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 :الرقهية لررق ابتعريف ال
الشيء،  تقول: فرقت بني .الفصل والتزييلهو : ما مييز بني شيئني و 1الفرق يف اللغة

نَ َنا َوَبنْيَ ومنه قوله تعاىل: }فَاف ْر   -فصلت أبعاضه؛ وفرقت بني احلق والباطل: فصلت   ْق بَ ي ْ
 .2فتحفصل بيننا وبينهم حبكم وااقال ابن عباس وغريه: املعىن  ،اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{ 

 والفرق خالف اجلمع، يقال: فرَقه يفر قه فرقاً، وفَرقه.

 .فرتقاوقيل: فَرق للصالح فرقاً، وفرَّق لإلفساد تفريقاً، وانفرق الشيء وتفرق و 

إىل أن )فَرق( املخفف يستعمل يف املعاين، حنو فرقت بني  وذهب ابن األعريب
 .الكالميني، وأن )فرَّق( املثقل يف األعيان، حنو فرَّقت بني العينني

 .وحكى غريه أهنما مبعىن والتثقيل للمبالغة، وحينئذ يكون التفرق واالفرتاق سواء

 (ابلتخفيف)ق رَ قت العرب بني فمسعت بعض مشاخيي الفضالء يقول فرَّ قال القرايف: 
أن كثرة احلروف  وجه املناسبة فيهو  والثاين يف األجسام، ،األول يف املعاينف (،ابلتشديد)ق وفر  

يفة، فناسبها ه، واملعاين لطيفة، واألجسام كثتَ ه أو قو  عند العرب تقتضي كثرة املعىن أو زايدتَ 
يف قوله  ذلك تعاىل خالف  مع أنه قد وقع يف كتاب هللا  ،التشديد وانسب املعاين التخفيف(

 :   ََنا ِبك م  اْلَبْحر فخفف يف البحر وهو جسم وكذلك يف  [50]البقرة:    َوِإْذ فَ َرق ْ
نَ نَا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ اآلية السالفة:  قوله  وجاء على القاعدة، [25]املائدة:  فَاف ْر ْق بَ ي ْ

 :   اَّللَّ  ك الا ِمْن َسَعِتهِ َوِإْن يَ تَ َفرَّقَا ي  ْغِن  :وقوله [ 130]النساء :   فَ يَ تَ َعلَّم وَن
}تبارك الذي نزل الفرقان على و، [102]البقرة:  ِمن ْه َما َما ي  َفر ِق وَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ 

، وال ؟املسألتنيم ما الفارق بني وال نكاد نسمع من الفقهاء إال قولَ  ،[1عبده{ ]الفرقان: 

                                                           
 لسان العرب مادة فرق     واملصباح املنري  - 1
 .405/ 4احملرر الوجيز، البن عطية:  - 2
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ني ، ومقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل افرق يل ب(ابلتشديد)ق بينهما فر  يقولون ما امل
عال دون اسم مع أن كثريا يقولونه يف األف ،قوال أبي شيء تفر ِ  ،يل قْ ر ِ املسألتني وال يقول ف

 .3الفاعل

ني الشيئني بسنوي عن اجلوهري أن العرب تستعمل صيغة التخفيف )فرقت ونقل اإل
ن اللفظ قت تفريقاً وتفرقة( مث قال: يكو فرقاً وفرقاانً( كما تستعمل صيغة التشديد )فرَّ 

 .املستعمل يف املعاين الفقهية املخفف، إال أن يقصد معين التكثري

 :العام يف االصطالح

لفروق يف مباحث العلة والقياس على أن الفروق من قوادح تعريف اتطرق األصوليون ل
ألصل يف مر املانع من إحلاق الفرع ابمتنع إحلاق الفرع ابألصل، فالفرق عندهم األالعلة اليت 

 احلكم.

 نة  املتضم ِ  هو املعارضة  : )4ا من وجوه االعرتاضالفرق ابعتباره وجهً : قال اجلويين
 .5احلكم( األصَل يف علةِ  الفرعِ  ملخالفةِ 

ل بني هي الفص الفرقِ حقيقة ) بوجوه الفرق:القياس  لىفصل الكالم عوقال يف 
  .اجملتمعني يف موجب احلكم مبا خيالف بني حكميهما(

 وهو على ضربني: األول: فصل احلكم عن العلة.)

                                                           
 .(4/ 1أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) - 3
االعرتاض هو )مقابلة اخلصم يف كالمه مبا مينعه من حتصيل مقصوده مبا ابينه(. )وقيل ممانعة اخلصم مبساواته فيما  4

 .66 صيف اجلدل يورده(. الكافية 
 . 69 صيف اجلدل الكافية  5



  1أد/ عبد القادر داودي جامعة وهران             الفروق الفقهية                    فقه مقارن وأصوله 1ماستر 

ن الثاين: فصل الفرع عن األصل   .6مبعىًن يفرق بينهما َبنيِ 

اء معىن إبد)وهو  اخلامس الفرق   :على عدم اعتبار العلة يف فصل الدال  : 7وقال القرايف
احلكم ال  على أن ه مبيني وقدح   .للحكم يف إحدى الصورتني مرقود يف األخرى( مناسب  

يعلل بعلتني، الحتمال أن يكون الفارق أحدمها، فال يلزم من عدمه عدم احلكم، الستقالل 
 احلكم إبحدى العلتني.

: احرتاز من غري املناسب، وقد يكون الشيء حلكم غري احلكم املتنازع مناسبقوله 
 فيه.

: أن نقيس األرز على الرب يف حكم الراب، فيقول السائل الفرق ل غري املناسبمثا
 بينهما أن األرز أشد بياضاً أو أيسر تقشرياً من سنبله.

: أن نقيس املساقاة على القراض يف جواز املعاملة لغري احلكم املذكور مثال املناسب
عمل فيها هلكت خبالف على جزء جمهول، فيقول السائل: الفرق أن الشجر إذا ترك ال

النقدين، وهذا مناسب ألن يكون عقد املساقاة الزماً جائزاً خبالف القراض، فإن القول جبوازه 
يؤدي إىل جواز رده بعد مدة، فيتلف الشجر، أما ابعتبار الغرر فال مدخل ملناسبة هذا الفرق 

 فيه.

                                                           
 .298الكافية يف اجلدل ص  6
 .403شرح تنقيح الفصول ص  7
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يها، فيقول لغرر فأن تقيس البة على البيع يف منع ا مثال املناسب للحكم املذكور
املالكي الفرق أن البيع عقد معاوضة، واملعاوضة مكايسة خيل هبا الغرر، والبة إحسان صرف 

 .8ال خيل به الغرر، فإن مل حيصل شيء فال يتضرر املوهوب له، خبالف املشرتي

) يف معرض كالمه عن الطرق املبطلة للعلية( ( 685)ت القاضي البيضاقيل قا
يؤثر  ألصل()تعني ا ، واألولا(مانع   ، أق الررع  علة    األلل  عنُي ت   قهو جعل  السادس الفرق: )

 مع املانع قادحا"  عند من جعل النقض )تعني الفرع( يؤثرحيث مل جيز التعليل بعلتني، والثاين 

   : 9فجعل الفرق ضربني

: أن جيعل املعرتض تعني أصل القياس، أي: اخلصوصية اليت فيه علة حلكمه،  األقل
كقول احلنفي: اخلارج من غري السبيلني انقض للوضوء ابلقياس على ما خرج منهما، واجلامع 

ج : الفرق بينهما أن اخلصوصية اليت يف األصل وهي خرو فيقول املعرتضهو خروج النجاسة، 
 لة يف انتقاض الوضوء ال مطلق خروجها.النجاسة من السبيلني هي الع

، كقول مانعا من ثبوت حكم األصل فيه أن جيعل تعني الفرع أي: خصوصيته، الثاين:
لقتل العمد واجلامع هو ا ،احلنفية: جيب القصاص على املسلم بقتل الذمي قياسا على املسلم

ن وجوب مانع م مسلما الفرق بينهما أن تعني الفرع وهو كونه فيقول املعرتض:العدوان، 
 القصاص عليه لشرفه.
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 (347هناية السول شرح منهاج الوصول )ص:  9
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اء وصف يف األصل )الفرق عبارة عن إبد: (715)ت 10لري الدين اهلنديتعريف 
 .11علته( مستقلة للحكم، أو جزءَ  يصلح أن يكون علة

فقد قصر الفرق على إبداء اخلصوصية يف األصل إببداء وصف فيه يصلح أن يكون 
  على املعارضة يف األصل فقط دون الفرع. علة مستقلة أو جزء علة، فقصره بذلك

)يف االعرتاضات الواردة  قال عضد الدين اإلجيي: 12(756)ت   تعريف اإلجيي
 وله أن ال- هو شرط إبداء خصولية يف األللهو على القياس( )العشرون(: الفرق 

هو  إبداء خصولية يف الررعأو  -يتعرض لعدمها يف الفرع فيكون معارضة يف األصل،
 بد من وعلى قول ال ،وله أن ال يتعرض لعدمها يف األصل فيكون معارضة يف الفرع ،مانع

 .13التعرض لعدم الشرط يف الفرع وعدم املانع يف األصل فيكون جمموع املعارضتني(

األلل  أن ي رر    املعرت ض  بني: الفرق عند األصوليني وأهل النظر: )التهانويوقال 
 . 14(حدمها لئال يصح القياس، قيقابله اجلمعقالررع إببداء ما خيتص أب

 يف االصطالح الفقهي:الفروق معىن 

  .تعرضوا لبيان الفروق الفقهية يف معرض كالمهم عن األشباه والنظائر أما الفقهاء فقد

                                                           
صفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي الندي، له هناية الوصول يف دراية األصول، والفائق يف أصول الدين،  10

 ه (. 715والزبدة يف علم الكالم )
 (3469/ 8هناية الوصول يف دراية األصول ) 11
نتهى السول وشرح خمتصر م عبد الرمحن بن أمحد الشريازي اإلجيي ) عضد الدين( من مؤلفاته: املوافقات يف الكالم 12

 (.756البن احلاجب. )ت 
 (.539/ 3شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل ومعه حاشية السعد واجلرجاين ) 13
 .2/394ه(  1158كشاف اصطالحات الفنون حملمد علي التهانوي )   14
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: )الفن الذي يذكر فيه الفرق بني النظائر املتحدة (911)السيوطيجالل الدين قال 
 .15تصويرا ومعىن املختلفة حكما وعلة(

 تنيشاهبمت تنيلأمور الفارقة بني مسهو معرفة األ)فن الفروق: : (1410)قال الفاداينو 
  .(ا يف احلكممحبيث ال نسوي بينه

م آخر  ، ويفرتق معه يف حكرفة ما جيتمع مع آخر يف حكمرق )معوالف وقال عن اجلمع
 كالذمي واملسلم جيتمعان يف أحكام ويفرتقان(.

لفتني العلم ببيان الفرق بني مسألتني فقهيتني متشاهبتني صورة خمت )وعرفه آخر أبنه:
  .16حكما(

العلم الذي يبحث فيه عن وجوه االختالف وأسباهبا بني املسائل املتشاهبة يف )أو هو 
 . 17(الصورة واملختلفة يف احلكم ببيان معىن تلك الوجوه وما يتصل هبا والفوائد املرتتبة عليها

 :موضوع علم الررق 
اليت يقوم عليها حىت ميكن معرفته ومتييزه عن  18هو أحد املبادئ العشرةفن الموضوع 

 غريه من الفنون والعلوم وحتديد جماالته

 كالكلمة يف النحو والبدن يفما يدرس فيه من عوارضه الذاتية  هو وموضوع العلم 
 الطب، واألدلة واحلكام يف أصول الفقه.

                                                           
 .7األشباه والنظائر ص  15
 .17ل يف الفرق بني املسائل للزريراين ص وهو تعريف عمر السبيل يف مقدمة حتقيقه )إيضاح الدالئ 16
 .25الفروق الفقهية واألصولية للباحسني ص  17
 جاء يف منظومة الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة....  احلد واملوضوع مث الثمرة  18
 وفضله ونسبة والواضع      ..... واالسم االستمداد حكم الشارع   
 ى اجلميع حاز الشرفا.مسائل والبعض ابلبعض اكتفى .... ومن در   
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بيان ب سائل الفقهية املتشاهبة صورة املختلفة حكماالفروع أو املالفروق هو  وموضوع
 .أسباب االفرتاق واالجتماع

 :مسائله قمباحثه
، ألن موضوعات املسائل مباحث ومسائل علم الفروق على صلة مباشرة مبوضوعه

إذا كان ، فأعراضها الذاتية وما تركب منهاأنواعها و ومباحثه هي نفسها موضوعات العلم و 
موضوع علم الفروق هو ما يبحث فيه عن األحوال العارضة فإن مسائله ومباحثه هي معرفة 

 وميكن رصد املسائل واملباحث اآلتية اليت تناولا العلماء يف هذا الفن:هذه األحوال. 

ة املرأة الرشيدة الظاهر كالفرق بني أهليالتفريق بني أحكام اجلزئيات واملسائل املتشاهبة  -
يف املال وعدم أهليتها لعقد نكاحها، اشرتاط الطهارة للطواف وعدم اشرتاطه للسعي، جواز 

 قراءة القرآن للحائض وعدم جوازه للجنب...
الفرق واالستثناء: وهو داخل ضمن الفرق بني أحكام املسائل اجلزئية لكنها اختذت  -

مث هية أو املسائل الفق ةصورة أخرى أو طريقا خمتلفا وذلك عن طريق ذكر الضابط أو القاعد
ووجه ارتباطه ابلفروق على اعتبار أن املستثىن أيخذ حكما خمالفا ، ذكر ما يستثىن منها

وقد يقتصر  ،للمستثىن منه. فيذكر سبب االستثناء ووجه الفرق بني املستثىن واملستثىن منه
الة ص على ذكر املستثنيات اليت خرجت عن عموم الضابط أو القاعدة. كقولم: ) كل

تحب وقولم: يس بطلت على اإلمام بطلت على املأموم إال يف  سبق احلدث أو النسيان(.
 التبكري ملن وجبت عليه اجلمعة إال اثنني: من به سلس البول، واإلمام. 

وما يرتتب عليها من مسائل وفروع كما صنع الفرق بني بعض القواعد   -
مثيل ابلفروع قواعد هو املقصود األول وأييت التالقرايف يف فروقه حىت وإن كان التفريق بني ال

تبعا حيث قال: )وجعلت مبادئ املباحث يف القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بني فرعني 
أو قاعدتني فإن وقع السؤال عن الفرق بني الفرعني فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتني حيصل 
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ق بني لهما وإن وقع السؤال عن الفر هبما الفرق ومها املقصوداتن وذكر الفرق وسيلة لتحصي
القاعدتني فاملقصود حتقيقهما ويكون حتقيقهما ابلسؤال عن الفرق بينهما أوىل من حتقيقهما 

بغري ذلك فإن ضم القاعدة إىل ما يشاكلها يف الظاهر ويضادها يف الباطن أوىل ألن الضد 
 .19يظهر حسنة الضد وبضدها تتميز األشياء(

 

                                                           
 (.10/ 1الفروق مع هوامشه ) 19


