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 املقدمة
فإن هللا تعالى رفع أهل العلم  :أما بعدالحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

من يرد هللا  " الخيرية لمن يتفقه بالدين بقوله  وجعل النبي  (1)ژ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژوجعلهم أكثر الناس خشية له فقال تعالى: 
والصيام، والرهن، والديات  ،الجنائز.لقد كان سبب اختياري لهذا البحث الموسوم )مخالفات الحنابلة للشافعية في (2)"به خيرًا يفقه في الدين

 طلب في دراية المذهب إلمام الحرمين الجوني رحمه هللا دراسة مقارنة(.م، من خالل كتاب نهاية الوالقضاءواالطعمة، 
اعوا أن يحفظوا وكيف أنهم استط ،إلظهار مكانة هؤالء العلماء، ودقة عملهم، وغزاته، والوقوف على استشهاداتهم بالكتاب والسنة وبقية األدلة

  في مخالفات الحنابلة للشافعية في الطهارة والصالة. ت وتعلمت كثيرًا حينما كتبت بحثيندلنا هذا التراث الفقهي من الضياع. وألني استف
ألني قد   ؛تركت الكتابة عن حياة اإلمام الجويني، وقد فأحببت أن أكمل عملي ببحث ثالث أجمع فيه هذه المخالفات من هذا الكتاب القيم

 :كان منهجي في البحث يتمثل في اآلتيكتبتها في بحث سابق.و 
وما احتجوا به ثم   ،ي باألدلة لهمتألن البحث يخص مخالفاتهم، ثم أ ؛وهو قول الحنابلة، وأقدمهم على غيرهم ،أني أذكر القول األول* 
 ."المخالفاتبـ " ه هم المقصودون ألن ؛ويتقدمهم رأي الشافعية على غيرهم ،قوال األخرى األ
 اقتصرت في دراستي على األئمة األربعة فقط إال نادرًا.* 

 .مرة فقط لكتب اسم المصدر كاماًل إذا ذكر أو * أ
 : مسالة واحدة يتناولكل مطلب  ،مطالب ةمن مقدمة وستمؤلفا بحث ال أخيرا جاءو  *
 الجنائز وفيه" موقف األمام من الجنازة. المطلب األول: 

 ".؟ هل يجوز له الفطر لطريان السفر ،صبح صائمًا مقيمًا ثم سافرأمن  الصيام وفيه" المطلب الثاني:
 ".منافع الرهن، هل هي للراهن، أم للمرتهناملطلب الثالث: الرهن وفيه " 
 ".ما جنى الرجل على نفسه هل تتحمل العاقلة  املطلب الرابع: الديات وفيه"

 ".كسب الحجام املطلب اخلامس: االطعمة وفيه"
 ".قبول شهادة العبد املطلب السادس: القضاء وفيه"

 ثم الخاتمة، والمصادر. 
 املطلب األول

 اجلنائز وفيه مسألة واحدة
 أو أنثى إلى قولين: اكانت ذكر  ذاالجنازة إوقف اإلمام من ماختلف العلماء في  (3)موقف اإلمام من الجنازة

إال   ،، وأبي يوسف، ومحمد(5)، والشافعي(4) وهو مذهب أحمد ،يقف اإلمام عند رأس أو صدر أو منكب الرجل وعند وسط المرأة  القول األول:
 ا بالسنة، ومنها:واحتجو.(6)أنهم يعتبرون الصدر هو وسط البدن

 .(7)على امرأٍة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها( قال: )صليت وراء النبي  عن سمرة  -1
عن أبي غالب قال صليُت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأٍة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صِل  -2

قام على جنازة مقامك ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ   نبي عليها فقام حيال وسط السرير، فقال العالء بن زياد هكذا رأيت ال 
وأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ألنها متقاربان، "قال ابن قدامة: .(8) قال: احفظوا

 .(9)"فالواقف عند أحدهما واقف عند اآلخر
نه يقف قبالة الصدر للرجل  أوهناك رواية ألبي حنيفة  ،وهو قول ابي حنيفة د منكبها.ومن المرأة عن ،يقف االمام وسط الرجل القول الثاني:

 واحتجوا:.(11)، ومالك(10) والمرأة 
صدر كل منهما، الصدر وسط البدن، أو   ذاءبح مأي انه يقو  ،(12)"فقام على وسطها"حديث السمرة الذي احتج به اصحاب القول االول  -1
نه تم التفريق بين الرجل أفظن الراوي  ،لى العجزإخر وفي اآل ،لى الرأسإحد الموضعين أنه يؤول أن الوقوف بحذاء الوسط اال أنه مال في أ

رواية الحسن )أن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين من الصالة إال أن في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون  وجهوكذلك .(13)والمرأة 
طراف فيبقى البدن من العجزة الى  ن الصدر هو وسط البدن ألن الرجلين والرأس من جملة األأ أبعد عن عورتها الغليظة، وجد ظاهر الرواية 
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الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصالة والن القلب معدن العلم   الرقبة فكان وسط البدن هو
مام مقابل وسط قسنا ذلك على وقوف اإل :اال أنهم قالوا  ،يقف في كليهما عند الوسط حجة :وال نعلم لمن قال" قال ابن حزم:.(14) والحكمة(

نهم قالوا، كأن  أ ،يقف عند الصدر :وحجه من قال ،يت ليس مأمومًا لألمام فيقف وسطهالن الم ؛سخف قياس في العالمأالصف خلفه، وهذا 
دلة  أ ؛ بدا واضحا رجحانومناقشتها فريقين،دلة الأبعد عرض  القول الراجح:.(15) "وهذا باطل ،فيستر المرأة من الناس ؛ذلك قبل اتخاذ النعوش

 هوالمرأة من و  ،من الرجل الميت هو الرأس في صالة الجنازة مامن موقف اإلأ صحيحة صريحة في داللتها على  ؛ ألنهاولاأل فريقال
 وهللا اعلم.  ها،وسط

 املطلب الثاني
 الصيام وفيه مسألة واحدة

لكنهم  ،فطرجاز له أن ُي ؛الفجرنه لو خرج قبل أ على العلماءتفق أ .(16)؟هل يجوز له الفطر لطريان السفر ،صبح صائمًا مقيمًا ثم سافرأمن 
 فيمن خرج صائمًا بعد الفجر، على قولين:  اختلفوا

 نه رجع عن هذا القول. إ :. وقيل(18)صحاب الشافعي من غير المزنيأبعض  هوذكر  (17)وهو مذهب أحمد،. فطرُي أنله يجوز   القول االول:
 بالسنة، ومنها:واحتجوا 

  عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. خرج" عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، أن رسول هللا ما روي  -1

 ، ولئك العصاة: أ ن بعض الناس قد صام، فقالإ  :فصام الناس ثم دعا بقدح من ماِء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك
  .(20) فطر بعد خروجه من المدينةأ ثم  ،صام   نهأ الداللة:وجه .(19)"ولئك العصاةأ

 .(21)بعد خروجه صائما أفطر  قد   يعني أنه البد من دليل يثبت أنه بعد خروجه  ،عن المدينة ان وقراع النعيم، تبعد أيامأ يرد عليه:
في اثناء نهار رمضان، وإن صام في   للمريض أن يفطرالسفر، وهذا ثابت  وأ ،شيئين المرضبن الفطر إنما يباح إ :دليل عقلي قالوا-2

من ابتدأ بالحضر أن يتم ذلك   على فوجب ؛وألنها عبادة تختلف سفرًا وحضراً  ،(23)ژڎ   ڈ   ڈ ژ ويرد عليه: قوله تعالى: . (22) أوله
 .(24) نخفيعلى ال  بالصالة والمسح

 واحتجوا بالسنة، ومنها:.(27)، ومالك(26)، وأبو حنيفة(25) المعروف لهوهو مذهب الشافعي .ال يجوز له الفطر :القول الثاني
أما  ،بأن المريض مضطر جياب عنه:.(28)فإنه يفطر ؛حديث جابر في القول األول بأنه يشبه المريض إذا اصبح صائمًا ثم مرض -1

 .(29)المسافر فهو بالخيار
فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر، كما لو دخل في  أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر "قال صاحب المهذب:  -2

 .(30)"الصالة في الحضر ثم سافر في اثنائها
وإن كان حديث كراع الغنيم  ، وهو مذهب الجمهور،القول الثاني رجحان من خالل عرض أدلة القولين ومناقشتها يتضح :القول الراجح

ثمانية فوصولهم إلى هذا المكان بعد هذه األيام وافطارهم   وأألن المكان يبعد عن المدينة سبعة أيام  ؛إال أنه ال يمكن االحتجاج به ،صحيحاً 
 وهو أن تصوم مسافرًا وتفطر بعد ذلك. وهللا أعلم.  ،هناك نهارًا ال خالف فيه

 املطلب الثالث
 ألة واحدةالرهن وفيه مس

 : أم للمرتهن إلى قولين ،ختلف العلماء في منافع الرهن، هل هي للراهن .(31)منافع الرهن، هل هي للراهن، أم للمرتهن
ينتفع المرتهن  :، وقال االوزاعي، والليث، وأبو ثور(32) وهو مذهب أحمدباالنتفاع بالرهن بالركوب والدر.ن المرتهن له الحق إ القول األول:

الظهر يركب بنفقته إذا كان  ":قال: قال رسول هللا  بحديث أبي هريرة واحتجوا .(33)نفاق على المرهون بالرهن إذا امتنع الراهن من اإل
االنتفاع بالرهن إذا  أن المرتهن يحق له " وجه الداللة:.(34)"مرهونًا ولبن الدر ُيشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

 .(35)"اتفق عليه ولو بغير إذن المالك
 .(38)، ومالك(37)حنيفة ي، وأب(36)وهو مذهب الشافعي ،ن المرتهن ال يحق له االنتفاع بالرهن مطلقاً إ القول الثاني:

 واحتجوا:
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الوارد في القول األول جاء على خالف القياس من وجهتين أولهما: اجازة غير المالك بالركوب، والشرب بغير  بأن حديث أبي هريرة  -1
 .(39)تضمين ذلك باالتفاق ال بالقيمة والثاني:أذنه.

أيحب أحدكم أن تؤتى مشُرَبُتُه  ،)ال يحلبن أحٌد ماشية امرئ بغير إذنه)قال:  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  -2
أن حديث ابن  وجه الداللة:.(40)((روع مواشيهم ُأطعماتهم فال يحُلبنَّ أحد ماشية أحٍد إال بإذنهضلهم  خرن تُ  ُتتكسر خزانته، فينتقل طعامه فإنما

بان حديث ابن عمر عام   جياب عنه:.(41)مكانية الجمعإد إال بما هو أرجح منها بعد عدم رَ عمر ناسخ لحديث أبي هريرة والسنة الصحيحة ال تُ 
 .(42)، مع تعذر الجمع ال بمجرد االحتمالخوحديث أبي هريرة خاص، والنسخ ال يثبت إال بدليل النس

 .(43)"ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه وله غنمه وعليه ُحرمة"قال:  عن أبي هريرة أن رسول هللا   -3
صحيح ابن عبد البر وعبد الحق وصل الحديث، "و قال صاحب تلخيص الحبير: .(44) قد جعل الغنم والغرم للراهن أن النبي  وجه الداللة:

 ،هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها :من قول سعيد بن المسيب، وقال ابن عبد البر وقيل أنها مدرجة "له غنمه عليه غرمه"وقوله: 
فرفعها بن أبي ذئب، ومعمر وغيرهما، مع كونهم ارسلوا الحديث على اختالف على بن أبي ذئب ووقفها غيرهم، وقد روى بن وهب هذا  

من كالم سعيد بن   "وله غنمه وعليه غرمه"سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في المراسيل قوله: الحديث فجّوده وبين أن هذه اللفظة من قول 
 ن حديث ابن عمر عام، ولم يثبت أنه ناسخ لحديث أبي هريرة أ بيانبعد عرض أدلة القولين ومناقشتها، و القول الراجح:.(45)"المسيب
بان المرتهن له الحق باالنتفاع  : القائل ،يتضح رجحان القول األول؛ بن المسيبتبين أنه من ادراج ا "حديث له غنمه وعليه فرمه" وكذلك

 بالرهن بالركوب والدر. وهللا أعلم. 
 املطلب الرابع

 الديات وفيه مسألة واحدة
 قولين:  الى اختلف العلماء في تحمل العاقلة لمن جنى على نفسه .(47)ما جنى الرجل على نفسه (46) هل تتحمل العاقلة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  واحتجوا بما روي .(48)وهو الظاهر من مذهب أحمدالعاقلة تتحمل ديته أو أرش جرحه. القول األول:
شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع إلى عمر بن كان رجاًل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه فضربه بعصى فطارت "عبد هللا بن عمرو قال: 

فعلى هذه "قال ابن قدامة: .(49) "فجعل دية عينه على عاقلته ؛هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد :فقال ،الخطاب 
لإلنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثًا سقط عنه ما يقابل نصيبه،   يجبألنه ال  ؛نه كانت العاقلة الورثة لم يجب شيءأ الرواية

 .(50) "وعليه ما زاد على نصيبه، وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه
عن عامر بما روي احتجوا و.(54)، والرواية الثانية ألحمد(53)، ومالك(52)حناف، واأل(51)الشافعي هو مذهبو العاقلة ال تتحمل ديته القول الثاني:

سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر ُيسُفُل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت  فوقع تينضرب اختلفا"بن األكوع ومرحب أنهم: 
بدية، ولو كانت واجبة لبينها النبي  نه قتل نفسه ولم يقظي النبي أ  وجه الداللة:.(55)"...... فيها نفسه

(56). 
من خالل   :القول الراجح.(57)ة(بجاي ال الدية على العاقلة، إنما هي مواساة للجاني وتخفيفًا عنه فهنا ال وجه  دليل عقلي" ان ايجاب -2

ميل إلى رجحان القول الثاني نشيء، لذلك  حديث عامر بن األكوع الذي مات بسيفه وكم يقضي النبي  صحة و ، لينعرض أدلة القو 
 بان العاقلة ال تتحمل دية من قتل نفسه. وهللا أعلم.  :القائل

 املطلب اخلامس
 االطعمة وفيه مسألة واحدة

 قوال: أثالثة  الى اختلف العلماء في كسب الحجام(58)كسب الحجام
 بالسنة، ومنها: واحتجوا.(59)وهو المفهوم من قول أحمدكراهة كسب الحجام للحر والعبد. األول:القول 

 .(60)وكسب الحجام خبيث( ،ومهر البغي خبيث ،)ثمن الكلب خبيث)قال:  عن رافع بن خديج عن رسول هللا  -1
 وهو ثمن الكلب، مهر البغي.  ،ضمن ما هو محرم ها، وذكر ةالحجامبكسب ال أن الحديث قد نصَّ على خبث :وجه الداللة

ألنها كانت بفعل بعضهم ببعض من غير  ؛وذلك ألن فيها جهالة في العوض وهي صناعة دنيئة ،على سبيل التنزيه إنه جاء :جياب عنه أواًل
 ًا، أو مكروهًا لم يفعله النبي ، فلو كانت حرام(61)"أعطى الحجام أجره على حجامته" ألن النبي  ؛منسوخاً  قد يكون الحديث أو ،عوض

(62). 
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 .(63)باحتهماإخبيثين مع  :سمى الثوم والبصل أن النبي  ثانيًا:
أغلفه  ":  جارة الحجام فنهاه منها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال إفي  أخي بني حارث عن أبيه أنه استأذن النبي  عن بن مُحيصه -2

 ولو لم يكن مكروه لما أمره بأن يطعمه ناصحه ورفيقه.  ،كره كسب الحجامأنه يُ  الداللة:وجه .(64)"فاضحك وأطعمه رقيتك
 .(65)يقكقلر  هطعمأولو كان مكروه لما قال  ،، وال يكره للعبدءألنها مكسب دني ؛ن كانت كراهة فكراهة للحر أن يكسب بالحجامةإ جياب عنه:

ڍ   ڌ  ژ  وكذلك احتجوا بقوله تعالى:صحاب القول األول. أواحتجوا بما احتج به .(66)الظاهريةوقال به  يحرم كسب الحجام القول الثاني:

 واجيب عنه: بأنه منسوخ بأدلة القول الثالث.  ذلك كسب الحجام المنهي عنه حرام. فك ،بما أن كسب البغي حرام (67)ژڌ  ڎ  ڎ  
 .(70)، واصحاب الرأي(69)، ومالك(68)قال الشافعيبه و  .كره للحر فقطيُ لكنه  ،كسب الحجام ذهب أصحاب هذا القول إلى حلَّ  القول الثالث:

 واحتجوا بالسنة، ومنها:
فوضعوا عنه من   ؛وكلم أهله ،أو طيب فأمر له بصاعين ،حجمة سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: )احتجم رسول هللا  -1

 .(71)إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم( : وقال ،خراجه
 .(72)مه خبيثا لم يعطه"واعطى الحجام أجره، ولو عل، احتجم رسول هللا "عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  -2
 . (73)"فأمرني أن اعطي الحجام أجره احتجم رسول هللا "قال:  عن علي  -3

 لم يعطه اياه.  ؛أو مكروهاً  ،ولو كان حراماً  ،عطى الحجام أجرهأ و  ، احتجم أن النبي  وجه الداللة:
قوال التي ذكر فيها وذلك جمعًا بين أدلة األ ؛للحر لكنه ُيكرهمن خالل عرض أدلة االقوال الثالثة تبين أن كسب الحجام حالل، القول الراجح:

  ، بأن كسب الحجام حالل :وهو قول الجمهور ،أذن تميل إلى ترجيح القول الثالثناضحك  أعلفهطعمة رقيتك و أو  ،ثيأن كسب الحجام خب
 ويكره للحر. وهللا أعلم. 

 املطلب السادس

 القضاء وفيه مسألة واحدة
 ج على أهم هذه األقوال: عرِّ ، وسأقوالأاختلف العلماء في قبول شهادة العبد من عدمها إلى عدة .(74)قبول شهادة العبد

 واحتجوا بالكتاب والسنة، ومن الكتاب:.(76)، وأهل الظاهر(75)وهو مذهب أحمد في الصحيححوال.شهادة العبد مقبولة في كل األ األول:القول 
  کڑ  ڑ  ک ژقوله تعالى: .(78)ژڈ  ژ   ژ  ڑ    ژقوله تعالى: .(77)ژڈ  ڈ  ژ  ژ     ژقوله تعالى:  -1

فتدخل  ؛أن العبد عدل وتقبل روايته وفتواه وأخباره وجه الداللة:.(80) ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژقوله تعالى: .(79)ژ
 .(81)الشهادة من هذا العموم

 ومن السنة: -2
ما أعلم أنك   :فقال عقبة عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنًة ألبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد ارضعت عقبة والتي تزوج،* 

 .(82)ونكحت زوجًا غيره( ،ففارقها عقبة  ؛: )كيف وقد قيلفقال رسول هللا  ،بالمدينة أرضعتني، وال أخبرتني، فركب إلى رسول هللا 
عن عبد الرحمن بن زيد بن  .(84) وألنها عدل غير متهمة فاشتبهت الحر وجه الداللة:.(83)وفي رواية ابن حبان: )فزعمت امرأة سوداء(* 

قال:   رسالتهم وإنهم حدثوني أن رسول هللا  الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فقال: إال أني جالست اصحاب رسول هللا 
 .(85) وافطروا(  ،فصوموا  ؛وإن شهد شاهدان ،فأتموا ثالثين يماً  ؛فإن غمَّ عليكم ،وأمسكوا لها  ،)صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

رواه أحمد من هذا الوجه ولفظه في آخره فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ورواه أبو داود من حديث أبي مالك االشجعي "قال ابن حجر: 
سناد متصل  إأن ننسك للرؤية ورواه الدارقطني فقال:  عن حسن بن الحارث أن الحارث أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسول هللا 

 .(87)عداًل من أهل الرواية والفتيا وإنما يكون  ،لم يفرق في الرؤية بين الحر والعبد ثأن الحدي  وجه الداللة:.(86)"صحيح
وبين صاحب الكافي:  بما احتج به اصحاب القول األول. واحتجواوالقصاص.وهي رواية عند أحمد. تقبل شهادة العبد إال في الحدِّ  القول الثاني:

 .(88) وذلك لوجود خالف فيها، وكذلك القصاص ،يدرأ بالشبهات والحد  شبه،  ألنها ؛ن شهادة العبد ال تقبل بالحدِّ أب
 .(91)، ومالك(90)، وأبو حنيفة(89)وهو مذهب الشافعيحوال كلها.ال تقبل شهادة العبد في األ القول الثالث:

 واحتجوا بالكتاب والقياس، ومن الكتاب:
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أي من  ، ژژ  ڑ    ژ الداللة: أن هللا تعالى خصَّ وجه .(92) ژڈ  ژ   ژ  ڑ    ژقوله تعالى في آية الدين:  -1
بال دليل   ، تخصيصباألحرار "من رجالكم"إن تحصيص  جياب عنه:.(93)ملك االحرار هألن ؛وألن العبيد ال يملكون عقود المداينات ،حراراأل

 .(94) همرجال جملة من المسلمين عبيدالألن  ؛وال برهان
 .(95) ژڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ژ قوله تعالى:  -2

وإنما هذا مثال للعبد   ،أن هللا تعالى لم يذكر أن كل عبد ال يقدر جياب عنه:.(96)ومنها الشهادة ،أن العبد ال يقدر على شيء وجه الداللة:
 .(97)حرارالذي صفته هذه، وقد يشترك معه في هذه الصفة جملة من األ

بان الشهادة مبنية على العدالة،   جياب عنه:.(98)وما يملكه يصير ملكًا لسيده ،أي أن العبد ال يرث ،قياس الشهادة على الميراثومن القياس:
بان شهادة العبد مقبولة  :بعد عرض أدلة األقوال الثالثة، نميل إلى ترجيح القول األول القائل القول الراجح:.(99)والعبد أهل لذلك تقبل شهادته

 وال ترد. وهللا أعلم.  ،وهو أهل لذلك، فتقبل شهادته  ،ألن مسألة الشهادة مبنية على العدالة ؛حوال من غير تمييز بينه وبين الحرفي كل األ
 اخلامتة

 أهم ما توصلت إليه في هذا البحث:سول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على ر الحمد هلل رب العالمين 
 وهو رأي الحنابلة. ،ووسط المرأة  ،هو وقوف اإلمام عند رأس أو صدر أو منكب الرجل (:موقف اإلمام من الجنازة)أن الراجح في مسألة  -1
وهو مخالف  ،ر لطريات السفر( هو أنه ال يجوز له الفطرفطسافر، هل يجوز له الأن الراجح في مسألة )من أصبح صائمًا مقيمًا ثم  -2

 لرأي الحنابلة. 
 أن الراجح في مسألة )منافع الرهن هل هي للراهن أم للمرتهن( هو أن المرتهن له حق االنتفاع بالرهن بالركوب والدر، وهو رأي الحنابلة.  -3
ما جنى الرجل على نفسه( هو أن العاقلة ال تتحمل دية الرجل على نفسه، وهو مخالف لرأي أن الراجح في مسألة )هل تتحمل العاقلة  -4

 الحنابلة. 
 وهو مخالف لرأي الحنابلة.  ،كره للحر فقطيُ لكنه ،  ه حاللأن الراجح في مسألة )كسب الحجام( أن كسب -5

 ل، وهو رأي الحنابلة.حوا أن الراجح في مسألة )قبول شهادة العبد( قبول شهادة العبد في كل األ -6
 اهلوامش

 

 .28سورة فاطر من اآلية  (1)

، الطبعـة 1987 – 1407الجامع الصحيح المختصر، تأليف أبي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامـة، بيـروت،  (2)
(، صحيح مسـلم، تـأليف: أبـي الحسـين 71، باب من يرد هللا به خيرًا يفقه في الدين، رقم الحديث )39تحقيق: د. مصطفى ديب البغا  الثالثة،

، باب النهي عـن اسـأل، رقـم 2/718مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
 (.1037الحديث )

 . 3/51ينظر: نهاية الطلب في دراية المذهب  (3)
ـ،  1405ينظر: المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبي محمد عبد هللا بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي، دار الفكـر، بيـروت،  (4) ـه

 .1/260 بد هللا بن قدامة المقدسي أبو محمدالكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: ع، 2/198الطبعة األولى، 

 .2/381، والوسيط 5/187، المجموع، تأليف: أبي زكريا النووي، دار النشر، دار الفكر، بيروتينظر:  (5)

 .1/312الثانية، ، الطبعة 1982ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: عالء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،  (6)

، بــاب ايــن 2/664(، وصــحيح مســلم 1266، بــاب الصــالة علــى النفســاء إذا ماتــت فــي نفاســها، رقــم الحــديث )1/447صــحيح البخــاري  (7)
 (.964يقوم اإلمام من الميت للصالة عليه، رقم الحديث )

ء التـراث العربـي، بيـروت، تحقيـق: أحمـد محمــد بـي عيسـى محمـد بـن عـيس الترمـذي، دار إحيـاأالجـامع الصـحيح سـنن الترمـذي، تـأليف:  (8)
(، وقــال حــديث حســن، و ســنن ابــن ماجــه 1034، بــاب مــا جــاء ايــن يقــوم اإلمــام مــن الرجــل والمــرأة، رقــم الحــديث )3/352شــاكر وآخــرون  

، باب ما جاء في الثناء على 1/479بيروت،  –تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار الفكر 
 (.1494الميت، رقم الحديث )
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 .2/198المغني  (9)

 .1/394، بدائع الصنائع 1/92ينظر: الهداية شرح البداية،  (10)

 .1/55، ورسالة القيرواني 1/65، ليف محمد بن أحمد بن جزي الغرناطيالقوانين الفقهية، تأينظر:  (11)
 تم تخريجه في القول االول. (12)
 .1/312ينظر: بدائع الصنائع  (13)

 .1/312بدائع الصنائع  (14)

ـ(، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث 456ت  – 383المحلى، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري، )و  (15) العربـي، بيـروت، ـه
 . 5/156دار اآلفاق الجديدة 

 .58، 4/52ينظر: نهاية الطلب في دراية الذهب  (16)

   .3/12ينظر المغني  (17)

 .6/260ينظر المجموع  (18)

، بــاب جــواز الصــوم والفطــر فــي شــهر رمضــان للمســافر فــي غيــر معصــيه إذا كــان ســفره مــرحلتين بـــأكثر وان 2/785صــحيح مســلم  (19)
 (. 1114اطاقة بال ضرر، ان يصوم ولمن يشق عليه أن ينظر .وثم الحديث )االفضل لمن 

 . 165/ 5ينظر: المحلى  (20)
 المصدر السابق. (21)

 .3/448 دار النشر / دار الفكر ـ بيروت، يالحاوي الكبير، تأليف: العالمة أبو الحسن الماوردينظر:  (22)
 .33سورة محمد من اآلية  (23)

 .3/448الكبير ينظر: الحاوي  (24)
 .6/260، والمجموع 3/448ينظر: الحاوي الكبير  (25)

 .2/431، حاشية ابن عابدين 2/312ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن أباهيم بن محمد بن بكر  (26)

 .2/258بيروت  – للطباعة الفكر دار: النشر دار خليل، سيدي مختصر على الخرشي، 1/122ينظر: الكافي البن عبد البر  (27)

 .3/14ينظر: المغني  (28)

 .1/178بيروت،  - الفكر دار: النشر دار إسحاق، أبو الشيرازي  يوسف بن علي بن إبراهيم الشافعي، اإلمام فقه في المهذب :ينظر (29)

 .1/178المهذب ينظر  (30)

 .6/243ينظر: نهاية المطلب في بداية المذهب  (31)

 .4/252المغني ينظر:  (32)

 .3/51، وسبل السالم 5/354ينظر: نيل االوطار  (33)

 (.2377، باب الرهن مركوب ومحلوب ورقم الحديث )2/888صحيح البخاري  (34)
 .5/353ينظر: نيل االوطار  (35)

 .2/161ينظر: اسنى المطالب في شرح روض الطالب  (36)

 .8/271ينظر: البحر الرائق  (37)

 .5/250ليل ينظر: شرح مختصر خ (38)

 .3/51، وسبل السالم 5/353ينظر: نيل االوطار  (39)

 (2303، باب ال تحتلب ماشية أحٍد بغير إذنه، رقم الحديث )2/858صحيح البخاري  (40)

 .3/51وغ المرام، لالمام محمد بن اسماعيل الكحالني الصعاني المعروف باالمير ، سبل السالم شرح بل5/353ينظر: نيل االوطار (41)

 ينظر: المصدر السابق. (42)
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، كتــاب البيــوع رقــم الحــديث 3/32ســنن الــدارقطني و ، كتــاب الــرهن، 1/148مســند الشــافعي، أبــو عبــد هللا محمــد بــن إدريــس الشــافعي  (43)
، 2/58(، المسند له علـى الصـحيحين 5934، كتاب الرهن رقم الحديث )13/258حبان ( وقال هذا اسناد حسن متصل. صحيح ابن 126)

 (، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.2315كتاب البيوع، رقم الحديث )

 .4/388ينظر: تحفة االحوذي، ابو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري  (44)

 .3/36تلخيص الحبير،  (45)

 .2/617،  الوسيط ، المعجم(ديته دفع في يشتركون  الذين األب جهة من القرابة وهم عصبته الرجل عاقلة) العاقلة: (46)
 .16/538ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب  (47)

 .8/303ينظر: المغني  (48)

 (.27704)ال تقبل مهم إال واحدًا ، من كان 5/430مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  (49)

 .8/303المغني  (50)

 .1/248الثانية: الطبعة ،1393 - بيروت - المعرفة دار: النشر دار هللا، عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد األم، ينظر: (51)

 .27/2بيروت - المعرفة دار: النشر دار السرخسي، الدين شمس المبسوط،ينظر:  (52)

 .9/139. م1989 - هـ1409 - بيروت - الفكر دار: النشر دار عليش، محمد خليل، سيد مختصر على شرح الجليل منح ينظر: (53)

 .8/303ينظر: المغني  (54)

 (.1807، باب غزوة ذي قرد وغيرها، رقم الحديث )3/1440صحيح مسلم  (55)

 .8/303ينظر: المغني  (56)

 المصدر السابق. (57)
ولـيس عـن أحمـد نـص فـي تحـريم كسـب الحجـام وال  :أمـام الحـرمين فـي النهايـة أن كسـب الحجـام حـرام، إال أن ابـن قدامـة قـالوقـد أورد  (58)

عندما سئل عن أكلة، نهاه وقـال: )أعلـف الناضـح والرقيـق(  نقول له كما قال النبي  عليها، وإنما قال نعطيه كما أعطى النبي  جارئاالست
 .314و  5/313، المغني 18/217لذا يتعين حمل نهيه على الكراهة ال على التحريم، نهاية المطلب 

 .314-5/313ينظر: المغني  (59)

 (.1568، رقم الحديث )، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور3/1199صحيح مسلم  (60)

 (.2158، باب خراج الحجام، رقم الحديث )2/796صحيح البخاري  (61)

 .8/516 األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذكارينظر:  (62)

 .5/313ينظر: المغني  (63)

 (.1277) :، باب ما جاء في كسب الحجام، رقم الحديث3/575 ، الجامع الصحيح سنن الترمذي، (64)

 .9/53موع ينظر: المج (65)

 .8/192ينظر: المحلى  (66)

 .33سورة النور، اآلية:  (67)
 .7/175 هـ، الطبعة الثانية،1393األم، أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة بيروت، ينظر:  (68)

 .6/431ينظر: االستذكار  (69)

 .15/84ينظر: المبسوط للسرخسي  (70)

، بــاب الحجامــة مــن الــداء، رقــم 5/2156(، صــحيح البخــاري 1577أجــره الحجامــة رقــم الحــديث )، بــاب هــل 3/1204صــحيح مســلم  (71)
 ( والفروض المسلم.5371الحديث )

 (.2159، باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب اإلماء، رقم الحديث )2/796صحيح البخاري  (72)

 (.692الحديث )، رقم 1/90مسند احمد، أبو عبد هللا احمد بن حنبل الشيباني  (73)

 .18/627ينظر: نهاية المطلب  (74)



   

         

  ،واالطعمة،والقضاء خمالفات احلنابلة للشافعية يف اجلنائز،والصيام، والرهن، والديات، 

  

  

 

 .14/60ينظر: االنصاف للمرداوي  (75)

 .9/412ينظر: المحلى  (76)

 .2سورة الطالق من اآلية  (77)

 .282سورة البقرة من اآلية  (78)
 .2سورة الطالق من اآلية  (79)
 .135سورة النساء من اآلية  (80)
 .4/534حنبل ينظر: الكافي في فقه أحمد بن  (81)
 (.88، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعلم أهله، رقم الحديث )1/45صحيح البخاري  (82)

، 1993-1414، أبـي حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف (83)
دعهــا عنــك أنهــا جــونهي نهــاه عــن الســكون معهــا، رقــم الحــديث  ، ذكــر البيــان بــأن قولــه 10/31 الطبعــة الثانيــة، تحقيــق: شــعيب األرنــاؤوط،

(4217.) 

 .535-4/534ينظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل  (84)

 (.2426) الكبرى، السنن (85)

 (.877، كتاب الصيام، رقم الحديث )2/186تلخيص الحبير، أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني  (86)

 .1/347ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل  (87)

 .4/535ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  (88)

 .1/313، مختصر المزني 7/127ينظر: االم  (89)

 .7/129ينظر: حاشية ابن عابدين  (90)

 .16/285ينظر: المدونة الكبرى  (91)

 .282سورة البقرة من اآلية  (92)

 .2/242ينظر: احكام القرآن  (93)

 .9/414ينظر: المحلى  (94)

 .75ورة النحل من اآلية س (95)

 .9/414ينظر: المحلى  (96)
 المصدر السابق. (97)

 .10/188ينظر: المغني  (98)

 المصدر السابق. (99)


