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في كتابه الروض المربع من  /فروق فقهية عند اإلمام البهوتي 
أول باب صالة أهل األعذار إلى نهاية كتاب الجنائز، دراسة 

 وازنةنظرية تطبيقية م
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 المستخلص

به أهمية كبيرة وفائدة جليلة في دراسة الفقه اإلسالمي، إذ  ويعتبر علم الفروق الفقهية ذ

. ومعرفة وجه االتفاق واالفتراق، الصورة بين المسائل الفقهية المتشابهة الفروق الباحثيدرك 

من أهم الشروح المتأخرة في المذهب الحنبلي والمعتمدة عند ( الروض المربع)ويعد كتاب 

 .العلماء

ويهدف هذا البحث إلى دراسة الفروق الفقهية في هذا الكتاب، بدءا من باب صالة أهل 

 .األعذار وانتهاء بكتاب الجنائز، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة

، يلقي الفصل األول الضوء على تأصيل وخاتمة فصول ةويتكون البحث من مقدمة وثالث

وأصل إدراكه،  وبيان أهميته، وأقسامه،ضوعه، وومعلم الفروق الفقهية، بدراسة تعريفه، 

التعريف بشيخ الحنابلة على  الضوء الفصل الثانيبينما يسلط  .ودراسة نشأته وأهم المؤلفات فيه

   (.الروض المربع) هدراسة موجزة لكتاب، و/منصور بن يونس البهوتي 

الفروق الفقهية من بعض استنباط فيه أما الفصل الثالث، وهو القسم التطبيقي، فقد تم 

جوع مع األربعة،  الفقهية ضمن المذاهب موازنة، ودراستها دراسة فقهية (الروض المربع) الرُّ

ترجيح إثبات الفرق و، -رحمهما هللا–أحيانا لرأي ابن حزم الظاهري، وشيخ االسالم ابن تيمية 

ول في صالة أهل األعذار، والثاني في فالمبحث األ: وذلك في أربعة مباحثأو عدم إثباته، 

 .في الجنائز صالة الجمعة، والثالث في صالة العيدين، والرابع

من إثبات فروق بعض المسائل،  الباحثة هاالنتائج التي توصلت إليأهم وتشتمل الخاتمة على 

 ، داعية إلى إتمام استخراج الفروق الفقهية من هذا الكتاب القيِّمالفروق األخرى إثباتوعدم 

 .في فهم مسائله دارسيهل وإفادة  له،  ، خدمة  ودراستها
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Abstract 
 

The science of jurisprudence differences is a very important science 
as part of jurisprudence and its fundamentals. It is with this study that 
researchers distinguish between the jurisprudence questions that present 
with similar outlooks. To which, it gives the ability to recognize the differences 
in similar questions. Since the book of Alrawd Almorbia is a very important 
reference in Hanbali jurisprudence, this research studies jurisprudential 
differences of Alrwad Almorbia; starting from chapter Prayer of people with 
exemptions until the end of chapter Book of funerals; Theoretical and Applied 

comparison study. 
The methodology of this research follows an applied citation approach; 
the Study consists of an introduction, three Chapters and a conclusion, the 
first chapter sheds light on the science of jurisprudential differences with its 
definition, importance, themes and divisions as well as, its origin and most 
notable works. The second chapter presents a brief study into the book of 
Alrawad Almorabia and its Author “Mansour Al-Bohoti”, Hanbali’s main 

scholar. 
The third chapter is the applied section, it follows an inferential yet 
comparative citation approach by inferring jurisprudential differences Bohoti 
considered, the comparatively study them against the main four Islamic 
schools. With the likelihood of proving or disproving differences. This chapter 
is divided into four sections, the first “Prayer of People with Exemptions”, 

second “Friday prayer”, third “Eid Prayer” and lastly “Funerals”. 
The conclusion includes the most important findings. The researcher 
suggests to all students and researchers who are interested in the subject of 
jurisprudential differences, to further research this book and thus acquire 
jurisprudential fluency. 

 


