـنم فمـن ابتاعهـا فإنـه بخـري النظـرين بعـد أن حيتلبهـا إن شـاء : [ ، ونص احلديث  ٣٩٠٧حديث رقم 

 .] امسك وإن شاء ردها وصاع من متر 

، وانظــر  ١٤٧/  ٣ رشح خمترصـ الروضـة. التمسـك بــدليل عقـيل أو رشعـي مل يظهـر عنــه ناقـل : االستصـحاب هـو  _ )٥(

، هناية السول لإلسنوي  ٢٨٤/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢١٨/  ١املستصفى للغزايل : تعريف االستصحاب يف 

 . ٣٥٠/  ٢، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٣٥٨/  ٤



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١١ 

 
تـه، كسـائر ، موافق للقياس من حيـث إنـه تعليـق للحكـم بمظنِّ )١( كانتقاض الوضوء بالنوم

 َّ ٌ األحكام املعل ، إذ األصل عـدم  لبعض األصول، وهو االستصحاب قة بمظاهنا، وهو خمالف

 . )٢( خروج احلدث، وقد ذهب إىل ذلك بعض أهل العلم

اليشـء بمثلـه،  ، فإن القياس كام دل عـىل ضـامن)٣( ، كخرب املرصاةاً هلام مجيع اً وقد يكون خمالف

َّ ، كذلك الـنص  بيـذ، هلـام، كاآلثـار يف حتـريم النَّ اً عـىل ذلـك، وقـد يكـون موافقـ واإلمجـاع دل

 . موافقة لقياسه عىل اخلمر، والنص عىل اإلمجاع عىل حتريمها، والنص عىل حتريم كل مسكر

ق أحـدمها والقسمة رباعية؛ ألن اخلرب إما أن يوافق القيـاس واألصـول، أو خيـالفهام، أو يوافـ

 َ ْ دون اآلخـر، وأصـحابنا مل يرتكـوا حـديث الق َ ه بـل لعـدم صــحته  ، ملخالفتـه القيـاس )٤( هـةق

 . اهـ )٥( )) عندهم

ن بـني اخلـرب املخــالف إ واخلصـوص حيـث، الفـرق بيـنهام مـن جهـة العمـوم  فبـني رمحـه اهللا

ً مطلقاً وخصوص،  اً واخلرب املخالف لألصول عموم، للقياس   . ا

ُّ  أن: ووجه ذلك  ٌ  القياس أخص ٍ  من األصـول ألنـه أصـل أصـل ،  منهـا ، ولـذلك كـل قيـاس

 ٍ ً ، واألصول عامة شاملة للنصوص من الكتاب والسـنة ، أو االمجـاع ،  وليس كل أصل قياسا

  . األدلة الرشعية نمأو غريها ، أو االستصحاب ، أو االستحسان ، أو القياس 

                                                   
يض اهللا عنـه أنـه النوم ناقض للوضوء يف اجلملة وهو قول عامة أهل العلـم ، واسـتدلوا بحـديث صـفوان بـن عسـال ر _ )١(

أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة لكن من غائط وبول ونـوم  -أي النبي صىل اهللا عليه وسلم  -أمرنا : قال 

حـديث حسـن صـحيح ، : ، وقـال  ٣٥٣٥، حـديث رقـم  ٥٤٥/  ٥رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات باب يف فضل التوبة. 

 . ٥٤العدة يف رشح العمدة للبهاء املقديس ،  ٢٩٨/  ١املغني البن قدامة : انظر 

،  ١٥٠/  ١ اإلنصـاف للمـرداوي ، ٢٥/  ٢الرشح الكبري البن قدامـة : املسألة يف  كالم الفقهاء واألصوليني يف انظر _ )٢(

 .  ٢٢٩مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي 

نظر تعريف املرصاة ص  _ )٣( ُ  . ١٢٤ي

بـاب تـرك  يف البيهقـي رواه، وحـديثها )ق هــ ق هــ ( مـادة  ٥١٣/  ١٣لسـان العـرب . حك اشـتداد الضـ: القهقهة  _ )٤(

أن رجالً ضحك يف الصالة فأمره النبي صىل اهللا عليـه  :  فيهو ٦٩١حديث رقم ،  ١٤٤/  ١ الوضوء من القهقهة يف الصالة

 .حي فقد رواه مرسالً وهو حديث ضعيف مداره عىل أيب العالية الريا. وسلم أن يعيد الوضوء والصالة 

 .  ٢٣٧/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٢ 

 
ُّ  من جهةومن هنا يكون هناك فرق بني املسألتني   مـن خـالف املالكيـة أن خالف احلنفيـة أعـم

 ، الذين جعلوا املخالفـة خاصـة بالقيـاس ، واحلنفيـة عممـوه يف خمالفتـه للقيـاس ولألصـول

اة ، حيث إنه خالف القياس ، وخالف األصـول ،  ّ ّل املصنف رمحه اهللا بحديث املرص وهلذا مث

اة بحليب مثلهألن القياس يقتيض أن يكون ضامن حليب املُ  ّ فلام أمر النبـي صـىل اهللا عليـه  رص

ّ الشاة مع صاعٍ  ٍ  وسلم برد ً هلـذا ا من متـر ضـمن احلليـب يكـون ذلـك خمالفـا ُ لقيـاس حيـث مل ي

 .بمثله

ٍ وخالف األصول  يف حكايتـه  رمحـه اهللا احلفيـد بـن رشـد حممـد مـامأشـار إليهـا اإل من وجـوه

ــاملُ  وحـديث قـالوا ((:ملـذهب احلنفيـة يف هـذه املســألة بقولـه  َّ  عمــالً  يوجـب ال أن جيـب اةرص

 : وجوه من لألصول مفارق أنه وذلك األصول ملفارقته

ُ  [ : والسالم الصالة عليه لقوله معارض أنه:  فمنها ـ اخلراج َّ  متفـق أصـل وهـو )١(]  امنبالض

 . عليه

ً  بطعامٍ  طعامٍ  بيع منع معارضة فيه أن:  ومنها  أن:  ومنهـا . )٢( باتفـاق جيـوز ال وذلـك،  نسيئة

ُ  املثل وإما،  القيم إما املتلفات يف صلاأل ٍ  من صاعٍ  وإعطاء ٍ  يف متر ً  ليس لبن  . مثالً  وال،  قيمة

 معلـوم غـري بـه سدلّ  الذي اللبن ألن املعلوم باملكيل اجلزاف أي املجهول الطعام بيع:  ومنها

ٌ  ههنا والعوض،  رويكثُ ،  يقل فإنه وأيضاً ،  القدر  . اهـ )٣( )) حمدود

 :م املصنف رمحه اهللا ما ييل ويالحظ من كال

 ً موافقتـه جلمهـور العلـامء يف املســألتني ، مسـألة خمالفـة اخلــرب للقيـاس ، ومسـألة اخلــرب : أوال

 .املخالف لألصول 
                                                   

 ثـم فاسـتعمله عبـدا اشـرتى فـيمنرواه أبو داود من حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها يف كتاب اإلجـارة بـاب  _ )١(

 جـاء مـا م بـاب، والرتمذي يف كتاب البيوع عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـل ٣٥١٠، حديث رقم  ٣٠٤/  ٣ عيباً  به وجد

 حسـن حـديث هـذا :اإلمـام الرتمـذي  قـالو،  ١٢٨٥حديث رقـم  ، ٥٨١/  ٣ عيباً  به جيد ثم ويستغله العبد يشرتي فيمن

 . العلم أهل عند هذا عىل والعمل الوجه هذا غري من احلديث هذا روي وقد،  صحيح

 . ٣٥/  ٥، اإلنصاف للمرداوي  ١٥٧/  ٥احلاوي للاموردي : انظر  _ )٢(

 .  ١٧٥/  ٢بداية املجتهد البن رشد  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٣ 

 
 ً ّه عىل هذا الفرق غريه : ثانيا  .عنايته رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام ، ومل أجد من نب

 ً ُ الفقهية التي تُ عنايته رمحه اهللا برضب األمثلة : ثالثا ْ عىل فَ  عني  .م املسألة ه

 ً ـ: رابعا َّ ىل أن إاة فأشـار استدراكه عىل احلنفية يف متثيلهم للخرب املخـالف للقيـاس بخـرب املرص

 ٌ ٍ  مثاهلم هذا خمالف ٌ  للقياس من جهة ٍ  ، وخمالف ٍ  لألصول من جهة  . ثانية

 ً عقـيل يف أقسـام خمالفـة اخلـرب املصنف رمحه اهللا عنايته بدليل احلرصـ ال ظهر من كالم: خامسا

 . يف املسألة ، وتوضيحه حمل اخلالف حتديدللقياس واألصول ، ما يعني عىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٤ 

 

 عرش  املبحث الثالث

 الفرق بني اجلرح والتعديل

 

 َ ْ اجل ُ ر ً  ح ـ:  لغة َ َ القطع ، يقال ج َ ،  رح ُ جيـر َ ،  ح طلـق كـذلك عـىل الع ُ ً ، وي رحـا ُ ً ، وج رحـا َ ـج ْ ، ب ي

َ : يقال  قص ،والنَّ ُ  جرح ُّ  الشاهدَ  احلاكم ً يرد  .  )١(به شهادته  إذا أظهر فيه عيبا

ُ  ((:  فهو صطالحاالما يف أو ُ أن ي ُّ نسب إىل الشخص ما ي ٍ  من فعل قوله ألجله رد ٍ  معصية ، كبرية

 ٍ ٍ أو صغرية  . )٢( )) ، أو ارتكاب دنيئة

ً والتَّ  ٌ :  عديل لغة َّ اليشـء امل: ل صـل العـدْ أمن العدالـة ، و تفعيل َ سـتقيم ، يقـال عـد ،  ل اليشـء

 ٌ مه فاستقام ، وفالن ّ َ عدْ  تعديالً إذا قو ْ ل إذا كـان م ُ ر ً م َ ضـيا ُ  سـتوي ـ الطريقـة ، وتعـديل َّ ِ اليش :  ء

 ُ  . )٣(ه تقويم

َّ  (( : فهو ما يف اصطالح العلامءأو أي أن ينسب إليه من ،  )) خصنسبة ما يقبل ألجله قول الش

 َّ ِّ اخلري، والعف مـا يسـوغ  دين، بفعـل الواجبـات، وتـرك املحرمـاتروءة، والتَّـيانة، واملة، والص

؛قبول قوله رشع ً ّ  ا ِّ لداللة هذه األحوال عىل حتر  . )٤( دق، وجمانبة الكذبي الص

ـاملتعلقة ب األصولية عديل من الفروقوالتَّ ، يعترب الفرق بني اجلرح  ُّ نة مـن األدلـة مباحـث الس

ـ ((:بقولـه  بيان الفرق بينهامب رمحه اهللا مام الطويفاعتنى اإلوقد ،  )٥( قليةالنَّ َ  -رح وحقيقـة اجل
                                                   

، املصـباح املنــري )ج ر ح ( مـادة  ٤٢٢/  ٢، لسـان العــرب البـن منظـور )ج ر ح ( مـادة  ٦٣خمتـار الصـحاح للـرازي  _ )١(

 . )ج ر ح ( مادة  ٨٨للفيومي 

 . ١٨٨نزهة النظر البن حجر : ، وانظر ١٦٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، املصـباح املنـري )ع د ل ( مـادة  ٤٣٠/  ١١، لسان العـرب البـن منظـور )ع د ل ( مادة  ٢٢٢للرازي  خمتار الصحاح _ )٣(

 .)ع د ل ( مادة  ٣٢٣للفيومي 

، إرشاد  ٦٣/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٠٨/  ٣، التمهيد أليب اخلطاب  ١٦٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٢٠٤الفحول للشوكاين 

،  ١٧٦/  ٢، فـتح املغيـث للسـخاوي  ٨٩اختصـار علـوم احلـديث البـن كثـري  ،١٠٤بـن الصـالح ديث العلوم احلـ _ )٥(

، املستصـفى للغـزايل  ١٢٩/  ٣اب ، التمهيـد أليب اخلطـ ٩٣٤/  ٣العـدة أليب يعـىل  ، ٣٦٣/  ١تدريب الراوي للسـيوطي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٥ 

 
ُ  هو القطع يف اجلسم احليواين بحديد، أو ما قام -بفتح اجليم  هـو  -بالضـم  -رح مقامه، واجل

 َ والفقهاء فيام ، ثون وهو املوضع املقطوع من اجلسم، ثم استعمله املحدّ  -بالفتح  -رح أثر اجل

ً عديل جمازيقابل التَّ  ٌ ؛ ألا ِ ، ين يف الدّ  نه تأثري ْ والع َّ ر ٌ  ض، كام أن  . يف اجلسم اجلرح احلقيقي تأثري

ُ : واجلرح كام ذكر ُّ هو أن ينسب إىل الشخص ما ي ْ قولُ  رد ٍ ه ألج ٍ  له، مـن فعـل معصـية أو ،  كبـرية

 ٍ ٍ صغرية  . ، أو ارتكاب دنيئة

 ُ ُّ وباجلملة ي ِّ  نسب إليه ما خيل إىل الشخص، هـو : قولناو ، وايةبالعدالة التي هي رشط قبول الر

ـ، متعلق بنسبة، ال بالقول، وإنام اإلضافة منعت اجلار  َّ ق بـه، وهـو واملجرور من أن ييل ما تعل

 ٌ  . ظاهر

ـ: عديل خالفه، أيوالتَّ : قوله َّ خص، خالف اجلرح؛ فيكون إذن نسبة ما يقبل ألجله قول الش

 َّ ـأي أن ينسب إليه من اخلري، والعف َّ دين بفعـل الواجبـات، وتـرك والتَّـ يانة، واملـروءة،ة، والص

ـ ِّ ـا، لداللـة هـذه األحـوال عـىل حتـري الص ً دق، وجمانبـة املحرمات، ما يسوغ قبول قوله رشع

 . الشخص، ليعم الذكر واألنثى: وقولنا،  الكذب

ٌ : عــديلوالتَّ  ــل ــ تفعي ِّ ــة، وهــي االعتــدال يف الس وال ، ، بحيــث ال إفــراط اً رية رشعــمــن العدال

 . اهـ )١( ))تفريط

ّ رمحه اهللا  ّ  الرشعية الفرق بينهام من جهة احلقيقةفبني حلقيقـة  ةٌ حيـث إن حقيقـة اجلـرح مضـاد

َّ ، فالتعديل  ـحقيقة اجلرح تقـوم عـىل الط َّ َّ عـن يف الش ـ خص بـام يوجـب رد ِ ه ، ويكـون هـذا قول

 َّ ُ الط ُ عن بأن ي ٍ  نسب إليه ارتكـاب بخـالف حقيقـة ؛  يف االسـتقامة ونحوهـا ممـا يـؤثر،  معصـية

 .واملروءة ، وصيانة النفس ، ومالزمة التقوى ، عديل التي تقوم عىل املحافظة التَّ 

ً بني اجلرح   .عديل من جهة احلقيقة الرشعية والتَّ ، وهبذا يمكن القول بأن هناك تضادا

                                                                                                                                                  
، ٣٨٨/  ٢، رفع احلاجب للسبكي  ٦٤ / ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٣٦٥، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١/١٦٢

، الفـروق يف مباحـث الكتـاب والسـنة عنـد  ٤٢٠/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٩١٣/  ٤التحبري للمرداوي 

 .  ٢٧٧األصوليني للباحث هشام السعيد 

 . ١٦٢/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٦ 

 
ٍ  مام الطويف رمحـه اهللاثم إن اإل آخـر يمكـن استخالصـه ممـا ذكـره مـن خـالف  أشـار إىل فـرق

حيـث ذكـر أقـوال العلـامء ؛ عديل والتَّ ، مسألة اشرتاط ذكر سبب اجلرح العلامء رمحهم اهللا يف 

 : )١( وأشار إىل أن فيها ثالثة أقوال، يف هذه املسألة اخلالفية 

، مـن الشـافعية  )٢( املاوردي، وهو قول  عديلوالتَّ ، اشرتاط بيان سبب اجلرح : القول األول 

 . )٣( وبعض احلنابلة

 . )٤(، وهو لبعض أئمة الشافعية  عديلوالتَّ ، ط بيان سبب اجلرح عدم اشرتا: القول الثاين 

ــان ســبب اجلــرح : القــول الثالــث  ، وهــو مــذهب مجهــور  عــديلدون ســبب التَّ ، اشــرتاط بي

 ِّ  . )٥(واألصوليني ، ثنياملحد

ُ أن التَّ  -رمحـه اهللا تعـاىل -مـذهب أمحـد ((:بقوله  الطويف رمحه اهللا وأشار إليه شـرتط عـديل ال ي

ا حلال العدالـةبيا ً ، وهـو قـول الشـافعي، بخـالف سـبب اجلـرح؛ فإنـه  )٦( ن سببه، استصحاب

 ،  )٧( يشرتط بيانه يف أحد القولني عن أمحد

                                                   
، رشح الكوكـب  ٢٩٤/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ١٦٢/  ١، املستصفى للغزايل  ١٦٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٤٢٣/  ٢املنري البن النجار 

بالبرصة ثـم انتقـل إىل بغـداد ، وكـان  ٣٦٤هو اإلمام أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي الشافعي ، ولد سنة  _ )٢(

، أدب الـدنيا والـدين ، احلاوي يف فقه الشـافعية: ها ت منهـ ، له مؤلفا ٤٥٠من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم ، تويف سنة 

    ، األعـالم للـزركيل ٢٦٩/ ٥، طبقـات الشـافعية للسـبكي  ٦٤/  ١٨سري أعالم النبالء للـذهبي : انظر ترمجته يف . وغريها 

٣٢٧/  ٤   . 

 . ٤٢٣/  ٢رشح الكوكب املنري البن النجار   ٢٩٤/  ٤البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

 . ٢٩٤/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ١٦٢/  ١ستصفى للغزايل امل _ )٤(

ــن الصــالح علــوم احلــديث ال _ )٥( ــراوي للســيوطي  ، ١٧٧/  ٢، فــتح املغيــث للســخاوي  فــام بعــدها ١٠٦ب ــدريب ال ت

، كشـف األرسار  ٣٦٥، رشح تنقيح الفصول للقـرايف  ١٦٢/  ١، املستصفى للغزايل  ٩٣١/  ٣العدة أليب يعىل  ،١/٣٥٩

، فـواتح الرمحـوت  ٤٢٠/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٢٩٤/  ٤، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٦٨/  ٣لبخاري ل

 . ١٥١/  ٢لألنصاري 

، التحبـري للمـرداوي  ٥٣٣/  ١ ، املسـودة البـن تيميـة ١٢٨/  ٣، التمهيد أليب اخلطـاب  ٩٣١/  ٣العدة أليب يعىل  _ )٦(

 . ٣٥٩/  ١ي ، تدريب الراوي للسيوط ٤/١٩١٥

 . ١٩١٥/  ٤التحبري للمرداوي  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٧ 

 
 ، وذلـك الخـتالف النـاس يف سـبب اجلـرح، واعتقـاد بعضـهم مـا ال )١( وهو قول الشافعي

ً كرشـب النبيـذ متـأو ؛ اً للجـرح جارحـ اً يصلح أن يكون سبب  دح يف العدالـة عنـد؛ فإنـه يقـال

؛ فيبـادر جلرحـه لـذلك، ومل ينظـر يف أنـه يبـول قـائامً  اً ، دون غريه، وكمن يرى إنسان )٢( مالك

؛  )٣(]  بـال قـائامً [ أو معذور، كام حكي عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم أنـه ، متأول، خمطىء 

ٍ  ؛ فينبغي بيان سبب اجلـرح، ليكـون )٤( لعذر كان به ٍ ،  عـىل ثقـة مـن اخلطـأ، والغلـو  واحـرتاز

))فيه
 . اهـ )٥(

ٌ وعىل هذا القول  ُ أعديل من جهة والتَّ ، بني اجلرح  يكون هناك فرق شـرتط يف قبولـه ن اجلـرح ي

ُ بيان السبب بخالف التَّ  ً بدون ذكر سببهعديل في  .  )٦( قبل إمجاال

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٢٩٤/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ١٦٢/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

 . ١٢١/  ١الذخرية للقرايف  _ )٢(

كتـاب ] أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم أتـى سـباطة قـوم فبـال قـائامً [ رواه البخاري من حديث حذيفة ريض اهللا عنه  _ )٣(

 اخلفــني عــىل املســح بــاب، ورواه مســلم يف كتــاب الطهـارة  ٢٢٤حــديث رقــم  ٦٦/  ١ وقاعـداً  قــائامً  البــولء بــاب الوضـو

 .  ٦٤٧حديث رقم  ١/١٥٧

 ، فـتح البـاري ٢٢٣/  ١املغني البن قدامة : انظر . الصحيح جواز البول قائامً إذا أمن رشاش البول عليه أو عىل ثيابه  _ )٤(

 . ٤٢٩/  ١البن حجر  الباري

 . ١٦٤/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٥(

، البحر املحـيط للزركيشـ  ١٧٧/  ٢، فتح املغيث للسخاوي ١٨٩نزهة النظر البن حجر : وهناك فروق أخرى انظر  _ )٦(

، الفـروق يف مباحـث  ٤٢٧/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٩١٤/  ٤، التحبري للمرداوي  ٢٩٣/  ٤للزركيش 

 .  ٢٧٨للباحث هشام السعيد  الكتاب والسنة عند األصوليني



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٨ 

 

 عرش  املبحث الرابع

 الفرق بني النسخ والتخصيص

 

ً النَّ َ :  سخ لغة َّ  مصدر نسخ َ اليش ُ ء ينس  : ، ويطلق بمعنيني  ، نسخاً  هخ

ٍ ، التغيري : واإلبطال ، والثاين ، اإلزالة : األول  ٍ  وإقامة يشء  .آخر  مقام يشء

ــال  ــ: يق َ ْ نس ــ خت َّ ُ الش َّ  مس ــل ْ ،  الظ ــخت ــه ، ونس ــخته إذا أزالت ِّ  وانتس ــر ُ ال َ  يح ــار ــديار إذا  آث ال

 َّ  . )١(هتاغري

ً فقد اختلف العأو ً ما تعريفه اصطالحا   .لامء فيه كثريا

فه اإل ّ ده فقال مام الطويففعر ّ : يف تعريـف النسـخ أن يقـال واألجود ((: رمحه اهللا بتعريف وجو

 ٍ  . )٢( )) عنه رفع احلكم الثابت بطريق رشعي، بمثله مرتاخ

وإنام كان هذا أجود، ملا ذكرنا من أنه يتناول ما ثبـت باخلطـاب، أو مـا قـام مقامـه   ((: ثم قال 

ٍ مــن إشــار ٍ ،  ة ّ والنَّ، يف املنســوخ : فــيهام، أي أو إقــرار ٍ  اســخ، فــإن كــل ــارةً  واحــد  مــنهام ثبــت ت

َّ ، بام قام مقام اخلطاب، ورفع ذلك  باخلطاب، وتارةً  ّ والر ، ولـو اقترصـنا اً ى نسـخفـع بـه يسـم

رفـع احلكـم باخلطـاب، كـام سـبق يف التعريـف األول، خلـرج منـه مـا ثبـت بغـري :  عـىل قولنـا

ام سـبق قرير الذي هو أحد أقسام السنة، كـالتَّ : ارة، والفعل، واإلقرار، أعنياخلطاب، كاإلش

 ُّ  . اهـ )٣( )) اً جامع فيها؛ فال يكون احلد

                                                   
، القــاموس )ن س خ ( مــادة  ٦١/  ٣، لســان العــرب البــن منظــور )ن س خ ( مــادة  ٣٣٧خمتــار الصــحاح للــرازي  _ )١(

 .  )ن س خ ( مادة  ٢٦١املحيط للفريوزابادي 

 . ٢٥٩/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

/  ٣، اإلحكـام لآلمـدي  ٤٦٣/  ١اإلحكام البـن حـزم  :، وانظر تعريف النسخ يف  ٢٥٩/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(

البــن  ، مسـلم الثبــوت ٥٢٦/  ٣، رشح الكوكــب املنـري البــن النجــار  ١٨٥/  ٢، رشح العضـد عــىل ابـن احلاجــب  ١٢٧

 . ٥٣/  ٢ عبدالشكور



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤١٩ 

 
،  )١( سـخخصيص من الفـروق األصـولية املتعلقـة بمباحـث النَّوالتَّ ، سخ يعترب الفرق بني النَّ

فأشـار إىل الوجـه اجلـامع  بيـنهام ، والفـارق، اجلـامع رمحه اهللا ببيان  اإلمام الطويفوقد اعتنى 

ً والنَّ، خصيص وذلك أن بني التَّ  ((: بينهام بقوله ً ، سخ جامعا أما اجلامع ، فهو أن كـل : وفارقا

 ٍ ُ  واحد  . )٢( ))وجب ختصيص احلكم ببعض مدلول اللفظ منهام قد ي

هنام جيتمعان متقاربان ؛ أل –أي النسخ والتخصيص  _ومها  ((:ويقول ابن السمعاين رمحه اهللا 

 ٍ ٍ  من وجه ، ثـم جيتمعـان يف أن كـل ..فلتقارهبام اجتمعا يف بعض األحكام  ، ويفرتقان من وجه

بيان ما مل يرد باللفظ ، فاملخصوص من العمـوم  –خصيص والتَّ ، سخ أعني النَّ –واحد منهام 

 ٍ ٍ  غري مراد  .اهـ  )٣( ))باخلطاب  بالعموم ، واملزال بالنسخ غري مراد

ٍ والتَّ ، سـخ وال فـرق بـني النَّ ((:اجلصـاص رمحـه اهللا  ماماإل ويقول  خصـيص يف أن كـل واحـد

 ٌ  . اهـ )٤( )) منهام بيان

ٌ فيتبني هبذا أن النَّ ـفظ عىل بعض األزمـان ، والتَّ للّ  سخ قرص ٌ فـظ عـىل بعـض للّ  خصـيص قرص

 . )٥(األعيان 

 

 

                                                   
                              ، روضــــة النــــاظر البــــن قدامــــة ١١٠/  ١، املستصــــفى للغــــزايل  ٤٥٨/  ١قواطــــع األدلــــة البــــن الســــمعاين  _ )١(

،   ٦٩/  ٤زركيشـــ ، البحــر املحـــيط لل ٩١٨/  ٣، كشــف األرسار للبخـــاري  ١٤٠/  ٣، اإلحكــام لآلمـــدي  ٢٨٩/  ١

        ٤٣، التخصــيص عنــد علــامء األصـــول  ٣٧، مباحــث التخصــيص للــدكتور عمـــر الشــيلخاين  ٢٢االعتبــار للحــازمي

، الفـروق يف داللـة املنظـوم عنـد  ٦٠٨/  ٢أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد   للدكتورة نادية العمري ، الفروق يف

ــز  ــة أمــل القحي ــد األصــوليني للباحــث هشــام الســعيد ٣٣٩األصــوليني للباحث           ، الفــروق يف مباحــث الكتــاب والســنة عن

٢٢٦ . 

 . ٥٨٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

  . ١٨٢/  ٣قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٣(

  . ٨٢/  ١ للجصاص الفصول _ )٤(

،  ٢٣٢ للقــرايف ، رشح تنقـيح الفصـول ٢٤٢/  ١ البـن عقيــل ، الواضـح ١٨٤/  ٣ قواطـع األدلـة البـن الســمعاين _ )٥(

 .  ٣٢٧/  ٤ للزركيش املحيط



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٠ 

 
ٍ  (( : قولهب اإلمام الطويف رمحه اهللا فأشار إليهالفرق بينهام وأما بيان   : والفارق من وجوه

َّ أن التَّ :  أحدها ِّ  أن مدلول اللّ خصيص بني ا من فظ اخلاص ً َّ  مل يكن مراد ال عليه، لفظ العام الد

ا باحلكم، ثم رفع بالنسخ ً  .بخالف املنسوخ، فإن مدلوله كان مراد

َ أن التَّ :  وثانيها ِ خصيص ال ي ُ ر ٍ  د ٍ  عىل األمـر بمـأمور ا، : ، نحـوواحـد ً إذ لـيس بعـام، أكـرم زيـد

 ُ  . عىل ذلك والنسخ يرد

ٌ أن التَّ :  وثالثها أو ،  ، بـل البـد أن يبقـى واحـدٌ خصيص ال جيوز حتى ال يبقى من العـام يشء

 ٌ  . صسخ جيوز أن يرفع مجيع مدلول النَّكام سبق، والنَّ مجع

ِّ ، ودليـل العقـل ، خصيص قد يكون بغري خطاب الرشع، كاإلمجـاع أن التَّ :  ورابعها  واحلـس

 .سخ ال يكون إال بخطاب الرشع، أو ما قام مقامه، والنَّ )١( كام سبق

خصيص قد يكـون متقـدم الوجـود عـىل مـا خيصصـه، بخـالف دليـل أن دليل التَّ :  وخامسها

ُ النَّ  . شرتط تأخريهسخ؛ فإنه ي

ٍ : وسادسها ٍ  أنه ال جيوز ختصـيص رشيعـة أخـرى، وجيـوز نسـخها هبـا، كـام ثبـت مـن  برشـيعة

 َّ  . ائعتناسخ الرش

ُّ أن التَّ : وسابعها ٌ سخ؛ ألن التَّ من النَّ خصيص أعم ٌ ، والنَّخصيص بيان ، ورفـع احلكـم سخ رفـع

 . يستلزم البيان، والبيان ال يستلزم رفع احلكم

ٌ أن التَّ : وثامنها ، وتأخري البيان عن وقت العمـل ال خصيص ال يكون إال قبل العمل ألنه بيان

 . اهـ )٢( )) وبعده، جيوز، والنسخ جيوز قبل العمل 

ّ رمحه اهللا الفرق بينهام من هذه الوجوه الثامنية ، ٌ  فقد بني  اخللـف عىل منهج وهذه الفروق مبنية

وفصـل  ((:شـيخ االسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا  خصـيص ، قـالوالتَّ ، سـخ يف التفريـق بـني النَّ

                                                   
  . ٤٢٠انظر ص  _ )١(

 . ٥٨٨/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢١ 

 
ّ دال ظـن ُ لـة اآليـة عليـه مـن اخلطاب أن لفظ النسخ جممل ، فالسـلف كـانوا يسـتعملونه فـيام ي

ٍ  عمومٍ   .اهـ  )١( ))، أو غري ذلك  ، أو إطالق

ُ ...  ((:مام ابن القيم رمحه اهللا ويقول اإل ً بـاملعنى العـام الـذي ي ّ وإن كـان نسـخا ـسـم َّ لف يه الس

 َّ ً ، وهو رفع الظ ٍ نسخا ٍ ،  اهر بتخصـيص ٍ ،  أو تقييـد ٌ  أو مـانعٍ ،  أو رشط ـ فهـذا كثـري َّ لف مـن الس

 ُ ّ ي ً ، سم ً يه نسخا  .اهـ  )٢( ))حتى سمى االستثناء نسخا

 َّ ّ هبذا أن الس ، خصـيص حتـى شـمل التَّ  العـام لف رمحهـم اهللا كـانوا يسـتعملونه بـاملعنىفتبني

ً والتَّ    .قييد فاجلميع عندهم يسمى نسخا

َّ  أن علما ((:الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا  قال  مـا عـىل سـخالنَّ اسـم يطلقون لفالس

ّ  فاجلميع ، قييدوالتَّ ،  خصيصالتَّ  وعىل،  األصوليون هعلي يطلقه ـ ونهيسم ْ ـنَ  كـام خاً نس َّ  عليـه هب

ٍ  غري  . واحد

 . اهـ )٣( )) سخالنَّ عىل خصيصالتَّ  وال،  خصيصالتَّ  عىل سخالنَّ يطلقون فال األصوليون وأما

ّ املصنف رمحه اهللا أوجه الفرق بني النَّ لفوبناء عىل مصطلح اخل وقـد خصـيص ، سخ والتَّ بني

 ٍ ٍ  اختارها من بني وجوه خصـيص قـد والتَّ ، سـخ بـني النَّذكرها أئمة األصول يف الفـرق  عديدة

، ولعـل املصـنف رمحـه  )٤( إىل عرشين وجهـاً  رمحه اهللا مام حممد بن عيل الشوكاينأوصلها اإل

ّ عـىل أن  اهللا أعرض عن أكثرها لعدم تسليمه هبا ، ولذلك نجـد مـن أئمـة األصـول مـن نـص

هذه الفروق حيتمل  ((:السبكي رمحه اهللا بقوله  ماماإل قاش كام أشار إىل ذلكأكثرها حيتمل النِّ

ٍ  مما طويل يف ذلك، والتَّ  ناقشةأكثرها امل  . اهـ )٥( )) ال يتعلق به كبري غرض

                                                   
  . ١٠١/  ١٤جمموع الفتاوى البن تيمية  _ )١(

 . ١٠٨/  ٣، املوافقات للشاطبي  ١٠٥/  ٤إعالم املوقعني البن القيم  _ )٢(

 .   ١٠٠مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  _ )٣(

 . ٤٧٩إرشاد الفحول للشوكاين  _ )٤(

  ٨٨١/  ٢اإلهباج للسبكي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٢ 

 
 ِ َّ وهبذا يتبني د ّ ة املصنف يف اختياره للفُ ق ة التي راعى أكثر علـامء األصـول ذكرهـا يف روق املهم

 . )١(خصيص والتَّ ، سخ فريق بني النَّلتَّ ا

َ أن التَّ وهو : فأما الوجه األول  َّ لفـظ  مـن اً مدلول اللفظ اخلاص مل يكـن مـراد أن خصيص بني

 َّ ُ  باحلكم اً ، فإن مدلوله كان مراد ، بخالف املنسوخ ال عليهالعام الد  . سخفع بالنَّ، ثم ر

ّ الشيخ حممد األمني الشنقيطي وجه هـذا       : رمحـه اهللا وذلـك بقولـه، ومثالـه ، الفـرق وقد بني

ٌ  أهنا ظاهرةٌ  اآلية )٢( ﴾ ¿  Â  Á   À        ﴿ تعاىل قوله مثل أن يضاحهإو (( ٌ  ألف  لكـن كاملة

َّ  )٣( ﴾Å  Ä        Ã         ﴿ قوله ٍ  غري اخلمسني هذه أن بني  املـراد وأن،  األلـف يف دخوهلـا مـراد

ــاأللف ــدليل ومخســون تســعامئة ب ــال وهــذا ، ﴾Å  Ä        Ã    ﴿ قولــه ب  أن عــىل بنــاء املث

ٌ  العدد من ونحوها ) الإ( ـ ب االستثناء  املراقـي يف إليـه أشـار كـام األكثـر قـول وهو،  ختصيص

 : بقوله

َ  ددعَ و ْ م ِ ـ ك ع َ  دْ قَ  الإ َ و ْ ج ُ اخلُ  له        ب ِ  صوص ُ  ندَ ع ّ ج َ  ل ْ م ْ ذَ  ن  )٤( هب

 ويف،  اللفـظ معنـى يف دخولـه مقصـوداً  سخالنَّ قبل كان اسخالنَّ يرفعه فالذي سخالنَّ بخالف

 . اهـ )٥( )) واضح هو كام احلكم

َ أن التَّ وهو  :وأما الوجه الثاين  ِ خصيص ال ي ُ ر ، إذ اً دأكـرم زيـ: عىل األمر بمأمور واحد، نحو د

 ٍّ َ ، والنَّليس بعام ِ سخ ي ُ ر  . عىل ذلك د

                                                   
،  ١١٠/  ١، املستصــفى للغــزايل  ٤٥٨/  ١، قواطــع األدلــة البــن الســمعاين  ٤٦٩،  ٧٧/  ١اإلحكـام البــن حــزم  _ )١(

ــل  ــن عقي ــام لآلمــدي  ٢٤٠/  ٤الواضــح الب ــاري  ١٤٠/  ٣، اإلحك ــف األرسار للبخ ــيط  ٣٧٢/  ٣، كش ــر املح ، البح

 .  ١٦٣/  ١، نزهة اخلاطر البن بدران  ٢٤٣/  ٣للزركيش 

 . ١٤سورة العنكبوت آية  _ )٢(

 . ١٤سورة العنكبوت آية  _ )٣(

 .  ١٧٩ود للعلوي الشنقيطي مراقي السع _ )٤(

 .  ١١٠/  ١املستصفى للغزايل : ، وانظر  ١٠١مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٣ 

 
ٍ سخ كان متناوالً أن األمر الذي دخله النَّ: وتوضيحه  ٍ   لفعل ، وذلـك كـاألمر باسـتقبال  واحـد

n  m  l   ﴿بيــت املقــدس الــذي نُســخ باســتقبال املســجد احلــرام ، كــام يف قولــه تعــاىل 

  |{   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o﴾ )ـــــــــــإن  )١ ف

 ٌ خصيص فإنـه ال يـدخل إال ، وهو استقبال بيت املقدس ، بخالف التَّ  واحدٌ  املنسوخ هنا فعل

ٍ يف األمر امل ٌ ، وذلك أن التَّ  تناول ملتعدد ، خصيص ال يكون يف الواحد ، بل يكون فيام له شمول

 ٌ ُ  وعموم َ لي خـرج اهللا تعـاىل الـذين آمنـوا وعملـوا أكـام ؛ األفـراد  خرج من ذلك العموم بعـض

ــورة  ــوارد يف س ــام ال ــن لفــظ اخلســارة الع ــاحلق وتواصــوا بالصــرب م الصــاحلات وتواصــوا ب

 . )٢(العرص

ٌ أن التَّ وهو  :لثالث وأما الوجه ا ، بـل البـد أن  خصيص ال جيوز حتى ال يبقى مـن العـام يشء

ٌ ،  يبقى واحدٌ   . سخ جيوز أن يرفع مجيع مدلول النص، والنَّ أو مجع

َّ : وتوضيحه  سخ عىل إلغاء ذلك احلكـم عـن مجيـع مـن كـان النَّ أن احلكم إذا دخله النسخ دل

 ٌ ً هلم ، بحيث ال يبقى فرد ً به  واحدٌ  متناوال  .مكلفا

ّ : مثاله  دقة بني يدي مناجـاة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم مل ملا نسخ اهللا وجوب تقديم الص

 َ ْ ي َ ب ٌ  ق ً وجوب ذلـك  واحدٌ  شخص جيب عليه بعينه تقديم تلك الصدقة ، بل كان النسخ مسقطا

 .عن عموم األمة 

ّ : خصيص فال ينتفي معه ذلك بمعنى وأما التَّ  منـه بعـض األفـراد ،  أن اللفظ العـام إذا خـص

ً عىل تناول أفراد اخلصوص بأعياهنم   . )٣(دون سائر أفراد العموم ، كان لفظ التخصيص داال

                                                   
 . ١٤٤سورة البقرة آية  _ )١(

إال الـذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات وتواصـوا بـاحلق وتواصـوا * إن اإلنسـان لفـي خرسـ * والعرصـ  {: قال تعـاىل  _ )٢(

، ٢٤٠/ ١، الواضح البن عقيل  ٢١٢ / ١، املستصفى للغزايل  ٤٥٨/  ١اطع األدلة البن السمعاين قو: ، وانظر  }بالصرب 

 .  ١٦٣/  ١، نزهة اخلاطر البن بدران  ٢٤٣/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ١٤٠/  ٣اإلحكام لآلمدي 

 .  ٢٤٣/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ٤٥٨/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٤ 

 

،  )١( ﴾  F  E  D  C  B ﴿حترم نكاح عموم املرشكات يف قولـه تعـاىل : مثاله 

 . )٢( ﴾¾   ¿  Â  Á  À     ﴿خصيص يف قوله ثم إباحة نساء أهل الكتاب بالتَّ 

ُّ  ((:اآلمدي رمحه اهللا إىل هذا الفرق بقوله  اماإلم شارأو جيوز نسخ حكمه حتـى ال يبقـى  العام

 ٌ  .اهـ  )٣( ))خصيص ، بخالف التَّ  منه يشء

ـأن التَّ وهو  :وأما الوجه الرابع  َّ ودليـل ، ع، كاإلمجـاع خصيص قـد يكـون بغـري خطـاب الرش

ِّ ، العقل   . قام مقامه سخ ال يكون إال بخطاب الرشع، أو ما، والنَّ واحلس

دلـة أو، والقيـاس ، مجـاع أن يكون بغري خطاب الرشع كاإلخصيص جيوز أن التَّ : وتوضيحه 

ِّ ، العقل  ْ أ، أو العرف املقارن للخطاب ،  أو احلس َّ و القرائن املح َّ تف  . )٤(فظ ة بالل

ِّ ف  )٥(﴾%  &  '  )      ﴿قوله تعاىل يف شأن بلقيس ملكـة سـبأ :  مثل التَّخصيص باحلس

َّ ف ِّ امع التَّ يدرك الس ـأن املتتبع ألقطار الدنيا جيد إحيث  خصيص هنا باحلس َ هنا مل تُ مجيـع مـا  ؤت

 ٍ ٍ ،  يف الوجود من خريات  . )٦( وممتلكات

 . اهـ  )٧( ))وما كان يف يد سليامن مل يكن يف يدها  (( :الغزايل رمحه اهللا  اإلمام قال

  )٨( ﴾  ̀  b  a_      ﴿ :قوله تعاىل: عقل ومثال التخصيص بال

 

                                                   
 . ٢٢١سورة البقرة آية  _ )١(

 . ٥سورة املائدة آية  _ )٢(

 .  ٥٨٨/  ٢، رشح خمترص الروضة  ١٤١/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

، اإلحكـام  ٢٤١/  ١ البـن عقيـل ، الواضح ١١١/  ١، املستصفى للغزايل  ٤٥٨/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٤(

 .   ٤٧٩، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٦٢/ ٣، كشف األرسار للبخاري  ١١٣/  ٣لآلمدي 

 . ٢٣سورة النمل آية  _ )٥(

ــفى للغــزايل  _ )٦( ، كشــف األرسار  ١٤٠/  ٣، اإلحكــام لآلمــدي  ٢٤١/  ١ البــن عقيــل ، الواضــح ٩٩/  ٢املستص

 . ١٠٢، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  ٩٧٠/  ٢، اإلهباج للسبكي  ٢٤٩/  ٣للبخاري 

 . ٩٩/  ٢ املستصفى للغزايل _ )٧(

 . ٦٢سورة الزمر آية  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٥ 

 
 ٍ َّ  فإن العقل قاض   . )١( ورة أنه مل خيلق نفسه سبحانه وتعاىلبالرض

الوضـوء ممـا : ، أو مـا يقـوم مقامـه ، ومثالـه سخ فإنه ال يكون إال بخطاب الرشع بخالف النَّ

ــار ــت الن َّ ــال مس ــه وســلم ق ــي صــىل اهللا علي ــه أن النب ــرة ريض اهللا عن              :كام يف حــديث أيب هري

ٌ   )٢(] توضؤوا مما مست النار [  أن [  ريض اهللا عـنهام حديث عبد اهللا بـن عبـاسبفهو منسوخ

َّ ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أكل كتف شاة  َّ ، صىل  ثم  . )٣( ] أومل يتوض

ُ أن دليل التَّ وهو  :وأما الوجه اخلامس  ّ خصيص قد يكـون متقـدم الوجـود عـىل مـا خي صـه، ص

ُ  سخ؛بخالف دليل النَّ  . شرتط تأخريهفإنه ي

ُ أن النَّ: وتوضيحه  وانفصـاله عـن ، وتـأخره ، خصيص جيوز اقرتانـه شرتط تراخيه ، والتَّ سخ ي

 ُّ  . )٤(مه عليه عند مجهور األصوليني املخصوص ، وجيوز كذلك تقد

ٍ وهو  :وأما الوجه السادس  ٍ  أنه ال جيوز ختصيص رشيعة أخـرى، وجيـوز نسـخها هبـا،  برشيعة

 . تناسخ الرشائع كام ثبت من

ٌ و تـام  مراده رمحه اهللا بقوله بجواز نسخ الرشـائع هـو اجلـواز العقـيل ، حيـث إنـه مل يقـع نسـخ

 ٍ ٍ  لرشيعة ٌ  برشيعة ْ لّ ، وكذلك حفظ الكُ  أخرى ، فالعقائد ثابتة سـخ هـو س ، فوقوع النَّيات اخلم

عليه  رشيعة يعقوبيف  الذي كان يف األحكام الفرعية ، كام يف نسخ إباحة اجلمع بني األختني

 .)٥(وغري ذلك،  السالم
                                                   

، رشح الكوكـب املنـري  ٢٠٢، رشح تنقيح الفصـول للقـرايف  ٩٩/  ٢، املستصفى للغزايل  ٥٤٧/  ٢العدة أليب يعىل  _ )١(

 . ٢٧٩/  ٣البن النجار 

 . ٨١٥، حديث رقم  ١٨٧/  ١رواه مسلم يف باب الوضوء مما مست النار   _ )٢(

، ومسـلم يف  ٢٠٧، حـديث رقـم  ٦٣/  ١ كتاب الوضوء باب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق رواه البخاري يف _ )٣(

ح الكوكـب املنـري البـن النجـار رش :وانظـر املسـألة يف  . ٨١٧، حـديث رقـم  ١٨٨/  ١باب نسخ الوضـوء ممـا مسـت النـار 

  . ٣٠٤٠/  ٦، التحبري للمرداوي  ١٠٩/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣/٥٢٦

، املستصـفى  ٤٥٨/  ١، قواطـع األدلـة البـن السـمعاين  ٧٧٩/ ٣، العدة أليب يعـىل  ٢٣٥/  ١املعتمد أليب احلسني  _ )٤(

، تقريـــب الوصـــول البـــن  ٣٩٤/ ٣ ، كشــف األرسار للبخـــاري ٢٤٠/  ١، الواضـــح البـــن عقيـــل  ١١٠/  ١للغــزايل 

 .  ١٠١، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  ٣١١جزي

 . ١٣٠/  ٣لآلمدي  اإلحكام _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٦ 

 
ٍ أو ((:القرايف رمحه اهللا  اإلمام قال ٍ  ما نسخ رشيعة فذلك مل يقع بني الرشائع يف القواعـد  برشيعة

ِّ لّ الكُ  نـه مل أينية ، بل يف بعض الفروع ، مع جوازه يف اجلميـع عقـالً غـري ية ، وال يف العقائد الد

ٌ إن رشيعتنــا ناســخ: يقــع ، وإذا قيــل  ً  ة ،  جلميــع الرشــائع ؛ فمعنــاه يف بعــض الفــروع خاصــة

 َّ ٍ يعة النَّفالرش ٍ  اسخة هي املتأخرة ، وأما ختصيص رشيعة َّ أفيمتنع ،  برشيعة ابقة بالالحقـة ما الس

ٌ فألن التَّ  َ  خصيص بيان َّ ، وتأخري البيان عـن وقـت احلاجـة ال جيـوز ، فلـو خ َ ص  صـت املتقدمـة

َّ  املتأخرةُ  ُ لتأخ ُ  عن وقت ر البيان ِ  احلاجة ، وأما ختصيص ِّ  املتأخرة مة فألن عـادة اهللا أن ال باملتقد

نزل عىل قوم  ُ ً ، ي  .اهـ  )١( )) وال خياطبهم إال بام يتعلق هبم خاصة

 َّ ٍ فتبني ٍ   أنه جيوز نسخ رشيعة ُ  برشيعة ٍ  أخرى ، وال جيوز ختصيص ٍ  رشيعة أخـرى ، ألنـه  برشـيعة

 ٍ ٍ  يلزم من ختصيص رشيعة  . )٢(ن عن وقت احلاجة ، وهذا ال جيوز تأخري البيا برشيعة

ُّ أن التَّ وهو  :وأما الوجه السابع  ٌ ألن التَّ فـسـخ؛ مـن النَّ خصيص أعم سـخ ، والنَّخصـيص بيـان

 ٌ  . ، ورفع احلكم يستلزم البيان، والبيان ال يستلزم رفع احلكمرفع

 ٌ ٌ أعــىل مـذهب مــن يـرى  وهـذا الفــرق مبنـي ٌ  ن النســخ رفـع خصــيص فيكـون التَّ ،  )٣( ال بيــان

َّ عندهم أ سخ ألن رفع احلكـم يسـتلزم البيـان ، والبيـان ال يسـتلزم رفـع احلكـم كـام من النَّ عم

  .أشار إليه املصنف رمحه اهللا 

 

                                                   
 . ٢٣٠رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

، رشح تنقـيح  ٢٠٠٠/  ٤، نفـائس األصـول للقـرايف  ١٤١/  ٣، اإلحكـام لآلمـدي  ٤٧٠/  ٢اإلحكام البن حزم  _ )٢(

 .  ٨٨٠/  ٢، اإلهباج للسبكي  ٢٣٠الفصول للقرايف 

أنه رفع احلكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مـرتاخ عنـه، : ول األ: اختلف يف النسخ هل هو رفع أو بيان عىل قولني  _ )٣(

أنـه بيـان النتهـاء مـدة احلكـم ، واختـاره اإلمـام : واختاره اإلمام أبو بكر الباقالين والغزايل واآلمدي وغريهم ، القول الثاين 

ــرازي والبيضــاوي والقــرايف وغــريهم  ، املستصــفى للغــزايل  ٨٤٢/  ٢الربهــان للجــويني : انظــر القــولني يف . اجلــويني وال

، هنايـة السـول  ٣٠٢، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ١٢٧/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٢٨٧/  ٣، املحصول للرازي ١/١٠٧

  . ٦٤/  ٤،  البحر املحيط للزركيش  ٥٤٨/  ٢لإلسنوي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٧ 

 
ٌ فخصيص ال يكون إال قبل العمل أن التَّ وهو  :أما الوجه الثامن و ، وتـأخري البيـان  ألنـه بيـان

 . )١( وبعده،  سخ جيوز قبل العمل، والنَّ عن وقت العمل ال جيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، ١٩١/  ٣ألرسار للبخاري ، كشف ا ١٤٠/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٢٣٣/  ١املعتمد أليب احلسني : انظر املسألة يف  _ )١(

، وهناك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض علـامء  ٥٨١/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٣٠/  ٢فتح الغفار البن نجيم 

،  ٢٤١/  ١، الواضـح البـن عقيـل  ٤٥٨/  ١، قواطـع األدلـة البـن السـمعاين  ٨٢٥/  ٣العدة أليب يعـىل : األصول انظر 

، الفـروق يف مباحـث الكتـاب والسـنة عنـد األصـوليني  ٨٨٠/  ٢، اإلهبـاج للسـبكي  ٢٤٥/  ٣كشـف األرسار للبخـاري 

 .  ٢٢٧هلشام السعيد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٨ 

 

  عرش املبحث اخلامس

 الفرق بني النسخ والزيادة عىل النص

 

ّ ، ســخ يعتــرب الفــرق بــني النَّ مــن الفــروق األصــولية املتعلقــة بمباحــث  والزيــادة عــىل الــنص

ـ ، )١(سخالنَّ ُ ّ وهو مـن املسـائل األصـولية املشـتهرة ، وع ِّ (  عـن مسـألته بقـوهلمرب يـادة عـىل الز

ً ؟ :  صالنَّ   :ذلك عىل قولني اختلف العلامء رمحهم اهللا يف قد ، و )٢( )هل تكون نسخا

ً مـن أنـواع النَّ سـخ ، فيكـون فذهب عامة احلنفية رمحهم اهللا إىل كون الزيادة عـىل الـنص نوعـا

َّ النَّ ِّ  سخ بذلك أعم ، سـخ مجهور األصوليني رمحهم اهللا إىل التفريق بـني النَّ وذهبيادة ، من الز

ِّ وال  .ص يادة عىل النَّز

 .وأطال الرشح يف بيان الفرق بينهام ، الطويف رمحه اهللا هذه املسألة  ماماإل وقد بحث

ّ يف بداية كالمهيرمحه اهللا  هفنجد ِّ  عىل املسألة بني ص الرشـعي ، يادة احلاصلة عـىل الـنَّأنواع الز

 : )٣( وهي،  نواع من الزياداتأفأشار إىل أربعة 

ُ  صالً أص ال تتعلق بحكم النَّ زيادةٌ : األوىل  هنـا ليسـت أمجـاع عـىل كي يف هذه الزيادة اإل، وح

 ٍ  . )٤( بنسخ

 :رضب أوهي عىل ثالثة ، ص املزيد عليه تتعلق بحكم النَّ زيادةٌ : الثانية 

                                                   
، رشح تنقــيح الفصــول  ٢١٠/  ٣، اإلحكــام لآلمــدي  ١١٧/  ١، املستصــفى للغــزايل  ٨٢/  ٢أصــول الرسخيســ  _ )١(

ــن احل ٩١١/  ٣، كشــف األرسار للبخــاري  ٣١٧للقــرايف  ــن  ،  مجــع اجلوامــع ٢٠١/  ٢اجــب ، رشح العضــد عــىل اب الب

، الفـروق يف مباحـث  ١٤٣/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٦٠٠/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٩٦/  ٢ السبكي برشح املحيل

 .  ٢١٦الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد 

 . ١٤٣/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٢١٠/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 . ٢٩٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(

ــة اإلمجــاع يف  _ )٤( ، البحــر املحــيط  ٦٧٨/  ٢، الرســاج الوهــاج للجــاربردي  ٢١٠/  ٣اإلحكــام لآلمــدي : انظــر حكاي

 .مع املراجع السابقة  ١٤٣/  ٤للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٢٩ 

 
ِّ أ: الرضب األول  ّـل هلـا رمحـه اهللا بزيـادة ركعـة يف صـالة ن تكون الز ً للـنص ، ومث يـادة جـزءا

 .الصبح 

ِّ أ: ثاين الرضب ال ً للـنَّن تكون الز ـيادة رشطـا ّ ّـل هلـا بني ة الطهـارة هـي رشط للصـالة ص ، ومث

 .زيدت باحلديث عىل ظاهر القرآن 

ِّ : الرضب الثالث  ً أن تكـون الز ً للـنَّ،  يـادة ال جـزء عـىل  )١( التغريـب: ص ، مثاهلـا وال رشطـا

 ِ ـغريب توقـف ر ، إذ اجللد ال يتوقف عىل التَّ كْ اجللد يف زنى الب ُ ِّ الك ُ  ل وال توقـف  ،زئـه عـىل ج

 ِ ْ  املرشوط َ  .طه عىل رش

ّ رمحه اهللا  ٍ أثم بني ً للحنفيـة  ن مذهب اجلمهور أن تلك األرضب الثالثة ليست بنسـخ ، خالفـا

 . )٢( والغزايل رحم اهللا اجلميع، ومن وافقهم يف بعضها كالقايض عبداجلبار 

َّ سهب رمحه اهللا يف بيان أدلة اجلمهور عىل أن الزيأثم  دلـة احلنفيـة أعىل  ادة ليست بنسخ ، ورد

ً خالل مناقشته إىل الفرق بني النسخ   : من وجهنيص والزيادة عىل النَّ، مشريا

ـأن النَّ:  الوجه األول َّ ِّ  ؛وإبطالـه ، عي املنسـوخ سخ يتضمن رفـع احلكـم الرش ً للز يـادة خالفـا

أن :  وتقريـره (( :رمحـه اهللا  يقـول ويف ذلـك،  )٣( وال إبطالـه، فإهنا ال تقتيض رفع املزيد عليـه 

 ٍ ٌ النسخ رفع احلكم الثابت باخلطاب، واحلكم هاهنا باق آخـر،  ، مل يرتفع، وإنام زيـد عليـه يشء

 ِّ َ والز ِّ يادة عليه ال تقتيض رفع  . اهـ )٤( )) اً يادة ليست نسخه؛ فثبت أن الز

ً بالرفع أن النَّ:  الوجه الثاين الف الزيادة فإن املزيـد عليـه بخ؛ سخ يكون املنسوخ فيه مقصودا

 ٍ فع االستقالل رضورةً ، بالرفع  غري مقصود ُ ً لـورود الزيـادة،  وإنام ر ، وأشـار إىل ذلـك  وتبعـا

ِّ :  وتقريره ((:بقوله  ـيادة عىل النّأن املقصود من الز ُّ د املكلـف باإلتيـان هبـا، ال ص، إنام هـو تعب
                                                   

رج الزاين من بلده إىل مسافة القرص حوالً كامالً : التغريب  _ )١( ُ  ) .  ٣٢٤/  ١٢امة املغني البن قد. ( أن خي

، املستصـفى  ٨٥٣/  ٢، الربهـان للجـويني  ٤٠٥/  ١، املعتمـد أليب احلسـني  ٢٧٩/  ٢الفصول للجصـاص : انظر  _ )٢(

، البحر املحيط  ٢١١/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ١١٢/  ١، أصول الرسخيس  ٢٢٦/  ١، أصول البزدوي  ١١٧/  ١للغزايل 

 .  ٦٤٤وكاين ، إرشاد الفحول للش ١٤٣/  ٤للزركيش 

 . ٤٤٠/  ١، قواطع األدلة البن السمعاين  ٢٧٧، التبرصة للشريازي  ٨١٦/  ٣العدة أليب يعىل  _ )٣(

 . ٢٩٢ – ٢٩١/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٠ 

 
لـورود  اً ، وتبعـحصـل رضورةً الل رفع اسـتقالل مـا كـان قبلهـا بـاحلكم، لكـن رفـع االسـتق

ـ َّ ـالزيادة، باالقتضاء الرض ا هبـا؛ فاملقصـود بزيـادة ركعـة يف وري العقـيل، ال أنَّ ً ه كـان مقصـود

عبـد بفعلهــا، ال رفـع اســتقالل الـركعتني بــأداء الواجـب، واملقصــود بزيــادة هــو التَّ : الصـبح

ِّ ، غريب التَّ  ا يف احلد ً تقالل املائة يف الزنى، والثامنـني يف اإلتيان هبام، ال رفع اس: وعرشين سوط

القذف، بكامل العقوبة، وإنام حصل ذلك رضورة أن ما توقف عىل ثالث، ال حيصل باثنتني، 

ِّ وما توقف عىل مائة، ال حيصل بثامنني، كام أن ما عُ  ق عىل رشطني ال يوجـد بأحـدمها؛ فرفـع ل

 َّ َّ وري، ال بااالستقالل املذكور، هو باالقتضاء العقيل الرض عي، واملنسوخ جيب أن لقصد الرش

ً مقصود يكون رفعه ٌ ألن النَّ: ا َّ  سخ فعل ـا بـام فعـل، من الش ً ارع، والفاعـل جيـب أن يكـون عامل

ا له ً  مقصـود بـالرفع، وال املنسوخ مقصـود بـالرفع، واالسـتقالل غـري: وحينئذ نقول،  قاصد

 . اهـ )١( )) اً ؛ فال يكون رفعه نسخاً يكون منسوخ

َّ  الطويف مماختم اإلثم  فـع رمحه اهللا املسألة ببيان مأخذ الفريقني ، فمن قال بعموم حصول الر

ً كان  ً جعل رفع االستقالل ، قصدا َّ وهو النَّ، أو رضوريا ً ، ومـن خـص  ص املزيد عليـه نسـخا

 َ ْ الرفع بالق ً ص : قلـت ((:فقال رمحـه اهللا ، ص عىل النَّ بل زيادةً ؛ د مل جيعل رفع االستقالل نسخا

َّ : الكالم يف املسألة فحاصل ا بـالر ً فـإن ؟  فع أم الأن املنسـوخ هـل يشـرتط أن يكـون مقصـود

َّ  اً اشرتط أن يكون مقصود ؛ ألنـه لـيس اً ملزيد عليه باحلكم نسـخفع، مل يكن رفع استقالل ابالر

َّ  اً مقصود َّ بالر  . وريفع، وال يلزمه ذلك، بل هو حاصل باالقتضاء الرض

ـبالقصد، أو االقتضاء  اً  املنسوخ أن يكون مرتفعيكفي يف وإن مل يشرتط ذلك، بل َّ وري، الرض

 . )٢( )) ، واهللا تعاىل أعلم بالصواباً كان رفع االستقالل نسخ

 

                                                   
 . ٢٩٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

قواطـع األدلــة البــن : ، وهنـاك فــروق أخــرى ذكرهـا بعــض علـامء األصــول انظــر  ٢٩٥/  ٢ رشح خمترصـ الروضــة _ )٢(

، رشح الكوكــب املنـري البــن  ١٤٣/  ٤، البحــر املحـيط للزركيشـ  ٢٦٨/  ٤، الواضـح البــن عقيـل  ٤٤٠/  ١السـمعاين 

 . ٢١٨، الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام السعيد  ٥٦١/  ٣النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣١ 

 

  عرش املبحث السادس

 يف اللفظالفرق بني القرآن والسنة 

 

ُّ ، يعترب الفرق بني القرآن  ق بـني م العلامء عليهـا يف الفـرمن املسائل التي تكلّ  يف اللفظ نةوالس

ً عديـدةً  )٢( والقرآن،  )١( احلديث القديس َّ أإال  ، وقـد ذكـروا فروقـا املصـنف رمحـه اهللا ذكـر  ن

َ هذه املسألة عَ  ُّ ر ً يف جوابه عن دليل املانعني لنسخ القرآن بالس حيث اسـتدلوا  )٣( نة املتواترةضا

 ُّ ُ نة ال تَ بأن الس َ  نسخ وحكمـه يف ، قـرآن فكذلك ال تنسخ حكمه الشرتاك لفظ ال؛ القرآن  لفظ

 ُ َّ الق رفع بام هـو دونـه والتَّ ، ة و ُ وهنـا أجـاب املصـنف رمحـه اهللا عـن هـذا ، عظيم ، وصيانته أن ي

 َّ ً بـني القـرآن الوجه من استدالهلم ، وبني ـ،  أن هناك فرقـا ُّ َّ والس ً مـن حيـث الل فـظ ، نة عمومـا

 .مهالسنة ال تنسخ لفظ القرآن؛ فكذا حك: وأما قوهلم ((:وذلك حيث يقول 

 ٌ ـ فجوابه بالفرق، وهو أن لفظ القرآن معجز ُّ ، بخـالف   نة ال تقـوم مقامـه يف اإلعجـاز، والس

 ُّ  . نة تقوم مقامه يف ذلك، واهللا تعاىل أعلمحكمه، فإن املراد منه تكليف اخللق به، والس

ً وفارق اً ومتواتر السنة جامع، تلخيص مأخذ النزاع يف املسألة أن بني القرآن : قلت  .ا

 .ما ذكرناه من إفادة العلم، وكوهنام من عند اهللا تعاىل:  امع بينهامفاجل

                                                   
. وسلم عن ربه وكان لفظـه مـن عنـد الرسـول ومعنـاه مـن عنـد اهللا  ما رواه النبي صىل اهللا عليه: احلديث القديس هو  _ )١(

 . ٢١، مباحث يف علوم القرآن للقطان  ٥٠/  ١مناهل العرفان للزرقاين 

،  التحبـري  ٢٠، مباحث يف علوم القـرآن للقطـان  ٦١٥/  ٤، فيض القدير للمناوي  ٥١/  ١مناهل العرفان للزرقاين  _ )٢(

 . ١٠١/  ١ة املصابيح للتربيزي ، مشكا ١٢٣٨/  ٣للمرداوي 

فـذهب اجلمهـور إىل جـواز ذلـك ، وهـو مـذهب : اختلف العلامء يف نسخ القرآن بالسنة املتواترة ، وذلـك عـىل قـولني  _ )٣(

احلنفية ، وأكثر املالكية ، وبعض الشافعية ، واحلنابلة ، وأكثـر األشـاعرة واملعتزلـة ، وذهـب اإلمـام الشـافعي إىل عـدم جـواز 

، رشح  ٢٥٩/  ٤، الواضـح البـن عقيـل  ٦٧/  ٢أصول الرسخيسـ : انظر . القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة نسخ 

، التحبري للمرداوي  ١٠٩/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣٣٦/  ٣، كشف األرسار للبخاري  ٣١٣تنقيح الفصول للقرايف 

٣٠٥٠/  ٦ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٢ 

 
ـإعجاز لفظ القرآن، والتَّ : والفارق ُّ نة؛ فمـن الحـظ اجلـامع أجـاز عبـد بتالوتـه، بخـالف الس

 . اهـ )١( )) سخ، ومن الحظ الفارق منعهالنَّ

 َّ ً من جهة الل ّ رمحه اهللا أن بني القرآن والسنة فرقا عبـد والتَّ ، إعجاز لفـظ القـرآن فظ ، وهو فبني

 ُّ ٌ بتالوته بخالف الس وهـو يف عجـاز ، اإلمـأخوذ مـن  نة ، ومعنى قوله أن لفـظ القـرآن معجـز

َ عَ  ويقال، وهو عدم القدرة ، مأخوذ من العجز : اللغة  ـ جـز َ ُ يعج ـ إذا األمـر عـن ز َ ُ ،  عنـه قرص

َ وأعْ  ُ جز  . )٢(إذا فاته  ه األمر

ُ  أن:  هو المالك يف اإلعجاز: صطالح ويف اإل ّ ي  عـداه مـا مجيع من أبلغُ  هو بطريق املعنى ىؤد

ُّ  من  . )٣( رقالط

ح جـواز نسـخ القـرآن بالسـنة املتـواترة  ّ ـرج ُ الشـرتاكهام يف إفـادة فنجد أن املصنف رمحـه اهللا ي

 .العلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣٢٣/  ٢ رشح خمترص الروضة _ )١(

  .)ع ج ز ( مادة  ٣٢١املصباح املنري للفيومي ، )ع ج ز ( مادة  ٣٦٩/  ٥سان العرب البن منظور ل _ )٢(

 . ٥١/  ١، التوقيف عىل مهامت التعاريف  ١٤٩، الكليات للكفوي  ١٤٦ – ٨٨التعريفات للجرجاين  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٣ 

 

  عرش املبحث السابع

ّ ا ِّ بني وي لفرق بني العام   اعمجيف اعتبارهم يف اإل واملجنون الصبي

 

َّ  العامي مأخوذ من م َ ُ املط ع ُ ،  ر موم هوغري ُ ٌّ ع فهو اً ع ُ وال،  ام ة َّ ام َ ِ اخل خالف ع ة َّ َم اص ُ واجل ـو ع َ ُّ ع  ام

ُ مث ٍ د ل ة َّ ُ بوالنِّس،  ابودو،  اب ِ ال ىلإ ة ة َّ ام َ ٌّ عام ع  .)١( ي

َّ و با مأخوذ من بيالص َ ْواً ص،  ص ُواً ،  ب ب ُ ً ،  وص بى ِ ً ،  وص باء َ   . )٢( ، وهو الغالم وص

َّ مأخوذ من  وناملجنو ن َ َ  ج نُّه اليشء ُ َ نَّاً ،  جي َ ه إذا :ج َ رت َ ُّ  ، س رت يشء وكل ُ َّ  فقد عنك س ن ُ ،  عنـك ج

ُّ  سمي وبه ن ِ هم الـج ِ تار ِ ت ْ فائهم،  الس ِ ت ْ بصار، عن واخ َ ُ  سـمي ومنـه األ ــني ِ ن َ ه الـج ِ تار ِ ـت ْ  فــي الس

 ِ ه بطن ِّ م ُ  .من فقد عقله : ، واملراد به  )٣( أ

 ً وعىل األمـر إذا عـزم عليـه ، ومنـه قولـه ، أمجع األمر : االتفاق ، يقال و، العزم :  اإلمجاع لغة

 . )٥( اعزموا: أي  )٤( ﴾5   6   ﴿:تعاىل 

 . )٦(وأمجع القوم عىل كذا إذا اتفقوا عليه 

ٍ  عىل األمة هذه من العرص جمتهدي اتفاق ((: ويف االصطالح  ٍ  أمر  . )٧( )) ديني

                                                   
 . )ع م م ( مادة  ٣٥٠املصباح املنري للفيومي  _ )١(

 .)ص ب ا ( مادة  ٤٤٩/  ١٤، لسان العرب البن منظور )ص ب ا ( مادة  ٣٧٩ / ١الصحاح للجوهري  _ )٢(

 . )ج ن ن ( مادة  ٩٢/  ١٣، لسان العرب البن منظور )ج ن ن ( مادة  ٧٠خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 . ٧١سورة يونس آية رقم  _ )٤(

 . ١٥٢١/  ٤للمرداوي ، التحبري  ٦٤٧/  ٢، فتح القدير للشوكاين  ١٧٣/  ٤تفسري البغوي  _ )٥(

ــن فــارس  _ )٦( ، )ج م ع ( مــادة  ٤٩٨/  ١، لســان العــرب البــن منظــور )ج م ع ( مــادة  ٢٠٧معجــم مقــاييس اللغــة الب

 . )ج م ع ( مادة  ٣٠٧/  ٥، تاج العروس للزبيدي )ج م ع ( مادة  ٩٨املصباح املنري للفيومي 

،  ١٧٠/  ١، العدة أليب يعـىل  ٣/  ٢املعتمد أليب احلسني : اع يف ، وانظر تعريفات االمج ٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٧(

، إرشـاد  ٢٧٣، املغنـي للخبـازي  ٣٢٢، رشح تنقيح الفصـول للقـرايف  ٢٩٥/  ١، أصول الرسخيس  ٦٣، احلدود للباجي 

 . ٢٦٦الفحول للشوكاين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٤ 

 
 ِّ ــامي ــرب الفــرق بــني الع ِّ وبــني ال،  يعت ــروق  صــبي ــارهم يف االمجــاع مــن الف ــون يف اعتب واملجن

إىل أنـه قـد شـارة اإل فإنـه حتسـن الفرق بيـنهام بيان، وقبل  )١(بباب اإلمجاع  ةتعلقاألصولية امل

ن املعترب يف االمجاع هـو قـول أهـل االجتهـاد ، وأخرجـوا الصـبيان أاتفق علامء األصول عىل 

ِّ  )٢( واملجانني ُ  ، واختلفوا يف العامي  أو ال ؟، عترب قوله يف االمجاع هل ي

ُ ، فذهب أكثر األصوليني  ،  )٣(عتـرب قولـه يف االمجـاع وهو مذهب األئمـة األربعـة إىل أنـه ال ي

ـ: قولـه ((:بقولـه  الطويف رمحه اهللا وأشار إىل دليلـه اإلمام تارهوهو ما اخ ّ ة اجلمهـور عـىل حج

 : عدم اعتبار قول العامي، وهي من وجهني

ٍ :  أحدمها ٍ  أن قول العامي غري مستند ، وما ليس مستنداً إىل دليل ً ٍ  ، وإال مل يكن عاميا ، إىل دليـل

َّ  ؛وخطأ،  يكون جهالً  ٍ ، م القول بغري علم، واجلهل ألن الرشع حر  . واخلطأ غري معترب

ــاين ّ :  الوجــه الث ــالنَّ أن العــامي ــل االجتهــاد، فقــال ب ــات أو إذا خــالف أه ــالوا باإلثب في، وق

ُ بالعكس، فإ ُ ما أن ي لغـى قوالمهـا فريتفـع النقيضـان، عتـرب قوالمهـا، فيجتمـع النقيضـان، أو ي

 ُ ُ كمٍ وختلو الواقعة عن ح َّ ، أو ي ّ قد ، فيفيض إىل تقديم ما ال مسـتند لـه عـىل مـا لـه م قول العامي

ُّ مستندٌ  ٌ  ، والكل ّ  باطل ـ،  الرابع فتعني ُ ر دّ وهو تقديم قول املجتهد عليه، وهـو املطلـوب، فـإن ق

                                                   
، كشـف األرسار  ٣٤١ول للقـرايف ، رشح تنقـيح الفصـ ٢٩٩/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ١٨٢/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

، هنايـة  ١٧٧/  ٢ البن السـبكي برشـح املحـيل ، مجع اجلوامع ٣٣/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢٣٧/  ٣للبخاري 

، رشح الكوكب املنري  ٢٢٤/  ٣، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ١٥٥١/  ٤، التحبري للمرداوي  ٣٠٤/  ٣السول لإلسنوي 

 .  ٢٧٨، املدخل البن بدران  ٢٢٤/  ٢البن النجار 

، حجيـة  ٤٥١/  ٢، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ١١٣٣/  ٤، العدة أليب يعـىل  ٣١/  ٣رشح خمترص الروضة : انظر  _ )٢(

 . ٣٤٧االمجاع للفرغيل 

، رشح تنقـيح الفصـول  ٢٩٩/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ١٨٢/  ١، املستصـفى للغـزايل  ٣١١/  ١أصول الرسخيس  _ )٣(

،  ٣٠٤/  ٣، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٢٣٧/  ٣، كشـف األرسار للبخـاري  ٦٤٢/  ٢، املسودة البن تيميـة  ٣٤١لقرايف ل

ــري بادشــاه  ــر ألم ــن النجــار  ٢٢٤/  ٣تيســري التحري ــري الب ــاري  ٢٢٤/  ٢، رشح الكوكــب املن ــواتح الرمحــوت لألنص ، ف

٢/٢١٧  . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٥ 

 
َّ أن ال ّ  عامي ِّ ، أي، كان التأثري لرأي املجتهد وافق املجتهد يف الر ، لقيام الدليل دون رأي العامي

 . اهـ )١( )) املذكور عىل أنه إذا خالف، مل يعترب به

ــض األصــول ــول العــامي يف اإلوذهــب بع ــار ق ــمعاينيني إىل اعتب ــن الس ــه اب ــاع ، ونقل  )٢( مج

 .)٥(، وهو اختيار اآلمدي  )٤(قالين عن اإلمام أيب بكر البا )٣(والصفي اهلندي

قـول القـايض أيب بكـر البـاقالين  ذكره هلـذه املسـألة إىل أثناءالطويف رمحه اهللا  ماماإل وقد أشار

ــه  ــنهام ، وذلــك بقول ــرق بي ــات الف ــون بإثب ــذين يقول ــاين  (( :ومــن وافقــه ال أي  - الوجــه الث

ً :  -للمخالفني للجمهور  ـ أن العصـمة جـاز أن تكـون ثابتـة ّ ً للمجتهـدين خاص ، كـام يقـول ة

 ً ِّ للكُ  اخلصم، وجاز أن تكون ثابتة ُ  ل واهليئة االجتامعية مـن املجتهـدين وغـريهم، ، وعي املجم

ـ ،لكن األخذ هبذا أحوط لألحكام الرشعية، فكان واجباً  ِّ ، بيان وختصـيص هـذا الـدليل بالص

 ُ ً ال ي َّ واملجانني إمجاعا  : م من وجهنية، لقيام الفرق بينهوجب ختصيصه بالعام

ِّ التَّ : أحدمها َّ ، ف ي املكلّ كليف يف العام ِّ دون الص ْ ،  بي  . نونواملج

ُّ :  والثاين ٌ  العامي  . أو مشورةٌ ،  إذا فهم احلكم، ودليله قد يفهمه، وقد خيطر له رأي

 ٍ  . وباجلملة هو أكمل ممن ليس بمكلف

ّ التَّ :  فإن قيل ُ كليف املجر ً بـني ظـر ال تـأثري لـه يفعـن أهليـة النَّ د  االجتهـاد، فـال يكـون فارقـا

 ِّ َّ ، ي العام  . جنونواملْ ، بي وبني الص
                                                   

 . ٣٣/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )١(

 . ٤٨٠/  ١ألدلة البن السمعاين قواطع ا _ )٢(

هــ ، تنقـل يف  ٦٤٤هو اإلمام صفي الدين حممد بن عبدالرحيم بن حممد ، الفقيه الشافعي األصـويل ، ولـد باهلنـد سـنة  _)٣(

: طلب العلم بني اليمن واحلجاز والقاهرة وأخذ عن الرساج األرموي وغريه ، ودرس باجلامع األمـوي ، لـه مؤلفـات منهـا 

،  ١٨٧/  ٢البدر الطـالع للشـوكاين : انظر ترمجته يف . هـ بدمشق  ٧١٥صول إىل علم األصول ، والفائق ، تويف سنة هناية الو

،   ١٦٢/  ٩، طبقـات الشـافعية البـن السـبكي  ١٤/  ٤، الـدرر الكامنـة البـن حجـر  ٧٤/  ١٤البداية والنهاية البن كثري 

 .    ٢٦٤٨/  ٦هناية الوصول : وانظر قول الصفي اهلندي يف 

،  ٣٠٥/  ٣، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٢٣٧/ ٣، كشف األرسار للبخاري  ٤٦٥/  ١إحكام الفصول للباجي : انظر  _ )٤(

 .  ٣١/  ٣رشح خمترص الروضة 

 . ٣٤٨، حجية االمجاع للفرغيل  ٢٩٩/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٦ 

 
ً بيـنهامبل يتَّ : قلنا ً  ؛جـه كونـه فارقـا ً  جلـواز أن تكـون عصـمة األمـة فائضـة عليهـا مـن  منصـبة

ُّ العصمة النَّ ّ املكلّ  بوية، فيصيب العامي له للعبادات يف احلـال، إذ العبـادة ف منها بقسطه، لتأه

ٌ وأهليتها بر ٌ  كة  . اهـ )١( )) ، بخالف غري املكلف الذي هو يف احلال كالبهيمةوتأثري

ـ، فتلخص مما سبق أن القـائلني بـالفرق بـني العـامي  ّ بي واملجنـون يف االعتـداد بـه وبـني الص

قبل قوله يف االمجاع لوجود أمرين فيه ، ومها  دوهنام يف االمجاع ُ ، التكليف : يرون أن العامي ي

ّ ووالفهم ،   .والفهم ، كليف واملجنون ليس من أهل التَّ ، ن الصبي م كل

 ٌ ِّ  وهذا الفرق مبني َّ عىل قول من يعترب رأي العام  .واملجنون ، بي ي يف االمجاع وأنه يفارق الص

ّ أنه غـري مـؤثر ، وذلـك بقولـه رمحـه وقد أجاب اإل مام الطويف رمحه اهللا عن هذا الفرق ، وبني

 . فهيم ال أثر لهليف، والفهم بالتَّ كوالفرق بينهام بالتَّ  ((:اهللا 

ِّ كليف، فلو اُ أما التَّ  ّ عترب يف العام ْ ، بي ي، العترب يف الص ّ واملج ة، نون، ألنه موجـود فـيهام بـالقو

ٌ  إذْ  ِّ  مهــا أهــل ً يف العــام ــه موجــودا ــر لكون ــانع، وال أث ــه بتقــدير زوال امل ــى ل ي بالفعــل، إذ معن

، ظـر واالجتهـاد مـات، وذلـك ال أثـر لـه يف النَّكليف إلـزام فعـل الواجبـات، وتـرك املحرالتَّ 

ُ وانْ  وغـريه يف ، العصمة النبوية عىل األمـة يقتيضـ مشـاركة الصـبي واملجنـون للعـامي  صباب

 . االعتبار

فهيم، فال فائدة له، إذ املعترب من يفهم بقوته ليفيد وينبـه النـاس عـىل مـا وأما فهم العامي بالتَّ 

 :عىل العلامء يقول ال ليس عندهم، ال من يكون كَ 

ّ ، افهموا  ً ما أقبح  ،موينوفه انتظـروا :  جتهادواإل، سمج أن يقال يف حمفل اإلمجاع وأ، وأيضا

، أو املقامر )٢( أو املكاري، ، والفالح اإلمام الفاضل املجتهد فالناً  ً ، وبمثل هذا  )٣( فالنا ً فالنا

                                                   
 . ٣٢/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )١(

ــاج )ك ر ى ( مــادة  ٥٤٧ / ٢لســان العــرب البــن منظــور . لــذي يشــق األرض للحــرث هــو الفــالح ا: املكــاري  _ )٢( ، ت

 . )ك ر ى ( مادة  ٧/٢٧العروس للزبيدي 

/  ٥لســان العــرب البــن منظــور . مــأخوذ مــن قــامر يقــامر إذا راهــن ، واملــراد بــه الالعــب بــالقامر وامليرســ : املقــامر  _ )٣(

 . )ق م ر ( مادة ١١٣



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٧ 

 
ُّ : يندفع قول من يقول الستدالل، لكن ال يمتنع أن يعتـرب وإن مل يكن من أهل ا،  فالن العامي

 ِّ ً يف العصـمة التـي هـي مسـتند االستدالل من أهله، ويكون من ليس أهالً له كالعـامي  رشطـا

ً عـىل  ةحتجاج باإلمجاع، إذ يبعد من حكماال الرشع أن جيعـل نفـوذ قـول املجتهـدين موقوفـا

، إذ  )١( ﴾0    *  +   ,   -  .     / ﴿:  قول العامة، مع قوله سـبحانه وتعـاىل هلـم

 !! كيف يأمرهم بسؤال العلامء، ثم جيعلهـم كـاألمراء علـيهم، ال ينفـذ قـوهلم إال بمـوافقتهم

 ٍ ، منـاف ً ٌ  هذا بعيد جـدا جيـوز أن تكـون العصـمة للكـل : هلـا، عـىل أن قـوهلم للحكمـة، منـافر

ً اعتبار قـو ، إذ ال يفهم من عصمة جاهل ال يدري ما يقول، وأيضا ً ل املجموعي ضعيف جدا

 ّ ٍ العامة يف اإلمجاع يعود ببطالن اإلمجاع، لكثرة العام  ة، وتعذر الوقـوف عـىل قـول كـل واحـد

 ِ َّ منهم، بخالف املجتهدين، فإهنم ل ِ قل  . اهـ )٢( )) هم ال يتعذر ذلك فيهم، واهللا أعلمت

ً مرجوحاً   . ويتبني مما سبق عناية املصنف رمحه اهللا باإلشارة إىل هذا الفرق مع كونه يراه قوال

 ّ ٌ  فيتبني لنا أن العوام للمجتهدين الذين هم أهـل  أشبهوا غري املميزين يف عدم الفهم ، فهم تبع

 ُ تصور من عصمة األمـة عـن اخلطـأ إال عصـمة مـن يتصـور منـه للنظر ، ومقلدون هلم ، وال ي

 َّ الـة عـىل اإلصابة هو وحده ، أو معه غريه ، ، لكونه أهـالً هلـا فوجـب أن يـراد مـن األدلـة الد

 ُ ّ عصمة األمة عصمة جمتهدهيم ، ألهنم هم أهل الفتـوى ، وهـم الـذين ي ر مـنهم اخلطـأ ، تصـو

 ِّ ً عـىل عصـمتهم عنـد االمجـاع ، بخـالف العـام ً هبـم داال ي يف والصواب فكان الدليل خاصـا

 ً     .ذلك، فلم يكن مرادا

   

 

 

 

                                                   
 . ٤٣ية سورة النحل آ _ )١(

 . ٣٤/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٨ 

 

  عرش املبحث الثامن

 هم يف اإلمجاعاألصويل والنحوي يف اعتبار الفقيه وبني الفرق بني

 

ِّ : أي املرء املنسوب إىل األصول أي  نسبة إىل األصول ،: األصويل    .به  ساملتلب

ـ ((: رمحـه اهللا الفتوحي بن النجارحممد  اإلمام قال ُ مـن : رف أهـل هـذا الفـن واألصـويل يف ع

َ عَ  َ ر ُ  ف ـالقواعد التي ي ّ ِّ توص ـل هبـا إىل اسـتنباط األحكـام الرشـعي ِّ سـوب إىل ة ، ألنـه منة الفرعي

 ِ ْ األصول كن ِّ س ، سبة إال مع قيـام معرفتـه هبـا ونحوه ، وال تصح النِّ، إىل األنصار  بة األنصاري

ُ ، وإتقانه هلا  َّ كام أن مـن أتقـن الفقـه ي ً سـم َّ ، ى فقيهـا َّ  ومـن أتقـن الطـب ً يسـم ونحـو ، ى طبيبـا

))ذلك
 .اهـ  )١(

ُّ والنَّ ٌ  : حوي ـينْ،  نحـاه:  مأخوذ مـن قـوهلم إىل النحو نسبة ُ ـوينْ،  وهح َ ـنَ ،  اهح ْ  ، وانتحـاه،  واً ح

ُ و،  والطريق،  القصد:  يف األصل والنحو يس ّ ُّ  يف العرب كالم م  وغـريه،  إعـراب مـن فهترص

ُ  نحواً   يكـن مل وإن،  هبـا فينطـق الفصـاحة يف بأهلهـا العربيـة اللغـة أهـل مـن لـيس من لحقلي

ُ  عنها بعضهم شذ إن أو، منهم َّ ر  . )٢( إليها به د

ناء ،  هو: صطالح اإلويف  ِ اكيب العربية من اإلعراب ، والب َّ عرف هبا أحوال الرت ُ ٌ بقوانني ي علم

 . )٣(وغريمها 

 . )٤( نسبة إىل الفقه ، وقد تقدم تعريفه:  والفقيه

 

                                                   
 .  ٤٦/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٨٥/  ١، التحبري للمرداوي  ٣٤/  ١رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  _ )١(

نـاء ، اللباب عىل الب)ن ح ا ( مادة  ٣٠٩/  ١٥، لسان العرب البن منظور )ن ح ا ( مادة  ٣٣٤خمتار الصحاح للرازي  _ )٢(

 .  ٤٠/  ١واالعراب أليب البقاء العكربي 

 . ٣٤/  ١، اخلصائص البن جني  ٣٢٩التعريفات للجرجاين  _ )٣(

  . ١٩٣ ص انظر _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٣٩ 

 
مـن عـرف مجلـة غالبـة مـن  ((: رمحـه اهللا  ابـن النجـارمـام فقـال اإل يف االصطالح وأما الفقيه

 .اهـ  )١( ))بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل عن أدلتها التفصيلية  األحكام الرشعية الفرعية

ِ يعتــرب الفــرق بــني الفَ  ِّ وبــني األ، يــه ق ِّ  صــويل ق مجــاع مــن الفــرويف اعتبــارهم يف اإل والنحــوي

وهـو ذكـر اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا هـذا الفـرق ، ، و )٢(مجـاع األصولية املتعلقة بمباحـث اإل

ِّ ن اإلكالفرق السابق إال أ ق هنا بني األصويل ّ ِّ  مام رمحه اهللا فر ِ ،  والنحـوي ، وقـد  وبـني الفقيـه

 ّ هـو اعتبـار وأشار إىل أن األشبه بالصواب وما دل عليـه الـدليل ، حه اختار هذا التفريق ورج

مجاع دون الفقيـه الرصـف ، وهـذه املسـألة مبنيـة عـىل مسـألة اعتبـار األصويل والنحوي يف اإل

 ِّ ِّ  اع ، وذلك من جهـة أن كـالً يف االمج العامي ـ،  مـن العـامي ِّ ف مل تتحقـق فـيهام والفقيـه الرص

 . )٣(األهلية املعتربة 

َّ  ((:الطويف رمحه اهللا  اإلمام فقال َّ ، واب واألشبه يعني بالص َّ  ومـا دل اعتبـار قـول  ليلعليـه الـد

 ِّ ِّ ،  األصويل ِّ ، فقط  والنحوي ِ ف لتمكّ دون الفقيه الرص ِّ  - هامن ِّ ،  يعني األصويل من  - والنحوي

 َ ْ د ــدليل ،  ك احلكــمر ــتخراجه بال ــة، ألن ، واس ــد العربي ــول، وهــذا بقواع ــذا بقواعــد األص ه

والعربيـة ، طان بـه عليـه، وألن مباحـث األصـول ، فيتسـلّ  وأصـوله، علمهام من مواد الفقـه 

 ٌ ّ عقلية دراك فس إلهن، ويقـوى هبـا اسـتعداد الـنّ، وفـيهام مـن القواطـع كثـري، فيتـنقح هبـا الـذ

ّ التَّ  َ والتَّ ، رات صو ً صديقات، حتى يصري هلا ذلك م ، فـإذا توجهـت إىل األحكـام الفقهيـة، لكـة

                                                   
 . ١٤صفة الفتوى واملفتي واملستفتي البن محدان : ، وانظر  ٤٢/  ١رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )١(

، كشـف األرسار  ٣٤١، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٢٩٩/  ١ام لآلمـدي ، اإلحكـ ١٨٢/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

، هنايـة  ١٧٧/  ٢ البن السـبكي برشـح املحـيل ، مجع اجلوامع ٣٣/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢٣٧/  ٣للبخاري 

، رشح  ٢٢٣/  ٣، تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ١٥٥١/  ٤وحاشـيته ، التحبـري للمـرداوي  ٣٠٥/  ٣السول لإلسنوي 

، الفـروق األصـولية يف اإلمجـاع والقيـاس للباحثـة نـوف  ٢٧٨، املدخل البـن بـدران  ٢٢٤/  ٢الكوكب املنري البن النجار 

 . ٢٦٧/  ١الفرم 

، كشــف  ٣٤١، رشح تنقــيح الفصـول للقـرايف  ١٨٢/  ١، املستصـفى للغـزايل  ١١٣٦/  ٤العـدة أليب يعــىل : انظـر   _ )٣(

 . ٤٦٥/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣٩٨/  ٢، أصول ابن مفلح  ٢٤٠/  ٣األرسار للبخاري 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٠ 

 
 ٍ ٍ  أدركتها، إذ هي يف الغالب ال ختالف قواعد األصول العقلية إال بعارض  بعيـد، أو ختصـيص

 َّ  . اهـ )١( )) ة، ومع ذلك فهو ال خيفى عىل من مارس املباحث األصوليةعل

ِّ  الطويف رمحـه اهللا اختـار التفريـق بـني األصـويل اإلمام أن فنجد الفقيـه يف ، وبـني  ، والنحـوي

ــ مجــاعاعتبـارهم يف اإل ّ ليل لــدى واســتخراجه بالــدّ ، ن إدراك احلكـم ، ووجــه الفـرق هــو متك

 ِّ ـف ، وهـو بخالف؛ والنحوي ،  األصويل ّ ّ  الفقيـه الرص ، وهـذا  د لفـروع الفقـهاحلـافظ املجـر

، وابـن  )٤(والغـزايل ،  )٣(واجلـويني  ، )٢(لقايض أيب بكـر البـاقالين الذي ذهب إليه هو قول ا

وغــريهم ، وحكــاه بعضــهم عــن أكثــر املالكيــة  )٦(، وجــالل الــدين املحــيل  )٥(الســبكي 

 : األدلة التالية، وقد استدل أصحاب هذا القول ب )٧(والشافعية

 ً مـن  - يعنـي األصـويل والنحـوي - لتمكـنهام ((:بقوله  رمحه اهللا الطويف اإلمام ما ذكره: أوال

ــدليل ،  درك احلكــم ــتخراجه بال ــة، ألن ، واس ــد العربي ــول، وهــذا بقواع ــذا بقواعــد األص ه

، فيتسـلطان بـه عليــه، وألن مباحـث األصـول والعربيــة  وأصـوله، علمهـام مـن مـواد الفقــه 

 ٌ دثـة جديـدة ، ، وألهنام قد توفرت فيهام آلة االستنباط ملعرفة احلكـم الرشـعي ألي حا ))عقلية

ّ ، ويعلامن داللة األحكام  ومعقوهلـا ، ومـن ، ومفهومهـا ، ي األحكام من منطوقها وكيفية تلق

                                                   
 . ٣٩/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )١(

 .  ٣٣/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢٤٠/  ٣، كشف األرسار للبخاري  ٣٠٢/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 .   ٢٢٦ / ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٤٤٠/  ١الربهان للجويني  _ )٣(

 . ١٨٢املستصفى للغزايل  _ )٤(

 . ٤٤/  ٤اإلهباج للسبكي  _ )٥(

هو اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املحيل املرصي ، الفقيه الشافعي األصـويل املـتكلم النحـوي  _ )٦(

عرصـه غـرة يف سـلوك طريـق السـلف  هـ ، أخذ عن العـالء البخـاري وغـريه ، كـان يف ٧٩١املنطقي املفرس ، ولد بمرص سنة 

رشح مجـع : يقول احلق وال خيشى لومة الئم يأكل من كسب يده يف التجارة ، توىل تدريس الفقه باملؤيدية ، لـه مؤلفـات منهـا 

شــذرات الــذهب البــن العــامد :  انظــر ترمجتــه يف. هـــ  ٨٦٤اجلوامــع ، ورشح املنهــاج يف الفقــه وغريهــا ، تــويف بمرصــ ســنة 

 . ٣٣٣/  ٥، األعالم للزركيل  ٤٠/  ٣، الفتح املبني للمراغي  ٢٠٩/  ١٦نجوم الزاهرة البن تغري بردي ، ال ٧/٣٠٣

 .  ٢٣٣مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤١ 

 
كان هذا حاله فهو ممن يستضاء برأيه ، ويستشهد هبديـه ، وإذا كـان كـذلك فخالفـه يشـري إىل 

 ٍ ٍ  وجه  . )١( اقة اعتباره يف اخلالف انبنى عليه اعتبار الوف، وإذا ظهرت علّ  من الرأي معترب

قـرب إىل مقصـود االجتهـاد اعتبار قـول األصـويل ألنـه أ ((:قال اإلمام ابن العراقي رمحه اهللا 

 . اهـ )٢( )) واستنباط األحكام من مآخذها

 ً ّ : ثانيا ممن  ريض اهللا عنهم أمجعني ونحوهم، والزبري ، وطلحة ، اس أن بعض الصحابة كالعب

 ُ ُّ مل يشتهر بالفتوى كان ي مجاع ، وهـم يتسـاوون مـع أهـل ووفاقهم يف انعقاد اإل، م بخالفه عتد

 َّ ، فلـم أيب بكـر ، وعمـر ، وعـثامن ، وعـيل ريض اهللا عـنهم حابة املشهورين كـالفتوى من الص

مجاع ، مع أن األولني مل يكونوا حافظني للفروع ، وما كـان ذلـك إال يف انعقاد اإل همق بينيفر

لواألن األولني  ّ  . )٣( كيفية استنباط األحكام منها واعرفلفهم النصوص ، و تأه

َ  اإلمام ثم استطرد ْ الطويف رمحه اهللا بذكر بعض أقوال أئمة النحو كـاجل  )٥( والكسـائي )٤( مير
)٥(  َّ ّ أن النحوي ٌ  وبني ّ  قادر ولطافة مأخـذه فقـال ، مع جودة ذهنه  عىل استنباط احلكم الرشعي

ُ  ((:رمحه اهللا  َ وهلذا ح ْ كي عن أيب عمر اجل ّ ر ُ : قـالأنـه  مي الفقـه مـن  فتـي يفيل كـذا وكـذا سـنة أ

                                                   
، رشح تنقــيح  ١٩٨/  ٤، املحصــول للــرازي  ١٨٢/  ١، املستصــفى للغــزايل  ٤٣/  ٣التلخــيص للجــويني : انظــر  _ )١(

 . ٣١٩/  ٣ للهندي ، الفائق ٣٠٥/  ٣، هناية السول لإلسنوي  ٣٤١الفصول للقرايف 

 . ٥٧٩/  ٢الغيث اهلامع البن العراقي  _ )٢(

، روضــة النــاظر البــن  ١٨٢/  ١، املستصـفى للغــزايل  ٤٤٠/  ١، الربهــان للجــويني  ٤٣/  ٣التلخـيص للجــويني  _ )٣(

 .  ٤٥٤/  ٢قدامة 

 بـن أراش بـن أنـامر بـن بجيلـة مـوىل إنـه: قيـل و ، يبرصـال يالنحـو يرمـاجل اسـحاق بـن صـالحهو اإلمام أبو عمـر  _ )٤(

 كتـاب: مؤلفـات منهـا  هول ، واألصمعى زيد وأبى عبيدة أبى عن اللغة وأخذ،  وغريه األخفش عن أخذ ، خثعم بن الغوث

شـذرات ،  ٥ / ١٢ ليـاقوتمعجـم األدبـاء ،  ٨١ / ٢ إنباه الـرواة للقفطـي: انظر ترمجته يف  . سيبويه غريب كتاب،  األبنية

 . ٥٧ /٢ الذهب البن العامد

ات ، والقـراء والنحـو اللغـة يف مـامإ الكسـائي الكـويف بـالوالء سدياأل اهللا عبد بن محزة بن عيلهو اإلمام أبو احلسن  _ )٥(

 إىل املـؤدبني طبقـة نمـ أخرجـه حتـى اخلليفة، عند أثريا كان: اجلاحظ قال،  منياأل وابنه العبايس رشيدخليفة اللل اً مؤدب كان

: انظـر ترمجتـه يف .  هــ ١٨٩سـنة  بالري تويف،  معاين القرآن ، وخمترص يف النحو: ، له مؤلفات منها  واملؤانسني اجللساء طبقة

 . ١٦٧/  ١٣، معجم األدباء لياقوت  ٢٩٥/  ٣، وفيات األعيان البن خلكان  ٢٥٦/  ٢إنباه الرواة للقفطي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٢ 

 
 َّ طافــة، كتـاب ســيبويه، يعنـي يف النحــو، ومــا ذاك إال ألن مأخـذ ســيبويه يف كتابـه يف غايــة الل

 ِّ واجلـري عـىل قواعـد احلكمـة، واألحكـام الرشـعية ملـن اعتربهـا مـن  ، قـةونظره يف غايـة الد

ٌ و، احلكمة بمكان عىل ما أرشت إىل مجلة منه يف القواعد  ، ولـه نظـر ً  هـذا رجـل قـد كـان ذكيـا

 ٌ يف الفقـه، فعــاد يتنبـه بلطافــة حكمـة سـيبويه، ومأخــذه يف العربيـة عــىل حكـم الرشــع،  يسـري

ِّ ما تقول يف املُ : إن الكسائي قيل له يوماً : ويقال،  ومأخذه يف األحكام الرشعية  يسـهو يف صـيل

 َ ْ صالته، ويسهو أنه سها هل يسجد لس ِ ه َّ  و ْ الس مـا احلجـة يف ذلـك، : ، فقيـل لـهال: ؟ فقـال وه

ُ إن التَّ : ومن أين أخذت؟ فقال َّ صغري عندنا ال ي  . رصغ

ٍ : قلت ٍ  فقد اعترب القدر املشرتك بني الصورتني، وهو أن احلكم الواحد ال يتكرر يف حمل  واحـد

 ُ َ مرتني، وإنام ذكرت هذا املثال، لـئال يسـتبعد بعـض أجـالف الفقهـاء مـا ح ْ كـي عـن اجل ّ ر  مـي

َّ ! ن النحو من الفقه حتى تستفاد أحكامه منه؟أي: ويقول ِّ فبي هن، نت له أن ذلك مع جـودة الـذ

ِ طْ ولُ  ٌ ظر، ورسعـة التَّ ة النَّاملأخذ، ودقّ  ف يف املمكـن، قريـب اخلـروج مـن القـوة إىل  نبيـه داخـل

ِّ  ،الفعل ظريـة، ف الذي مل يتنقح ذهنه باملباحث العقلية، واملآخـذ النَّوهذا بخالف الفقيه الرص

َّ فـإ ُّ بت قُ ن نســبته إىل الـذي قبلــه ممــن هتـذ لمــة إىل وتــه النظريــة نسـبة األرض إىل الســامء، والظ

 ِّ ْ الض َ ، جي ً ً إن كان جاهالً مركبا ْ ياء، خصوصا َ ْ هل أنَّ هل، وجي َ ـه جي َ َّ : ل، فيكـون كـام قيـله  إن أشـد

ً النَّ ُ  اس شقاء ٍ من ب ُ  يل بلسان ٍ نْم ٍ ، وقَ طلق ُ  لب ٍ نْم ُ طبـق َّ ، فهـو ال حي م، وال يسـتطيع أن سـن أن يـتكل

 . اهـ )١( )) يسكت

أن املســألة ليســت مــن  :، بمعنــى  )) واملســألة اجتهاديــة ((:بقولــه  رمحــه اهللا املســألةخــتم ثــم 

القواطع، بل هي من مواقع االجتهاد، فيحتمل اعتبار قول هؤالء املذكورين، وهم األصـويل 

حد القـولني، وهـذا اخلـالف والفروعي والنحوي الرصف، وحيتمل عدم اعتباره، وال قطع بأ

إنام هو عىل قول اجلمهور يف أن العامي ال يعترب، أمـا عـىل قـول القـايض أيب بكـر يف اعتبـاره، 

 .)٢( فاعتباره هؤالء أوىل، وال يتجه فيه خالف
                                                   

 . ٤١ – ٣٩/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )١(

 .  املصدر السابق _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٣ 

 

  التاسع عرشاملبحث 

 اإلمجاع السكويتيف الفرق بني الفتيا واحلكم 

 

ُّ واحلكم يف اإل، تيا  الفرق بني الفُ يعترب  لفروق األصولية التي تتعلـق ببـابكويت من امجاع الس

 . )١( مجاعاال

ِّ أن رشط اإل إىل رمحهم اهللا ذهب أكثر العلامءوقد  ٍ  مجاع هو اتفاق كل  املجتهدين من أمـة حممـد

ٌ  )٢( صىل اهللا عليه وسلم  : ، وهيذكرها األصوليون  مخسة ، وهلذا االتفاق صور

ُ : الصورة األوىل  ُّ أن ي ً يف بيان حكم املسألة و بدي كل  .احد من املجتهدين رأيه رصحيا

ُ : الصورة الثانية  ُ أن ي ً  بدي بعض ً رصحيا  .وبعضهم عمالً ، املجتهدين رأيا

ّ : الصورة الثالثة  أو يعمل باحلكم ، ويسـكت البـاقون ، وهـذا مـا يسـمى ، ح البعض أن يرص

 .باالمجاع السكويت 

ً أن يكون االمجـاع عم: الصورة الرابعة  ُّ ، ليـا ً بـأن يفعـل كـل املجتهـدين فعـالً بشـأن  أو فعليـا

 ُّ  .أو املنع ، عىل اجلواز  الواقعة يدل

ً  :الصورة اخلامسة  وهـو مـا يتحقـق بالقـدر املشـرتك بـني قـولني ، أن يكـون االتفـاق ضـمنيا

ّ هذه الصورة و،  خمتلفني ن  عنها بقوهلم ؛ إذا اختلف العلامء عىل قولني فهل جيـوز ملـهي املعرب

  . )٣(  بعدهم إحداث قول ثالث ؟

                                                   
ــريازي  _ )١( ــة للش ــرازي  ٣٩٢التبرص ــول لل ــدي  ١٥٣/  ٤، املحص ــام لآلم ــول  ٣٣٢ / ١، اإلحك ــيح الفص ، رشح تنق

،  ١٣٦١/  ٢، اإلهبـاج للسـبكي  ٢٥٧٤/  ٦، هناية الوصـول للهنـدي  ٢٦٨٩/  ٦، نفائس األصول للقرايف  ٣٣١للقرايف

 .  ١٦٠٨/  ٤، التحبري للمرداوي  ٤٩٩/  ٤البحر املحيط للزركيش 

، التقرير والتحبري  ١٥٢٢/  ٤، التحبري للمرداوي  ٤٧٨/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ١٣٠٥/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )٢(

 . ٢٦٧، إرشاد الفحول للشوكاين  ١٠٦/  ٣البن أمري حاج 

 .  ١٧٥اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٤ 

 
أن يقـول : ، وهـي  اإلمجـاع السـكويت والذي يتعلق بالفرق هنا الصورة الثالثة ، وهي صـورة

 . )١( البعض ويسكت الباقون

 : سبعة ، وهي رشوطاً  يف هذه الصورة مجاع السكويتاإلالعلامء رمحهم اهللا لتحقق  اشرتطو

َّ  جتهاد ، فلو أفتى واحدٌ أن يكون يف مسائل اال: الرشط األول  ً فلـيس بخـالف الث ابـت قطعـا

 ٍ َّ  سكوهتم دليالً عىل يشء ٌ ، ولعل ُ أن اإل، و هم سكتوا للعلم بأنه منكر  .  )٢(فيد نكار ال ي

ٌ : يف مسائل التكليف وال بد منه ، فإن مثل قول القائـل  أن يكون: الرشط الثاين  أفضـل  عـامر

 ّ ٍ السكوت ف من حذيفة ، وبالعكس ال يدل  . )٣(، إذ ال تكليف عىل الناس فيه  يه عىل يشء

ُ  أن يكون: الرشط الثالث  َّ أن تَ  قبل السكوت  . )٤(هب ااملذ ستقر

ـ: الرشط الرابع  ُّ ً عن قرائن الس ْ أن يكون السكوت جمردا َّ ، ط خ  ضـا ، فـإن ظهـرت أمـارةُ والر

 ُّ ً  خط فليس بإمجاعٍ الس ِّ  ،اتفاقا ٌ ضا فهو إمجـوكذلك إن ظهرت أمارة الر لكـوهنم ؛ باالتفـاق  اع

ً ؛ راضني باحلكم موافقني عليه  ً رصحيا  .)٥(فيصبح إمجاعا

ٌ : الرشط اخلامس  َّ ،  أن متيض مهلة ٌ ومد  . )٦(ظر يف حكم احلادثة والنَّ، أمل للتّ  ة كافية

 

                                                   
 . ١٧٦، اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني  ٤٠٥/  ٣، اآليات البينات للعبادي  ٦٩/  ٢أليب احلسني  املعتمد _ )١(

، حاشــية  ٢٠٩/  ٢، رفــع احلاجــب للســبكي  ٤٢٧/  ٣، كشــف األرسار للبخــاري  ٤٤٧/  ١الربهــان للجــويني  _ )٢(

 . ٢٢٢/  ٢العطار 

، البحـر  ٤٢٦/  ٣، كشف األرسار للبخاري  ٣٢٣/  ٣ اخلطاب ، التمهيد أليب ٥/ ٢قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٣(

 . ٢٢٥/  ٢، حاشية العطار  ١١٥/  ٣، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ٥٠٣/  ٤املحيط للزركيش 

، اآليات  ٥٠٥/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٢٠٨/  ٢، رفع احلاجب للسبكي  ٣٤٤/  ٣كشف األرسار للبخاري  _ )٤(

 .  ١٧٨، اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني  ٣٥٨، حجية االمجاع للفرغيل  ٤٠٥/  ٣عبادي البينات لل

، حجيـة االمجـاع  ٢٢٢/  ٢، حاشـية العطـار  ٥٠٥/  ٤، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٣٢٣/  ٣التمهيد أليب اخلطـاب  _ )٥(

 .  ٣٥٨للفرغيل 

، حاشية  ٤١٣/  ٣، اآليات البينات للعبادي  ٢٠٨ / ٢، رفع احلاجب للسبكي  ٣٤٣/  ٣كشف األرسار للبخاري  _ )٦(

 .  ٣٥٨، حجية االمجاع للفرغيل  ٢٢٢/  ٢العطار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٥ 

 
ْ أال يكون سكوهتم عن تُ : الرشط السادس  ٍ ق ٍ ، أ ية ٌ و رهبة تفيد إنكـاره  ، وال تظهر منه عالمات

 . )١(درة عليه مع الق

ً ، أن يكون القول : الرشط السابع  ً عـىل مـن ، أو الفعل ظاهرا ً بحيث ال يكون خافيا ومنترشا

 .   )٢( يسكت

كـر فقـال رمحـه اهللا  اإلمام شارأوقد  ُ بـل هـذه  ((:الطويف رمحه اهللا أثناء كالمه إىل رشطني ممـا ذ

بـام إذا قـال  ار، ولكنها مقيـدةٌ مسألة اإلمجاع السكويت، منهم ومن غريهم من جمتهدي األعص

ً، وسكت الباقون مع اشتهار ، هـل ذلك القول فيهم، وكـان القـول تكليفيـاً  بعض األمة قوال

 ً َّ  أم ال، يكون ذلك إمجاعا سـكوهتم عـىل املوافقـة، ولـو مل  ؟ فلو مل يشتهر القول فيهم، مل يـدل

 ً ً وال حجة ، مل يكن إمجاعا ً ٌ يكن تكليفيا ٌ د ، ألن اإلمجاع أمر ً يني ، لـيس دينيـا ً ، وما لـيس تكليفيـا

 . اهـ )٣( )) بل دنيوياً 

 هـي سـتةو، ثم ذكـر رمحـه اهللا أقـوال العلـامء رمحهـم اهللا يف مسـألة اعتبـار االمجـاع السـكويت 

 : )٤(أقوال

ٌ : القول األول  ٌ ،  أنه إمجاع  .)٥(وأمحد ،  والشافعية، واملالكية ،  ، وهو قول أكثر احلنفية وحجة
)٥(. 

ٌ : اين القول الث   )٦( وحكاه أبو احلسني البرصي،  وليس بإمجاعٍ ،  أنه حجة
                                                   

، أصــول  ٥/  ٢، قواطــع األدلــة البــن الســمعاين  ٦٩٣/  ٢، رشح اللمــع للشــريازي  ١١٧٤/  ٤العــدة أليب يعــىل  _ )١(

 .  ٣١٤/  ١الرسخيس 

 .  ١٧٧كتور يعقوب الباحسني ، االمجاع للد ٣٥٨حجية االمجاع للفرغيل  _ )٢(

 . ٧٨/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )٣(

 .املصدر السابق  _ )٤(

، اإلحكـام  ٤/  ٢، قواطـع األدلـة البـن السـمعاين  ٧٤٢/  ٢، رشح اللمـع للشـريازي  ١١٧٠/  ٤العدة أليب يعىل  _ )٥(

، فـواتح الرمحـوت  ١٠١/  ٢أمـري حـاج ، التقريـر والتحبـري البـن  ٤٩٥/  ٤، البحر املحـيط للزركيشـ  ٣٣١/  ١لآلمدي 

 . ٢٣٢/  ٢لألنصاري 

، البرصة وأخذ عن القايض عبـداجلبارهو حممد بن عيل الطيب البرصي ، املكنى بأيب احلسني ، املتكلم األصويل ، ولد ب _)٦(

سـة ، رشح املعتمـد يف أصـول الفقـه ، رشح األصـول اخلم: ، وانتهت إليه رئاسة املعتزلة ببغداد ، له مؤلفات منهـا عبداجلبار



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٦ 

 
 ُ َّ عن أيب هاشم اجل  . )٢(حد القولني عند الشافعية ، واختيار اآلمدي أ، وهو  )١( ائيب

ــث  ــول الثال ٍ : الق ــة ــيس بحج ــه ل ــاعٍ ،  أن ــو  وال إمج ــول، وه ــاهري  ق ــار ،  )٣(داود الظ واختي

       :مـام احلـرمني إ، وقـال  )٦( ))إنـه آخـر أقوالـه  ((:وقال ،  )٥( ، وعزاه إىل الشافعي )٤(الباقالين

 . )٩(والبيضاوي ،  )٨( الرازياختاره ، و )٧( ))إنه ظاهر مذهب الشافعي  ((

 

 

                                                                                                                                                  
خ بغـداد للخطيـب تـاري: انظـر ترمجتـه يف . هــ ببغـداد  ٤٣٦العمد للقايض عبـداجلبار يف أصـول الفقـه وغريهـا ، تـويف سـنة 

، كشـف الظنـون  ٢٥٩/  ٣، شـذرات الـذهب البـن العـامد  ٦٠٩/  ١، وفيات األعيان البن خلكـان  ١٠٠/ ٣البغدادي 

 . ٩٦/  ٦حلاجي خليفة 

َّائي املعتـزيل ، ولـد سـنة هو أبو هاشم عبد _ )١( هــ ، مـن كبـار أئمـة املعتزلـة ، لـه  ٢٤٧السالم بن حممد بن عبدالوهاب اجلب

وفيــات األعيـان البــن خلكــان :  انظـر ترمجتــه يف. هـــ  ٣٢١لشــامل ، والعـدة يف أصــول الفقــه ، تـويف ســنة : مؤلفـات منهــا 

 . ٧/  ٤، األعالم للزركيل  ١/٢٩٢

، قواطع األدلة  ٦٩١/  ٢، رشح اللمع للشريازي  ٢٤٨/  ١، رشح العمد أليب احلسني  ٣٣١/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 .  ٤٩٧/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٥٧٦/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ٤/  ٢البن السمعاين 

 . ١٦٠٦، التحبري للمرداوي  ٣٩٢، التبرصة للشريازي  ٢١٩/  ٤اإلحكام البن حزم  _ )٣(

 . ٤٩٥/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٦٩٩/  ١هان للجويني الرب _ )٤(

 .املصدر السابق  _ )٥(

 . ٤٩٤/  ٤البحر املحيط للزركيش  _ )٦(

 . ٦٩٩/  ١الربهان للجويني  _ )٧(

 . ١٥٣/  ٤املحصول للرازي  _ )٨(

، املحصول  ١٩١/  ١للغزايل  ، املستصفى ٤/  ٢، قواطع األدلة البن السمعاين  ٢٤٨/  ١ أليب احلسني رشح العمد _ )٩(

،  ٤٩٤/  ٤، البحــر املحــيط للزركيشـــ  ٢٥٦٧/  ٢، هنايــة الوصــول للهنـــدي  ٣٣١/  ١للــرازي ، اإلحكــام لآلمـــدي 

اإلمام نارص الـدين أبـو اخلـري عبـد اهللا بـن عمـر بـن حممـد بـن عـيل البيضـاوي الشـريازي ، القـايض الفقيـه : والبيضاوي هو 

حدث األديب املفتي ، ولد بمدينة البيضاء من أعامل فارس ، توىل قضاء شرياز ، له مؤلفات كثـرية األصويل املتكلم املفرس امل

وى وغريهـا ، تــويف بتربيــز ســنة منهــاج الوصــول إىل علـم األصــول ، أنوارالتنزيــل ، والغايــة القصـوى يف درايــة الفتــ: منهـا 

، الفـتح املبـني  ٣٩٢/  ٥، شذرات الذهب البن العامد  ١٥٧/  ٨طبقات الشافعية البن السبكي : انظر ترمجته يف . هـ٦٨٥

 . ٩١/  ٢للمراغي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٧ 

 
ــع  ــول الراب ــاع يف الفُ : الق ــرةإمج ــن أيب هري ــيل ب ــول أيب ع ــو ق ــم ، وه ــا ال يف احلك ــن  )١( تي م

 .)٢(الشافعية

ــامس  ــول اخل ٌ : الق ــة ــ،  حج ٌ وإمج ــو رأي  اع ــ ، وه ــراض العرص ــط انق ــة برش ــض املعتزل ، بع

 . )٣( والشافعية

ٌ : القول السادس  ٌ ،  أنه حجة ِّ لبرشط إفـادة القـرائن  وإمجاع ـلعلـم بالر َّ ب عـىل هـذا ضـا ، وعق

 ُّ برشـط ، : وقيـل ((: ولكنه ليس من مسألتنا يف يشء فقال رمحـه اهللا ، األقوال  القول بأنه أحق

َّ هو إمجاع برشط إ: أي ُّ : ضا ، أيفادة القرائن العلم بالر عىل  يوجد من قرائن األحوال ما يدل

 َّ  . اكتني بذلك القولرضا الس

 ُّ األقوال، ألن إفـادة القـرائن العلـم بالرضـا، كإفـادة النطـق لـه، فيصـري كاإلمجـاع  وهذا أحق

مـع عـدم وهذا الينايف قول أيب هشـام يف أنـه حجـة ال إمجـاع، ألن قولـه ، النطقي من اجلميع 

القرائن، وهذا مع القرائن، فيستويان، والقـول املـذكور مـع القـرائن املفيـدة للعلـم لـيس مـن 

ـ َّ اكتني، مل يبـق اخلـالف يف كونـه هذه املسألة يف يشء، ألن القرائن إذا أفادت العلم برضـا الس

ً عن القرائن ، وإنام الكالم يف قول البعض، وسكوت البعض، جمردا ً ً متجها  .  اهـ )٤( )) إمجاعا

وإمجـاع ، وذلـك ألن اشـرتاط التنصـيص مـن كـل ، والذي يظهر أن اإلمجاع السكويت حجـة 

جمتهد عىل حكم املسألة مما يتعذر ، ولو اشرتطناه ملا انعقد إمجـاع ، فثبـت أن سـكوت البـاقني 

 .دليل موافقتهم 

                                                   
 وأيب رسيـج ابـن عىل تفقه،  ورفعائهم الشافعية عظامء أحد هريرة أبى بن احلسني بن احلسنهو اإلمام القايض أبو عيل  _)١(

 رجـب يف ببغـداد تـويف ، األصـحاب مـن مجاعـة بـه وختـرج وغريه الداقطني عنه وروى ببغداد ودرس املروزي إسحاق وأيب

، طبقات  ٢٥٦/  ٣طبقات الشافعية البن السبكي : انظر ترمجته يف .  املزين خمترص عىل الكبري التعليق صنف،  هـ ٣٤٥ سنة

 .  ٣٧٠/  ٢، شذرات الذهب البن العامد  ١٢٦/  ١الشافعية البن قايض شهبة 

، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٣٣١/  ١، اإلحكـام لآلمـدي  ٧٥/  ٢، املحصـول  ٤/  ٢قواطع األدلة البن السـمعاين  _ )٢(

٤/٤٩٨ . 

 .  ٨١/  ٣،  رشح خمترص الروضة  ٢٠٤/  ٢رفع احلاجب للسبكي  _ )٣(

 . ٨٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٨ 

 
ق يف مـام الطـويف رمجاع السكويت نجـد أن اإلد ذكر أقوال العلامء يف مسألة اإلوبع ّ محـه اهللا فـر

ٍ اإل من حاكم ، ولكنـه  أو حكامً ،  مجاع السكويت بني أن يكون ذلك القول املنترش فتيا من مفت

 ّ ن املفتـي ال هيـاب أومل يضعفه ، ووجه الفرق يتضح من جهة ، ح هذا القول عىل غريه مل يرج

ّ العلامء  ِّ  ،والعلـامء يف مناقشـة املسـائل ، ، وهو شأن الفقهـاء  هم عليهيف رد بعضـهم عـىل  ورد

 ٍ ٍ ،  إضافة إىل أن كل عاملٍ ،  بعض ٌ  ومفت أو ، يسهل موافقتهـا  إذا أفتى يف مسألة فأدلته واضحة

ِّ عقد حيجم بعض العلامء إنه بخالف احلاكم ف ؛مناقشتها  ٍ  ن الرد مهابـة : منهـا  عليـه ألسـباب

ٍ أو ألهنـم يـرون أن احلـاكم اطّ ، احلاكم  ٍ  لـع عـىل أمـور فـال يكـون ، حكمـه بنـى عليهـا  باطنـة

ً عليه ،  ٌ  العادةوإنكارهم عليه افتئاتا ٍ  عـىل حيرضـ احلكام جمالس احلارض بأن جارية  مـن بصـرية

 حكـم وألن،  علـيهم االفتيـات مـن اإلنكـار يف ملـا إنكـار غـري مـن إليه ذهب فيام له خالفهم

ُ ،  اخلالف يقطع احلاكم  وال،  زمـةال غـري فتـواه فإن املفتي قول بخالف،  االعرتاض سقطوي

ٍ  ((:وأشار الطويف إىل ذلك بقوله ،  االجتهاد من مانعة ؛ كـان إن كان ذلك القول فتيا من مفت

، وهـو قـول  ً ً من حاكم، مل يكـن إمجاعـا ، وإن كان حكام ً مع سكوت الباقني عن إنكاره إمجاعا

 . أيب عيل بن أيب هريرة من الشافعية

ُ أن احلاكم قد يتخلّ :  والفرق بينهام ً  ف اإلنكار له، أو ألن أحكامه تتبع اطالعـه  عنه، إما مهابة

 ّ ُ  تـه، فـربام حكـم بحكـمٍ عىل أحوال رعي ُ ألمـر اخـتص بـاالطالع عليـه، فـال ي ه عـىل قـدم غـري

 ُّ عـىل املوافقـة، جلـواز أن احلـاكم  اإلنكار عليه، لقيام هذا االحـتامل، وحينئـذ سـكوته ال يـدل

، وأصاب ً ـ، فمنعه ذلك مـن اإلباطناً  أخطأ ظاهرا ُ ُ نكـار، بخـالف املفتـي، فإنـه ال هي ُّ  اب  الـرد

 ُّ ٍ  عليه، بل عادة الفقهاء رد إىل أدلـة الرشـع، وهـي  ، وحكـم الفقيـه مسـتندٌ بعضهم عىل بعـض

ٍ  ظاهرةٌ  ٍ  ملن ينظر فيها، ال إىل أمور  . اهـ )١( )) خيتص هبا دون غريه باطنة

، ن احلاكم كثري الفحص عن رعيتهأل ((:يب هريرة رمحه اهللا أالقرايف معلالً قول ابن  اإلمام قال

فربام كان ظاهر حكمـه عـىل خـالف واألحوال ما مل يطلع عليها غريه ، ، فيعلم من األسباب 

                                                   
 . ٧٩/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٤٩ 

 
ٌ اإل ً  مجاع ، ألجل ما خفي عن غـريه ، وهـو حـق ً ، ، فهـو يعتمـد يف حكمـه أسـبابا ، وأحـواال

 ٌ  . اهـ )١( ))ورة يف غري هذه الص ومدارك رشعية ، وربام أداه إىل ترجيح ما هو مرجوح

   : يكون سكوت املجتهد لذلك ، ثـم قـالفربام  ،ومن أجل هذه العلل ال حيسن االنكار عليه 

وأما غري احلاكم فال حيكم إال باألدلة الرشعية فقط ، وغـريه يشـاركه يف ذلـك ، فلـو أخطـأ  ((

 َ َّ لر ُ  د  .اهـ  )٢( ))ه عليه غري

 ّ  ألن ضـعيف وهـو ((:كـالرازي بقولـه  عض العلامءفه بوهذا التفريق الذي ذكره رمحه اهللا ضع

َّ  حـال وأمـا،  املـذهب اسـتقرار بعـد يكون إنام اإلنكار عدم ُ  ال فاخلصـم لـبالط ِّ ي  جـواز مسـل

ّ  عن إال السكوت ً  اضالر   . اهـ )٣( )) غريه مع أو،  احلاكم مع كان سواء

ه أيضاً و ّ ً  كانـت وإن،  االحتامالت من فيها ذكر فام ((:بقوله  اآلمدي اإلمام رد  عقـالً  منقدحـة

َّ  خالف فهي ِّ  أرباب أحوال من اهرالظ ِّ  وأهل ينالد  االجتهاد عدم احتامل أما،  والعقد،  احلل

ِّ ،  الكثري اخللق من فبعيدٌ  الواقعة يف  حـدث فـيام تعـاىل اهللا كـمح إمهال من فيه ملا الغفري واجلم

 فإنـه املجتهـدين مـن كـوهنم مـع هملغـري تقليـدهم وامتناع،  به وإلزامهم،  عليهم وجوبه مع

 ٌ َّ ،  معصية  .اهـ  )٤( )) املسلم املتدين من ارتكاهبا عدم اهروالظ

 :ويالحظ مما سبق ما ييل 

 ً ُّ : أوال ُ عناية اإلمام الط ّ ويف رمحه اهللا بذكر أقوال العلامء يف ح ُّ ج ، وعدمها، كويت ية اإلمجاع الس

 .ويت اإلمجاع السكمع ذكر بعض الرشوط املعتربة يف 

 ً ً ، هريرة الشافعي  أيب عنايته رمحه اهللا برشح قول ابن: ثانيا ، دون االكتفاء بذكر القـول جمـردا

 . بتوضيح الفرق ، وجتليتهوهذا يدل عىل عنايته 

                                                   
 .  ٢٦٨٩/  ٦، نفائس األصول للقرايف  ٣٣١رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 .  املصدر السابق _ )٢(

 . ١٥٧/  ٤املحصول للرازي  _ )٣(

 .  ٣٣٢/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٠ 

 
 ً اكتفى اإلمام الطويف رمحه اهللا بذكر هذا الفرق من كـالم ابـن أيب هريـرة دون التعقيـب : ثالثا

ـ علامء عليه كاإلمام اآلمـدي مـع أنـه ال يبعـدُ عليه ، أو ذكر بعض ردود ال ُ ه عـىل كـالم اطالع

ّ وقد أكثر النَّ، اآلمدي ال سيام  ِّ عىل عدم تسليمه  قل عنه يف كتابه ، وهذا قد يدل ، اآلمـدي  برد

 .   رمحهام اهللا والرازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥١ 

 

 العرشون املبحث 

 ٍ ٍ  الفرق بني إحداث قول ِحيف املسألة وبني  ثالث ٍ أو تعليلإ  داث دليل

 

من الفروق األصولية التي  أو تعليل،  دليلإحداث و، يعرب الفرق بني إحداث القول الثالث 

ٍ  ، )١( اإلمجاع بابتتعلق ب ٍ  ومسألة إحداث قول مـن املسـائل التـي اختلـف األصـوليون  ثالث

ٍ :  ، وصورهتافيها  ٍ  أن خيتلف أهل عرص هم إحـداث ملـن بعـد جيوز عىل قولني ، فهل يف قضية

 ٍ ٍ  قول  ؟  ثالث

ٍ ثة أثال اختلف العلامء يف ذلك عىل  : )٢( قوال

ٍ : القول األول  ٍ  ال جيوز إحداث قول ً ، وه ثالث ، )٣(من احلنفية  مجهور العلامء مذهبو مطلقا

 . )٦(، واحلنابلة  )٥(، والشافعية  )٤(واملالكية 

ً ، وهــو منســوب : القــول الثــاين  ،  إىل بعــض احلنفيــةجيــوز إحــداث قــول ثالــث مطلقــا

 ،  )٧(والظاهرية
                                                   

، خمترص ابـن احلاجـب  ١٥٩/  ٤، املحصول للرازي  ١١٣/  ٢، الوصول البن برهان  ١٩٨/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

، رشح  ٥٩٧/  ١املخترص لألصفهاين ، بيان  ٣٣٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٦٧/  ٢ لألرموي ، التحصيل ٤٨٨/  ١

،  ٢٦٩/  ٢، رشح الكوكب املنـري البـن النجـار  ٢٥٠/  ٣، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٤١/  ٢العضد عىل ابن احلاجب 

، الفروق األصولية يف االمجـاع والقيـاس للباحثـة نـوف الفـرم  ٣٥٦/ ١الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

٢٥٢/  ١  . 

 . ٩٢-٨٨/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، فـواتح  ٢٥٠/  ٣، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٤٣/  ٣،  كشف األرسار للبخاري  ٣١٠/  ١أصول الرسخيس  _ )٣(

 . ٢٣٥/  ٢الرمحوت لألنصاري 

 . ٣٢٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٢٢اإلشارة للباجي  _ )٤(

البـن  ، مجع اجلوامع ٥٤٠/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣٥٠/  ١اإلحكام لآلمدي ،  ١٩٨/  ١املستصفى للغزايل  _ )٥(

 . ٢٦٩/  ٣، هناية السول لإلسنوي  ١٩٧/  ٢ السبكي برشح املحيل

 . ٢٦٤/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٦٣٨/  ٤،  التحبري للمرداوي  ١١١٣/  ٤العدة أليب يعىل  _ )٦(

 . ٥٤١/  ٤ركيش البحر املحيط للز _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٢ 

 
 . )٢( وبعض املتكلمني،  )١( الشيعةبعض و

ً : فصيل التَّ : القول الثالث  ً لإلمجاع فال جيوز ، وإن مل يكن رافعـا فإن كان القول الثالث رافعا

،  )٥( واآلمـدي،  )٤( الـرازي مـا ذهـب إليـه وهـو )٣( يقتضـيه الشـافعي وكالم اإلمام فجائز ،

 . )٨( غريهمو )٧( ، والقرايف )٦( اجبوابن احل

ً جلمهـور األصـوليني ونجد أن اإل ً موافقـا ـح القـول بـاملنع مطلقـا ّ مام الطويف رمحه اهللا قـد رج

 : باألدلة التاليةواستدل عىل ذلك 

 ً ً : أوال أن ((:لسبيل املؤمنني ، ووجه املخالفـة مـا ذكـره بقولـه  أن يف إحداث قول ثالث خمالفة

ٌ اختالفهم عىل ق ِّ  ولني حرص ُ  فـيهام فـال للحق ٌ ي عـن سـبيل  تجاوزمهـا، فـالقول الثالـث خـارج

 ِّ املحصـور فيـه، وأمـا أن خـالف سـبيل املـؤمنني، ممتنـع باألدلـة لإلمجـاع  املؤمنني، وعن احلق

 . )٩( )) السابقة

 ً ِّ : ثانيا ، وهو غري جائز، وما أفىضـ إىل غـري اجلـائز أن ذلك يوجب نسبة األمة إىل تضييع احلق

أما أنه يوجب نسبة األمة إىل ما ذكرنا، فلام تقدم من أن اخـتالفهم  ((:، فقال رمحه اهللا  ال جيوز

 ِّ ّ  عىل قولني اقتىض حرص احلق ، لكانـت األمـة قـد ضـي ً  ،عتهفيهام، فلو كان القول الثالث حقـا

                                                   
 . ٣٢٩/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )١(

، تيسـري  ٦٣٤/  ٢، املسودة البن تيمية  ٢٥٢٧/  ٦، هناية الوصول للهندي  ٣١١/  ٣التمهيد أليب اخلطاب : انظر  _ )٢(

 .  ٢٣٥/  ٢، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٦٦/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٥١/  ٣التحرير ألمري بادشاه 

 . ٥٤٢/  ٤البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

 . ١٢٨/  ٤املحصول للرازي  _ )٤(

 . ١٦٣٩/  ٤، التحبري للمرداوي  ٣٨٦/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٥(

 . ٣٩/  ٢خمترص ابن احلاجب  _ )٦(

 . ٣٢٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٧(

، البحـر  ٣٩/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجـب  ٢٥٢٧/  ٦، هناية الوصول للهندي  ٤٦/  ٢املعتمد أليب احلسني  _ )٨(

 .  ٢٦٤/  ٢ املنري البن النجار ، رشح الكوكب ٥٤٢/  ٤البحر املحيط للزركيش 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املـؤمنني نولـه  {: يشري املصنف رمحه اهللا إىل قوله تعاىل  _ )٩(

ً نوله ما توىل ونصله جهنم وساء  .    ٨٩/  ٣، رشح خمترص الروضة  ١١٥سورة النساء آية  }ت مصريا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٣ 

 
 ُ ِ وأما أن نسـبتها إىل تضـييع احلـق ال جيـوز، فـألن ذلـك ي ـنـايف الع ْ َّ ص عـىل  الـدليل مة، وقـد دل

عصمتها، وما ناىف مقتىض الدليل ال جيوز، وأمـا أن مـا أفىضـ إىل غـري اجلـائز ال جيـوز، فـألن 

 ٌ ُ تْ أن الوسائل تَ : ، ومن كليات القواعدوسيلة املمنوع ممنوعة  . اهـ )١( )) املقاصد بع

حه الطويف رمحه اهللا ، واملناسـبة بـني هـذه املق ّ دمـة وقد ذكرت أقوال العلامء يف املسألة وما رج

ن من قال بجواز إحداث قول ثالث استدل بجـواز إومسألة التعليل واضحة حيث ، السابقة 

 ٍ ٍ ، مل يسـتدل هبـا السـابقون  االستدالل عىل مسـألة بأدلـة ـل هبـ أو التعليـل ملسـألة بعلـل ّ عل ُ ا مل ي

ّ  -:  قالوا ((:الطويف إىل ذلك بقوله  اإلمام شارالسابقون ، وأ ٍ يعني املجـو  زين إلحـداث قـول

 ٍ ِّ  - ثالث حوا بتحريم القول الثالث، فجاز إحداثـه، ، احتجوا بأن املختلفني عىل قولني مل يرص

 َّ ـ، لوا كام لو عل ّ ـ، ة أو استدلوا بعل ّ َ أو دليـل، فعل ـمـن بعـدَ  ل ّ ، ة هم، أو اسـتدل بغـري تلـك العل

ٌ وذلك الدّ   . )٢( )) ، فكذا إحداث القول الثالثليل، فإن ذلك جائز

سـألة إحـداث قـول م: مام الطويف رمحه اهللا بيان الفرق بـني املسـألتني اد اإلوبناء عىل ذلك أر

ٍ ، سـتدالل ثالث ، ومسـألة اإل ٍ  أو التعليـل ملسـألة سـبق إليهـا  بأدلـة ُ  هـذه املسـألة تُعـرف، ومل ي

ووجه الفرق بـني مسـألة إحـداث قـول مجاع عىل الدليل ، ىل احلكم ، واإلمجاع عاإل: بمسألة 

ٍ ثالث ، وبني اإلس  :السابقون يتضح مما ييل  امل يستدل هب تدالل ملسألة بأدلة

 ُّ ّ عنه باحلكم ال جيوز تعد عرب ُ ِّ أن إحداث قول ثالث ، وهو ما ي الواحـد فـال يكـون  ده يف املحـل

 ٍ ً من جهة ً مثبتا ٍ واحد احلكم منفيا ٍ  ة ً من جهة ً حمرما ٍ  ، أو واجبا ّ  واحدة ٌ ، ر كام هـو مقـر ،  ومعلـوم

ـ َّ أن العلــة : وتقريــر الفــرق ((: ا أوضــحه اإلمــام الطـويف رمحــه اهللا بقولــه بب يف ذلــك مــوالس

تني، أو دليلني، خيفى أحدمها عن أهـل العرصـ ثبوت احلكم بعلّ : دمها ، أيوالدليل جيوز تعدّ 

 ّ  إذ ؛واألدلـة، دين باالطالع عىل مجيع العلـل األول، ويظهر ألهل العرص الثاين، وليسوا متعب

ُ ، ة الواحدة وذلك بالعلّ  املقصود معرفة احلكم، ٌ  والدليل الواحد، فالعلـل ال  واألدلـة وسـائل

ُّ  ؛مقاصد ِّ بخالف احلكم، فإنه ال جيوز تعد ً  ده يف املحل ، أو واجبـاً ، الواحد، فيكون منفيا ً  مثبتا
                                                   

 . ٨٩/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . املصدر السابق _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٤ 

 
 ٍ ً من جهة ٍ  حمرما ّ واحدة ٌ  د به، وهو متعب ٌ بعد اإللذاته، فإحداثه  ، مقصود  تفاق عىل غريه خـالف

ـــ ـــبيل امل ـــق لس ـــييع احل ـــم إىل تض ـــبة هل ـــود، ونس ـــه، ؤمنني املقص ـــ وإمهال ّ ـــالف العل ، ة بخ

 َّ ))ليلوالد
 . اهـ)١(

 ٍ مل يستدل به أهـل العرصـ األول ، أو بتعليـل مل يسـبق  وهذا بخالف اإلستدالل للقضية بدليل

ـ ّ  ، ولـيس مـن بـابوالـدليل مـن بـاب الوسـائل يف احلكـم ، ة إليه األولون ، وذلـك ألن العل

ٌ  املقاصد ، ٌ ،  واحدٌ  فاحلكم يكفي يف إثباته دليل ُ  أو تعليل شرتط اإلطالع عىل مجيـع ، وهلذا ال ي

وهكـذا بالنسـبة ، األدلة والعلل ، فقد يظهر يف العرص املتأخر من األدلة ما ال يظهر للمتقـدم 

ومل يــزل املتــأخرون ، والعلــل يف احلكــم الواحــد ، د الــدليل للعلــل ، وهلــذا فيجــوز تعــدّ 

 . )٢(حد والتأويالت ومل ينكر أ، األدلة جون يستخر

أن املفروض علـيهم : والفرق بينهام  ((:ابن السمعاين بقوله  اإلمام وإىل هذا الفرق أشار أيضاً 

ما يف احلكم فاملفروض عليهم إظهار مجيـع احلكـم أإظهار احلكم ببعض أدلته ال بجميعها ، و

 ٌ  .اهـ  )٣( ))آخر ألظهروه  ، فلو كان للحادثة حكم

ٍ  ((:مام أبو اخلطاب هذا القول بقوله وناقش اإل واحـد جـاز ملـن بعـدهم  لو أمجعوا عـىل دليـل

 ٍ ال جيـوز لغــريهم إحـداث حكـم آخــر ، وألن  آخــر ، ولـو أمجعـوا عــىل حكـمٍ  إحـداث دليـل

ٍ  ثالــث يؤيــد مــا ذكــروهاالســتدالل بــدليل  ٍ  ، وإحــداث قــول خيــالف إمجــاعهم ، فبــان  ثالــث

))الفرق
 . اهـ )٤(

وغـريه مـن الفـرق بيـنهام بـأن إحـداث دليـل آخـر  رمحـه اهللا نوقش ما استدل بـه الطـويفوقد 

 . )٥( مجاع فإحداثه اتباع لغري سبيل املؤمنني ، فال جيوزكت عنه أهل اإلس

                                                   
 . ٩١ – ٩٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٥٩٨/  ١بيان املخترص لألصفهاين  _ )٢(

 .  ٣/  ٢قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٣(

 . ٣١٤/  ٣طاب التمهيد أليب اخل _ )٤(

 .  ٦٠٥/  ٢، الغيث اهلامع البن العراقي  ٥٩٨/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ١٥٩/  ٤املحصول للرازي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٥ 

 
بأن سبيل املؤمنني يف اآلية مؤول فيام اتفقوا عليه ، فيكون اتباع غـري  عن هذه املناقشةوأجيب 

ل سـبيل املـؤمنني  سبيل املؤمنني خمالفتهم ّ ُو فيام اتفقوا عليه ، ال إحداث ما سكتوا عنه ، وإنام أ

 ُ ّ بام اتفقوا عليه ؛ ألنه لو مل ي ُ ، ل بذلك ؤو ٍ املنع من كـل متجـدّ  منه لزملجري عىل العموم ، وأ  د

 .)١(سكت عنه املتقدمون 

ً عـن االعـرتاض  ٌ  ((:وقال اآلمدي رمحـه اهللا جميبـا ، بالكتـاب  فـإن قيـل مـا ذكرمتـوه معـارض

ــ ُّ والــدليل  )٢( ﴾J  I   H  G     ﴿أمــا الكتــاب فقولــه تعــاىل ؛ واملعقــول ، نة والس

.  /  0  1  2   ﴿قولـه تعـاىل  وأيضـاً ،  والتأويل الثاين ليس هو سـبيل املـؤمنني

      4  3﴾ )٣(  َّ ٍ  دل ، ألنــه ذكــر املعــروف بــاأللف  عــىل أهنــم يــأمرون بكــل معــروف

ألمـروا بـه وحيـث مل  والتأويـل الثـاين معروفـاً ، ولـو كـان الـدليل ،  والالم املستغرقة للجنس

 . فكان منكراً ؛  يأمروا به مل يكن معروفاً 

 ُّ َّ ،  )٤(]  أأمتـي ال جتتمـع عـىل اخلطـ[ نة فقوله عليه السالم وأما الس ، ليل وقـد ذهبـوا عـن الـد

 صـحيحاً  أو تـأويالً ،  صـحيحاً  ولـو كـان دلـيالً ، أويل الثاين فال يكون ذهاهبم عنه خطـأ والتَّ 

 ٌ ٌ ،  لكان الذهاب عنه خطأ  . وهو حمال

وأما املعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب عىل أهل العرص األول الـدليل الثـاين جلـاز أن يـوحي 

اهللا تعاىل إىل النبي عليه السالم بدليلني عىل حكـم واحـد والنبـي عليـه السـالم يرشـع احلكـم 

ٌ و، ألحد الدليلني ويذهب عن اآلخر   . هو ممتنع

                                                   
 . ٢٥٢/  ١، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ٥٩٨/  ١بيان املخترص لألصفهاين  _ )١(

 . ١١٥سورة النساء  _ )٢(

 . ١١٠عمران آية سورة آل  _ )٣(

َّه يقصد ما رواه  _ )٤( ً هبذا اللفظ ولعل أو قـال أمـة حممـد صـىل اهللا عليـه أمتـي  اهللا ال جيمع إن:[ بلفظ  الرتمذيمل أجد حديثا

،  ٤٦٦/  ٤الفـتن بـاب مـا جـاء يف لـزوم اجلامعـة  يف كتـاب]  ويد اهللا مـع اجلامعـة ومـن شـذ شـذ إىل النـار عىل ضاللة وسلم

حـديث غريـب مـن هـذا الوجـه ، وصـححه الشـيخ األلبـاين يف تعليقـه عـىل سـنن : ، قال عنه الرتمـذي  ٢١٦٧حديث رقم 

 . ٤٦٦/  ٤الرتمذي دون قوله ومن شذ 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٦ 

 
 َّ ٍ  واجلواب عن اآلية األوىل أن الذم  فيها إما أن يكون عىل ترك العمل بام اتفقوا عليه من إثبـات

 ٍ ٌ ؛ وال إثبات ، وإما بسلوك ما مل يتعرضوا له بنفي ،  أو نفي َ  األول مسـلم ـغـري أنـه ال حت ّ ق لـه ق

ٍ والتّ ، ليل فإن املحدث للدّ ، فيام نحن فيه  ِ  أويل الثاين غري تارك وال ، أهل العرص األول  لدليل

ُّ ، لتأويلهم  ٍ  بل غايته ضم ٍ  دليل ٍ ،  إىل دليل ٍ  وتأويل ٌ ،  إىل تأويـل ملـا هنـوا عنـه مـن  وال هـو تـارك

 َّ  .إذ الكالم فيام إذا مل يكن قد هنوا عنه ، والتأويل الثاين ، ليل الد

 ِّ ِ  ال تَ بام والثاين مما ال سبيل إىل محل اآلية عليه ملا فيه من إحلاق الذم اإلمجـاع  عرض فيه إلبطـال

 ٍ ٍ ،  ال بنفي  . وال إثبات

 ُ ِّ  وعن اآلية الثانية أهنا مشرتكة  )١( ﴾5  6  7         ﴿وذلـك ألن قولـه ، اللـة الد

 ِّ ٍ  يقتيض كوهنم ناهني عن كل َّ ، ملا ذكروه من الم االستغراق  منكر أويـل والتَّ ، ليل ولو كان الـد

  . فال يكون منكراً ؛ ينهوا عنه  ومل، هوا عنه لنُ الثاين منكراً 

ـ ُّ َّ وعـن الس ـ، ليل نة أن ذهـاهبم عـن الـد ِ ّ والتأويـل الثــاين مـع ص ً ح أن لــو مل  ته إنـام يكـون خطـأ

 .وتأويلهم ، يستغنوا عنه بدليلهم 

 ٌ ٍ  من غري جامعٍ  وعن املعقول أنه قياس ُ  صحيح كيف وإنه ال خيلو إما أن يكـون مـع ، قبل فال ي

أو بأحـدمها فـإن كـان الثـاين فـال ، ف إثبات احلكـم هبـام لّ بدليلني قد كُ تعريفه احلكم الواحد 

وإن كـان األول فـال يلـزم مـن امتنـاع إثباتـه ، دون اآلخـر ، مانع من إثباته للحكـم بأحـدمها 

للحكم بأحد الدليلني مع تكليفه إثبات احلكم هبام امتناع إثبات األمة للحكم بأحد الـدليلني 

ُ ، ونوا قد كلفوا بذلك دون اآلخر إال أن يك،   .)٢( )) مسلّ وهو غري م

وذهب بعض أصـحابنا إىل أنـه لـيس لنـا : قال ابن القطان  ((: رمحه اهللا الشوكاين ماماإل قالو

ً عــىل الـدّ ، أن نخـرج عــن داللــتهم  ُجيـب عنــه ويكـون إمجاعــا بــأن : ليل ال عــىل احلكــم ، وأ

أمجعـوا عـىل إنكـار الـدليل الثـاين مل جيـز ال أعياهنـا ، نعـم إن ، املطلوب من األدلـة أحكامهـا 

                                                   
 . ١١٠سورة آل عمران آبة  _ )١(

 .  ٣٥٦/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٧ 

 
فصـيل اىل التَّ  وذهب ابن حزمٍ ، ىل الوقف إهل العلم أوذهب بعض إحداثه ملخالفة االمجاع ، 

ـوبـني اخلَ ، حداثـه إص فيجوز االستدالل بـه وبـني غـريه فـال جيـوز بني النّ ِ ّ ف فيجـوز جلـواز  ي

 َ ّ اشتباهه عىل األ ِ أال إبو احلسني البرصي أقال ،  لنيو ّ ن يكون يف ص ُ إة ما استدلوا به ح مـا  بطال

ٌ ، مجعوا عليه أ ، ال الـذي ذكرنـاه فيمتنـع إن يقولوا ليس فيها دليل أال إ )١( الرازي وقال سليم

َّ إما أو ٍ ذا عل ِّ أفهل جيوز ملـن بعـدهم  لوا احلكم بعلة بـو أفقـال االسـتاذ ؟ خـرى ألـه بعلـة ن يعل

ٌ  )٢( منصور ـإال إحـداثها إجـواز ليل يف الرازي هي كالـدّ  وسليم ّ و أ، ال هـذه إة ذا قـالوا ال عل

ً ة الثّ تكون العلّ  ٍ ؛ ة األوىل يف بعض الفروع للعلّ  انية خمالفة  .اهـ  )٣( )) فاسدةً  فتكون حينئذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
هــ ، لـه مؤلفـات  ٥٤٧ث تـويف سـنة هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي ، فقيه أصـويل مفرسـ حمـد _)١(

طبقات الشافعية البـن ،  ١٤٥/  ١١سري أعالم النبالء للذهبي : انظر ترمجته يف . التقريب والكايف يف فروع الشافعية : منها 

 . ٩٨/  ١السبكي 

مآخـذ الرشـيعة ، : ا هو اإلمام أبو منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي ، إمام احلنفية بسمرقند ، له مؤلفـات منهـ _)٢(

جلــواهر املضــية للقــريش ا: انظــر ترمجتــه يف . هـــ  ٣٣٣تـويف ســنة . واجلـدل يف أصــول الفقــه ، وبيــان وهــم املعتزلــة وغريهــا 

 .١٩/  ٧، األعالم للزركيل  ٢/١٣٠

ً من البحر املحيط للزركيش  ٣١٨إرشاد الفحول للشوكاين  _ )٣(  .  ٥٣٨/  ٤خمترصا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٨ 

 

 والعرشون  ملبحث احلاديا

 الفرق بني اإلمجاع النطقي والسكويت

 

ُّ ، طقي يعترب الفرق بني اإلمجاع النُّ ، )١(مجاع لفروق األصولية املتعلقة بباب اإلن اكويت موالس

ٌ طْ اإلمجـاع إمـا نُ  ((: قولـهبمام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام وقد اعتنى اإل ، إىل آخـره  قـي

 ٌ  . ألقسام اإلمجاع هذا ذكر

ٌ طْ أن اإلمجاع إما نُ :  وتقريره ُ قي ٌّ ، أو س ُّ ،  كويت ٌ : واحد منهام وكل ٌ ،  إما تواتر  . أو آحاد

، بمعنـى أن كـل واحـد مـنهم نطـق طْ ما كان اتفاق جمتهدي األمة مجيعهم عليـه نُ : طقيالنُّف ً قـا

 ً  .  أو إثباتاً ، برصيح احلكم يف الواقعة، نفيا

ٌ طْ إما نُ : وهذا معنى قوله ِّ من الكُ  قي  . ل

 ُّ ُ ما نطَ : كويتوالس ُ ق به البعض ٍ  ، ، وسكت البعض ُّ  وقد سبق مع تفصيل واحـد مـن  فيـه، وكـل

ُ  هذين ً إما أن ي ، أي، نقل تواترا ً اآلحاد أن مجيع املجتهـدين نطقـوا  أو، ينقل بالتواتر : أو آحادا

. أو اآلحـاد أن بعـض املجتهـدين أفتـى، وبعضـهم سـكت، برصيح احلكم، أو ينقل بـالتواتر 

 . )٢( )) هذه القسمة التي وقع عليها االختيار

 ً ٌ  ((: وقال أيضا ٌ  اإلمجاع حجة  . )٣( ))به عند اجلمهور جيب العمل  قاطعة

ً ، وكونه ظنياً ، وذكر يف اإلمجاع السكويت خالف العلامء رمحهم اهللا يف كونه حجة   .)٤(وإمجاعا

 

                                                   
، التلـويح  ١٠٦/  ٣، التقريـر والتحبـري البـن أمـري حـاج  ٧٤، خمترص ابن اللحام  ٤٨٧/  ٣ركيش البحر املحيط للز _ )١(

، الفـروق األصـولية يف  ٦٠١/  ٤، رشح الكوكب املنـري البـن النجـار  ٤١٢٢/  ٨، التحبري للمرداوي  ٩٦/  ٢للتفتازاين 

 . ١٧٥/  ١اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم 

 . ١٢٦/  ٣وضة رشح خمترص الر _ )٢(

 . ١٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٨٨ – ٧٨/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٥٩ 

 
ّ ف  : وجهنيمجاعني من الفرق بني اإلرمحه اهللا  بني

ـ، طـق النُّمن حيـث : الوجه األول  ِ ً برصـيح حيـث إن االمجـاع النُّ ه ،وعدم طقـي يكـون نطقـا

ً احلكم يف الواق ُّ ، عة نفيا ً ، والس كويت يكون النطـق فيـه مـن الـبعض ، والسـكوت مـن أو إثباتا

البعض اآلخر ، ويالحظ أنه مستنبط من بيان صورة االمجاعني ، وقد ذكر العلامء رمحهـم اهللا 

  . )١(ذلك يف بيان حقيقة االمجاع السكويت 

ٌ طقي وعدمه ، فاإلمجاع النُّ، من حيث االحتجاج : الوجه الثاين  إال من ؛ باتفاق العلامء  حجة

 َّ ُّ  )٢( شذ ٌ ، بخالف اإلمجاع الس  . )٣(يف حجيته  كويت ففيه خالف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، بيـان  ٤٩٢/  ٢، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ١٩١ - ١٨١/  ١، املستصـفى للغـزايل  ١١٧٠/  ٤العدة أليب يعـىل  _ )١(

 .   ٣١١ول للشوكاين ، إرشاد الفح ٤٩٤/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٥٧٥/  ١املخترص لألصفهاين 

،  ٣٧/  ١، رشح العضد عىل ابـن احلاجـب  ٥٢٩/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ٣٢٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 . ١٥٢١/  ٤، التحبري للمرداوي  ١٠٧/  ٣التقرير والتحبري البن أمري حاج 

ــىل : انظــر  _ )٣( ــرازي  ١١٧٠/  ٤العــدة أليب يع ــول للهنــدي  ١٥٣/  ٤، املحصــول لل ــة الوص ــان  ٢٥٦٧/  ٢، هناي ، بي

، وهنـاك فـروق  ٢٣٢/  ٢، فـواتح الرمحـوت لألنصـاري  ١٥٢١/  ٤، التحبري للمرداوي  ٥٧٦/  ١املخترص لألصفهاين 

ــان للجــويني : أخــرى انظــر  ــول الرسخيســ  ٤٤٧/  ١الربه ــد أليب اخلطــاب  ٣١٦/  ١، أص ــف  ٣٢٣/  ٣، التمهي ، كش

، حاشـية  ١٠٧/  ٣، التقريـر والتحبـري البـن أمـري حـاج  ٢٥٦٧/  ٢، هناية الوصـول للهنـدي  ١٨١/  ١األرسار للنسفي 

 . ١٧٥/  ١، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ٢٢٢/  ٢العطار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٠ 

 

 والعرشون  املبحث الثاين

 يف التكفري الفرق بني منكر أصل اإلمجاع ومنكر حكم اإلمجاع

 

ً التَّ  َّ فْ من الكَ  تفعيل : كفري لغة ُ  )١(غطية والتَّ ، رت ر ، وهو الس ِّ ، ومنه س ً كـام قـال م ي املزارع كافرا

َّ : أي  )٢( ﴾J  I  H  G     F      ﴿تعاىل  ً عـىل الليـل  )٣(اع الزر ، ويطلق الكافر أيضا

 َّ  . )٤(يشء  ألنه يسرت بظلمته كل

 ً مـن املسـائل  جحد ما علم أن الرسول صىل اهللا عليه وسلم جاء به ، سواء كـان: واصطالحا

 . )٥(و عملية التي يسموهنا علمية ، أ

ق مـن الفـرو كفـرييف حكم التَّ  مجاعوبني منكر حكم اإل، مجاع صل اإليعترب الفرق بني منكر أ

مام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق وقد اعتنى اإل ، )٦(مجاع األصولية التي تتعلق بمباحث اإل

ُ  ((:بينهام بقوله  ٌ وعىل القول بتكفري منكر حكم اإلمجاع باجل ـكيـف تُ : ، وهـوملة سـؤال ِّ رون كف

ِّ ، ظام منكر حكم اإلمجاع، ومل تكفروا منكر أصل اإلمجاع، كالنَّ  ؟ واخلوارج، يعة والش

                                                   
 .  ٨٠٧، النهاية البن األثري )ك ف ر ( مادة  ٨٩٧معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )١(

 . ٢٠يد آية سورة احلد _ )٢(

 . ٧١٤املفردات للراغب  _ )٣(

 .)ك ف ر ( مادة  ١٤٦/  ٥، لسان العرب البن منظور )ك ف ر ( مادة  ٤٧٠القاموس املحيط للفريوزابادي  _ )٤(

 . ٧٦٣، الكليات للكفوي  ٧١٥املفردات للراغب  _ )٥(

، التمهيـد أليب اخلطـاب  ٣١٨/  ١خيسـ ، أصـول الرس ٤٦٢/  ١، الربهـان للجـويني  ١١٣٠/  ٤العـدة أليب يعـىل  _ )٦(

،  ٦١٧/  ١، بيان املخترص لألصفهاين  ٢٦١/  ٣، كشف األرسار للبخاري  ٣٣٧، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣/٢٩٢

، التحبري للمـرداوي  ٥٠٥/  ١، خمترص ابن احلاجب  ٤٥٣/  ٢، أصول ابن مفلح  ٤٤/  ٢رشح العضد عىل ابن احلاجب 

ــاس  ٣٥٤/  ١يف أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف احلمــد  ، الفــروق ١٥٢٥/  ٤ ، الفــروق األصــولية يف اإلمجــاع والقي

 . ٢٣٢/  ١للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦١ 

 
َّ : وأجيب عنه ً  بأن منكر أصـل اإلمجـاع مل يسـتقر ُ عنـده كونـه حجـة ـ، فـال ي َّ ُ تحق  ق منـه تكـذيب

 ُ ً كْ صاحب الرشيعة، بخالف منكر ح ُ مه بعـد اعرتافـه بكونـه حجـة ـ، فإنـه ي َّ ُ تحق منـه ذلـك،  ق

 . اهـ )١( )) قراره، واهللا أعلمفأخذ بإ

ه ، فمنكـر حجيـة احلكـمام رمحه اهللا جعـل التفريـق بيـنهام مـن جهـة ن اإلفنجد أ ِ ـر ِ نْك ُ م عـىل م

ٍ عليه اإل ٍ جممع  .مجاع ال يكفر ، بخالف منكر حكم

 :مسألة إنكار اإلمجاع قسمها العلامء رمحهم اهللا إىل قسمني و

 .ما عرب عنه الطويف بأصل اإلمجاع إنكار كون اإلمجاع حجة ، وهو : األول 

 .من األحكام التي أمجع عليها املسلمون  إنكار حكمٍ : الثاين و

ً ، وذهب العلـامء رمحهـم اهللا إىل تكفـري الثـاين  إذا اسـتند االمجـاع إىل دليـل  دون األول خاصـة

 ٍ ـ،  قطعي َّ ً من الدين بالرض مـن  أن مـن أنكـر طريقـاً : ، وتوضـيح ذلـك  )٢(ورة أو كان معلوما

 َّ َّ  )٣( ع مل يكفرطرق ثبوت الرش ً  بمعنى أنه مل يستقر ُ  عنده أن ذلك الطريق حجة تحقق منـه فال ي

ب الرشع ّ ِّ  أنه يكذ ً مـن الـد ً عليـه رضوريـا ً جممعـا ين ، والعلامء إنـام يكفـرون مـن جحـد حكـام

ً لتلـك النُّ؛ بحيث يكون اجلاحد ممن تقرر عنده حجية اإلمجاع   صـوص ،فيكون بذلك مكـذبا

  . )٤( واملكذب كافر

بـاجلواب  ببيان الفرق ، وإيراد السؤال عليه ، ثـم اعتنـىويالحظ أن املصنف رمحه اهللا اعتنى 

 .عنه بام يزيل االشكال ، ويدفعه 

 

 
                                                   

 . ١٤٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٥٢٧/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣٣٧رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

ّد ذلك بام يسوغ اخلالف يف حجيته  _ )٣( قي ُ كاإلمجاع والقياس ؛ ألن الكتاب والسنة من طرق ثبوت الرشع ، وال يصـح أن ي

 .يكونا مرادين هنا 

 .٢٦٢/ ٢كوكب املنري البن النجار ، رشح ال ٥٢٦/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٣٣٧رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(

/٢٦٢. 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٢ 

 

 الفصل الثاين 

 الفروق يف الدالالت 

 

 :يشتمل هذا الفصل عىل ثالثة مباحث 

 .الفروق يف األوامر والنواهي : املبحث األول 

 .الفروق يف العموم واخلصوص واإلستثناء : بحث الثاين امل

 .الفروق يف املطلق واملقيد واملجمل واملبني واملنطوق واملفهوم : املبحث الثالث 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٣ 

 

 املبحث األول 

 الفروق يف األوامر والنواهي 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل أربعة مطالب 

 .فرق بني األمر والنهي من حيث تناوهلام باألمر املطلق ال: املطلب األول 

 .األمر بعد احلظر والنهي بعد األمر  الفرق بني: املطلب الثاين 

 .األمر والنهي يف اقتضاء التكرار  الفرق بني: املطلب الثالث 

 .العبادات واملعامالت يف اقتضاء النهي الفساد  الفرق بني: املطلب الرابع 

 

 : ييل وبياهنا فيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٤ 

 

  ولاملطلب األ

  من حيث تناوهلام باألمر املطلق األمر والنهي الفرق بني

 

َ : األمر يف اللغة  َ ضد النهي ، من أ ُ ، ه مر ْ ، ره يأم َ أم َ ر ً ، ومجعه أو ٍ ، امر ا  : )١( ويأيت عىل معان

 .األمر الذي هو ضد النهي : األول 

ـــى احلـــال : والثـــاين  ـــ، بمعن َّ َّ وال، أن والش ـــط Ò  Ñ  Ð    ﴿:قولـــه تعـــاىل  هريقـــة ، ومن

Ó﴾)٣( وشأنه، حاله : ، أي  )٢( . 

ِّ ، امء والنَّ،  بمعنى الكثرة: والثالث  ـرةأ: يادة ومنه قـوهلم والز َ ، أي  )٤( لقـى اهللا يف مالـك األم

ّره ، وزاده  . كث

َ : والرابع  َ بمعنى الع َ عَ  :، أي )٥(﴾¿  Â  Á  À        ﴿ : ب ، ومنه قوله تعاىلج ً ج  . )٦(با

 . )٧( )) استدعاء الفعل بالقول عىل جهة االستعالء (( :واألمر يف االصطالح 

                                                   
، املصـباح املنـري )أ م ر ( مـادة  ٢٦/  ٤البن منظور  لسان العرب ،)أ م ر ( مادة  ٧٣ البن فارس مقاييس اللغةمعجم  _ )١(

 .)أ م ر ( مادة  ١٧/  ٢تاج العروس للزبيدي ، )أ م ر ( مادة  ٢٩للفيومي 

 .   ٩٧سورة هود آية  _)٢(

 .  ٨٩/  ٢تفسري القرطبي  _)٣(

 . )أ م ر ( مادة  ٨٣/  ١٠، تاج العروس للزبيدي )أ م ر ( مادة  ٢١/  ١الصحاح للجوهري  _)٤(

 . ٧١سورة الكهف آية  _)٥(

 . ١٩٠/  ٥تفسري البغوي  _ )٦(

الربهان ،  ١٣، الورقات  ١٩١/  ١رشح اللمع للشريازي : ، وانظر تعريف األمر يف  ٣٤٨/ ٢رشح خمترص الروضة  _ )٧(

/  ٢دي ، اإلحكام لآلم ٤١١/  ١، املستصفى للغزايل  ٤٩/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  ، ١٥١/  ١الربهان للجويني 

،  ٧٧/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٠١/  ١، كشف األرسار للبخاري  ١٢٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٧٠

تيسري التحرير ألمري بادشـاه  ، ٢٦/  ١ البن نجيم فتح الغفار ، ٣٤٥/  ٢البحر املحيط للزركيش  ، ٣٦٧/  ١مجع اجلوامع 

 . ٣٧٠/  ١فواتح الرمحوت لألنصاري  ١٠/  ٣رشح الكوكب املنري البن النجار  ، ١/٣٣٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٥ 

 
ُّ : والنهي لغة  َّ ، وانتهـى عنـه ،  هنيـاً ، ينهـاه ، وهناه عن كذا ، األمر  ضد ،  )١( وتنـاهى أي كـف

 ُ ّ ومنه س ُ م ْ (  ي العقل ُ َ هن ـ) ة ي َّ ، ومنـه قولـه واب ؛ ألنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيام خيالف الص

 . )٣(ألصحاب العقول : ، أي  )٢( ﴾J  I   H  G  F   E   ﴿:تعاىل 

ٍّ  ((: ويف االصطالح   . )٤( ))عىل جهة االستعالء  اقتضاء كف

، وقـد  )٥(والنهي من الفروق األصـولية املتعلقـة بـدالالت األلفـاظ ، يعترب الفرق بني األمر 

ناولـه عنـه مل يت ملا كان املكـروه منهيـاً  ((:ق بينهام بقوله رمحه اهللا ببيان الفر اإلمام الطويفاعتنى 

لتنـايف : عنه هو السبب يف عدم تناول األمر املطلق لـه لتنـافيهام، أي اً األمر املطلق، فكونه منهي

َّ  والنهي، ألن األمر يقتيض إجياد الفعل، األمر  َّ ، والنهي الص  ادق عىل الكراهـة يقتيضـ الكـف

 ُ  . اهـ )٦( )) نافيانملة فيتعن الفعل باجل

ّ رمحه اهللا الفرق بني األمر  والنهي من جهـة كـون األمـر يقتيضـ إجيـاد الفعـل ، والنهـي ، فبني

 َّ واملنهيـات ، ه من حيث اجلملة بحيـث يشـمل املـأمورات عن الفعل ، وهذا كلّ  يقتيض الكف

 ِّ ً النَّ بغض ً ،  ظر عن كون املأمورات واجبة ً  أو مندوبة مة ّ ً ،  ، واملنهيات حمر ، وهـو مـا  أو مكروهة

ـ((:وقوله  ))األمر املطلق  ((:أشار إليه بقوله  َّ َّ النهي الص عـن  ادق عـىل الكراهـة يقتيضـ الكـف

 ُ  . ))ملة الفعل باجل

                                                   
 .)ن هـ ي ( مادة  ٣٤٣/  ١٥لسان العرب البن منظور  ،)ن هـ ي ( مادة  ٣٥٠خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ٥٤سورة طه آية  _)٢(

 . ٢١٠/  ١١، تفسري القرطبي  ٣٢١/  ١٨تفسري الطربي  _)٣(

التمهيـد أليب اخلطـاب  ، ٤١١/  ١املستصـفى للغـزايل : ت النهـي يف ، وانظر تعريفـا ٤٢٨/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 ،٢٢٦/  ٢هناية السول لإلسنوي ،  ٩٥/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢٥٦/  ١، كشف األرسار للبخاري  ٦٦/ ١

 .  ٣٩٥/  ١فواتح الرمحوت لألنصاري 

 -١٢٤/  ١، التمهيـد أليب اخلطـاب  ١٩٩ - ١٥١/  ١، الربهان للجويني  ٤٢٦/  ٢ – ٢١٤/   ١العدة أليب يعىل  _ )٥(

، التحبـري للمـرداوي  ٣٨٨ - ٣٧٩/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامـع  ٤٢٦ – ٣٤٢/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٣٦٠

، الفروق  ٥/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٧٤ - ٣٣٤/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٢٧٩ – ٢١٥٥/  ٥

 .  ١٦٢ألصوليني للباحثة أمل القحيز ، الفروق يف داللة املنظوم عند ا ٦٦٢/  ٢صول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد يف أ

 . ٣٨٣/ ١رشح خمترص الروضة  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٦ 

 
ــا ــنهام بوجــود املناف ق بي ّ ــر ٍ ؛ ة وف ــاف ِّ  ألن طلــب الفعــل من ــه  لطلــب الكــف                  :، وذلــك يف قول

 . ))فيتنافيان ((

هـي مـن جهـة والنَّ، ضع آخر نقالً عن أئمـة األصـول إىل التفريـق بـني األمـر وقد أشار يف مو

ُ  ((:وذلك بقوله ، ، واملقصود من كل منهام الداللة  عن القايض عبـد الوهـاب  وحكى القرايف

هـي عــىل ، والنَّ )١( دبوالنهـي؛ فحمـل األمـر عـىل النَّـ، أن مـن العلـامء مـن فـرق بـني األمـر 

األمر حتصيل املصلحة، ومعتمـد النهـي نفـي املفسـدة، وعنايـة احلكـامء ألن معتمد ؛ حريم التَّ 

 . من عنايتهم بتحصيل املصالح بنفي املفاسد أشدّ 

ـ، األصل يف هذا أن كل واحد بطبعه : قلت َّ ر عـن نفسـه عـىل حتصـيل وعقله يـؤثر دفـع الرض

ُ النَّ ـفع هلا إذا مل جيد ب َّ ا من أحـدمها؛ ألن دفـع الرض ً فـع كـالربح، صـيل النَّر كـرأس املـال، وحتد

 ُّ  . )٢( )) من الثاين، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واألول أهم

مل عىل أعىل مراتبها فتقتيض التّ  ُ حـريم ، وأمـا صـيغة ويظهر من هذا الفرق أن صيغة النهي حت

ّ عـىل أن النَّدب األمر فتُحمل عىل أدنى مراتبها فتقتيض النَّ هـي أقـوى مـن األمـر ، وهـذا يـدل

ُ مد النهي نفي املفسدة املُ ألن معت املصلحة املرتتبـة  رتتبة عىل املنهي عنه ، ومعتمد األمر حتصيل

 َّ   .من عنايتهم بتحصيل املصالح  عىل الطلب ، واحلكامء يعتنون بنفي املفاسد أشد

 َّ ً تقديم دفع الرض ً ورشعا ّ رمحه اهللا أن هذا الفرق مبني عىل أن األصل طبعا ر عىل حتصيل وبني

ُ  فعالنَّ ً عىل ذلك  إذا اقتىض األمر وجود وهو أن العناية باملحافظـة عـىل ، أحدمها ، وذكر مثاال

 ُّ ً مـن اخلسـارة أهـم ِّ  رأس املـال خوفـا بح يف التجـارة ، فلـو تعارضــا مــن العنايـة بتحصـيل الـر

                                                   
د عن القرائن عىل أقوال  _ )١( َّ أنه حممول عـىل الوجـوب وهـو مـذهب : األول : اختلف األصوليون فيام يقتضيه األمر املجر

ّـائي ، وعامـة املعتزلـة ، والثالـث أنـه موضـوع للقـدر اجلمهو ٌ للشـافعي ، واجلب ر ، والثاين أنه حممول عىل النّدب وهو منسوب

. املشرتك بني الوجوب والندب وهو مذهب الرازي وبعض احلنفية ، فعىل القول بأنه حممول عىل النـدب يكـون هـذا الفـرق 

ــألة يف  ــر املس ــمعاين: انظ ــن الس ــة الب ــع األدل ــزايل  ٥٤/  ١ قواط ــفى للغ ــام لآلمــدي  ٤١٥ - ٤١١ / ١، املستص ، اإلحك

،  ٢٤٦/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٠٨/  ١، كشـف األرسار للبخـاري  ١٢٧، رشح تنقيح الفصول للقـرايف ٢/١٤٤

 .  ٣٧٣/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٣٩/  ٣رشح الكوكب املنري البن النجار 

 . ٤٤٤ / ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٧ 

 
 َّ فـع بطلـب الـربح والعقل أن نقدم املحافظة عـىل رأس املـال عـىل حتصـيل النَّ، بع القتىض الط

َّ عند ال  .ك يف حصوله ش

والنهي لكنها يف غالبها ، وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أئمة األصول يف الفرق بني األمر 

اقتضــاء كـل مــنهام : والنهــي مثـل ، مبنيـة عـىل املســائل اخلالفيـة املشــهورة يف مباحـث األمـر 

 . )١(والرتاخي ، وغري ذلك ، للتكرار وعدمه ، والفور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٥٦/  ٢البحر املحيط للزركيش  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٨ 

 

  ثايناملطلب ال

 األمر بعد احلظر والنهي بعد األمر الفرق بني

 

َ من : احلظر يف اللغة  َ ظَ ح َّ  ر ْ ، ء اليش ـحي ُ َ ، ره ظ ـح ْ ِ ،  راً ظ ـوح َ َ ، وهـو  اراً ظ ـاحل ْ ُ ج وهـو ،   عواملنْـ،  ر

ـــة  ـــالف اإلباح ـــاىل خ ـــه تع ـــه قول ـــور  )١( ﴾M  L  K          J  I  ﴿ :، ومن : واملحظ

 .  )٢(منوعامل

ُ ، ويـراد بـه احلـرام ، لقرآن ذكر املحظـور ما يرد يف ا وكثرياً  َ  وقـد حظـرت َّ  اليشـء ،  همتُـإذا حر

 ُّ ٍ ، ما حال بينك  وكل  . )٣( فقد حظره عليك وبني يشء

ِ : واحلظر يف االصطالح  ْ مرادف للنهي ، فهو خطاب الشارع بام ف ٌ لُ ع ً بوجـه  ه سبب للذم رشعا

 .)٤(ما من حيث هو فعله 

 َ بـاب ب ةعلقـتوالنهـي بعـد األمـر مـن الفـروق األصـولية امل، ر ظْ يعترب الفرق بني األمر بعد احل

األشـبه يف  (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله وقد اعتنى اإل ، )٥(والنهي ، األمر 

احلظـر، حيــث مل يقــتض  ظـر، أن النهــي بعــد األمـر يقتيضــ التحــريم، بخـالف األمــر بعــدالنَّ

 . اً الوجوب عرف

                                                   
 .  ٢٠سورة االرساء آية  _ )١(

 .  ٢٨٥/  ٩، والسيوطي يف الدر املنثور عن الضحاك  ٤١١/  ١٧ذكره اإلمام الطربي يف تفسريه عن ابن جريج  _ )٢(

 .)ح ظ ر ( مادة  ١٢٣، املصباح املنري للفيومي )ح ظ ر ( مادة  ٢٠٢/  ٤لسان العرب البن منظور  _ )٣(

، الواضــح البــن عقيــل  ٢١٦/  ١ الربهــان للجــويني: ، وانظــر تعريفــات املحظــور يف  ١٥٣/  ١اإلحكـام لآلمــدي  _ )٤(

 .   ٢٨٨، التعريفات للجرجاين  ١٠١/  ١ للرازي ، املحصول ٤٠، ميزان األصول للسمرقندي  ١/٢٨

ــد أليب اخلطــاب  ٢٦٢، العــدة أليب يعــىل  ٧٥/  ١املعتمــد أليب احلســني  _ )٥( ــول  ١٧٩/  ١، التمهي ، رشح تنقــيح الفص

، رشح  ٢٧٢/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٧٣٩/  ٢، اإلهبـاج للسـبكي  ٩٢١/  ٣، هناية الوصول للهندي  ١٤٠للقرايف 

ــري للمــرداوي  ٣٧٩/  ١املحــيل عــىل مجــع اجلوامــع  ــر ألمــري بادشــاه  ٢٢٥٨/  ٥، التحب ، رشح  ٣٤٥/ ١، تيســري التحري

، الفروق يف داللة املنظـوم عنـد األصـوليني للباحثـة  ٦٦/  ٢، نزهة اخلاطر البن بدران  ٦٥/  ٣الكوكب املنري البن النجار 

 .  ١٧١أمل القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٦٩ 

 
ُ : إذا قال له أنه مثالً :  قوتقرير الفر ُ ال تَ : ، ثم قال لهم ص ْ ص ؛ فقد رفع هبذا النهـي اإلذن لـه م

 ِّ ً يف الصوم بكل ـال تَ : وإذا قال لـه ،يتهأوال ِ ـ: ، ثـم قـال لـهدْ ص ِ ؛ فهـا هنـا مل يرفـع اإلذن يف  دْ ص

 ّ  . )١( )) يته، بل رفع املنع منه؛ فبقي اإلذن فيه، وهو اإلباحة، واهللا سبحانه أعلملّ يد بكُ الص

ّ رمحه اهللا  أن  )٣( واألمـر إذا ورد بعـد النهـي ، )٢( الفرق بني النهـي إذا ورد بعـد األمـر أنفبني

 َ َ فَ األول منهام أقوى ، فيقتيض التحريم ألنه يف النهي بعد األمر ر اإلذن قبله فبقيـت الصـيغة  ع

 َّ إنـه يرفـع املنـع مـن بخـالف مـا إذا ورد األمـر بعـد احلظـر ف؛ الة عىل التحـريم عىل أصلها الد

فيبقى األمر عىل اإلباحة ، واإلباحة هنا حقيقة لتبادرها إىل الذهن يف ذلـك ،  املأمور به فقط ،

 َّ ُّ  )٤( معنا لغلبة استعامله له فيها حينئذ ، والتبادر عالمة احلقيقة كام مر ً فإن النهـي يـدل  ، وأيضا

ُ حريمر بعده يكون لرفع التَّ حريم ، فورود األعىل التَّ  دب أو النَّـ،  م ، وهو املتبادر ، فالوجوب

ٍ  زيادةٌ   . )٥( ال بد هلا من دليل

                                                   
 . ٣٧٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 ، وأيب اخلطـاب ، هـو للتحـريم ، وهـو قـول املوفـق ، والطـويف: اختلف األصوليون يف النهي إذا ورد بعد األمر فقيـل  _ )٢(

كي االمجاع عليه ، وقيل  ُ يتوقـف فيـه وهـو أليب : لالباحـة ، وقيـل : للكراهة وهو قول أيب الفرج املقديس وغريه ، وقيل : وح

، رشح تنقــيح الفصــول  ١٣٠، املنخــول للغـزايل  ٢٦٢/  ١العــدة أليب يعـىل : انظــر األقـوال يف املســألة وأدلتهـا يف . املعـايل 

 .  ٣٤٥/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٣٧٩/  ١رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ، ١٤٠للقرايف 

:  الثـاينهو لإلباحة وهـو قـول اجلمهـور ، و :األول : عىل مخسة أقوال  اختلف األصوليون يف األمر إذا ورد بعد احلظر _ )٣(

قف فيه وهو قول اجلـويني والغـزايل واآلمـدي ، والت:  الثالثأيب يعىل والشريازي والرازي وغريهم ، و: للوجوب وهو قول 

إىل حال الفعل قبـل احلظـر وهـو قـول شـيخ االسـالم  يعود:  اخلامسللندب وهو قول القايض حسني الشافعي ، و:  الرابعو

 ٤٣٥/  ١ ، املستصـفى للغـزايل ٢٥٦/  ١العدة أليب يعىل : انظر األقوال يف املسألة وأدلتها يف . ابن تيمية والكامل ابن اهلامم 

، رشح العضـد عـىل ابـن  ١٠٣/  ١، املسودة البـن تيميـة  ١٣٩، رشح تنقيح الفصول للقرايف ٢١٩/ ٢، اإلحكام لآلمدي 

 ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢٤٦/  ٥، التحبري للمرداوي  ٢٧٢/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٩١/  ٢احلاجب 

 . ٣٧٩/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٥٧/ 

 . ٥١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٤(

، رشح العضد عـىل ابـن  ٣٤٢/  ١، التوضيح للمحبويب  ١٣٨، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٨التبرصة للشريازي  _ )٥(

، تيسري التحرير ألمري  ٥٦/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٧٣/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٩١/  ٢ابن احلاجب  

 . ٣٤٥ / ١بادشاه 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٠ 

 
ِّ  وأشار اإلمام أبو يعىل كذلك إىل الفرق بينهام ٍ  يف معرض الرد  حـتجواُ  ((: بقولـه  عىل اعرتاض

َ  لو كام احلظر، اقتىض األمر بعد ورد إذا النهي بأن د َ ر َ ً  و  احلظـر، بعد ورد إذا األمر كذلك ابتداء

ً  ورد لو كام الوجوب عىل محله جبو  . ابتداء

 األمر يف نقول ما فيها نقول أن حيتمل األمر، بعد وردت إذا املطلقة هيالنَّ لفظة أن: واجلواب

 أن وحتتمـل واحلظـر، النـدب حتتمـل أهنـا ال التحريم، دون،  التخيري تقتيض وأهنا احلظر، بعد

 ألن يقتيضـ؛ ال احلظـر بعـد األمـر ويف احلظر، يقتيض األمر بعد النهي يف ونقول بينهام، نفرق

 . يقتيض ال املطلق واألمر كرار،التّ  يقتيض النهي إن: خمالفونا قال وهلذا آكد، النهي

َ  أن جاز فلهذا اإلباحة، إىل الطرق أحد األمر وألن ِ ي َ ر ُ  د ُ وي ـا النهـي وليس اإلباحة، به راد ً  طريق

ْ  فلم اإلباحة، إىل ز ُ َ َ  أن جي اد َ ر ُ  . )١( )) باحةاإل به ي

ّ رمحه اهللا الفرق بينهام مـن حيـث  وموصـل هلـا ، بخـالف ، فيـه معنـى اإلباحـة  إن األمـرفبني

 .النهي فال مدخل له إىل اإلباحة بل هو خمالف هلا 

د هذا الفرق  ّ ّ ، وأك َّ  وقـد ((: حه اإلمام السبكي رمحه اهللا فقال ووض  هـيالنَّ بـأن القـائلون قفـر

 : بوجوه لإلباحة رظاحل بعد األمر بأن: قوهلم مع للتحريم الوجوب بعد

،  باملـأمور املتعلقة املصالح لتحصيل واألمر،  باملنهي املتعلقة املفاسد لرفع النهي أن:  أحدها

ُّ  املفاسد بدفع الشارع واعتناء  . املصالح بجلب اعتنائه من أشد

ٌ  اليشـء عـن النهي أن:  والثاين ؛  األمـر كـذلك الو،  الفعـل عـدم هـو الـذي لألصـل موافـق

 . الفعل القتضائه

 واألخبـار،  اآليـات يف كثـريا الصـيغة ورود إليهـا دعـاه إنـام ثـم باإلباحـة القائل أن:  الثالث

 .الوجوب بعد هيالنّ بخالف؛  سبق كام اإلباحة بمعنى

 

 

                                                   
 . ٢٦٢/  ١العدة أليب يعىل  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧١ 

 
 عاجتمـ إذا ألنـه؛  الوجـوب عىل األمر داللة من أقوى حريمالتَّ  عىل هيالنَّ داللة أن: والرابع

ِّ غُ  واحلرام،  احلالل    . )١( )) علمأ واهللا،  احلرام بل

ّلثم  َّ لألول بالنَّ اإلمام الطويف رمحه اهللا مث وم بعد األمر به حيث إنه تكـون صـيغة هي عن الص

ـحـريم عـىل األصـل ليته فتقتيض التَّ النهي رافعة لإلذن بكُ  َّ ّـل للثـاين بـاألمر بالص يد بعـد ، ومث

̄  ° ﴿:ه تعـاىل هي عنه كـام يف قولـالنَّ  ﴾ ° ﴿: فـإن األمـر يف قولـه  )٢( ﴾  ®  

َّ رفع امل َّ  يدنع من الص ، فبقـي الصـيد  )٣( ﴾  l  k  j  i  h  ﴿:ابق له يف قوله تعاىل الس

 ُّ ر واإلباحة فافرتقـت الصـيغتان فاقتىضـ النهـي بعـد األمـ، عىل اإلذن  عىل األصل الذي يدل

 . بخالف األمر بعد النهي؛ التحريم 

ّ لنا مما سبق أن املصنف رمحه اهللا يميل إىل القول بـأن ويت  يكـون مقتضـياً األمـر بعـد احلظـر بني

 ُ ال من حيث اللغة ، ألنه يف اللغة يقتيضـ الوجـوب ، ومـا ذهـب ، رف لإلباحة من حيث الع

 . )٤(إليه رمحه اهللا أيده فيه بعض احلنفية رمحهم اهللا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، التحبري للمرداوي  ٣٧٩/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ٢٦٢/  ١، العدة أليب يعىل  ٥٥/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )١(

 .  ٦٥/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢٥٨/  ٥

 . ٢سورة املائدة آية  _ )٢(

 . ١سورة املائدة آية  _ )٣(

 . ٣٧٩/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٣٤٥/  ١تيسري التحرير ألمري بادشاه  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٢ 

 

  املطلب الثالث

 النهي يف اقتضاء التكراراألمر و الفرق بني

 

ٌ : كرار يف اللغة التَّ  ّ  مصدر َ من كر َّ  ر ره اليش ّ ً ، ء يكر يرا ِ اراً ، تَكر َ ر ْ ِ : ، وهو  وتَك  مـرةً  إعادة اليشـء

 . )١( بعد أخرى

ثم ال خيفى عليك أنـه  :قال الصفي اهلندي  ((:الزركيش  اإلمام قال: كرار يف االصطالح والتَّ 

معناه احلقيقي ، وهو إعادة الفعل األول فإن ذلـك غـري ممكـن مـن ليس املراد من التكرار هنا 

 .)٢( )) املكلف ، وإنام املراد حتصيل مثل الفعل األول

َّ : وقيل   . )٣(ادف هو جتدد أمثال الفعل عىل الرت

األمـر  بـابب ةعلقـتكرار من الفروق األصولية املوالنهي يف اقتضاء التَّ ، يعترب الفرق بني األمر 

هبـذه املسـألة أثنـاء كالمـه عـىل مسـألة األمـر  مام الطـويف رمحـه اهللاوقد اعتنى اإل ، )٤(والنهي 

 ؟ أو ال، كرار املطلق هل يقتيض التَّ 

وحكى فيها اإلمام الطويف رمحه اهللا أقوال العلامء وأشار إىل قـول اجلمهـور مـن عـدم اقتضـاء 

 . )٥( األمر املطلق للتكرار

                                                   
  ، تـاج العـروس للزبيـدي )ك ر ر ( مـادة  ٤٣١، املصـباح املنـري للفيـومي )ك ر ر ( مـادة  ٢٩٤خمتار الصحاح للـرازي  _ )١(

 . )ك ر ر ( مادة  ٢٧/  ١٤

 .   ٣٨٦/  ٢البحر املحيط للزركيش  _ )٢(

 .  ١١٤زان األصول للسمرقندي مي _ )٣(

، قواطــع  ٢٩٤ - ٢١٩/  ١، رشح اللمــع للشــريازي  ٢٦٦/  ١، العــدة أليب يعــىل  ١٣٥/  ١الفصـول للجصــاص  _ )٤(

كي ، اإلهبـاج للسـب ٢٠٢/  ١، التمهيد أليب اخلطـاب  ٢٢٣، ميزان األصول للسمرقندي  ١٣٩/  ١األدلة البن السمعاين 

، الفـروق يف داللـة املنظـوم عنـد  ٤٣/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٩٤/  ٢نوي ، هناية السول لإلس ١٠٩٢/ ٤

 .  ١٩٢األصوليني للباحثة أمل القحيز 

، الربهـان  ٢٦٤/  ١العـدة أليب يعـىل : انظر أقوال العلامء وأدلتهم يف مسألة األمر املطلق هل يفيـد التكـرار أو ال ؟ يف  _ )٥(

،  ٢٢٥/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ١٨٦/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ٢١٢/  ١ام الفصول للباجي ، إحك ١٦٤/  ١للجويني 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٣ 

 
 ّ  ، وخالل جوابه عنها أشـاروأجاب عنها ، وأدلة املخالفني  دليل اجلمهور عىل ذلك ،ثم بني

عن : ، أي وأجيب عن األول ((: ال رمحه اهللاكرار فقىل الفرق بني األمر والنهي يف اقتضاء التَّ إ

بـالفرق بـني  -وهو قياس األمر عىل النهـي، يف اقتضـائه التكـرار  -الوجه األول من دليلهم 

ٍ والنهي، وبيانه أن األم، األمر  مـن  ر يقتيض فعل ماهية املـأمور بـه، وذلـك حيصـل بفعـل فـرد

 ٍ َّ  أفرادها، يف زمن ِ  اً كـام إذا أمـره بالصـالة، حصـل مصـليزمن كـان،  ما من األزمان، أي  بفعـل

 ٍ ً ن الفعل يقتيض ترك ماهيته مطلقوالنهي ع ، واحدة صالة ، وذلـك ال حيصـل إال برتكهـا يف ا

 ِّ ٍ  كل ِّ ، كام إذا هناه عن زمان ُ نىالز سـتمرار عـىل عـدمها مـا عـاش، ماهيتـه، باإل ؛ فاملقصود ترك

ِّ حتى لو عُ  َ م ٍ  ر ألف َ سنة ٍ ،  ، أو أكثر وإذا كان ،  اً عاصي اً خمالف من عمره، لعدّ  وزنى يف آخر ساعة

ً قمقتىض النهي إعدام املاهية مطل ً ؛ ومقتىض األمر إجيادها مطلقا ، وهو حيصل بفعلها مـرة، مل ا

 . )١( )) كرار، اقتضاء األمر له؛ فافرتقاي التَّ هيلزم من اقتضاء النّ

ق بني األمر  ّ أن كـرار مـن جهـة والنهـي يف اقتضـاء التَّ ، فنجد أن االمام الطويف رمحه اهللا قد فر

فيصـدق  واحـدةً  ولـو مـرةً ، املـأمور ، وذلك حيصـل بفعـل  األمر يقتيض فعل ماهية املأمور به

ً ين عليه أنه قد فعله ّ ، بمعنى أن له حدا  لـو أمـره: ، ومثالـه  ةتهي إليـه فيقـع االمتثـال فيـه بـاملر

ـ َّ ٍ ، فيصـدق عليـه امتثــال املـأمور ،  الةبالص ٍ  ولـو بصـالة َّ  واحــدة ٍ  أي فعلهـا بعـد األمــر ،  زمـن

ٌ هي فإن مقتىض النَّبخالف النَّ ً ، وذلك مستمر ي عنه مطلقا ُ ً ما دام النَّ هي أن يرتك ما هن هي قائام

ٍ إال إذا تركه كلّ  ألنه ال يصدق عليه أنه ِّ منته ٍ زما ية يف كل   . )٢( ن

                                                                                                                                                  
، التحبــري  ٣٨٥/  ٢، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٢٢/  ١، كشـف األرسار للبخـاري  ١٣٠رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف 

 .  ٤٤/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢١١/  ٥للمرداوي 

  . ٣٧٧/  ٢الروضة  رشح خمترص _)١(

، التمهيـد أليب  ٤٢٨/  ٢العـدة أليب يعـىل : وأدلتهم يف  ي التكرار والدوام وأقوال األصولينيانظر مسالة اقتضاء النه _ )٢(

ــول للقــرايف  ٣٦٣/  ١اخلطــاب  ــيح الفص ــرداوي  ١٦٨، رشح تنق ــري للم ــري با ٢٣٠٢، التحب ــر ألم ــاه ، تيســري التحري دش

 . ٤٠٦/  ١نصاري ، فواتح الرمحوت لأل١/٣٧٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٤ 

 
ـوأمـا اإل ((: رمحه اهللا املرداوي اإلمام قال َّ ُ نتهـاء عـن املنهـي عنـه فـال يتحق إال باسـتيعابه يف  ق

 ُ ّ العمر ، فال ي ٌ ر فيه تَ تصو ُّ ا، بل  كرار ُّ  ستمرار به يتحقق  . اهـ )١( )) الكف

ي يقتيضـ اإلنتهـاء عـن املنهـي عنـه وذلـك ولذلك حكى بعض العلامء اإلمجـاع عـىل أن النهـ

ُ  اتفــق ((:مـام اآلمــدي رمحـه اهللا قــال اإل ، )٢( كراربـالتَّ  يكـون  يقتيضــ هـيالنّ أن عــىل قـالءالع

َّ  لبعض خالفاً  وإنام،  عنه ياملنه عن االنتهاء  . اهـ )٣( )) اذينالش

ـ مـنهم مجاعة قطع وههنا ((:  رمحه اهللا الزركيش اإلمام وقال َّ  إسـحاق أبـو والشـيخ،  رييفالص

َّ ،  كرارالتَّ  يقتيض املطلق هيالنَّ بأن ، اإلسـفراييني حامد أبو الشيخ فيه اإلمجاع ونقل،  واموالد

 . اهـ )٦( )) )٥( التقويم يف )٤( زيد أبو قاله وكذا،  برهان وابن

ال  اً ار معنويـكـرجعـل التَّ أنـه  هـي إالكرار يف النَّمام السبكي رمحـه اهللا القـائلني بـالتَّ ووافق اإل

 إذا:  فتقول العبارة دون،  املعنى يف كرارالتَّ  بأنه القائلني نوافق ونحن ((: فقال رمحه اهللا  اً لفظي

ْ تَ  ال مثالً  قلت ـ ماهيـة إدخـال من فاملكلّ  منعت أنك ريب فال،  رضب َّ ،  الوجـود يف بالرض

ِّ  إدخال عن باإلمتناع إال ذلك حيصل وال ؛  باإلمتنـاع إال إلمتثـالا يتحقـق وال،  األفـراد كـل

                                                   
، رشح تنقــيح  ١٤٣/  ١، الوصـول البـن برهـان  ١٦٩/  ١، املعتمـد أليب احلســني  ٢٣٠٣/  ٥التحبـري للمـرداوي  _ )١(

 .  ٩٧/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٨٢/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٣٦الفصول للقرايف 

، البحـر املحـيط للزركيشــ  ٤٤ي ، التبرصـة للشـرياز ٢٦٦/  ١لعـدة أليب يعـىل ا: انظـر حكايـة االمجـاع يف املسـألة يف  _ )٢(

٢/٤٣٠  . 

 . ٢٣٩/  ٢اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

هو اإلمام أبو زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبويس البخاري ، الفقيه ، احلنفي ، األصويل ، من كبار علامء احلنفيـة ،  _)٤(

ُجـج ، لـه مؤلفـات منهـا برز يف علم اخلالف ، وقيل هـو وا ُرضـب بـه املثـل يف النَّظـر ، واسـتخراج احل ـه ، وكـان ي ِ س ُ س ُ : ضـع أ

اجلــواهر املضــية للقــريش : يف  انظــر ترمجتــه. هـــ  ٤٣٠األرسار يف األصـول والفــروع ، وتقــويم األدلــة وغريهــا ، تــويف ســنة 

 . ٢٤٥/  ٢، شذرات الذهب البن العامد  ١٠٩، الفوائد البهية  ٢/٤٤٩

، املحصـول للـرازي  ٤٢٨/  ٢العـدة أليب يعـىل : حكي اخلالف عن القايض أيب بكر الباقالين ، والفخر الـرازي انظـر  _ )٥(

 . ٣٧٦/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٣٠٣/  ٥، التحبري للمرداوي  ٤٣٠/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٢٨٢/  ٢

 . ٤٣٠/  ٢البحر املحيط للزركيش  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٥ 

 
َّ  مـدلول مـن ال،  اإلمتثـال لوازم من كرارالتَّ  فكان ـ أن وينبغـي،  فـظالل ُ ّ ي  أنـه القائـل كـالم رد

 . اهـ )١( )) قررناه ما إىل التكرار يقتيض

 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٧٨٤/  ٢هباج للسبكي اإل _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٦ 

 

  طلب الرابعامل

 اقتضاء النهي الفسادالعبادات واملعامالت يف  الفرق بني

 

مـن الفـروق األصـولية  هـي الفسـاداقتضـاء النّواملعـامالت يف ، ني العبـادات يعترب الفـرق بـ

 ((:مام الطويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه وقد اعتنى اإل ، )١(هي بمباحث النّ ةعلقتامل

ٌ  ، يف العبـادات، دون املعـامالت، ونحوهـا مـن العقــود: وقيـل آخـر، بـالفرق بــني  هـذا قـول

: ال تفعل، فإن فعلت ترتـب احلكـم نحـو: ت؛ ألنه جيوز أن يقول الشارعالعبادات واملعامال

 ٍ ِّ  ال تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد ْ لك، وال تطل ِ ق يف احلي ، فـإن فعلـت وقـع، ض

َّ غْ وال تَ  ٍ سل الث ٍ  وب بامء ُ ، فإن فعلت طَ مغصوب  . العبادات، بخالف  ره

 : والفرق بينهام من وجهني

قربة، وارتكاب النهي معصية؛ فيتناقضان، إذ املعايص ال يتقرب هبـا كـام  أن العبادة:  أحدمها

ً خالف املعامالت؛ فإهنا ليسـت قربـسبق ب ُ ا ْ :  هـي، كقولـهناقضـها ارتكـاب النَّ؛ فـال ي  ال تبـع

َ ، ، فإن فعلت، أثمت  )٤( ، وال تتلق الركبان )٣( ، وال تنجش )٢( وقت النداء لـك، املُ  وأفـدت

                                                   
، ٢/٢٤، املستصفى للغزايل  ١٩٩/  ١، الربهان للجويني  ١٠٠، التبرصة للشريازي  ١٧١/  ١املعتمد أليب احلسني  _ )١(

، هنايـة  ٩٥/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ١١٧٦/  ٣، هناية الوصول للهنـدي  ١٧٣رشح تنقيح الفصول للقرايف 

 .   ٨٤/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٧٦/  ١تيسري التحرير ألمري بادشاه  ، ٢٩٥/  ٢السول لإلسنوي 

يا أهيا الـذين آمنـوا إذا نـودي للصـالة مـن يـوم اجلمعـة فاسـعوا إىل ذكـر اهللا  {: املراد به نداء اجلمعة الثاين لقوله تعاىل  _ )٢(

 .  ٩سورة اجلمعة آية  }وذروا البيع 

، )ن ج ش( مادة  ٣٩٤/  ٥معجم مقاييس اللغة البن فارس . ( ثارة من نجشت الصيد إذا استثرته اإل: النجش لغة  _ )٣(

ً هلـا السـلعة يف يزيـد أن: ، ويف االصـطالح  )ن ج ش ( مـادة  ١٠٢١/  ٣الصحاح للجوهري  املغنـي ( ،  ولـيس هـو مشـرتيا

 ) .  ٣٠٤/  ٦البن قدامة 

 هـل بـابرواه البخـاري يف كتـاب البيـوع ] ال تلقـوا الركبـان : [ لم يف احلـديث يشري إىل هني النبي صىل اهللا عليه وس _ )٤(

 أن يتلقــى الرجــل التجــار: ، ومعنــاه  ٢١٥٨، حــديث رقــم  ٩٤/  ٣ ينصـحه أو ، يعينــه وهــل أجــر بغــري لبــاد حــارض يبيـع

  . ٣٧٥/  ٤حجر  فتح الباري البن.  السوق إىل وصوهلم قبل منهم فيشرتهيا ، سلعهم لبيع البلد إىل لقادمنيا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٧ 

 
ُّ وألن العبادة مأمو عنـه لـيس بعبـادة، وهـو إنـام أمـر  ر هبا، واملنهي عنه غري مأمور به؛ فـاملنهي

هدة األمر، وال يعني بالفساد إال هذا، وهو أن فعله بالعبادة، فلم يأت باملأمور به؛ فيبقى يف عُ 

 . هدة األمرللعبادة مل خيرجه عن عُ 

ُ أن فساد املعامالت بالنَّ: الوجه الثاين ُّ هي، ي ُ بالناس، وف رض ُّ ساد العبادات ال ي  . هبم رض

ُ :  بيان األول ـ أو، فيض إىل قطع معـايش النـاس أن فساد املعامالت، ي َّ ع تقليلهـا فراعـى الرش

 ِّ  . حة مع اإلثم ال يتنافيانمصلحتهم بتصحيحها، وعليهم إثم ارتكاب النهي، والص

ُّ :  وبيان الثاين َ اهللا عز وجل؛ فتعطيلها بإفسادها ب هو أن العبادات حق ُّ النهي عنها ال ي بـه،  رض

 ٍ ٍ  بل من أوقعها بسبب ٍ  صحيح ٍ  أطاع، ومن مل يوقعها بسبب عىصـ، وأمـر اجلميـع إليـه  صحيح

له أن يعاقب من شاء منهام، ويثيب من شـاء مـنهام، : والعايص، أي، يف اآلخرة، أعني املطيع 

كليـف، التَّ  بحسب سوابقهم عنده، إذ ذلك وقت ظهور رس اهللا فيهم، ونحن كالمنا يف ظاهر

 . اهـ )١( )) وهو ما قلناه، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

َّ وجه الفرقمام الطويف رمحه اهللا ن اإلأفنجد  عىل مـذهب مـن  واملعامالت، بني العبادات  بني

،  )٢( دون املعامالت، ام ، فحكم بفساد العبادات ام إذا ورد النهي عنهفي يقول بالتفريق بينهام

ّ ا ماماإل هو قولو ّ ،  )٣( لغزايل  . )٥( احلسني البرصي وأيب )٤( والرازي

ة ، وال عىل : فإن قيل  ((: قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا  ّ ُّ عىل الصح فإذا اخرتتم أن النهي ال يدل

ّنـا أن  الفساد يف أسباب املعامالت ، فام قولكم يف النهي عـن العبـادات ؟  يضـاد هـيالنَّقـد بي

ً  عنه املنهي كون ً ،  قربة َّ  وطاعة َّ  ألن َّ  هيوالنَّ واألمر،  األمر يوافق عام عبارةٌ  اعةالط ،  انمتضـاد

                                                   
 . ٤٣٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

/  ٢العـدة أليب يعـىل : رمحهم اهللا يف النهي هـل يقتيضـ الفسـاد أو ال ؟ انظـر أقـواهلم وأدلـتهم يف  اختلف األصوليون _ )٢(

، تيسـري  ١٢١٥/  ٣، هناية الوصول للهنـدي  ١٧٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٦٩/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ٤٣٢

 . ٣٩٦/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٩٩، حتقيق املراد للعالئي  ٣٧٦/  ١التحرير ألمري بادشاه 

 .  ٣٩٥/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  ١١٧٨/  ٣هناية الوصول للهندي : ، وانظر  ٢٤/  ٢املستصفى للغزايل  _ )٣(

 . ٢٩١/  ٢ للرازي املحصول _ )٤(

 . ١٧١/  ١يب احلسني املعتمد أل _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٨ 

 
َّ ؛  وامتثـاالً  وقربـة طاعة كونه بانعقاده أريدَ  إن منعقداً  يكون ال النحر يوم صوم هذا فعىل  ألن

ُّ  هيالنَّ   . )١( )) هيضاد

ٌ  اإلمام الطويف ذكرهوهذا القول الذي  املـرداوي مـام اإل حيـث يقـولملذهب اجلمهور  خمالف

 هــو  هــذا ، فســاده يقتيضــ لعينــه اليشــء عــن هــيالنّ مطلــق واألكثــر،  أصــحابنا ((:رمحـه اهللا 

 ، واحلنابلة ، والشافعية ، واملالكية ، احلنفية فقهاء من العلامء أقوال من عليه املعتمد الصحيح

 .    )٢( وغريهم ، املتكلمني  وبعض ، والظاهرية

:  عليه املتفق عائشة كحديث  ، وحديثه،  الدهر قديم يف العلامء مذهب اهذ:  )٣( اخلطايب قال

ٌّ  فهو أمرنا عليه ليس عمالً  عمل من [ ـ عن هيللنّ لواومثّ ،  )٤(]  رد ّ  لذاتـه:  أي ، لعينـه ءاليش

 يـرى مـن عنـد عقـال لذاتـه املسـتقبح مـن ونحوهـا ، واجلـور  ، والظلـم ، والكذب ، كالكفر

 . )٥( ))ذلك

ــ ــظ مم ــادات ويالح ــني العب ــرق ب ــه الف ــان وج ــى ببي ــه اهللا اعتن ــويف رمح ــام الط ــبق أن اإلم ا س

ـ رمحـه اهللا  ْ واملعامالت فيام إذا ورد النهي عنهام عىل مذهب من يقول بـالتفريق ، حيـث مل يرش

ه ، وبيانـه لوجـه التفريـق يؤكـد عنايتـه ، واهتاممـه  ّ ـ إىل رد ْ إىل اختياره هلـذا القـول ، كـام مل يرش

 .روق وإيضاحها بتجلية الف

   

 

                                                   
 . ٢٩/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

، أصـول ابـن  ١٢١٥/  ٣، هناية الوصول للهنـدي  ٢٣١/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٢٣٤/  ١إحكام الفصول للباجي  _ )٢(

 .٣٧٦/  ١ري التحرير ألمري بادشاه ، تيس ٤٣٩/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٧٨٥/  ٢، اإلهباج للسبكي  ٧٣٠/  ٢مفلح 

 . ٧٥٣/  ٣ للخطايب معامل السنن _ )٣(

 غـري من الرسول خالف فأخطأ احلاكم أو ، العامل اجتهد إذا بابرواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  _ )٤(

،  ١٣٢/  ٥ األمـور حمـدثات ورد حكـام الباطلـةاال نقـض بـابيف كتاب األقضية ، ومسلم  ١٣٢/  ٩ مردود فحكمه علم

 . ٤٥٩٠م حديث رق

 . ٢٢٨٦/  ٥التحبري للمرداوي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٧٩ 

 

 املبحث الثاين 

  الفروق يف العموم واخلصوص واإلستثناء

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل أربعة مطالب 

 .الفرق بني األلفاظ واملعاين من حيث الداللة : املطلب األول 

 .لفظ االثنني والثالثة يف إطالق لفظ اجلمع  الفرق بني: املطلب الثاين 

 .اإلستثناء والتخصيص بغري اإلستثناء  بنيالفرق  :املطلب الثالث 

 .اإلستثناء والرشط  الفرق بني: املطلب الرابع 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٠ 

 

  األول املطلب

 الداللةالفرق بني األلفاظ واملعاين من حيث 

 

ٍ : األلفاظ يف اللغة  َّ  مجع لفظ ٌ ، والل َ لَ  من فظ مصدر َّ  فظ َ  إذا مهء من فَ اليش وذلك اليشـء ، ماه ر

ٌ فَ املرمي لُ  َ ،  اظة َّ ، بالكالم  ولفظ  .)١(م به تكلّ  إذا ظ بهوتلف

َّ  ((: ويف االصطالح   خروجـهعنـد  الصـوت ألن،  )٢( )) احلـروف خمـارج عىل املعتمدُ  وتالص

ٌ  فهو ، قىلْ املُ  وظامللفُ  كاجلوهر يصري الفم من ً  ملفوظ  عليـه اللفـظ فإطالق ، جمازاً  أو،  حقيقة

 ٌ َّ  كتسمية ، املصدر باسم فعولللم تسمية  يف رضباً  املرضوب والدرهم ، نسجاً  املنسوج وبالث

ُ  الثوب هذا:  قوهلم ِّ  وهذا ، اليمن نسج ُ  رهمالد  . األمري رضب

ٌ  االصطالحي فاللفظ ـ نوع َّ ٌ  ألنـه ، وتللص ٌ  صـوت ُ  وهلـذا ، خمصـوص ـ خـذأ َّ ِّ  يف وتالص  حـد

ُ  اليشء يف يؤخذ وإنام ، اللفظ َّ  ذلك جنس  . )٣( ءاليش

ُّ : واملعاين يف اللغة  ِ  ورةُ مجع معنى ، وهو الص ْ الذ ُ ه َّ  نية ِ لل ِ  فظ  . )٤(ها املوضوع بإزائ

ِّ حيث الواملعاين من ، يعترب الفرق بني األلفاظ  ِّ من الفروق املتعلقة ب اللةد وهـذه  ، بـاب العـام

 ،  )٥( العموم: مسألة عند الكالم عىل  عند األصوليني املسألة تُبحث

                                                   
 . )ل ف ظ ( مادة  ٤٦١/  ٧، لسان العرب البن منظور )ل ف ظ ( مادة  ٣١١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ١٠٤/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٨٥/  ١، التحبري للمرداوي  ٥٣٩/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٧٩٥، الكليات للكفوي  ٢٧٢، التعريفات للجرجاين  ٥٣٩/  ١ضة رشح خمترص الرو _ )٣(

 . ٣٠٧، التعريفات للجرجاين  ٦٧حاشية رشح السلم للطباع  _ )٤(

ً إذا شمل اجلامعة ، يقال : العموم يف اللغة  _ )٥( ُّ عموما ُ ، يعم ّ اليشء هم بالعطيـة إذا شـملهم هبـا ، : مأخوذ من قوهلم عم ّ عم

ّ املطر عموما ف ، )ع م م ( مـادة  ٣٥٠، املصباح املنـري للفيـومي )ع م م ( مادة  ١٦١٥/  ٤الصحاح للجوهري (هو عام ، وعم

 مسـميات عـىل الـدال اللفـظ ":عرفه الطويف بقوله : ، ويف االصطالح  )ع م م ( مادة  ١١٤١القاموس املحيط للفريوزابادي 

اللفـظ املسـتغرق جلميـع مـا يصـلح لـه : : قيـل يف تعريفـه و)  ٤٤٨/  ٢رشح خمترص الروضـة . (  " عدد يف تنحرص ال داللة

/  ١زي ، املحصـول للـرا ٣٢/  ٢، املستصـفى للغـزايل  ٤٤احلـدود للبـاجي : انظـر . بحسب وضع واحد دفعـة بـال حرصـ 

 .  ٣٣/  ١، كشف األرسار للبخاري ٢/٢٤٠، اإلحكام لآلمدي  ٣٠٩



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨١ 

 
ً  واملعاين،  األلفاظ )١( من عوارض هل هو ِّ ،  ؟ جمازاً  أم،  حقيقة هن وهـي مسـألة لرياضـة الـذ

ّ كام  واعلـم أن البحـث عـن أن العمـوم مـن عـوارض  ((: بقولـه اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا بـني

ّ أو املعاين هـو مـن رياضـات هـذا العلـم ، ال مـن رضوري، األلفاظ  ـل ُ ـرك مل خي اتـه حتـى لـو تُ

  . )٢( ))كثري من األصوليني ال يذكره ، وهلذا بفائدة

حتقيـق الفـرق بـني  ((: مام الطويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه إلقد اعتنى امع هذا فو

َّ  )٣( واملعاين من هذا الوجه، األلفاظ  َّ هو أن الل ُّ  فظ العام َّ عىل ما حتته من املُ  يدل ً سـم  يات داللـة

ٍ  واحدةً  ٍ  من جهة َّ من غري أن خي واحدة ّ  تص ِ بعض مسم ِ يات ِ ه ببعض ـ ه، كلفـظ َّ َّ الكف ال عـىل ار، الـد

 ٍ ٍ  آحاد َّ  كثرية بخـالف املعـاين، فـإن  مـنهم بـبعض لفـظ الكفـار ار، من غري أن خيتص واحـدٌ كف

 ّ ُ  احماهل ْ خيتص ببعضها، كقولنا ر ٌ خ ٌ  ص ٌ ،  عام ٌ  وبالء ْ ، فإن اخلَ عام َ ص َ ،  ب ِّ والب  موضـعٍ  الء يف كـل

 ُ ُ غري ْ ه يف املوضع اآلخر؛ فر ُ خ َ  ص ُ  مرص ُ  غري ْ ر ِ خ ُ  ص ُ  دمشق، ورخاء ـ بغـداد غـري ِّ ني، رخـاء الص

 ْ ُ وأب ٌ : من ذلك املطر، إذا قلنا ني ٌ : ، أيهذا مطر عام لألمكنة مـن حيـث اجلملـة، غـري أن  شامل

 ُّ ّ  هذا املكان خيتص ُ  من املطر بغري ما اختص ـ املكـان اآلخـر؛ فمطـر ُّ وق، املسـجد غـري مطـر الس

 َّ ُ والواقع منه يف هذه الد َّ  ار غري يتـه لّ ، بخـالف لفـظ الكفـار؛ فإنـه بكُ  ار األخـرىالواقع يف الـد

 ّ ّ  يدل ّ  عىل كل واحد مـن الكفـار، وال خيـتص  أحـدهم بلفـظ الكفـار وال ببعضـه، كـام اخـتص

 . اهـ )٤( )) السوق واملسجد ببعض املطر

ّ رمحه اهللا أن  ً فبني ّ  ليـهفيـه ، وع العموم إذا ورد عىل اللفظ كان ذلك العموم حقيقـة  فإنـه يـدل

 ً ِّ ، واحدة  عىل ما حتته من املسميات داللة هذا العموم ال و،  دون اختصاص ألفراد ذلك العام

ً  يكون يف املعاين ُّ و،  بل هو جماز فيها حقيقة ً بـبعض مسـمياته دون  خيـتص املعنـى إذا ورد عامـا

                                                   
)١( _  َ َ العوارض مجع ع  .  ١٥٤ص  ض وسبق تعريفهر

 . ٤٥٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

)٣( _  ّ  .أي يف باب العام

 . ٤٥٣  - ٤٥٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٢ 

 
ٌ  ، )١( بعض ، وم يف األلفـاظ مسـألة العمـ وهو، إىل ما تقدمت اإلشارة إليه  وهذا الفرق راجع

 ؟ )٢( أم جمازي، واملعاين هل هو حقيقي 

َّ أن العمــوم يف هب أكثــر األصــوليني إىلفــذ ٌ  الل عــىل  وحكــى بعضــهم االمجــاع،  فــظ حقيقــي

ً  يف هذارمحه اهللا  ، وقد خالف اإلمام الطويف )٣(ذلك إال  فذهب إىل أن العموم ال يكون حقيقة

حقيـق مـن والتَّ  ((: العموم فيها جمـازي فقـال رمحـه اهللا واملعاين ف، وأما األلفاظ ، يف األجسام 

 ٌ يف األجسـام، ال يف األلفـاظ، وال يف املعـاين؛ ألن العمـوم يف  حيث النظـر أن العمـوم حقيقـة

ِ :  يقال ، )٤( اللغة الشمول َ هذا الك ُّ س يشـملهم، وإذا كـان العمـوم هـو : مـن حتتـه، أي اء يعـم

ــ ُّ ــالش ُّ ٍ  مول معنــى إضــايف البــدمول؛ فالش ٍ ،  فيــه مــن شــامل ِ ومشــمول ــ؛ فالشــامل كالك َّ ِ ل  )٥( ة

                                                   
 . ٢٨٢/  ٣حاشية العطار : انظر  _ )١(

 عــوارض مــن العمــوم ": رشح اإلمـام الطــويف رمحــه اهللا معنــى قـوهلم العمــوم مــن عــوارض األلفــاظ حقيقـة بقولــه  _ )٢(

 خـاص وهـو ، عنـه ينفك ال األلفاظ من حلقه ملا الزم عرض وهو ، حقيقتها يف داخال هو وليس ، ايلحقه أنه:  أي ، األلفاظ

َّ  الواضع وضعها التي وهي ، األلفاظ ببعض  . له وضعت ما مجيع استغراق عىل لتدل

ــى ــا ومعن ــوم:  قولن ــن العم ــوارض م ــاظ ع ً  األلف ــه:  أي ، حقيقــة ــة يف أن ــرض ال احلقيق ــيغة إال يع ــة لص  ســلمنيكامل ، لفظي

ِّ  أن كام ، صيغه من ذلك ونحو واملرشكني، ـ حةالص ّ  ال واالنفصـال،  واالتصـال ، للحيـوان إال باحلقيقـة يعرضـان ال قموالس

 اللفـظ إىل العمـوم فإضـافة ؛ اللفـظ لعمـوم ثابت واحلكم خاص أو عام اللفظ هذا:  قلنا فإذا ، للجسم إال باحلقيقة يعرضان

ً  ذلـك كـان ، منفصل أو متصل جسم وهذا ، سقيم أو صحيح حيوان هذا:  قلنا إذا أنا كام ، حقيقة به ووصفه رشح  " حقيقـة

 . ٤٥٨/  ٢خمترص الروضة 

، رشح  ٦٦٠/  ٢، روضة النـاظر البـن قدامـة  ٣٢/  ٢، املستصفى للغزايل  ٣٠٢/  ١رشح اللمع للشريازي : انظر  _ )٣(

ــن احلاجــب  ــن مفلــح  ١٠١/  ٢العضــد عــىل اب ، التحبــري للمــرداوي  ٨١٣/  ٢ ، اإلهبــاج للســبكي ٧٤٩/  ٢، أصــول اب

 . ٢٥٨/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ١٩٤/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٥/٢٣٢٣

و اشتمل بالثوب إذا أداره عـىل جسـده كلـه حتـى ال ختـرج مصدر شمل يشمل شموالً إذا عمهم ، : الشمول يف اللغة  _ )٤(

.  ١٤٣سـورة األنعـام آيـة  }أما اشتملت عليـه أرحـام األنثيـني  {: منه قوله تعاىل و، ألمر أحاط به واشتمل عليه ا، منه يده 

مـادة        ١٨٧خمتـار الصـحاح للـرازي : انظـر .  ومجع اهللا شمله أي ما تشتت من أمره وفرق اهللا شمله أي مـا اجتمـع مـن أمـره

 .)ل  ش م( مادة  ٣٦٨/  ١١، لسان العرب البن منظور )ش م ل ( 

)٥( _  ُ ة َّ ل ِ ، تـاج )ك ل ل ( مـادة  ٢٩٨خمتـار الصـحاح للـرازي : انظـر .  البـق مـن فيـه يتوقى كالبيت خياط الرقيق السرت: الك

 . )ك ل ل ( مادة  ٣٤٦/  ٣٠العروس للزبيدي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٣ 

 
 َ ِ والع ، واملشمول من حتتهام؛ ألهنام شملتاه؛ فإذن العموم حقيقة لـيس إال يف األجسـام  )١( باءة

ٌ ، الشاملة، وهو يف األلفاظ   :لوجهني واملعاين جماز

 . أن األصل عدم مشاركتهام األجسام يف معنى الشمول: أحدمها

ُّ أن ال: والثاين َّ ش ـا يف قـو ً ، ولـيس هـو أيض ً ا، بل معقوال ً ة شـمول مول يف األلفاظ ليس حمسوس

ْ األجسام ملَ  َ ُّ ا حت َّ : مول يف املعاين، نحوتها، والش ُ عم ُ ،  هم العطاء ُ ،  واإلنعـام أضـعف  واخلصـب

ُ من شمول األلفاظ ملا نبهنا عليه قَ  ِّ  بل املعنى ببعضه، ومتايز أجزائـه  من اختصاص بعض حمال

ِّ بتاميز حم    .  اهـ )٢( )) هال

ٌّ ،  كذلك فاختلف األصوليون فيهاوأما املعاين   حكـىو ، وأكثرهم عىل أن العموم فيها جمازي

 ُ   . )٤( اإلمام املرداوي عن األكثر اهوحك ، )٣(ذلك عن اجلمهور  اإلمام اآلمدي

قـال خالصة ما ذكره رمحه اهللا من الفرق بينهام يمكن توضيحه و ُ لواحـق  العمـوم مـن: بـأن ي

َّ ال َّ ل ً بالوضــع فــظ ، والل ــا ــان ثابت ــا ك ــظ مل ــن التَّ ، ف ــطالح أمك ُ أو االص ــالع ــه ب ، موم رصــف في

 ّ ّ واخلصوص بحكم الوضع ، فداللته عليه وضعي ة ، بخالف املعاين ؛ فإن ثبوهتا ملـا مل ة ال ذاتي

 ً ٍ  رصـف فيهـا بتعمـيمٍ لـذلك ال يمكـن التَّ فهـو حقيقـي ،  ، وإنـاميكن وضـعيا  ، وال ختصـيص

ٍ ،  بوضعٍ   . )٥( وال اصطالح

 

 

 

                                                   
 ٥٣١/  ٣٨، تاج العروس للزبيدي )ع ب ى ( مادة  ٢٤١٨/  ٦الصحاح للجوهري ( رضب من األكسية : العباءة  _ )١(

  ).ع ب ى ( مادة 

 . ٤٥٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

ح الكوكــب املنــري البــن النجــار ، رش ٦٦٠/  ٢روضــة النــاظر البــن قدامــة : ، وانظــر  ٢٤٤/  ٢اإلحكـام لآلمــدي  _ )٣(

٣/١٠٦  . 

 . ٢٣٢٤/  ٥التحبري للمرداوي  _ )٤(

 . ٤٥٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٤ 

 

  ملطلب الثاينا

 طالق لفظ اجلمعثنني والثالثة يف إاإللفظ  الفرق بني

 

مـن الفـروق املتعلقـة  علـيهام طـالق لفـظ اجلمـعوالثالثـة يف إ، لفظ االثنني بني يعترب الفرق 

ِّ ب االسـتدالل  يف معـرض ببيان الفرق بيـنهاممام الطويف رمحه اهللا اعتنى اإل ، وقد مبحث العام

حـه  )١( ثالثـة أقل اجلمع أنملذهب اجلمهور يف  ّ  واختـاره رمحـه اهللا، ، وهـو الـرأي الـذي رج

ِ أهل اللغة أمجعوا عىل الفرق بني التَّ  ((: فقال   . صنيفوالتَّ ، م يف التكلّ  واجلمعِ ،  ثنية

ن كتـاب يف صـنيف؛ فألنـه مـا مـورجال، وأما يف التّ ، رجالن : م؛ فألهنم يقولونأما يف التكلّ 

: وبـاب اجلمـع، وأن رفـع التثنيـة بـاأللف والنـون، نحـو، العربية إال ويوجد فيه باب التثنيـة 

، الزيدون، وحيث أمجعوا عىل الفـرق بـني التثنيـة : الزيدان، ورفع اجلمع بالواو والنون، نحو

، ، ويرضـبان  ورضبـوا، رضبـا : واجلمـع، نحـو، ضـمري االثنـني  واجلمع، وعىل الفـرق بـني

َّ  ، وضاربون ، وضاربان ويرضبون ً ثنني ليسا مجععىل أن اإل ، دل  . )٢( )) ، وهو املطلوبا

َّ رمحه اهللا عىل التَّ  ُّ فريق بني التَّ فقد نص ّ  غةثنية واجلمع ، وحكى إمجاع أهل الل عىل ذلـك ، وبـني

ّم فلفـظ، كلم ، ومن جهة التصنيف وجه الفرق بينهام من جهة التَّ  ثنيـة التَّ  أما مـن جهـة الـتّكل

 ٌ  .للفظ اجلمع كام يف املثال الذي ذكره  خمالف

                                                   
ول رمحهم اهللا يف مسألة أقل اجلمع عىل قولني مشهورين ، فذهب مجهور العلامء ونُسـب إىل األئمـة اختلف علامء األص _ )١(

انظـر أقـوال العلـامء يف . األربعة إىل أن أقل اجلمع ثالثة ، وذهب الباقالين والغزايل وبعـض املالكيـة إىل أن أقـل اجلمـع اثنـان 

، اإلحكــام لآلمــدي  ١٤٨لغــزايل ، املنخــول ل ١٢٧تبرصــة للشـريازي ، ال ٦٤٩/  ٢العــدة أليب يعــىل : املسـألة وأدلــتهم يف 

، رشح  ٢٣٦٨/  ٥، التحبري للمـرداوي  ٢٨/  ٢، كشف األرسار للبخاري  ٢٣٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٢/٢٢٢

 .  ٢٦٩/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٢٠٧/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ١٤٤/  ٣الكوكب املنري البن النجار 

ح ألفيـة ابـن مالـك البـن ، رش ٤٩-٤٧/  ١أوضح املسـالك البـن هشـام : ، وانظر  ٤٩٠/  ٢ترص الروضة رشح خم _ )٢(

 .  ٦٠ – ٥٧/  ١عقيل 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٥ 

 
ثنيـة عـن فقد استشهد رمحه اهللا بمنهج أئمة اللغة يف فصل مباحـث التَّ  من جهة التَّصنيفوأما 

َّ ، مباحث اجلمع حيث أفردوا كال منهام ببابه  ٍ  كام نجدهم أفردوا كل ٍ  واحد ه  منهام بعالمة ّ ختص

قـوا ملثنى باأللف والنون ، واجلمع بـالواو والنـون ، ، حيث رفعوا ايف حال الرفع  ّ وكـذلك فر

يكتبـون ، كتبـوا و: ، ويف ضـمري اجلمـع يكتبا  كتبا: بينهام يف الضامئر ، فقالوا يف ضمري التثنية 

 ُّ  . تصنيفاً  عىل التفريق بينهام وكل هذا يدل

ً أشار اإلمام القرايف رمحه اهللا بقوله  بالثالثة ما تقـدم مـن تفرقـة  حجة القول ((:وإىل هذا أيضا

ً ، ثنية العرب بني التَّ  ً ، واألصل يف االستعامل احلقيقة ، وألنه املتبـادر ، واجلمع ضمريا وظاهرا

 ً غيـري ، فمـن قـال والتَّ ، قـل فوجب أن يكون لغة كـذلك ، ألن األصـل عـدم النَّ، للفهم عرفا

 . اهـ )١( )) معي دراهم ال يفهم السامع إال ثالثة فأكثر

ً حاصله  اإلمام الطويف رمحه اهللا ثم أورد ً عـىل : اعرتاضا أنه جيـوز أن يكـون هـذا الفـرق مبنيـا

لكنه اختص بـام أوجـب إفـراده بالـذكر يف  ثنية نوع مجعٍ ، بمعنى أن التَّ  وعية ال عىل احلقيقةالنَّ

ُ والتَّ ، كلم التَّ  ٍ  صنيف كام أن اإلنسان نوع ِّ  حيوان فرد عنه بحد ُ ِّ ، ه ، وي  ، وأجـاب عنـه هوخواص

َّ  عنه واجلواب ((: بقوله  ٍ  من بد ال بل ، الثبوت يف يكفي ال اجلواز أن هو ، العام ريقبالط  دليل

 ٍ  فـأين ؛ ووقوعـه ثبوتـه يف لكـن ، اثنـان اجلمـع أقـل أن جـواز يف ننـازع ال ونحن ، عليه زائد

 ، األصـل ويبقى ، فيسقط ؛ وبأدلتنا بجوابه معارض ذلك عىل األدلة من ذكرمتوه وما دليله؟

 . اهـ )٢( )) دعواكم عدم وهو

 

 

 

 

 
                                                   

 . ٢٣٥رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

 . ٤٩١/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٦ 

 

  املطلب الثالث

 اإلستثناء والتخصيص بغري اإلستثناء الفرق بني

 

َ ثَ مـن : اإلستثناء يف اللغة  َّ إذا  ثنيـاً ،  نـى اليشـء ـ رد َ ـبعض َ ـ ومثـاين، ىل بعـض ه ع َّ ـ ءاليش ُ ، واه ق

َّ : ، يقال  وطاقاته َ استثنيت اليش َّ  ء ِ من اليش ـ: ، وقيل  حاشيته ء َّ ء إذا رصفتـه من ثنيته عن اليش

 . )١( عنه

ــطالح واإل ٌ  ((: ســتثناء يف االص ٌ  قــول ــل ُّ  متص ــدل ُ  ي ــه غــري ــذكور مع ٍ  عــىل أن امل ــراد ــالقول  م ب

))األول
)٢(. 

 ةعلقــتســتثناء مـن الفــروق األصــولية املوالتخصــيص بغــري اإل، يعتـرب الفــرق بــني اإلسـتثناء 

ـاإلوقـد اعتنـى  ، )٣(خصـيص التَّ بمباحث  ُّ           :ويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه مـام الط

 . بغريه فيهام  خصيصص، بخالف التَّ ستثناء جيب اتصاله، ويتطرق إىل النَّواإل: قوله ((

 : ستثناء، وذلك من وجهنيخصيص بغري اإلوالتَّ ، ستثناء هذا بيان الفرق بني اإل

 سـتثنى منـه، وسـتأيت املسـألة عـن قريـب إن شـاء اهللاسـتثناء جيـب اتصـاله باملُ أن اإل:  أحدمها

اقتلــوا : ســتثناء؛ فإنـه جيــوز أن يرتاخــى، مثـل أن يقــولخصـيص بغــري اإلتعـاىل، بخــالف التَّ 

                                                   
 ).ث ن ي( مادة  ٢٨٢/  ٣٧تاج العروس للزبيدي  ،)ث ن ي ( مادة  ١٢٤ -١١٥/  ١٤لسان العرب البن منظور  _ )١(

ــة  _ )٢( ــد األصــوليني يف  ٥٨١/  ٢رشح خمترصــ الروض ــتثناء عن ــر تعريفــات االس ــىل : ، وانظ ــدة أليب يع ،  ٦٥٩/  ٢الع

، ٧٤٣/  ٢روضة الناظر البن قدامة  ، ١٦٣/  ٢، املستصفى للغزايل  ٢١٠/  ١، قواطع األدلة البن السمعاين  ٦الورقات 

 .  ٤٠٧/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٢٣٧، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٥٠/  ٢حكام لآلمدي اإل

،  ٣٤٠/  ٢، اإلحكـام لآلمـدي  ٢٦٩/  ١، الربهان للجويني  ٢١٠، التبرصة للشريازي  ٦٦٠/  ٢العدة أليب يعىل  _ )٣(

، البحـر املحـيط  ٣٩٤/  ٣األرسار للبخـاري  ، كشـف ٨٨/  ٢، العقد املنظـوم للقـرايف  ٢٣٠رشح تنقيح الفصول للقرايف 

، الفــروق يف داللــة  ٢٦٧/  ٣، رشح الكوكــب املنـري البــن النجــار  ٢٥٤٣/  ٦، التحبــري للمــرداوي  ٣٨٢/  ٢للزركيشـ 

 .  ٣٥٤املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٧ 

 
 ٍ : اقبلوا اجلزية من أهـل الكتـاب، وال تقتلـوهم، بخـالف قولـه:  املرشكني، ثم يقول بعد مدة

 . ابإال أهل الكت:  اقتلوا املرشكني، ثم يقول بعد مدة

ٌ ؛ سـتثناء بنفسـها لفرق بينهام عدم استقالل صـيغة اإلوا ُ  ألهنـا تابعـة ـللم ْ تثنى منـه، بخـالف س

ٌ : قوله  .  بنفسه ال تقتلوا أهل الكتاب؛ فإنه مستقل

ـ، خصيص بالغاية وهذا يقتيض أن التَّ  ِّ ـ، فة والص َّ ط جيـب اتصـاله لعـدم اسـتقالل هـذه والرش

َ املُ  ِّ خ خصيص بغريه ليس عىل إطالقـه، بـل جيـب أن خالف التَّ ب: وإن قولنا ، صات بأنفسهاص

 . خصيص باملنفصلبخالف التَّ :  يقال

: ص، كقولـهأن االستثناء يتطرق إىل الـنَّ: خصيصوالتَّ ، يف الفرق بني االستثناء : الوجه الثاين

ا إال واحدةً  ً ٌ وهللا تسـ [ثالثـة،  إال ، وله عيل عرشـةٌ أنت طالق ثالث ٌ  عة ، مائـة ً إال  وتسـعون اسـام

ً واحد ّ خصيص بغري اإل، بخالف التَّ  )١(] ا ّ يف النَّ ستثناء؛ فإنه ال يصح ِّ  ص، وإنام يصح  يف العام

ً ال تكـرم زيـد: رم الرجـال، ثـم قـالأكـ: ، فإذا قـال )٢( ية كام سبق، وداللته ظنّ ، كـان ذلـك ا

ً ختصيص ٍ ا ّ  ؛ ألن دخول زيد ِ جال بالنّيف الر ٌ  ظر إىل إرادة ٌ ال مق املـتكلم مظنـون َّ طـوع  ، ولـو نـص

ً وزيد،  اً وجعفر،  اً وخالد،  اً وبرش،  اً وبكر،  اً أكرم عمر:  أسامء الرجال؛ فقالعىل ، حتى أتى ا

ــالعــىل ــم ق ــامئهم، ث ــد:  أس ً ال تكــرم زي ــا ــن ذلــك ختصيص ــخ اً ، مل يك ــل نس ً ب ــك ألن ا ، وذل

ُ التَّ  ّ خصيص ي َّ بـني ِّ  أن مـدلول الل ِّ  فـظ اخلـاص ا مـن اللفـظ العـام ً ي هـو حمتمـل الـذ لـيس مـراد

ٌ ، إلرادته   .  مفيدٌ  وعدمها وذلك صحيح

 ّ ٍ  أما إذا نص ٍ  عىل إرادة مدلول لفظ ّ ،  كزيد ّ أو غريه من الر ُ  جال، مل يصح ّ بعد ذلك أن ي  أنـه بـني

 ٍ ً ون نسخناقض، بل يكله إلفضائه إىل التَّ  غري مراد  . اهـ )٣( )) ناقض من لوازمه؛ ألن التَّ ا

                                                   
، ومسـلم يف كتـاب  ٦٤١٠، حـديث رقـم  ١٠٨/  ٨ واحـد غـري اسـم مئـة هللا بابرواه البخاري يف كتاب الدعوات  _ )١(

 .  ٦٩٨٥، حديث رقم  ٦٣/  ٨ أحصاها من وفضل تعاىل اهللا أسامء يف بابالعلم 

 . ٥٦٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . ٥٨٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٨ 

 
ق بـني االسـتثناء مام الطويف رمحـه افنجد أن اإل ّ خصـيص بغـري االسـتثناء مـن والتَّ ، هللا قـد فـر

 :وجهني 

ٌ فهـو مبنـ: الوجـه األول أمـا  سـتثنى منـه ، وهـي مسـألة سـتثناء جيـب اتصـاله باملُ عـىل أن اإل ي

ٌ ستثناء جيب اتصاله باملُ ، والقول بأن اإل )١( خالفية عىل عـدم اسـتقالل صـيغة  ستثنى منه مبني

َ مستثناء بنفسها ، واإل ُّ عنى ذلك أنه ال ي ـذكر اإل صح ُ ً عـأن ي سـتثنى منـه بـأن املُ  نسـتثناء جمـردا

فهـم مـراده ، وأمـا التَّ : يقـول املـتكلم  ُ ً دون ذكـر املسـتثنى منـه حتـى ي خصـيص فإنــه إال زيـدا

 ٌ ه : ليخرج الطالب ، ثم قال بعد ذلك لطالب بعينه : فلو قال ، بنفسه  مستقل ّ ال خترج فخص

 ، ّ ّ أن يقول له من ذلك العموم صح ـه بـالنهي عـن اخلـروج : وصح ّ ال خترج مستقالً ، فيخص

 ُّ  . )٢( البمن بني الط

ر أن اإل ّ خصـيص ستثناء جيب اتصاله لعدم استقالله فإنه ينبني عىل هذا األصل أن التَّ وإذا تقر

ِّ ،  )٣( بالغاية َّ ،  )٤( فةوالص ً لعـدم اسـتقالل هـذه املُ  )٥( طوالرش َ جيب اتصـاله أيضـا ِّ خ ـص َ ات ص

                                                   
،  ١٦٥/  ٢تصـفى للغـزايل ، املس ٣٩٨/  ١رشح اللمـع للشـريازي : انظر مسألة اتصال االسـتثناء باملسـتثنى منـه يف  _ )١(

،  ٢٩٧/  ٣، رشح الكوكــب املنــري البــن النجــار  ٤١٠/  ٢، هنايــة الســول لإلسـنوي  ٢٤٢رشح تنقـيح الفصــول للقــرايف 

 . ٣٢١/  ١فواتح الرمحوت لألنصاري 

ــىل : انظــر  _ )٢( ــدة أليب يع ــريازي  ٦٦٠/  ٢الع ــة للش ــر ٢١٠، التبرص ــول لل ــد ٢٨/  ٣ازي ، املحص ــام لآلم ي ، اإلحك

 .  ٨٨/  ٢، العقد املنظوم للقرايف  ٢/٣٨٣

ٌ مـن أحـرف الغايـةكالالم ، وإىل ، وحتـى ، ومثالـه قولـه تعـاىل : التخصيص بالغاية  _ )٣(  {:أن يأيت بعد اللفـظ العـام حـرف

، ٢٠٨/  ٢زايل املستصـفى للغـ: ة يف انظر املسأل.( إليها : أي  }بأن ربك أوحى هلا  {إىل بلد ، وقوله : أي  }سقناه لبلد ميت 

،  ٢٨١/  ١، تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ٤٤٣/  ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٣٢/  ٢رشح العضد عىل ابن احلاجـب 

 . ٥١١إرشاد الفحول للشوكاين 

ً أو عطـف بيـان أو حـاالً وسـواء : التخصيص بالصفة  _ )٤( شعر بمعنى يتصف به أفراد العـام سـواء كـان الوصـف نعتـا ُ ما أ

ً ، أو مجلة ، أو شبهها ، وهو الظرف ، واجلار واملجـرور ، ومثالـه كان ذل أكـرم بنـي متـيم الـداخلني فيقرصـ اإلكـرام : ك مفردا

، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجــب  ٣٨٣/  ٢، اإلحكــام لآلمـدي  ٢٠٤/  ٢املستصـفى للغـزايل : انظـر املسـألة يف . علـيهم 

 . ٢٨٢/  ١لتحرير ألمري بادشاه ، تيسري ا ٤٤٢/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٢/١٣٢

ط  _ )٥( َّ ا{: تعـاىل قولـه ومثالـه السـببية جهـة غـري عىل املؤثر تأثري عليه توقف ما: التَّخصيص بالرش َ ذ ِ إ َ ْ  و ـتُم ْ ب َ َ ِ  رض ِ  يف ض ْ َر ْ  األ

 َ ْس ي َ ل َ ْ  ف م ُ ْك ي َ ل َ ٌ  ع نَاح ُ ْ  ج ن َ وا أ ُ ُ رص ْ َ  تَق ن ِ ِ  م الة َّ ْ  الص ن ِ ْ  إ ـتُم ْ ف ِ ْ  خ ن َ ُ  أ م ُ ـنَك ِ ت ْ ف َ َ  ي ين ِ ـذ َّ وا ال ُ ـر َ ف َ : انظـر املسـألة يف .  ١٠١سـورة النسـاء آيـة  } ك



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٨٩ 

 
َ بنفسها ، وحينئذ تكون هذه املُ  ِّ خ لـذلك اسـتدرك يف هـذا الفـرق ، و صـات الثالثـة مسـتثناةً ص

خصيص بغريه ، وأنـه كـان مـن املنبغـي تقييـده طالق يف قوله بخالف التَّ املصنف رمحه اهللا اإل

 ِ ّ التَّ  بقوهلم بخالف ِ  خصيص باملنفصل ، وهذا يدل َّ عىل د ٍ ق من  ساملٍ  ته يف بيان الفروق عىل وجه

 .عرتاض اإل

ص بخـالف خصـيص مـن جهـة تطرقـه إىل الـنَّستثناء أقـوى مـن التَّ أن اإل :وأما الوجه الثاين 

ُّ غري اإلبخصيص التَّ  ُّ و )١(ص يف النَّ ستثناء فإنه ال يصح ِّ  إنام يصح ٌ نّ، وداللته ظَ  يف العام  . )٢( ية

ُّ  وأما ((:مام الشريازي رمحه اهللا قال اإل ُ  جيوز فال النص  سـلم و عليـه اهللا صىل كقوله هختصيص

ــه بــردة أليب ــ وال،  جيزئــك [ ريض اهللا عن ُ ــ أن خصــيصالتَّ  ألن )٣(]  كبعــدَ  أحــداً  زئجي ُ  رجخي

ٍ  عىل النص يف يصح ال وهذا،  تناوله ما بعض  . اهـ )٤( )) بعينه يشء

ر ّ ُّ ؛ ذلك باملثال  مام الطويف رمحه اهللاإل ثم قر ّ أنه يصح ِّ  أكرم: أن يقال  حيث بني ثـم ، جال الر

 ُ ص ّ ْ : بعد ذلك بقوله  خيص ٍ  ال تكرم ً ، فإخراج زيد ّ  زيدا ّ : يف قولـه  مـن العـام جـال صـحيح الر

ــالنّ ٌ ألن دخولــه ب ــون ــيس بمقطــوعٍ ،  ظر إىل إرادة املــتكلم مظن ــ ول ّ ــه إذا ، والس بب يف ذلــك أن

ص بقوله  ّ َ : خص ً فإن ختصيص ِّ ال تكرم زيدا ّ عىل أن اللفظ اخلاص ً مـن اللفـظ ليس مراد ه يدل ا

 ِّ ٌ  العام ّ عىل أسامء الرجال فقال مـثالً  الذي هو يف األصل حمتمل أكـرم : إلرادته ، وأما إذا نص

                                                                                                                                                  
ــزايل  ــب،  ١٨١/  ٢املستصــفى للغ ــن احلاج ــىل اب ــد ع ــنوي  ١٣٢/  ٢ رشح العض ــول لإلس ــة الس ، رشح  ٤٤٠/  ٢، هناي

 . ٢٨٠/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٣٤٠/  ٣الكوكب املنري البن النجار 

 . ١٦٣، املنخول للغزايل  ٢٦٩/  ١لجويني ، الربهان ل ٨٠اللمع للشريازي  _ )١(

 . ٢٥٤، املدخل البن بدران  ٢٧٦/  ٢، البحر املحيط للزركيش  ٣٨٣/  ٢اإلحكام لآلمدي  _ )٢(

 ونسـك صـالتنا صـىل مـن فقـال الصـالة بعـد األضـحى يوم وسلم عليه اهللا صىل النبي خطبنا: [رواه البخاري بلفظ  _ )٣(

 يـا الـرباء خـال نيـار بـن بـردة أبـو فقـال لـه نسك وال ، الصالة قبل فإنه ، الصالة قبل نسك ومن ، النسك أصاب فقد نسكنا

 بيتـي يف يـذبح مـا أول شـايت تكـون أن وأحببـت ورشب أكـل يوم اليوم أن وعرفت الصالة قبل شايت نسكت فإين اهللا رسول

 مـن إيل أحب هي جذعة لنا عناقا عندنا فإن اهللا رسول يا قال حلم شاة شاتك قال الصالة آيت أن قبل وتغديت شايت فذبحت

، حــديث  ٢١/  ٢يـوم النحــر كتــاب العيــدين بـاب األكــل ]  بعـدك أحــد عـن جتــزي ولــن نعـم قــال عنـي أفتجــزي شـاتني

  . ٩٥٥رقم

 . ٨٠/  ١اللمع للشريازي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٠ 

 
 ً ً ، زيدا َّ ، وعمرا ً ، وذكرهم بأسامئهم مل يصح ً إال عـىل سـبيل : أن يقـول  وخالدا ال تكـرم زيـدا

ّ أن مدلول اللفظالنَّ بني ُ ً  سخ ، وذلك ألن ختصيصه لزيد بعدم االكرام ي اخلـاص مل يكـن مـرادا

ً ، وال يصـح  ّ عليه فيصـري حينئـذ كالمـه متناقضـا من اللفظ العام ، والواقع أنه مراد ألنه نص

ً إال بحمله عىل النَّ  .لتناقض لذلك اسخ دفعا

ً هلذا الفرق نجد أن اإل ّ ونظرا ُّ  ((:وهو معنى قـول اآلمـدي ، خصيص من التَّ  ستثناء أخص  كـل

 ٍ ٌ  اســتثناء ُّ ، ولــيس  ختصــيص ٍ  كــل ً  ختصــيص ســتثناء ال بــد وأن يكــون ، وذلــك ألن اإل اســتثناء

ستثنى منه عىل ما تقدم تقريره ، وأنه ال يثبـت بقـرائن األحـوال بخـالف غـريه مـن متصالً باملُ 

 . اهـ )١( ))خصيص أنواع التَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، ٣/٣٧٨ستصفى للغزايل ، امل ٢٦٩/  ١ الربهان للجويني: ، وهناك فروق أخرى انظر  ٣٤٠/  ٢اإلحكام لآلمدي  _ )١(

، البحـر  ٢٣٠، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٨٨/  ٢، العقـد املنظـوم للقـرايف  ٢٨/  ٣، املحصول  ١٦٣املنخول للغزايل 

، الفروق يف داللـة املنظـوم  ١٢٥، املدخل البن بدران  ٢٩٧/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٨٤/  ٢املحيط للزركيش 

 . ٢٥٤احثة أمل القحيز عند األصوليني للب



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩١ 

 

  املطلب الرابع

 اإلستثناء والرشط الفرق بني

  

ــوا، ســتثناء لفــرق بــني اإليعتــرب ا َّ حــث اط مــن الفــروق األصــولية التــي تتعلــق بمبلرش

واجلامع بينهام  ((: اجلامع بينهام بقوله  مام الطويف رمحه اهللا ببيانوقد اعتنى اإل ، )١(خصيصالتَّ 

 ٍّ ُّ وال يسـتق ،منهام إىل ما يتعلق به ، فالرشط يتعلق بمرشـوطه  افتقار كل بدونـه ، واالسـتثناء  ل

ــه وال يســت ــه يتعلــق باملســتثنى من ــ، وإذا ثبــت أ.... قل بدون َّ واالســتثناء هــذا ، ط ن بــني الرش

 ُّ ِّ  االشرتاك اخلاص  . اهـ )٢( ))منهام إىل مجيع اجلمل قبله  ؛ وجب أن يستويا يف رجوع كل

ّ رمحه اهللا سـتثناء عـىل يف مورد االعرتاض عىل قيـاس اإل عند من يراه فرقاً  الفرق بينهام ثم بني

ُ الرشط يف رجوعه إىل مجيع ا سـتثناء إذا تعقـب مجـالً فإنـه يقـاس وأصل املسـألة أن اإل مل ،جل

 َّ ً إىل مجيع اجلمل كام هـو مـذهب مجهـور األصـوليني عىل الرش ثـم ذكـر ،  )٣(ط يف كونه راجعا

 ُ ــاس بــأن ر ــقــول املخــالف القــادح يف هــذا القي َّ ً تبــة الرش ً بخــالف ، ط التقــديم لفظــا وحكــام

ُ ،  أخري لفظاً ستثناء فإن رتبته التَّ اإل ً فقـالوح رتبـة الرشـط التقـديم :  ال يقـال ((: رمحـه اهللا  كام

 . بخالف االستثناء

                                                   
، الفـروق  ١٧٨/  ٢، العقـد املنظـوم للقـرايف  ٢١٥/  ١، قواطع األدلة البن السمعاين  ١٧٤/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

ــاري  ١٠٨/  ١للقــرايف  ــف األرسار للبخ ــب  ١١٩/  ٣، كش ــن احلاج ــد عــىل اب ــيط  ١٤٦/  ٢، رشح العض ــر املح ، البح

، الفـروق يف  ٣٤٥/  ٣، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٠/  ٢عـىل مجـع اجلوامـع ، رشح املحيل  ٣٣٤/  ٣للزركيش 

 .  ٣٧٠، الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل القحيز  ٥٩٣/  ٢أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٦١٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، املستصـفى  ٢٦٣/  ١، الربهـان للجـويني  ١٧٢التبرصة للشريازي : انظر  ابلةاملالكية والشافعية واحلنوهو مذهب  _ )٣(

،  ٤٣٠/ ٢، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٢٤٩ايف ، رشح تنقيح الفصول للقر ١٧٤/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ١٧٤/  ٢للغزايل 

 . ٢/١٦٠البن بدران ، نزهة اخلاطر  ٣١٣/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٢٨/  ٢فتح الغفار البن نجيم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٢ 

 
 ٌ َّ  هذا قدح ط يف رجوعه إىل مجيع اجلمل، وذلـك ببيـان من اخلصم يف قياس االستثناء عىل الرش

 . الفرق بينهام

ــ:  وتقريـره أن يقــال َّ ود ؛ ألن وجــوده جيــب أن يكــون قبــل وجــ قــديم حكــامً ط رتبتــه التَّ الرش

ً ، ومقتىض ذلك أن يكون لفظه مقدماملرشوط َّ : ، نحوا ار؛ فأنت طالق، ليطـابق إن دخلت الد

 َّ ُ الل َ  فظ ُ ،  احلكم َ  والوضع ّ الطبع ُ ، فإذا تأخ ـر لفظه عن اجل ّ يف  اً ق بجميعهـا؛ ألن لـه حقـمل، تعل

ّ التّ  ً ر لفظقدم؛ فهو وإن تأخ َّ  م حكامً ؛ فهو متقدّ ا ِ ؛ فتعل ـ ق بام يليه من جهة ِ ، وبـام قبلـه مـن هلفظ

 ِ ِ  جهة  . هحكم

ـ: واملفعـول، نحـو، حويـون يف تقـديم الفاعـل وشبيه بذلك ما يـذكره النَّ َ ، ه زيـدٌ رضب غالم

ــ ُ ّ ورضب غالم ا، حيــث صــح ً ــد ــابع األوىل دون الثانيــة، وال كــذلك اإلت ه زي ــه ت ســتثناء؛ فإن

َّ  وحكامً ،  اً متأخر لفظ ه إىل أول اجلمـل؛ قديم حتى يقوى بـذلك عـىل رجوعـله يف التَّ  ، ال حق

َّ فبان   . اهـ )١( )) واالستثناء، ط بذلك الفرق بني الرش

ّ رمحه اهللا أن ـ فبني َّ ط يف رجوعـه إىل مجيـع اجلمـل اخلصم القادح يف قياس االستثناء عـىل الرش

ً عىل املرشـوط ، وعُ  الرشط يرى أن ـلال بد أن يكون متقدما ّ َ  ل ه قبـل وجـود ذلـك بـأن وجـود

م، املرشوط  ّ َّ  فهو مقد ً كقوله إن دخلت الد ٌ لفظا ستثناء فإنه يكـون بخالف اإل،  ار فأنت طالق

 ً ً ، تابعا ً ، وحكام ً لفظا َّ متأخرا ُ له يف التَّ  ال حق قصـد بـه مجيـع اجل ُ مـل املسـتثنى قـديم ، ألنـه ال ي

 .مبني عىل األصل اللغوي ، وهذا الفرق منها

ّم به املصنف رمحه اهللا ، وأجاب عن سل ُ  : وجوه ثالثة ه منوهذا الفرق مل ي

َّ  :الوجه األول       : اللغـة فقـال رمحـه اهللا  مـن جهـة من جهـة العقـل ال هو ط إنامأن تقديم الرش

 . رتبة الرشط التقديم: قوهلم: أحدها : هذا جواب عن الفرق املذكور من وجوه ((

ٍ :  قلنا ِّ  يف العقل ال يف اللغة، وكالمنا يف بحث رشـوط وقـف املمـن ت ال عقيل، وال يلـزم لغوي

 َّ  . )٢( )) أن ال يساويه االستثناء فيام ذكرناه مه عقالً ولزوم تقدّ ، ط عىل الرش
                                                   

 . ٦١٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٦١٦ – ٦١٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٣ 

 
زاع يف أهيـام إنـام النِّـو، وتأخريه ، ن الرشط جيوز تقديمه أمام الرازي رمحه اهللا إىل وقد أشار اإل

ّ  أوىل  جـواز يف عالنـزا ((:بذلك عىل من نفـى جـواز تـأخري الرشـط فقـال رمحـه اهللا  ، وهو يرد

ـ تقـديم ّ َ  يف النـزاع إنـام وتـأخريه،  طالرش ُ ،  وىلاأل َ  يكـون أن شـبهوي ْ األ َ و  خالفـاً  قـديمالتَّ  هـو ىل

َّ فَ لل َّ  أن:  لنا ، اءر ٌ  طالرش ُّ  يف متقدم ُ  ألنه اجلزاء عىل تبةالر  يسـتحق ومـا،  فيـه املـؤثر تـأثري رشط

 . ـاه )١( ))  أعلم واهللا وضعاً  التقديم يستحق طبعاً  التقديم

َّ  ((:  الوجه الثاين ٍ أن كالمنا فيام إذا تأخ ؛ ألن  سـتثناءوبـني اإل، ال فـرق بينـه  ر الرشط، وحينئذ

ٌ  كالً  ُ  منهام متأخر ٌ مل، وما ذكر من استحقاقه التَّ عن اجل عقيل ال اعتبار بـه هاهنـا؛ فـال  قدم أمر

ٌ : فرق إذن بني قوله ً وعبيـدي أحـرار إن كلمـت زيـد،  نسـائي طوالـق نسـائي : قولـه ، وبـنيا

ٌ طوا ٌ ،  لق ُ  وعبيدي أحرار ِّ إال أن أ  . )٢( )) اً م زيدكل

ـ ((:  الوجه الثالث َّ ط باجلملـة األوىل أن عىل ما ذكرمتـوه مـن الفـرق، يلـزمكم أن يتعلـق الرش

، أو إإىل اسـتحقاقه التَّ  اً سواء تقـدم لفظـه، أو تـأخر نظـر اً فقط؛ إما مطلق ً ذا تقـدم قـديم حكـام

ً ت زيـدإن كلمـ: لفظـه، نحـو ٌ ا ٌ ؛ فنسـائي طوالــق ؛ فيعتـق عبيـده يف احلــال،  ، وعبيـدي أحـرار

ً توقف طالق نسائه عىل تكليمه زيدوي ٌ ا َّ  ، لكـن ذلـك باطـل عـىل أن اسـتحقاق  باتفـاق؛ فـدل

 َّ ـال تأثري له يف الفرق  ط للتقديم حكامً الرش َّ سـتثناء يف واإل، ط املـذكور، وحينئـذ يسـتوي الرش

 . )٣( )) وهو املطلوب، ذكورة قبلهام قهام بجميع اجلمل املتعلّ 

 

                                                   
، رشح الكوكب املنـري  ٢٦٥، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٣٨٢/  ٢، اإلحكام لآلمدي  ٦٣/  ٣املحصول للرازي  _ )١(

 . ٣٤٣/  ٣البن النجار 

 . ٦١٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، ٣٥/ ٢أصول الرسخيس : صول انظر ، وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علامء األ ٦١٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٣(

، رشح الكوكب املنري البن  ٢٦٢٤/  ٥، التحبري للمرداوي  ٣٣٨/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ١٠٨/  ١الفروق للقرايف 

ــار  ــدكتور عبــداللطيف  ٢٩٨/  ٣النج ــول الفقــه لل ــد ، الفــروق يف أص ــة املنظــوم عنــد  ٥٩٤/  ٢احلم ، الفــروق يف دالل

 . ٣٧٠األصوليني للباحثة أمل بنت عبداهللا القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٤ 

 

 املبحث الثالث 

  الفروق يف املطلق واملقيد واملجمل واملبني واملنطوق واملفهوم

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل ستة مطالب 

 .املطلق واملقيد  الفرق بني: املطلب األول 

 .املجمل واإلمجال  الفرق بني: املطلب الثاين 

 .املجمل واملشرتك  الفرق بني: املطلب الثالث 

 .اإليامء واإلشارة  الفرق بني: املطلب الرابع 

 .مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة  الفرق بني: املطلب اخلامس 

 .الفرق بني داللة اللفظ والداللة باللفظ : املطلب السادس 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٥ 

 

 املطلب األول 

 املطلق واملقيد الفرق بني

 

ــء : يف اللغــة املطلـق  َّ ُ اليش ْلقــت ـه ، اســم املفعـول مــن أط ُ ق ِ طل ُ ً ، ومعنــاه ، أ ْالقــا َّ : إط ــىل َ ُخ ، امل

ـوك ، تقـول  ُ ك ْ ــا : واملف ِ اهل َ ق ِ َ النَّاقـة مـن ع لــق ْ ه ، وأط َ ْ ُ أرس كـت َ َك يتـه ، وف َّ ل َ َ إذا خ ُ األســري ْلقـت أط

 ِ جيل ْ ال من التَّح َ ٌ إذا خ ْلق ط ُ ٌ م َرس ت ، وف َ َلق  . )١(فط

ٍ  ((: صطالح واملطلق يف اال ً غري معني ، باعتبار حقيقة ٍ  ما تناول واحدا  . )٢( ))جلنسه  شاملة

 

ـ: املقيد يف اللغة و ّ ُ اسم املفعول من قي ـ دت َّ ُ ، ء اليش ـأ ِّ ْ ، ه دُ قي ً ، يقـال تق ـ: ييـدا َّ َّ قي ابـة إذا دت الد

ِ ربطتها ومنعتها ، و ْ امل ـق ْ ِ يد موضع القي ـد مـن ر َ ِ ، رس جـل الف ـواخل َ ، قيدتـه و  ، ال مـن املـرأةلخ

ويزيــل ، ومنــه تقييــد األلفــاظ بــام يمنــع االخــتالط ، جعلــت القيــد يف رجلــه  إذا تقييــداً 

 .)٣(االلتباس

ّد يف االصطالح  ً  (( :واملقي ٍ عىل حقيقة جنسه ، ما تناول معينا ً بزائد  . )٤( ))أو موصوفا

 

                                                   
، املصباح املنـري )ط ل ق ( مادة  ٢٤٧/  ١٠، لسان العرب البن منظور )ط ل ق ( مادة  ٢١٢خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ط ل ق ( مادة  ٣٠٦للفيومي 

، روضـة النـاظر  ٤٧احلـدود للبـاجي : ، وانظر تعريفات املطلـق عنـد األصـوليني يف  ٣٦٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، ٢/٢٨٦، كشف األرسار للبخاري  ٢٦٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٥/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٧٦٣/  ٢البن قدامة 

 . ١/٢٦٤بنود للشنقيطي ، نرش ال ٣٦٠/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٣٩٢/  ٣رشح الكوكب املنري البن النجار 

، املصـباح املنـري )ق ي د ( مادة  ٣٧٤/  ٣، لسان العرب البن منظور )ق ي د ( مادة  ٥٢٩/  ٢الصحاح للجوهري  _ )٣(

 .)ق ي د ( مادة  ٤٢٥للفيومي 

اظر ، روضـة النـ ٤٨احلـدود للبـاجي : ، وانظـر تعريفـات املقيـد عنـد األصـوليني يف  ٦٣٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

، ٢/٢٨٦بخاري ، كشف األرسار لل ٢٦٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٦/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٧٦٣/  ٢البن قدامة 

 .  ٣٩٣/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٦٠/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ١٥٥/  ٢العضد 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٦ 

 
ّد من الفروق األصولية امل وقـد  ، )١(لـدالالت بمباحـث ا ةتعلقـيعترب الفرق بني املطلق واملقي

َّ طْ هذا موضع الكالم يف املُ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان هذا الفرق بقوله اعتنى اإل ؛  دلق واملقي

ٍ  اً ما تناول واحد:  فاملطلق ٍ  غري معـني، باعتبـار حقيقـة        : جلنسـه، نحـو قولـه عـز وجـل شـاملة

﴿      Y  X﴾ )ال نك [: صالة والسالم، وقوله عليه ال )٢ َ ٍّ  اح ُّ . )٣( ] إال بويل ٍ  فكل مـن  واحد

 َّ ِّ ، قبة لفظ الر ِّ  غري ، قد تناول واحداً والويل  .  واألولياء، قاب معني، من جنس الر

 َّ ً د ما تناول معينواملقي ٍ  اً مـن العبيـد؛ أو موصـوف اً أعتق زيـد: ، نحوا ٍ  بوصـف عـىل حقيقـة  زائـد

 )٥( ﴾ Y  X  W       ﴿، و  )٤( ﴾C  B  A     ﴿: جنســــــه، نحــــــو

ٌ وصف الرقبة باإليامن، والشـهرين بالتَّ  َّ  تـابع، وذلـك وصـف قبـة زائـد عـىل حقيقـة جـنس الر

 َ ً  والشهرين؛ ألن الرقبة وغـري ، ، والشـهرين قـد يكونـان متتـابعني وكـافرةً ،  قـد تكـون مؤمنـة

 . متتابعني

ِّ  وقد سبق: قوله ِّ  ، يعني يف تعريف حد َّ  العام َّ أن الل مـن حيـث هـي هـي ال عىل املاهية، فظ الد

ُّ : فقط، أي ِّ بالنظر إىل جتر ٍ  دها عن كل ٍ  عارض ٍ ،  يلحقها، من وحـدة ٍ وتعـدد ـ،  ، وطـول ٍ ، وقرص

 ٍ ِ ،  وصغر ٍ وك َ َّ  ؛ رب ُ هو املطلق، فاملقي يقابل املطلق هبـذا التفسـري؛ ألهنـام يف األصـل : قابله، أيد ي

َّ : متقابالن، فإذا ظهر أن املطلق ّ ال عىل املاهية املُ هو اللفظ الد دة عن العـوارض، التـي مـن جر

 َّ َّ :  دشأهنا أن يلحقها، أو بعضها؛ فاملقي َّ هو الل ال عـىل املاهيـة، مـع تلـك العـوارض، أو فظ الد

 . بعضها

                                                   
، أصول ابـن  ٢٨٦/  ٢، كشف األرسار للبخاري  ٢٦٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٨٥/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

،  ٢٧١١/  ٦، التحبري للمـرداوي  ٤١٥/  ٣، البحر املحيط للزركيش  ٣٦٦/  ٣، رفع احلاجب للسبكي  ٩٨٥/  ٣مفلح 

 .  ٣٢٨/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٣٩٤/  ٣رشح الكوكب املنري البن النجار 

 . ٣سورة املجادلة آية  _ )٢(

بـاب  يف كتاب النكـاح  الرتمذي ورواه،  ٢٠٨٧حديث رقم  ، ١٩١/  ٢ باب يف الويل يف كتاب النكاح داود رواه أبو _ )٣(

 .حديث حسن : وقال  ١١٠١حديث رقم  ، ٤٠٧/  ٣ ما جاء ال نكاح إال بويل

 . ٩٢سورة النساء آية  _ )٤(

 . ٩٢سورة النساء آية  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٧ 

 
ُ املُ ( : وقال اآلمدي ٌ : كرة يف سياق اإلثبات، كقولناهو النَّ:  طلق ـ ،رجـل َّ مـا كـان مـن : دُ واملقي

 ٍ ً عىل وصف مدلوله املطلق، بصفة ٍ  األلفاظ داال ٌ رجل عَ : عليه، كقولنا زائدة   . )١()  امل

 َّ  . دوهذا معنى ما ذكرناه يف املقي

ّ واملُ ، طلق معاين ما ذكرناه يف املُ : واملعاين متقاربة، أي: قوله ٌ قي ، ال يكـاد يظهـر بينهـا د متقاربـة

 ٌ ٌ : ؛ ألن قولناتفاوت ا مـن جنسـه، غـري معـني  رقبة، هو لفظ ً ٌ ، تناول واحد َّ  وهـو لفـظ  عـىل دل

 َّ ٍ  عن العوارض، وهو نكرةٌ  جمردةً : قبة، من حيث هي هي، أيماهية الر  . يف سياق إثبات

ٌ : وقولنا ٌ  رقبة ٌ  مؤمنة ٍ  هو لفظ ا بأمر ً ٍ  ، تناول موصوف َّ  زائد ٌ عىل ماهي َّ  ته، وهو لفظ عىل املاهية،  دل

 ٌ َّ  مع بعض عوارضها، وهو لفظ ٍ  دل ٍ ه املطْ مدلولُ  عىل وصف ٍ  لق، بصفة بام ظهـر عليه، ور زائدة

 ٍ ــالتفـاوت بــني هــذه التعريفــات، عنــد تــدقيق النظــر، بصــورة نــادرة ّ ٍ ، أو خفي ، لكنــا مل نســرب ة

))ذلك
 . اهـ )٢(

ّ رمحه اهللا الفرق بينهام من جهـة كـون املطلـق لفظـ ِ  اً فبني ً عـىل املاه ـداال َّ ّ ي ٌ ة فهـو جمـر عـن كـل  د

 ٍ َّ  عارض ـأو بعضها ، ة التي من شأهنا أن تلحقه يلحق بتلك املاهي َّ ٌ ، وأما املقي ُّ  د فهـو لفـظ  يـدل

 َّ ٍ ، ة مع تلك العوارض عىل املاهي ً لواحـد غـري  أو بعضها ، وعىل هذا فإن املطلق يكون متنـاوال

 ُ ٍ م ً من الكتاب  عني ُّ ، باعتبار حقيقته التي تشمل جنسه ، وقد ذكر لذلك مثاال نة ، أما مـن والس

 ِّ فلفـظ الرقبـة  ﴾فتحريـر رقبـة  ﴿املجادلـة  هار يف سورةالكتاب فقوله تعاىل يف بيان كفارة الظ

 ِّ ً غري معني من جنس الرقاب فهو يصدق عىل أي ٍ  تناول واحدا ، وأما من السنة فقولـه  )٣( رقبة

َ [ ليه الصالة والسالم ع ٍّ  إال ال نكاح ً غـري معـني مـن جـنس ]  بويل فلفـظ الـويل تنـاول واحـدا

 ِّ  . ويل من أولياء املرأة األولياء فهو يصدق عىل أي

                                                   
 . ٥/  ٣ اإلحكام لآلمدي _ )١(

 . ٦٣٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، املبـدع البـن مفلـح  ١١٥/  ٢ ، املهـذب للشـريازي ١١٢٣/  ١٠، احلـاوي للـاموردي  ٢/  ٧ املبسـوط للرسخيسـ _ )٣(

٨/٤٧ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٨ 

 
 َّ ٍ وأما املقي ً لواحد ُ  د فإنه يكون متناوال ٍ م ٍ  عني ٍ  موصوف ٍ  بوصف عـىل حقيقـة جنسـه حيـث  زائـد

 ُّ َّ  يدل ً عىل املاهي ِ  ة مقرونة ِ  مع بعض كفـارة  لذلك املثال بقوله تعاىل يف بيان ضها ، وقد ذكرعوار

 ً ، وقولـه  )٢( ﴾C  B  A   ﴿يف سورة النسـاء بقولـه سـبحانه  )١( قتل املؤمن خطأ

ـ )٣( ﴾Y  X  W       ﴿انه سبح َّ ٍ فوصف الرقبة بـااليامن ، وقي مـن  دها بعـارض

 ً َ  عوارضها ألهنا قد تكون مؤمنة ٍ  ، وقد تكون غري َّ  مؤمنة تابع ألن صـيامها د الشهرين بالتَّ ، وقي

ٌّ  وبغري تتابعٍ ، تابع يمكن أن يكون بالتَّ  ّ  تابع قيدٌ والتَّ ، يامن من اإل فكل ِ ملاهي ِ  ة ِّ ،  العتق  .يام والص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، احلــاوي  ٤١٧/  ١٢، الــذخرية للقـرايف  ٢٩/  ٥االختيـار للموصـيل : انظـر كفـارة القتــل اخلطـأ يف املراجـع التاليــة  _ )١(

 . ٩٨/  ٤، الكايف البن قدامة  ١٣٤/  ١٣للاموردي 

 . ٩٢سورة النساء آية  _ )٢(

 . ٩٢سورة النساء آية  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٤٩٩ 

 

  ملطلب الثاينا

ُ  الفرق بني ْ امل ْ ج  المل واإلمج

 

ْ يعترب الفرق بني املُ  ْ ، مل ج ّ واالمج ِّ ال من الفروق األصولي الت ، وقـد الة املتعلقة بمباحث الد

َّ :  جملفاملُ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله اعتنى اإل ِّ الل  .  دفظ املرتد

َّ  إرادةُ :  واإلمجال ٍ ق باللّ طم، أو النُّدد من املتكلّ الرت َّ  فظ عىل وجه ُّ يقع فيه الرت  . اهـ )١( )) دد

 

 َّ ّ رمحه اهللا الفرق بيـنهام مـن جهـة كـون االمجـال إرادة الـرت ُّ فبني عـىل الوجـه  لفظ بـهالـتَّ  وأد ، د

د ّ ُّ  املوجب للرتد ِ ، وأما املجمل فهو نفس الرتد َّ  د ٌ ليل ، واالواقع يف لفظ الد  لفرق بينهام واضـح

 َّ  . )٢(ء نفسه من هذا الوجه ألن إرادة اليشء مع النطق به خمالفة لداللة اليش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٦٧٢/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٢٦٣املدخل البن بدران  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٠ 

 

  املطلب الثالث

 املجمل واملشرتك الفرق بني

 

ــ: املشــرتك يف اللغــة  ْ َ اســم املفعــول مــن اش َ ،  رتك ــي ْ ُ ش ــ،  رتك ْ ً ، واإلشــرتاك التســاوي ، اش رتاكا

قال تعاىل ، معه  أرشك باهللا إذا جعل له رشيكاً  :ئان فأكثر ، يقال ما تساوى فيه شي: واملشرتك 

﴿  ?  >  =  <﴾ )١(  َّ ً  كت فالناً ، ورش كا ْ ْ ، يف األمر رش َ ً ورش ْ ،  كة ِ ً ورش ٍّ  كة مـنهام  كان لكـل

 ٌ ٌ  نصيب ٌ  منه فهو رشيك ِ ، لك  ، وأمر مشرتك َّ ولغريك فيه ح ٌ ص ٌ ،  ة يسـتوي فيـه  وطريـق مشـرتك

 . )٢( الناس

 . )٣( )) فأكثر ملعنيني املحتمل اللفظ (( :ك يف االصطالح واملشرت

 ِّ ،  )٤(الالت يعترب الفرق بني املجمل واملشرتك من الفروق األصولية التي تتعلق بمباحث الـد

ْ  مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهاموقد اعتنى اإل ِ يف مع تعريف املجمل يف  عىلض كالمه ر

فهـم منـه عنـد اإلطـالق معنـى  ((:  رمحه اهللا يقول اصطالح األصوليني حيث ُ ُ  ))مـا ال ي يبطـل

: أللفاظ املفردة بأنواعها الثالثةن املشرتك كذلك ، ثم ذكر وقوع اإلمجال يف اإباملشرتك حيث 

أما يف األسـامء؛ فكاأللفـاظ املشـرتكة؛ فإهنـا  ((: واحلروف فقال رمحه اهللا، واألفعال ، األسامء 

                                                   
 . ١٣سورة لقامن آية  _ )١(

، املصباح املنري )ش ر ك ( مادة  ٤٤٨/  ١٠، لسان العرب البن منظور )ش ر ك ( مادة  ١٨١خمتار الصحاح للرازي  _ )٢(

 .)ش ر ك ( مادة  ٩٤٤، القاموس املحيط للفريوزابادي )ش ر ك ( مادة  ٢٥٥للفيومي 

، رشح  ٢٦١/  ١املحصـول للـرازي : ، وانظر تعريفات املشرتك عند األصـوليني يف  ٥١٧/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٣(

ــرايف  ــول للق ــا ٢٩تنقــيح الفص ــف األرسار للبخ ــنوي  ٣٧/  ١ري، كش ــول لإلس ــة الس ــع رشح  ٥٩/  ٢، هناي ــاج م ، املنه

 . ١٧١/  ١، املزهر للسيوطي  ٢٠٨/  ١األصفهاين 

، كشـف األرسار  ٣٥٥، ميـزان األصـول للسـمرقندي  ١٢٦/  ١، أصـول الرسخيسـ  ٦٣/  ١الفصول للجصاص  _ )٤(

رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار ،  ١٠٤٢/  ٢، اإلهباج للسبكي  ٢٠١/  ١، كشف األرسار للنسفي  ٥٤/  ١للبخاري 

،  ٥٠٩/  ٢، الفــروق يف أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف احلمــد  ١٦٢/  ١، تيســري التحريــر ألمــري بادشــاه  ٤١٥/ ٣

 .  ١٢٨الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠١ 

 
ّ  جمل، وهيمن قبيل املُ  ُّ  أخص ٍ  منه، إذ كل ٌ  مشرتك ُّ جممل ٍ  ، وليس كـل ، وذلـك  اً مشـرتك جممـل

 َ ِ كالع ْ ِّ  ني ُ املرتد ِ د بني حمتمالته وهي كثرية ، والق ِّ  رء َ املرتد ْ د بني احل ِ ي ُّ ،  ض ِ والط  . )١( )) ... هر

ّ اإل صـوص ، فجعـل املشـرتك واخلُ ، جهـة العمـوم مام الطويف رمحه اهللا الفرق بينهام مـن فبني

 َّ ٍ ن املجمل م أخص ٌ  ، فكـل مشـرتك ُّ  جممـل ٍ  ، ولـيس كـل ً ، و جممـل  يف ذلـك وافـققـد مشـرتكا

َّ  ((:مام القرايف حيث يقول اإل ً إمـا بسـبب الوضـع ، واملجمل هو الد ائر بني احتاملني فصـاعدا

ُ تواطئ بالنِّوهو املشرتك ، أو من جهة العقل كـاملُ  ُّ  )٢( زئياتـهسـبة إىل ج ٍ  ، فكـل ٌ  مشـرتك ،  جممـل

 ُّ ٍ  وليس كل ً  جممل  . اهـ )٣( ))مشرتكا

 ّ ّ  املجمل أن:  وحاصله ((:مام املرداوي رمحه اهللا ذلك بقوله ح اإلوقد وض  ؛ شـرتكاملُ  مـن أعم

ً  معنيـني  احتمـل ما يشمل جملاملُ  ألن ٌ  فـيهام واللفـظ،  سـواء  أحـدمها أو ، جمـازاً  أو،  حقيقـة

ٍ  جمازٌ  واآلخر،  حقيقة ٍ  ملتامثلـني صـاحلاً  كـان امـ فيـه يدخل فلذلك ، للحقيقة مساو  مـن بوجـه

ـــالنُّ الوجـــوه ـــل:  ورك ـــمس للعق ـــم،  وللش ـــامء:  واجلس َّ  ، واألرض للس ـــلوالر ٍ :  ج ـــد  لزي

))وعمرو
 . اهـ)٤(

 

 

 

 

                                                   
 . ٦٥٠/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

: ، ويف االصـطالح  )و ط أ ( مـادة  ٤٩٥/  ١تاج العروس للزبيـدي ( مشتق من التواطؤ وهو التوافق : املتواطئ لغة  _ )٢(

ـه  ِّ ٍ يف حمال ٍ مسـتو ً كــيل ،  ١٠٣، تقريـب الوصـول البـن جــزي  ٣٠رشح تنقـيح الفصـول للقــرايف . هـو اللفـظ املوضـوع ملعنـى

 . ٢٨٠التعريفات للجرجاين 

 . ٢٧٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٣(

: ، وهناك فـروق أخـرى ذكرهـا علـامء األصـول انظـر  ٢٧٥٤/  ٦، التحبري للمرداوي  ٣٦٠/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(

، البحــر املحــيط  ٤٢/  ١، كشــف األرسار للبخــاري  ٢٧٥، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ١٢٦/  ١أصــول الرسخيســ 

 .  ٤٦٠/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٤٥٧/  ٣للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٢ 

 

  املطلب الرابع

 واإلشارة اإليامء الفرق بني

 

َ مــأخوذ مـن : اإليـامء لغـة  ــأ َ لــيه وم ِ ُ ،  إ مــأ َ ً ،  ي ـأ ْ م َ َ  إذا : و َشــار ثـل أ ِ َ  م مــأ ْ و َ ِ ، و أ ُ اإل ن يـامء َ َ  أ ــومىء  تُ

 َ ك ِ ك أو، برأس ِ ُ  كام بـيد ىء ِ وم ُ ُ  ي ِ  الـمريض كوعِ  هبرأس ُّ ،،  للر ِ جود ُّ َ : العـرب تقـول وقد والس َومـأ  أ

ه ِ َي برأس  . )١( ال:  قال:  أ

 ً ُ : واإليامء اصطالحا ِ  داللة ً  اللفظ ُ  عىل معنى ٍ م ٍ  سـتفاد ـال و، للمـتكلم  مقصـود َّ ُ يتوق  ف صـدق

 ِّ  . )٢(م عليه املتكل

ٌ : ة يف اللغة اإلشارو َ  مصدر َ : ، يقال  للفعل أشار ُ ،  أشار ُ ي ٍ ،  إشارةً ،  شري  :منها وتأيت عىل معان

ِ التَّ  ِ  لويح باليد ٍ  بغرض َ  إشارةً ، يشري ، أشار الرجل : ، يقال  اإلفهام دون نطق ، بيديـه  إذا أومـأ

ُ : ويقال  َّ ، إليه بيدي  شورت  . حت إليهوأرشت إليه أي لو

ْ : أشار بكذا أي : ال إبداء الرأي يق منهاو َّ ، ى رأيه دَ أب ّ  : قالنه ، ويوبي  . )٣( د املشورةفالن جي

ُ  :شــارة يف االصــطالح اإلو ــة َّ  دالل ِ الل ــظ ُ عــىل  ف ــى م ٍ معن ِ  ســتفاد ــن اللفــظ ْ  م َ  مل يكــن ــم ُ ً قص ودا

 ِّ  . )٤(مللمتكل

                                                   
 . )و م أ ( مادة  ٢٠١/  ١، لسان العرب البن منظور )و م أ ( مادة  ٣٧٦خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

، رشح  ٣٣٢٤/  ٧، التحبـري للمـرداوي  ٧٠٩/  ٢صغت التعريف من كالم اإلمام الطويف يف رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، رشح العضد  ٣٢٢/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٢٩٠/  ٢غزايل املستصفى لل: ، وانظر  ٣٧٦/  ٣الكوكب املنري البن النجار  

 . ٢٩٦/ ٢فواتح الرمحوت لألنصاري  وحاشيته للمطيعي ، ٢٠٣/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٢٣٤/  ٢عىل ابن احلاجب 

، تـاج العـروس )ش و ر ( مادة  ٤٣٧/  ٤، لسان العرب البن منظور )ش و ر ( مادة  ٣٧٢/  ١الصحاح للجوهري  _ )٣(

 . )ش و ر ( مادة  ٢٥٧/  ١٢للزبيدي 

الكوكـب املنـري البـن النجـار   ، ورشح ٧٠٩/  ٢صغت التعريف مـن كـالم اإلمـام الطـويف يف رشح خمترصـ الروضـة  _ )٤(

،  ١٧٢/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ٨١/  ٣اإلحكـام لآلمـدي : ، وانظـر تعريفـات داللـة االشـارة يف  ٣/٣٧٦

،  ١٤٦/  ١، التقريـر والتحبـري البـن أمـري حـاج  ٢٣٩/  ١، رشح املحيل عىل مجـع اجلوامـع  ٦/  ٤ البحر املحيط للزركيش

 . ٧٤، الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني للباحث حممد العريني  ٤٤/  ٢فتح الغفار البن نجيم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٣ 

 
َّ اإلو،  اإليامءيعترب الفرق بني  وقـد ،  )١(فـظ شارة من الفروق األصولية التي تتعلق بداللة الل

ً عىل ما ذكره اإل مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهاماعتنى اإل مام اآلمـدي رمحـه اهللا معتمدا

ُ : ؛ فقال يقتيض الفرق بني بعضها وذكر اآلمدي تقسيامً ((:  فقال املنظوم، وهـو  وأما داللة غري

 . ال ، أوللمتكلم اً مقصود ما داللته غري رصحية؛ فال خيلو؛ إما أن يكون مدلوله

ــاً فــإن كــان مقصــود َّ ُ ، فــإن توق ّ  ف صــدق ُ املــتكلم، أو صــح ــة  ة امللفــوظ ــه؛ فهــي دالل بــه علي

ِّ  اً ء، وإن مل يتوقف، فإن كان مفهوماالقتضا واإليـامء، وإال؛ ، نبيـه النطق فهي داللـة التَّ  يف حمل

 ُ  . املفهوم فداللة

 . للمتكلم؛ فهي داللة اإلشارة اً وإن مل يكن مدلوله مقصود

َّ : تقل املسـميات جيمعهـا مـا  ق بني اإليامء واإلشارة، واألمر قريـب؛ ألن غالـب هـذهفقد فر

 ّ ٌ  الً ذكرناه أو ِ من غري التَّ  ، من أهنا مفهومة  . اهـ )٢( )) زامرصيح؛ فهي من باب داللة االلت

ٌ  وأشار إىل هذا التقسيم  . )٣(من العلامء  مجع

ّ اجلام ٍّ وه، ع بينهام فنجد أن اإلمام الطويف رمحه اهللا بني واإلشـارة مـن ، من اإليـامء  و كون كل

  . )٤( داللة االلتزام

ّ الفرق بني الداللتني من وجهني ثم   :بني

ً للمتكلم : الوجه األول    .كون املدلول يف داللة اإليامء مقصودا
                                                   

، رشح العضد عىل ابن  ٦٨/  ١خاري ، كشف األرسار للب ٨١/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ١٨٨/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

،  ٦/  ٤، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٨٦/  ١، التلـويح للتفتـازاين  ٤٨٥/  ٣، رفع احلاجب للسـبكي  ١٧١/  ٢احلاجب 

، رشح الكوكـب املنـري  ١٤٦/  ١، التقرير والتحبـري البـن أمـري حـاج  ٣٦٧/  ٢،  ٢٣٥/  ١رشح املحيل عىل مجع اجلوامع 

 .  ٩١/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٤٧٣ / ٣البن النجار 

 . ٧٠٨/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

،  ٢٣٩/  ١، رشح املحيل عىل مجع اجلوامـع  ١٧٢/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ١٨٨/  ٢املستصفى للغزايل  _ )٣(

،  ٩٢/  ١ التحريـر ألمـري بادشـاه ، تيسـري ٤٧٤/  ٣، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٤٤/  ٢فتح الغفار البـن نجـيم 

 . ٣١٢/  ١، مناهج العقول  ٥٨٧، إرشاد الفحول للشوكاين  ٤١٣/  ١فواتح الرمحوت لألنصاري 

ضـع لـه : داللة االلتزام  _ )٤( ُ َّفـظ عـىل ذلـك املعنـى يف غـري مـا و َّ الل رشح : انظـر . أي لزوم املعنى عن اللفظ بمعنى أن يـدل

 .  ٤١٣/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٤٧٤/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٧١ / ٢العضد عىل ابن احلاجب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٤ 

 
َ  [:قوله صىل اهللا عليه وسلم : ومثاله  ْ م َ  ن َّ م َ ذَ  س َّ يتَ ه فلْ كر ِّ  فرتّـب الوضـوء )١( ]أ وض  عـىل مـس

ِ ،  )٢( الذكر ٌ لّ فظهر أن الوصف الوارد يف النص هو ع ُ  ة  . كمِ للح

: وهو كام قال ابن أمري احلاج،  ن املدلول غري مقصود للمتكلمإبخالف داللة اإلشارة حيث 

ُّ ما حيصل بالتَّ  (( َّ  بعية ملا يدل   . اهـ )٣( )) فظعليه الل

ٍ ولذلك فهذه الدال !   ﴿قولـه تعـاىل: ، ومثالـه  مـل يسـرياً ون التأوقد يكـ،  لة حتتاج إىل تأمل

ِ إفإنـه يلـزم منـه جـواز  )٤( ﴾   "  #  $  %  &    ' ـ صـباح َّ ،  )٥( جنبــاً  ائمالص

ً يف مجيع   غسـله اسـتأخر الليل آخر يف ذلك فعل من نفإجزاء الليل أألن اجلامع إذا كان مباحا

  . هارالنَّ إىل

 ً َ ، أو يكون التأمل دقيقا ـوإشارته خ َّ ً في ,  -  .   ﴿قولـه تعـاىل : ومثـال ذلـك ،  ة

َّ  )٧( ﴾P  O  N       ﴿مع قوله تعاىل  )٦( ﴾ / َّ  فيستفاد من ذلك أن أقل ُ ة احلمـل سـتّ مد  ة

                                                   
،  ٧١/  ١رواه أبو داود من حديث برسة بنت صفوان ريض اهللا عنها يف كتاب الطهارة باب الوضوء من مـس الـذكر  _ )١(

 ) . ١٢٦/  ١سنن الرتمذي ( وصححه الرتمذي  ١٨١حديث رقم 

، اإلحكام لآلمـدي  ١٩٥/  ٢املستصفى للغزايل : ، انظر أمثلة أخرى يف  ٤٧٩/  ٣املنري البن النجار رشح الكوكب  _ )٢(

، نرشـ البنـود للشــنقيطي  ٤١٣/  ١، فــواتح الرمحـوت لألنصـاري  ١٧٢/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ٣٢٠/  ٣

١/٩٣ . 

 . ١٤٦/  ١التقرير والتحبري البن أمري حاج  _ )٣(

 . ١٨٧لبقرة آية سورة ا _ )٤(

ــن أمــري حــاج  _ )٥( ، احلــاوي للــاموردي  ٤٧٦/  ٣ر ، رشح الكوكــب املنــري البــن النجــا ١٤٦/  ١التقريــر والتحبــري الب

 .  ٦٠١/  ٢، رشح الزركيش عىل اخلرقي  ٣/٨٩٢

 . ١٥سورة األحقاف آية  _ )٦(

 . ١٤سورة لقامن آية  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٥ 

 
ُ ستّ  ٍ  ة ثر هذا االستنباط عن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه  أشهر ُ وخفـي عـىل بعـض ، كام أ

 . )١(الصحابة ريض اهللا عنهم 

ُ  ((: واخلصـوص وذلـك بقولـه رمحـه اهللا ، م من حيـث العمـو: الوجه الثاين  ُّ  اإليـامء  مـن أعـم

ً  اإلشارة تكون بأن ، اإلشارة ُّ  ؛ وغريها،  باليد إشارةً  واإليامء ، باليد خمتصة ٍ  فكل ٌ  إشارة  ، إيامء

ُّ  وليس ٍ  كل  . )٢( )) إشارةً  إيامء

: نى اإليـامء فقـال واستشهد رمحه اهللا بكالم اإلمام اجلوهري من أن اإلشارة يف اللغة تأيت بمع

ٌ :  واإلشارة ((  أومـأ:  آخـر موضـع يف وقال.  إليه أومأ:  باليد إليه أشار:  اجلوهري قال ، إيامء

 . )٤( )) )٣( أشار:  إليه

َّ ويمكــن كــذلك التَّ  ــنهام مــن حيــث الرت كاإلمــام  ن بعــض األصــولينيإتيــب ، حيــث فريــق بي

ً داللة اإليامء م جعل )٦(وابن احلاجب  )٥(اآلمدي  عىل داللة اإلشارة ، وتظهر فائدة هذا  قدمة

 َّ ُ تيب عند التَّ هذا الرت ُ عارض ، فرت ح داللة ّ ِ  ج مـن  شـارة لكوهنـا مقصـودةً اإليامء عـىل داللـة اإل

 َ ْ س  .بخالف داللة اإلشارة؛ ق الكالم و

  ُّ ح به اإلمام الط ّ فهـم مـن كالمـه وذكـره هلـذا  رمحه اهللا ويفوإن كان هذا الفرق مل يرص ُ ولكن ي

ً لتيب الرت وذكـر اآلمـدي أقسـام داللـة : قلـت  ((: إلمام اآلمدي رمحه اهللا فقال رمحـه اهللا تبعا

                                                   
، رشح العضد عىل ابن  ٧٢/  ١، كشف األرسار للبخاري  ٨٣/  ٣لآلمدي ، اإلحكام  ١٨٩/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

، احلـاوي  ٤٧٦/  ٣، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٤٦/  ١، التقرير والتحبري البن أمري حـاج  ١٧٢/  ٢احلاجب 

 . ٣٣٦/  ٦بن كثري ، تفسري ا ١٩٣/  ١٦تفسري القرطبي : ، وانظر  ٢٨٥/  ١٠، املغني البن قدامة  ٦٦٧/  ٨للاموردي 

 . ٧٠٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

 . )ش و ر ( مادة  ٣٧٢/  ١الصحاح للجوهري  _ )٣(

 . ٧٠٧/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٦٥/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٥(

 . ١٧١/  ٢رشح العضد عىل ابن احلاجب  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٦ 

 
 ....داللـة التنبيـه واإليـامء : وثانيهـا  ...أوهلـا داللـة االقتضـاء : غري املنظوم أربعة كـام سـبق 

 .  )١( ))... داللة اإلشارة : وثالثها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
كشــف األرسار للبخــاري : انظــر  علــامء األصــول، وهنــاك فــروق أخــرى ذكرهــا  ٧١١/  ٢رشح خمترصــ الروضــة  _ )١(

، الفـروق يف داللـة غـري  ٤٣٨/  ١، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ١٧١/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجـب ١/٦٨

 . ٧٤املنظوم عند األصوليني للباحث حممد العريني 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٧ 

 

  ملطلب اخلامسا

 املخالفةمفهوم املوافقة و مفهوم الفرق بني

 

ـاسـم مفعـول مـن فَ : املفهوم لغة  ِ َ ه ـ م َّ َ اليش ـ،  ء ُ ـفَ ، ه يفهم ْ ً ه َ ـفَ : ، يقـال  ام ِ َ ه َ األمـر إذا عَ  م ـق َ ، ه ل

ِ وعَ  َ ل  .)١(هم

 ً َّ  (( :واملفهوم اصطالحا َّ  ما دل ُ عليه الل ِّ  ال فظ ِ طْ النُّ يف حمل  .  )٢( )) ق

ِ وفْ  من ةمأخوذ: املوافقة يف اللغة و َّ  ق ِ اليش َ  وهو،  ء َ ، مه ما الء ُ ، قه افَ وقد و ً م ِ ،  وافقة إذا  فاقاً وو

 . )٣( ق من املوافقة بني الشيئني كااللتحاموالوفْ ، والتظاهر ، تفاق اإل: وافق والتَّ ،  صادفه

ـ:  مأخوذة مـن قـوهلم: واملخالفة يف اللغة  َ َ خ ـ،  الف ُ ُ خي ِ ،  الف ً خ َ ، الفـا ُ ً وخم ، وهـي تعنـي  الفـة

 ّ َ ،  ةاملضاد َ وعدم الوفاق ، وخت ِ  الف ْ ،  األمران َ فقا ، تلفا إذا مل يتّ واخ َ وخت القـوم اختلفـوا إذا  الف

 ٍ ِ  ذهب كل واحد َ إىل خ ُّ إليه اآلخر  الف ما ذهب  . )٤( واختلف، ما مل يتساو فقد ختالف  ، وكل

ً ملنطوق يف احلكم (( :هو وأما مفهوم املوافقة ف  . )٥( )) أن يكون املسكوت موافقا

 . )٦(مفهوم موافقة مساوي ، ومفهوم موافقة أولوي : و قسامن وه

                                                   
، )ف هــ م ( مـادة  ١١٤٦ ط للفريوزابـادي، القـاموس املحـي)ف هــ م ( مادة  ٨٠٠معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )١(

 . )ف هـ م ( مادة  ٣٣/٢٢٤تاج العروس للزبيدي 

،  ٥/  ٤، البحــر املحـيط للزركيشــ  ٤٨٣/  ٣، رفـع احلاجــب للسـبكي  ١٧١/  ٢رشح العضـد عــىل ابـن احلاجــب  _ )٢(

 . ٢٨٧١/  ٦التحبري للمرداوي 

 . )و ف ق ( مادة  ٣٨٢/  ١٠ن العرب البن منظور ، لسا)و ف ق ( مادة  ٣٧٣خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

، املصـباح املنـري )خ ل ف ( مـادة  ٩٠/  ٩، لسان العـرب البـن منظـور )خ ل ف ( مادة  ١٠٦خمتار الصحاح للرازي  _ )٤(

 .)خ ل ف ( مادة  ٨٠٧، القاموس املحيط للفريوزابادي )خ ل ف ( مادة  ١٥٢للفيومي 

   ، الربهـان للجـويني ١٥٢/  ١العـدة أليب يعـىل : ، وانظر تعريفات مفهـوم املوافقـة يف ٢٨٧٦/  ٦التحبري للمرداوي  _ )٥(

،  ١٧٢/  ٢، رشح العضـد عـىل ابـن احلاجـب  ٥٤، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٨٤/  ٣، اإلحكام لآلمـدي  ٢٩٨/  ١

 . ٤٨١/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٩٤/  ١تيسري التحرير ألمري بادشاه 

 . املراجع السابقة _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٨ 

 
ُ  (( :مفهوم املخالفة و ْ  داللة َ ٍ  صيصخت ُ  يشء ُّ  كمٍ بح ّ  يهفْ نَ  عىل يدل  . )١( )) اهدَ عَ  عام

بداللـة ومفهوم املخالفة من الفروق األصـولية التـي تتعلـق ، يعترب الفرق بني مفهوم املوافقة 

الرضـب الثالـث  (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بيـنهام بقولـه وقد اعتنى اإل،  )٢(املفهوم 

ِّ  فهـم: من فحوى اخلطـاب طـق بطريـق األوىل، وهـو مفهـوم املوافقـة، النُّ احلكـم يف غـري حمـل

 َّ ِ ب من حتـريم التَّـكفهم حتريم الرض ِ أف ،  )٣( ﴾z   y  x  w  }  |  ﴿: بقولـه تعـاىل يف

 ُ ــ فـإن منطــوق هـذا حتــريم والفحــوى حتــريم ، نبيـه نتهـار، ومفهومــه بطريــق التَّ واإل،  أفيفالتَّ

 َّ ِ يالمـات الزائـدة عـىل التَّـب، وغريه من اإلالرض ـواإل،  أفيف ُ ّ نتهـار بطريـق أوىل، وس ي هـذا م

أكيـد، بخـالف مفهــوم مفهـوم املوافقـة؛ ألنـه يوافـق املنطــوق يف احلكـم، وإن زاد عليـه يف التَّ 

َّ  املخالفة؛ فإنه خيالف حكم املنطـوق وفـة مـن قولـه عليـه الصـالة كـاة يف املعلُ كفهـم عـدم الز

ِ  :[والسالم َّ نَالغَ  يف سائمة  . )٤(]  كاةم الز

؛ )٥(﴾t  s     r     q  p  o  n  m  l   ﴿: ومن أمثلة مفهوم املوافقة قولـه تعـاىل

t﴾)٥( ّ ــد ــه لل ــه؛ فتأديت ــوم من ــو مفه ــق أوىل، وه z   y  x  w  v  u       ﴿،  ينار بطري

 . فهم منه عدم تأديته للقنطار بطريق أوىل، ي)٦(﴾}  |

                                                   
، املستصفى للغـزايل  ١٥٤/  ٣العدة أليب يعىل : ، وانظر تعريفات مفهوم املخالفة يف  ٧٢٣/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٩٨/  ١، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٥٣، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ١٩١/  ٢

ــان للجــويني  _ )٢( ــيح الفصــول للقــرايف  ٨٤/  ٣ي ، اإلحكــام لآلمــد ٢٩٨/  ١الربه ، البحــر املحــيط  ٥٣، رشح تنق

، الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني للباحث حممـد  ٤٨١/ ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٥/  ٤للزركيش 

 . ٢٠٣العريني 

 . ٢٣سورة االرساء آية  _ )٣(

ولفـظ احلـديث عنـد أيب ، ألنس يف الصـدقة  الصديق  كتاب أيب بكرمل أجده هبذا اللفظ ، وجاءت لفظة سائمة الغنم يف _ )٤(

ِ [ : أيب داود  ىف َ ِ  و ة َ م ِ ائ َ نَمِ  س َ غ ْ ا ال َ ذ ِ ْ  إ انَت َ َ  ك ني ِ ع َ ب ْ ر َ ا أ َ يه ِ ف َ اةٌ  ف َ َ  ش ىل ِ َ  إ ين ِ ْ رش ِ ٍ  ع َة ائ ِ م َ  ٦/  ٢ باب يف زكـاة السـائمة كتاب الزكاة  ،] ...  و

 . ١٥٦٩حديث رقم  ،

 . ٧٥سورة آل عمران آية  _ )٥(

 . ٧٥سورة آل عمران آية  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٠٩ 

 

، يفهـم منـه بطريـق أوىل  )١( ﴾Z  Y  X  W  ]   \  ﴿: وكذا قوله عز وجل

 . أنه يرى مثقال اجلبل من اخلري

ِّ :  ومما يقرب من ذلك َ  قاعدة نفي األعـم ِّ ، وإثبـات األ ِّ ؛ فمتـى ورد النَّخـص ، فـي عـىل األعـم

 َ ِّ  اقتىضـ نفــي ّ بطريــق أوىل، وإ األخــص ّ ن ورد اإلثبــات عــىل األخــص  ، اقتىضــ إثبــات األعــم

 . )٢( )) ونفي الالزم ، بطريق أوىل، وهو من باب إثبات امللزوم

ً عىل فهم احلكـم يف غـري حمـل  ّ رمحه اهللا الفرق بينهام من جهة كون مفهوم املوافقة مبنيا فقد بني

ّل له بفهم حتريم الرضب من حتريم التأالنّ x  w       ﴿فيف بقولـه تعـاىل طق بطريق األوىل ، ومث

  |  {  z   y﴾  ّل له بقوله عليه ، وأما مفهوم املخالفة فإنه خيالف حكم املنطوق ، ومث

َّ بمفهومـه عـىل أن الزكـاة ال جتـب يف ] يف سائمة الغنم الزكـاة [ الصالة والسالم  ، حيـث دل

 . )٣( املعلوفة

 ّ ّ أنه يستل وما ذكره رمحه اهللا من قاعدة نفي األعم نفـي : بطريـق األوىل مثالـه  زم نفي األخـص

احليوان فإنه يستلزم نفي االنسان بطريق األوىل ، ألن االنسان حيـوان ، وال تقترصـ احليوانيـة 

 مجيع نفي املشرتك نفي من يلزم أنه فاعلم ((: مام القرايف إىل هذا بقوله ، وقد أشار اإل )٤( عليه

َّ  مـن احليـوان مطلق انتفى إذا فإنه أفراده مجيع ُ  انتفـى فقـد ارالـد َّ  مـن أفـراده مجيـع  وإذا،  ارالـد

َّ  من اإلنسان مطلق انتفى ٌ  وال،  زيدٌ  فيها يكون أن استحال ارالد ٌ  وال،  عمرو  اإلنسـان من فرد

ِّ  نفي من يلزم:  املعقول أرباب قول معنى وهو،  َ  األعم ِّ  نفي  . اهـ )٥( )) األخص

                                                   
 . ٧سورة الزلزلة آية  _ )١(

 . ٢٥٠/  ١التقرير والتحبري البن أمري حاج : ، وانظر  ٧١٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، التحبـري  ٢٥١/  ١، رشح املحيل عىل مجـع اجلوامـع  ٢٧٢، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٨٤/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

 . ٥٠٠/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٩٠٥/  ٦للمرداوي 

 . ٤١٩، إرشاد الفحول للشوكاين  ٢٠٩/  ٣رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٤(

،  ٨٤/  ٣اإلحكـام لآلمـدي :  ، وهناك فروق أخرى ذكرهـا بعـض علـامء األصـول انظـر  ١٥٢/  ١الفروق للقرايف  _ )٥(

، الفـروق يف  ١٠١/  ١، تيسـري التحريـر ألمـري بادشـاه  ١٦/  ٤حر املحيط للزركيشـ ، الب ٥٣رشح تنقيح الفصول للقرايف 

 . ٢١١داللة غري املنظوم عند األصوليني للباحث حممد العريني 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٠ 

 

 املطلب السادس 

 داللة باللفظ الفرق بني داللة اللفظ وال

 

 َّ ِّ ، فظ يعترب الفرق بني داللة الل َّ والد فظ من الفروق األصـولية التـي تتعلـق بمباحـث اللة بالل

والتفرقة بني الداللـة  ((:، وهو من املباحث املهمة كام قال اإلمام القرايف رمحه اهللا  )١( األلفاظ

ُ ، باللفظ  ّ وداللة اللفظ من م ههنا الفرق بينهام من ثالثـة ت مباحث األلفاظ ، وقد ذكرت هام

 ً   . اهـ )٢( ))أوجه ، ويف رشح املحصول ذكرت مخسة عرش وجها

 الطريقـة فهـذه ((:بقولـه ى اإلمام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام قد اعتناألمهية ف هلذهو

 يناملتـأخر بعـض عنهـا سـها أو أمهلهـا وملـا.  األشياء بعض رسوم معرفة يف مفيدةٌ  رصيفيةالتَّ 

َّ  داللة بني الفرق يف وهم ِّ ،  فظالل َّ  اللةوالد  .  فظبالل

َّ  داللة أن:  بينهام والفرق ٌ  فظالل  إفادتـه أو ، بـه املـتكلم مـراد يفيـد حيث كونه وهي،  له صفة

َّ  نأ ومـن ، اللفـظ داللـة من عجبت:  يقول كأن ، املتكلم مراد  بـأن فرسـهتا فـإذا ، اللفـظ دل

َ  اللذين والفعل ُّ نْي  والداللـة ، الفاعليـة إسـناد اللفـظ إىل مسنداً  الفعل كان ، املصدر ليهامإ حل

ٌ  باللفظ ِّ  صفة ِّ  إفـادة وهي ، وفعله،  مللمتكل :  تقـول ألنـك ، منـه أراد مـا اللفـظ مـن ماملـتكل

َّ  أن ومن ، بلفظه فالن داللة من عجبت ٌ  دل ٍ  إىل ذلـك فيسـند ، كـذا عـىل بلفظـه فـالن ،  فـالن

َّ  إىل ال املتكلم وهو  . )٣( )) هذا فافهم ، فظالل

 

                                                   
، هنايـة السـول  ٣٥٥/  ١، اإلهبـاج للسـبكي  ٥٣٢/  ٢، نفـائس األصـول للقـرايف  ٢٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(

، التحبـري  ٣٦/  ٢، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٠٣/  ١النقاب عن تنقيح الشـهاب للشوشـاوي  ، رفع ٣٨/  ٢لإلسنوي 

 ١، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف احلمـد  ١٣٠/  ١، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٢٨/  ١للمرداوي 

 /٤٧٢  . 

 . ٥٣٢ / ٢، نفائس األصول للقرايف  ٢٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 . ٦٧٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١١ 

 
ق بينهام من وجهني  ّ  :فنجد أن اإلمام الطويف رمحه اهللا قد فر

ٌ : من جهة الوصف : الوجه األول  ّ عنـه بعضـهم ، للفظ نفسه  فداللة اللفظ صفة أو مـا عـرب

َّ  ابأهن َّ ، امع الذي يسمع هذا اللفظ صفة للس فة فظ فهي صـويفهم املراد منه ، وأما الداللة بالل

 .بلفظه ما يريد من كالمه  م يفيدُ للمتكلّ 

ُ : من جهة اإلسناد : الوجه الثاين  َّ  فداللة اللفـظ الفعـل ٌ إىل الل فـظ ، وأمـا الداللـة فيهـا مسـند

 ُ ِّ  فيها باللفظ فالفعل  .م مسند إىل املتكل

ّ لنا من بيان املصنف رمحه اهللا هلذا الفرق عنايته ببيان الفـر كاالت زيـل اإلشـت وق التـيويتبني

إنه حصل لإلمام  ((: ، ويؤكد هذا ما ذكره اإلمام القرايف رمحه اهللا حيث يقول يف فهم املسائل 

 ٌ ٌ  فخر الدين الرازي رمحه اهللا خلل ً بسبب عدم التَّ  كثري فريـق بـني داللـة يف نحو ثالثني موضعا

 . )١( ))... اللفظ ، والداللة باللفظ 

ً أخرىرمحه اهللا وهذان الفرقان ذكرمها اإلمام القرايف   . )٢( وزاد عليها فروقا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٥٣٢/  ٢نفائس األصول للقرايف  _ )١(

، اإلهبـاج للسـبكي  ٥٣٢/  ٢نفائس األصول للقرايف  :وانظر الفروق األخرى يف  ، ٢٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 .  ١٣٠/  ١كوكب املنري البن النجار ، رشح ال ٣٢٨/  ١، التحبري للمرداوي  ٣٨/  ٢، هناية السول لإلسنوي  ٢٩٧/  ١



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٢ 

 

 ً  الباب الرابع : خامسا

الفروق يف األدلة املختلف فيها والقياس واإلجتهاد والتقليد 

 والتعارض والرتجيح 

 

 :يشتمل هذا الباب عىل فصلني 

 

 .الفروق يف األدلة املختلف فيها والقياس : الفصل األول 

 .إلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح الفروق يف ا: الفصل الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٣ 

 

 الفصل األول 

 الفروق يف األدلة املختلف فيها والقياس 

 

 :يشتمل هذا الفصل عىل مبحثني 

 .الفروق يف األدلة املختلف فيها : املبحث األول 

 .الفروق يف القياس : املبحث الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٤ 

 

 املبحث األول 

 الفروق يف األدلة املختلف فيها 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني 

 .اإلستحسان والقياس  الفرق بني: املطلب األول 

 .املصلحة املرسلة والقياس  الفرق بني: املطلب الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٥ 

 

  طلب األولامل

 قياس اإلستحسان وال الفرق بني

 

ُ : اإلستحســان يف اللغــة  ــاســتفعال مــن احل ْ ــاه  ن ، وهــو ضــدّ س ــ: القــبح ، ومعن َ ُّ ع ــء  د ، اليش

 َ َّ واعتقاده ح ً ، وحس ُ سنا َّ  نت ّ  حتسيناً ، ء اليش  . )١( نتهإذا زي

ٍ  ((: صطالح ويف اإل ٍّ  العدول بحكم املسألة عن نظائرها لدليل ٍ  رشعي  . )٢( )) خاص

املتعلقــة باألدلــة املختلــف  األصــولية قيــاس مــن الفــروقيعتـرب الفــرق بــني االستحســان وال

يرجـع حاصـل األمـر  (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقولـه وقد اعتنى اإل ،)٣(فيها

ّ إىل أن اإل ٍ  ستحسان أخص ُّ من القياس من وجه ٍ  ، وأعم  .  منه من وجه

 ُّ ُ  أما أنه أخص َّ منه فمن جهة ر ً م جحـان مصـلحته، وكوهنـا أشـد ظـر مـن مصـلحة يف النَّ ناسـبة

 .  القياس

 ّ ٌ  وأما أنه أعم ٌ ة عىل اخلصوص، واإلللعلّ  فمن جهة أن القياس تابع للدليل عـىل  ستحسان تابع

 :  العموم

 

                                                   
، القـاموس )ح س ن ( مـادة  ١١٤/  ١٣، لسـان العـرب البـن منظـور )ح س ن ( مـادة  ٨٢خمتار الصـحاح للـرازي  _ )١(

 .)ح س ن ( مادة  ١١٥٨املحيط للفريوزابادي 

، أصـول الرسخيسـ  ١٦٠٧/  ٥العدة أليب يعىل : ، وانظر تعريفات االستحسان يف  ١٩٧/  ٣رشح خمترص الروضة   _ )٢(

،  ٢٨٨/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٤٥١، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٢٧٤/  ١، املستصفى للغزايل  ٢٠٤/  ٢

 .  ٤٣١/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٧٨/  ٤، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٣٩٨/  ٤هناية السول لإلسنوي 

، ٣٠٢- ٢٩٠/  ٣بري البن أمري حاج ، التقرير والتح ٨٩/  ٦، البحر املحيط للزركيش  ١٨٣/  ٢ التلويح للتفتازاين _ )٣(

ــري للمــرداوي  ــر ألمــري بادشــاه  ٣٨٣١/  ٨التحب ــة الترشــيع ٧٨/  ٤، تيســري التحري ــة ، أدل ،  ١٦٠ املختلــف فيهــا للربيع

، الفـروق  ٤٢٦/  ٢ر عبـداللطيف احلمـد ، الفـروق يف أصـول الفقـه للـدكتو ٦٤االستحسان للـدكتور يعقـوب الباحسـني 

، الفـروق األصـولية يف األدلـة املختلـف فيهـا للباحثـة نـوف  ٣٤٧/  ٢األصولية يف اإلمجـاع والقيـاس للباحثـة نـوف الفـرم 

 . ٢٩٦/  ١العتيبي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٦ 

 
وعـدم  )٣( ، كبيع املعاطاة ، أو إمجاعاً  عند احلنفية )٢( ، ونبيذ التمر )١( كحديث القهقهة ، نصاً 

ِّ  تقدير أجرة احلامم إلطباق الناس القيـاس يف مـن : ، كقوهلم، واستدالالً  )٤( عرص عليه يف كل

ُ : قـال َّ  )٥( أن ال كفـارة.  كـذا، فأنـا هيـودي إن فعلـت ح لزومهـا لـه برضـب مـن ، لكـن يـرتج

 ِ ِ نْـاالستدالل، وهو أن وجـوب الكفـارة باحل ّ  ث ُ يف اليمـني إنـام كـان للتعـر رمـة، ض هبتـك احل

ِّ والتَّ  ُ ربؤ من الد   . اهـ )٦( )) جب به الكفارةذلك، فت من ين أعظم

ّ رمحه اهللا الفرق بينهام من وجهني   :فبني

ستحسان أخص من القياس مـن جهـة رجحـان مصـلحته وكوهنـا أشـد أن اإل: الوجه األول 

 .مناسبة يف النظر من مصلحة القياس 

ّ : وبيان ذلك  دون اجلـالء ، ة األثـر أن العـربة يف التقـديم بـني االستحسـان والقيـاس هـي قـو

 ُّ ِّ والظ   .ة هور يف العل

ق ّ ً للبزدوي اإلمام ومن هنا فر ُ ،  )٧( الطويف رمحه اهللا متابعا َ وغريه بينهام من جهة أن ما ضع  ف

 ُ َ ضع ُ  ف َّ أثره ي ـسم َ ً ، ومـا ق ِ ى قياسـا َ و ُ  ي َّ أثـره ي ً سـم ً فقـال رمحـه اهللا نـاقالً وموافقـا ى استحسـانا

 : وجهني وكل واحد من القياس واالستحسان عىل: قال ((    :للبزدوي 

                                                   
  . ٤٠٨سبق ذكره وخترجيه ص  _ )١(

، والرتمذي يف كتاب أبـواب الطهـارة  ٨٤حديث رقم ،  ٣٢/  ١رواه أبو داود يف كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ  _ )٢(

 عبـد عـن: ، ونص احلـديث  ٨٨، حديث رقم  ١٤٧/  ١عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب ما جاء يف الوضوء بالنبيذ 

 فتوضـأ قـال طهـور ومـاء طيبـة متـرة فقال نبيذ فقلت ؟ إدواتك يف ما سلم و عليه اهللا صىل النبي سألني:  قال مسعود بن اهللا

 ) . ٩/  ١ضعيف الرتمذي ( ، وضعفه األلباين منه

 هـذا خـذ:  البـائع يقـول أو،  يرضـيه مـا البـائع فيعطيه خبزا الدينار هبذا أعطني املشرتي يقول أن: صورة بيع املعاطاة  _ )٣(

 ) . ٧/ ٦قدامة  املغني البن. ( اشرتيت : بعت ، واملشرتي : املشرتي ، دون أن يقول البائع  فيأخذه بدينار الثوب

 .  ٣٢٥/  ١اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

 . ١٠/  ٢، القوانني الفقهية البن جزي  ٩٧٤/  ٢رشح اللمع للشريازي  _ )٥(

 . ٢٨٩،  ٢٠٢/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٦(

لقريبـة مـن هو اإلمام فخر اإلسالم أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسـني بـن عبـدالكريم البـزودي ، ولـد بقريـة بـزدوة ا _)٧(

كنـز الوصـول عـىل : نسف ، وسكن سمرقند وأخذ عن علامئها ، يعد من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم ، لـه مؤلفـات منهـا 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٧ 

 
ِ : ما ضعف أثره، والثاين : فأحد نوعي القياس  َّ ما ظهر فساده، واسترتت ص  . وأثره، ته ح

 ِ َ وأحد نوعي االستحسان ما قو  .ما ظهر أثره، وخفي فساده: ، والثاين وإن كان خفياً ، أثره  ي

َّ : قال ً وملا كانت العل َّ  ة عندنا علة َ بأثرها ال بظهورها؛ سم ُ ينا ما ض ُ ع ، ومـا قـوي ه قياف أثـر ً سـا

، وقــدمنا : ، أيأثـره استحسـاناً  ً ً مستحسـنا ً  عـىل األولقياسـا وإن كــان  الثـاين وإن كـان خفيـا

ّ ؛ جلياً  ُّ ، دون اجلالء ، ة األثر ألن العربة بقو  : ولذلك أمثلة ، هوروالظ

ٌ الدنيا ظاهرةٌ :  أحدها َّ ، ، لكن أثرها ، والعقبى باطنة ، وصـفو العـيش  واخللـود، وام وهو الـد

ُّ أ  . ذلك قوى من أثر الدنيا، وهو ضد

ُ الـنَّ:  الثـاين يف البـدن أظهـر يف القلـب، لكـن القلـب أقـوى أثـرا لـدوران صـالح اجلســد  فس

ُّ وعدماً  وفساده، وجوداً ، وفساده مع صالح القلب  َّ  ، كام ورد به النص ُ الص  . )١( حيح

م، وإدراكـه أوثـق، ألن البرص أظهر من العقل، لكن أثر العقل أقوى، ألن فائدته أع: الثالث

 .وقوع الغلط يف املحسوسات أكثر منه يف املعقوالت

 .فلذلك سقط القياس إذا عارضه االستحسان لقوة التأثري وعدم القياس يف التقدير

البهائم بجامع  ، كسؤر سباع )٣( سباع الطري نجس )٢( أن القياس يقتيض أن سؤر: مثال ذلك

ً بيـنهام بـأن سـباع البهـائم إنـام نجـس حتريم األكل فيهام، واالستحسان يق تيض أنه طاهر فرقـا

ولعاهبا، بخالف سـباع الطـري، فإهنـا ترشـب بمنقارهـا، وهـو ، سؤرها ملجاورته رطوبة فمها 

                                                                                                                                                  
. قريبـة مـن جرجـان ) كش ( هـ بـ  ٤٨٢معرفة األصول ، وغناء الفقهاء ، ورشح اجلامع الصغري والكبري وغريها ، تويف سنة 

، معجـم البلـدان ليــاقوت  ٣٧٢/  ٢، كشـف الظنـون حلـاجي خليفـة  ٥٩٤/  ٢ة للقـريش اجلـواهر املضـي: انظـر ترمجتـه يف 

٢/٥٤ . 

 صـلحت إذا مضـغة اجلسـد يف وإن أال:[ يشري إىل قوله عليه الصالة والسالم يف حديث النعامن بن بشري ريض اهللا عنه  _ )١(

 لدينـه اسـتربأ مـن فضـل بابري كتاب اإليامن رواه البخا]  القلب وهي أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا ، كله اجلسد صلح

 . ٤١٧٨، حديث رقم  ٥٠/  ٥ الشبهات وترك احلالل أخذ باب، ومسلم  ٥٢، حديث رقم  ٨/  ١

 ٣٣٩/  ٤، لسان العرب البـن منظـور )س أ ر ( مادة  ٥١٧القاموس املحيط للفريوزابادي ( البقية والفضلة : السؤر  _ )٢(

 .  )س أ ر ( مادة 

 . ١٤٦/  ١، الفواكه الدواين للنفراوي  ٢٩٤/  ١، بدائع الصنائع للكاساين  ٩٠/  ١املبسوط للرسخيس : ر ينظ_ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٨ 

 
؛ فعظم احلي أوىل ،عظم يابس طاهر خال عن جماورة نجس ً فهذا  ،وإذا كان عظم امليتة طاهرا

 . أثر قوي باطن، فسقط له حكم القياس الظاهر

وأما عكس ذلك، وهـو القيـاس الـذي اسـترتت صـحته، وعارضـه استحسـان اسـترت فسـاده 

، ألن : وهو قوهلم فيمن تال آية السجدة يف الصـالة ً ً مـن السـجود قياسـا جيـوز أن يركـع بـدال

ّ  )١( ﴾ º   ¹    «        ﴿:  ص ورد به يف قوله تعاىلالنَّ عىل قيام الركوع مقام السجود،  ، فدل

ُ  وال جيوز ذلك ، ألن الرشع أمرنا بالسجود، والركوع ً ه، فال يقوم مقامـه، كـام خالفُ  استحسانا

 ٌ ٌ  يف سجود الصالة، فهذا أثر ٌ  ظاهر ٌ  هلذا االستحسان، لكن القياس له أثر أقوى من ذلك  باطن

 . وأوىل

ُّ :  وتقريره ً أن الس واضـع عنـد ، وإنـام املقصـود منـه التَّ مقصـودةً  جود عنـد الـتالوة لـيس قربـة

ــالـتال َّ الة وسـجودها؛ فــإهنام عبادتــان وة، وذلــك حاصـل مــن الركــوع، بخـالف ركــوع الص

مقصودتان، فال يقوم أحدمها مقام اآلخر، فصـار األثـر اخلفـي مـع الفسـاد الظـاهر أوىل مـن 

 . اهـ )٢( )) األثر الظاهر مع الفساد اخلفي

ُ أا يظهر وهبذ ّ ن القياس منه جيل وخفي ، فاخلفي ي ً متييى استحسسم ً له عن القياس اجليلانا   .زا

َ  ((:رمحه اهللا )٣(التفتازاين اإلمام قال ٍ وكل قياس خ ٌ  في ُّ  فهو استحسـان ٍ  ، ولـيس كـل  استحسـان

 ِّ ً ، ألن االستحسان قد يطلق عىل غري القياس اخلفي ً خفيا ً  قياسا  .اهـ  )٤( ))أيضا

                                                   
 . ٢٤سورة ص آية  _ )١(

 . ٢٠١ – ٢٠٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

تكلم املحـدث هو االمام مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتـازاين الشـافعي ، امللقـب بسـعد الـدين ، األصـويل املفرسـ املـ _)٣(

التلـويح يف كشـف حقـائق التنقـيح ، : األديب ، ولد بتفتازان من بالد خراسان ، اخذ عن العضد اإلجيي ، له مؤلفـات منهـا 

: انظـر ترمجتـه يف . هــ  ٧٩١هتذيب املنطق ، رشح الرسالة الشمسية يف املنطق ، رشع عىل العقائد النسفية وغريها ، تويف سـنة 

، معجـم  ٣٥٠/  ٤، الدرر الكامنـة البـن حجـر  ٣١٩/  ٦، شذرات الذهب البن العامد  ٣٧٩/  ٢ر إنباء الغمر البن حج

 . ٢١٤/  ٢، الفتح املبني للمراغي  ٢٢٨/  ١٢املؤلفني لعمر كحالة 

 .  ١٨٣/  ٢التوضيح للمحبويب  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥١٩ 

 
ّ أن اإل :الوجه الثاين  َّ  ستحسان أعم ً للـد ً كـام ذكـر العمـوم ليل عـىل من جهة كونـه تابعـا نصـا

 َ ْ املصنف مثاله بحديث الق َ ه َ ق ِ ة ، ونَ ه ً كـام ذكـر املصـنف مثالـه التَّ  بيذ مر عند احلنفية ، أو إمجاعـا

ً كـام ، عاطاة كبيع املُ  وعدم تقدير أجرة احلامم إلطباق الناس عليه يف كـل عرصـ ، أو اسـتدالال

إن فعلـت كـذا : يف حـال قولـه  ترجيح وجوب الكفارة باحلنث يف اليمنيذكر مثاله يف مسألة 

 . )١( ، وأما القياس فهو تابع للعلة إذا وجدت فأنا هيودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، تيسري التحرير ألمري بادشـاه  ١٨٣/  ٢التوضيح للمحبويب : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علامء األصول انظر  _ )١(

، الفـروق األصـولية يف اإلمجـاع والقيـاس للباحثـة نـوف  ٢٨٠، أصول الفقه االسالمي للدكتور شـعبان اسـامعيل  ٧٨/  ٤

 . ٣١٣/  ١، الفروق األصولية يف األدلة املختلف فيها للباحثة نوف العتيبي  ٣٥٠/  ٢الفرم  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٠ 

 

  طلب الثاينامل

 املصلحة املرسلة والقياس الفرق بني

 

َح : املصلحة يف اللغة  ـل َ َح ، واحـدة املصـالح مـن ص ُح ، يصـل ـ، ويصـل َ ً ص ـ، الحا ُ ً ، وص لوحا

َّ وأصلح كذا إذا أحسنه ، وأصلح إ ّ ، الح وهو اخلري ذا أتى بالص  .فع والنّ، واب والص

 . )١( واملنفعة، ري هي اخلصلحة فامل

َّ  ((:الغزايل رمحه اهللا  اإلمام قال: ويف االصطالح  ع من اخللق وهـو املحافظة عىل مقصود الرش

 .اهـ  )٢( ))حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال : مخسة 

أرسلت الطـائر : وهو اإلطالق ، يقال ، مأخوذ من اإلرسال : للغة وأما املرسلة فمعناها يف ا

ُ ، ه من يدي إذا أطلقتُ  ٍ  إذا الكالم إرساالً  وأرسلت :  ، فأصـل اإلرسـال أطلقته مـن غـري تقييـد

 . )٣( التوجيه

 . )٤( )) ما مل يشهد الرشع باعتباره وال إلغائه (( :هي املصلحة املرسلة ف وأما

املتعلقـة باألدلـة املختلـف  األصـولية املصلحة املرسلة والقياس مـن الفـروق عترب الفرق بنيي

فهـذه املصـلحة  (( :مـام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه وقـد اعتنـى اإل،  )٥( فيها

 َّ ٌ الرض  ،  )٦( ورية قال مالك
                                                   

 .)ص ل ح ( مادة  ١٨٣/  ٢، تاج العروس للزبيدي  )ص ل ح ( مادة  ٥١٦/  ٢لسان العرب البن منظور  _ )١(

 . ٣٧، ضوابط املصلحة للدكتور البوطي  ٢٨٦/  ١املستصفى للغزايل  _ )٢(

 .)ر س ل ( مادة  ١٨٨، املصباح املنري للفيومي ) ر س ل ( مادة  ٢٨٣/  ١١لسان العرب البن منظور  _ )٣(

، أصــول الفقــه  ٧٦/  ٦، البحـر املحــيط للزركيشــ  ٧٢١/  ٢الربهــان للجــويني  ، ٢١١/  ٣رشح خمترصـ الروضــة  _ )٤(

 . ٣٤٢، ضوابط املصلحة للدكتور البوطي  ٣٧/  ٢وهبة الزحييل االسالمي للدكتور 

، الفــروق يف أصـــول الفقــه للـــدكتور  ٢٢٩، ضــوابط املصـــلحة للــدكتور البـــوطي  ٤٣٠/  ١املستصــفى للغـــزايل  _ )٥(

، الفـروق األصـولية يف  ٣٥٢/  ٢، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ٤٢٦/  ٢عبداللطيف احلمد 

 . ٣١٦/  ١األدلة املختلف فيها للباحثة نوف العتيبي 

 . ١١١/  ٢، اإلعتصام للشاطبي  ٣٩٤رشح تنقيح الفصول للقرايف   _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢١ 

 
 ُ َّ  وبعض ٌ : )١( افعيةالش ٍ  هي حجة ٍ كثري ألنا علمنا أهنا من مقاصد الرشع بأدلة ال حرص هلا مـن  ة

ــ، الكتــاب  ُّ َّ  واألمــارات، وقــرائن األحــوال ، نة والس ً (  : وها، وســم ً  مصــلحة ومل  ، ) مرســلة

 ٍ ، ألن القياس يرجع إىل أصـل ً ٍ  يسموها قياسا دون هـذه املصـلحة، فإهنـا ال ترجـع إىل ،  معـني

 ٍ ٍ  أصل ّ ـمعني َّ ـ، بل رأينا الش َّ ا حيـث وجـدت، يعة، فاعتربناهـارع اعتربهـا يف مواضـع مـن الرش

 ٌ  .اهـ  )٢( )) له لعلمنا أن جنسها مقصود

ّ رمحه اهللا الفرق بينهام  ٍ من جهة كون القياس يرجع إفبني ٍ  ىل أصل ٌ  معـني عـىل أن  ، وهـذا مبنـي

ٍ حقيقة القياس تقوم عىل  ٍ  تسوية ـ )٣( والفـرع، بني األصـل  خاصة ّ ٍ ، وهـو يسـتلزم وجـود عل  ة

 ٍ ٍ ؛ سوية وجب هذه التَّ بينهام تُ  جامعة ً إىل أصـل ٍ  فأصبح القياس راجعا ّ أحلقنـا الفـرع بـه ،  معـني

ِ إحلاق النَّ: وذلك مثل  ٍّ  بيذ باخلمر بالتحريم بعلة   . )٤( وجود اإلسكار يف كل

ٍ وأما املصلحة املرسلة فإهنا ال ترجع إىل  ٍ  معني بل إهنا مأخوذةٌ  أصل  من مقاصد الرشيعة بأدلة

َ تُـكثرية كام ذكر رمحه اهللا حيـث اعْ  ِ ـها رب ُ ٍ  جنس مـن الرشـيعة فـنحن نعتربهـا  يف مواضـع عديـدة

 َّ ً ه ع قصدَ حيث وجدت ألننا علمنا من الرش  . حتت ذلك اجلنس جلنسها ، فتكون مندرجة

ُ  وقد تابع َ اإل الطويف رمحـه اهللا يف هـذا اإلمام ـ )٥( الغـزايل مـام ُّ ، واملـرداوي ، بكي ، ووافقـه الس

 . )٦(وغريهم ، جار وابن النَّ

                                                   
 .٣٨٥/  ٤، هناية السول  ٢٩٤/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(

ــدالعزيز ، أصــول الفقــه االســ ٢٩٥، املــدخل البــن بــدران  ٢٠٩/  ٣رشح خمترصــ الروضــة  _ )٢( المي للــدكتور أمــري عب

٢/٤٨٥  . 

 . ٢١٩/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ١٧٠/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٣٩٧/  ٧، التحبري للمرداوي  ٢٩٤/  ١املستصفى للغزايل  _ )٤(

 . ٢٩٤/  ١ستصفى للغزايل امل _ )٥(

ــبكي  ٣٩٤رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  _ )٦( ــر  ٧٩/  ٦، البحــر املحــيط للزركيشــ  ١٧٣٢/  ٣، اإلهبــاج للس ، التقري

، رشح الكوكب  ٣٣٩٤/  ٧، التحبري للمرداوي  ٨٧/  ٤، إدرار الرشوق البن الشاط  ٢٠٠/  ٣والتحبري البن أمري حاج 

 .  ١٧٠/  ٤املنري البن النجار 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٢ 

 
ُّ  ((: م السبكي رمحه اهللا ماقال اإل ٍ  فكل ٍ  مصلحة رجعت إىل حفـظ مقصـود علـم كونـه  رشعـي

ُ عن هذه األصول لكنّـ هبذه األدلة فليس هذا خارجاً  مقصوداً  ّ ه ال ي ً  ى قياسـاً سـم  بـل مصـلحة

 ً ٌ ،  مرسلة ٌ  إذ القياس له أصل ٍ عُ  وكون هذه املعاين مقصـودةً ،  معني ٍ  رفـت بـال دليـل بـل  واحـد

 ٍ ٍ  بأدلة ُّ من  كثرية ّ وتفاريق اال، ئن األحوال وقرا، نة الكتاب والس ً  يمارات فسم  لذلك مصـلحة

 ً  . اهـ )١( )) مرسلة

ـ ((: وغـريه بقولـه  رمحـه اهللا مـام الغـزايلاإل ومثال هـذه املصـلحة مـا ذكـره ّ َّ تَ  إذا ارالكف  سـوارت

 ٍ  وقتلـوا،  اإلسـالم دار عـىل وغلبـوا،  لصـدمونا عنهم كففنا فلو املسلمني أسارى من بجامعة

ُّ  رمينا ولو،  املسلمني كافة  يف بـه عهـد ال وهذا،  ذنباً  يذنب مل،  معصوماً ،  مسلامً  لقتلنا سالرت

 َّ ؛  أيضـاً  األسارى يقتلون ثم،  فيقتلوهنم املسلمني مجيع عىل الكفار لسلطنا كففنا ولو،  عالرش

ٌ  األسري هذا : قائل يقول أن فيجوز ِّ  مقتول ُ  حال بكل ُ  منياملسل مجيع فحفظ  مقصـود إىل أقرب

 َّ َّ  مقصود أن قطعاً  نعلم ألنا؛  عالرش ِ  تقليل عالرش ِ  كام القتل َ  ديقص ْ ح َ س ،  اإلمكـان عند سبيله م

ٍ  إىل التفاتـاً  هـذا وكـان،  قليـلالتَّ  عـىل قـدرنا احلسم عىل نقدر مل فإن َ عُ  مصـلحة ـ لـم َّ  ورةبالرض

َ  كوهنا َّ  مقصود ٍ  ال عالرش ٍ  بـدليل ٍ ،  واحـد ٍ  وأصـل ٍ  بـل معـني ٍ  بأدلـة ـ عـن خارجـة ِ ْ  لكـن،  احلرص

 َ ُ  مل من قتل وهو،  الطريق هبذا املقصود هذا حتصيل ٌ  ذنبي ٌ  له يشهد مل غريب  فهـذا معـني أصل

 ُ ٍ  مثال ٍ  غري مصلحة ِ  بطريق مأخوذة ٍ  عىل القياس ٍ  أصل  . اهـ )٢( )) معني

 

 

 

                                                   
 . ١٧٤١/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )١(

، وهنــاك فــروق أخــرى ذكرهــا علــامء  ٢٠٠/  ٣، التقريــر والتحبــري البــن أمــري حـاج  ٢٩٤/  ١املستصـفى للغــزايل  _ )٢(

،  ٣٤١، التعليل باملصلحة عند األصوليني للدكتور رمضـان اللخمـي   ٤٢٧٩/  ٩نفائس األصول للقرايف : األصول انظر 

، الفـروق يف األدلـة املختلـف  ٢٠٧، أصول الفقه االسالمي للدكتور زكي شـعبان  ٢٢٩للدكتور البوطي  ضوابط املصلحة

 . ٣٥٣/  ٢، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ٣١٦/  ١فيها للباحثة نوف العتيبي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٣ 

 

 املبحث الثاين 

 الفروق يف القياس 

 

 : يشتمل هذا املبحث عىل مخسة عرش مطلباً 

 .الفرق بني القياس اجليل واخلفي : املطلب األول 

 .الفرق بني قياس العلة وقياس الداللة والقياس الذي يف معنى األصل : املطلب الثاين 

 .الفرق بني القياس واإلجتهاد : املطلب الثالث 

 .القياس والرأي  الفرق بني: املطلب الرابع 

 .ارة املحضة الباعث واألم الفرق بني: املطلب اخلامس 

ف والباعث  الفرق بني: املطلب السادس  ِّ  .املعر

 .مسلك النص ومسلك اإليامء  الفرق بني: املطلب السابع 

 .واملصلحة  واملناط الوصف الفرق بني: املطلب الثامن 

 .الشبه واملناسبة  الفرق بني: املطلب التاسع 

 .ملحل العلة القارصة والتعليل با الفرق بني: املطلب العارش 

 .النقض وبقاء احلكم مع حذف الوصف  الفرق بني: املطلب احلادي عرش 

ّ  الفرق بني: املطلب الثاين عرش   .التعليل باإلسم والتعليل باملحل

 .النفي األصيل والنفي الطارئ يف القياس  الفرق بني: املطلب الثالث عرش 

 .القلب واملعارضة  الفرق بني: املطلب الرابع عرش 

 .املعارضة واإلعرتاض  الفرق بني: ب اخلامس عرش املطل

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٤ 

 

 املطلب األول 

 ِّ ِّ  الفرق بني القياس اجليل  واخلفي

 

 ُّ ً  اجليل ُّ  : لغة ِّ  ضد َ ،  اخلفي ُ لَ مأخوذ من ج َّ  وت َ اليش ْ ،  ء ـ، ته ليته إذا كشفْ وأج َ ّ وأوضـحته ، وجت  ىل

 َ ُ لَ األمر إذا انكشف ، ومنه ج َّ  وت ُ  يف إذاالس َ  كشفت ُّ ص : هـو الواضـح ، تقـول :  دأه ، فـاجليل

ْ اُ  ُ ج ْ : يل هذا األمر أي  ل ِ أو  . )١(حه ض

 ُّ ً  واخلفي ـ:  لغة ْ ً إذا اسـترت ، وهـو مـن األض فـاء َ َ اليشء خيتفـي خ ي ِ ف َ ُ من خ : طلـق بمعنـى داد في

ُّ ، اإلستتار   . )٢(هور والظ

ُ ما كانت العلّ  (( :والقياس اجليل يف االصطالح  ُ اجلامعة في ة ً ه بـني األصـل والفـرع منص ، وصـة

ِ طع فيه بنفي الفَ عليها، أو ما قُ  أو جممعاً   . )٣( )) قار

 ُّ ُ ما كانت العلّ  (( :صطالح يف اإل والقياس اخلفي ُ  ة ْ فيه م ً س  . )٤( )) تنبطة

 ِّ ِّ واخلَ ،  يعترب الفرق بني القياس اجليل  قد اعتنىو ، )٥(من الفروق املتعلقة بمباحث القياس  في

 :ربعة وجوه أمن  الفرق بينهام ببيانالطويف رمحه اهللا  ماماإل

ً باعتباراتإ: تنبيه ((: فقال رمحه اهللا ة ، العلّ  حيثمن : الوجه األول   : علم أن للقياس أقساما

                                                   
، القـاموس املحـيط )ج ل ا ( مـادة  ١٤٩/  ١٤، لسان العرب البن منظـور )ج ل ا ( مادة  ٦٨خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . )ج ل ا ( مادة  ١٢٧١للفريوزابادي 

، املصـباح )خ ف ي ( مـادة  ٢٣٤/  ١٤، لسـان العـرب البـن منظـور )خ ف ي ( مـادة  ١٠٥خمتار الصحاح للـرازي  _ )٢(

 .)خ ف ي ( مادة  ١٥٠املنري للفيومي 

 . ٣٣٩/  ٢ىل مجع اجلوامع ، رشح املحيل ع ٢٢٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 . ٢٠٨/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٢٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

ــاموردي أدب القــايض _ )٥( ــرازي  ٥٨٦/  ١ لل ــدي ٩٦/  ٣، املحصــول لل ــازاين  ٦/  ٤ ، اإلحكــام لآلم ، التلــويح للتفت

رشح املحـيل عــىل مجـع اجلوامــع  ، ٢٧/  ٤ســنوي ، هنايــة السـول لإل ٢٤٧/  ٢، رشح العضـد عـىل ابــن احلاجـب ٢/١٨٤

كوكــب املنــري البــن النجــار ، رشح ال ٧٦/  ٤، تيســري التحريــر ألمــري بادشــاه  ٣٤٥٧/  ٧، التحبــري للمــرداوي  ٢/٣٣٩

٤/٢٠٧ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٥ 

 
ٌّ : أحدها ً ، ة اجلامعة فيه بني األصل وهو ما كانت العلّ :  إما جيل  ، أو جممعـاً والفرع منصوصـة

ُّ ،  )١( صيب، كإحلاق األمة بالعبد يف تقويم النَّ نفي الفارقطع فيه بأو ما قُ  ، عليها :  وإما خفي

ُ وهو ما كانت العلّ  ً  ة ))فيه مستنبطة
 . اهـ)٢(

ُّ  ((:اآلمدي رمحه اهللا حيث ذكر ذلك بقوله  من هذا الوجه تابع فيه اإلماموهذا التفريق   فاجليل

ـ ّ ُ ما كانـت العل ً  ة ٍ ،  فيـه منصوصـة والفـرع ، الفـارق بـني األصـل  ؛ غـري أن أو غـري منصوصـة

 ٌ ُّ ....بنفـي تـأثريه  مقطوع ـ ، وأمـا اخلفـي ّ ً ؛ فـام كانـت العل مـن حكـم األصـل ،  ة فيـه مسـتنبطة

 َ ِ تْ كقياس الق َّ  ل َّ عىل املُ  )٣( لباملثق ِ حد  .)٤( ))، ونحوه  د

ً بنفيه بإحلاق األمة ب العبد وقد اقترص اإلمام الطويف يف التمثيل عىل ما كان الفارق فيه مقطوعا

ـ َّ رمحـه حيـث يقـول ع يف األمثلـة يف تقويم النصيب ، إال أننا نجد أن اآلمدي رمحه اهللا قد توس

كإحلـاق حتـريم رضب الوالـدين بتحـريم  –أي ما كانت العلة فيه منصوصة  –فاألول  ((:اهللا 

ِ التَّ  ِ أف ِّ هلام بعلّ  يف  .األذى عنهام  ة كف

صيب حيث عرفنا أنه ال فارق بينهام سوى الذكورة نَّوالثاين ؛ كإحلاق األمة بالعبد يف تقويم ال

ــ َّ ــات الرش ــدم إلتف ــا ع ــرع ، وعلمن ــة يف الف ــل واألنوث ــق يف األص ــام العت ــك يف أحك ع إىل ذل

 ً ))خاصة
)٥( . 

 َّ ـ،  األرز قيـاسود ، املثقـل عـىل املحـدّ بستنبطة كقياس القتل ة املُ وأما العل ّ  وأنـواع،  صواحلم

ُّ  عىل احلبوب َّ ،  الرب  . االدخار أو،  االقتيات أو،  الوزن أو،  الكيل ةبعلّ  عريوالش

                                                   
ٍ  من نصيبه أعتقمراده أن من  _ )١( ٍ  عبد ِّ قُ  مشرتك  ، كـافراً  مأ سلامً م العبد كانأ سواء عدل بقيمة مورساً  كان إذا باقيه عليه مو

ً  مأ عبـداً  العتيق كانأ وسواء ، كافراً  مأ مسلامً  الرشيك كانأ وسواء رشح . ( ، فاألمـة والعبـد سـواء الشـرتاكهام يف الـرق  أمـة

 ) . ١٣٧/  ١٠النووي عىل مسلم 

 . ٢٢٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

املغنـي البـن قدامـة ( العمـود واملطرقـة : خـر فيقتلـه ، ومثلـه اآل رأس به ويرضب كبرياً  حجراً  يأخذ أن: القتل باملثقل  _ )٣(

 ) .  ٩٤٣/  ٢، الروض املربع للبهويت  ٤٦٤/  ١١

 .   ٦/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )٤(

 .املصدر السابق  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٦ 

 
، حيث ال جتوز خمالفة القياس اجليل بخـالف  وعدمها املخالفة جواز من حيث: الوجه الثاين 

 فـاجلواب ، القيـاس بخـالف جيـوز ال اإلمجاع أن عنيتم وإن ((: القياس اخلفي فقال رمحه اهللا 

 : وجهني من

ٌ  الفرق أن:  أحدمها َ  يفيد فإنه ، اجليل القياس يف ممنوع َ طْ الق  . هخالفُ  جيوز فال ، ع

 مـن ال ، لألمـة العصـمة ثبـوت قبـل من اإلمجاع يف حصل إنام اخلالف جواز عدم أن:  الثاين

ٌ  وذلك ، دليال كونه جهة  . فيه نحن عام خارج أمر

ّ  اعاإلمجـ إن:  القـائلني جـواب هذا  اإلمجاع بأدلة حجة كان ، تصور وإذا:  قوله  عـن ريتصـو

 . حجة يكون وال،  القياس

ّ تُ  إذا أنه:  وتقريره ً  كان ، القياس ىلع االتفاق رصو ـ اإلمجـاع بأدلة حجة َّ  سـبيل ألنـه ، ابقةالس

 ، ونحـوه ضـاللة عـىل جتتمـع ال أمتـي:  - السـالم عليـه - وبقوله ، هخالفُ  فيحرم ، املؤمنني

ّ  القياس بني الفرق ووجه ٌ  اإلمجاع ادانعق يف واخلفي،  اجليل ٌ  جيدٌ  وهو ، ظاهر )) مناسب
 .اهـ)١(

ّ رمحه اهللا أن القياس اجليل كاإلمجاع ال جتوز خمالفتهام إلفادهتام القطع   .فبني

ً : وجه الثالث لا ـنقض إذا خـالف قياسـا ُ من حيث نقض حكم القايض ، فإن حكم القـايض ي

ً ، وأشار إليه بقوله  ُ  ((: جليا ّ  القياس ملخالفة ينقض القضاء  . )٢( )) اجليل

 ٌ ِّ  وهذا الفرق مستنبط ـ: ( بأنـه  من تعريف بعض األصوليني للقياس اجلـيل ُ ُ مـا ي ُ  نقض  القضـاء

 ِ ، وقد اعرتض عىل التعريف بأنه يلزم منه الدور ألنه يلزم منه أن يكـون القيـاس  )٣() ه بخالف

ً قبل النقض  َّ  )٤(اجليل معلوما ّ ور ال يمنع من كون القياس ، ولكن هذا الد ً لقضـاء  اجليل ناقضا

 .القايض 

                                                   
 . ١٢٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٥٧٥/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )٢(

، اإلهبـاج للسـبكي ٢٠٣ىل أيب سعيد اإلصطخري ، رشح تنقيح الفصول للقـرايف ونسبه إ ٩٦/  ٣املحصول للرازي   _ )٣(

 . ٢٦٨٦/  ٦، التحبري للمرداوي  ٢٥٢/  ٣

 . ٥٧٥/  ٢، رشح خمترص الروضة  ٢٠٣رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٧ 

 
ّ : الوجه الرابع  ُ  من حيث ختصيص اللفظ العام ، فإن القياس اجليل َّ خي ّ صص الل دون  فظ العـام

 ِّ ــاس اخلفــي ــه ،  القي ــ ((:وأشــار إىل ذلــك بقول ُ ُّ خي ُّ  ص ِّ  العــام ــاس بجــيل َ  دون،  القي ــخ ّ :  أي هفي

ِّ  بالقياس ّ  ، اجليل ِّ  القياس دون،  تهلقو  . )١( )) لضعفه؛  اخلفي

خمـالف ملـا ذهـب إليـه األئمـة األربعـة  )٢(ذا القول الذي ذهب إليه اإلمام الطـويف وغـريه وه

 . )٣(  الظنيالقطعي و وأكثر األصوليني حيث قالوا بجواز ختصيص العام بالقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ٥٧٤/  ٢رشح خمترص الروضة  _ )١(

، تيسـري التحريـر  ٢٠٣، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٣٣٧/  ٢، اإلحكـام لآلمـدي  ١٢٣/  ٢املستصفى للغزايل  _ )٢(

 . ٣٥٧/  ١، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٣٢٢/  ١ألمري بادشاه 

ــن احلاجــب  ١٢٢/  ٢، املستصــفى للغــزايل  ١٣٧التبرصــة للشــريازي : انظــر  _ )٣( ، هنايــة الســول  ١٥٣/  ٢، خمترصــ اب

رشح : ، وهناك فروق أخرى ذكرها علامء األصول انظـر  ٣٧٨/  ٣، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٤٦٣/  ٤لإلسنوي 

 . ٢٩٥/  ٣، التقرير والتحبري البن أمري حاج  ٣٤٦/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٨٠١/  ٢اللمع للشريازي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٨ 

 

 املطلب الثاين 

 ِ َّ الفرق بني قياس الع ِّ قياس ة ول  صليف معنى األ القياس الذياللة والد

 

 ِ َّ يعترب الفرق بني قياس الع ِّ قياس و، ة ل يف معنى األصـل مـن الفـروق القياس الذي و، اللة الد

مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفـرق بينهـا ، وقد اعتنى اإل )١( األصولية املتعلقة بمباحث القياس

ُ  ((:بقوله  ّ القياس إما أن ي ُ ، ح فيه بالعلة رص ُ أو بام ي ّ الزمها، أو مل ي قياس : هبا فيه، فاألول ح رص

 ِ َّ الع ِّ : ة، والثاين ل ـ األصـل القيـاس يف معنـى: اللة، والثالث قياس الد ُ ع فيـه بـني ، وهـو مـا مج

 . )٢( )) األصل والفرع بنفي الفارق

 َّ نه ينقسـم بعـدة أ، و  تقسيامت علامء األصول للقياس بعض ابق ذكرسبق معنا يف املبحث الس

 املبنيـة عـىل اعتبـار الطـويف رمحـه اهللا إىل بعـض تلـك التقسـيامت اإلمام هنا يشرياعتبارات ، و

ِ  )٣(ة حكم األصل الترصيح بعلّ  ـ، فقيـاس الع َّ ـل ُ ، ع فيـه بـني األصـل ة عنـد األصـوليني مـا مج

 ِّ ْ ة االعلّ  بيذ عىل اخلمر بجامعقياس النَّ: ، ومثاله  ةوالفرع بنفس العل ِ س ٍ  كار  . )٤( يف كل

 ِّ ُ وقياس الد ِ ، يه بني األصل ع فاللة ما مج َّ لّ والفرع بالزم الع ، ةة ، أو أثرها ، أو حكمها ال بالعل

 ِّ ِ فرشط قياس الد َّ اللة أن ال تُذكر فيه الع ِ ل َّ ة ألنه قسيم قياس الع  .)٥(ة ل

                                                   
 ٢ع ، رشح املحيل عىل مجع اجلوامـ ٧/  ٤اإلحكام لآلمدي : انظر كالم األصوليني يف تقسيم القياس هبذا االعتبار يف  _ )١(

 . ٢٠٩/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٤١/ 

 . ٢٢٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(

،  ٢٨٨ - ٢٧٨/  ١، املستصــفى للغــزايل  ٢٦، املنهــاج للبــاجي  ٣٦املعونــة يف اجلــدل للشــريازي : انظــر املســألة يف  _ )٣(

ــن مفلــح ، أصــول  ٢٤٧/  ٢، رشح العضــد عــىل ابــن احلاجــب  ٧/  ٤اإلحكــام لآلمــدي  ، البحــر املحــيط  ١١٩٢/  ٣اب

ــر والتحبــري البــن أمــري حــاج  ٣٤١/  ٢، رشح املحــيل عــىل مجــع اجلوامــع  ٣٦/  ٦للزركيشــ  ــري  ١٦٥/  ٣، التقري ، التحب

 . ٣٠١، املدخل البن بدران  ٢٠٩/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٤٦٠/  ٧للمرداوي 

، التقريـر والتحبـري البـن  ٥٧٤/  ٢، رشح خمترص الروضة  ٧/  ٤حكام لآلمدي ، اإل ٤٨٠/  ٢اإلحكام البن حزم  _ )٤(

 . ٣٩٨ - ٣٨٨/  ٣، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٣٨٢/  ٣أمري حاج 

 .  ٢٠٥/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٧/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٢٩ 

 
ُّ : ومعنى ذلك  ِ  أن قيـاس الداللـة ال يرصـح فيـه بالعلـة ، وإنـام يـذكر فيـه مـا يـدل ـعـىل الع َّ ة ل

  . كمهاكالزمها ، أو أثرها ، أو ح

  . الفائحة الرائحة بجامع قولنا يف حتريم رشب النَّبيذ ؛ النبيذ كاخلمر :ومثال الزم العلة 

ائحة الفائحة ّ َ  فالر ِّ  ةاملالزم َّ للش ِ طْ املُ  ةد ِ  نفس ليست ، ربة َّ الع ٌ  هي وإنام،  ةل  . )١( هلا الزمة

 ِ َّ املثَ ب إثبات وجوب القصاص يف قولناة لّ ومثال أثر الع ٌ :  لق َ  قتل ـ بـه أثـم ُ  إنـه حيـث مـن هفاعل

َ تَ قَ  َ ؛ ل ِ  فيه فوجب ِ  نفس ليس به ثمفاإل،  كاجلارح صاصالق َّ الع ٌ  بل ةل   . )٢( ثارهاآ من أثر

 ُ ِ كْ ومثال ح َّ م الع ِ  األيـدي إثبات القصاص مـن اجلامعـة يف األطـراف بقطـع يف قولنا: ة ل  باليـد

ٌ :  الواحدة ِّ  وجوب يقتيض قطع   . عليهم القصاص بكوجو وجوبه فيكون عليهم يةالد

ِّ  فوجوب  . )٣( أحكامها من حكم بل القصاص ةعلّ  عني ليس يةالد

رف فيه كـون الفـرع ممـاثالً لألصـل والقياس الثالث هو القياس يف معنى األصل ، وهو ما عُ 

 ٌ َّ  بأن مل يظهر فارق ُ نَّ أغري ؛ ام ، أو ظهر رب التَّ بينهام بعد الس فاء العلم بانت :ومثاله  األثر ، ه عديم

ِ ، صفة الذكورة  ِ واألنوثة يف رس َّ  نصيب تقويم يف بالعبد األمة إحلاقو،  اية العتق  عـىل يكالرش

 .)٤( بينهام الفارق نفي بواسطة عتقاملُ 

: القسـمة الرابعـة القيـاس ينقسـم إىل  ((:وقد أشار إىل ذلـك اإلمـام اآلمـدي رمحـه اهللا بقولـه 

 ِ َّ قياس ع ٍ ل ٍ ،  ة ْ  والقياس يف معنى،  وداللة  : وذلك ألنه ال خيلو ، ل األص

ِّ ، إما أن يكون الوصف اجلامع بني األصل  ُ ُ ، ح به والفرع قد رص َّ أو مل ي ّ ؛ ح بـه رص ُ ح فـإن رص

 :به فال خيلو 

 ِ ُ لّ إما أن يكون هو الع ِ ، عـىل احلكـم يف األصـل  ة الباعثـة ـأو ال يكـون هـو الع َّ ٌ ل  ة بـل هـو دليـل

  .عليها

                                                   
 . ١٨٣/  ٢الكوكب املنري البن النجار  ، رشح ٣٤٦٠/  ٧، التحبري للمرداوي  ٧/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )١(

 . ١٧١/  ١، إجابة السائل للصنعاين  ٢١٠/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٤٦٠/  ٧التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ٢١٠/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٤٦٠/  ٧التحبري للمرداوي  _ )٣(

 .   ٢٤٩، القاموس املبني للدكتور حممود عثامن  ٥٧٤/  ٣الروضة ، رشح خمترص  ٧/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٠ 

 
 ُ ّ فإن كان األول في َ سم ِ  ى قياس ـواخلَ ، بيـذ وذلك كـاجلمع بـني النَّ، ة لّ الع ْ ـم ُّ ب ر يف حتـريم الرش

 ِّ ُ ، ربة ونحوه طْ دة املُ بواسطة الش ِّ وإنام س ِ م َّ ي قياس الع ِ ل َّ ة للترصيح فيه بالع   .ة ل

 ُ َّ وإن كان الثاين في ِّ سم َّ ، بيذ وذلك كاجلمع بني النَّ، اللة ى قياس الد ِ واخلمـر بالر حـة ائحـة الفائ

ِ املُ  ــل الزمــة ِّ ــل طْ دة املُ لش ــع بــني األص ــة أو اجلم ــ، رب ُ ــد م ِ والفــرع بأح ــوجبي الع ّ ــل ل ة يف األص

 ِ وقتـل اجلامعـة ، ع اجلامعة ليـد الواحـد طْ كام يف اجلمع بني قَ ؛ ب اآلخر استدالال به عىل املوج

 ِّ   . ية عليهم بتقدير إجياهباللواحد يف وجوب القصاص بواسطة االشرتاك يف وجوب الد

ُ وأما إن كـان الو ـصـف اجلـامع مل ي َّ ح بـه يف القيـاس كـام يف إحلـاق األمـة بالعبـد يف تقـويم رص

ــ َّ ــيب الرش ــق نص ــىل املعت ــنهام ، يك ع ــارق بي ــي الف ــطة نف ُ ؛ بواس ّ في ــم ُ س ــاس ــى  ى القي يف معن

))األصل
)١( . 

ّ ، الطويف رمحه اهللا يف القسم الثالث  اإلمام وما ذكره  عنه بالقيـاس يف معنـى األصـل هـو وعرب

 َّ ُ ه ما سام ِّ  بعض    . )٢( وسبق بيانه،  األصوليني بالقياس اجليل

 ِّ ِ  لكن هناك من األصوليني من جعل القياس اجليل ـمن أقسـام قيـاس الع ّ ً لـه ، ة ل ولـيس قسـيام

ـ: إن القياس عـىل ثالثـة أرضب  ((: حيث قال اإلمام الشريازي رمحه اهللا همومن َّ ، ة قيـاس عل

 َ ٍ وقياس د َ ،  اللة ٍ وقياس ش ُ فأما قي؛  به ِ  اس َّ الع ُ : ة فهو ل َّ أن ي ُ  رد ّ  الفرع لق نة التي عُ إىل األصل بالبي

 َّ ً ، ع احلكم عليها يف الرش َ  وقد يكون ذلك معنـى ُ ظْ ي ِ  هـر كمـة فيـه للمجتهـد كالفسـاد وجـه احل

ِّ ، الذي يف اخلمر  ً ، عن ذكر اهللا عز وجـل  وما فيها من الصد  وعـن الصـالة وقـد يكـون معنـى

ُّ استأثر اهللا عز وجل بيانه  ِّ فيه بوجه احلكمة كالط ـ، والكيـل ، با عم يف حتريم الر َّ ب وهـذا الرض

ـ: من القياس ينقسم قسمني  َ ٍّ ج ٍّ ،  يل وأمـا الرضـب الثـاين مـن :  -إىل أن قـال  -.....  وخفـي

                                                   
 .  ٧/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )١(

  . ٥٢٠ انظر ص _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣١ 

 
َّ وهو قياس الداللة فهو أن تَ ، القياس  ً  رد ق عليـه لّ غري املعنى الذي عُ  الفرع إىل األصل بمعنى

 ُ َّ  احلكم ُّ يف الرش ِ  ع إال أنه يدل َّ عىل وجود ع َّ ل  . )١( )) عة الرش

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

ــة يف اجلــدل للشــريازي  ٧٩٩/  ٢رشح اللمــع للشــريازي  _ )١( ــاك فــروق أخــرى ذكرهــا بعــض علــامء  ٣٦، املعون ، وهن

 .   ١٦٥/  ٣التقرير والتحبري البن أمري حاج ،  ١٤٥/  ١ ، املخترص ٣٢٩/  ١املستصفى للغزايل : األصول انظر 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٢ 

 

 لثالث املطلب ا

 جتهاد الفرق بني القياس واال

 

ْ : االجتهاد يف اللغة   . وإسكان اهلاء –بفتح اجليم وضمها  –د مأخوذ من اجله

ُ : وهو  ْ استفراغ الو ِ س ُ  ع يف حتصيل ٌ فـلْ ستعمل إال فيام فيـه كُ اليشء ، وال ي ٌ ،  ة : كقولـك  ومشـقة

 ُ ْ  اجتهدت َ ِ يف مح َّ  ل َّ ، حى الر ْ : خرة ، وال تقول والص َ ِ اجتهدت يف مح  .واة النَّ ل

َ : ومنه قوهلم  َ ج َ  دَ ه َّ اد َ ب ْ ته وأ َ ج َّ ه َ َ دها إذا مح َّ  ل َ عليها يف الس ِ  ري فوق َ ، تها طاق الرجل يف كذا  هدَ وج

 َّ ُ ، جتهـاد واإل،  اً هـادوج،  وجاهـد يف سـبيل اهللا جماهـدةً ، وبالغ ، فيه  أي جد  والتجاهـد بـذل

 ُ ْ الو  . )١( واملجهود، ع س

ُ  ((: جتهاد يف االصطالح واإل َ  بذل ِ اجل ُ  هد يف تعريف َّ  كمِ احل  . )٢( ))عي الرش

،  القيـاس من الفروق األصـولية التـي تتعلـق بمباحـث ، واالجتهاد القياسق بني يعترب الفر

فرجـع : قلـت ((:محه اهللا ببيان الفرق بيـنهام بقولـه مام الطويف روقد اعتنى اإل ، )٣(جتهاد االو

ٌ الكالم إىل أن تعريف القيـاس باإل حاصل ِّ  جتهـاد تعريـف ُّ ، فـإن اإل بـاألعم مـن  جتهـاد أعـم

 ُّ ٍ  القياس، إذ كل ٌ  قياس ُّ اجتهاد ٍ  ، وليس كل  . )٤( )) قياساً  اجتهاد

                                                   
، املصـباح املنـري )ج هــ د ( مـادة  ١٣٣/  ٣، لسـان العـرب البـن منظـور )ج هــ د ( مـادة  ٧١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .  )ج هـ د ( مادة  ٣٢٩/  ٢، تاج العروس للزبيدي )ج هـ د ( مادة  ١٠١للفيومي 

ــن الســمعاين : ، وانظــر تعريــف االجتهــاد يف  ٥٧٥/  ٣وضــة رشح خمترصــ الر _ )٢( ، رشح  ٣٠٢/  ٢قواطــع األدلــة الب

، البحـر املحــيط  ٥٢٤/  ٤، هنايـة السـول لإلسـنوي  ١٨٦٠/  ٣، اإلهبـاج للسـبكي  ٢٨٩/  ٢العضـد عـىل ابـن احلاجـب 

 . ٨١٨،  إرشاد الفحول للشوكاين  ٤٨٨/  ٤للزركيش 

،  ١١/  ٥، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٢٩/  ٢، املستصـفى للغـزايل  ٣٠٢ - ٧١/  ٢عاين قواطع األدلة البن السم _ )٣(

، الفـروق األصـولية يف اإلمجـاع  ٣٦١/  ٢، الفروق يف أصول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد  ٢٣٩/  ٢حاشية العطار 

الرتجيح عند األصـوليني للباحثـة نـورة ، الفروق يف االجتهاد والتقليد والتعارض و ٣٣٦/  ٢والقياس للباحثة نوف الفرم 

 . ٤٤املوسى 

 . ٢٢٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٣ 

 
ـا الوجـه تَ والقيـاس عـىل هـذ، جتهاد بني اإل وما ذهب إليه رمحه اهللا من الفرق ِ َ ب َ  ع  فيـه االمـام

ُ  ((:الغزايل رمحه اهللا حيث يقول  ٌ  وقال بعض الفقهاء القياس ألن ؛  هو اإلجتهـاد ، وهـو خطـأ

ُّ اإل ُ ألنه قد يكون بـالنَّ؛ من القياس  جتهاد أعم ِ ، مومـات ظر يف الع األلفـاظ ، وسـائر  ودقـائق

 .اهـ  )١( ))سوى القياس ؛ طرق األدلة 

فريـق بـني مجهـور األصـوليني مـن التَّ  إليـه يف رمحه اهللا ذهب إىل ما ذهبمام الطوإلنجد أن اف

،  خطــأ لفظــاً  تعريـف القيــاس باإلجتهــاد ، وأشــار رمحــه اهللا إىل أن )٢( والقيــاس، االجتهـاد 

 : من جهتني وهبذا يكون تفريقه بينهام ، )٣( وحكامً 

َّ : اجلهة األوىل  جتهـاد ، فـإن لفـظ القيـاس فلفظ القياس خيتلف عن لفـظ اإلفظ من حيث الل

ْ واملساواة ، واإل، قدير ناه عىل التّ مب ُ جتهاد مب  .املجتهد  ناه بذل

ُ عن القياس؛ فألن لفظ  أما من جهة اللفظ ((: فقال رمحه اهللا  عتبـار، معنـى التقـدير واإل ينبئ

ُ واإل ُ جتهاد ال ي َ  نبئ  . )٤( )) له، بخالف القياس عنه، فليس هو بالزمٍ  عن ذلك، وإن أنبأ

ٌ  -أي القيـاس  - وأما من جهة احلكـم، فألنـه ((:احلكم فقال رمحه اهللا : اجلهة الثانية   منـتقض

ً للحكم، فوغريها من طُ ، بالنظر يف العمومات، ومواقع اإلمجاع  إنـه اجتهـاد، رق األدلة طلبا

ُ وليس بقياس، وألن اإل ، نبئ عن بذل اجلهد يف النَّجتهاد ي ً فـال ظر، والقيـاس قـد يكـون جليـا

 .اهـ  )٥( )) حيتاج إىل ذلك

                                                   
، الفـروق يف  ١١/  ٥، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٨٦/  ٣، كشف األرسار للبخـاري  ٢٢٩/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

 .  ٦٩ أليب هالل العسكري اللغة

، هنايـة  ٧٩٨/  ٣، روضـة النـاظر البـن قدامـة  ٢٣٠/  ٢ملستصفى للغزايل ، ا ٧١/  ٢قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٢(

، البحــر املحــيط  ٣٩٦/  ٣، كشــف األرسار للبخــاري  ٢٢٤/  ٣، رشح خمترصــ الروضــة  ٣٠٢٥/  ٧الوصــول للهنــدي 

 .  ١١/ ٥للزركيش 

 . ٢٢٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

 .  املصدر السابق _ )٤(

 .  ٢٢٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٤ 

 
ُّ فيتبني هبذا أن اإل ّ ، من القيـاس  جتهاد أعم ا ذكـره ابـن السـمعاين وهـو مـ،  والقيـاس أخـص

ٍ  ((:جتهـاد بقوله يف اإل ٌ ،  بـذل املجهـود يف طلـب احلـق بقيـاس مـن  وغـريه ، والقيـاس رضب

ُّ رضوب اإل  .اهـ  )١( ))منه  جتهاد ، وهو أخص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
،  ٣٤٤/  ٢، الفــروق األصـولية يف اإلمجــاع والقيــاس للباحثــة نــوف الفــرم  ٧١/  ٢قواطـع األدلــة البــن الســمعاين  _ )١(

،  ١١/  ٥، البحـر املحـيط للزركيشـ  ٢٣٠/  ٢املستصـفى للغـزايل : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علامء األصول انظر 

 . ٣٤٢/  ٢، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ٢٣٩/  ١، حاشية العطار  ٤٥الكليات للكفوي 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٥ 

 

  لب الرابعاملط

 القياس والرأي الفرق بني

 

َى مصدر: الرأي يف اللغة  أ َ ُ  ر َ ، يراه ياً اليشء ْ أ َ ً ،  ر ية ْ ؤ ُ ويـراد ،  يف اللغـة وتطلـق كلمـة رأى،  ور

 َّ ٍ هبا عد  : )١(، فمنها  ة معان

-  ُ ً : تقول ، العني  رؤية  . إذا أبرصته ، وأبرصين ورآين، رأيت فالنا

-  ُ ِ  رؤية َ ، رأى يف الفقه : يقال النسان يف األمر ، ، وما يراه ا ملْ الع ً إذا أ َ عْ رأيا  .ه فيهعقلَ  مل

-  ِّ  .رؤيا ، يقال رأى يف منامه :  ة الرؤيا املنامي

ّ : ويف االصطالح  ٍ  ((:ابن القيم بقوله  اإلمام فهعر ٍ ،  ما يراه القلـب بعـد فكـر ٍ ،  وتأمـل  وطلـب

 ِ ِ  ملعرفة َّ  وجه ُ الص  . )٢( )) فيه األمارات واب مما تتعارض

، وقبـل الكـالم  )٣( من الفـروق املتعلقـة بمباحـث القيـاس رأيوال،  قياسيعترب الفرق بني ال

 ُ َّ عىل الفرق بينهام حيسـن أن نـذكر الـرأي الـذي ي فريـق ، حيـث أشـار اإلمـام ل عليـه يف التَّ عـو

 :الطويف رمحه اهللا إىل أن الرأي يكون عىل رضبني 

ٍ الرأي املحض الذي ال : الرضب األول  ّ رمحـه اهللا أن هـذا الرضـب ال ،  يستند إىل دليـل فبـني

ل عليه ، فقال ّ ل عليه  ((: عربة به ، وال يعو ّ  . )٤( ))فذلك املذموم الذي ال يعو
                                                   

، لسـان العـرب )ر أ ى ( مـادة  ١٢٨، خمتـار الصـحاح للـرازي )ر أ ى ( مـادة  ٤١٥معجم مقاييس اللغة البن فارس  _ )١(

 . )ر أ ى ( مادة  ٢٩١/  ١٤البن منظور 

، احلـدود  ١٤٨احلدود يف األصـول البـن فـورك : اك تعاريف أخرى انظر ، وهن ١٢٤/  ٢إعالم املوقعني البن القيم  _ )٢(

، الكليات للكفوي  ٣٧٤، املفردات للراغب  ٢٠٥/  ١، الواضح البن عقيل  ٦٤/  ١، التمهيد أليب اخلطاب  ٦٥للباجي 

٤٨٠  . 

ــدي  ٦١/  ٥املحصــول للــرازي  _ )٣( ــة الوصــول للهنــدي  ٣٦/  ٤، اإلحكــام لآلم ــف األرسار  ٣١٠٩/  ٧، هناي ، كش

اع والقيـاس للباحثـة نـوف الفـرم ، الفـروق األصـولية يف اإلمجـ ٥/  ٢، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٢٠/  ١للبخاري 

٣٥٥/ ٢ . 

 . ٢٨٨/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٦ 

 
، واإلمجـاع ، ص ظر يف أدلة الرشـع مـن الـنَّوهو املستند إىل النَّ، الرأي املعترب : الرضب الثاين 

ــه اهللا  ــريه فقــال رمح ٌ  ((:وغ ــإىل النَّيســتند  ورأي َّ ــر يف أدلــة الرش ــنَّظ ص، واإلمجــاع، ع مــن ال

. أو املختلـف فيهـا، فـق عليهـا وغريه مما ذكرناه مـن األدلـة املتّ ، واالستدالل، واالستحسان 

ِّ : وهلذا يقال ً صـار إليـه أحـدُ  حكـمٍ  هذا رأي أيب حنيفة، والشافعي، وأمحد عن كل  هم، سـواء

  . )١( )) أو دليل غريه، كان مستنده فيه القياس 

 ٌ ِّ  فكالمه رمحه اهللا يف ذكر الفرق خاص فـق تَّ وهـو مـا كـان مسـتنده األدلـة املُ ، بـه  بالرأي املعتد

 .أو املختلف فيها ، عليها 

ٍ ، وأشـار رمحــه اهللا إىل ذكـر الفــرق بـني الــرأي  ٍ  والقيـاس مــن جهـة ُ ؛  واحــدة ، مــوم وهـي الع

ــه اهللا واخلُ  ــال رمح ــث ق ــوص حي ــرأي  ((:ص ــني ال ــرق ب ُّ ، والف ــم ــرأي أع ــاس أن ال ــن  والقي م

))القياس
)٢( . 

ً : وتوضيح ذلك  ً مـن رضوب حتصـيل احلكـم ، أن الرأي قد يكـون قياسـا وقـد يكـون رضبـا

 .وغريها ، واالستصحاب ، األخرى كاالستحسان 

         :وهذا الذي ذهب إليه رمحـه اهللا قـد تـابع فيـه اإلمـام اآلمـدي حيـث قـال اآلمـدي رمحـه اهللا 

ُّ اجتهاد  (( أي كـام يكـون بالقيـاس قـد يكـون وذلـك ألن اجتهـاد الـر، من القياس  الرأي أعم

ِّ باإل ـ، صوص من الكتاب النُّ جتهاد يف االستدالل بخفي ُّ وطلـب احلكـم فـيهام عـىل ، نة والس

ّ ، التمسك بالرباءة األصلية  ٍ  ولفظه غري عام لـه عـىل اجتهـاد الـرأي فـال يكـون محْ  يف كـل رأي

 ْ َ بالقياس أو  . )٣( ))غريه  من ىل

 

                                                   
 . ٢٨٨/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .املصدر السابق  _ )٢(

،  ٢٢٨/  ٢املستصـفى للغـزايل : فروق أخرى ذكرها بعض علامء األصول انظـر ، وهناك  ٤٥/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )٣(

، الفـروق  ٥/  ٢، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٣٧٩/  ٢فـام بعـدها ، كشـف األرسار للبخـاري  ٦١/  ٥املحصول 

 .  ٣٥٩/  ٢األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٧ 

 

  املطلب اخلامس

 الباعث واألمارة املحضة الفرق بني

 

 ً َ :  الباعث لغة َ اسم فاعل من ب ْ ،  عث ُ يب َ ،  عث ِ فهو ب َّ اع ٍ ث ، وله عند علامء اللغة عـد  ة إطالقـات

 : )١( هافمن

ُ : إطالقه عىل اإلرسـال ، يقـال :  األول ـه َ ث َ ع َ ُـه،  ب ث َ ْع ب َ ثـاً ،  ي ْ ع َ ُ : أي  ب ه َ ـل َ س ْ ر َ ـدَ  أ ْ ح َ َ  و ه،و ـث َ ع َ : بـه ب

َرسـله َـه ، غـريه مـع أ ث َ تَع ْ يضــاً  واب َ َي أ َرسـله:  أ َ  أ ـث َ َع F  E  D   ﴿: ، ومنـه قولـه تعــاىل  فانْب

  I  H  G﴾ )أي  )٣( ﴾£  ¤  ¥  ¦  § ﴿: ، وقوله  )٢ : ْ َ أر  . )٤( نالْ س

®  ª  »  ¬    ﴿:اإلحياء من اهللا للموتى ، والنرش من القبور ، ومنه قوله تعـاىل :  الثاين

 .)٦(أحييناكم : ، أي  )٥( ﴾¯

َّ :  الثالث َ : وهتييجه ، يقال ، ء إثارة اليش َث ع َ َ ،  البعـري ب ـث َ َع َّ  إذا : فانْب ـل َ ـه ح َ ال َ ق ِ رسـله، ع َ َو فأ  أ

ُ  باركاً  كان ه َ َهاج ُّ  ، ف ٍ  وكل ته يشء ْ َر ث َ ْته فقد أ ث َ ع َ ْنـا[ :  عنهـا اهللا ريض عائشـة حديث ومنه ؛ ب ث َ َع ب َ  ف

 َ َعري ُ  الب نْت ُ ِ  الذي ك ليه َ ناف ،ع ْ جد َ دَ  و ْ ق ِ ْ تَ  الع  . )٧(]  هتَ ـح
                                                   

، )ب ع ث ( مـادة  ١١٧/  ٢، لسـان العـرب البـن منظـور )ب ع ث ( مـادة  ١٢٤ارس معجم مقاييس اللغة البن ف _ )١(

 . )ب ع ث ( مادة  ٦٠٢/  ١تاج العروس للزبيدي 

 . ٣٦سورة النحل آية  _ )٢(

 . ١٠٣سورة األعراف آية  _ )٣(

، تاج العـروس )ث ب ع ( مادة  ١١٧/  ٢، لسان العرب البن منظور )ب ع ث ( مادة  ١٣٥خمتار الصحاح للرازي  _ )٤(

 .  ١٣٨/  ١،  النهاية البن األثري )ب ع ث ( مادة  ٧٠/  ٢للزبيدي 

 . ٥٦سورة البقرة آية  _ )٥(

، النهايـة البـن )ب ع ث ( مـادة  ١١٧/  ٢، لسان العـرب البـن منظـور )ب ع ث ( مادة  ٤٠خمتار الصحاح للرازي  _ )٦(

 .  ١٣٨/  ١األثري 

، حـديث رقـم  ٩/  ٥ بكـر أيب مناقـب بـابضائل أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم رواه البخاري يف كتاب ف _ )٧(

٣٦٧٢ . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٨ 

 
 ً َّ : والباعــث اصــطالحا ــه اهللا اآلمــدي اإلمــام فــهعر ــه  رمح ــيل  ((: بقول مــا اشــتمل عــىل حتص

 ٍ ْ أو تَ ، أو دفع مفسدة ، أو تكميلها ، مصلحة  . )١( )) ليلهاع

ُ : غة واألمارة يف اللّ  مارةُ  هي: تقول،  العالمة َ َي وبـينك،  بـينـي ما أ ُ و ؛ )٢( عالمة : أ  :  نشدأ

ذا ِ ْ  إ َت ع َ ل َ ُ  ط َّ  هارالنَّ شمس هن ِ مارةُ      افإ َ ِ  تسلـيمي أ ـمي علـيك ِّ ل َ  .)٣( فس

 ً َّ  :واصطالحا َّ  اإلمام فهاعر ُ  ((: بقوله  رمحه اهللا ازيالر ـهـي التـي يمكـن أن ي َّ ل بصـحيح توص

َّ النَّ  .)٤( )) نظر فيها إىل الظ

فها اإلمام وبنحوه ّ  .  )٥(اآلمدي وغريه  عر

 ْ َّ ( ضة ، أو يعترب الفرق بني الباعث واألمارة املح ُ  ) دةاملجر ّ كام ي ُ  عنهـا عـرب املصـنف رمحـه  غـري

ٌ والتَّ  ، )٧( املتعلقة بمباحث القياس األصولية من الفروق )٦(اهللا  جـواز  عـىل مسـألة فريق مبني

 ِ َّ جواز كون الع َّ ل ٌ ة يف األصل بمعنى األمارة املجر ٌ  دة ، وهي مسألة ني علامء األصول ، ب خالفية

 َّ ـ اإلمام الطويف رمحوبني َّ برشـط أن تكـون بمعنـى  جمـردةً  مـارةً ة أه اهللا أنـه جيـوز أن تكـون العل

أنـه ال فائـدة لألمـارة سـوى تعريفهـا : أحـدمها ((:الباعث وذلك لوجهني أشار إلـيهام بقولـه 

 ّ ِّ للحكم، وهو يف األصل معر َّ ف بالنص َ ة معنى الباع، فإن مل يكن يف العل ْ لَ ث، خ ٍ  ت  عـن فائـدة

 . 

                                                   
 .  ٢٢٨/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )١(

            ، النهايــة البــن األثــري)أم ر ( مــادة  ٣٢/  ٤، لســان العــرب البــن منظــور )أم ر ( مــادة  ٢٣خمتــار الصــحاح للــرازي  _ )٢(

٦٧/  ١ . 

 .عىل قائل هذا البيت مل أعثر  _ )٣(

 .  ٨٨/  ١املحصول للرازي   _ )٤(

 .  ٢٣/  ١، اإلحكام لآلمدي  ٧١/  ٢، قواطع األدلة البن السمعاين  ٥/  ١املعتمد أليب احلسني : انظر  _ )٥(

 .  ٢٥٤/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٦(

 .  ١٣٢ - ١١٥/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٢٥٤/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٣٩ 

 
ُ :  الثاين ْ أهنا م ٌ س ٌ  تنبطة عليه كام سبق، فلـو توقفـت معرفتـه عليهـا،  من حكم األصل، فهي فرع

 َّ  . )١( )) ورلزم الد

ِ أنـه يمتنـع التَّ  اختاراإلمام اآلمدي رمحه اهللا حيث  امالوجهان تابع فيه نوهذا ـعليـل بالع َّ ة يف ل

َّ أاألصل إذا كانت  ـ ((:رمحه اهللا دة فقال مارة جمر َّ ة يف األصـل واملختار أنه ال بد وأن تكون العل

ً ، بمعنى الباعث  ٍ  أي مشتملة ٍ  عىل حكمة َّ  أن تكون مقصودةً  صاحلة ْ للش َ ُ ارع من رش ،  كـمِ ع احل

ِ  وإال فلو كانت وصفاً  ٌ فالتَّ  جمـردةً  بل أمـارةً ، ال حكمة فيه  ياً طرد ؛  عليـل هبـا يف األصـل ممتنـع

 :لوجهني 

ٌ ، نه ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم أ: األول  باخلطـاب  واحلكـم يف األصـل معـروف

 َّ ْ ة املُ ال بالعل  .تنبطة منه س

ٌ : الثاين  ٌ ، من حكـم األصـل  أن علة األصل مستنبطة ِّ  ومتفرعـة ً عنـه فلـو كانـت معر ُ  فـة كـم حل

ٌ ، عنها  ومتفرعاً ، عليها  األصل لكان متوقفاً   .اهـ  )٢( )) ممتنع وهو دور

مـن جهـة ) املجـردة ( واألمـارة املحضـة ، الطويف رمحه اهللا الفرق بني الباعث  ماماإل ثم ذكر

هـو أن الباعـث : والفرق بـني الباعـث واألمـارة املحضـة ((:وذلك بقوله  ، )٣( وجود املناسبة

ً له عىل وجه حيصل من اقتضائه إياه مصلحة؛ بحيث يصـح يف  يكون مناسباً  حلكمه، ومقتضيا

إنـام قتـل املرتـد لتبديلـه الـدين، أو تقليـل : إنام فعل كذا لكذا، كقولنا: الء أن يقالعرف العق

 ُّ برشب اخلمـر إلفسـاده العقـل، بخـالف  عدد املسلمني، أو إعانة الكافرين، وإنام وجب احلد

وجبـت الصـالة ألن : وطلوع اهلالل، إذ ال يناسب أن يقال،  األمارة املحضة كزوال الشمس

َّ الشمس زالت، وا ـذلـك يف التَّ  لصوم ألن اهلالل ظهـر، وإن صـح ُ ه مـن لكنّـ ؛ ريفخاطـب الع

ٌ ، زوال الشمس : جهة االستدالل ال من حيث التعليل، أي عىل وجـوب  وطلوع اهلالل دليل

                                                   
 . ٣١٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٢٥٤/  ٣اإلحكام لآلمدي   _ )٢(

أن يكـون الوصــف املقــرون  ": مفاعلــة مـن النســب ومعنـاه يف اللغــة االضـافة ، وأمــا يف االصـطالح فهــي : املناسـبة  _ )٣(

 .  ٨٤٨/  ٣روضة الناظر البن قدامة .  " باحلكم مناسبا ومعناه أن يكون يف إثبات احلكم عقيبه مصلحة



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٠ 

 
ــ، الصــالة  َّ ــة للتَّ والصــوم، ال عل ــدث ة هلــام، وكــذلك األســباب املوجب ــدات كأســباب احل عب

 . )١( )) ملناسبةللوضوء، هي أمارات، ال بواعث لعدم ا

َّ  ((:وإىل هذا أشار ابن أمري احلاج بقوله   ُ  املناسب هي األمر ةالعل ،  تـهأو مظنَّ، كم ملرشوعية احل

 ملا علم من أن احلق أن الوصف اجلامع بحسب أن يكـون باعثـاً  أي املناسب إذا مل يكن ظاهراً 

ٍ  بأن يكون مشتمالً  ٍ  عىل حكمة َّ  مقصودة ـوأن الباعث من، ارع للش ٌ تـه ومظنّ، يف املناسـب  حرص

 .)٢( )) وهو ما يالزمه

ّ الذي يتبني يل أن و َّ  األمارة أعم ن األمارة هي ما يفيد احلكم ، ومن مجلـة ذلـك بب ، ألمن الس

 َ ق بـني مـا ظهـر ّ فيـه مقصـود  األسباب املقتضية ألحكامها ، غري أن االمام الطويف رمحه اهللا فر

 ً ه باعثا ّ ُ ( الرشع فسام ُ وغري ِّ ه ي ً سم ُ ، )  يه علة ه أمـارةً  وبني ما ال يظهـر فيـه مقصـود ّ  الرشـع فسـام

 ً َّ (  حمضة ه باسم الس ّ  . )٣( )بب وغريه قد خيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣١٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٢٢٢/  ٣التقرير والتحبري البن أمري حاج  _ )٢(

 . ١١٥/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٢٥٤/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤١ 

 

 

 

  ادسملطلب السا

ف والباعث الفرق بني ِّ  املعر

 

 ّ قـة بمباحـث القيـاس ، وقـد والباعث من الفـروق األصـولية املتعل، ف يعترب الفرق بني املعر

ـ ومـا ذكـره اآلمـدي مـن ((:طويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله مام الاعتنى اإل َّ ة ال أن العل

 ٌ ّ  تكون إال بمعنى الباعث ممنوع ٌ ، بل هي معر ِّ  ف ُّ كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، واملعر من  ف أعم

ُ  أو غـريه،  أن يكون باعثاً  ـ: قـال، اللهـم إال أن ي ّ ٌ بـأن العل ـ ة باعـث َّ ،  )١( ارعباإلضـافة إىل الش

 ِّ ٌ معر َّ : فني، كام قيلباإلضافة إىل املكلّ  ف ـإن العل َ ٌ ة البدنية ع ٌ  رض  باإلضـافة إىل املـريض، دليـل

 َّ َّ باإلضافة إىل الط ٌ بيب، فحينئذ يستقيم ما قال؛ وامتناع تعليـل احلكـم بعل ، لكـن مـا تـني ممنـوع

اط النيـة قيـاس الوضـوء يف اشـرت: ذكره من حتصيل احلاصل ال جواب عنه، ومن أمثلة ذلك 

ُ مع تأخر مرشوعية التَّ  )٢(يممعىل التَّ   . اهـ )٣( )) ضوءيمم عن الو
                                                   

مـن حكمـة  فعال اهللا وترشيعاته مل خيـل يشء منهـاهذا حمل نظر ألن الشارع ال حيتاج إىل باعث يبعثه عىل الفعل ، لكن أ )١(

مجهور أهـل السـنة يثبتـون احلكمـة يف أفعـال اهللا تعـاىل وأنـه يفعـل  ": شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  ويف هذا يقولبالغة ، 

لنفع عباده ومصلحتهم ولكن ال يقولون بام تقوله املعتزلة ومن وافقهم بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قـبح مـن خلقـه 

إنـه يفعـل لغـرض أي : وأما لفظ الغرض فتطلقه املعتزلة وبعض املنتسبني ألهـل السـنة ويقولـون ، ا قبح منه فال هذا وال هذ

ــة  "وكثــري مــن أهــل الســنة يقولــون يفعــل حلكمــة وال يطلقــون لفــظ الغــرض ، حكمــة  ، رشح   ٥/  ٣منهــاج الســنة النبوي

 . ٤٦٢/  ٢، نثر الورود للشنقيطي ١٥١/  ٤نجار الكوكب املنري البن ال

ّة يف الوضـوء فـذهب اجلمهـور مـن املالكيـة ، والشـافعية ، واحلنابلـة إىل اشـرتاط  _ )٢( اختلف الفقهاء يف مسألة اشرتاط الني

ة الوضوء ، وذهب احلنفية إىل عدم اشرتاطها ، ومن أدلة اجلمهور يف اشرتاط النيـة قيـاس الوضـوء عـىل التـيمم   ّ . النية لصح

، الفـروع البـن مفلـح  ١٣٤/  ١، احلـاوي للـاموردي  ١٩ ، الكـايف البـن عبـدالرب ٣٧/  ١بـدائع الصـنائع للكاسـاين : انظر 

١/١٦٣. 

 . ٣١٥/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٢ 

 
ــويف ف ــام الط ــد أن اإلم َّ نج ــىل اإل رد ــامع ــدياآل م ــه  م ــأ: قول ــب َّ ــى ن العل ــون إال بمعن ة ال تك

ِّ ، وأثبت أن العلة )١(الباعث   . فمعناها املعر

َ  وما ذهب إليه تابع فيه َّ  اإلمام َّ حيث  )٢(وغريه ،  ازيالر  :د عىل نفاة القياسقال يف معرض الر

ِّ : التفسري الثالث للعلة  (( ٌ  -أي نفـاة القيـاس  –ف فنقـول املعـر ألنـا إذا قلنـا  إنـه أيضـا باطـل

 َّ ٌ احلكم يف األصل معل ِ  ل َّ بالع َّ ل ِّ ة الفالنية استحال أن يكون مرادنا من العل وإال لكان ، ف ة املعر

ِ رف ثبوتُ عُ معنى الكالم أن احلكم يف األصل إنام  ْ  ه بواسطة ـالوص ُ ٌ ، الين ف الف ؛  وذلـك باطـل

 ِ ِّ ألن ع فكيف يكون الوصف ؛ عرف إال بعد معرفة ذلك احلكم ية الوصف لذلك احلكم ال تُ ل

 ؟ معرفاً 

ُ  )٣( أمـا املعتزلـة: واجلـواب  ـفـإهنم ي ّ ــفرس َّ َّ  وتـارةً ، وجـب باملُ  ة الرشـعية تـارةُ ون العل  ياعبالــد

ٌ ، سبقت  ذه الكلامت التيفيحتاجون إىل اجلواب عن ه  . والكالم يف ذلك طويل

 ِّ  .ف وأما أصحابنا فإهنم يفرسونه باملعر

َّ : وأما قوله  ـف بالنَّاحلكم معر ْ ِّ ص فـال يمكـن كـون الوص ذلـك احلكـم : قلنـا ، لـه  فـاً ف معر

 ِ ٌ فَ الثابت يف حمل الو ِّ ، من أفراد ذلك النوع من احلكم  اق فرد ة اللـثم بعد ذلـك جيـوز قيـام الد

وعىل ذلك التقـدير ، لفرد أخر من أفراد ذلك النوع من احلكم  عىل كون ذلك الوصف معرفاً 

ُ  ال يكون تعريفاً  ِّ للم ثـم إذا وجـدنا ذلـك الوصـف يف الفـرع حكمنـا بحصـول ذلـك ، ف عـر

 .  )٤( )) لولاحلكم ملا أن الدليل ال ينفك عن املدْ 

ِّ  وهي، ة العلّ  ((:  حيث يقولالسبكي  اإلمام ووافقه رفت بـه ستنبطة عُ املُ : ف للحكم قيل املعر

 ُ ٌ ، قلنا تعريفه يف األصل  فيدور ُ ،  وتعريفها يف الفرع فال دور ـإنام أ ّ ٍ فرد بيان العل  مقـدمٍ  ة بفصـل

                                                   
ً : أي ، وأن تكـون العلـة يف األصـل بمعنـى الباعـث ، واملختار أنه ال بـد  ": قال اإلمام اآلمدي رمحه اهللا  _ )١( عـىل  مشـتملة

 ِ ٍ ح ٍ  كمة  ) ٢٥٤/  ٣اإلحكام لآلمدي .(  " احلكم للشارع من رشعِ  أن تكون مقصودةً  صاحلة

 .   ١١٢/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ١٣٤/  ٥املحصول للرازي  _ )٢(

 .   ٥٤/  ٢، وكتابه اآلخر رشح العمد  ٢٦١/  ٢املعتمد أليب احلسني البرصي  _ )٣(

 .  ١٣٤/  ٥املحصول للرازي  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٣ 

 
ُّ ؛ ومتعلقـاهتام ، والفـرع ، عـىل بيـان األصـل  ، وعظـم موقعهـا ، ب اآلراء عنـدها لكثـرة تشـع

 .وتشتت املباحث فيها 

 :الناس يف تفسريها عىل مذاهب  وقد اختلفت مقاالت

ِّ املُ : وأكثـر األشـاعرة أهنـا ،  واختاره اإلمام، وبه جزم املصنف : األول  ُ عـر وقـد ، كـم ف للح

 .مارة واأل، العالمة : يقال 

ُ واُ  ـض عىل هـذا بـأن املُ عرت ْ ً ؛ عـرف إال مـن احلكـم تنبطة مل تُ س للحكـم  ألن معرفـة كوهنـا علـة

ّ ،  تتوقف عىل معرفة احلكم رضورةً  وهـو ، ف احلكم هلا لتوقـف العـامل بـاحلكم عليهـا فلو عر

 ٌ ُّ وإنام قيدنا السؤال باملُ ،  دور َّ ستنبطة لعدم توق ؛ ة املنصوصة عـىل معرفـة احلكـم ف معرفة العل

 ً ِّ  لكوهنا معروفة ـ،  من النص َّ وتعريـف ، ة بالنسـبة إىل األصـل وأجاب بأن تعريف احلكم للعل

 َّ ٌ ة للحكم بالنسبة إىل العل ِّ ؛  الفـرع فـال دور وقضـية هـذا القـول أن تكـون ،  الخـتالف املحـل

 َّ ِّ  ة عبارةً العل ِ مـوال ، ف حكم الفـرع فقـط عن معر حكـم األصـل لكونـه  دخل هلـا يف تعريـف

 ٍ ِّ  معلوماً  حينئذ ٍ ،  بالنص ُّ ، آخر  أو دليل  .)١( )) الدين اهلندي وهبذا اعرتض عليه صفي

ــب مـام الطــويف رمحـه اهللاويالحـظ أن اإل َّ ــ تعق َ ْ يف هـذا الفـرق م َّ تَ  ن مـه مــن علـامء األصــول قد

 َّ  .ة ال تكون إال بمعنى الباعث القائلني بأن العل

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .  ١٤٩٥/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٤ 

 

  سابعاملطلب ال

ِّ  مسلك الفرق بني  اإليامءمسلك و النص

 

 ُّ ِ  النص َّ من مسالك الع  :ة ، وينقسم إىل ثالثة أقسام ل

 َّ َّ الرص  .اهر ، واإليامء يح ، والظ

 َّ َّ فهو ما وضع إلفادة التَّ : ح يفأما الرص  . )١(ة عليل بحيث ال حيتمل غري العل

!  "   ﴿:كقوله تعـاىل ) أجل كذا  من (أو ) سبب كذا ( أو ، ) لعلة كذا ( ن يقال أ: ومثاله 

ـ: [  عليه الصالة والسـالم ، وقوله )٢( ﴾#  $  %  &  '   ُ إنَّ ُ ام ج  عـل اإلسـتئذان

ِ أمن  َ  جل ِ الب َ  . )٣( ] رص

َّ وأما  ـالظ َّ ً مرجوحـاً اهر فهو ما حيتمل غري العل كقولـه ) الـالم ، وأن كـان ( ، كــ  )٤( ة احـتامال

 . )٦( ﴾Æ  Å  Ä        Ã  Â   ﴿، وقوله  )٥( ﴾=   <  ?  @   ﴿تعاىل 

 : منها ، وهو أنواع )٧( وأما اإليامء فسبق تعريفه

ِ أن يرتتب احلكم عَ : النوع األول  َ ق ٍ  ب   .بالفاء  وصف

 

                                                   
، رشح تنقيح الفصول  ٣١٧/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٢٨٨/  ٢، املستصفى للغزايل  ٣٥٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٣٩/  ٤، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٣٤/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٣٩٠للقرايف 

 . ٣٢سورة املائدة آية  _ )٢(

، ومسلم يف كتـاب  ٦٢٤١، حديث رقم  ٦٦/  ٨ البرص أجل من االستئذان بابرواه البخاري يف كتاب اإلستئذان  _ )٣(

 . ٥٧٦٤، حديث رقم  ١٨٠/  ٦ غريه بيت يف النظر حتريم باباآلداب 

 . ١٢١/  ٤رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٤(

 . ٧٨سورة اإلرساء آية  _ )٥(

 . ١٤سورة القلم آية  _ )٦(

 . ٤٩٨انظر ص  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٥ 

 

  . )١( ﴾w  v  u  t ﴿له قوله تعاىل مثاو

ٍ ترتُّ : النوع الثاين  n  m  l    k  j      ﴿بصـيغة اجلـزاء ، كقولـه تعـاىل  ب احلكم عىل وصـف

o ﴾ )أي لتقواه  )٢. 

َّ : النوع الثالث  ً لسؤال لو مل يكن السؤال عل ة احلكم لكـان اقرتانـه بالسـؤال ذكر حكم جوابا

 ً ً رشعا َّ ، بعيدا ً ، ولتأخ ُ ولغة  .عن وقت احلاجة  ر البيان

 . )٣( وهناك أنواع أخرى

 ِّ ــنص ــ،  يعتــرب الفــرق بــني ال َّ ة يف وااليــامء مــن الفــروق األصــولية التــي تتعلــق بمســالك العل

ِّ ،  )٤(القياس واإليـامء مـن ،  ونجد أن اإلمام الطويف رمحـه اهللا اعتنـى ببيـان الفـرق بـني الـنص

 َّ ُّ حيثية الداللة عىل العل ُّ ي ة ، فالنص َّ عىل العلّ  دل ـ: فـظ بمعنـى ية بطريـق الل َّ ة ، أنـه يصـف العل

 ُّ ِ  بخالف اإليامء فإنه يدل ِّ عىل الع ٍ ، ية بطريـق اإللتـزام ل ٍ  وطـرق ، وإىل  )٥( يف االسـتدالل عقليـة

ُّ : ص وبني النَّ، والفرق بينه  ((: رمحه اهللا بقوله  شارأهذا  ِ  أن النص يدل َّ عىل الع ة بوصفه هلـا، ل

ُّ واإليامء ي ْ  دل ِ عليها بطريق االلتزام، كداللة نق ُّ  ص طب عىل التفاضل، أو بطريق مـن طـرق الر

 :االستدالل عقال، وهو أنواع 

                                                   
 . ٢٢٢البقرة آية  سورة _ )١(

 . ٢سورة الطالق آية  _ )٢(

، ٣٢٠/  ٣، اإلحكام لآلمدي  ٢٩٠/  ٢، املستصفى للغزايل  ٣٦١/  ٣رشح خمترص الروضة : انظر أنواع اإليامء يف  _ )٣(

/  ٤، رشح الكوكـب املنـري البـن النجـار  ٦٣/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ٢٣٤/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب ٣٢٠

 . ٢٩٦/  ٢، فواتح الرمحوت لألنصاري  ٣٩/  ٤تيسري التحرير ألمري بادشاه ،  ١٢٥

ــىل  _ )٤( ــزايل  ١٤٢٤/  ٥العــدة أليب يع ــد أليب اخل ٢٩٢/  ٢، املستصــفى للغ ــاب ، التمهي ــدي  ٩/  ٤ط ، اإلحكــام لآلم

 عـىل ابـن احلاجـب دالعضـرشح ،  ٣٢٦٧/  ٨، هنايـة الوصـول للهنـدي  ٣٢٤/  ٢، رشح املعامل البن التلمساين  ٣/٣٢٠

 - ١٨٦/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٣١٢/  ٤، رفع احلاجب للسبكي  ٦٣ - ٥٩/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ٢/٢٣٤

، الفـروق األصـولية يف اإلمجـاع  ١١٧/  ٤، رشح الكوكب املنري البـن النجـار  ٣٩/  ٤، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ١٩٧

 . ٤٧٦ / ٢والقياس للباحثة نوف الفرم 

 . ١٩٧-١٨٦/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٣١٧/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٦ 

 

q   p   ﴿:  ذكر احلكم عقيب الوصف بالفـاء، نحـو قولـه سـبحانه وتعـاىل : أحدها

z  y  x  w  v  u  t  sr ﴾ )ـــــــه عزوجـــــــل  ، )١ /   ﴿: وقول

َ  :  [لسالم ، وقوله عليه ا )٢( ﴾0  1   2  َّ من ب َ د َ  [،   )٣(] لوه تُ ه فاقْ دينَ ل ن م

 ْ َ أح َ ي ْ ا أ َ ر َ  اً ض ْ م ً ي ِ فَ  تة َ ه ُ لَ  ي ُّ  ، )٤(]   ه ٌ فهـذه كل ٍ ذُ  هـا أحكـام كـاعتزال النسـاء  كـرت عقيـب أوصـاف

َّ  عقيب املحيض، وقطعِ  َّ الس ِ ارق عقيب الرس ْ  قة، وقتل ـاملر ِ د عقيـب التَّ تَ األرض  بـديل، وملـك

 ِ ْ بعد اإل َ ح ُّ  اء، وذلكي ْ يفيد يف عرف الل ِ غة أن الوص ـف الذي قبل احلكـم ع ّ ٌ ، ة ل لثبوتـه،  وسـبب

، فتقيد تعقـب احلكـم الوصـف ،  )٥( ألن الفاء يف اللغة للتعقيب عىل ما تقرر يف كتب العربية

ـ: أي َّ َ ثبوت احلكم عقيب الوصف، وأنه يعني الوصـف سـبب احلكـم، ألن الس بـت ثْ بب مـا ي

 ُ ُ احل ِ عَ  كم  . )٧( )) .... )٦( نه يف خطاب الوضعيبه كام سبق بياق

 ّ ـ:  فيتضح من ذلك أن النص َّ سـواء كـان  ةما وضع إلفادة التعليل بحيـث ال حيتمـل غـري العل

ً التَّ  ٌ ،  أو به احتامل، عليل قاطعا ح عند املجتهد أن اللفظ موضـوع ّ  وأن الظاهر يف التعليل يرتج

ً بعيداً  فهم إال بالسياق فإن التَّ ؛ يامء بخالف اال،  للتعليل مع احتامل غريه احتامال ُ عليل فيه ال ي

                                                   
 . ٢٢٢سورة البقرة آية  _ )١(

 . ٣٨سورة املائدة آية  _ )٢(

ب بعذاب اهللا  بابرواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري  _ )٣( َّ  . ٣٠١٧، حديث رقم  ٧٥/  ٤ال يعذ

ً يف _ )٤( ــاب األقضــية  رواه مالــك يف املوطــأ مرفوعــا ــابكت  ١٤٢٤، حــديث رقــم  ٧٤٣/  ٢ املــوات عــامرة يف القضــاء ب

 ً ً عـىل عمـر بـن اخلطـاب يف كتـاب املزارعـة )  ٦٦٣/  ٣سنن الرتمذي ( وصححه الرتمذي مرفوعا ، ورواه البخاري موقوفا

 ً ً مواتا  . ١٣٩/  ٣باب من أحيا أرضا

رشح ألفيـة ابـن مالـك البـن  ، ٨٠٢/  ٢هب للجـوجري ، رشح شـذور الـذ ٣٢١/  ٣ أوضح املسالك البـن هشـام _ )٥(

  .٢٠٩/  ٢عقيل 

 . ٤٢٥/  ١رشح خمترص الروضة  _ )٦(

 . ٣٦١/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٧ 

 
َّ ، القولية  أو احتفاف القرائن، الوارد فيه  ً من الزم مـدلول الل فـظ أو احلالية به فيكون مفهوما

 ً   . )١(وضعا

ً  ظـاهرةً  يـةالعلّ  عـىل داللتـه تكـون مـا ((:مام الرازي رمحه اهللا معناه بقوله كام أوضح اإل  سـواء

ً  كانت ً  أو،  قاطعة  . حمتملة

ـ قولنـا وهـو،  املؤثرية يف رصحياً  يكون فام القاطع أما ّ  ملوجـب أو،  كـذا لسـبب أو،  كـذا ةلعل

 . )٣( )) ... )٢( ﴾!  "  #  $  %  &  '  ﴿:  تعاىل كقوله؛  كذا ألجل أو، كذا

. 

ْ كَ  ( ونحو ((:املرداوي وغريه بقوله  اإلماموأشار إليه  ً  ، ) ي :  ولـهكق ال عن جمردةً  كانت سواء

﴿       Q  P  O   N     M  ﴾ )أو ، )٤  ً i      h           ﴿ ، )٥( ﴾º   ¹  ﴿:  تعــــاىل كقولــــه مقرونــــة

n  m  l  k   j﴾ )فـال؛  مـنكم األغنيـاء يتناولـه لـئال ختميسـه وجب إنام:  أي ، )٦ 

 يف لهـاقب مـا دون، )   وكـي،  أجـل( ـ ل أن:  السمعاين ابن اإلمام وذكر ، يشء للفقراء حيصل

 َّ  قال وقد ريض اهللا عنه كعب بن أليب عليه الصالة والسالم قوله يف ) إذا (:  ومثل ، احةالرص

 إذاً  [:  روايـة ويف ، )٧( ] كلـه ذنبـك لـك اهللاَِّ يغفـر إذا:  قـال ؟ كلهـا صاليت لك أجعل [:  له

َّ  اهللا يكفيك  . )٨( )) ] واآلخرة الدنيا  هم

                                                   
 . ٧٠٥/  ٢، الشامل للدكتور عبدالكريم النملة  ٤٠/  ٤تيسري التحرير ألمري بادشاه  _ )١(

 . ٣٢سورة املائدة آية  _ )٢(

 . ١١٧/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ١٣٩/  ٥ زيللرا املحصول _ )٣(

 . ٤٠سورة طه آية  _ )٤(

 . ٢٣سورة احلديد آية  _ )٥(

 . ٧سورة احلرش آية  _ )٦(

، وأمحـد يف مسـنده  ٢٤٥٧، حـديث رقـم  ٦٣٦/  ٤ والـورع والرقائق القيامة صفةرواه الرتمذي وصححه يف كتاب  _ )٧(

  . ٢١٢٨٠حديث رقم  عنه تعاىل اهللا ريض أبيه عن كعب بن أيب بن الطفيل حديثمن حديث 

 . ٩/  ٤، التمهيد أليب اخلطاب  ١٤٢٤/  ٥، العدة أليب يعىل  ٣٣١٣/  ٧التحبري للمرداوي  _ )٨(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٨ 

 
ُّ  ((:  اآلمدي رمحـه اهللا ماماإل قالو ـ الـنص َّ  أو،  الكتـاب مـن دلـيالً  يـذكر أن:  وهـو،  يحالرص

ــ ُّ ــ عليــلالتَّ  عــىل نةالس ْ ٍ  فبالوص ــه موضــوعٍ  بلفــظ ُّ  يف ل ٍ  غــري مــن غــةالل ٍ  إىل فيــه احتيــاج ،  نظــر

 ٍ   . )١( ))  واستدالل

ُّ  ما ((: وقال يف االيامء  ِ  عىل يدل ِّ الع  مـن الزمـاً  ليـلعالتَّ  يكون بأن وذلك ، واإليامء،  نبيهبالتَّ  يةل

َّ  مدلول ُ  يكون أن ال وضعاً  فظالل  . )٢( )) عليلالتَّ  عىل بوضعه داالً  اللفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣١٧/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )١(

لمــع للشــريازي رشح ال: صــول انظــر ، وهنــاك فــروق أخــرى ذكرهــا بعــض علــامء األ ٣١٩/  ٣اإلحكــام لآلمــدي  _ )٢(

،  ٦٣ - ٥٩/  ٤، هنايــة السـول لإلســنوي  ٣٢٦٧/  ٨، هنايـة الوصــول للهنـدي  ٣٥٤/  ٣، اإلحكـام لآلمــدي  ٢/٨٥٠

 .  ٤٨٠/  ٢، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم  ١٩٧/  ٥البحر املحيط للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٤٩ 

 

  ثامناملطلب ال

 واملصلحة واملناط الوصف الفرق بني

 

َ من : الوصف يف اللغة  ف َ ص َ َ  و فاً  وعلـيه،  له اليشء ْ ً ،  وص فة ِ الَّه، إذا : وص َ ف: وقـيل ح ْ  الوص

ِّ ،  الـمصدر ُ والص ـية فة ْ ل ِ وا ، الـح ُ ف َ َ  وتواص  .)١( الوصف من اليشء

 ً َّ ع ((: والوصف اصطالحا َّ  بـارة عـام دل ً  اتعـىل الـذ هـو املقصـود مـن جـوهر  باعتبـار معنـى

  . )٢( )) حروفه

ّغة و ُ يف الل قـال : املناط ُ َ ، ي ٌ من نَاط ـء : مشتق َّ َ عليـه اليش ـيط ِ قـه ، ون َّ ـء إذا عل َّ َ اليش ـاط ـ: نَ َّ ل ُ ق ع

ء ، وعليه َّ َ به اليش ِّق به ، ومنه : نَيط ل ُ ٍ تُعبـد يف اجلاهليـة ، وكانـت : ع ُ شـجرة ٍ اسـم ُ أنـواط ذات

 .للمرشكني ينوطون هبا سالحهم 

ُ : قال سيبويه  ُّ  وقالوا هو مني مناط ُ : ريا أي الث  .)٣( عديف الب

ً اسم مكان اإلناطة  : ريض اهللا عنه )٥( قال حسان،  )٤( والتعليق فاملناط إذا

ٍ   وأنت  َ يف آل هاشم يط ِ ٌ ن ُ       زنيم د ْ ر َ ُ الف ح َ د َ ِ الق اكب َّ َ الر لف َ َ خ يط ِ  )٦(كام ن

ّق به احلكم: واملناط عند األصوليني  ل ُ ِ ،  ما ع  .)٧(ة التي رتب عليها احلكم يف األصللّ وهو الع

                                                   
 . )و ص ف ( مادة  ٣٥٦/  ٩العرب البن منظور  ، لسان)و ص ف ( مادة  ٣٧٠خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ٣٤٦التعريفات للجرجاين  _ )٢(

ــن منظــور )ن و ط ( مــادة  ٣٥١خمتــار الصــحاح للــرازي  _ )٣( ، )ن و ط ( مــادة فــام بعــدها  ٤١٨/  ٧، لســان العــرب الب

 .  )ن و ط ( مادة  ٦٩١القاموس املحيط للفريوزابادي 

 .  ٣٨٨ رشح تنقيح الفصول للقرايف _ )٤(

هـ،  ٤٠هو الصحايب حسان بن ثابت بن النجار األنصاري اخلزرجي شاعر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مات سنة  _ )٥(

 . ٢٥٦/  ١، أسد الغابة البن األثري  ٦٢/  ٢اإلصابة البن حجر : انظر ترمجته يف 

 . ٧٩ديوان حسان بن ثابت  _ )٦(

،  ، روضـة  ٢٣٠/  ٢املستصـفى للغـزايل : ظر تعريف املناط عند األصوليني يف ، وان ٢٣٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٧(

 . ٧٣١ إرشاد الفحول للشوكاين،  ٢٠٠/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٨٠٠/  ٣الناظر البن قدامة 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٠ 

 
بمسـالك  من الفـروق األصـولية التـي تتعلـق واملصلحة واملناط ، ، يعترب الفرق بني الوصف

 ِ ـالع َّ ُّ  ((:  بقولـه مـام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهاموقـد اعتنـى اإل،  )١( ةل ِ  فـأعم  مراتـب

 ْ ِ الوص ُّ  كونه وصفاً  ف للحكم، أو ال يكون، إذ بتقدير أن يكون  من أن يكون مناطاً  ، ألنه أعم

ْ طَ  ُ  دياً ر ـغري مناسب ال يصـلح أن ينـاط بـه ح ْ ٌ ك ٍ  م ٌ  ، فكـل منـاط ُّ  وصـف ٍ  ، ولـيس كـل  وصـف

ُّ  ، ثم كونه مناطاً طاً منا ً  ، ألنه أعم ُّ ،  من أن يكون مصلحة ٌ  أو ال، فكل ُ  مصلحة مناط ،  كـمِ للح

 ُّ ٍ  وليس كل ً  مناط ُ  مصلحة ٍ ؛ جلواز أن ي ُّ  ناط احلكم بوصف دي، ال يظهر وجه املصلحة فيه، تعب

 ُّ َّ وكالمنا يف املصلحة يف ظاهر األمر، أما يف نفس األمر، فال خيلو ترص ٍ ع عن مصلف الرش  . حة

 ْ ً ثم كون الوص ً  ف مصلحة ً  ، ألهنا قد تكون مصلحة فـع، بمعنى أهنا متضمنة ملطلـق النَّ ؛ عامة

 ً ــ؛  وقــد تكــون خاصــة َّ ــاب الرض ــتكمالت ، واحلاجــات ، وريات بمعنــى كوهنــا مــن ب ، أو ال

 . )٢( )) ، كام سبق تقريره يف االستصالح تتاموالتَّ 

ّ من هذا أن االمام الطويف رمحه اهللا م فيتبني َّ َّ األوصاف التي تُ  قس راتـب ، مل هبا األحكام إىل عل

 ِّ ً من األعم  :إىل األخص  وهي تنازليا

 ً ً ، : أوال ـكون اليشء وصـفا َّ ـة فيـه أنـه يتنـاول الط ّ ـ، ردي ووجـه األعمي َّ ردي ، ومـا وغـري الط

 .ظهرت فيه املصلحة ، وما مل تظهر فيه 

 ً ً : ثانيا ٌ ، كون اليشء مناطا ُ  وهو عنده متناول ُ  ملا ظهر فيه املصلحة فـيمكن تعديـة كـم فيـه ، احل

َ  وما ال  .عدية تنع معها التَّ متعبدية التي ظهر كالعلل التَّ ي

 ً ً : ثالثا ُّ ،  كون اليشء مصلحة ْ فال يتناول العلل التعب َ دية املح َّ ض  .مما قبله  ة ، ولذا كان أخص

ّ  ومعرفـة،  احلكمو،  الوصف جنس راتبمل هبيانب وأراد اإلمام الطويف رمحه اهللا  منهـا األخـص

ّ  من وأشـار اإلمـام ابـن قدامـة ،  األحكـام يف األوصاف تأثري أنواع معرفة من تحققال ، األعم

                                                   
 . ١٨٣/  ٤النجار ، رشح الكوكب املنري البن  ٣٤١٧/  ٧، التحبري للمرداوي  ٨٥٢/  ٣روضة الناظر البن قدامة  _ )١(

 . ٣٩٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥١ 

 
والبعــد تتفــاوت ، فألجــل تفــاوت درجــات اجلنســية يف القــرب  ((: بقولــه هــذارمحــه اهللا إىل 

م عىل ما دونه درجات الظن ّ  .اهـ  )١( )) ، واألعىل مقد

 األوصــاف مــن واألخــص األعــم أعنــي ذلـك علــم إذا ((: رداوي رمحــه اهللا وقـال اإلمــام املــ

ِّ  فتأثري ، والضعف القوة يف يتفاوت بعض يف بعضها تأثري أن  فليعلم ، واألحكام  يف األخـص

 ِّ ّ  ، التـأثري أنــواع أقــوى األخـص ــ ، )٢( الصــالة سـقوط يف كــرارالتّ  ةكمشــق ِّ  واليــة يف غروالص

ِّ  وتأثري ، )٣( النكاح ِّ  يف األعم ِّ  وتـأثري ، التـأثري أنواع أضعف فهو ، ذلك يقابل األعم  األخـص

ِّ  يف ِّ  تأثري وهو وعكسه ، األعم ِّ  يف األعم  مـنهام واحـد كـل يف إذ ؛ الطـرفني ذينـك بني األخص

 ّ ّ  جهة من ةقو ّ  جهة  من وضعف ، ةاألخصي  متحضـت األول إذ ؛ الطـرفني بخـالف ، ةاألعمي

ّ  ، األخصـــية فيـــه َّ  لـــه ضـــتفتمح ّ  والثـــاين ، ةالقـــو ـــ فيـــه ضـــتمتح َّ َّ  ةاألعمي  لـــه ضفـــتمح

 َّ ))عفالض
 .اهـ )٤(

ِ  بذلك فيظهر ِ  واملنـاط ، ، الفـرق بـني الوصـف  ،مـن حيـث العمـوم واخلصـوص  واملصـلحة

 ّ ـوالقـو َّ ،  )٥(وقـد أشـار إىل هـذا الفـرق اإلمـام ابـن قدامــة  أخري ،قـديم والتَّـعف ، والتَّ ة والض

  .  )٧(ار ، وابن النج )٦(واملرداوي 

                                                   
 . ٨٥٢/  ٣روضة الناظر البن قدامة  _ )١(

كاملشقة املشرتكة بني احلائض واملسافر يف سقوط القضاء ، فـإن الشـارع اعتـرب جـنس  ":قال اإلمام اإلسنوي رمحه اهللا  _ )٢(

ً ؛ ألن مشقة السـفر نـوع خمـالف ملشـقة احلـيض ، املشقة يف نوع سقوط قضاء الركعتني ، وإنام جعلنا األول ج ً والثاين نوعا نسا

املستصـفى : ، وانظـر  ٥٧/  ٣اهــ هنايـة السـول  "وأما سقوط قضاء الـركعتني بالنسـبة للمسـافر واحلـائض فهـو نـوع واحـد 

 . ٤٢/  ٣ للسبكي ، اإلهباج ٣١٩/  ٢للغزايل 

 مـن أقـرب كـان ربـام التـزويج واليـة يف الصـغرية البكـر عـىل الصـغرية ثيبال قياس إن ": قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا  _ )٣(

 حـق يف أثـره ظهـر فـإذا آخـر جـنس البضـع فواليـة املـال واليـة يف أثر إن الصغر فإن املال والية عىل قياسه من الوجوه بعض

 .٣٢١/  ٢اهـ املستصفى  " الامل والية عىل قياسه من الوجوه بعض من أقرب كان ربام النكاح والية نفس يف الصغري االبن

 . ٣٤١٧/  ٧التحبري للمرداوي  _ )٤(

 . ٨٥٢/  ٣روضة الناظر البن قدامة  _ )٥(

 . ٣٤١٦/  ٧التحبري للمرداوي  _ )٦(

 . ١٨٣/  ٤رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٧(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٢ 

 

  تاسعاملطلب ال

َّ  الفرق بني ُ الش  ناسبةبه وامل

 

 َّ ْ املثْ : به يف اللغة الش َّ ل ، من أش ُ به اليش َّ  ء ْ : يف املثل له ، ومنه قوهلم ء إذا ماثَ اليش به أباه فام من أش

ْ لَ ظَ  َّ ،  م ُ ، وذلك إذا عجز ، ه وأشبه الرجل أم َ وضع  . ف

َ و َّ ش ُ ب َّ  هت َ اليش َّ  ء ِ باليش ٍ أقمته م إذا ء ٍ  قامه لصفة ـ، بينهام  جامعة ِّ ً وتكون الص ً ،  فة ذاتيـة  ومعنويـة

 َّ ِّ : اتية نحو فالذ َّ ، رهم كهذا الدرهم هذا الد َّ وهذا الس ّ ، واد واد كهذا الس  زيدٌ : نحو ، ة واملعنوي

ِ ؛ أو كاحلامر ، كاألسد  َّ أي يف ش  .  )١( وبالدته، ته د

ٍ  رعوالفـ،  األصـل بـني اجلمع (( :والشبه يف االصطالح  ٍ  بوصـف  عـن نـزل مـا وهـو ، شـبهي

َّ  عن وارتفع،  ناسباملُ  ِّ الط ْ  عىل اشتامله وهمتُ  ما أو ، ردي ُ  ومل ، لحةاملص   . )٢( )) فيه هبا قطعي

َ : شاركة ، يقال املُ : غة واملناسبة يف اللّ  َ  إذا بهناس َ َ كه يف نَ رش ِ س واجلمـع ، ناسـب سـيب املُ والنَّ، ه ب

َ نُ  ِ اء وأنْ سب ٌ ، باء س  . قريبه: فهو نسيبه أي ؛  ناسب فالناً ي وفالن

 . )٣( يقاربه شبهاً : و هذا يناسب هذا أي 

َ  (( :واملناسبة يف االصطالح  ْ أن ي ٌ ق ٌ  رتن باحلكم وصف  . )٤( )) مناسب

 
                                                   

املصـباح ، )ش ب هــ ( مـادة  ٥٠٣/  ١٣لسان العرب البن منظور ، )ش ب هـ ( مادة  ١٧٨خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ش ب هـ ( مادة  ٢٤٩املنري للفيومي 

، روضـة  ٨٠٠/  ٢الربهـان للجـويني : ، وانظـر تعريـف الشـبه عنـد األصـوليني يف  ٤٣٠/  ٣رشح خمترص الروضـة  _ )٢(

ــن قدامــة  ــاظر الب ــة  ٤١٨/  ٣، رشح خمترصــ الروضــة  ٣٤٧٠/  ٧، نفــائس األصــول للقــرايف  ٨٧٠/ ٣الن ــول ، هناي الس

 .، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد   ١٠٥/  ٤لإلسنوي 

املصـباح ، )ن س ب ( مـادة  ٧٥٦/  ١لسـان العـرب البـن منظـور ، )ن س ب ( مـادة  ٣٣٧خمتار الصحاح للـرازي  _ )٣(

 .)ن س ب ( مادة  ٤٩٢املنري للفيومي 

، البحر املحيط للزركيش  ٣٣٠/  ٤مع رفع احلاجب للسبكي  ، خمترص ابن احلاجب ٣٨١/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٢٠٦/  ٥للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٣ 

 
ِ ما تتوقع املصلحة عَ  (( : واملناسب َ ق ٍ يب ٌ  ه لرابط  . )١( )) ما عقيل

 َّ َّ  ألصوليةا واملناسبة من الفروق، به يعترب الفرق بني الش ، وبينهام وجه  )٢( ةاملتعلقة بأنواع العل

 ٍ ّ  شبه ٍ  ال وغريه ، فهام جيتمعان يف أن كُ ، الطويف  مامه عليه اإلنب ويف ،  منهام يشتمل عىل مصلحة

ـ ((: ذلك يقول الطويف رمحه اهللا  ُ َ أما القسم الثالـث؛ وهـو مـا ظ ِ ن أنـه م : ة للمصـلحة ، أينَّـظ

 ُ ـ حلكم، وظننا أنه مظنتها من غري قطـعٍ وهم اشتامله عىل مصلحة اي َّ ارع قـد بـذلك، ورأينـا الش

ـ َّ ـاعتربه يف بعـض األحكـام، فهـذا هـو الش ُ ّ بهي، وس ّ م ـي بـذلك لـرتد َّ به بـني القسـمني ده بالش

َّ ، األولني، ومها املناسب  ردي؛ ألنه من حيث إنا مل نقطع بانتفاء مناسـبته، واشـتامله عـىل والط

أشبه املناسب املقطوع باشـتامله عـىل املصـلحة، ومـن حيـث إنـا مل املصلحة، بل ظننا ذلك فيه 

ــع بمناســبته  ــ، نقط َّ ــىل املصــلحة أشــبه الط ــواشــتامله ع ُّ ــوع بخل ناســبة وه عــن املُ ردي املقط

 َّ ))ةاملصلحي
)٣( . 

َّ  االمام وأشار  : وجهنيمن  واملناسبة، به الطويف رمحه اهللا إىل الفرق بني الش

: قـال ((:أثري يف املصلحة ، حيث قـال رمحـه اهللا  املصلحة ، والتَّ من جهة تعيني :الوجه األول 

 َّ واملناسبة أن املناسبة يتعني فيها املصلحة بخالف الشبه، فإن املصلحة فيـه ، به والفرق بني الش

 .مطلقة؛ يعني مبهمة

                                                   
ــن قدامــة :  يف ، وانظــر تعريــف املناســب ٣٨٢/  ٣رشح خمترصــ الروضــة  _ )١( ــاظر الب ، اإلحكــام  ٨٤٨/  ٣روضــة الن

ــ ، رشح العضــد ٣٥٢/  ٣، كشــف األرسار للبخــاري  ٣٩١، رشح تنقــيح الفصــول للقــرايف  ٣٣٨/  ٣لآلمــدي  ن عــىل اب

 . ٣٠١/  ٢لرمحوت لألنصاري ، فواتح ا ٧٦/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ١٥١٩/  ٣، اإلهباج للسبكي ٢/٢٣٩احلاجب 

رشح املعـامل البـن التلمسـاين  ، ٣٦٩ - ٣٣٨/  ٣، اإلحكـام لآلمـدي  ٨٦٨ - ٨٤٨/  ٣روضة الناظر البن قدامـة  _ )٢(

، ١٠٦/ ٤، هناية السول لإلسنوي  ٣٤٧/  ٤اجب للسبكي ، رفع احل ٢٤٤/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٢/٣٦٨

، الفـروق األصـولية يف اإلمجـاع والقيــاس  ٢٣١/  ٥، البحـر املحــيط للزركيشـ  ٩٢ - ٨٣/  ٢تشـنيف املسـامع للزركيشـ 

 .  ٤٥٨/  ٢للباحثة نوف الفرم 

 . ٢٣١/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٤٢٨/  ٣رشح خمترص الروضة  _)٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٤ 

 
َّ : قلت  به يؤثر يف جنسها، فبيـنهاموحاصل هذا الفرق أن املناسب يؤثر يف عني املصلحة، والش

 . اهـ )١( )) والغريب، واملالئم ، من الفرق نحو ما بني الوصف املؤثر 

        :وهذا التفريق الذي أشار إليه رمحـه اهللا سـبقه إليـه غـريه ، فقـد ذكـر اآلمـدي ذلـك يف قولـه 

أو ال تظهـر فيـه املناسـبة ، إمـا أن تظهـر فيـه املناسـبة : وذلك أن الوصف املعلل به ال خيلـو  ((

وذلـك بـأن يكـون ترتيـب احلكـم عـىل وفقـه ممـا ، هو أهل معرفة املناسـبة عليهـا  بوقوف من

 ُ ٍ ي  .)٢( )) فهو املناسب؛ من املقاصد املبينة من قبل  فيض إىل حتصيل مقصود

ّ  ((:وقال يف الشبه   . )٣( ))د فيها ومناسبة الشبهي غري ظاهرة بل موهومة مرتد

ً  وأشار إليه االمام يعلـم اشـتامله عـىل املناسـبة لوقوعنـا  ((: املناسـب يف بقولـهابن قدامة أيضـا

 َ ِّ عليها بنور الب  .)٤( ))...حريم دة للتَّ صرية ، كمناسبة الش

ُ  ((:وقال يف الشبه  ِ وهو ما ي ُ  توهم اشتامله عىل مصلحة ُ ، كم ، ويظن أنه مظنتها احل ))هاوقالب
)٥(. 

ً : الوجه الثاين  ً ،  من جهة املرتبة ، فالوصف املناسب أعىل رتبة ـ ومنزلة َّ بهي ، من الوصف الش

وهــو مـا نــزل عــن ، والوصـف الشــبهي  ((:بقولــه  رمحــه اهللا الطـويف مــاماإل وأشـار إىل ذلــك

))املناسب
)٦(. 

َّ  ((:يف قوله  وذلك، اآلمدي مام قد سبقه إىل تقرير ذلك اإلو  ..... بهيوإن كان الثاين فهو الش

ِّ ، هور املناسبة فيه فهو مشابه للمناسب يف أنه غري جمزوم به يف ظ يف أنـه غـري  ومشابه للطـردي

 .اهـ  )٧( )) فهو دون املناسب،  بظهور املناسبة فيه جمزومٍ 

                                                   
 . ٣٣٧٠/  ٧، التحبري للمرداوي  ٤٣٣/  ٣ ترص الروضةرشح خم _ )١(

 . ٣٧١ /٣  لآلمدياإلحكام  _ )٢(

 .  ٣٧٤/  ٣  لآلمدياإلحكام  _ )٣(

 .  ٨٦٩/  ٣روضة الناظر البن قدامة  _ )٤(

 . ٨٧٠/  ٣روضة الناظر البن قدامة  _ )٥(

 . ٤٣٠/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٦(

/  ٣روضة الناظر البن قدامـة : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علامء األصول انظر ،  ٣٢٧/  ٣اإلحكام لآلمدي  _ )٧(

  . ١٠٦/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ٣٤٦/  ٤، رفع احلاجب للسبكي  ٢٤٤/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٨٦٩/ 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٥ 

 

  طلب العارشملا

 املحلالتعليل بالعلة القارصة و الفرق بني

 

ً ل ةُ رصاالق ـا مـن مأخوذةٌ  : غة َ رص ِ ـ ق ُ ُ يقرص ـ اليشـء َ َ َرص ـ ، وو،  ق ُ ْ رص َ ـالق ُ َ رص ِ ِّ  فــي الق ٍ  كـل :  يشء

ُ خال ِ  ف ُّول َ و،  الط َ َرص َّ  ق ورةُ  ومنه ، حبسه إذا ءاليش ُ ص ْ ق َ َ ،  اجلامع م َرص  عجـز إذا اليشء عن وق

َ  ، يبلغه ومل،  عنه َ َرص  وامـرأة،  غـريه اىل بـه جيـاوز مل كـذا عـىل اليشـء وقرصـ،  الصـالة من وق

ةُ  َ ِ َ  غري ىلإ هدمت ال الطرف قارص ْ ب  .)١( لهاع

 َّ َ والعل ً ة الق ِّ ما  (( :ارصة اصطالحا  . )٢( ))ص النَّ ال توجد يف غري حمل

 ُّ ً  واملحل َّ :  لغة ل َ ُّ  بالـمكان ح ل ُ َ لوالً ،  حي ُ الً ،  ح َ ـح َ الً ،  وم َ َالً ،  وح ل َ ّ  ، وح  :إذا نزل بـه ، واملحـل

ل نقـيض َ ـح تَ ْ ر ُ  .)٣( الـم

 ُّ ً  واملحل  . )٤( )) ما وضع اللفظ له (( :اصطالحا

 ِ ـيعترب الفـرق بـني الع َّ ِّ والتَّ ، ة القـارصة ل املتعلقـة بـأنواع  األصـولية مـن الفـروق عليـل باملحـل

 َّ ـ ((:مـام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهام بقولـه وقـد اعتنـى اإل،  )٥(ةالعل ُ ذكر يف وممـا مل ي

                                                   
 . )ق ص ر ( مادة  ١٠٤/  ٥، لسان العرب البن منظور )ق ص ر ( مادة  ٢٧٩خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

،  ١٥٧احلـدود البــن فــورك : ، وانظـر تعريــف العلـة القــارصة عنـد األصــوليني يف  ٣١٣/  ٣رشح خمترصـ الروضــة  _ )٢(

، ٢٥٦/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ١٦٦٢/  ٣، اإلهباج للسبكي  ٤٠٥، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٧٢احلدود للباجي 

 .  ٦٨٠/  ٣امع البن العراقي ، الغيث اهل ٥٧/  ٢تشنيف املسامع للزركيش 

 . )ح ل ل ( مادة  ١٦٣/  ١١، لسان العرب البن منظور )ح ل ل ( مادة  ٨٩خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

، الغيـث  ٥٧/  ٢، تشـنيف املسـامع للزركيشـ  ٤٠٦، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٤٤٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٦٨٤/  ٣اهلامع البن العراقي 

، اإلهبـاج  ٢٤٩٢/  ٨، هنايـة الوصـول للهنـدي  ٤٠٦، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٣١٢/  ٥املحصـول للـرازي  _ )٥(

، الغيث اهلامع البـن العراقـي  ٥٨/  ٢، تشنيف املسامع للزركيش  ٢٥٦/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ١٦٦٢/  ٣للسبكي 

،  ٣٨٥/  ٢ق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد ، الفـرو ٥٣/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٦٨٤/  ٣

 .  ٤٤٨/  ٢الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٦ 

 
 ِّ ، وحتـريم الربـا يف  ه، كتعليلاملخترص وال أصله تعليل احلكم بمحل ً حتـريم اخلمـر بكونـه مخـرا

ً جيوز ملا ذك  .  رناالرب بكونه برا

 ّ ــوخر َّ ِّ جــه اإلمــام عــىل التعليــل بالعل ــة قــارصةٌ ة القــارصة، ألن املحل ِّ  ي ــة عــىل املحــل ، كالنقدي

ٌ القارصة عىل النَّ ٌ  قد، وهو ختريج  . حسن

 ِ ُّ لّ والع ِّ  ة القارصة أعم َّ  من املحل َّ  ، ألن املحـل ٍّ مـا وضـع لـه الل ٌ  فـظ، كالنقديـة، فكـل حمـل  علـة

ُّ  قارصةٌ  ٍ  ، وليس كل ٍ  علة  . اهـ )١( )) حمالً  قارصة

ّ ف ُّ العلّ ف واخلصوص، الفرق بينهام من جهة العموم  بني ِّ  ة القارصة أعم ـد و ، مـن املحـل ّ قـد أك

ِّ التَّ  ((:رمحه اهللا حيث يقول  السبكي مامهذا الفرق اإل الذهب ربوي لكونه : مثل  عليل باملحل

ـوهـو مـع األول ال يكـون يف الع، الثاين بجـزء املحـل اخلـاص ،  ذهباً  َّ ة القـارصة السـتحالة ل

  . اهـ )٢( )) أو جزئه اخلاص يف غريه، وجود خصوصية املحل 

أو ، أن العلة القارصة قد توجد يف غري اللفظ املوضوع له إذا كان يف جزء املحل : وبيان ذلك 

 َّ ِّ وصفه الالزم ، وقد توجد يف ما وضع له الل  .  )٣( فظ كام يف املحل

 ِّ َّ ،  ويالحظ أن الفرق بني املحل مـام الطـويف ارصة عـىل هـذا الوجـه الـذي ذكـره اإلة القوالعل

 ٌ ـ وغريه إنام هو تفريق ُّ ً مـن جهـة احلكـم مـن حيـمن جهـة الص ث ورة واملعنـى ، ولـيس تفريقـا

ِّ  ((: مام القرايف رمحه اهللا بقوله جواز التعليل كام أشار إليه اإل َّ ،  غري أن الفرق بني املحل ة والعل

َّ ال من حيث جواز التَّ ؛ واملعنى ، صورة القارصة من حيث ال ة القارصة قد تكون عليل أن العل

 ِّ ً اشتمل عليه حمل ُّ النَّ وصفا ُ  ص مل يوضع اللفظ له ، واملحل َّ ما و  .)٤( ))...فظ له  ضع الل

ِّ : ويتضح هـذا باملثـال  ُ ِّ فوصـف الرب ُ اشـتمل عـىل نـوع مـن احلـرارة  يـة مـثالً إذا قيـل عـن الـرب

 ُّ َ طوبة الوالر ً  ءم به مـزاج ٌ ، ال حتصـل بـني االنسـان  االنسـان مالءمـة  واألرز ، فـإن األرز حـار

                                                   
 . ٤٤٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ١٦٦١/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )٢(

 . ٤٤٨/  ٢ثة نوف الفرم ، الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباح ٥٧/  ٢تشنيف املسامع للزركيش  _ )٣(

 .  ٤٠٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٧ 

 
 ٌ ُ  يابس ْ ي ِّ ب ُ ً ينـايف مـزاج االنسـان ، فحـرم الربـا يف الـرب ً شديدا ، ومنـع بـدل واحـد منـه بـاثنني  سا

 ِّ ُ ٌ ، فهذا علّ  ألجل هذه املالءمة اخلاصة التي ال توجد يف غري الرب ٌ  قارصةٌ  ة  ، وأما وصف ال حمل

 ّ ُ ُ  هي ية بامالرب ُّ ب  . )١( رية فهو املحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٠٦رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٨ 

 

 عرش املطلب احلادي

 النقض وبقاء احلكم مع حذف الوصف  الفرق بني

 

ُ : النقض يف اللغة  ْض ُ : النَّق ْسـاد ف ِ َ  مـا إ ـت ْ م َ ر ْ ب َ ٍ  مـن أ ـد ْ ق َ َو ع نـاء أ ِ ُّ  ، وهـو ب ـد ِ ـرام ض ْ ب ِ : ، يقـال  اإل

ه َ ً  اليشء فـي ناقض ناقضة ُ قاضاً  و م ِ فه إذا : ن َ  .)١( خال

 . )٢( ))إبداء العلة بدون احلكم  ((: صطالح والنقض يف اإل

ّ عنـه ،  )٣(  بقـادح عـدم التـأثريبعـض األصـوليني وبقاء احلكم مع حذف الوصف هو ما عـرب

ف اإلمام الطويف رمحه اهللا ّ ذكر ما يستغني عنه الـدليل يف ثبـوت  ((: بقوله  عدم التأثري وقد عر

 . اهـ )٤( )) حكم األصل

ِ ، قض بني النَّ يعترب الفرق  ِ  احلكمِ  وبقاء ـ مـع حـذف ْ ِ الوص املتعلقـة  األصـولية مـن الفـروق ف

والفـرق  (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بيـنهام بقولـه وقد اعتنى اإل،  )٥( بقوادح القياس

ْ بني النَّ هـو أن :  ضوبني بقاء احلكم مع حذف الوصف حيث كان مبطالً لـه دون الـنق، ض ق

 َ َ ب ْ  اء احلكمِ ق ِ مع عدم الوص ُّ  ف ـ يدل ٍ عىل أنَّ ـ،  ه غـري مـؤثر ْ ـوال معتـرب يف احلك َّ وال جـزء ، ة م عل

 ِ َّ ع ْ ل َ َ ، إذ لو اُ  طاً ة، وال رش ِ  عترب ُ  هذه الوجوه فيه بأحد ِ ، ملا و ِ  دَ ج ـب ْ ُ  الً دونـه أص جـود ، بخـالف و

 ْ ِ الوص َ ، فإنَّ  مبدون احلكْ  ف ُّ ه ال ي ْ يف احلكْ  دم اعتبارهعىل عَ  دل ٍ م بوج ُ  ه  ،  جوه ملا ذكرنامن الو

                                                   
، املصـباح )ن ق ض ( مـادة  ٢٤٢/  ٧، لسـان العـرب البـن منظـور )ن ق ض ( مـادة  ٣٤٧خمتار الصـحاح للـرازي  _ )١(

 . )ن ق ض ( مادة  ٥٠٩املنري للفيومي 

 ، احلـدود ١٧٧/  ١العـدة أليب يعـىل : ، وانظـر تعريـف الـنقض عنـد األصـوليني يف  ٤٩٨/  ٣ رشح خمترص الروضة _ )٢(

 . ١٤٦/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ٧٦/  ٣، املنهاج للباجي  ١٥٦، احلدود البن فورك  ٧٦ للباجي

 .  ٣٥٨٦/  ٧، التحبري للمرداوي  ٤٠١، رشح تنقيح الفصول للقرايف  ٢٦١/  ٥املحصول للرازي : انظر  _ )٣(

 . ٥٤٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

، رشح  ١٥٧٥/  ٣، اإلهباج للسبكي  ٢٦٨/  ٢، رشح العضد عىل ابن احلاجب  ٣٩٩رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٥(

 . ٢٨١/  ٤الكوكب املنري البن النجار  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٥٩ 

 
ُ وإنَّ  ُ  الفرق بينهام ام ذكرت ْ ، ألنه قد ي ْ س ُ  كلتش ُّ ، في  . اهـ )١( )) اقضاً نَتَ  ظن

ـمام الطويف رمحـه اهللا التَّ أراد اإلف َ ِ فريـق بـني ق ـ ادحني مـن قـوادح َّ ْ ومهـا الـنَّ، ة العل ض وعـدم ق

ق بينهام من  هفنجدأثري ، التَّ  ّ  : باملثال حيث التأثري وعدمه ، وتوضيح ذلكرمحه اهللا فر

ِ فمثال النَّ ُ  قض َّ  تعليل ِ الز َّ نَكاة بالغ َ ى ، فتنتقض هذه العل َ ة بالع ِ ق ـ ار ْ َ الذي فيـه األج ، ظيمـة رة الع

َ واملنَ ِ افع اجل َّ  زيلة مع عدم وجوب ٌ الز ـ كاة فيه ، فهذا نقـض ـألنّ َّ ِ ه وجـود العل ى نَـة التـي هـي الغ

 ِ ُ احلكم الذي هو وجو بدون َّ  ب ِ الز  . كاة

 َّ ِ  فدل َّ  ذلك عىل أن عدم وجوب ُّ وهو احلكْ ، كاة الز ِ  م ال يدل ِ  عىل عدم اعتبار َّ الغ  .ة فيه نى عل

ُ  :ومثال عدم التأثري  ْ  حتريم ِ اخلم ٌ  ر َّ  ثابت ِّ مع الل َ  ون اخلاص ْ للخ ت إىل لـون آخـر م ّ ر ، فـإذا تغـري

ُ فالتَّ  ٍ  حريم ُعلم أ باق َّ ، في َّ حريم ليس هو ذلة التَّ ن عل  .ون ك الل

 َّ ّ لنا من هذا أن َ  فيتبني َّ  الفرق ـ بينهام هـو أن ْ َ الوص ُ  ف ٍ  غـري ِ  مـؤثر أثري بخـالف عـدم التَّـ يف قـادح

ْ النَّ ِ ق ْ  ض ٌ فالوص  . )٢( ف فيه مؤثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٤٠٩/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٤٠١رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٠ 

 

  املطلب الثاين عرش

ّ  الفرق بني  التعليل باإلسم والتعليل باملحل

 

ِّ  عليــلوالتَّ ، ســم عليــل باإليعتــرب الفــرق بــني التَّ  مــن الفــروق األصــولية التــي تتعلــق  باملحــل

واتفقـوا  ((:الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقولـه  ، وقد اعتنى اإلمام )١( بمباحث القياس

ِّ ، سم ذكره القرايف، ومل يفصح بالفرق بينه عليل باإلعىل أنه ال جيوز التَّ  ،  وبني التعليل باملحـل

ٌّ ألن االسم بمجرده ط: غري أنه قال ٌ  ردي  . )٢( والرشائع شأهنا رعاية املصالح،  حمض

 : فتحقيق الفرق حيتمل وجهني: قلت

ُ أن يكون املراد التَّ : أحدمها ُ عليل باالسم اجلامد الذي ال ي ٍ  نبئ ٍ  عن صفة تصـلح إضـافة  مناسبة

ُ بخالف اخلمر الدال عىل التَّ ؛ احلكم إليها  ِّ خمري املناسب للتحريم، وهـذا ي ُ نـه ، فإ شـكل بـالرب

 .!!  وهو جامدٌ ، عليل به قد جاز التَّ 

ــاين ــراد التَّ : الوجــه الث ــون امل ــل بالتَّ أن يك ــوعلي ــمية، نح ، : س ً ــرا ــميتها مخ ــر لتس ــت اخلم حرم

ِّ والتَّ  ُ ً  فاضل يف الرب ونحو ذلك، إذ التسمية ال تأثري هلـا، بخـالف املعنـى املسـتفاد ، لتسميته برا

 ِّ ِ نْبإشارته إليه، أو تَ  من املحل   . ليهه عبيه

مهـا واحـد، أو متغـايران، واملـراد : واملسـمى، فمـن قـال، وربام التفت الكالم هنا إىل االسـم 

، علـل  ؛ املسمى الذي هو مدلول االسم، فحكمه حكم سائر العلل ً ، أو مناسـبا ً إن كان مؤثرا

َّ  ، به، وإال فال ُ ومن أراد االسم الذي هو الل ِّ فظ، مل ي ْ عل  . اهـ )٣( )) به قطعاً  ل

                                                   
، الغيث اهلامع البـن  ١٦١/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٣١١/  ٥، املحصول للرازي  ١٣٤٠/  ٤العدة أليب يعىل  _ )١(

 . ٣١٨٩/  ٧، التحبري للمرداوي  ٦٨٤/  ٣العراقي 

 . ٤١٠رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 . ٤٤٥ – ٤٤٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦١ 

 
، كـام حكــاه غـريه مـن أئمــة  عـىل منـع التعليــل باالسـم حكـى االتفــاق حـظ أن املصـنفنال

 : )٢( ، إال أننا نجد علامء األصول قد اختلفوا يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال )١(األصول 

ً كان : القول األول  ً جامدا وإليه ذهب اإلمام الرازي، ،  أم مشتقاً ، منع التعليل باالسم مطلقا

ُّ  وإنام،  )٣(وغريه  َّ  تصح ُ العل ً  كانت إذا ة ّ :  قولنا مثل ، صفة َّ ش ٌ  ةٌ د ٌ  مطربة ٌ  ، ومطعوم  . نجس

ِّ جواز التَّ : القول الثاين   . )٤(، وهو قول بعض الشافعية دون اجلامد  عليل باالسم املشتق

ٌ : كقولـك،  واملشـتق، عليل باالسـم اجلامـد جواز التَّ : القول الثالث  ٌ  ،وقاعـدٌ  ،قـائم  ،وشـاتم

 ٌ ٌ  ، زيـدٌ : كقولــك األلقـاب وأســامء ، وضـارب ٌ  ، وعمــرو ٌ  ، ومحـار ٌ  ، وحــائط ٌ  ، ومـاء ،  وتــراب

 . )٦(وبه قال بعض احلنفية ،  )٥(أبو يعىل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا  القايض وحكاه

ً للقرايف رمحهام اهللا ليس بصـحيح ملـا  فيصبح ما حكاه اإلمام الطويف من حكاية اإلمجاع متابعا

ً هـو قـول من وجود اخلالف بل حكى بعض العلـامء أن القـول بجـواز التَّ  ذكرنا عليـل مطلقـا

 يف اهلنـدي فيـه تبعـه االتفاق من فيه اإلمام ادعى وما ((: قال اإلمام الزركيش رمحه اهللا  األكثر

َّ  كام وليس،  النهاية  اجلـواز:  أحـدها:  ألصـحابنا وجـوه وهـي،  مـذاهب املسـألة ففـي عوااد

 عــن برهــان وابــن،  الصــباغ ابــن ونقلــه،  الشــريازي إســحاق أيب الشــيخ رأي وهــو،  مطلقـاً 

ٌ :  قالوا،  العلامء من األكثرين عن قريبالتَّ  يف الرازي سليم ونقله،  أصحابنا  ذلـك يف وسـواء

 ُّ ٍ  لقـب هو الذي واالسم،  وسارق،  كقاتل املشتق ٍ ،  كحـامر  اهللا رمحـه الشـافعي قـال؛  وفـرس

                                                   
ــرازي  _ )١( ــرايف  ٣١١/  ٥املحصــول لل ــول للق ــ  ٤١٠، رشح تنقــيح الفص ــيط للزركيش ، رشح  ١٦١/  ٥،  البحــر املح

 .  ٤٢/  ٤الكوكب املنري البن النجار 

، ميـزان  ٤١/  ٤، التمهيـد أليب اخلطـاب  ٤٥٤، التبرصـة للشـريازي  ١٣٤٠/  ٤العـدة أليب يعـىل : انظر املسـألة يف  _ )٢(

، رشح املحـيل عـىل مجـع  ٣٤٦/  ٣، كشـف األرسار للبخـاري  ٣١١/  ٥ للـرازي ، املحصـول ٥٨٥األصول للسمرقندي 

 .  ٣١٨٨/  ٧، التحبري للمرداوي  ٢٤٣/  ٢اجلوامع 

 . ٣٥٢٧/  ٨، هناية الوصول للهندي  ٣١١/  ٥املحصول للرازي  _ )٣(

 . ١٦٢/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٤٥٤التبرصة للشريازي   _)٤(

 . ٤١/  ٤التمهيد أليب اخلطاب  ، ١٣٤٠/  ٤العدة أليب يعىل  _ )٥(

 . ٣٤٢، املغني للخبازي  ٥٨٥ للسمرقندي ، ميزان األصول ١٣٤٠/  ٤العدة أليب يعىل  _ )٦(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٢ 

 
ٌ  ألنه؛  حلمه ؤكلي ما بول يف تعاىل  إنه:  السهييل احلسن أبو وقال،  اهـ اآلدمي بول فشابه بول

ِّ  إىل األقرب   . اهـ )١( )) القائسني أكثر قول إنه منصور أبو األستاذ وقال،  الشافعي نص

ِّ والتَّ ، عليل باالسم إىل الفرق بني التَّ  رمحه اهللا اإلمام الطويف ثم أشار  :من وجهني عليل باملحل

ليسـت فيـه الـذي  االسـم اجلامـدعليل بالتَّ من حيث املناسبة لوجود احلكم ، ف :جه األول الو

 ٌ ٌ  صفة ُضاف احلكم إليها  مناسبة ٌ نخيتلف عن املحـل الـذي فيـه متصلح أن ي يصـلح أخـذ  اسـبة

 ِّ ٌ نخمـري فيـه ميف اخلمـر فصـفة التَّ  احلكم منهـا كاملحـل ْ يضـاف احلكـم إليـه فـنحكم  اسـبة ألن

 .حريم بالتَّ 

قمن حيث  :الوجه الثاين  ّ ِّ وبـني التَّ ، بـه  التعليـل االسم يف ذاته فيفر بـأن األول  عليـل باملحـل

َّ  نعلم فإناوهو االسم ال تأثري له  ّ  أن ورةبالرض َّ  هذا دجمر ُ  ، له أثر ال فظالل ُ  فتعليل ِّ م  حتـريم لعل

ِّ  العرب ألن اخلمر ٌ  مخراً  هيتسم ٌ  بذلك إياه العرب لتسمية يكون أن يبعد ألنه فاسدٌ  تعليل  تـأثري

ِّ ، بخالف التَّ  حتريمه يف   . )٢( خمري كام سبقوهو معنى التَّ ، ففيه املعنى املستفاد  عليل باملحل

ِّ  وقد امتاز املصنف رمحه اهللا ببيانه هلذا الفرق بني  بـالوجهني التَّعليل باالسم والتعليل باملحـل

ً غريه من علامء األص ـه عليـه ، وقـد اعتمـد هـذا السابقني ، حيث مل أجد أحدا ّ ول ممن سبقه نب

 . )٣(ابن العراقي رمحه اهللا التفريق من بعده حيث تابعه فيه اإلمام 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ١٦٢/  ٥البحر املحيط للزركيش  _ )١(

 .  ٣١١/  ٥، املحصول للرازي  ٤٥١/  ٢املعتمد أليب احلسني  _ )٢(

 . ٦٨٤/  ٣الغيث اهلامع البن العراقي  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٣ 

 

 عرش  ثالثاملطلب ال

ِّ النَّ  الفرق بني َّ والنَّ  في األصيل  ارئ يف القياس في الط

 

ِّ يعترب الفرق بني النَّ حـث ابملتعلقـة بما األصـولية الطـارئ مـن الفـروقفـي النَّو،  فـي األصـيل

َّ  )١( القياس ً يف ذلـك ،  اإلمام الطويف رمحه اهللا هذه املسألة ، وبني وأسهب الكالم فيها معتمـدا

إىل  ابـن قدامـة رمحـه اهللاإلمام  حيث أشار رمحهام اهللا وابن قدامة، الغزايل  ماماإل عىل ما ذكره

 : )٢(رضبان في أن النَّ

ُ النَّ: الرضب األول  ُّ  في َّ ، أ األصيل ُ  ماماإل  عنهو ما عرب ، وهو البقـاء  )٣( بالعدم األصيل القرايف

فاألصـيل مـا مل يتقدمـه  ((:بقوله  رمحه اهللا الطويف ماماإل عىل ما كان قبل ورود الرشع ، وعرفه

 .عدم الصالة السادسة ، وعدم وجوب صوم شهر غري رمضان : ، ومثاله  )٤( ))ثبوت 

ــاين  ُ : الرضــب الث ــي ــ النف َّ ــامه اإل، وعرفــارئ الط ــه  م ُ  ((:الطــويف بقول ــادث ِّ  احل ُ املتجــد ــد  د بع

))مهعدَ 
 .براءة الذمة من الدين : ، ومثاله  )٥(

اختلفـوا يف أن  ((:الطـويف أشـار إلـيهام الغـزايل بقولـه  االمـام وهذان الرضبان اللذان ذكرمهـا

َّ النَّ ُ  في األصيل ُ وأعنـي بـالنَّ، عـرف بالقيـاس هـل ي مـا كـان قبـل ورود عـىل  في األصـيل البقـاء

 َّ َّ ، ع الرش ِ ؛ اللة واملختار أنه جيري فيه قياس الد َّ ال قياس الع   . ةل

                                                   
، هنايــة  ٤١٤، رشح تنقـيح الفصــول للقــرايف  ٩٢٨/  ٣، روضــة النـاظر البــن قدامــة  ٣٣٢/  ٢املستصـفى للغــزايل  _ )١(

، رشح الكوكب املنري البـن  ٨٢/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ١٣٥١/  ٣، أصول ابن مفلح   ٧١٨/  ٣الوصول للهندي 

 . ٢٢٧/  ٤النجار 

 . ٩٢٨/  ٣ضة الناظر البن قدامة ، رو ٣٣٢/  ٢املستصفى للغزايل  _ )٢(

 . ٤١٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٣(

 . ٤٥٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . املصدر السابق _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٤ 

 
َّ : وقياس الداللة  َّ ، ء عىل انتفائه عن مثله أن يستدل بانتفاء احلكم عن اليش  ويكون ذلك ضـم

 ٍ ٍ  دليـل ايف لألحكــام قبـل ورود الرشــع وإال فهـو باستصــحاب موجـب العقــل النَّـ،  إىل دليــل

 ٍ  .ظر عن االستدالل بالنَّ مستغن

 ِ ـأما قياس الع َّ َّ ؛ ة فـال جيـري ل ٍ ألن الصـالة الس ُ  ادسـة وصـوم شـوال ألنـه ال ؛ ام انتفـى وجـوهب

ِ حتـى تُ  سمعياً  حادثاً  وليس ذلك حكامً ، موجب هلام كام كان قبل ورود الرشع  ـطلـب لـه ع َّ ة ل

 َّ ٌ ، بل ليس ذلك من أحكام الرشع ، ة رشعي َّ  بل هو نفي َّ ، ع حلكم الرش ِ وال عل َّ ة له إنام الع ة ملـا ل

 َّ ُ يتجد َّ ، وهو إرادة الصانع ، فحدوث العامل له سبب ،  د ة إذ أما عدمه يف األزل فلم تكن له عل

كـام ، واإلرادة ، لو قدرنا عـدم املريـد  لو أحيل عىل إرادة اهللا تعاىل لوجب أن ينقلب موجوداً 

ِّ أن اإلرادة لو قُ  ُّ فإذا مل يكن اإل، امل يف وقت حدوثه لعر انتفاؤها النتفى وجود اد  نتفاء األصـيل

َّ حقيق مل عىل التَّ  رشعياً  حكامً  ٍ يثبت بعل ٍ  ة ُ ؛  سمعية ِ  أما النفي الطارىء ِّ  كـرباءة َّ الذ ين مـة عـن الـد

 ٌ ٌ  فهو حكم ِ  رشعي َّ يفتقر إىل ع ِ ل َّ ة فيجري فيه قياس الع  .اهـ  )١( )) ة ل

َّ ، رق بني النفي األصيل اإلمام الطويف رمحه اهللا الف وقد اعتنى  :ارئ من جهتني والط

معريف من حيث التَّ : اجلهة األوىل  ّ  .بيانه  كام تقد

 .من جهة جريان القياس فيهام : اجلهة الثانية 

َّ و َّ  أن النَّبني ِّ  جيري فيه في األصيل ِ ، اللة قياس الد َّ دون قياس الع أي النفـي  -فهـذا  ((:ة بقوله ل

ِّ  جيري فيه قياس -األصيل  ـ، اللـة الد َّ ٌ دون قيـاس العل  ة، والفـرق بيـنهام أن االسـتدالل ممكـن

ـ، ظـر ، وهلـذا أمكـن النَّ موجود قبل ورود الرشـع َّ ع، ألهنـا مـن آثـاره واالسـتدالل قبـل الرش

 ِّ اللـة هاهنـا هـو االسـتدالل بانتفـاء وأحكامه فال يتصـور وجودهـا قبلـه، واملـراد بقيـاس الد

ِّ  احلكم يف يشء عىل انتفائه عن ـ مثله ، أو بعدم انتفاء خواص َّ مثـال األول  ، ء عـىل عدمـهاليش

ً  إنام مل جيب الفعل الفالين ألن فيه مفسدةً : أن يقال ً ،  خالصة ، وهذا الفعـل اآلخـر  أو راجحة

 ٌ  . عىل مثل ذلك، فينبغي أن ال جيب مشتمل

                                                   
 .  ٣٣٢/  ١املستصفى للغزايل  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٥ 

 
ٌ  إنام مل جتب صالةٌ :  مثاله ٍ ،  سادسة ُ  وحج ثان ُ يف الع ـ، ملا فيـه مـن ا رم َّ ،  ارعملفسـدة يف نظـر الش

ٍ  من ة أيامٍ ،  أو وجوب ستّ  ووجوب صوم شهر ثان فينبغـي أن  ؛ فيه مثل تلـك املفسـدة شوال

ٌ  ال جيب ُ  ، فهذا قياس بجـامع مـا اشـتمال ؛ مني عىل اآلخر يف االنتفاء باالستدالل كْ ألحد احل

 . عليه من املفسدة

ِّ  مثال الثاين ِّ : ن يقالأ ، وهو االستدالل بانتفاء اخلواص الوجوب،  ترتيب الوعيد من خواص

 ٍ ُّ ، يف صالة الوتر  وهو منتف ً  ، وصوم أيام البيض حىوالض  . ، فال تكون واجبة

ٍ : فيؤكد بـه االستصـحاب ، أي:  وقولنا ِ  إن هـذا االنتفـاء مسـتغن العقـل  باستصـحاب دليـل

ٍ النَّ ً ال ايف عن دليل ستصـحاب حـال النفـي ، وهذا االستدالل املذكور عليـه إنـام وقـع مؤكـدا

ـ َّ فـي الة السادسـة، لكـان النَّاألصيل حتى لو مل يوجد هذا االستدالل عـىل نفـي وجـوب الص

 . األصيل مستقالً بنفي وجوهبا

 َّ ُ أما قياس العل ّ ة، فال ي َّ  ملا سبق؛ ر يف هذا تصو د بعـد عدمـه، ، وألن العلة إنـام تكـون ملـا يتجـد

ٌ وهذا النَّ َّ  في ثابت في؛ له إال إرادة البارئ جل جالله عدم متعلقه، وهو النَّ ةباألصالة، فال عل

 ُ َّ رد إجياده لكن ذلك ال يصلح أن تُ بمعنى أنه مل ي َّ عل  . اهـ )١( )) عيةل به األحكام الرش

اختلفـوا يف جـواز دخـول القيـاس يف العـدم األصـيل ، قـال  ((:القرايف رمحـه اهللا  اإلمام وقال

ُّ : اإلمام  ِّ  أنه يدخله قياس واحلق ـ االسـتدالل بعـدم خـواص َّ ِ اليش دون قيـاس ، عـىل عدمـه  ء

 َّ  . اهـ  )٢( )).... ة العل

حه اإلمام ابن النجار رمحه اهللا ، وأشار إىل أنه قول بعض أئمـة األصـول ،  ّ وهذا التَّفريق صح

زي للمحققني منهم ، وذلك حيث يقول  ُ ـ ((: وع َّ ة ، وهذا وهو كونه ال جيري فيـه قيـاس العل

ــ ــري في ــو الصــحيح وجي ــة ه ــزايل . ه قيــاس الدالل ــاره الغ ــزاه اهلنــدي ، والــرازي ، اخت وع

 .اهـ  )٣( ))للمحققني

                                                   
 . ٤٥٣/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 .  ٤١٤رشح تنقيح الفصول للقرايف  _ )٢(

 .  ٢٢٧/  ٤النجار  رشح الكوكب املنري البن _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٦ 

 
ِّ االطـويف رمحـه اهللا إىل جريـان نـوعي القيـاس فيـه  اإلمـام فـي الطـارئ فـذهبوأما النَّ اللـة لد

 َّ َّ وأما النَّ ((:ة فقال رمحه اهللا والعل ِّ احلادث املُ : ارئ، أيفي الط ِ  ، د بعـد عدمـهتجد ِّ  كـرباءة مـة الذ

 َّ ِّ : ، فيجري فيه القياسان  ين بعد ثبوته فيهامن الد ـقياس الد َّ ٌ  ةاللة، وقيـاس العل  ، ألنـه حكـم

ـ َّ َّ رشعـي ، فهـو كاإلثبـات الرش ـالنَّ عي، وذلـك ألن َّ ُ فـي الط ُّ ارئ بالرشـع لـه خـواص ي  سـتدل

 ٌ ٌ يستدل بوجودها عىل وجوده، وكذلك لـه علـ بانتفائها عىل انتفائه، وآثار ٌ ،  ل ـ وأسـباب َّ ل يعل

 . هبا، ويلحق به ما شاركه فيها

َّ  -مثال األول  ّ : أن يقول -اللة يف النفي الطارئ وهو قياس الد بـراءة الذمـة مـن  من خواص

 َّ ُ الد ـ طالب به بعد أدائه، وال يرتفع إىل احلاكمين أن ال ي ُ ـ بس بـه، وال حي ُ ، ال بـه عليـه ، وال حي

 ُّ َّ  ودةٌ هذه اخلـواص موجـ ونحو ذلك، وكل ّ  ، فـدل مـن :  مـة، كـام نقـولعـىل وجـود بـراءة الذ

 ِّ ِ  خواص ّ ، صـدق والتَّ ، وهبتـه ، بيعـه  لـق جـوازُ ك املطْ لْ امل وقـد انتفـت بـالعني  ، ة بـهوالوصـي

ُ املغْ  َّ ص سـبة إىل املغصـوب منـه يف عىل عدم ملكه هلا، وثبـت بالنِّ وبة بالنسبة إىل الغاصب، فدل

 َّ ِ  اجلملة، فدل ِ لْ عىل ثبوت م  . هلا هك

ِ  -ومثال الثـاين  ـوهـو قيـاس الع َّ ـة يف النَّل َّ ِ : أن يقـال -ارئ فـي الط ـع َّ ِّ ل مـة مـن ديـن ة بـراءة الذ

 . اآلدمي هو أداؤه، والعبادات هي دين هللا عز وجل ، فليكن أداؤها علة الرباءة منها

 َّ ِ  وقد دل ّ عىل ص ُ  : [ ة هذا القياس قوله عليه الصالة والسالمح ُّ  اهللاِ فدين َ ب أحق َ الق  . )١(] اء ض

َ :  ولو قال قائل َّ  )٢( والةإن احل ٍ بالد ٌ  ين عىل ميلء ِ  علة ـلـرباءة ذ َّ ِ ة املُ م ُ  حيـل  منـه، فلـتكن اإلحالـة

 ً ـ بدين اهللا عـز وجـل علـة َّ ِ لـرباءة ذم منهـا حتـى جتـوز اسـتنابة املكلـف غـريه يف أداء  ة املكلـف

 َّ ِّ وصوم رمضان، وحـ، الة املكتوبة الفرائض الواجبة عنه، كالص ؛ لكـان  ونحـوه، الفـرض  ج

ً يف اجلملة ً صحيحا  .  هذا قياسا

                                                   
 . ٣٠٢ص  سبق خترجيه _ )١(

َ اليشء حيول إذا انتقل من جهته ، : احلوالة لغة  _ )٢( ، )ح و ل( مـادة  ٣٧٠/  ٢٨تاج العروس للزبيدي ( مأخوذة من حال

َّ  نقل: ويف اصطالح الفقهاء هي  َّ  من ينالد   ) ١٤٦/  ٢الكايف البن قدامة . (  عليه حالاملُ  إىل حيلاملُ  ةذم



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٧ 

 
 ّ ذر عـن ته يف جواز االستنابة يف دفع الزكاة، وفروض الكفايات، وصوم النَّـوقد ظهرت صح

 ِّ  .  التطوع، ونحوه من القرب األموات، وحج

 َّ ٍ  ىوإن أد ِ  اجتهاد جمتهد ّ  إىل طرد ٍ القياس يف بقي ٍ ،  ة الواجبات، وأمكـن أن يـأيت بـدليل  أو شـبهة

 ُ ُ ي ، لكــن املشــهور بــني األمــة أن فــروض األعيــان ال تقبــل  هعـذر هبــا املجتهــد، كــان لــه طــرد

 ُ وطـب بفعلهـا، ولـيس ذلـك لفسـاد القيـاس االستنابة فيها، وال احلوالة هبـا عـىل غـري مـن خ

 َّ ـ املذكور يف نفسه، بل لفوات رشطه، وهو أن احلوالة إنـام تنقـل احلـق ـ، وتَ ّ ُ ربأ هبـا ذم حيـل املُ  ة

، وذلـك غـري معلـوم مـن اهللا تعـاىل أنـه  )١( برشط رىض صاحب احلق عند بعض أهل العلـم

 ِّ ـ ريض بنقل حقه، بل ربام كان املعلوم عدم رضـاه لتوجـه النصـوص القاطعـة إىل كـل َّ ف مكل

 ُ  . وطب بهبعينه بأداء ما خ

ّ  )٢( وأما من ال يشرتط رىض صاحب احلق يف احلوالة لقيـام ؛ ذكور ة القيـاس املـ، فيمنع صح

 ّ ِّ د عني املُ الفارق، وهو أن حق اآلدمي املقصود منه أداؤه، ال تعب ُ ؤد َ ي له به، فيقوم غري ه ه مقام

 ِّ ُّ ، أداؤه :  فإن املعترب فيه أمران -عز وجل  -اهللا  يف ذلك، بخالف حق َّ وتعب ، د املكل ً ف به عينا

 ُّ َّ  ، األمرين وهو أعم ٍ  فلهذا مل يصح ملا مل يكن املقصـود مـن فـرض الكفايـة  ، وهلذا أداؤه بنائب

ــ ُّ د األعيــان بــه، قــام الــبعض فيــه مقــام الــبعض، فهــذا مقصــود الكــالم عــىل لفــظ تعب

))املخترص
  .اهـ)٣(

 :وتلخص مما ذكره رمحه اهللا من الفروق بينهام من جهة جريان القياس فيهام ما ييل 

 ً ر ذلك بأمثلته الطارئ النفي واألصيل مل يتقدمه ثبوت ،  النفي أن: أوال ّ  .عكسه ، وقر

                                                   
بــدائع : انظـر . اشـرتاط رضـا املحيــل يف احلوالـة هـو مــذهب اجلمهـور املالكيـة والشــافعية واحلنابلـة وبعـض احلنفيــة  _ )١(

، الــروض املربــع  ٤٧/  ١٥ ، هنايــة املحتــاج للــرميل ٢١/  ٧، مواهــب اجلليــل للحطــاب  ٢٧/  ٦الصــنائع للكاســاين 

 . ٥٦٦/ ١للبهويت

 . ٣٦١/  ٥حاشية ابن عابدين : انظر . مد بن احلسن إىل عدم اشرتاط رضا املحيل ذهب بعض احلنفية كاإلمام حم _ )٢(

 . ٤٥٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٨ 

 
 ً َّ ، األصيل جيري فيه قياس الداللة فقط  النفي نأ: ثانيا ة ، وذكر وجـه جريـان دون قياس العل

وبـني ، ابـن قدامـة االمـام و، الغـزايل  االمـام وهـذا تـابع فيـه ،قياس الداللـة فيـه دون العلـة 

َّ  توجيهه َّ ، لة ال، بخالف النفي الطارئ فإنه جيري فيه القياسان الد  . ةوالعل

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٦٩ 

 

  ملطلب الرابع عرشا

 القلب واملعارضة الفرق بني

 

 ً َ لَ مصدر قَ :  القلب لغة َّ  ب َ ، ء اليش ْ ي ً ق َّ لب ْ ه إذا حو ّ  إذا بـاً لْ قَ ، يقلبـه ، بـه لَ قَ هه ، وله عن وج لـه حو

ٍ  ظهراً  َّ ،  لبطن َّ وتقل ٍ  ء ظهراً ب اليش َّ  لبطن َّ كاحلي َّ ة تتقل ْ ب عىل الر َّ وقَ ، ضاء م ُ ل َ  بت ْ  اليشـء  فانقلـب

 .)١( أي انكب

 ً ْ تَ  (( :والقلب اصطالحا ُ ع ِ نَ  ليق ِ ق ُ  يض ْ املُ  كمِ ح ِّ س ِ  ىلعَ  تدل َّ ع ِ  تهل َ ب ْ ع  . )٢( )) نهاي

 

 ً َ مفاعلة من عَ :  واملعارضة لغة َّ  ارض ُ اليش َ  ء َ  اليشـء ُ عَ : لـه ، ومنـه قـوهلم إذا قاب ِ  ارضـت تـايب ك

 ِ ِ بك َ ه إذا قابلته ، وتاب َّ ال اعرتض َ ، ء يش يقال اعـرتض ، هر عرتضة يف النَّكاخلشبة املُ  ارضاً عَ  صار

 َّ ُ اليش ِ  ء ٌ ، أي حال دونه  دون اليشء ، وعارضـه أي جانبـه ، أي وقـع فيـه  فالناً  واعرتض فالن

ــ: والعــارض ،  )٣( وعــدل عنــه َّ ُ الس ̂      ﴿ومنــه قولــه تعــاىل ، فــق حاب يعــرتض يف األ   ]

_﴾ )٤( . 

ِ املُ  ((: ا وعرفها اجلرجاين بأهن  .)٥( )) امنعةاملُ  قابلة عىل سبيل

 

                                                   
ــوهري  _ )١( ــادة  ٢٠٥/  ١الصــحاح للج ــور )ق ل ب ( م ــن منظ ــان العــرب الب ــادة  ٦٨٥/  ١، لس ــاج )ق ل ب ( م ، ت

 . )ق ل ب ( مادة  ٦٨/  ٤العروس للزبيدي 

، املنهـاج للبـاجي  ٧٧ود للبـاجي احلـد: ، وانظر تعريـف القلـب عنـد األصـوليني يف  ٥١٩/  ٣ الروضة رشح خمترص _ )٢(

 . ٣٣١/  ٤، رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٦٦١/  ٧، التحبري للمرداوي  ٤/٢٠٨

 . )ع ر ض ( مادة  ١٦٧/  ٧، لسان العرب البن منظور )ع ر ض ( مادة  ٢٢٦خمتار الصحاح للرازي  _ )٣(

 . ٢٤سورة األحقاف آية  _ )٤(

 . ٣٠٦التعريفات للجرجاين  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٠ 

 
 ً  آخـر مقتضـياً  املسـتدل عليه قاس الذي األصل يف املعرتض يبني أن (( :واملعارضة اصطالحا

 ُ َ  كمِ للح ْ املُ  يعني ، ذكره ما غري ُّ س   . )١( )) تدل

وقـد  ، )٢(بقوادح القيـاس  ةعلقتواملعارضة من الفروق األصولية امل، يعترب الفرق بني القلب 

ٌ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله اعتنى اإل ٌ  والقلـب معارضـة ، فجوابـه خاصـة

 ِ  ألنه التزمه يف استدالله، فكيف يمنعه ؟ ؛ احلكم جواهبا إال بمنع وصف

 َّ ٌ يعني أن قلب الد ٌ  ليل عىل ما بيناه هو نـوع ـ مـن املعارضـة، فهـو معارضـة ّ ٌ خاص ، ألن النـوع  ة

 ُّ ٌ : من جنسه، وإنام قلنا أخص ٌ  إنه معارضة ً : ، ألن املعارضة خاصة ، يف األصل هي إبداء معنى

 ٍ ٍ  أو الفرع، أو دليل ُّ  مستقل ُ  يقتيض خالف ما ادعاه املستدل م، وهذا الوصف كـذلك، كْ من احل

 ِ ِ  ألنه إبداء مناسبة ِّ  وصف ُ  املستدل ُ بخالف ح ِ  كمه، فحقيقة ٌ فيـه، لكنّـ موجودةٌ  املعارضة  ه نـوع

ٌ خا َّ  ص  : عليها بخصائص منها، واختص

 . أنه ال حيتاج إىل أصل:  منها

ُّ :  ومنها ٍ  أنه ال حيتاج إىل إثبات الوصف، فكل ٌ  قلب ُّ ،  معارضة ٍ  وليس كل وإذا  ، قلبـاً  معارضة

 ٌ ، فجوابه جواب املعارضة عىل ما ذكـر فيهـا بعـد، مثـل أن يقـول يف مسـألة  ثبت أنه معارضة

، فيمنع حكم األصل يف قلب املعرتض، إال  اخلف ال يتقدر بالربعال نسلم أن :  مسح الرأس

ــل أن يقــول ــه جيــوز يف املعارضــة، وال جيــوز يف القلــب، مث ــع الوصــف، فإن ال نســلم أن : من

                                                   
، رشح  ٧٩، احلدود للبـاجي  ١٥٧احلدود البن فورك : ، وانظر تعريف املعارضة يف  ٥٢٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

 . ٧٦١ ، إرشاد الفحول للشوكاين ١٤٦/  ٤، تيسري التحرير ألمري بادشاه  ٢٧٠/  ٢العضد عىل ابن احلاجب 

، روضة الناظر البن قدامة  ٢٦٣/  ٥، املحصول للرازي  ٤٥١، اجلدل البن عقيل  ٢٠٢/  ٤التمهيد أليب اخلطاب  _ )٢(

ــان املخترصــ لألصــفهاين  ٩٤٢/  ٣ ــاج للســبكي  ٢٣٩/  ٣، بي ــنوي  ١٥٧٥/  ٣، اإلهب ــة الســول لإلس ،  ٢٠٨/  ٤، هناي

، رشح الكوكب  ٣٦٦٣/  ٧، التحبري للمرداوي  ٣٣٣ – ٢٩٢/  ٥زركيش ، البحر املحيط لل ٢٠٢/  ٢التلويح للتفتازاين 

، الفــروق األصــولية يف  ٤١٨/  ٢، الفــروق يف أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف احلمــد  ٣٣٢/  ٤املنــري البــن النجــار  

 . ٥٧١/  ٢اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧١ 

 
ٌ  )٢( والوقوف،  )١( االعتكاف ٌ  لبث َّ  حمض ِّ ، أس ، أو ال نسلم أن مسح الر ٌ  واخلف ، أو ال  مسح

ٍ كاح عقد أو النِّ، نسلم أن البيع   . معاوضة

َّ : والقلب يف ذلك، والفرق بني املعارضة  ُ  أن املستدل ِّ يف املعارضة مل ي ِ عل ،  املعـرتض ل بوصف

وال التزمه، واعتمد عليه يف قياسه، فجاز له منعه بخالف القلب، فإن املستدل التزم يف قياسه 

 َّ َّ صح ُّ ، ل به املعـرتض ة ما عل لـه يف جـواب  سـح، وعقـد املعاوضـة، فلـيسواملْ ، بـث وهـو الل

 ُ ٌ ي نالقلب منعه، ألنه هدم ملا ب َ  ، ورجوع ّ  عام التزمه واعرتف ُ  تهبصح هذا آخـر  ، قبل منه، فال ي

 . الكالم عىل عبارة املخترص يف سؤال القلب

 ُ ــا أن يكــون م ــؤال القلــب إم ــد تضــمن أن س ِّ وق ــح ــرتض، كــام يف مثــال ص ً ملــذهب املع حا

 ِّ ً كـام يف ، إ االعتكاف،  أو مبطالً ملذهب املستدل ً كام يف مثال مسـح الـرأس،  أو التزامـا ما نصا

 . )٣( )) مثال بيع الغائب

 َّ ـفبني ّ ٌ  املصنف رمحه اهللا أن القلب نوع معارضة ، وهو معارضة خاص حـه، وهـو مـا  ة ّ ابـن  رج

ُّ  ((: عند كالمه عىل قادح القلب وغريه بقوله، احلاجب   فيـه اشـرتك معارضـة، نـوع أنه واحلق

 . اهـ )٤( )) بالقبول أوىل فكان ؛ معواجلا،  األصل

ق بيـنهام مـن جهـة العمـوم  ّ واخلصـوص فـإن القلـب ، فنجد أن االمام الطويف رمحه اهللا قد فر

 ُّ  :من املعارضة من وجهني  أخص

 

                                                   
أي مقيمــون فيهــا  }وأنــتم عــاكفون يف املســاجد  {ومنــه قولـه تعــاىل  لــزوم اليشــء واإلقامــة عليــه ،: االعتكـاف لغــة  _ )١(

       .لـزوم املسـجد لطاعـة اهللا تعـاىل فيـه : ، ويف االصـطالح  )ع ك ف ( مـادة  ١٨٠/  ٢٤تاج العـروس للزبيـدي ( ومالزمون 

 ) .    ٣٧٩/  ١الكايف البن قدامة ( 

 .الوقوف بعرفة : املراد بالوقوف  _ )٢(

 . ٥٢٢/  ٣ترص الروضة رشح خم _ )٣(

ل للـرازي ، املحصـو ٢٠٢/  ٤، التمهيـد أليب اخلطـاب  ٤٦٩/  ٤خمترص ابن احلاجب برشح رفع احلاجب للسبكي  _ )٤(

ــيط للزركيشــ  ٢٦٥/ ٥ ــر املح ــرداوي  ٢٩٢/  ٥، البح ــري للم ــن النجــار ، رش ٣٦٦١/  ٧، التحب ــري الب ح الكوكــب املن

 . ٧٤٨، إرشاد الفحول للشوكاين ٤/٣٣٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٢ 

 
ٍ : الوجه األول   . )١( ستدلىل أصل املُ أنه يعتمد ع: بمعنى  أن القلب ال حيتاج إىل أصل

ْ القلب ال أن : الوجه الثاين   .ف حيتاج إىل إثبات الوص

: القلـب  ((:وإىل هذين الفرقني أشار بعض األصوليني ، فقال اإلمـام أبـو اخلطـاب رمحـه اهللا 

 ٌ َ  وهو يف احلقيقة معارضة ّز من بني املعارضات هبـذا االسـم ، ألنـه عار ـإال أنه متي َ َّ  هض تـه يف بعل

 َّ ً أصله فجعل عل ً  ة املستدل التي كانت حجة  . اهـ )٢( ))له  عليه حجة

 املعارضـة أن وذلك،  معارضة احلقيقة يف القلب وأصل ((:وقال اإلمام ابن السبكي رمحه اهللا 

ٍ  وإقامة،  اخلصم دليل تسليم ٌ  وهذا،  خالفه عىل آخر دليل  الفـرق أن إال،  القلـب عىل صادق

ٌ  بينهام َّ  أن:  وذلك ؛ واخلصوص،  العموم بني ما فرق  واألصـل ، املعارضـة يف املـذكورة ةالعل

 علتـه فـإن القالـب بخـالف املسـتدل هبـام أتـى اللـذين واألصـل،  ةالعلّ  تغاير قد فيها املذكور

 . اهـ )٣( )) وأصله،  املستدل علتا مها وأصله

ُ : فيقول املستدل :  ومعنى الوجهني يتضح باملثال ـ إزالة النجاسـة طهـارة تـراد َّ الة ألجـل الص

إزالـة النجاسـة : عـىل طهـارة احلـدث ، فيقـول املعـرتض  فال جتوز إزالتها بغـري املـاء ، قياسـاً 

 َّ ً عىل طهارة احلدث ، فهنا نالحظ طهارة تراد ألجل الص الة ، فتجوز إزالتها بغري املاء ، قياسا

ـ، أن املستدل  َّ ن القلـب ال حيتـاج إىل إة واألصـل ، وهـذا معنـى قولنـا واملعرتض اتفقا يف العل

 ٍ م جـواز إزالـة النجاسـة بغـري املستدل أورد قياسـه إلثبـات عـد، إال أن الفرق بنيهام أن  أصل

واملعرتض قلب عليه هذا االستدالل ، وأثبـت جـواز إزالـة النجاسـة بغـري املـاء فأثبـت  ،املاء

ً للحكـم الـذي أثبتـه املسـتدل بذلك ً يف الفرع خمالفا ً إىل نفـس العلـة ، واألصـل  حكام مسـتندا

 . )٤( املقيس عليه

                                                   
 .  ٢٥٨/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٩٤٢/  ٣، روضة الناظر البن قدامة  ٢٦٥/  ٥املحصول للرازي  _ )١(

 . ٢٠٢/  ٤التمهيد أليب اخلطاب  _ )٢(

 . ١٦٥٠/  ٣اإلهباج للسبكي  _ )٣(

ى ذكرهـا ، وهنـاك فـروق أخـر ٢٢٩٣/  ٥، املهذب للـدكتور عبـدالكريم النملـة  ٥٢/  ٤كشف األرسار للبخاري  _ )٤(

ــة الســول لإلســنوي  ٢٦٥/  ٥، املحصــول للــرازي  ٢٠٢/  ٤التمهيــد أليب اخلطــاب : بعــض علــامء األصــول انظــر  ، هناي



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٣ 

 

  ملطلب اخلامس عرشا

 املعارضة واإلعرتاض الفرق بني

 

 ً َ عَ افتعال من :  االعرتاض لغة َّ  رض َّ اليش وقابلـه ، ومنـه ، وجانبـه ، ه ى لـء وعارضه إذا تصد

ُ قوهلم عر َ ه ، وعارالكتاب إذا قابلتُ  ضت ِ ، اجلبل إذا جانبه  ض  . )١(ياله وسار ح

 ُ َّ  له وعرضت  . )٢( إليه وأبرزته،  له هأظهرتُ  أي ، ءاليش

ً واصطالح ِّ : ا دش به كالم املستدل ُ  .)٣( عبارة عام خي

،  )٤(واالعرتاض من الفروق األصولية املتعلقة بقـوادح القيـاس ، يعترب الفرق بني املعارضة 

 القسـم:  وغـريه )٥( ييلالنِّـ قـال ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقولـه وقد اعتنى اإل

َّ  الـذي وهـو،  القلـب مـن األول ِّ  دليـل أن يـهف بــني ُّ  املسـتدل  قبيــل مـن هـو لـه ال،  عليــه يـدل

ٌ  قبوله يف جهيتَّ  وال،  االعرتاضات  .  خالف

ُّ  ما وهو:  الثاين القسم وأما ٍ  من املستدل عىل يدل   ، )٦( االعتكاف كمثال ، آخر وجه
                                                                                                                                                  

، الفـروق  ٤١٨/  ٢ ، الفـروق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف احلمـد ٢٩٢/  ٥، البحر املحيط للزركيش  ٤/٢١٨

 .  ٥٧١/  ٢األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف الفرم 

 .)ع ر ض ( مادة  ٦٤٦، القاموس املحيط للفريوزابادي )ع ر ض ( مادة  ١٦٥/  ٧لسان العرب البن منظور  _ )١(

 .)ع ر ض ( مادة  ١٠٨٩/  ٣الصحاح للجوهري  _ )٢(

 .  ٣١٨/  ٥البحر املحيط للزركيش  _ )٣(

، اإلهبــاج  ٢٣٩/  ٣ان املخترصــ لألصــفهاين ، بيــ ٢٦٥/  ٥، املحصــول للــرازي  ٢٠٢/  ٤التمهيــد أليب اخلطــاب  _ )٤(

، رشح الكوكـب املنـري البــن  ٣٦٦٣/  ٧، التحبـري للمـرداوي  ٣٣٣/  ٥، البحـر املحـيط للزركيشـ  ١٥٧٥/  ٣للسـبكي 

 .  ٣٣٢/  ٤النجار  

 . مل أعثر له عىل ترمجة _ )٥(

ال مـذهب املسـتدل مـن غـري ترصـيح هذا مثال لنوع من أنواع القلب ، وهو قلـب لتصـحيح مـذهب املعـرتض وإبطـ _ )٦(

ٌ حمـض ، فـال يكـون بمجـرده قربـة : أن يقول املستدل عىل اشرتاط الصوم يف االعتكاف : بإبطاله ، واملراد به  االعتكـاف لبـث

كالوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة بمجرده ليس بقربة بل ال بد فيه من نية اإلحرام ، وغرضه التعـرض الشـرتاط الصـوم يف 

 فيـه الصـوم كـالوقوف بعرفـة االعتكـاف لبـث يف حمـل خمصـوص فـال يعتـرب: ، فيجيبـه املخـالف بالقلـب فيقـول  االعتكاف



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٤ 

 
 فـزعم ؟ معارضـة أو،  اعرتاض هو هل:  فيه فاختلفوا ، )٢( الغائب وبيع ، )١( الرأس ومسح

َّ  يف ضعف إىل يشري ألنه ، االعرتاض قبيل من أنه قوم ُ  أن أمكن حيث ، ةالعل  عـىل هبـا ستدلي

 .  )٣( الوضع فساد من رضباً  ذلك فصار احلكم نقيض

ٌ  وزعـم ٌ  أنـه قـوم  فحقيقــة ، أخـرى بداللـة املسـتدل داللـة يعـارض املعـرتض ألن ، معارضـة

ّ  كام فيه موجودةٌ  املعارضة  . نابي

ٌ : أنه إن قيل: ذا اخلالف فوائد، منهاوذكر النييل هل ، جازت الزيادة عليـه مثـل أن  هو معارضة

ــع الغائــب ُّ عقــد معاوضــة مقتضــاه التَّ : يقــول يف بي ــار الر ــةأبيــد، فــال ينعقــد عــىل خي ،  )٤( ؤي

 .؛ مل جيز مثل هذه الزيادة هو اعرتاض: كالنكاح، وإن قيل

ٍ أن امل: واالعـرتاض، الفرق بـني هـذه املعارضـة : قلت ٍ  عارضـة، كـدليل فـال يتقـدر ؛  مسـتقل

 ٌ للـدليل، فـال جتـوز الزيـادة عليـه، إذ يكـون  بدليل املسـتدل، بخـالف االعـرتاض، فإنـه منـع

 ِّ ُ  كالكذب عىل املستدل ِّ حيث ي َ قو ُ له ما مل ي  . لق

                                                                                                                                                  
أن الوقوف بعرفة ال يشرتط لصحته الصـوم ، فكـذلك ال يشـرتط لالعتكـاف عمـالً بالوصـف املـذكور ، وهـو كـون : بمعنى

 ً ً حمضا النـارص للـدكتور الضـوحيي  ، فتح الـويل ٣٣٣/  ٤لنجار رشح الكوكب املنري البن ا: انظر . الوقوف واالعتكاف لبثا

١٨١/  ٦ . 

ٌ إلبطال مذهب املستدل فقـط ، واملـراد بـه  _ )١( ٍ لنوع من أنواع القلب ، وهو قلب أن يقـول املسـتدل الـرأس : هذا مثال ثان

ب املنـري البـن النجـار ح الكوكـرش. فـال يتقـدر مسـح الـرأس بـالربع : ممسوح فال جيب استيعابه كاخلف ، فيقول املعـرتض 

٤/٣٣٣ . 

ُوصـف ومل تتقـدم رؤيتـه : بيع الغائب  _ )٢( ، العـدة رشح العمـدة لبهـاء  ٣١/  ٦املغنـي البـن قدامـة . ( هو البيع الـذي مل ي

 . ٢٠٤الدين املقديس 

ُ  ما نقيض العلة اقتضاء: املراد بفساد الوضع عند األصوليني  _ )٣( ِّ ع ُ ،  هبا قل  حمـل يف جعلـه:  ليشـءا وضـع ألن ذاهب ميوس

 خـالف عـىل كـان ومـا ، احلكمـة خـالف عىل وضعه كان تناسبه ال اهليئة تلك أو املحل ذلك كان فإذا ، ما كيفية أو هيئة عىل

، رشح الكوكـب املنـري  ٤٧٢/  ٣، رشح خمترصـ الروضـة  ٢٦٠/  ٢رشح العضد عىل ابن احلاجب ( . فاسداً  يكون احلكمة

 ) . ٢٤١/  ٤البن النجار 

 إنشـاء عنـد رآه يكـن مل إذا عليـه، املعقود رؤية عند أوفسخه العقد إمضاء يف احلق للمشرتي يكون أن هو: خيار الرؤية  _ )٤(

/  ٤الفقه اإلسالمي وأدلتـه للـدكتور وهبـة الـزحييل  ، ٣٦٤/  ٣املبدع البن مفلح  . ( عادة فيه يتغري ال بوقت قبله أو العقد

٦٢٠  . ( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٥ 

 
ٌ : أنه إن قيل: ومنها ِّ  إن القلب معارضة  . كام يعارض املعارضة ؛ جاز قلبه من املستدل

ُّ مثل أن يقول ا ّ  )١( يف أن بيع الفضويل ملستدل ٌ ال يصح، ألنه ترص ٍ  ف ،  يف مال الغـري بـال واليـة

 ٍ ـوال نيابة ِّ ً عـىل الرش : أنـا أقلـب هـذا الـدليل، فـأقول:  ، فيقـول املسـتدل اء، فال يصـح قياسـا

 ِّ ـترصف يف مال الغري بال والية وال نيابة، فال يقع ملن أضافه إليه كالرش ِّ اء مل يصـح اء فإن الرش

إنـه : ومـن قـال،وهـو الفضـويل ، وهـو املشـرتي لـه، بـل يصـح للمشـرتي ، ن أضـيف إليـهمل

 ٌ ِ  اعرتاض ُ ٌ مل جي ُ  ز ذلك، ألنه منع ْ منَ، واملنع ال ي  . ع

ً : ومنهـا ، جـاز أن يتــأخر عـن املعارضـة، ألنـه كـاجلزء منهـا، وإن كــان  أنـه إن كـان معارضـة

 َّ ، مل جيز ووجب تقديمه عليها، ألن املنع مقد ً ٌ اعرتاضا  . عىل املعارضة م

ً : ومنها ِ قَ  أن من جعله معارضة ِّ ل فيه املُ ب ٌ : ح، ومـن قـالرج : قـال ، ، منـع ذلـك إنـه اعـرتاض

 ٌ  . يف سائر االعرتاضات ومثاله ظاهر

َّ : قلـت َّ أصــله مــا ذكرنــاه مـن أن املعارضــة تقبــل الرت ُ جــيح، كالـد يقبــل ال  ليل املبتــدأ، واملنــع

 َّ  . اهـ )٢( )) جيح،  واهللا تعاىل أعلمالرت

ّ اإلمام الطويف رمحه اهللا هبذا النقل عن النييل أن بني املعارضة واالعرتاض أربعة فروق   :فبني

؛ بخـالف االعـرتاض  أن املعارضة باعتبارها دليالً مستقالً جيوز الزيادة عليـه: لفرق األول ا

قـد معاوضـة ، ع: أن يقـول املسـتدل يف بيـع الغائـب  :، ومثـال ذلـك  فال جتوز الزيـادة عليـه

ُّ مـع جهـل الـزوج  ض كالنكـاح ، فإنـه يصـح َّ فينعقد مع جهل العوض ، أو مع اجلهـل بـاملعو

ــع بجــامع كــوهنام عقــد معاوضــة ، فيقــول  ــا ، فكــذلك يف البي َ ه َ ر َ ــه مل ي بصــورة الزوجــة وكون

قال : املعرتض  ُ عقـد معاوضـة ، فـال يعتـرب فيـه خيـار الرؤيـة : هذا الدليل ينقلب عليك بأن ي

كاح ، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ، ومل تعجبه مل جيز له فسـخ النكـاح ، فكـذلك املشـرتي كالن

ال يكون له خيار إذا رأى املبيع يف بيع الغائـب ومل يعجبـه ، بمقتىضـ اجلـامع املـذكور ، فيلـزم 

                                                   
تـاج العـروس ( .الذي يبيع ويشـرتي بـدون إذن رشعـي  املشتغل بام ال يعنيه ، واملراد به عند الفقهاء هو هو: الفضويل  _ )١(

   ) . ٢٩٧/  ٧، الفروع البن مفلح )ف ض ل ( مادة  ١٧٨/  ٣٠للزبيدي 

 . ٥٢٥/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٦ 

 
ٌ لـذلك يف مـذهب اخلصـم ، ويلـزم مـن  من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح ، فإنه الزم

، ويف االعـرتاض ال جتـوز زيـادة اإللـزام بخيـار الرؤيـة ، ألنـه  )١( زم انتفاء امللـزومانتفاء الال

 ٌ ِّ  تقويل    . عىل املستدل

ــاين  ــوز قلبهــا مــن املُ : الفــرق الث ِّ أن املعارضــة جي ــح ســتدل ــالف االعــرتاض فــال يص ،  ؛ بخ

ُّ يف بيع الفضويل : وتوضيح ذلك  ٌ يف حق الغري بال و: أن يقول املستدل ُّ هو عقد الية فال يصح

ُّ : كالرشاء له ، فيقول املعرتض  ُّ كالرشـاء للغـري ، فإنـه يصـح ٌ يف مال الغري فيصـح ف ّ هو ترص

َّ ملن اشرتى منه  . )٢( للمشرتي ، وإن مل يصح

م عىل املعارضة : الفرق الثالث  َّ  .أن االعرتاض مقد

ح ، بخالف االعرتاض: الفرق الرابع  ِّ قبل فيها املرج ُ ح  أن املعارضة ي ِّ قبل فيه املرج ُ   .فال ي

 . )٣( وما ذكره رمحه اهللا من الفروق ذكره اإلمام الزركيش رمحه اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، فـتح الـويل النـارص للــدكتور  ٣٣٤/  ٤جــار ، رشح الكوكـب املنـري البـن الن ٩٤٣/  ٣روضـة النـاظر البـن قدامــة  _ )١(

 . ١٨٣/  ٦الضوحيي 

 . ٣٣٤/  ٤رشح الكوكب املنري البن النجار  _ )٢(

 . ٢٩٣/  ٥البحر املحيط للزركيش  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٧ 

 

 الفصل الثاين 

 الفروق يف اإلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح 

 

 :هذا الفصل عىل مبحثني  ليشتم

 .الفروق يف اإلجتهاد والتقليد :  املبحث األول

 .روق يف التعارض والرتجيح الف: املبحث الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٨ 

 

  املبحث األول

  الفروق يف اإلجتهاد والتقليد 

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل أربعة مطالب 

 .جتهاد الناقص اإلجتهاد التام واإل الفرق بني: املطلب األول 

 .تهاد غريهواج صىل اهللا عليه وسلماجتهاده  الفرق بني:  املطلب الثاين 

 .املسائل القطعية واملسائل اإلجتهادية  الفرق بني: املطلب الثالث 

 ) .النقل والتخريج ( وبني ) التخريج (  الفرق بني: املطلب الرابع 

 

 :وبياهنا فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٧٩ 

 

  املطلب األول

 الناقص جتهاد اإلالفرق بني اإلجتهاد التام و

 

 ُّ ُّ  :يف اللغة  التام َّ من  اقص ، مأخوذالنَّ ضد َّ  تَم ُ اليش ِ  ء ُّ يت َامـاً  بالكرس م َ ُ ،  مت ـه َّ َ ُ ،  غـريه وأمت ـه َ َّم َ ،  ومت

 ُ ه َ تَتَم ْ ً  واس ِ ،  بمعنى ّت َ ُّ  فهي احلبىل وأمت م ِ ت ُ ـام وقمر،  محلها أيام كملتأ إذا م َ ـام مت ِ  ليلـة تـم إذا ومت

 . )١( البدر

ً والنَّ َ نَ من :  اقص لغة َ ق ـ ص َّ ُ اليش ُ ،  ء ُ يـنق ْ نَ ،  ص ـق َ ْ ونُ ،  اً ص ـق َ ِ ونَ ،  اناً ص ً ق : قص ، وأصـل الـنَّ يصـة

ِّ اخلُ  َ انْ يقال و،  رسان يف احلظ َ ذَ  إذا:  تقص ٌ  هب َ  بعدَ  منه يشء  . )٢( امهمت

اقص من الفروق األصولية التي تتعلـق ببـاب واالجتهاد النَّ، الفرق بني االجتهاد التام  يعترب

ام منه ، والتَّ : قوله ((:بيان هذا الفرق بقوله مام الطويف رمحه اهللا بوقد اعتنى اإل ، )٣(االجتهاد 

َ : أي ِ من االجتهاد ما انتهى إىل حال العجز عن م ٍ طَ  زيد  .  لب

ٍ : اإلشارة هبذا إىل أن االجتهاد ينقسم إىل  ٍّ ،  ناقص  . وتام

ُّ لق يف تَ ظر املطْ هو النَّ:  اقصفالنَّ ُ عر  .كم، وختتلف مراتبه بحسب األحوالف احل

ُ هو اس:  اموالتَّ  َّ تفراغ الق َّ ة النَّو ٍ النَّ ظرية حتى حيس  .  اظر من نفسه العجز عن مزيد طلب

 ٌ ُّ  ومثاله مثال من ضـاع منـه درهـم ْ يف الـرت ـاب، فقلبـه برج ِ ، فرتكـه ل ً ، وراح ، ه، فلـم جيـد شـيئا

 َ ُّ  وآخر إذا جرى له ذلك، جاء بغربال، فغربل ِّ الرت َ اب حتى جيد الد ه أنه عىل ظنِّ رهم، أو يغلب

َ ما عَ  َ  اد ٌ  قاهلْ ي ٌ  ، فاألول اجتهاد قارص  . اهـ )٤( )) ، والثاين تام

                                                   
، تـاج العــروس )ت م م ( مـادة  ٦٧/  ١٢، لسـان العــرب البـن منظـور )ت م م ( مـادة  ٥٢خمتـار الصـحاح للـرازي  _ )١(

 .)ت م م ( مادة  ٣٣٤/  ٣١للزبيدي 

 .)ن ق ص ( مادة  ٥٠٩، املصباح املنري للفيومي )ن ق ص ( مادة  ١٠٠/  ٧لسان العرب البن منظور  _ )٢(

ــن قدامــة  ٣٥٠/  ٢املستصــفى للغــزايل  _ )٣( ــاظر الب ــة الن ــري للمــرداوي  ٩٥٩/  ٣، روض ــاد  ٣٨٦٥/  ٨، التحب ، إرش

 .    ٨١٨الفحول للشوكاين 

 . ٥٧٦/  ٣لروضة رشح خمترص ا _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٠ 

 
 ِّ ّ رمحه اهللا الفرق بيـنهام مـن جهـة كـون االجتهـاد التـام ـ فبني ْ ع ، وبـذل يكـون باسـتفراغ الوس

 َّ ُ الط ٍ اقة يف الوصول إىل معرفة احل ٍ  كم حتى يصل املجتهد إىل حال ،  يعجز فيه عن مزيـد طلـب

ُّ ظر املطْ بالنَّاقص فإنه يكون وأما النَّ ُ لق يف تعر كم بحيث ال يصل إىل االسـتفراغ الكامـل ف احل

 ِّ  . )١( للقوة النظرية كحاله يف التام

 ّ ّ بذلك الفرق بينهام ووض رهم إذا كان بغربلـة الـرتاب ، حه باملثال ، فالبحث عن الدّ وقد جىل

 ّ ّ  عدم حتصيله أبلغُ  وتفتيشه حتى يغلب عىل الظن ِّ قليب بالد التَّ من جمر ـر ْ فكالمهـا جمتهـد ، ل ج

ِّ ، يف البحث  إال أن ؛ كـالفقيهني إذا اجتهـدا يف الوصـول إىل احلكـم ؛ رهم والوصـول إىل الـد

ّ ، أحدمها استنفذ مجيع طاقته  ِّ ،  ووسعه البدين ّ والذ َّ ، حتى وصل إىل حـال العجـز  هني  أو ظـن

 .عدم الوجدان لليشء الذي يبحث عنه ، وأما اآلخر فدون ذلك 

ً بخـالف الثـاين ، فاألول  ً تامـا ّ وصفه بكونه جمتهدا ملا استنفذ طاقته ووسعه بشكل كامل صح

صف بالناقص ، ُ  . فالتسمية تدل عىل معنى االجتهادين  والقارص ولذلك و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٣٤٥/  ٢، نزهة اخلاطر البن بدران  ٣٥٠/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨١ 

 

 املطلب الثاين 

 الفرق بني اجتهاده صىل اهللا عليه وسلم واجتهاد غريه

 

وبني اجتهاد غريه من الفروق األصـولية ، عليه وسلم يعترب الفرق بني اجتهاد النبي صىل اهللا 

يف  مـام الطـويف رمحـه اهللا ببيـان الفـرق بيـنهامد اعتنـى اإلوقـ،  )١(التي تتعلق ببـاب االجتهـاد 

 َ ْ م ِّ ع والفـرق  ((: فقـالعىل املانعني من وقوع اإلجتهاد من النبي صىل اهللا عليه وسلم  رض الرد

 ِ ْ ع ِّ ه، وتأييدُ متُ ص لكـن ال تـأثري  ،همـة سلمناه؛ لكن غاية ذلك ما ذكرتم مـن التُّ  دوهنم ه اإلهلي

ــ ُّ ــم يف النَّهلــا، إذ قــد اهت ُّ &  '  )  (  *    +         ﴿: فهاء مــن الكفــار ســخ حتــى قــال الس

َ : ، وحتى قالوا )٢(﴾, ً ي ْ إن حممدا ، ومـع ذلـك ع ً ، وخيالفه غـدا ً مل برأيه، فيعمل اليوم شيئا

َ همة بطالمل يقتض تطرق التُّ  ٍ ذلك ترك سخ، ألن النَّ ن ٍ  حق ٍ  لباطل  . اهـ )٣( )) ، وهو غري جائز

ــه وســلم  ّ رمحــه اهللا الفــرق بــني اجتهــاد النبــي صــىل اهللا علي وغــريه مــن ســائر األئمــة ، فبــني

ِ جهة املجتهدين من  ْ ع نـه عليـه الصـالة والسـالم إذا أبمعنـى  دون األمـة، وتأييد اهللا له  متهص

ّ عىل ذلك اخلطأحصل اخلطأ يف اجتو، اجتهد  قر ُ ،  باالمجاع كـام حكـاه املـرادوي هاده فإنه ال ي

ً فيه من ،  )٤( وغريه عصم بتأييد اهللا بالوحي بكشف ذلك اخلطأ فأصبح اجتهاده معصوما ُ بل ي

                                                   
ــريازي  _ )١( ــة للش ــزايل  ٥٢٤التبرص ــدي  ٣٥٥/  ٢، املستصــفى للغ ــن تيميــة  ٢٠٤/  ٤، اإلحكــام لآلم ، املســودة الب

، رشح املحيل عىل مجـع  ٢١٨/  ٦، البحر املحيط للزركيش  ٥٢٩/  ٤، هناية السول لإلسنوي  ٣٠٣/  ٢، العضد ٢/٩١٠

، رشح الكوكـب املنـري البـن  ١٩٠/  ٤، تيسري التحرير ألمـري بادشـاه  ٣٩٠٤/  ٨، التحبري للمرداوي  ٣٨٧/  ٢اجلوامع 

 .  ٤٨١/  ٤النجار 

 . ١٤٢سورة البقرة آية  _ )٢(

  .  ٦٠١/  ٣رشح خمترص الروضة  _)٣(

، البحــر املحــيط  ١٤٧٠/  ٤، أصـول ابــن مفلــح  ٩١٥/  ٢البــن تيميــة  ، املســودة ١٤٤٥/  ٣التحبـري للمــرداوي  _ )٤(

 . ٢١٤/  ٦للزركيش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٢ 

 
ُ  ، )١( وإمــا يف هنايتـه إذا أخطــأ، اخلطـأ إمـا يف بدايتــه إن أصـاب  ٍ كـام يف قصــة أ  )٢( سـارى بــدر

  . )٣( واملتخلفني يف غزوة تبوك

، بخالف غريه من املجتهدين فإنه غري معصوم من اخلطأ ، وال ينزل الـوحي إلثبـات صـوابه 

َّ فـاختُ ؛ أو خطئه يف االجتهـاد  ـ ص ِ ّ عليـه الصـالة والسـالم يف اجتهـاده هبـذه اخلاص ة التـي ال ي

 .يشاركه فيها غريه 

 فهـو الطريـق، هبذا اهللا لرسو من يكون فإنام واالجتهاد ((:رمحه اهللا  )٤( مام الرسخيسقال اإل

ُ  ال كـان فإنه حمالة، ال ثواباً  يكون أنه عىل الدليل لقيام بالوحي الثابت بمنزلة ُّ ي  اخلطـأ عـىل قـر

ً  منه ذلك فكان ً  حجة ُ  املجتهد الن الوحي، بمنزلة جيعل ال مةاأل من هذا ومثل ، قاطعة ُ خي  طئ

 ُ ُ وي  بـه حيـيط ال مـا الكـامل صفة من سلمصىل اهللا عليه و اهللا لرسول كان أنه لمعُ  فقد ، صيب

ُ  ال غريه أن شك فال اهللا، إال َّ  إعامل يف ساويهي  . اهـ )٥( )) االحكام يف واالجتهاد،  أيالر

 

 
                                                   

 .   ١٨٧٠/  ٣، اإلهباج للسبكي  ٢٠٥/  ٤اإلحكام لآلمدي  _ )١(

ٍ  موضع: بدر  _ )٢( ٌ بني مكة ، واملدينة أسفل وادي الصفراء كانـت عنـده غـزوة بـدر انظـر معجـم البلـدان ليـاقوت .  مشهور

١/٣٥٧ . 

ـا {:اجتهد النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أسارى بدر وأخذ الفدية منهم فعاتبه ربه ، وأنزل قولـه تعـاىل  _ )٣( َ َ  م ـان َ ـي ك ِ نَب ِ ْ  ل  أن

 َ ون ُ َك ُ  ي ه َ ى ل َ ْ ى أرس تـَّ َ َ  ح ن ِ ْخ ـث ُ ِ  يف ي ً  ٦٧سـورة األنفـال آيـة  } األرض َّ  تبـوك غـزوة يف إذنـه يف، واجتهـد أيضـا  بالعـذر فـنيللمخل

َّ  حتى ا {: فأنزل اهللا قوله  ، له عذر ال من فختل َ ف َ َ  اهللا ع نْك َ َ  ع ِ َ  مل ْ  أذنْت ُم َ موضـع بـني وادي : ، وتبـوك  ٤٣سورة التوبة آية  } هل

رى ، والشام بينها ، وبني املدينة اثنا عرش مرحلة  ُ ، فلـام اجتهـد عليـه الصـالة والسـالم  ) ١٤/  ٢معجم البلدن لياقوت ( الق

ّ عـىل  َّ ذلـك عـىل تأييـد اهللا يف حـال اإلصـابة ، وعصـمته لـه يف حـال اخلطـأ ، انظـر يف الواقعتني ، ومل يقـر الفصـول : اخلطـأ دل

 .   ٣١٠/  ٣، كشف األرسار للبخاري  ١٥/  ٦، املحصول للرازي  ١٥٧٨/  ٥، العدة أليب يعىل  ٢٨٢/  ٣للجصاص 

فقيه احلنفـي األصـويل املحـدث املنـاظر يعـد هو اإلمام شمس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ، ال _)٤(

املبسـوط ، واألصـول ، ورشح خمترصـ : من املجتهدين يف املسائل التي ال رواية فيها عن صاحب املذهب ، له مؤلفات منهـا 

 ، هديـة العـارفني ٧٨/  ٣اجلواهر املضـية للقـريش : انظر ترمجته يف . هـ  ٤٩٠: هـ وقيل  ٤٨٣الطحاوي وغريها ، تويف سنة 

 .  ٨٤٨/  ٣، األعالم للزركيل  ٧٦/  ٢للبغدادي 

 . ٩١/  ٢أصول الرسخيس  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٣ 

 

 املطلب الثالث 

 اإلجتهاديةاملسائل الفرق بني املسائل القطعية و

 

 َّ ـ، ة يعترب الفرق بني املسائل القطعي َّ صـولية التـي تتعلـق ة مـن الفـروق األواملسـائل االجتهادي

ُ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بينهام بقوله وقد اعتنى اإل ، )١(بباب االجتهاد  بـني  الفرق

 َّ ٌ ، ة املسائل االجتهادي َّ  والقطعية مبهم ،  )٢( والتقبـيح، حسـني قته يف كتاب إبطـال التَّ ، وقد حق

ـ،  )٣( هـذا الرشـح وأحسب أن اإلشـارة إليـه سـبقت يف أوائـل ُّ التأكيـد  فبتقـدير ذلـك ال يرض

ـ: فـأقول ، باإلشارة إليه هاهنا َّ ، ومل جيـز اعتقـاد القطعي ً ة مـا وجـب اعتقـاد احلكـم فيهـا قطعـا

 .  نقيضه وال جوازه، وإن كان حمتمالً 

 َّ َّ واالجتهادي َّ ة بخالفه، وذلك تابع للد ٌ  ليل، فـام دل ٌ  عليـه دليـل ،  أو  ال حيتمـل اخلـالف قـاطع

ُ  احتمله احتامالَ  ، ليس له من القوة ما ي ً َّ ضعيفا ٌ  ل عليه ألجلهعو َّ  ، فهـو قطعـي عليـه  ، ومـا دل

 ٌ ً قويـاً  يظنِّـ دليل ُ  ، حيتمـل النقـيض احـتامال ؛ فهـو  وعرفـاً ، عـذر فيـه مـن صـار إليـه عقـالً ، ي

 ٌّ  . اجتهادي

أو ،  ألن احلكم، إمـا أن يسـتند إىل قـاطعٍ : وأحكام الرشيعة بموجب هذا التقرير ثالثة أقسام

ً يسوغ التَّ  ُ حمتمالً احتامال ْ عويل عليه لب ٌ  دهع ـ ، فهو قاطع َّ ، وتوحيـده ، انع ، كمسألة وجود الص

                                                   
، الفـروق يف  ٨٢٢/  ٢، رشح املنهاج لألصـفهاين  ١٦٤/  ٣، نفائس األصول للقرايف  ٣٥٨/  ٢املستصفى للغزايل  _ )١(

لتعـارض والرتجـيح عنـد األصـوليني ، الفروق يف االجتهاد والتقليـد وا ٦٨٠/  ٢أصول الفقه للدكتور عبداللطيف احلمد 

 . ٦٤للباحثة نورة املوسى 

 . ٣٤٨ للطويف درء القول القبيح بالتحسني والتقبيح _ )٢(

أن االجتهاديـة يكتفـى فيهـا باالعتقـاد الظنـي، : والفرق بني املسائل االجتهادية والقطعية ":أشار إليه باختصار بقوله  _ )٣(

عي، والظن والقطع فيهام تابع للدليل، وقد استقصيت بيان هذا يف آخر كتاب التحسـني والقطعيات جيب فيها االعتقاد القط

 .   ٥٠٠/  ١رشح خمترص الروضة  " ، وهو من املهامت والتقبيح



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٤ 

 
، ، كالبعـث  ، وما عرف من جهـتهم مـن القواطـع ، وإرسال الرسل ، وحدوث العامل وقدمه

 . وأحكام املعاد

 ٍ ، فهـو اجتهـادظنّ وإما أن يستند إىل دليل ً ً قويـا ٌّ ي حيتمل النقيض احتامال ، كأحكـام الفـروع  ي

 .  ، وأكثر أصول الفقه الفقهية

 َّ َّ  ي، فيكـون دون القـاطعوالظنِّـ، د الدليل بني القاطع وإما أن يرتد َّ ، وفـوق الظ ،  ةنـي يف القـو

ـ، كبقية أحكـام العقائـد املختلـف فيهـا بـني طوائـف األمـة، ممـا اعتورهتـا األدلـة  ُّ به مـن والش

ً لدليلها يف ذلك، والذي يقطـع بـه أن ، الطرفني، فهذه واسطة بني القطعي  واالجتهادي، تبعا

ٍ  -كليف بـالقطع ، ألن التَّ  إحلاقها باالجتهاديات أوىل تكليـف مـا ال  -يفيـده  مـع عـدم دليـل

 ُ ٌ ي  . )١( )) ، واهللا تعاىل أعلم أو نادر،  طاق، وهو وإن جاز، لكن وقوعه ممتنع

 :وجهني  فبني املصنف رمحه اهللا الفرق بينهام من

ً ، ومل جيز اعتقاد نقيضـه وال : الوجه األول  املسائل القطعية ما وجب اعتقاد احلكم فيها قطعا

 . )٢(جوازه ، واملسائل االجتهادية ما كان بخالف ذلك 

الـدالئل القطعيـة التـي حيـرم خالفهـا ، وال يـدخل  ((:وإىل هذا أشار االمام السمعاين بقولـه 

 . اهـ )٣( ))االجتهاد يف جتاوزها 

ــاين  ــ: الوجــه الث ّ ُ املســائل القطعي ٌ  ة ــل قــاطع ّ عليهــا دلي ــائل  مــا دل ال حيتمــل اخلــالف ، واملس

 ّ ٌ االجتهادي ّ عليها دليل ً قوياً ظنّ ة ما دل  . ي حيتمل النقيض احتامال

 َّ ّل لللقطعيات بمسألة وجود الص ، وحـدوث العـامل ، وقدمـه ، وتوحيـده ، وهـو اهللا ، انع ومث

 . )٤(ة واآلخر، وأحكام البعث 
                                                   

 . ٦١٥/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )١(

ــالة للشــافعي  _ )٢( ــول للجصــاص  ٥٦٠الرس ــدة أليب يعــىل  ٢٠٦/  ٢، الفص ــع األد ١٥٦٩/  ٥، الع لــة البــن ، قواط

 . ٣٠٧/  ٢السمعاين 

 . ٣١٠/  ١قواطع األدلة البن السمعاين  _ )٣(

، رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف  ٣٥٨/  ٢املستصفى للغزايل : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علامء األصول انظر  _ )٤(

 .  ٦٤للباحثة نورة املوسى  ، الفروق يف االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح ٢٦٤/  ٦، البحر املحيط للزركيش  ٤٣٠



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٥ 

 

 املطلب الرابع 

 ) النقل والتخريج (وبني  )التخريج  ( الفرق بني

 

ٌ : التخريج يف اللغة  َ  مصدر ج بالتضعيف للفعل خ ّ عدية بأن ال يكـون اخلـروج وهو يفيد التَّ ، ر

ً ، بل من خارج عنه ، يقال  به : ذاتيا ّ ً يف العلم إذا در ج فالنا ّ ّمه ، خر  . )١(وعل

بحسب اختالف علومهم ، فلـه عنـد  هاختلفت معاني ء رمحهم اهللا فقديف اصطالح العلامأما و

 ٌ ٌ ، وللفقهاء ،  املحدثني تعريف ٍ  واألصوليني تعريف ،  ، فقد عرفه األصوليون بعـدة اعتبـارات

 : مباحث االجتهاد هو وما أريد به هنا يف

ُ بيان رأي اإل ْ مام يف املسائل اجل ٌ  زئية التي مل يرد اقها بام يشـبهها مـن عن طريق إحل عنه فيها نص

 َّ ٍ املسائل املروي  .  )٢(من قواعده  ة عنه ، أو بإدخاهلا حتت قاعدة

 :بمعنيني  يطلق ويظهر أن التخريج

 الـذي العلـم ((: وهـو لإلمـام املنسـوبة العامـة والقواعـد األصـول عىل الفروع ختريج: األول

ـا إليهـا، الفـروع لـرد الرشـعية األحكام ومآخذ علل عن يبحث  أو االخـتالف، ألسـباب بيانً

 . )٣( )) وأصوهلم قواعدهم ضمن بإدخاله األئمة عن نص بشأنه يرد مل حكم لبيان

 يشــبهها مـا إىل مسـألة حكـم نقـل ((: وهـو املــذاهب، أئمـة فـروع مـن الفـروع ختـريج: الثـاين

 . )٤( )) فيه بينهام والتسوية

                                                   
، تـاج )خ ر ج ( مـادة  ١٨٥، القـاموس املحـيط للفريوزابـادي )خ ر ج ( مـادة  ٢٤٩/  ٢لسـان العـرب البـن منظـور  _ )١(

 . )خ ر ج ( مادة  ٥١٥/  ٥العروس للزبيدي 

املسـودة البـن :  ظـر ، وهنـاك تعـاريف أخـرى ان ١٤التخريج عند الفقهـاء واألصـوليني للـدكتور يعقـوب الباحسـني  _ )٢(

 . ١٣١/  ٢، هتذيب الفروق للشيخ حممد عيل  ١٣٦، املدخل البن بدران  ٩٣٨/  ٢تيمية 

 . ٥١التخريج عند الفقهاء واألصوليني للدكتور يعقوب الباحسني  _ )٣(

 . ٩٤٨/  ٢املسودة البن تيمية  _ )٤(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٦ 

 
ـالً ،: النَّقل يف اللغة و ْ ُ ، نَق ـل ُ ـل ، ينق َ ـل  مصدر من نَق ْ ْ هـو : فانْتَقـل ، والنَّق َ ِ  ويـلحت ـء َّ مـن  اليش

لـه و،  إىل موضعٍ  موضعٍ  َّ ــيالً ،  نَق ِ ذا تَنْق ِ كثـر إ َ لـة،  نقلـه أ ْ قـال مـن االسـم: والنُّق ِ  مـن القـوم انت

لـى موضعٍ  ِ  . )١( موضعٍ  إ

َ أن : ويف االصطالح  َّ الـنَّ ينقل ـ ثـم،  اإلمـام عـن ص ُ ِّ خي  اإلمـام كـالم فيجعـل فروعـاً  عليـه جر

ّ  وما، صالً أ ٌّ  األصل وذلك،  فرعاً  جهخير ُ  خمتص  . )٢( اإلمام وصبنص

روق األصـولية التـي تتعلـق ببـاب قل والتخـريج مـن الفـالنَّ التَّخريج ، وبني يعترب الفرق بني

ً مـا :  فائـدة (( :مام الطويف رمحه اهللا ببيان هذا الفرق بقولـه وقد اعتنى اإل ، )٣(جتهاد اال كثـريا

ومثالـه مـا ذكرنـا، ، خـريج، وصـفته والتَّ ، يف هذه املسألة قوالن بالنقل : فقهاءيقع يف كالم ال

َّ : ويقولون أيضـاً  ج هـذه املسـألة عـىل مسـألة كـذا، أو يف هـذه يتخـرج أن يكـون كـذا، وتتخـر

 ؟ خريجوالتَّ  قلخريج، وبني النَّما الفرق بني التَّ :  املسألة ختريج، فيقال

ِّ والتَّ ، قل أن النَّ:  واجلواب ُ  خريج يكون من نص ِّ اإلمام بـأن ي إىل غـريه باجلـامع  نقـل عـن حمـل

 َّ  . يةلّ خريج يكون من قواعده الكُ ني كام ذكرنا من األمثلة، والتَّ املشرتك بني حمل

ّ : قولنا: مثاله ٍ  ال يصح ٍ  التيمم لفرض ، ويبطـل التـيمم  يف وقـت املنـع منـه قبل وقته، وال لنفل

 ّ ـ  به حتىبخروج الوقت، وال يصيل ُ دث، ويتخـرج خـالف ذلـك كلـه بنـاء عـىل أن التـيمم حي

ً عنه عندنا )٤( يرفع احلدث  .؛ وهو قاعدة من قواعد التيمم، وإن كان مرجوعا

                                                   
 . )ن ق ل ( مادة  ٦٧٤/  ١١بن منظور ، لسان العرب ال)ن ق ل ( مادة  ٣٤٧خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 . ٦٤٠/  ٣، وبنحوه يف رشح خمترص الروضة  ١٣٦املدخل البن بدران  _ )٢(

، التخريج عند الفقهاء واألصوليني للـدكتور يعقـوب  ٢٠١، املدخل البن بدران  ٣٨٣/  ٢نزهة اخلاطر البن بدران  _ )٣(

، الفروق يف االجتهاد والتقليـد والتعـارض  ٦٩٤/  ٢داللطيف احلمد ، الفروق يف أصول الفقه للدكتور عب ٢٦٨الباحسني 

 . ٢٠٠والرتجيح عند األصوليني للباحثة نورة املوسى 

انظـر أقـوال العلـامء . مذهب احلنابلة وغريهم أن التيمم ال يرفع احلدث ، وهناك رواية عن اإلمام أمحد تدل أنـه رافـع  _ )٤(

، الكـايف البــن قدامــة  ٤٣٢/  ١، احلـاوي للــاموردي  ٣٦٥/  ١، الـذخرية للقــرايف  ١٣١/  ١فـتح القــدير البـن اهلــامم : يف 

١/٧٧  . 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٧ 

 
، ، ويتخـرج أن يتطهـر  )١( وابتـدأها، إذا وجد املتـيمم املـاء يف الصـالة خـرج فتطهـر : وقولنا

 ً  ؟ و يبنيأ، عىل من سبقه احلدث يف الصالة هل يستأنف  ويبني بناء

ً : وقولنا ، مل يضـمنه، من أتلـف لـذمي مخـرا ً ، ويتخـرج أن يضـمن الـذمي مخـر  )٢( أو خنزيـرا

 . الذمي بناء عىل أهنا مال هلم

ُّ واعلــم أن التَّ  ــة خــريج، ألن التَّ قــل والتَّ مــن النَّ خــريج أعــم خــريج يكــون مــن القواعــد الكلي

ع عىل أصل بجامع مشـرتك، كتخرجينـا لإلمام،  أو الرشع،  أو العقل، ألن حاصله أنه بناء فر

ً كثرية  )٣( عىل قاعدة تفريق الصفقة ً فروعا ً كثرية، وعىل قاعدة تكليف ما ال يطاق أيضا فروعا

وأما النقل والتخريج، فهو خمـتص ،  وفروعه، كام ذكرنا يف غري هذا الكتاب، يف أصول الفقه 

 . )٤( )) بنصوص اإلمام

ّ م ُ  مام الطويفن هذا أن اإلفتبني ق بينهام من جهة الع ّ خريج فـالتَّ واخلصوص ، موم رمحه اهللا فر

 ُّ ّ  مـن يكـون النقـل نإخريج ووجه العموم فيه مـن حيـث قل والتَّ من النَّ أعم  بـأن اإلمـام نـص

ٍّ  عن ينقل ّ  فهـو الكليـة قواعـده مـن يكون خريجوالتَّ ،  املشرتك باجلامع غريه إىل حمل  مـن أعـم

 فـرعٍ  بنـاء أنـه حاصـله ألن العقل أو،  الرشع أو،  لإلمام لكليةا القواعد من يكون ألنه النقل

ٍ  عىل ٍ  بجـامعٍ  أصـل ّـل املصـنف رمحـه اهللا بمسـألة التخـريج عـىل كـ مشـرتك  تفريـق قاعـدةام مث

،  الفقـه أصـول يف كثـرية فروعـا أيضـا يطاق ال ما تكليف قاعدة وعىل،  كثرية فروعاً  الصفقة

 . )٥( اإلمام بنصوص خمتص فهو معاً  خريجوالتَّ ،  قلالنَّ وأما،  وفروعه

 

 
                                                   

 . ٣٤٧/  ١املغني البن قدامة  _ )١(

 . ١٨١/  ٦، اإلنصاف للمرداوي  ٤٢٤/  ٧املغني البن قدامة  _ )٢(

 وعبـد وعبـده،  ومخـر وخـل،  وحـر كعبد ةواحد صفقة بيعه جيوز ال وما،  بيعه جيوز ما عيبي أن: مراده بتفريق الصفقة  _ )٣(

 ) . ٢٢٨/  ٤، اإلنصاف للمرداوي  ٢٣/  ٢الكايف البن قدامة . (  ولغريه له دار أو،  غريه

 . ٦٤٤/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٤(

 . ٢٠١/  ١املدخل البن بدران  _ )٥(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٨ 

 

  ملبحث الثاينا

  الفروق يف التعارض والرتجيح

 

 :يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني 

 

 .الفرق بني الرتجيح والرجحان : املطلب األول 

 . يف الرتجيح األدلة والبينات الفرق بني: املطلب الثاين 

 

 :وبياهنام فيام ييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٨٩ 

 

  املطلب األول

 َّ  جيح والرجحانالفرق بني الرت

 

 َّ ُّ ،  جيحالرت َ مأخوذ مـن :  جحان يف اللغةوالر ـر َ َ ج ـ ح َّ ُ ، ء اليش ُ يـرج ُ ،  ح ُ ر ُ ،  وحـاً ج ْ ور َ ج ،  انـاً ح

ــزان  ــت املي ح ّ ّ ، يقــال رج ُ ، حــه أرج ْ ر َ ج ــه ح لت ّ ً إذا ثق ــا ِ ، ان ــه راج ــاً وجعلت ــوزون ،  ح ــادة امل بزي

 َ َ ور ُ ح َج ُ ثَ إذا ح يف جملسه يرج ِ ق ّ ل فلم خي  . )١(وأصل الرجحان امليل  ، ف

 َّ ً والرت ٍ  الختصاصه احلكم طريقي أحد تقديم (( :جيح اصطالحا ِّ  يف بقـوة  ورجحـان ، اللـةالد

َّ  كون عن عبارة الدليل ِ  نالظ  . )٢( )) أقوى منه املستفاد

ّ : والرجحان يف االصطالح   . )٣( )) صفة الدليل ((: بأنه  رمحه اهللا الطويف اإلمام فهعر

َّ يعتــرب ال بــاب التعــارض والرجحــان مــن الفــروق األصــولية املتعلقــة ب، جــيح فــرق بــني الرت

َّ  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان هذا الفرق بقوله تنى اإلوقد اع،  )٤( والرتجيح تقـديم : جـيحالرت

 ٍ ِّ  أحد طريقي احلكم الختصاصه بقوة ِّ  عبـارةٌ : ورجحان الـدليل ،  اللةيف الد  عـن كـون الظـن

 ِ  .نه أقوى م املستفاد

                                                   
، تـاج العـروس )ر ج ح ( مـادة  ٤٤٥/  ٢، لسـان العـرب البـن منظـور )ر ج ح ( مـادة  ١٣١خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ر ج ح ( مادة  ١٨٣، املصباح املنري للفيومي )ر ج ح ( مادة  ٣٨٣/  ٦للزبيدي 

، اإلحكـام لآلمـدي  ٣٩٧/  ٥رازي املحصـول للـ: ، وانظـر تعريفـات الرتجـيح يف  ٦٧٦/  ٣رشح خمترصـ الروضـة  _ )٢(

ــازي  ٤/٢٩١ ــي للخب ــف األرسار للبخــاري ٣٢٧، املغن ــ  ٧٧/  ٤ ، كش ــيط للزركيش ــر املح ، التحبــري  ١٣٠/  ٦، البح

 . ٤١٤١/  ٨للمرداوي 

 . ٤١٥١/  ٨، التحبري للمرداوي  ٤٣٢/  ٤، البحر املحيط للزركيش  ٦٧٧/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(

للباحثـة نـورة ،  الفروق يف االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجـيح عنـد األصـوليني  ٤١٥١/  ٨التحبري للمرداوي  _ )٤(

 . ٢٨٣املوسى 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٠ 

 
ِّ ،  اعلم أن الرتجيح والرجحان قد يلتبسان واحد منهام  وقد أرشت إىل الفرق بينهام بتمييز كل

 . )١( منه برسمٍ 

ـ:  فالرتجيح َّ احلني لإلفضـاء إىل فعل املرجح الناظر يف الدليل، وهو تقديم أحد الطريقني الص

 ٍ ِّ  معرفة احلكم الختصاص ذلك الطريق بقوة واإلمجـاع ، ا تعـارض الكتـاب اللة، كام إذيف الد

ُّ  يف حكمٍ  ُّ  ، والعام ـ واخلاص َّ ـ،  أو قياس العل َّ ُّ  بهة والش ٍ  ، فكـل ٌ  واحـد يصـلح ألن  مـنهام طريـق

 ُ َّ ي ٍ  عرف به احلكم، لكن اإلمجاع اختص ِّ  بقوة ُّ ، اللـة عىل الكتـاب مـن حيـث الد  وكـذا اخلـاص

 ِّ ُ  عىل العام َّ  ، وقياس َّ العل ٌ ة عىل الش  . لذلك به مقدم

ُّ و ٌ الر ٌ  جحان صفة َّ  قائمة ٌ  ليلبالد ـ إليـه ، أو مضافة َّ منـه أقـوى مـن  ن املسـتفاد، وهـي كـون الظ

 ِ َّ غريه، كاملستفاد من قياس الع َّ ل ِّ ة بالنسبة إىل قياس الش ِّ  به، ومن اخلاص   . بالنسبة إىل العام

 َّ ّ فعل املُ : جيح فالرت ُّ رج ُ : جحان ح، والر َّ  صفة  .  ليلالد

ً مـن جهـة التَّ ويظهر لك الفرق بين َّ هام أيضـا ّ : فظـي، فإنـك تقـولرصـيف الل َّ رج ليل حـت الـد

 ِّ ، فأنا مرج ً َّ ترجيحا ُ : وتقول -بفتح اجليم  -ح ح، والدليل مرج َ رج َّ  ح ً ، ليل الد فهـو ، رجحانا

 .  راجح

 َّ ُّ أال ترى أنك أسندت الرت جحـان إىل جيح إىل نفسك إسـناد الفعـل إىل الفاعـل، وأسـندت الر

 َّ ِّ ليل؛ كذلالد ُ  ك كان الرتجيح وصف املستدل ُ  ، والرجحان َّ  وصف  .  ليلالد

أو سـها عنهـا ، وملـا أمهلهـا . يف معرفـة رسـوم بعـض األشـياء فهذه الطريقة الترصيفية مفيـدةٌ 

 . )٢( ))والداللة باللفظ ، بعض املتأخرين وهم يف الفرق بني داللة اللفظ 

 

                                                   
ــامن  _ )١( ــام : الرســم قس ــاقص ، فالت ــام ، وت ــة: ت ــب ؛ واخلاص ــاجلنس القري ــف ب ــاحليوان  هــو التعري ــان ب كتعريــف اإلنس

هو التعريف باخلاصة وحـدها كتعريـف اإلنسـان بالضـاحك ، أو باخلاصـة مـع اجلـنس البعيـد : ، والرسم الناقص الضاحك

، رشح الكوكـب املنـري  ٥٣، إيضاح املبهم للـدمنهوري  ٨٢رشح السلم لألخرضي . ( ك كتعريف اإلنسان باجلسم الضاح

 ) . ٩٥/  ١البن النجار 

 . ٦٧٦/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٢(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩١ 

 
ّ رمحه اهللا اللـبس يف ، وهـي حصـول  والرجحـان، رتجـيح ال احلاجة إىل معرفة الفرق بني فبني

ـ َّ ُّ التمييز بينهام ، ولذلك اعتنى ببيان هذا الفرق الذي يمكن من خالله معرفة مـا يتمي  ز بـه كـل

 ٍ ُّ  واحد ح إذا نظـر يف منهام عـن اآلخـر ، فالر ّ جحـان راجـع يف األصـل إىل فعـل املجتهـد املـرج

 َّ ٍ ليل حيث يقـوم بتقـديم أحـدمها عـىل اآلخـر ، ويبالد ِّ  نـي ذلـك التقـديم عـىل قـوة اللـة يف الد

 ً  .عىل اآلخر  توجب تقديم أقوى الدليلني داللة

 ً ْ عىل ذلك من األدلة النَّ ثم ذكر رمحه اهللا أمثلة م دليـل اإلففـي النَّ؛ لية قلية والعق ّ مجـاع قـل يقـد

َّ ؛ ألن اإل عىل دليل الكتاب عند تعارضهام يف حكمٍ  ٍ  مجاع اختص ث عىل الكتاب مـن حيـ بقوة

ُ  الداللة ٍ حيث جي ِ  مع العلامء عىل داللة الكتاب حيث حتتمل ألفاظه  غري حمتملة ، بخالف دليل

 ٍ ٍ عديدة ـ يف داللتها ملعان َّ م قياس العلـة عـىل قيـاس الش ّ ،  لقـوة داللتـه به، ويف دليل العقل يقد

صـارعىل  اإلمام أبو بكر الباقالين اإلمجاعوحكى  ُ قيـاس  إىل قيـاس الشـبه مـع إمكـان أنه ال ي

 . )١(العلة 

 َّ ً وبناء عىل ذلك يكون الرت ِّ لفعل املُ  جيح صفة فهـو مـن إسـناد الفعـل إىل ،  وهو املجتهـد حرج

ُ : فاعله ، تقول  ً فأنا م حت الدليل ترجيحا ّ َّ رج ح ، والد ِّ ُ رج ٌ ليل م ح َّ  . رج

 ُّ ٌ وأما الر ٌ  جحان فإنه صفة ُّ ، بالدليل  قائمة َّ  أو مضافة إليه ، فالظن َّ اجح املستالر ليل فاد مـن الـد

 َّ ّل لـه يف النَّيكون أقوى من غريه ، وحينئذ يكون الد ً ، ومث ِّ ليل راجحا ِّ  قـل باخلـاص  مـع العـام

 َّ ِّ  فإن الظن ِّ  املستفاد من دليل اخلاص َّ  أقوى بالنسبة إىل العام  .ة ، وهكذا يف قياس العل

 َّ ُّ ، جيح وهبذا يتبني الفرق بني الرت ُ والر ف رمحـه اهللا قـد امتـاز بـذكر الحظ أن املصنجحان ، وي

وتابعـه عـىل  ببيـان الفـرق بيـنهام ، سـبقههذا التفريق ، ومل أجد غريه من علـامء األصـول مـن 

ـد لبيـان الفـرق  ، )٢(وغريمها ،  ، وابن النجار مام املرداويالفرق بينهام اإل ّ ثم يالحـظ أنـه مه

                                                   
 .  ١٩٠/  ٤،  رشح الكوكب املنري البن النجار  ٣٤٢٩/  ٧التحبري للمرداوي  _ )١(

،  ٤٤٥/  ٤، هنايـة السـول لإلسـنوي  ٦٢٥/  ٤ري البـن النجـار ، رشح الكوكب املنـ ٤١٥١/  ٨التحبري للمرداوي  _ )٢(

 . ٣٩٥/  ٢ البن بدران ، نزهة اخلاطر ٢٢/  ٣التقرير والتحبري البن أمري حاج 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٢ 

 
ً لإللتباس واالشـتب اه الـذي يصـعب معـه متييزمهـا باإلشارة إىل وجود احلاجة إىل معرفته دفعا

 .عن بعضهام 

ّ حقيقـة  ثم نجد أن املصـنف رمحـه اهللا اعتنـى ببيـان الفـرق بيـنهام بطريقـة أصـولية حيـث بـني

 َّ اعتنـى بعـد ذلـك ببيـان  كـام،  رضب املثـالجيح والرجحان من الناحية األصـولية ، مـع الرت

ـه عــىل أن الطريقـ ّ رصــيفية املســتخدمة يف ة التَّ الفـرق بيــنهام مـن جهــة التعريـف اللغــوي ، ونب

ن أالتفريق بيـنهام مفيـدة بحيـث يمكـن االعـتامد عليهـا يف التفريـق بـني األشـياء املتشـاهبة ، و

ً يف وهم بعض املتأخرين يف التفريق بني داللة اللفظ   .والداللة باللفظ ، إمهاهلا كان سببا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٣ 

 

 املطلب الثاين 

  الرتجيحيف الفرق بني األدلة والبينات

 

 ِّ ّ : نات البي ٍ مجع بي ِّ  نة ُ ، والبي َ مـأخوذة مـن  نة ُ  بـان ــياناً  اليشـء َ ـح، إذا :ب َ ٌ  فهـو اتَّض ِّ ــني َ َ ،  ب  واسـتَبان

 ُ َ : اليشء َنْتُه ، ظهر نا واستَب َ فتُه: أ َ  . )١( عر

 . )٢( ))العالمة الواضحة كالشاهد فأكثر  ((: والبينة يف االصطالح 

ِّ وا، يعتـرب الفـرق بــني األدلـة  مـن الفـروق األصــولية التـي تتعلـق ببــاب  يف الرتجــيح نـاتلبي

 َّ ثـم الفـرق بيـنهام ،  ((:مام الطويف رمحه اهللا ببيان الفرق بيـنهام بقولـه وقد اعتنى اإل جيح ،الرت

َ : هو  بني األدلة والبينات: أي ُ أن باب الشهادة م ٌ ش عبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ بالتَّ  وب

 َّ ْ  أشـهدُ :  أو أعلـم مكـان، أخرب : لاأو العلم فق، خبار هادة بلفظ اإلالش قبـل ، وال تُ  ؛ مل تقبـل

ً ، من النساء  شهادة مجعٍ  ً مؤلفة ٍ  وإن كثرن وبلغن ألوفا ٍ  عىل يسري  حتـى من املال ولو باقـة بقـل

 ٌ واتري، ساء جيوز أن حيصل به العلم التَّ ، مع أن شهادة اجلمع الكثري من النِّ يكون معهن رجل

َّ  عبدك إال لثبوت التَّ وما ذا جيح فيها من ذلك بخالف األدلة ، إذ ال ، فجاز أن يكون عدم الرت

 ُّ َّ تعب ٌ د فيها، والرت ٌ  مفيدٌ  جيح أمر ، واملقتيضـ موجـود وهـو  ، فـال مـانع لـه مـن حلوقهـا معقـول

 َّ  .  اهـ )٣( )) أو العلم، ن وجوب الوصول إىل احلق بام يمكن من الظ

ّ رمحه اهللا أن الف ٌ بني َ  فرق بني األدلة والبينات مبني ُ عىل أن الشهادة م ٌ ش عبد ، وأما األدلة بالتَّ  وبة

 ُّ َّ فال تعب ٌ د فيها ، والرت ٌ  جيح أمر بخالف الشهادات ، وحينئذ ؛ فال مانع من حلوقه باألدلة  عقيل

 ً ِّ  تكون األدلة خمالفة ّ ، نة للبي َّ والشهادة من جهة حصول قو لـو ن والعلـم ، أمـا الشـهادة فة الظ

شهد اثنان عىل قضية تقبل فيها شهادة االثنني ، ووجد غريمها بحيـث أصـبح شـهود القضـية 

                                                   
 . )ب ي ن ( مادة  ٦٨/  ١٣، لسان العرب البن منظور )ب ي ن ( مادة  ٤٧خمتار الصحاح للرازي  _ )١(

 .   ٨٨، أنيس الفقهاء للقونوي  ١٠٧١/  ٢الروض املربع للبهويت  _ )٢(

 . ٦٨١/  ٣رشح خمترص الروضة  _ )٣(



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٤ 

 
 ً ً ،  مائة ً ، فنحن نحكم بشهادة االثنني سـواء ً فإن الرشع جعل احلكم واحدا ُ  أو ألفا ٌ و  جـد عـدد

ُ ، أكثر  ـ وجد ، فاحلكم الأو مل ي ُّ  دي ، وكـام ذكـر رمحـه اهللا أنخيتلف ، وهو من هذا الوجـه تعب

 َّ ً ، ع مل يقبل اجلمع من النساء الرش ً مؤلفة ٍ  وإن بلغن ألوفا من املال حتى يكون معهـن  عىل يسري

 ٌ ٌ  رجل ألن العقـل يثبـت أن شـهادة اجلمـع الكثـري مـن النسـاء ؛ عبـد عـىل التَّ  ، وهذا كله مبنـي

فـإن عبـد ، بخـالف األدلـة واتري ، وهبـذا تكـون الشـهادة قائمـة عـىل التَّ حيصل هبا العلم التَّـ

 ِّ وتعـددت صـار ، زادت  فهـو إىل املعقـول أقـرب ، وهلـذا لـو املجتهد احلكم هبا راجع إىل ظن

ً ، وهبذا يظهر الفرق بينهام   .ذلك مرجحا

 

التي ذكرها اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا يف كتابـه  انتهت دراستي للفروق األصولية وهبذا الفرق

ً ذلك بكالم علامء األصو رشح خمترص الروضة  . ل رمحهم اهللا معضدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٥ 

 

 اخلامتة
 

 :توصلت من خالل بحثي إىل النتائج التالية 

 

 ً ُّ : أوال ِّز بني الشيئني ، ويفصل بيـنهام ، وأمـا يف االصـطالح : غة الفرق يف الل فـإنني مل : ما يمي

 ٍ ٍ  أعثر عىل تعريف ِّ  مستقل ثني وقد حـاول بعـض البـاح، عند العلامء السابقني  له بمعناه األعم

 ٍ ُ الـذي : ( له بمعناه األعم ، ومن أنسب ما ذكروه تعريفه بأنه  املعارصين وضع تعريف العلم

 ِ ُكـم ني يف احل َ ْتلف ُ ّ ، خم نَى األعم ْ ْنَى أو املع ِ يف املب تَشاهبني ُ ِ م يئني َ َ ش ِ بني تالف ْ ِ االخ جه ْ ِ أو بيان ِ عنى ب ُ ي

 ّ نَى األخص ْ  . ) واملع

 ً ً : ثانيا ِّ  مل يذكر علامء األصول خاصة ِّ  تعريفـاً  مني مـنهماملتقـد َّ ،  باحلـد سـم لعلـم الفـروق والر

األصولية ، وقد اعتنى بعض الباحثني املعارصين بوضع بعض التعـاريف هلـا ، ومـن أنسـب 

ِ ( : التعـاريف تعريفـه بأنـه  ُصـوليني ِ أ ـرين ْ َ أم ـني َ ِ ب ـتالف ْ ِ االخ جـه ْ ِ أو بيـان ِ عنَـى ب ُ ُ الـذي ي لـم ِ الع

ْنَى أو ِ يف املب تَشاهبني ُ ّ  م نَى األخص ْ ِ أو املع م ْ ُك ْتلفني يف احل ُ ّ ، خم نَى األعم ْ  . ) املع

 ً تظهر أمهية علم الفروق األصولية من جهة عناية علامء األصول بـه ، وتوضـيحهم لـه : ثالثا

ً مـن  ً من أرسار الرشيعة ، ومقاصدها ، وأزالوا به كثريا يف ثنايا مباحثهم حيث أظهروا به كثريا

ُ  واألخطاء، اإلشكاالت  ، واملسـائل ، والقواعد ، صورات األثر يف ضبط التَّ  مما كان له أطيب

 .واألحكام 

 ً ؛ أصـحهام أنـه ولـد سـنة ختلـف يف سـنة والدة اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا عـىل قـولني اُ : رابعا

حه بعض الباحثني  رمحه اهللا هـ ، كام ذهب إليه احلافظ ابن حجر العسقالين٦٥٧ َّ  .، ورج

 ً ُ : خامسا َّ عتربي زين كـام شـهدت بـذلك املصـادر التـي  اإلمام الطويف رمحه اهللا من العلـامء املـرب

 .ومنزلته يف العلم ، اعتنت برتمجته حيث وصفته باإلمامة ، وعلو مكانته 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٦ 

 
 ً صف: سادسا ُ َّعا و ، ومل يسـلم كغـريه مـن العلـامء مـن اجلـرح  إلمام الطـويف رمحـه اهللا بالتشـي

َّ من خالل بحث َّنـت ذلـك يف ، ي والطعن ، وتبني ودراستي هلذا التهمة أنه بريء منها ، وقـد بي

َّ ، دراسة عقيدته  َّ متُ ودع ُّ ه بالد َّنـت ليل ، وأجبت عن الش نيت عليهـا هـذه التهمـة ، وبي ُ به التي ب

تهامن خالل كالم اإلمام نفسه ما  َّ ُّ عىل سقوطها ، وعدم صح  .يدل

 ً ٍ اعتنى اإلمام الطويف رمحه اهللا ببيان : سابعا ٍ  الفروق األصولية بأسلوب ٍ  علمـي ظهـرت  دقيـق

ِّ من خالله شخصيته العلمية املُ  والتي مل تقترص عـىل الفـروق األصـولية وحـدها ، بـل ، نة تمك

ـ، واملنطقية ، واللغوية ، شملت غريها من الفروق العقدية  ِ ٌ وغريها مما لـه ص بعلـم أصـول  لة

 .الفقه 

 ً ٍ اعتنى اإلمام الطويف رمحـه اهللا : ثامنا ٍ  ببيـان الفـروق األصـولية بألفـاظ ، ومـن خـالل  خمتلفـة

 :فيام ييل  استقرائها نجدها منحرصةً 

ً التَّ : األول   . "والفرق  ": عىل الفرق بقوله  نصيص رصاحة

 . "بخالف ، وعكس ، ومقابل  ": أو عكسه بصيغة ، وخمالفه ، التفريق بذكر اليشء : الثاين 

 .واخلصوص ، جهة العموم التفريق بني املسائل من : الثالث 

فهم منها وجود الفرق كقوله : الرابع  ُ متفاصـلتان ، متغايرتـان ،  ": التفريق بالعبارات التي ي

 . "فيتنافيان 

 .واألقسام ، التفريق بذكر األنواع : اخلامس 

 .التفريق بذكر التعريف للمصطلحات : السادس 

ْ نبيه عىل الفرق بذكر املُ التَّ : السابع   .رتز ح

 ً امتازت شخصية اإلمام الطويف رمحه اهللا يف بيانه للفروق األصـولية باألمانـة العلميـة : تاسعا

ِ ، يف نسبة األقوال  َّ واآلراء ألصحاهبا ، ويف د قـل ، ونسـبة األقـوال يف املسـائل الفقهيـة ، ة النَّق

د بكـالم فنجده عند بيانـه للمسـائل اللغويـة يستشـه؛ إىل املختصني فيه  والرجوع يف كل علمٍ 

 ّ د ، وابـن فـارس ، واجلـوهري ، وهكـذا يف بقيـة العلـوم األئمة املـربزين يف علـم اللغـة كـاملرب

 .األخرى 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٧ 

 
 ً ــارشا ــولية بالتمهيــد ببيــان : ع ــد بيانــه للفــروق األص ــام الطــويف رمحــه اهللا عن اعتنــى اإلم

 .وفهمه ، املصطلحات ، والتعريف مما كان له أطيب األثر يف توضيح الفرق 

، والنصــوص مــن القــرآن ، اعتنــى اإلمــام الطــويف رمحــه اهللا ببيــان الشــواهد :  حــادي عرشــ

والشعر العريب ، كام استشهد بكالم األئمة املربزين يف توضيح معـاين تلـك الشـواهد والسنة، 

 .سواء يف التفسري ، أو اللغة ، أو غريها من العلوم 

توصل مـن تنى اإلمام الطويف رمحه اهللا برضب األمثلاع :ثاين عرش  ُ ة اللغوية ، والفقهية التي ي

خالهلا إىل تقرير الفرق ، وتوضيحه ، وقد اعتنى بذكر أهم املسائل الفقهيـة التـي اشـتهر فيهـا 

ُّ عىل سعة علمه ، وغزارته   .اخلالف بني أهل العلم مما يدل

ــان : ثالــث عرشــ  ــى اإلمــام الطــويف رمحــه اهللا عنــد ذكــره لــبعض الفــروق األصــولية ببي اعتن

ٍ ا ٍ  العرتاضات الواردة عليه ، واجلواب عن تلك االعرتاضـات بدقـة ، كـام اعتنـى  ، وإنصـاف

ر مجيـع ذلـك  َّ ُوردت عىل بعض الفروق التـي ظهـر لـه ضـعفها ، وقـر ببعض املناقشات التي أ

 .بالطريقة العلمية املناسبة 

ذكـر الفـروق ، سار اإلمام الطويف رمحه اهللا عـىل مـنهج األصـوليني املتقـدمني يف : رابع عرش 

 ُّ ً باإلمامني اآلمدي وظهر يل من خالل الدراسة تأث  .والقرايف رمحهام اهللا ، ره كثريا

ـ، الفرق بـني احلمـد : خامس عرش  ُّ ُّ والش ـ كر أن احلمـد أعـم ُّ ـمـن الش ُّ كر كر مـن جهـة أن الش

ــ َّ ِّ يكـون عــىل الص ــ، يــة إىل الغــري ، واحلمـد يكــون عليهــا نيعة املتعد ِّ ؛ زمــة فات الالوعــىل الص

ُّ ، والعلم ، كام يفرق بينهام بأن احلمد يكون بالقول ، كالشجاعة   .كر يكون بالفعل والش

وإنـام هـو ، صور ال جمـال لألحكـام فيـه صديق أن التَّ والتَّ ، صور الفرق بني التَّ : سادس عرش 

 ٍ َّ  جمرد إدراك أو ،  صـديق الـذي فيـه إسـناد احلكـم إجيابـاً بخالف التَّ ؛ ء يف الذهن لصورة اليش

 ً  .سلبا

َّ : سابع عرش  ن التعليـل ، واخلصوص حيث ، إعليل من جهة العموم والتَّ ، ليل الفرق بني الد

ُّ من الدليل   . أخص



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٨ 

 
ُّ ؛ واإلسـالم للعلـامء يف معنامهـا قـوالن ، أن اإليـامن : ثامن عرشـ  أن بـني اإليـامن : هام أصـح

ً ، وأهنام ً ، وخصوصا  .  اجتمعا ، وإذا افرتقاافرتقا  اجتمعا إذا واإلسالم عموما

سول هو : تاسع عرش  َّ َّ : الفرق بني النَّبي ، والر ُ  بي أوحي إليه برشعٍ النَّ أن بليغ ، ؤمر بالتَّ ، ومل ي

 َّ ُ والر ُ ،  وحي إليه برشعٍ سول من أ  .مر بتبليغه وأ

ُّ مـن ، واملعرفة من جهة العمـوم ، الفرق بني العلم : عرشون  واخلصـوص ، فاملعرفـة أخـص

ْم ؛ ، واملعرفة تستدعي سبق جهل  العلم ل ِ  .بخالف الع

َّ : حادي وعرشون  ـم مـن جهـة العمـوم ، قـب الفـرق بـني الل َ ل َ َّ ، والع قـب واخلصـوص ، فالل

ُّ من العلم من حيث  َّ إأخص َ ن الل ُ كْ قب يطلق عىل ما ي َ املُ  رهه ـخ َ ُ اط ـم فيطلـق  ب َ ل َ ، بخـالف الع

 َ ُ ، رهه املخاطب كْ عىل ما ي  .به وما حي

واخلصوص ، وبني اإلسناد من جهة العموم ، واإلمالة ، الفرق بني اإلضافة : ون ثاين وعرش

ُّ  امهنإحيث  ُّ من اإلمالة ، ودليل ذلك احلس  .واملشاهدة ،  أخص

ِّ ، عريف الفرق بني التَّ : ثالث وعرشون  َّ إواخلصـوص حيـث ، من جهة العموم  واحلد  ن احلـد

 ُّ ُّ من التعريف ، فاحلد ً ، يستلزم اجلنس  أخص َّ ؛ والفصل معا  بخالف التعريف فيحصـل بأقـل

 .من ذلك 

َّ : رابع وعرشون  ن إواخلصـوص حيـث ، أليف مـن جهـة العمـوم والتَّـ، كيـب الفرق بني الرت

 َّ ُّ من التَّ الرت َّ كيب أخص  .أليف فيه املقاربة فقط واملالبسة ، والتَّ ، كيب فيه املقاربة أليف ، فالرت

العلامء للفقه ، وأكثر العلامء عىل ختصيص معنـاه بـالفهم ، تباينت تعارف : خامس وعرشون 

 ٌ ٌ  ، ولكل منها وأن ما عداه من املعاين حمتمل  .يف اللغة  أصل

ٌ ، العلم : سادس وعرشون  ٌ  والظن بينهام وجه وهو وجود الرجحان ، ويفرتقان مـن ،  مشرتك

 : وجهني 

ُّ : الوجه األول  َّ قوة الر  .ن جحان فالعلم أعىل من الظ

َّ العلم ال حيتمل النَّ: لوجه الثاين وا  .ن حيتمله قيض ، والظ



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٥٩٩ 

 
ــون  ــ: ســابع وعرش َّ ــني الرض ــرق ب ــري والنَّ، وري الف ــل إىل ظ ــطر العق ــا اض ــوري م أن الرض

ق بـه املناطقـة  التصديق به ، والنظري ما يتوقف عىل النظر يف املقدمات ّ ، ، وهو عمـدة مـا فـر

 .وغريهم 

ـ: ثامن وعرشـون  َّ ـرد والعكـس مـن حيـث، د رالفـرق بـني الط َّ َّ  جيمـع إن الط ف ، أفـراد املعـر

 . يف تعريفه من الدخول املعرفمنع غريالعكس يو

اختـار اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا قـول القـرايف مـن أن املـنعكس هـو املـانع ، : تاسع وعرشون 

 َّ ً ألكثر األصوليني واملط  .رد هو اجلامع خالفا

ِّ وا، قيضني الفرق بني النَّ: ثالثون  واخلالفني مـن حيـث وجـود املعلـوم ، ، لني واملثْ ، دين لض

ــدان ، واملــثالن ال يمكــن وعــدمهام ، واجتامعــه ، وإمكانيــة ارتفاعــه  ِّ ، فالنَّقيضــان ، والض

الفني فيمكن اجتامعهام ، ومن جهـة االرتفـاع ؛ فالنَّقيضـان ال يمكـن  ِ اجتامعهام ، بخالف اخل

ثْ  ِ دين وامل ِّ  .لني فيمكن ارتفاعهام ارتفاعهام ؛ بخالف الض

 :وخطاب الوضع من مخسة وجوه ، الفرق بني خطاب التكليف : حادي وثالثون 

، فخطـاب التكليـف هـو األصـل ، وخطـاب الوضـع عـىل من حيث األصـل : الوجه األول 

 .خالف األصل 

 خطاب التكليف يكون باإلقتضاء ، أو التخيري ، وهو هبذا، ف من حيث احلقيقة: الوجه الثاين 

ٍ ؛ ألنه يشتمل إما عىل األمر ، أو النهـي ، أو التخيـري ، وأمـا اخلطـاب الوضـعي  خطاب إنشاء

حة ، أو الفساد ِّ  . فإنه يشتمل عىل بيان األسباب ، والرشوط ، واملوانع ، واحلكم بالص

فخطاب التكليف خيتلف عن خطاب الوضـع مـن ؛  من حيث اشرتاط العلم: الوجه الثالث 

ً باملأمور بـه ، وبصـدوره مـن  حيث اشرتاط العلم يف خطاب التكليف بأن يكون املكلف عاملا

ُ ، والقصد ّة َّ منه الني فال يشرتط فيه علـم املكلـف ،  خطاب الوضعوأما ،  اهللا تعاىل حتى تصح

 . ولذلك يرث اإلنسان بدون علمه



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٠ 

 
ب كليفــي خيتلـف عــن اخلطــافـإن اخلطــاب التَّ ،  مــن حيـث اشــرتاط القــدرة: الوجـه الرابــع 

الوضعي من حيـث اشـرتاط قـدرة املكلـف يف التكليفـي دون الوضـعي ، فـال تكليـف بـام ال 

ّف   . وأما اخلطاب الوضعي فإنه يكون باملقدور للمكلف ، وغري املقدور، يستطيعه املكل

ْ من حيث اشرتاط الكَ : الوجه اخلامس  يشرتط يف خطـاب التكليـف أن يكـون الفعـل ، ف بس

ْ فيه من كَ  ّف ، س َّ ومبارشته للفعل بنفسه فيُ ب املكل َّ خاطب بفعل الص ـالة ، والز َّ وم، كاة ، والص

ـبخالف خطاب الوضع فإنه ال يشرتط فيه أن يكون من كَ  ؛ونحوها  ْ كلـف ، ولـذلك ب املُ س

ٌ بفعل غريهم  . قد يعاقب أشخاص

َّق ، الفرق بني الواجب: ثاين وثالثون  َّ  املضي ده الرشـع جهـة الوقـت الـذي ع مـن واملوس ّ حـد

ً ، وأمـا إذا زاد ّقا ً للفعل كـان مضـي ده ، وجعله مساويا ّ فيـه  لفعل العبادة ، فإن كان الرشع حد

ِّ  عىل قدر الفعل ، كصـالة الظهـر ،  فهو املوسـع أجزائه بحيث يمكن للمكلف فعله فيه يف أي

ٍ مثلـه ،  فإهنا أربع ركعات يف حـال اإلقامـة ، ووقتهـا مـن الـزوال إىل أن يصـري ظـل كـل يشء

 .هذا الوقت يسع لفعل الصالة ، وزيادة ومثل 

وفـرض الكفايـة مـن حيـث إسـقاط الوجـوب يف  ، الفرق بني فرض العـني: ثالث وثالثون 

ِّ اإلسـقاط بالكُ  مفرض الكفاية إذا قـام بـه الـبعض ، وعـد إال بفعـل كـل  يـة يف فـرض العـنيل

ّف بعينه  . مكل

َّ : رابع وثالثون  َّ ، ع الفرق بني الواجب املوس َّ  ،  واملخري ـوالكفائي من جهـة الـرت َّ ع ك ، فاملوس

 ٌ َّ  فيه ترك َّ لبعض الزمان املحد ً ، ويف املخري ٌ د رشعا َّ لـبعض اخلصـال املُ   تـرك ً ، ويف حـد دة رشعـا

 ٌ َب بفعل البعض اآلخر  الكفائي ترك  .لبعض املخاط

، وهـو  قـوالن أصـحهام أهنـام مرتادفـني فـيهام والواجب للعلامء، الفرض : خامس وثالثون 

 . مذهب مجهور األصوليني ، وهو مذهب املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة

ُ ؛ واملنـدوب ، الفرق بني الواجب : سادس وثالثون  ُ عـىل تركـه العقـاب تَّـب َ أن الواجـب يرت

 .بخالف املندوب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠١ 

 
أنـه وفـرض الكفايـة  ، واملخري ، وبني الواجب املوسع ، الفرق بني املندوب : سابع وثالثون 

الـرتك إىل غـري  جيـوزوفـرض الكفايـة ، و، واملخـري ، املوسـع  الواجب إىل بدل يفرتك جيوز ال

 .بدل يف املندوب 

واألشـخاص مـن ، قييـد بالزمـان واحلرام من حيـث التَّ ، الفرق بني الواجب : ثامن وثالثون 

 :وجهني 

ــام التكليــف: الوجــه األول  ــار أقســام أحك ــن حيــث اعتب ــاحلرام،  م ُّ  ف ــب ضــد  نأل ، الواج

ٌ  الواجب ٌ  ، اجلزم عىل به مأمور ٌ  ، فعله عىل مثاب ٌ  احلـرامو ، تركـه عىل معاقب  عـىل عنـه منهـي

ٌ  ، اجلزم ٌ  ، تركه عىل مثاب  . فعله عىل معاقب

ً يف الزمـان  من احلرام املقصود، ف من حيث قصد الشارع: الوجه الثاين  ، دفع املفسـدة مطلقـا

ود منـه حتصـيل املصـلحة بالقـدر املشـرتك يف وأما الواجب فاملقصـ، واألعيان ، واألشخاص 

 . أنواعه

 :واملندوب من وجهني ، الفرق بني املكروه : تاسع وثالثون 

ُّ ،  مــن حيــث احلقيقــة: الوجـه األول  ِّ  فــاملكروه ضـد ية مســتفادة مــن املنــدوب ، وهــذه الضــد

 .  اجلازماملنهي غري هو :هو املأمور غري اجلازم ، واملكروه : املندوب فتعريف كل منهام 

ُ ،  من حيث مادة كل منهام: الوجه الثاين  ٌ فاملأمور م ب ّ ُ منه، فيه  رغ ر ِ نف َ  الرشع ، ويكون فيام ال ي

عو َّ ر عنه الرش ِ نف َ َّبع ، بخالف املكروه فإنه يكون فيام ي َّبع الط  . ، والط

 .ملكروه؛ بخالف ا هرتتب العقاب عىل فعلي أن احلرامواحلرام ، الفرق بني املكروه : أربعون 

ُّ ؛ واإلباحة للعلامء قوالن ، خيري التَّ : حادي وأربعون  ن أهنام بمعنى واحـد حيـث إ:  هامأصح

 .حقيقتهام واحدة يف اللغة 

ً فأصحهام أهنام بمعنى واحد ، ؛ والباطل للعلامء قوالن ، الفاسد : ثاين وأربعون   الباطـل لغـة

ُّ عـىل ذلـك و،  بمعنى الفاسد والسـاقط ً املعـامالت يـدل يف الغالـب إىل  بحكـم كوهنـا راجعـة

ـر مـن هـذه اجلهـة مل ، أو أمره هبا ، مصالح الدنيا فينظر إليها من جهة إذن الشارع هبا  َ فمن نَظ



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٢ 

 
فرق بني البطالن  ُ الفة أمر الشارع خمالفة لقصـده بـإطالق ، كالعبـادات ، ي ُ والفساد ؛ إذ أن خم

ُ م ِ ، وخمالفة أمر الشارع ، تقيض بأنه غري ضة ْ ٌ املح ٍ ، وغري املرشوع باطل  . رشوع

َّ : ثالث وأربعون  والرشط من جهة املناسـبة ، فالسـبب مناسـبته يف ذاتـه ، ، بب الفرق بني الس

 .والرشط مناسبته يف غريه 

مـن جهـة اخـتالف تـأثري كـل  يظهـر ومـانع السـبب، الفرق بني مانع احلكم : رابع وأربعون 

ٌ فامنع احلكم مؤثر يف نفي السبب م، منهام  يف اإلخـالل  ع بقاء حكمتـه ، ومـانع السـبب مـؤثر

 َّ ً بوجود حكمة الس  .بب يقينا

ـ: خامس وأربعون  َّ ـ، ط وجزئـه الفـرق بـني الرش َّ ـإة مـن حيـث وجـزء العل َّ ط ن مناسـبة الرش

 َّ  .ة يف نفسه وجزئه يف غريه ، ومناسبة جزء العل

ـ: سادس وأربعون  َّ ِ ، ة الفـرق بـني أجـزاء العل ِّ لـل املُ والع ـإة مـن حيـث دتعـد ِّ ة ال ن جـزء العل

ِ  عليه يرتتب احلكم ـإال بانضـامم بقيـة أجـزاء الع َّ ِّ ل دة حيصـل احلكـم بوجـود ة ، والعلـل املتعـد

 .أحدها 

ِ : سابع وأربعون  َّ الفرق بني الع ـ، ة العقليـة ل َّ ـوالعل َّ ـة الرش َّ ـعية مـن جهـة كـون العل َّ عية ة الرش

ِ ؛ يف معلوهلا بذاهتا  ليست مؤثرةً  َّ بخالف الع  .بذاهتا  ة العقلية فهي مؤثرةٌ ل

َّ : ثامن وأربعون  َّ ، ط اللغوي والعادي الفرق بني الرش ط العقـيل والرشـعي مـن حيـث والرش

ُّ ، الوجود  ـ؛ والعادية يلزم من وجودها وجود املرشوط ، وط اللغوية فالرش ُّ وط بخالف الرش

َّ ، العقلية   .عية فال يلزم من وجودها الوجود والرش

َّ : ن تاسع وأربعو واملانع من جهة معرفة اجلانب املعترب فـيهام ، فـاملعترب يف ، ط الفرق بني الرش

َّ ؛ املانع وجوده   .فينتفي احلكم ؛ ط عدمه فينتفي احلكم ، واملعترب يف الرش

ُّ : مخسون  َّ ، كن الفرق بني الر  :ط من وجهني والرش

ُّ : الوجه األول  ٌ أن الر َّ  كن داخل ٌ ط خاريف املاهية ، والرش  .عنها  ج

ُّ : الوجه الثاين  ِّ أن الر َّ  ؛واخلارجي عليه ، هني كن يتوقف الوجود الذ  .ط بخالف الرش

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٣ 

 
واإلعادة من حيث الوقت فإذا وقع يف وقتـه ، والقضاء ، الفرق بني األداء : حادي ومخسون 

ُعل يف الوقت مرةً  ً  فهو أداء ، وإذا وقع خارج الوقت فهو قضاء ، وإن ف ٍ  ثانية مهور فـاجل خللل

 .عىل أنه إعادة 

ُّ ، الفرق بني العزيمة : ثاين ومخسون  ٍ والر  : خصة من ثالثة وجوه

ُّ : الوجه األول   .بالواجبات  أن العزيمة ختتص

بخالف الرخصة فهي عىل خالف الدليل ؛ أن العزيمة موافقة للدليل الرشعي : الوجه الثاين 

 ٍ ٍ  ملعارض  . راجح

ٌ : الوجه الثالث  َّ  العزيمة موافقة ُّ ، عي لألصل الرش سـتباحة الجاءت حيث خصة بخالف الر

َّ ؛ املحظور   .ليل لوجود الد

َّ : ثالث ومخسون  يف  إذا كـانخصيص من جهة كون معنـى احلكـم والتَّ ، خيص الفرق بني الرت

 ٌ ٍ ،  الصورة املخصوصة فهو رخصة ً فإنه يكون حينئذ ً  وإن مل يكن موجودا  .ختصيصا

 :واملجاز من أربعة وجوه ، حلقيقة الفرق بني ا: رابع ومخسون 

ِّ : الوجه األول  ٍ مبادرة احلقيقة إىل الذ ٍ ،  هن بال قرينة  . بخالف املجاز فإنه ال يكون إال بقرينة

 .امتناع االشتقاق من املجاز ، وعدم امتناعه من احلقيقة : الوجه الثاين 

ً يف استعامله عىل املدلو: الوجه الثالث   .ل اآلخر احلقيقي أن املجاز يكون متوقفا

َّ : الوجه الرابع   .         يمكن نفيه ألنه بخالف املجاز ؛ ى أن احلقيقة ال تسقط عن املسم

 :والعرفية من وجهني ، الفرق بني احلقيقة اللغوية : خامس ومخسون 

ُّ ، من جهـة الواضـع : الوجه األول  ُ فالل ُّ  غويـة واضـعها أهـل ُ الل ـغـة ، والع َّ ُ رفي  ة واضـعها أهـل

ُ ال  .رف ع

ٍ : الوجه الثاين  ٌ ، وهـي األصـل ، ، ف مـنهام من جهة داللة كـل احلقيقـة اللغويـة داللتُهـا عامـة

 ٌ  . واحلقيقة العرفية داللتُها خاصة

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٤ 

 
ُّ : سادس ومخسون  َّ ، غوية الفرق بني احلقيقة الل  :عية من وجهني والرش

ُّ : الوجه األول  ٌ من جهة الواضع فالل ـبوضـع أهـل اللغـة  غوية ثابتـة َّ ٌ ، والرش بوضـع  عية ثابتـة

 َّ  .ع الرش

َّ ، عارض قديم عند التَّ من حيث التَّ : الوجه الثاين  ٌ فالرش ُّ  عية مقدمة  .غوية عىل الل

القة : سابع ومخسون  ِ القة يف األمور الذهنية ، ، الفرق بني الع َ القة من حيث استعامل الع َ والع

القة يف األمور اخلارجية  ِ  .والع

ِّ ، بـني الوضـع  الفـرق: ثامن ومخسون  : ، فالوضـع  واحلقيقـة،  واالسـتعامل مـن حيـث احلـد

ــاين ، وأمــا  ــه اليشــء الث هــم من ُ َّ اليشــء األول ف ُحــس طلــق ، أو أ ُ ــى أ ختصــيص يشء بيشــء مت

ً ، وغلبـة اسـتعامله  االستعامل فهو نقل اللفظ عن موضوعه األصيل إىل معناه املجـازي رشعـا

الوضع ، والوضع ال يسـتلزم االسـتعامل إال أنـه سـابق إضافة إىل أن االستعامل يستلزم ،  فيه

 . عليه 

وجماز االستعامل من حيث اشرتاط النقل ملجاز ، الفرق بني جماز االستدالل : تاسع ومخسون 

ّمه املصنف ، االستدالل  سل ُ ه ، دون جماز االستعامل ، وهو فرق مل ي َّ  .ورد

َّ ، الفرق بني املجـاز اإلفـرادي : ستون  مـن حيـث املحـل الـذي وقـع املجـاز فيـه ، كيبـي والرت

 َّ َّ كيبي واقع يف األلفاظ املُ فاإلفرادي واقع يف األلفاظ املفردة ، والرت  .بة رك

ــرق بــني التَّ : حــادي وســتون  ــمني الف َّ ، ض ــب وبــني الرت ــ، كي ــوم والتَّ ــن جهــة العم ، أليف م

َّ واخلصوص فالتَّ  ُّ من الرت  .أليف والتَّ ، كيب ضمني أخص

ِّ  :ثاين وستون  َّ ،  الفرق بني النص ُّ ال حيتمـل إال معنـى ، اهر مـن جهـة االحـتامل والظ فـالنص

ً ، والظاهر ما احتمل معنيني فأكثر   .واحدا

ٌ ، الفرق بني الكتاب : ثالث وستون  باطـل ، والصـحيح أهنـام مرتادفـان بإمجـاع  والقرآن قول

 .األمة 

ِ ، الفرق بني القرآن : رابع وستون   : راءات  من وجهنيوالق

 .حلقيقة القراءات  فحقيقة القرآن مغايرةٌ ، من حيث احلقيقة : الوجه األول 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٥ 

 
ٌ ، واتر من حيث التَّ : الوجه الثاين  ٌ  فالقرآن متواتر  .يف تواترها  باتفاق ، والقراءات خمتلف

ُ ؛ واملتشابه من جهـة املقابلـة ، الفرق بني املحكم : خامس وستون  ضـح تَّ حيـث إن املحكـم م

ُ املعنى ، و  .ضح املعنى لوجود االحتامالت فيه تَّ املتشابه غري م

بخـالف ؛ العلـم  ، واآلحـاد مـن جهـة أن املتـواتر يفيـدالفـرق بـني املتـواتر : سادس وستون 

 َّ  .ن اآلحاد فيفيد الظ

َّ : سابع وستون  ُ ، اوي الفرق بني الر َّ رب عـن ظنِّـواملفتي من جهة أن املفتي خي ـه ، والـر ُ ُ اوي خي  رب

ٌ عن غريه ،  َّ  وكالمها مبني  .ن عىل غلبة الظ

ِّ : ثامن وستون  َّ ، واية الفرق بني الر ِ والش ٍ  هادة من مخسة  : وجوه

ـد: الوجه األول  ّ ـهادة فيهـا معنـى التَّعبـد ؛ حيـث مل يقبـل فيهـا النِّسـاء ، ف من حيث التعب َّ الش

ـ ُ ٌ كام يف شـهادة احل َّ رجل هن ليس معهن َ ِ وحد وايـةدود ، والق ِّ قبـل  صـاص ، بخـالف الر ُ فإنـه ي

ٍّ سواء   .فيها الرجال ، والنساء عىل حد

ُّ : الوجه الثاين  ٍ ، من حيث تعل ٍ خـاص هادة تتعلـق بـأمر ّ ٍ ، والش ٍ عام ّق بأمر قهام فإن الرواية تتعل

 ٍ ُ  وقضية ٍ م ّنة  . عي

ـ: الوجه الثالث  َّ واية العـدد ؛ بخـالف الش ّ هادة فإنـه من حيث العدد ، حيث ال يشرتط يف الر

 ُ  .العدد ، وهو خيتلف بحسب اختالف القضايا املشهود فيها  شرتط فيهاي

ّرةً : الوجه الرابع  ِّ  من حيث تأثري وجـود العـداوة وعـدمها ، حيـث ال تعتـرب مـؤث وايـة ؛ يف الر

هادة  ّ ه ملكان التّهمة  فإهنابخالف الش ّ  .ال تُقبل من العدو عىل عدو

ً يف من حيـث تـأثري وجـود القرابـة املـؤثرة وعـ: الوجه اخلامس  دمها ، حيـث ال تعتـرب مـؤثرة

 ِّ هادة الر ّ  .ال تُقبل من الوالدين للولد ، والعكس ملكان التهمة  فإهناواية ؛ بخالف الش

والضعيف من حيـث صـفة الـراوي ، واحلسن ، الفرق بني احلديث الصحيح : تاسع وستون 

 .وعدمه  ، وعدمها ، وحفظه ، للحديث ، وعدالته 

 :وروايته من وجهني ، احلال  الفرق بني جمهول: سبعون 

ُّ أن : الوجه األول   .من مفسدة عدم قبوله  قبول قول جمهول احلال مفسدته أقل



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٦ 

 
ها : الوجه الثاين  ِّ  .أن مفسدة قبول رواية جمهول احلال أعظم من مفسدة رد

   ، وبـني ) قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ( الفرق بني قول الصحايب : حادي وسبعون 

 :من وجهني ) مر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أ( 

 ) .أمر ( دون قوله ، ) قال ( احتامل الواسطة يف قوله : الوجه األول 

 ) .قال ( دون قوله ، ) أمر ( وجود االحتامل يف قوله : الوجه الثاين 

ــبعون  ــاين وس ــراوي : ث ــول ال ــني ق ــرق ب َّ ( الف ــد ــمعت (  و) ثني ح ــد ) س ــث القص ــن حي م

ً باحلــديث ، وصــيغة ) حــدثني ( وعدمــه فصــيغة يث، بالتَّحــد           يكــون الــراوي فيهــا مقصــودا

 .وسمعه هو ، ال يلزم منها القصد بل يكون له ولغريه ، أو لغريه ) سمعت ( 

أوهلام : قوالن  فيه للعلامء) أنبأنا ( و ، ) حدثنا ( و ، ) أخربنا ( قول الراوي : ثالث وسبعون 

ُ فالتَّ ، التفريق بينها : ان ، والثاين أن اللفظني مرتادف ِ حديث ملا س ـم َّ يخ ، واإلخبـار ملـا ع من الش

 ُ ِ س َّ ، رئ عليه أو قُ ، ع من الشيخ م  .به ، وأما اإلنباء فهي لإلجازة  وأقر

جهـة  نواخلـرب املخـالف لألصـول مـ، الفـرق بـني اخلـرب املخـالف للقيـاس : رابع وسبعون 

ٍ ن القياس إواخلصوص حيث ، العموم  ُّ مـن األصـول ألنـه أصـل منهـا ، فكـل قيـاس  أخص

 ٌ ُّ  أصل ٍ  ، وليس كل ً  أصل  .قياسا

 :عديل من وجهني والتَّ ، الفرق بني اجلرح : خامس وسبعون 

ٌ حلقيقة التعـديل ، ف من جهة احلقيقة الرشعية لكل منهام: الوجه األول  ة ّ ، حقيقة اجلرح مضاد

خص بـف َّ َّعن يف الش َّعـن بـأن حقيقة اجلرح تقوم عىل الط ـه ، ويكـون هـذا الط ِ َّ قول ام يوجـب رد

ٍ ، ونحوها مما يؤثر يف االسـتقامة ؛ بخـالف حقيقـة التَّعـديل التـي  ُ معصية نسب إليه ارتكاب ُ ي

 . تقوم عىل املحافظة ، وصيانة النفس ، ومالزمة التقوى ، واملروءة

َّ الاشرتاط بيان : الوجه الثاين  ُ اجلـرح  حيث إن ببس ـشـرتط يف قبولـه ي َّ بخـالف بب؛ بيـان الس

ً بدون ذكر سببه ُقبل إمجاال  . التَّعديل في

 :والتخصيص من ثامنية وجوه ، الفرق بني النسخ : سادس وسبعون 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٧ 

 
ً مـن اللفـظ العـام التَّ  أن :الوجه األول  ّ أن مدلول اللفظ اخلاص مل يكـن مـرادا ، خصيص بني

 ً  .بخالف املنسوخ فإنه كان مرادا

َ التَّ  أن :الوجه الثاين  ِ خصيص ال ي ُ ر ٍ  د ٍ  عىل األمر بمأمور َ  واحد ِ ، والنسخ ي ُ ر  .عىل ذلك  د

ٌ التَّ أن : الوجه الثالث  ، ، بل البد أن يبقى واحدٌ  خصيص ال جيوز حتى ال يبقى من العام يشء

 . صسخ جيوز أن يرفع مجيع مدلول النَّ، والنَّ أكثرأو 

ـالتَّ  أن :الوجه الرابع  َّ ، ودليـل العقـل ، ، كاإلمجـاع  عخصيص قـد يكـون بغـري خطـاب الرش

 ِّ  .سخ ال يكون إال بخطاب الرشع، أو ما قام مقامه، والنَّواحلس

ُ أن دليل التَّ : الوجه اخلامس  ِّ خصيص قـد يكـون متقـدم الوجـود عـىل مـا خي صـه، بخـالف ص

ُ دليل النَّ  . شرتط تأخريهسخ؛ فإنه ي

ٍ : الوجه السادس  ٍ  أنه ال جيوز ختصيص رشيعة وجيوز نسخها هبا، كام ثبت من  أخرى، برشيعة

 َّ  . ائعتناسخ الرش

ُّ أن التَّ : الوجه السابع  ٌ سخ؛ ألن التَّ من النَّ خصيص أعم ٌ ، والنَّخصـيص بيـان ، ورفـع سـخ رفـع

 . احلكم يستلزم البيان، والبيان ال يستلزم رفع احلكم

ٌ أن التَّ : الوجه الثامن  بيـان عـن وقـت ، وتـأخري الخصيص ال يكون إال قبل العمل ألنـه بيـان

 . وبعده، العمل ال جيوز، والنسخ جيوز قبل العمل 

 :والزيادة عىل النص من وجهني ، سخ الفرق بني النَّ: سابع وسبعون 

َّ النَّ: الوجه األول  َّ سخ يتضم ِّ ن رفع احلكم الرش  . عي املنسوخ ، بخالف الزيادة عىل النص

ً النَّ: الوجه الثاين  بالرفع ، بخالف الزيادة فإن املزيد عليه غري سخ يكون املنسوخ فيه مقصودا

 .مقصود بالرفع 

ُّ ، الفرق بني القرآن : ثامن وسبعون  ومتعبـد ، فالقرآن معجـز بلفظـه ؛ نة من جهة اللفظ والس

 ُّ  .نة بتالوته بخالف الس

ـ، الفرق بني العـامي : تاسع وسبعون  َّ واملجنـون يف اعتبـارهم يف اإلمجـاع مـن ، بي وبـني الص

 :وجهني 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٨ 

 
َّ : الوجه األول  َّ ، ف وجود التكليف يف العامي املكل  .واملجنون ، بي دون الص

َ : الوجه الثاين  ِ لَ وجود م ِّ  كة َّ ،  الفهم يف العامي  .واملجنون ، بي دون الص

ها اإلمام الطويف وأجاب عن الوجهني السابقني يف التفريق  ّ  .وهذا من الفروق التي رد

ِّ و، الفرق بني الفقيه : ثامنون  ـوالنَّ،  بني األصويل ُّ ن حوي يف اعتبارهم يف اإلمجاع من جهة متك

ِّ ، إدراك احلكم  ِّ ،  واستخراجه بالدليل لدى األصويل ِّ ،  والنحوي  .ف دون الفقيه الرص

اب ، الفرق بني الفتوى : حادي وثامنون  ُ واحلكم يف اإلمجاع السكويت من جهة أن املفتي ال هي

أو الطالعـه عـىل ، اكم فقد يتخلف اإلنكـار عليـه إمـا ملهابتـه بخالف احل؛ من اإلنكار عليه 

 .يشء مل يطلع عليه غريه 

ٍ : ثاين وثامنون  ٍ  الفرق بني إحداث قول ٍ ، يف املسألة  ثالث ٍ ،  وبني إحـداث دليـل مـن  أو تعليـل

 ٍ ٍ  جهة أن إحداث قول ِّ ال جيوز تعدّ  ثالث ً ؛ الواحد  ده يف املحل ،  مثبتـاً ، فال يكون احلكم منفيـا

ُحدث فهو من باب الوسائل يف احلكم ، بخالف الدليل   .ال من باب املقاصد ، أو التعليل امل

ُّ ، طقي الفرق بني اإلمجاع النُّ: ثالث وثامنون   :كويت من وجهني والس

ً برصـيح احلكـم يف : مجـاع النُّطقـي اإل، ف طق وعدمـهمن حيث النُّ: الوجه األول  يكـون نطقـا

ً ، أو  كويت الواقعة نفيا ُّ ً ، والس يكون النطق فيـه مـن الـبعض ، والسـكوت مـن الـبعض : إثباتا

 . اآلخر

ُ ،  من حيث االحتجاج وعدمه: الوجه الثاين  ٌ باتفـاق العلـامء ؛ إال مـن فاإلمجاع النُّطقي ح جة

 ُ ٌ يف ح كويت ففيه خالف ُّ َّ ، بخالف اإلمجاع الس ِّ شذ  . يتهج

كفـري حيـث إن ومنكـر حكـم اإلمجـاع يف التَّ ، اع الفرق بني منكـر أصـل اإلمجـ: رابع وثامنون 

 َّ  .روا منكر حكم اإلمجاع ، ومل يكفروا منكر أصل اإلمجاع العلامء كف

والنهي من حيث تناوهلام باألمر املطلق ، فـاألمر يقتيضـ ، الفرق بني األمر :  خامس وثامنون 

 َّ صــيل املصــلحة ، عــن الفعـل ، ومعتمــد األمــر هـو حت إجيـاد الفعــل ، والنهــي يقتيضـ الكــف

ُ فْ ومتعمد النهي نَ   .املفسدة  ي



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٠٩ 

 
والنهـي بعـد األمـر مـن حيـث إن األمـر فيـه ، الفرق بني األمر بعـد احلظـر : سادس وثامنون 

ٌ ، معنى اإلباحة   .هلا  وموصل هلا ، بخالف النهي فال مدخل له إىل اإلباحة بل هو خمالف

التكرار من جهـة أن األمـر يقتيضـ فعـل  والنهي يف اقتضاء، الفرق بني األمر : سابع وثامنون 

ماهية املأمور به ، وذلك حيصل بفعل املأمور ولو مـرة واحـدة ، بخـالف النهـي فـإن مقتضـاه 

 َّ ً الرت  .ك مطلقا

 :واملعامالت يف اقتضاء النهي الفساد من وجهني ، الفرق بني العبادات : ثامن وثامنون 

ٌ  أن :الوجه األول  ٌ ، وارتكاب ا العبادة قربة إذ املعايص ال يتقـرب ؛ فيتناقضان ،  لنهي معصية

ُ ؛ هبا   .هي فال تفسد كالعبادات ناقضها ارتكاب النَّبخالف املعامالت فال ي

ُ أن فساد املعامالت بالنَّ: الوجه الثاين  ُّ هي ي ُ  رض ُّ بالناس ، وفساد العبادات ال ي  .هبم  رض

اللـة فـإن العمـوم مـن لواحـق ال واملعـاين مـن حيـث، الفرق بـني األلفـاظ : تاسع وثامنون  ِّ د

َّفظ  .، بخالف املعاين الل

 :والثالثة يف إطالق لفظ اجلمع عليه من جهتني ، الفرق بني لفظ اإلثنني : تسعون 

 . ورجال، رجالن : كقولنا  واخلطاب، كلم من حيث التَّ : اجلهة األوىل 

فـام مـن كتـاب يف العربيـة إال ،  بويـب يف كتـب اللغـةوالتَّ ، صنيف من حيث التَّ : اجلهة الثانية 

 . وباب اجلمع، ويوجد فيه باب التثنية 

 ٌ  .ال عىل احلقيقة ، وعية عىل النَّ وهذا الفرق مبني

 :اء من وجهني ، والتَّخصيص بغري اإلستثنالفرق بني اإلستثناء : حادي وتسعون 

ْ اإلستثناء جيب اتصاله باملُ : الوجه األول   .يص خصبخالف التَّ  ؛تثنى منه س

ِّ :  الوجه الثاين   .خصيص بخالف التَّ ؛  اإلستثناء يتطرق إىل النص

ـ، الفرق بني اإلستثناء : ثاين وتسعون  َّ ـوالرش َّ ُ ط مـن حيـث إن الرش ً ، بتـه التَّ تْ ط ر قـديم حكـام

 ٌ ً  واإلستثناء متأخر ّم هبـا اإلمـام الطـويف رمحـه اهللا ، لفظا سل ُ ً ، وهذا من الفروق التي مل ي وحكام

 .عنها وأجاب 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١٠ 

 
َّة ، الفرق بني املطلق : ثالث وتسعون  ي ِ ً عىل املاه ً داال فهـو ؛ واملقيد من جهة كون املطلق لفظا

ـد  َّ َّة التي مـن شـأهنا أن تلحقـه ، أو بعضـها ، وأمـا املقي ٍ يلحق بتلك املاهي ٌ عن كل عارض د ّ جمر

َّة مع تلك العوارض ، أو بعضها  ُّ عىل املاهي ٌ يدل  .فهو لفظ

د ، أو التَّلفظ ، الفرق بني املجمل :  رابع وتسعون ُّ د َّ واإلمجال من جهة كون االمجال إرادة الرت

َّ به عىل الوجه املُ  ليل وجب للرت َّ ِ الواقع يف لفظ الد د ُّ د ، وأما املجمل فهو نفس الرتد ّ  .د

ْ الفـرق بـني املُ : خامس وتسعون  ُصـوص ، ف، واملشـرتك جهـة العمـوم ، مـل ج ـرتك واخل ْ ُش امل

 ُّ ْ املُ  من أخص ُّ ج ً  مل ، فكل ٍ مشرتكا ُّ جممل ٌ ، وليس كل ٍ جممل  .مشرتك

 :واإلشارة من وجهني ، الفرق بني اإليامء : سادس وتسعون 

ً للمتكلم ، بخالف داللة اإلشارة حيث : الوجه األول  كون املدلول يف داللة اإليامء مقصودا

 .إن املدلول غري مقصود للمتكلم 

ُ فواخلصوص ، م من حيث العمو: الوجه الثاين  ُّ  اإليامء  اإلشـارة أنوذلـك  ، اإلشارة من أعم

ً  تكون ُّ  ؛ وغريهـا،  باليـد إشـارةً  واإليـامء ، باليـد خمتصة ٍ  فكـل ٌ  إشـارة ُّ  ولـيس ، إيـامء ٍ  كـل  إيـامء

 .إشارةً 

ومفهوم املخالفة من جهة كـون مفهـوم املوافقـة ، الفرق بني مفهوم املوافقة : سابع وتسعون 

ً عىل فهم ا ِّ مبينا ُ النُّ حلكم يف غري حمل  .الف حكم املنطوق طق ، وأما مفهوم املخالفة فإنه خي

َّ : ثامن وتسعون  ِّ ، فظ الفرق بني داللة الل َّ والد  : فظ من وجهني اللة بالل

َّ ، من جهة الوصف : الوجه األول  ٌ فداللة الل ِّ  فظ صفة َّ للفظ نفسه ، وأما الد فظ فهي اللة بالل

 ٌ  .للمتكلم  صفة

إىل اللفـظ ، وأمـا الداللـة  فداللة اللفـظ الفعـل فيهـا مسـندٌ ، من جهة اإلسناد : الثاين الوجه 

 َّ  .إىل املتكلم  فظ فالفعل فيها مسندٌ بالل

 :والقياس من وجهني ، الفرق بني اإلستحسان : تاسع وتسعون  

ُّ من القياس من جهة رجحان مصلحته : الوجه األول   .اإلستحسان أخص



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١١ 

 
َّ ا: الوجه الثاين  ً للد ُّ من جهة كونه تابعا ليل عىل العمـوم ، وأمـا القيـاس فهـو إلستحسان أعم

 ٌ َّ  تابع  .ة للعل

ٍ ، الفرق بني املصلحة املرسلة : مائة  ٍ  والقياس من جهة أن القياس يرجع إىل أصل ، وأما  معني

 ٍ ٍ  املصلحة املرسلة فال ترجع إىل أصل  .مأخوذة من مقاصد الرشيعة  هي بل معني

ِّ : د املائة احلادي بع ِّ ،  الفرق بني القياس اجليل  :من أربعة وجوه  واخلفي

ِ : الوجه األول  ـمن حيث الع َّ ٌّ فـاجل،  ةل ـ يل ّ والفـرع ، ة اجلامعـة فيـه بـني األصـل مـا كانـت العل

 ً ، كإحلـاق األمـة بالعبـد يف تقـويم  طـع فيـه بنفـي الفـارق، أو ما قُ  عليها ، أو جممعاً  منصوصة

ُّ واخل،  النَّصيب ُ ما كانت العلّ  في ً  ة  . فيه مستنبطة

ِّ ؛  وعـدمها، من حيـث جـواز املخالفـة : الوجه الثاين  ؛  حيـث ال جتـوز خمالفـة القيـاس اجلـيل

 ِّ  . بخالف القياس اخلفي

ـنقض إذا ،  وعدمـه، مـن حيـث نقـض حكـم القـايض : الوجه الثالث  ُ فـإن حكـم القـايض ي

ً جلياً  نقض إذا خالف القياس   خالف قياسا ُ ِّ ، وال ي  .اخلفي

ِّ ، : ابع الوجه الر ّ من حيث ختصيص اللفظ العام َّفـظ العـام صـص الل ُ ّ خي ، فـإن القيـاس اجلـيل

 ِّ  . دون القياس اخلفي

ِ : الثاين بعد املائة  َّ الفرق بني قياس الع ِّ ، ة ل والقياس الـذي يف معنـى األصـل ، اللة وقياس الد

 َّ ِ  أو بام يالزمها ، أو عدم، ة من حيث الترصيح بالعل ح بالع ّ ُ ـالترصيح هبا ، فـإن رص َّ ة فقيـاس ل

 ِ َّ الع ٌ ل ح هبا فقياس ّ ُرص ح بالزمها فقياس الداللة ، وإن مل ي ّ ُ  .يف معنى األصل  ة ، وإن رص

 :واالجتهاد من جهتني ، الفرق بني القياس : الثالث بعد املائة 

َّ : اجلهة األوىل   .فلفظ القياس خيالف االجتهاد ، فظ من جهة الل

ٌ ، من جهة احلكم :  ثانية اجلهة ال ظر يف العمومات واالمجـاع ، والقيـاس بالنَّ فالقياس منتقض

 ً  .فال حيتاج إىل ذلك ؛ قد يكون جليا

ُّ ، واخلصـوص ، والرأي من جهة العموم ، الفرق بني القياس : الرابع بعد املائة   فـالرأي أعـم

 ً  .وقد يكون غريه ، من القياس ، فالرأي قد يكون قياسا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١٢ 

 
َ : مس بعد املائة اخلا ِ الفرق بني الب ِ اع ْ ،  ث َ واألمارة املح ة من جهة وجود املناسبة ، فالباعـث ض

ً حلكمه ، بخالف األمارة فال مناسبة فيه   .مناسبا

ف : السادس بعد املائة  ّ ف ، واخلصوص ، والباعث من جهة العموم ، الفرق بني املعر ّ فـاملعر

 ُّ  .من الباعث  أعم

ِّ ، ص لفرق بني مسلك النَّا: السابع بعد املائة  ـومسلك اإليـامء مـن جهـة الد َّ ة ، اللـة عـىل العل

 ُّ ِ  فالنص ُّ عىل الع ِّ يدل َّ ل ِ ية بطريق الل ُّ عىل الع ِّ فظ ، بخالف اإليامء فإنه يدل  .ية بطريق االلتزام ل

ِ : الثامن بعد املائة  ْ ،  الفرق بني املناط ِ والوص ْ ،  ف واخلصـوص ، ، لحة من جهة العموم واملص

ثـم ، ثم املناط ، ما يتبعها من حيث القوة والضعف ، والتقديم والتأخري ، فأعمها الوصف و

 .املصلحة 

َّ : التاسع بعد املائة   : واملناسبة من وجهني ، به الفرق بني الش

ـ؛ املناسبة يتعني فيها املصلحة فمن جهة تعيني املصلحة ، : الوجه األول  َّ به، فـإن بخالف الش

ٌ املصلحة فيه مطل  . قة

ْ : الوجه الثاين  ُ ، بة تَ من جهة املر َّ فاملناسب أعىل ر  .بهي تبة من الوصف الش

ــة  ــد املائ ِ : العــارش بع ــني الع ــالفــرق ب َّ ِّ والتَّ ، ة القــارصة ل ــل ــل باملح ــوم  علي ــث العم ، مــن حي

 ِ َّ واخلصوص فالع ِّ ل ُّ من املحل ٌ  ة القارصة أعم ُّ  ، وهو تفريق  .واملعنى ، ورة من حيث الص

وبقـاء احلكـم مـع حـذف الوصـف مـن حيـث ، قض الفرق بـني الـنَّ: عرش بعد املائة احلادي 

 ٍ ٌ ؛ يف قادح عدم التأثري  التأثري ، فالوصف غري مؤثر  . بخالف النقض فالوصف فيه مؤثر

ِّ والتَّ ، عليل باالسم الفرق بني التَّ : الثاين عرش بعد املائة   :من وجهني  عليل باملحل

فالتَّعليل باالسـم اجلامـد الـذي ليسـت فيـه ،  ناسبة لوجود احلكممن حيث امل: الوجه األول 

 ِ ِّ ص ُضاف احلكم إليها خيتلف عن املحـل ٌ تصلح أن ي ٌ مناسبة ٌ يصـلح أخـذ  فة الـذي فيـه مناسـبة

ُ ؛ احلكم منها  ْ ي ٌ ألن ِّ يف اخلمـر فصـفة التَّخمـري فيـه مناسـبة ضـاف احلكـم إليـه فـنحكم كاملحل

 .بالتَّحريم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١٣ 

 
َّ  نعلم فإنااالسم ال تأثري له ، ف من حيث االسم يف ذاته :الوجه الثاين  ّ  أن ورةبالرض  هـذا دجمـر

 َّ ُ  له أثر ال فظالل ُ  ، فتعليل ِّ م ِّ  العرب ألن؛  اخلمر حتريم لعل ٌ  مخراً  هيتسم  يبعـد ألنه؛  فاسدٌ  تعليل

ٌ  بـذلك إيـاه العرب لتسمية يكون أن ِّ ففيـه  ؛ حتريمـه يف تـأثري املعنـى بخـالف التَّعليـل باملحـل

 . املستفاد ، وهو معنى التَّخمري

ِّ الفرق بني النَّ: الثالث عرش بعد املائة  َّ والنَّ،  في األصيل  :ارئ يف القياس من وجهني في الط

ُّ هـو فـ،  نهامممن حيث التعريف لكل : الوجه األول  ُ األصـيل ٌ  الـذيالنَّفي ،  مل يتقدمـه ثبـوت

ارئ و َّ ُ الط ُ  :هو النفي ِّ  احلادث ُ املتجد  . مهبعد عدَ  د

ِّ من حيث جريان القياس فيهام ، فالنَّ: الوجه الثاين  دون ، اللة في األصيل جيري فيه قياس الد

 ِ َّ قياس الع َّ ة ، والنَّل  .القياس  ارئ جيري فيه نوعافي الط

 :واملعارضة من وجهني ، الفرق بني القلب : الرابع عرش بعد املائة 

ٍ قلب ال حيتاج إلأن ا: الوجه األول   .بخالف املعارضة ؛  ىل أصل

 . ؛ بخالف املعارضة أن القلب ال حيتاج إىل إثبات الوصف: الوجه الثاين 

 :واالعرتاض من أربعة وجوه ، الفرق بني املعارضة : اخلامس عرش بعد املائة 

 .املعارضة جيوز الزيادة عليها ، بخالف االعرتاض فال جتوز الزيادة عليه : الوجه األول 

 .املعارضة جيوز قلبها ، بخالف االعرتاض فال يصح قلبه : لثاين الوجه ا

م عىل املعارضة : الوجه الثالث  ّ  .أن االعرتاض مقد

ح ، بخالف االعرتاض فال يقبل فيه املرجح : الوجه الرابع  ّ  .املعارضة يقبل فيها املرج

اقص مـن جهـة كـون واالجتهـاد النَّـ، ام الفـرق بـني االجتهـاد التَّـ: السادس عرش بعد املائة 

َّ االجتهاد التَّ   .اقص ال يصل إىل ذلك اقة ، والنَّام يكون باستفراغ الوسع ، وبذل الط

، واجتهـاد غـريه مـن جهـة الفرق بني اجتهاده صىل اهللا عليـه وسـلم : السابع عرش بعد املائة 

 .دون األمة ، وتأييده له ،  عصمة اهللا لنبيه

َ الفرق بني: الثامن عرش بعد املائة   :واملسائل االجتهادية من وجهني ، عية طْ  املسائل الق



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦١٤ 

 
ً : الوجــه األول  ــا ــا قطع ــم فيه ــب اعتقــاد احلك ــا وج ــة م ــائل القطعي ــائل ؛ املس ــالف املس بخ

 .االجتهادية 

 .بخالف االجتهادية فهي حمتملة له  ؛املسائل االعتقادية ال حتتمل اخلالف : الوجه الثاين 

من جهة العموم، ) النَّقل والتَّخريج  (وبني ، ) خريج التَّ ( ق بني الفر: التاسع عرش بعد املائة 

 ُّ ِّ خريج ، حيث إن النَّوالتَّ ، قل من النَّ واخلصوص ، فالتخريج أعم اإلمـام ،  قل يكون من نص

 .أو العقل ، أو الرشع ، خريج يكون من نص اإلمام والتَّ 

َّ : العرشون بعد املائة  ُّ ، جيح الفرق بني الرت  :حان من وجهني جوالر

فعـل املـرجح النـاظر يف الـدليل، : فـالرتجيح ، من جهة التعريف لكـل مـنهام : الوجه األول 

ـاحلني لإلفضـاء إىل معرفـة احلكـم الختصـاص ذلـك الطريـق  َّ وهو تقديم أحد الطريقني الص

اللة ِّ ٍ يف الد ٌ إليه بقوة ليل ، أو مضافة َّ ٌ بالد ٌ قائمة جحان صفة ُّ  . ، والر

، فأنـا : فإنـك تقـول،  مـن جهـة الترصـيف اللغـوي: ين الوجه الثا ً ليل ترجيحـا َّ حـت الـد ّ رج

 ُ ح، والدليل م ِّ ح مرج َّ ٌ : وتقول -بفتح اجليم  -رج ً ، فهو راجح ليل ، رجحانا َّ َ الد ح ُ  .  رج

ليلف َّ جحان إىل الد ُّ جيح إىل نفسك إسناد الفعل إىل الفاعل، وأسندت الر َّ  . أسندت الرت

ّ ، الفرق بني األدلة : املائة  احلادي والعرشون بعد جيح ناتوالبي َّ ٌ عىل أن الشـهادة  يف الرت مبني

ٌ فال مانع من حلوقـه باألدلـة ؛  ٌ عقيل جيح أمر َّ ُّد فيها ، والرت ٌ بالتَّعبد ، وأما األدلة فال تعب وبة ُ ش َ م

 َّ ـبخالف الش َّ ِّنـة ، والش ً للبي ّ  هادةهادات ، وحينئذ تكون األدلـة خمالفـة ة مـن جهـة حصـول قـو

َّن ، والعلم   .   الظ

ً فمن اهللا فله الفضل ولـه  هذه أهم النتائج التي توصلت إليه من خالل بحثي ، فام كان صوابا

ه منـه بريئـان ، وصـىل اهللا احلمد واملنـة ، ومـا كـان خطـأ فمنِّـ ُ ي ومـن الشـيطان ، واهللاُ ورسـول

َّم تس ً وسلم وبارك عىل نبيه وآله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان ، وسل ً كثريا  .ليام
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  فھرس اآلیات
اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

 ٢٦٢ ١٩ البقرة }أو كصيب من السامء  { ١

 ٣٦ ٤٣ البقرة }لصالة وأقيموا ا { ٢

 ٥٣٦ ٥٦ البقرة }ثم بعثناكم من بعد موتكم  { ٣

 ٢٦٧ ٩١ البقرة }وهو احلق مصدقا { ٤

 ٥٨٠ ١٤٢ البقرة }ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها { ٥

 ٤٢٢ ١٤٤ البقرة }...  قد نرى تقلب وجهك يف السامء فلنولينك قبلة  { ٦

 ٣٨٥ ١٥٨ البقرة } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { ٧

 ٢٢ ١٧٨ البقرة }كتب عليكم القصاص يف القتىل  { ٨

 ٥٠٣ ١٨٧ البقرة }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم  { ٩

 ٥٤٤ ٢٢٢ البقرة }قل هو أذى فاعتزلوا  { ١٠

 ٢٦٧ ٢٨٣ البقرة }فليؤد الذي اؤمتن أمانته  { ١١

ً إال وسعها  { ١٢  ٢٢٧ ٢٨٦ ةالبقر }ال يكلف اهللا نفسا

 ٣٨٥ ١٨ آل عمران }شهد اهللا أنه ال إله إال هو  { ١٣

 ١٥٩ ١٩ آل عمران }إن الدين عند اهللا اإلسالم  { ١٤

 ٣٢٧ ٥٤ آل عمران }ومكروا ومكر اهللا  { ١٥

 ٥٠٧ ٧٥ آل عمران }ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك  { ١٦

 ٤٥٤ ١١٠ آل عمران }عروف كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بامل { ١٧

 ٢٥٠ ١٣٣ آل عمران }...  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها  { ١٨

 ١٧٤ ١٦٤ آل عمران }...  لقد من اهللا عىل املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال  { ١٩

 ٢٢٧ ٢٩ النساء }إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { ٢٠

 ٢٩٨ ٥٨ النساء }ىل أهلها إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إ { ٢١

 ١٩٧ ٧٨ النساء }فام هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا  { ٢٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 
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اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

 ٤٩٧ ٩٢ النساء }فصيام شهرين متتابعني { ٢٣

 ١١٣ ١١٥ النساء }ويتبع غري سبيل املؤمنني  { ٢٤

 ٢٣٥ ١١٨ لنساءا }ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا   { ٢٥

٢٦ } َ ِّني ي ِ النَّب َ ٍ و وح َ نُ ِىل نَا إ ْ ي َ ح ْ و َ َ أ ام َ كَ ْك َي ل ِ نَا إ ْ ي َ ح ْ و َ ا أ َّ ن ِ  ١٧٦ ١٦٣ النساء }...  إ

 ٤٧٠ ١ املائدة }غري حميل الصيد وأنتم حرم  { ٢٧

 ٤٧٠ ٢ املائدة }وإذا حللتم فاصطادوا  { ٢٨

 ٣١٧ ٣ املائدة }حرمت عليكم امليتة  { ٢٩

 ١١١ ٥ املائدة }نات من الذين أوتوا الكتاب واملحص { ٣٠

 ٥٤٣ ٣٢ املائدة }من أجل ذلك كتبنا عىل بني إرسائيل  { ٣١

 ٢٢٠ ٣٨ املائدة }والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام جزاء بام كسبا  { ٣٢

 ٣٧٥ ٦٤ املائدة }بل يداه مبسوطتان  { ٣٣

 ١٧٨ ٨٣ املائدة }مما عرفوا من احلق  { ٣٤

 ١٣٢      ١٤١ األنعام }آتوا حقه يوم حصاده و { ٣٥

 ٤٨١ ١٤٣ األنعام }أما اشتملت عليه أرحام األنثيني  { ٣٦

 ٣٠٦ ٢٩ األعراف }كام بدأكم تعودون  { ٣٧

 ٣٢٨ ٩٩ األعراف }أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلارسون { ٣٨

 ٥٣٦ ١٠٣ األعراف }ثم بعثنا من بعدهم موسى  { ٣٩

 ٣٢٨ ١٨٢ األعراف }سنستدرجهم من حيث ال يعلمون  { ٤٠

 ٧٨ ٤٠ التوبة }...  إال تنرصوه فقد نرصه اهللا إذ أخرجه الذين  { ٤١

 ٣٢٨ ٦٧ التوبة }نسوا اهللا فنسيهم  { ٤٢

 ٧٧ ١٠٠ التوبة }والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار  { ٤٣

 ٤٣٢ ٧١ يونس }فأمجعوا أمركم  { ٤٤

 ١٩٧ ٩١ هود }يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول { ٤٥

 ٤٦٣ ٩٧ هود }وما أمر فرعون برشيد  { ٤٦
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اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

 ١٥٩ ١٧ يوسف }وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقني  { ٤٧

 ٣٤٧ ٨٢ يوسف }واسأل القرية  { ٤٨

٤٩ }  َّ ِال َ إ ك ِ ْل ب َ ْ ق ن ِ نَا م ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ م َ ْ و م ِ ه ْ َي ل ِ ى إ َ ُوح ً ي اال َ ج ِ  ١٧٥ ١٠٩ يوسف }...   ر

٥٠ }  ً  ٥٣٦ ٣٦ النحل }ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال

 ٣٤٧ ٤٣ النحل }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون   { ٥١

٥٢ }  َ ه ِ ر كْ ُ ْ أ ن َ ِال م ِ إ ه ِ ن َ يام ِ ِ إ د ْ ع َ ْ ب ن ِ اهللاَِّ م ِ َ ب ر َ ف ْ كَ ن َ  ٢٢٥ ١٠٦ النحل }...  م

٥٣ }  َ ٌ و الل َ ا ح َ ذ َ َ ه ب ِ ذ َ ْك ُ ال م ُ نَتُك ِ ْس ل َ ُ أ ف ِ ا تَص َ ِ ُوا مل ول ُ  ٢٩٥ ١١٦ النحل }...  ال تَق

 ٤٦٧ ٢٠ اإلرساء }وما كان عطاء ربك حمظورا  { ٥٤

 ٥٠٧ ٢٣ اإلرساء }فال تقل هلام أف وال تنهرمها  { ٥٥

 ١٩٧ ٤٤ اإلرساء }...  وإن من يشء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون  { ٥٦

 ٥٤٣ ٧٨ اإلرساء }أقم الصالة لدلوك الشمس  { ٥٧

ً فرقناه  { ٥٨  ٣٠ ١٠٦ اإلرساء }وقرآنا

٥٩ }  ً  ١٤٨ ١١١ اإلرساء }وقل احلمد هللا مل يتخذ ولدا

 ٣٢٨ ٦٣ الكهف }وما أنسانيه إال الشيطان  { ٦٠

٦١ }  ً  ٤٦٣ ٧١ الكهف }لقد جئت شيئاً إمرا

٦٢ }  ً  ٢٢٦ ٧٧ فالكه }لو شئت الختذت عليه أجرا

 ١٩٧ ٩٣ الكهف }... حتى إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنام قوما { ٦٣

 ١٩٧ ٢٨ طه }واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل  { ٦٤

 ٥٤٦ ٤٠ طه }كي تقر عينها وال  حتزن  { ٦٥

 ٤٦٤ ٥٤ طه }إن يف ذلك آليات ألويل النهى  { ٦٦

 ١٢٧ ١١٥ طه }ومل نجد له عزما { ٦٧

 ٣٠٦ ١٠٤ األنبياء }بدأنا أول خلق نعيده كام  { ٦٨

 ١٧٤ ١٠٧ األنبياء }وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  { ٦٩

نَّى { ٧٠ َ َ ا مت َ ذ ِ َّ إ ِال ٍّ إ ِي ب َ ال ن َ ٍ و ول ُ س َ ْ ر ن ِ َ م ك ِ ْل ب َ ْ ق ن ِ نَا م ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ م َ  ١٧٥ ٥٢ احلج }و
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اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

 ٢٢٧ ٧٨ احلج }الدين من حرج  وما جعل عليكم يف { ٧١

 ٢٣٥ ١ النور }سورة أنزلناها وفرضناها  { ٧٢

 ٢٢٠ ٢ النور }الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهام مائة جلدة  { ٧٣

٧٤ }  ِ ة َ ع َ ب ْ ر َ أ ِ تُوا ب ْ أ َ ْ ي َ َّ مل ُم ِ ث نَات َ ص ْ ُْح َ امل ون ُ م ْ ر َ َ ي ين ِ َّذ ال َ  ٣٨٣ ٤ النور }...  و

 ٧٧ ٢٢ النور }.. لفضل منكم والسعة وال يأتل أولوا ا { ٧٥

 ٣٤٧ ٥٩ الفرقان }فاسأل به خبريا  { ٧٦

 ٣٦٣ ١ النمل }طس تلك آيات القرآن وكتاب مبني  { ٧٧

 ٧٧ ١٦ النمل }وورث سليامن داود  { ٧٨

 ٤٢٣ ٢٣ النمل }وأوتيت من كل يشء  { ٧٩

 ٣٢٧ ٥٠ النمل }ومكروا مكرا ومكرنا مكرا { ٨٠

 ٤٢١ ١٤ العنكبوت }ألف سنة  فلبث فيهم { ٨١

 ٣٠٦ ٢٧ الروم }وهو الذي يبدأ اخللق ثم يعيده  { ٨٢

٨٣ }  ً وا دينهم وكانوا شيعا ّ  ٦٥ ٣٢ الروم }من الذين فرق

 ٤٩٩ ١٣ لقامن }يا بني ال ترشك باهللا  { ٨٤

 ٥٠٣ ١٤ لقامن }وفصاله يف عامني  { ٨٥

٨٦ }  ً  ١٤٨ ١٣ سبأ }اعملوا آل داود شكرا

 ١٤٨ ٣٤ فاطر }وقالوا احلمد هللا الذي اذهب عنا احلزن  { ٨٧

 ٧٦ ٣٥ يس }.. وما عملته أيدهيم  { ٨٨

 ٣٧٥ ٧٥ ص }ملا خلقت بيدي { ٨٩

ً وأناب  { ٩٠  ٥١٧ ٢٤ ص }وخر راكعا

 ٣٢٣ ٧١ الزمر }ولكن حقت كلمة العذاب عىل الكافرين  { ٩١

الْ { ٩٢ ِ ُ ب ْل ب َ ْ ق ن ِ ُ م ف ُ وس ُ ْ ي م كُ َ اء َ ْ ج د َ َق ل َ ْ و تُم ْ ل ِ َ ز ام َ ِ ف نَات ِّ َي  ١٧٦ ٣٤ غافر }... ب

٩٣ } َ ك ِ ْل ب َ ْ ق ن ِ ِ م ل ُ س ُّ لر ِ َ ل يل ِ ْ ق د َ ا ق َ َّ م ِال َ إ َك ُ ل ال َ ق ُ ا ي َ  ١٧٦ ٤٣ فصلت }م

 ٣٢٧ ٤٠ الشورى }وجزاء سيئة سيئة مثلها { ٩٤
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اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

٩٥ }  ً  ٢٢٦ ٤٩ الشورى }هيب ملن يشاء إناثا

يها يفرق كل أمر حكيم  { ٩٦ ِ  ٣٠ ٤ الدخان }ف

 ٣٢٨ ٣٤ اجلاثية }وقيل اليوم ننساكم كام نسيتم لقاء يومكم هذا { ٩٧

 ٣٦٣ ٢٩ األحقاف }وإذ رصفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن  { ٩٨

ا أنزل من بعد موسى { ٩٩ ً  ٣٦٢ ٣٠ األحقاف }إنا سمعنا كتاب

 ٧٨ ٣٥ حممد }كم وأنتم األعلون واهللا مع { ١٠٠

 ٣٩٨ ٦ احلجرات }يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  { ١٠١

 ١٨٤ ١١ احلجرات }وال تنابزوا باأللقاب  { ١٠٢

 ١٨١ ١٣ احلجرات }وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  { ١٠٣

 ١٢٦ ١٤ احلجرات }قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  { ١٠٤

 ١٦٧ ٣٥ الذاريات }...  فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني، فام وجدنا  { ١٠٥

ُوا { ١٠٦ ال َ َّ ق ِال ٍ إ ول ُ س َ ْ ر ن ِ ْ م م ِ ه ِ ْل ب َ ْ ق ن ِ َ م ين ِ َّذ تَى ال َ ا أ َ َ م ك ِ ل َ ذ  ١٧٥ ٥٢ الذاريات }...  كَ

 ٣٧٤ ٢٧ الرمحن }ويبقى وجه ربك { ١٠٧

 ٤٥٩ ٢٠ احلديد }كمثل غيث أعجب الكفار نباته  { ١٠٨

 ٢٥٠ ٢١ احلديد }... سابقوا إلة مغفرة من ربكم وجنة عرضها  { ١٠٩

 ٥٤٦ ٢٣ احلديد }لكيال تأسوا  { ١١٠

 ٤٩٥ ٣ املجادلة }فتحرير رقبة  { ١١١

 ٥٤٦ ٧ احلرش }كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم  { ١١٢

 ٢٠١ ١٠ املمتحنة }فإن علمتموهن مؤمنات  { ١١٣

ً  ومن يتق { ١١٤  ٥٤٤ ٢ الطالق }اهللا جيعل له خمرجا

 ٢٣١ ٧ الطالق }لينفق ذو سعة من سعته  { ١١٥

 ٥٤٣ ١٤ القلم }أن كان ذا مال وبنني  { ١١٦

ا  { ١١٧ ً  ٣٦٢ ١ اجلن }إنا سمعنا قرآنا عجب

١١٨ }  ً  ٣٠ ٤ املرسالت }فالفارقات فرقا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢١ 

 

اسم  اآلية م

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

ا يره من يعم { ١١٩ ً  ٥٠٨ ٧ الزلزلة }ل مثقال ذرة خري
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٢ 

 

 فهرس األحاديث

ــــــــــم  طرف احلديث م رق

 الصفحة

 ٤١٦ أتى سباطة قوم فبال قائام ١

 ٥٤٦ أجعل لك صاليت كلها ٢

 ١٧٠ أخربكم غدا بام سألتم عنه ٣

 ٢٢٥ استطعتم ما املسلمني عن احلدود إدرؤا ٤

 ١٥٩ ترشك به اإلسالم أن تعبد اهللا وال ٥

 ٧٩ أيب بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي ٦

 ٦٦ اكتبوا أليب شاة ٧

 ٢٢٤ أال إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل ٨

 ٥١٦ أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ٩

 ٤٥٤ خطأأمتي ال جتتمع عىل  ١٠

 ٣٧٠ فإن القرآن أنزل عىل سبعة أحر ١١

يأيت الناس وهم يف املوقف فيقول أنا ربكم فيقولـون نعـوذ بـاهللا منـك لسـت  ملكا أن ١٢

 ربنا

١٨١ 

ي ١٣ ِ د ْ ع َ َّ ب ِي ب َ َّه ال ن ن َ ِال أ ى إ َ وس ُ ْ م ن ِ َ م ارون َ ِ ه نّي بمنزلة ِ َ م نْت َ  ٧٩ أ

 ١٨١ إنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا ١٤

 ٣٨٨ إنام األعامل بالنيات ١٥

 ٥٤٣ تئذان من أجل البرصإنام جعل اإلس ١٦

 ٣٨٣ إين إنام أقيض بينكم برأي فيام مل ينزل عيل فيه ١٧

با ١٨ ِّ ُ الر ْ ني َ ْ ع ه َّ و َ  ٢٣٥ أ

 ٢٥٠ نعم يا رسول اهللا: هوام رأسك ؟ قال  أيؤذيك ١٩

 ١٢٦ اإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ٢٠

 ٥١٥ مترة طيبة وماء طهور ٢١



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٣ 

 

ــــــــــم  طرف احلديث م رق

 الصفحة

 ٤١١ اخلراج بالضامن ٢٢

 ٣٧٥ خلق اهللا آدم عىل صورته ٢٣

٢٤  ِ النَّب َ ِ و الَن ُ ج َّ الر َ ُ و ل ُ ج َّ ُ الر ه َ ع َ م َ َّ و ِى النَّب َ ُ و ْط ي َ ه ُّ ُ الر ه َ ع َ م َ َّ و ِى ُ النَّب ْت ي َ أ َ َر ُ ف م َ م ُ َّ األ َ ىل َ ْ ع ت َ ض ِ ر ُ َّ ع ى

 ٌ د َ ح َ ُ أ ه َ ع َ َ م ْس َي  ل

١٧٠ 

 ١٧٦ العلامء ورثة األنبياء ٢٥

 ٣١٣ صتهفاقبلوا رخ ٢٦

 ٣٢٨ فاليوم أنساك كام نسيتني ٢٧

 ٤٠٧ فأمرنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بإعادة الوضوء كامالً  ٢٨

 ٥٣٦ فبعثنا البعري الذي كنت عليه  ٢٩

 ٥٦٥ فدين اهللا أحق بالقضاء ٣٠

 ٢٤٥ فرض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صدقة الفطر ٣١

 ٢٢٤ ظرين إما يودى وإما يقادفمن قتل له قتيل فهو بخري الن ٣٢

 ٦٦ قيدوا العلم بالكتابة ٣٣

كنا نحيض عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصـوم وال نـؤمر  ٣٤

 بقضاء الصالة

٣٠١ 

 ٣٧٥ ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ٣٥

 ٤٧٥ ال تلقوا الركبان ٣٦

 ٢٢٦ مرئ مسلم إال عن طيب نفس منهال حيل مال ا ٣٧

 ٢٩٣ ال يقاد والد بولده ٣٨

ُّ بالنَّبي والنَّبيني ومعهم القوم، والنَّبي  ٣٩ مر َ َ ي عل َ َّ اهللا عليه وسلم، ج َ بالنَّبي صىل ُرسي ملا أ

هط َّ  والنَّبيني ومعهم الر

١٧٠  

٤٠  ِ ه ِ ئ ْ ي َ ِ كالكلب يعود يف ق ُ يف هبته د ِ وء العائ َّ ُ الس  ٣٢٠ ليس لنا مثل

 ١٦٦ أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر: ما اإليامن؟ فقال ٤١

 ٧٥ ما تركناه صدقة ٤٢



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٤ 

 

ــــــــــم  طرف احلديث م رق

 الصفحة

 ١٥٤ وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ما علمي ٤٣

يعلم ما تغيض األرحام إال اهللا ، وال يعلم ما مخس ال يعلمها إال اهللا ال  مفاتيح الغيب ٤٤

 يف غد إال اهللا

١٥٤ 

 ٥٤٥ من أحيا أرضا ميتة  فهي له ٤٥

 ٥٤٥ من بدل دينه فاقتلوه ٤٦

 ٤٨٨ من صىل صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ٤٧

 ٤٧٧ من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ٤٨

 ٧٩ وااله وعاد من عاداه من كنت مواله فعيل مواله اللهم وال من ٤٩

أ ٥٠ َّ يتَوض ْ ه فل َ َكر َّ ذ س َ ْ م ن َ  ٥٠٣ م

ا ٥١ َ ه ِ ص ْ ر َ ِخ  ٣١٩ هنى عن املزابنة، إال أنه قد رخص يف بيع العرايا ب

 ٣١٣ هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا ٥٢

 ١٥٥ هذا اإلنسان وهذا أجله حميط به ٥٣

 ٣٠١ وإنام لكل امرئ ما نوى ٥٤

٥٥  ِ َ د َىض ق َ او َ ه ِ ت َ ل ِ اق َ َ ع ىل َ ِ ع ة َ أ ْ َْر َ امل ة َ  ٢٢٩ ي

ً مائة إال واحداً  ٥٦  ٤٨٦        وهللا تسعة وتسعون اسام

 ٣٧٥ يد اهللا مألى ال تغيضها نفقة ٥٧
 

 

  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٥ 

 

 فھرس اآلثار
 

رقم  القائل األثر م

 الصفحة

 ٣٧٧ مالك بن أنس اإلستواء غري جمهول والكيف غري معقول ١

 ١٥١ داهللا بن عباسعب احلمد هو الشكر ٢

 ٣٨٥ عبداهللا بن عباس شهد عندي رجال مرضيون ٣

 ٦٦ عمر بن اخلطاب قيدوا العلم بالكتابة ٤

 ١٨٥ احلسن كان اليهودي والنرصاين يسلم فيقولون  ٥

 ١٧٥ عبداهللا بن عباس ...كان بني آدم ونوح عرشة قرون  ٦

 ١٨٥ قتادة ...ال تقل ألخيك املسلم يا فاسق  ٧

 ٢٢٥ ابن عباس رؤوا احلدود بالشبهاتاد ٨

 ٣٧٧ أم سلمة اإلستواء غري جمهول والكيف غري معقول ٩
 

 
  

  
  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٦ 

 

 فهرس األعالم
 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٨ إبراهيم بن عبدالقادر بن أمحد الرياحي ١

 ١٩٦ ) الشريازي ( إبراهيم بن عيل بن يوسف  ٢

 ٢ )قرايف ال( أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن  ٣

 ٩٥ أمحد بن حامد بن عصبة البغدادي ٤

 ٩٤ )الرساج ( أمحد بن خليل البزاعي  ٥

 ١٨ )كامل باشا ( أمحد بن سليامن بن  ٦

 ٨٤ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين ٧

 ٢٢٣ )أبو زرعة بن العراقي ( أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني  ٨

 ٧٣ يسأمحد بن عبدالقادر بن مكتوم القي ٩

 ٤٣ )اجلصاص ( أمحد بن عيل  ١٠

 ٨٥ أمحد بن عيل القالنيس  ١١

 ٦٠ أمحد بن عيل بن عبدالقادر املقريزي ١٢

 ٥٣ )بن حجر العسقالين ( أمحد بن عيل بن حممد  ١٣

 ٢٩ أمحد بن فارس بن زكريا القزويني ١٤

 ١٦٣ أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ١٥

 ٨٠ ن الراونديأمحد بن حيي بن إسحاق ب ١٦

 ١٧٠ اإلسكندر ١٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٧ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٨٥ )ابن الطبال ( إسامعيل بن أمحد األزجي  ١٨

 ١٤٧ إسامعيل بن محاد اجلوهري ١٩

 ١٩ إسامعيل بن عيل بن احلسن الصعيدي ٢٠

 ٩٢ إسامعيل بن حممد بن الفراء احلراين  ٢١

 ١٥٠ )الكفوي ( أيوب بن موسى احلسيني  ٢٢

 ٦٢ )األدفوي ( جعفر بن تغلب  ٢٣

 ٤٤٦ احلسن بن احلسني بن أيب هريرة ٢٤

 ٢٦٤ احلسن بن عبداهللا بن املرزبان السريايف ٢٥

 ١٨٢ )أبو هالل العسكري ( احلسن بن عبداهللا بن سهل  ٢٦

 ١٦١ احلسن بن يسار البرصي ٢٧

 ٨٧ احلسن بن يوسف بن املطهر احليل ٢٨

 ٢٩٨ فضل األصبهايناحلسني بن حممد بن امل ٢٩

 ١٦٣ محاد بن زيد بن درهم األزرق ٣٠

 ٦٣ خليل بن أيبك بن عبداهللا الصفدي ٣١

 ١٦٢ داود بن أيب هند اخلراساين ٣٢

 ١٦٠ داود بن عيل بن خلف األصبهاين ٣٣

 ١٦٣ )أبو خيثمة ( زهري بن معاوية اجلعفي  ٣٤

 ٤٥٦ سليم بن أيوب بن سليم الرازي  ٣٥

 ٨٦ )ابن قدامة ( محزة املقديس  سليامن بن ٣٦

 ١٨٠ )الباجي ( سليامن بن خلف بن سعد  ٣٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٨ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٦٢ رشيك بن عبداهللا النخعي ٣٨

 ٤٤٠ صالح بن إسحاق اجلرمي ٣٩

 ٣ عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران ٤٠

 ٥٥ عبداحلي بن أمحد بن حممد بن العامد ٤١

 ٣٠ )السيوطي ( أيب بكر بن حممد عبدالرمحن بن  ٤٢

 ٥٥ عبدالرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي ٤٣

 ٢٥٤ )عضد الدين ( عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار  ٤٤

 ٨٩ عبدالرمحن بن إسامعيل بن ابراهيم املقديس ٤٥

 ٣٧١ عبدالرمحن بن جاد اهللا البناين ٤٦

 ٩٢ )ابن املجلخ ( عبدالرمحن بن سليامن احلريب  ٤٧

 ٩٣ عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس ٤٨

 ٥٥ عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن العليمي ٤٩

 ٩٦ عبدالرمحن بن حممود القويص ٥٠

 ١٦٢ عبدالرمحن بن مهدي اللؤلؤي ٥١

 ٤٦ عبدالرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي ٥٢

 ١٧٣ عبدالسالم بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاين ٥٣

 ٩٢ احلراين بن تيمية عبدالسالم بن عبداهللا بن اخلرض ٥٤

 ٤٤٥ )أبو هاشم ( عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب اجلبائي  ٥٥

 ٩٠ عبدالعزيز بن حممد بن ابرهيم بن مجاعة الكناين ٥٦

 ٦٢ عبدالكريم بن عبدالنور بن منري القطب احللبي ٥٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٢٩ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٢٦٤ د بن أمحد بن اخلشابعبداهللا بن أمح ٥٨

 ١٠٨ عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس ٥٩

 ٦٤ عبداهللا بن أسعد بن عيل اليافعي ٦٠

 ٦٨ عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي ٦١

 ٨٦ عبداهللا بن عمر بن أيب الرضا الفاروثي ٦٢

 ٤٤٥ )البيضاوي ( عبداهللا بن عمر بن حممد  ٦٣

 ٨٦ عبداهللا بن حممد الزريراين ٦٤

 ١٤٧ عبداهللا بن يوسف بن أمحد بن هشام األنصاري ٦٥

 ٨٧ عبداملؤمن بن خلف الدمياطي ٦٦

 ٤٤ )اجلويني ( عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف  ٦٧

 ٩٠ )السبكي ( عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف  ٦٨

 ١٢٣ عبدالوهاب بن عيل بن نرص البغدادي ٦٩

 ٤٣ رخيعبيداهللا بن احلسني بن دالل الك ٧٠

 ٤٧٣ عبيداهللا بن عمر بن عيسى الدبويس ٧١

 ٥٩ عثامن بن جني املوصيل ٧٢

 ١٧٦ عثامن بن عبدالرمحن بن الصالح الشهرزوري ٧٣

 ٨٨ )ابن احلاجب ( عثامن بن عمر بن أيب بكر  ٧٤

 ٨٠ عيل بن احلسني بن موسى الرشيف املرتىض  ٧٥

 ٤٤٠ عيل بن محزة بن عبداهللا الكسائي ٧٦

 ١٤٩ )املرداوي ( عيل بن سليامن بن أمحد  ٧٧



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٠ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٥٠ عيل بن عقيل بن حممد البغدادي ٧٨

 ١٦٤ عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز األذرعي ٧٩

 ٨٧ )ابن البوقي ( عيل بن حممد الرصرصي  ٨٠

 ١٠٨ عيل بن حممد بن أيب الفتح الكناين العسقالين ٨١

 ٤٠٤ ن القطان احلمرييعيل بن حممد ب ٨٢

 ٤١٥ عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ٨٣

 ١٢٠ )اآلمدي ( عيل بن حممد بن سامل  ٨٤

 ٢٦٤ عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ٨٥

 ١٧٢ )مال عيل قاري ( عيل قاري بن سلطان اهلروي  ٨٦

 ٥٩ عمر بن احلسني بن عبداهللا اخلرقي ٨٧

 ٩٦ طيعمر بن عيسى بن نرص القويص اللم ٨٨

 ٨٥ عمر بن كرم بن عيل الدينوري ٨٩

 ٨٤ )سيبويه ( عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي  ٩٠

 ٨٨ )املطعم ( عيسى بن عبدالرمحن املقديس  ٩١

 ٤٩ القاسم بن أمحد بن حممد الربزيل ٩٢

 ١٧ قاسم بن عبداهللا بن حممد بن الشاط ٩٣

 ٨٨ القاسم بن حممد الربزايل  ٩٤

 ١٦٢ عامة بن قتادة السدويسقتادة بن د ٩٥

 ١٣١ قيس بن سعد بن عبادة األنصاري ٩٥       

 ١٦٢ مؤمل بن إهاب الربعي ٩٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣١ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٦٢ مالك بن أنس بن مالك احلمريي ٩٧

 ١٨٦ املبارك بن حممد بن حممد بن األثري ٩٨

 ٤٠١ حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين ٩٩

 ٢٢١  بن حممد املختار اجلكني الشنقيطيحممد األمني ١٠٠

 ١٧٤ حممد الطاهر بن عاشور  ١٠١

 ٨٢ حممد باقر بن زين العابدين املوسوي اخلوانساري ١٠٢

 ١٧ حممد بن إبراهيم بن حممد البقوري ١٠٣

 ٨٩ حممد بن أيب الفتح البعيل  ١٠٤

 ٧١ )السكاكيني ( حممد بن أيب بكر اهلمذاين  ١٠٥

 ١٤٩ )ابن القيم ( أيب بكر بن أيوب الزرعي حممد بن  ١٠٦

 ٥٨١ )الرسخيس ( حممد بن أمحد بن أيب سهل  ١٠٧

 ١٧٣ )السفاريني ( حممد بن أمحد بن سامل  ١٠٨

 ١٤٩ )ابن النجار ( حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي  ١٠٩

 ٤٣٩ )املحيل ( حممد بن أمحد بن حممد  ١١٠

 ١٦١ بن مندةحممد بن إسحاق بن حممد  ١١١

 ١٦١ حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري ١١٢

 ١٧٤ حممد بن أرشف السمرقندي ١١٣

 ١٩٨ )أبو يعىل ( حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء  ١١٤

 ١٨٠ ) الباقالين ( حممد بن الطيب بن حممد  ١١٥

 ٢٦٨ ) أمري بادشاه ( حممد بن أمني بن حممود البخاري  ١١٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٢ 

 

رقم  سم العلما م

 الصفحة
 ٤٧ )الزركيش ( حممد بن هبادر بن عبداهللا  ١١٧

 ١٦١ حممد بن سريين ١١٨

 ٢٧٤ )الربماوي ( حممد بن عبدالدائم النعيمي  ١١٩

 ١٦٣ حممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب ١٢٠

 ٤٣٤ )اهلندي ( حممد بن عبدالرحيم بن حممد الصفي  ١٢١

 ٩٢ )الرشيد بن أيب القاسم ( حممد بن عبداهللا البغدادي  ١٢٢

 ٨٩ )ابن مالك النحوي ( حممد بن عبداهللا الطائي اجلياين  ١٢٣

 ١٧٢ )ابن اهلامم ( حممد بن عبدالواحد السيوايس  ١٢٤

 ٤٤٤ )أبو احلسني املعتزيل ( حممد بن عيل الطيب  ١٢٥

 ٣٨٧           حممد بن عيل بن عمر املازري ١٢٦

 ٢٦١ )الشوكاين ( مد حممد بن عيل بن حم ١٢٧

 ٢٦١           )فخر الدين ( حممد بن عمر بن احلسني التيمي الرازي  ١٢٨

 ٩٧ حممد بن فضل اهللا بن كاتب املرج ١٢٩

 ٢٩٦ )ابن الرصاع ( حممد بن قاسم األنصاري  ١٣٠     

 ١٠٩ حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس ١٣١

 ٤٥٦ تريديحممد بن حممد بن حممود املا ١٣٢

 ١٦٣ حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  ١٣٣

 ٣١٤ حممد بن مفلح بن حممد املقديس ١٣٤

 ١٦٣ حممد بن منصور بن حممد السمعاين ١٣٥

 ١٦٠ حممد بن نرص بن احلجاج املروزي ١٣٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٣ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٥١ )ابن املربد ( حممد بن يزيد بن عبداألكرب الثاميل  ١٣٧

 ١٥١ بن يعقوب بن إبراهيم الشريازي حممد ١٣٨

 ٩٠ )أبو حيان ( حممد بن يوسف بن حيان  ١٣٩

 ١٨ حممد عيل بن حسني بن إبراهيم املالكي ١٤٠

 ٣٢ حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين ١٤١

 ٩٣ مسعود بن أمحد بن عياش احلارثي ١٤٢

 ٥١٧ )التفتازاين ( مسعود بن عمر بن عبداهللا  ١٤٣

 ٦٠ )حاجي خليفة ( ى بن عبداهللا كاتب جلبي مصطف ١٤٤

 ١٣١ مهنا بن حيي الشامي ١٤٥     

 ٣١٣ )أم عطية ( نسيبة بنت احلارث األنصارية  ١٤٦

 ١٧٢ )أبو حنيفة ( النعامن بن ثابت الكويف  ١٤٧

 ٦٣ نعامن بن حممود بن عبداهللا األلويس ١٤٨

 ١٦٥ )الاللكائي ( هبة اهللا بن احلسن بن منصور  ١٤٩

 ١٦٥ حيي بن رشف النووي ١٥٠

 ١٦٢ حيي بن معني الغطفاين املري ١٥١

 ١٧١ يعقوب بن سليامن بن داود اإلسفراييني ١٥٢

 ٩١ )املزي ( يوسف بن الزكي القضاعي  ١٥٣

 ١٦٠ يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري ١٥٤

 ٩٤ يوسف بن حممد بن عبدالسالم البغدادي ١٥٥
 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٤ 

 

  ملصطلحاتفهرس ا

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٢٢٦ اإلجارة ١

 ٥٣١ اإلجتهاد ٢

 ٤٣٢ اإلمجاع ٣

 ٣٧٨ اآلحاد ٤

 ٢٩٨ األداء ٥

 ٢٢١ األرش ٦

 ٤٨٥ االستثناء ٧

 ٥١٤ اإلستحسان ٨

 ٣٤٢ االستدالل ٩

 ٣٣٨ االستعامل ١٠

 ٢٤٥ اإلستنشاق ١١

 ٥٠١ اإلشارة ١٢

 ٣٦ األصل ١٣

 ٣٧ أصول الفقه ١٤

 ٣٦ األصولية ١٥

                                                   
  عموم املصطلحات املذكورة يف البحث من مصطلحات أصولية أو فقهية أو لغوية : املراد باملصطلحات

 .أو عقدية أو منطقية أو حديثية وغريها 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٥ 

 

 رقم الصفحة املصطلح م

 ٣٠٥ اإلعادة ١٦

 ٥٧٢ االعرتاض ١٧

 ٥٧٠ االعتكاف ١٨

 ٤٣١ اإلعجاز ١٩

 ٥٣٧ األمارة ٢٠

 ٤٦٣ األمر ٢١

 ٥٠١ اإليامء ٢٢

 ٢٦٦ الباطل ٢٣

 ٥٣٦ الباعث ٢٤

 ٣٨٧ البكارة ٢٥

 ٢٢٦ البيع ٢٦

 ٥٧٣ بيع الغائب ٢٧

 ٥٩٢ البينة ٢٨

 ١٩٣ التأليف ٢٩

 ٥٨٤ التخريج ٣٠

 ٣١٨ التخصيص ٣١

 ٥٨٨ الرتجيح ٣٢

 ١٩٣ الرتكيب ٣٣

 ١٥٣ التصديق ٣٤

 ١٥٣ التصور ٣٥

 ٤١٣ التعديل ٣٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٦ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ١٩٠ التعريف ٣٧

 ١٥٧ التعليل ٣٨

 ٤٧١ التكرار ٣٩

 ٢١٧ التكليف ٤٠

 ٤١٣ اجلرح ٤١

 ٢٢٤ اجلنايات ٤٢

 ٣٩٦ اجلهل ٤٣

 ٣٤١ اجلوهر  ٤٤

 ١٩٠ احلد ٤٥

 ٣٨٧ احلدود ٤٦

 ٣٩٢ احلديث ٤٧

 ٢٥٢ احلرام ٤٨

 ٢٢٠ احلرز ٤٩

 ٣٩٢ احلسن ٥٠

 ٤٦٧ احلظر ٥١

 ٣٢٣ احلقيقة ٥٢

 ٣٣٥ احلقيقة الرشعية ٥٣

 ٥٦٥ احلوالة ٥٤

 ٣٩٦ اخلرب ٥٥

 ٢١٧ اخلطاب ٥٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٧ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٢١٨ خطاب التكليف ٥٧

 ٢١٨ خطاب الوضع ٥٨

 ٢٠٩ خلالفانا ٥٩

 ٥٧٣ خيار الرؤية ٦٠

 ١٥٧ الدليل ٦١

 ٢٢٩ الدية ٦٢

 ٣٨٢ الراوي ٦٣

 ٥٣٤ الرأي ٦٤

 ٥٨٨ الرجحان ٦٥

 ٣١٢ الرخصة ٦٦

 ٣٨٧ الرضاع ٦٧

 ٢٩٤ الركن ٦٨

 ٢٢٨ الزكاة ٦٩

 ٢١٩ الزنا ٧٠

 ٢٧٢ السبب ٧١

 ١٣٤ السرب والتقسيم ٧٢

 ٢١٩ الرسقة ٧٣

 ٥٥١ الشبه ٧٤

 ٢٧٢ الرشط ٧٥

 ٢٨٤ الرشع ٧٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٨ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٣٨٨ الشفعة ٧٧     

 ٣٨٥ الشهادة ٧٨

 ٣٩٩ الصحايب  ٧٩

 ٣٩٢ الصحيح ٨٠

 ٢٠٨ الضدان ٨١

 ٢٠٣ الرضوري ٨٢

 ٣٩٢ الضعيف ٨٣

 ٢٠٥ الطرد ٨٤

 ٣٥٤ الظاهر ٨٥

 ٢٠٠ الظن ٨٦

 ٢٢٩ العاقلة ٨٧

 ٥٥٧ عدم التأثري ٨٨

 ٤٠٧ العرض ٨٩

 ٣٣١ العرف ٩٠

 ٣١٢ العزيمة ٩١

 ٢٨٤ العقل ٩٢

 ٢٠٥ العكس ٩٣

 ٢٨٤ العلة ٩٤

 ٥٥٤ العلة القارصة ٩٥

َم ٩٦ ل َ  ١٨٤ الع



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٣٩ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
ْم ٩٧ ل ِ  ١٧٨ الع

 ٢٢٦ العني  ٩٨

 ٢٦٦ الفاسد ٩٩

 ٢٣٥ فرض العني ١٠٠

 ٢٣٥ فرض الكفاية ١٠١

 ٢٩ الفروق ١٠٢

 ٥٧٣ فساد الوضع ١٠٣

 ١٩٥ الفقه ١٠٤

 ١٩٥ الفقيه ١٠٥

 ١٩٥ الفهم ١٠٦

 ٣٦٥ القراءات ١٠٧

 ٣٦٠ القرآن ١٠٨

 ٣٨٧ القصاص ١٠٩

 ٢٩٨ القضاء ١١٠

 ٥٦٨ القلب ١١١

 ٤٠٨ القياس ١١٢

 ٥٢٣ القياس اجليل ١١٣

 ٥٢٣ القياس اخلفي ١١٤

 ٣٦٠ الكتاب ١١٥

 ٤٥٩ الكفر ١١٦



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٠ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٤٧٩ اللفظ ١١٧

 ١٨٤ اللقب ١١٨

 ٢٧٥ املانع ١١٩

 ٢٧٥ مانع احلكم ١٢٠

 ٢٧٥ مانع السبب ١٢١

 ٢٤     املاهية ١٢١     

 ٢٦٠ املباح ١٢٢

 ٣٧٣ املتشابه ١٢٣

 ٣٧٨ املتواتر ١٢٤

 ٥٠٠ املتواطيء ١٢٥

 ٢٠٨ املثالن ١٢٦

 ٣٢٣ املجاز ١٢٧

 ٤٩٨ املجمل ١٢٨

 ٣٩٦ جمهول احلال ١٢٩

 ٣٧٣ املحكم ١٣٠

 ٥٥٤ املحل ١٣١

 ٤٩٩ املشرتك ١٣٢

 ١٢٥   املرصاة ١٣٣     

 ٥١٩ املصلحة ١٣٤

 ٥١٩ املصلحة املرسلة ١٣٥



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤١ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٢٤٥ املضمضة ١٣٦

 ٤٩٤ املطلق ١٣٧

 ٥٦٨ املعارضة ١٣٨

 ١٧٨ املعرفة ١٣٩

 ٣٨٢ املفتي ١٤٠

 ٥٠٦ املفهوم ١٤١

 ٤٩٤ املقيد ١٤٢

 ٢٢٥ املكره ١٤٣

 ٢٥٦ املكروه ١٤٤

 ٥٥١ املناسبة ١٤٥

 ٥٤٨ املناط ١٤٦

 ٢٤٧ املندوب ١٤٧

 ٢٢٦ املنفعة ١٤٨

 ٥٠٦ املوافقة ١٤٩

 ٤٧٥ النجش ١٥٠

 ٤٣٧ النحو ١٥١

 ٤١٧ النسخ ١٥٢

 ٣٥٤ النص ١٥٣

 ٢٢٠ النصاب ١٥٤

 ٢٠٣ النظري ١٥٥



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٢ 

 

رقم  املصطلح م

 الصفحة
 ٥٦٢ النفي األصيل ١٥٦

 ٥٦٢ النفي الطارئ ١٥٧

 ٥٥٧ النقض ١٥٨

 ٥٨٥ النقل ١٥٩

 ٢٠٨ النقيضان ١٦٠

 ٤٦٤ النهي ١٦١

 ٢٢٦ اهلبة ١٦٢

 ٢٣١ الواجب ١٦٣

 ٢٣٩ الواجب املخري ١٦٤

 ٥٤٨ الوصف ١٦٥

 ٣٣٨ الوضع ١٦٦
 

  

  
  
  
  
  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٣ 

 

  فهرس املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم  ) ١( 

شـعبان إسـامعيل ، . ق داإلهبـاج يف رشح املنهـاج لإلمـام عـيل بـن عبـدالكايف السـبكي وابنـه عبـدالوهاب ، حتقيـ ) ٢( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١املكتبة املكية دار ابن حزم بريوت ، ط 

إحتاف فضالء البرش ىف القراءات األربعة عرش لإلمـام أمحـد بـن عبـدالغني الـدمياطي ، حتقيـق أنـس مهـرة ، دار  ) ٣( 

 .هـ  ١٤١٩/  ١الكتب العلمية لبنان ، ط 

يوطي ، حتقيـق حممـد أبـو الفضـل ابـراهيم ، مكتبـة املشـهد اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين عبـدالرمحن السـ ) ٤( 

 .هـ  ١٣٨٧،  ١احلسيني القاهرة ، ط 

 .آثار البالد وأخبار العباد لإلمام زكريا بن حممد بن حممود القزويني ، املكتبة الشاملة   ) ٥( 

حسن األهدل ، إجابة السائل رشح بغية اآلمل ملحمد بن إسامعيل األمري الصنعاين ، حتقيق حسني الصياغي ، و ) ٦( 

 .م  ١٩٨٦،  ١مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

بعـض أحكامـه تـأليف الـدكتور يعقـوب الباحسـني ،  –حجيتـه  –إمكانه  –رشوطه  –أركانه  –اإلمجاع حقيقته  ) ٧( 

 .هـ  ١٤٢٩/  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

، عبداملجيـد تركـي ، دار إحكام الفصول يف أحكام األصول لإلمام أيب الوليد سليامن بن خلف البـاجي ، حتقيـق  ) ٨( 

 .هـ  ١٤١٥،  ٢الغرب اإلسالمي بريوت ، ط 

 . اإلحكام يف أصول األحكام لإلمام عيل بن أمحد بن حزم األندليس ، حتقيق وطباعة دار احلديث بالقاهرة  ) ٩( 

اإلحكـام يف أصـول األحكـام لإلمـام عـيل بــن حممـد اآلمـدي ، تعليـق عبـدالرزاق عفيفـي ، طبعــة دار  ) ١٠( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ١الصميعي ، ط 

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ، لإلمام أمحـد بـن إدريـس القـرايف ،  ) ١١( 

 .حتقيق حممود عرنوس ، تصحيح حممد الشاغول ، طبعة املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة 

عبـداهللا . لشـنقيطي ، حتقيـق داإلمحرار اجلامع بني التسهيل واخلالصة للعالمة املختار بن بونا اجلكني ا ) ١٢( 

 . هـ  ١٤٢٣،  ١بن حممد الفقيه ، دار عبداهللا الشنقيطي مكة ، ط 

اختصار علوم احلديث لإلمام أيب الفداء إسـامعيل بـن كثـري ، مـع تعليـق أمحـد شـاكر ، مكتبـة املعـارف  ) ١٣( 

 .هـ  ١٤١٦،  ١الرياض ، ط 

دود املوصيل ، حتقيق عبداللطيف عبـدالرمحن ، اإلختيار لتعليل املختار لإلمام عبداهللا بن حممود بن مو ) ١٤( 

 .هـ  ١٤٢٦،  ٣دار الكتب العلمية بريوت ، ط 

آداب البحث واملناظرة للشيخ حممد األمني بن حممد املختـار الشـنقيطي ، حتقيـق سـعود العريفـي ، دار  ) ١٥( 

                                                   
  ًهجائيا ً  . عدا القرآن الكريم املصادر واملراجع مرتبة ترتيبا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٤ 

 
 .  هـ  ١٤٢٦،  ١عامل الفوائد مكة ، ط 

ه وكيفيـة الفتـوى واالســتفتاء لإلمـام أيب عمــر أدب الفتـوى ورشوط املفتـي وصــفة املسـتفتي وأحكامــ ) ١٦( 

،  ١عثامن بـن الصـالح الشـهرزوري ، حتقيـق الـدكتور رفعـت فـوزي عبـداملطلب ، مكتبـة اخلـانجي القـاهرة ط 

 .هـ  ١٤١٣

أدب الكاتـب لعبـداهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الــدينوري ، حتقيـق حممـد حمـي الـدين عبداحلميـد ، املكتبــة  ) ١٧( 

 .م  ١٩٦٣،  ٤التجارية مرص ، ط 

إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق لإلمام أيب القاسم قاسم بن عبـداهللا بـن الشـاط ، دار املعرفـة بـريوت ،  ) ١٨( 

 .مطبوع بحاشية كتاب الفروق لإلمام القرايف 

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول لإلمام حممد بن عيل الشوكاين ، حتقيـق حممـد صـبحي  ) ١٩( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ٢ري  دمشق ، ط احلالق ، طبعة دار ابن كث

حممـد . اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد لإلمـام عبـدامللك بـن يوسـف اجلـويني ، حتقيـق د ) ٢٠( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ٣عيل عبداحلميد ، مكتبة اخلانجي القاهرة ، ط . موسى ، د

لسـدحان ، مكتبـة فهـد بـن حممـد ا. أساس القياس لإلمام أيب حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل ، حتقيـق د ) ٢١( 

 .هـ  ١٤١٣العبيكان الرياض ، ط 

 .هـ  ١٤٢٨،  ١االستحسان للدكتور يعقوب الباحسني  ، مكتبة الرشد الرياض ، ط  ) ٢٢( 

اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية لإلمام سـليامن بـن عبـدالقوي الطـويف ، حتقيـق حسـن عبـاس  ) ٢٣( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ٢ط  قطب ، دار الفاروق احلديثة للطباعة والنرش القاهرة ،

اإلشارة يف معرفة األصول والوجـازة يف معنـى الـدليل لإلمـام أيب الوليـد سـليامن بـن خلـف البـاجي ،  ) ٢٤( 

 .هـ  ١٤١٦،  ١حتقيق ، حممد عيل فركوس ، دار البشائر اإلسالمية بريوت ، ط 

ــن نجــيم ، دار  ) ٢٥(  ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن العاب ــائر لإلمــام زي ــرياألشــباه والنظ ــة ب ــب العلمي وت ، ط الكت

 . هـ١٤٠٠

ــن أيب بكــر الســيوطي ، دار ا ) ٢٦(  ــدالرمحن ب ــام عب ــريوت ، ط األشــباه والنظــائر لإلم ــة ب ــب العلمي ،  ١لكت

 .هـ ١٤٠٣

ــن الســبكي ، دار ا ) ٢٧(  ــن عــيل ب ــدالوهاب ب ــريوت ، ط األشــباه والنظــائر لإلمــام عب ــة ب ،  ١لكتــب العلمي

 .هـ ١٤١١

ين ، حتقيـق خليـل مـأمون شـيحا ، دار املعرفـة اإلصابة يف متييز الصحابة لإلمام عيل بن حجـر العسـقال ) ٢٨( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١بريوت ، ط 

،  ١أصول الرسخيس لإلمام أيب بكر أمحـد بـن أيب سـهل الرسخيسـ ، دار الكتـب العلميـة بـريوت ، ط  ) ٢٩( 

 .هـ  ١٤١٤

 .هـ  ١٤١٨،  ١أصول الفقه اإلسالمي للدكتور أمري عبدالعزيز ، دار السالم الغورية ، ط  ) ٣٠( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٥ 

 
 .هـ  ١٤٢٦،  ٣سالمي للدكتور وهبة الزحييل ، دار الفكر دمشق ، ط أصول الفقه اإل ) ٣١( 

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نـامي السـلمي ، مكتبـة التدمريـة الريـاض ،  ) ٣٢( 

 .هـ  ١٤٢٧،  ٢ط 

 .أصول الفقه زكي شعبان ، دار الكتاب اجلامعي ، القاهرة  ) ٣٣( 

فهـد بـن حممـد السـدحان ، مكتبـة العبيكـان / قـديس ، حتقيـق دأصول الفقه لإلمام حممـد بـن مفلـح امل ) ٣٤( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١الرياض ، ط 

 .هـ  ١٤١٦أصول الفقه للدكتور حممد أبو النور زهري ، املكتبة األزهرية للرتاث القاهرة  ) ٣٥( 

 .هـ  ١٤٠٩أصول الفقه للشيخ حممد اخلرضي ، دار الفكر بريوت ،  ) ٣٦( 

ني بـن دالل الكرخـي ، عنايـة عصـمت اهللا عنايـت اهللا ، طبـع أصول الكرخي لإلمام عبيد اهللا بن احلس ) ٣٧( 

 . مع أصول البزدوي بمطبعة جاويد بريس ، كراتيش 

خلـري الـدين ) قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العـرب واملسـتعربني واملسترشـقني ( األعالم  ) ٣٨( 

 .هـ  ٢٠٢٢،  ١٥الزركيل ، دار العلم للماليني بريوت ، ط 

، دار النرشـ الـدويل الريـاض ،  يف احلجاز واملرشـق لبحيـد بـن الشـيخ يربـان اإلدرييسـ أعالم الشناقطة ) ٣٩( 

 .هـ  ١٤٣٠،  ١ط

إعالم املوقعني عن رب العاملني لإلمام حممد بن أيب بكر املعروف بـابن قـيم اجلوزيـة ، حتقيـق ، مشـهور  ) ٤٠( 

 .هـ  ١٤٢٣،  ١بن حسن آل سلامن ، دار ابن اجلوزي الدمام ، ط 

 .وأعوان النرص خلليل بن أيبك الصفدي ، املكتبة الشاملة أعيان العرص  ) ٤١( 

 . ٢األغاين أليب الفرج عيل بن حسني األصفهاين ، حتقيق سمري جابر ، دار الفكر بريوت ، ط  ) ٤٢( 

عبداهللا بن عبداملحسن / اإلقناع لطالب االنتفاع لإلمام موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي ، حتقيق د ) ٤٣( 

 .هـ  ١٤١٩،  ٢رياض ، ط الرتكي ، دار عامل الكتب ال

اإلكسـري يف علـم التفسـري لإلمـام سـليامن بـن عبـد القـوي الطـويف ، حتقيـق عبـدالقادر حسـني ، مكتبــة  ) ٤٤( 

 .هـ  ١٩٧٧/ اآلداب القاهرة 

حممـد خـان ، دار / إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ لإلمام أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، عنايـة د ) ٤٥( 

 .هـ  ١٤٠٦،  ٢، ط الكتب العلمية بريوت 

، حتقيـق حممــد أبـو الفضــل  إنبـاه الـرواة عــىل أنبـاه النحــاة لإلمـام أيب احلســن عـيل بــن يوسـف القفطــي ) ٤٦( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ١، املكتبة العرصية بريوت ، ط ابراهيم

االنتصارات اإلهلية يف كشف شبه النرصانية لإلمام سليامن بن عبدالقوي الطويف ، حتقيق الدكتور سامل  ) ٤٧( 

 .  هـ  ١٤١٩،  ١د القرين ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط بن حمم

، الفتاح أبو غـدةاإلنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء لإلمام يوسف بن عبدالرب النمري ، عناية عبد ) ٤٨( 

 . هـ  ١٤١٧،  ١مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ، ط 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٦ 

 
دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، رداوي ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لإلمام عيل بن سلميان املـ ) ٤٩( 

 .هـ  ١٤١٩،  ١بريوت ، ط 

/ أنيس الفقهاء للقونـوي يف تعريـف األلفـاظ املتداولـة بـني الفقهـاء للشـيخ قاسـم القونـوي ، حتقيـق د ) ٥٠( 

 . هـ  ١٤٢٧،  ١أمحد بن عبدالرزاق الكبييس ، دار ابن اجلوزي الدمام ، ط 

ــة ابــن مالــك لإلمــام ) ٥١(  املكتبــة العرصــية بــريوت ، ط  ابــن هشــام األنصــاري ، أوضــح املســالك إىل الفي

 .هـ١٤٢٥

اآليات البينات عىل رشح مجع اجلوامع لإلمام أمحـد بـن قاسـم العبـادي ، ضـبط زكريـا عمـريات ، دار  ) ٥٢( 

 .هـ  ١٤١٧،  ١الكتب العلمية بريوت ، ط 

عمر بن حممـد / حتقيق دإيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل لإلمام عبدالرحيم بن عبداهللا الزريراين ،  ) ٥٣( 

 .هـ  ١٤١٤السبيل ، طبعة جامعة أم القرى 

عمر فاروق الطبـاع ، مكتبـة املعـارف . إيضاح املبهم يف معاين السلم للشيخ أمحد الدمنهوري ، حتقيق د ) ٥٤( 

 . هـ  ١٤١٧،  ١بريوت ، ط 

ــون الســامعيل باشــا البغــدا ) ٥٥(  لعــريب دي ، مؤسســة التــاريخ اإيضــاح املكنــون يف الــذيل عــىل كشــف الظن

 . بريوت

اإليضــاح يف علــوم البالغــة لإلمــام حممــد بــن عبــدالرمحن اخلطيــب القزوينــي ، حتقيــق الــدكتور حممــد  ) ٥٦( 

 .  هـ  ١٤٢٦،  ١عبداملنعم خفاجي ، مكتبة املعارف الرياض ، ط 

اإليامن لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين ، حتقيق حممد الزبيدي ، دار الكتاب العـريب  ) ٥٧( 

 . هـ  ١٤١٤،  ١بريوت ، ط 

، ٣يهي ، مؤسسة الرسالة بـريوت ، طاإليامن لإلمام حممد بن إسحاق بن مندة ، حتقيق عيل بن حممد فق ) ٥٨( 

 .هـ  ١٤٠٧

ط البحـر الرائـق رشح كنــز الـدقائق لإلمــام زيـن الــدين بـن إبــراهيم بـن نجــيم ، دار املعرفـة ، بــريوت  ) ٥٩( 

 .هـ  ١٤١٣

ام حممد بن هبادر الزركيشـ ، حتقيـق عبـدالقادر العـاين ، طبعـة وزارة البحر املحيط يف أصول الفقه لإلم ) ٦٠( 

 .هـ  ١٤١٣،  ٢األوقاف والشؤون االسالمية بالكويت ، ط 

البحر املحـيط لإلمـام أيب حيـان حممـد بـن يوسـف األندليسـ ، حتقيـق صـدقي حممـد مجيـل ، دار الفكـر  ) ٦١( 

 . هـ  ١٤٢٠بريوت ، 

م أيب بكـر مسـعود الكاسـاين ، حتقيـق حممـد طعمـة حلبـي ، دار بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمـا ) ٦٢( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١املعرفة بريوت ، ط 

،  ٤طبعـة مصـطفى البـايب احللبـي ، ط بداية املجتهد وهناية املقتصد لإلمـام حممـد بـن أمحـد بـن رشـد ،  ) ٦٣( 

 .هـ  ١٣١٦هـ ، طبعة ابن حزم ، حتقيق ماجد احلموي ،  ١٣٩٥



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٧ 

 
أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي ، حتقيق عبداهللا الرتكـي ، دار عـامل الكتـب البداية والنهاية لإلمام  ) ٦٤( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ٢الرياض ، ط 

 .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع لإلمام حممد بن عيل الشوكاين ، دار املعرفة بريوت  ) ٦٥( 

مام عمر بن عيل بن امللقـن ، حتقيـق البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري لإل ) ٦٦( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١مصطفى أبو الغيط ، ويارس كامل ، عبداهللا سليامن ، دار اهلجرة الرياض ، ط 

الربهان يف أصول الفقـه لإلمـام أيب املعـايل عبـدامللك اجلـويني ، حتقيـق عبـدالعظيم الـديب ، طبعـة دار  ) ٦٧( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ٣الوفاء املنصورة ، ط 

لوم القرآن لإلمام حممـد بـن هبـادر الزركيشـ ، حتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، املكتبـة الربهان يف ع ) ٦٨( 

 .العرصية بريوت 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة لإلمام جالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي ، حتقيـق حممـد أبـو  ) ٦٩( 

 .الفضل ابراهيم ، املكتبة العرصية بريوت 

لإلمام أمحد بن عيل بن حجـر العسـقالين ، حتقيـق عصـام موسـى هـادي ، بلوغ املرام من أدلة األحكام  ) ٧٠( 

 . هـ  ١٤٢٣،  ١دار الصديق اجلبيل ، ط 

هبجة املجالس وأنس املجالس لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد الـرب النمـري القرطبـي ، دار  ) ٧١( 

 .الكتب العلمية بريوت 

حممـد . د بـن عبـدالرمحن األصـفهاين ، حتقيـق دبيان املخترص رشح خمترص ابـن احلاجـب لإلمـام حممـو ) ٧٢( 

 .هـ  ١٤٠٦،  ١مظهر بقا ، طبعة جامعة أم القرى ، ط 

تـاج العـروس مــن جـواهر القـاموس لإلمــام أيب الفـيض حممــد بـن حممـد املرتىضــ الزبيـدي ، جمموعــة  ) ٧٣( 

 .حمققني ، دار اهلداية الكويت 

جلـوهري ، دار النفـائس الريـاض ، محـاد الإلمـام إسـامعيل بـن ) الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية  ) ٧٤( 

 .   هـ  ١٤١٩،  ١ط

 .م  ١٩٧٥م ، والرتمجة العربية القاهرة  ١٩٤٣تاريخ األدب العريب لربوكلامن ، األصل األملاين ليون  ) ٧٥( 

عمـر تـدمري ، دار الكتـاب العـريب / تاريخ اإلسالم لإلمام حممد بـن أمحـد الـذهبي ، حتقيـق الـدكتور  ) ٧٦( 

 . هـ  ١٤٠٧،  ١بريوت ، ط 

 .تاريخ بغداد لإلمام أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية بريوت  ) ٧٧( 

تاريخ خليفة لإلمـام خليفـة بـن خيـاط الليثـي العصـفري ، حتقيـق الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري ، دار  ) ٧٨( 

 .هـ  ١٣٩٧،  ٢القلم دمشق ، ط 

، حممد حسن هيتـو. زابادي ، حتقيق دوالتبرصة يف أصول الفقه لإلمام أيب إسحاق ابراهيم بن عيل الفري ) ٧٩( 

 .هـ  ١٤٠٣،  ١دار الفكر دمشق ، طبعة مصورة عن ط 

. أمحـد الرسـاح ود. التحبري يف رشح التحرير يف أصول الفقه لإلمام عيل بن سليامن املـرداوي ، حتقيـق د ) ٨٠( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٨ 

 
 هـ ١٤٢١،  ١عبدالرمحن اجلربين ، مكتبة الرشد الرياض ، ط 

،  ١د الطـاهر بـن عاشـور التونيسـ ، مؤسسـة التـاريخ العـريب بـريوت ، ط التحرير والتنوير للشيخ حمم ) ٨١( 

 .هـ  ١٤٢٠

إبـراهيم / حتقيـق املـراد يف أن النهـي يقتيضـ الفسـاد لإلمـام خليـل بـن كيكلـدي العالئـي ، ، حتقيـق  د  ) ٨٢( 

 .هـ  ١٤٠٢/  ١سلقيني ، دار الفكر دمشق ، ط 

ــدكتور يعقــوب الباح ) ٨٣(  ــاء واألصــوليني لل ــد الفقه ــاض ، ط ســني ، التخــريج عن ــة الرشــد الري ،  ١مكتب

 . هـ ١٤١٤

،  ١التخصيص عند علامء األصول للدكتورة نادية رشيف العمري ، هجر للطباعة والنرشـ اجليـزة ، ط  ) ٨٤( 

 .هـ  ١٤٠٨

تــدريب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي لإلمــام جــالل الــدين عبــدالرمحن الســيوطي ، حتقيــق نظــر  ) ٨٥( 

 .هـ  ١٤١٧،  ٣ط  الفاريايب ، مكتبة الكوثر الرياض ،

تذكرة احلفاظ لإلمام حممد بن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي ، حتقيـق زكريـا عمـريات ، دار الكتـب العلميـة  ) ٨٦( 

 . هـ  ١٤١٩،  ١بريوت ، ط 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ، للقـايض عيـاض بـن موسـى اليحصـبي ، عنايـة حممـد سـامل هاشـم ،  ) ٨٧( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١مكتبة عباس الباز مكة املكرمة ، ط 

عبـداهللا اخلالـدي ، دار . التسهيل لعلوم التنزيـل لإلمـام حممـد بـن أمحـد بـن جـزي الغرنـاطي ، عنايـة د ) ٨٨( 

 .األرقم بريوت 

تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لإلمام حممـد بـن هبـادر الزركيشـ ، حتقيـق احلسـيني عبـد الـرحيم ، دار  ) ٨٩( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١الكتب العلمية بريوت ، ط 

حممد عبدالرمحن املرعشيل ، دار النفائس بـريوت ، . عيل بن حممد اجلرجاين ، حتقيق د التعريفات لإلمام ) ٩٠( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ١ط 

صـنعاء األثريـة مكتبـة  حتقيـق كـامل السـيد سـامل ، تعظيم قدر الصالة لإلمام حممد بـن نرصـ املـروزي ، ) ٩١( 

 . القاهرة

ــوليني للــدكتور  ) ٩٢(  ــد األص ــلحة عن ــل باملص ــدالودو/ التعلي ــان عب ــ ، د اللخرمض ــي ، دار اهلــدى مرص م

 .هـ ١٤٠٧

 . ١تفسري الصنعاين لإلمام عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ، دار الكتب العلمية ، ط  ) ٩٣( 

تفسري القرآن العظيم لإلمام أيب الفداء إسامعيل بن كثري ، حتقيق سـامي السـالمة ، دار طيبـة الريـاض ،  ) ٩٤( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ٢ط 

طبعـة املكتـب اإلسـالمي بـريوت ،  حممد أديب صـالح ، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي للدكتور ) ٩٥( 

 .هـ  ١٤١٣،  ٤ط



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٤٩ 

 
حممـد املختـار . تقريب الوصول إىل علم األصول لإلمام حممد بن أمحد بـن جـزي الغرنـاطي ، حتقيـق د ) ٩٦( 

 .هـ  ١٤٢٣،  ٢الشنقيطي ، ط 

 .هـ  ١٤١٧،  ١ التقرير والتحبري يف علم األصول لإلمام ابن أمري احلاج ، طبعة دار الفكر بريوت ، ط ) ٩٧( 

تقريـرات اإلمـام عبـدالرمحن الرشـبيني عـىل حاشـية البنـاين عـىل رشح املحـيل جلمـع اجلوامـع ، مطبعــة  ) ٩٨( 

 .هـ  ١٣٥٦مصطفى البايب احللبي مرص ، 

التلخيص احلبري يف ختـريج أحاديـث الرافعـي الكبـري لإلمـام أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين ، دار  ) ٩٩( 

 .  هـ ١٤١٩،  ١الكتب العلمية ، ط 

. عبداهللا النيبايل ود. التلخيص يف أصول الفقه لإلمام أيب املعايل عبدامللك بن عبداهللا اجلويني ، حتقيق د ) ١٠٠( 

 .هـ  ١٤٢٨،  ٢شبري العمري ، دار البشائر االسالمية بريوت ، ط 

،  التلقني لإلمام عبدالوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي ، حتقيق حممد بوخبزة احلسـني التطـواين ) ١٠١( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١دار الكتب العلمية ، ط 

التلويح إىل كشف حقائق التنقيح لإلمام مسعود بن عمر التفتازاين ، ضبط حممد عـدنان درويـش ، دار  ) ١٠٢( 

 .هـ  ١٤١٩،  ١األرقم بريوت ، ط 

حممـد عـيل . مفيـد أبـو عمشـة ، د. التمهيد يف أصول الفقه لإلمام حمفوظ بن أمحـد الكلـوذاين ، حتقيـق د ) ١٠٣( 

 .هـ  ١٤٠٦،  ١هيم ، طبعة جامعة أم القرى ، ط ابرا

مصـطفى  التمهيد ملا يف موطأ مالك من األسانيد لإلمام يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري ، حتقيـق ) ١٠٤( 

 .   العلوي ، حممد البكري ، مؤسسة قرطبة

، ألرقم بريوتل عبداملوجود ، دار االتنبيه لإلمام ابراهيم بن عيل الشريازي ، حتقيق عيل معوض ، عاد ) ١٠٥( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١ط 

هتذيب التهـذيب لإلمـام أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين ، عنايـة ابـراهيم الزيبـق ، عـادل مرشـد ،  ) ١٠٦( 

 .هـ  ١٤٢١/  ١مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

هتذيب الفروق والقواعد السـنية يف األرسار الفقهيـة للشـيخ حممـد عـيل حسـني ، دار املعرفـة بـريوت ،  ) ١٠٧( 

 .كتاب الفروق لإلمام القرايف مطبوع هبامش 

هتذيب اللغة لإلمـام أيب منصـور أمحـد بـن حممـد األزهـري ، حتقيـق حممـد مرعـب ، دار إحيـاء الـرتاث  ) ١٠٨( 

 .م  ٢٠٠١،  ١العريب بريوت ، ط 

التوضيح رشح التنقيح لإلمام عبيد اهللا بن مسعود املحبويب ، ضبط حممد عدنان درويش ، دار األرقـم  ) ١٠٩( 

 .هـ  ١٤١٩،  ١بريوت ، ط 

التوقيف عىل مهامت التعاريف لإلمام حممد عبدالرؤوف املناوي ، حتقيق الدكتور حممد رضـوان الدايـة  ) ١١٠( 

 .هـ  ١٤١٠،  ١، دار الفكر العريب بريوت ، ط 

 .تيسري التحرير عىل كتاب التحرير لإلمام حممد امني املعروف بـأمري بادشاه ، دار الفكر  ) ١١١( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٠ 

 
 .هـ  ١٤٢٧،  ٩الطحان ، مكتبة املعارف الرياض ، ط تيسري مصطلح احلديث للدكتور حممود  ) ١١٢( 

،  أمحـد شــاكرجـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن لإلمـام أيب جعفــر حممـد بـن جريـر الطـربي ، حتقيـق  ) ١١٣( 

 .   هـ ١٤٢٠،  ١مؤسسة الرسالة ، ط 

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا مـن جوامـع الكلـم لإلمـام عبـدالرمحن بـن شـهاب الـدين  ) ١١٤( 

،  ٧هري بــابن رجــب احلنـبيل ، حتقيــق شــعيب األرنـؤوط ، ابــراهيم بــاجس ، مؤسسـة الرســالة بــريوت ، ط الشـ

 .هـ  ١٤١٧

اجلـامع ألحكـام القـرآن واملبـني ملـا تضـمنه مـن السـنة وآي الفرقـان لإلمـام أيب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد  ) ١١٥( 

 .هـ  ١٣٨٤،  ٢قاهرة ، ط أمحد الربدوين ، ابراهيم أطفيش ، املكتبة املرصية الالقرطبي ، حتقيق 

عـيل . لإلمام أيب الوفاء عيل بـن عقيـل البغـدادي ، حتقيـق د) صناعة اجلدل عىل طريقة الفقهاء ( اجلدل  ) ١١٦( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١العمرييني ، مكتبة التوبة الرياض ، ط 

 .جالء العينني يف حماكمة األمحدين للشيخ نعامن خري الدين األلويس ، دار املدين جدة  ) ١١٧( 

املضــية يف طبقــات احلنفيــة لإلمـام عبــدالقادر بــن حممــد القـريش ، حتقيــق عبــدالفتاح احللــو ،  اجلـواهر ) ١١٨( 

 . هـ  ١٤١٣،  ٢مؤسسة الرسالة اجليزة ، ط 

،  ٣البــايب احللبــي مرصــ ، ط  ، طبعــة مصــطفى) رد املحتــار عــىل الــدر املختــار ( حاشــية ابــن عابــدين  ) ١١٩( 

 .هـ ١٤٠٤

عىل رشح السلم ألمحد امللوي ، طبعة مصـطفى البـايب احللبـي  حاشية أيب العرفان حممد بن عيل الصبان ) ١٢٠( 

 .  هـ  ١٣٥٧،  ٢ط 

 .هـ  ١٣٥٦،  ٢حاشية البناين عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع ، طبعة مصطفى البايب احللبي ، ط  ) ١٢١( 

شـعبان إسـامعيل ، . حاشية السيد اجلرجاين عـىل رشح العضـد عـىل خمترصـ ابـن احلاجـب ، مراجعـة د ) ١٢٢( 

 . هـ  ١٤٠٣ليات األزهرية القاهرة ، مكتبة الك

 . هـ ١٤٢٠،  ١حاشية العطار أليب السعادات حسن بن حممد العطار ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط  ) ١٢٣( 

احلاوي الكبري يف رشح خمترص املزين لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيـب املـاوردي ، دار الفكـر ،  ) ١٢٤( 

 .بريوت 

دة أهل السنة لإلمام إسـامعيل بـن حممـد التيمـي األصـفهاين ، حتقيـق احلجة يف بيان املحجة ورشح عقي ) ١٢٥( 

 .هـ  ١٤١٩حممد بن ربيع املدخيل ، دار الراية الرياض ، 

حجيـة اإلمجـاع وموقـف العلـامء منهـا للــدكتور حممـد حممـود فـرغيل ، دار الكتـاب اجلـامعي القــاهرة ،  ) ١٢٦( 

 .هـ  ١٣٩١

م أيب بكـر حممـد بـن احلسـن بـن فـورك األصـبهاين ، لإلمـا) احلدود واملواضعات ( احلدود يف األصول  ) ١٢٧( 

 . م  ١٩٩٩،  ١حتقيق حممد السليامين ، دار الغرب اإلسالمي بريوت ، ط 

احلدود يف األصول لإلمام أيب الوليد سليامن بـن خلـف البـاجي ، حتقيـق نزيـه محـاد ، طبعـة دار اآلفـاق  ) ١٢٨( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥١ 

 
 .هـ  ١٤٢٠،  ١العربية القاهرة ، ط 

 

ــريوت ، ط احلــدود للشــريازي بوا ) ١٢٩(  ــورك ، دار الغــرب اإلســالمي ب ــن ف ــية احلــدود الب ،  ١ســطة حاش

 .م ١٩٩٩

حلية األولياء وطبقات األصفياء لإلمام أيب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين ، حتقيـق مصـطفى عطـا ،  ) ١٣٠( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١دار الكتب العلمية بريوت ، ط 

 . جار ، دار عامل الكتب ، بريوت اخلصائص أليب الفتح عثامن بن جني ، حتقيق حممد عيل الن ) ١٣١( 

الدارس يف تاريخ املدارس لعبدالقادر بن حممـد النعيمـي ، حتقيـق ابـراهيم شـمس الـدين ، دار الكتـب  ) ١٣٢( 

 . هـ  ١٤١٠،  ١العلمية بريوت ، ط 

الدر املنثور يف التفسـري باملـأثور لإلمـام عبـدالرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي ، حتقيـق مركـز البحـوث دار  ) ١٣٣( 

 .هـ  ١٤٢٤، ط هجر بمرص 

عبـدالرمحن بـن . الدر املنضد يف ذكـر أصـحاب أمحـد لإلمـام عبـدالرمحن بـن حممـد العليمـي ، حتقيـق د ) ١٣٤( 

 . سليامن العثيمني ، مكتبة التوبة الرياض 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراين ، حتقيـق حممـد رشـاد  ) ١٣٥( 

 .هـ  ١٣٩١الرياض ،  سامل ، دار الكنوز األدبية

درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر ، تعريـب املحـامي فهمـي احلسـيني ، دار الكتـب العلميـة ،  ) ١٣٦( 

 .بريوت 

الدرر الكامنة يف أعيـان املائـة الثامنـة لإلمـام أمحـد بـن حجـر العسـقالين ، حتقيـق حممـد جـاد احلـق ، أم  ) ١٣٧( 

 .القرى للطباعة والنرش ، القاهرة 

 . هـ  ١٤٢٠،  ١إىل ألفية ابن مالك لعبداهللا بن صالح الفوزان ، دار املسلم الرياض ، ط دليل السالك  ) ١٣٨( 

الديباج املذهب يف معرفة أعيـان علـامء املـذهب لإلمـام برهـان الـدين بـن فرحـون ، مكتبـة دار الـرتاث  ) ١٣٩( 

 . القاهرة 

الســبع  ديـوان امــرئ القـيس بــن حجــر بـن احلــارث بــن عمـرو الكنــدي ، مطبــوع مـع رشح املعلقــات ) ١٤٠( 

 . هـ  ١٣٩٩،  ٣للزوزين ، دار اجليل بريوت ، ط 

 .هـ  ١٣٧٩ديوان جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي الكلبي الريبوعي ، دار صادر بريوت ،  ) ١٤١( 

ــن إدريــس القــرايف ، حتقيــق حممــد حجــي ،  ) ١٤٢(  دار الغــرب اإلســالمي بــريوت ، الــذخرية لإلمــام أمحــد ب

 .م١٩٩٤

عبدالرمحن بن سليامن العثيمـني ، . ن بن أمحد بن رجب ، حتقيق دذيل طبقات احلنابلة لإلمام عبدالرمح ) ١٤٣( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

 .الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ، حتقيق أمحد شاكر ، طبعة املكتبة العلمية بريوت  ) ١٤٤( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٢ 

 
سبكي ، حتقيـق عـيل رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب لإلمام عبدالوهاب بن عيل بن عبد الكايف ال ) ١٤٥( 

 .هـ  ١٤١٩،  ١معوض ، عادل عبداملوجود ، عامل الكتب بريوت ، ط 

أمحــد . رفـع النقـاب عـن تنقـيح الشـهاب أليب عـيل حسـني بـن عـيل الرجراجـي الشوشـاوي ، حتقيـق د ) ١٤٦( 

 .هـ  ١٤٢٥،  ١عبدالرمحن اجلربين ، مكتبة الرشد الرياض ، ط . الرساج ، د

العظيم والسبع املثاين لإلمـام شـهاب الـدين حممـود بـن عبـداهللا احلسـيني  روح املعاين يف تفسري القرآن  ) ١٤٧( 

 .هـ  ١٤١٥األلويس ، حتقيق عيل عبدالباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والسـبع املثـاين لإلمـام حممـود بـن عبـداهللا األلـويس ، حتقيـق عـيل  ) ١٤٨( 

 .هـ  ١٤١٥ر الكتب العلمية بريوت ، عبدالباري عطية ، دا

 .  هـ  ١٤١٨الروح لإلمام حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ، املكتبة العرصية بريوت ،  ) ١٤٩( 

،  ٢دار املؤيــد ، الريــاض ، ط الـروض املربــع رشح زاد املســتقنع لإلمــام منصــور بــن يــونس البهــويت ،  ) ١٥٠( 

 .هـ  ١٤١٨

 .هـ  ١٣٩٠أسد اهللا إسامعيليان ، املطبعة احليدرية بطهران  روضات اجلنات للخوانساري ، حتقيق ) ١٥١( 

روضة الطالبني وعمدة املفتـني لإلمـام حمـي الـدين حيـي بـن رشف النـووي ، إرشاف زهـري الشـاويش ،  ) ١٥٢( 

 .هـ  ١٤١٢،  ٣املكتب اإلسالمي بريوت ، ط 

م عبداهللا بن أمحد بـن روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لإلما ) ١٥٣( 

 .هـ  ١٤١٩،  ٦عبدالكريم النملة ، دار العاصمة الرياض ، ط . قدامة املقديس ، حتقيق د

،  ٤زاد املسري يف علم التفسري لإلمام عبدالرمحن بن عيل بن اجلـوزي ، املكتـب اإلسـالمي بـريوت ، ط  ) ١٥٤( 

 .هـ  ١٤٠٧

واين ، حتقيـق يوسـف طويـل ، دار الكتـب زهر اآلداب وثمر األلباب البراهيم بن عيل احلرصـي القـري ) ١٥٥( 

 .هـ  ١٤١٧،  ١العلمية بريوت ، ط 

 .هـ  ١٤١٧،  ٢السبب عند األصوليني للدكتور عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة ، ط  ) ١٥٦( 

السحب الوابلة ملحمد بن عبداهللا بـن محيـد النجـدي ، حتقيـق بكـر أبـو زيـد ، عبـدالرمحن بـن عثيمـني ،  ) ١٥٧( 

 .هـ  ١٤١٦مؤسسة الرسالة 

أكــرم أوزيقــان ، دار . الرسـاج الوهــاج يف رشح املنهــاج لإلمــام أمحــد بــن حســن اجلــاربردي ، حتقيــق د ) ١٥٨( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٢املعراج الدولية الرياض ، ط 

السلوك ملعرفة دول امللوك أليب العباس أمحد بن عيل بن عبدالقادر احلسـيني املعـروف بـابن املقريـزي ،  ) ١٥٩( 

 .م  ١٩٣٤تب املرصية ، تعليق حممد مصطفى زيادة طبعة الك

 .سنن أيب داود لإلمام سليامن بن األشعث السجستاين ، دار الكتاب العريب ، بريوت  ) ١٦٠( 

سنن البيهقي لإلمام أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ، حتقيـق حممـد عبـدالقادر عطـا ، مكتبـة دار البـاز  ) ١٦١( 

 .هـ  ١٤١٤مكة املكرمة ، 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٣ 

 
ى الرتمـذي ، حتقيـق أمحـد شـاكر ، دار إحيـاء الـرتاث سنن الرتمذي لإلمـام أيب عيسـى حممـد بـن عيسـ ) ١٦٢( 

 . العريب بريوت 

سـنن الـدارقطني لإلمــام أيب احلسـن عــيل بـن عمـر الــدارقطني ، حتقيـق  شــعيب األرنـؤوط ، مؤسســة  ) ١٦٣( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ١الرسالة بريوت ، ط 

 .سنن النسائي لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ، حتقيق حسن شلبي  ) ١٦٤( 

محـزة / الناظر وشقائق الروض النارض لإلمام عالء الدين الكناين العسقالين ، حتقيـق ودراسـة د سواد  ) ١٦٥( 

 . هـ  ١٣٩٩بن حسني الفعر ، رسالة دكتواره بجامعة أم الرى بمكة املكرمة 

سري أعالم النبالء لإلمام حممد بن أمحد الذهبي ، حتقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة بـريوت ،  ) ١٦٦( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١١ط 

الشامل يف حدود وتعريفات مصـطلح علـم أصـول الفقـه للـدكتور عبـدالكريم النملـة ، مكتبـة الرشـد  ) ١٦٧( 

 .  هـ  ١٤٣٠،  ١الرياض ، ط 

 .شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية للشيخ حممد بن حممد خملوف ، دار الفكر ، طبعة مصورة  ) ١٦٨( 

) البـاز ( احلي بـن العـامد ، املكتبـة التجاريـة شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لإلمام أيب الفالح عبـد ) ١٦٩( 

 .طبعة مصورة 

رشح ابن عقيل عىل ألفية مالك لإلمام عبداهللا بن عقيل العقييل اهلمداين ، املكتبة العرصية بـريوت ، ط  ) ١٧٠( 

 .هـ  ١٤١٩

. رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعـة لإلمـام أيب القاسـم هبـة اهللا بـن احلسـن الاللكـائي ، حتقيـق د ) ١٧١( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ٧محد بن سعد الغامدي ، دار طيبة الرياض ، ط أ

رشح األمايل أليب احلسن عيل قاري بن سلطان اهلروي احلنفي ، اإلحالة بواسطة كتـاب أصـول الـدين  ) ١٧٢( 

 .عند اإلمام أيب حنيفة ملحمد بن عبدالرمحن اخلميس ، دار الصميعي الرياض 

 . ١علمية بريوت ، ط ، دار الكتب ال) منهاج العقول ( رشح البدخيش  ) ١٧٣( 

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي لإلمام حممد بـن عبـداهللا الزركيشـ ، حتقيـق عبـداهللا بـن عبـدالرمحن  ) ١٧٤( 

 .هـ  ١٤١٣،  ١اجلربين ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

 . هـ  ١٤٢٠،  ١عمر فاروق الطباع ، مكتبة املعارف بريوت ، ط . رشح السلم لألخرضي ، حتقيق د ) ١٧٥( 

شـعبان إسـامعيل ، . عـىل خمترصـ ابـن احلاجـب لإلمـام عضـد الـدين اإلجيـي ، مراجعـة درشح العضد  ) ١٧٦( 

 . هـ  ١٤٠٣مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ، 

عبـداهللا الرتكـي ، شـعيب . رشح العقيدة الطحاوية لإلمام عيل بن عيل بن أيب العز الدمشـقي ، حتقيـق د ) ١٧٧( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ٢األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

رشح الكافية الشافية لإلمام حممد بـن عبـداهللا بـن مالـك الطـائي اجليـاين ، حتقيـق عبـداملنعم هريـدي ،  ) ١٧٨( 

 .  ١طبعة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ، ط 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٤ 

 
الرشح الكبري عىل املقنع لإلمام عبدالرمحن بن حممد بـن أيب عمـر بـن قدامـة املقـديس ، حتقيـق الـدكتور  ) ١٧٩( 

 . هـ  ١٤١٧،  ١، دار هجر اجليزة ، ط  عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي

نزيـه محـاد ، طبعـة . حممـد الـزحييل ، ود. رشح الكوكب املنري لإلمام حممد بن أمحد بن النجار ، حتقيق د ) ١٨٠( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٢دار العبيكان الرياض ، ط 

ي رشح اللمع لإلمام أيب إسحاق إبراهيم الشـريازي ، حتقيـق عبداملجيـد تركـي ، دار الغـرب االسـالم ) ١٨١( 

 .هـ  ١٤٠٨،  ١بريوت ، ط 

،  ٢لبــايب احللبــي بمرصــ ، ط رشح املحــيل عــىل مجــع اجلوامــع لإلمــام حممــد بــن أمحــد املحــيل ، طبعــة ا ) ١٨٢( 

 .هـ ١٣٥٦

رشح املعامل يف أصول الفقه لإلمام عبداهللا بن حممد بن التلمساين الفهري ، حتقيـق عـادل عبـداملوجود ،  ) ١٨٣( 

 .هـ  ١٤١٩،  ١وعيل معوض ، طبعة عامل الكتب بريوت ، ط 

حممـد مظهـر بقـا ، املكتبـة املكيـة . رشح املغني يف أصول الفقه لإلمام عمر بن حممد اخلبـازي ، حتقيـق د ) ١٨٤( 

 . هـ  ١٤٢٦،  ١مكة ، ط 

 .هـ  ١٤٢٠،  ٦رشح النووي عىل مسلم ، دار املعرفة بريوت ، ط  ) ١٨٥( 

قيـق طـه عبـدالرؤوف رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول لإلمـام أمحـد بـن إدريـس القـرايف ، حت ) ١٨٦( 

 .هـ  ١٣٩٣،  ١سعد ، طبعة دار الفكر ، ط 

رشح حـدود ابـن عرفـة ملحمـد بـن قاسـم الرصـاع األنصـاري ، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلســالمية  ) ١٨٧( 

 .  هـ  ١٤١٢،  ١باملغرب ، ط 

م أمحـد أمـني ، وعبدالسـال/ رشح ديوان احلامسة ألمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين ، نرش  ) ١٨٨( 

 .هـ  ١٤١١،  ١هارون ، دار اجليل بريوت ، ط 

 .رشح عوامل طاجي بابا هبامش كتاب التعريفات للجرجاين  ) ١٨٩( 

 .رشح فتح القدير لإلمام حممد بن عبدالواحد بن اهلامم ، دار الفكر بريوت  ) ١٩٠( 

 .رشح كتاب الفقه األكرب لإلمام مال عيل قاري ، حتقيق عيل دندل ، دار الكتب العلمية بريوت  ) ١٩١( 

خمترص الروضة لإلمـام سـليامن بـن عبـدالقوي الطـويف ، حتقيـق عبـداهللا الرتكـي ، طبعـة مؤسسـة  رشح ) ١٩٢( 

 .هـ  ١٤٢٤،  ٤الرسالة بريوت ، ط 

رشح منتهـى اإلرادات لإلمـام منصــور بـن يـونس البهــويت ، حتقيـق الـدكتور عبــداهللا بـن عبداملحســن  ) ١٩٣( 

 .هـ  ١٤٢١،  ١الرتكي ، مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

ــة العرصــية ريــف حقــوق ســيدنا املصــطفى للقــايض أيب الفضــل عيــاض الشــفا بتع ) ١٩٤(  اليحصــبي ، املكتب

 . هـ  ١٤٢٢،  ١، ط بريوت

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل لإلمام أيب حامد حممد بـن حممـد الغـزايل ، حتقيـق  ) ١٩٥( 

 .هـ  ١٣٩٠،  ١محد الكبييس ، مطبعة اإلرشاد بغداد ، ط . د



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٥ 

 
طـاش كـربي زادة ، دار الكتـاب العـريب بـريوت ، ط : امنية يف علامء الدولة العثامنية تأليف الشقائق النع ) ١٩٦( 

 . هـ  ١٣٩٥

مهـدي فضـل اهللا ، / الشمسية يف القواعد املنطقية لإلمام عيل بـن عمـر بـن حممـد القزوينـي ، حتقيـق د  ) ١٩٧( 

 . م  ١٩٩٨،  ١املركز الثقايف العريب الدار البيضاء ، ط 

ــة  ) ١٩٨(  ــق د الصــحائف اإلهلي ــدين الســمرقندي ، حتقي ــي/ لشــمس ال ــالح أمحــد الرش ــة الف ف ، طبعــة مكتب

 .هـ  ١٤٠٥،  ١، ط الكويت

ــامعيل البخــاري ، ) ١٩٩(  ــن إس ــد ب ــداهللا حمم ــاري لإلمــام أيب عب ــاهرة ، ط  صــحيح البخ ــعب الق ،  ١دار الش

 .هـ ١٤٠٧

ــاويش ، ا ) ٢٠٠(  ــري الش ــاين ، إرشاف زه ــدين األلب ــارص ال ــد ن ــيخ حمم ــغري للش ــامع الص ــحيح اجل ملكتــب ص

 .هـ  ١٤٠٨،  ٣اإلسالمي بريوت ، ط 

بوري ، دار اجليــل ، اآلفــاق صــحيح مســلم لإلمــام أيب احلســني مســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســا ) ٢٠١( 

 .بريوت

الصعقة الغضبية يف الرد عـىل منكـري العربيـة لإلمـام سـليامن بـن عبـدالقوي الطـويف ، حتقيـق الـدكتور  ) ٢٠٢( 

 .هـ  ١٤١٧،  ١الرياض ، ط حممد بن خالد الفاضل ، مكتبة العبيكان 

صـفة الفتـوى واملفتـي واملسـتفتي لإلمـام أمحـد بـن محـدان احلـراين احلنـبيل ، تعليـق حممـد نـارص الــدين  ) ٢٠٣( 

 .هـ  ١٣٩٤/  ٢األلباين ، املكتب اإلسالمي دمشق ، ط 

،  ١الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لإلمام حممد بن عبـدالرمحن السـخاوي ، دار اجليـل بـريوت ، ط  ) ٢٠٤( 

 .هـ  ١٤١٢

ضـان البـوطي ، دار الفكـر دمشـق ، ضوابط املصلحة يف الرشـيعة االسـالمية للـدكتور حممـد سـعيد رم ) ٢٠٥( 

 .هـ  ١٤٢٦، ٤ط

ضوابط املعرفـة وأصـول االسـتدالل واملنـاظرة للشـيخ عبـدالرمحن حسـن حبنكـة امليـداين ، دار القلـم  ) ٢٠٦( 

 . هـ  ١٤٢٨،  ٨دمشق ، ط 

 .م  ١٩٦٦ن ، الدار املرصية الطالع السعيد لألدفوي ، حتقيق سعد حمس ) ٢٠٧( 

 .هـ١٤١٠لكتب العلمية بريوت ، ط ،، حتقيق حممد عطا ، دار ا) الطبقات الكربى ( طبقات ابن سعد  ) ٢٠٨( 

طبقـات احلفــاظ لإلمـام جــالل الــدين عبـدالرمحن الســيوطي ، حتقيـق عــيل حممــد عمـر ، مكتبــة وهبــة  ) ٢٠٩( 

 . ١القاهرة، ط 

ــن أ ) ٢١٠(  ــة للقــايض أيب احلســني حممــد ب ــن. يب يعــىل الفــراء ، حتقيــق دطبقــات احلنابل ــدالرمحن ب ســليامن  عب

 .هـ  ١٤٢٥،  ١، مكتبة العبيكان الرياض ط العثيمني

طبقات الشافعية الكـربى لإلمـام أيب نرصـ عبـدالوهاب بـن عـيل السـبكي ، حتقيـق عبـدالفتاح احللـو ،  ) ٢١١( 

 . حممود الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٦ 

 
عـامل الكتـب بـريوت ،  حـافظ خـان ،. مد بن قايض شهبة ، عنايـة دطبقات الشافعية لإلمام أمحد بن حم ) ٢١٢( 

 .هـ  ١٤٠٧،  ١ط

طبقــات الفقهــاء لإلمــام أيب إســحاق ابــراهيم الشــريازي ، حتقيــق إحســان عبــاس ، دار الرائــد العــريب  ) ٢١٣( 

 . م  ١٩٧٠،  ١بريوت ، ط 

يد زغلول ، دار الكتـب العرب يف خرب من غرب لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ، حتقيق حممد السع ) ٢١٤( 

 .العلمية بريوت 

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين لإلمام حممـد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن قـيم اجلوزيـة ، حتقيـق حممـد  ) ٢١٥( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٧عثامن اخلشت ، دار الكتاب العريب ط 

كتبـة الرشـد العدة رشح العمدة لإلمام عبدالرمحن بن ابراهيم املقديس ، حتقيق عبـدالرزاق املهـدي ، م ) ٢١٦( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٤الرياض ، ط 

أمحـد بـن عـيل سـري املبـاركي ، . دالعدة يف أصول الفقه لإلمام أيب يعىل حممد بن احلسني الفـراء ، حتقيـق  ) ٢١٧( 

 .هـ  ١٤١٠،  ١ط

العقـد املنظـوم يف اخلصـوص والعمـوم لإلمـام أمحـد بـن إدريـس القـرايف ، حتقيـق أمحـد اخلـتم عبـداهللا ،  ) ٢١٨( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١يش املعادي ، ط املكتبة املكية كورن

علم اجلذل يف علم اجلدل لإلمام سليامن بن عبدالقوي الطويف ، حتقيق املسترشق األملـاين فولفهـارت ،  ) ٢١٩( 

 .هـ  ١٤٠٨دار النرش فرانز شتاينر 

 .هـ  ١٤٠٦علوم احلديث البن الصالح ، حتقيق نور الدين عرت ، دار الفكر بريوت ، دمشق ط  ) ٢٢٠( 

يــل بــن أمحـد الفراهيــدي ، حتقيــق الــدكتور مهـدي املخزومــي ، والــدكتور ابــراهيم العـني لإلمــام اخلل  ) ٢٢١( 

 . السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل 

 .العني لإلمام اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، حتقيق الدكتور مهدي املخزومي ، مكتبة اهلالل  ) ٢٢٢( 

حسـن عبـداللطيف ، طبعـة غاية املرام يف علم الكالم لإلمام عيل بـن حممـد بـن سـامل اآلمـدي ، حتقيـق  ) ٢٢٣( 

 .هـ  ١٣٩١املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية القاهرة ، 

 .   ٧غاية املريد يف علم التجويد للشيخ عطية قابل نرص ، مكتبة القاهرة ، ط  ) ٢٢٤( 

غريب احلديث لإلمام محد بن حممد اخلطايب البستي ، حتقيـق عبـدالكريم العزبـاوي ، نرشـته جامعـة أم  ) ٢٢٥( 

 .هـ  ١٤٠٢ة القرى بمكة املكرمة سن

غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر للشيخ أمحد بـن حممـد احلمـوي ، عنايـة نعـيم أرشف نـور  ) ٢٢٦( 

 . هـ  ١٤٢٤،  ٢أمحد ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتيش ، ط 

اجلـــويني ، دار الـــدعوة غيــاث األمـــم يف التيــاث الظلـــم لإلمــام أيب املعـــايل عبــدامللك بـــن يوســف  ) ٢٢٧( 

 . ١ط ريةاالسكند

الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع لإلمام أيب زرعة أمحد العراقي ، حتقيـق حسـن قطـب ، طبعـة الفـاروق  ) ٢٢٨( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٧ 

 
 .هـ  ١٤٢٠،  ١احلديثة القاهرة ، ط 

 .هـ  ١٣٧٥الفاضل لإلمام حممد بن يزيد املربد ، حتقيق امليمني ، دار الكتب املرصية القاهرة ،  ) ٢٢٩( 

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، دار السـالم الريـاض ، ط  فتح الباري رشح صحيح البخاري لإلمام ) ٢٣٠( 

 .هـ  ١٣٧٩، دار املعرفة بريوت ،  هـ  ١٤١٨،  ١

فتح الباري يف رشح صحيح البخاري لإلمام عبدالرمحن بن شهاب الدين الشهري بابن رجب احلنـبيل ،  ) ٢٣١( 

 .هـ  ١٤٢٥/  ٣حتقيق طارق عوض اهللا ، دار ابن اجلوزي الدمام ، ط 

فار املعروف بمشكاة األنوار يف أصول املنار لإلمام زين بن ابـراهيم بـن نجـيم ، طبعـة اجلامعـة فتح الغ ) ٢٣٢( 

 .األزهرية ، ومعه حاشية البحراوي احلنفي 

. فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري لإلمام حممد بن عيل الشـوكاين ، حتقيـق د ) ٢٣٣( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٢نصورة ، ط عبدالرمحن عمرية ، دار الوفاء امل

ــداهللا مصــطفى املراغــي ن ) ٢٣٤(  ــة  الفــتح املبــني يف طبقــات األصــوليني للشــيخ عب ــات األزهري ــة الكلي مكتب

 .هـ  ١٤١٩، القاهرة

فتح املغيث برشح ألفية احلديث لإلمام حممـد بـن عبـدالرمحن السـخاوي ، حتقيـق الـدكتور عبـدالكريم  ) ٢٣٥( 

 .هـ  ١٤٢٦/  ١ار املنهاج الرياض ، ط اخلضري ، والدكتور حممد آل فهيد ، مكتبة د

ي ، دار ابـن اجلـوزي الـدمام ، فتح الويل النارص برشح روضـة النـاظر للـدكتور عـيل بـن سـعد الضـوحي ) ٢٣٦( 

 .هـ  ١٤٢٧، ١ط

 .م١٩٧٧،  ٢فاق اجلديدة بريوت ، ط الفرق بني الفرق لإلمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ، دار اآل ) ٢٣٧( 

عبـد اهللا بــن عبـد املحســن / د ، حتقيـق بــن حممـد الرامينـى الصــاحلي الفـروع لإلمـام حممــد بـن مفلـح  ) ٢٣٨( 

 .  هـ  ١٤٢٤،  ١، مؤسسة الرسالة ، ط الرتكي

الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس للباحثة نوف بنت ماجد الفرم ، رسالة ماجستري بجامعة اإلمـام  ) ٢٣٩( 

 . هـ ١٤٢٦عياض السلمي عام / حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

الفروق األصولية يف األدلة املختلف فيها للباحثة نوف بنت عبداهللا العتيبي ، رسالة ماجسـتري بجامعـة  ) ٢٤٠( 

 .هـ  ١٤٢٧إبراهيم آل ابراهيم عام / اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

رس ، دار الفروق الفقهية لإلمـام مسـلم بـن عـيل الدمشـقي ، حتقيـق حممـد أبـو األجفـان ، محـزة أبـو فـا ) ٢٤١( 

 .م  ١٩٩٢، ١الغرب اإلسالمي ط 

تطورهـا دراسـة نظريـة للـدكتور يعقـوب الباحسـني ،  –نشـأهتا  –رشوطها  –الفروق الفقهية مقوماهتا  ) ٢٤٢( 

 .هـ  ١٤٢٧،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

الفروق يف أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف بـن أمحـد احلمـد ، رسـالة دكتـوراه باجلامعـة اإلسـالمية  ) ٢٤٣( 

 .هـ  ١٤١٣عمر بن عبدالعزيز عام / ينة املنورة إرشاف الدكتور باملد

الفروق يف االجتهـاد والتقليـد والتعـارض والرتجـيح عنـد األصـوليني للباحثـة نـورة املوسـى ، رسـالة  ) ٢٤٤( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٨ 

 
 .هـ  ١٤٢٤عبدالكريم النملة عام / ماجستري بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

 

أليب هالل احلسن بـن عبـداهللا العسـكري ، حتقيـق مجـال مـدغمش ، مؤسسـة الرسـالة الفروق يف اللغة  ) ٢٤٥( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١بريوت ، ط 

الفروق يف داللة املنظوم عند األصوليني للباحثة أمل بنـت عبـداهللا القحيـز ، رسـالة ماجسـتري بجامعـة  ) ٢٤٦( 

 .هـ  ١٤٢٦عبداملحسن الريس / اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

الفروق يف داللة غـري املنظـوم عنـد األصـوليني للباحـث حممـد بـن سـليامن العرينـي ، رسـالة ماجسـتري  ) ٢٤٧( 

 .هـ  ١٤٢٣أمحد بن حممد العنقري عام / بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

ماجسـتري  الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني للباحث هشام بن حممد السـعيد ، رسـالة ) ٢٤٨( 

 .هـ  ١٤٢٣بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور حممد الدويش عام 

الفروق يف مسائل احلكم عند األصوليني للدكتور راشد احلاي ، رسالة دكتـوراه بجامعـة اإلمـام حممـد  ) ٢٤٩( 

 .هـ  ١٤١١عبدالعزيز الربيعة عام / بن سعود اإلسالمية إرشاف الدكتور 

أيب العباس أمحد بن إدريس القـرايف ، عنايـة حممـد رواس قلعجـي ، دار املعرفـة ، مكتبـة الفروق لإلمام  ) ٢٥٠( 

 .عباس الباز 

 . الفصل يف امللل واألهواء والنحل لإلمام عيل بن حممد بن حزم الظاهري ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة  ) ٢٥١( 

عـة مكتبـة اإلرشـاد عجيل النشمي ، طب. الفصول يف األصول لإلمام أمحد بن عيل اجلصاص ، حتقيق د ) ٢٥٢( 

 .هـ  ١٤١٤،  ٢الكويت ، ط 

فقه اللغة ورس العربيـة لإلمـام أليب منصـور الثعـالبي ، حتقيـق عبـدالرزاق املهـدي ، دار إحيـاء الـرتاث  ) ٢٥٣( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١العريب بريوت ، ط 

 .الفهرست البن النديم ، دار املعرفة بريوت ، نرش مكتبة الباز بمكة املكرمة  ) ٢٥٤( 

 املواهـب السـنية رشح الفوائـد البهيـة يف نظـم القواعـد الفقهيـة للشـيخ حممـد ياسـني الفوائد اجلنية عىل ) ٢٥٥( 

 . هـ  ١٤١١الفاداين اإلندونييس ، عناية سعد الدين دمشقية ، دار البشائر اإلسالمية بريوت ، 

 . ١فوات الوفيات لإلمام حممد بن شاكر الكتبي ، حتقيق إحسان عباس ، دار صادر بريوت ، ط  ) ٢٥٦( 

رمحـوت برشـح مسـلم الثبـوت يف أصـول الفقـه لإلمـام حمـب اهللا بـن عبدالشـكور ، دار الفكـر فواتح ال ) ٢٥٧( 

 .مطبوع مع كتاب املستصفى للغزايل 

ــزاحم الريــاض ، ط  ) ٢٥٨(  ،  ١القــاموس املبــني يف اصــطالحات األصــوليني للــدكتور حممــود عــثامن ، دار ال

 .هـ  ١٤٢٣

، حتقيـق مؤسسـة الرسـالة ، طبعـة مؤسسـة القاموس املحيط لإلمام حممـد بـن يعقـوب الفريورزابـادي  ) ٢٥٩( 

 .هـ  ١٤١٩،  ٦الرسالة ، ط 

جـالل / قرة العني رشح ورقات إمام احلرمني لإلمام حممد بن حممد الرعيني الشهري باحلطاب ، ضبط  ) ٢٦٠( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٥٩ 

 
 .عيل عامر اجلهاين 

   

د قواطع األدلة يف األصـول لإلمـام أيب املظفـر منصـور بـن حممـد السـمعاين ، حتقيـق حممـد حسـن حممـ ) ٢٦١( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١حسن ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط 

القواعد والفوائد األصولية لإلمام عيل بن حممد بن اللحام البعيل ، حتقيق عبدالكريم الفضييل ، املكتبـة  ) ٢٦٢( 

 .هـ  ١٤٢٠العرصية 

القوانني الفقهية لإلمام حممـد بـن أمحـد بـن جـزي الكلبـي ، حتقيـق حممـد أمـني الضـناوي ، دار الكتـب  ) ٢٦٣( 

 .هـ  ١٤١٨،  ١لعلمية بريوت ، ط ا

، ١د العمري ، دار هجر اجليـزة ، ط القياس يف الترشيع اإلسالمي دراسة أصولية ، للدكتورة نادية حمم ) ٢٦٤( 

 .هـ  ١٤٠٧

، املكتبـة الفيصـلية مكــة  الكـايف لإلمـام عبـداهللا بــن امحـد بـن قدامــة املقـديس ، حتقيـق ابـراهيم احلميــد ) ٢٦٥( 

 .املكرمة

 .هـ  ١٤١٣/  ٢، ط دار الكتب العلمية ن عبداهللا بن عبدالرب النمري ، الكايف لإلمام يوسف ب ) ٢٦٦( 

الكامل لإلمام حممد بن يزيد املربد ، حتفيف حممد أبو الفضـل ابـراهيم ، مكتبـة الفكـر العـريب القـاهرة ،  ) ٢٦٧( 

 .هـ  ١٤١٧،  ٣ط 

 .م  ١٩٩٦كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ملحمد بن عيل التهانوي ، مكتبة لبنان بريوت ،  ) ٢٦٨( 

تعليـق هـالل مصـيلحي هـالل ، دار كشاف القناع عن متن اإلقناع للشيخ منصور بن يونس البهويت ،  ) ٢٦٩( 

 .هـ  ١٤٠٣عامل الكتب ، بريوت ، 

الكتـاب العـريب، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي ، دار  ) ٢٧٠( 

 . ١٤٠٧ط 

عبـدالعزيز بـن أمحـد البخـاري ، دار الكتـاب اإلســالمي  كشـف األرسار عـن أصـول البـزدوي لإلمـام ) ٢٧١( 

 .القاهرة ، طبعة باألوفست 

 .كشف األرسار عن املنار أليب الربكات عبداهللا بن أمحد النسفي ، دار الكتب العلمية ، بريوت  ) ٢٧٢( 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ملصطفى عبداهللا حـاجي خليفـة ، مؤسسـة التـاريخ العـريب ،  ) ٢٧٣( 

 .رتاث بريوت إحياء ال

الكفاية يف علم الرواية لإلمام أيب بكر أمحد بـن عـيل املعـروف باخلطيـب البغـدادي ، حتقيـق أبـو عبـداهللا  ) ٢٧٤( 

 السورقي ، ابراهيم املدين ، املكتبة العلمية املدينة املنورة ، 

لإلمـام أيب البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي ، ) معجـم يف املصـطلحات والفـروق اللغويـة ( الكليات  ) ٢٧٥( 

 .هـ  ١٤١٩،  ٢عدنان درويش ، حممد املرصي ، مؤسسة الرسالة بريوت ، ط . حتقيق د

اللباب يف علل البناء واإلعراب أليب البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي ، حتقيـق غـازي طلـيامت ، دار  ) ٢٧٦( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٠ 

 
 .م  ١٩٩٥،  ١الفكر دمشق ، ط 

 .   ١، ط لسان العرب لإلمام حممد بن مكرم بن منظور ، دار صادر ، بريوت  ) ٢٧٧( 

يوسـف بـديوي ، دار الكلـم . حممـد مسـتو ، د. اللمع لإلمام أيب إسحاق ابـراهيم الشـريازي ، حتقيـق د ) ٢٧٨( 

 .الطيب دمشق ، بريوت 

لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لإلمـام حممـد بـن أمحـد السـفاريني ، املكتـب اإلسـالمي  ) ٢٧٩( 

 .  هـ  ١٤١١،  ٣بريوت ، ط 

أسـامة للنرشـ والتوزيـع األردن ، األصوليني للـدكتور عمـر الشـيلخاين ، دار مباحث التخصيص عند  ) ٢٨٠( 

 .م  ٢٠٠٠،  ١ط

 .هـ  ١٤٢١،  ٣مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان ، مكتبة املعارف ، ط  ) ٢٨١( 

 . هـ  ١٤٢٣املبدع رشح املقنع لإلمام ابراهيم بن حممد بن عبداهللا بن مفلح ، دار عامل الكتب الرياض ،  ) ٢٨٢( 

ــق خليــل املــيساملب ) ٢٨٣(  ،  ١، دار الفكــر بــريوت ، ط  ســوط لإلمــام حممــد بــن أيب ســهل الرسخيســ ، حتقي

 .هـ ١٤٢١

املبسـوط لإلمـام حممـد بـن احلسـن الشـيباين ، حتقيـق أبـو الوفـا األفغـاين ، طبعـة إدارة القـرآن والعلــوم  ) ٢٨٤( 

 .اإلسالمية كراتيش 

الفتاح أمحـد الدمخييسـ ، مؤسسـة قرطبـة املجاز وأثره يف الفقه اإلسالمي دراسة أصـولية للـدكتور عبـد ) ٢٨٥( 

 .  هـ  ١٤٢٢،  ١القاهرة ، ط 

نـور : الفـة العثامنيـة ، نرشـ جلنـة مكونـة مـن عـدة علـامء وفقهـاء يف اخل: جملة األحكام العدلية ، تـأليف  ) ٢٨٦( 

 .، آرام باغ كراتيش حممد

 .عة جممع الضامنات أليب حممد بن غانم بن حممد البغدادي ، حتقيق حممد رساح ، عيل مج ) ٢٨٧( 

جممـوع الفتـاوى لشــيخ االسـالم أمحــد بـن عبــداحلليم بـن تيميـة احلــراين ، مجـع عبــدالرمحن بـن قاســم  ) ٢٨٨( 

 .هـ  ١٤١٨النجدي ، 

املجموع رشح املهذب لإلمام حيي بن رشف النـووي ، حتقيـق حممـد نجيـب املطيعـي ، مكتبـة اإلرشـاد  ) ٢٨٩( 

 .جدة 

ن غالب بن عطية األندليس ، حتقيق عبـداهللا املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للقايض عبداحلق ب ) ٢٩٠( 

 . ٢األنصاري ، دار الفكر العريب القاهرة ، ط 

، ليدري ، طبعة دار البيـارق األردناملحصول يف أصول الفقه لإلمام أيب بكر بن العريب ، حتقيق حسني ا ) ٢٩١( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١ط 

، حتقيـق طـه جـابر العلـواين ، املحصول يف علم أصول الفقه لإلمام فخر الدين حممـد بـن عمـر الـرازي  ) ٢٩٢( 

 .هـ  ١٤١٨،  ٣طبعة مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

،  ١أمحـد جـاد ، دار الغـد اجلديـد القـاهرة ، ط : خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ، عنايـة  ) ٢٩٣( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦١ 

 
 .هـ  ١٤٢٨

لـدين األلبـاين ، خمترص العلو للعيل الغفار لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ، حتقيق حممـد نـارص ا ) ٢٩٤( 

 .هـ  ١٤١٢،  ٢املكتب اإلسالمي بريوت ، ط 

حممـد مظهـر بقـا ، طبعـة . املخترص يف أصول الفقه لإلمام عيل بن حممد املعروف بابن اللحام ، حتقيـق د ) ٢٩٥( 

 .هـ  ١٤٠٠جامعة أم القرى ، سنة 

الرتاث العـريب  املخصص لإلمام عيل بن إسامعيل املعروف بابن سيده ، حتقيق خليل جفال ، دار إحياء ) ٢٩٦( 

 .هـ  ١٤١٧،  ١بريوت ، ط 

مـدارج السـالكني بـني منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعني لإلمـام حممـد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن قـيم  ) ٢٩٧( 

 .هـ  ١٤٢٧،  ١اجلوزية ، حتقيق عبدالعزيز اجلليل ، دار طيبة الرياض ، ط 

ران الدمشـقي ، حتقيـق عبـداهللا املدخل إىل مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل ، للشـيخ عبـد القـادر بـن بـد ) ٢٩٨( 

 .هـ  ١٤٢٧،  ٣الرتكي ، مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

مذكرة أصول الفقه عىل روضة الناظر للشيخ حممد األمـني بـن حممـد املختـار الشـنقيطي ، إرشاف بكـر  ) ٢٩٩( 

 .هـ  ١٤٢٦/  ١أبو زيد ، دار عامل الفوائد مكة املكرمة ، ط 

صول الفقه لإلمام منال خرسـو ، املكتبـة األزهريـة للـرتاث ، مرآة األصول يف رشح مرقاة الوصول يف أ ) ٣٠٠( 

 . ٢٠٠٥ط 

ــورات مؤسســة األعلمــي  ) ٣٠١(  ــن أســعد اليــافعي ، منش ــان لإلمــام عبــداهللا ب ــرآة اجلنــان وعــربة اليقظ م

 . للمطبوعات ، بريوت 

مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع لصفي الـدين عبـداملؤمن بـن عبـداحلق البغـدادي ، حتقيـق  ) ٣٠٢( 

 . هـ  ١٣٧٣يل البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، ع

مراقي السعود برشح مدارج الصعود للشيخ سيدي عبداهللا بن احلاج العلوي الشنقيطي ، مجـع الرشـح  ) ٣٠٣( 

 .هـ  ١٤٢٩،  ١وأكمله الشيخ أمحد بن حممد األمني الشنقيطي ، مكتبة الرشد الرياض ، ط 

 حممد بن عبداهللا احلاكم ، حتقيق مصطفى عطا ، دار الكتب العلميـة مستدرك احلاكم لإلمام أيب عبداهللا ) ٣٠٤( 

 .هـ  ١٤١١،  ١بريوت ، ط 

 .املستصفى للنسفي ، كتاب خمطوط نقالً عن رسالة العرف العرف للدكتور السيد صالح  ) ٣٠٥( 

املستصفى من علم األصول لإلمام أيب حامد حممد بـن حممـد الغـزايل ، دار الفكـر ، مطبـوع مـع كتـاب  ) ٣٠٦( 

 .تح الرمحوت فوا

 .مسند أمحد لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين ، دار قرطبة ، القاهرة  ) ٣٠٧( 

أمحـد الـذروي ، . املسودة يف أصول الفقه أليب الربكات وأيب املحاسن وأيب العباس بن تيميـة ، حتقيـق د ) ٣٠٨( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١دار الفضيلة الرياض ، ط 

ق حممد نارص الـدين األلبـاين ، املكتـب اإلسـالمي بـريوت ، مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي ، حتقي ) ٣٠٩( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٢ 

 
 .هـ  ١٣٩٩،  ٢ط 

 

، عادل مرشـد: مد الفيومي ، عناية املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري لإلمام أيب العباس أمحد بن حم ) ٣١٠( 

 .هـ  ١٤٢٥/  ١مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

ر مصـطفى زيـد ، دار الفكـر العـريب مرصـ ، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجم الدين الطويف للدكتو ) ٣١١( 

 .م  ١٩٦٤

 .مصنف ابن أيب شيبة لإلمام أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة ، حتقيق حممد عوامة ، دار القبلة  ) ٣١٢( 

املطلـع عــىل أبــواب املقنــع لإلمــام حممــد بــن أيب الفــتح الــبعيل ، حتقيــق حممــد بشــري األدلبــي ، املكتــب  ) ٣١٣( 

 . هـ ١٤٠١اإلسالمي بريوت ، 

عـثامن . لإلمـام احلسـني بـن مسـعود البغـوي ، حتقيـق حممـد التمـر ، د) تفسـري البغـوي ( معامل التنزيل  ) ٣١٤( 

 .هـ  ١٤٢٣،  ١ضمريية ، دار طيبة الرياض ، ط 

 .املعامل اجلغرافية الواردة يف السرية النبوية تأليف عاتق بن غيث البالدي احلريب  ) ٣١٥( 

ن عـيل البرصـي ، تقـديم خليـل املـيس ، طبعـة دار الكتـب املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني حممد بـ ) ٣١٦( 

 .العلمية بريوت 

إحســان . وي الرومــي ، حتقيــق دليــاقوت احلمــ) إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديـب ( معجـم األدبــاء  ) ٣١٧( 

 .م  ١٩٩٣،  ١، دار الغرب اإلسالمي بريوت ، ط عباس

 .م  ١٩٩٥،  ٢ط معجم البلدان لياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي ، دار صادر ،  ) ٣١٨( 

 .  هـ  ١٤٠٠،  ١املعجم الكبري لإلمام سليامن بن أمحد اللخمي الطرباين ، حتقيق محدي السلفي ، ط  ) ٣١٩( 

 .، دار إحياء الرتاث العريب بريوتلعمر رضا كحالة ) تراجم مصنفي الكتب العربية ( معجم املؤلفني  ) ٣٢٠( 

 . هـ  ١٣٤٦ ، معجم املطبوعات العربية ليوسف إليان رسكيس ، مطبعة رسكيس مرص ) ٣٢١( 

حممـد مرعـب ، فاطمـة . د: معجم مقاييس اللغة ، لإلمام أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريـا ، عنايـة  ) ٣٢٢( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١أصالن ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ، ط 

اء املعونة يف اجلدل لإلمام إبراهيم بن عيل الشريازي ، حتقيق عيل بن عبدالعزيز العمرييني ، مطبعة إحيـ ) ٣٢٣( 

 . هـ  ١٤٠٧الرتاث الكويت ، 

 .هـ  ١٤١٠معيار العلم لإلمام حممد بن حممد الغزايل ، دار الكتب العلمية بريوت ،  ) ٣٢٤( 

حتقيـق الــدكتور عبـداهللا الرتكــي ،  املغنـي رشح اخلرقـي لإلمــام عبـداهللا بـن أمحــد بـن قدامــة املقـديس ، ) ٣٢٥( 

 . هـ١٤١٣/  ٢الدكتور عبدالفتاح احللو ، دار هجر القاهرة ، ط 

 .مفاتيح الغيب لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت   ) ٣٢٦( 

 . مفاتيح الغيب لإلمام حممد بن عمر فخر الدين الرازي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت  ) ٣٢٧( 

، حتقيـق  املفردات يف غريب القرآن لإلمام أيب القاسم احلسني بن حممـد املعـروف بالراغـب األصـفهاين ) ٣٢٨( 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٣ 

 
 .حممد كيالين ، دار املعرفة بريوت 

 

لإلمـام أيب احلسـن عـيل بـن إسـامعيل األشـعري ، دار إحيـاء  واخـتالف املصـلني مقاالت اإلسـالميني ) ٣٢٩( 

 . ٣الرتاث العريب بريوت ، ط 

املقدمة يف األصول لإلمام أيب احلسن عـيل بـن عمـر بـن القصـار ، حتقيـق حممـد السـليامين ، دار الغـرب  ) ٣٣٠( 

 .م  ١٩٩٦،  ١ي بريوت ، ط االسالم

عبـدالرمحن / املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد لإلمام ابراهيم بن حممد بن مفلح ، حتقيق د ) ٣٣١( 

 .  هـ  ١٤١٠بن سليامن العثيمني ، مكتبة الرشد الرياض ، 

ديع ، دار املقنع يف علوم احلديث لإلمام عمر بن عيل الشهري بابن امللقن ، حتقيق عبداهللا بن يوسـف اجلـ ) ٣٣٢( 

 .هـ  ١٤١٣،  ١فواز للنرش االحساء ، ط 

املقنع لإلمام عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقـديس ، حتقيـق حممـود األرنـاؤوط ، ياسـني اخلطيـب ، مكتبـة  ) ٣٣٣( 

 .هـ  ١٤٢١،  ١السوادي جدة ، ط 

ة بـريوت ، امللل والنحل لإلمام حممد بن عبدالكريم الشهرستاين ، حتقيق حممد سيد كيالين ، دار املعرف ) ٣٣٤( 

 .  هـ  ١٤٠٤

صـالح الـدين املنجـد ، مطبعـة / من ذيول العـرب لإلمـام حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي ، حتقيـق د ) ٣٣٥( 

 .حكومة الكويت 

 . ٣مناهل العرفان للشيح حممد عبدالعظيم الزرقاين ، مطبعة عيسى احللبي ، ط  ) ٣٣٦( 

،  ١وزي ، دار صـادر بـريوت ، ط املنتظم يف تاريخ امللوك واألمـم لإلمـام عبـدالرمحن بـن عـيل بـن اجلـ ) ٣٣٧( 

 .هـ  ١٣٥٨

ــاب العــريب بــريوت ، ط املنتقــى رشح موطــأ مالــك لإلمــام ســليامن بــن خلــف البــاجي ، دار ا ) ٣٣٨(  ،  ٤لكت

 .هـ ١٤٠٤

ــق ، د ) ٣٣٩(  ــائق حممــود ومراجعــة د. املنثــور يف القواعــد لإلمــام حممــد بــن هبــادر الزركيشــ ، حتقي . تيســري ف

 .هـ  ١٤٠٥،  ٢وقاف والشؤون الكويتية ، ط عبدالستار أبو غدة ، طبعة وزارة األ

،  ٣حممــد حسـن هيتـو ، دار الفكـر بــريوت ، ط / املنخـول لإلمـام حممـد بــن حممـد الغـزايل ، حتقيـق د  ) ٣٤٠( 

 .هـ  ١٤١٣

 . هـ  ١٤٢٧،  ٢املنطق القديم عرض ونقد ملحمود مزروعة ، مكتبة كنوز املعرفة ، ط  ) ٣٤١( 

، د بن عبداحلليم بن تيمية احلـراينقدرية لشيخ االسالم أمحمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة ال ) ٣٤٢( 

 .هـ  ١٤٠٦،  ١حتقيق حممد رشاد سامل ، ط 

منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام حيي بن رشف النـووي ، عنايـة حممـد حممـد شـعبان ، دار املنهـاج  ) ٣٤٣( 

 . هـ  ١٤٢٦،  ١جدة ، ط 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٤ 

 
ن بـن خلـف البـاجي ، عنايـة عبدالسـالم علـوش ، املنهاج يف ترتيـب احلجـاج لإلمـام أيب الوليـد سـليام ) ٣٤٤( 

 .  هـ  ١٤٢٥،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد لإلمام أيب اليمن عبدالرمحن العليمي ، حتقيـق عبـدالقادر  ) ٣٤٥( 

 .م  ١٩٩٧،  ١األرنؤوط ، دار صادر بريوت ، ط 

 ٣ر عبدالكريم بن عيل النملـة ، مكتبـة الرشـد الريـاض ، ط املهذب يف علم أصول الفقه املقارن للدكتو ) ٣٤٦( 

 .هـ  ١٤٢٤، 

 .  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي لإلمام إبراهيم بن عيل الشريازي ، دار الفكر  ) ٣٤٧( 

املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار لإلمام أمحد بن عيل بن عبدالقادر احلسيني املقريزي ، طبـع يف  ) ٣٤٨( 

 .م  ١٩١٠القاهرة 

حتقيـق مشـهور آل سـلامن ، مكتبـة ابـن عفـان ملوافقات لإلمام إبراهيم بن موسى اللخمي الشـاطبي ، ا ) ٣٤٩( 

 . هـ ١٤١٧،  ١اخلرب  ،  ط 

مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل لإلمام حممد بن حممد الطرابليس الرعيني احلطـاب ، حتقيـق زكريـا  ) ٣٥٠( 

 .هـ  ١٤٢٣عمريات ، دار عامل الكتب 

 .هـ  ١٤١٤،  ٤يتية ، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ، ط املوسوعة الفقهية الكو ) ٣٥١( 

،  ٣مـانع اجلهنـي، دار النـدوة العامليـة ط . املوسوعة امليرسة يف األديان واملـذاهب املعـارصة ، إرشاف د ) ٣٥٢( 

 . هـ  ١٤١٨

ار إحيـاء موطأ مالك لإلمام أيب عبداهللا مالـك بـن أنـس األصـبحي ، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـدالباقي ، د ) ٣٥٣( 

 .الرتاث العريب ، مرص 

املوقظة لإلمام حممد بن أمحـد الـذهبي ، عنايـة عـدنان الفهمـي ، بـدر الفهمـي ، طبعـة دار ابـن اجلـوزي  ) ٣٥٤( 

 .هـ  ١٤٢٧،  ١الدمام ط 

حممـد زكـي . ميزان األصـول يف نتـائج العقـول لإلمـام أيب بكـر حممـد بـن أمحـد السـمرقندي ، حتقيـق د ) ٣٥٥( 

 هـ  ١٤١٨،  ٢الرتاث القاهرة ، ط  عبدالرب ، طبعة مكتبة دار

عصـام احلرسـتاين ، أبـو صـهيب النبوات لشيخ االسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلـراين ، حتقيـق  ) ٣٥٦( 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١الرومي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط 

حبيب  حممد ولد سيدي ولد/ نثر الورود عىل مراقي السعود للشيخ حممد األمني الشنقيطي ، حتقيق د  ) ٣٥٧( 

 . هـ  ١٤٢٠،  ٢الشنقيطي ، دار املنارة جدة ، ط 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقـاهرة ليوسـف بـن تغـري بـردي األتـابكي ، اهليئـة املرصـية للكتـاب  ) ٣٥٨( 

 .م  ١٩٧٤القاهرة ، 

نزهة اخلاطر العاطر رشح كتاب روضة الناظر ، للشيخ عبدالقادر بـن أمحـد بـن بـدران الدمشـقي ، دار  ) ٣٥٩( 

 .هـ  ١٤١٥،  ٢ومكتبة اهلدى بريوت ، ط ابن حزم 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٥ 

 
نزهة النظر لإلمام أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، حققه ونكت عليه عيل بـن حسـن بـن عبداحلميـد  ) ٣٦٠( 

 .هـ  ١٤١٦،  ٣احللبي ، دار ابن اجلوزي الدمام ، ط 

 ، ١النسـخ يف دراســات األصـوليني للــدكتورة ناديـة رشيــف العمـري ، مؤسســة الرسـالة بــريوت ، ط  ) ٣٦١( 

 .هـ  ١٤٠٥

 .نرش البنود عىل مراقي السعود للشيخ سيدي عبداهللا العلوي الشنقيطي  ) ٣٦٢( 

النرش يف القراءات العرش ، لإلمام حممد بن أمحد بن اجلزري ، املكتبة املرصية ، تصـحيح عـيل بـن حممـد  ) ٣٦٣( 

 .الضباع شيخ عموم املقارئ املرصية 

ــ ) ٣٦٤(  ــد ب ــاس أمح ــام أيب العب ــول لألم ــول يف رشح املحص ــائس األص ــق عــادل نف ــرايف ، حتقي ــس الق ن إدري

 .هـ  ١٤١٨،  ٢عبداملوجود ، عيل معوض ، مكتبة نزار الباز مكة املكرمة ، ط 

مــاهر . ر البقــاعي ، حتقيــق دالنكـت الوفيــة بــام يف رشح األلفيــة لإلمـام برهــان الــدين إبــراهيم بـن عمــ ) ٣٦٥( 

 .هـ  ١٤٢٨،  ١، مكتبة الرشد الرياض ، ط الفحل

الح لإلمام أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، حتقيق ربيع بن هادي عمـري ، النكت عىل كتاب ابن الص ) ٣٦٦( 

 .هـ  ١٤٠٨،  ٢دار الراية الرياض ، ط 

هناية السول يف رشح منهاج األصول لإلمـام عبـدالرحيم بـن احلسـن اإلسـنوي ، طبعـة عـامل الكتـب ،  ) ٣٦٧( 

 .ومعه حاشية حممد بخيت املطيعي 

صـالح . لدين حممد بن عبدالرحيم األرموي اهلندي ، حتقيـق دهناية الوصول يف دراية األصول لصفي ا ) ٣٦٨( 

 .هـ  ١٤١٩،  ٢سعد السيوح ، مكتبة نزار الباز مكة املكرمة ، ط . اليوسف ، د

 .هـ  ١٣٩٩ اجلزري ، دار الفكر بريوت  النهاية يف غريب احلديث لإلمام املبارك بن حممد ابن األثري ) ٣٦٩( 

 .بكر الرشداين املرغياين ، طبعة املكتبة اإلسالمية  اهلداية رشح البداية لإلمام عيل بن أيب ) ٣٧٠( 

مؤسسـة التـاريخ العـريب ، / هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني السامعيل باشـا البغـدادي  ) ٣٧١( 

 .هـ  ١٩٥٥دار إحياء الرتاث العريب بريوت ، ط 

ق  عبـداهللا الرتكـي ، طبعـة الواضح يف أصول الفقـه لإلمـام أيب الوفـاء عـيل بـن عقيـل البغـدادي ، حتقيـ ) ٣٧٢( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١مؤسسة الرسالة بريوت ، ط 

 .الوايف بالوفيات خلليل بن أيبك الصفدي ، دار بريوت  ) ٣٧٣( 

الوسيط يف املذهب لإلمام أيب حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل ، حتقيـق أمحـد ابـراهيم ، حممـد تـامر ، دار  ) ٣٧٤( 

 . هـ  ١٤١٧،  ١السالم الغورية ، ط 

عبداحلميـد أبـو زنيـد ، طبعـة املعـارف . ول لإلمام أمحد بن عيل بن برهـان ، حتقيـق دالوصول إىل األص ) ٣٧٥( 

 .هـ  ١٤٠٣الرياض ، 

إحسـان عبـاس ، دار / وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ملحمـد بـن أيب بكـر بـن خلكـان ، حتقيـق د  ) ٣٧٦( 

 .م  ١٩٦٨الثقافة بريوت ، 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٦ 

 
املرتىضـ الــزين ، . لرؤوف املنـاوي ، حتقيــق داليواقيـت والـدرر يف رشح نخبــة ابـن حجــر لإلمـام عبــدا ) ٣٧٧( 

 .هـ  ١٤٢٠،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٧ 

 

 فهرس املوضوعات

 

 رقم الصفحة املوضوع

 ١ شكر وتقدير

 ً  ٢ .املقدمة : أوال

 ٢ .أمهية املوضوع 

 ٤ أسباب اختيار املوضوع

 ٦ .خطة البحث 

 ١٤ .منهج البحث 

 ١٦ يف علم الفروقاملؤلفات والدراسات 

 ً  ٢٥ التعريف باملوضوع : الباب األول : ثانيا

 ٢٦  التعريف بالفروق األصولية: الفصل األول 

 ٢٧ تعريف الفروق األصولية اإلضايف واللقبي : املبحث األول 

 ٢٨ تعريف الفروق األصولية اإلضايف : املطلب األول 

ً : الفرع األول   ٢٨ تعريف الفروق لغة واصطالحا

 ٢٩ .تعريف الفروق لغة : املقصد األول 

ً : املقصد الثاين   ٣٠ .تعريف الفروق اصطالحا

ً : الفرع الثاين   ٣٥ تعريف األصولية لغة واصطالحا

 ٣٦ .تعريف األصولية لغة : املقصد األول 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٨ 

 

ً : املقصد الثاين   ٣٦ .تعريف األصولية اصطالحا

 ٣٨ .لية اللقبي تعريف الفروق األصو: املطلب الثاين 

 ٤١ .نشأة علم الفروق األصولية : املبحث الثاين 

 ٤٦ .أمهية علم الفروق األصولية وعناية العلامء به : املبحث الثالث 

 ٥١ التعريف باإلمام الطويف ، ورشحه ملخترص الروضة : الفصل الثاين 

 ٥٢ التعريف باإلمام الطويف : املبحث األول 

 ٥٣ .ه ونسبته اسم: املطلب األول 

 ٥٥ .مولده ونشأته وطلبه للعلم : املطلب الثاين 

 ٦٠ .وفاته : املطلب الثالث 

 ٦٢ .ثناء العلامء عليه : املطلب الرابع 

 ٦٥ .عقيدته ، وهتمته بالتشيع والرفض : املطلب اخلامس 

 ٨٣ شخصيته العلمية : املبحث الثاين 

 ٨٤ .شيوخه : املطلب األول 

 ٩٦ .تالميذه : اين املطلب الث

 ٩٨ .مؤلفاته : املطلب الثالث 

 ١٠٥ التعريف برشحه ملخترص الروضة : املبحث الثالث 

 ١٠٦ .سبب تأليفه : املطلب األول 

 ١٠٨ .أمهيته وقيمته العلمية : املطلب الثاين 

 ١١٦ .دراسة الفروق األصولية يف رشح خمترص الروضة : املطلب الثالث 

 ً  ١٤٥ ] الفروق يف املقدمات واألحكام واللغات :[ ب الثاين البا: ثالثا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٦٩ 

 

 ١٤٦ ] الفروق يف املقدمات : [ الفصل األول 

 ١٤٧ .الفرق بني احلمد والشكر : املبحث األول 

 ١٥٣ .الفرق بني التصور والتصديق : املبحث الثاين 

 ١٥٧ .الفرق بني الدليل والتعليل : املبحث الثالث 

 ١٥٩ .الفرق بني اإليامن واإلسالم : املبحث الرابع 

 ١٦٩ .الفرق بني النبي والرسول : املبحث اخلامس 

 ١٧٨ .الفرق بني العلم واملعرفة : املبحث السادس 

 ١٨٤ .الفرق بني اللقب والعلم : املبحث السابع 

 ١٨٨ .الفرق بني اإلضافة واإلمالة وبني اإلسناد : املبحث الثامن 

 ١٩٠ .الفرق بني التعريف واحلد : املبحث التاسع 

 ١٩٣ .الفرق بني الرتكيب والتأليف : املبحث العارش 

 ١٩٥ .الفرق بني الفقه والفهم : املبحث احلادي عرش 

 ٢٠٠ .الفرق بني العلم والظن : املبحث الثاين عرش 

 ٢٠٣ .الفرق بني الرضوري والنظري : املبحث الثالث عرش 

 ٢٠٥ .رق بني الطرد والعكس الف: املبحث الرابع عرش 

ــــ  ــــامس عرش ــــر: املبحــــث اخل ــــدين الف ــــني والض ــــني النقيض ق ب

 .واخلالفني واملثلين

٢٠٨ 

 ٢١٤ ] الفروق يف األحكام واللغات : [ فصل الثاين لا

 ٢١٥ ] الفروق يف األحكام : [ ملبحث األول ا

 ٢١٧ .الفرق بني خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : املطلب األول 

 ٢٣١ .الفرق بني الواجب املضيق واملوسع : لب الثاين املط



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٠ 

 

 ٢٣٥ .الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية : املطلب الثالث 

واجب املوسع واملخري والكفـائي منجهـة الفرق بني ال: املطلب الرابع 

 .الرتك 

٢٣٩ 

 ٢٤٣ .الفرق بني الفرض والواجب : املطلب اخلامس 

 ٢٤٧ .الواجب واملندوب الفرق بني : املطلب السادس 

الفرق بـني املنـدوب وبـني الواجـب املوسـع واملخـري : املطلب السابع 

 .وفرض الكفاية 

٢٤٩ 

 واحلرام من حيث التقييد بالزمـان الفرق بني الواجب: املطلب الثامن 

 .واألشخاص 

٢٥٢ 

 ٢٥٦ .الفرق بني املكروه واملندوب : املطلب التاسع 

 ٢٥٨ .بني املكروه واحلرام الفرق : املطلب العارش 

 ٢٦٠ .الفرق بني التخيري واإلباحة : املطلب احلادي عرش 

 ٢٦٦ .الفرق بني الفاسد والباطل : املطلب الثاين عرش 

 ٢٧٢ .الفرق بني السبب والرشط : املطلب الثالث عرش 

 ٢٧٥ .الفرق بني مانع احلكم ومانع السبب : املطلب الرابع عرش 

 ٢٧٨ .الفرق بني الرشط وجزئه وجزء العلة : عرش  املطلب اخلامس

 ٢٨١ .الفرق بني أجزاء العلة والعلل املتعددة : املطلب السادس عرش 

 ٢٨٤ .الفرق بني العلة العقلية والعلة الرشعية : املطلب السابع عرش 

 بـني الرشـط اللغـوي والعـادي والرشـطالفرق : املطلب الثامن عرش 

 .العقيل والرشعي 

٢٨٨ 

 ٢٩٢ .الفرق بني الرشط واملانع : املطلب التاسع عرش 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧١ 

 

 ٢٩٤ .الفرق بني الركن والرشط : املطلب العرشون 

 ٢٩٨ .الفرق بني األداء والقضاء : املطلب احلادي والعرشون 

 ٣٠٥ .الفرق بني األداء واإلعادة : املطلب الثاين والعرشون 

 ٣١٠ .واإلعادة  الفرق بني القضاء: املطلب الثالث والعرشون 

 ٣١٢ .الفرق بني العزيمة والرخصة : املطلب الرابع والعرشون 

 ٣١٨ .الفرق بني الرتخيص والتخصيص : املطلب اخلامس والعرشون 

 ٣٢٢ ] الفروق يف اللغات : [ املبحث الثاين 

 ٣٢٣ .الفرق بني احلقيقة واملجاز : املطلب األول 

 ٣٣١ .قة اللغوية والعرفية الفرق بني احلقي: املطلب الثاين 

 ٣٣٥ .الفرق بني احلقيقة اللغوية والرشعية : املطلب الثالث 

القة : املطلب الرابع  َ القة والع ِ  ٣٣٧ .الفرق بني الع

 ٣٣٨ .الفرق بني الوضع واإلستعامل : املطلب اخلامس 

 ٣٤٢ .الفرق بني جماز اإلستدالل وجماز اإلستعامل : املطلب السادس 

 ٣٤٦ .الفرق بني املجاز اإلفرادي والرتكيبي : ب السابع املطل

 ٣٥٢ .الفرق بني التضمني وبني الرتكيب والتأليف : املطلب الثامن 

 ٣٥٤ .الفرق بني النص والظاهر : املطلب التاسع 

 ً  ٣٥٧ ] الفروق يف األدلة النقلية والدالالت : [ الباب الثالث : رابعا

 ٣٥٨ ]  األدلة النقلية الفروق يف: [ الفصل األول 

 ٣٦٠ .الفرق بني الكتاب والقرآن : املبحث األول 

 ٣٦٥ .الفرق بني القرآن والقراءات : املبحث الثاين 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٢ 

 

 ٣٧٣ .الفرق بني املحكم واملتشابه : املبحث الثالث 

 ٣٧٨ .الفرق بني املتواتر واآلحاد : املبحث الرابع 

 ٣٨٢ .املفتي الفرق بني الراوي و: املبحث اخلامس 

 ٣٨٥ .الفرق بني الرواية والشهادة : املبحث السادس 

 ٣٩٢ .الفرق بني احلديث الصحيح واحلسن والضعيف : املبحث السابع 

 ٣٩٦ .الفرق بني خرب جمهول احلال وروايته : املبحث الثامن 

 الصـحايب قـال رسـول اهللا صـىل اهللا الفرق بني قـول: املبحث التاسع 

 .ني أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عليه وسلم وب

٣٩٩ 

 ٤٠٣ ) .سمعت ( و ) حدثني ( الفرق بني قول الراوي : املبحث العارش 

 )حدثنا ( و ) أخربنا ( ل الراوي الفرق بني قو: املبحث احلادي عرش 

 ) .أنبأنا ( و 

٤٠٥ 

ــ  ــاين عرش ــث الث ــ: املبح ــاس واخل ــالف للقي ــرب املخ ــني اخل ــرق ب  ربالف

 .ف لألصول املخال

٤٠٨ 

 ٤١٣ .الفرق بني اجلرح والتعديل : املبحث الثالث عرش 

 ٤١٧ .الفرق بني النسخ والتخصيص : املبحث الرابع عرش 

 ٤٢٧ .الفرق بني النسخ والزيادة عىل النص : املبحث اخلامس عرش 

 ٤٣٠ .الفرق بني القرآن والسنة يف اللفظ : املبحث السادس عرش 

  العـامي وبـني الصـبي واملجنـون يفالفـرق بـني: رش املبحث السابع ع

 .اعتبارهم يف االمجاع 

٤٣٢ 

 الفرق بـني الفقيـه وبـني األصـويل والنحـوي يف: املبحث الثامن عرش 

 .اعتبارهم يف اإلمجاع 

٤٣٧ 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٣ 

 

 ٤٤٢ .الفرق بني الفتيا واحلكم يف اإلمجاع السكويت: املبحث التاسع عرش 

ٍ يف املسـألة وبـني الفـرق بـني : املبحث العرشـون  ٍ ثالـث إحـداث قـول

 ٍ ٍ أو تعليل  .إحداث دليل

٤٥٠ 

 ٤٥٧ .الفرق بني اإلمجاع النطقي والسكويت : املبحث احلادي والعرشون 

الفــرق بـني منكــر أصـل اإلمجــاع ومنكــر : املبحـث الثــاين والعرشـون 

 .حكم اإلمجاع يف التكفري 

٤٥٩ 

 ٤٦١ ] الفروق يف الدالالت : [ الفصل الثاين 

 ٤٦٢ ] يف الفروق يف األوامر والنواهي : [ املبحث األول 

الفـرق بـني األمـر والنهــي مـن حيـث تنـاوهلام بــاألمر : املطلـب األول 

 .املطلق 

٤٦٣ 

 ٤٦٧ .الفرق بني األمر بعد احلظر والنهي بعد األمر : املطلب الثاين 

 ٤٧١ . الفرق بني األمر والنهي يف اقتضاء التكرار: املطلب الثالث 

الفـرق بـني العبـادات واملعـامالت يف اقتضـاء النهـي : املطلب الرابـع 

 .الفساد 

٤٧٥ 

 ٤٧٨ ] الفروق يف العموم واخلصوص واإلستثناء : [ املبحث الثاين 

 ٤٧٩ .الفرق بني األلفاظ واملعاين من حيث الداللة : املطلب األول 

 ٤٨٣ .يف إطالق لفظ اجلمع نني والثالثةالفرق بني لفظ االث: املطلب الثاين 

 ٤٨٥ .الفرق بني اإلستثناء والتخصيص بغري اإلستثناء : املطلب الثالث 

 ٤٩٠ .الفرق بني اإلستثناء والرشط : املطلب الرابع 

ـــني : [ املبحـــث الثالـــث  الفـــروق يف املطلـــق واملقيـــد واملجمـــل واملب

 ] واملنطوق واملفهوم 

٤٩٣ 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٤ 

 

 ٤٩٤ .طلق واملقيد الفرق بني امل: املطلب األول 

 ٤٩٨ .الفرق بني املجمل واإلمجال : املطلب الثاين 

 ٤٩٩ .الفرق بني املجمل واملشرتك : املطلب الثالث 

 ٥٠١ .الفرق بني اإليامء واإلشارة : املطلب الرابع 

 ٥٠٦ .الفرق بني مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة : املطلب اخلامس 

 ٥٠٩ .داللة اللفظ والداللة باللفظ  الفرق بني: املطلب السادس 

 ً الفــروق يف األدلـة املختلــف فيهـا والقيــاس : [ البــاب الرابـع : خامسـا

 ] واإلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح 

٥١١ 

 ٥١٢ ] الفروق يف األدلة املختلف فيها والقياس : [ الفصل األول 

 ٥١٣ ] الفروق يف األدلة املختلف فيها : [ املبحث األول 

 ٥١٤ .الفرق بني اإلستحسان والقياس : املطلب األول 

 ٥١٩ .الفرق بني املصلحة املرسلة والقياس : املطلب الثاين 

 ٥٢٢ ] الفروق يف القياس : [ املبحث الثاين 

 ٥٢٣ .الفرق بني القياس اجليل واخلفي : املطلب األول 

لة والقياس الـذي الفرق بني قياس العلة وقياس الدال: املطلب الثاين 

 .يف معنى األصل 

٥٢٧ 

 ٥٣١ .الفرق بني القياس واإلجتهاد : املطلب الثالث 

 ٥٣٤ .الفرق بني القياس والرأي : املطلب الرابع 

 ٥٣٦ .الفرق بني الباعث واألمارة املحضة : املطلب اخلامس 

ف والباعث : املطلب السادس  ِّ  ٥٤٠ .الفرق بني املعر

 ٥٤٣ .الفرق بني مسلك النص ومسلك اإليامء : املطلب السابع 



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٥ 

 

 ٥٤٨ .واملصلحة  واملناط الفرق بني الوصف: املطلب الثامن 

 ٥٥١ .الفرق بني الشبه واملناسبة : املطلب التاسع 

 ٥٥٤ .الفرق بني العلة القارصة والتعليل باملحل : املطلب العارش 

 مـع حـذف بقـاء احلكـمالفـرق بـني الـنقض و: املطلب احلـادي عرشـ 

 .الوصف 

٥٥٧ 

ّ : املطلب الثاين عرش   ٥٥٩ .الفرق بني التعليل باإلسم والتعليل باملحل

الفـرق بـني النفـي األصـيل والنفـي الطـارئ يف : املطلب الثالث عرشـ 

 .القياس 

٥٦٢ 

 ٥٦٨ .الفرق بني القلب واملعارضة : املطلب الرابع عرش 

 ٥٧٢ .واإلعرتاض الفرق بني املعارضة : املطلب اخلامس عرش 

 ٥٧٦ ] الفروق يف اإلجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح : [ الفصل الثاين 

 ٥٧٧ ] الفروق يف اإلجتهاد والتقليد : [ املبحث األول 

 ٥٧٨ .الفرق بني اإلجتهاد التام واالجتهاد الناقص : املطلب األول 

لم واجتهـاد الفـرق بـني اجتهـاده صـىل اهللا عليـه وسـ:  املطلب الثـاين 

 .غريه

٥٨٠ 

 ٥٨٢ .الفرق بني املسائل القطعية واملسائل اإلجتهادية : املطلب الثالث 

 ٥٨٤ ) .النقل والتخريج ( وبني ) التخريج ( الفرق بني : املطلب الرابع 

 ٥٨٧ ] الفروق يف التعارض والرتجيح : [ املبحث الثاين 

 ٥٨٨ .الفرق بني الرتجيح والرجحان : املطلب األول 

 ٥٩٢ .الفرق بني الرتجيح يف األدلة والبينات : املطلب الثاين 

 ً  ٥٩٤ .وأهم نتائج البحث اخلامتة : سادسا



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٦ 

 

    ٦١٤                .الفهارس 

 ٦١٥ .فهرس اآليات 

 ٦٢١ .فهرس األحاديث 

 ٦٢٤ .فهرس اآلثار 

 ٦٢٥ .فهرس األعالم 

 ٦٣٣ .فهرس املصطلحات 

 ٦٤٢ .ملراجع املصادر وا فهرس

 ٦٦٦ .فهرس املوضوعات 
  

  
  



  - رحمھ اهللا  -الفروق األصولیة عند اإلمام الطوفي 

 
  ٦٧٧ 

 

  
َّ حبمد اهللا  مت

  
  
  
  
 
  

    

 
 

 


