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س��بيل املثال ثالث��ة أمثلة من الف��روق الفقهية التي
استخرجتها من كتاب البيان للعمراين وهي:

 -1الفرق بني ورق الشجر إذا كان خريفيا أو ربيعيا».

إ َّن عل��م الفروق الفقهية عل��م عظيم الفائدة والنفع -2 ،الف��رق ب�ين تطه�ير الث��وب وتطه�ير اإلناء يف
إ ْذ ب��ه مُيكن أن ي��درك العلامء الف��روق الفقهية بني الولوغ».

صورها وامل ُختلفة  -3الف��رق بني ال��كالم يف ح��ال األذان والكالم يف
املس��ائل والفروع املتح��دة يف ُ

يف علله��ا وأحكامه��ا ،ويكون له��م عونا عىل فهم حال الصالة».
العلوم والنص��وص الرشعية وتنزي��ل القضايا عىل

م��ا يناس��بها م��ن أح��كام ،إذ مبنى ذل��ك عىل فهم

Research Summary:

الفروق ،فل�َّم�اَّ تأكد لدي أ َّن معرف��ة الفُروق الفقهية The science of jurisprudence is a great sci-
الضورية املهمة لكل طالب علم يُريد ence of great benefit and benefit , because in
ِم�� ْن األُمور رَّ
الفهم الجيد والتطبيق الحسن لحقائق تلك املسائل it scientists can understand the differences

وكنهها ،شمرت عن ساعد الجد وأخذت أبحث عن of jurisprudence between the issues and the
تلك املسائل يف كتاب «البيان للعمراين» ،فوجدت branches united in their forms and differ-

منها الكثري ،فأحببت أ ْن أقوم بدراستها دراسة علمي ًة ent in their causes and judgments, and they

مبيناً أه َّم الفروق الفقهية بني تلك املسائل املتعلقة have the help to understand the sciences
بقس��م العبادات ،ولقد درس��تها دراسة علمية معرفا and the islamic texts and download the is-
إياه��ا باعتباره��ا عل�ما عىل ف��ن الف��روق الفقهيةsues on the appropriate provisions, so when ،
وموضح��ا أهميته��ا يف إزال��ة األوهام الت��ي أثارها I made sure that knowledge of the differ-

املشككون الذين اتهموا الفقه االسالمي بالتناقضences of jurisprudence is necessary for eve- ،

بس��بب إعطاء األم��ور املتامثلة أحكام��ا مختلفةry student who wants a good understanding ،
وأحيانا التس��وية بني املختلفات ،وبينت مكانة هذا and good application of the facts of those
العامل الجليل االمام العمراين بإيجاز ،وقد سجلت issues and, but they have helped to find
بحث��ي تحت عنوان« :الفروق الفقهية عند العمراين those issues and have taken up to those is-

من خالل كتابه «البيان» يف مذهب االمام الش��افعي sues, and i have taken into account the need

قس��م العبادات -جمعا ودراسة ،»-وسأذكر هنا عىل to look for those issues. I studied it as a sci-
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ence study, defining it as a science science,

المقدمة

and explaining its importance in removing
the illusions raised by skeptics who accused

 Islamic jurisprudence of contradiction, beالحم��د لل��ه رب العامل�ين ،وأفضل الص�لاة وأتم cause of the giving of similar things differالتس��ليم ع�لى س��يدنا محم��د وعىل آل��ه وصحبه ent provisions, and sometimes the settle-أجمعني.

 ment between different ones, and showedأم��ا بع��د  ..ف��إ َّن علم الف��روق الفقهية عل��م عظيم

 the status of this ancient world briefly, andالفائدة والنفع ،إ ْذ به مُيكن أن يدرك العلامء الفروق
صورها
 i recorded my research under the title I willالفقهية بني املس��ائل والفروع املتحدة يف ُ
 mention here, for example, three examplesوامل ُختلف��ة يف علله��ا وأحكامه��ا ،وعونا لهم عىل
 of the doctrinal differences i have extractedفه��م العلوم والنص��وص الرشعية وتنزي��ل القضايا

 from the Bayan book of Amrani:عىل ما يناس��بها من أحكام ،إذ مبنى ذلك عىل فهم
 1- the difference between foliage if it is au-الف��روق ،ويف ه��ذا األم��ر تحقيق ملعن��ى االمتثال

السليم ،وذلك بتجنب فعل الحرام
 tumn or spring.الصحيح والتعبد َّ
 2. ”The difference between cleaning theومزاولة طلب الحالل.
”” dress and disinfecting the pot in the log.فل�َّم�اَّ علمت أ َّن معرف��ة الفُروق الفقهي��ة ِم ْن األُمور
3. ”The difference between speaking in the
الضوري��ة املهم��ة لكل طال��ب علم يُري��د الفهم
رَّ
 case of adhan and speaking in the case ofالجي��د والتطبي��ق الحس��ن لحقائق تلك املس��ائل
 prayer.”...).وكنهها ،شمرت عن ساعد الجد وأخذت أبحث عن
تلك املسائل يف كتاب “البيان للعمراين” ،فوجدت

❊

❊

❊

منها الكثري ،فأحببت أ ْن أقوم بدراستها دراسة علمي ًة

مبيناً أه َّم الفروق الفقهية بني تلك املسائل املتعلقة
بقس��م العبادات ،وبي��ان مكانة هذا الع��امل الجليل
االمام العمراين ،وقد سجلته تحت عنوان»:الفروق

الفقهي��ة عند العمراين من خالل كتاب��ه «البيان» يف

مذه��ب االم��ام الش��افعي قس��م العب��ادات -جمعا
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ودراسة.»-

•خطة البحث:

وتتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخامتة.
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والس��كر وب�ين الحيض يف ح��ال ال��ردة يف قضاء

الصالة».

املطلب الث��اين« :الفرق بني الكالم يف حال األذان

أم��ا املبح��ث األول :فقد أفردت��ه بالتعريف باإلمام والكالم يف حال الصالة».

العم��راين ودراس��ة موجزة للف��روق الفقهي��ة وفيه املطل��ب الثال��ث« :الف��رق بني الجم��ع يف املطر

مطلبان:

املطلب األول :التعريف باإلمام العمراين.

والجمع يف السفر من حيث محل النية».

وأم��ا املبحث الرابع :ف��كان يف الفروق الفقهية يف

املطلب الثاين :دراسة موجزة للفروق الفقهية.

كتاب الجنائز وفيه مطلبان:

كتاب الطهارة وفيه ستة مطالب:

الجنازة ،وبني إمامة األفقه يف سائر الصلوات».

خريفيا أو ربيعيا».

دفن امليت ،وبني تنازع الورثة يف تكفني امليت».

الزعفران».

كتاب الزكاة واالعتكاف والحج وفيه ثالثة مطالب:

أم��ا املبحث الث��اين :فكان يف الف��روق الفقهية يف املطلب األول« :الفرق بني إمامة األس��ن يف صالة
املطل��ب األول« :الف��رق بني ورق الش��جر إذا كان املطل��ب الثاين« :الفرق بني تنازع الورثة يف موضع
املطل��ب الث��اين« :الف��رق ب�ين م��اء ال��ورد وم��اء وأما املبحث الخامس :فكان يف الفروق الفقهية يف

املطلب الثالث« :الفرق بني الوضوء والتيمم».

املطلب األول« :الفرق ب�ين بيع املال الزكوي بعد

املطلب الرابع« :الفرق بني من إذا انش��غل بالطهارة الوجوب وقبل اإلخراج ،بالنسبة ملال التجارة الذي

أو بسرت العورة وخاف فوت وقت الصالة ،وبني من قيمت��ه نصاب ،وب�ين املال الذي تج��ب الزكاة يف
إذا انشغل بأداء الصالة قامئا ،وخاف فوت وقتها» .عينه».

املطلب الخامس« :الفرق بني العصابة التي تضعها املطل��ب الث��اين« :الف��رق ب�ين تعي�ين املس��جد
املس��تحاضة وقد تحركت من موضعها ،وبني التي لالعتكاف وتعيني اليوم للصوم».

مل تتحرك من موضعها».

املطل��ب الثالث« :الفرق بني من وجب عليه الحج

اإلناء يف الولوغ».

فلم يصل حتى مات».

كتاب الصالة وفيه ثالثة مطالب:

املنهج املتبع يف البحث:

املطلب السادس« :الفرق بني تطهري الثوب وتطهري فل��م يحج حتى مات ،ومن دخل عليه وقت الصالة

أم��ا املبحث الثالث :فكان يف الف��روق الفقهية يف ثم الخامتة :وفيها سجلت أهم نتائج البحث.
املطل��ب األول« :الفرق بني الجنون يف حال الردة اتبعت يف هذا البحث منهج االستقراء ،حيث قمت
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باس��تقراء الف��روق الفقهية واس��تخراجها من كتاب املصحف الرشيف ،مع رس��مها بالرسم العثامين،
«البيان» للعمراين ،يف قسم العبادات والذي يشمل :وخرجت األحاديث النبوية الرشيفة من كتب السنة
الطه��ارة والصالة والزكاة والصوم والحج ،ثم قمت األصلية ،وم��ن ثم أقوم بالحك��م عليها يف الغالب

بدراستها دراسة فقهية ،وذلك عىل النحو التايل:

بالصح��ة أو الضعف ،ما مل تكن يف الصحيحني أو

 -1لقد قم��ت باالجتهاد يف وضع عناوين مناس��بة احده�ما ،فإين اقترص ع�لى تخريجها منهام وذلك

لكل الفروق الفقهية التي تناولها العمراين يف كتابه للعلم بصحتها.

«البيان» قس��م العب��ادات ،وصياغته��ا صياغة عىل ويف الخت��ام  :أس��أل الل��ه تعاىل الع�لي القدير ،أن
حسب رأي العمراين-رحمه الله تعاىل-

يوفقن��ا جميعا ملا يحبه ويرضاه ،وأن يجعل أعاملنا

 -2ثم قمت بتصوير املسألة املراد بيان الفرق فيها .خالصة لوجهه الكريم ،سبحان ربك رب العزة عام
 -3تحري��ر كالم العمراين يف بي��ان وجه الفرق بني يصفون ،وس�لام عىل املرس��لني ،والحمد لله رب
املسألتني ،ألن العمراين غالبا ما يذكر الفرق بينهام ،العاملني ،والصالة والس�لام ع�لى املبعوث رحمة
فأكتفي بذلك وأوثقه.

للعاملني سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه ومن اتبع

 -4اذك��ر م��ن واف��ق العم��راين يف هذا الف��رق من هداهم إىل يوم الدين.

الفقهاء ،إن وجد.

 -5ث��م أفص��ل الق��ول يف آراء الفقهاء يف املس��ألة
املراد بيان الفرق بينهام ،مقدما املذهب الشافعي،

ث��م املذاه��ب الفقهي��ة الثالث��ة األخ��رى ،الحنفية
واملالكي��ة والحنابلة ،إن وج��دت لهم رأيا يف تلك

الفروق ،وعىل قدر املستطاع.

 -6مل أترج��م لألع�لام يف صل��ب البح��ث وذلك
خشية االطالة.

 -7اعتمدت طريقة التوثيق الكامل عند ذكر املرجع
أو املصدر يف الهامش للمرة األوىل ،ثم اكتفي بعد

ذلك بذكر اس��م الكتاب واس��م املؤل��ف يف حالة
تكرره مرة ثانية.

 -8عزوت اآليات القرآنية الكرمية إىل مواضعها يف

❊

❊

❊
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تحريفا من النساخ والله أعلم”(.)2

المبحث األول

وينتس��ب العمراين إىل« :عمران بن ربيعة بن عبس

التعريف باإلمام العمراني
ودراسة موجزة للفروق الفقهية

ولق��د اختلف املرتجمون يف كنيت��ه :وذكر الدكتور

•وفيه مطلبان:

•املطلب األول :التعريف باإلمام العمراين

بن زهرة بن غالب ابن عبدالله بن عك بن عدنان»(.)3
جميل بن حبيب املطريي عند تحقيقه كتاب البيان

للعمراين :أن كنيته بأيب الحس�ين هي األشهر ،وقد
ذكرها األقربون به عهدا(.)4

واتف��ق املرتجمون عىل أن االم��ام يحيى العمراين

س��أذكر هنا ترجمة موج��زة لحياة اإلم��ام العمراين ولد يف عام(489ه��ـ) ،يف مصنعة أي بلدة أو قرية

أجملها بالنقاط التالية:

أوال :اسمه ونسبه وكنيته ومولده:

يف بالد اليمن(.)5

ثانيا :زواجه وأوالده ووفاته.

هو»:يحيى بن أيب الخري بن سامل بن أسعد بن عبدالله يف سنة سبع عرشة وخمسامئة تزوج يحيى العمراين
بن محمد بن م��وىس ابن عمران العمراين»( ،)1بهذا م��ن أم القايض طاهر ،وهي ابنة عمه أخت ابن عمه
االس��م ذكره تلميذ تالميذه ابن س��مرة الجعدي يف
طبق��ات فقهاء اليمن ،وهذا ما اكده الدكتور س��عود

بن عبد العزيز عند تحقيقه كتاب االنتصار للعمراين

((( االنتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية االرشار ،الشيخ
يحيى ب��ن أيب الخري العم��راين ،املتوىف س��نة (558هـ)،
دراس��ة وتحقيق :د .س��عود بن عبد العزيز الخلف ،النارش:

وعن��د ذك��ره ترجمة اس��م العم��راين ما نص��ه”:إن أضواء السلف-السعودية1419 ،هـ.11/1 ،

املؤلفني اتفقوا عىل اس��مه ،واختلفوا يف اسم أبيه ((( طبق��ات فقه��اء اليم��ن للجع��دي ،ص ،174وينظ��ر:

وجده األول والثاين وهو اختالف قريب...،وأقربهم الس��لوك يف طبقات العل�ماء وامللوك ،محمد بن يوس��ف
ج ْندي اليمن��ي (املتوىف732 :هـ) ،تحقيق:
بن يعقوب ،ال ُ

إىل الص��واب تلمي��ذ تالميذه ابن س��مرة الجعدي،

لق��رب عهده منه؛ وألمنن كتب عن العمراين اعتمد

محم��د بن عيل بن الحس�ين األكوع الح��وايل ،دار النرش:
مكتبة اإلرشاد  -صنعاء 1995 -م ،ط.294 /1 ،2

عىل ابن س��مرة ،وقد تكون االختالفات تصحيفا أو ((( ينظ��ر :كت��اب البي��ان ،يحيى ب��ن أيب الخ�ير العمراين
الش��افعي( ،ت558:ه��ـ) - ،من أول كت��اب الزكاة اىل آخر
كتاب الصيام ،-دراس��ة وتحقيق :جميل بن حبيب اللويحق

((( طبقات فقهاء اليمن ،عمر بن عيل بن س��مرة الجعدي ،املطريي1421 ،هـ ،ص.22

تحقي��ق :ف��ؤاد س��يد ،الن��ارش :دار القلم-ب�يروت -لبن��ان ((( ،ينظر :طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص ،174السلوك

ص.174

يف طبقات العلامء وامللوك للجندي اليمني.294 /1 ،
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عثامن بن أس��عد بن عثامن ،وكان ق��د ترسى قبلها القرآن يف مائة ركعة(.)5
جارية حبشية(.)1

رابعا :شيوخه وتالميذه.

وذكر املرتجمون أن يحيى العمراين رزق بابن واحد من أهم شيوخ االمام العمراين :خاله أبو الفتوح بن
يل الصعبي،
وابنتني فقط ،واس��م ابنه :أيب الطيب طاهر ،ولد يف عثامن بن أس��عد ،والشيخ ُموسىَ بن َع ّ
ذي الحجة لس��ت عرشة ليلة خلت منه ،سنة مثاين والحاف��ظ الع��امل عبدالله بن احمد ب��ن محمد بن
حمد زيد بن
عرشة وخمس�مائة ،وأما البنتني فقد تزوج بأحدهام ايب عبدالله الهمداين ،والش��يخ أَبُ��و أَ ْ
ح َّمد الفائيش ث َّم ال ِْحمْيرَ ِي ،والش��يخ
عمرو بن عبدالله بن س��ليامن ثم ماتت يف نفاس��ها الْحس��ن بن ُم َ
ثم تزوج األخرى(.)2

عمر بن بيش ،والقايض مسلم بن أيب بكر بن احمد

ولقد مات يحيى العمراين-رحمه الله تعاىل -يف ذي الصعبي(.)6

السفال( ،)3مبطونا شهيدا ،يف ربيع اآلخر قبيل الفجر وممن تتلمذ عىل يد العمراين( :)7ابن عمه :الش��يخ
من ليلة األحد من سنة مثاين وخمسني وخمسامئة ،محم��د بن موىس بن الحس�ين ،وأيب الطيب طاهر

ما ترك صالة يف مرضه ،وكان نزعه يف مرضه ليلتني بن االمام يحيى ابن أيب الخري العمراين ،وابن عمه:

ويوما بينهام ،يس��أل عن وق��ت كل صالة باإلمياء ،الشيخ عثامن بن أسعد بن عثامن ،والشيخ عبد الله

ألن��ه اعتقل لس��انه ،وكان كثري التهلي��ل ،يعرف منه بن سامل بن زيد بن اسحاق األصبحي.

باإلش��ارة باملس��بحة( ،)4وكان يصيل كل ليلة بسبع

الدين الس��بيك (املتوىف771 :هـ) ،املحق��ق :د .محمود

((( ينظ��ر :طبق��ات فقه��اء اليم��ن للجع��دي ،ص ،176محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح محمد الحلو ،النارش :هجر
ص ،189الس��لوك يف طبق��ات العل�ماء وامللوك للجندي للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1413 ،2هـ ،338 -337 /7 ،
اليمني.302 /1 ،

السلوك يف طبقات العلامء وامللوك للجندي.300 /1 ،

.197 ،196 ،

بن أيب بكر بن محمد بن حسني العامري الحريض اليامين،

((( ينظر :طبقات فقه��اء اليمن للجعدي ،ص ((( 187 ،186ينظر :غرب��ال الزمان يف وفيات األعيان ،العالمة يحيى
((( َس��ف ُ
َال :بفتح أ ّوله ،وآخره الم ،مش��تق من الس��فل ضد (893-816هـ) ،صححه وعلق عليه :محمد ناجي زعبي،
العل��و ،م��ن قرى اليم��ن ،وبها م��ات يحيى ب��ن أيب الخري الن��ارش :مطبعة زيد بن ثابت -دمش��ق1405 ،هـ1985-م،

العمراين الفقيه صاحب كتاب البيان يف الفقه .ينظر :معجم ص.437

البلدان ،ش��هاب الدي��ن أبو عب��د الله ياقوت ب��ن عبد الله ((( ينظر :طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص ،174 ،124

الرومي الحموي (املتوىف626 :ه��ـ) ،النارش :دار صادر ،175 -الس��لوك يف طبقات العلامء واملل��وك للجندي/1 ،
بريوت ،ط 1995 ،2م.224 /3 ،

.285 ،284 ،283

((( ينظ��ر :طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص ((( ،179 ،174ينظ��ر :طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص،186 ،185
طبقات الش��افعية الكربى ،تاج الدي��ن عبد الوهاب بن تقي .192 ،191 ،190 ،189
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صول َوالْخالف يحفظ الْ ُم َهذّب َعن ظهر
خامس��ا :عقيدت��ه وعبادت��ه وأخالقه وثن��اء العلامء الْ ِفقْ��ه َوالأُْ ُ
قلب َوقيل :كَا َن يَ ْق َرؤُهُ فيِ لَيْلَة َو ِ
اح َدة”(.)5
عليه .
العمراين حنبيل العقيدة ،ش��افعي الف��روع(،)1وكان سادسا :مؤلفات العمراين.

العم��راين كث�ير التهلي��ل ،يع��رف من��ه باإلش��ارة من أه��م مؤلف��ات العم��راين( :)6كت��اب «الزوائد»
باملس��بحةَ ،وكَا َن ورده فيِ اللَّيْلَة أَكرث من مائَة َركْ َعة عىل املهذب للش�يرازي ،وكتاب «البيان» ،وكتاب
«الس�� َؤال َع�َّم�اَّ فيِ الْ ُم َه��ذّب م��ن الإْ ِشْ ��كَال» َو ُه َو
بِس��بع من الْ ُق ْرآن الْ َع ِظيم( ،)2ومن اخالقه أنه ملا نعي
ُّ
ختَرص ،وكتاب غرائب
ختَرص ،وكتاب «الفتاوى» ُم ْ
ترجع ث َّم ُم ْ
إِلَيه الق��ايض اليافعي َو ُه َو ب ِِذي أرشق ْ
اس� ْ
ق َ
حيَاء لإلمام الغزايل»،
َالَ :ماتَت الْ ُم ُرو َءة(.)3
الْ َو ِسيط ،وكتاب «مخترص الإْ ِ ْ
ص��ار فيِ ال�� َّرد ع�لى الْ َق َد ِريَّ��ة ،كتاب
ولق��د اثنى عليه النووي إذ ق��ال« :يحفظ املهذب ،وكت��اب الاِ نْ ِت َ
ويق��وم به ليل��ه ،ورشح��ه بالبيان ،ن�شر العلم ببالد «االح��داث يف الف��روع ،وكتاب «مقاص��د اللمع»،

اليم��ن” ( ،)4وقال عنه الس��بيك يف طبقاته« :ش��يخ

((( طبقات الشافعية الكربى للسبيك.336 /7 ،

الش��افعيني بإقليم الْيم��ن َ
صاحب الْبَيَ��انَ ...وكَا َن ((( ينظ��ر :طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص،181 ،176

إِ َمام��ا زاهدا ورعا َعاملا خريا َمشْ �� ُهور الاِ ْس��م بعيد طبق��ات الش��افعية الك�برى للس��بيك ،337 /7 ،طبق��ات

صول َوالْ��كَلاَ م والنحو الش��افعية ،أب��و بكر بن أحم��د بن محمد بن عمر األس��دي
الصي��ت َعا ِرفً��ا بالفق��ه َوالأُْ ُ
الشهبي الدمش��قي ،تقي الدين ابن قايض شهبة (املتوىف:
َ

ِي
رياز ّ
أعرف أهل األ ْرض بتصانيف أيب إِ ْس َ
حاق الشِّ َ

851هـ) ،املحقق :د .الحافظ عبد العليم خان ،دار النرش:

((( ينظر :ش��ذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد الحي عامل الكتب – بريوت ،ط 1407 ،1هـ ،328 /1،الس��لوك
بن أحمد بن محمد ابن العامد ال َعكري الحنبيل(،املتوىف :يف طبقات العل�ماء وامللوك للجن��دي ،295 /1 ،طبقات

1089هـ) ،حققه :محم��ود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد الش��افعيني ،أبو الفداء إس�ماعيل بن عمر ب��ن كثري القريش
الق��ادر األرناؤوط ،النارش :دار ابن كثري ،دمش��ق – بريوت ،البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،تحقيق :د أحمد

ط 1406 ،1هـ  1986 -م.310/6 ،

عمر هاش��م ،د محم��د زينهم محمد ع��زب ،النارش :مكتبة

طبقات فقهاء اليمن للجعدي ،ص.180 -179

املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،النارش :مكتبة املثنى  -بريوت،

،314 /1

إس�ماعيل بن محم��د أمني بن مري س��ليم الباباين البغدادي

((( ينظ��ر :طبقات الش��افعية الكربى للس��بيك ،336 /7 ،الثقاف��ة الديني��ة 1413 ،ه��ـ  1993 -م ،ص  ،654معجم
((( ينظر :الس��لوك يف طبقات العل�ماء وامللوك للجندي ،196 /13 ،هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني،
((( تهذيب األسامء واللغات ،أبو زكريا محيي الدين يحيى (املت��وىف1399 :هـ) ،النارش :طب��ع بعناية وكالة املعارف
بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ) ،النارش :رشكة العلامء الجليلة يف مطبعتها البهية اس��تانبول ،1951 ،أعادت طبعه
مبس��اعدة إدارة الطباع��ة املنريية ،يطلب م��ن :دار الكتب باألوفس��ت :دار إحي��اء الرتاث العريب ب�يروت – لبنان/2 ،
العلمية ،بريوت – لبنان.278 /2 ،

.521-520
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وكتاب «مناقب الشافعي».

•املطلب الثاين :دراسة موجزة للفروق الفقهية

ج -الفقه يف اللغة :الفهم(.)4

حك َِام الشرَّ ْ ِعيَّة
د -الفق��ه يف االصطالح :هو« :الْعلم بِالأْ َ ْ

س��أتناول يف هذا املطلب دراس��ة موج��زة للفروق العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية»(.)5

الفقهية أجملها بالنقاط التالية:

ثانيا :تعريف الفروق الفقهية باعتبارها علام عىل فن

أوال :تعريف الفروق الفقهية باعتبارها مركبا اضافيا .الفروق.

أ -الفروق يف اللغة :الفاء والراء والقاف أصيل صحيح ،عل��م الف��روق الفقهية :عرف��ه يعقوب الباحس�ين:
حثُ فيه عن وجوه االختالف،
يقال :فرقت بني اليشء فرقا من باب قتل فصلت أبعاضه بأن��ه« :العلم الذي يُبْ َ
وفرقت ب�ين الحق والباطل فصل��ت والفرق يدل عىل وأس��بابها ،ب�ين املس��ائل الفقهي��ة املتش��ابهة يف

متييز وتزييل بني ش��يئني ،من ذلك الفرق :فرق الشعر ،الص��ورة ،واملختلف��ة يف الحك��م ،م��ن حيث بيان
يقال :فرقته فرقا(.)1

معن��ى تل��ك الوجوه ،ومال��ه صلة به��ا ،ومن حيث

ب -الفروق يف االصطالح :عرفه الس��يوطي بأنه الفن :صحتها وفس��ادها ،وبيان رشوطه��ا ووجوه دفعها،
«ال��ذي يذك��ر فيه الفرق ب�ين النظائر املتح��دة تصويرا ونش��أتها وتطورها ،وتطبيقاته��ا ،والثمرات والفوائد
ومعن��ى ،املختلف��ة حك�ما وعل��ة»( ،)2وعرف��ه محمد املرتتبة عليها»(.)6

الف��اداين« :ه��و معرف��ة األم��ور الفارق��ة بني مس��ألتني وعرف��ه عمر بن محمد الس��بيل :بأن��ه« :العلم ببيان

متشابهتني ،بحيث ال نسوي بينهام يف الحكم»(.)3

الفرق ب�ين مس��ألتني فقهيتني ،متش��ابهتني صورة،

((( ينظ��ر :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أحمد ط1417 ،2ه1996-م ،دار البشائر -بريوت -لبنان.98/1 ،

ب��ن محمد بن ع�لي الفيومي ثم الحم��وي( ،املتوىف :نحو ((( ينظ��ر :الصح��اح تاج اللغة وصح��اح العربية ،أبو نرص
770ه��ـ) ،الن��ارش :املكتب��ة العلمية – ب�يروت ،470/2 ،إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب (املتوىف393 :هـ)،
معجم مقاييس اللغة ،أحمد ب��ن فارس بن زكرياء القزويني تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،النارش :دار العلم للماليني

الرازي( ،املتوىف395 :هـ) ،املحقق :عبد الس�لام محمد – بريوت ،ط 1407 ،4هـ  1987 -م.2243/6 ،
هارون ،النارش :دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.493/4 ،

((( التمهيد يف تخريج الف��روع عىل األصول ،عبد الرحيم

الشافعي( ،املتوىف772 :هـ)،
((( األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين بن الحسن بن عيل اإلسنوي
ّ
السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،املحقق :د .محمد حس��ن هيتو ،النارش :مؤسسة الرسالة –

ط1411 ،1هـ 1990 -م ،ص.7

بريوت ،ط1400 ،1هـ ،ص.50

رشوطُ َها -نشأت ُ َها-
((( الفوائ��د الجنية حاش��ية املواهب الس��نية رشح الفرائد ((( الفروق الفقهية واألصوليةُ ،مق ّو َمات ُهاُ -
(دراس��ة نظريَّة َ -وصفيَّة -تَاريخيّة) ،يعقوب بن عبد
البهي��ة يف نظم القواع��د الفقهية يف االش��باه والنظائر عىل تط ّو ُر َها
َ

مذه��ب الش��افعية ،أيب الفي��ض محم��د ياس�ين بن عيىس الوهاب بن يوسف الباحسني التميمي ،النارش :مكتبة الرشد
الفاداين امليك ،اعتنى بطبعه :رمزي س��عدالدين دمش��قية – ،الرياض ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م ،ص.25
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االعرتاضات وسقوطها(.)3

ثالثا :أهمية علم الفروق الفقهية.أوضح عدد من العلامء ثالثا :نشأة علم الفروق الفقهية.

أهمي��ة هذا الف��ن وعظيم فائدت��ه ومنهم :أب��و عبدالله نس��تطيع أن نقول إن بيان الفروق الفقهية بني املس��ائل
الس��امري (ت  616ه��ـ) فقد ق��ال يف مقدم��ة فروقه :املتش��ابهة يف الحكم قد وجد بوجود الفقه اإلسالمي،
«ليتض��ح للفقيه ط��رق األحكام ويكون قياس��ه للفروع وأن الفقه��اء عن��وا بالف��روق الفقهية منذ الق��رن الثاين

عىل األصول متسق النظام وال يلتبس عليه طرق القياس الهج��ري( ،)4فقد ورد عن الش��ارع الحكي��م جملة من
فيبني حكمه عىل غري أساس»(.)2

األحكام املختلفة لفروع فقهية متشابهة نذكر منها عىل

ولقد بني الدكتور يعقوب الباحس�ين أن دراسة الفروق سبيل املثال:

الفقهي��ة لها فائ��دة عظيم��ة تتحقق يف إزال��ة األوهام يف الق��رآن الكريم نص الش��ارع عىل التفرق��ة بني الربا

َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ
الت��ي أثارها بعض م��ن اتهموا الفقه بالتناقض ،بس��بب والبيع بقوله تعاىل :ﵟذل ِك بِأنهم قالوا إِنما ٱلبيع مِثل
ّ َ ٰ ْ َ َ َ َّ هَّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ّ َ ٰ ْ
ََ
َ
ٱلرب ۚواﵞ ﵝالبقرة ِ الآية ﵕﵗﵒﵜ .
إعطائه األمور املتامثلة أحكاماً مختلفة ،وتس��ويته بني
ٱلربوۗا وأحل ٱلل ٱلبيع وحرم ِ
ِ

املختلف��ات ،وعىل س��بيل املثال :قولهم :إن الش��ارع ويف الس��نة النبوي��ة املطهرة من��اذج كثرية ف��رق النبي

املني وأبطل به الصوم بإنزاله عمدا ً ،ﷺ فيه��ا بني أمرين متش��ابهني لوجود ما يقتيض ذلك،
فرض الغس��ل من
ّ
وه��و طاهر ،دون البول واملذي وه��و نجس ،وأوجب كالتوضؤ من لحوم اإلبل دون لحوم الغنم ،والصالة يف

جا ِب ِر بْنِ َس�� ُم َرةَ،
غسل الثوب من بول الصبية ،وال َّنضح من بول الصبي ،مراب��ض الغنم دون مبارك اإلبل ،ف َع ْن َ
مع تس��اويهام ،وهكذا ...فبمعرفة أس��باب التفريق يف أَ َّن َرجُلاً َسأَ َل َر ُس َ
وم الْ َغ َنمِ ؟
ح ِ
��ول الل ِه ﷺ أَأَت َ َوضَّ أُ ِم ْن لُ ُ
ت فَ�َل�اَ ت َ َوضَّ أْ» ق َ
الحك��م ب�ين الصور املتش��ابهة ،يُ ْد َر ُك َو َه�� ُن مثل هذه ق َ
َال
ت فَتَ َوضَّ أَْ ،وإِ ْن ِش��ئْ َ
َ��ال(( :إِ ْن ِش��ئْ َ
��وم الإْ ِبِلِ ؟ ق َ
وم
ح ِ
ح ِ
َال« :نَ َع�� ْم فَتَ َوضَّ أْ ِم ْن لُ ُ
أَت َ َوضَّ ��أُ ِم ْن لُ ُ

صليِّ فيِ َم َراب ِ
َال« :نَ َع ْم» ق َ
ِض الْ َغ َنمِ ؟ ق َ
((( إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل ،عبد الرحيم بن الإْ ِبِلِ » ق َ
َال:
َال :أُ َ
عبد الله بن محمد الزريراين الحنبيل( ،املتوىف 741 :هـ)،
ص�ِّل�يِّ فيِ َمبَار ِِك الإْ ِبِلِ ؟ ق َ
َ��ال« :لاَ »))( .)5ثم إن الفروق
أُ َ
تحقيق ودراس��ة :عمر بن محمد الس��بيل (املتوىف1423 :

ه��ـ) ،النارش :دار اب��ن الجوزي للن�شر والتوزيع ،اململكة

الفقهي��ة كانت مش��تهرة ومعت�برة ومتداولة عىل ألس��نة

العربية السعودية ،ط 1431 ،1هـ ،ص .17

((( الفروق عىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،معظم الدين ((( ينظر :الفروق الفقهية واألصولية ،للباحسني ،ص.30

أبو عبد الله الس��امري ( 616 - 535هـ) ،دراس��ة وتحقيق ((( :القواع��د الفقهية ،عيل أحمد الندوي ،ط1420 ،5هـ-
محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى ،النارش :دار الصميعي 2000م ،دار القلم -دمشق ،ص.80

حومِ
اب الْ ُوضُ ��و ِء ِم ْن لُ ُ
للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،ط ((( ،1اخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،بَ ُ
الإْ ِبِلِ  ،برقم (.275/1 ،)360
 1418هـ  1997 -م ،ص .96
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فقهاء الصحابة والتابعني واألمئ��ة األربعة-رضوان الله

المبحث الثاني

تعاىل عليهم جميعا ،-فقد جاء يف كتاب سيدنا عمر بن
الخطاب اىل أيب موىس االشعري –ريض الله عنهام:-
(( اعرف األمثال واألش��باه وقس األم��ور عندك واعمد

إىل أحبها إىل الله تعاىل وأشبهها بالحق فيام ترى))(.)1

رابعا :املؤلفات يف الفروق الفقهية.

نذكر منها عىل سبيل املثال:

يف املذه��ب الحنف��ي :كت��اب الفروق ،أس��عد بن

الفروق الفقهية في كتاب الطهارة
•وفيه خمسة مطالب:

•املطلب األول« :الفرق بني ورق الش��جر إذا كان
خريفيا أو ربيعيا»

محمد بن الحس�ين ،أب��و املظفر ،جامل اإلس�لام وصورة املسألة:

الكرابييس النيسابوري الحنفي (املتوىف570 :هـ) .إذا تناثرت أوراق األشجار يف املاء ،فتغريت بعض
ويف املذه��ب املاليك :كت��اب النك��ت والفروق صفاته ،فام حكم الطهارة به؟

ملسائل املدونة واملختلطة ،لإلمام أيب محمد عبد أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

الحق بن هارون الصقيل(ت466ه).

قال العمراين« :والفرق بينهام من وجهني:

ويف املذهب الش��افعي :الجمع والفرق (أو كتاب أحده�ما :أن الربيع��ي يخ��رج منه رطوب��ة تختلط
الف��روق) ،أبو محمد عبد الله بن يوس��ف الجويني باملاء .والخريفي يابس ال يخرج منه يشء.
(ت  438هـ).

والث��اين :أن الربيع��ي قل�ما يتناث��ر ،فيمك��ن صون

ويف املذه��ب الحنبيل :الفروق عىل مذهب اإلمام املاء عنه ،والخريف��ي يتناثر غالبًا ،فال ميكن صون

أحمد بن حنبل ،معظم الدين أبو عبد الله الس��امري املاء عنه»(.)2
(ت  616هـ).

❊

ثاني��ا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.نقل الرافعي

❊

❊

ع��ن أيب زي��د امل��روزي قول��ه« :ال يس��لب التغري
بالخريفي لغلبة التناثر يف الخريف بخالف الربيعي،
وألن األوراق الخريفية قد امتصت األشجار رطوبتها

((( تبرصة الح��كام يف أصول األقضي��ة ومناهج األحكام ((( ،البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي ،أبو الحس�ين يحيى

إبراهي��م بن ع�لي بن محم��د ،ابن فرح��ون ،بره��ان الدين بن أيب الخري بن سامل العمراين اليمني الشافعي (املتوىف:

اليعم��ري (املت��وىف799 :هـ) ،الن��ارش :مكتب��ة الكليات 558ه��ـ) ،املحقق :قاس��م محم��د النوري ،الن��ارش :دار
األزهرية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.31/1 ،

املنهاج – جدة ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م.22/1 ،
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وقرب طبعها من طبع الخشب بخالف الربيعية فإن وكذا نقله الروياين عن نص الشافعي( ،)3وهذا أيضا

فيها رطوبة ولزوجة تقتيض االمتزاج”(.)1

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة:

م��ا قطع به جمه��ور الفقهاء من الحنفي��ة واملالكية
والحنابلة ،وألنه مل يزل عنه اسم املاء ،وبقي معناه

ذك��ر العم��راين أن يف املس��ألة ثالث��ة أوج��ه نقلها أيض��ا ،مع ما فيه من ال�ضرورة الظاهرة لتعذر صون

ع��ن الخراس��انيني( :)2األول :تص��ح الطه��ارة ب��ه املاء عن ذلك(.)4
وهو املش��هور يف املذهب الش��افعي ،وألنه تغري

باملج��اورة ف�لا ي�ضره وكذل��ك ال ميك��ن ص��ون

•املطل��ب الث��اين« :الف��رق بني م��اء ال��ورد وماء
الزعفران»

املاء عن��ه ،والثاين :ال تصح الطه��ارة به ،ألن ورق وصورة املسألة :إذا كان املاء قلتني إال كوزا ،فصب
الش��جر ال يوافق املاء يف التطهري ،والوجه الثالث :فيه كوزًا من ماء ورد أو كوزا من ماء تغري بالزعفران،

التفري��ق بينه�ما ف��إن كان الورق خريفي��ا ،مل مينع فصار املاء قلتني متاما ،ثم وقعت فيه نجاسة ،فهل
الطه��ارة بامل��اء ،وإن كان ال��ورق ربيعي��ا ،منع من يحكم بنجاسة املاء أم ال؟

الطهارة باملاء.

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

والراجح :أن املاء املتغري بورق الش��جر طهور قال ق��ال العمراين« :والفرق بينه�ما :أن ماء الورد عرق،
النووي :وهذا ما قطع به الشيخ أبو حامد واملاوردي

((( ينظ��ر :املجم��وع رشح املهذب «مع تكملة الس��بيك

((( العزي��ز رشح الوجي��ز املعروف بال�شرح الكبري ،عبد واملطيعي» ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف النووي

الكري��م ب��ن محمد ب��ن عبد الكري��م ،أبو القاس��م الرافعي (املتوىف676 :هـ) ،النارش :دار الفكر .109/1 ،

القزويني (املتوىف623 :هـ)،املحقق :عيل محمد عوض ((( ينظ��ر :بدائع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع ،عالء الدين،

 ع��ادل أحمد عبد املوجود ،الن��ارش :دار الكتب العلمية ،أبو بكر بن مس��عود بن أحمد الكاس��اين الحنفي (املتوىف:بريوت – لبنان ،ط 1417 ،1هـ 1997 -م ،25 /1،وينظر587 :ه��ـ) ،الن��ارش :دار الكتب العلمي��ة ،ط1406 ،2هـ -

روض��ة الطالبني وعمدة املفت�ين ،أبو زكري��ا محيي الدين 1986م ،15/1 ،مواه��ب الجليل يف رشح مخترص خليل،

يحي��ى ب��ن رشف الن��ووي (املت��وىف676 :ه��ـ) ،تحقيق :أب��و عبد الله محمد بن محمد بن عب��د الرحمن الطرابليس
زهري الش��اويش ،النارش :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،3املغريب ،املع��روف بالحطاب ال ُّرعيني املاليك (املتوىف:

1412هـ 1991 -م.11 /1 ،

954ه��ـ) ،الن��ارش :دار الفكر ،ط1412 ،3ه��ـ 1992 -م

((( ينظر :البيان للعمراين ،22/1 ،بحر املذهب «يف فروع  ،63/1 ،املغن��ي البن قدامة ،أبو محم��د موفق الدين عبد
املذهب الش��افعي» ،الروياين ،أبو املحاس��ن عبد الواحد الل��ه بن أحمد بن محم��د بن قدام��ة الجامعييل املقديس

بن إس�ماعيل (ت  502هـ)،املحقق :طارق فتحي السيد ،ثم الدمش��قي الحنبيل( ،املتوىف620 :هـ) ،النارش :مكتبة
النارش :دار الكتب العلمية ،ط 2009 ،1م.50 /1 ،

القاهرة.12/1 ،
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وماء الزعفران كان مطه ًرا”(.)1

ثانيا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة:

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

 -1قال السامري يف الفروق“ :إن الوضوء يرفع الحدث

ذهب العم��راين والروي��اين إىل أنه :ل��و كان املاء وبق��اء النجاس��ة ع�لى محل االس��تنجاء ال مين��ع رفع

قلت�ين إال ك��وزًا ،فصب في��ه كوزًا من م��اء ورد ،ثم الح��دث ،كام لو كانت النجاس��ة عىل ركبت��ه أو ظهره

وقعت فيه نجاسة ،نجس املاء وإن مل يتغري ،ألن ما فإن��ه يصح وض��وءه معها كذلك ها هن��ا ،وليس كذلك
فيه من املاء هو ناقص عن قلتني فلم يبلغ قلتني من التيمم ،ألنه ال يرفع الحدث وإمنا يبيح الصالة مع قيام

محض املاء ،وإن كم��ل القلتني بكوز من ماء تغري الحدث وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصالة فمع وجود

بالزعفران ،وذهب التغ�ير الذي كان فيه ،ثم وقعت النجاس��ة ال يحصل اس��تباحة الصالة فلم يف��د التيمم
في��ه نجاس��ة ،مل ينجس املاء وكان طاه�� ًرا من غري حكمه فكذلك مل يصح”(.)4

تغيري؛ ألنه ماء بخالف ماء الورد(.)2

•املطلب الثالث« :الفرق بني الوضوء والتيمم»

 -2وي��رى الجوين��ي :أن التي ّم��م طه��ار ٌة ضعيف��ةٌ ،ال
تقدم عىل دخ��ول وقت الصالة؛ فإنّه��ا طهارة رضورة،

وصورة املس��ألة :م��ن توضأ ثم اس��تنجى ،أو تيمم فإذا مل يَس��تعقب جوا َز الصالة .مل يص��ح ،وإذا تيمم،

ثم اس��تنجى ،ومل ميس ش��يئًا من عورته فهل يصح ث��م اس��تنجى ،فالتيم��م مل يس��تعقب ج��واز الص�لاة،

وضوؤه؟

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

فلم يصح.

()5

 -3وكذلك القايض حس�ين ي��رى :أن يف التيمم طلب

ق��ال العمراين« :والف��رق بينه�ما :أن الوضوء يرفع املاء رشط وواجب عليه االستنجاء وذلك يبطل التيمم،

الح��دث ،وذلك يص��ح مع بقاء النجاس��ة .والتيمم فصار كام لو تيمم ثم رأي س��وادا أو رفقة أو غريه يبطل
ال يرفع الحدث ،وإمنا يس��تباح به فعل الصالة ،فلم تيممه حني يجب عليه طل��ب املاء ،بخالف الوضوء،

يصح مع بقاء النجاسة»(.)3
((( البيان للعمراين.31/1،

ألن طلب املاء هناك ال يبطل الوضوء(.)6

((( الفروق عىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل للس��امري،
ص .147

((( ينظر :البيان للعمراين ،31/1،بحر املذهب للروياين ((( ،ينظ��ر :نهاية املطلب يف دراي��ة املذهب ،عبد امللك
 ،265 /1املجم��وع للن��ووي ،138-137 /1 ،حاش��ية ب��ن عبد الله بن يوس��ف ب��ن محمد الجوين��ي( ،املتوىف:

البجريم��ي ع�لى الخطيب ،س��ليامن ب��ن محمد ب��ن عمر 478هـ) ،تحقيق :أ .د .عبد العظيم محمود ال ّديب ،النارش:
البُجَيرْ َ ِم ّي املرصي الشافعي (املتوىف1221 :هـ) ،النارش :دار املنهاج ،ط1428 ،1هـ2007-م.117 /1 ،
دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م.89 /1،

((( البيان للعمراين.215 /1،

((( ينظر :التعليقة للقايض حسني «عىل مخترص املزين»،
ي (املتوىف:
القايض الحسني بن محمد بن أحمد امل َ ْر َو ُّر ْو ِذ ّ
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 -4ولقد ذكر الس��يوطي يف االش��باه والنظائر :ما افرتق االمام احمد يف الرواية الصحيحة عنه( ،)5ألن التيمم
فيه الوض��وء والتيم��م ،نقال ع��ن البلقين��ي :أن التيمم ال يرف��ع الحدث عنه ،وإمنا تس��تباح به الصالة ،فال
ينقص ع��ن الوضوء يف إحدى عرشة مس��ألة :منها :ال تباح مع قيام املانع(.)6

بد من تقديم االستنجاء عىل التيمم ،وأن التيمم ال يرفع وأيض��ا قال املالكية :بصحة وض��وء من توضأ قبل

الحدث(.)1

االستنجاء واستنجى بعد متام الوضوء ولكن برشط

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

أن ال ميس ذكره عند االستنجاء بأن يلف خرقة عىل

أقوال:

عند فعله(.)7

اختلف فقهاء الش��افعية يف هذه املس��ألة عىل ثالثة يدي��ه حني فعله ،ويش�ترط أن ال يخ��رج منه حدث

القول األول :يصح الوضوء والتيمم(.)2

•املطلب الرابع« :الفرق بني من إذا انشغل بالطهارة

الق��ول الثاين :ق��ال أبو العباس اب��ن القاص :يصح

أو بس�تر العورة وخاف فوت وقت الصالة ،وبني

القول الثالث :يصح الوضوء ،وال يصح التيمم قوال

وقتها”

الوضوء قوال واح ًدا ،ويف التيمم قوالن(.)3

واح ًدا ،وه��ذا القول هو الصحي��ح عند األصحاب

من إذا انش��غل بأداء الص�لاة قامئا ،وخاف فوت

الش��افعي وقط��ع به أك�ثر املتقدم�ين واملتأخرين (املت��وىف204 :ه��ـ) ،الن��ارش :دار املعرف��ة – ب�يروت،
1410ه��ـ1990-م ، 37 /1 ،البيان للعم��راين،215 /1 ،

وصححه الباقون ،فمن توضأ أو تيمم قبل االستنجاء
ثم اس��تنجى بالحجر أو باملاء الف��ا عىل يده خرقة

املجم��وع للن��ووي ،97 /2 ،امله��ذب يف فق��ه اإلم��ام

الش��افعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي

أو نحوها بحيث ال ميس فرجه فقد نص الش��افعي (املت��وىف476 :هـ) ،الن��ارش :دار الكتب العلمية،57 /1 ،

جه نهاية املطلب للجويني.117 /1 ،
س فر َ
ع�لى أن من :توضأ ،ث ّم اس��تنجى ،ومل مَي ّ
ونص أن من ق�ضى حاجته ،وتي ّمم ،ثم ((( ينظر :املغني البن قدامة.82 /1 ،
أن��ه متطهرّ ،

اس��تنجى ،مل يصح تي ّمم��ه( ،)4وهذا م��ا نص عليه

((( ينظ��ر :ال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحم��د ،أب��و محم��د

موف��ق الدي��ن عب��د الل��ه بن أحم��د ب��ن محمد ب��ن قدامة

 462هـ) ،املحقق :عيل محمد معوض  -عادل أحمد عبد الجامعي�لي املق��ديس ثم الدمش��قي الحنب�لي (املتوىف:
املوجود ،النارش :مكتبة نزار مصطفى الباز  -مكة املكرمة620 ،ه��ـ) ،الن��ارش :دار الكتب العلمي��ة ،ط 1414 ،1هـ -

.325 /1

1994م.104 /1 ،

((( ينظر :االشباه والنظائر للسيوطي ،ص.517

((( ينظر :الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين،

((( ينظر :البيان للعمراين.215 /1 ،

النفراوي األزهري املال�كي (املتوىف1126 :هـ) ،النارش:

((( ينظر :املجموع للنووي.97 /2 ،

أحمد بن غانم «أو غنيم» بن س��امل ابن مهنا ،شهاب الدين

((( ينظ��ر :األم ،الش��افعي أبو عبد الله محم��د بن إدريس دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م .131 /1 ،
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صورة املسألة:

لهذه املسألة أكرث من صورة ،وهي:

أس��هل ولذل��ك يج��وز ترك��ه يف النفل م��ع القدرة

بخالف التيمم وكشف العورة»(.)2

الصورة األوىل :من كان بقربه ماء ،وهو يخاف فوت  -2وضح الش�يرازي الفرق أنه يف الس�ترة ينتظرون

وقت الصالة لو اش��تغل به ،أو وجد املاء وكرث عليه وإن خاف��وا الف��وات وال ينتظ��رون يف القيام بقوله:

الواردون وتزاحموا ،وخ��اف فوت وقت الصالة لو «ألن القيام يسقط مع القدرة يف حال النافلة والسرت
صرب حتى تنتهي النوبة إليه ،فهل يتيمم أم يصرب وال ال يسقط مع القدرة بحال وألن القيام يرتكه إىل بدل

يتيمم وال يبايل بخروج الوقت؟

وهو القعود والسرت يرتكه إىل غري بدل»(.)3

الص��ورة الثانية :ل��و حرض جامعة م��ن العراة وكان  -3وذك��ر الرافع��ي الفرق بينهام حكاية عن الش��يخ
بينهم ث��وب يتداولونه ،فخ��اف بعضهم فوت وقت أيب محمد ع��ن القفال ما نصه« :والف��رق أن تقرير
الصالة لو صرب حت��ى تنتهي النوبة إليه ،فهل يصيل أمر القعود أس��هل من أمر الوض��وء واللبس ،ولهذا

عاريا أم يصرب وال يصيل عاريا؟

جاز ترك��ه يف النقل مع القدرة ع�لى القيام بخالف

الصورة الثالثة :ل��و اجتمع جامعة يف بيت ضيق أو التيمم ،وكش��ف العورة ال يحتمل يف النفل كام يف
سفينة  ،وكان فيها موضع واحد ميكن أن يصيل فيه الف��رض»( ،)4وأيضا ق��ال ما نص��ه« :أن للقيام بدال

واحد قامئا ،وخ��اف أن يفوته وقت الصالة لو صرب ينتقل إليه ،وه��و القعود ،أال ترى أن قعود املريض
حتى تنتهي النوبة إليه ،فهل يصيل يف الوقت قاعدا كقي��ام الصحي��ح ،وس�تر العورة ال ب��دل له فوجب

أم يلزمه الصرب؟

الصرب إىل القدرة عليه»(.)5

وسأذكر تفصيل فقهاء الشافعية يف االجابة عن هذه  -4ق��ال الروي��اين يف الف��رق بينه�ما« :والفرق من

الصور كام نقلوه عن االمام الشافعي عند ذكري آراء وجه�ين :أحدهام :أن س�تر العورة آك��د من القيام،
الفقهاء يف هذه املسألة الحقا.

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

ق��ال العمراين »:وفرق بينهام :بأن القيام أخف؛ ألنه

ألن��ه يجوز ترك القي��ام يف النوافل م��ع القدرة ،وال
يجوز ترك الس�تر بحال .والثاين :أن س�تر العورة ال
((( الوس��يط يف املذه��ب ،أب��و حامد محمد ب��ن محمد

يسقط يف النافلة مع القدرة ،بخالف الطهارة باملاء ،الغ��زايل الط��ويس (املت��وىف505 :هـ)،املحق��ق :أحمد

والسرتة ،فإنه ال يجوز تركها بحال”(.)1

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

محم��ود إبراهيم ,محمد محمد تامر ،النارش :دار الس�لام –
القاهرة ،ط1417 ،1ه.360 /1،

 -1ذك��ر الغزايل الفرق بقوله« :وفرق بأن أمر القعود

((( املهذب للشريازي.129 /1 ،

((( البيان للعمراين.291 /1 ،

((( املصدر السابق نفسه.

((( العزيز رشح الوجيز ،للرافعي. 205 /1 ،

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس

بدل له يرجع إليه وللقيام بدل ،وهو القعود»(.)1

395

• وجوابهم عن الصورة الثانية من املسألة:

 -5وذكر القايض حسني الفرق بينهام بقوله« :وفرق وه��ي :فيام لو حرض جامعة م��ن العراة وكان بينهم
بينهام ب��أن ترك القيام أخف حك�ما يف الصالة من ث��وب يتداولونه ،فخاف بعضهم فوت وقت الصالة

ت��رك الس�تر ،ألنه قد يس��قط القيام ،بع��ذر املرض لو صرب حتى تنتهي النوبة إليه ،فقد نص الش��افعي:
وغريه .وق��د يجوز تركه يف النوافل مع القدرة عليه .أنه يصرب ،وال يصيل يف الوقت عارياً(.)4

فإنه ال يس��قط يف أي صالة كان��ت مع القدرة عليه • ،وجوابهم عن الصورة الثالثة من املسألة:

وألن للقي��ام بدال ،وهو القعود ،وليس للس�تر بدل .وه��ي :فيام ل��و اجتم��ع جامعة يف بي��ت ضيق أو
فلهذا أمره بالص�لاة يف الوقت قاع ًدا ،ومل يأمره بها س��فينة ،وكان فيها موضع واحد ميكن أن يصيل فيه

يف الصالة عاريًا»(.)2

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة:

لق��د فصل فقهاء الش��افعية الق��ول يف االجابة عن

الصور الثالث املذكورة أعاله ،عىل النحو التايل:

• جوابهم عن الصورة األوىل من املسألة:

واحد قامئا ،وخ��اف أن يفوته وقت الصالة لو صرب
حت��ى تنتهي النوبة إليه ،فقد نص الش��افعي :أنه من

ط1980 ،1م ،58 /2 ،روضة الطالبني وعمدة املفتني/1 ،
 ،96التهذيب يف فقه اإلمام الش��افعي ،أبو محمد الحسني

بن مس��عود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف:

وهي :م��ن كان بقربه ماء ،وه��و يخاف فوت وقت  516هـ) ،املحقق :عادل أحمد عبد املوجود ،عيل محمد
مع��وض ،الن��ارش :دار الكت��ب العلمي��ة ،ط1418 ،1هـ -

الص�لاة لو اش��تغل ب��ه ،أو وج��د املاء وك�ثر عليه

الواردون وتزاحموا ،وخ��اف فوت وقت الصالة لو

1997م.380 /1 ،

((( ينظر :املصادر الس��ابقة نفس��ها ،وكفاية النبيه يف رشح

صرب حتى تنتهي النوبة إليه ،فقد نص الش��افعي :أنه التنبيه ،أحم��د بن محمد بن عيل األنص��اري ،أبو العباس،

ال يجوز له التيمم وعليه أن يصرب حتى تنتهي النوب ُة نجم الدي��ن ،املعروف باب��ن الرفعة (املت��وىف710 :هـ)،
إليه ،وال يبايل بفوات الصالة ،ثم يقيض الصالة( .)3املحقق :مجدي محمد رسور باس��لوم ،النارش :دار الكتب
العلمي��ة ،ط2009 ،1م ،66 /2 ،التهذي��ب يف فق��ه اإلمام

((( بحر املذهب للروياين.106/2 ،

((( التعليقة للقايض حسني.460 /1 ،

الش��افعي ،380 /1 ،املهامت يف رشح الروضة والرافعي،

ج�مال الدين عبد الرحيم اإلس��نوي (املت��وىف 772 :هـ)،

((( ينظ��ر :البي��ان للعم��راين ،291 /1 ،نهاية املطلب يف اعتن��ى به :أبو الفض��ل الدمياطي ،أحمد ب��ن عيل ،النارش:
دراي��ة املذهب للجويني ،218 /1 ،الوس��يط يف املذهب دار ابن ح��زم  -بريوت – لبنان ،ط 1430 ،1هـ 2009 -م،

للغزايل ،360 /1،حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،285 /2 ،الغاي��ة يف اختصار النهاي��ة ،عز الدين عبد العزيز
محم��د بن أحمد بن الحس�ين ب��ن عمر ،أبو بكر الش��ايش بن عبد السالم السلمي (املتوىف 660 :هـ) ،املحقق :إياد
الفارقي(،املتوىف507 :هـ) ،املحقق :د .ياس�ين خال��د الطباع ،الن��ارش :دار النوادر ،ب�يروت – لبنان ،ط،1
القف��ال
ّ
أحمد إبراهيم درادكة ،النارش :مؤسس��ة الرس��الة  -بريوت 1437 ،هـ 2016 -م.338 /1 ،
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عل��م أن النوبة تنته��ي إليه يف الوق��ت ،يصرب حتى

•املطل��ب الخام��س« :الف��رق بني العصاب��ة التي

إال بعد الوقت قال :يصيل يف الوقت قاعدا(.)1

وبني التي مل تتحرك من موضعها»

يصيل في��ه قامئاً ،ومن علم أن النوب��ة ال تنتهي إليه

تضعها املس��تحاضة وقد تحركت من موضعها،

من خالل ما تقدم تبني لنا :أن ما نص عليه الشافعي وصورة املسألة:

يف الصورة الثالثة أن��ه :يصيل يف الوقت قاعدا ،قد ه��ل يج��ب ع�لى املس��تحاضة التي يج��ري دمها

خالف نصه يف الصورتني أو املس��ألتني السابقتني ،مس��تمرا يف غري أوانه حل العصابة ،وغس��ل الفرج
فهن��ا اختل��ف االصح��اب م��ن الش��افعية يف ذلك عند الصالة الثانية؟

عىل طريقني:

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

الطري��ق األول :ع��دم التفري��ق ب�ين ه��ذه الصور ،والف��رق بينهام« :أنه قد تؤم��ر بالطهارة عن الحدث
والذه��اب إىل أن ل��ه يف كل منه��ا قول�ين بالنق��ل وإن مل يرتف��ع ،وال تؤمر بإزالة النجاس��ة إذا مل تزل

والتخري��ج ،بقياس كل منه��ا عىل األخرى .فيصيل بالغسل»(.)4

يف الوق��ت بالتيم��م وعارياً وقاع��دا ً ،مراعاة لحرمة ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

الوق��ت ،وإلي��ه ذهب أب��و زيد امل��روزي وجامعة قال الجويني»:والفرق بينهام :أنها إذا زالت عن محلها

من املحققني .الطريق الث��اين :هو إقرار النصوص تعدت النجاسة ،عن محل الرضورة إىل غريها ،وإذا مل
عىل حاله��ا ،والقول بالتفريق ،عىل أس��اس أن أمر تزل مل تكن النجاسة متعدية»(.)5

القعود أس��هل من أمر الوضوء وسرت العورة .ولهذا ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

فإن��ه يجوز ت��رك القي��ام يف النفل ،بخ�لاف التيمم هل يجب عىل املس��تحاضة حل العصابة ،وغسل
وكشف العورة .وهذا الفرق حكاه الشيخ أبو محمد الفرج عند الصالة الثانية؟
عن القفال ،وقال إمام الحرمني“ :هذا ضعيف ،ألن

القي��ام ركن يف ص�لاة الفرض فمن أي��ن ينفع حطه

يف ص�لاة أخ��رى؟”( )2ولبع��ض علامئه��م نزاع يف

العزي��ز رشح الوجي��ز ،205 /1 ،والتخري��ج عن��د الفقهاء

واألصولي�ين (دراس��ة نظرية تطبيقية تأصيلي��ة) ،يعقوب بن

عبد الوهاب بن يوس��ف الباحسني التميمي ،النارش :مكتبة

هذا التفريق(.)3

الرشد ،عام النرش1414 :هـ ،ص،270

((( املصادر السابقة نفسها.

((( الجم��ع والفرق «أو كتاب الفروق» ،أبو محمد عبد الله

((( العزيز رشح الوجيز للرافعي.205 /1 ،

((( البيان للعمراين.412 /1 ،

بن يوس��ف الجويني (ت  438هـ) ،املحقق :عبد الرحمن

((( ينظر :املصادر الس��ابقة نفسها ،والوسيط يف املذهب بن سالمة بن عبد الله املزيني ،النارش :دار الجيل – بريوت،

للغ��زايل ،360 /1 ،التعليق��ة للق��ايض حس�ين ،460 /1 ،ط 1424 ،1هـ 2004 -م .299 /1 ،
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مذهب الش��افعية يف هذه املس��ألة :أن��ه ينظر فيها :ع�لى موضعها من غ�ير زوال له وق��ع ،وإال وجب
فإن كان��ت العصابة قد تحركت من موضعها وجب تجدي��د العصابة قطعا ،ألن النجاس��ة قد كرثت مع

غس��لها أو تبديلها وتنظيفها ،ألن العصابة إذا زالت التمكن م��ن تقليلها ،ويؤخذ م��ن التعليل أن محل

عن محلها تعدت النجاسة ،عن محل الرضورة إىل وج��وب تجديده��ا عند تلوثه��ا مبا ال يعف��ى عنه،
غريها ،لذلك وجب غس��لها وتجديدها بال خالف ،ف��إن مل تتلوث أصال أو تلوث��ت مبا يعفى عنه لقلته

قال الن��ووي“ :نق��ل االتف��اق عليه إم��ام الحرمني فالواج��ب فيام يظه��ر تجديد رب��اط العصابة لكل
وغريه؛ ألن النجاسة كرثت وأمكن تقليلها واالحرتاز فرض ال تغيريها بالكلية(.)3

عنها فوجب التجديد كنجاس��ة النج��و إذا خرجت وأما مذهب الحنابلة :فإنه ال يلزم املستحاضة إعادة
عن األليني فإنه يتعني املاء”(.)1

الغسل والعصب لكل صالة إن مل تفرط ،قالوا :ألن

وإن مل تتحرك العصابة من موضعها ،ففيه وجهان :الحدث مع قوته وغلبته ال ميكن التحرز منه(.)4

أحدهام :وهو األصح  :أنه يجب عىل املستحاضة واحتجوا :بحديث الس��يدة عائشة -ريض الله عنها-
تجديد العصابة ،كام يجب عليها الوضوء.

قال��ت(( :اعتكف��ت مع رس��ول الله ﷺ ام��رأة من

والث��اين :ال يج��ب وال يلزم املس��تحاضة تبديلها ،أزواجه ،فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها

ألن النجاس��ة مل تتع��د محل ال�ضرورة اىل غريها ،وهي تصيل))(.)5
وألن��ه ال معنى لألمر بإزالة العصابة مع اس��تقرارها،
وكذلك ال معنى لألمر بإزالة النجاسة مع استمرارها

•املطل��ب الس��ادس« :الف��رق بني تطه�ير الثوب
وتطهري االناء يف الولوغ»

بخ�لاف األمر بتجديد طهارة الحدث مع اس��تمراره وصورة املس��ألة :عن��د فقد الرتاب فه��ل يقوم غري
فإنه معهود يف التيمم(.)2

ومحل الخالف عند الشافعية يف هذه املسألة :هو:
عند عدم ظه��ور دم عىل جوانب العصابة مع بقائها

((( املجموع للنووي.534/2 ،

ال�تراب من املذرورات كاإلش��نان أو النخالة أو ما

((( ينظر :نهاية املحتاج للرميل.337 /1 ،

((( ينظ��ر :رشح منته��ى اإلرادات ،منص��ور ب��ن يونس بن

ص�لاح الدي��ن ابن حس��ن ب��ن إدري��س البه��وىت الحنبىل

((( ينظ��ر :البيان للعمراين ،412 /1،الفروق للجويني( /1 ،املتوىف1051 :هـ) ،النارش :عامل الكتب ،ط1،1414هـ-

 ،299روضة الطالبني للنووي ،138 /1،نهاية املحتاج إىل 1993م ،120/1،املوس��وعة الفقهي��ة الكويتي��ة ،وزارة
رشح املنهاج ،شمس الدين محمد بن أيب العباس أحمد بن األوقاف والش��ئون اإلس�لامية – الكوي��ت ،ط- 1404 ،2

حمزة ش��هاب الدين الرميل (املتوىف1004 :هـ) ،النارش 1427 :هـ ،دار السالسل – الكويت.210/3 ،

دار الفك��ر -بريوت ،ط:األخ�يرة1404 ،ه��ـ1984-م ((( /1،رواه البخاري يف صحيحه ،باب اعتكاف املستحاضة،

 ،337املجموع للنووي.535 -534/2 ،

برقم(.69/1 ،)309
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أشبهها كالصابون ،مقام الرتاب ،يف تطهري اإلناء أو وألنها طهارة متعلقة بال�تراب ،فال يقوم غريه مقامه
كالتيمم ،ق��ال الحصني :وهو الأْ َظْ َه��ر فيِ ال َّرا ِف ِع ّي
الثوب يف حالة الولوغ؟
أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

َوال َّر ْوضَ ��ة َورشح الْ ُم َه��ذّب( ،)6وب��ه ق��ال الحنابلة

ق��ال العمراين« :والف��رق بينهام :أن الرتاب يفس��د يف وجه(.)7

الث��وب ويقطع��ه ،وقد نه��ى النبي ﷺ ع��ن إضاعة الق��ول الث��اين :نع��م كالدب��اغ يقوم فيه غري الش��ب
والقرظ مقامهام ،وكاالستنجاء يقوم فيه غري الحجارة

املال  ،بخالف اإلناء»(.)1

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.
ِي فيِ
مقامها ،قال الحصنيَ :و َهذَا َما َ
صحح ُه ال َّن َوو ّ
ْمس��ائِل( ،)8وبه ق��ال الحنابلة وهو
 -1ق��ال الق��ايض حس�ين»:والفرق أن تأث�ير األش��نان كِتَاب��ه روؤس ال َ
والصاب��ون أقوى يف الثوب ،وأيض��ا إن العادة ما جرت املذهب يف وجه(.)9

باس��تعامل الرتاب يف غس��ل الثياب ،ألنه مام يفس��ده الق��ول الثال��ث :إن وجد الرتاب مل يع��دل إىل غريه،

بخالف األواين»(.)2

وإن مل يجده جاز إقامة غريه مقامه للرضورة ،ومنهم

الثوب ,ويصلح اإلناء»(.)3

باس��تعامل الرتاب فيه ،كالثي��اب ،وال يجوز فيام ال

 -2ونقل الروياين عن القفال قوله« :ألن الرتاب يفس��د م��ن قال :يج��وز إقامة غري الرتاب مقامه فيام يفس��د

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

اختل��ف فقه��اء الش��افعية يف حكم قي��ام الصابون
واألشنان مقام الرتاب يف تطهري االناء أو الثوب يف

حالة الولوغ عىل ثالثة أقوال(:)4

يفسد كاألواين ،وهذا ما قرره بعض فقهاء الحنابلة(.)10

((( ينظ��ر :كفاية األخيار يف حل غاي��ة اإلختصار ،أبو بكر
ب��ن محمد ب��ن عبد املؤمن ب��ن حريز بن معىل الحس��يني

الحصني( ،املتوىف829 :هـ) ،املحقق :عيل عبد الحميد

القول األول :ال ،لظاهر الخرب؛ عن أَبيِ ُه َريْ َرةَ ،ق َ
َال :بلطج��ي ،ومحمد وهب��ي س��ليامن ،الن��ارش :دار الخري –
ح ِدكُ ْم إِذَا َولَ َغ ِفي ِه دمشق ،ط1994 ،1م ،ص .72
َال َر ُس ُ
ق َ
ول الل ِه ﷺ(( :طَ ُهو ُر إِنَا ِء أَ َ

ْب ،أَ ْن يَغ ِْسلَ ُه َس��بْ َع َم َّر ٍ
اب))
ات أُولاَ ُه َّن بِالترُّ َ ِ
الْ َكل ُ

()5

((( البيان للعمراين.434 /1 ،

((( التعليقة للقايض حسني.475 /1 ،
((( بحر املذهب للروياين.247 /1 ،

((( ينظر :ينظ��ر :اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف،

عالء الدين أبو الحسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي

الصالح��ي الحنبيل (املتوىف885 :ه��ـ) ،ط ،2النارش :دار
إحياء الرتاث العريب.312/1 ،

((( ينظ��ر :كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار للحصني،

((( ينظ��ر :العزيز رشح الوجيز للرافعي ،67 /1 ،املجموع ص .72

للنووي ،583/2 ،البيان للعمراين.433 /1 ،

((( ينظ��ر :اإلنص��اف يف معرف��ة الراج��ح م��ن الخ�لاف

برقم(.234/1 ،)279

( ((1ينظ��ر :كتاب الفروع ومعه «تصحي��ح الفروع» لعالء

ْب ،للمرداوي.312/1 ،
حكْمِ ُولُ��و ِغ الْ َكل ِ
��اب ُ
((( رواه مس��لم يف صحيحه ،بَ ُ

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
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ومام استدركه األس��نوي عىل هذه األقوال هو»:أن

المبحث الثالث

الن��ووي يف «أصل الروضة» ويف أكرث كتبه قد وافق

الرافع��ي عىل عدم اإلجزاء يف الصابون واألش��نان،
وخالف يف التصنيف املسمى «برؤوس املسائل»،
فقال فيه :األص��ح اإلجزاء ،والعمل عىل ما قاله يف

غريه ،والقائل باإلجزاء ال يخصه بالصابون واألشنان

بل يعديه إىل كل مزيل رصح به الرافعي»(.)1

أما الحنفية واملالكية :فإنهم يرون االكتفاء بغسل ما ولغ
الكلب فيه من األواين من غري ترتيب ،وأن اإلناء يغسل
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الفروق الفقهية في كتاب الصالة
•وفيه ثالثة مطالب:

•املطلب األول« :الفرق بني الجنون يف حال الردة
والس��كر وبني الحيض يف حال ال��ردة يف قضاء

الصالة»

من ولوغ الكلب كام يغسل من سائر النجاسات ،وال صورة املس��ألة :من س��كر أو ارتد عن اإلس�لام ثم

يعترب فيه العدد( ،)2وق��ال القرطبي :إمنا مل يقل مالك جن يف حال سكره ،أو يف حال ردته ،ومن حاضت
بالتعفري بالرتاب ؛ ألنه ليس يف روايته(.)3

يف حال ردتها أو س��كرها ،فهل يجب عليهم قضاء

الصالة؟

الدي��ن عيل بن س��ليامن امل��رداوي ،محمد ب��ن مفلح بن أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

محمد ب��ن مفرج،الحنبيل (املتوىف763 :ه��ـ) ،املحقق:
عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،النارش :مؤسسة الرسالة،

ط 1424 ،1هـ 2003 -م .317 /1 ،

قال العم��راين« :والفرق بينهام :أن س��قوط الصالة
عن املجنون للتخفيف ،واملرتد والس��كران ليس��ا

((( امله�مات يف رشح الروض��ة والرافعي ،لالس��نوي  ،من أهل التخفيف .وس��قوط الص�لاة عن الحائض
عزمية ،واملرتد من أهل العزائم»(.)4
.90 /2
((( ينظ��ر :بدائ��ع الصنائ��ع للكاس��اين ،87/1 ،التجري��د ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.
للقدوري ،أحمد ب��ن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان

أبو الحس�ين القدوري (املتوىف 428 :هـ) ،املحقق :مركز
الدراس��ات الفقهية واالقتصادية ،أ .د .محمد أحمد رساج،

 -1ق��ال الخطيب الرشبين��ي« :وفارق��ت املجنون بأن

إس��قاط الصالة عنها عزمية ،ألنها مكلف��ة بالرتك وعنه

أ .د عيل جمعة محمد ،النارش :دار الس�لام – القاهرة ،ط ،2رخصة واملرتد والسكران ليسا من أهلها» .
()5

 1427ه��ـ 2006 -م ،269/1 ،الت��اج واإلكليل ملخترص

خليل ،محمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري الغرناطي ((( ،البيان للعمراين.14 /2 ،

أبو عبد الله املواق املال�كي (املتوىف897 :هـ) ،النارش ((( :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،شمس الدين ،محمد
دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ1994-م.259/1 ،

((( ينظر :مواهب الجليل للحطاب الرعيني.179/1 ،

بن أحمد الخطيب الرشبيني الشافعي (املتوىف977 :هـ)،
املحقق :مكتب البحوث والدراس��ات  -دار الفكر ،النارش:

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..

400

أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس

إسقَا َ
ط ذهب الش��افعية إىل أنه يجب قضاء الصالة يف حق
 -2وقرر هذا الفرق زكريا االنصاريَ « :والْ َف ْر ُق أَ َّن ْ

حائِ ِ
ج ُنونِ من س��كر أو ارت��د ،ثم جن يف حال س��كره ،أو يف
َّ
ض َوال ُّنف ََس��ا ِء َع ِز َ
مي�� ٌة َو َع ْن الْ َم ْ
الصلاَ ِة َع ْن الْ َ
س ِم ْن أَ ْهلِ َها»(.)1
ُرخ َ
ْص ٌة َوالْ ُم ْرت َ ُّد لَ ْي َ

ح��ال ردته  ،وال يجب القض��اء يف حق املرأة التي

 -3وقال الجويني« :والفرق بني املس��ألتني :إن إسقاط حاضت يف ح��ال الردة ما فاتها م��ن صلوات ،ألن
القض��اء ع��ن املجنون ،إمن��ا هو عىل جه��ة التخفيف س��قوط الصالة عن املجن��ون للتخفيف واملرتد ال

واملرتد غري مس��توجب للتخفيف ،وأما إسقاط الصالة يس��تحق التخفيف وس��قوط الصالة ع��ن الحائض
عن الحائض فليس ذلك عىل جهة التخفيف والرخصة عزمي��ة لي��س ألج��ل التخفي��ف واملرتد م��ن أهل

فاس��توى حيضه��ا يف زم��ان ردتها ويف زمان إس�لامها العزائم ،وألن سقوط القضاء عن املجنون رخصة،
فيفهم»(.)2

واملرتد ليس من أهل الرخصة(.)4

 -4وأيض��ا قرر ه��ذا الفرق الربماوي إذ ي��رى :أن الفَرق ونص الحنابلة عىل أنه لو حاضت املرأة املرتدة مل
بينها وب�ين َمن ا ْرتَ َّد ث ُ��م ُج َّن حيث يج��ب قضاؤه َز َمن يلزمه��ا قضاء الصالة يف زم��ن حيضها؛ ألن الصالة
ال�� ِّر َّدة -بأنه رخص�� ٌة يف املجنون فال يجا ِم�� ُع املعصية غ�ير واجب��ة عليها يف تل��ك الحال ،ولو ط��رأ عليه
التي ه��ي الردة ،وعزمي ٌة يف الحائض فال قضاء ،وذلك جن��ون يف ردته ،فالصحيح من املذهب :أنه يقيض

لِكَ�� ْون املكلَّف املمنوع ِمن ال�شيء وهو ممتثل له ال ما فاته يف حال جنون��ه( ،)5ويرى الحنفية واملالكية
يجام ُعه القضاء ،بخ�لاف املجنون؛ فإنه نزل حال ِر َّدته ع��دم وجوب قض��اء الصالة التي تركه��ا أثناء ردته،

منزلة العاقل املستديم للر َّدة ،فَت ْقضيِ ؛ لِ َك ْونه ُم َكلَّفًا( .)3ألن��ه كان كافرا وإميانه يجبه��ا( ، )6وذلك لقول الله
ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.
دار الفكر – بريوت.113 /1 ،

((( ينظر :املهذب للش�يرازي ،100 /1 ،البيان للعمراين،
 ،13 /2االشباه والنظائر للسيوطي ،ص 140

((( فت��ح الوهاب برشح منهج الطالب ،زكريا بن محمد بن ((( ينظ��ر :املغن��ي الب��ن قدام��ة ،289 /1 ،اإلنصاف يف

أحم��د بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى الس��نييك معرفة الراجح من الخالف للمرداوي.392 /1 ،

(املتوىف926 :هـ) ،النارش :دار الفكر1414،هـ1994-م ((( ،ينظ��ر :رشح مخترص الطحاوي ،أحمد بن عيل أبو بكر

.38 /1

((( الفروق للجويني.411 /1 ،

الرازي الجصاص الحنف��ي (املتوىف 370 :هـ) ،املحقق:
د .عصم��ت الله عناي��ت الله محمد  -أ .د .س��ائد بكداش

((( ينظر:الفوائد الس��نية يف رشح األلفية ،الربماوي شمس  -د محم��د عبي��د الله خ��ان  -د زينب محمد حس��ن فالتة،
الدي��ن محمد بن عبد الدائ��م ( 831 - 763هـ) ،املحقق :أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش،
عبد الله رمضان موىس ،النارش :مكتبة التوعية اإلس�لامية ،النارش :دار البش��ائر اإلسالمية  -ودار الرساج ،ط1431 ،1

الجيزة  -مرص ،ط 1436 ،1هـ 2015 -م.334 /1 ،

ه��ـ 2010 -م ،140 /6 ،اإلرشاف ع�لى نك��ت مس��ائل

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس
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َ
ُ ّ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ْ
نت ُهوا ُي ۡغ َف ۡر ل ُهم َّما ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.
تعاىل :ﵟق��ل ل ِلذِين كفروا إِن ي
َ
َ
ََ
ﵝالأ َنفال الآية ﵘﵓﵜ  ،وذلك عام يف كل كافر ،اتف��ق الحنفية واملالكي��ة والش��افعية والحنابلة اىل
ق ۡد َس��لفﵞ
ولقوله ﷺ(( :إن اإلسالم يجب ما قبله))( ،)1وظاهر ع��دم بط�لان األذان بال��كالم اليس�ير ويبن��ي عىل
ريا يف حال أذانه،
ذلك يوجب أن ال قضاء عىل املرتد بعد اإلسالم( .)2ما مىض( ،)6وأما من تكلم كال ًما كث ً
•املطلب الثاين« :الفرق بني الكالم يف حال األذان فهل يبطل أذانه؟ للشافعية طريقان:
األول :ق��ال البغدادي��ون م��ن أصحاب الش��افعي:
والكالم يف حال الصالة»

صورة املسألة :من تكلم حال أذانه أو حال صالته ،ال يبطل أذانه.
والث��اين :ق��ال الخراس��انيون :يبني عىل من س��بقه
فهل يبطالن؟

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

الحدث يف الصالة ،فإن قلنا :إن الذي سبقه الحدث

ق��ال العم��راين« :والفرق بينهام :أن الكالم اليس�ير يف صالت��ه ال تبطل صالته فهاهنا أوىل بأن ال يبطل
أذان��ه ،وإن قلنا :تبطل صالة الذي س��بقه الحدث،
يجوز يف األذان ،بخالف الصالة»(.)3
ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

 -1ق��ال الرافع��ي« :والف��رق أن األذان ال يتأثر بالكالم يف رشح التنبيه البن الرفعة .426 /2 ،
((( ينظ��ر :اآلثار ملحمد بن الحس��ن الش��يباين ،املحقق:
اليسري واالغامء بخالف الصالة»(.)4

 -2قال الروياين« :والفرق أن األذان يتخلله ما ليس منه
بخالف الصالة»(.)5

أب��و الوفا األفغاين ،دار الن�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت

– لبن��ان ،100/1 ،البناي��ة رشح الهداية ،أبو محمد محمود
بن أحم��د بن موىس بن أحمد بن حس�ين الغيتاىب الحنفى

بدر الدين العينى (املت��وىف855 :هـ) ،النارش :دار الكتب

الخ�لاف ،القايض أبو محمد عبد الوهاب بن عيل بن نرص العلمي��ة – ب�يروت ،ط 1420 ،1ه��ـ 2000 -م ،96 /2 ،
البغ��دادي املاليك (422هـ) ،املحقق :الحبيب بن طاهر ،املدون��ة ،مال��ك بن أن��س بن مال��ك بن عام��ر األصبحي
النارش :دار ابن حزم ،ط1420 ،1هـ 1999 -م  .273/1 ،امل��دين (املتوىف179 :هـ) ،الن��ارش :دار الكتب العلمية،

((( اخرج��ه االمام احمد يف مس��نده ،برقم ( 29،)17827ط1415 ،1هـ 1994 -م ،158 /1 ،املهذب للش�يرازي،

 ،360/وق��ال عنه املحقق :ش��عيب األرن��ؤوط وآخرون ،113 /1 ،الغاي��ة يف اختص��ار النهاي��ة ،للس��لمي،20 /2 ،
إسناده صحيح عىل رشط مسلم.

مطال��ب أويل النه��ى يف رشح غاية املنته��ى ،مصطفى بن

.736

1243هـ) ،النارش :املكتب اإلس�لامي ،ط1415 ،2هـ -

((( ينظر :رشح مخت�صر الطحاوي للجصاص -735 /1 ،سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباىن الحنبيل (املتوىف:
((( البيان للعمراين.79 /2 ،

((( العزيز رشح الوجيز للرافعي.417 /1 ،

1994م  ،293 /1 ،كش��اف القناع عن منت اإلقناع ،منصور

ب��ن يونس بن ص�لاح الدين البه��وىت الحنب�لى (املتوىف:

((( بحر املذهب للروي��اين ،409 /1 ،وينظر :كفاية النبيه 1051هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية.241/1 ،

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..

402

أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس

فف��ي األذان قوالن ،وعللوا ذلك بقولهم :إن الكالم  -2ومب��ا روي ع��ن عبيد الله ب��ن عمر ،ق��ال :حدثني

اليس�ير يجوز يف األذان ،بخالف الص�لاة( ،)1وقال ناف��ع ،قال (( :أذن ابن عمر يف ليل��ة باردة بضجنان(،)6
الرافعي :األشبه وجوب االستئناف عند طول الفصل ثم قال :صلوا يف رحالكم ،فأخربنا أن رس��ول الله -ﷺ
وحمل النص عىل الفصل اليسري ،ألنهم اتفقوا عىل كان يأم��ر مؤذنا يؤذن ،ثم يقول عىل إثره« :أال صلوا يف

اش�تراط الرتتي��ب يف األذان ،وما يقتيض اش�تراط الرح��ال» يف الليلة الباردة ،أو املطرية يف الس��فر))(،)7
الرتتي��ب فيه ه��و بعينه يقتيض اش�تراط املواالة( ،)2قال العمراين( :وظاهر هذا :أنه كان يف حال األذان)(.)8

وهذا ما يراه الحنفية واملالكية والحنابلة أنه إذا طال  -3ومبا رواه مس��لم َع ْن َع ْب ِ
��د الل ِه بْنِ َع َّب ٍ
��اس ،أَنَّ ُه ق َ
َال
ْت :أَشْ �� َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ
الفصل بني كل�مات األذان بكالم كثري ،بطل األذان لِ ُم َؤ ِّذنِ�� ِه فيِ يَ�� ْو ٍم َم ِطريٍ (( :إِذَا قُل َ

ويجب استئنافه(.)3

ح َّم ًدا َر ُس ُ
ح َّي َعلىَ
��ول الل ِه ،فَلاَ تَق ُْلَ :
الل ُه ،أَشْ �� َه ُد أَ َّن ُم َ

صلُّ��وا فيِ بُ ُيوتِ ُك ْم « ،ق َ
اس
واس��تدلوا :عىل ع��دم بطالن األذان بالكالم اليس�ير
الص�َل�اَ ِة ،ق ُْلَ :
َّ
َال :فَ�� َكأَ َّن ال َّن َ
اس��تَ ْن َك ُروا ذ ََاك ،فَق َ
ج ُب��و َن ِم ْن ذَا ،قَ�� ْد فَ َع َل ذَا
باآليت:
ْ
َ��ال« :أَت َ ْع َ
ت أَ ْن
 -1مبا رواه البخاري عن س��ليامن ب��ن رصد(( :أنه كان َم�� ْن ُه َو َ
ج ُم َع َة َع ْز َم��ةٌَ ،وإِنيِّ كَ ِر ْه ُ
خيرْ ٌ ِم ِّن��ي ،إِ َّن الْ ُ
ح ِ
ض»))(.)9
ج ُك ْم فَتَ ْمشُ وا فيِ الطِّ ِ
ني َوال َّد ْ
ح ِر َ
يتكلم يف أذان��ه ))( ،)4وكانت له صحبة ،وذكر ابن حزم أُ ْ

الظاهري هذا األثر بلفظ( :أَنَّ ُه كَا َن يُ َؤ ِّذ ُن لِلْ َع ْس�� َك ِر فَكَا َن  -4وبالقياس عىل خطبة الجمعة :فقد ثبت يف الصحيح
ج ِة)(.)5
حا َ
يَأْ ُم ُر غُلاَ َم ُه فيِ أَذَانِ ِه بِالْ َ

((( ينظ��ر :البيان للعم��راين ،79/2 ،كفاية النبيه يف رشح
التنبيه البن الرفعة.426 /2 ،

أن رس��ول الله ﷺ تكلم يف الخطب��ة ،فاألذان أوىل أن

ال يبط��ل فإنه يصح مع الحدث وكش��ف العورة وقاعدا
بن حزم األندليس القرطب��ي الظاهري (املتوىف456 :هـ)،

((( ينظر :العزيز رشح الوجيز للرافعي ،417 /1 ،املجموع النارش :دار الفكر – بريوت.182 /2 ،

للن��ووي ،114/3 ،امله�مات يف رشح الروض��ة والرافعي ((( بضجنان :جبيل عىل بريد من مكّة ،واملسافة بينه وبني

لألسنوي.458 /2 ،

مكة خمسة وعرشون ميال .ينظر :معجم البلدان للحموي،

((( ينظ��ر :فتح القدير ،ك�مال الدين محمد بن عبد الواحد .453/3

الس��يوايس املع��روف بابن اله�مام (املت��وىف861 :هـ) ((( ،رواه البخ��اري يف صحيح��ه ،ب��اب األذان للمس��افر،
الن��ارش :دار الفك��ر ،248 /1 ،مواهب الجلي��ل للحطاب إذا كان��وا جامعة ،واإلقام��ة ،وكذلك بعرف��ة وجمع ،وقول

الرعيني ،427 /1 ،الكايف يف فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،امل��ؤذن :الصالة يف الرحال ،يف الليل��ة الباردة أو املطرية،

.212/1

برقم(.129/1 ،)632

((( األث��ر اخرج��ه البخاري يف صحيحه ،ب��اب الكالم يف ((( البيان للعمراين.79/2 ،

األذان ،126/1 ،وينظر :البيان للعمراين.78/2 ،
حا ِل فيِ
اب َّ
الص�َل�اَ ِة فيِ ال ِّر َ
((( رواه مس��لم يف صحيحه ،بَ ُ
((( املح�لى باآلثار ،أب��و محمد عيل بن أحمد بن س��عيد الْ َمطَرِ ،برقم(.485/1 ،)699
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وغ�ير ذلك من وج��وه التخفي��ف ،وألن��ه إذا مل تبطل  -2ومم��ن وافق��ه الروي��اين بقوله»:والفرق ه��و أن نية

الخطبة بالكالم فألن ال يبطل األذان أوىل(.)1

الجمع يجب أن تكون يف حالة يشرتط فيها وجود سبب

والجمع يف السفر من حيث محل النية”

املطر الذي هو س��بب ج��واز الجم��ع يف أول الصالة

•املطل��ب الثالث“ :الفرق ب�ين الجمع يف املطر الجمع بقي السفر موجود ،ويف املطر أن يشرتط وجود

صورة املسألة:

األوىل وأول الص�لاة الثانية حتى إن س��كبت فيام بني

متى تجب نية الجمع بني الصالتني للمقيم بس��بب ذلك ال يرض فلهذا اش�ترط ني��ة الجمع يف أول الصالة
املطر أو للمسافر بسبب السفر عند االحرام أو قبل األوىل»(.)4

التسليم أو معه؟

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

 -3وأوض��ح الجويني وجه الفرق بني املس��ألتني« :أن
السفر عذر فيشرتط بقاؤه ودوامه من أول الصالة األوىل

قال العم��راين« :والف��رق بينهام :أن وجود الس��فر إىل آخ��ر الصالة الثانية ،فلم يرضه أال ينوي إال يف أثناء
رشط يف جمي��ع الصالة ،فاكتف��ي بوجوده عن النية الص�لاة األوىل ،ألن كل س��اعة من الص�لاة األوىل لو
يف أوله��ا ،واملط��ر ال يفتقر إىل وج��وده يف جميع نوى فيها فتلك الساعة كساعة التكبري يف اشرتاط وجود

الصالة ،فافتقر إىل النية يف أولها؛ ألن املطر يشرتط الع��ذر املبيح للجمع ،بخ�لاف الجمع يف املطر ،ألن

يف أولها»(.)2

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

املطر إذا كان موج��و ًدا عند الرشوع يف الصالة األوىل

مل يرضهم أن يصري منقط ًعا يف أثنائها ،فإذا نوى رخصة

 -1قال زكريا االنصاري« :وميكن أن يفرق بني الس��فر ،الجمع يف أثنائها فقد حصلت النية يف زمان ال يش�ترط
واملطر بأن الجم��ع باملطر أضعف للخالف فيه؛ وألن فيه وجود عذر الرخصة ،فال تصح فيه نية الرخصة»(.)5

فيه طريقا باشرتاط نية الجمع يف اإلحرام؛ ألن استدامة  -4وأيضا القايض حس�ين»:وفرق بأن اس��تدامة س��بب
املطر يف أثناء الصالة ليس��ت ب�شرط للجمع فلم تكن الجم��ع يف الس��فر رشط يف خ�لال الص�لاة األوىل،
محال للنية ويف السفر تجوز النية قبل الفراغ من األوىل؛ ف��كان مخال لني��ة الجمع ،بخ�لاف املطر ،ف��إن دوام

ألن استدامته رشط فكانت محال للنية»(.)3

املط��ر يف خالل الصالة ليس ب�شرط ،ومل يكن مخال

((( ينظر :املهذب للشريازي ،113 /1 ،املجموع للنووي ،لنية الجمع”(.)6
.114 /3

((( البيان للعمراين.487 /2 ،

.374 /4

((( أس��نى املطال��ب يف رشح روض الطال��ب ،زكري��ا بن ((( بحر املذهب للروياين .347 /2،
محمد ب��ن زكريا األنصاري( ،املت��وىف926 :هـ) ،النارش ((( :الفروق للجويني.537 /1 ،

دار الكتاب اإلسالمي ،243 /1،وينظر :املجموع للنووي ((( ،التعليقة للقايض حسني.1127/2 ،
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ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

وللحنابل��ة يف وق��ت ني��ة الجم��ع ب�ين الصالتني

قال الشافعي يف الجمع بني الصالتني :ليس للمقيم وجهان ،أصحهام :أنه ين��وي الجمع بني الصالتني

يف املط��ر أن يجم��ع ب�ين الصالت�ين حت��ى ينوي يف أي ج��زء من الص�لاة األوىل ،من ح�ين تكبرية
الجمع مع التكبرية األوىل من الصالة األوىل ،وقال اإلحرام إىل أن يسلم(.)4

يف الجمع يف السفر :ولو نوى الجمع قبل أن يسلم والراجح عند املالكي��ة أن محل وجوب نية الجمع

ويخرج من الصالة األوىل أو نوى مع التسليم ،كان بني الصالتني بسبب املطر أو السفر إمنا يكون عند

له الجمع ،وقد نص الشافعي عىل هذين النصني( ،)1األوىل ،وعلي��ه فال يجوز الجمع إن حدث الس��بب
ولقد أق��ر بعض أصح��اب الش��افعي النصني عىل من مطر أو سفر بعد الرشوع يف الصالة األوىل ،بناء

ظاهرهام وفرق بينهام :بأن املطر ال يش�ترط دوامه عىل وجوب نية الجمع عند األوىل(.)5
يف جمي��ع الص�لاة األوىل ،ويش�ترط دوام الس��فر
يف جمي��ع األوىل؛ فمث�لا :ال ميتنع أن تكون صالة

❊

الظهر وقتاً للنية من حيث اشرتط سبب الجمع فيها،
وال يكون األمر كذلك يف عذر املطر؛ بل يتعني لنية

❊

❊

الجم��ع وقت التحريم باألوىل؛ فإنه يش�ترط املطر

عنده( .)2وذهب بعض أصحاب الشافعي اىل أن يف
املسألة قولني ذكرهام البغوي يف التهذيب(:)3

أحده�ما :ال يج��وز حتى ينوي الجم��ع عند افتتاح

األوىل كنيَّة القرص.

والث��اين :يج��وز؛ ألن الجم��ع هو ض�� ُّم الثانية إىل
األوىل ،وقد نوى قبل هذه الحالة.

((( ينظر :الفروق للجوين��ي ،536 /1،املجموع للنووي،
 ،374 /4التعليق��ة للق��ايض حس�ين  ،1127 /2البي��ان
للعمراين ،487 /2 ،بحر املذهب للروياين.347 /2 ،

(((

()ينظر :االنصاف للمرداوي.341 /2 ،

((( ينظر :كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة ((( .181 /4 ،ينظ��ر :منح الجلي��ل رشح مخترص خلي��ل ،محمد بن
((( ينظ��ر :التهذي��ب يف فق��ه اإلم��ام الش��افعي للبغ��وي ،أحمد بن محم��د عليش ،املاليك (املت��وىف1299 :هـ)،
.315 /2

النارش :دار الفكر – بريوت1409 ،هـ1989-م.423/1 ،
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للمي��ت ،واألس��ن أش��فق علي��ه ،ودع��اؤه أق��رب إىل
اإلجابة»(.)3

 -3قال النووي« :وفرقوا بأن املقصود هنا الدعاء ودعاء

الفروق الفقهية في كتاب الجنائز

األسن أقرب إىل اإلجابة ألنه أخشع غالبا وأحرض قلبا،

•وفيه مطلبان:

يحتاج إىل فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها»(.)4

الجنازة ،وبني إمامة األفقه يف سائر الصلوات»

ن��ص الش��افعي عىل أن��ه يق��دم األس��ن يف صالة

وامل��راد يف س��ائر الصل��وات مراعاة ما يط��رأ فيها مام

•املطلب األول« :الفرق بني إمامة األسن يف صالة ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

ص��ورة املس��ألة :إذا اجتم��ع جامعة م��ن األولياء الجن��ازة عىل األقرأ األفقه ،ون��ص يف إمامة الصالة

يف درج��ة واح��دة كاألخوة وبني األخ��وة أو عمني عىل أنه يق��دم األفقه األقرأ ،وه��ذا هو املذهب(،)5
ونحوه��م ،وكلهم صالحون لإلمام��ة ،وتنازعوا يف وفرق��وا بينهام :أن الحق يف الص�لاة املفروضة لله

االمام��ة يف صالة الجن��ازة ،فأيهم يقدم األس��ن أو تعاىل ،فق��دم األفقه؛ ألن��ه أعرف بح��ق الله تعاىل

األفقه واألقرأ ؟

وأعلم برشائطها ،والحق يف ص�لاة الجنازة للميت

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

من حيث الدعاء له ،فقدم األس��ن؛ ألنه أرجى إجابة

للميت ،فقدم األسن؛ ألنه أرجى إجابة»(.)1

((( العزيز رشح الوجيز للرافعي.430 /2 ،

والفرق بينهام« :أن الحق يف الصالة املفروضة لله ،ف��كان أوىل( ،)6ولهذا :قال ﷺ « :إ َّن اللَّ َه يس��تحي
فقدم األفقه؛ ألنه أعرف بحق الله ،والحق  -هاهنا  -أن يَ ُر َّد َد ْع َو َة ِذي الشَّ �� ْي َب ِة الْ ُم ْس ِل ِم»( ،)7قال رسول الله

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

((( املجموع للنووي.218 /5 ،

 -1قال الروياين»:والفرق أن القصد من سائر الصلوات ((( ينظر :حلية العل�ماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،للقفال
الش��ايش ،291 /2،البي��ان للعم��راين ،55/3 ،املجم��وع

ح��ق الله تع��اىل فتقام فيها األعل��م ،والقصد من صالة
الجن��ازة حق امليت والدع��اء له ،فكان األش��فق أوىل

باإلجابة ،واألشفق هو األسن ودعاؤه أرجى»(.)2

للنووي ،218 /5 ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة،
 ،67 /5بح��ر املذه��ب للروي��اين  ،574 /2العزي��ز رشح

الوجيز للرافعي ،430 /2 ،نهاية املحتاج للرميل.490/2 ،

 -2وقال الرافعي« :والفرق بني س��ائر الصلوات وصالة ((( ينظر :كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة.67 /5 ،

الجنازة أن الغرض من صالة الجنازة الدعاء واالستغفار ((( ه��ذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر العس��قالين:
َذكَ�� َرهُ الْ َغ َزاليِ ُّ فيِ الْ َو ِس ِ
خ َّر َج ُه،
��يطَ ،381 /2 ،ولاَ أَ ْدرِي َم ْن َ

((( البيان للعمراين.55 /3 ،

((( بحر املذهب للروياين.575 -574 /2 ،

ينظر :التلخيص الحبري يف تخريج أحاديث الرافعي الكبري،

أب��و الفض��ل أحمد بن ع�لي بن محمد بن أحم��د بن حجر
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املسلم)) يع�لى :ويحتمل أن يقدم له األس��ن؛ ألنه أقرب إىل
ﷺ (( :إن من إجال ِل الله إكرا َم ذي الشيبَ ِة
ِ

( ،)1فإن اس��توت أحوالهم يف السن ،وتشاحنوا أقرع إجاب��ة الدعاء ،وأعظم عند الله ق��درا ،إال أن األفقه

بينه��م ،فمن خرجت قرعته ،كان أوىل ،فإن مل يكن األقرأ أوىل وهو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ ألن
األس��ن محمود الطريقة أو الحال ،كأن كان فاس��قا فضيلة الس��ن معارضة بفضيلة العل��م ،وقد رجحها
قدم األفقه وإن كان شاباً (.)2

الشارع يف سائر الصلوات(.)7

وقال امل��راوزة من الش��افعية :أن الس��ن والفقه إذا

•املطل��ب الث��اين« :الفرق ب�ين تن��ازع الورثة يف

الصلوات( ،)3قال الروياين :وهو ضعيف(.)4

امليت»

تعارض��ا يف أخوي��ن فاألفق��ه أوىل ك�ما يف س��ائر

موض��ع دفن امليت ،وبني تنازع الورثة يف تكفني

ون��ص الحنابلة :عىل أن أوالهام بالتقديم يف صالة صورة املسألة:

الجن��ازة ه��و أحقهام باإلمام��ة يف املكتوبات وهو ل��و تن��ازع الورث��ة يف موض��ع دف��ن املي��ت ،فقال
األفق��ه األقرأ( ،)5وذلك لعموم قول النبي ﷺ(( :يؤم بعضه��م :ندفنه يف ملكه ،وق��ال بعضهم :يدفن يف
القوم أقرؤه��م لكتاب الله))( ،)6وق��ال القايض أبو املقربة املس��بلة( )8فأين يدفن؟ ولو قال بعضهم :أنا
أكفنه من م��ايل ،وقال بعضهم :ب��ل يكفن من ماله

العس��قالين (املت��وىف 852 :ه��ـ) ،تحقيق :حس��ن عباس فمن أي مال يكفن؟
قط��ب ،الن��ارش :مؤسس��ة قرطب��ة  -دار املش��كاة للبحث

العلمي ،ط1،1416هـ 1995 -م .240/2 ،

ِ
((( رواه أبو داود يف س��ننه ،باب يف تنزيلِ
الناس َم َنازلَهم،

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

ق��ال العمراين« :والف��رق بينهام :أن��ه ال منة عليهم

برق��م( ،212 /7 ،)4843وق��ال عن��ه املحق��ق :ش��عيب بدفنه يف املقربة املس��بلة ،وعليه��م املنة يف كفن
بعض الورثة له من ماله»(.)9
األرنؤوط «الحديث اسناده حسن».

((( ينظ��ر :الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

وهو رشح مخترص املزين ،أبو الحس��ن عيل بن محمد بن
محمد ب��ن حبيب الب�صري البغدادي ،الش��هري باملاوردي

 -1ق��ال ابن الرفعة« :قال الق��ايض أبو الطيب :ألن يف

(املتوىف450 :هـ) ،املحقق :الش��يخ عيل محمد معوض برقم(.465/1 ،)673

 الش��يخ ع��ادل أحمد عب��د املوجود ،الن��ارش :دار الكتب ((( ينظ��ر :املغن��ي الب��ن قدام��ة ،361/2 ،االنص��افالعلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1419 ،1هـ  1999-م .46/3 ،للمرداوي.476/2 ،

((( ينظر :الوسيط يف املذهب للغزايل.381/2 ،

((( إن املراد باملقربة املسبلة:هو(:املقربة التي جرت عادة

((( ينظر :املغني البن قدامة.361/2 ،

والرافعي ،لإلسنوي.503 /3 ،

((( ينظر :بحر املذهب للروياين.575/2 ،

أهل تل��ك البلد بالدفن فيها) ،امله�مات يف رشح الروضة

ح ُّق ب ِ
ِالإْ َما َم ِة ((( ،البيان للعمراين.95 /3 ،
اب َم ْن أَ َ
((( رواه االمام مس��لم يف صحيحه ،بَ ُ
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تكفين��ه من مال غريه م َّن ًة عىل الباقني؛ فال يلزمون قبول ألن املل��ك قد صار لهم فلهم منعه ،ولو قال بعض
ما فيه م َّن ُة بخالف املقربة فإنه ال منة فيها”(.)1

الورثة :أن��ا أكفنه من مايل ،وقال بعضهم :بل يكفن

 -2ق��ال الروي��اين« :كفن من الرتك��ة؛ ألن يف ذلك منة من مال��ه كفن من ماله ،وعلل��وا ذلك مبا حاصله:

فال يجرب س��ائر الورثة عىل تحمله��ا ،وتخالف املقربة إن يف دف��ن املي��ت يف ملكه إبطاالً لح��ق من كره

املس��بلة ،ألنه ال منة فيها فتقدم قول من قال :يدفنه يف ذل��ك من ورثت��ه ،ألن مل��ك امليت ق��د انتقل إىل
املقربة»(.)2

الورثة وبع��ض الرشكاء غري راض بدفن��ه فيه ،وألن

 -3ق��ال البك��ري« :الفرق بينهام أن الع��ادة جرت أن ال دفنه مبلكه ي�ضر بالورثة ،ملنعهم من الترصف فيه،

يخلو بلد من أرض مس��بلة للدفن ،ف��كان له املنع من فيك��ون منتفيً��ا ،لحدي��ث« :ال رضر وال رضار»(،)5

دفن��ه في��ه ،والكفن لي��س كذلك ،ألن الع��ادة ما جرت وأما يف دفنه يف املقربة املسبلة؛ ألنه ال منة فيه من
بتس��بيله لكل من أراد كفنا غالب��ا وليس له بد من كفن ،قبل الورثة ،وهو أقل رضرا عىل الورثة ،وأما بالنسبة

فدل عىل الفرق بينهام»(.)3

لتكفينه فإننا نكفنه من ملكه؛ ألن رضره عىل الوارث

بعض الورثة؛ ألنه ال منة ،وعكسه ،الكفن»(.)4

عليهم املنة يف كفن بعض الورثة له من ماله(.)6

 -4قال ابن مفلح الحنبيل»:يدفن يف مقربة مسبلة بقول بلحوق املنة ،وتكفينه م��ن ماله قليل الرضر ،وألن
ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

ن��ص الش��افعية والحنابلة عىل أنه لو تن��ازع الورثة،
فقال بعضهم :ندفنه يف ملكه ،وقال بعضهم :يدفن

يف املقربة املس��بلة فإنه يدفن يف املقربة املسبلة؛ ((( اخرج��ه الحاك��م يف املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين،
برق��م(َ ،66 /2 ،)2345ع ْن أَبيِ َس�� ِع ٍ
ِي َرضيِ َ اللَّ ُه
يد الْ ُ
خ ْدر ِّ
��ول اللَّ ِه ﷺ ق َ
َع ْنهُ ،أَ َّن َر ُس َ
َ��ال« :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َا َرَ ،م ْن ضَ ا َّر
((( كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،البن الرفعة.156 /5 ،
��اق شَ َّ
ضَ ا َّرهُ اللَّهَُ ،و َم ْن شَ َّ
��اق اللَّ ُه َعلَيْ ِه» وقال الحاكمَ :هذَا
((( بحر املذهب للروياين.551 /2 ،
ص ِ
جا ُه «.
يح الإْ ِ ْس َنا ِد َعلىَ شرَ ْ ِط ُم ْسلِمٍ َولَ ْم يُ َ
ح ِديثٌ َ
خ ِّر َ
((( االعتناء يف الفروق واالستثناء ،بدر الدين محمد بن أيب َ
ح ُ

بكر بن سليامن البكري الشافعي ،تحقيق :عادل احمد عبد ((( ينظ��ر :البيان للعمراين ،95 /3 ،املجموع للنووي/5 ،

املوجود -الش��يخ عيل محمد معوض ،النارش :دار الكتب  ،283كفاي��ة النبي��ه يف رشح التنبيه الب��ن الرفعة،155/5 ،
العلمية -بريوت ،ط1411 ،1هـ1991 -م  ،ص.288

العزي��ز رشح الوجيز للرافعي ،446 /2،االعتناء يف الفروق

((( املبدع يف رشح املقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله واالس��تثناء ،للبك��ري ،ص ،288املغني الب��ن قدامة/2 ،

ب��ن محمد ابن مفلح ،أبو إس��حاق ،برهان الدين (املتوىف ،381 -380 :حاش��ية الروض املربع رشح زاد املس��تقنع،
884هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط ،1عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبيل النجدي
1418هـ 1997 -م .244 /2 ،

(املتوىف1392 :هـ) ،ط1397 ،1هـ .136 /3 ،
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المبحث الخامس
الفروق الفقهية في كتاب
الزكاة واالعتكاف والحج
•وفيه ثالثة مطالب:

هاهن��ا ق��ولاً واح�� ًدا ،ثم ب�ين الفرق بينه�ما بقوله:
“ألن ال��زكاة ال تجب يف عينه وإمنا تجب يف قيمته

والقيم�� ُة موج��ودة يف الع��رض بخ�لاف م��ا تتعلق
الزكا ُة بعينه”(.)2

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

اختلف فقهاء الش��افعية فيام إذا ح��ال الحول عىل

نص��اب ،فباعه رب املال قبل
م��ال التجارة ،وقيمته
ٌ

•املطل��ب األول« :الفرق بني بيع امل��ال الزكوي إخراج الزكاة ،فهل يصح البيع؟ عىل قولني:

بعد الوجوب وقبل اإلخراج ،بالنسبة ملال التجارة الق��ول األول :إن حكمه كحكم من باع املال الذي

الذي قيمته نصاب ،وبني املال الذي تجب الزكاة تج��ب الزكاة يف عينه بعد وج��وب الزكاة فيه ،وقبل

يف عينه»

صورة املسألة:

إخراجها ،أو هو عىل الخالف يف بيع سائر األموال

إذا ح��ال الحول ع�لى مال أو ع��رض التجارة ،بعد ((( بحر املذهب للروياين ،155 /3،ينظر :مغني املحتاج
وجوب الزكاة فيها وكانت قيمتها نصابا ،فباعه رب إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ش��مس الدين ،محمد بن
أحم��د الخطيب الرشبيني الش��افعي (املت��وىف977 :هـ)،

املال قبل إخراج الزكاة ،فهل يصح البيع؟ أم يكون

حكمه��ا كحكم من باع املال الذي تجب الزكاة يف
عينه بعد وجوب الزكاة فيه ،وقبل إخراجها.

أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

الن��ارش :دار الكت��ب العلمية ،ط1415 ،1ه��ـ 1994 -م ،

 ،138/2تحفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أحمد بن محمد
بن عيل بن حجر الهيتمي ،النارش :املكتبة التجارية الكربى

مب�صر لصاحبه��ا مصطف��ى محمد1357،ه��ـ 1983 -م،

قال العمراين« :والف��رق بينهام :أن الزكاة هاهنا ،ال  ،304/3نهاية املحتاج للرميل ،108/3 ،حاش��ية الجمل،
س��ليامن بن عمر بن منصور العجي�لي األزهري ،املعروف

تجب يف الع�ين ،وإمنا تجب يف القيم��ة ،والقيمة
موجودة يف العرض ويف مثنه ،وما تجب الزكاة يف
عينه يزول بزوال العني بالبيع ،فافرتقا»(.)1

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

بالجمل (املتوىف1204 :هـ) ،النارش :دار الفكر ،271/2،

عجال��ة املحت��اج إىل توجي��ه املنه��اج ،رساج الدي��ن أبو
حف��ص عمر بن عيل بن أحمد املع��روف بـ «ابن النحوي»

واملش��هور بـ «اب��ن امللقن» (املت��وىف 804 :هـ) ،ضبطه

ق��ال الروي��اين :إذا باع عرض التج��ارة بعد وجوب ع�لى أصوله وخرج حديثه وعلق عليه :عز الدين هش��ام بن
عبد الكريم البدراين ،الن��ارش :دار الكتاب ،إربد – األردن،

الزكاة في��ه طريقان :الث��اين منهام أن��ه :يصح البيع
((( البيان للعمراين.328 /3 ،

 1421هـ  2001 -م ،514/1 ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه
البن الرفعة.469 /5 ،
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بعد وجوب الزكاة فيها وقبل اخراجها ،كبيع السامئة

والثمرة والحب والنقد(.)1
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•املطل��ب الث��اين« :الف��رق بني تعيني املس��جد
لالعتكاف وتعيني اليوم للصوم»

القول الثاين :أنه يصح البيع هاهنا ،قولاً واح ًدا ،قال صورة املس��ألة :من نذر أن يعتكف يف مسجد بعينه

الرافعي :ألن زكاة التجارة تؤدى من القيمة فالحكم غري املساجد الثالثة ،فهل يتعني عليه االعتكاف يف
فيه��ا كالحكم يف ما لو وجبت ش��اة يف خمس من ذلك املس��جد أم ال ؟ ومن ن��ذر أن يصوم يف يوم
اإلبل فباعها؛ ألن القيمة ليس��ت من جنس العرض ،مع�ين ،فهل يج��وز له أن يصوم يف غ�يره من األيام
كالش��اة ليس��ت من جنس اإلبل؛ وألن متعلق زكاة أم ال ؟

التجارة املالية والقيمة وهي ال تفوت بالبيع ،س��واء أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

قص��د التج��ارة أم ال ِقنية ،وال فرق ب�ين أن يبيع عىل والف��رق بينهام« :أن النذر م��ردود إىل أصل الرشع،

قص��د التج��ارة ،أو عىل قص��د اقتناء الع��رض ،فإن وقد وجب الصوم بالرشع يف زمان بعينه ،ال يجوز له
متعلق الزكاة الواجبة ال يبطل ،وإن صار مال قنية( ،)2يف غريه ،فكذلك إذا نذره ،وليس كذلك االعتكاف،

قال النووي :وهو« :املذهب الصحيح الذي قطع به فإن��ه مل يجب بأصل ال�شرع يف موضع بعينه .هذه
الجمهور»( .)3واستدلوا :بعدة تعليالت منها قولهم :طريقة أصحابنا البغداديني»(.)5

ألن متعلق ال��زكاة يف عروض التجارة القيمة ،وهي ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

ال تفوت بالبي��ع ،وألن الزكاة ال تجب يف عني مال  -1قال النووي« :وفرق األصحاب بينه-أي االعتكاف-

التج��ارة وإمنا تجب يف قيمتها والقيم ُة موجود ًة يف وب�ين الصوم عىل املذهب فيه�ما بأن النذر مردود إىل

العرض بخالف ما تتعلق الزكا ُة بعينه(.)4

أصل الرشع وقد وجب الصوم بالرشع يف زمن بعينه ال

يج��وز فيه غريه يف غري النذر وهو صوم رمضان كذا يف

((( ينظ��ر :البي��ان للعم��راين ،328/3 ،املجم��وع النذر وأما :االعتكاف فلم يجب منه يشء بأصل الرشع

للن��ووي ،73/6،حلية العلامء يف معرف��ة مذاهب الفقهاء،
للقفال الشايش ،93 /3 ،واملصادر السابقة نفسها

((( ينظ��ر :العزيز رشح الوجيز للرافع��ي ،119 /3 ،النجم

يف موض��ع بعين��ه فصار كالصالة املنذورة يف مس��جد

بعينه فإنه ال يتعني لها ذلك املس��جد فالحاصل أنه إذا

الوه��اج يف رشح املنهاج ،ك�مال الدين ،محمد بن موىس عني يف نذره غري املساجد الثالثة للصالة ال يتعني وإن
ب��ن عيىس بن عيل ال َّد ِمريي الش��افعي(املتوىف808 :هـ) ،عين��ه لالعتكاف مل يتعني أيضا عىل املذهب وإن عني

الن��ارش :دار املنهاج «جدة» ،املحق��ق :لجنة علمية ،ط،1

1425هـ 2004 -م .221 /3 ،

((( روضة الطالبني للنووي.276/2 ،

للخطيب الرشبيني.138/2 ،

((( ينظر :بحر املذهب للروياين ،155/3 ،مغني املحتاج ((( البيان للعمراين.577 /3 ،
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يوما للصوم تعني عىل املذهب»(.)1

املذهب األول :إذا نذر أن يعتكف يف مسجد بعينه

 -2ق��ال ابن الرفعة« :قال ابن الصباغ :لو نذر صوم يوم ،غري املساجد الثالثة ،مل يتعني عليه ذلك املسجد،
فإن��ه يتعني صوم ذلك اليوم؛ ألن النذر مردود إىل أصل وج��از له االعتكاف يف غريه من املس��اجد؛ ألنه ال
الرشع ،وقد وجب الصوم يف زمان بعينه ،ال يجوز له يف مزية لبعضها عىل بعض ،فال يلتزم بالنذر شيئاً أصالً؛

غريه؛ فكذلك إذا نذره ...،قلت :املنقول يف «الشامل» فإنه ليس يف قصد مسجد بعينه غيرِ املساجد الثالثة:
وغريه عدم تعني االعت��كاف -أيضاً -كام نقله يف كتاب املس��جد الح��رام ،ومس��جد املدينة ،واملس��جد

االعتكاف ،وه��و قضية ما يف «الح��اوي»؛ حيث قال :االقىص قُرب ٌة مقصودة ،وما ال يكون عبادةً ،وال قربة

«إذا نذر االعتكاف يف أحد املسجدين ،وقلنا :ال يلزمه مقصودةً ،فهو غري ملت َزم بالنذر ،فليس قصد مسجد
امليض إليه كغريه من املس��اجد ،كان له أن يعتكف يف بعين��ه دون غريه طاع��ة إال املس��اجد الثالثة ،وهو

أي مسجد شاء ،وقد قال ذلك ابن الصباغ أيضاً»(.)2

مذهب الشافعية يف األصح( )4وإليه ذهب الحنفية

()5

 -3ق��ال الق��رايف“ :قال س��ند والفرق بني ن��ذر الصوم واملالكية( )6والحنابلة(.)7
مبوض��ع إتيانه قربة وبني نذر االعتكاف بالفس��طاط أن واستدلوا:

ِ��ي ﷺ« :لاَ
املس��اجد يف حرمة الصلوات سواء إال الثالثة التي يف مب��ا روي َع�� ْن أَبيِ ُه َريْ�� َرةَ ،يَبْلُ ُغ ِب ِه ال َّنب َّ
الحديث”(.)3
ح ُ
ال ِإلاَّ ِإلىَ �ثَلاَ ث َ ِة َم َسا ِج َدَ :م ْسج ِِدي َهذَا،
تُشَ �� ُّد ال ِّر َ

ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.

من نذر أن يعتكف يف مس��جد بعينه غري املس��اجد

ح َر ِامَ ،و َم ْسج ِِد الأْ َقْصىَ »(.)8
َو َم ْسج ِِد الْ َ

الثالثة ،فهل يتعني عليه االعتكاف يف ذلك املسجد ((( ينظ��ر :البي��ان للعم��راين ،576 /3 ،نهاية املطلب يف

أم ال ؟

دراي��ة املذه��ب للجوين��ي ،430 /18 ،روض��ة الطالبني

اختل��ف الفقهاء يف حك��م من ن��ذر االعتكاف يف للنووي ،399 /2 ،الحاوي الكبري للاموردي.491 /3 ،
((( ينظر :بدائع الصنائع للكاساين.93/5 ،

مسجد بعينه غري املساجد الثالثة عىل مذهبني:

((( املجموع للنووي.481 /6 ،

((( كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة.321 /8 ،

((( مواهب الجليل للحطاب الرعيني.461 /2 ،

((( ال��كايف يف فقه اإلمام أحمد البن قدامةَ ،455/1 ،وبَ ُل
ح ُع ْم َد ِة ال ِف ْق ِه البْنِ قُ َدا َمة ،األس��تاذ الدكتور:
ال َغماَ َم ِة يف شرَ ْ ِ

((( الذخرية ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الل��ه بن محمد بن أحم��د الطيار ،الن��ارش :دار الوطن
عبد الرحمن املاليك الشهري بالقرايف (املتوىف684 :هـ) ،للن�شر والتوزيع ،الري��اض  -الس��عودية ،ط1429 ،1هـ -

املحق��ق :محمد حجي ،س��عيد أعراب ،محم��د بو خبزة1432 ،هـ .233/2 ،

ح ُ
اب لاَ ت ُشَ �� ُّد ال ِّر َ
النارش :دار الغرب اإلسالمي -بريوت ،ط 1994 ،1م ((( /2 ،.رواه مس��لم يف صحيحه ،بَ ُ
ال إِلاَّ إِلىَ
�ثَلاَ ث َ ِة َم َسا ِج َد ،برقم(.1014 /2 ،)1397
.546
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وجه الدالل��ة :قال الجويني« :أبان رس��ول الله ﷺ واستدلوا:

أن القُرب َة املقصود َة يف قصد املساجد الثالثة ،وما بأدلة عقلية منها:

عداه��ا ليس يف قصد أعيانها قربة ،وهذا حس��ن ال  -1قوله��م« :أن��ه أوج��ب ع�لى نفس��ه األداء يف مكان
يصح عندي غريه»( ،)1ولو تعني غري هذه املس��اجد مخص��وص ،فإذا أدى يف غريه مل يك��ن مؤديا ما عليه،
الثالثة بتعيينه ،للزم الناذر امليض إليه ،واحتاج إىل فال يخ��رج عن عه��دة الواج��ب؛ وألن إيج��اب العبد

ش��د الرحال لقضاء ن��ذره فيه ،وألن الل��ه تعاىل مل يعت�بر بإيج��اب الله تعاىل ،وم��ا أوجبه الل��ه  -تعاىل -
يعني لعبادت��ه مكانا معينا ،فلم يتع�ين بتعيني غريه ،مقيدا مبكان ال يج��وز أداؤه يف غريه كالنحر يف الحرم
وإمن��ا تعينت هذه املس��اجد الثالثة للخ�بر الوارد والوقوف بعرفة ،والطواف بالبيت ،والس��عي بني الصفا

فيه��ا ،وألن العب��ادة فيها أفض��ل ،فإذا ع�ين ما فيه واملروة كذا ما أوجبه العبد»(.)6

فضيلة ،لزمت��ه ،كأنواع العبادة( ،)2وقال الكاس��اين« -2 :وألن للمس��جد تأثريا ً يف االعت��كاف ،وهو :أنه ال

«إن املقص��ود واملبتغى من النذر ه��و التقرب إىل يصح إال يف مس��جد ،فتعني بالن��ذر ،كالصوم بخالف
الل��ه  -عز وجل  ،-فال يدخل تح��ت نذره إال ما هو الصالة ،فإنها تصح يف غري مسجد»(.)7

قرب��ة ،ولي��س يف عني املكان وإمنا ه��و محل أداء م��ن ن��ذر أن يصوم يف يوم معني ،فه��ل يجوز له أن
القرب��ة فيه ،فلم يكن بنفس��ه قربة فال يدخل املكان يصوم يف غريه من األيام أم ال؟

تح��ت نذره ،ف�لا يتقيد به ف��كان ذكره والس��كوت املش��هور من املذهب الش��افعي وهو قول محمد
عنه مبنزلة»(.)3

وزف��ر :أنه لو نذر ص��وم يوم بعينه ،كي��وم الجمعة،

املذه��ب الثاين :أن من نذر االعتكاف يف مس��جد والس��بت ،وهك��ذا ،مل يج��ز له أن يص��وم يف غريه

غري املس��اجد الثالثة فإنه يتعني بالنذر ،وال يجزئ م��ن األيام ،وال يصح أن يصوم عن��ه يوما قبله؛ وإذا

الناذر أن يعتكف يف غ�يره ،وهذا قول زفر( )4ووجه تأخر عنه ،صار قض��اء ،فإن أخر بال عذر ،أثم؛ ألن
يف مذهب الشافعية(.)5

((( نهاية املطلب يف دراية املذهب للجويني.431 /18 ،

((( ينظ��ر :املغن��ي الب��ن قدام��ة ،210/3 ،مطالب أويل
النهى يف رشح غاية املنتهى.236/2 ،

((( بدائع الصنائع للكاساين.93/5 ،

الصوم يتعني يف زمان يوم بعينه يف الرشع ،فكذلك

يف النذر(.)8

((( بدائع الصنائع للكاساين.93 /5 ،
((( البيان للعمراين.577 /3 ،

((( ينظر :بدائع الصنائع للكاساين.93/5 ،

((( ينظ��ر :البيان للعم��راين ،577 /3 ،إعانة الطالبني عىل

.481 /6

بن محمد شطا الدمياطي الش��افعي (املتوىف1310 :هـ)،

((( ينظ��ر :البيان للعم��راين ،577 /3 ،املجموع للنووي ،حل ألفاظ فتح املعني ،أبو بكر «املشهور بالبكري» عثامن
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وقال أبو يوسف ،وهو رواية الحسن بن زياد عن أيب فامت يف أثنائه فهل ميوت عاصيا»؟

حنيفة :أن من نذر عبادة بدنية وأضافها إىل زمان بأن أوال :تحرير كالم العمراين يف بيان الفرق بينهام:

قال :لل��ه عيل أن أصوم رجب فصام ش��هرا قبله أو والف��رق بينهام« :أن لوق��ت الصالة آخ��را معلوما،

يوما بعينه فصام غريه أجزأه عن املنذور(.)1

فال يكون عاصي��ا مفرطا بالتأخري إليه ،وليس لوقت

وعللوا ذلك بقولهم« :ألنه تعجيل بعد وجود السبب الحج آخ��ر معلوم؛ ألن آخر وقته العمر ،وذلك غري
ويلغ��و تعيني اليوم؛ ألن صح��ة النذر ولزومه مبا به معلوم ،فكان من سبيله التعجيل ،فإذا مل يفعل كان

يكون املن��ذور عب��ادة إذ ال نذر بغريه��ا واملحقق عاصيا»(.)3
كذلك الصوم ال خصوص الزمان وال باعتباره»(.)2

ثانيا :من وافق العمراين يف هذا الفرق.

•املطل��ب الثال��ث« :الف��رق بني من وج��ب عليه  -1ق��ال النووي« :والفرق أن آخ��ر وقت الصالة معلوم
الحج فلم يحج حتى مات ،ومن دخل عليه وقت وقري��ب فال يعد مف��رط يف التأخري إليه م��ع غلبة الظن

الصالة فلم يصل حتى مات»

صورة املسألة:

بالس�لامة بخالف الحج وقد س��بق يف كت��اب مواقيت
الصالة ان تأخري لواجب املوسع إمنا يجوز ملن غلب

م��ن وجب علي��ه الحج ومتك��ن من أدائه واس��تقر عىل ظنه الس�لامة إىل أن يفعل ،فأما من مل يغلب عىل
وجوب��ه ف�مات بع��د ذل��ك ومل يحج فه��ل ميوت ظنه ذلك فال يحل التأخري بال خالف .والله أعلم»(.)4

عاصيا؟ ،ومن «أخر الصالة عن أول الوقت املوسع  -2قال البغ��وي« :ألن ،وقت الحج العمر ،وآخر العمر
الن��ارش :دار الفك��ر ،ط1418 ،1ه��ـ 1997 -م،408/2 ،

غ�ير معلوم ،ف��كان التأخ�ير متاحاً به؛ ب�شرط أن يبادر

روض��ة الطالبني للن��ووي ،308/3 ،املبس��وط ،محمد بن املوت ،وآخ��ر الوقت يف الصالة معلوم ،فلم ينتس��ب
أحمد بن أيب س��هل ش��مس األمئة الرسخ�سي (املتوىف :إىل التفريط إذا مل يؤخر عن الوقت»(.)5

483ه��ـ) ،الن��ارش :دار املعرف��ة – ب�يروت1414 ،ه��ـ  -ثالثا :آراء الفقهاء يف هذه املسألة.
1993م .130/3 ،

((( ينظر :املبسوط للرسخيس ،130/3 ،البحر الرائق رشح

كنز الدقائ��ق ،زين الدين بن إبراهيم ب��ن محمد ،املعروف

م��ن وجب علي��ه الحج ومتك��ن من أدائه واس��تقر

وجوب��ه ف�مات بع��د ذل��ك ومل يحج فه��ل ميوت

باب��ن نجيم املرصي (املتوىف970 :هـ) ،ط ،2النارش :دار عاصيا؟
الكتاب اإلسالمي.276 /2 ،

((( تبي�ين الحقائ��ق رشح كنز الدقائق وحاش��ية الشِّ ��لْب ِِّي ((( ،البيان للعمراين.49 /4 ،

عث�مان بن عيل بن محج��ن البارعي ،فخ��ر الدين الزيلعي ((( املجموع للنووي.111 /7 ،

الحنف��ي (املت��وىف 743 :هـ)،الن��ارش :املطبع��ة الكربى ((( التهذي��ب يف فق��ه اإلمام الش��افعي للبغ��وي،14 /2 ،
األمريية  -بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.313 /1 ،

وينظر :بحر املذهب للروياين.379 /3 ،
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األصح عند الش��افعية وبه قطع جامه�ير العراقيني فامت يف أثنائه فهل ميوت عاصيا»؟

ونقل القايض أبو الطيب االتفاق عىل أن من وجب األصح عند الشافعية ويف وجه عند الحنابلة :أنه لو أخر

عليه الحج ومتكن من أدائه واس��تقر وجوبه فامت الص�لاة عن أول الوقت بال عذر ،ف�مات قبل األداء ال

بعد ذلك ومل يحج فأنه يجب قضاؤه ويأثم وميوت ميوت عاصياً(.)5

عاصيا(.)1

تعليل كونه ميوت عاصيا:

تعليل كونه ال ميوت عاص ًيا:

 -1علل��وا ذل��ك بقولهم :بأن وقت الص�لاة معلوم ,فال

 -1عللوا ذلك بقولهم :إمنا جوزنا له تأخري الحج برشط يراعي فيه رشط الس�لامة عن��د اإلذن بتأخريها إليه ،فلم

سالمة العاقبة ،كام جوز للمعلم رضب الصبي ،وللزوج ينس��ب إىل التفري��ط بالتأخ�ير ,بخالف الح��ج ،وألن
رضب زوجته برشط الس�لامة ،فأم��ا إذا أفىض رضبهام آخ��ر وقت الصالة معلوم ،وه��و كالحد الذي هو مقدر
إىل التلف وجب عليهام الضامن ،فكذلك هذا مثله( .)2الطرف�ين إذا أدى إىل التلف ال يوجب الضامن بخالف

رد الزرك�شي ع�لى ه��ذا االس��تدالل :إن قولكم إن التعزيز املؤدي إىل التلف فإنه يوجب الضامن(.)6

تأخري الحج له مرشوط بسالمة العاقبة ،هو يف غاية  -2وألن تأخري الصالة جائز له والفوت ليس باختياره(،)7

اإلشكال؛ أل َّن العاقبة عن َده مستورة(.)3

الحج ع��ن حقيقة ((( ينظر :املجم��وع للن��ووي ،111 /7،التهذيب يف فقه
نعص��ه ،ألخرجن��ا
 -2وألنن��ا ل��و مل ِّ
َّ
اإلمام الش��افعي للبغوي ،14 /2،بح��ر املذهب للروياين،
()4

الوجوب ،واملجوز هو التأخري دون التفويت .

• وأم��ا من «أخ��ر الصالة عن أول الوقت املوس��ع

 ،399 /1املدخ��ل إىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،عبد
الق��ادر بن أحم��د بن مصطفى ب��ن عبد الرحي��م بن محمد

بدران (املت��وىف1346 :هـ) ،املحقق :د .عبد الله بن عبد

((( ينظ��ر :املجموع للن��ووي ،110 /7 ،البيان للعمراين ،املحس��ن الرتيك ،النارش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط،2
.48 /4

((( ينظر :البيان للعمراين.48 /4 ،

1401ه ،ص ،148القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من
األحكام الفرعية ،ابن اللحام ،عالء الدين أبو الحس��ن عيل

((( ينظ��ر :تش��نيف املس��امع بجمع الجوامع لت��اج الدين بن محمد ب��ن عباس البعيل الدمش��قي الحنبيل (املتوىف:
السبيك ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 803هـ) ،املحق��ق :عبد الكريم الفضييل ،النارش :املكتبة

الزركيش الش��افعي (املتوىف794 :هـ) ،دراسة وتحقيق :د العرصية 1420 ،هـ 1999 -م ،ص.110

س��يد عب��د العزيز  -د عبد الل��ه ربيع ،الن��ارش :مكتبة قرطبة ((( ينظ��ر :كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة،60 /7 ،
للبحث العلمي وإحياء الرتاث ،ط1418 ،1هـ 1998 -م ،بحر املذهب للروياين.379 /3 ،

.265/1

((( غاية الوصول يف رشح ل��ب األصول ،زكريا بن محمد

املطلب يف دراية املذهب للجويني.161 /4 ،

دار الكتب العربية الكربى -مرص  ،ص.30

((( ينظ��ر :العزي��ز رشح الوجيز للرافع��ي ،296 /3 ،نهاية بن أحمد بن زكريا األنصاري( ،املتوىف926 :هـ) ،النارش:
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وه��ذا فيام إذا كا َن الطارئ يرف��ع الوجوب كاملوت( ،)1لبينه عندما سأله ،إلزالة اإلشكال)(.)5

فمح��ال أن مي��وت عاصي��ا؛ «ألن��ا أطلقنا ل��ه التأخري « -2إن الصحابة -رض��وان الله عليهم -كانوا ال يقولون

فاخرتمته املنية من غري أن يحس بحضورها فال يتصور مبعصية م��ن مات فجأة بعد ميض مق��دار ركعتني بعد

إطالق وص��ف العصي��ان عليه ،ألن وص��ف العصيان الفج��ر ،أو أربع ركعات بعد الزوال ،وكانوا ال ينس��بونه
بالتأخري مع إطالق التأخري محال»(.)2

املوس��ع يجوز تركه يف أول الوقت
( -3وألن الواجب
َّ

ليعمل��ه يف آخر وقته املح َّدد ،وق��د جاز الرتك مع عدم

علم��ه بالعاقبة ،وإذا كان تركه يف أول الوقت ليفعله يف
آخر وقته جائزا ً ،فكيف يعىص؟!)(.)3

إىل التفريط ،بل كيف يعيص وقد جوز له التأخري؟»(.)6

❊

❊

❊

الدليل :والذي يدل عىل ما تقدم:

 -1ملا بني الرس��ول ﷺ األوق��ات ق��ال(( :الْ َوق ُ
ْت بَينْ َ
َه َذيْنِ ))(.)4

وجه الداللة:

كان الرس��ول ﷺ هنا(:يف مع��رض التعليم ،وهذا وقت

ِ
املؤخر عصيان،
الحاجة إىل البيان ،فلو كان يتطرق إىل
((( تش��نيف املس��امع بجمع الجوامع لتاج الدين السبيك

للزركيش.264/1 ،

((( قواطع األدلة يف األصول ،أبو املظفر منصور بن محمد
بن عب��د الجبار الس��معاىن ( املت��وىف 489:هـ) ،دراس��ة

وتحقيق :محمد حس��ن محمد حسن اس�ماعيل الشافعي،
النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1418 ،1هـ-

1999م .66/1 ،

صو ِل ال ِف ْق ِه الْ ُمقَا َرنِ  ،عبد الكريم بن ((( التحقيق والبيان يف رشح الربهان يف أصول الفقه ،عيل
َّب يف ِعلْمِ أُ ُ
((( الْ ُم َهذ ُ
عيل بن محمد النملة ،دار النرش :مكتبة الرش��د – الرياض ،بن إس�ماعيل األبي��اري (املتوىف  616ه��ـ) ،املحقق :د.

ط 1420 ،1هـ  1999 -م .206/1 ،

عيل بن عبد الرحمن بس��ام الجزائري ،النارش :دار الضياء –

الصلَ�� َو ِ
��اب أَ ْوق ِ
ات الكويت ،ط 1434 ،1هـ 2013 -م .654 /1 ،
َ��ات َّ
((( رواه مس��لم يف صحيح��ه ،بَ ُ
خ ْم ِ
((( املصدر نفسه.653/1،
س ،برقم(.429 /1 ،)614
الْ َ
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ج« -الفرق بني الوض��وء والتيمم» :أن الوضوء يرفع
الحدث ،وذلك يصح مع بقاء النجاس��ة .والتيمم ال

يرف��ع الحدث ،وإمنا يس��تباح به فع��ل الصالة ،فلم

الحمد لله حمد الش��اكرين عىل توفيقه إلمتام هذا يصح مع بقاء النجاسة.
البحث ،وأوجز أهم نتائج البحث كام يأيت:

د« -الفرق بني من إذا انشغل بالطهارة أو بسرت العورة

 -1التعرف عىل ش��خصية العمراين صاحب البيان وخاف فوت وقت الصالة ،وبني من إذا انشغل بأداء
–رحم��ه الله تعاىل -وعىل مذهب��ه ،وعىل مؤلفاته ،الصالة قامئا ،وخاف فوت وقتها» :بأن القيام أخف؛
وثناء العل�ماء عليه ،ولقد اختل��ف املرتجمون يف ألنه يس��قط يف النافلة مع الق��درة ،بخالف الطهارة
كنيته وتبني يل أن األشهر أن كنيته بأيب الحسني.

باملاء ،والسرتة ،فإنه ال يجوز تركها بحال.

 -2درست الفروق الفقهية دراسة موجزة معرفا إياها ه��ـ« -الفرق بني العصابة التي تضعها املس��تحاضة
باعتبارها علام عىل فن الف��روق الفقهية ،وموضحا وق��د تحركت من موضعها ،وبني التي مل تتحرك من
أهميته��ا يف إزال��ة األوهام التي أثارها املش��ككون موضعها» :أنه قد تؤمر بالطهارة عن الحدث وإن مل

الذي��ن اتهم��وا الفقه االس�لامي بالتناقض ،بس��بب يرتفع ،وال تؤمر بإزالة النجاسة إذا مل تزل بالغسل.

إعط��اء األمور املتامثل��ة أحكاما مختلف��ة ،وأحيانا و« -الف��رق ب�ين تطه�ير الث��وب وتطه�ير االناء يف
التسوية بني املختلفات ،وأن الفقهاء اعتنوا بالفروق الولوغ» :أن الرتاب يفسد الثوب ويقطعه ،وقد نهى

الفقهية منذ القرن الثاين الهجري.

النبي ﷺ عن إضاعة املال  ،بخالف اإلناء.

يف الطهارة وعىل النحو التايل:

الصالة فهي كام يأيت:

 -3وهنا أذكر خالص��ة الفروق التي ذكرها العمراين  -4وأم��ا خالصة الف��روق التي ذكره��ا العمراين يف

أ« -الفرق بني ورق الشجر إذا كان خريفيا أو ربيعيا» :أ« -الف��رق بني الجنون يف حال الردة والس��كر وبني

م��ن وجهني :أحدهام :أن الربيعي يخرج منه رطوبة الحيض يف حال الردة يف قضاء الصالة» :أن سقوط
تختلط باملاء .والخريفي يابس ال يخرج منه يشء ،الصالة عن املجنون للتخفيف ،واملرتد والسكران

والث��اين :أن الربيع��ي قل�ما يتناث��ر ،فيمك��ن صون ليس��ا م��ن أه��ل التخفيف .وس��قوط الص�لاة عن
املاء عنه ،والخريف��ي يتناثر غال ًبا ،فال ميكن صون الحائض عزمية ،واملرتد من أهل العزائم.

املاء عنه.

ب« -الف��رق بني الكالم يف ح��ال األذان والكالم يف

الورد عرق ،وماء الزعفران كان مطه ًرا.

بخالف الصالة.

ب« -الفرق ب�ين ماء الورد وماء الزعف��ران» :أن ماء حال الص�لاة» :أن الكالم اليس�ير يجوز يف األذان،
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ج« -الفرق بني الجمع يف املطر والجمع يف الس��فر اليوم للصوم» :أن النذر مردود إىل أصل الرشع ،وقد
م��ن حيث محل الني��ة» :أن وجود الس��فر رشط يف وجب الصوم بالرشع يف زمان بعينه ،ال يجوز له يف

جميع الصالة ،فاكتف��ي بوجوده عن النية يف أولها ،غريه ،فكذل��ك إذا نذره ،وليس كذل��ك االعتكاف،
واملط��ر ال يفتق��ر إىل وج��وده يف جمي��ع الصالة ،فإن��ه مل يجب بأصل ال�شرع يف موضع بعينه .هذه
فافتق��ر إىل الني��ة يف أولها؛ ألن املطر يش�ترط يف طريقة أصحابنا البغداديني.

أولها.

ج« -الفرق بني» من وجب عليه الحج فلم يحج حتى

الجنائز فهي كام ييل:

م��ات» :أن لوق��ت الصالة آخرا معلوم��ا ،فال يكون

 -5وأم��ا خالصة الف��روق التي ذكره��ا العمراين يف مات ،وم��ن دخل عليه وقت الصالة فلم يصل حتى
أ« -الفرق بني إمامة األس��ن يف صالة الجنازة ،وبني عاصيا مفرطا بالتأخري إليه ،وليس لوقت الحج آخر

إمام��ة األفق��ه يف س��ائر الصل��وات» :أن الحق يف معل��وم؛ ألن آخر وقت��ه العمر ،وذلك غ�ير معلوم،
الصالة املفروضة لله ،فقدم األفقه؛ ألنه أعرف بحق فكان من سبيله التعجيل ،فإذا مل يفعل كان عاصيا.

الل��ه ،والح��ق  -هاهنا  -للميت ،فقدم األس��ن؛ ألنه «وصىل الله عىل س��يدنا محمد وع�لى آله وصحبه
أجمعني»
أرجى إجابة.
ب« -الفرق بني تنازع الورثة يف موضع دفن امليت،

وب�ين تن��ازع الورث��ة يف تكفني امليت» :أن��ه ال منة
عليهم بدفنه يف املقربة املس��بلة ،وعليهم املنة يف

كفن بعض الورثة له من ماله.

 -6وأما خالص��ة الفروق التي ذكره��ا العمراين يف

الزكاة واالعتكاف والحج ،فهي كام ييل:

أ« -الفرق بني بيع املال الزكوي بعد الوجوب وقبل
اإلخراج ،بالنس��بة ملال التجارة الذي قيمته نصاب،

وب�ين املال الذي تجب ال��زكاة يف عينه» :أن الزكاة
هاهنا ،ال تج��ب يف العني ،وإمنا تجب يف القيمة،

والقيم��ة موجودة يف الع��رض ويف مثنه ،وما تجب
الزكاة يف عينه يزول بزوال العني بالبيع ،فافرتقا.

ب« -الف��رق بني تعيني املس��جد لالعتكاف وتعيني

❊

❊

❊
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قائمة المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.
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بن أيب بكر بن س��ليامن البكري الشافعي ،تحقيق:

ع��ادل احمد عب��د املوجود -الش��يخ ع�لي محمد
معوض ،النارش :دار الكتب العلمية -بريوت ،ط،1

1411هـ1991 -م.

 -1اآلثار ملحمد بن الحس��ن ،االم��ام الحافظ ايب  -7اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،شمس الدين،
عب��د الل��ه محمد بن الحس��ن الش��يباين ،املحقق :محم��د ب��ن أحم��د الخطي��ب الرشبيني الش��افعي
أب��و الوفا األفغاين ،دار الن�شر :دار الكتب العلمية( ،املت��وىف977 :ه��ـ) ،املحقق :مكت��ب البحوث

بريوت – لبنان.

والدراس��ات  -دار الفك��ر ،الن��ارش :دار الفك��ر –

 -2أس��نى املطالب يف رشح روض الطالب ،زكريا بريوت.

بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى  -8األم ،الش��افعي أب��و عبد الله محم��د بن إدريس

الس��نييك (املتوىف926 :هـ) ،النارش :دار الكتاب ب��ن العباس بن عثامن بن ش��افع ب��ن عبد املطلب
اإلسالمي.

ب��ن عبد مناف املطلبي الق��ريش امليك (املتوىف:

 -3األش��باه والنظائ��ر ،عب��د الرحمن ب��ن أيب بكر204 ،هـ) ،النارش :دار املعرفة – بريوت ،سنة النرش:
جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،النارش1410 :هـ1990-م.
دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ 1990 -م.

 -9االنتص��ار يف الرد عىل املعتزلة القدرية االرشار،

 -4اإلرشاف ع�لى نكت مس��ائل الخالف ،القايض الش��يخ يحيى ب��ن أيب الخ�ير العم��راين ،املتوىف
أبو محمد عبد الوه��اب بن عيل بن نرص البغدادي س��نة (558هـ) ،دراس��ة وتحقيق :د .سعود بن عبد

املال�كي (422هـ) ،املحقق :الحبي��ب بن طاهر ،العزيز الخلف ،النارش :أضواء السلف-الس��عودية،
النارش :دار ابن حزم ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.

1419هـ.

 -5إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني( ،هو  -10اإلنص��اف يف معرف��ة الراج��ح م��ن الخالف،

حاش��ية عىل فتح املعني برشح قرة العني مبهامت عالء الدين أبو الحس��ن عيل بن سليامن املرداوي

الدي��ن) ،أب��و بك��ر (املش��هور بالبك��ري) عث�مان الدمش��قي الصالحي الحنبيل (املتوىف885 :هـ)،

بن محم��د ش��طا الدمياط��ي الش��افعي (املتوىف :ط ،2النارش :دار إحياء الرتاث العريب.

1310ه��ـ) ،الن��ارش :دار الفك��ر للطباع��ة والنرش  -11إيض��اح الدالئل يف الفرق بني املس��ائل ،عبد
والتوريع ،ط 1418 ،1هـ  1997 -م.

الرحي��م بن عب��د الله بن محمد الزري��راين الحنبيل

 -6االعتناء يف الفروق واالستثناء ،بدر الدين محمد رحمه الل��ه (املتوىف 741 :هـ) ،تحقيق ودراس��ة:
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عم��ر بن محم��د الس��بيل (املت��وىف 1423 :هـ) 1421 ،هـ 2000 -م.

النارش :دار اب��ن الجوزي للنرش والتوزيع ،اململكة  -17الت��اج واإلكلي��ل ملخت�صر خلي��ل ،محم��د

العربية السعودية ،ط 1431 ،1هـ.

بن يوس��ف بن أيب القاس��م ب��ن يوس��ف العبدري

 -12البح��ر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن الغرناطي ،أبو عب��د الله املواق املاليك (املتوىف:

إبراهي��م بن محمد ،املع��روف بابن نجيم املرصي 897ه��ـ) ،الن��ارش :دار الكت��ب العلمي��ة ،ط،1
(املتوىف970 :هـ) ،ويف آخره :تكملة البحر الرائق 1416هـ1994-م.

ملحمد بن حسني بن عيل الطوري الحنفي القادري  -18تب�صرة الح��كام يف أص��ول األقضي��ة ومناهج

(ت بعد  1138هـ) ،وبالحاشية :منحة الخالق البن األحكام ،إبراهيم بن عيل ب��ن محمد ،ابن فرحون،
عابدين ،النارش :دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2

بره��ان الدين اليعمري (املتوىف799 :هـ) ،النارش:

 -13بحر املذهب (يف فروع املذهب الش��افعي) ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.

الروياين ،أبو املحاس��ن عبد الواحد بن إس�ماعيل  -19تبي�ين الحقائ��ق رشح كن��ز الدقائق وحاش��ية
(ت  502هـ)،املحق��ق :ط��ارق فتح��ي الس��يد ،الشِّ ��لْب ِِّي ،عث�مان ب��ن عيل ب��ن محج��ن البارعي،
النارش :دار الكتب العلمية ،ط 2009 ،1م.

فخر الدين الزيلعي الحنف��ي (املتوىف 743 :هـ)،

 -14بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب الرشائ��ع ،ع�لاء الحاشية :ش��هاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد
الدي��ن ،أبو بك��ر بن مس��عود بن أحمد الكاس��اين بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ لْب ُِّي (املتوىف:

الحنفي(املت��وىف587 :هـ)،الن��ارش :دار الكت��ب  1021هـ)،الن��ارش :املطبع��ة الك�برى األمريي��ة -

العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.

بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.

 -15البناي��ة رشح الهداي��ة ،أبو محم��د محمود بن  -20التجري��د للق��دوري ،أحم��د ب��ن محم��د بن
أحم��د ب��ن موىس ب��ن أحمد ب��ن حس�ين الغيتاىب أحم��د بن جعفر بن حمدان أبو الحس�ين القدوري
الحنفى ب��در الدي��ن العينى (املت��وىف855 :هـ)( ،املت��وىف 428 :ه��ـ) ،املحقق :مركز الدراس��ات

النارش :دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط 1420 ،1الفقهي��ة واالقتصادي��ة ،أ .د .محمد أحمد رساج ،أ.

هـ 2000 -م.

د عيل جمعة محمد ،النارش :دار السالم – القاهرة،

 -16البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي ،أبو الحسني ط 1427 ،2هـ 2006 -م.

يحيى ب��ن أيب الخ�ير بن س��امل العم��راين اليمني  -21تحف��ة املحت��اج يف رشح املنه��اج ،أحم��د
الش��افعي (املت��وىف558 :ه��ـ) ،املحقق :قاس��م ب��ن محمد ب��ن عيل بن حج��ر الهيتم��ي ،روجعت

محمد النوري ،الن��ارش :دار املنهاج – جدة ،ط ،1وصحح��ت :ع�لى ع��دة نس��خ مبعرف��ة لجن��ة من
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العلامء ،الن��ارش :املكتبة التجاري��ة الكربى مبرص أحم��د بن حجر العس��قالين (املت��وىف852 :هـ)،

لصاحبها مصطفى محمد ،الطبعة :بدون طبعة ،عام تحقيق :حسن عباس قطب ،النارش :مؤسسة قرطبة
النرش 1357 :هـ  1983 -م.

 -دار املش��كاة للبحث العلم��ي ،ط1،1416هـ -

 -22التحقي��ق والبي��ان يف رشح الربهان يف أصول 1995م.

الفقه ،عيل ب��ن إس�ماعيل األبياري(املتوىف  -27 616التمهي��د يف تخريج الفروع عىل األصول ،عبد

الشافعي ،أبو
ه��ـ) ،املحق��ق :د .ع�لي بن عب��د الرحمن بس��ام الرحيم بن الحس��ن بن عيل اإلسنوي
ّ
الجزائ��ري ،الن��ارش :دار الضي��اء – الكويت ،ط ،1محمد ،جامل الدين (املتوىف772 :هـ) ،املحقق:

 1434هـ 2013 -م.

د .محمد حس��ن هيتو ،النارش :مؤسس��ة الرسالة –

 -23التخري��ج عن��د الفقه��اء واألصوليني (دراس��ة بريوت ،ط1400 ،1هـ.

نظرية تطبيقية تأصيلية) ،يعقوب بن عبد الوهاب بن  -28تهذي��ب األس�ماء واللغات ،أب��و زكريا محيي

يوس��ف الباحس�ين التميمي ،النارش :مكتبة الرشد ،الدين يحيى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ)،
عام النرش1414 :هـ.

عني��ت بن�شره وتصحيح��ه والتعليق علي��ه ومقابلة

 -24تش��نيف املس��امع بجمع الجوامع لتاج الدين أصول��ه :رشك��ة العل�ماء مبس��اعدة إدارة الطباع��ة
الس��بيك ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله املنريي��ة ،يطلب من :دار الكتب العلمية ،بريوت –
بن به��ادر الزركيش الش��افعي (املتوىف794 :هـ) ،لبنان.

دراسة وتحقيق :د سيد عبد العزيز  -د عبد الله ربيع -29 ،التهذي��ب يف فقه اإلمام الش��افعي ،أبو محمد
النارش :مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث الحس�ين بن مس��عود بن محمد بن الف��راء البغوي

 -توزيع املكتبة املكية ،ط 1418 ،1هـ 1998 -م .الش��افعي (املت��وىف 516 :ه��ـ) ،املحق��ق :عادل

 -25التعليق��ة للق��ايض حس�ين (ع�لى مخت�صر أحمد عب��د املوجود ،عيل محمد معوض ،النارش:
امل��زين) ،القايض أبو محمد (وأبو عيل) الحس�ين دار الكتب العلمية ،ط 1418 ،1هـ 1997 -م.

ي (املتوىف -30 462 :الجم��ع والفرق (أو كتاب الفروق) ،أبو محمد
بن محمد ب��ن أحمد امل َ�� ْر َو ُّر ْو ِذ ّ

ه��ـ) ،املحقق :عيل محمد مع��وض  -عادل أحمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت  438هـ) ،املحقق:
عب��د املوجود ،النارش :مكتبة ن��زار مصطفى الباز  -عبد الرحمن بن سالمة بن عبد الله املزيني ،النارش:
مكة املكرمة.

دار الجيل للنرش والطباعة والتوزيع – بريوت ،ط،1

 -26التلخي��ص الحبري يف تخريج أحاديث الرافعي  1424هـ 2004 -م.

الكب�ير ،أب��و الفضل أحم��د بن عيل ب��ن محمد بن  -31حاش��ية البجريم��ي ع�لى الخطيب ،س��ليامن
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بن محم��د بن عم��ر البُجَيرْ َ ِم ّي املرصي الش��افعي -37روض��ة الطالب�ين وعم��دة املفتني ،أب��و زكريا

(املتوىف1221 :ه��ـ) ،الن��ارش :دار الفكر ،تاريخ محي��ي الدين يحي��ى بن رشف الن��ووي (املتوىف:
النرش1415 :هـ 1995 -م.

676هـ) ،تحقيق :زهري الشاويش ،النارش :املكتب

 -23حاش��ية الجمل ،س��ليامن بن عمر بن منصور اإلس�لامي ،بريوت -دمشق -عامن ،ط1412 ،3هـ
العجي�لي األزهري ،املع��روف بالجمل (املتوىف1991 - :م.
1204هـ) ،النارش :دار الفكر.

-38السلوك يف طبقات العلامء وامللوك ،محمد بن

ج ْندي
-33حاش��ية ال��روض املربع رشح زاد املس��تقنع ،يوسف بن يعقوب ،أبو عبد الله ،بهاء الدين ال ُ
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبيل اليمني (املتوىف732 :هـ) ،تحقيق :محمد بن عيل
النجدي (املتوىف1392 :هـ) ،ط1397 ،1هـ.

ب��ن الحس�ين األكوع الح��وايل ،دار الن�شر :مكتبة

-34الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي اإلرشاد  -صنعاء 1995 -م ،ط.2

وه��و رشح مخترص امل��زين ،أبو الحس��ن عيل بن -39شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد الحي
محمد ب��ن محمد بن حبي��ب الب�صري البغدادي ،بن أحم��د بن محمد ابن الع�ماد ال َعكري الحنبيل،

الش��هري باملاوردي (املتوىف450 :هـ) ،املحقق :أبو الف�لاح (املتوىف1089 :ه��ـ) ،حققه :محمود

الش��يخ عيل محمد معوض  -الش��يخ ع��ادل أحمد األرن��اؤوط ،خرج أحاديثه :عب��د القادر األرناؤوط،
عبد املوجود ،الن��ارش :دار الكتب العلمية ،بريوت النارش :دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،ط1406 ،1

– لبنان ،ط 1419 ،1هـ  1999-م.

هـ  1986 -م.

-35حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،محمد -40رشح مخت�صر الطح��اوي ،أحمد ب��ن عيل أبو
ب��ن أحمد بن الحس�ين بن عمر ،أبو بكر الش��ايش بك��ر الرازي الجص��اص الحنفي (املت��وىف370 :

القف��ال
الفارقي(،املت��وىف507 :ه��ـ) ،املحق��ق :ه��ـ) ،املحقق :د .عصمت الل��ه عنايت الله محمد
ّ

د .ياس�ين أحم��د إبراهيم درادكة ،النارش :مؤسس��ة  -أ .د .س��ائد بك��داش  -د محمد عبي��د الله خان -
الرسالة  -بريوت  ،ط1980 ،1م.

د زينب محمد حس��ن فالتة ،أع��د الكتاب للطباعة

-36الذخ�يرة ،أبو العباس ش��هاب الدين أحمد بن وراجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش ،النارش :دار
إدري��س بن عبد الرحمن املاليك الش��هري بالقرايف البشائر اإلسالمية  -ودار الرساج ،ط 1431 ،1هـ -

(املت��وىف684 :ه��ـ) ،املحق��ق :محم��د حجي2010 ،م.

س��عيد أعراب ،محمد بو خب��زة ،النارش :دار الغرب -41رشح منته��ى اإلرادات ،منصور ب��ن يونس بن
اإلسالمي -بريوت ،ط 1994 ،1م.

صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوىت الحنبىل

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
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(املتوىف1051 :هـ) ،الن��ارش :عامل الكتب ،ط ،1الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد املعروف بـ

1414هـ 1993 -م.

«ابن النحوي» واملشهور بـ «ابن امللقن» (املتوىف:

-42الصحاح تاج اللغة وصح��اح العربية ،أبو نرص  804هـ) ،ضبطه ع�لى أصوله وخرج حديثه وعلق
إس�ماعيل بن حامد الجوهري الف��ارايب (املتوىف :عليه :عز الدين هش��ام ب��ن عبد الكري��م البدراين،

393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،النارش :الن��ارش :دار الكت��اب ،إرب��د – األردن ،عام النرش:
دار العل��م للمالي�ين – ب�يروت ،ط 1407 ،4هـ  1421 -هـ  2001 -م.

 1987م.

-48العزي��ز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري،

-43طبق��ات الش��افعية الك�برى ،ت��اج الدي��ن عبد عب��د الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،أبو القاس��م
الوهاب بن تقي الدين السبيك (املتوىف771 :هـ) ،الرافع��ي القزوين��ي (املت��وىف623 :هـ)،املحقق:
املحق��ق :د .محم��ود محم��د الطناح��ي د .عب��د ع�لي محمد ع��وض  -عادل أحمد عب��د املوجود،

الفت��اح محمد الحلو ،النارش :هجر للطباعة والنرش الن��ارش :دار الكتب العلمي��ة ،بريوت – لبنان ،ط،1
والتوزيع ،ط1413 ،2هـ .338 -337 /7 ،

 1417هـ 1997 -م.

-44طبقات الش��افعية ،أبو بكر بن أحمد بن محمد -49غاي��ة الوصول يف رشح لب األصول ،زكريا بن
بن عمر األس��دي الش��هبي الدمش��قي ،تقي الدين محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو
ابن قايض ش��هبة (املتوىف851 :هـ) ،املحقق :د .يحيى الس��نييك (املتوىف926 :ه��ـ) ،النارش :دار

الحافظ عبد العليم خان ،دار النرش :عامل الكتب – الكتب العربية الكربى -مرص.

بريوت ،ط 1407 ،1هـ.

-50الغاية يف اختصار النهاية ،عز الدين عبد العزيز

-45طبقات الشافعيني ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ب��ن عب��د الس�لام الس��لمي (املت��وىف 660 :هـ)،
بن كثري الق��ريش البرصي ثم الدمش��قي (املتوىف :املحق��ق :إياد خال��د الطباع ،الن��ارش :دار النوادر،

774ه��ـ) ،تحقي��ق :د أحمد عمر هاش��م ،د محمد بريوت – لبنان ،ط 1437 ،1هـ  2016 -م.

زينه��م محمد عزب ،النارش :مكتب��ة الثقافة الدينية-51 ،غرب��ال الزم��ان يف وفي��ات األعي��ان ،العالم��ة
تاريخ النرش 1413 :هـ  1993 -م.

يحي��ى بن أيب بكر ب��ن محمد بن حس�ين العامري

-46طبقات فقه��اء اليمن ،عمر بن عيل بن س��مرة الحريض اليامين893-816( ،هـ) ،صححه وعلق
الجع��دي ،تحقيق :فؤاد س��يد ،الن��ارش :دار القلم -عليه :محمد ناجي زعب��ي ،االرشاف :القايض عبد
بريوت -لبنان.

الرحم��ن االرياين ،الن��ارش :مطبعة زي��د بن ثابت-

-47عجال��ة املحت��اج إىل توجيه املنه��اج ،رساج دمشق1405 ،هـ1985 -م.
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 -52فت��ح القدي��ر ،ك�مال الدي��ن محمد ب��ن عبد ياس�ين بن عيىس الف��اداين امليك ،اعتن��ى بطبعه:
الواحد السيوايس املعروف بابن الهامم (املتوىف :رمزي سعدالدين دمشقية ،ط1417 ،2ه1996 -م،

861هـ) ،النارش :دار الفكر.

دار البشائر -بريوت -لبنان.

 -53فت��ح الوهاب برشح منه��ج الطالب ،زكريا بن  -58الفوائ��د الس��نية يف رشح األلفي��ة ،الربم��اوي

محمد بن أحم��د بن زكريا األنص��اري ،زين الدين ش��مس الدين محمد بن عبد الدائم (831 - 763

أبو يحيى السنييك (املتوىف926 :هـ) ،النارش :دار ه��ـ) ،املحقق :عب��د الله رمضان م��وىس ،النارش:
الفكر للطباعة والنرش1414،هـ1994 -م.

مكتبة التوعية اإلس�لامية للتحقيق والنرش والبحث

رشوطُ َها -العلم��ي ،الجي��زة  -جمهورية م�صر العربية ،ط،1
 -54الفروق الفقهية واألصوليةُ ،مق ّو َماتُهاُ -
(دراسة نظر َّية َ -وصف َّية -تَاريخ ّية) 1436 ،هـ 2015 -م.
نشأتُ َها -تط ّو ُر َها
َ
يعق��وب ب��ن عب��د الوهاب بن يوس��ف الباحس�ين  -59قواطع األدل��ة يف األصول ،أبو املظفر منصور

التميم��ي ،الن��ارش :مكتبة الرش��د – الرياض ،ط ،1ب��ن محمد بن عب��د الجب��ار الس��معاىن ( املتوىف

 1419هـ  1998 -م.

489:ه) ،دراس��ة وتحقي��ق :محم��د حس��ن محمد

 -55الفروق ع�لى مذهب اإلمام أحم��د بن حنبل ،حس��ن اس�ماعيل الش��افعي ،الن��ارش :دار الكتب

معظ��م الدين أبو عبد الله الس��امري ( 616 - 535العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1418 ،1هـ1999 -م.

هـ) ،دراس��ة وتحقيق :محمد بن إبراهيم بن محمد  -60القواع��د الفقهي��ة ،عيل أحم��د الندوي ،ط،5
اليحي��ى ،الن��ارش :دار الصميعي للن�شر والتوزيع1420 ،هـ2000 -م ،دار القلم -دمشق.

الرياض  -اململكة العربية السعودية ،ط -61 1418 ،1القواع��د والفوائ��د األصولي��ة وم��ا يتبعها من
هـ  1997 -م.

األح��كام الفرعي��ة ،اب��ن اللح��ام ،ع�لاء الدين أبو

 -56الفواك��ه ال��دواين ع�لى رس��الة اب��ن أيب زيد الحس��ن عيل بن محمد بن عباس البعيل الدمشقي

الق�يرواين ،أحمد بن غانم (أو غنيم) بن س��امل ابن الحنبيل (املتوىف803 :هـ) ،املحقق :عبد الكريم
مهنا ،ش��هاب الدي��ن النفراوي األزه��ري املاليك الفضي�لي ،النارش :املكتب��ة العرصية 1420 ،هـ -

(املتوىف1126 :هـ) ،النارش :دار الفكر1415 ،هـ 1999م.
1995 -م.

 -62الكايف يف فقه اإلم��ام أحمد ،أبو محمد موفق

 -57الفوائد الجنية حاش��ية املواهب الس��نية رشح الدي��ن عب��د الل��ه ب��ن أحمد ب��ن محمد ب��ن قدامة
الفرائد البهي��ة يف نظم القواعد الفقهية يف االش��باه الجامعييل املقديس ثم الدمشقي الحنبيل ،الشهري

والنظائر عىل مذهب الش��افعية ،أيب الفيض محمد بابن قدامة املق��ديس (املتوىف620 :هـ) ،النارش:

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس

دار الكتب العلمية ،ط 1414 ،1هـ 1994 -م.
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محمد رسور باس��لوم ،النارش :دار الكتب العلمية،

 -63كت��اب البي��ان ،يحيى بن أيب الخ�ير العمراين ط2009 ،1م.

الش��افعي( ،ت558:هـ) - ،م��ن أول كتاب الزكاة  -68املبدع يف رشح املقنع ،إبراهيم بن محمد بن

اىل آخ��ر كت��اب الصيام ، -دراس��ة وتحقيق :جميل عب��د الله بن محمد ابن مفلح ،أبو إس��حاق ،برهان

بن حبيب اللويحق املط�يري1421 ،هـ ،اطروحة الدي��ن (املت��وىف884 :ه��ـ) ،الن��ارش :دار الكتب
مقدمة اىل جامعة أم القرى -كلية الرشيعة.

العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1418 ،1هـ 1997 -م.

 -64كت��اب الف��روع ومعه تصحيح الف��روع ،لعالء  -69املبسوط ،محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس

الدين عيل بن س��ليامن املرداوي ،محمد بن مفلح األمئ��ة الرسخ�سي (املت��وىف483 :ه��ـ) ،النارش:

بن محم��د بن مفرج ،أب��و عبد الله ،ش��مس الدين دار املعرف��ة – ب�يروت ،تاريخ الن�شر1414 :هـ -

املقديس الرامينى ثم الصالحي الحنبيل (املتوىف1993 :م.

763ه��ـ) ،املحق��ق :عب��د الله بن عبد املحس��ن  -70املجموع رشح املهذب ((مع تكملة السبيك
الرتيك ،النارش :مؤسس��ة الرس��الة ،ط 1424 ،1هـ واملطيعي)) ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف

 2003 -مـ.

النووي (املتوىف676 :هـ) ،النارش :دار الفكر.

 -65كش��اف القن��اع عن م�تن اإلقن��اع ،منصور بن  -71املح�لى باآلث��ار ،أب��و محمد عيل ب��ن أحمد

يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوىت بن س��عيد بن ح��زم األندل�سي القرطب��ي الظاهري
الحنبىل (املت��وىف1051 :هـ) ،النارش :دار الكتب (املتوىف456 :هـ) ،النارش :دار الفكر – بريوت.
العلمية.

 -27املدخ��ل إىل مذهب اإلم��ام أحمد بن حنبل،

 -66كفاي��ة األخي��ار يف ح��ل غاية اإلختص��ار ،أبو عبد الق��ادر بن أحمد بن مصطفى ب��ن عبد الرحيم
بك��ر بن محمد بن عبد املؤمن ب��ن حريز بن معىل بن محمد بدران (املتوىف1346 :هـ) ،املحقق :د.
الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي (املتوىف :عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك ،النارش :مؤسسة

829ه��ـ) ،املحق��ق :عيل عب��د الحمي��د بلطجي الرسالة – بريوت ،ط1401 ،2ه.

ومحمد وهبي سليامن ،النارش :دار الخري – دمشق -73 ،املدون��ة ،مالك ب��ن أنس بن مال��ك بن عامر

ط1994 ،1م.

األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ) ،النارش :دار

 -67كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،أحمد بن محمد بن الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.

عيل األنصاري ،أبو العباس ،نجم الدين ،املعروف  -74املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين ،أبو عب��د الله

بابن الرفعة (املت��وىف710 :هـ) ،املحقق :مجدي الحاك��م محمد بن عبد الله ب��ن محمد بن حمدويه
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بن نُعيم ب��ن الحكم الضبي الطهامين النيس��ابوري 626ه��ـ) ،الن��ارش :دار ص��ادر ،ب�يروت ،ط،2
املعروف بابن البيع (املت��وىف405 :هـ) ،تحقيق 1995 :م.

مصطف��ى عب��د الق��ادر عط��ا ،الن��ارش :دار الكتب  -80معج��م املؤلفني ،عمر رضا كحال��ة ،النارش:

العلمية – بريوت ،ط1411 ،1ه1990 -م.

مكتب��ة املثنى  -بريوت ،دار إحي��اء الرتاث العريب

 -75مس��ند اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل ،أب��و عبد الله بريوت.

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -81معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء

(املتوىف241 :هـ) ،املحقق :ش��عيب األرنؤوط  -القزويني الرازي ،أبو الحسني (املتوىف395 :هـ)،

عادل مرش��د ،وآخرون ،إرشاف :د عبد الله بن عبد املحقق :عبد الس�لام محمد ه��ارون ،النارش :دار
املحس��ن الرتيك ،النارش :مؤسس��ة الرسالة ،ط ،1الفكر ،عام النرش1399 :هـ 1979 -م.

 1421هـ 2001 -م.

 -82مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،

 -76املس��ند الصحيح املخترص بنق��ل العدل عن ش��مس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني
العدل إىل رس��ول الله صىل الله عليه وسلم ،مسلم الش��افعي (املتوىف977 :هـ)،الن��ارش :دار الكتب

ب��ن الحج��اج أبو الحس��ن القش�يري النيس��ابوري العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.

(املت��وىف261 :ه��ـ) ،املحقق :محمد ف��ؤاد عبد  -83املغن��ي الب��ن قدامة ،أبو محم��د موفق الدين
الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .عب��د الله بن أحمد بن محم��د بن قدامة الجامعييل

 -77املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري ،املقديس ثم الدمشقي الحنبيل ،الشهري بابن قدامة
أحمد بن محم��د بن عيل الفيومي ثم الحموي ،أبو املق��ديس (املت��وىف620 :ه��ـ) ،الن��ارش :مكتبة

العب��اس (املتوىف :نح��و 770هـ)،النارش :املكتبة القاهرة.
العلمية – بريوت.

 -84من��ح الجلي��ل رشح مخت�صر خلي��ل ،محمد

 -78مطال��ب أويل النه��ى يف رشح غاية املنتهى ،بن أحم��د بن محمد عليش ،أبو عب��د الله املاليك

مصطف��ى ب��ن س��عد بن عب��ده الس��يوطي ش��هرة( ،املتوىف1299 :هـ) ،النارش :دار الفكر – بريوت،
الرحيب��اىن مولدا ثم الدمش��قي الحنبيل (املتوىف :تاريخ النرش1409 :هـ1989 -م.

1243ه��ـ) ،الن��ارش :املكت��ب اإلس�لامي ،ط -85 ،2املهذب يف فقه اإلمام الش��افعي ،أبو اسحاق
1415هـ 1994 -م.

إبراهي��م بن عيل بن يوس��ف الش�يرازي (املتوىف:

 -79معج��م البلدان ،ش��هاب الدين أب��و عبد الله 476هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية.

ياقوت ب��ن عبد الله الروم��ي الحموي (املتوىف -86 :املهامت يف رشح الروض��ة والرافعي ،جامل

«الفروق الفقهية عند العمراني من خالل كتابه “البيان” في مذهب اإلمام الشافعي»..
أ.د .أحمد خلف عباس سمريان الحلبويس
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الدي��ن عبد الرحيم اإلس��نوي (املتوىف 772 :هـ) ،ط1428 ،1هـ2007 -م.

اعتن��ى به :أب��و الفضل الدمياط��ي ،أحمد بن عيل -92 ،هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني،

النارش :دار ابن حزم  -بريوت – لبنان ،ط 1430 ،1إس�ماعيل ب��ن محمد أمني ب��ن مري س��ليم الباباين

هـ 2009 -م.

البغدادي (املتوىف1399 :هـ) ،النارش :طبع بعناية

 -87مواه��ب الجلي��ل يف رشح مخت�صر خلي��ل ،وكالة املعارف الجليلة يف مطبعتها البهية استانبول،
ش��مس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد  ،1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء الرتاث

الرحمن الطرابليس املغ��ريب ،املعروف بالحطاب العريب بريوت – لبنان.

ال ُّرعيني املاليك (املت��وىف954 :هـ) ،النارش :دار  -93الوسيط يف املذهب ،أبو حامد محمد بن محمد

الفكر ،ط1412 ،3هـ 1992 -م.

الغ��زايل الطويس(املت��وىف505 :هـ)،املحق��ق:

 -88املوس��وعة الفقهية الكويتي��ة ،وزارة األوقاف أحمد محمود إبراهيم  ,محمد محمد تامر ،النارش:
والش��ئون اإلس�لامية – الكوي��ت ،ط - 1404 ،2دار السالم – القاهرة ،ط1417 ،1هـ.
 1427هـ ،دار السالسل – الكويت.

 -89النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،كامل الدين،
محم��د بن م��وىس بن عيىس بن ع�لي ال َّد ِمريي أبو
البق��اء الش��افعي (املتوىف808 :ه��ـ) ،النارش :دار

املنه��اج (ج��دة) ،املحق��ق :لجن��ة علمي��ة ،ط،1

1425هـ 2004 -م.

 -90نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج ،شمس الدين
محمد بن أيب العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين
الرم�لي (املتوىف1004 :هـ) ،الن��ارش :دار الفكر،

بريوت ،ط :األخرية1404 ،هـ1984 -م.

 -91نهاي��ة املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك
ب��ن عبد الله بن يوس��ف ب��ن محم��د الجويني ،أبو
املع��ايل ،رك��ن الدي��ن ،امللق��ب بإم��ام الحرمني

(املت��وىف478 :ه��ـ) ،حققه وصنع فهارس��ه :أ .د.

عب��د العظيم محمود ال ّدي��ب ،النارش :دار املنهاج،
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