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 مسائل في الفروق الفقهية على المذاهب األربعة:

 الطهارة والصالة والزكاة والصيام العبادات:روق ف -1

 1عند الحنفيةطهارة والصالة الفروق 

ُ  -قَاَل أَبُو َحِنيَفَة  - 1 ََنَق ُُ : إَذا َخرََج الدُّوُد ِمْن َأَحِد السهِبيَلْيِ -َرِِحَُه اَّلله  ؛ ُُنننْ
ََنَق ُْ.  اْلُوُضوُء.  َوِإْن َخرََج ِمْن اْْلُرِْح َلَْ ُُنننْ

ُة قَِليُل ََنَاَسٍة، اْلَفْرُق: َأنه الدُّوَد ََل ََيُْلو ِمْن قَِليِل بَنلهٍة َتُكوُن َمَعَها َوَتْصَحبُنَها، َوتِْلَك اْلبَنله و 
ََنَق ُُ الْ  أَمها يف اْْلُرِْح فَالدُّوُد ََل ََيُْلو ُوُضوُء. وَ َوقَِليُل النهَجاَسِة إَذا َخَرَجْت ِمْن َأَحِد السهِبيَلْيِ ؛ ُُنننْ

ََنَق ُْ ِمْن قَِليِل بَنلهٍة، َوتِْلَك اْلبَنلهُة ََنَاَسٌة قَِليَلٌة، َوقَِليُل النهَجاَسِة إَذا َخرََج ِمْن َغْْيِ السهبِ  يَلْيِ ؛ َلَْ ُُنننْ
ُء الَّهاِهُر إَذا َخرَ اْلُوُضوُء. َوِِلَنه الدُّوَد َحيَنَواٌن، َوُهَو طَاِهٌر يف  ْْ َج ِمْن َأَحِد  اِْلَْصِل، َوالَّه

ْق َُ السهِبيَلْيِ َأْوَجَب نَنْق َُ اْلُوُضوِء، َكالر ُِِح. َوِإَذا َخرََج ِمْن َغْْيِ السهِبيَلْيِ ؛ َلَْ ُُوِجْب ننَ 
ْمِع َواْلَعَرِق. َوفَنرهَق ُُمَمهُد ْبُن ُشَجاٍع: ِِبَنه  رِْح َُنََنَولهُد ِمْن اللهْحِِ َفَصاَر  الدُّوَد ِمْن اْلُْ  اْلُوُضوِء، َكالده

ِلَك َكَما َلْو انْنَفَصَل ِقََّْعٌة ِمْن اللهْحِِ ِمْن َبَدنِِه ِمْن َغْْيِ َسَيََلٍن ]ِمْن َغْْيِ[السهِبيَلْيِ، َوَلوْ  ََ  َكاَن َك
ا. َوأَمها يف السهِبيَلْيِ  ََ ا َه ََ ََنَق ُْ ُوُضوُءُه َك النهَجاَسِة، َوتِْلَك النهَجاَسُة َلْو   فَِننهُه َُنََنَولهُد ِمنْ َلَْ ُُنننْ

َها إَذا َخرَجَ  ِلَك َما َُنََنَولهُد ِمننْ ََ  .َخَرَجْت ِِبْنِفرَاِدَها َأْوَجَبْت نَنْق َُ اْلُوُضوِء، َفَك

. َولَْيَس لِْلَماِسِح َعَلى ةُ َوِلَصاِحِب اْْلُرِْح َأْن ََيَْسَح َعَلى اْْلََبائِِر َوِإْن طَاَلْت اْلُمده  - 5
ٍم َولََيالِيَها إَذا َكاَن ُمَساِفرًا َوَأْكثَنَر ِمْن َُنْوٍم َولَ  َلٍة إَذا َكاَن اْْلُفهْيِ َأْن ََيَْسَح َأْكثَنَر ِمْن َثََلثَِة َأَّيه ينْ

 ُمِقيًما.

ََنَق ُُ َمْسُحُه  نَنُهَما َأَّنه َلْو قُنْلَنا إنهُه ُُنننْ ِْ  اْلَوقْ َواْلَفْرُق بَنينْ ََ َمْسحِ ِبُِض ِمْثِلِه،  ِت َلَعاَد إ
ِلَك اْلَمْسحُ  ََ ا. َولَْيَس َك ََ ِلَك َه ََ ََ َطَهاَرٍة ِمْثِلَها ِمْن َغْْيِ َحَدٍث، َك ََنَق ُُ إ  َعَلى َوالَّهَهاَرُة ََل تُنننْ

ِْ  اْلَوقْ  ََنَق ُُ َمْسُحُه ِبُِض ََ َأْن ِت لَ اْْلُفهْيِ ؛ ِِلَنهُه َلْو قُنْلَنا أَنهُه ُُنننْ ََ اْلُوُضوِء فَنيُنَؤدِ ي إ َرَجَع إ
ِِ إَذا رََأى اْلَماَء. ا َجائٌِز َكاْلُمََنَيمِ  ََ ََ اْلَغْسِل ِمْن َغْْيِ َحَدٍث، َوَه ََنَق َُ اْلَمْسُح إ   ُُنننْ
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عند المالكية الطهارة  فروق
1

 

ُكره أن َُوضأ ِباء قد توضئ به مرة ، وَل ُكره أن َُيمِ برتاب قد تيمِ به ؛  وإمنا - 1
 ِلن املاء َل بد أن َُعلق  به أوساخ، وَل كَلك الرتاب. قاله عبد احلق وابن رشد.

وإمنا أثر القليل من النجاسة يف الكثْي من الَّعام، وَل ُؤثر يف الكثْي من املاء ؛ ِلن  -3
ة الََّهْي  ، أي أنه َُّهر غْيه خبَلف سائر املائعات.املاء له مُز

وإمنا اسَحب مالك للمرضع أن تَخَ ثوًِب للصَلة ، وَل ُسَحب لَي الدمل  - 4
 واْلرح ؛ ِلن سبب عَر اِلول منفصل عنه ، وسبب عَر الثاين مَصل به.

وإمنا ُسَحب غسل اْلارج من اْلرح والدمل إذا تفاحش وجيب  غسل ما  - 5
اغيث  ِلن مَلزمة الدمل واْلارج ]منها[  أكثر، ِلنه َل َيَص بزمن  تفاحش من دم الب 

 النوم دون اليقظة، وَل بزمن  اليقظة دون النوم، فكان غسله لَلك أشق .

وإمنا ُعفى عما ُصيب اْلف والنعل من أرواث الدواب وأبواهلا، وَل ُعفى عما  - 6
دواب من أرواث ال -يف اِلغلب-لِ ُصيبهما من غْيمها كالدم والعَرة ؛ ِلن الَّرقات َل تس

وأبواهلا، فخفف ذلك للضرورة، والدم والعَرة َل ُصيبان الَّرقات إَل َّندرًا ؛ إذ ليس شأن 
الناس أن َُّرحوا ذلك فيها، وأًُضا َناسة الدم ]والعَرة[ مَفق عليها، وأرواث الدواب 

 وأبواهلا خمَلف فيها فكانت أخف.

عند المالكية الصالةفروق 
2

 

قال مالك يف الغالط يف القبلة ُوم الغيِ ُعيد صَلته يف الوقت ، والغالط  وإمنا - 40
يف الوقت ُعيدها أبًدا ؛ ِلن الغالط يف القبلة َل ُؤمن عليه من الغلط  يف القضاء، كما َل 
ُؤمن عليه ]من الغلط[  يف اِلداء، والغالط يف الوقت إذا انكَّف له بظهور الَّمس أنه 

                                                           
 (81عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  - 1
 (105عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  - 2
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فِننه  إذا أداها بعد الغروب أمن من الوقوع يف اْلَّأ الَي وقع فيه  صلى املغرب قبل غروهبا،
 اِلداء.  يف

وإمنا َل جيز  تقليد أحد اجملَهدُن لآلخر يف القبلة واِلواين، وجاز ذلك يف غْيها  - 41
من املسائل الفروعية ؛ ِلن اْلماعة يف الصَلة مَّلوبة للَّارع، صلوات هللا وسَلمه  عليه، 

مَناع من اَلئَمام خلف من َيالف يف املَهب ِلدى إَ تعَّيل اْلماعات، إَل فلو قلنا ِبَل
يف حالة القلة، أو قلة اْلماعات، وإذا منعنا من ذلك يف القبلة وحنوها َل َيل ذلك ِبْلماعة 

لندرة وقوع هَه املسائل، وكثرة وقوع اْلَلف يف مسائل الفروع. قاله عز الدُن بن عبد 
 السَلم.

قال يف املدونة: ومن مسع املؤذن فليقل كقوله، وإن كان يف َّنفلة، وقال: َل وإمنا  - 45
ُصلْ املعَكف على جنازة، وإن انَهى إليه زحام املصلي، مع أنه يف كَل  املسألَي قد 

أدخل عمًَل على عمل آخر هو  فيه ؛ ِلن صَلة اْلنازة إمنا هْ على الكفاُة، حيملها  بع ُ 
ه َص  بكل إنسان وتلزمه بعينه، فلِ ُنبغ له أن ُدخل على نفسالناس عن  بع ُ، وليس خت

عمًَل ليس َُوجه عليه يف عينه، وحكاُة املؤذن ]تلزم كل أحد  يف خاصَه، َل ُنوب يف 
ذلك أحد عن أحد.] قيل وهَا حيسن لو كانت حكاُة اِلذان  واجبة، وهْ َل جتب على 

ومن جنس ما هو فيه مما ُفعله يف  املَّهور[. وأًُضا حكاُة املؤذن ذكر من اِلذكار،
أضعاف صَلته، وصَلة اْلنائز ليس هْ من جنس ما هو فيه املعَكف. وأًُضا فِنن حكاُة 

 املؤذن أمر قُرب ُسْي، وأمر اْلنازة َُّول اَلشَغال فيه. قاله عبد احلق يف الَهَُب.

اس نياًما النوإمنا جوزوا اِلذان للصبح قبل وقَها  دون غْيه ؛ ِلن الصبح ُدرك  - 46
حيَاجون للَأهب هلا وإدراك فضيلة اْلماعة وفضيلة الَغليس، وسائر الصلوات  تدرك الناس 

 س.قاله ابن ُون -مَصرفي يف أشغاهلِ فَل حيَاجون أكثر من إعَلمهِ  بوجوهبا  
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وإمنا بَّلت الصَلة بعمد  الكَلم دون سهوه، وبَّلت ِبحلدث مَّلًقا ؛ ِلن  - 53
 للصَلة، واحلدث مناف هلا. الكَلم غْي مناف

ا أحرم معه أجزأه، وإذا سلِ معه َل جيزه ؛ ِلن املساواة وإمنا قال: ابن القاسِ: إذ - 55
يف اإِلحرام إمنا تنَّأ عن رغبة واعَناء ِبلدخول، فَل جيعل ذلك ]سبًبا[ للبََّلن، واملساواة يف 

 لسَلم[إِلحرام اغَفارها يف االسَلم ]مَّعرة بنقي ُ ذلك، فَل ُلزم من اغَفار املساواة يف ا

عند الشافعية الطهارةفروق 
1
: 

َلط أنه قال: إذا اخ -رضْ هللا عنه  -روى الربيع بن سليمان املرادي عن الَّافعْ 
 الزعفران اليسْي ِبملاء والزعفران مسَهلك فيه. جاز أن َُوضأ به.

ولو اخَلط اليسْي من الزعفران ِبلرتاب والزعفران مسَهلك فيه َل جيز الَيمِ والفرق 
ا فيه أن فأكثر م -واملاء على أوصافه  -ِبملاء  بينهما: أن اليسْي من الزعفران إذا اخَلط

غسل ُمله،  ُلَصق عند الغسل جزء من الزعفران جبزء من الوجه فيَبعه من املاء ما ُزعجه ُو
فيصْي مجيع الوجه مغسوًَل ِبملاء املَّلق، وأما إذا اخَلط ِبلرتاب شْء من الزعفران أو ما 

زمه وَل هه فالَصق الزعفران ببع ُ الوجه َلَُّبهه فنذا اسَعمل املَيمِ ذلك الرتاب يف وج
رفعه، إذ الرتاب َل جيري جري املاء، وسنُة الَيمِ اَلقَصار عل مسحة  َُبعه ما ُزعجه ُو

 واحدة وَل َُيقن أنه مسح مجيع وجهه ِبلرتاب، فلهَا افرتقت املسألَان.

عند الشافعية الصالةفروق 
2

 

ة أو زمان ركعة، م إذا أدرك الرجل من )أول( وقت الصَلة زمن حترَي (:1مسألة )
اعرتض عليه اإلغماء أو اْلنون، واسَغرق العارض الوقت الباقْ وامَد زمانه م أفاق، 

 فاملَهب أنه َل ُلزمه القضاء لَلك الصَلة.

                                                           
ين ) - 1  (51/ 1اْلمع والفرق = كَاب الفروق للجُو
 (302/ 1اْلمع والفرق = كَاب الفروق ) - 2
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وأما إذا أفاق وقد بقْ من آخر النهار زمن حترَية أو زمان ركعة فيلزمه قضاء العصر، 
وآخره أن من أدرك من أول الوقت هَا القدر  ويف الظهر قوَلن. والفرق بي أول الوقت

فمعلوم أنه لو افََح الصَلة يف هَا الزمان َل َُمكن من البناء واإلمتام، ولزوم العبادات 
)وافرتاض( أدائها[ أو قضائها ]حبسب اإلمكان. أَل ترى أن الرجل إذا وجد اَلسََّاعة ِبن 

 ذلك العام، أو َل ُعش )ذلك( الرجل ورث ماَلً م َل ُبق ذلك املال إَ أن حيج الناس يف
إَ هَه الغاُة، أو َل ُبق عقله عليه إَ هَا الغاُة م مات يف العام )الثاين( لقْ هللا تعاَ 

وَل حج عليه، وكَلك من أفَّر يف رمضان بعَر ودام ذلك العَر حىت مات يف شوال لقْ 
رط( فيه ِ إذا متكن من القضاء )وفهللا تعاَ وَل صيام عليه، وَل َُّعِ من تركَه، وإمنا َُّع

 بَأخْيه.

وأما إذا أدرك من آخر الوقت زماَّنً/ فمعقول أنه لو شرع يف املكَوبة فخرج الوقت 
 أمكنه البناء )على تلك الصَلة حىت ُكملها، فلهَا ألزمناه قضاءها(.

دركها إذا : من أدرك من اْلمعة ما دون الركعة َل ُكن مدركاً للجمعة، وإمنا (3مسألة )
 أدرك ركعة كاملة.

ومن أدرك زمان الَحرَية بعد اإلفاقة من اْلنون واإلغماء قبل غروب الَّمس كان 
 مدركاً للصَلة، ملَزماً فعلها.

والفرق بي اإلدراكي: أن إدراك اْلمعة )إدراك( َُضمن إسقاط ركعَي سواء قلنا إن 
َل ُفيد اإلسقاط واشرتاط كمال  اْلمعة ظهر مقصورة أو قلنا هْ صَلة أخرى، واإلدراك

 )يف( ذلك اإلدراك.

أَل ترى أن املسبوق إذا أدرك اإلمام ساجداً َل ُكن للركعة مدركاً، ِلنه )أدرك إدراكاً( 
َّنقًصا فَل ُسقط به ما فات من فرض تلك الركعة، وإذا أدركه راكعاً كان مدركاً للركعة 

 كمال حي أدرك )معظِ( الركعة.  وسقط عنه ما فات منها، ِلن اإلدراك َُصف بنوع
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: )إذا( اجَهد يف الوقت فأخَّأ لزمه القضاء. وإذا اجَهد يف القبلة (14مسألة )
 فأخَّأ فعلى قولي.

والفرق بينهما: أن الدَلئل اليت ُسَدل هبا على الوقت جممع عليها غْي جمَهد فيها، 
لحاكِ أنه خالف اإلمجاع والغفلة عنها مع )ظهورها( كالغفلة )عن( اإلمجاع، فنذا ظهر ل

 ِبَلجَهاد نق ُ احلكِ على نفسه، وكَلك إذا ِبن )له( أنه خالف النص أو القياس اْللْ.

وأما ما ُسَدل به على القبلة يف مواضع اْلبة مع البعد عن الكعبة فأكثرها أو مجيعها 
ِ نق ُ كدَلئل )اجَهاد( )ِبَلجَهاد(، والغفلة عنها لو )أوجبت( القضاء لوجب على احلا 

 اَلجَهاد ِبَلجَهاد.

تكبْية املأموم لَلفََاح إذا قارنت تكبْية اإلمام أو بعضها َل تنعقد صَلة  (:25مسألة )
و ، وليست كالركوع والسجود وسائر اِلذكار فنهنا ل-رِحه هللا  -املأموم. نص عليه الَّافعْ 

ء ل الفضل يف اَلقَفاقارنت فعل اإلمام َل تبَّل صَلة املأموم ِبملقارنة، )وإن كان كما
 واملَابعة(.

الفرق بي الَكبْية اِلَو وبي سائر اِلذكار: )أن( اَلقَداء َل َُصور ما َل ُكن إمام، 
)و( اإلمام َل ُصْي إماماً )ما( َل ُفرغ من الَكبْي، فنذا ابَدأ املأموم ِبلَكبْي، )وصَلة 

وع  إمام له. وإذا كب مقارَّنً للركاإلمام( غْي منعقدة بعد، فقد مضى )بع ُ( صَلة املأموم وَل
)أو السجود( )فقد( صار مقَدَّيً به فوصل فعله بفعله مقارَّنً فله إمام صحيح اإلمامة ُوافقه، 

فعل أفعال الصَلة معه، فَصح صَلته كما )تصح( إذا وقف معه غْي مَقدم وَل مَأخر  ُو
 وهللا أعلِ.
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الحنابلة والصالة عند الطهارة فروق 
1

 

لو و  إذا طرح يف املاء تراب فَغْي به طعمه أو لونه أو رحيه َل ُسلبه الََّهْي (:3فصل )
خالََّه ِبطرح فيه طاهر غْي الرتاب كالزعفران والعصفر والصابون وامللح احلجري وحنوه فَغْي 

 .بع ُ صفاته سلبه الََّهْي

 والفرق بينهما:

ا لو ُوافق املاء يف صفَيه الَّهارة والََّهْي فَل ُسلبه ِبخالََّه شيًئا منهما كمأن الرتاب 
تغْي املاء العَب ِبملاء املاحل أو املر وليس كَلك غْيه من الَّاهرات ِلهنا َل تَّهْي فيها فنذا 

لَي َيالفه فيه ا تغْي ِبخالََّها بقْ الوصف الَي ُوافقه فيه وهو الَّهارة وسلبه الوصف
 هْي ملخالفَها له فيه وذلك ِلن املخالط للماء على ثَلثة أضرب.وهو الََّ

أحدمها ما ُوافق املاء يف صفَيه الَّهارة والََّهْي وهو الرتاب فَل ُسلبه ِبخالََّه شيًئا 
  منهما.

َكورتي وهو النجاسة فيسلبه ِبخالََّه الصفَي  والثاين ما َيالف املاء يف صفَيه امل
 مجيًعا.

ه وهو يف الَّهارة وَيالفه يف الََّهْي فيسلبه ِبخالََّه ما َيالفه في الثالث ما ُوافقه
بقى ما ُوافقه فيه وهو الَّهارة  .الََّهْي ُو

 ةغر الكحل أو امل إذا تغْي املاء جبرَّينه على معادن امللح والكُبت أو الزرنيخ أو -
َه وحنوها َل ُسلبه الََّهْي.   .ولو طرح فيه شْء من ذلك فَغْي زالت طهوُر

 فرق بينهما:الو 

أن تغْيه جبرَّينه على معادن هَه اِلشياء َل َيكن اَلحرتاز منه فعفْ عنه للعسر 
ار الساقَّة دران وأوراق اِلشجيش الثابت يف اْلواملَّقة كما عفى عن تغْيه ِبلَّحلب واحلَّ

                                                           
راين.الفروق للسامري  احلنبلْ وإُضاح الدَلئل يف الفرق بي املسائل للز  - 1  ُر
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وليس كَلك إذا ِحلت هَه اِلشياء فَّرحت فيه ِلنه قد أمكن  يف السواقْ واِلهنار
 .فلِ ُعف عنها اَلحرتاز منها

َهاد وَل جإذا اشَبهت عليه جهة القبلة يف السفر أجزأه أن ُصلْ مرة واحدة ِبَل -
 ُلزمه أن ُصلى إَ أربع جهات.

جَهاد بل لو اشَبهت عليه الثياب الَّاهرة ِبلنجسة َل جيزه أن ُصلْ يف أحدها ِبَلو 
 دة صَلة.ُلزمه أن ُصلْ يف ثوب بعد ثوب بعدد النجسة وزَّي

 والفرق بينهما:

جَهاد َل العي بدليل أنه )لو(  صلى ِبَلجَهاد إَ جهة فبان اَل ةأن فرضه يف القبل
أنه أخَّأ القبلة َل ُلزمه القضاء ولو صلى من غْي اجَهاد فأصاب جهة القبل َل جيزه ولزمه 

فت غْيها فصاداإلعادة  وكَلك لو أداه اجَهاده أن القبلة يف جهة فخالفها وصلى إَ 
 .صَلته جهة القبلة َل جيزه

عند الحنفية فروق الزكاة
1

 

ََّنِنِْي َُنْنِوي هِبَا الَِ َجاَرةَ  - 54 ْو َلَْ َُنْنِو. َوََل جتَُِب الزهَكاُة يف أَ  الزهَكاُة جتَُِب يف الدهرَاِهِِ َوالده
 اْلُعُروِض إَله بِِنيهِة الَِ َجارَِة.

 ِبََِحِد َواْلَفْرُق َأنه الزهَكاَة جتَُِب يف اْلَماِل ِلَكْونِِه ُمَعرهًضا لِلنهَماِء، َوالنهَماُء ََل حَيُْصُل إَله 
َئْيِ، إمها السهْوُم َأْو الَِ َجارَ  ، َوََل َُُكوُن ُمَعرهًضا َلُه ُة، َفَما َلَْ َُنْعِرْض ِلَواِحٍد ِمننُْهَما َلَْ جتَِْب الزهَكاةُ َشينْ

ََّنِنُْي ؛ ِِلَنهُه ُمَعرهٌض لِلنهَماِء بِنَنْفِسِه ؛ ِِلَنههُ  ُِ َوالده ِلَك الدهرَاِه ََ  َُنْقِدُر َأْن َُْصرَِفُه إَله ِِبلنِ يهِة. َولَْيَس َك
اْلُمَعدِ  ِِبلنِ يهِة، كَ   لَِيْحُصَل ِبِه الر ِْبُح، َوَُيِْكُنُه َأْن ََُّْرَتَِي بِِه َما َشاَء ُكله َوْقٍت َفَصارَ  ِفيَما َشاءَ 

َهِب َواْلِفضهِة ِبَِْن نَنَوى الَِ َجاَرَة جتَُِب الزهَكاُة يف ا َه ََ ال ََ نَنْقِلِه إ ْلُعُروِض َفََلَْن َوِِلَنهُه َلْو َقَصَد إ
 َب إَذا حَتَقهَق اْلَقْصُد انْنََنَقَل َأْوََ َوَأَحقُّ.جتَِ 

                                                           
 (78/ 1الفروق للكرابيسْ ) - 1
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َرِة، َوالسهْمَن الصهبهاُغ إَذا اْشرَتَى اْلُعْصُفَر َوالزهْعَفرَاَن لَِيْصُبَغ ِبِه ثَِياَب النهاِس ِِبِْلُجْ  - 55
اُر إَذا اْشرَتَى اِْلُْشَناَن َوالصهابُوَن ارَِة. َواْلَقصه لَِيْدَبَغ بِِه اْْلِْلَد، َفَحال احلَْْوُل ِعْنَدُه َلزَِمُه زََكاُة الَِ جَ 

 َواحلََََّْب لِلَنهنُّوِر َواْلِمْلَح َفََل زََكاَة ِفيِه.

َُ ِمْن اِْلَْجِر َُُكوُن يف احلُْ  ْكِِ  َواْلَفْرُق َأنه الصهْبَغ ُمَعدٌّ ِلَِلْعََِياِض َعْنُه ؛ ِِلَنه َما ُُنْؤَخ
ِة لِْلبَنْيِع. َولَْيسَ َكاْلِعَوِض َعْن هَ  َلِع اْلُمَعده ِلَك اْلَقصهاُر، َِِه اِْلَْعَياِن، فَنَوَجَب الزهَكاُة ِفيَها َكالسِ  ََ  َك

َلُف َوََل َُنَقُع الَه  َا تَنَنْ ُِ يف َعْيِنَها ِِلَنه اِْلُْشَناَن َوالصهابُوَن ََل ُُنَعدُّ ِلَِلْعََِياِض َعْن َعْيِنَها ؛ ِِلَهنه ْسِلي
 ََ يَها ؛ ِِلَنه  َصاِحِب الثنهْوِب، َفَصاَر َكَأَداِة اْلَقصهارَُِن ِمْن اْلِمَدقهِة َواْلِقْدِر َوَما َأْشبَنَهَها َوََل زََكاَة فِ إ

ا ََ ِلَك َه ََ َِ ََل َُنَقُع ِفيَها، َك  .الَهْسِلي
 :عند الحنابلة فروق الزكاة

 روضٌ ولو كان له ع ،هاعلفْ إذا نوى علف السائمة َل ُنقَّع بَلك حكِ السوام ما َل ُُ 
 لَجارة. حولُ  ها صارت للقنية وانقَّعَ للَجارة فنوى اقَناءَ 

 والفرق بينهما:

ية القنية خبَلف ن ،َل ُسقطفما َل ُوجد العلف  ،علفها ونةُ املعلوفة مؤ مسقط زكاة أن 
بَّل حكَِ النية اِلَو    القنيةِ  يةُ نفنن العروض إمنا صارة للَجارة ِبلنية فَصْي للقنية ِبلنية، ُو

 .كالعلف

والَفكر يف إجياد نية القنية َل كوجود نية  لعزمونية العلف من غْي وجود العلف كا
 .القنية
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1 المالكيةعند  الصيامفروق 
: 

وإمنا اشرتط العدد يف الَّهادة وَل َُّرتط يف الرواُة، مع أن اْلب َُّملهما   - 152
مًعا ؛ ِلن الَّهادة تَعلق ِبعي، فاشرتط فيها العدد لقوة الَهمة، خبَلف الرواُة ، فِنهنا َل 

 . تَعلق ِبعي ؛ إذ َل َُهِ أحد على تضليل كافة اْللق

وإمنا كان اِلفضل الصوم يف السفر، واِلفضل قصر الصَلة فيه، وكَلمها  - 154
رخصة يف عبادة، ِلن العبادة إذا ذهب وقَها كانت  قضاء، وإذا عملت يف وقَها كانت 

أداء، واِلداء أفضل من القضاء، ]ووقت الصوم هو الَّهر، فيكون الصوم فيه أداء، واِلداء 
نا ، وليس كَلك الصَلة، بل اجَمع فيها اِلمران، اِلداء واِلخَ أفضل من القضاء[  كما قل

 ِبلرخصة ِلهنا يف الوقت.
 :المالية المعامالتفروق 

إذا قال بعَك هَه الصبة كل قفيز بدرهِ على أن أنقصك : 2[133] احلنابلة:ند ع
 قفيزا صح، وإن قال له بعَك هَه الصبة كل قفيز بدرهِ على أن أُزدك قفيزا َل ُصح

كما لو   عيوالباقْ بعده معلوم فيصح البأن القفيز يف اِلَو ُنقص من الصبة والفرق 
  وَل الصفةاملُزد غْي معلوم العيلة الثانية فنن القفيز اخبَلف احلبَعهمن غْي هَا الَّرط، 

  نَّة يف بييت.حمن هَه الصبة وقفيزا آخر فلِ ُصح كما لوقال له بعنك 

يزا َل ولو ِبعه الصبة كلها إَل قف[: إذا ِبعه قفيزا من صبة جمهولة الكيل صح، 135]
 ُصح.

َلف الثانية كما لو كان منفردا، خبع  علوم املقدار فصح البياِلَو م أن املبيع يف والفرق:
حكِ املَّاهدة  القفيز منها ُغْيبيعها املَّاهدة، واسَثناء نن الصبة اجملهولة الكيل إمنا جوز ف

 فلِ ُصح.

                                                           
 (162عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  - 1
 .77 .71إُضاح الدَلئل ص  - 2
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 ولو اسَثىن الَّحِ املغيب َل[: إذا ِبعه حيواَّن مأكوَل واسَثىن أطرافه جاز، 151]
 جيز.

 َلثثِبع  ا لوكم  منه فصحأن يف اِلطراف قد حصل علِ املسَثىن واملسَثىن  :والفرق
ِبعه قَّيعا ا لو كم  فلِ ُصح أما الَّحِ املغيب يف بَّنها فمجهولواسَثىن شاة معينة،  شياه

   إَل شاة غْي معينة فَل ُصح.

(الرهن)
1
: 

 فالَّهرط ،بقرض الرههن نوكا للمرهتن املرهون منافع تكون أن الر هن يف طشرَ  إذا( 198)
منفعَه لك شهرا  قوله، كمعلومة ِبدة معلومة املنفعة وكانت بيع يف كان وإن، حال بكل ِبطل

 جاز، وإن كانت منفعَه جمهولة كقوله ) على أن منفعَه لك ما دام احلق علْ(.َل جيز. أو سنة 
نه جعل واملنفعة معلومة فهو بيع وإجارة، ِلوالفرق بينهما: أنه إذا كان الرهن يف عقد بيع 

 مقابلة املبيع، وذلك جائز، وأما إذا كان الثمن جمهوَل الثمن املسمى ومنافع املرهون عوضا يف 
ان ك  فَل ُصح، ِلن البيع َل ُصح مع جهالة الثمن، وإذا َل ُصح البيع َل ُصح الرهن، وأما إذا

رض هو زَّيدة على مقدار القالرهن عن قرض فَل ُصح ِلن جمرد اشرتاط املنفعة يف القرض 
 وذلك َل جيوز. 

عند المالكية فروق كتاب الن َِّكاح
2
: 

وإمنا كانت الوَلُة يف النِ َكاح للعصبة دون ذوي اِلرحام ومن ُديل  جبهة  - 269
صل حت اِلم، ِلن الوَلُة شرعت حلفظ النسب، فَل تكون إَل ملن له سبب ومدخل فيه حىته 

املصلحة، وهْ الدوام على ُمافظَه ؛ إذ هو مصلحة نفس )الويل فلَلك ُكون أبلغ اجَهاد 
 وأمته يف حتصيل اِلكفاء ودفع العار  عن(  النسب .

وإمنا كان اإِلخوة يف النِ َكاح ومْياث الوَلء وصَلة اْلنازة أَو من اِلجداد،  - 270
ديل د يف ِبب املْياث ُقول: أَّن أبو أبيه واِلخ ُوكانوا معهِ على السواء يف املْياث ؛ ِلن اْل

                                                           
 .ينللزُررااملسائل يف الفرق بي  فروق للسامري وإُضاح الدَلئلال - 1
  -(217عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  2
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ِبلبنوة، وهْ أقوى من اِلبوة: ِلن اَلبن حيجب اِلب عن مجلة املال إَ سدسه  وكان هَا 
جارًَّي يف اِلبواب اِلربعة ولكنه افرتق املْياث من اِلبواب الثَلثة ِبن اْلد ُسقط اإِلخوة 

ب، وإن كان اْلد )ُرث(  مع اَلبن ، خبَلف لَلم، وَل  ُسقط اإِلخوة اِلشقاء وَل لَل
اإِلخوة، فلما عارض هبَُن الوجهي  حجة اإِلخوة ِبلنسب  سوى ِبإِلخوة من ِبب مْياث 

ي حصل  فيه الَعارض، وهَا الَعارض منفْ يف اِلبواب الثَلثة، بسبب أن  النسب ؛ ِلنه الَه
ل الوَلء، وَل صَلة اْلنازة، حىته ُقو اإِلخوة لَلم َل مدخل هلِ يف ِبب النِ َكاح، وَل مْياث 

)اْلد(  هلِ أنَِ عاجزون عن دفع هؤَلء، وأَّن َل أعجز عن دفعهِ، فَبقى حجَهِ ِبلبنوة 
وتقدَيها  على اِلبوة ساملة من املعارض، )فلَلك(  سوى  يف اِلبواب الثَلثة، خبَلف 

 مْياث النسب .

 شخصي فدخل الثاين منهما وَلوإمنا قالوا فيمن أذنت لوليي فعقدا على  - 271
ُعلِ، أنهه ُكون أحق هبا على املَّهور لقضاء عمر )رضْ هللا عنه( من غْي خمالف، وفيمن 

وكل رجلي على إنكاحه، وله ثَلث نسوة، فزوجه كل واحد منهما امرأة، ودخل ِبلثانية غْي 
، مع أن ال صح نكاح اِلَو لثاين ؛ ِلن دخول فيها ِبعاَل أهنا الثانية، فِننه ُفسخ نكاحها، ُو

أصل وكالة املرأة على إنكاحها ضروري َلمَناع إنكاحها نفسها، خبَلف الرجل. قاله بع ُ 
 البغدادُي.

وإمنا قالوا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهْ طالق َل ُلزمه طَلق، وكان له أن  - 372
ن   املوضعي طَلق ؛ ِلَُزوج، وإذا قال كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها لزمه ذلك، ويف كَل

اِلول قد سد على نفسه ِبب اإِلِبحة  )فلِ ُلزمه، وَل كَلك يف الثانية ؛ ِلنه َل ُسد على 
 نفسه ِبب اإِلِبحة(  ْلواز أن ختَاره املرأة على الََّلق دون اآلخر.

 :على مذهب الشافعية النكاح والطالقفروق 

زوج البالغة اجملنونة.(: السلَّان َل ُزوج 449مسألة ) الفرق و  اليَيمة الصغْية، ُو
ج، والسلَّان  بينهما: أن البالغة اجملنونة رِبا تََّاق إَ النكاح وتَعي املصلحة يف الَزُو

َُصرف نظرًا ومصلحة، فنذا رأى مصلحَها يف تزوجيها كان له تزوجيها، وأما الصغْية اليَيمة، 
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ت بضعها عليها قبل ظهور النظر فمعقول أهنا َل تََّاق إَ النكاح، فَل يف  حاجة يف تفُو
ت.  الَفُو

فهَل جوزمت له  -وذلك من املصلحة  -فنن قيل: إذا زوج الصغْية حول النفقة 
ل نفقَه.  تزوجيها، لَحُو

ل نفقَها، ]فَلبد من مصلحة سوى  ت بضعها يف املقابلة أعظِ من حتُو قلنا: تفُو
ل النفقة[ تنضِ إَ تزوجيه، وتصرفه  حىت ُصح منه ذلك الَصرف. حتُو

وإذا خْي ، : إذا وكل وكيًَل ِبلََّلق كان للوكيل أن َُّلق مىت شاء(516مسألة )
م أوقعت الََّلق فالصحيح من املَهب أنه َل  ،امرأته وملكها طَلقها ففارقت ذلك اجمللس

ومت مقَضاه،  ،الوكالة فهَا عقد تعاقداه بينهمافقبل  ،لفرق بينهما: أنه إذا وكل وكيًَل ُقع. وا
فأما  ،فللوكيل أن ُقوم حبق الوكالة مىت شاء إذا َل ُكن من املوكل ختصيص وقت وتعيي زمان

 ،قودفننه متليك، كالَمليك يف البيوع، وسائر الع -والَخيْي أحد طريف العقد  -إذا خْيها 
 قرب.لوعقد الَمليك إذا وجد أحد طرفيه كان شرط طرفه الثاين أن ُوجد يف اجمللس على ا

 والدليل على أنه متليك: دليَلن اثنان:

 كما أن اإلجياب يف  ،أحدمها: أن اْلاطب من الزوج يف عرف اجملاوزة ُقَضْ جواِبً 
ا وأما الَوكيل فَل ُقَض ،م عادة جواب اْلَّاب املقارنة ،البيع ُقَضْ اسَيجاِبً  ًَ ْ تنفي

 عاجًَل َل ُمالة.

ط مَفقون لقبول يف الوكالة والقائلي ِبنه غْي مَّرو والدليل الثاين: أن القائلي ِبشرتاط ا
على أن الرجل إذا قال َلمرأته: ملكَك نفسك أو طلقْ نفسك فَل حتَاج إَ أن تقول: 
قبلت منك، م تََّغل ِبلََّلق، بل هلا أن جتعل الََّليق عي اْلواب، فدل على أنه من 

  .1َل من ِبب الوكالة ،ِبب اإلجياب واَلسَيجاب

                                                           
 ( 232/ 3اْلمع والفرق = كَاب الفروق ) - 1
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عند المالكية فروق كتاب الجنايات
1
: 

مسلِ(  ) -صلى هللا عليه وسلِ  -قالوا إذا سب هللا تعاَ أو رسوله  وإمنا - 1103
ُقَل وَل ُسََاب ِبتفاق واخَلف إذا سب هللا )تعاَ(  أو رسوله  كافر بغْي ما به كفر م 

أسلِ هل ُقَل أم َل، واْلميع سب، ِلن الكافر ُعلِ منه اعَقاد ذلك، وإمنا ُقَل على 
(  -ليه وسلِ صلى هللا ع -لِ، فِننه ُعلِ منه اعَقاد تعظيمه )إظهاره وإفَّائه وَل كَلك املس

 فسبه له دَللة على ردته فلَلك افرتقا.

ل َل له ويل يف احلرابة َل جيوز له العفو عن قاتله، وإذا قَوإمنا قالوا فيمن قُ  - 1104
 آلدمْ َل له يف غْي حرابة فله العفو أو القود  ؛ ِلن احلرابة صار حدها حقًّا هلل عزه وجله 

بعينه من قبل أن احملارب إمنا قصد اْلملة َل اِلعيان فصار احلق بسبب ذلك َل لواحد 
بعينه ؛ ِلنه إمنا ُُرد القَل من أجل أخَ املال َل لعداوة فصار ضرره  أعظِ من ضرر من  

ًدا حقَل واحد بعينه فيكون أمر هَا إَ وليه، وأمر احملارب إَ اإِلمام، ِلنه َل ُقصد وا قصد
 بعينه فيقوم وليه به.

سر الكفر وَل ُسََاب، وَل - 1105 قَل ُ وإمنا ُقَل الزندُق الَي ُظهر اإِلسَلم ُو
سََابة ، واْلميع ردة ِلن توبة املرتد تعلِ برتك الظاهر، وَل كَلك الزندُق املرتد إَل بعد اَل

سر بفعله إذا ِ يف كل مفنَّن َل نَوصل إَ العلِ بَوبَه ؛ ِلنه َل ُزل على ذلك وهكَا  احلك
أخَ فِنن توبَه َل تضع عنه احلد كالسارق والزاين خبَلف املرتد واحملارب إذا اتب عن ُماربَه 

 .قبل القدرة عليه

                                                           
 ( 693عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  - 1
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عند المالكية فروق كتاب الجراحات ]والديات[
1
:  

 بقَل اْلَّأ م رجع عن إقراره ُقبل منه، وإذا أقره  |َ وإمنا قال مالك إذا أقر - 1123
يف  قه حَ بقَل العمد )م رجع(  َل ُقبل منه، ويف كَل املوضعي هو  رجوع عن إقراره ؛ ِلن املسََ 

على  ، وهِ العصبة، فكأن إقراره إمنا هور ِ املقِ  إمنا جتب على غْيِ  ، والدُةُ قَل اْلَّأ الدُةُ 
، الَّاهدُ نها ع عَ جَ ِلنه كالَّهادة إذا رَ  ،منه بلَ اهد على الغْي، فنذا رجع قُ غْيه، فكان كالَّ

ارًا على نفسه، فلِ به كان إقر  على القاتل، فِنذا أقر   سَحقُّ إمنا ُُ  ، والقودُ العمد فيه القودُ  وقَلُ 
ُكون له وجه يف  إَله أن  منه الرجوعُ  قبلُ على نفسه، فَل ُُ  عنه ؛ ِلنه إقرارٌ منه الرجوع  قبلْ ُُ 

 ذلك.

                                                           
 (705عدة البوق يف مجع ما يف املَهب من اْلموع والفروق )ص:  - 1


