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 :الفقهية أمهية علم الفروق   
يم،  إ  هه كمن  يف دراسة الفقه اإلسال جليلة   وفوائد   كبرية    إن لعلم الفروق الفقهية أمهية  

على يمدارك الفقه ويمآخذه  ويمعرفة علل األحنام  وإحلاق املسااااااااااااااائل الفقهية  االطالعللفقيه 
املتشااااااالة يف البااااااورة هبع ااااااها يم  عديمه  وال انون  لر إال اتلنة راساااااا ة ودرااة  يمة هعلم 

 وقد أشار العلماء قدكما  إىل أمهية يمعرفة هذا العلم:  روق الفقيهة الف
إن يمسائل الشرع راتا تتشاهه صورها  « :(ه 348ت)قال عبد هللا ه  اوسف اجلواين 

وختتلف أحنايمها لعلل أوجبت اختالف األحنام  وال اساااااااااااااات ين أهل الت قي  ع  االطالع 
 .1على تلر العلل اليت أوجبت افرتاق يما افرتق يمنها  واجتماع يما اجتمع يمنها

 املسااااااااااااااائل: هني يف أمهية التفرا  (ه 536ت)ري وقال أهو عبد هللا حممد ه  عل، املاز  
افيت يف هذا الزيمان أقل يمراتبه يف نقل املذهب أن انون قد اسااتب ر يف االطالع على  الذي«

رواايت املذهب وأتوال الشاايوهل ،ا  وتوجيههم فيها: يم  اختالف اواهر واختالف يمذاهب  
 دوتشاااابيههم يمسااااائل اتسااااائل قد اسااااب  إىل النفق تباعدها  وتفراقهم هني يمسااااائل ويمسااااائل ق

 .»وتشالهااقع يف النفق تقارلا 
يف هيان الدافع له للتأليف  (ه 616 )تري وقال أهو عبد هللا حممد ه  عبد هللا السااايم  

ليت اااااااااااااا للفقيه طرق األحنام  وانون قياساااااااااااااه للفروع على  «يف علم الفروق الفقهية  قال:
 »ل يمتس  النظام  وال التبق عليه طرق القياس  فيبين حنمه على غري أساساألصو 

واع الفقه يمعرفة نيم  أ «: (ه 794 )توقال هدر الدا  حممد ه  لادر الزركشاااااااااااااا، 
  .»وعليه جل يمناارات السلف  حىت قال هع هم: الفقه مجع وفرق  اجلمع والفرق

مم  ادع، االجتهاد أو اعمد إىل القياس  (ه 841ت)وقد حذر أهو القاساااااااااااام ال ز  
إن حنم هللا يف املتماثالت واحد  فإ ا أفىت حبنم  «وهو جاهل ابلفروق غري هباااااري لا فقال:

                                                           
 .1/37اجلمع والفرق للجواين  1
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يف يمسااااااااألة فال بت  لا  هل أليمكا،ا كذلر  وقد اظرأ يم  اظ  أنه هلال رتبة االجتهاد فينظر 
 .  »يف املسائل هع ها هبعض وبخ ر ِّج  وليق هبريا  ابلفروق

 فائدة وأمهية دراسة علم الفروق:
مما سااااب  وغريه تت ااااا أمهية علم الفروق ويمنانته يف الدراسااااات الشاااارعية  وكمن  إ از 

   :أمهيته اتا ال،
النشااااااف ع  الفروق هني املسااااااائل املتشااااااالة يف البااااااورة  مما اساااااااعد على صاااااا ة  -1

 أو ضعفه يف يمنعه.  ص ة الفرقالقياس عند 
 تببري الفقيه حبقائ  األحنام  وإزالة الشبه ع  املتفقه يف النظائر املتشالة. -2
دراساااااااااااااااة الفروق الفقهية تنساااااااااااااااب الفقيه يملنة و وقا  فقهي ا  كمن  يمعه اجلمع هني  -3

 املؤتلف يف احلنم  والتفرا  هني امل تلف  والتمييز هني املساائل املتشاالة  وإدراك يما هينها يم 
 وجوه االتفاق واالفرتاق.

الرد على يم  اتهم الفقه اإلساااااااااااااااليم، ابلتناقض هشاااااااااااااابهة أنه اخعظ، األيمور املؤتلفة  -4
 .  و مع املسائل املتفرقة يف حنم واحدأحنايما  يمتباانة

اهتماام الفقهااء هعلم الفروق الفقهياة اادل على أن الشااااااااااااااراعاة ال تنااقض فيهاا  وأن  -5
وافهم النكري يم  حنمهااا  وهااذلاار انبين االجتهاااد على يمراعاااة العقاال ااادرك يمقاااصاااااااااااااااادهااا  

 املباحل  واتوخى جلبها  واعتمد على درء املفاسد وجتنبها.
  اعتناء الفقهاء هعلم الفروق الفقهية قدكما  وحداكا   حيث ألفوا فيه املؤلفات املستقلة -6

 وض م نوه كتب الفقه. وهذا دليل على أمهيته.
بة ية يم  كالم الفقهاء اعت  حبد  اته إضاااااااافة علمية يف املنتاسااااااات راج الفروق الفقه -7

الفقهية  ألهنا حتتاج إىل مجع وحباااااار كما حتتاج أن هع ااااااها غري يمنبااااااو  عليه صااااااراحة يف  
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ا وإ ا اساااااات رجت كان كنزا علمي كالم العلماء وحيتاج إىل إعمال  ه  وأتيمل يف كالم العامل.
 تستفيد يمنه األجيال القاديمة.

اعد على وتوضيا وجه الفرق هينها اس ق الفقهية هني املسائلو يان الفر شر أن ه ال -8
 فهم املسائل وبتبر األوقات واوفر اجلهود  كما ازال اللبق يف املسائل املتشالة.

إن تباااور املساااألة الفقهية يمرتب على يمعرفة أصااالها  ساااواء كان قاعدة أو فرعا  أك   -9
يمنها  وهذا هدوره ارتتب عليه االجتهاد يف املسااااااااألة واحلنم عليها  ويمعلوم أن تبااااااااور الوقائع 
شرط يم  شروط االجتهاد اجملمع عليها  وهذا الب ث ابب يف هذا اجلانب يم  خالل هيان 

 الفروق هني الفروع.
إن يمعرفة الفروق الفقهية جتعل الدارس اظلع على أساااااااااارار الشااااااااااراعة  ويمدارك  -10

 األحنام  ويمآخذ املسائل الفقهية.
 دراسة هذا العلم تعني على فهم يمقاصد الشراعة وأسرارها وأهدافها العايمة. -11
عرفة الفروق الفقهية يف الباب تسااااااااااااااااعد على يمعرفة يمدارك الفقه وحقائقه  يم -12

 يمعااه  ممااا انم، عنااد املتعلم امللنااة الفقهيااة  والنفق الفقه، السااااااااااااااليموتعليالتااه ايفيااة وجوا
 املن بط.
دراسااااااااااااااااة هااذا العلم تفيااد يف املقااارنااة هني املااذاهااب الفقهيااة وتوضااااااااااااااا وجوه  -13

 االختالف وأوجه التعليل عند كل يمذهب.

 نشأة علم الفروق
ورد يف  دنشااأ علم الفروق الفقهية يمع نشااأة علم الفقه  كما هو الشااأن يف كل علم  وق

نبو  النتاب والسنة يما اشري إىل الفرق هني هعض الفروع املتشالة  ويم   لر قوله تعاىل: 
 .} لر أبهنم قالوا إمنا البيع يمكل الراب وأحل هللا البيع وحرم الراب{
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 ورد التفرا  هني هول ال الم حيث انف، فيه الن ااا  وهني هول اجلاراة الذيويف الساانة 
ملرأة يف والتفرا  هني أنواع الديماء اليت تبااااايب ايمع أن  كال  يمنهما هول طفل.   ب فيه ال سااااال
كدم احليض والنفاس ودم االسااااااااااات اضاااااااااااة  والتفرا  هني العبادات املتشاااااااااااالة   ترتيب األحنام

 وامل تلفة األحنام كاجلمعة والعيدا .
فل ظوه ونبهوا عليه ورتبوا األحنام على وقد أدرك الساااالف  لر يمنذ صاااادر اإلسااااالم 

فمما جاء يف رساااالة عمر ه  ايظاب إىل أو يموساااى األشاااعري رضااا، هللا عنهما قوله:  لر  
اعرف األيمكال واألشباه  مث قق األيمور عندك  فاعمد إىل أحبها إىل هللا وأشبهها ابحل  فيما )

 .(ترى
قال اإليمام الساااااااااااايوط، تعليقا  على هذه النبااااااااااااي ة: ا صاااااااااااارحية يف األيمر هتتبع النظائر 

ليقاس عليها يما ليق اتنقول  وأن فيها إشااارة إىل أن يم  النظائر يما بالف نظائره يف وحفظها 
احلنم ملدرك خا  هه  وهو الف  املسااااامى ابلفروق الذي اذكر فيه الفرق هني النظائر املت دة 

 .تبوارا  ويمعىن امل تلفة حنما  وعلةا
  وقد اعتىن الفقهاء ابلفوارق املؤثرة هني الفروع املتشااااالة  يف فتاواهم ويمؤلفاوم  وزاد يم

 عنااتهم هه أن أفردوه ابلتأليف وخببوه ابلتبنيف.
فقااد هاادأ التااأليف فيااه يف هنااااااة القرن الكااالااث ا،جري وأوائاال القرن الراهع حيااث ألف 

  مث نشظت حركة التأليف يف هذا هاااااااااا كتاهه املوسوم هااااااااااا الفروقا306اإليمام اه  سراج ت: 
 .الف  هعد  لر

 .وعليه فتعت  النشأة احلقيقية ،ذا العلم القرن الراهع ا،جري
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وقد توجه الباحكون يف هذا العبااار إىل علم الفروق الفقيهة  فبدأوا اسااات رجون الفروق 
 الفقهية هني الفروع يم  أهواب الفقه امل تلفة وابنفوهنا اتبنفات يمستقلة هعد دراستها دراسة

 .(2)يمقارنة  وابينون وجه الشبه هينها 
 أهم مؤلفاته:

 املذهب احلنف، -
 570للشيخ أسعد ه  حممد ه  احلسني النيساهوري احلنف، النراهيس، )الفروق - 

 .ها(
 ( 630تلقيا العقول يف فروق املنقول: ألمحد ه  عبيد هللا احملبوو ) -

 املذهب املالن، 
 (ها 422لإليمام عبد الوهاب الب دادي ) الفقهية الفروق- 

 ايايمق( أهو الف ل يمسلم ه  عل، ت القرن(الفروق الفقهية للديمشق، 

يف ها( حق  466الننت والفروق ملسائل املدونة  ألو حممد عبد احل  البقل، )ت:
 رسالة دكتواره جبايمعة أم القرى.

يف مجع يما يف املذهب يم  اجلموع والفروق: لإليمام أو العباس ة ال وق د  عخ - 
 ها(. 914الونشراش، )

  هاب الدا  أمحد ه  إدراق القرايف أنوار ال وق يف أنواء الفروق: 

 (.707ترتيب الفروق ألو عبد هللا حممد ه  إهراهيم البقوري )

 املذهب الشافع،  

                                                           
 الفروق الفقهية: د. إهراهيم ه  يمبارك السناين. (2)
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  )ها 438اجلمع والفرق لإليمام أو حممد اجلواين ) -

  كتاب املعااية يف الفقه على يمذهب اإليمام الشافع، لإليمام أو العباس اجلرجاين.  -

 (772يمظالع الدقائ  يف حترار اجلوايمع والفوارق: عبد الرحيم ه  احلس  اإلسنوي )

 ها(. 900البنري )هعد  للشيخ هدراالست ناء يف الفرق واالستكناء  -     

 املذهب احلنبل، -
 ها(.  616الفروق لإليمام اه  سنينه السايم ري ) -

 -الفروق يف املسائل الفقهية ا إهراهيم ه  عبد الواحد ه  عل، اه  سرور املقدس، -
 حتقي  عبد امللر السبيل. ه(. 614ت سنة ) -أخو احلافظ الشيخ عبد ال ين

الفبول يف الفروق: أهو العباس جنم الدا  أمحد ه  حممد ه  خلف ه  راجا املقدس، 
(638.)  

ها( وهو  741املسائل: لإليمام شرف الدا  الزراراين )إا اح الدالئل يف الفرق هني  -
 اختبار لفروق السايمري.

 مؤلفات املعاصرين -

  .الفروق الفقهية واألصولية لألستا  اعقوب الباحسني -
 طريقة استخالص الفروق الفقهية من بطون الكتب -
 املذهب الشافع، -

 احلاوي قسم العبادات )كتابالفروق الفقهية عند اإليمام املاوردي يم  خالل كتاهه  -
 .الظهارة والبالة( : مجعا ودراسة للظالب هشري ابشا فاتا
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الفروق الفقهية عند اإليمام املاوردي الشافع، يف العبادات )يم  كتاب اجلنائز إىل   -
 مجعا ودراسة للظالب يمات  عبد القادر. -كتاب احلج( 

 طرا  مجع الفروق الفقهية إليمام يمعني -
 احلنبل،املذهب  -
د مجعا ودراسة للدكتور أو عمر سي -الفروق الفقهية عند اإليمام اه  قيم اجلوزاة  -

 حبيب األف اين.
 الفروق الفقهية يف كتاب املعايمالت:

 الفروق الفقهية يف كتاب احلوالة لناصر ه  صنت السهل، -

 


