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-٣٧٥-  

  الفقهية الفروق
  الفرق في الدالئل إيضاح كتاب من الصلح باب من

َالزريراني الرحيم عبد للعالمة المسائل بين  الحنبلي  

  مقارنة دراسة
  
   )*( جابر خليفة سالم العازمي  ٠د                                             

 :مقدمة ال

 ومــن أنفــسنا شــرور مــن بــاهللا ونعــوذ ونــستغفره ونــستعينه نحمــده هللا الحمــد إن
 ال أن وأشـهد لـه هـادي فـال يـضلل ومـن لـه مـضل فـال اهللا يهـده مـن أعمالنـا سيئات

   .ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله

W X�m�_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl)١(.  

W X�m���N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

P��O����^��]���\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQ��l)٢(.  

�m�X�W��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
����®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��¥¤����£��¢l)٣(.  

  :بعد أما

 وأعمها أجرا، وأعظمها فخرا، وأسماها قدرا، العلوم أشرف من الفقه فإن
ًأهله في الدنيا واآلخرة، ليستفرغ جهدا والحديث عن الفقه، ومكانته، ورفعة  فائدة، ُ َ

                                                           

  .الكويت /اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة في قانوني أول باحث  )*(
 .١٠٢: آية: عمران آل سورة) ١(

 .١: آية: النساء سورة) ٢(

 .٧١ – ٧٠: آية: األحزاب سورة) ٣(
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ًكبيرا، ويستهلك وقتا طويال،  ً  استشهدهم �ويكفي في شرف العلم وأهله، أن اهللا ً

��������������������������������X�W على وحدانيته، وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال،

�m��e��d��� �c�� �b���a� � � `_��^��]��\��[��Z�� � � �Y�� �X�� �W�� � � �V��U���T

fl)من ٕوان متنوعة، وأنواع متعددة فروع على العلم هذا احتوى وقد .)١ 
   .الفروق علم: استنباطا وأدقها قدرا، وأجلها نفعا، أعظمها

 وصنفوا عليه، فعكفوا طريقه، سلكوا ومكانته، العلم، فضل الفقهاء عرف ّفلما
 مؤلفــــه ظــــيح مــــن فمــــنهم الــــشريعة، علــــوم شــــتى فــــي البديعــــة، المفيــــدة التــــصانيف

 الــدالئل إيــضاح كتـاب": المؤلفــات هـذه ومــن والتوثيــق، واإلحكـام والتنقــيح، تيـببالتر
َالزريرانــي الــرحيم عبــد للعالمــة" المــسائل بــين الفــرق فــي  ـهـــ٧٤١ المتــوفى الحنبلــي 

  . مقارنة ةهيفق دراسة الصلح مسائل الكتاب هذا في بحثت فقد. اهللا رحمه

 فـي المتحـدة المتـشابهة ائلالمـس كثـرة: الفـروق مـسائل فـي البحـث في والسبب
 فــشرعت بهــا، اإلحاطــة الــسهولة مــن ولــيس وعللهــا، أحكامهــا فــي والمختلفــة صــورها

 نبيلـــة ومزايـــا جليـــل فوائــد مـــن الفـــن لهــذا فـــي لمـــا وكـــذلك المــسائل، هـــذه دراســـة فــي
  .-تعالى اهللا شاء إن– البحث هذا في سأذكرها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٨ آية: عمران آل سورة )١(
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  البحث خطة

  :اآلتي في عقدها ينتظم خطة البحث لهذا رسمت فقد

  .وخاتمة مباحث، وأربعة مقدمة،

  .الفقهية الفروق حقيقة: األول المبحث

  .الفقهية الفروق علم أهمية: الثاني المبحث

  .فيه والمؤلفات الفروق علم نشأة: الثالث المبحث

   الصلح باب في الفقهية الفروق :الرابع المبحث

  .والمراجع المصادر- النتائج أهم: الخاتمة
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  األول المبحث

  الفقهية الفروق حقيقة

 مــن بــد فــال ،"الفقهيــة " ، "الفــروق: " كلمتــين مــن مؤلفــة الفقهيــة لفــروقا كلمــة
  .المعروف الفن على ًعلما أصبحتا أن بعد تعريفهما ثم منهما، واحدة بكل التعريف

ــــاه فــــرق، جمــــع الفــــروق: لغــــة الفــــروق تعريــــف ــــز: ومعن ــــين والفــــصل التميي  ب
 وتزييـل تمييـز علـى يـدل صحيح أصل والقاف والراء الفاء: فارس ابن لقا األشياء،

  .)١(شيئين بين

�X�Wو ،)٢(�X�W�m��]\��[l الفرقـان، تعـالى اهللا كتـاب ُسمي ومنه

m���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l)بـــه فـــرق تعـــالى اهللا ألن ؛)٣ 
  .والضالل والهدى والباطل الحق بين

�m��Y��X��W��V��U:تعـــاىل فقــال رقــان،الف يـــوم بــدر يـــوم تعــالى اهللا وســمى

��^]���\��[���Zl)٥(وأعدائه أوليائه بين فيه فرق تعالى اهللا ؛ألن)٤(.  

 فــــصلت" قتــــل "بــــاب مــــن ًفرقــــا الــــشيء بــــين فرقــــت: )٦(المــــصباح فــــي وجــــاء

\��[���m: تعــاىل قولــه ومنــه ًأيــضا فــصلت والباطــل الحــق بــين وفرقــت أبعاضــه،

�`����_��^l)٧(.  

                                                           

 .فرق: مادة/٤٩٣/ ٣ اللغة مقاييس )١(

 .٤: عمران آل )٢(

 .١: الفرقان )٣(

 .٤١: األنفال )٤(

 .٢٦٠/ ١ القيم البن الروح )٥(

 .فرق مادة/٤٧٠/ ٢ المنير المصباح )٦(

 .٢٥: المائدة )٧(
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 وذلــك الــصالح، فــي المخفــف " فــرق " بــين التفريــق إلــى اءالعلمــ بعــض ذهــب
ًفرقا، فرقه من   .تفريق فرقه من لإلفساد، المثقل " فرق" و َْ

 فــي المخفــف فجعــل المثقــل، " فــرق" و المخفــف، " َفــرق " بــين الــبعض وفــرق
  .)١(األعيان في والمثقل المعاني

 فـــإن مبالغـــة لتثقيــلا أن إال واحـــد بمعنــى فهمـــا بينهمــا، فـــرق ال أن والــصحيح
  .المعنى كثرة على تدل العرب عند المبنى كثرة

 فـــي ّفخفـــف )٢(�m�X��W��V��Ul:تعـــاىل اهللا قـــول التفريـــق هـــذا علـــى ويـــرد

 فــي ّفخفــف )٣(�m�`����_��^��]��\l: تعــاىل وقـال. جــسم وهــو البحـر،
  .)٤( األجسام  في أنه مع ذلك

 الفارق ما: يقولون فقهاءال أن إال - الصحيح على- بينهما فرق ال كان ٕوان
  .)٥(بالتشديد بينهما المفرق ما: يقولون وال المسألتين، بين

 متباينة كثيرة بتعريفات الفرق األصوليون عرف:ًاصطالحا الفروق تعريف - 
 هو:" بأنه الفرق تعريف هو بالفروق الفقهاء مراد إلى التعريفات تلك أقرب ولعل
 جزء أو مستقلة، علة يكون أن يصلح صل،األ في يوجد للحكم مناسب معنى إبداء
 يوجد أو الفرع، في ويعدم شبهية، العلة كانت إن ًشبها أو ًمناسبا، كان سواء علة،
  .)٦("األصل في ويعدم الفرع، في

                                                           

 .٢/٤٧٠ المنير المصباح) ١(

 .٥٠: البقرة )٢(

 .٢٥: المائدة )٣(

 .١/٤ للقرافي الفروق )٤(

 .السابق المصدر )٥(

 .١/١٨٩ األصول تقريب: ينظر) ٦(
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ُفقهت: يقال به، والعلم الشيء، إدراك: لغة الفقه: لغة الفقه تعريف -  ْ َِ 
َُأفقهه، َالحديث َ  بالشيء، العلم: وقيل. الفهم: بمعنى فهو فقه، فهو بشيء علم وكل ْ
  .)١(له والفهم

 من متنوعة بعبارات االصطالح في الفقه ّعرف:ًاصطالحا الفقه تعريف - 
 أدلتها من المكتسبة العملية، الشرعية، األحكام معرفة :بأنه تعريفه أحسنها،

   .)٢(التفصيلية
 متقاربة اتبتعريف الفقيهة الفروق علم عرف:الفقهية الفروق علم تعريف - 
 المتحدة النظائر بين الفرق فيه يذكر الذي "الفن أنه :)٣(أشهرها ومن ومتباينة
  .)٤( "وعلة ًحكما المختلفة ومعنى، ًتصويرا

  :منها وجوه من عليه اعترض التعريف هذا لكن
 علوم في المتشابهة المسائل بين الفروق دخول يمنع ال تعريف أنه - أحدها

  .)٥(وغيرهما واللغة، كالنحو،:  أخرى
  .)٦(ًتعريفا وليس العلم لهذا وصف أنه - الثاني
 في يبحث علم: "يقال بأن الفقهية الفروق لعلم تعريف استخالص ويمكن

 ذلك أوجبت لعلل الحكم في المختلفة الصورة في المتشابهة الفقهية المسائل
" : قال حيث الفروق كتابه مقدمة في الجويني كالم من مقتبس وهو".االختالف

 اختالف أوجبت لعلل أحكامها وتختلف صورها، تتشابه ربما الشرع مسائل فإن
  . "األحكام

                                                           

 علم مادة/١٣/٥٢٢ العرب لسان) ١(

 ١/١٦٨ للجرجاني التعريفات: ينظر) ٢(

 ٢٥- ١٣ ص للباحسين واألصولية الفقهية الفروق )٣(

 .١/١٦ الدالئل إيضاح مقدمة: ينظر) ٤(

 .١/١٦ الدالئل السابق: نظري) ٥(

 .٢٣ ص للباحسين واألصولية الفقهية الفروق )٦(
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  الثاني المبحث

  الفقهية الفروق علم أهمية
 ؛اإلسالمي الفقه دراسة في جليلة وفوائد كبيرة أهمية الفقهية الفروق لعلم إن

 حكام،األ علل ومعرفة ومآخذه، الفقه مدارك على االطالع للفقيه يمكن به إذ
 ذلك يكون وال عدمه، من ببعضها الصورة في المتشابهة الفقهية المسائل ٕوالحاق

 إلى ًقديما العلماء أشار وقد. الفقيهة الفروق بعلم تامة ودراية راسخة بملكة إال
 مسائل فإن: " هـ٣٤٨:ت الجويني يوسف بن اهللا عبد قال:العلم هذا معرفة أهمية
 وال األحكام، اختالف أوجبت لعلل أحكامها تلفوتخ صورها، تتشابه ربما الشرع

 افترق ما افتراق أوجبت التي العلل تلك على االطالع عن التحقيق أهل يستغني
   ".منها اجتمع ما واجتماع منها،

 بين التفريق أهمية في هـ٥٣٦:ت المازري علي بن محمد اهللا عبد أبو وقال
 قد يكون أن المذهب نقل في همراتب أقل الزمان هذا في يفتي الذي: " المسائل
 من: فيها وتوجيههم لها، الشيوخ وتأويل المذهب روايات على االطالع في استبحر
 النفس إلى يسبق قد بمسائل مسائل وتشبيههم مذاهب، واختالف ظواهر اختالف
  وتشابهها تقاربها النفس في يقع قد ومسائل مسائل بين وتفريقهم تباعدها،

 له الدافع بيان في هـ٦١٦:ت السامري اهللا عبد بن مدمح اهللا عبد أبو وقال
 ويكون األحكام، طرق للفقيه ليتضح:" ... قال الفقهية، الفروق علم في للتأليف
 فيبني القياس، طرق عليه يلتبس وال النظام، متسق األصول على للفروع قياسه
  .)١("أساس غير على حكمه

 الفقه أنواع من: " هـ٧٩٤:ت الزركشي بهادر بن محمد الدين بدر وقال
 جمع الفقه: بعضهم قال حتى السلف، مناظرات جل وعليه والفرق الجمع معرفة
  . "وفرق

  
                                                           

 .١١٦- ١/١١٥ للسامري الفروق )١(
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 إلــى يعمــد أو االجتهــاد يــدعي ممــن هـــ٨٤١:ت البرزلــي القاســم أبــو حــذر وقــد
 المتمــاثالت فــي اهللا حكــم إن: " فقــال بهــا بــصير غيــر بــالفروق جاهــل وهــو القيــاس
 مـن يطـرأ وقـد كـذلك، ألمثالها بل بها، يختص فال مسألة في بحكم أفتى فإذا واحد،
ويخـــرج، بـــبعض بعـــضها المـــسائل فـــي فينظـــر االجتهـــاد رتبـــة بلـــغ أنـــه يظـــن َ  ولـــيس ُ
  .)١("بالفروق ًبصيرا

 الــشرعية، الدراســات فــي ومكانتــه الفــروق علــم أهميــة تتــضح وغيــره ســبق ممــا
  :)٢(يلي بما أهميته إيجاز ويمكن
 علـــى يـــساعد ممـــا الـــصورة، فـــي المتـــشابهة المـــسائل ينبـــ الفـــروق عـــن الكـــشف -١

 .منعه في ضعفه أو الفرق، صحة عند القياس صحة

 النظـــــائر فـــــي المتفقـــــه عـــــن الـــــشبه ٕوازالـــــة األحكـــــام، بحقـــــائق الفقيهـــــة تبـــــصير -٢
 .المتشابهة

ًفقهيــا ًوذوقــا ملكــة الفقيــه تكــسب الفقهيــة الفــروق دراســة -٣  بــين الجمــع معــه يمكــن ّ
 المتـشابهة، المـسائل بـين والتمييـز المختلـف، بـين التفريـقو الحكم، في المؤتلف
 .واالفتراق االتفاق وجوه من بينها ما ٕوادراك

 المؤتلفـة األمور ُيعطي أنه بشبهة بالتناقض اإلسالمي الفقه يتهم من على الرد -٤
 .واحد حكم في المتفرقة المسائل ويجمع متباينة ًأحكاما

 وأن فيهـا، تنـاقض ال الـشريعة أن علـى يـدل الفقهية الفروق بعلم الفقهاء اهتمام -٥
 علـى االجتهـاد ينبنـي وبـذلك حكمهـا، مـن الكثيـر ويفهـم مقاصـدها، يـدرك العقل
 .وتجنبها المفاسد درء على ويعتمد جلبها، ويتوخى المصالح، مراعاة

 المؤلفـــات فيـــه ألفـــوا حيـــث ًوحـــديثا، ًقـــديما الفقهيـــة الفـــروق بعلـــم الفقهـــاء اعتنـــاء -٦
ّوضم المستقلة،   . أهميته على دليل وهذا. الفقه كتب نوهَ

                                                           

 .٣٢- ٣٠ ص ينثللباح واألصولية الفقيهة الفروق )١(

 .٣٢- ٣٠ ص :السابق )٢(
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  الثالث المبحث

  فيه والمؤلفات الفروق علم نشأة
 وقـد علـم، كل في الشأن هو كما الفقه، علم نشأة مع الفقهية الفروق علم نشأ

 المتـشابهة، الفـروع بعـض بـين الفـرق إلـى يـشير مـا والسنة الكتاب نصوص في ورد

������������������������������������������m��R��Q��P��OZ��Y��X��W��VU��T�����S تعـــــــــــاىل قولـــــــــــه ذلـــــــــــك ومـــــــــــن

��\[l)وبــين النــضح، فيــه يكفــي حيــث الغــالم بــول بــين التفريــق ورد الــسنة وفــي )١ 
 الـسلف أدرك وقـد. طفـل بـول منهمـا ّكال ّأن مع الغسل فيه يجب الذي الجارية بول
 موســى أبــي إلــى طــابالخ بــن عمــر رســالة فــي جــاء فممــا اإلســالم صــدر منــذ ذلــك

 األمـــور قـــس ثـــم واألشـــباه، األمثـــال اعـــرف: " قولـــه عنهمـــا اهللا رضـــي - األشـــعري
  .)٢( "ترى فيما بالحق وأشبهها اهللا إلى أحبها إلى فاعمد عندك،

 بتتبــع األمــر فــي صــريحة: " النــصيحة هــذه علــى ًتعليقــا الــسيوطي اإلمــام قــال
 النظـائر مـن أن إلـى إشارة فيها أنو بمنقول، ليس ما عليها ليقاس وحفظها النظائر

 الــذي بــالفروق المــسمى الفــن وهــو بــه، خــاص لمــدرك الحكــم فــي نظــائره يخــالف مــا
  .)٣("وعلة ًحكما المختلفة معنى أو ًتصويرا المتحدة النظائر بين الفرق فيه يذكر

 فتاويهم في المتشابهة، الفروع بين المؤثرة بالفوارق الفقهاء اعتنى وقد
 بدأ فقد.بالتصنيف وخصصوه بالتأليف أفردوه أن به عنايتهم من زادو ومؤلفاتهم،

 اإلمام ألف حيث الرابع القرن وأوائل الهجري الثالث القرن نهاية في فيه التأليف

                                                           

 ٢٧٥: البقرة )١(

 عبيد إسناده في: " قطني الدار على المغني التعليق في وقال ،٥/٣٦٧ قطني الدار أخرجه )٢(
 معرفة وفي ،٢٠/٣٣٩ الكبرى السنن في البيهقي وأخرجه" ضعيف وهو حميد أبي بن اهللا

 من للقضاة بد ال مشهور معروف كتاب وهو: " فيه وقال. ٣٦٧-٧/٣٦٦ واآلثار السنن
  ".به والعمل معرفته

 .١/٧ للسيوطي والنظائر األشباه )٣(
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 هذا في التأليف حركة نشطت ثم" الفروق" بـ الموسوم كتابه هـ٣٠٦:ت سريج ابن
  .)١(الهجري الرابع القرن لعلما لهذا الحقيقية النشأة فتعتبر وعليه.ذلك بعد الفن

 فبدأوا ة،هيالفق الفروق علم إلى العصر هذا في الباحثون توجه وقد
 ويصنفونها المختلفة الفقه أبواب من الفروع بين الفقهية الفروق يستخرجون
  .بينها الشبه وجه ويبينون مقارنة، دراسة دراستها بعد مستقلة بمصنفات
  الفقهية الفروق في المؤلفات
 مــع ًتبعــا الفــروق تنــاول مــا فمنهــا الفقهيــة، الفــروق فــي المؤلفــة الكتــب وعتتنــ

 المــذاهب، جميـع فـي وذلـك ًاسـتقالال، ألـف مـا ومنهـا الفقـه، كتـب ضـمن مـن غيرهـا
  :الفقهية الفروق في المؤلفة الكتب ومن
 أبواب على مؤلفه رتبه. هـ٣٢٢:ت الكرابيسي صالح بن لمحمد الفروق،  -١

 كل بين الفرق المتشابهة،وذكر المسائل من جملة باب كل تحت وأورد الفقه،
 .القرى أم بجامعة دكتوراه رسالة في الكتاب حقق وقد مسألتين

 نقل هـ،٤٢٢:ت البغدادي علي بن الوهاب عبد محمد أبي للقاضي الفروق، -٢
 .خليل مختصر على شرحه في المواق عنه

 صنف ما حسنأ من وهو هـ،٢٣٨:ت الجويني يوسف بن اهللا لعبد الفروق، -٣
 اإلمام بجامعة ودكتوراه ماجستير رسالتي في الكتاب حقق وقد الفروق في

 .اإلسالمية سعود بن محمد

 الهجري الخامس القرن في توفي الدمشقي اهللا عبد بن علي بن لمسلم الفروق، -٤
 فروقه بلغت وقد " حكمه وخفي أمره أشكل ما فيه أوردت:" مؤلفه فيه قال

 بدار وطبع فارس، أبو وحمزة األجفان، أبو محمد ابالكت وحقق ًفرقا، ١٢٨
 .اإلسالمي الغرب

                                                           

  .١/٢٥ الدالئل إيضاح مقدمة )١(
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 رتبه هـ،٥٧٠:ت الكرابيسي النيسابوري الحسين بن محمد بن ألسعد الفروق، -٥
 الدكتور بتحقيق طبع ًفرقا، ٧٧٩ على احتوى وقد الفقه، أبواب على مؤلفه
 .جزءين في بالكويت اإلسالمية الشؤون وزارة وطبعته طموم، محمد

 منه جزء حقق هـ،٦١٦:ت السامري الحسين بن اهللا عبد بن لمحمد الفروق، -٦
 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة ماجستير، رسالة في

 هـ،٦٣٠:ت المحبوبي اهللا عبيد بن ألحمد النقول، فروق في العقول تلقيح -٧
 .)١(األزهر بجامعة ماجستير رسالة في حقق

 القرافي إدريس بن أحمد العباس ألبي الفروق، أنواء في البروق أنوار -٨
 احتوى أنه مؤلفه ذكر وقد للقرافي، الفروق باسم المشهور وهو هـ٦٨٤:ت

 فيه وبين الفروع، من يناسبها بما قاعدة كل أوضح وقد قاعدة، ٥٤٨ على
 .)٢(الفرعية المسائل من كثير بين الفروق مؤلفه

 محمد اهللا عبد بن الرحيم لعبد المسائل، بين الفرق في الدالئل إيضاح -٩
 لفروق تهذيب وهو الفقه، أبواب على مؤلفه رتبه وقد هـ،٧٤١:ت الزريراني
 رسالة في حقق والكتاب أخرى، ًفصوال مؤلفه إليه أضاف وقد السامري،

 .)٣(فيجزءين الجامعة ونشرته القرى، أم بجامعة دكتوراه

 علي ابن الحسن بن الرحيم لعبد والفوارق، الجوامع تحرير في الدقائق مطالع -١٠
 األزهر، بجامعة حقق الفقه، أبواب على مرتب وهو هـ،٧٧٢:ت اإلسنوي
 .ًفرقا ٣٩٤ على ويحتوي

 توفي البكري سليمان بن بكر أبي بن لمحمد واالستثناء، الفرق في االستغناء -١١
 وقد الفقهية، والقواعد الفقهية الفروق بين كتابه في جمع التاسع القرن في

                                                           

 .١/٢٩ الدالئل إيضاح )١(

 .١/٧ للقرافي الفروق )٢(

 .١٠٥ ص الدالئل إيضاح مقدمة: ينظر) ٣(
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 اإلمام بجامعة دكتوراه رسالة في منه جزء حقق الفقه، ابأبو على مؤلفه رتبه
 بعنوان ًكامال العلمية الكتب دار طبعته ثم اإلسالمية، سعود بن محمد

 ".واالستثناء الفرق في االعتناء"

 ويبحث هـ،٩١١:ت السيوطي الرحمن عبد الدين لجالل والنظائر، األشباه -١٢
 الفقهية، بالفروق منه السادس القسم يختص فيما الفقهية القواعد في الكتاب

 .ومتداول مطبوع وهو

 العباس ألبي والفروق، الجموع من المذهب في ما جمع في البروق عدة -١٣
 الفقه، أبواب على مؤلفه رتبه وقد هـ،٩١٤:ت الونشريسي يحيى بن أحمد

 كما ًغالبا قائله إلى ويعزوه الفرق المؤلف ويورد ًفرقا،١١٥٥ على واشتمل
 فرعية،وقد مسائل من تحتها يندرج وما الفقهية، القواعد عضب ًأحيانا يذكر
 .اإلسالمي الغرب دار ًمحققا نشرته

 خصص وقد هـ،٩٧٠:ت نجيم بن إبراهيم بن الدين لزين والنظائر، األشباه -١٤
 .مطبوع وهو. الفقهية الفروق في منه ًجزءا المؤلف

 عبد للعالمة ة،النافع البديعة والتقاسيم والفروق الجامعة واألصول القواعد -١٥
 القواعد في قسم ،ناقسم والكتاب هـ،١٣٧٦:ت السعدي ناصر بن الرحمن

 واألحكام المتشابهة المسائل بين الفقهية الفروق في واألصول،والثاني
 .ومتداول مطبوع وهو المهمة، والتقاسيم المتقاربة
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  الرابع المبحث

   الصلح باب في الفقيهة الفروق
  :األولى المسألة -

 له أقر ولو .جاز ،حالة خمسمائة على منها فصالحه ،حالة بألف له قرأ إذا

  .)١(يجز لم حالة، خمسمائة على منها فصالحه مؤجلة، بألف
  : المسألة صورة

 الدائن جاء السنة أثناء وفي سنة، إلى مؤجلة درهم مائة آلخر ذمته في رجل

  .)٢(اقيالب من وأبرئك خمسين منها أعطني: وقال للمدين،
  : بينها الفرق

 منها خمسمائة على صالحه فإذا بجميعها المطالبة يستحق الحالة األلف أن
 بعقد مستفاد غير المأخوذ والبعض بالباقي وطالبه خمسمائة، من أبرأه فقد حالة

  .)٣(السابق العقد بسبب ٕوانما الصلح
 فإذا حلها،ِم قبل منها بشيء المطالبة يستحق ال ألنه ؛المؤجلة بخالف

 فصار ّالصلح بعقد الخمسمائة هذه تعجيل استفاد منها خمسمائة على صالحه
  .ربا ألنه يجوز ال وذلك حالة بخمسمائة مؤجلة ألفا باع كأنه

  
  
  
  

                                                           

ْضع " الفقهاء عند المسألة هذه تسمى ١/٢٩١ الدالئل إيضاح) ١( وتعجل َ َ َ َ."  

  .٩/٢٣٣ الممتع الشرح) ٢(

 .١/٢٩١ الدالئل إيضاح) ٣(
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  :العلماء خالف

 )٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب: األول القول

: لغريمه المدين فقال مؤجل، دين آخر على ِلرجل نكا ِإذا أنه إلى )٤(والحنابلة
  .يجوز ال ذلك ِفإن بقيته، لك وأعجل بعضه عني ضع

  :يلي بما استدلوا
 مشروطة، بزيادة مؤجال قرضا كان ِإنما الجاهلية ربا أن ومعلوم ربا هذا أن -١

 .األجل ِمن ًبدال الزيادة ِفكانت

 عجل: له فقلت ينارد مائة رجال أسلفت: قال األسود بن المقداد حديث -٢
 عليه اهللا صلى للنبي ذلك فذكرت. نعم: فقال. دنانير عشرة وأحط تسعين

 .)٥(وأطعمته ُمقداد يا ًربا َأكلت: فقال وسلم

 وروي وتعجل ضع مسألة جواز إلى القول هذا أصحاب ذهب:الثاني القول

 شيخ اختيار وهو،  )٦(ثور وأبي ،ّالنخعي-عنهما اهللا رضي- عباس ابن عن

                                                           

 .٦/٤٥ الصنائع بدائع ،٣/٢٥٢ الفقهاء تحفة: انظر) ١(

 .٢/٨٨١ الكافي ،٣/٣٩٧ المدونة: ظران) ٢(

 .٤/١٩٦ الطالبين روضة ،١٠/٣٠٠ العزيز فتح) ٣(

 .٢/٤٤٩ اإليرادات منتهى ،٣/٣٩٢ القناع كشاف ،٤/٣٩ المغني: انظر) ٤(

         اللهفان إغاثة في القيم ابن قال وكذا ضعيف إسناده وقال٦/٢٨ للبيهقي الكبرى السنن) ٥(
 قال ضعيف، وهو األسلمي، يعلي بن يحي طريق من يرو أنه: ضعفه وسبب ،١٠ /٢

 مضطرب: البخاري وقال ضعيف،: حاتم أبو وقال بشيء، ليس: معين بن يحي عنه
 .٥٩٨ ص التهذيب تقريب ،٤/٤١٤ االعتدال ميزان: انظر. الحديث

 .٤/٣٩ المغني) ٦(
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 بنا وتلميذه ،سعدي بنوا أيضا واختاره،  )٢(القيم بن وتلميذه،  )١(تيمية بن سالماإل

  .)٣(عثيمين
  :  يلي بما: استدلوا

 اهللا صلى اهللا رسول أراد لما: قال عنهما تعالى اهللا رضي عباس ابن حديث -١
 ولنا بإخراجنا أمرت إنك اهللا، رسول يا: قالوا النضير بني يخرج أن وسلم عليه

("وتعجلوا ضعوا": قال. تحل لم ديون الناس على
٤(. 

 فمصلحته المطلوب وأما التعجيل، فمصلحته الطالب أما للطرفين، مصلحة -٢
 للطرفين، مصلحة فيه عقد بمنع تأتي ال الشريعة أن المعلوم ومن اإلسقاط،

 .جهالة وال غرر فيه وليس

 ًمعجال، أنقص يرده سوف أنه استدان حين باله على يطرأ لم المدين أن  -٣

(ًجدا بعيد الربا فمحظور
٥(. 

 والتعجيل ،يصح ًمفردا واإلسقاط ،وتعجيل إسقاط على تشتمل المسألة أن -٤
  .جائزين أمرين من مكون ألنه العقد؛ صح اجتمعا فإذا ؛يصح ًمفردا

  . أدلتهم لقوة الثاني القول  أصحابإليه ذهب ما هو: الراجح القول
  

                                                           

 .١٣٤ ص االختيارات )١(

 .٣/٢٧٨ الموقعين إعالم )٢(

 .٩/٢٣٣ الممتع الشرح) ٣(

  .ـ عنهما اهللا رضي ـ عباس ابن عن ٦/٢٨ والبيهقي ،٣/٤٦ الدارقطني أخرجه) ٤(
 وضعفه ،»ضعيف الحفظ سيئ وهو خالد بن مسلم إسناده في اضطرب«: الدارقطني قال     

 ": التقريب " في حجر ابن عنه قال.٤٣١ رقم »واإليهام الوهم بيان«: انظر القطان، ابن
 .ثقة: مرة بأسوقال به ليس: معين ناب قال األوهام كثير صدوق

 .٩/٢٤٦ الممتع الشرح) ٥(
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  :الثانية المسألة -

 القصاص عن صالح ولو الشفعة، وتسقط بمال الشفعة عن الصلح يصح ال

  .)١(صح بمال
 على نصيبه أحدهما فباع أرض، في شريكان شخصان :المسألة صورة

 الشريك، إلى المشتري فذهب يبع، لم الذي الشريك هو الشفعة له فالذي ثالث،

  .)٢(حقك وأسقط  آالف عشرة سأعطيك أنا ولكن الشفعة، حق لك أنت: وقال
  :بينهما فرقال
 غير إلى أسقطت أو سقطت فإذا الضرر، لدفع األصل في تتثب الشفعة أن

 .  )٣(الستفادته توضع لم ألنها مال

 فصح المال، إلى رجع أسقط فإذا العوض بمعنى فإنه القصاص بخالف
  .)٤(العيب كخيار عنه الصلح

  : العلماء خالف

  .الشفيع يأخذه عويضت مقابل الشفعة عن التنازل جواز في الفقهاء اختلف
  : األول القول
 يصح ال ،)٧(والحنابلة ،)٦(والشافعية ،)٥(الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب

 لم مال على الشفعة عن الشفيع المشتري صالح فلو مال على الشفعة عن الصلح
  .الشفعة حق ويبطل العوض يثبت ولم الصلح يجز

  
  

                                                           

 .١/٢٩٢ الدالئل إيضاح )١(
  .٩/٢٤٦ الممتع الشرح) ٢(
 .١٨ /٥ الكبير الشرح) ٣(
 .السابق المصدر) ٤(
 .٥/٢٥٧ الحقائق تبيين ،٥/٢١ الصنائع بدائع) ٥(
 .٣٩٦/ ٣ المحتاج مغني ،٢/٢١٨ المهذب) ٦(
 .٣/٤٠١ القناع كشاف ،٢/٤٥٦ اإلرادات منتهى) ٧(
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  :الثاني القول

  .)١(عثيمين ابن واختاره بعوض الشفعة عن الصلح جواز ِإلى مالك ذهب
  .عنه العوض أخذ فجاز الملك ِإزالة عن عوض ألنه: دليله
 حق أن: يلي لما الثاني القول إليه ذهب ما هو-أعلم واهللا- الراجح القول

 فهو له حق عن الشفيع صالح فالمشتري آدمي حق فهو بالمال، يتعلق الشفعة
  .بذلك بأس فال بعوض هحق اآلدمي أسقط فإذا لآلدمي، محض حق

  :الثالثة المسألة -

 الصلح يصح وال ،منها وبأقل الدية من بأكثر العمد دم عن الصلح يصح

  .)٢(الدية جنس من الدية من بأكثر الخطأ قتل عن
  :امبينه الفرق

 القود شيئين أحد أو ،فقط القود يكون أن إما يخلو ال العمد بقتل الواجب أن
 القاتل بذل ولو القود للورثة حال كل فعلى لورثةل ذلك في والخيار الدية أو

  .باختيارهم إال ذلك يلزمهم لم منه يقتصوا ال أن على الدية أضعاف
 وليس عنه ٌعوض الصلح بعقد فالمأخوذ حال بكل القود لهم أن ثبت ٕواذا

  .)٣(الجائزة المعاوضات كسائر تقدير غير من فجاز جنسه من
 ،شرعا مقدرة والدية ،غير ال الدية به جبالوا ألن الخطأ قتل كذلك وليس

 ذمة في له كان لو كما فهو ربا ذلك ألن ؛جنسها من منها بأكثر الصلح يجوز فال
  .هاهنا كذلك يجوز ال فإنه ونصف بدينار عنه فصالحه دينار إنسان

 المبلغ من بأكثر الحق عن الحق صاحب يصالح أن: المسألة صورة
  . اإلبل من وعشرين بمائة اإلبل من مائة عن الحيص كأن جنسه، من المستحق

                                                           

 . ٩/٢٤٦ الممتع الشرح) ١(

 .٣٨٠ /٣ القناع كشاف ،٥٤٥ /٤ المغني) ٢(

 .٢٤٢/ ١ للسامري الفروق )٣(
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  :العلماء خالف

، )٢(والمالكية، )١(الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب: األول القول

 إذا الخطأ جناية في الدية على الزيادة جواز عدم إلى، )٤(والحنابلة، )٣(الشافعيةو
  .الدية جنس من عليه المصالح كان

  :يلي بما استلوا
 بأكثر عنها يصالح أن يجز مقدرة،فلم الذمة في ثبتت الدية أن: األول الدليل

  .ربا يكون ألنه جنسها من
 لها، مقابل ال وزيادة حقه أخذ فقد منها أكثر أخذ إذا أنه: الثاني الدليل

 .)٥(بالباطل مال أكل فيكون

  .)٦(تيمية ابن اختيار وهو الدية من أكثر على الصلح جواز :الثاني القول
 فجاز بنقد، نقد ال بنقد، ٌضْرَع فكأنه متلف عن عوض أنه: يلي ماب استدلوا

  .قيمته من أكثر أخذ
 أدلة وضعف وظهورها، ووجاهتها أدلته لقوة ؛األول القول هو:الراجح القول

  .الثاني القول
  : الرابعة المسألة -

 جنسها، من قيمته من بأكثر عنه يصالح أن يجز لم متقوم، عليه أتلف إذا
  .صح جنسها  غيرمن منها أكثرب صالح ولو

                                                           

 .٦/٤٣ الصنائع بدائع ،٢٦/١٠٢ المبسوط )١(
 .٣/٣١٣ الدسوقي حاشية ،٣/٣٨٩ المدونة )٢(
 .١٠/٢٩٥ الوجيز شرح العزيز ،٩/٢٤٢ الطالبين روضة) ٣(
 .٣/٣٩٢ القناع كشاف ،٤/٣٦٩ المغني )٤(
 .٣٦٩/ ٤ المغني) ٥(
 .١٣٤ االختيارات ،٥/٣٩٦ الكبرى الفتاوى: ينظر) ٦(
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 بخالف. ربا جنسها من عليها فالزيادة القيمة، الذمة في الثابت أن: الفرق
 بين ربا وال البيع، حكم في فإنه ونحوها، كالعروض جنسها، بغير صالح إذا ما

  .الفرق فظهر والعروض، النقدين
  .قبلها التي المسألة في كالخالف فيها والخالف 
  : الخامسة المسألة -

 لم جنسها من قيمته من بأكثر متقوم متلف عن صالح إذا أنه: تقرر قد
  .جاز جنسها من قيمته من بأكثر مثلي متلف عن صالح ولو. يجز

 فإن الثانية، بخالف. الربا من ذكرنا ما إلى يفضي األولى في أنه: الفرق
 ذلكب إياه باعه قد كان أكثر على صالحه فإذا المثل، المتلف ذمة في الواجب
  . حاضرة عينا كان لو كما فيصح،

  ...أجمعين وصحبه ،أله وعلى ،محمد نبينا على اهللا وصلى ،أعلم واهللا
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  الخاتمة
  :النتائج أهم

 بدأ ثم منه، جزء ألنه نفسه؛ الفقه علم نشأة مع نشأ الفقهية الفروق علم إن - 
 .فشيئا شيئا به االهتمام

 المؤلفات فيه ألفوا حيث ًوحديثا، ًقديما لفقهيةا الفروق بعلم الفقهاء اعتناء - 
 .المستقلة

 المتفق الفقهية المسائل من االفتراق أوجه في يبحث الفقهية الفروق علم إن - 
 المسائل جمع في يبحث فإنه الفقهية، القواعد علم أما الصورة، حيث من عليها

 .واحد حكم تحت مختلفة أبواب من المتشابهة

 تتفاوت هي بل الخفاء، الوضوحو من واحدة درجة في يستل الفقهية الفروق إن - 
 .توضيح إلى يحتاج غامض هو ما ومنها واضح هو ما فمنها ذلك، في

 في المختلف في تبحث ألنها األحكام؛ معرفة إلى توصل ال الفقهية الفروق - 
 إذا خاصة األحكام معرفة إلى توصل فهي القواعد عكس فيه، المتفق ال الحكم
 .عليه ًنصوصام حكمها كان

 يمكن فال الشرعية، الدراسات مجال في بالغة أهمية لها الفقهية الفروق إن - 
 بهذا العلماء إشادة في األهمية تلك وتتجلى تجاهلها، أو عنها، االستغناء للفقيه
 .ومعرفته دراسته على المترتبة والفوائد الفن،

 األحكام، علل في ًوضوحا ّيحقق المسائل بين الفروق عن بكشفه العلم هذا إن - 
 وأسرارها، الشريعة، محاسن إبراز به فيمكن ويدفعها، العلل هذه يعارض وما

  .ومآخذها ومقاصدها، وحكمها،
*  * 
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  والمراجع المصادر
 البعلي محمد بن لعلي تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى من الفقهية االختيارات - 

: الطبعة المحمدية نةالس مطبعة الناشر الفقي، محمد تحقيق ه، ٨٠٣ المتوفى
 .١٩٥٠ – ه ١٣٦٩

: المتوفى السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد والنظائر، األشباه - 
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ األولى، الطبعة العلمية، الكتب دار الناشر ه،٩١١

 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد العالمين، رب عن الموقعين إعالم  - 
 السالم عبد محمد: تحقيق هـ،٧٥١: المتوفى الجوزية قيم ابن الدين شمس

 -  هـ١٤١١ األولى،: الطبعة ييروت، – العلمية الكتب دار الناشر إبراهيم،
 .م١٩٩١

 أحمد بن مسعود بن بكر أبي الدين، لعالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع - 
: الطبعة العلمية، الكتب دار الناشر هـ،٥٨٧: المتوفى الحنفي، الكاساني

 .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦ نية،الثا

 أحمد بن مسعود بن بكر أبي الدين، عالء ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع - 
: الطبعة العلمية، الكتب دار الناشر هـ،٥٨٧: المتوفى الحنفي، الكاساني
 .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦ الثانية،

 فخر البارعي، محجن بن علي بن لعثمان الدقائق، كنز شرح الحقائق تبيين - 
 -  األميرية الكبرى المطبعة: الناشر هـ، ٧٤٣: المتوفى الحنفي، لزيلعيا الدين

 .هـ ١٣١٣ األولى،: الطبعة القاهرة، بوالق،

 السمرقندي الدين عالء بكر أبي أحمد، أبي بن أحمد بن لمحمد الفقهاء، تحفة - 
: الطبعة لبنان،- بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر هـ،٥٤٠ نحو: المتوفى
 .م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤ الثانية،

 أبي الفقه، أصول في اإلشارة: مع مطبوع األصول علم إلي الوصول تقريب - 
 الغرناطي، الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم،
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 دار الناشر إسماعيل، حسن محمد حسن محمد تحقيق، هـ، ٧٤١: المتوفى
 .م ٢٠٠٣-  هـ ١٤٢٤ األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب

 الدسوقي عرفة بن أحمد بن لمحمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية - 
 .الفكر دار الناشر هـ،١٢٣٠: المتوفى المالكي،

 والسنة، الكتاب من بالدالئل واألحياء األموات أرواح على الكالم في الروح - 
: وفىالمت الجوزية، قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد
 .بيروت – العلمية الكتب دار الناشر هـ،٧٥١

 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي المفتين، وعمدة الطالبين روضة - 
 اإلسالمي، المكتب الناشر الشاويش، زهير تحقيق هـ،٦٧٦: المتوفى النووي
 .م١٩٩١ / هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة عمان، - دمشق - بيروت

 بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن يعل الحسن ألبي الدارقطني، سنن - 
 حسن االرنؤوط، شعيب حققه هـ،٣٨٥: المتوفى البغدادي، دينار بن النعمان

 الرسالة، مؤسسة الناشر برهوم، أحمد اهللا، حرز اللطيف عبد المنعم، عبد
 .م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤ األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت

 اهللا عبد هـ، ٤٥٨ البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر ألبي الكبير، السنن - 
 العربية، والدراسات للبحوث هجر مركز الناشر التركي، المحسن عبد بن

 .م ٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢ األولى، الطبعة

 هـ،١٤٢: المتوفى العثيمين صالح بن لمحمد المستقنع، زاد على الممتع الشرح - 
 .هـ١٤٢٨- ١٤٢٢ األولى، الطبعة الجوزي، ابن دار النشر دار

 عبد بن محمد بن الكريم لعبد الكبير، بالشرح المعروف الوجيز شرح عزيزال - 
 محمد علي تحقيق، هـ،٦٢٣: المتوفى القزويني الرافعي القاسم أبي الكريم،
 – بيروت العلمية، الكتب دار الناشر الموجود، عبد أحمد عادل - عوض
 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ األولى،: الطبعة لبنان،



  

  

  

  

  

  جابر خليفة سالم العازمي ٠د                                                        

-٣٩٧-  

 القزويني الرافعي محمد بن الكريم لعبد الكبير، الشرح يز،الوج بشرح العزيز فتح - 
 .الفكر دار: الناشر هـ،٦٢٣: المتوفى

 الباحسين يوسف بن الوهاب عبد بن ليعقوب واألصولية، الفقهية الفروق - 
 -  هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة الرياض، – الرشد مكتبة: الناشر التميمي،
 .م ١٩٩٨

 السامري اهللا عبد أبو الدين لمعظم حنبل نب أحمد اإلمام مذهب على الفروق - 
 الناشر اليحيى، محمد بن إبراهيم بن محمد: وتحقيق دراسة ه، ٦١٦-  ٥٣٥
: الطبعة السعودية، العربية المملكة -  الرياض والتوزيع، للنشر الصميعي دار

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،

 بن أحمد الدين شهاب العباس ألبي الفروق، أنواء في البروق أنوار الفروق، - 
: الناشر هـ،٦٨٤: المتوفى بالقرافي، الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس
 .الكتب عالم

 عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبي المدينة، أهل فقه في الكافي - 
 ماديك ولد أحيد محمد محمد هـ،٤٦٣: المتوفى القرطبي النمري عاصم بن البر

 العربية المملكة الرياض، الحديثة، الرياض ةمكتب: الناشر الموريتاني،
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثانية،: الطبعة السعودية،

: المتوفى الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن لعلي التعريفات، كتاب - 
           الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه هـتحقيقوضبطه٨١٦
 .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ ولىاأل: الطبعة لبنان،– بيروت العلمية الكتب دار

 حسن ابن الدين صالح بن يونس بن لمنصور اإلقناع متن عن القناع كشاف  - 
 .العلمية الكتب دار: الناشر هـ،١٠٥١: المتوفى البهوتى إدريس بن

            الدين جمال الفضل، أبي على، بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان  - 
   الثالثة الطبعة يروت،ب صادر دار الناشر هـ،٧١١ المتوفى منظور ابن

 .هـ    ١٤١٤
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: المتوفى السرخسي، األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن لمحمد المبسوط، - 
 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ النشر تاريخ بيروت، المعرفة، دار الناشر هـ،٤٨٣

 الناشر هـ،١٧٩: المتوفى األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن لمالك المدونة، - 
 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ األولى،: الطبعة العلمية، الكتب دار

 الفيومي علي بن محمد بن ألحمد الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح - 
 .بيروت – العلمية المكتبة: الناشر هـ،٧٧٠ نحو: المتوفى الحموي،

 هـ،٣٩٥: المتوفى القزويني، زكرياء بن فارس بن ألحمد اللغة، مقاييس معجم - 
 -  هـ١٣٩٩: النشر عام الفكر، دار الناشر هارون، محمد السالم عبد تحقيق
 .م١٩٧٩

 أحمد بن محمد الدين، لشمس المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني - 
 العلمية الكتب دار الناشر هـ،٩٧٧: المتوفى الشافعي، الشربيني الخطيب
 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ األولى،: الطبعة

 قدامة بن دمحم بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد المغني،ألبي - 
 الناشر هـ،٦٢٠: المتوفى المقدسي، قدامة بابن الشهير المقدسي، الجماعيلي

 .القاهرة مكتبة

 بابن الشهير الحنبلي الفتوحي أحمد بن محمد الدين لتقي اإلرادات، منتهى - 
 مؤسسة الناشر التركي، المحسن عبد بن اهللا عبد تحقيق، هـ،٩٧٢ النجار

 .م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة الرسالة،

 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق ألبي الشافعي، اإلمام فقة في المهذب - 
 .العلمية الكتب دار الناشر هـ،٤٧٦: المتوفى الشيرازي

*  *  *  
                                                           

 
 
 


