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 االنتساب
بل لك ما عملُت من عمل حسن هديٌة إىل شخصني الكهما من لكمة طيبة لك ما كتبُت 

 :تهمابماء يل أهتدي بهما وأقتدي. مّن اهلل يلّع بصحجنم من جنوم الس

 إال وسىع يفإيل وما واجهت مشلكة . إىل شخص لم أنل يف حيايت نائلة إال حبسن اعطفته
 عن ونهاين  بكل معروفأمرين ميع شفقته ظل لوجودنائبة ونازلة  دفعها عين. ما أزعجتين

 بقاءه اهلل أطال شيخ سليم حممد الكريم وادلي به أعين. فأحسن تأدييب وأّدبين ، نصحينضده
 .ة والعافية واعطفته املوفورةوالصح بااليمان علينا

إىل شخص حينما أذكره أحّس حالوة يف انلفس، وعندما أختيله أجد رسورا يف القلب. و
الرؤيا اذلي رأيته فيه،  ومن أسعد منامايت .هداعئدون توجيهاته وبته صللم أستطع حتقيق ما ح

به شييخ ومرشدي وأستاذي فضيلة  ، أعينجالسا ىلع باب مسجده لّمه واكن مرسوراوكنت أتك
تغمده اهلل برمحته وغفرانه، وأدخله س معهد اخلليل اإلساليم مؤسّ الشيخ حممد حيىي املدين 

 .حببوحة جنانه
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 عرتافاالشكر وال
هذه، فاآلن  يف عرض مقاليت هذه لكمات شكر و تقدير ألوئلك املحسنني اذلين ساعدوين

نيس ذكر من ساعدين يف عرض أمقدمة هذا املقال؛ فإّن من اخليانة إن  ن أذكرهم يفأ حق يل
 :جزيل الشكر واتلقدير ، فلهم مينيجبهد يمقاليت. وما كنت أستطيع عرضها وحد

 هم أساتذيت، أقّدم شكري: 
األستاذ  إىل أستاذي ومرشيف يف هذه املقالة ادلكتور حافظ حممد إسماعيل العاريف •

 ، فاكن خري مرشدحترير هذه الرسالةأفدتُّ كثريا منه يف عد جبامعة كراتيش، املسا
  .ومشري

 خان رئيس قسم أصول ادلين جبامعة كراتيش. أمحدادلكتور عبيد  وإىل •
قرأت عليه اذلي  ،بن الشيخ حممد حيىي املدينوإىل أستاذي الشيخ حممد يوسف املدين  •

  .خارياجلامع الصحيح لإلمام ابل
 سنن لإلمام الرتمزي.قرأت عليه الاذلي  ،وإىل أستاذي ومريب الشيخ سعيد أمحد املفيت •
 أستاذّي  ماوهاهلل  ماحفظهوالشيخ عبد الغين وإىل الشيخ حممد سلمان ياسني اخللييل  •

 .ماحقه ن أويفلو، يف الفقه

  .يع من إخواين وأحبايب اذلين بذلووا أوقاتهم مينوإىل لك من ساعدين وأاعن •

  .زوجيتمساعدة أدعية أيم وعميت و ال أنىسوآخرا ال أخريا  •
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  خالصة ابلحث
نال مرتبة بعد كتاب اهلل ما لم ينلها كتاب آخر، تلقته األمة  الصحيح لإلمام ابلخاريإّن 

م مثله بعد كتاب اهلل، ف  عديد منبالقبول ىلع مّر ادلهور، وكذلك لم يوجد كتاب آخر سواه ُُيد 
لِّفت حول الصحيح لإلمام ابلخاري و

ُ
وِمن لم يرُتك جانب من اجلوانب إال وصنف فيه. الكتب أ

قد ناحيٍة أخرى املذهب احلنيف أكرث عمليا يف األمة دّونه اإلمام أبو حنيفة انلعمان بن ثابت. 
شورى العلماء، واغية ـ وامتاز الفقه احلنيف بويه تبحث ىلع املسائل.  جلنة العلماء أقام االمامُ 

ج املصادر الرشعيِّة من القطعّيات والظنّيات، واإلستفادة اإلعتناء بانلصوص، والراعية بمدار
راية يف نقد احلديث، واإلحتياِط يف حقوق اهلل، واليرِس خللق اهلل،  . وتقديِر املسائل الفقهيةبادلِّ

تتبعت أهله يف علم احلديث.  باعاكن الفقه احلنيف أكرث استهدافا بطعن قلة احلديث وقصور و
خاري واملذهب احلنيف. مجعت أحاديث العبادات فابتدأت من كتاب اتلوافق بني الصحيح للب

الطهارة وانتهيت إىل كتاب احلج. فبّوبت ىلع وفق املذهب احلنيف وذكرت األحاديث من الصحيح 
حتته ونقلت املسئلة اليت عند احلنفية. وعزوت إيل كتبهم. وكذا ذكرت إسهام العلماء احلنفية يف 

ايا ثالثة: رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة، وحفاظ خدمة احلديث انلبوي من زو
 احلديث من أصحاب أيب حنيفة ورواة اثلالثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة.

ثبت من هذه ادلراسة أّن للحنفية سهم يف خدمة احلديث انلبوي. وأنهم عملوا عليه، 
صحيح ابلخاري واملذهب احلنيف تباين. خصوصا اجلامع الصحيح لإلمام ابلخاري، وليس بني 
 واحلديث انلبوي من مصادر األصلية للمذهب احلنيف.
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Abstract 
The Sahih of Imam Bukhari obtained the higher rank in authenticity after Al 

Quran al Kareem, that any other book could not achieve. In addition, there have 

been no other book that has been served like it after Al Quran al Kareem. That is 

why, several books have been written on various aspects of Sahih of Imam 

Bukhari. On the other hand, the Hanafi jurisprudence is more practiced in the 

Ummah which is based on the principles of Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn 

Thabit. Imam Abu Hanifa adopted the style of discussion to generate ideas and 

sometimes consensus on variety of topics and problems. The exclusiveness of 

Hanafi Jurisprudence is: Shura of scholars, endeavor to caring the Nusus i.e. Al-

Quran al Kareem and Hadith, attentiveness to the level of Nusus i.e Al Qat’ei and 

Al Zan’ni, criticism of the hadith with logical reasoning, reservations in Huquq 

Ullah, and ease in Huquq ul Ibad, estimation in juristic issues before their 

occurrence. One of the accusation Hanafi jurisprudence face is for the adoption of 

methodology- resolving the problems on their opinions rather on Hadith; and lack 

of knowledge of Hanafi scholars in the science of Hadith. In this research, the 

scholar has traced the compatibility between the Sahih of Imam Bukhari and the 

Hanafi doctrine. Researcher has collected the Ahadiths from Sahih of Imam 

Bukhari which are related to Ibadat (worships), started from the Kitab ut Tahara 

till Kitab ul Hajj. Further, the sub chapters are titled according to the Hanafi 

doctrine, and mentioned the Ahadiths beneath it, and quoted the Hanafi teachings 

from their books. Moreover, the contribution of the Hanafi scholars in Prophet's 

Hadith from three angles are reported: Narrators of Sahih Bukhari from the 

companions of Imam Abu Hanifa, Huffaz ul Hadith from them and the narrators 

of Thulathiyat from them. 

It has been proven from this study that the Hanafi scholars have a great 

contribution in the science of Hadith. They followed the prophetic path, and the 

prophetic Ahadith are the basic source of Hanafi doctrine as well as there are 

several similarities between Sahih of Imam Bukhari and Hanafi Jurisprudence.  

 



 املقدمة بلخاريا صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املقدمة
 وهذه املقدمة تشتمل ىلع مخسة فصول:

 الفصل األول يف حياة اإلمام أيب حنيفة •
 الفصل اثلاين يف حياة اإلمام أيب عبد اهلل ابلخاري •
 الفصل اثلالث يف رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة •
 الفصل الرابع يف حفاظ احلديث من أصحاب أيب حنيفة •
 ثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفةالفصل اخلامس يف رواة اثلال •
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 الفصل األول يف حياة اإلمام أيب حنيفة
 :اسمه

مفيت أهل  ،بلين تيم اهلل بن ثعلبة بن بكر بن وائل موىل انلعمان بن ثابت بن زويط هو
 (1) .ودل يف سنة ثمانني يف خالفة عبد امللك بن مروان بالكوفة .الكوفة
 :قهل  خ  و َخلْقه

 منطقا انلاس أحسن واكن بالطويل وال بالقصري ليس الرجال من ربعة حنيفة أبو اكن
محاد بن أيب حنيفة أن أبا حنيفة اكن طويال تعلوه . وقال ابنه يريد عما وأبينهم نغمة وأحالهم

سمرة واكن بلاسا حسن اهليئة كثري اتلعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من مزنهل قبل 
  (2) .أن تراه

 :ابعيتهت
واتفق العلماء ىلع رؤيته الصحابة . اهلل عنهميف حياة مجاعة من الصحابة ريض  ومودله

واكن من اتلابعني هلم إن شاء اهلل  (3)والرواية عن بعضهم وإن اختلفوا يف عدد الصحابة 
  (5) .“قول أيب حنيفة عندنا أثر إذا لم يكن فيه أثر”قال عبد اهلل بن املبارك: وذللك  (4) بإحسان،
 :مشاخئه

عطاء بن أيب رباح بمكة، وسمع من عطية ك اتلابعني احلديث من أبو حنيفة سمع
الكويف، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، وعكرمة، ونافع، وعدي بن ثابت، وعمرو بن دينار، 
وسلمة بن كهيل، وقتادة بن داعمة، وأيب الزبري، ومنصور، وأيب جعفر حممد بن يلع بن احلسني، 

                                                             
-، )حيدرآبادمناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيهيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب، شمس ادلين أ - 1

 13ص : ه(، 1419اهلند: جلنة إحياء املعارف انلعمانية، 

 ،م(1985-ه1405، )بريوت: اعلم الكتب، أيب حنيفة وأصحابه أخبارأبو عبد اهلل حسني بن يلع الصيمري،  - 2
 17ص : 

ة يف طبقات ئاجلواهر املضيأبو حممد عبد القادر بن حممد بن حممد بن نرص اهلل القريش احلنيف، ميح ادلين  - 3
 54ص :  1ج : م(، 1993-ه1413، حتقيق د. عبد الفتاح حممد احللو، )اجلزية: هجر للطباعة والنرش، احلنفية

ألول يف كون أيب حنيفة تابيع، ، الفصل ا“أبو حنيفة وأصحابه”واتلفصيل يف تأيلف حبيب أمحد الكريانوي  - 4
  9ص : (، 1989)بريوت: دار الفكر العريب، 

، )مكة ومناقبهفضائل أيب حنيفة وأخباره ، بن أيب العوامأبو القاسم عبد اهلل بن حممد السعدي املعروف با - 5
 84ص : م(، 2010-ه1431املكرمة: املكتبة اإلمدادية، 
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 (6) .كثري من اتلابعني وعدد
دخل أبو حنيفة يوما ىلع املنصور وعنده عيىس بن موىس فقال ” :الربيع بن يونسوقال 

عن أصحاب عمر عن  :للمنصور هذا اعلم ادلنيا ايلوم فقال هل يا نعمان عمن أخذت العلم قال
عباس  عمر وعن أصحاب يلع عن يلع وعن أصحاب عبد اهلل عن عبد اهلل وما اكن يف وقت بن

 (7).“ىلع وجه االرض أعلم منه قال لقد استوثقت نلفسك

 :مالزمته
وتتلمذه أبو حنيفة وهو ابن حبماد بن أيب سليمان صاحب إبراهيم انلخيع أبو حنيفة تفقه 

أبو حنيفة حفظ  ـه،  120اثنان وعرشون سنة والزمه ثمان عرش سنة إىل أن مات محاد يف سنة 
  (8). قوهل وسمع مسائله

نعم الرجل انلعمان بن ثابت ىلع قلة روايته للحديث، فقهه ”: بن يونس إرسائيلل وقا 
 (9) .“عن محاد وحسبك به

كنت آيت محاد بن أيب سليمان فأسأهل عن األحاديث املسندة فيثقل  ”قال محاد بن سلمة: و
 (10) .“عليه إتياين، فيأتيه أبو حنيفة فإذا رآه قال: قد جاء

 تالميذه: 
وعّد يوسف الصاليح ادلمشيق  (11). “روى عنه حنو من أربعة آالف نفس” قال القريش:

اآلخذين عنه احلديث والفقه حنو اثلمان مائة، ومجعهم مما ذكرهم احلافظ أبو حممد احلاريث 
رْد ري  والقايض أبو القاسم بن أيب العوام واخلطيب أبو مؤيد اخلوارزيم واإلمام حممد بن حممد الك 

 (12)احلجاج الِمزِّي والقايض أبو حممد العيين واإلمام قاسم بن قطلوبغا احلنيف. وشيخ احلفاظ أبو 
وأشهرهم القايض أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين وزفر بن اهلذيل والضحاك بن 

                                                             
 55ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش، ؛ 19ص :  ،مناقب، اذلهيب - 6
مدينة اإلسالم وذكر قطانها العلماء من غري أهلها تاريخ ابلغدادي،  اخلطيبأبوبكر أمحد بن يلع بن ثابت  - 7

 458ص :  15ج : م(، 2001 - ـه 1422 ،1ط ، )بريوت: دار الغري اإلساليم،ووارديها
ص  ،مناقب، اذلهيب؛ 20 ص : م(، 1947 - ـه1366، ) : دار الفكر العريب ،أبو حنيفة حياته وعرصه ، أبو زهرة  - 8
 :19 
 151 ص : ،فضائلابن أيب العوام،  - 9

 102 ص : ،املرجع نفسه - 10
 55ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش،  - 11

عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة شمس ادلين حممد بن يوسف الصاليح ادلمشيق الشافيع،  - 12
 91ص : ه(، 1394ينة املنورة: مكتبة اإليمان، ، )املدانلعمان
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داود الطايئ والقاسم بن معن و خمدل عبد اهلل بن املبارك والفضل بن ادلكني وحفص بن غياث
وحممد بن حممد بن عبد اهلل األنصاري وميك  اجلراح ومالك بن مغولواعفية بن يزيدووكيع بن 

 بن إبراهيم.
 :مرتبته عند أهل احلديث

قبل عليه وتركنا أكنا نأيت عمرو بن دينار فيحدثنا فإذا جاء أبو حنيفة ” :قال محاد بن زيد
 (13). “ن يكلمه واكن يقول يا أبا حممد حدثهم فيحدثناأبا حنيفة أحىت نسأل 

أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة  احلج فأتيت أيوب أودعه فقال بلغينأردت ” أيضا:وقال 
 (15). “يوبب أبا حنيفة حلبه ألحيمحاد بن زيد واكن  (14). السالم قرئه مينأذا لقيته فإاحلج ف يريد

 (16) “.اكن انلعمان بن ثابت أفقه أهل زمانه ”بكر بن عياش:  وأب قالو

بو حنيفة ثقة ال حيدث باحلديث إال بما حيفظه وال حيدث بما اكن أ”: حيىي بن معنيوقال 
 (17)“. ال حيفظ

  (18). “رحم اهلل مالاك اكن إماما، رحم اهلل أبا حنيفة اكن إماما”: وقال أبو داود السجستاين
 فربع الزهد، يف وأخذنا فغلبنا احلديث، حنيفة أيب مع طلبت ”: كدام بن مسعر قالو

 (19) “.ترون ما منه فجاء ،الفقه معه وطلبنا علينا
جئت يوما إىل زهري بن معاوية فقال يل من أين جئت فقلت من ” :قال خالد السكوينو

 (20). “عند أيب حنيفة فقال واهلل ملجالستك إياه يوما أنفع لك من جمالسيت شهرا

سفيان فظ حيعرتف مّنه عليه حيث أقعده للحديث أول مرة فلّما  سفيان بن عيينةواكن 
حّرض أبو حنيفة أهل الكوفة إيل أخذ احلديث من سفيان فصرّيه حمدثا ولم  مرو بن دينارعلم ع

 (21) يتم هل عرشون سنة.

                                                             
 80ص :  ،أخبارالصيمري،  - 13
، )حلب: مكتبة اإلنتقاء يف فضائل األئمة اثلالثة الفقهاءأبو عمر يو سف بن عبد الرب،  - 14

 194ص :  ،املطبواعت اإلسالمية(
 200 ص : ،املرجع نفسه - 15
 28ص : ، مناقباذلهيب،  - 16
-ه1403، )بريوت: مؤسسة الرسالة، يف أسماء الرجال تهذيب الكمالاحلجاج يوسف املزي، مجال ادلين أبو  - 17

 424ص :  29ج : م(، 1983
 52ص : ، مناقباذلهيب،  - 18
 43ص :  ، املرجع نفسه - 19

 85ص :  ،أخبارالصيمري،  - 20
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 :قوهل يف علم احلديث
 :وهو من أوائل العلماء اذلين عقدوا الرشوط لقبول احلديث فقال الصيمري

أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد بن عطية قال ثنا ”
و سليمان اجلوزجاين قال قال يل حممد بن عبد اهلل قايض ابلرصة حنن أب

اف بالعلماء أحسن وإنما أبرص بالرشوط من أهل الكوفة قلت االنص
بو حنيفة فزدتم شيئا ونقصتم وحسنتم تلك األلفاظ ولكن أوضع هذا 

هاتوا رشوطكم ورشوط أهل الكوفة قبل أيب حنيفة فسكت وقال 
 (22). “التسليم للحق أوىل

واكن من رشوط أيب حنيفة أنه ال يقبل احلديث إال إذا حفظه الراوي من حني سمعه إىل 
عن الرجل جيد احلديث خبطه ال وقت أدائه فقول حيىي ين معني شاهد ىلع ذلك حني سئل 

 : فقال السخاوي حبفظه
 [ :عدم جواز الرواية من الكتب]
، ( املنع)الكويف  اإلمام أيب حنيفة انلعمان بن ثابت( عن)روي ( و)”

وأنه ال حجة إال فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره للمروي تفصيال 
 .من حني سمعه إىل أن يؤديه

ال حيدث الرجل : أبو حنيفة يقول اكن: قال ابن معني فيما رواه اخلطيب
هو ابن أنس ( مالك)روي عن اإلمام ( كذا)و . إال بما يعرف وحيفظ

احلث ىلع )يب وأبو الفضل السليماين يف كما أخرجه مجاعة منهم اخلط
هل، واللفظ هل من حديث ابن عبد احلكم، عن أشهب ( طلب احلديث

زاد  -أيؤخذ العلم عمن ال حيفظه : سألت مالاك: بن عبد العزيز قال
: إنه ُيرج كتابه ويقول: قلت هل. ال: ؟ قال-وهو ثقة صحيح : اخلطيب

ل عنه، فإين ال آمن أن يكتب أما أنا فال أرى أن حيم: قال. هو سمايع
وهو ال  -ثم اتفقا  -بالليل : زاد اخلطيب -يعين ما ليس منه  -يف كتابه 

 (23) .“يدري

                                                                                                                                                                       
 230ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 21
 88 ص : ،أخبارالصيمري،  - 22

، ): دار اإلمام للعرايقفتح املغيث برشح ألفية احلديث  حممد بم عبد الرمحن السخاوي، أبو عبد اهلل - 23
 125ص :  3ج : م(،  2003 - ـه 1424الطربي، 
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فيقول هذا، فقال ابن  عن الرجل يُقرأ عليه احلديث“ أخربنا”وذكر العلماء قوهل يف قبول
 أيب العوام:

رض يعين ع-أبو اعصم قال: سمعت أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة ”
قال: وسمعت ابن جريج يقول: يه جائزة، قال: وسمعت مالك  -الكتب

 (24) .“بن أنس يقول: يه جائزة
 وذكر أيضا :

اعصم انلبيل يقول: سألت ابن جريج ومالك بن أنس وسفيان،  وأب”
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يُقرأ عليه احلديث يقول: أخربنا أو الكما  

 (25) .“هذا معناه؟ فقالوا: ال بأس
 وذكر أيضا :

أبو اعصم قال: أخربين ابن جريج وابن أيب ذئب وأبو حنيفة ومالك بن ”
أنس واألوزايع واثلوري لكهم يقولون: ال بأس إذا قرأت ىلع العالم أن 

 (26) .“تقول: أخربنا

 :شدة عمله باحلديث انلبوي
والعني، وما  حنيفة يقول: ما جاء عن رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم فعّل الرأس وأباكن 

جاء عن أصحاب رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم اخرتنا، وما اكن من غري ذلك فنحن رجال وهم 
 (27) رجال.

 : ويعرتف أقرانه عمله هذا فروي عن سفيان اثلوري
ما تنقم ىلع : شهدت اثلوري وأتاه رجل، فقال: حيىي بن الرضيس يقولو”

آخذ بكتاب اهلل، فما لم »: سمعته يقول: وماهل؟ قال: قال: أيب حنيفة
أجد فبسنة رسول اهلل واآلثار الصحاح عنه اليت فشت يف أيدي اثلقات 
عن اثلقات، فإن لم أجد، فبقول أصحابه آخذ بقول من شئت، وأما إذا 
انتىه األمر إىل إبراهيم، والشعيب، واحلسن، وعطاء، فأجتهد كما 

 أحد يف ، فسكت سفيان طويال، ثم قال لكمات ما بيق« اجتهدوا
نسمع الشديد من احلديث فنخافه، ونسمع اللني : املجلس إال كتبها

                                                             
 126ص: ، فضائلابن أيب العوام،  - 24
 .املرجع نفسه - 25
 .املرجع نفسه - 26
 97، ص : املرجع نفسه - 27
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فرنجوه وال حناسب األحياء، وال نقيض ىلع األموات نسلم ما سمعنا 
 (28) .“ونكل ما لم نعلمه إىل اعمله، ونتهم رأينا لرأيهم

: مجيع أصحاب أيب حنيفة جممعون ىلع أن مذهب أيب حنيفة أن”: قال ابن حزمو
 (29). “احلديث أوىل عنده من القياس والرأي ضعيف

اكن انلعمان بن ثابت شديد اإلتباع ”عيىس بن يونس قال: سمعت أيب يقول: وقال 
أخذ بما ملسو هيلع هللا ىلص ، فإن عرس عليه ما يستدل به من حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلصحيح حديث رسول اهلل 

 علم أهل بدله، صحت الرواية به عن أصحابه من علم أهل الكوفة، فإن خولف يف ذلك إىل غري
 (30) .“لم جياوز ما أدرك عليه أهل الكوفة عن أهل الكوفة

ا ترك قوهل ملا أت  :قول زهري بن معاوية بن عبد الربذكر اه احلديث انلبوي فاوكثريا  مَّ
ن اكن ال يقاتل فأمانه باطل إمان العبد فقال أبا حنيفة عن أسألت ”

قال  بن يزيد الرقايشحول عن الفضيل اعصم األ نه حدثينإ :فقلت هل
 :مان فقالوا قد أمنتمونا فقلناأيلهم بسهم فيه إكنا حنارص العدو فرىم 

نما هو عبد فقالوا واهلل ما نعرف منكم العبد من احلر فكتبنا بذلك إ
بو حنيفة ثم غبت أجزيوا أمان العبد فسكت أن أىل عمر فكتب عمر إ

مان أفسأتله عن عن الكوفة عرش سنني ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة 
. “حبديث اعصم ورجع عن قوهل فعلمت انه متبع ملا سمع العبد فأجابين

(31) 
 :ابن أيب العوام قول عبد اهلل بن املبارك يف شدة عمل أيب حنيفة ىلع احلديثوذكر 
سألت أبا عبد اهلل سفيان بن سعيد اثلوري عن ادلعوة للعدو أواجبة ”

اتلون، قال ابن املبارك: فقلت هل: إن يه ايلوم؟ فقال: قد علموا ىلع ما يق
أبا حنيفة يقول يف ادلعوة ما قد بلغك، قال فصوب برصه وقال يل: كتبت 
عنه؟ قلت: نعم، قال فنكس رأسه ثم اتلفت يمنيا  وشماال ، ثم قال: اكن 
أبو حنيفة شديد األخذ للعلم، ذابا  عن حرام اهلل عز وجل عن أن 

حاديث اليت حتملها اثلقات وباآلخر يستحل، يأخذ بما صح عنده من األ
، وما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شّنع عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن فعل رسول اهلل 

                                                             
 34ص :  ،مناقب، اذلهيب - 28
 34ص :  ،اقبمن، اذلهيب - 29
  150ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 30
 258ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 31
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 (32) .“قوم نستغفر اهلل، نستغفر اهلل
 :ثناء العلماء عليه

كنا عند األعمش وعنده أبو حنيفة، فسئل األعمش عن ”: قال عبيد اهلل بن عمرو الريقو
! حلديث حدثناه أنت: من أين قلت هذا؟ قال :أفتاه أبو حنيفة، فقالأفته يا نعمان، ف: مسألة، فقال

 (33) .“أنتم األطباء وحنن الصيادلة: ثم ذكر هل احلديث، فقال هل األعمش

قدمت الشام ىلع األوزايع فرأيته ببريوت، فقال يل: يا  ”عبد اهلل ابن املبارك: وقال 
ا حنيفة؟ فرجعت إىل بييت، فأقبلت ىلع خراساين من هذا املبتدع اذلي خرج بالكوفة يكىن أب

كتب أيب حنيفة، فأخرجت منها مسائل من جياد املسائل، وبقيت يف ذلك ثالثة أيام، فجئت يوم 
اثلالث، وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم، والكتاب يف يدي، فقال: أي يشء هذا الكتاب؟ فناوتله 

ئما بعد ما أذن حىت قرأ صدرا من فنظر يف مسألة منها وقعت عليها قال انّلعمان: فما زال قا
الكتاب. ثم وضع الكتاب يف كمه، ثم أقام وصّل، ثم أخرج الكتاب حىت أىت عليها. فقال يل: يا 
خراساين من انلعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق. فقال: هذا نبيل من املشايخ، 

بُو حنيفة اذلي نهيت عنه
 
 (34) .“اذهب فاستكرث منه. قلت: هذا أ

قال: نعم، رأيت رجال لو لكمك فقيل ملالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ ”الشافيع:  قالو
 (35) .“يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته

 (36).“انلاس عيال ىلع أيب حنيفة يف الفقه”الشافيع يقول:  حممد بن إدريسوقال 
 (37) .“اكن أبو حنيفة ممن وفق هل الفقه” أيضا:الشافيع وقال 

القراءة عندي قراءة محزة، والفقه فقه أيب حنيفة ىلع هذا أدركت ”وقال حيىي بن معني: 
 (38). “انلاس

انلعمان بن ثابت فقيه ابلدن، لم يعد ما أدرك عليه أهل ”زائدة بن قدامة يقول: وقال 
 (39) .“الكوفة

                                                             
 99ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 32
 35ص :  ،مناقب، اذلهيب - 33
 464ص :  15ج : ، تاريخ، اخلطيب - 34
 409ص :  5ج : م(، 1968، )بريوت: دار صادر، وفيات األعيانأبو العباس ابن خلاكن،  - 35
 87ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 36
 434ص :  29ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 37
 409ص :  5ج : ، وفيات األعيانابن خلاكن،  - 38
 81ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 39
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ب رسول أصحا ما رأيت أحدا قط من العلماء أحسن قوال يف” :محزة السكرى وقال أبو
من أيب حنيفة واكن يعطي لك ذي حق حقه من الفضل وما ذكر واحد منهم بانلقص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 (40).“حىت مىض لسبيله
 :وفاة أيب حنيفة

مات أبو حنيفة يف نصف شوال سنة مخسني ومائة بالسجن ببغداد، ودفن يف مقابر 
 (41) .محه اهلل تعاىلأن املنصور سقاه السم، فاسود ومات شهيدا ر، ووهل سبعون سنة اخلزيران

                                                             
 267 ص : ،اإلنتقاءابن عبد الرب، ؛ 214ص :  ،فضائلابن أيب العوام، ؛ 39ص :  4ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 40
 48ص :  ،مناقب، اذلهيب - 41
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 الفصل اثلاين يف حياة اإلمام أيب عبد اهلل ابلخاري
 اسمه ومودله:
 يوم ودل اجلعيف بردزبه بن املغرية بن إبراهيم بن إسماعيل بن حممد اهلل عبد هو أبو

 (1)ببخارى.  ومائة وتسعني أربع سنة شوال من خلت يللة عرشة ثلالث الصالة بعد اجلمعة
، فنسبته إيل سلم ىلع يدي ايلمان اجلعيف وايل خبارى، واكن جموسياغرية أوجده األىلع امل

 (2)اجلعفيني نسبة الوالء. 

 واكن أمحد وأخيه أمه مع حج ثم أمه حجر يف فنشأ صغري وحممد أبوه إسماعيل ومات
 (3). هو بمكة جماورا يطلب العلم ورجع أخوه أمحد إىل خبارى فمات بهافأقام  منه أسن

 :ديثاحل تعلمه
 :ل ابلخاريقال أبو جعفر حممد بن أيب حاتم الوراق قلت أليب عبد اهلل حممد بن إسماعي

لب احلديث قال أهلمت حفظ احلديث وأنا يف الكتاب ويل عرش كيف اكن بدء أمرك يف ط”
إىل ادلاخيل وغريه فلما طعنت  بعد العرش فجعلت أختلفسنني أو أقل ثم خرجت من الكتاب 

حفظت كتب ابن املبارك ووكيع وعرفت الكم هؤالء وأقاويلهم ثم خرجت مع  يف ست عرشة سنة
فلما طعنت يف ثمان عرشة جعلت أصنف . أيم وأيخ أمحد إىل مكة فأقمنا بها إىل طلب احلديث

وقل  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اتلاريخ إذ ذاك عند قرب الرسول اهلل  تقضايا الصحابة واتلابعني وأقاويلهم وصنف
 (4). “عندي قصة إال أين كرهت تطويل الكتاب اسم يف اتلاريخ إال وهل

 :مشاخئه
ارحتل أبو عبد اهلل ابلخاري إىل ابلالد اإلسالمية يف سبيل تليق العلم مثل نيسابور 

قال ابلخاري وبلخ ومرو وبغداد والري وابلرصة والكوفة ومكة واملدينة ومرص والشام وغريها. ف
بلرصة أربع مرات وأقمت باحلجاز ستة أعوام وال دخلت إىل الشام ومرص واجلزيرة مرتني وإىل ا

وأخذ عن جل مشائخ عرصه حىت عن . أحيص كم دخلت إىل الكوفة وبغداد مع املحدثني
                                                             

، )املكتبة هدي الساري مقدمة فتح ابلاريشهاب ادلين العسقالين،  بن حجرأبو الفضل أمحد بن يلع  - 1
 477ص : ه(، 1379السلفية، 

ج ، (الةالرس مؤسسة: بريوت) ،انلبالء أعالم سري اذلهيب، عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أيب ادلين شمس - 2
 392ص :  12: 
 478ص : ، هدي الساريالعسقالين،  - 3
، )بريوت: دار الكتب العلمية، طبقات احلفاظأبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط،  - 4

 253ص : م(، 1983- ـه1403
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عن ألف وثمانني نفسا ليس فيهم ابلخاري  كتبتلميذه أيب عيىس الرتمذي صاحب السنن. و
 :وينحرصون يف مخس طبقات .إال صاحب حديث

وميك  عن اتلابعني مثل حممد بن عبد اهلل األنصاريالطبقة األوىل من حدثه ” •
 بن إبراهيم وأيب اعصم انلبيل وعبيد اهلل بن موىس وأيب نعيم وخالد بن حيىي

  .ىلع بن عياش وعصام بن خادل وشيوخ هؤالء لكهم من اتلابعنيو
الطبقة اثلانية من اكن يف عرص هؤالء لكن لم يسمع من ثقات اتلابعني كآدم بن  •

وأيب مسهر عبد األىلع بن مسهر وسعيد بن أيب مريم وأيوب بن  أيب إياس
  .سليمان بن بالل وأمثاهلم

الطبقة اثلاثلة يه الوسطى من مشاُيه وهم من لم يلق اتلابعني بل أخذ عن كبار  •
تبع األتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن محاد ويلع بن 

وأيب بكر وعثمان  هوإسحاق بن راهوياملديين وحيىي بن معني وأمحد بن حنبل 
 ابين أيب شيبة وأمثال هؤالء وهذه الطبقة قد شاركه مسلم يف األخذ عنهم

الطبقة الرابعة رفقاؤه يف الطلب ومن سمع قبله قليال كمحمد بن حيىي اذلهيل  •
وأيب حاتم الرازي وحممد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن محيد وأمحد بن 

ئهم وإنما ُيرج عن هؤالء ما فاته عن مشاُيه أو ما لم انلرض ومجاعة من نظرا
 جيده عند غريهم 

الطبقة اخلامسة قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد سمع منهم للفائدة كعبد  •
اهلل بن محاد اآلميل وعبد اهلل بن أيب العاص اخلوارزيم وحسني بن حممد القباين 

رواية عنهم بما روى عثمان بن وغريهم وقد روى عنهم أشياء يسرية وعمل يف ال
أيب شيبة عن وكيع قال ال يكون الرجل اعملا حىت حيدث عمن هو فوقه وعمن 
هو مثله وعمن هو دونه وعن ابلخاري أنه قال ال يكون املحدث اكمال حىت 

 (5). “يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه

 :تصانيفه
 الكتاب هذا أخرجت” :قال أنه بلخاريا عن وأشهر تصانيفه اجلامع الصحيح وروى

 يف وضعت ما” ابلخاري: يل قال الفربري: وقال .“حديث ألف ستمائة زهاء من الصحيح يعين
 (6). “ركعتني وصليت ذلك قبل اغتسلت إال حديثا الصحيح كتايب

                                                             
 479 ص : ،هدي الساريالعسقالين،  - 5
 253ص : ، طبقاتالسيويط،  - 6
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 وبر الوادلين ورفع ايلدين يف الصالة والقراءة خلف اإلمام األدب املفردوبايق تصانيفه 
اجلامع و كتاب الضعفاءو خلق أفعال العبادواتلاريخ الصغري و اتلاريخ األوسطو اريخ الكبرياتلو

وكتاب  وأسايم الصحابة وكتاب اهلبةة وكتاب األرشب املسند الكبري واتلفسري الكبريو الكبري
 (7). وكتاب الفوائد وكتاب الكىن كتاب العللو املبسوط

 :تالمذته
د اهلل بن حممد املسندي وعبد اهلل بن منري واسحق بن عب :وممن روى عنه من مشاُيه

  .أمحد الرسماري وحممد بن خلف بن قتيبة وحنوهم
ومن أقرانه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وإبراهيم احلريب وأبو بكر بن أيب اعصم 
وموىس بن هارون اجلمال وحممد بن عبد اهلل بن مطني وإسحاق بن أمحد بن زيرك الفاريس 

  .بن قتيبة ابلخاري وأبو بكر األعنيوحممد 
ومن الكبار اآلخذين عنه من احلفاظ صالح بن حممد امللقب جزرة ومسلم بن احلجاج 
وأبو الفضل أمحد بن سلمة وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة وحممد بن نرص املروزي وأبو عبد 

رث من االعتماد الرمحن النسايئ وروى أيضا عن رجل عنه وأبو عيىس الرتمذي وتلمذ هل وأك
عليه وعمر بن حممد ابلحريى وأبو بكر بن أيب ادلنيا وأبو بكر الزبار وحسني بن حممد القباين 
ويعقوب بن يوسف بن األخرم وعبد اهلل بن حممد بن ناجية وسهل بن شاذويه ابلخاري وعبيد 

بن سليمان  اهلل بن واصل والقاسم بن زكريا املطرز وأبو قريش حممد بن مجعه وحممد بن حممد
ابلاغندي وإبراهيم بن موىس اجلويري ويلع بن العباس اتلابيع وأبو حامد األعمش وأبو بكر 
أمحد بن حممد بن صدقة ابلغدادي واسحق بن داود الصواف وحاشد بن إسماعيل ابلخاري 
وحممد بن عبد اهلل بن اجلنيد وحممد بن موىس انلهرتريي وجعفر بن حممد انليسابوري وأبو 

بن أيب داود وأبو القاسم ابلغوي وأبو حممد بن صاعد وحممد بن هارون احلرضيم واحلسني بكر 
 (8). بن إسماعيل املحاميل ابلغدادي وهو آخر من حدث عنه ببغداد

 :  عليه العلماء وثناء فضله
حممد بن أيب حاتم الوراق قال سمعت حاشد بن إسماعيل أخرج اخلطيب ابلغدادي عن 

بد اهلل بن إسماعيل ُيتلف معنا إىل مشايخ ابلرصة وهو غالم فال يكتب اكن أبو ع”يقول: 
حىت أىت ىلع ذلك أيام، وكنا نقول هل: إنك ختتلف معنا وال تكتب فما معناك، فيما تصنع؟ فقال 
نلا بعد ستة عرش يوما: إنكما قد أكرثتما ىلع وأحلحتما، فأعرضا يلع ما كتبتما. فأخرجنا ما 

                                                             
 492ص : ، هدي الساريالعسقالين،  - 7
 .املرجع نفسه - 8
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 مخسة عرش ألف حديث، فقرأها لكها عن ظهر قلب حىت جعلنا حنكم اكن عندنا، فزاد ىلع
 (9). “كتبنا ىلع حفظه، ثم قال أترون أين أختلف هدرا وأضيع أياىم؟ فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد

قريش حممد بن مجعة بن خلف قال سمعت بندارا حممد بن بشار  أيبوأخرج أيضا عن 
ري، ومسلم بن احلجاج بنيسابور، وعبد اهلل بن عبد حفاظ ادلنيا أربعة أبو زرعة بال”يقول: 

  (10). “الرمحن ادلاريم بسمرقند، وحممد بن إسماعيل ابلخاري ببخارى
 وأحفظ. صحيح حديث ألف مائة أحفظ”: يقول ابلخاري سمعت مخريويه بن حممد وقال 
 نم باحلديث أعلم السماء أديم حتت ما خزيمة ابن وقال. صحيح غري حديث ألف مائيت

 (11) .“ابلخاري
 :  وفاته ذكر

جاء حممد بن ”قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: 
واكن هل بها أقرباء، فزنل عندهم،  -قرية ىلع فرسخني من سمرقند  -إسماعيل إىل خرتنك 

ت، فسمعته يللة يدعو وقد فرغ من صالة الليل: امهلل إنه قد ضاقت يلع األرض بما رحب
  (12). “فاقبضين إيلك، فما تم الشهر حىت مات، وقربه خبرتنك

مات عندنا ” وقال خلف بن حممد اخليام: سمعت مهيب بن سليم الكرميين يقول:
ابلخاري يللة عيد الفطر، سنة ست ومخسني، وقد بلغ اثنتني وستني سنة، واكن يف بيت وحده، 

 .“فوجدناه ملا أصبح وهو ميت
تويف ابلخاري يللة ” احلسن بن احلسني الزباز ابلخاري يقول: وقال ابن عدي: سمعت

السبت، يللة الفطر، عند صالة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر، سنة ست ومخسني 
 (13) .“ومائتني، واعش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عرش يوما

                                                             
  334ص :  2ج :  ،تاريخ ،اخلطيب - 9
 336ص :  2ج : ، املرجع نفسه - 10
ج  ، )بريوت: دار الكتب العلمية(،تذكرة احلفاظشمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب،  - 11
 556ص :  2: 

  466ص :  12ج : ، سرياذلهيب،  - 12
 .املرجع نفسه - 13
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 الفصل اثلالث يف رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة
حيث قيل أنه أصّح ا الكتاب نال مرتبة بعد كتاب اهلل ما لم ينلها كتاب آخر، إّن هذ

ولم تنل . رشقا وغربا ىلع مّر ادلهورالكتب بعد كتاب اهلل وال غرو ألنه تلقته األمة بالقبول 
جمموعة من جممواعت احلديث أية مرتبة إال برجاهلا. وأكرث رجال الصحيح للبخاري من أصحاب 

لقيت أكرث من ألف رجل أهل احلجاز والعراق والشام ومرص، لقيتهم ال ابلخاري: أيب حنيفة. فق
كرات، أهل الشام ومرص واجلزيرة مرتني، وأهل ابلرصة أربع مرات، وباحلجاز ستة أعوام، وال 

. والكوفة وبغداد حينئذ مراكز (1) ت الكوفة وبغداد مع حمديث خراسانم دخلأحيص ك  
 احلنفية.

 ه( 163)ت  (2)َمان: بن َطهْ  إبراهيم .1
انهو  ْهم  أبو سعيد ودل بهراة وسكن نيسابور وقدم  بن شعبة اخلراساين. إبراهيم بن ط 

 (4).مات سنة ثالث وستني ومائة( 3) بغداد ثم سكن مكة إىل أن مات.
روى عن أيب اسحاق السبييع وأيب اسحاق الشيباين وعبد العزيز بن صهيب وأيب مجرة 

وحممد بن زياد اجلمىح وأيب الزبري واالعمش وشعبة وسفيان واحلجاج  نرص بن عمران الضبىع
 للخوارزيم. املسانيد جامعيروي كثريا  عن اإلمام أيب حنيفة يف و(5) بن احلجاج ابلاهّل ومجاعة.

(6) 

وعنه حفص بن عبداهلل السلىم وخادل بن نزار وابن املبارك وابو اعمر العقدي وحممد 
وروى عنه صفوان بن سليم وهو من  ن سابق ابلغدادي وغريهم.بن سنان العويف وحممد ب

 (7)شيوخه.

                                                             
 407ص :  12ج :  ،سري اذلهيب، - 1

اهلداية واإلرشاد يف معرفة  -رجال صحيح ابلخاري أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني ابلخاري الالكباذي،  - 2
 53ص :  1ج : ، م(1987-ه1407، حتقيق: عبد اهلل اللييث، )بريوت: دار املعرفة، أهل اثلقة والسداد

 97ص : ، طبقاتالسيويط،  - 3

 384ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 4

، )بريوت: مؤسسة الرسالة، تهذيب اتلهذيبشهاب ادلين العسقالين،  بن حجرأبو الفضل أمحد بن يلع  - 5
 69ص :  1ج :  ،م(1995-ه1416

اهلند: جملس دائرة -، )حيدرآباداإلمام األعظم سانيدمجامع أبو املؤيد حممد بن حممود بن حممد اخلوارزيم،  - 6
 385ص :  2ج :  ،ه(1332املعارف، 

 69ص :  1ج : ، تهذيبالعسقالين،  - 7
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سمع منه ابن املبارك وأبو اعمر العقدي ومعن بن عيىس وحفص بن عبد اهلل يف اجلمعة 
  (8).واتلقصري واحلج وانلاكح وغري موضع

 وقال املزي:
 (9). “وأبو حنيفة انلعمان بن ثابت وهو أكرب منه”

 (10).“هو صحيح احلديث، مقارب” وقال أمحد بن حنبل:
اكن إبراهيم بن طهمان من أنبل من حدث خبراسان والعراق ”ويقول حيىي بن أكثم: 

  .“وأوسعهم علما واحلجاز وأوثقهم
اكن إبراهيم بن طهمان حسن اخللق واسع األمر سيخ انلفس يطعم انلاس ويصلهم وال و

 (11). “يرىض بأصحابه حىت ينالوا من طعامه
 فقال: اجلواهر املضيةد القادر القريش من األحناف يف وعّده عب

إبراهيم بن طهمان من علماء خراسان من أئمة اإلسالم أقدم من ابن ”
 (12).“املبارك

 ه( 193)ت  :اشأبو بكر بن عي   .2
بن سالم  اشاالعالم، أبو بكر بن عيّ  ةاملقرئ، الفقيه، املحدث، شيخ االسالم، وبقي

ذكره ( 14) اختلف يف اسمه ىلع أقوال والصحيح أن اسمه كنيته. (13) االسدي، موالهم الكويف.
 من احلفاظ. (16)السيويطو (15)اذلهيب

ومنصور بن  وحدث عن: اعصم، وأيب إسحاق السبييع، ومحيد الطويل، واالعمش،
املعتمر، ومغرية بن مقسم، ومطرف بن طريف، وحبيب بن أيب ثابت، وهو من كبار شيوخه، 

 (18). املسانيد جامعو ممن يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف وه (17) وخلق سواهم.

                                                             
 54ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 8

 110ص :  2 ج : ،تهذيب الكمالي، املز - 9

 380ص :  7 ج :، سرياذلهيب،  - 10
 14 ص : 7 ج :، تاريخ، اخلطيب - 11
 85ص :  1ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 12
 495ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 13
 119ص : ، طبقاتسيويط، ال - 14
  265ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 15
 119ص : ، طبقاتالسيويط،  - 16
 495ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 17
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حدث عنه ابن املبارك، والكسايئ، ووكيع، وأبو داود، وأمحد ابن حنبل، وحممد بن عبد و
بن أيب شيبة، وأبو كريب، ويلع بن حممد الطنافيس، بن راهويه، وأبو بكر اهلل بن نمري، وإسحاق 

 .حيىي احلماين، وهناد بن الرسي، وخلق كثريواحلسن بن عرفة، وأبو هشام الرفايع، و
  ل: ثقة، ربما غلط، صاحب قرآن وخري.اذكره أمحد بن حنبل فق

 وذكر اذلهيب قوهل يف منقبة اإلمام فقال:
ليق أبو حنيفة من انلاس عتبا لقلة خمالطته ”وقال أبو بكر بن عياش: 

 (19) “.فيهانلاس، فاكنوا يرونه من زهو فيه، وإنما اكن ذلك منه غريزة 

 وذكر أيضا :
 (20) “.اكن انلعمان بن ثابت أفقه أهل زمانه”وعن أيب بكر بن عياش، قال: 

قال يوسف بن يعقوب الصفار وغريه، وحيىي بن آدم، وأمحد بن حنبل: مات أبو بكر يف 
 ( 21) مجادى االوىل سنة ثالث وتسعني ومئة.

 (ه 185)ت ( 22):الَفَزارِي  أبو إسحاق  إبراهيم بن حممد .3
ارِّي أبو إسحاق  ز  اإلمام احلجة شيخ اإلسالم إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أسماء  الف 

 .الكويف املرابط بثغر املصيصة
حدث عن عبد امللك بن عمري وعطاء بن السائب وسهيل بن أيب صالح وعبيد اهلل بن 

ملزي يف من يروي ويذكره ا .(24)املسانيد جامعوسمع أبا حنيفة وروى عنه يف  .(23)عمر وطبقتهم
 (25)عن األمام أيب حنيفة. 

وعنه عبد اهلل بن املبارك وعبد اهلل بن عون اخلراز وحممد بن عبد الرمحن بن سهم 
وحممد بن سالم ابليكندي ويلع بن بكار املصييص خاتمه أصحابه. وهو ابن عم مروان بن 

                                                                                                                                                                       
 389ص :  2ج :  ،جامع املسانيد، خلوارزيما - 18
 18ص : ، مناقباذلهيب،  - 19
 28ص :  ،املرجع نفسه - 20
 507ص :  8ج :  ،سرياذلهيب،  - 21
، الاكشف يف معرفة من هل رواية يف الكتب الستة، اذلهيبأيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان  شمس ادلين - 22

 57ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  ؛220ص :  1ج :  ،م(1992-ه1413)جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، 
 273ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 23
 384: ص 2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 24
 421ص :  29ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 25
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ن شيوخ شيوخ ابلخاري و م ،وهو من شيوخ اإلمام الشافيع رمحه اهلل (26) معاوية الفزاري.
حدث عنه األوزايع مرة فقال: حدثين الصادق املصدوق أبو إسحاق  .(27)ومسلم رمحهما اهلل

 الفزاري قال حيىي بن معني: ثقة ثقة.
أبا إسحاق.  وقال الفضيل بن عياض: ربما اشتقت إىل املصيصة وما يب فضل الرباط بل ألرى

ليه انلاس ليسمعوا منه فقال يل اخرج إىل انلاس قال أبو مسهر قدم أبو إسحاق دمشق فاجتمع ع
فقل هلم من اكن يرى القدر فال حيرض جملسنا ومن اكن يرى رأي فالن فال حيرض جملسنا ومن 

 اكن يأيت السلطان فال حيرض جملسنا، فخرجت فأخربتهم.
قال حممد بن سعد أبو إسحاق ثقة صاحب سنة وغزو. وقال أبو حاتم: عظيم الغناء يف 

ا يلقتله فقال أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ اإلس الم ثقة مأمون. وقيل إن الرشيد أخذ زنديق 
قال: فأين أنت يا عدو اهلل عن أيب إسحاق الفزاري وابن املبارك ينخالنها فيخرجانها حرفا 
حرفا. قال أبو داود الطياليس: مات أبو إسحاق الفزاري وليس ىلع وجه األرض أفضل منه. وعن 

ينة قال: واهلل ما رأيت أحدا أقّدمه ىلع أيب إسحاق الفزاري: قال عطاء اخلفاف: كنت ابن عي
 عند األوزايع فأراد أن يكتب إىل أيب إسحاق الفزاري فقال لاكتبه: ابدأ به فإنه واهلل خري مين.

وقال يلع بن بكار: لقيت ابن عون فمن بعده ما رأيت فيهم أفقه من أيب إسحاق 
د الرمحن بن مهدي: إذا رأيت شاميًّا حيب األوزايع وأبا إسحاق فاطمنئ إيله. الفزاري. وقال عب

قال ابن عيينة قال يل أبو إسحاق الفزاري دخلت ىلع هارون فقال: يا أبا إسحاق إنك يف موضع 
 ويف رشف، فقلت: يا أمري املؤمنني ذلك ال يغين عين يف اآلخرة شيئا.

يف انلوم وإىل جنبه فرجة  ملسو هيلع هللا ىلصول: رأيت انليب وقال أبو أسامة سمعت فضيل بن عياض يق
فذهبت ألجلس فقال هذا جملس أيب إسحاق الفزاري. تويف أبو إسحاق سنة مخس وقيل سنة 

 (28)ست وثمانني ومائة.
 :ابن أيب العوامذكر  

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 333”
ال: ثنا إسماعيل بن أيب احلكم قال: حدثين أمحد بن حيىي األودي ق

اثلقيف، عن أيب إسحاق الفزاري قال: أصيب أيخ مع إبراهيم بن عبد 
اهلل بن حسن بن حسن، فسألت الفقهاء فبني رايج وخائف، حىت 
سألت أبا حنيفة فقال يل: ملشهد شهده أخوك أفضل من ثالثني 

                                                             
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 26
 384ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 27
 274ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 28
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 (29).“غزوة
 (30)بن يزيد بن عبد الرمحن:  إدريس .4

 زيد بن عبد الرمحن األودي الزاعفري أخو داود وأبو عبد اهلل. إدريس بن ي هو
روى عن أبيه وعمرو بن مرة وأيب إسحاق السبييع وطلحة بن مرصف وسماك بن حرب 

 وعدة. وعنه ابنه عبد اهلل واثلوري ووكيع وأبو أسامة ويعّل بن عبيد وغريهم. 
با داود عنه فقال: "ثقة" قال ابن معني والنسايئ: "ثقة". قلت: وقال اآلجري سألت أ

 (31) ابن إدريس قال يل شعبة اكن أبوك يفيدين" ذكره ابن حبان يف اثلقات. سمعت أمحد يقول قال
الطبقات وكذا الغزي يف (32) اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

 .(33)السنية
 ه( 200)ت ( 34): أسباط بن حممد القريش .5

 اإلمام املحدث أبو حممد بن أيب نرص القريش الكويف. الشيخ أسباط بن حممد
حدث عن أيب إسحاق الشيباين، وزكريا بن أيب زائدة، واألعمش وعمرو بن قيس املاليئ 

 (35)وعدة.
يف  (36)أيب حنيفةاإلمام وهو مع كونه من شيوخ شيوخ ابلخاري ومسلم يروي عن  

ىي بن معني ريض اهلل عنهما ىلع ما ذكر وهو من شيوخ اإلمام أمحد بن حنبل وحي، املسانيد جامع
 . (37)اخلطيب

روى عنه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه، واحلسن بن حممد الزعفراين، وبنو أيب شيبة 
 وأبو كريب، وحممد بن عبيد وابنه عبيد بن أسباط واحلسن بن يلع بن عفان.

                                                             
 180ص :  ،فضائل، بن أيب العواما - 29
 104ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 30

 101ص :  1ج : ، تهذيبالعسقالين،  - 31

 361ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش،  - 32

 ،السنية يف تراجم احلنفية الطبقات، املرصي احلنيف الغزيتيق ادلين بن عبد القادر اتلمييم ادلاري  - 33
 145ص :  2ج : ، م(1970 -ه1390)القاهرة: حممد توفيق عويضة، 

 232ص :  1ج : ، الاكشفاذلهيب، ؛ 104ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 34
 355ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 35
، )بريوت: دار الكتب تبييض الصحيفةأبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط،  - 36

 67ص : م(، 1990-ه1410العلمية، 
 388ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 37
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يع: إن ألسباط بن حممد وقال حممد بن عبد اهلل بن عمار: قال نلا وك قال ابن معني: ثقة.
وقال احلسن بن عيىس: سألت ابن املبارك عنه، وعن ابن  ثالثة آالف حديث، فاسمعوا منه.

 (38)تويف سنة مائتني يف املحرم. فضيل فسكت ثم قال: ال أرى أصحابنا يرضونهما.
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:  

قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  حدثين أيب قال: حدثين أيب - 329”
قال: حدثين يعقوب بن إسحاق بن أيب إرسائيل قال: ثنا أيب قال: ثنا 
أسباط بن حممد القريش قال: ثنا أبو حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم يف 
الرجل يزتوج املرأة قال: إذا اكن احلبس من قبلها: فال نفقة هلا، وإن اكن 

 (39) .“ةاحلبس من قبله: فعليه انلفق
 ه( 195)ت  (40): إسحاق بن يوسف .6

 .إسحاق بن يوسف بن مرداس أبو حممد القريش الواسطي األزرق احلافظ اثلقة
وكونه من شيوخ  (41) حدث عن األعمش وابن عون وفضيل بن غزوان ومسعر وعدة.

 .(42)املسانيد جامعأمحد وحيىي بن معني يروي عن أيب حنيفة األحاديث الكثرية يف 
د بن حنبل وابن معني وأمحد بن منيع وحممد بن مثىن وسعدان بن نرص وخلق أمح وعنه

يف جامع  حنبل عن أيب حنيفة أحاديث روى عنه اإلمام أمحد بن اد.بَّ سواهم. واكن من األئمة العُ 
 (43). وهو شيخ بعض شيوخ ابلخاري ومسلم املسانيد

سه إىل السماء واكن ودل سنة سبع عرشة ومائة، ويقال مكث عرشين سنة لم يرفع رأ
 أعلم انلاس برشيك فإنه أكرث عنه، وقرأ القرآن ىلع محزة.

  (44) مات سنة مخس وتسعني ومائة رمحة اهلل عليه احتجوا لكهم به.
 (45)وعده القريش من األحناف. 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال: 

                                                             
 356ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 38
 178:  ص ،فضائلابن أيب العوام،  - 39
 79ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 40
 320ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 41
 387ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 42
 387ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 43
 320ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 44
 375ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش،  - 45
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أبو العال حممد بن أمحد ابن  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ثنا - 412”
جعفر الكويف قال: ثنا إسماعيل بن هود الواسطي، قال ثنا إسحاق بن 
يوسف األزرق قال: ثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن 

 (46) .“قال: ادلال ىلع اخلري كفاعله ملسو هيلع هللا ىلصبريدة، عن أبيه، عن انليب 
 )ه 160ت ( (47) :إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق .7

إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق عمرو بن عبد اهلل، احلافظ، اإلمام، احلجة، أبو هو 
 (49) .وهو ابن ستني سنة 160ودل سنة مائة ومات سنة  (48) يوسف اهلمداين، السبييع، الكويف.

وعنه عبد . روى عن األعمش وسماك بن حرب ويوسف بن أيب بردة واعصم األحول
 . وأمحد بن أيب إياس وابن مهدي وأبو نعيم والفريايب ووكيعالرزاق وأبو داود الطياليس

. حيىي القطان إرسائيل فوق أيب بكر بن عياش واكن أمحد يعجب من حفظه :وقال
أمحد إرسائيل أصح حديثا من رشيك إال يف أيب إسحاق فإن رشيكا أضبط مات سنة  :وقال

 (50).اثنتني وستني مائة
 (51) خ اإلسالم، كأبيه وجده، وأخيه عيىس.واكن من أوعية احلديث، ومن مشاي

 فقال: اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
وسمع إرسائيل هذا من أيب حنيفة ومن جده قال إرسائيل كنت أحفظ ”

حديث أيب إسحاق كما أحفظ السوراة من القرآن واكن يقول نعم الرجل 
 (52).“انلعمان أفقه من محاد وناهيك به

8.  ِ  )ه 187ت ( (53) :لض  رش بن املفَ ب
 ِ ل بن الحق اإلمام اثلقة أبو إسماعيل الرقايش موالهم ابلرصي احلافظ ضَّ رش بن املف  ب

 .العابد

                                                             
 208 ص : ،لفضائابن أيب العوام،  - 46
 95ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 47

 355ص :  7ج : ، سرياذلهيب،  - 48

 .املرجع نفسهالالكباذي،  - 49

 97ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 50

 356ص :  7ج : ، سرياذلهيب،  - 51

 379ص :  1ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 52

 112ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 53
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واجلريري وخادل احلذاء  حدث عن سهيل بن أيب صالح وحيىي بن سعيد ومحيد الطويل
 (55). املسانيد جامعويروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  (54) وهذه الطبقة.

وعنه يلع بن املديين وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل ونرص بن يلع وعمرو بن يلع 
 الفالس وأمحد بن املقدام وخلق كثري. 

قال أمحد إيله املنتىه يف اتلثبت بابلرصة. وقال يلع بن املديين: اكن يصيل لك يوم أربع 
فقال: ال تذكروا ذلك الاكفر.  مائة ركعة، ويصوم يوما ويفطر يوما. ويروى أنه ذكر عنده جهيم

 (56)تويف برش سنة ست أو سبع وثمانني ومائة.
 وذكر ابن أيب العوام سماعه عن اإلمام أيب حنيفة فقال: 

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 389”
قال: حدثين أمحد بن القاسم قال: ثنا سوار بن عبد اهلل العنربي قال: ثنا 
برش بن املفضل قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ابلول يف ناحية املسجد 

 (57).“أحسن من كثري من القياس
 ه( 170جرير بن حازم األزدي ابلرصي: )ت  .9

 أحد ابلرصة حمدث ابلرصي موالهم األزدي (58)حازم بن جرير انلرض أبو احلافظ اإلمام
 (59)الطفيل.  أيب جنازة األعالم. رأى

 مليكة أيب وابن وعطاء وطاوس سريين وابن واحلسن العطاردي ءرجا أيب عن وروى
 يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي قدره جاللة مع السختياين. وهو هالل وأيوب بن ومحيد ونافع
 (60)املسانيد.  جامع

 وأبو فروخ بن وشيبان وهب وابن والسفيانان السختياين أيوب وشيخه وهب ابنه وعنه
 الطياليس داود وأبو عيينة وابن منهال بن وحجاج أسد بن وبهز اتلمار نرص وأبو الزهراين الربيع

                                                             
 310ص :  1:  ج، تذكرةاذلهيب،  - 54

 413ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 55

 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 56

 199 ص : ،فضائلابن أيب العوام،  - 57

 145ص :  1ج :  ،رجالالالكباذي،  - 58
 291ص :  1ج :  ،الاكشفالسيويط،  - 59
 421ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 60



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22 

 ( 61)والفريايب وخالئق.  مهدي وابن
 بن جلرير تعظيمه أحدا يعظم يكاد سلمة بن محاد رأيت ما: اتلبوذيك سلمة أبو قال

 به ليس: فقال حازم بن جرير عن معني بن حيىي سألت: حنبل بن أمحد بن اهلل عبد حازم. قال
 من احلفاظ.( 64)والسيويط  (63)وذكره اذلهيب ( 62) .بأس

 سنني سبع احلسن إىل جلست أبيه عن وهب وقال .يسأهل أيب يأيت شعبة اكن وهب وقال
 فحجبوه بنوه بذلك فأحس موته قبل جرير اختلط: مهدي ابن قال .واحدا يوما منها أخرم لم

 (65) .اختالطه يف يشء منه يسمع فلم

 ومات سنني ابن مخس وأنا تسعني سنة مالك بن أنس مات قال انه وهب ابنه عنه حىك
 (66). 701 سنة جرير

 )ه 188ت ( (67) :جرير بن عبد احلميد .10
نزل الري، ونرش بها العلم. ويقال:  اإلمام، احلافظ، القايض، أبو عبد اهلل الضيب، الكويف.

. ت سنة ثمان وثمانني ومائةودل سنة عرش ومائة وما (68) مودله بأعمال أصبهان. ونشأ بالكوفة.
(69) 

وهو ممن يروي عن (70) .بن السائبعمش واثلوري ومحزة الزيات وعطاء وروى عن األ
وعنه سليمان بن حرب وأبو بكر بن أيب شيبة وابن  (71). املسانيد جامعاإلمام أيب حنيفة يف 

 (72). املديين

                                                             
 92 ص : ،طبقاتالسيويط،  ؛199ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 61
 103ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 62
 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 63
 .املرجع نفسهالسيويط،  - 64
 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 65
 145ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 66
 .املرجع نفسهالالكباذي،  - 67

 9ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 68

 122 ص : ،طبقاتيط، السيو - 69

 .املرجع نفسهالسيويط،  - 70

 420ص :  2 ج : ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 71

 .املرجع نفسهالسيويط،  - 72
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 (73) قال ابن سعد: اكن ثقة، كثري العلم، يرحل إيله.
 فقال: اجلواهر املضيةد القادر القريش من األحناف يف وعّده عب

جرير بن عبد احلميد بن قرط أبو عبد اهلل الرازي ودل بآبه قرية من ”
قرى أصبهان ونشأ بالكوفة وأخذ الفقه عن أيب حنيفة ريض اهلل عنه ىف 

 (74). “مسائل منها مسئلة جناية املدبر ىلع سيده
 مام أيب حنيفة فقال:وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإل

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 283”
قال: حدثين موىس بن نرص أبو سهل الرازي قال: ثنا جرير بن عبد 
احلميد الضيب قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا أبو حنيفة، 

 (75) .“دهعن محاد، عن إبراهيم قال: جناية املدبر ىلع سي
 وذكر اخلوارزيم روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:

قال أبو حممد ابلخاري احلاريث أخربنا أبو صالح الرسخيس حدثنا حيىي ”
ابن آدم حدثنا جرير بن عبد احلميد عن أيب حنيفة قال قلت للشعيب ما 
تقول يف حرة حتت عبدكم طالقها فقال قال ابن مسعود الطالق 

فأخربت محادا  فقال أخربين إبراهيم عن ابن مسعود والعدة بالنساء 
 (76). “مثله

 وذكر بن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 40”

قال: حدثين يعقوب بن إسحاق بن أيب إرسائيل قال: حدثين حيان بن 
شهدت اجلمعة مع ابن هبرية  برش قال: ثنا جرير بن عبد احلميد قال:

فأّخر الصالة إىل قرب العرص، فرأيت انلاس ُيرجون ورأيت أبا حنيفة 
 (77). “خرج

 ه( 207)ت  (78): جعفر بن عون  .11
                                                             

 11ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 73
 11ص :  2ج : ، اجلواهرالقريش،  - 74
 156ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 75
 28ص :  1ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 76
 56ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 77
 140ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 78
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يث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهلل بن عمر ر  بن جعفر بن عمرو بن حُ  جعفر بن عون
خزويم العمري نسبة إىل عمرو بن بن خمزوم بن يقظة، اإلمام احلافظ حمدث الكوفة أبو عون امل

 حريث الصحايب. ودل سنة بضع عرشة ومائة.
وسمع من: هشام بن عروة، وحيىي بن سعيد األنصاري، واألعمش وإسماعيل بن أيب 

ويروي عن اإلمام أيب  (79)خادل، وأيب العميس عتبة بن عبد اهلل وأيب حنيفة، ومسعر، وعدة. 
 .(81)املسانيد جامعيف  (80) حنيفة

عنه: إسحاق بن راهويه، وإسحاق الكوسج، وأبو إسحاق اجلوزجاين وأمحد بن الفرات و
وعبد بن محيد، وإبراهيم بن عبد اهلل العبيس القصار وحممد بن أمحد بن أيب املثىن املوصيل 

 وخلق كثري.
قال حممد بن عبد  وقال أمحد بن حنبل: رجل صالح ليس به بأس. قال أبو حاتم: صدوق.

فقلت: الكوفة فقال:  ؟قال يل أمحد بن حنبل: أين تريد ،و من املكرثين عن جعفرالوهاب، وه
 عليك بابن عون يعين: جعفر بن عون.

 (82) وتويف جعفر بن عون يف أول سنة سبع، ومائتني وهل نيف وتسعون سنة.
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

حدثين حممد بن موىس بن  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: - 330”
عيىس قال: حدثين إبراهيم بن أيب العنبس القايض بالكوفة قال: حدثين 
جعفر بن عون قال: ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أيب رباح، عن أيب 

ما طلع جنم قط وتقوم اعهة إال ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة قال: قال رسول اهلل 
 (83) .“كشفت

 القريش يذكر عن اإلمام أيب حنيفة: هونقل
وعن جعفر بن عون العمري قال أتته امرأة تطلب ثوبا بما قام عليه ” 

فأخرج ثوبا وقال قام يلع بأربعة دراهم قالت أتهزأ يب وأنا عجوز قال 
اشرتيت ثوبني وبعت أحدهما برأس املال إال أربعة دراهم فهذا قام يلع 

                                                             
 439ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 79
 69ص : ، تبييضالسيويط،  - 80
 420ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 81
 441ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 82
 180 ص : ،فضائلابن أيب العوام،  - 83
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 (84). “بأربعة
 ه( 187)ت  (85)حاتم بن إسماعيل   .12

 إسماعيل الكويف، ثم املدين، موىل بين عبد املدان.املحدث، احلافظ، أبو 
حدث عن: هشام بن عروة، ويزيد بن أيب عبيد، وجعفر الصادق، وخثيم بن عراك، 

أيب حنيفة يف  يروي عنو (86). واجلعيد بن عبد الرمحن، ومعاوية بن أيب مزرد، وعمران القصري
 (87) املسانيد. جامع

اد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، وعدد وعنه: القعنيب، وقتيبة، وإسحاق، وهن
 كثري.

 ووثقه مجاعة. قال أمحد بن حنبل: هو أحب إيل من ادلراوردي.
 (88) قال ابن حبان: تويف يف مجادى األوىل، يف تاسعه، سنة سبع وثمانني ومائة.

 وقال اخلوارزيم:
وهو من أصحاب أيب حنيفة ريض اهلل عنه يروي عنه يف هذه ”

 (89) .“املسانيد
 (90). “اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

 بن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:اوذكر 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ثنا يوسف بن أمحد، ثنا حممد  - 354”

ابن خزام ابلاذغييس، ثنا جعفر بن حممد الفريايب، ثنا يعقوب بن 
بن إسماعيل، عن أيب حنيفة، عن يعّل بن عطاء، عن اكسب، ثنا حاتم 

امهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي قال: قال رسول اهلل 
 (91) .“بارك ألميت يف بكورها

                                                             
ج :  اهلند: جملس دائرة املعارف انلظامية(، -، )حيدرآباداملضيئة اجلواهرذيل حممد القاري،  يلع بن سلطان - 84

 493 ص :  2
 203ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 85
 518ص :  8ج :  ،سرياذلهيب،  - 86
 430ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 87
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 88
 430ص :  2ج :  ،ملسانيدجامع ااخلوارزيم،  - 89
 23ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 90
 189 ج : ،فضائلابن أيب العوام،  - 91
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 وذكر أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن  - 355”

 جعفر بن أعني ابلغدادي قال: سمعت يعقوب بن شيبة بن الصلت
يقول: سمعت إبراهيم بن هاشم يقول: سمعت الواقدي يقول: كتبت 

 (92) .“كتب أيب حنيفة عن حاتم بن إسماعيل عنه
 ه( 186)ت  (93)حسان بن إبراهيم:   .13

 اإلمام الفقيه املحدث، قايض كرمان؛ أبو هشام الكويف ثم الكرماين.
 ألييل، ومجاعة.حدث عن سعيد بن مرسوق، اثلوري، واعصم األحول، ويونس بن يزيد ا

وعنه: األزرق بن يلع، ويلع بن املديين، وأمحد بن . (95)املسانيد جامعأيب حنيفة يف  يروي عنو( 94)
قال حيىي بن معني: ال بأس  عبدة الضيب، ويلع بن حجر، وإسحاق بن شاهني، وآخرون كثريون.

 به.
 حنبل أحاديث. واستنكر هل أمحد بن وقال ادلارقطين: ثقة. وقال النسايئ: ليس بالقوي

 (96) مات سنة ست وثمانني ومائة.
 وذكر بن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:  

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 435”
قال: حدثين أمحد بن القاسم قال: ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل قال: ثنا 

حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، عن حسان بن إبراهيم قال: ثنا أبو 
اعئشة: أنها أهدت هديا  فهلك، فاشرتت هديا  آخر ماكنه، ثم وجدت 

 (97) .“األول: فنحرتهما مجيعا ، وقالت: األول جيزي

 ه( 216)ت  (98)الن: عْ احلسني بن ابراهيم بن احلر  بن زَ   .14
 .شاكبإامللقب ب بن زعالن العامري أبو يلع ابلغدادي. احلسني بن ابراهيم بن احلرّ 

 سكن بغداد.، أصله خراساين
                                                             

 .املرجع نفسه - 92
 185ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 93
 41ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 94
 430ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 95
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 96
 217ص :  ،فضائلالعوام،  ابن أيب - 97
  870ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 98
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روى عن فليح بن سليمان وابن أيب الزناد ومبارك بن سعيد اثلوري ومحاد بن يزيد 
وعنه إبناه حممد ويلع وأبو بكر الصغاين وعباس ادلوري وحممد بن عبداهلل  ورشيك وغريهم.

 املخريم والعباس بن جعفر الزبرقان وغريهم.
غداد وطلب احلديث ولزم أبا يوسف فاتقن الرأي ولم يدخل يف شئ قال ابن سعد نشأ بب

 وهو ابن إحدى وسبعني سنة. 216من القضاء وال غريه إىل أن مات سنة 
 روى هل ابلخاري حديثا واحدا مقرونا بغريه يف عمرة القضاء. وقال اخلطيب اكن ثقة.

(99) 
 قال:ف اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

 (100). وهو وادل حممد ويلع ابىن اشاكب لزم أبا يوسف وتفقه عليه
 وذكر بن أيب العوام:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 23”
قال: حدثين حممد بن املبارك قال: حدثين احلسني بن إبراهيم قال: 

 .“، وقلة الالكمسمعت ابن فضيل يقول: اكن أبو حنيفة معروفا  بالفضل
(101) 

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 57”
قال: حدثين حممد بن املبارك املصييص قال: ثنا احلسني بن إبراهيم قال: 
سمعت حممد بن فضيل يقول: اكن أبو حنيفة إذا سئل عن املسألة قال: 

 (102) .“رب سلم رب سلم
ثين أيب قال: حدثين حممد قال: حدثين حممد حدثين أيب قال: حد - 103”

بن املبارك قال: حدثين احلسني بن إبراهيم قال: سمعت أبا بكر بن 
 (103) .“عياش يقول: اكن انلعمان بن ثابت فهما  من أفقه أهل زمانه

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد قال:  - 267”
 بن إبراهيم قال: ثنا عيىس بن حدثين حممد بن محاد قال: ثنا احلسني

يونس قال: سمعت أيب يقول: اكن انلعمان بن ثابت شديد اإلتباع 

                                                             
 419ص :  1ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 99
 98ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 100
 51ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 101
 63ص :  ،املرجع نفسه - 102
 81ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 103
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، فإن عرس عليه ما يستدل به من حديث ملسو هيلع هللا ىلصلصحيح حديث رسول اهلل 
أخذ بما صحت الرواية به عن أصحابه من علم أهل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ما أدرك الكوفة، فإن خولف يف ذلك إىل غري علم أهل بدله، لم جياوز 
 (104) .“عليه أهل الكوفة عن أهل الكوفة

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 287”
قال: حدثين حممد بن املبارك املصييص قال: ثنا احلسني بن إبراهيم قال: 
سمعت حممد بن فضيل يقول: اكن أبو حنيفة إذا سئل عن مسألة فيها 

يستدل ىلع مثله بنحوه قاس عليه، ولقد سئل  خرب صحيح اتبعه، أو ما
يوما  عن مسألة فقال: ما أحسن هذا، هذا مما لم أسمع فيه بما يأيت ىلع 

 (105) .“مثله قياس، فاهلل أعلم فاهلل أعلم
 ه( 177)ت  (106)حفص بن ِغياث:   .15

 قاضيها وقايض بغداد أيضا ياث بن طلق بن معاوية انلخيع أبو عمر الكويفحفص بن غِ 
عن إسماعيل بن أيب خادل وأشعث بن سوار وجعفر الصادق وخادل احلذاء واعصم  روى

 (108)للخوارزيم.  املسانيد جامعأيب حنيفة يف  عن كثري عنه يرويو (107).األحول
وعنه ابن راهويه وأبو خيثمة زهري بن حرب وأبو بكر بن أيب شيبة وقتيبة بن سعيد 

 .وأبو كريب
دريس أو حفص بن غياث فقال اكن ابن إدريس إسئل ابن معني أيهما أحفظ ابن 

 .حافظا واكن حفص بن غياث صاحب حديث هل معرفة
وقال حيىي بن سعيد أوثق أصحاب األعمش حفص بن  وقال العجيل ثقة مأمون فقيه

يقول ألن يدخل الرجل أصبعه يف عينه فيقتلها فرييم بها خري هل من أن يكون  غياث واكن
اء حبفص بن غياث ومات يوم مات ولم ُيلف درهما وخلف عليه قاضيا واكن يقول ختم القض

 (109). تسعمائة درهما دينا ودل سنة سبع عرش ومائة ومات سنة سبع وسبعني ومائة

                                                             
 150ص :  ،املرجع نفسه - 104
 158ص :  ،فضائلأيب العوام،  ابن - 105
 181ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 106
 130ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 107
 430ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 108
 131ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 109
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 وقال اخلواريم:( 110) اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
. “هو من كبار أصحاب أيب حنيفة وروى عنه كثري يف هذه املسانيد”
(111) 
فقال  (112) أحد أصحاب أيب حنيفة اذلين قال هلم: أنتم مسار قليب وجالء حزينوهو 
 اذلهيب بسنده:
سمعت أبا يوسف، يقول: اجتمعنا عند أيب  احلسن بن زياد اللؤليئ”

حنيفة يف يوم مطري يف نفر من أصحابه منهم: داود الطايئ، والقاسم بن 
كيع بن اجلراح، ومالك بن معن، واعفية بن يزيد، وحفص بن غياث، وو

أنتم مسار قليب، وجالء حزين،  ”مغول، وزفر، فأقبل علينا بوجهه، وقال: 
وأرسجت لكم الفقه وأجلمته، وقد تركت انلاس يطئون أعقابكم، 
ويلتمسون ألفاظكم ما منكم واحد إال وهو يصلح للقضاء، 

وه من جاللة العلم ما صنتم فسأتلكم باهلل وبقدر ما وهب اهلل لكم
االستئجار، وإن بيل أحد منكم بالقضاء، فعلم من نفسه خربة  عن ذّل 

سرتها اهلل عن العباد لم جيز قضاؤه، ولم يطب هل رزقه، فإن دفعته 
رضورة إىل ادلخول فيه، فال حيتجنب عن انلاس، ويلصل اخلمس يف 
مسجده، وينادي عند لك صالة: من هل حاجة؟ فإذا صّل العشاء نادى 

: من هل حاجة؟ ثم دخل إىل مزنهل، فإن مرض مرضا ال ثالثة أصوات
يستطيع اجللوس معه أسقط من رزقه بقدر مرضه، وأيما إمام غل فيئا 

 (113). “أو جار يف حكم، بطلت إمامته ولم جيز حكمه
 بن أيب العوام روايته عن أيب حنيفة فقال:اوذكر 
بن  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن جعفر - 276”

 (114) .“أعني، عن أيب سعيد األشج
ح وحدثين أيب، حدثين أيب قال: وكتب إيل إسحاق بن أمحد ابن  - 277”

جعفر القطان يقول: حدثين أبو سعيد األشج قال: سمعت حفص بن 

                                                             
 138ص:  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 110
 .املرجع نفسهاخلوارزيم،  - 111
 173 ص : 3ج : ، الطبقاتالغزي،  - 112
 28ص :  ،مناقباذلهيب،  - 113
 154ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 114
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غياث وسئل عن حلم ابلقر بلحم الغنم؟ فقال قال أبو حنيفة: ال بأس 
 (115) .“هبرطلني برطل، وقال ابن أيب يلّل: هو حلم لك

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 278”
قال: حدثين أمحد بن القاسم الربيت قال: ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل قال: 
ثنا حفص بن غياث قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا قال فرجك طالق 

 (116) .“فيه طالق
 أمحد بن حممد بن حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين - 279”

سالمة قال: ثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: 
سمعت أيب يقول: كنت أجالس أبا حنيفة، فربما قال يف املسألة القولني 
واثلالثة، قال أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة: فذكرت ذلك أليب 

عن حفص خازم القايض فقال: حدثين إسحاق بن إبراهيم بن حبيب: 
 (117) .“بن غياث بذلك

 وقال اذلهيب:
الكم أيب »طلق بن غنام انلخيع، سمعت حفص بن غياث، يقول: ”

 (118). “حنيفة أدق من الشعر ال يعيبه إال جاهل
 ه( 201أبو أسامة محاد بن أيب أسامة: )ت  .16

ودل يف  ، الكويف احلافظ اثلبت، موىل بين هاشم.(119)محاد بن أسامة بن زيد أبو أسامة
 واكن من أئمة العلم. دود العرشين ومئة.ح

 واجلريري واألعمش حكيم بن وبهز اهلل عبد بن ويزيد عروة بن هشام عن حدث
  (121)املسانيد. جامع يف حنيفة أيب عن ويروي( 120) .وطبقتهم

 وسلمة ادلوريق وأمحد الكوسج ويلع وإسحاق وأمحد مهدى بن الرمحن عبد عنه حدث
 (122) .كثري وخلق عفان بن يلع بن واحلسن املخريم اهلل عبد بن وحممد شبيب بن

                                                             
 .املرجع نفسه - 115
 .املرجع نفسه - 116
 154ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 117
 32ص :  ،مناقباذلهيب،  - 118
 201ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 119
 321ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 120
 428ص :  2ج :  ،نيدجامع املسااخلوارزيم،  - 121
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وقال  وروى عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه، قال: اكن ثبتا، ما اكن أثبته، اليكاد ُيطئ.
 (123)عثمان بن سعيد: سألت حيىي بن معني عن أيب أسامة وعبدة قال: ما منهما إال ثقة.

 ألف مائة هاتني بأصبيع تكتب يقول أسامة أبا سمعت أبان بن عمر بن اهلل عبد وقال
 القعدة ذي يف مات سنة ثمانني من احلفاظ. واعش (126) والسيويط( 125)ذكره اذلهيب ( 124)حديث.

 (127) .ومائتني إحدى سنة
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال: 

 بن حممد بكر أبو حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 297”
 بكر أبو ثنا: قال الصلت بن شيبة بن وبيعق ثنا: قال أعني بن جعفر

 (128) .“أسامة أبو ثنا: قال شيبة أيب بن
قال حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن أمحد ابن  - 298”

محاد قال: ثنا حممد بن شجاع اثلليج قال: ثنا أبو أسامة ثم قاال: ثنا أبو 
 بن مسعود حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اهلل

قال: أفضل األعمال العج واثلج، فأما العج: فالعجيج  ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب 
 .“باتللبية، وأما اثلج: فنحر ابلدن

 وذكر أيضا:
 بن أمحد بن حممد العال أبو ثنا: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 299”

 ثنا: قال أسامة أبو ثنا: قال شيبة أيب بن بكر أبو ثنا: قال الكويف جعفر
 حسنوا: اخلطاب بن عمر قال: قال إبراهيم عن محاد، عن حنيفة، أبو

 (129).“بالقرآن أصواتكم

                                                                                                                                                                       
 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 122
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 ه( 179)ت ( 130)محاد بن زيد:   .17
قال ابن حبان . محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضيم أبو إسماعيل ابلرصي األزرق

 .اكن رضيرا واكن حيفظ حديثه لكه
ن ميرسة وثابت ابلناين ويونس بن روى عن أيوب السختياين وأنس بن سريين ويزيد ب

 (132)للخوارزيم.  املسانيد جامعوهو ممن يروي الكثري عن اإلمام أيب حنيفة يف  (131).عبيد
وعنه سليمان بن حرب وسويد بن سعيد وأبو اعصم انلبيل وابن املبارك وابن مهدي 

 .وخالئق
مالك باحلجاز أئمة انلاس يف زمانهم أربعة سفيان اثلوري بالكوفة و :قال ابن مهدي

واألوزايع بالشام ومحاد بن زيد بابلرصة وقال أيضا ما رأيت أعلم من محاد بن زيد وال من 
ن فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من اإنما هما احلماد :وقال عبيد اهلل بن احلسن سفيان وال من مالك

وسئل يزيد بن  .ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من محاد بن زيد :وقال حيىي بن حيىي احلمادين
. زريع أي احلمادين أثبت قال محاد بن زيد وكذا قال وكيع محاد بن زيد أحفظ من ابن سلمة

 .وقال ابن معني ليس أحد أثبت يف أيوب من محاد بن زيد
ودل سنة ثمان وتسعني ومات يوم اجلمعة لعرش خلون من رمضان سنة تسع وسبعني 

 (133). ومائة
 فقال: اجلواهر املضيةألحناف يف وعّده عبد القادر القريش من ا

محاد بن زيد اإلمام الكبري املشهور أخذ الفقه عن أيب حنيفة ريض اهلل ”
عنه وهو الراوي عنه أن الوتر فريضة وهل ذكر ىف مبسوط شمس األئمة 
شهرته تغين عن اإلطناب تويف سنة تسع وسبعني ومائة رمحه اهلل تعاىل 

 (134).“روى هل اجلماعة

 العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:  وذكر بن أيب 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن  - 377”

جعفر بن اإلمام قال: ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل قال: ثنا محاد بن زيد، 
عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: بلغين أنه يؤىت بموازين 

                                                             
 199ص :  1ج : ،الرجالالالكباذي،  - 130
 103ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 131
 428ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 132
 103ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 133
 149ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 134
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فال يرجح، فيؤىت بيشء فيوضع يف  القسط يوم القيامة فيوزن عمل رجل
مزيانه فريجح، فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا علمك اذلي علمته فعمل به 

 (135) .“من بعدك
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن جعفر بن  - 378”

أعني وحممد بن أمحد بن محاد قاال: ثنا أمحد بن منصور الرمادي قال: ثنا 
: ثنا محاد بن زيد، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن مسلم ابن إبراهيم قال

ٓ﴿إبراهيم يف قول اهلل عز وجل:  ىزِينَٓل ٓٱَونََضع   ﴾قَِيىَمةِٓل ٓٱٓمِِِٓلَوٓ َٓطٓقِسٓ لٓ ٱَٓمَو
 (136) .“قال: إنما يوزن من األعمال خواتيمها

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن جعفر بن  - 379”
د قاال: ثنا أمحد بن منصور قال: ثنا سليمان أعني وحممد بن أمحد بن محا

بن حرب، أنبأ محاد بن زيد، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم يف 
ٓ﴿قوهل تعاىل:  ىزِينَٓل ٓٱَونََضع  قال: يؤىت بالرجل  ﴾قَِيىَمةِٓل ٓٱٓمِِِٓلَوٓ َٓطٓقِسٓ ل ٓٱَٓمَو

فيوزن عمله فتخف حسناته، قال: فيؤىت بيشء كهيئة الغمامة، قال: 
فتثقل حسناته فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقال: هذا علمك اذلي  فيوضع

 (137) .“تعلمته فعلمته انلاس فعملوا به من بعدك
 وقال بن عبد الرب:

أبو حفص عمر بن شجاع احللواىن قال نا ىلع بن عبد العزيز قال نا ”
اعزم قال سمعت محاد بن زيد يقول أردت احلج فأتيت أيوب أودعه فقال 

قرئه مىن أأهل الكوفة أبا حنيفة يريداحلج فاذا لقيته ف بلغىن أن فقيه
 (138). “السالم

 وقال أيضا :
احلسن بن اخلرض االسيوىط قال نا أبو برش ادلوالىب قال نا حممد بن ”

 ينإسعدان قال نا سليمان بن حرب قال سمعت محاد بن زيد يقول واهلل 
نيفة احاديث ح حب أبا حنيفة حلبه اليوب وروى محاد بن زيد عن أيبأل

                                                             
 195ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 135
 196ص :  ،املرجع نفسه - 136
 نفسهاملرجع  - 137
 194ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 138
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 (139). “كثرية
 وقال الصيمري:

أخربنا أمحد بن حممد الصرييف قال ثنا يلع بن عمرو احلريري قال ثنا ” 
ابن كأس انلخيع قال ثنا حممد بن سعدان قال ثنا أبو سليمان قال ثنا 
محاد بن زيد قال كنا نأيت عمرو بن دينار فيحدثنا فإذا جاء أبو حنيفة 

ن يكلمه واكن يقول يا أبا أبا حنيفة أسأل قبل عليه وتركنا حىت نأ
 (140). “حممد حدثهم فيحدثنا

 ه( 167 )ت( 141): مةلَ اد بن سَ مح    .18
مة بن دينار اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أبو سلمة الربيع موالهم ابلرصي ل  اد بن س  محّ 

 .الزباز ابلطائين انلحوي املحدث
الضبيع وحممد بن زياد اجلميح وأنس سمع خاهل محيد الطويل وابن أيب مليكة وأبا مجرة 

 .بن سريين وأبا عمران اجلوين وقتادة وسماك بن حرب وثابت ا ابلناين وخلقا كثريا
وعنه ابن املبارك والقطان وابن مهدي وعفان والقعنيب وعبد األىلع بن محاد وشيبان بن 

 فروخ وهدبة وخلق سواهم.
أيب عمار وقال وهيب: محاد بن سلمة قال شعبة اكن محاد بن سلمة يفيدين عن عمار بن 

سيدنا وأعلمنا. وقال أمحد بن حنبل: محاد بن سلمة أعلم انلاس بثابت ابلناين وأثبتهم يف محيد. 
وقال ابن معني: هو أعلم من غريه بعيل بن زيد. قال ابن املديين اكن عند حيىي بن رضيس عن 

ثقة. وقال شهاب بن معمر اكن محاد عرشة آالف حديث. وروى الكوسج عن حيىي بن معني: 
 محاد بن سلمة يعد من األبدال.

 (142) وتويف بعد عيد انلحر سنة سبع وستني ومائة وقد قارب اثلمانني رمحه اهلل تعاىل.
 (144)واتليق الغزي من األحناف.  (143)وعده القريش 

 محاد بن أيب سليمانبعد وفات أستاذه للفتيا اإلمام أيب حنيفة  جلوسوذكر الصيمري 
 نقال عن محاد بن سلمة فقال: والسبب يف ذلك

                                                             
 200ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 139
 80ص : ، أخبارالصيمري،  - 140
 887ص :  2ج : ،الرجالالالكباذي،  - 141
 203ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 142
 149ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 143
 185ص :  3ج : ، الطبقاتالغزي،  - 144
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أخربنا أبو حفص عمر بن إبراهيم املقرىء قال ثنا مكرم بن امحد قال ”
ثنا ابن مغلس قال ثنا ابن اعبس قال سمعت محاد بن سلمة يقول اكن 
مفيت الكوفة واملنظور إيله يف الفقه بعد موت إبراهيم انلخيع محاد بن 

ه أغنياء فلما مات احتاجوا إىل من جيلس هلم أيب سليمان فاكن انلاس ب
وخاف أصحابه ان يموت ذكره ويندرس العلم واكن حلماد ابن حسن 
املعرفة فأمجعوا عليه فجاءه أصحاب أبيه ابو بكر انلهشيل وأبو بردة 
العتيب وحممد بن جابر احلنيف وغريهم فاختلفوا إيله فاكن الغالب عليه 

هلم ىلع القعود فأمجع رأيهم ىلع أيب بكر انلحو والكم العرب فلم يصرب 
انلهشيل فسألوه فأىب فسألوا ابا بردة فأىب فقالوا أليب حنيفة فقال ما أحب 
أن يموت العلم فساعدهم وجلس هلم فاختلفوا إيله ثم اختلف إيله 
بعدهم ابو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وزفر بن اهلذيل 

اكن أبوحنيفة يفقههم يف ادلين واكن والويلد ورجال من أهل الكوفة ف
شديد الرب بهم واتلعاهد واكن ابن ايب يلّل وابن شربمة ورشيك وسفيان 
ُيالفونه ويطلبون شينه فلم يزل كذلك حىت استحكم امره واحتاج 

 (145). “إيله األمراء وذكره اخللفاء
 أيب سليمانمحاد بن بن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام ما يظهر مزنتله عند أستاذه اوذكر  
 فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: يف كتايب عن أيب بكر بن أعني:  - 152”
 .“عن يلع بن عبد العزيز

ح وحدثنيه أبو برش ادلواليب عنه، عن يلع، عن مسلم بن  - 153”
إبراهيم قال: ثنا محاد بن سلمة قال: كنت آيت محاد بن أيب سليمان 

سندة فيثقل عليه إتياين، فيأتيه أبو حنيفة فإذا فأسأهل عن األحاديث امل
 (146) .“رآه قال: قد جاء

ان الواسطي: )ت  .19  ه( 179خادل بن عبد اهلل الطح 
بن عبد الرمحن بن يزيد، ويقال:  (147) احلافظ االمام اثلبت أبو اهليثم خادل بن عبد اهلل

                                                             
 21ص :  ،خبارأالصيمري،  - 145
 102ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 146
  366ص :  1ج :  ،الاكشفالسيويط،  - 147
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 (148) بن مقرن. أبو حممد املزين، موالهم الواسطي، الطحان، ويقال: والؤه للنعمان
حدث عن حصني بن عبد الرمحن وسهيل بن أيب صالح واجلريري وعبد امللك بن أيب 

 اهلل ريض حنيفة أيب اإلمام عن الكثري يروي ممن . وهواحلذاء سليمان ويونس بن عبيد وخادل
 (149)حنبل.  بن أمحد اإلمام شيوخ من وهو املسانيد جامع يف عنه

 (150) ن منصور ومسدد وإسحاق بن شاهني وخلق كثري.وعنه ابنه حممد وعمرو بن عون ب
وقال ابن  قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، قال أيب: اكن خادل الطحان ثقة صاحلا يف دينه.

وقال أبو حاتم أيضا:  وقال الرتمذي: ثقة حافظ.. سعيد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسايئ: ثقة
 من احلفاظ. (153) والسيويط( 152)وذكره اذلهيب ( 151) صحيح احلديث.

وقال خليفة وابن سعد: مات سنة اثنتني وثمانني ومائة. وأما عبد احلميد بن بيان فقال: 
 ومائة عرش سنة وقال السيويط: ودل( 154). مات يف مجادى األوىل سنة تسع وسبعني ومائة رمحه اهلل

 (155)ومائة.  وسبعني تسع سنة رجب يف ومات
 مام فقال:وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإل

 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 409”
: قال الرضير عمر أبو ثنا: قال القايض قتيبة بن بكار بكرة أبو ثنا: قال
 عن محاد، عن حنيفة، أبو أنبأ: قال الواسطي اهلل عبد بن خادل ثنا

 اكن إذا اثلوب يصيب وادلم والعذرة بابلول بأسا   يرى ال اكن أنه: إبراهيم
 يكره اكن: قال أو ثوبه، من غسله ادلرهم مثل اكن فإن درهم، من أقل
 (156) .“رأيي وذلك: بكار القايض قال فيه، يصيل أن

ليم الكويف: )ت  .20 د بن حيىي بن صفوان الس   ه( 213خال 

                                                             
 279ص :  1ج :  ،سرياذلهيب،  - 148

  443ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 149

 259ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 150

 .املرجع نفسه ،سرياذلهيب،  - 151

 259ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 152

 118ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 153

 .املرجع نفسه، تذكرةاذلهيب،  - 154

 .املرجع نفسهالسيويط،  - 155

 206ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 156
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 (157) بن صفوان، السليم الكويف.خاّلد بن حيىي أبو حممد  االمام املحدث
 وسفيان أيمن، بن الواحد وعبد خليفة، بن وفطر أنس، صاحب طهمان بن عيىس سمع

املسانيد.  جامع يف حنيفة أيب أصحاب عن يروي وهو (158) .باحلديث وعين كثريا، وخلقا اثلوري،
(159) 

 موىس، بن وبرش يزيد، بن إسماعيل زرعة أيب وعم زرعة، وأبو ابلخاري،: عنه حدث
 (160) .وآخرون الكدييم، يونس بن وحممد

 أن إال صدوق نمري ابن وقال االرجاء من شيئا يرى اكن ولكن صدوق أو ثقة أمحد قال
 به ليس داود أبو وقال الصدق حمله املعروف بذاك ليس حاتم أبو وقال قليال غلطا حديثه يف

 (162)ومئتني.  عرشة ثالث سنة من قريبا بها ومات مكة سكن ابلخاري قال( 161)بأس. 
 رواية عنه: وذكر اذلهيب منقبة اإلمام

: كدام بن مسعر قال: قال حيىي، بن خالد ثنا ميرسة، أيب بن حيىي أبو”
 علينا فربع الزهد، يف وأخذنا فغلبنا احلديث، حنيفة أيب مع طلبت»

 (163) “.«ترون ما منه فجاء الفقه، معه وطلبنا

 ه 239ت  (164)داؤد بن ر َشْيد اهلاشيم   .21
يْ داود بن   .شم خوارزيم األصل بغدادي ادلار د أبو الفضل موىل بين هارُش 

سمع أبا املليح الريق وإسماعيل بن جعفر املدين والويلد بن مسلم وشعيب بن إسحاق 
ادلمشقيني وهشيم بن بشري وإسماعيل بن علية وأبا حفص األبار ومروان بن معاوية وحممد بن 

صحاب اإلمام أيب وهو ممن يروي عن أ (165). ربيعة وعباد بن العوام وصالح بن عمر الواسطي
 (166)للخوارزيم.  املسانيد جامعحنيفة عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف 

                                                             
 238ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 157

 165ص :  10ج :  ،سرياذلهيب،  - 158

 446ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 159

 .ع نفسهاملرج ،سرياذلهيب،  - 160

 557ص :  1ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 161

 املرجع نفسه  - 162

 43ص :  ،مناقباذلهيب،  - 163

 241 ص : 1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 164
 339ص :  9ج :  ،تاريخ، اخلطيب - 165
 449 ص : 2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 166
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روى عنه أبو حيىي صاعقة وأبو جعفر بن املنادي وإبراهيم بن هانئ انليسابوري 
وإبراهيم بن عبد اهلل بن اجلنيد وأبو بكر بن أيب ادلنيا وعمر بن أيوب السقطي وأبو القاسم 

  (167).ابلغوي وغريهم
 فقال: اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

داود بن رشيد هل نوادر أبو الفضل من أصحاب حفص بن غياث أصله ”
 (168). “خوارزيم ومن أصحاب حممد بن احلسن

  (169). مات داود بن رشيد سنة تسع وثالثني ومائتني
 يب حنيفة:وذكر بن أيب العوام روايته عن أصحاب أيب حنيفة عن أ

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 282”
قال: حدثين أمحد بن القاسم الربيت قال: ثنا داود بن رشيد قال: ثنا حيىي 
بن سعيد األموي، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: أخربين 

 (170) .“يضمسنما  عليه أفالق من حجارة بملسو هيلع هللا ىلص من رأى قرب رسول اهلل 
ار امليك : )ت  .22  ه( 175داؤد بن عبد الرمحن العط 

 (171). أبو سليمان داود بن عبد الرمحن العطار امليك

روى عن إبراهيم بن ميمون الصائغ وعبد اهلل بن املبارك وهو من أقرانه وعمارة بن عمر 
 .راشد صاحب أيوب السختياين وعمرو بن دينار ومزاحم بن أيب مزاحم موىل طلحة ومعمر بن

روى عنه إبراهيم بن حممد الشافيع وإبراهيم بن أيب الوزير وأمحد بن عبد اهلل بن يونس 
وأمحد بن حممد بن الويلد االزريق واشهب بن عبد العزيز س واحلسن بن الربيع ابلجيل ومحيد بن 

وهو من  عبد الرمحن الرؤايس وداود بن عمرو الضيب وداود بن مهران ادلباغ وعبد اهلل بن املبارك
 أبو اإلمام عنه ويروي( 172). وقتيبة بن سعيد وحممد بن إدريس الشافيع أقرانه وعبد اهلل بن وهب

 (173)املسانيد.  هذه يف أيضا   عنهما اهلل ريض حنيفة أيب اإلمام عن هو ويروي حنيفة
قال إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني ثقة وقال أبو حاتم ال بأس به صالح وذكره بن 

                                                             
 .املرجع نفسه، اخلطيب - 167
 186 ص : 2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 168
 340ص :  9ج :  ،تاريخ، اخلطيب - 169
 156ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 170
 املرجع نفسه الالكباذي، - 171

 416ص :  8ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 172

 448ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 173
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 (175)مائة.  سنة مودله واكن وسبعني مخس أو أربع بمكة سنة مات(174) . كتاب اثلقاتحبان يف
 ه( 161)ت  (176)زائدة بن ق َدامة اثلقيف:   .23

روى عن إسماعيل السدي وأشعث بن أيب . امة اثلقيف الكويفد  أبو الصلت زائدة بن قُ 
فة رمحه اهلل تعاىل يف وهو ممن يروي عن أيب حني( 177) .الشعثاء ومحيد الطويل وزياد بن عالقة

  (178)للخوارزيم.  املسانيد جامع
 .وعنه أبو أسامة محاد بن أسامة وحسني اجلعيف وابن املبارك وأبو داود الطياليس
وقال أبو  قال أمحد بن حنبل املتثبتون يف احلديث أربعة سفيان وشعبة وزهري وزائدة

 ة وهو أحب إيل من أيب عوانةوقال أبو حاتم اكن ثقة صاحب سن أهل العلم زرعة صدوق من
 .عياش وأحفظ من رشيك وأيب بكر بن

واكن ال حيدث أحدا حىت يسأل عنه فإن اكن من أهل السنة حدثه وإن اكن صاحب 
 (179). مات يف أرض الروم سنة إحدى وستني ومائة. بدعة لم حيدثه

  (180). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
 :قوهل يف مدح اإلمام يب العواموذكر ابن أ

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 101”
قال: حدثين حممد بن املبارك قال: ثنا احلسني بن يلع بن أيوب قال: ثنا 
حسني بن يلع اجلعيف قال: سمعت زائدة بن قدامة يقول: انلعمان بن 

 (181) .“يه أهل الكوفةثابت فقيه ابلدن، لم يعد ما أدرك عل
 ه( 149)ت  (182)زكري ا بن أيب زائدة:   .24

 اهلمداين، الكويف. زكريا بن أيب زائدةقايض الكوفة، أبو حيىي 

                                                             
 416ص :  8ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 174

-ه1411، )حلب: دار الرشيد، تقريب اتلهذيبهاب ادلين العسقالين، ش بن حجرأبو الفضل أمحد بن يلع  - 175
 199ص : م(، 1991

 277ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 176
 98ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 177
 458ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 178
 98ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 179
 206ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 180
 81ص :  ،فضائليب العوام، ابن أ - 181
 267ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 182
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 (183) ومجاعة. وخادل بن سلمة وسعيد بن أيب بردة حدث عن الشعيب ومصعب بن شيبة
 وقال اخلوارزيم:

أنه مع جاللة قدره وتقدمه وكونه من شيوخ شيوخ صاحيب ”
لصحيحني يروي عن اإلمام أيب حنيفة الكثري يف هذه املسانيد ريض ا

 (184). “اهلل عنهم
 وقال اذلهيب:

 يعد يف صغار اتلابعني باإلدراك وإال فما علمت هل شيئا عن الصحابة.”
روى عنه ودله احلافظ حيىي وشعبة واثلوري وابن املبارك والقطان ووكيع 

 وأبو نعيم وعبيد اهلل.
حلو احلديث وقال أبو زرعة: صويلح وقال أبو حاتم: لني  قال أمحد: ثقة،
 .“احلديث يدلس

 (185) تويف يف سنة تسع وأربعني ومائة، وحديثه قوي.
 فقال: اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

بن ثابت فخذ عنه ال يل أيب يا بين عليك بانلعمان حيىي بن زكريا ق”
ربما عرضت ىلع أيب فتياه فتعجب به ويأيت  قبل أن يفوتك قال حيىي

 (186). “ابنه حيىي رمحه اهلل
 ه( 172)ت  (187)ز َهرْي بن معاوية:   .25

رْي  روى عن إسماعيل بن أيب خادل واألسود بن . بن معاوية اجلعيف أبو خيثمة الكويف زُه 
  (188). قيس ومحيد الطويل واألعمش وسماك وسهيل بن أيب صالح وأيب الزبري

 وارزيم:قال اخل
وأنه مع جاللة قدره يف العلم وكونه شيخ شيوخ ابلخاري ومسلم من ”

 (189). “أصحاب اإلمام أيب حنيفة ويروي عنه كثريا  يف هذه املسانيد

                                                             
 202ص :  6ج :  ،سرياذلهيب،  - 183
 .املرجع نفسهاخلوارزيم،  - 184
 203ص :  6ج :  ،سرياذلهيب،  - 185
 210ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 186
 271ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 187
 105ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 188
 458ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 189
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وعنه األسود بن اعمر وأبو داود الطياليس وأبو بدر شجاع بن الويلد وابن مهدي وحيىي 
 .بن حيىي

وقال ابن عيينة ما  ن مثل شعبةقال شعيب بن حرب اكن زهري أحفظ من عرشي
وقال أبو حاتم زهري أحب انلاس  وقال أمحد بن حنبل اكن من معادن الصدق. بالكوفة مثل زهري

وزهري أتقن من زائدة وأحفظ من أيب  .إيلنا من إرسائيل يف لك يشء إال يف حديث أيب إسحاق
نه يف اإلتقان ىلع أقرانه مات وقال ابن منجويه اكن حافظا متقنا واكن أهل العراق يقدمو. عوانة

 (190). سنة اثنتني وسبعني ومائة
وقال  (191). اجلواهر املضيةأيب حنيفة يف  أصحاب اإلماموعّده عبد القادر القريش من 

 الصيمري:
حدثنا أبو احلسني يلع بن عبيد اهلل اهلاشيم قال ثنا يلع بن عمرو ”

 خيثمة قال ثنا يلع احلريري قال ثنا يلع بن حممد انلخيع قال ثنا بن أيب
بن اجلعد قال ثنا خالد السكوين قال جئت يوما إىل زهري بن معاوية 
فقال يل من أين جئت فقلت من عند أيب حنيفة فقال واهلل ملجالستك 

 (192). “إياه يوما أنفع لك من جمالسيت شهرا
 :بن عبد الربوذكر ا
داود  بوأمحد قال نا أبو يعقوب يوسف بن أحكم ابن منذر قال نا ”

قال نا  يبأامحد بن حممد القيساراىن قال نا ىلع بن عمرو بن خدل قال نا 
ن اكن ال إمان العبد فقال أبا حنيفة عن أزهري بن معاوية قال سألت 
حول عن الفضيل بن اعصم األ نه حدثينإ :يقاتل فأمانه باطل فقلت هل

فقالوا قد  مانأيلهم بسهم فيه إقال كنا حنارص العدو فرىم  يزيد الرقايش
نما هو عبد فقالوا واهلل ما نعرف منكم العبد من احلر إ :أمنتمونا فقلنا
بو أجزيوا أمان العبد فسكت أن أىل عمر فكتب عمر إفكتبنا بذلك 

حنيفة ثم غبت عن الكوفة عرش سنني ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة 
حبديث اعصم ورجع عن قوهل فعلمت  مان العبد فأجابينأفسأتله عن 

 (193). “نه متبع ملا سمعا
                                                             

 105ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 190
 211ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 191
 85ص :  ،أخبارالصيمري،  - 192
 258ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 193



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

42 

 (194)ه(  156سعيد بن أيب عروبة: )ت   .26
االمام، احلافظ أبو انلرض سعيد بن أيب عروبة ، اعلم أهل ابلرصة، وأول من صنف السنن 

 واكن من حبور العلم إال أنه تغري حفظه ملا شاخ. انلبوية، العدوي، موالهم ابلرصي.
لعطاردي، وانلرض بن أنس وعبد اهلل حدث عن احلسن، وحممد بن سريين، وأيب رجاء ا

 حنيفة أيب اإلمام عن يروي وهو ادلاناج، وقتادة، وأيب نرضة العبدي، ومطر الوراق، وخلق سواهم.
 (195)املسانيد.  جامع يف

حدث عنه: شعبة، واثلوري، ويزيد بن زريع، وروح بن عبادة، وانلرض بن شميل، وبرش 
سعيد القطان، وخادل بن احلارث، وحممد بن جعفر  بن املفضل، وإسماعيل بن علية، وحيىي بن

غندر، وأبو اعصم انلبيل، وسعيد بن اعمر الضبيع، وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف راوي كتبه، 
 الربساين، ويزيد بن هارون، وحممد بن عبد اهلل االنصاري، وخلق سواهم. وحممد بن بكر.

اتم: ثقة قبل أن ُيتلط، واكن أعلم وقال أبو ح وثقه حيىي بن معني، والنسايئ، ومجاعة.
  (199). 156 من احلفاظ. تويف (198)والسيويط  (197)ذكره اذلهيب ( 196) انلاس حبديث قتادة.

 واكن سعيد بن أيب عروبة ملا يدخل الكوفة يأيت إىل اإلمام يسئله املسائل فقال الصيمري:
 اينادلامغ بكر أبو أنبأ قال األسدي حممد بن اهلل عبد القايض أخربنا”

 عبد خازم أبا سمعت قال الطحاوي حممد بن أمحد ثنا قال الفقيه
 عن عدي أيب ابن عن املثىن بن حممد عن حيدث العزيز عبد بن احلميد
 عن فسأتله حنيفة أبا فأتيت الكوفة قدمت قال عروبة أيب بن سعيد
 واهلل اهلل رمحك أنت بل هل فقلت عليه اهلل رمحة عثمان قال فقال مسألة

 عثمان ىلع بها ترحم أحدا سمعت فما القرية هذه خلتد لقد
 (200).“غريك

 واكن سعيد بن أيب عروبة يعرف مزنلة اإلمام ويظهره فنقل ابن أيب العوام:

                                                             
 294ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 194

 469ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 195

 418ص :  6ج :  ،سري، اذلهيب - 196

 177ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 197

 85ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 198

 441ص :  1ج :  ،الاكشفالسيويط،  - 199

 82ص :  ،أخبارالصيمري،  - 200
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 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 383”
 املثىن حدثين: قال سعيد بن إبراهيم ثنا: قال محاد بن حممد حدثين: قال
 اعلم حنيفة أبو اكن: يقول عروبة أيب بن سعيد سمعت: قال رجاء بن

 (201) .“الكوفة
 أبو حنيفة يهدي إيله اهلدايا وإيل غريه من املحديثني فذكر ابن أيب العوام:  واكن
 بن جعفر بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 382”

 عيينة بن سفيان معتس: قال إرسائيل أيب بن إسحاق ثنا: قال اإلمام
 حنيفة أيب من هدايا أتتنا قد إنه: فقال عروبة أيب بن سعيد أتينا: يقول
 (202) .“منها أصبت فلو بالكوفة إيلنا يهدون قوم ومن

 وقال ابن عبد الرب يذكر سعيد بن أيب عروبة يمدح اإلمام ملا وافق جوابُه جواب اإلمام: 
 بن عبدالوهاب نا قال البط أىب بن حيىي نا قال احلسن بن أمحد نا”

 الطالق علم من شئ عن عروبة اىب بن سعيد سئل قال اخلفاف عطاء
 حنيفة أبو اكن سعيد فقال فيها حنيفة أبو قال هكذا هل فقيل فيه فأجاب

  (203)“.العراق اعلم
 ه( 161)ت  (204)سفيان اثلوري:   .27

اهلل اثلوري ثور  عبد سفيان بن سعيد بن مرسوق اإلمام شيخ اإلسالم سيد احلفاظ أبو
 .مرض ال ثور همدان الكويف الفقيه

حدث عن أبيه وزيد بن احلارث وحبيب بن أيب ثابت واألسود بن قيس وزياد بن عالقة 
 .وحمارب بن دثار وطبقتهم

وعنه ابن املبارك وحيىي القطان وابن وهب ووكيع والفريايب وقبيصة وأبو نعيم وحممد بن 
 وخالئق. كثري وأمحد بن يونس الريبويع

وقال شعبة وحيىي بن معني ومجاعة سفيان أمري املؤمنني يف احلديث. وقال ابن املبارك: 
كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. واكن شعبة يقول: سفيان أحفظ مين. وقال 
ورقاء: لم ير اثلوري مثل نفسه. وقال أمحد: لم يتقدمه يف قليب أحد. وقال القطان: ما رأيت 

                                                             
 197ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 201

 املرجع نفسه - 202

 30ص :  ،مناقب؛ اذلهيب، 201ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 203

 329ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 204
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أحفظ منه كنت إذا سأتله عن مسألة أو عن حديث ليس عنده اشتد عليه. وقال عبد الرزاق 
قال سفيان: ما استودعت قليب شيئا قط. فخانين. وقال األوزايع: لم يبق من جتتمع عليه األمة 
بالرىض والصحة إال سفيان. وقال ابن املبارك ال أعلم ىلع وجه األرض أعلم من سفيان. وقال 

ا. وقال القطان: سفيان فوق مالك يف لك يشء. وقال أبو أسامة: من أخربك وكيع اك ن سفيان حبر 
 (205) أنه رأى مثل سفيان فال تصدقه.

 من احلفاظ.( 207)والسيويط  (206)ذكره اذلهيب 
 واكن سفيان اثلوري حسن انلظر يف أيب حنيفة فذكر ابن أيب العوام قوهل:

دثين حممد بن أمحد بن محاد حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ح - 49”
قال: حدثين حممد بن املبارك قال: ثنا احلسني بن يلع اجلعيف قال: سمعت 
أبا داود احلفري يقول: لو قيل أليب حنيفة: إنك تموت إىل مخسة أيام لم 
يكن عنده ما يزيد يف عمله، وما سمعت سفيان اثلوري ذكره إال ترّحم 

 (208) .“عليه
 وذكر أيضا :

ين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد حدث - 144”
قال: حدثين حممد بن محاد قال: ثنا يلع بن احلسن بن شقيق قال: سمعت 
أيب يذكر: عن عبد اهلل بن املبارك قال: سألت أبا عبد اهلل سفيان بن 
سعيد اثلوري عن ادلعوة للعدو أواجبة يه ايلوم؟ فقال: قد علموا ىلع 

ن، قال ابن املبارك: فقلت هل: إن أبا حنيفة يقول يف ادلعوة ما ما يقاتلو
قد بلغك، قال فصوب برصه وقال يل: كتبت عنه؟ قلت: نعم، قال 
فنكس رأسه ثم اتلفت يمنيا  وشماال ، ثم قال: اكن أبو حنيفة شديد 
األخذ للعلم، ذابا  عن حرام اهلل عز وجل عن أن يستحل، يأخذ بما صح 

يث اليت حتملها اثلقات وباآلخر من فعل رسول اهلل عنده من األحاد
، وما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شّنع عليه قوم نستغفر اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص

 (209) .“نستغفر اهلل

                                                             
 204ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 205
 املرجع نفسه - 206
 95ص : ، طبقاتالسيويط،  - 207
 60ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 208
 99ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 209
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 وقال الصيمري:
أخربنا أبو القاسم عبد اهلل بن حممد احللواين قال ثنا مكرم قال ثنا ”

يان يقول أبو أمحد بن حممد ابن مغلس قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سف
 (210). “حنيفة يف العلم حمسود

وهو وإن اكن يستبد برأيه واكن إماما  ملذهب لكن يستفيد برأي أيب حنيفة وُكتُِبه فذكر 
 ابن أيب العوام:
أمحد بن محيد قال: سمعت هالل بن حيىي يقول: زعم نلا يوسف بن ”

ا خادل: إن كتب أيب حنيفة اكنت تعرض ىلع سفيان اثلوري فيقول: هذ
قويل، فعرض عليه كتاب الرهن وفيه املسائل ادلقاق، فقال: هذا قويل، 

 (211) .“ولو سئل عن تفسري مسألة منها ليرشحها ما قدر ىلع ذلك
 

 وقال أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد قال: ”

ي سمعت حممد بن شجاع قال: سمعت الواقدي يقول: اكن سفيان اثلور
 (212) .“يسألين أن أجيئه بكتب أيب حنيفة يلنظر فيها

 وقال أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ثنا عبد اهلل بن أمحد الربيع قال: ”
وزي قال: سألت أبا عبد اهلل أمحد دثين أمحد بن حممد بن حجاج املرح

بن حنبل عن قطبة فقال: هذا جليس سفيان اثلوري، ويقولون: إنه اكن 
أبا حنيفة، وهو اذلي اكن ُيرب سفيان بكالم أيب حنيفة، وإنما جالس 

عرف سفيان مذهب أيب حنيفة يقولون به، ثم قال: قطبة مستقيم 
 (213) .“احلديث

 وذكر الصيمري:
أخربنا عبد اهلل بن حممد قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد قال سمعت ” 

ن وهو نازل سجادة قال دخلت أنا وأبو مسلم املستميل ىلع يزيد بن هارو
                                                             

 64ص : ، أخبارالصيمري،  - 210
 148ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 211
 148، ص : فضائلوام، ابن أيب الع - 212
 183ص : ، املرجع نفسه - 213
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ببغداد ىلع منصور بن مهدي فصعدنا إىل غرفة هو فيها فقال هل أبو 
مسلم ما تقول يا أبا خادل يف أيب حنيفة وانلظر يف كتبه فقال أنظروا فيها 
إن كنتم تريدون أن تفقهوا فإين ما رأيت أحدا من الفقهاء يكره انلظر 

 (214). “يف قوهل ولقد احتال اثلوري يف كتاب الرهن حىت نسخه
 واكن يأيت جملس أيب حنيفة ويسمعه بل يستمعه فقال ابن أيب العوام: 

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين إبراهيم بن أمحد بن سهل ”
الرتمذي قال: ثنا القاسم بن غسان قال: ثنا أيب قال: ثنا عبيد اهلل بن 

اء زياد الكويف قال: اكن أبو حنيفة إذا جلس يف حلقته يف املسجد ج
سفيان بن سعيد اثلوري فنام إىل جانب احللقة وغطى رأسه واستمع ما 
يدور من املسائل، فأعلم أبو حنيفة بذلك، فقال يللة: حدثنا أبو هذا 

 (215) .“انلائم سعيد اثلوري رمحه اهلل، فلم يعد سفيان بعد إىل ذلك
 وهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة مكنيا ومرصحا فقال ابن أيب العوام: 

أبو بكر حممد بن جعفر بن أعني قال: سمعت أمحد بن منصور ”
الرمادي يقول: أدركنا ممن حدث عن أيب حنيفة: يزيد بن هارون، وعبد 
الرزاق بن همام، وأبا اعصم انلبيل، وأبا نعيم، وأبا عبد الرمحن املقرئ، 
قال الرمادي: وروى عنه سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، وعباد بن 

حاتم بن إسماعيل، ووكيع، وحيىي بن آدم، وعيىس بن يونس، العوام، و
 (216) .“ويزيد بن هارون، وعبد اهلل بن داود، وسلم بن سالم

 وذكر روايته فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 255”

بن  قال: ثنا أبو حيىي حممد بن عبد اهلل بن يزيد املقري قال: ثنا عبد اهلل
 الويلد العدين قال: ثنا سفيان اثلوري عن رجل عن اعصم.

ح قال أبو برش: وحدثين صاحب نلا يكىن أبا بكر ويعقوب بن  - 256
إسحاق قاال: ثنا أبو يوسف العطار الفقيه أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ 

                                                             
 74ص : ، أخبارالصيمري،  - 214
 183ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 215
 106ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 216
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سفيان عن أيب حنيفة، عن اعصم، عن أيب رزين، عن ابن عباس يف 
 (217) .“بس وال تقتلحت املرأة ترتد قال:

 :ابن أيب العوامواكن سفيان اثلوري شديد األخذ برأي اإلمام ومتابعا هل فقال  
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين إبراهيم بن أمحد بن  - 437”

سهل بن إسحاق الرتمذي قال: حدثين القاسم بن غسان قايض الكويف 
 مرو قال: سمعت قال: سمعت أيب يقول: حدثين جدك أبو غسان قايض

أبا عصمة نوح بن أيب مريم يقول: كنت عند أيب حنيفة جالسا  ذات يوم 
إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أبا حنيفة! ما تقول يف رجل توضأ بماء يف 
إناء نظيف أجيوز لغريه أن يتوضأ بهذا املاء؟ قال: ال، قلت: لم؟ قال: ألنه 

سأتله عن هذه املسألة؟ ماء مستعمل، قال: فرصت إىل سفيان اثلوري ف
فقال سفيان: جيوز أن يتوضأ به، فقلت هل: إن أبا حنيفة قال: ال جيوز 
ذلك، قال يل: ولم؟ قلت: يقول: ألنه ماء مستعمل، قال: فما مضت يل 
مجعة حىت جلست إىل سفيان فإذا رجل قد سأهل عن هذه املسألة 

 (218) .“بعينها؟ فقال سفيان: ال جيوز ألنه ماء مستعمل
 ذكر أيضا:و

ح وحدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن أمحد ابن  - 398”
محاد قال: حدثين يعقوب بن إسحاق قال: حدثين أبو مالك حممد بن 
الصقر ابن مالك بن مغول قال: سمعت عبد اهلل بن داود اخلرييب يقول: 

تقول يف كنت عند سفيان اثلوري فأتاه آٍت فقال هل: يا أبا عبد اهلل ما 
قارن قدم مكة فخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن هو بدأ بطواف عمرته 
فمىض إىل عرفات يلقف حلجه ثم يرجع فيطوف لعمرته؟ فقال هل 

فارها  فقال هل: يا أبا عبد  سفيان: وما يمنعه من ذلك إذا أصاب جتبيبا  
اهلل فإن انلعمان بن ثابت يزعم: أنه إذا توجه إىل عرفات فقد رفض 

لعمرة، فقال هل اثلوري: ومن يقول غري هذا؟ قال: قلت يف نفيس: أنت ا
 (219). “تقول غري هذا

 وقال الصيمري:
                                                             

 147ص : ، املرجع نفسه - 217
 217ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 218
 201ص : ، املرجع نفسه - 219
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أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا ابن مغلس قال ثنا ثابت ”
الزاهد قال اكن اثلوري إذا سئل عن مسألة دقيقة يقول ما اكن أحد 

ل قد حسدناه ثم يسأل أصحاب أيب حيسن ان يتلكم يف هذا األمر إال رج
. “حنيفة ريض اهلل عنه ما يقول صاحبكم فيحفظ اجلواب ثم يفيت به

(220) 
 وذكر ابن أيب العوام قول أيب يوسف فيه:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن  - 162”
سالمة قال: حدثين أمحد بن أيب عمران قال: حدثين حممد بن شجاع 

معت احلسن بن أيب مالك يقول: سمعت أبا يوسف يقول: سفيان قال: س
 (221). “اثلوري أكرث متابعة أليب حنيفة مين

 وهو يروي عن بعض أصحاب أيب حنيفة أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا حممد بن عبد اهلل بن سعيد  - 670”

مان، ابلرصي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال: ثنا حيىي بن ي
عن سفيان، عن زفر، عن قيس بن حبرت قال: مثل عمر بن عبد العزيز 

 (222). “يف بين أمية كمثل مؤمن آل فرعون
 :مزنلة اإلمام عند سفيان فقال وذكر اتليق الغزي

عياش، قال: مات عمر بن سعيد أخو سفيان، فأتيناه بن وعن أيب بكر ”
ن إدريس، إذا أقبل نعزيه، فإذا املجلس اغص بأهله، وفيهم عبد اهلل ب

أبو حنيفة يف مجاعة معه، فلما رآه سفيان حترك من جملسه، ثم قام 
 .“فاعتنقه، وأجلسه يف موضعه، وقعد بني يديه

 قال أبو بكر: فاغتظت عليه.
وقال ابن إدريس: أال ترى و حيك؟! فجلسنا حىت تفرق انلاس، فقلت 

 ا.لعبد اهلل بن إدريس: ال تقم حىت نعلم ما عنده يف هذ
فقلت: يا أبا عبد اهلل، رأيتك ايلوم فعلت شيئا  أنكرته وأنكره 

 أصحابنا عليك.
قال: ما هو؟ قلت: جاء أبو حنيفة، فقمت إيله، وأجلسته يف جملسك، 

                                                             
 64ص : ، أخبارالصيمري،  - 220
 105ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 221
 294ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 222
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 وصنعت به صنيعا  بليغا، وهذا عند أصحابنا منكر.
من ذلك! هذا رجل من العلم بماكن، فإن لم أقم  تفقال: وما أنكر
ه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لعلمه قمت لسن

 (223) .“فأفحمين فلم يكن عندي جواب لورعه.
وزاد يف اتلاريخ  161قال حممد بن سعد اكتب الواقدي اجتمعوا ىلع أنه تويف بابلرصة سنة 

 (224). سنة 64فقال وهو ابن 

َييَْنة:   .28  ه( 198)ت  (225)سفيان بن ع 
أحد أئمة . يب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف األعورة بن أُعي يْن  سفيان بن 

 .اإلسالم
روى عن عمرو بن دينار والزهري وزياد بن عالقة وزيد بن أسلم وحممد بن املنكدر 

 (227)للخوارزيم.  املسانيد جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه كثريا  يف و (226).وخلق
 .معني وابن راهويه والفالس وأمم سواهم وعنه الشافيع وابن املديين وابن

وقال الشافيع لوال مالك  .قال ابن املديين ما يف أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة
 (228). مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعني ومائة .وسفيان ذلهب علم احلجاز

 فقال: ةاجلواهر املضيأيب حنيفة يف  أصحاب اإلماموعّده عبد القادر القريش من 
سفيان بن عيينة اهلاليل اكن يقول أول من أقعدين للحديث أبو حنيفة ”

وىف رواية دخلت الكوفة ولم يتم يل عرشون سنة فقال أبو حنيفة 
ألصحابه وألهل الكوفة جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار قال فجاء 
انلاس يسألوين عن عمرو بن دينار فأول من صريين حمدثا أبو 

 (229).“حنيفة

                                                             
 87ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 223
 330ص :  1ج : ، الرجالالالكباذي،  - 224
 330ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 225
 119ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 226
 469ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 227
 .املرجع نفسهيط، السيو - 228
 230 ص : 2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 229
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 198قال الواقدي مات يوم السبت غرة رجب سنة  107قال ودل للنصف من شعبان سنة ي
 (230). سنة 91قال أبو نرص ومات وهو ابن  107وقال الواقدي ودل سنة 

 يذكر أبا حنيفة: سفيان بن عيينةوذكر ابن أيب العوام 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين إبراهيم بن أمحد بن سهل  - 14”

ذي قال: ثنا القاسم بن غسان قال: سمعت إسحاق بن أيب إرسائيل الرتم
يقول: ذكر قوم يوما  أبا حنيفة بني يدي سفيان بن عيينة، فتنقصه 
ْه، اكن أبو حنيفة أكرث انلاس صالة، وأعظمهم  بعضهم، فقال سفيان: م 

 (231) .“أمانة، وأحسنهم مروءة  
 فقال: سفيان بن عيينةوذكر أبياتا  عن 

دثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن ح - 233”
سمعت إسحاق بن أيب إرسائيل قال: ثنا سفيان بن  جعفر بن أعني قال:

 عيينة قال: قال مساور الوراق:
 طريفة الفتوى من بآبدة قايسونا يوما   إذا ما انلاس

 مصيب من طراز أيب حنيفة صليب بمقياس أتيناهم
 صحيفة يف حبرب وأثبتها اعهاو بها الفقيه سمع إذا

قال: فدعوا يوما  إىل ويلمة، واكن أبو حنيفة فيها، فدخل مساور، فلما 
 (232) .“أبرصه أبو حنيفة قال: هاهنا وأوسع هل

 وذكر القريش قوهل عن فقه اإلمام: 
وعن سفيان بن عيينة قال شيئان ما كنت أرى أن قراءة محزة ورأي ”

 (233). “ة وقد بلغا اآلفاقاإلمام يتجاوزان قنطرة الكوف
 وذكر الصيمري: 

أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد قال ثنا ابن اكسب ” 
قال سمعت سفيان بن عيينة يقول من أراد املغازي فاملدينة ومن أراد 

 (234).“املناسك فمكة ومن أراد الفقه فالكوفة ويلزم أصحاب أيب حنيفة

                                                             
 331ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 230
 48ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 231
 138ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 232
 458ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 233
 82ص :  ،أخبارالصيمري،  - 234
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 وذكر أيضا :
اهلل بن حممد احللواين قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد قال ثنا أخربنا عبد ”

حممد بن املثىن صاحب أيب نرص برش بن احلارث قال سمعت ابن عيينة 
قال العلماء أربعة ابن عباس يف زمانه والشعيب يف زمانه وأبو حنيفة يف 

 (235). “زمانه واثلوري يف زمانه

: )ت   .29  ( 236)ه(  206َشَبابة بن َسو ار الَفَزارِي 

ّوار ب ابة بن س  ارِّي  ش  ز   قيل اسمه مروان. موالهم أبو عمرو املدائين أصله من خراسان. الف 
روى عن حريز بن عثمان الرحيب وارسائيل وشعبة وشيبان ويونس بن أيب اسحاق وابن 

 أنه ومع أيب ذئب والليث وعبد العزيز املاجشون وورقاء وحممد بن طلحة بن مرصف وغريهم.
 جامع يف تعاىل اهلل رمحه حنيفة أيب اإلمام عن يروي شيوخهما بعض وشيخ وحيىي أمحد شيخ

 (237)املسانيد. 
عنه امحد بن حنبل ويلع بن املديين وحيىي بن معني واسحاق بن راهويه وعبد وروى 

 ( 238) اهلل بن حممد املسندي ومجاعة.
 سنة مات( 240) اظوذكره اذلهيب من احلف( 239). ثقة حافظ ريم باإلرجاءقال ابن احلجر: 

206 .(241) 
 العوام: الوراق يف مدح اإلمام فذكر ابن أيب واكن شعبة يستنشده أبيات مساور 

 وحدثين: أعني بن بكر أبو قال: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 234”
 ابن احلسن سمعت: قال أسد بن أمحد بن يعقوب عن شيبة، بن يعقوب

 احلجاج بن شعبة اكن: يقول رسوا بن شبابة سمعت: قال احللواين يلع
 مساور قول)) األبيات هذه يستنشدين واكن حنيفة، أيب يف الرأي حسن
 :هل فأقول قال؟ كيف: يل يقول(( الوراق

                                                             
 83ص :  ،املرجع نفسه - 235
 356ص :  1ج :  ،لرجالاالالكباذي،  - 236

 481ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 237

 147ص :  2ج : ، تهذيبالعسقالين،  - 238

 263ص : ، تقريبالعسقالين،  - 239

 361ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 240

 356ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 241
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 طريفة الفتوى من بآبدة...  قايسونا يوما   انلاس ما إذا
 (242) .“آخرها إىل

 سوار فقال: بن عمارة يف مدح اإلمام رواية عن شبابة بن وذكر الصيمري قول احلسن
 ثنا قال مكرم ثنا قال احللواين حممد بن اهلل عبد القاسم ابو خربناأ”

 سوار بن شبابة ثنا قال اجلوهري سعيد بن إبراهيم ثنا قال حممد بن أمحد
 قرب عند اخلزيران مقابر يف عمارة بن احلسن رأيت قال أيب أخربين قال
 تركت وما مىض ممن خلفا نلا كنت اهلل رمحك ويقول يبيك حنيفة أيب

 يف ُيلفوك ان يمكنهم لم علمتهم اذلي العلم يف خلفوك إن خلفا بعدك
  (243). “حنيفة أيب قرب قالوا هذا من فقلت بتوفيق إال الورع

  (244)ه(  160شعبة بن احلجاج بن الورد األزدي: )ت  .30
د، االزدي بن احلجاج بن الورشعبة أبو بسطام  االمام احلافظ، أمري املؤمنني يف احلديث،

يك، موالهم الواسطي، اعلم أهل ابلرصة وشيخها، سكن ابلرصة من الصغر، ورأى احلسن، ت  الع  
 (245). واكن من أوعية العلم. ودل سنة اثنتني وثمانني وأخذ عنه مسائل.

سمع من احلسن مسائل وسمع من معاوية بن قرة وعمرو بن مرة واحلكم وسلمة بن 
 شيوخ أكرث شيخ أنه مع وشعبةأيب كثري وقتادة وخلق كثري. كهيل وأنس بن سريين وحيىي بن 

 (246)املسانيد.  جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي ومسلم ابلخاري
وعنه أيوب السختياين وابن إسحاق من شيوخه وسفيان اثلوري وابن املبارك وغندر وآدم 

 صون.وعفان بن مسلم وأبو داود وسليمان بن حرب ويلع بن اجلعد وأمم ال حي
قال ابن املديين: هل حنو أليف حديث. واكن اثلوري يقول: شعبة أمري املؤمنني يف احلديث. 
ا  وقال الشافيع: لوال شعبة ملا عرف احلديث بالعراق. قال أبو بكر ابلكراوي: ما رأيت أحد 
أعبد هلل من شعبة لقد عبد اهلل حىت جف جدله ىلع عظمه واسوّد. وقال محزة بن زياد الطويس 
سمعت شعبة واكن أثلغ قد يبس جدله من العبادة يقول: لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم عن 

وقال أبو قطن ما رأيت شعبة قد ركع إال ظننت  ثالثة قال عمر بن هارون اكن شعبة يصوم ادلهر.

                                                             
 138ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 242

 86ص :  ،أخبارالصيمري،  - 243

 354ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 244

 228ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 245

 479ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 246
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ا يعطي السائل ما أمكنه. قال  أنه نيس وال سجد إال قلت نيس. قال حيىي القطان: اكن شعبة رقيق 
 (247) قطن: واكنت ثيابه لونها اكلرتاب واكن كثري الصالة. أبو

 سعد ابن وقال سنة 77 ابن وهو 160 سنة ومات 83 شعبة سنة ودل يلع بن عمرو وقال
 (248)مثله.  نمري ابن وقال 160 سنة مات شيبة أيب ابن وقال 160 سنة بابلرصة مات

 وقال شعبة يف فهم أيب حنيفة وحفظه: 
حىت شنعوا عليه بما هو أعلم به  احلفظ جيد م،الفه حسن واهلل اكن”

 (249). “منهم واهلل سيلقون عند اهلل

 يف رصيح القول نص الرجال. فهذا نقد يف والتشدد وباتلدين، باالمامة هل وشعبة مشهود
 حفظ اإلمام. قوة

 الوراق يف مدح اإلمام فذكر ابن أيب سوار أبيات مساور بن واكن شعبة يستنشد شبابة
 العوام:

 وحدثين: أعني بن بكر أبو قال: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 234”
 ابن احلسن سمعت: قال أسد بن أمحد بن يعقوب عن شيبة، بن يعقوب

 احلجاج بن شعبة اكن: يقول سوار بن شبابة سمعت: قال احللواين يلع
 مساور قول األبيات هذه يستنشدين واكن حنيفة، أيب يف الرأي حسن
 :هل فأقول قال؟ كيف: يل ليقو الوراق

 طريفة الفتوى من بآبدة...  قايسونا يوما   انلاس ما إذا
 (250) .“آخرها إىل

 معني يذكر شعبة فقال: بن ونقل اتليق الغزي توثيق اإلمام عن حيىي
 أحدا   سمعت ما ثقة، هو: فقال حنيفة، أيب عن معني، بن حيىي وُسئل”

 وشعبة بأمره، حيدث أن إيله يكتب احلجاج بن شعبه هذا ضعفه،
 (251) .“ !!شعبة

                                                             
 193ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 247

 .املرجع نفسهالالكباذي،  - 248

، عظم أيب حنيفة انلعماناخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األشهاب ادلين أمحد بن حجر اهليثيم امليك،  - 249
 36ص : ه(، 1324)مرص: مطبعة السعادة، 

 138ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 250

 112ص :  1ج :  ،طبقاتالالغزي،  - 251
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 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام:
 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 376”

 كنا: قال الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا: قال مكرم بن عقبة ثنا: قال
 فقه فةمعر معه ذهب شعبة، فقال حنيفة، أبو مات: هل فقيل شعبة عند
 (252) .“وعليه علينا اهلل تفضل الكوفة أهل

 وذكر أيضا:
 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 249”

 شقيق بن احلسن بن يلع ثنا: قال املصييص املبارك بن حممد حدثين: قال
 أيب بن محاد عن: حيدث احلجاج بن شعبة سمعت: يقول أيب سمعت: قال

 أؤمله فكنت والفهم، اهلدي حبسن جيالسنا حنيفة أبو اكن: لقا سليمان
 (253) .“أعلم واهلل أعلم فاهلل منهم، به أعلم هو بما عليه ُشنع ثم

 أيب العوام: بأمره فذكر ابن واكن شعبة يكتب إىل اإلمام حيدث
 بن حممد بكر أبو حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 373”

 معني بن حيىي ثنا: قال الرمادي منصور بن أمحد ثنا: قال أعني بن جعفر
 حنيفة أيب إىل شعبة يل كتب: يقول اهليثم بن عمرو قطن أبا سمعت: قال

 :يقول
 

 بن أمحد بن حممد وحدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين ح - 374
 :يقول معني بن حيىي سمعت: يقول حممد بن العباس سمعت: قال محاد

 

 بن حممد معمر أبو وحدثنا: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين ح - 375
: قال معني بن حيىي ثنا: قال عباس ثنا: قال ابلرصي خزيمة بن أمحد

 أتيته فلما: قالوا ثم حنيفة، أيب إىل شعبة يل كتب: يقول قطن أبا سمعت
 .هو املرص حشو نعم: قال خبري، قلت بسطام؟ أبو كيف: يل قال بالكتاب

 (255). “ يف السريهكذا ذكره اذلهيب( 254)

                                                             
 195ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 252

 143ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 253

 194ص :  ،املرجع نفسه - 254

 228ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 255
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 ه( 189)ت  (256)شعيب بن إسحاق ادلمشيق:   .31
شعيب بن اسحاق بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن راشد ادلمشيق االموي موىل رملة بنت 

 عثمان أصله من ابلرصي.
روى عن أبيه وأيب حنيفة وتمذهب هل وابن جريج واالوزايع وسعيد بن أيب عروبة 

 واثلوري وغريهم.وعبيداهلل بن عمرو هشام بن عروة 
بن عبد الصمد بن شعيب وداود بن رشيد واحلكم بن موىس وعنه ابن ابنه عبدالرمحن 

وأبو انلرض الفرادييس وعمرو ابن عون وابراهيم بن موىس الرازي وإسحاق بن راهويه وسويد بن 
 وحدث عنه الليث بن سعد وهو يف سعيد وأبو كريب حممد ابن العالء وهشام بن عمار وغريهم.

 عداد شيوخه.
قال أبو طالب عن امحد ثقة ما اصح حديثه وأوثقه. وقال ابن معني ودحيم والنسايئ ثقة 

 18وقال أبو حاتم صدوق وقال الويلد بن مسلم رأيت االوزايع يقربه ويدنيه قال دحيم ودل سنة 
 (257) .189ومات سنة 

 وقال املزي:
 (258). “واكن يذهب مذهب أيب حنيفة”

 فقال: اجلواهر املضيةالقريش من األحناف يف  وعّده عبد القادر
شعيب بن إسحاق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن راشد القريش ”

ادلمشيق من أصحاب أيب حنيفة عده النسايئ ىف اثلقات من أصحابه 
أبا حنيفة وذكره ابن حزم ىف باب الفقهاء بالشام بعد  وقال أمحد جالس

 (259). “بن مسلم روى هل الشيخانالصحابة ىف طبقة األوزايع والويلد 
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 419”
قال: حدثين حممد بن هاشم ابلعلبيك قال: ثنا شعيب بن إسحاق، عن أيب 

قوهلم: لك مسكر حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: أخطأ انلاس يف 
-حرام، إنما هو لك سكر حرام، قال شعيب: كأين أسمعه من فلق فيه 

                                                             
 348ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 256
 171ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 257
 501ص :  12ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 258
 251ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 259
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يقول: إين أخاف أن يكون هو اذلي أخطأ إين أخاف  -يعين أبا حنيفة
 (260) .“أن يكون هو اذلي أخطأ

 ويذكر مالزمته أليب حنيفة فقال:
د حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محا - 420”

قال: أخربين عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال: سألت أيب: عن شعيب بن 
إسحاق ادلمشيق فقال: ما أرى به بأسا ، ولكنه اكن جالس أصحاب 

 (261) .“جالس أبا حنيفة الرأي،
 ه( 164أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن انلحوي: )ت   .32

مييم موالهم انلحوي نزيل اإلمام احلافظ احلجة أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن اتل
قيل يف نسبته انلحوي إىل حنو بن شمس بطن من األزد،  .الكوفة ومؤدب أوالد األمري داود بن يلع
 وقال ابن أيب داود أو غريه بل اكن حنويا.

روى عن احلسن قليال وعن قتادة واحلكم وهالل الوزان وحيىي بن أيب كثري وزياد بن 
 (263)املسانيد.  جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي ممن وهو( 262). عالقة، ومنصور بن املعتمر

حدث عنه اإلمام أبو حنيفة واحلسن بن موىس األشيب وحسني املروزي وعبيد اهلل بن 
 وطائفة. موىس ويونس بن حممد املؤدب وآدم بن أيب إياس ويلع بن اجلعد

 يعقوب قال. خاملشاي لك يف ثبت هو: حنبل ابن وقال. وغريه معني بن حيىي وثقه
من  (265)والسيويط  (264)ذكره اذلهيب  .بذلك مشهورا وقراءات حروف صاحب اكن: السدويس

 احلفاظ.
 (266) .تعاىل اهلل رمحه اثلمانني عرش يف وهو ومائة ببغداد، وستني أربع سنة شيبان تويف

 ه( 212)ت  (267)الضحاك بن ََمََْل أبو اعصم انلبيل:   .33

                                                             
 211ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 260
 211، ص : فضائلابن أيب العوام،  - 261
 218ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 262

 477ص :  2ج :  ،جامع املسانيدوارزيم، اخل - 263

 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 264

 99ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 265

 269ص :  ،تقريب؛ العسقالين، 355ص :  1ج :  ،الرجال؛ الالكباذي، املرجع نفسهاذلهيب،  - 266

 369ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 267
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. 122ودل سنة  (268). يباين ابلرصي احلافظ شيخ اإلسالمأبو اعصم الضحاك بن خمدل الش
(269) 

 سمع جعفر بن حممد ويزيد بن أيب عبيد وسليمان اتلييم وابن جريج وبهز بن حكيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 366ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 268
 370ص :  1ج :  ،الرجالذي، الالكبا - 269
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يروي عن اإلمام أيب وهو ممن  (270) والكبار، ولوال تأخر موته ذلكر مع وكيع بل مع ابن املبارك.
 (271)للخوارزيم.  سانيدامل جامعحنيفة يف 

روى عنه أمحد وبندار وادلاريم وأبو عبد اهلل ابلخاري واحلارث بن أيب أسامة وأبو 
مسلم الكيج وخلق. واكن يلقب بانلبيل نلبله وعقله، وقيل غري ذلك، ولم حيدث قط إال من 

اغتبت ما رأيت مثله. وقال ابلخاري وغريه: سمعنا يقول: ما  حفظه، قال عمر بن شبة: واهلل
أحدا منذ علمت أن الغيبة ترض أهلها. وقال أبو داود: اكن أبو اعصم حيفظ حنو ألف حديث من 
جيد حديثه. وقال ابن سعد: اكن ثقة فقيها مات بابلرصة ألربع عرشة يللة خلت من ذي احلجة 

 (272) سنة اثنيت عرشة ومائتني. قلت: اعش تسعني سنة وأشهرا.
 فقال: اجلواهر املضيةيف  صحاب اإلماممن أوعّده عبد القادر القريش 

 (273). “ومن أصحاب اإلمام الضحاك بن خمدل أبو اعصم”

 ه بـ"انلبيل":لقيبت
o ” فقيل سماه ابن جريج بسبب أن الفيل قدم ابلرصة فذهب انلاس ينظرون إيله

 فقال هل ابن جريج مالك ال تنظر فقال ال أجد منك عوضا فقال أنت نبيل
o  ّذلك أن شعبة حلف أن ال حيدث أصحاب احلديث شهرا به به شعبة ووقيل لق

فبلغ ذلك أبا اعصم فقصده فدخل عليه جملسه فلما سمع منه هذا الالكم قام 
وقال حدث وغاليم العطار حرا لوجه اهلل عن يمينك فأعجبه ذلك وقال أنت 

 نبيل
o وقيل ألنه اكن يلبس اخلزو جيد اثلياب 
o  ّي حدثنا يزيد بن سنان قال كنا عند أيب به بذلك جارية لزفر قال الطحاوقيل لق

اعصم فتحدثنا ساعة وقال بعضنا بلعض لم سيم أبو اعصم انلبيل فسمع بذلك 
فسأل عما حنن فيه واكن إذا عزم ىلع يشء لم يقدر ىلع خالفه فذكرنا هل ذلك 
فقال نعم كنا خنتلف إىل زفر واكن معنا رجل من بين سعد يقال هل أبو اعصم 

ال واكن يأيت زفر بثياب رثة وكنت آتيه ىلع دابة بثياب جيدة واكن ضعيف احل
فاستأذنت يوما فأجابتين جارية عنده وفيها عجمة يقال هلا زهرة فقالت من 
هذا فقلت أبو اعصم فدخلت ىلع موالها فقال هلا من بابلاب فقالت أبو اعصم 
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 367ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 272
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يل ثم فخرج يلقف ىلع املستأذن عليه من هو أنا أو السعدي فقالت ذلك انلب
أذنت يل فدخلت عليه وهو يضحك فقلت هل وما يضحكك أضحكك اهلل 
فقال إن هذه اجلارية لقبتك بلقب ال أراه يفارقك أبدا ىف حياتك وال بعد 

 (274). “موتك ثم أخربين خربها فسميت يومئذ انلبيل
 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام فقال:

بيل: أبو حنيفة أفقه أو سفيان؟ قال احلسن: ولقد قلت أليب اعصم انل”
 (275) .“قال: أبو حنيفة عندي أفقه من سفيان

 وقال اتليق الغزي:
 .“وقال أبو اعصم انلبيل: اكن أبو حنيفة يُسىم الوتد؛ لكرثة صالته”
(276) 

 وقال أيضا :
وقال أبو اعصم انلبيل، وقد سئل أيضا  عنهما: غالم من غلمان أيب ”

 (277) .“حنيفة أفقه من سفيان
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 207”
قال: حدثين يعقوب بن إسحاق بن أيب إرسائيل قال: حدثين أيب قال: 

 (278) حدثين الضحاك بن خمدل أبو اعصم.
ل: ثنا إسحاق بن أيب ح قال حممد: وحدثين أمحد بن القاسم قا - 208

-إرسائيل قال: ثنا أبو اعصم قال: سمعت أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة 
قال: وسمعت ابن جريج يقول: يه جائزة، قال:  -يعين عرض الكتب

 (279) .“وسمعت مالك بن أنس يقول: يه جائزة
 وذكر أيضا :

                                                             
 274ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 274
 83 ص : ،فضائلابن أيب العوام،  - 275
 99ص :  1ج :  ،اتالطبقالغزي،  - 276
 187ص :  1ج :  ،املرجع نفسه - 277
 126ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 278
 .املرجع نفسه - 279
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ني حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن جعفر بن أع - 209”
قال: سمعت يعقوب بن شيبة يقول: سمعت يعقوب بن أمحد قال: سمعت 
أبا اعصم انلبيل يقول: سألت ابن جريج ومالك بن أنس وسفيان، 
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يُقرأ عليه احلديث يقول: أخربنا أو الكما  

 (280).“هذا معناه؟ فقالوا: ال بأس
ين أبو دجانة أمحد بن حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدث - 210”

إبراهيم بن احلكم املعافري إمالء، حدثين حيىي بن عبد الرحيم قال: ثنا 
أبو اعصم قال: أخربين ابن جريج وابن أيب ذئب وأبو حنيفة ومالك بن 
أنس واألوزايع واثلوري لكهم يقولون: ال بأس إذا قرأت ىلع العالم أن 

 (281) .“تقول: أخربنا
 وذكر أيضا :

ثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد حد - 394”
قال: حدثين أمحد بن القاسم قال: ثنا عمر بن شبة قال: ثنا أبو اعصم 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أفضل من عطاء بن أيب رباح. قال 
أبو اعصم: وحدثنا حممد بن خاقان بن عبد اهلل بن األهتم قال: سمعت 

 (282) .“يقول: ما رأيت أفقه من عطاءأبا حنيفة 
 وذكر ابن أيب العوام رواياٍت ما تثبت مالزمته لزفر فقال:

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: سمعت أبا جعفر أمحد بن حممد بن  - 671”
سالمة وأبا برش ادلواليب يقوالن: اكن أبو اعصم انلبيل ُيتلف إىل زفر، 

يئة ُيتلف إىل زفر أيضا ، واكن ثم رجل آخر يكىن أبا اعصم رث اهل
فجاء أبو اعصم الضحاك بن خمدل يستأذن ىلع زفر، فخرجت جارية لزفر 
فقالت: من هذا؟ فقال: أنا أبو اعصم، فدخلت إىل موالها فقالت: أبو 
اعصم بابلاب، قال: أيهما هو؟ فقالت: انلبيل منهما، فأذنت يل فدخلت، 

بلقب ال أراه يفارقك أبدا ،  فقال يل زفر: يا أبا اعصم قد لقبتك اجلارية
 (283) .“لقبتك بانلبيل، فلزمين هذا اللقب

                                                             
 126ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 280
 .املرجع نفسه - 281
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 وذكر أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة أبو  - 660”

جعفر قال: حدثين حممد بن احلسني بن مرداس قال: ثنا أبو بكرة 
قعد قبل وقته العطار عن أيب اعصم انلبيل قال: قال زفر بن اهلذيل: من 

 (284) .“ذل
 وذكر أيضا :

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا أمحد بن حممد بن سالمة قال: ثنا  - 661”
حممد بن احلسني بن مرداس قال: ثنا زيد بن أخزم قال: ثنا أبو اعصم، 
عن زفر يف رجل باع من رجل جارية بألف درهم ىلع أنه إن أنقذه 

 .“م وإال فال بيع بينهما قال: ابليع فاسداثلمن فيما بينه وبني ثالثة أيا
(285)  

 وذكر أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 662”

سمعت حممد بن شجاع يقول: سمعت أبا اعصم الضحاك بن خمدل يقول: 
سمعت زفر يقول: ما خالفت أبا حنيفة يف قول إال وقد اكن أبو حنيفة 

 (286) .“يقول به
 وذكر أيضا :

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: وحدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 663”
قال: سمعت أمحد بن أيب عمران يقول: سمعت سوار بن عبد اهلل 
العنربي القايض يقول: سمعت أبا اعصم يقول: قال زفر بن اهلذيل: لك 

لم أقف أنا  أقوايل هذه قد قاهلا أبو حنيفة قبيل، ثم وقف منها ىلع أشياء
عليها فخالفها ملا وقف عليه منها وثبت أنا عليها، قال أمحد بن أيب 
عمران: فأنكرت ذلك فأتيت حممد بن شجاع فحدثته بذلك، فقال يل: 
ماكنك، ثم دخل مزنهل وخرج ويف يده كتاب فقرأ يلع منه هذه احلاكية 

 (287) .“عن أيب اعصم كما سمعتها من سوار العنربي
                                                             

 .املرجع نفسه - 284
 292ص :  ،املرجع نفسه - 285
 .املرجع نفسه - 286
 292ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 287
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 ه( 185)ت  (288): امو  اد بن الععب    .34
 .ام الواسطياد بن العوّ و سهل عبّ باإلمام املحدث أ

حدث عن أيب مالك األشجيع وعبد اهلل بن أيب جنيح واجلريري وأيب إسحاق الشيباين 
 .(290)املسانيد جامعيف  (289) ويروي عن اإلمام أيب حنيفة .وابن عون وطبقتهم

ب واحلسن بن عرفة ويلع بن مسلم وعنه أمحد بن حنبل وعمرو انلاقد وزياد بن أيو
الطويس وخلق. وثقه أبو داود وغريه. وقال ابن سعد اكن من نبالء الرجال يف لك أمره واكن يتشيع 
فحبسه الرشيد زمانا ثم خّل عنه فأقام ببغداد. وقال ابن عرفة سألين وكيع عن عباد بن العوام 

قاهل ابلخاري عنه  186مات سنة قال إسحاق بن كعب  .(291) ثم قال: ليس عندكم أحد يشبهه
 (292). 185قال أبو عيىس مثله وقال ابن سعد تويف سنة 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ثنا أبو العال حممد بن أمحد ابن  - 408”

ام، جعفر الكويف قال: ثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: ثنا عباد بن العو
عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم يف املحرم يبط اجلرح ويعرص 

 القرحة ويقص الظفر إذا انكرس وجيرب الكرس.
قال: وحدثنا عباد، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: يتداوى 

 (293) .“املحرم بما أحب ما لم يكن فيه طيب
 وذكر اذلهيب: 

حرضنا جنازة أيب »يقول:  يعقوب بن شيبة، سمعت شجاع بن خمدل،”
ينبيغ ألهل اإلسالم أن يعزي بعضهم »عباد بن العوام:  :فقال «يوسف

 (294). “«بعضا بأيب يوسف

اين:  .35  ه( 202)ت  (295)عبد احلميد بن عبد الرمحن احلِم 
                                                             

 501ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 288
 78ص : ، تبييضالسيويط،  - 289
 522ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 290
 262ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 291
 502ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 292
 205:  ص ،فضائلابن أيب العوام،  - 293
 74ص :  ،مناقباذلهيب،  - 294
 483ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 295
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اينعبد احلميد بن عبد الرمحن   .أبو حيىي الكويف ولقبه بشمني أصله خوارزيم احِلمَّ
 (296) .بردة واألعمش والسفيانني وأيب حنيفة ومجاعة روى عن يزيد بن أيب

 وقال اخلوارزيم:
ومع جاللة حمله يف علم احلديث هو من أصحاب اإلمام أيب حنيفة 

 (297). يروي كثريا  من مناقبه وغري ذلك يف هذه املسانيد .وشعبة
وعنه أبو بكر وحممد بن خلف احلدادي واحلسن بن يلع اخلالل وأمحد بن عمر 

وأبو كريب وموىس ابن عبد الرمحن املرسويق وأبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة وسفيان  الوكييع
بن وكيع واحلسني بن يزيد الكويف وحممد بن عبد بن ثعلبة وحيىي بن موىس وعمرو بن يلع 

 .الفالس وأبو سعيد األشج واحلسن بن يلع بن عفان العامري وغريهم
عية يف اإلرجاء وقال النسايئ ليس بقوي وقال يف قال ابن معني ثقة وقال أبو داود اكن دا

موضع آخر ثقة وذكره ابن حبان يف اثلقات وقال ابن عدي هو وابنه ممن يكتب حديثه قال 
هارون احلمال مات سنة اثنتني ومائتني قلت وفيها أرخه بن قانع وزاد يف مجادى األوىل وهو ثقة 

 ضعيف احلديث مرئج وقال الربيق قال ابن وقال ابن سعد وأمحد اكن ضعيفا وقال العجيل كويف
 (298) معني اكن ثقة ولكنه ضعيف العقل.

يروي عنه  اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من أصحاب اإلمام أيب حنيفة يف 
 فقال:

قال عبد احلميد سمعت أبا حنيفة حييك عن محاد قال برشت إبراهيم ”
حىت  حدا يبيك من الفرحبموت احلجاج فسجد قال محاد ما كنت أرى أ

 (299). “رأيت إبراهيم بكى من الفرح
 ه( 172)ت  (300):اطأبو شهاب احلن   .36

 اط املحدث، اسمه: عبد ربه بن نافع الكويف، ثم املدائين.أبو شهاب احلنّ 
روى عن: العالء بن املسيب، واالعمش، وسليمان بن شيباين، ويونس بن عبيد، وحممد 

وروى عن أيب (301) صم االحول، وخادل احلذاء، وابن أيب خادل، وعدة.أيب يلّل، واع بن سوقة، وابن
                                                             

 478ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 296
 509ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 297
 478ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 298

 264ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 299
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 .(302)حنيفة 
وخلف بن هشام، وحممد بن  حدث عنه: سعيد بن منصور، وسعدويه، وأمحد بن يونس،

 جعفر الوراكين، وآخرون.
قال غريه: اكن صادقا ذا ورع  وقال حيىي القطان: لم يكن باحلافظ. وثقه حيىي بن معني.

وهو أبو  باملوصل، وقيل: ببدل سنة اثنتني وسبعني ومئة، وقيل مات يف سنة إحدى.مات  وفضل.
 (303). أما أبو شهاب احلناط االكرب، فهو موىس بن نافع شهاب االصغر.

 ه( 195)ت  (304)عبد الرمحن بن حممد املحاريب:  .37
بن  ودل يف دولة هشام احلافظ، اثلقة، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن زياد الكويف.

 عبد امللك.
عبد امللك بن عمري، ويلث بن أيب سليم، وإسماعيل بن أيب خادل،  وحدث عن

واألعمش، وفضيل بن غزوان، وجويرب بن سعيد، وجربيل بن أمحر، واعصم األحول، وحممد بن 
عمرو بن علقمة، ومطرح بن يزيد، وعمار بن سيف، وعمر بن ثابت الرازي، والليث بن سعد، 

 (306). املسانيد جامعي عن اإلمام أيب حنيفة يف ويرو (305) وخلق.
روى عنه: أمحد بن حنبل، وأبو كريب، وهناد بن الرسي، وأبو سعيد األشج، واحلسن بن 

 عرفة، ويلع بن حرب، وابنا أيب شيبة، وخلق.
 (307) وقال أبو حاتم: صدوق. وقال حيىي بن معني: ثقة. قال وكيع: ما اكن أحفظه للطوال!

 (308). اجلواهر املضيةدر القريش من األحناف يف وعّده عبد القا
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: كتب إيل إسحاق بن أمحد بن  - 314”
جعفر يقول: حدثين أبو سعيد األشج قال: سمعت املحاريب يقول: 

                                                             
 510ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم، ؛ 100ص : ، تبييضالسيويط،  - 302
 املرجع نفسهاذلهيب،  - 303
 451ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 304
 136ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 305
 509ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 306
 137ص :  9:  ج ،سرياذلهيب،  - 307
 392ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 308
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 .“ فانرصف من أربعسمعت أبا حنيفة يقول: إذا كرب ىلع اجلنازة مخسا  
(309) 

 وذكر أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 315”

قال: ثنا روح بن الفرج قال: ثنا حيىي بن سليمان قال: ثنا عبد الرمحن 
بن حممد املحاريب، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: جيزئ 

 (310) .“ارعتق ايلهودي وانلرصاين يف الظه
 (ه 228ت ) (311)بن داؤد:  الغفارعبد   .38

عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن رواد بن ربيعة بن سليمان ابن عمري ابلكري 
  أبو صالح احلراين.

روى عن يعقوب بن عبدالرمحن القاري وابن هليعة ومحاد بن سلمة والليث وعيىس ابن 
 وابن عيينة ورشيك وإسماعيل ابن عياش يونس وغوث بن سليمان ونوح بن قيس احلداين

 وزهري بن معاوية وغريهم.
روى عنه ابلخاري وروى أبو داود والنسايئ وابن ماجة هل بواسطة ابراهيم بن سعيد 
اجلوهري وحممد بن عوف الطايئ وحيىي بن أيوب املرصي العالف وحرملة بن حيىي وأبو زرعة 

ين واذلهيل وحيىي بن معني وابراهيم بن أيب داود ادلمشيق وأبو حاتم وعثمان ادلاريم والصااغ
الربليس واالثرم وعبد اهلل ابن محاد اآلميل وعبيد بن عبد الواحد الزبار وعمرو بن أيب الطاهر 

ابن صالح وأمحد بن محاد زغبة وأبو الزنباع روح بن الفرج واملقدام  بن الرسح وحيىي بن عثمان
 بن أيب داود الرعيين وآخرون.

 .بو حاتم ال بأس به صدوق وذكره ابن حبان يف اثلقاتقال أ
وخرج به أبوه إىل ابلرصة فنشأ بها وتفقه ثم رجع إىل  140 وقال اخلطيب ودل بافريقيا سنة

  (312) .مرص واستوطنها واكن يكره أن يقال هل احلراين
 (313) قال ابن يونس: مات أبو صالح بمرص يف شعبان سنة أربع وعرشين ومئتني.

 وقال اذلهيب يف السري: (314). اجلواهر املضيةعبد القادر القريش من األحناف يف وعّده 
                                                             

 169ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 309
 .املرجع نفسه - 310
 497ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 311
 599ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 312
 439ص :  10ج :  ،سرياذلهيب،  - 313
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واكن ثقة ثبتا فقيها ىلع مذهب أيب حنيفة، واكن أحد وجوه املرصيني ”
كذا ذكره (315) قدم املأمون مرص فاكن عبد الغفار جيالسه وهل معه أخبار.

 (316).“العسقالين
 ه( 192)ت  (317)بن إدريس:  اهللعبد   .39

مام القدوة احلجة أبو حممد عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي اإل
 الكويف أحد األعالم:

حدث عن أبيه وسهيل بن أيب صالح وحصني بن عبد الرمحن وأيب إسحاق الشيباين 
 (318) واألعمش وابن جريج وخلق. وهشام بن عروة

 وقال اخلوارزيم:
بلخاري ومسلم والشافيع ومع أنه شيخ مالك ومالك شيخ شيوخ ا”

 جامعوأمحد يروي عن اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنهم أمجعني يف 
 (319). “املسانيد

وعنه مالك اإلمام وابن املبارك وإسحاق وحيىي وابنا أيب شيبة واحلسن بن عرفة وأبو 
 كريب وأمحد بن عبد اجلبار العطاردي وخالئق. أقدمه الرشيد تلويلة القضاء فأىب قال برش
احلايف: ما رشب أحد ماء الفرات فسلم إال عبد اهلل بن إدريس. وقال أمحد بن حنبل: اكن ابن 

 إدريس نسيج وحده.
قال حسني بن عمرو العنقزي قيل ملا نزل به املوت بكت بنته فقال ال تبيك قد ختمت 

عني يف هذا ابليت أربعة آالف ختمة. مودله سنة عرشين ومات يف ذي احلجة سنة اثنتني وتس
 (320) ومائة رمحه اهلل تعاىل.

 فقال: اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
روى عن أيب حنيفة مسئلة الويص يتجر ىف مال ايلتيم إن شاء أخذه ”

مضاربة وقاسمه الربح قال عبد اهلل بن إدريس سألت مالاك وابن أيب 

                                                                                                                                                                       
 424ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 314
 .جع نفسهاملراذلهيب،  - 315
 599ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 316
 396ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 317
 282ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 318
 508ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 319
 284ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 320
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ثا قاال عن ثالث الزناد عن رجل قال المرأته أنت طالق ينوي ثال
تطليقات قال ابن إدريس وقال أبو حنيفة ىه واحدة قال حيىي وبقول 

 (321). “أيب حنيفة نأخذ
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 285”
ل: ثنا عبد اهلل بن قال: حدثين أمحد بن القاسم قال: ثنا أبو كريب قا

إدريس قال: سمعت أبا حنيفة حيدث: عن منصور، عن إبراهيم يف 
 .“الويص يتجر يف مال ايلتيم قال: إن شاء أخذه مضاربة وقاسمه الربح

(322) 
 وذكر اتليق الغزي:

عياش، قال: مات عمر بن سعيد أخو سفيان، فأتيناه بن وعن أيب بكر ”
هم عبد اهلل بن إدريس، إذا أقبل نعزيه، فإذا املجلس اغص بأهله، وفي

أبو حنيفة يف مجاعة معه، فلما رآه سفيان حترك من جملسه، ثم قام 
 فاعتنقه، وأجلسه يف موضعه، وقعد بني يديه.

 قال أبو بكر: فاغتظت عليه.
وقال ابن إدريس: أال ترى و حيك؟! فجلسنا حىت تفرق انلاس، فقلت 

 ا عنده يف هذا.لعبد اهلل بن إدريس: ال تقم حىت نعلم م
فقلت: يا أبا عبد اهلل، رأيتك ايلوم فعلت شيئا  أنكرته وأنكره 

 أصحابنا عليك.
قال: ما هو؟ قلت: جاء أبو حنيفة، فقمت إيله، وأجلسته يف جملسك، 

 وصنعت به صنيعا  بليغا، وهذا عند أصحابنا منكر.
من ذلك! هذا رجل من العلم بماكن، فإن لم أقم  تفقال: وما أنكر

علمه قمت لسنه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت ل
 (323) .“فأفحمين فلم يكن عندي جواب لورعه.

                                                             
 298ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 321
 157: ص  ،فضائلابن أيب العوام،  - 322
 87ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 323
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 ه(  212)ت  (324)عبد اهلل بن داؤد اخل َرْييب:   .40
ييْبعبد اهلل بن داود أبو عبد الرمحن اهلمداين  يبة من ابلرصة سمع أبا ر  سكن اخلُ  اخلُر 

 املسانيد جامعوهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  (325)جريج  عثمان وهشام بن عروة وابن
 (326)للخوارزيم. 

روى عنه مسدد وعمرو بن يلع ونرص بن يلع يف العلم ومواضع قال ابلخاري مات قريبا 
 (327). 212من أيب اعصم ومات أبو اعصم آخر سنة 

 فقال: اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
طحاوي حدثين القايض أبو خازم حدثين سعد بن روح عن عبد قال ال”

اهلل بن داود قال هل رجل ما عيب انلاس فيه ىلع أيب حنيفة فقال واهلل ما 
أعلمهم اعبوا عليه ىف يشء إال أنه قال فأصاب وقالوا فأخطأوا ولقد 

عني حميطة به وقيل رأيته يسىع بني الصفا واملروة وأنا معه واكنت إأل
 بن داود بعض انلاس كتب عن أيب حنيفة مسائل كثرية ثم لعبد اهلل

لقيه بعد فرجع عن كثري منها فقال ال يصدنك هذا إن أبا حنيفة اكن 
. “مطلعا ىلع الفقه وإنما يرجع الفقيه عن القول ىف الفقه إذا اتسع علمه

(328) 
 :انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة يف يوسف بن تغريوقال 
 (329). “حنيفة إال حاسد او جاهل ما يقع ىف أيب :يبوقال اخلري”

 يذكر أبا حنيفة فقال: ابن أيب العواموذكره 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن جعفر  - 105”

بن أعني قال: سمعت يعقوب بن شيبة بن الصلت قال: حدثين يلع بن 
ت عبد اهلل بن داود أيب الربيع قال: سمعت برش بن احلارث يقول: سمع

اخلرييب، قال يعقوب: وحدثنيه إبراهيم بن هاشم، قال برش بن احلارث: 

                                                             
 404ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 324
 .املرجع نفسه - 325
 513 ص : 2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 326
 404ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 327
 309ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 328

، انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرةتابكي، مجال ادلين أبو املحاسن يوسف بن تغري بردي األ - 329
 19 ص : 2، ج : م(1992- ـه 1413)بريوت: دار الكتب العلمية، 
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أردت عن ابن داود قال: إذا أردت اآلثار فسفيان اثلوري، وإذا أردت 
 (330).“تلك ادلقائق فأبو حنيفة

 وذكر أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن  - 118”

نا حممد بن شجاع قال: قلت ثنا أمحد بن أيب عمران قال: ثسالمة قال: 
بن صهيب: أخرج إيل ما عندك عن أيب حنيفة، فقال: عندي عنه لعباد 

قمطر، ولكين ال أحدثك برأيه، وأحدثك بما شئت من حديثه، فقلت 
ولم؟ قال: قدمت الكوفة فسمعته يفيت فكتبت جواباته، ثم غبت عن 

فسمعته يفيت يف تلك املسائل بغري ذلك  الكوفة عرش سنني ثم قدمتها
اجلواب، قال حممد بن شجاع: فوقع يف نفيس مثل اذلي وقع يف نفس 
عباد، فأتيت عبد اهلل بن داود فذكرت ذلك هل، فقال: هذا يدلك ىلع 
سعة العلم، لو اكن علمه ضيقا  اكن جوابه واحدا ، ولكن أمره واسع 

 (331) .“يتناوهل كيف شاء
 وذكر أيضا :

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 160”
قال: حدثين حممد بن شجاع قال: سمعت عبد اهلل بن داود اخلرييب 
وحنن عنده نسمع منه، واكن معنا رجل أقدم منا يف احلديث، فجعل يسأهل 
عن أشياء من غسل امليت وعبد اهلل جييبه إىل أن قال عبد اهلل بن داود: 

ا قول أيب حنيفة، فقال الرجل: كأنه يغمز أبا حنيفة، فأعرض عنه وهذ
عبد اهلل واحتقره احتقارا  شديدا ، ومىض عبد اهلل يف مسائله، وجعل 
يقول: وهذا قول أيب حنيفة، ثم قال للرجل اذلي اكن يسأهل: تدري من 
اكن جيالس أبا حنيفة؟ اكن جيالسه فالن وفالن وداود الطايئ حىت عّد 

 .“واهلل لو أن أحدهم وزن بأهل األرض لظننت أنه يرجح بهم عرشة،
(332) 

 وذكر أيضا :

                                                             
 82ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 330

 86ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 331

 105ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 332



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

70 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد أبو  - 766”
برش قال: ثنا حممد بن شجاع قال: قلت لعبد اهلل بن داود اخلرييب: ترى 

الس أهل أن أنظر يف قول أيب حنيفة؟ فقال يل شديدا : نعم، ولكن ج
 (333) .“الورع منهم، قال ابن شجاع: يعين من ال يريد القضاء

 وقال الصيمري:
أخربنا عمر بن إبرهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد بن عطية قال ثنا ”

نرص عن يلع قال ثنا عبد اهلل بن داود قال من أراد ان ُيرج من ذل 
 (334) .“العىم واجلهل وجيد ذلة الفقه فلينظر يف كتب أيب حنيفة

 وقال اتليق الغزي:
وعن أيب عبد اهلل الاكتب، قال: سمعت عبد اهلل بن داود اخلرييب يقول: ”

 (335) .“جيب ىلع أهل اإلسالم أن يدعوا اهلل أليب حنيفة يف صلواتهم
 وقال اذلهيب:

إذا أردت اآلثار، »برش احلايف، سمعت عبد اهلل بن داود اخلرييب، يقول: ”
 (336). “«ت تلك ادلقائق فأبو حنيفةفسفيان اثلوري، وإذا أرد

 وقال أيضا :
اكن أبو يوسف »ابن اثلليج، سمعت عبد اهلل بن داود اخلرييب، يقول: ”

 (337). “«قد اطلع ىلع الفقه، أو العلم اطالاع يتناوهل كيف يشاء

 
 

ْرَطبان ابلرصي:  .41
َ
 ه( 151)ت ( 338)عبد اهلل بن عون بن أ

رْط  ن عبد اهلل بن عون بن شيخ أهل ابلرصة أبو عو احلافظ اإلمام
 
بان املزين موالهم أ

 .ابلرصي

                                                             
 332ص :  ،املرجع نفسه - 333

 85ص :  ،أخبارالصيمري،  - 334

 89ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 335

 29ص :  ،مناقباذلهيب،  - 336

 63ص :  ،املرجع نفسه - 337

 420ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 338
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حدث عن سعيد بن جبري وأيب وائل وإبراهيم انلخيع وعطاء وجماهد والشعيب واحلسن 
 شيوخ شيخ وهو املسانيد هذه يف حنيفة أيب اإلمام عن ويروي (339). والقاسم بن حممد وخلق

  (340)أمحد.  واإلمام ومسلم ابلخاري
د وإسماعيل بن علية وإسحاق األزرق ويزيد بن هارون وأبو اعصم وعنه محاد بن زي

 األنصاري ومسلم بن إبراهيم وخلق كثري.
قال عبد الرمحن بن مهدي: ما اكن بالعراق أعلم بالسنة من بن عون. وقال قرة: كنا 

. ويونس عون وابن نعجب من ورع بن سريين فأنساناه ابن عون. وقال شعبة: ما رأيت مثل أيوب
 من إيل أحب عون ابن شك: شعبة وقال. عون ابن من أفضل أحدا رأيت ما: املبارك ابن الوق

 واكن دهرا وصحبته. يوما ويفطر يوما يصوم عون ابن اكن: السرييين بكار وقال. غريه يقني
والسيويط ( 341)ذكره اذلهيب  .اخليل ويركب يغزو واكن أسبوع لك ُيتم الكسوة لني الريح طيب

 ظ.من احلفا (342)
 اعيلا حديثه ويقع مجاعة قاهل تعاىل؛ اهلل رمحه ومائة ومخسني إحدى سنة رجب يف مات

 (343) .والكندي طربزد ابن ألصحاب
 وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام فقال:

 ثنا قال املسيك أمحد بن حممد ثنا قال الصرييف حممد بن أمحد أخربنا”
 سليمان أبو ثنا الق سعدان بن حممد ثنا قال انلخيع يلع بن حممد

 عون بن اهلل عبد سمعت قال مصعب بن خارجة ثنا قال اجلوزجاين
 جلسائه بعض فقال قال وعبادة يلل صاحب ذاك فقال حنيفة أبا وذكر

 ال الورع ىلع ديلل فهذا عون ابن فقال غدا يرجع ثم قوال ايلوم يقول إنه
 ودافع خطأه نلرص ذلك ولوال دين صاحب إال قول إىل قول من يرجع
 (344). “عنه

                                                             
 156ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 339

 521ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 340

 املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 341

 76ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 342

 375ص :  6ج :  ،سري؛ اذلهيب، 317ص :  ،تقريب؛ العسقالين، املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 343

 79ص :  ،أخبارالصيمري،  - 344
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َبارك   .42  ه( 181)ت  (345)عبد اهلل بن الم 
أحد . عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل اتلمييم موالهم أبو عبد الرمحن املروزي

 .األئمة األعالم
 (346) .روى عن محيد الطويل وحسني املعلم وسليمان اتلييم وخلق

 وقال اخلوارزيم:
ابلخاري ومسلم وأمثاهلما هو  مع أنه إمام أئمة احلديث وشيخ شيوخ”

من أصحاب أيب حنيفة ويروي عنه الكثري يف هذه املسانيد وهو أيضا  
 (347). “شيخ بعض شيوخ الشافيع واإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنهم

وعنه معمر والسفيانان وهم من شيوخه وفضيل بن عياض وجعفر ابن سليمان الضبيع 
 .قوحيىي القطان والويلد بن مسلم وخل

وقال أمحد لم  قال ابن مهدي األئمة أربعة سفيان ومالك ومحاد بن زيد وابن املبارك
وقال ابن معني ما رأيت  يكن يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه واكن صاحب حديث حافظا

ثقة اعملا متثبتا صحيح احلديث واكنت كتبه اليت  من حمدث هلل إال ستة منهم ابن املبارك واكن
 . عرشين ألفا حدث بها

 (348). مات منرصفا من الغزو إحدى وثمانني ومائة وهل ثالث وستون سنة
 وقال اذلهيب:

املجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرمحن احلنظيل موالهم  فخر”
املروزي الرتيك األب اخلوارزيم االم اتلاجر السفار صاحب اتلصانيف 

ومائة أو بعدها بعام  انلافعة والرحالت الشاسعة: ودل سنة ثماين عرشة
ا، ا وتاجر  ا وجماهد  مات ابن املبارك  ............وأفىن عمره يف األسفار حاج 

 (349). “بهيت يف رمضان سنة إحدى وثمانني ومائة رمحه اهلل تعاىل
 (350). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من أصحاب اإلمام أيب حنيفة يف 

                                                             
 429ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 345

 124ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 346

 507ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 347

 124ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 348
 279ص :  1ج :  ،تذكرةهيب، اذل - 349
 324ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 350
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 ملبارك:وذكر اذلهيب قول عبد اهلل بن ا
 (351).“ما لزمت سفيان حىت جعلت علم أيب حنيفة هكذا، وأشار بقبض يده”

 وذكر الصيمري أبياتا لعبد اهلل ابن املبارك يف مدح اإلمام فقال:
حدثنا القايض املختار ابو نرص حممد بن حممد بن سهل قال حدثين ابو ”

ال ثنا امحد امحد ابن حممد بن سعد قال ثنا إبراهيم بن امحد القايض ق
حممد بن محاد عن احلسني ابن مجعة قال سمعت شداد بن حكيم يقول 

 :سمعت عبد اهلل بن املبارك يقول
 خريا ويزيد نبالة يزيد يوم لك حنيفة اأب وجدت

 إذا ما قال أهل اجلور جورا ويصطفيه وينطق بالصواب
 نظريا هل تعلمون ذا فمن بلب يقايسه من يقايس
 كبريا أمرا نلا مصيبته واكنت محاد موت كفانا

 كثريا علما بعده وأفىش عنا األعداء شماتة فرد
 غزيرا علمه حبرا ويطلب يؤىت با حنيفة حنيأ رأيت

 (352)“رجال القوم اكن بها بصريا تدافعتها إذا ما املعضالت
 وذكر أيضا :

أنشدنا ابو احلسن العباس بن امحد بن الفضل اهلاشيم قال أنشدنا ”
املنصوري قال أنشدنا يلع بن حممد انلخيع قال أنشدنا امحد بن حممد 

إسحاق بن إبراهيم بن مقراض قال أنشدنا سويد بن سعيد املروزي قال 
 :سمعت ابن املبارك يقول

 حنيفة بوأ املسلمني إمام عليها لقد زان ابلالد ومنّ 
 الصحيفة ىلع الزبور كآثار حديث يف وفقه بآثار

 بالكوفة وال باملغربني الو نظري هل املرشقني يف فما
 (353)“خالف احلق مع حجج ضعيفة سفاها هل رأيت العائبني

 وقال الصيمري:

                                                             
 40ص :  ،مناقباذلهيب،  - 351
 90ص :  ،أخبارالصيمري،  - 352
 91ص :  ،أخبارالصيمري،  - 353
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قال ابن املبارك إذا رأيت الرجل يقول يف أيب حنيفة ويذكره بالسوء فإنه ”
ضيق العلم فال تعبأ به قال واكن ابن املبارك إذا ذكر أبا حنيفة بكى 

 (354)“. حلبه هل
 ام:وذكر ابن أيب العو

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 113”
قال: حدثين أمحد بن القاسم الربيت قال: حدثين أبو حفص املروزي قال: 

يلع بن احلسن بن شقيق يقول: قال عبد اهلل بن املبارك: قول أيب  سمعت
 (355) .“حنيفة عندنا أثر إذا لم يكن فيه أثر

 وذكر أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن احلسن بن يلع  - 114”

ابلخاري قال: سمعت حممد بن أمحد بن حفص فقيه خبارى حييك عن 
 بعض أصحاب ابن املبارك: إما أبو وهب حممد بن مزاحم وإما حبان،
عن ابن املبارك قال: لوال أن اهلل عز وجل يداركين بأيب حنيفة وسفيان 

قال ابن املبارك: وما لزمت سفيان حىت جعلت  عيا .اثلوري لكنت بد
 (356) .“علم أيب حنيفة هكذا، وأشار بقبض يده

 وذكر اتليق الغزي ما وقع بني األوزايع وعبد اهلل بن املبارك عن أيب حنيفة:
وروي عن عبد اهلل بن املبارك، أنه قال: قدمت الشام ىلع األوزايع، ”

ين، من هذا املبتدع اذلي خرج فرأيته ببريوت، فقال يل: يا خراسا
 بالكوفة، يُكىن أبا حنيفة؟!

فرجعت إىل بييت، فأقبلت ىلع كتب أيب حنيفة، فأخرجت منها مسائل 
من جياد املسائل، وبقيت يف ذلك ثالثة أيام، فجئته يوم اثلالث وهو 
مؤذن مسجدهم وإمامهم، والكتاب يف يدي، فقال: يل أي يشء هذا 

 الكتاب؟
ر يف مسألة منها وقعت عليها: قال انلعمان بن ثابت. فما فتناوتله، فنظ

زال قائما  بعدما أذن حىت قرأ صدرا  من الكتاب، ثم وضع الكتاب يف 

                                                             
 141ص :  ،املرجع نفسه - 354
 84ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 355
 املرجع نفسه - 356
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كمه، ثم قام وصّل، ثم أخرج الكتاب حىت أىت عليها. فقال: يا خراساين، 
 من انلعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق.

 اذهب فاستكرث منه. فقال: هذا نبيل من املشايخ،
 (357) .“قلت: هذا أبو حنيفة اذلي نهيت عنه

 ه( 199عبد اهلل بن ن مري: )ت  .43
 (358) مري اهلمداين اخلاريف موالهم الكويف.احلافظ اثلقة االمام، أبو هشام عبد اهلل بن نُ 

 من احلفاظ. (360)والسيويط (359)ذكره اذلهيب ودل يف سنة مخس عرشة ومئة.
وإسماعيل بن أيب خادل، وزكريا  ، واالعمش، وأشعث بن سوار،هشام بن عروة وروى عن

بن أيب زائدة، ويزيد بن أيب زياد، وعبيد اهلل بن عمر العمري، وإبراهيم بن الفضل املخزويم، 
 جامعاجلليل يف علم احلديث يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  هقدر ومع(361) وخلق من طبقتهم.

 (363). ان تطليقة بائنةوروى عنه مسئلة اللع(362)، املسانيد
حدث عنه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وبنو أيب شيبة، وإسحاق الكوسج، وأمحد و

 بن الفرات، ويلع بن حرب، واحلسن بن يلع بن عفان، وأبو عبيدة بن أيب السفر، وعدد كثري.
اب حوعده عبد القادر القريش من أص واكن من أوعية العلم، وثقه حيىي بن معني وغريه.

 (364)أيب حنيفة. 
 (365)تويف عبد اهلل يف سنة تسع وتسعني ومئة.

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثنا أبو العالء حممد بن أمحد  - 286”

بن جعفر اذلهيل قال: ثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: ثنا عبد اهلل بن 
 .“اد، عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنةنمري، عن أيب حنيفة، عن مح

                                                             
 84ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 357
 630ص :  1ج : ، الرجالالكباذي، ال - 358
 327ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 359
 143ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 360
 244ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 361
 508ص :  2ج :  ،جامع املسانيد، خلوارزيما - 362
 352ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش،  - 363
 .املرجع نفسه - 364
 245ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 365
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(366) 

 ه( 213)ت  (367): عبد اهلل بن يزيد املقري  .44
املقرئ اإلمام املحدث شيخ اإلسالم أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد العمري العدوي 

 .موالهم امليك
ودل يف حدود سنة عرشين ومائة. وسمع من ابن عون وأيب حنيفة وكهمس وشعبة وعبد 

محن اإلفرييق وسعيد بن أيب أيوب وحرملة بن عمران وحيىي بن أيوب وطبقتهم. وعىن بهذا الر
 جامعيف ( 369) وهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة( 368) الشأن وعمر دهرا وحديثه يف الكتب لكها.

 .(370) املسانيد
روى عنه ابلخاري وأمحد وإسحاق وعباس ادلوري واحلارث بن حممد وبرش بن موىس 

 وآخرون.
وثقه النسايئ وغريه. قال حممد بن اعصم: سمعت املقرئ يقول: أنا ما بني التسعني إىل 
املائة أقرأت القرآن بابلرصة ستا وثالثني سنة، وهنا بمكة مخسا وثالثني سنة. قلت: أخذ 

 (371) احلروف عن نافع وغريه، واكن صاحب حديث وقراءات.
 وذكر اذلهيب روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

نا ابن قدامة أخربنا بن طربزد أنا أبو اغلب بن ابلناء أنا أبو حممد أنبأ”
اجلوهري أنا أبو بكر القطييع نا برش بن موىس أنا أبو عبد الرمحن 
املقرئ عن أيب حنيفة عن عطاء عن جابر أنه رآه يصيل يف قميص 
خفيف ليس عليه إزار وال رداء قال: وال أظنه صّل فيه إال لريينا أنه ال 

 (372) .“بالصالة يف اثلوب الواحدبأس 
 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

                                                             
 157ص : ، فضائل، ن أيب العواماب - 366
 435ص :  1ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 367
 367ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 368
 79ص : ، تبييضالسيويط،  - 369
 512ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 370
 املرجع نفسهاذلهيب،  - 371
 169ص :  1ج :  ،املرجع نفسه - 372
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حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين القاسم بن جعفر بن  - 350”
 حممد ابلرصي قال: كتب إيل حممد بن الفرج يقول: حدثين املقرئ.

ؤلؤي: أن ح وحدثين أيب قال: حدثين أيب، أخربين محزة بن يلع الل - 351
حممد بن الفرج حدثه قال: ثنا املقرئ ثم قاال: قال: ثنا أبو حنيفة، عن 
محاد، عن إبراهيم قال: إذا صليت الغداة وقد فاتك الوتر فال توتر. قال 
محاد: أحب إيل أن توتر، قال املقرئ: قلت أليب حنيفة: ما قولك يف هذا؟ 

ل: ألنه بلغين أن قال: أقول: يوتر ولو بعد عرشين سنة، قلت: لم؟ قا
 (373) .“قال: إن اهلل زادكم صالة  ملسو هيلع هللا ىلص انليب 

 ه( 179عبد الواحد بن زياد: )ت  .45
 .اإلمام الفقيه أبو برش عبد الواحد بن زياد ويقال أبو عبيدة العبدي موالهم ابلرصي

حدث عن لكيب بن وائل وحبيب بن أيب عمرة واعصم األحول وعمارة بن القعقاع 
 (374)املسانيد.  جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن وهو يروي ل وعدة.واألعمش وخمتار بن فلف

 عنه أبو داود وعفان ومسدد وعبيد اهلل القواريري وحيىي بن حيىي وقتيبة وخلق. روى و
اكن اعملا صاحب حديث وهل أوهام لكن حديثه حمتج وقال اذلهيب: وثقه أمحد وغريه. 

وذكره اذلهيب ( 376)مقال.  وحده األعمش عن ثهحدي يف وقال العسقالين: ثقة، (375)به يف الكتب.
 من احلفاظ. (378)والسيويط ( 377)

 سنة مات يلع بن عمرو قال 177 سنة مات حنبل ابن ، وقال179 سنة ابلخاري: مات قال
 (379)عمرو.  مثل عيىس أبو قال 179

سليمان ومزنلة اإلمام  أيب بن وذكر ابن أيب العوام قدومه الكوفة يذكر عن جملس محاد
  جملس شيخه فقال: يف

                                                             
 187ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 373
 514ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 374

 258ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 375

 367ص :  ،تقريبالعسقالين،  - 376

 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 377

 116ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 378

 485ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 379
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 بن حممد بن أمحد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 166”
 العباس ثنا: قال اللؤلؤي العباس بن حممد حدثين: قال جعفر أبو سالمة

 أبا فرأيت الكوفة قدمت: قال زياد بن الواحد عبد ثنا: قال طالب بن
 أبو فجعل داء،سو طويلة محاد وىلع سليمان، أيب بن محاد يناظر حنيفة
 بها فرضب الطويلة وأخذ محاد، أزرار تقطعت حىت عليه حيتج حنيفة

 (380) .“األرض إىل

 ويذكر اخلوارزيم حواره مع اإلمام:
 أين من حنيفة أليب قلت قال زياد بن الواحد عبد عن سلمة أيب عن”

 قال بالربح يتصدق فإنه إذنه بغري الرجل مال يف يعمل الرجل أن أخذت
 (381). “وذكره لكيب بن اعصم حديث من

 وكذا يذكر حواره مع زفر بن اهلزيل صاحب اإلمام:
 سالمة بن حممد بن أمحد سمعت: قال أيب ثنا: قال أيب حدثنا - 677”

: قال: سالم بن القاسم عبيد أيب عن حيدث، عمران أيب ابن سمعت: يقول
: زفرل قلت: قال زياد بن الواحد عبد عن مهدي، بن الرمحن عبد أخربين
 الشبهات أعظم إىل جئتم وقد بالشبهات احلدود تدرأوا إنكم: يقولون

 أنت فاشهد: قال بالاكفر، يقتل املسلم: قلت هو؟ وما: قال عليه، فأقدمتم
 (382) .“هذا عن رجويع ىلع

 ه( 180)ت  (383)عبد الوارث بن سعيد:   .46
 عبيدة ابلرصي. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان اتلمييم العنربي موالهم اتلنوري أبو

 أحد االعالم.
روى عن عبد العزيز بن صهيب وشعيب بن احلبحاب وأيب اتلياح وحيىي بن اسحاق 
احلرضيم وسعيد بن مجهان وأيوب السختياين وأيوب بن موىس واجلعد ابن عثمان وداود بن أيب 

مييم وعبد هند وخادل احلذاء وحسني املعلم وسعيد اجلريري وسعيد ابن أيب عروبة وسليمان اتل
اهلل بن سوادة القشريي وعزرة بن ثابت وعبد اهلل ابن أيب جنيح ويلع بن احلكم ابلناين والقاسم 

                                                             
 203و  107ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 380

 68ص :  2ج :  ،جامع املسانيد اخلوارزيم، - 381

 297ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 382

 493ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 383
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بن مهران وقطن بن كعب اخلزايع وحممد بن جحادة وكثري بن شنظري ويزيد الرشك ويونس بن 
 عبيد وأيب عصام ابلرصي وخلق.

مسلم ومعّل بن منصور وأبو  وعنه اثلوري وهو أكرب منه وابنه عبد الصمد وعفان بن
سلمة ومسدد واعرم وأبو معمر املقعد وعبد الرمحن بن املبارك العييش وحبان بن هالل وأزهر 
بن مروان ومحيد بن مسعدة وأبو اعصم انلبيل وعبيد اهلل بن عمر القواريري وعمران بن ميرسة 

بن فروخ وأبو الربيع الزهراين وقتيبة وحيىي بن حيىي انليسابوري ويوسف بن محاد املعىن وشيبان ا
 .......ويلع بن املديين وبرش بن هالل واسحاق ابن أيب ارسائيل وآخرون.

وقال ابلخاري قال عبد الصمد انه ملكذوب ىلع أيب وما سمعت منه يقول قط يف ........
ة القدر والكم عمرو بن عبيد...وقال أبو زرعة ثقة وقال أبو حاتم صدوق ممن يعد مع ابن علي

 ووهيب وبرش بن املفضل يعد من اثلقات هو أثبت من محاد بن سلمة.
وقال النسايئ ثقة ثبت وقال ابن سعد اكن ثقة حجة تويف بابلرصة يف املحرم سنة ثمانني 

 (384) ومائة وقال غريه بلغ ثمانيا وسبعني سنة وأشهرا.
  (385). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

 ابن أيب العوام روايته عن أيب حنيفة:وذكر 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر يموت بن  - 384”

املزرع قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: وجدت 
 يف كتاب جدي عبد الوارث بن سعيد: أتيت مكة.

د بن ح حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن أمح - 385
محاد قال: حدثين العباس بن حممد اجلميح قال: ثنا أبو حنيفة القطوي 

 قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: أتيت مكة.
ح قال حممد بن أمحد بن محاد نلا: وكنت ببغداد يف جملس  - 386

عبدوس الفقيه حىت ذكر هذا احلديث فقال: حدثناه أبو معمر، عن عبد 
ا: فلقيت بها أبا حنيفة وابن أيب يلّل وابن الوارث ابن سعيد ثم قالو

شربمة فقلت: ثالثة من فقهاء الكوفة مُجعوا يل ألسأنلهم عن مسألة، 
فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول يف رجل باع بيعا  ورشط رشطا  فيه؟ 
قال: ابليع باطل يعين والرشط باطل، فأتيت ابن أيب يلّل فسأتله عن 

                                                             
 635ص :  2ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 384
 483ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 385
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يع جائز، فأتيت ابن شربمة فسأتله عن ذلك؟ فقال: الرشط باطل وابل
ذلك؟ فقال: ابليع جائز والرشط جائز، فرجعت إىل أيب حنيفة فأخربته 
بقوهلما، فقال: ما أدري ما قاال، حدثين عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

بعث عتاب بن أسيد ونهاه عن بيع ورشط، ملسو هيلع هللا ىلص جده: أن رسول اهلل 
 فابليع باطل والرشط باطل.

 يلّل فأخربته فقال: ما أدري ما قاال، حدثين هشام بن فأتيت ابن أيب
أمرها أن تشرتي بريرة ملسو هيلع هللا ىلص عروة، عن أبيه، عن اعئشة: أن رسول اهلل 

 وتشرتط هلم الوالء، فابليع جائز والرشط باطل.
ل: ما أدري ما قاال، حدثين فأتيت ابن شربمة فأخربته بقوهلما، فقا

بر بن عبد اهلل: أن رسول بن كدام، عن حمارب بن دثار، عن جامسعر 
اشرتى منه بعريا  ورشط هل ركوبه إىل املدينة، فابليع جائز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 (386) .“والرشط جائز. اللفظ للعباس اجلميح
 ه(  147)ت  (387)عبيد اهلل بن عمر العمري:  .47

االمام املجود احلافظ أبو عثمان عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن اعصم بن أمري املؤمنني 
من سادات أهل املدينة، وأرشاف  القريش العدوي ثم العمري املدين مر بن اخلطابأيب حفص ع

ودل بعد السبعني أو حنوها، وحلق أم خادل بنت خادل . ورشفا وحفظا قريش فضال وعلما وعبادة
ا حديثا هانالصحابية، وسمع م  ، فهو من صغار اتلابعني.واحد 

ونافع، وسعيد املقربي، وخاهل حبيب بن حممد،  وسمع من سالم بن عبد اهلل، والقاسم بن
عبدالرمحن، وعطاء بن ايب رباح، وعمرو بن شعيب، والزهري، ووهب بن كيسان، وعبد اهلل بن 

انلرض،  دينار، وعبد الرمحن بن القاسم، وثابت ابلناين، وأيب الزناد، وسيم، وسهيل، وسالم أيب
ابن أيب العوام يف من يروي عن اإلمام  وذكره( 388)، وعمرو بن دينار، وطلحة بن عبدامللك، وخلق

  (389)أيب حنيفة من أهل املدينة. 
ابن جريج، ومعمر، وشعبة، وسفيان، ومحاد بن سلمة، وزائدة، و (390)أبو حنيفة عنه روى و
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وسليمان بن بالل، وابن املبارك، وعبد اهلل بن نمري، ويلع بن مسهر، وحيىي ابن سعيد، وحممد بن 
وعباد بن عباد، وحممد بن عيىس بن سميع، وابن إدريس، وحممد بن برش، وعيىس بن يونس، 

 (391) عبيد، وعبد الرزاق، وأمم سواهم.
 نافع، يف أثبت أيهم اهلل وعبيد وأيوب مالك عن حنبل بن أمحد سألت: حاتم أبو قال

 ات.وقال حيىي بن معني: عبيد اهلل من اثلق (392)رواية.  وأكرثهم وأحفظهم أثبتهم اهلل عبيد: فقال
 سبع سنة من احلفاظ. مات (395)والسيويط ( 394)وذكره اذلهيب ( 393) وقال النسايئ: ثقة، ثبت.

 ومائة. وأربعني
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 352”
: قال عثمان بن اهلل عبد ثنا: قال اجلوزجاين يعقوب بن إبراهيم ثنا: قال
 اهلل عبيد قال: خارجة قال: اهلل عبد قال: قال امللك عبد بن سفيان أنبأ
 قبل من أخذناه: حنيفة أبو هل فقال انلبيذ؟ يف حنيفة أليب عمر بن

 .“باملاء فاكرسوه رشابكم رابكم إذا: قال هو؟ يشء وأي: قال جدك،
(396) 

ر يف مدح اإلمام وبايق الفقهاء رواية عن وذكر الصيمري قول اإلمام األعمش املشهو
 عمر: بن اهلل عبيد

 ثنا قال عطية بن أمحد ثنا قال مكرم ثنا قال حممد بن اهلل عبد أخربنا”
 يسأل وهو األعمش عند كنا قال عمر بن اهلل عبيد ثنا قال معبد بن يلع
 لك أين من األعمش هل فيقول حنيفة بوأ وجييبه مسائل عن حنيفة أبا

 بكذا الشعيب عن وحدثتنا بكذا إبراهيم عن حدثتنا انت يقولف هذا
 وحنن األطباء أنتم الفقهاء معرش يا يقول ذلك عند األعمش فاكن قال

                                                             
 307ص :  6ج :  ،سرياذلهيب،  - 391

 160ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 392

 306ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 393

 املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 394
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 (397). “الصيادلة
 (ه 213ت ) :عبيد اهلل بن موىس .48

 .عبيد اهلل بن موىس احلافظ اثلبت أبو حممد العبيس موالهم الكويف املقرئ العباد
 .يعة ودل بعد العرشين ومائةمن كبار علماء الش

سمع من هشام بن عروة وإسماعيل بن أيب خادل واألعمش واثلوري وابن جريج وحنظلة 
 بن أيب سفيان واألوزايع وطبقتهم.

روى عنه ابلخاري. وحدث عنه أمحد وإسحاق وحيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعباس 
  .ادلوري وادلاريم واحلارث اتلييم والكدييم وخالئق

ه حيىي بن معني، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وأبو نعيم أتقن منه وعبيد اهلل أثبتهم وثق
يف إرسائيل. وقال العجيل: اكن اعملا بالقرآن رأسا فيه ما رأيته رافعا رأسه وما رويئ ضاحاك قط. 
قلت: قرأ ىلع محزة الزيات قال أبو داود: اكن شيعيا حمرتقا وقال أمحد بن يوسف السليم: كتبت 
عنه ثالثني ألف حديث. قال ابن سعد: مات يف ذي احلجة سنة ثالث عرشة ومائتني رمحه اهلل 

 (398) تعاىل.
 وقال اذلهيب يف السري:

أخربنا عبدالرمحن بن حممد، وحيىي بن أيب منصور، قاال: أخربنا عمر ”
بن حممد، أخربنا هبة اهلل بن احلصني، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو 

يع، حدثنا حممد بن سليمان الواسطي، حدثنا عبيد اهلل بن بكر الشاف
جحيفة، عن أبيه، قال:  موىس، حدثنا مالك بن مغول، عن عون بن أيب

 قال يلع رىض اهلل عنه: خرينا بعد نبينا أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهم.
ورواية عبيد اهلل مثل هذا دال ىلع تقديمه للشيخني، ولكنه اكن ينال 

 من خصوم يلع.
قال ابن مندة: اكن أمحد بن حنبل يدل انلاس ىلع عبيد اهلل، واكن 

 (399) .“معروفا بالرفض، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره
 من احلفاظ. (401)والسيويط  (400)ذكره اذلهيب و

                                                             
 27ص :  ،أخبارالصيمري،  - 397

 354ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 398
 556ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 399
 املرجع نفسه، تذكرةاذلهيب،  - 400
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 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
بن محاد  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد - 317”

قال: حدثنا أمحد بن حيىي األودي قال: ثنا عبيد اهلل بن موىس قال: ثنا 
، وقال مرة: ملسو هيلع هللا ىلصأبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال: نىه رسول اهلل 

حلوم احلمر األهلية، ومتعة النساء وما كنا ملسو هيلع هللا ىلص حرم رسول اهلل 
 .“كذا نقله اذلهيب (402) مسافحني.

 فقال:وذكر اذلهيب روايته عن اإلمام 
أنا عبد الرمحن بن عثمان اتلمييم، أنا خيثمة بن سليمان القريش ”

بدمشق، أنا إسحاق بن سيار بنصيبني، ثنا عبيد اهلل بن موىس، عن أيب 
نىه رسول اهلل »حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر ريض اهلل عنهما، قال: 

 (403). “«يوم خيرب عن متعة النساءملسو هيلع هللا ىلص 
يف مدح  بن كدام عن عبيد اهلل بن موىسوذكر ابن أيب العوام قول مسعر 

 اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: سمعت أبا برش ادلواليب يقول:  - 259”

سمعت إبراهيم بن سعيد اجلوهري يقول: سمعت عبيد اهلل بن موىس 
يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول: رحم اهلل أبا حنيفة، إن اكن لفقيها  

 (404) .“اعملا  

 ه( 230)ت  (405)اجَلعد:  يلع بن .49
عد اهلاشيم موالهم اجلوهري: احلافظ اثلبت املسند شيخ بغداد أبو احلسن يلع بن اجل  

 ودل سنة أربع وثالثني ومائة.
 حدث عن ابن أيب ذئب واعصم بن حممد العمري وشعبة وحريز بن عثمان وطبقتهم. 

وصيل وأبو القاسم ابلغوي وعنه ابلخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو يعّل امل
وخالئق. وقد رأى األعمش، عن موىس بن داود قال ما رأيت أحفظ من يلع بن اجلعد أمّل علينا 

                                                                                                                                                                       
 155ص : ، طبقاتالسيويط،  - 401
 170ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 402
 50ص : ، مناقباذلهيب،  - 403
 148ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 404
 526ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 405
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 ......ابن أيب ذئب عرشين حديثا فحفظها ورسدها علينا.
وقال أبو حاتم صدوق ما اكن أحفظه حلديثه. وقال ابن معني: هو أثبت ابلغداديني  .......

دوق. وقيل إنه مكث ستني سنة يصوم يوما ويفطر يوما، واكن اعملا نبيال متموال يف شعبة، وهو ص
لكنه فيه ابتداع نال من بعض السلف، وقال: من قال القرآن خملوق لم أعنفه، وملثل هذا ما 

 (406) خرج عنه القشريي يف صحيحه. مات يف رجب سنة ثالثني ومائتني رمحه اهلل تعاىل.
 فقال: اجلواهر املضيةمن أصحاب اإلمام أيب يوسف يف  وعّده عبد القادر القريش

 بن اجلعد بن عبيد اجلوهري أبو احلسن من أصحاب أيب يوسف يلع”
رأى اإلمام وهو صغري وحرض جنازته وروى عنه من يوم مات أبو حنيفة 

روى يلع بن اجلعد عن أيب يوسف سألت أبا حنيفة ...........ريض اهلل عنه
حلرم فقال ال يكون حمرصا فقلت أليس أن انليب عن املحرم حيرص ىف ا

أحرص باحلديبية وىه من احلرم فقال إن مكة يومئذ دار احلرب فأما ملسو هيلع هللا ىلص 
ايلوم فىه دار اإلسالم فال يتحقق احلرص فيها قال يلع قال أبو يوسف 
وأما أنا فأقول إذا غلب العدو ىلع مكة حىت حالوا بينه وبني ابليت فهو 

 (407). “حمرص
 أيب العوام مالزمته أبا يوسف صاحب أيب حنيفة:وذكر بن 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 753”
حدثين إبراهيم بن اجلنيد قال: ثنا يلع بن اجلعد قال: سمعت أبا يوسف 

فقال: يا أبا يوسف، يذكرون أنك جتزي شهادة من  -وسأهل رجل-يقول 
ل ال يعلم ما يكون حىت يكون، فقال: وحيك يقول: إن اهلل عز وج

 (408) .“هذا أستتيبه، فإن تاب وإال قتلته
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 763”

ثنا إبراهيم بن اجلنيد قال: ثنا يلع بن اجلعد قال: سمعت أبا يوسف وسأهل 
شهادة من يشتم رجل فقال: يا أبا يوسف، يذكرون عنك أنك جتزي 

ىلع اتلأويل، فقال: وحيك هذا أرضبه وأحبسه حىت ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب انليب 
 (409) .“يتوب

                                                             
 400ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 406
 550ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 407
 327ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 408
 331ص :  ،املرجع نفسه - 409
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 وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام أيب يوسف:
خربنا القايض ابو حممد عبد اهلل بن حممد قال ثنا ابو بكر ادلامغاين أ”

 الفقيه قال ثنا ابو جعفر الطحاوي قال سمعت ابن ايب عمران يقول امّل
علينا يلع بن اجلعد فقال أنبأ ابو يوسف واكن جملسه حفال من انلاس 
فقال هل رجل يا ابا احلسن اتذكر ابا يوسف قال فكأنه وقع يف قلب يلع 
بن اجلعد انه اراد بذلك ما ال ينبيغ ان يريد مثله بأيب يوسف فقال هل 

ال يلع اذا اردت ان تذكر ابا يوسف فاغسل فمك بأشنان وماء حار ثم ق
 (410). “واهلل ما رأيت مثله

 بن أيب العوام قوال يف مدح اإلمام رواية عنه: اوذكر 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 260”

قال: حدثين أمحد بن القاسم قال: قال يلع بن اجلعد: اكن رجل ُيتلف 
ن كنت؟ قال: ذهبت إىل زهري بن معاوية ثم فقده، فأتاه بعد ذلك فقال: أي

إىل أيب حنيفة، قال: نعما فعلت، ملجلس جتلسه مع أيب حنيفة خري لك 
 .“من أن تأتيين شهرا ، قال يلع بن اجلعد: حدثنيه مظفر بن اكمل عنه

(411) 
ْسهر:   .50  ه( 189)ت  (412)يلع بن م 

 .هر اإلمام احلافظ أبو احلسن القريش موالهم الكويف قايض املوصلُمسْ يلع بن 
ن داود بن أيب هند وإسماعيل بن أيب خادل وأيب مالك األشجيع وزكريا بن أيب حدث ع

يروي عن اإلمام أيب حنيفة و(413) زائدة واعصم األحول وهذه الطبقة من الكوفيني وابلرصيني.
 (414).املسانيد جامعريض اهلل عنه يف 

الرسي  حدث عنه برش بن آدم وسويد بن سعيد وابنا أيب شيبة ويلع بن حجر وهناد بن
وخلق سواهم. قال أمحد بن حنبل هو أثبت من أيب معاوية يف احلديث وقال أمحد العجيل: اكن 

أرمينية قال ابن  ممن مجع بني الفقه واحلديث ثقة. وروى عباس عن حيىي قال: اكن ثبت ا ويل قضاء
ال: أذهب نمري: دفن ىلع كتبه. قال ابن معني: اشتىك عينه بأرمينية فقال قاٍض اكن قبله للكحّ 

                                                             
 102ص :  ،أخبارالصيمري،  - 410
 148ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 411
 533ص :  2: ج  ،الرجالالالكباذي،  - 412
 290ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 413
 508ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 414
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 برصه وأعطيك ماال ففعل. ورجع إىل الكوفة أعىم. مات سنة تسع وثمانني ومائة رمحه اهلل تعاىل.
(415) 

 فقال: اجلواهر املضيةيف  أيب حنيفةوعّده عبد القادر القريش من أصحاب اإلمام 
قال الصيمري ومن أصحاب أيب حنيفة يلع بن مسهر وهو اذلى أخذ ”

ة ونسخ منه كتبه واكن أبو حنيفة ينهاه عن عنه سفيان علم أيب حنيف
 (416). “ذلك

 وقال أيضا:
. “ومنهم يلع بن مسهر الكويف لزم اإلمام وتفقه عليه وسمع منه الكثري”
(417) 

 وذكر ابن أيب العوام:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 161”

قال: ثنا حيىي بن سليمان، عن  قال: ثنا جعفر بن أمحد بن الويلد األسليم
يلع بن مسهر قال: كنا نأيت سفيان اثلوري فنسأهل عن املسائل فيجيبنا 
فيها بغري قول أيب حنيفة، فنخربه بقول أيب حنيفة، فإذا اكن بعد ذلك 
سأنلاه عنها فيجيبنا فيها بقول أيب حنيفة، فذكرنا ذلك أليب حنيفة 

 فقال: تفقهوه وتعلموه.
سهر: فسألت سفيان اثلوري عن الرجل، أيكون حمرما  قال يلع بن م

ألخت امرأته يف السفر بها؟ فقال: نعم، فذكرت ذلك أليب حنيفة فقال: 
يلزم قائل هذا القول أن يقول: إذا اكن للرجل أربع نسوٍة اكن حمرما  

 (418) .“بلنات آدم
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام:

 أيب قال: وحدثين أمحد بن حممد بن حدثين أيب قال: حدثين - 271”
سالمة قال: ثنا إبراهيم بن أيب داود قال: ثنا عبد احلميد بن صالح قال: 
ثنا يلع بن مسهر قال: سألت أبا حنيفة عن رشاء األعىم فأجازه، 

                                                             
 291ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 415
 613ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 416

 544ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 417

 105ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 418
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 (419) .“وسألت سفيان اثلوري عنه فأبطله
 وقال الصيمري:

قال ثنا امحد قال ثنا وحدثنا عبد اهلل بن حممد الزباز قال ثنا مكرم ”
احلسني بن محاد قال اكن أصحاب أيب حنيفة اذلين اكنوا يلزمون احللقة 
عرشة واكن احلفاظ للفقه كما حيفظ القرآن أربعة وهم زفر بن اهلذيل 

 (420). “ويعقوب بن إبراهيم وأسد بن عمرو وىلع بن مسهر
 وقال ابن عبد الرب:

نا موىس ابن هرون قال نا بو اسحق ابراهيم بن امحد بن فراس قال أ”
حيىي بن عبداحلميد احلماىن عن ىلع بن مسهر قال كنت عند سفيان 
اثلورى فسأهل رجل عن رجل توضأ بماء قد توضأ به غريه فقال نعم هو 
طاهر فقلت هل ان ابا حنيفة يقول ال يتوضأ به فقال يل لم قال ذلك قلت 

فجاءه رجل فسأهل  يقول انه ماء مستعمل ثم كنت عنده بعد ذلك بأيام
عن الوضوء بماء قد استعمله غريه فقال ال يتوضأ به النه ماء مستعمل 

 (421). “أيب حنيفةفرجع فيه اىل قول 
 وقال أيضا :

قال أبو يعقوب ونا أبو حممد جعفر بن حممد الطوىس قال سمعت حممد ”
بن اسماعيل الصائغ يقول نا سويد بن سعيد احلدثاىن قال نا ىلع بن 

بن املبارك فقال هل ما تقول  حنيفة فأتاه عبداهلل يبأال كنا عند مسهر ق
ىف رجل اكن يطبخ قدرا فوقع فيها طائر فمات فقال أبو حنيفة الصحابه 
ما تقولون فيها فرووا هل عن ابن عباس أنه قال يهراق املرق ويؤلك اللحم 

ال أن فيه رشيطة إن اكن وقع إبعد غسله فقال أبو حنيفة هكذا نقول 
حال  حال غليانها ألىق اللحم وأريق املرق وان اكن وقع فيها يف فيها يف

ين أكل ولم يؤلك املرق فقال ابن املبارك من أسكونها غسل اللحم و
حال غليانها فقد وصل من اللحم إىل  قلت هذا قال ألنه إذا وقع يف

حال سكونها ولم يمكث لم  حيث يصل منه اخلل واملاء وإذا وقع فيها يف

                                                             
 152ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 419

 74ص :  ،أخبارالصيمري،  - 420

 269ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 421
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فقال  ءخل اللحم وإذا نضج اللحم لم يقبل ولم يدخله من ذلك يشيدا
كأنه  (422) يعىن اذلهب بالفارسية وعقد بيده ثالثني نيزرّ  :ابن املبارك
 (423). “إىل اذلهب أيب حنيفةنسب الكم 

 ويذكر اتليق الغزي تعلقه مع اإلمام فقال:
أهل  روي عن يلع بن ُمسهر، أنه قال: خرج األعمش إىل احلج، فشيعه”

غموما ، فقالوا هل: مالك؟.  الكوفة، وأنا فيهم، فلما أىت القادسية، رأوه م 
 قال: أيلعُّ بن مسهر شيعنا؟.

 قالوا: نعم.
 قال: ادعوه يل.

فدعوين، وقد اكن عرفين بمجالسة أيب حنيفة، فقال: ارجع إىل الِمرص، 
 واسأل أبا حنيفة أن يكتب نلا املناسك.

 (424) .“، ثم أتيت بها األعمشفرجعت، فسأتله، فأمّل يلع
  (425)يلع بن اهليثم:   .51

 .يلع بن اهليثم ابلغدادي صاحب الطعام
روى عن محاد بن مسعدة وأيب اعصم الضحاك بن خمدل وعبد اهلل بن مروان أيب شيخ 

 .احلراين وعمر بن يونس ومعّل بن منصور الرازي وحيىي بن سليم الطائيف
 (426). ل املحاميل وحممد بن يلع الطربيروى عنه ابلخاري واحلسني بن إسماعي

 (427). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
 ه( 222)ت  (428)عمر بن حفص بن ِغياث:   .52

عن: أبيه؛ قايض الكوفة، وأيب بكر بن عياش، وعبد اهلل بن حفص بن ِغياث، عمر بن 
 إدريس، وغريهم.

                                                             

  أي: - 422

 303ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 423

 148ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 424

 534ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 425

 173ص :  21ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 426

 620ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 427
 508ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 428
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 بات.يكىن: أبا حفص، واكن من العلماء األث
عن رجل،  -سوى ابن ماجه-حدث عنه: الشيخان يف صحيحيهما. وروى أرباب السنن 

عنه. وممن روى عنه: أمحد بن إبراهيم ادلوريق، وأمحد بن يوسف السليم، وإسماعيل سمويه، 
 وأمحد بن مالعب، وحممد بن حيىي اذلهيل، وأبو حاتم، ويعقوب الفسوي، وآخرون.

 د: تبعته إىل مزنهل، ولم يتفق يل أن أسمع منه.وقال أبو داو وثقه أبو حاتم.
 (429) قال ابلخاري: تويف سنة اثنتني وعرشين ومائتني.

 (430). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
َبْيد:   .53  (ه 185ت ) (431)عمر بن ع 

وحممد،  ابن أيب أمية الكويف الطنافيس، احلافظ، أخو احلافظني: يعّل، دُعب يْ عمر بن 
 وإبراهيم، وإبراهيم فهو أسنهم.

حدث عمر عن: آدم بن يلع، وسماك بن حرب، وعبد امللك بن عمري، ومنصور بن 
 املعتمر، ومجاعة.

حدث عنه: أخواه: يعّل، وإبراهيم، وأمحد بن حنبل، وحممد بن عبد اهلل بن نمري، 
 وإسحاق بن راهويه، وزياد بن أيوب، واحلسن بن عرفة، وآخرون.

 ن من اثلقات. قال أبو حاتم: حمله الصدق.واك
 (432) تويف سنة مخس وثمانني ومائة.

 (433). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 
 ه(187)ت  (434) يونس:بن  عيىس  .54

عيىس بن يونس ابن اإلمام أيب إسحاق عمرو بن عبد اهلل اإلمام القدوة احلافظ أبو 
 .زيل اثلغر باحلدث مرابطاعمرو السبييع الكويف ن

وهشام بن عروة وحسين ا املعلم واألعمش وإسماعيل بن أيب خادل  رأى جده وسمع أباه
يروي عن اإلمام و (435) وسعيدا اجلريري وجمادلا وزكريا بن أيب زائدة وعمر موىل غفرة وطبقتهم.

                                                             
 639ص :  10ج :  ،سرياذلهيب،  - 429
 645ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 430
 512ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 431
 337ص :  8ج :  ،سرياذلهيب،  - 432
 654ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 433
 580ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 434
 279ص :  1ج :  ،تذكرة اذلهيب، - 435
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 (436). املسانيد جامعأيب حنيفة يف 
هب وإسحاق بن راهويه ومسدد وإبراهيم حدث عنه محاد بن سلمة مع تقدمه وابن و

بن موىس الفراء وابن املديين وأبو بكر بن أيب شيبة وسفيان بن وكيع ويلع بن حجر ويلع بن 
 خرشم ونرص بن يلع واحلسن بن عرفة وخلق كثري.

 (437) سئل عنه يلع بن املديين فقال: بخ بخ ثقة مأمون.
مانني ومائة. وقال طائفة سنة قال أمحد بن جناب ومجاعة: مات عيىس سنة سبع وث

 (438) ثمان.
 (439). اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو جعفر حممد بن  - 269”

 إبراهيم بن الفضل الصنعاين بمكة قال: ثنا أبو صالح حممد بن زنبور
قال: ثنا عيىس بن يونس قال: ثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم 

 (440) .“انلخيع قال: إذا فاتته ركعة أيام الترشيق فال يكرب حىت يقضيها
 وقال أيضا :

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين داود بن إبراهيم بن داود  - 289”
 بن يونس وأبو الفاريس قال: ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل قال: ثنا عيىس

معاوية حممد بن خازم، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: 
 .“يقيض ثم يكرب، يعين يف اذلي يفوته بعض الصالة يف أيام الترشيق

(441) 
 وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام:

أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد قال ثنا إبراهيم بن ”
برش بن احلارث يقول كنت عند عيىس بن يونس هاشم قال سمعت 

اهلل  فذكر ابا حنيفة فداع هل وقال ما اكن أشد اجتهاده يف ان ال يعيص

                                                             
 508ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 436
 280ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 437
 .املرجع نفسه - 438
 681ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 439

 151ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 440
 158ص :  ،املرجع نفسه - 441
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 (442). “وان تعظم حرماته
 وذكر ابن عبد الرب قوهل يف مدح اإلمام:

جعفر بن ادريس القزويىن قال نا حممد بن عيىس الطرسوىس قال ”
أيب   بن يونس التتلكمن يفقال قال عيىسسمعت سليمان الشاذكوين 

بسوء وال تصدقن أحدا يسئ القول فيه فاىن واهلل ما رأيت أفضل  حنيفة
 (443). “منه وال أورع منه وال أفقه منه

َكنْي:   .55  ه(218)ت  (444)الفضل بن د 
نْي أبو نعيم الفضل بن   واسم دكني عمرو بن محاد بن زهري احلافظ اثلبت الكويف ُدك 

سمع األعمش وزكريا بن أيب زائدة وعمر بن  .ايل طلحة بن عبيد اهلل اتلييماملاليئ اتلاجر من مو
  (446). املسانيد جامععن اإلمام أيب حنيفة يف كثريا يروي و (445). ذر وشعبة وخالئق

 .وعنه أمحد وحيىي وإسحاق وابلخاري وادلاريم وعبد وأبو زرعة وخلق
بو حاتم اكن ثقة حافظا متقنا وقال أ قال أمحد ثقة موضع احلجة يزاحم به ابن عيينة

 (447). مات سنة ثمان عرشة ومائتني
 وقال اتليق الغزي: (448) اجلواهر املضيةوعّده عبد القادر القريش من األحناف يف 

وعن أيب نعيم الفضل بن دكني، قال: ملا مات أبو حنيفة، وفاتين ما ”
 فاتين منه، لزمت أفقه أصحابه وأورعهم، فأخذت منه احلظ األوفر.

 (449).“يعين زفر بن اهلذيل
 وذكر ابن أيب العوام عنه مودل اإلمام ووفاته فقال:

حدثين أبو بكر حممد بن جعفر بن أعني ابلغدادي قال: ثنا  - 1”
إسحاق ابن أيب إرسائيل قال: قال فضل بن دكني أبو نعيم: حدثناه عن 

بعون أيب حنيفة: أنه ودل سنة ثمانني ومات سنة مخسني ومائة، واكن هل س

                                                             
 49ص :  ،أخبارالصيمري،  - 442
 212ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 443
 606ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 444
 372ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 445
 542ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 446
 163ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 447
 535ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 448
 256ص :  3ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 449
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 (451). “كذا ذكره بن عبد الرب(450) سنة.
 بن أيب العوام عنه صفة اإلمام فقال:اوذكر 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 9”

قال: سمعت أمحد بن حممد بن عيىس الربيت القايض يقول: سمعت أبا 
اللحية نعيم الفضل بن دكني يقول: اكن أبو حنيفة حسن الوجه حسن 

  (453)كذا ذكره اذلهيب.  (452).“حسن اثلياب
 يذكر أمانة اإلمام فقال: أبا نعيموذكر بن أيب العوام 

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 39”
قال: حدثين مرض بن حممد بن مرض قال: ثنا عثمان بن أيب شيبة قال: 

وذكر أبا حنيفة فقال: اكن واهلل  سمعت أبا نعيم الفضل بن دكني يقول:
 .(455)كذا ذكره اذلهيب (454) .“عظيم األمانة

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن  - 328”

سالمة قال: ثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا أبو حنيفة، عن 
 (456) .“باح، عن ابن عباس قال: ليس يف القبلة وضوءعطاء بن أيب ر

 وذكر اتليق الغزي قوهل يف مدح اإلمام:
 (457) .“وقال أبو نعيم: اكن أبو حنيفة صاحب غوص يف املسائل”

عين أ نعيم الفضل بن دكني أفقه أصحابه وأورعهم ولزم أب أبو حنيفةاإلمام ملا مات و
 زفر بن اهلذيل فقال:فذكر ابن أيب العوام أقواهل يف مدح  زفر

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا أبو معمر حممد بن أمحد بن  - 654”
خزيمة ابلرصي قال: ثنا عباس بن حممد بن حاتم قال: سمعت حيىي بن 

                                                             
 38ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 450
 192ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 451
 45ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 452
 15ص :  ،مناقباذلهيب،  - 453
 56ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 454
 41ص :  ،مناقباذلهيب،  - 455
 178ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 456
 89ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 457
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معني يقول: زفر صاحب الرأي ثقة مأمون، سمعت أبا نعيم الفضل بن 
أمره، وهذه ادلار دكني، وذكر هل زفر فقال: اكن ثقة مأمونا ، وجعل يعظم 

اليت فيها اجلبان دارهم، قلت: فكيف وقع إىل ابلرصة؟ قال: يف مرياث هل 
 (458) .“فتشبث به ابلرصيون وقالوا: حدثنا، فأقام فيهم

 وقال أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: وحدثين أبو برش حممد بن أمحد بن  - 655”

معت حيىي بن معني محاد قال: سمعت العباس بن حممد ادلوري يقول: س
يقول: ثم ذكر مثله، وزاد: قال حيىي بن معني: سمعت أبا نعيم يقول: زفر 
بن اهلذيل من خيار انلاس، وأراين أبو نعيم مزنل زفر بالكوفة يف جبانة 

 (459) .“كنده يف وسط اجلبان، وجعل أبو نعيم يثين عليه
 وقال أيضا :

بن أمحد بن محاد قال:  حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا حممد - 668”
سمعت حممد بن مقاتل قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكني يقول: قال 

 (460) .“يل زفر بن اهلذيل: أخرج إيل حديثك حىت أغربله لك
 وقال أيضا :

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا أمحد بن حممد بن سالمة قال:  - 681”
حابنا قال: سمعت سمعت أمحد بن أيب عمران يقول: حدثين بعض أص

أبا نعيم الفضل بن دكني يقول: دخلت ىلع زفر وقد احترض، وهو يقول: 
 (461) .“يف حال هلا مهر، ويف حال هلا ثلثا مهر

 فقال: أليب حنيفة امبرشوذكر اذلهيب عن أيب نعيم مناما 
قال القاسم بن غسان القايض: ثنا أيب، ثنا أبو نعيم، قال: " دخلت ىلع ”

يوم موت أخيه، فرأيته يستطعم شيئا من رجل احلسن بن صالح 
ويضحك، فقلت: تدفن أخاك عليا غدوة وتضحك آخر انلهار! قال: 
ليس ىلع أيخ من بأس، قلت: وكيف ذلك؟ قال: دخلت عليه فقلت: 

ِينَٓٱَمَعٓ﴿كيف جتدك؟ قال:  نٓ َّٓلذ
َ
ٓ ٱَٓعمَٓأ ٓٱَنٓم ِِٓٓهمَعلَيٓ ّٓللذ ِ يقنَِيٓٱوَٓٓنَٓٓۧنلذبِي  ِ د  ِ لص 

                                                             
 290: ص  ،فضائلابن أيب العوام،  - 458
 .املرجع نفسه - 459
 294ص :  ،املرجع نفسه - 460
 298ص :  ،املرجع نفسه - 461
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هَٓٱوَٓ ىلِِحنَينٓٱوََٓٓدآءِٓلشُّ ْوَلَٰٓئَِكَٓرفِيقٓ ٓلصذ
 
َنٓأ  فتوهمته يتلو اآلية، (462) ﴾٦٩آوََحس 

ثم قلت: يا أيخ كيف جتدك؟ قال: مع اذلين أنعم اهلل عليهم وأاعد اآلية، 
فقلت: أتقرأ أم ترى شيئا؟ قال: أفال ترى ما أرى؟ قلت: ال، فماذا ترى؟ 

يضحك إيل ويبرشين ملسو هيلع هللا ىلص  حممد قال: بّل، ورفع يده، فقال: هذا نيب اهلل
باجلنة، وهؤالء املالئكة معه كذلك بأيديهم حلل السندس واإلستربق، 
وهؤالء احلور العني متحليات مزتينات ينتظرن مىت أصري إيلهن، فتلكم 
بهذا وقىض رمحة اهلل عليه، فلماذا أحزن عليه وقد صار إىل نعيم؟ قال 

سن بن صالح، فقال يل حني أبو نعيم: فلما اكن بعد أيام رصت إىل احل
رآين: يا أبا نعيم، علمت أين رأيت أيخ ابلارحة يف منايم كأنه صار إىل 
وعليه ثياب خرض، فقلت هل: يا أيخ، أليس قد مت؟ قال: بّل، قلت: فما 
هذه اثلياب اليت عليك؟ قال: السندس واإلستربق، ولك يا أيخ عندي 

 وباىه يب وبأيب حنيفة مثلها، قلت: ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر يل
ريض اهلل عنه املالئكة، قلت: أبو حنيفة انلعمان بن ثابت؟ قال: نعم، 
قلت: وأين مزنهل؟ قال: حنن يف جوار يف أىلع عليني، قال القاسم: قال 

يف  خب خأيب: فاكن أبو نعيم إذا ذكر أبا حنيفة أو ذكر بني يديه، يقول: ب
  (463). “أىلع عليني"
 يب العوام فقال: وكذا ذكره ابن أ

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين إبراهيم بن أمحد بن  - 228”
سهل قال: حدثين القاسم بن غسان القايض قال: حدثين أيب قال: ثنا أبو 

 (464). “مثله نعيم الفضل بن دكني
 ه( 192: )ت ناينيْ لفضل بن موىس الس  ا  .56

مودله يف سنة مخس  املروزي. ل بن موىسهو االمام احلافظ، اثلبت، أبو عبد اهلل، الفض
 عرشة ومئة فهو أسن من ابن املبارك، واعش بعده مدة.

رحل وسمع من: هشام بن عروة، واالعمش، واسماعيل بن أيب خادل، وعبيد اهلل بن 
 عمر، وخثيم بن عراك، وحممد بن عمرو بن علقمة، وحسني املعلم، ومعمر بن راشد، وطبقتهم.

                                                             
 69النساء:  - 462
 51ص :  ،مناقباذلهيب،  - 463
 135ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 464
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 (465)اإلمام يف جامع املسانيد.  وهو يروي كثريا عن
يلع بن حجر، وإسحاق بن راهويه، وحيىي بن أكثم، وأبو و (466)ابلخاري، حدث عنه 

 عمار احلسني بن حريث، ويلع بن خرشم، وحممود بن غيالن، وحممود بن آدم، وآخرون.
وقال وكيع: ثقة، صاحب سنة  قال أبو نعيم املاليئ: هو أثبت من عبد اهلل بن املبارك.

 (467)أعرفه.
  (468)وعده القريش من أصحاب أيب حنيفة. 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:
حدثنا أيب قال: حدثنا أيب قال: ثنا حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 438”

حدثين يعقوب بن إسحاق قال: ثنا أيب قال: ثنا الفضل بن موىس 
براهيم قال: إذا اكن االستثناء السيناين، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إ

 (469) .“متصال  بالالكم فقد خرج من يمينه وإال فال يشء
 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: وحدثين حممد قال: ثنا أمحد بن  - 439”
القاسم قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا الفضل بن موىس، عن أيب 

 ويل إبراهيم حنيفة، عن محاد قال: اكن نقش خاتم إبراهيم: ))اهلل
 (470).“ ونارصه((

 وذكر ابن عبد الرب قوهل يف مدح اإلمام:
محد قال نا جعفر بن أبو يعقوب يوسف بن أحكم بن منذر قال نا ”

 قال نا احلسن بن حممد بن هرون قال نا حممد بن أيب يادريس املقر
ما تقول  منصور قال نا حاتم بن آدم قال قلت للفضل بن موىس السيناين

ن أبا حنيفة جاءهم بما إحنيفة قال  أيب الء اذلين يقعون يفهؤ يف
  (471). “يعقلونه وبما ال يعقلونه من العلم ولم يرتك هلم شيئا فحسدوه

قال حممد بن محدويه املروزي: مات الفضل السيناين يللة دخل هرثمة بن أعني وايلا ىلع 
                                                             

 543ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 465
 606ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 466

 105 ص : 9ج : ، سرياذلهيب،  - 467
 697ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 468
 218ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 469
 .املرجع نفسه - 470
 211ص : ، اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 471
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 (472)خراسان، يف حادي عرش ربيع االول سنة اثنتني وتسعني ومئة.
 ه(187)ت  (473)فضيل بن ِعَياض:  .57

 .أحد العباد، اض بن مسعود اتلمييم الريبويع أبو يلع الزاهدي  فضيل بن عِ 
روى عن األعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليمان اتلييم ومحيد الطويل وحيىي 

 .األنصاري وخلق
سقطي وعنه الشافيع والسفيانان وابن املبارك وحيىي القطان وبرش احلايف والرسي ال

 .وخلق
قال ابن سعد اكن ثقة نبيال فاضال اعبدا وراع كثري احلديث مات بمكة يف أول سنة سبع 

 (474). ومائة وثمانني
 وذكره اذلهيب من احلفاظ وقال:

قال ..........قال ابن املبارك ما بيق ىلع ظهر األرض أفضل من الفضيل.”
حجة يف زمانهم  وقال رشيك لم يزل للك قوم ........النسايئ ثقة مأمون.

 (475) .“وإن فضيل بن عياض حجة ألهل زمانه
 وعده عبد القادر القريش من األحناف فقال:

الفضيل بن عياض بن مسعود بن برش أبو يلع اإلمام الرباين اتلمييم ”
الريبويع الزاهد أحد صلحاء ادلنيا وعبادها ذكر الصيمري أنه أحد من 

ام الشافيع فأخذ عن إمام أخذ الفقه عن أيب حنيفة وروى عنه اإلم
 (476). “عظيم وأخذ عنه إمام عظيم وهو إمام عظيم نفعنا اهلل بهم آمني

 وذكر اتليق الغزي قوهل يف مدح اإلمام:
وحدث سعيد بن منصور، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: اكن ”

أبو حنيفة رجال  فقيها ، معروفا  بالفقه، مشهورا  بالورع، واسع املال، 
 باإلفضال ىلع لك من يضيف، صبورا  ىلع تعليم العلم بالليل معروفا  

 ترد مسألة يف حىتوانلهار، حسن الليل، كثري الصمت، قليل الالكم، 
حالل أو حرام، واكن حُيسن يدل ىلع احلق، هاربا  من مال السلطان، 

                                                             
 105ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 472
 608ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 473
 110ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 474
 246ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 475
 700ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 476
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واكن إذا وردت مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن اكن عن الصحابة 
  .“ قاس فأحسن القياسواتلابعني، وإال

 (ه 175ت ) :الليث بن سعد  .58
احلارث الفهيم  الليث بن سعد اإلمام احلافظ شيخ ادليار املرصية واعملها ورئيسها أبو

 .موالهم األصبهاين األصل املرصي
حدث عن عطاء بن أيب رباح ونافع العمري وابن أيب مليكة وسعيد املقربي والزهري 

بن هااعن وأيب قبيل املعافري ويزيد بن أيب حبيب وجعفر بن ربيعة  وأيب الزبري امليك ومرشح
 وخلق كثري. ويزنل إىل أن يروي عن تالمذته. 

حدث عنه حممد بن عجالن وهو شيخه وابن وهب وسعيد بن أيب مريم واكتبه عبد اهلل 
سعيد  بن صالح وحيىي بن بكري وحيىي بن حيىي انليسابوري وحيىي بن حيىي القرطيب وقتيبة بن

  وحممد بن رمح وعيىس بن محاد وأبو اجلهم ابلاهيل وخالئق.

ا فلحق الكبار واكن كبري ادليار املرصية  حج سنة ثالث عرشة وهل تسعة عرش اعم 
واعملها األنبل حىت إن نائب مرص وقاضيها من حتت أوامره وإذا رابه من أحد منهم أمر اكتب فيه 

أن يعمل نيابة امللك فامتنع اكن الشافيع يتأسف ىلع فواته  اخلليفة فيعزهل وقد طلب منه املنصور
واكن يقول: هو أفقه من مالك إال أن أصحابه لم يقوموا به. وقال أيضا: اكن أتبع لألثر من مالك. 
وقال حيىي بن بكري: هو أفقه من مالك لكن احلظوظ ملالك وقال ابن وهب: لوال الليث ومالك 

  (477) لضللنا.
يقول سمعت شعيب بن الليث بن سعد يقول خرجت مع أيب حاجا فقدم قتيبة بن سعيد 

املدينة فبعث إيله مالك بن أنس بطبق رطب قال فجعل ىلع الطبق ألف دينار ورده 
حممد بن رمح يقول اكن دخل الليث بن سعد يف لك سنة ثمانني ألف دينار ما أوجب اهلل .......إيله

 (478). عليه زاكة درهم قط
 من احلفاظ. (480)والسيويط (479)وذكره اذلهيب

 (481)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 
 :أبو العباس شمس ادلين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلاكنوقال 

                                                             
 225ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 477
 273ص :  24ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 478
 225ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 479
 101ص : ، طبقاتالسيويط،  - 480
 720ص :  2ج : ، اجلواهرالقريش،  - 481
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 (482) “ورأيت يف بعض املجاميع أن الليث اكن حنيف املذهب،”
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن من روى عن أيب حنيفة فقال:

حدثين أيب قال: ثنا عبد الرمحن بن إسحاق بن  حدثين أيب قال: - 417”
حممد قال: ثنا يلع بن عبد الرمحن بن املغرية قال: ثنا عبد اهلل بن صالح 
قال: حدثين الليث بن سعد، عن أيب عبد اهلل اخلراساين، عن أيب حنيفة، 
عن علقمة ابن مرثد ومحاد: أنهما حدثاه عن عبد اهلل بن بريدة، عن 

قال: ))نهيناكم عن ثالث: زيارة املقابر أن تزوروها،  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه: أن انليب 
وعن حلوم األضايح أن تمسكوها فوق ثالث، وعن ادلباء واحلنتم 

يف زيارة قرب أمه، وال ملسو هيلع هللا ىلص واملزفت، فأما املقابر فزوروها، فقد أذن ملحمد 
تقولوا هجرا ، وإنما نهيناكم عن حلوم األضايح أن تمسكوها فوق 

م ىلع فقريكم، وارشبوا يف لك ظرف، فإن الظرف ثالث يلتسع بها مؤرسك
 (483) .“ ال حيل شيئا  وال حيرمه وال ترشبوا مسكرا ((

مناقب الليث عديدة وهو إمام حجة كثرية اتلصانيف، بني أيب العباس بن الشحنة و
وبينه ستة أنفس وهذا اغية العلو. مات يللة اجلمعة انلصف من شعبان سنة مخس وسبعني 

 (484) دى وثمانون سنة رمحه اهلل تعاىل.ومائة وهل إح
 ه(159)ت  (485)مالك بن ِمْغَول:  .59

ل بن ِمْغو  مالك بن . (486) أنتم مسار قليب وجالء حزين :مجاعة أحد من قال فيه اإلمام يف
بن غزية بن حارثة بن حديج بن جابر بن عوذ بن احلارث بن صهينة بن انلار  اعصم بن مالك

 (487) . ابلجيل الكويفوانلار هو جبيلة أبو عبد اهلل
روى عن أيب اسحاق السبييع وعون بن أيب جحيفة وسماك بن حرب ونافع موىل ابن 
عمر والزبري بن عدي وحممد بن سوقة والويلد بن العزيار وأيب االشقر وأيب احلصني االسدي 

بن وعبد الرمحن ابن االسود بن يزيد انلخيع واحلكم بن عتيبة وعبد اهلل بن بريدة وطلحة ا
 مرصف وغريه.

                                                             
 127ص :  4ج : ، وفيات األعيانابن خلاكن،  - 482
 210ص : ، فضائلأيب العوام،  ابن - 483
 226ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 484
 694ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 485
 417ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 486
 .املرجع نفسهالالكباذي،  - 487
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وإسماعيل بن  روى عنه أبو إسحاق شيخه وشعبة ومسعر واثلوري وزائدة وابن عيينة 
زكرياء وحيىي بن سعيد القطان ووكيع وابن املبارك وأبو معاوية وابن نمري وأبو أسامة وزيد بن 

وشعيب احلباب وعبيد اهلل االشجيع وعبد الرمحن بن مهدي وخمدل ابن يزيد وأبو أمحد الزبريي 
بن حرب وحيىي بن آدم وخالد بن حيىي وأبو نعيم والفريايب وحممد بن سابق ومسلم بن ابراهيم 

 (488) وعمرو بن مرزوق والربيع بن حيىي االشناين وآخرون.
قال أبو طالب عن أمحد ثقة ثبت يف احلديث وقال حيىي بن معني وأبو حاتم والنسايئ 

ن ثقة وقال العجيل رجل صالح مربز يف الفضل وقال ثقة وقال أبو نعيم ثنا مالك بن مغول واك
 (489). الطرباين من خيار املسلمني

يف أوهلا وقال ابن أيب شيبة مثل أيب نعيم سواء  159مات سنة  :قال أبو نعيم :قال ابلخاري
أبو نعيم مثله ولم يقل يف أوهلا وقال عمرو بن يلع مثل قول اذلهيل  وقال اذلهيل وفيما كتب إيلَّ 

ل أبو عيىس مات سنة سبع ومخسون ومائة وقال ابن سعد اكتب الواقدي تويف يف آخر ذي وقا
 (490). احلجة سنة ثمان ومخسني ومائة

 (491)وعده عبد القادر القريش من أجلة أصحاب اإلمام أيب حنيفة. 
 قوهل يف مدح اإلمام: بن أيب العواموذكر ا
بن أمحد بن محاد  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد - 102”

قال: حدثين حممد بن املبارك قال: ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال: ثنا 
املثىن بن رجاء قال: سمعت مالك بن مغول يقول: اكن أبو حنيفة بصريا  

 (492) .“بالفقه، يقيس ما لم يكن بما اكن
 ه( 194)ت  (493): حممد بن أيب عدي  .60

رو حممد بن إبراهيم: بن أيب عدي وقيل بل يه حممد بن أيب عدي احلافظ اثلقة أبو عم
 .كنية إبراهيم

حدث عن محيد الطويل وداود بن أيب هند وابن عون وعوف األعرايب وحسني املعلم 
 وطبقتهم.

                                                             
 15ص :  4ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 488
 .املرجع نفسه - 489
 695ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 490
 417ص :  3ج :  ،اجلواهرقريش، ال - 491
 81ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 492
 636ص :  3ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 493
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وعنه أمحد بن حنبل والفالس وبندار وحممد بن املثىن واحلسن الزعفراين وآخرون. 
 من احلفاظ. (496)والسيويط  (495)وذكره اذلهيب (494) وثقه أبو حاتم الرازي وغريه.

 (497)وذكره حممد بن يوسف ادلمشيق الشافيع ممن يروي عن اإلمام أيب حنيفة.  
 (498) تويف سنة أربع وتسعني ومائة وهو يف عرش اثلمانني رمحة اهلل عليه.

 ه( 203)ت  (499): ديحممد بن برش العبْ   .61
 .دي الكويفحممد بن برش احلافظ اثلقة أبو عبد اهلل العبْ 

دث عن هشام بن عروة وإسماعيل بن أيب خادل وعبيد اهلل بن عمر وزكريا بن أيب ح
 (501). املسانيد جامعيف  (500) وسمع أبا حنيفة وروى عنه زائدة وخلق كثري.

روى عنه يلع وإسحاق وأبو كريب وعبد بن محيد وابن الفرات وحممد بن اعصم و
 اثلقيف وخلق.

عن سماع حممد بن برش من ابن أيب عروبة فقال: قال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود 
هو أحفظ من اكن بالكوفة. وعن أيب نعيم قال: ذاكرين حممد بن برش بأحاديث مسعر فأغرب ىلع 

 سبعني حديثا لم يكن عندي منها غري حديث. وقال حيىي بن معني: ثقة. 
 (502). وقال ابلخاري: مات حممد بن برش سنة ثالث ومائتني

 وذكر املزي:
حممد بن برش قال كنت أختلف إىل أيب حنيفة وإىل سفيان فآىت أبا ”

حنيفة فيقول يل من أين جئت فأقول من عند سفيان فيقول لقد جئت 
من عند رجل لو أن علقمة واألسود حرضا الحتاجا إىل مثله فآيت سفيان 
فيقول من أين جئت فأقول من عند أيب حنيفة فيقول لقد جئت من 

                                                             
 324ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 494
 .املرجع نفسه - 495
 141ص : ، طبقاتالسيويط،  - 496
 91ص : ، عقود اجلمانالصاليح،  - 497
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 498
 639ص :  2ج :  ،لالرجاالالكباذي،  - 499
 88ص : ، تبييضالسيويط،  - 500
 358ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 501
 322ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 502
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 (503). “رضعند أفقه أهل األ
 ه(261)ت  (504): حممد بن احلسني بن إبراهيم  .62

بن زعالن  احلافظ اإلمام اثلقة، أبو جعفر حممد بن احلسني بن إبراهيم بن احلرّ 
 ابلغدادي أخو يلع، وأبوهما يلقب بإشاكب وحممد هو األصغر، واألحفظ.

عمر  سمع: عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبا انلرض هاشم بن القاسم وإسماعيل بن
حدث عنه: ابلخاري، وأبو داود، والنسايئ وابن صاعد، والقايض املحاميل، وحممد بن  وطبقتهم.

  (505)خمدل وآخرون.
 (506).روى عنه ابلخاري يف استتابة املرتدين وعمرة القضاء ومناقب احلسن واحلسني

 قال أبو حاتم: صدوق.
 سنة إحدى، وستني ودل حممد يف سنة إحدى، وثمانني ومائة، ومات يوم اعشوراء يف

 (507). وفيها مات أخوه ومائتني.
 (508)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 ه(195)ت  (509)حممد بن خازم أبو معاوية الكويف:   .63
 .أبو معاوية احلافظ اثلبت حمدث الكوفة حممد بن خازم الكويف الرضير

يباين حدث عن هشام بن عروة واألعمش ويلث بن أيب سليم وأيب إسحاق الش
 (511). املسانيد جامعسمع أبا حنيفة وروى عنه يف ( 510) وإسماعيل بن أيب خادل وطبقتهم.

وعنه أمحد بن حنبل وابن معني وأبو خيثمة واحلسن بن عرفة وهناد وسعدان بن نرص 
 واحلسن بن حممد الزعفراين وأمحد بن عبد اجلبار وخلق عظيم. 

 س وتسعني ومائةت يف قول اجلماعة سنة مخما .............ودل سنة ثالث عرشة ومائة.

                                                             
 491ص :  29ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 503
 644ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 504
 352ص :  12ج :  ،سرياذلهيب،  - 505
 .املرجع نفسهالالكباذي،  - 506
 .املرجع نفسه ،سرياذلهيب،  - 507
 138ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 508
 646ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 509
 295ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 510
 353ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 511
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  (512) .رمحه اهلل تعاىل وقيل: سنة أربع
 (513)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين داود بن إبراهيم بن داود  - 289”

ائيل قال: ثنا عيىس بن يونس وأبو الفاريس قال: ثنا إسحاق بن أيب إرس
معاوية حممد بن خازم، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: 

 .“يقيض ثم يكرب، يعين يف اذلي يفوته بعض الصالة يف أيام الترشيق
(514) 

ْبرِقان:   .64  (515)حممد بن الز 
بْرِ حممد بن  بن عمر  روى عن سليمان اتلييم وعبيداهلل هوازي.قان أبو همام األالزِّ

وموىس بن عقبة وموىس بن عبيدة وعبد اهلل بن عون ويونس بن عبيد وأيب حيان اتلييم وصالح 
سمع أبا حنيفة ( 516) بن أيب االخرض وحبر ابن كنزي السقاء واسماعيل بن مسلم امليك وغريهم.

 (517). املسانيد جامعوروى عنه يف 
وأبو خيثمة وصدقة بن الفضل روى عنه يلع بن املديين وعبد اهلل ابن حممد املسندي 

وبندار وابن أخته حممد بن الفرج ابلغدادي والويلد بن عمرو بن سكني الضبيع وعمرو بن يلع 
  وحممد بن سليمان لوين وآخرون.

قال ابن املديين ثقة وقال أبو زرعة صالح وسط وقال أبو حاتم صالح احلديث صدوق 
به بأس وذكره ابن حبان يف اثلقات وقال ربما  وقال ابلخاري معروف احلديث وقال النسايئ ليس

 (518) أخطأ.
 (519)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:

                                                             
 295ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 512
 150ص :  1ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 513
 158ص :  ،فضائلأيب العوام،  ابن - 514
 649ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 515
 563ص :  3ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 516
 356ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 517
 .املرجع نفسهالعسقالين،  - 518
 550ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 519
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حدثنا يوسف بن أمحد قال: حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن حزام  - 497”
ال: حدثنا ابلاذغييس الفقيه قال: حدثنا حيىي بن يزيد اإلمام باألهواز ق

أبو همام حممد بن الزبرقان، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محاد، عن 
 .“اكن يأكل ذبائح النساءملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل: أن انليب 

(520) 
 ه(215)ت  (521): األنصاريحممد بن عبد اهلل   .65

بن عبد  اإلمام املحدث شيخ ابلرصة وقاضيها أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن املثىن
 .األنصاري اهلل بن أنس بن مالك بن انلرض انلجاري األويس

سمع سليمان اتلييم ومحيدا وابن عون واجلريري وابن جريج وابن أيب عروبة وخلقا 
 (524)ويذكره املزي يف من يروي عن األمام أيب حنيفة.  (523)زفر بن اهلذيلوروى عن  (522)سواهم.

إسماعيل سمويه وأبو حاتم وإسماعيل القايض روى عنه ابلخاري وأمحد وحيىي وبندار و
 وأبو مسلم الكيج خاتمة أصحابه وخلق كثري.

وثقه ابن معني وغريه وقال أبو حاتم لم أر  من األئمة اال ثالثة أمحد واألنصارى 
وسليمان بن داود اهلاشيم وقال السايج: رجل جليل اعلم غلب عليه الرأي ولم يكن من 

لقطان. قال ابن قتيبة: قدل الرشيد األنصاري قضاء اجلانب الرشيق فرسان احلديث مثل حيىي ا
 فلما استخلف األمني عزهل.

قال األنصاري: ودلت سنة ثمان عرشة ومائة وما أتيت سلطانا قط إال وأنا اكره. قال ابن 
 (525) سعد: مات يف رجب سنة مخس عرشة ومائتني.

 زفر فقال: وعده عبد القادر القريش من األحناف واكن من أصحاب
حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري وىل ”

القضاء بابلرصة ىف أيام الرشيد أخذ عن زفر واكنت والدته ىف سنة ثمان 
عرشة ومائة قال الصيمري ومن أصحاب زفر خاصة حممد بن عبد اهلل 

صحاب زفر األنصاري من ودل أنس بن مالك وحىك اخلطيب أنه اكن من أ

                                                             
 236ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 520
 657ص :  2ج :  ،رجالالالالكباذي،  - 521
 371ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 522
 540ص :  25ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 523
  421ص :  29ج : ، املرجع نفسه - 524
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 525
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 (526).“وأيب يوسف
 :املزي وقال
 (527). “واكن من أصحاب زفر بن اهلذيل وأيب يوسف”

 وذكر ابن أيب العوام مالزمته لزفر صاحب أيب حنيفة فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن  - 137”

سالمة قال: حدثين موىس بن املبارك أبو عمران قال: حدثين عباس بن 
يزيد قال: سمعت حممد بن عبد اهلل األنصاري يقول: حدثين زفر بن 
اهلذيل قال: كنت عند أيب حنيفة يوما ، إذ جاءه بعض جريانه فقال: يا 
أبا حنيفة! امرأة ماتت ويف بطنها ودل يرتكض؟ فقال: أدركوها وشقوا 
بطنها، ففعلوا، فإين يوما  عند أيب حنيفة إذ جاءوه بصيب ويف أذنه تؤمة 
يعين شنفا فقالوا: يا أبا حنيفة، هذا موالك، يعنون ذلك الصيب اذلي شق 

 (528) .“بطن أمه وأخرج
 وقال أيضا:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 300”
قال: حدثين يعقوب بن إسحاق قال: ثنا أيب قال: ثنا حممد بن عبد اهلل 

ذيل، عن أيب حنيفة: أنه سئل عن األنصاري قال: حدثين زفر بن اهل
رجل أوىص أن حيج عنه بسبعني درهما ؟ قال فليحج بها عنه من حيث 
تبلغ. قال يعقوب بن إسحاق: قال أيب: وحدثنا حممد بن عبد اهلل عن 

 (529) .“أشعث عن احلسن مثله
 وقال أيضا:

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 680”
ثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري، عن  قال:

احلمراين، عن عبد الواحد بن صربة  -يعين ابن عبد امللك-األشعث 
قال: كنت عند القاسم بن حممد وسالم بن عبد اهلل بن عمر وعندهما 

                                                             
 300ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 526

 548ص :  25ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 527

 95 ص : ،فضائلابن أيب العوام،  - 528

 162ص :  ،املرجع نفسه - 529



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105 

أياس بن معاوية، فسأهلما رجل عن رجل قال المرأته: أنت طالق إن، 
يبانه؟ فقاال: أفته يا أبا واثلة، فقال أياس: هذا رجل أراد فلم يدر ما جي

أن يطلق امرأته فلم يفعل، قال األنصاري: فذكرت ذلك لزفر بن اهلذيل 
 (530) .“فقال: أخطأ أياس، هذا رجل طلق وأراد أن يستثين فلم يفعل

 وذكر اذلهيب قوهل يف مدح اإلمام:
اكن أبو حنيفة »يقول:  أبو قالبة، سمعت حممد بن عبد اهلل األنصاري،”

  (531). “«تبني عقله يف منطقه، وفعله، ومشيته، ومدخله، وخمرجه
 وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام:

أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد بن عطية قال ثنا أبو ”
سليمان اجلوزجاين قال قال يل حممد بن عبد اهلل قايض ابلرصة حنن أبرص 

اف بالعلماء أحسن وإنما وضع من أهل الكوفة قلت االنصبالرشوط 
بو حنيفة فزدتم شيئا ونقصتم وحسنتم تلك األلفاظ ولكن هاتوا أهذا 

رشوطكم ورشوط أهل الكوفة قبل أيب حنيفة فسكت وقال التسليم 
 (532). “للحق أوىل

 ه( 205)ت  (533): حممد بن عبيد  .66
عبد اهلل اإليادي الكويف الطنافيس حممد بن عبيد بن أيب أمية احلافظ اثلقة أبو 

 األحدب موىل بين حنيفة: ودل سنة سبع وعرشين ومائة.
سمع  (534) وسمع هشام بن عروة واألعمش وإسماعيل وعبيد اهلل وابن إسحاق ومسعرا.

 (535). املسانيد جامعأبا حنيفة وروى عنه يف 
س ادلوري وأمحد حدث عنه أخوه يعّل وأمحد وابن معني وإسحاق وابنا أيب شيبة وعبا

 بن الفرات وخلق كثري.
سكن بغداد مدة واكن أحد املتقنني واكن يعّل أكرب منه بتسع سنني. رواه أبو أمية 

                                                             
 298ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 530

 42 ص : ،مناقباذلهيب،  - 531

 88ص :  ،أخبارالصيمري،  - 532

 665ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 533

  333ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 534

 355ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 535
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الطرسويس عن يعّل قال األثرم: سألت أبا عبد اهلل عن يعّل وحممد وعمر فوثقهم، وقال أبو 
قال: أثبتهم يعّل وقال حممد جعفر بن أيب شيبة سألت: ابن معني عن بين عبيد اثلالثة فوثقهم، و

بن عبد اهلل بن عمار: لكهم ثبت. قال: وأحفظهم يعّل، وأبرصهم باحلديث حممد األحدب، وعمر 
 (536) شيخهم.

قال ابلخاري حدثين موىس بن عبد الرمحن قال مات سنة ثالث ومائتني أو كما قال 
أنه مات سنة أربع وقال غريه مات بالكوفة سنة مخس ومائتني ومخس أصح وذكر أبو داود 

. ومائتني وقال حممد بن سعيد مات يوم األربعاء ألربع يلال بقني من شوال سنة مخس ومائتني
(537) 

 (538)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 
 وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام فقال:

أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا عبد الوهاب بن أيب حية ”
 عبد امللك بن أمحد قال سمعت حممد بن شجاع يقول قال حدثين

سمعت حممد بن عبيد الطنافيس يقول سمعت أبا معاوية يقول ما زال 
 (539). “سفيان عندنا كبريا حىت تناول أبا حنيفة فهجرناه ورفضناه

 ونقل ابن عبد الرب قوهل يف مدح اإلمام فقال:
قال نا أبو جعفر بن أىب بو يعقوب نا عمر بن امحد بن عزنة املوصّل أقال ”

سمعت حممد بن عبيد الطنافىس يقول خرج االعمش يريد  املثىن قال
حنيفة حىت  يبأبن مسهر اذهب إىل  احلج فلما صار باحلرية قال لعيل

 (540). “يكتب نلا املناسك
 ه( 168)ت  (541): ريك  أبو محزة الس   حممد بن ميمون  .67

 .وزيرْ خراسان حممد بن ميمون الم  ري اإلمام املحدث شيخ كَّ أبو محزة السُّ 
حدث عن زياد بن عالقة وأيب إسحاق وعبد امللك بن عمري ومنصور بن املعتمر 

                                                             
 333ص :  12ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 536
 666ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 537

 315ص :  1ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 538

 76ص :  ،أخبارالصيمري،  - 539

 195ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 540

 679ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 541
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 ومجاعة.
 وعنه ابن املبارك وعبدان بن عثمان ونعيم بن محاد وآخرون.

اكن ثقة ثبتا نبيال ثبتا سمحا جوادا حلو الالكم وذللك لقب بالسكري. وثقه حيىي بن و
محزة ما شبعت منذ ثالثني سنة إال أن يكون يل ضيف. وقال العباس بن مصعب  معني. قال أبو

اكن أبو محزة جماب ادلعوة. تويف سنة سبع أو ثمان وستني ومائة رمحه اهلل تعاىل. حديثه يقع اعيلا 
 (542) يف صحيح ابلخاري وباإلجارة.

م، فذكر أبا قال يلع بن احلسني بن شقيق: سئل عبد اهلل عن األئمة اذلين يقتدى به
 بكر وعمر، حىت انتىه إىل أيب محزة، وأبو محزة يومئذ يح.

وروى إبراهيم احلريب، عن حممد بن يلع بن احلسن بن شقيق، قال: أراد جار أليب محزة 
قال: بألفني ثمن ادلار، وبألفني جوار أيب محزة. فبلغ ذلك  ؟السكري أن يبيع داره، فقيل هل: بكم

 (543) ربعة آالف، وقال: ال تبع دارك.أبا محزة، فوجه إيله بأ
 وعده القريش من األحناف فقال:

أبو محزة السكري سمع أبا حنيفة يقول إذا جاء احلديث صحيح ”
 اإلسناد عن رسول اهلل أخذناه وإذا جاء عن أصحابه خترينا ولم حنرج
من قوهلم وإذا جاء عن اتلابعني زامحناهم قال خادل بن صبيح سمعت أبا 

ري يقول غري مرة هذا اذلى سمعت من أيب حنيفة أحب إيل محزة السك
من مائة ألف قال أبو العالء صاعد بن حممد روى عن أيب محزة 

أصحاب  السكرى قال ما رأيت أحدا قط من العلماء أحسن قوال يف
من أيب حنيفة واكن يعطي لك ذي حق حقه من الفضل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 (544)“.بيلهوما ذكر واحد منهم بانلقص حىت مىض لس
 ه(195)ت  (545)حممد بن ف َضْيل:  .68

ل بن غزوان املحدث احلافظ أبو عبد الرمحن الضيب موالهم الكويف يْ ض  حممد بن فُ 
 .مصنف كتاب الزهد وكتاب ادلاعء وغري ذلك

حدث عن أبيه وبيان بن برش وإبراهيم اهلجري وحبيب بن أيب عمرة وحصني بن عبد 

                                                             
 230ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 542
 387ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 543
 267ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب، ؛ 214ص :  ،فضائلابن أيب العوام، ؛ 39ص :  4ج :  ،اجلواهر، القريش - 544
 674ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 545
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  (547). املسانيد جامعسمع أبا حنيفة وروى عنه يف  (546) .الرمحن واعصم األحول وخلق سواهم
حدث عنه أمحد وإسحاق وأمحد بن بديل واحلسن بن عرفة وأبو سعيد األشج والفالس 
ويلع بن حرب وأمحد بن عبد اجلبار العطاردي وأمم سواهم. واكن من علماء هذا الشأن وثقه 

: اكن متوايلا فقط. قرأ القرآن ىلع يباذله لاحيىي بن معني وقال أمحد: حسن احلديث شييع. ق
مات سنة . محزة، وقد دخل ىلع منصور ليسمع منه فوجده مريضا. قال أبو داود اكن شيعيا حمرتقا

 (548) مخس وتسعني ومائة وقيل سنة أربع.
 (549)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام فقال:
 قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد حدثين أيب - 57”

قال: حدثين حممد بن املبارك املصييص قال: ثنا احلسني بن إبراهيم قال: 
سمعت حممد بن فضيل يقول: اكن أبو حنيفة إذا سئل عن املسألة قال: 

 (550) .“رب سلم رب سلم
 وذكر أيضا :

د بن أمحد بن محاد حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حمم - 287”
قال: حدثين حممد بن املبارك املصييص قال: ثنا احلسني بن إبراهيم قال: 
سمعت حممد بن فضيل يقول: اكن أبو حنيفة إذا سئل عن مسألة فيها 
خرب صحيح اتبعه، أو ما يستدل ىلع مثله بنحوه قاس عليه، ولقد سئل 

فيه بما يأيت ىلع  يوما  عن مسألة فقال: ما أحسن هذا، هذا مما لم أسمع
 (551) .“مثله قياس، فاهلل أعلم فاهلل أعلم

: )ت  مروان بن معاوية .69  ه( 193الَفَزارِي 
ارِّي مروان بن معاوية بن احلارث، االمام احلافظ اثلقة، أبو عبد اهلل  ز  ثم  الكويف الف 

 احلفاظ.من  (554)والسيويط  (553)ذكره اذلهيب  ودل يف خالفة هشام بن عبدامللك. .(552)ادلمشيق

                                                             
 315ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 546
 353ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 547
 315ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 548
 308ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 549
 63ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 550
 157ص :  ،املرجع نفسه - 551
 717ص :  2ج : ، الرجالالالكباذي،  - 552
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وسليمان اتلييم، وأيب مالك  ،وحدث عن محيد الطويل، واعصم االحول، واألعمش
يروي عن اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل هو و اكن جواال يف طلب احلديث.و وخلق كثري. االشجيع
 (555). املسانيد جامععنه يف 

 حدث عنه: احلميدي، وزكريا بن عدي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن معني، وابنو
 راهويه، وأبو خيثمة، ويلع بن املديين، وابن نمري، وأمم سواهم.

 روى أبو بكر االسدي، عن أمحد بن حنبل، قال: ثبت حافظ.
وقال يلع بن  وكذا وثقه النسايئ، وغري واحد. وروى عثمان ادلاريم، عن حيىي: ثقة.

ل دحيم وغريه: مات قا املديين: ثقة فيما روى عن املعروفني، وضعفه فيما روى عن املجهولني.
 (556) فجأة سنة ثالث وتسعني ومئة قبل الرتوية بيوم.

 ه(155)ت  (557)ِمْسَعر بن كَِدام:   .70
 .ام اإلمام احلافظ أبو سلمة اهلاليل الكويف األحول أحد األعالمد  ر بن كِ ع  سْ مِ 

 (558). حّدث عن عدي بن ثابت واحلكم بن عتيبة وقتادة وعمرو بن مرة وطبقتهم
 (559). املسانيد جامعمام أيب حنيفة يف يروي عن اإل

وعنه سفيان بن عيينة وحيىي القطان وحممد بن برش وحيىي بن آدم وأبو نعيم وخالد بن 
 حيىي وخلق كثري. 

قال حممد بن برش اكن عند مسعر حنو ألف حديث فكتبتها سوى عرشة. وقال حيىي 
ل شعبة ومسعر. وقال وكيع شك القطان ما رأيت أثبت من مسعر. وقال أمحد بن حنبل اثلقة مث

مسعر كيقني غريه. وعن احلسن بن عمارة قال إن لم يدخل اجلنة إال مثل مسعر فان أهل اجلنة 
ا شك يف حديثه فقال شكه كيقني غريه.  لقليل. وقال ابن عيينة قالوا لألعمش إن مسعر 

عبة كنا وعن خادل بن عمرو قال رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عزن من السجود. قال ش
نسيم مسعرا املصحف من إتقانه. هو عند الكوفيني اكبن عون عند ابلرصيني وعن اخلرييب قال 
ما من أحد إال وقد أخذ عليه إال مسعر. وقال حممد بن مسعر اكن أيب ال ينام إىل أن يقرأ نصف 

                                                                                                                                                                       
 294ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 553
 129ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 554
 559ص :  2ج :  ،جامع املسانيد، خلوارزيما - 555
 129ص :  ،طبقاتالسيويط، ؛ 53ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 556
 736ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 557
 188ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 558
 555ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 559
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 (561). 155مات سنة  :قال أبو نعيم :قال ابلخاري 560القرآن.
 أصحاب اإلمام أيب حنيفة فقال:  وعده عبد القادر القريش من

من جعل أيب حنيفة بينه وبني اهلل رجوت أن ال  :قال مسعر بن كدام”
 (562). “ُياف وال يكون فرط ىف اإلحتياط نلفسه
 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 83”
د بن محاد يقول: سمعت احلسن بن إسماعيل بن جمادل قال: سمعت حمم

قال: سمعت وكيع بن اجلراح يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول: حسد 
 (563) .“أهل السري انلعمان بن ثابت لفهمه وعلمه، فشنع عليه

 وذكر أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 87”

عدان قال: سمعت أبا سليمان اجلوزجاين يقول: قال: حدثين حممد بن س
سمعت سلم بن سالم ابلليخ قال: كنا عند مسعر بن كدام واكنت 
حلقته تقرب حلقة أيب حنيفة، فكنا نسأهل وهو يستمع ىلع أيب حنيفة 
وأصحابه، فقال هل رجل: يا أبا سلمة حنن نسألك عن أحاديث رسول اهلل 

قم، لو قام أصغر من فيهم ألهل وأنت تسمع ىلع أهل ابلدع؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص 
 (564) .“املوسم ألوسعهم علما  

 وذكر داعئه أليب حنيفة فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 100”

قال: سمعت إبراهيم بن سعيد اجلوهري يقول: سمعت عبيد اهلل بن 
يفة إن اكن موىس يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول: رحم اهلل أبا حن

 (565) .“لفقيها  اعملا  

 

                                                             
 189ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 560
 736ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 561
 463ص :  2ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 562
 74ص :  ،ائلفضابن أيب العوام،  - 563
 76ص :  ،املرجع نفسه - 564
 81ص :  ،املرجع نفسه - 565



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

111 

 وذكر اتليق الغزي قوهل:
وعن مسعر بن كدام، أنه قال: ما أحسد أحدا  بالكوفة إال رجلني، أبا ”

 (566) .“حنيفة يف فقهه، واحلسن بن صالح يف زهده
 ه( 185)ت  (567):  بن عمرانايَف عَ الم   .71

 .ن عمران األزدي املوصيل بايف  ع  اإلمام القدوة احلافظ شيخ اجلزيرة أبو مسعود المُ 
سمع ثور بن يزيد وجعفر بن برقان وهشام بن حسان وحنظلة بن أيب سفيان وابن جريج 

وروايته عنه يف  (568)وروى عن اإلمام أيب حنيفة  وسعيد بن أيب عروبة واألوزايع وخلقا كثريا.
 جامع املسانيد.

د اهلل اهلروي وحممد بن حدث عنه برش احلايف وحممد بن جعفر الوراكين وإبراهيم بن عب
 عبد اهلل بن عمار وعبد اهلل بن أيب خداش وآخرون فيهم كرثة.

 قال حيىي بن معني: ثقة. وقال ابن سعد: اكن ثقة فاضال خريا صاحب سنة. 
وقيل لبرش احلايف نراك تعشق املعاىف، فقال: وما يل ال أعشقه وقد اكن سفيان يسميه 

 ايلاقوتة.
 (569) مخس وثمانني ومائة. وقال غريه سنة أربع. قال ابن عمار: مات سنة

 وذكر اخلطيب روايته عن أيب حنيفة فقال:
أخربنا احلسني بن ىلع الصيمرى حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ”

املعدل حدثنا امحد بن حممد بن سعيد قال حدثين امحد بن العباس 
ن عمران حدثنا ابلغدادي قال حدثنا مسعود بن جويرية حدثنا املعاىف ب

أبو حنيفة عن موىس اجلهين عن أبيه عن الربع بن سربة عن أبيه ان 
رسول اهلل صّل اهلل عليه و سلم نىه عنها يوم فتح مكة يعىن نكاح 

أيب املتعة هكذا قال عن موىس اجلهين وهو وهم إنما حيفظ هذا عن 
ين فروة املدي عن يونس عن أبيه وهو يونس بن عبد اهلل بن أيب حنيفة

وقد رواه عن أيب حنيفة ىلع الصواب زفر بن اهلذيل والقاسم بن معن 
 (570). “وعبيد اهلل بن موىس وأبو عبد الرمحن املقرئ وغريهم

                                                             
 84ص :  1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 566
 741ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 567
 92ص : ، تبييضالسيويط،  - 568
 288ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 569
 537ص :  5ج :  ،تاريخ، اخلطيب - 570
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 ه( 211)ت  (571):  بن منصورمعّل   .72
 . بن منصور الرازي ثم ابلغدادي الفقيه أحد األعالماحلافظ أبو يعّل معّلَّ 

يروي عن اإلمام أيب و (572). ورشيكا وطبقتهمسمع مالاك وسليمان بن بالل والليث 
 (573). املسانيد جامعحنيفة يف 

عنه أبو ثور وأبو خيثمة والرمادى وعباس ادلوري وخلق واكن من أوعية العلم وروى 
وثقه ابن معني وغريه وقال العجيل: ثقة نبيل صاحب سنة طلبوه للقضاء غري مرة فيأىب وقال 

قال ابن عدي: لم أرد هل حديثا منكرا. قال ابن سعد: مات يعقوب السدويس: ثقة متقن فقيه و
 (574) ومائتني. حديثه يف الكتب لكها مجع اإلمامة يف الرأي واحلديث. سنة إحدى عرشة

 :مالزمته من أصحاب أيب حنيفة وذكر ابن أيب العوام
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 846”

بن أيب عمران قال: حدثين حممد بن عبد الرمحن بن  قال: حدثين أمحد
بكر الطربي قال: سمعت معّل بن منصور يقول: لقيين أبو يوسف 
بهيئة القضاء، فقال يل: يا معّل، من تلزم ايلوم؟ قلت: حممد بن احلسن، 
فقال: ألزمه فإنه أعلم انلاس، قال: ثم لقيين بعد ذلك فقال يل يا معّل، 

: حممد، قال: ألزمه فإنه من أعلم انلاس، فحطه من من تلزم ايلوم؟ قلت
 (575) .“املرتبة األوىل إىل اثلانية

 وذكر أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 737”

قال: حدثين أبو سعيد يونس بن الفضل قال: حدثين أبو نرص حممد بن 
ل: وحدثين معّل بن منصور، حممد ابن سالم قال: ثنا حممد بن األزهر قا

عن أيب يوسف أنه حج مع هارون الرشيد، فصّل بهم هارون ركعتني، 
وقام أبو يوسف فقال: يا أهل مكة، أتموا صالتكم، فإنا قوم سفر، فقال 
رجل من أهل مكة ممن صّل: حنن أفقه من أن نعلم مثل هذا، فقال هل 

هارون الرشيد:  أبو يوسف لو كنت فقيها  ما تكلمت يف صالتك، فقال
                                                             

 724ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 571
 377ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 572
 577ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 573
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 574
 353ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 575
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 (576) .“ما يرسين بها محر انلعم
 ه( 153)ت ( 577): ر بن راشدمَ عْ مَ   .73

ر بن راشد بن أيب عمرو االزدي، موالهم م  عْ أبو عروة م   احلافظ االمام شيخ االسالم
مودله سنة مخس أو ست وتسعني، وشهد جنازة احلسن ابلرصي، وطلب  ابلرصي، نزيل ايلمن.

أوعية العلم، مع الصدق واتلحري، والورع واجلاللة، وحسن واكن من  العلم وهو حدث.
 بايلمن. صنف من أول واكن(578) اتلصنيف.

 بن وحممد كثري أيب بن وحيىي عالقة بن وزياد دينار بن وعمرو وقتادة الزهري عن حدث
 (580)املسانيد.  جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن وهو يروي( 579)وطبقتهم.  اجلميح زياد

 بن األىلع وعبد زريع بن ويزيد علية وابن وغندر املبارك وابن يانانالسف عنه وحدث
إسحاق.  وأبو أيوب شيوخه من عنه حدث وقد وخلق الرزاق وعبد يوسف بن وهشام األىلع عبد

(581) 
ا تضم ليس: أمحد قال(582)وراع.  حافظا متقنا فقيها اكن حبان ابن قال  إال أحد إىل معمر 

 عن كتبت الرزاق عبد وقال. الزهري يف انلاس أثبت من هو: نيمع بن حيىي وقال. فوقه وجدته
 ثالث سنة معمر مات من احلفاظ.( 584)والسيويط ( 583)وذكره اذلهيب  .حديث آالف عرشة معمر

 (586)سنة.  ومخسني ثمان بن وهو(585)رمضان.  ومائة يف ومخسني
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال: 

 يلع بن احلسن بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 360”

                                                             
 320ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 576
 723ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 577

 18ص :  7ج :  ،سرياذلهيب،  - 578

 190ص :  1ج :  ،ذكرةتاذلهيب،  - 579

 556ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 580

 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 581

 89ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 582

 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 583

 .املرجع نفسهالسيويط،  - 584

 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 585

 541ص :  ،تقريبالعسقالين،  - 586
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 قرأت: قال بايلمن الرمحن عبد بن سعيد دادويه ابن ثنا: قال ابلخاري
 جارية باع رجل يف حنيفة أيب عن معمر، عن زيد، بن رباح عن أيب، ىلع
 فباعها نلفسه، ويتخذها يبيعها أال املشرتي ىلع واشرتط رجل من

 ُياصم األول ابلائع فجاء وودلت، هنلفس فاختذها رجل من املشرتي
 اجلارية أدرك فإن فاسد، ابليع هذا: قال عليه اشرتط اكن فيما املشرتي

 رشط وبطل بيعها، جاز حتمل حىت فاتت وإن ردت، حتمل أن قبل
 (587) .“صاحبه
 وقال أيضا:

 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 361”
: قال الرزاق عبد ثنا: قال أيب حدثين: قال إسحاق بن بيعقو حدثين: قال
 أو يوافقه هل بهذا أراد وإنما حنيفة، أبا سئل: مسألة يف معمر يل قال

 (588) .“ُيالفه
 ه(133)ت  (589)الضيب:  مَس قْ ة بن مِ ريَ غِ م  ال .74

اكن م أبو هشام الضيب موالهم الكويف األعىم: ودل أعىم وس  قْ ة بن مِ ري  غِ مُ الالفقيه احلافظ 
 .عجب ا يف اذلاكء

  (590). حدث عن أيب وائل والشعيب وإبراهيم انلخيع وجماهد وعدة
 وقال اخلوارزيم:

ومع تقدمه وموته قبل أيب حنيفة بسبع عرشة سنة يروي عن اإلمام أيب ”
 (591). “حنيفة ريض اهلل عنه يف هذه املسانيد

 وقال اذلهيب:
صون فمن أقرانه: من املحدثني والفقهاء عدة ال حي (592) وروى عنه”

                                                             
 190ص :  ،فضائللعوام، ابن أيب ا - 587

 191ص :  ،املرجع نفسه - 588

 714ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 589

 143ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 590

 555ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 591

 أيب حنيفةأي:  - 592
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 (593) “مغرية بن مقسم،
 وعنه شعبة واثلوري وزائدة وإرسائيل وأبو عوانة وجرير وابن فضيل وهشيم وخلق. 

قال شعبة: اكن أحفظ من محاد بن أيب سليمان. وروى جرير عن مغرية قال: ما وقع يف 
حب سنة وضعف أمحد روايته عن إبراهيم فقط، وقال: ذيك حافظ صا .مساميع يشء فنسيته

وقال أمحد العجيل: ثقة يرسل عن إبراهيم فإذا وقف ممن سمعه ُيربهم، واكن من فقهاء أصحاب 
 (594). مات سنة ثالث وثالثني ومائة إبراهيم واكن عثمانيا وحيمل ىلع يلع بعض احلمل.

 وعده عبد القادر القريش من األحناف وقال ابن أيب العوام:
ند جرير بن عبد احلميد الضيب برش بن حيىي املروزي يقول: كنت ع”

بالري، فسمعته يقول: كنت أسمع مغرية إذا سئل عن املسألة يقول: قال 
أبو حنيفة فيها كذا وكذا، فقال ابن أيخ جرير جلرير: يا أبا عبد اهلل ال 
تفنت انلاس بأيب حنيفة، فقال هل جرير: أسكت، كنت أرى مغرية جييب 

 (595) .“صنع وهو قول أيب حنيفةيف املسألة فيخالفوه، فيقول: كيف أ

 وذكر الصيمري:
أخربنا أبو حفص عمر بن ابراهيم املرصي قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد ”

بن حممد ابن مغلس قال ثنا حيىي بن أكثم قال سمعت جريرا قال قال يل 
املغرية بن مقسم الضيب جالس أبا حنيفة فلو اكن إبراهيم حيا لاكن 

“. ن يتلكم يف احلالل واحلرامأهو واهلل حيسن حمتاجا إىل جمالسته إياه 
(596)  

 ه(143)ت  (597): يفرِ ف بن َط ر  َط م    .75
الكويف،  -ويقال أبو عبد الرمحن-اإلمام، املحدث، القدوة، أبو بكر  يفرِ ف بن ط  رِّ ط  مُ 

 احلاريث. ويقال: اخلاريف، وأحدهما تصحيف.
ن عمرو، واحلكم، وحبيب بن حدث عن: الشعيب، وعبد الرمحن بن أيب يلّل، واملنهال ب

أيب ثابت، وسوادة بن أيب اجلعد، وخادل بن أيب نوف، وزيد العيم، وسلمة بن كهيل، وعطاء بن 

                                                             
 20ص :  ،مناقباذلهيب،  - 593

 67:  ص ،طبقاتالسيويط، ؛ 143ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 594

 146ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 595

 79ص : ،  أخبارالصيمري،  - 596

 719ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 597
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 نافع، وأيب السفر سعيد بن حيمد، وعطية العويف، وأيب إسحاق، وخلق عداده يف صغار اتلابعني.
عبد العزيز بن حدث عنه: سفيان اثلوري، وأبو جعفر الرازي، وأبو محزة السكري، و

مسلم، وزهري بن معاوية، وأبو عوانة، وهشيم، وأبو بكر بن عياش، وعبرث بن القاسم، وخادل بن 
عبد اهلل، وجرير بن عبد احلميد، وإسماعيل بن زكريا، وعبيدة بن محيد، وابن فضيل، وموىس بن 

بن الصلت، أعني، وسفيان بن عيينة، ويلع بن مسهر، وابن إدريس، وأسباط بن حممد، وسعد 
 ويلع بن اعصم، وزفر بن اهلذيل، والقايض أبو يوسف، وخلق سواهم.

 ....ومجاعة. ،وأبو داود ،وأبو حاتم ،وثقه أمحد
قال أبو حفص الفالس، وأبو عيىس الرتمذي: مات مطرف سنة ثالث وأربعني .....

مات سنة إحدى، أو  ومائة. وقال ابلخاري قال عبد اهلل بن أيب األسود: عن أيب عبد اهلل ابلجيل:
 اثنتني وأربعني ومائة. وقال ابن حبان: سنة اثنتني وأربعني. وقيل: سنة ثالث وثالثني ومائة.

(598) 
 وعده عبد القادر القريش من األحناف فقال:

ومنهم أبو عبد الرمحن عمر بن ذر من أئمة الكوفة وزهادها اكن يسأهل ”
رف بن طريف ويدعو هل ىف جملس وعظه ويلث بن أيب سليم ومط

وزكريا بن أيب زائدة وابنه حيىي بن زكريا من كبار أئمة احلديث بالكوفة 
 (599) “.أخذوا عنه وذكروا مناقبه

 ه(215)ت  (600)ميك بن إبراهيم:   .76
  (601). أبو السكن ميك بن إبراهيم احلافظ اإلمام شيخ خراسان اتلمييم احلنظيل ابلليخ

، وعبد اهلل بن سعيد بن أيب هند، وابن حدث عن: يزيد بن أيب عبيد وبهز بن حكيم
جريج وهشام بن حسان، واجلعيد بن عبد الرمحن، وحنظلة بن أيب سفيان وموىس بن عبيدة 
وعثمان بن سعد الاكتب، وأيب حنيفة وأيمن بن نابل وداود بن يزيد األودي، وفائد أيب الورقاء 

وعثمان بن األسود ومالك بن أنس  وفطر بن خليفة، وهاشم بن هاشم بن عتبة، وهشام ادلستوايئ،
 (602) ويعقوب بن عطاء وعدة، وليس هو باملكرث جدا.

وعنه ابلخاري وأمحد وابن معني واذلهيل وعباس ادلوري والكدييم وخلق. آخرهم وفاة 
                                                             

 128ص :  6ج :  ،سرياذلهيب،  - 598
 547ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 599
 742ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 600
 365ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 601
 550ص :  9:  ج ،سرياذلهيب،  - 602
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 (603). معمر بن حممد بن معمر ابلليخ
 ح.وروى أمحد بن زهري عن حيىي: صال قال الكوسج: سألت أمحد عن ميك فقال: ثقة.

حج كثريا واكن هل  وقال النسايئ: ليس به بأس. وقال العجيل: ثقة. وقال أبو حاتم: حمله الصدق.
 (604) مال وجتارة.

عن ميك قال ودلت سنة ست وعرشين ومائة وطلبت احلديث ويل سبع عرشة سنة. قال 
 (605) خ يف شعبان سنة مخس عرش ومائتني.لابن سعد: مات بب

إبراهيم من أهل خراسان اذلين أخذوا العلم من أيب حنيفة. وعد ابن أيب العوام ميك بن 
(606) 

 وقال الكردري:
ومن أهل بلخ.....ميك بن أبراهيم من مفاخر بلخ اكن تاجرا فنصحه ”

اإلمام فرتك اتلجارة ولزم اإلمام حىت صار إماما جاور بمكة ثنيت عرشة 
 (607). “سنة
 :وارزيموقال اخل

ريض اهلل عنه يروي عنه الكثري يف وهو من أصحاب اإلمام أيب حنيفة ”
 (608). “هذه املسانيد

 وذكر السيويط قوهل يف مدح اإلمام أيب حنيفة:
اكن أعلم أهل زمانه وما رأيت يف الكوفيني  :وقال ميك بن إبراهيم”

 (609). “أورع منه
َمْيل:  .77  ه( 203)ت  (610)انل ْْض بن ش 

يْل اإلمام احلافظ العالمة  املازين ابلرصي اللغوي اعلم أهل مرو.  أبو احلسن انّلرْض بن ُشم 

                                                             
 365ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 603
 551ص :  9ج :  ،سرياذلهيب،  - 604
 366ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 605
 213ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 606
ْرد ري،  - 607 اهلند: جملس دائرة معارف -، )حيدرآباداإلمام األعظم مناقبحممد بن حممد بن شهاب الك 

 242ص :  2ج :  ،ه(1321انلظامية، 
 557ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 608
 80ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 609
 748ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 610
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وروى عن هشام بن عروة ومحيد الطويل وإسماعيل بن أيب خادل بن عون وهشام بن 
 (611)واكن ممن يروي عن اإلمام أيب حنيفة.  .حسان وخلق من الكوفيني وابلرصيني

 وعنه إسحاق بن راهويه وإسحاق الكوسج وحممد بن رافع وأبو حممد ادلاريم وسعيد بن
 مسعود املروزي وخالئق.

قال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة. وعن ابن املبارك وسئل عنه فقال: ذاك أحد األحدين، لم 
يكن أحد من أصحاب اخلليل يدانيه. وقال العباس بن مصعب: اكن إماما يف العربية 
واحلديث، وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان، واكن أروى انلاس عن شعبة، ألف كتب ا 
كثرية لم يسبق إيلها وويل قضاء مرو. قال أمحد ادلاريم: سمعت انلرض يقول: يف كتاب احليل كذا 
وكذا مسألة كفر. قال داود بن خمراق سمعت ابن شميل يقول: ال جيد الرجل ذلة العلم حىت 

 جيوع وينىس جوعه.
، ودفن قال حممد بن عبد اهلل بن فهزاذ: مات انلرض يف آخر يوم من سنة ثالث ومائتني

 (612) يف أول يوم من سنة أربع رمحه اهلل تعاىل.
 من احلفاظ. (614)والسيويط (613)وذكره اذلهيب

 وذكر اتليق الغزي قوهل يف مدح اإلمام:
وقال انلرض بن شميل: اكن انلاس نياما  عن الفقه، حىت أيقظهم أبو ”

 (615) .“حنيفة؛ فيما فتقه وبينه وخلصه
 (616)ه(  229ن َعيم بن مح اد: )ت  .78

بن احلارث بن همام بن  يم بن محاد بن معاويةع  مام العالمة احلافظ، أبو عبد اهلل نُ اإل
 مجع من أول واكن(617) سلمة بن مالك، اخلزايع املروزي الفريض االعور، صاحب اتلصانيف.

 (618)املسند. 
سمع إبراهيم بن طهمان ورأى احلسني بن واقد وكأنه ما سمع منه وسمع أيضا من أيب 

                                                             
 125ص : ، عقود اجلمانالصاليح،  - 611
 315ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 612
 .املرجع نفسه - 613
 137ص : ، طبقات، لسيويطا - 614
 89ص :  1: ج  ،الطبقاتالغزي،  - 615
 753ص :  2ج : ، رجالالالكباذي،  - 616

 612ص :  10ج :  ،سرياذلهيب،  - 617

 184ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 618
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لسكري وعيىس بن عبيد الكندي وخارجة بن مصعب وابن املبارك وهشيم وخلق كثري. محزة ا
 (620)وهو يروى عن أصحاب أيب حنيفة يف جامع املسانيد. ( 619)

وروى عنه ابلخاري مقرونا بآخر وادلاريم وأبو حاتم وبكر بن سهل ادلميايط وخلق 
 (621) خاتمتهم محزة حممد الاكتب.

 طلبت فلما الكمهم، عرفت فذللك جهميا كنت: يقول واكن اجلهمية ىلع الرد شديد واكن
 .اتلعطيل إىل مآهلم آن علمت احلديث

 ألف مخسني روح عن بابلرصة كتب صدوق، وهو صدييق، نعيم اكن: معني ابن وقال
 يوقفها أحاديث وصل: ادلمشيق زرعة أبو وقال. ثقة: والعجيل حنبل بن أمحد وقال. حديث
 روى: يونس بن سعيد أبو وقال. ضعيف: النسايئ وقال. الصدق حمله: حاتم أبو وقال. انلاس

 بايق وقال فيه أخطأ ما عدي بنا تتبع وقال العسقالين: وقد (622) .اثلقات عن مناكري أحاديث
 سنة السامرا سجن يف من احلفاظ. ومات (625)والسيويط ( 624)وذكره اذلهيب ( 623)مستقيم.  حديثه

  (626)ومائتني. وعرشين ثمان
 القريش من األحناف وقال:وعده 
 وهو الوتر فرضية حنيفة أيب عن الكبري روى اإلمام محاد بن نعيم”

 ثم أقواهل أول وهو زفر قول وهو حنيفة أيب عن اثلالث الروايات إحدى
 املحيط ىف قال أقواهل آخر وهو واجب هو قال ثم قوهلما وهو سنة هو قال
  (627). “األصح هو خان قايض وقال الصحيح هو

 نقل اذلهيب منقبة اإلمام رواية عنه فقال:و
 أبا سمعت: قال اجلامع نوح وهو عصمة أبا سمعت محاد، بن نعيم”

                                                             
 418ص :  2ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 619

 565ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 620

 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 621

 418ص :  2ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 622

 564ص :  ،تقريبقالين، العس - 623

 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 624

 184ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 625

 565ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 626

 560ص :  3ج : ، طبقات، القريش - 627
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 جاء وما الرأس والعني، فعّل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن جاء ما»: يقول حنيفة،
. “رجال وحنن رجال فهم ذلك غري من اكن وما اخرتنا، الصحابة عن

(628) 
 ه(196)ت  (629): احوكيع بن اجلر  .79

 .اح بن مليح الرؤايس الكويفاحلافظ أبو سفيان وكيع بن اجلرّ إلمام ا
 .روى عن أبيه وبقية ومحاد بن سلمة والسفيانني ومالك واألوزايع وخلق

 .وعنه بنوه عبيد وفليح وسفيان وأمحد بن حنبل وإسحاق وحيىي وخلق
 .رقعةقال أمحد ما رأيت أوىع للعلم منه وال أحفظ وال رأيت معه كتابا قط وال 

وقال ابن معني ما رأيت أفضل منه اكن يستقبل القبلة وحيفظ حديثه ويقوم الليل 
 (630). ويرسد الصوم ويفيت بقول أيب حنيفة مات سنة ست وتسعني ومائة

حيىي بن أكثم قال: صحبت وكيعا يف السفر واحلرض فاكن يصوم ادلهر وُيتم القرآن لك 
 (631) اكألوزايع يف زمانه.يللة. قال حيىي بن معني: وكيع يف زمانه 

 وعده عبد القادر القريش من األحناف فقال:
وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي أبو سفيان الكويف ذكره الصيمري ”

 (632). “فيمن أخذ العلم عن أيب حنيفة قال واكن يفيت بقوهل
 :ونقل املال يلع القاري قوهل يف مدح اإلمام زفر

ا ىف آخر عمره ُيتلف إيله بالغداواة وعن حيىي بن أكثم قال رأيت وكيع”
وإىل أيب يوسف بالعشيات ثم ترك أبا يوسف وجعل لك اختالفه إيله ألنه 
اكن أفرغ واكن يقول احلمد هلل اذلى جعلك نلا خلفا عن اإلمام ولكن 

 (633). “ال يذهب عين حرسة اإلمام
 وقال اذلهيب:

 (634). “ويفيت بقول أيب حنيفة”

                                                             
 33ص :  ،مناقباذلهيب،  - 628

 767ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 629
 133ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 630
 307ص :  1ج :  ،تذكرةهيب، اذل - 631
 577ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 632
 535ص :  2ج : ، ذيلالقاري،  - 633
 .املرجع نفسه ،تذكرةاذلهيب،  - 634
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 هل يف مدح اإلمام فقال: وذكر ابن أيب العوام قو
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 54”

قال: حدثين حممد بن محاد قال: حدثين احلسن بن إسماعيل بن جمادل 
قال: سمعت وكيع بن اجلراح يقول: قال احلسن بن صالح بن حيي: اكن 

 (635) .“أبو حنيفة شديد اخلوف هلل عز وجل
 :وذكر أيضا  

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 83”
قال: سمعت حممد بن محاد يقول: سمعت احلسن بن إسماعيل بن جمادل 
قال: سمعت وكيع بن اجلراح يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول: حسد 

 (636) .“أهل السري انلعمان بن ثابت لفهمه وعلمه، فشنع عليه
 وام روايته عن أيب حنيفة فقال:وذكر ابن أيب الع

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: وحدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 147”
قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن هاشم قال: سمعت أيب يقول: سمعت 
وكيع بن اجلراح يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ابلول يف املسجد أحسن 

 (637) .“من بعض القياس
 وقال أيضا :

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 293”
قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: حدثين أيب قال: ثنا وكيع قال: ثنا أبو 
حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم وسأتله عن املؤذنني يصلون فوق سطح 

 (638) .“املسجد بصالة اإلمام وهو أسفل؟ قال: جيزيهم
 ( 639): م بن سفيانيْ رَ ه    .80

 يل الكويف.ج  م بن سفيان ابل  يْ ر  أبو حممد هُ 

                                                             
 62ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 635
 74ص :  ،ملرجع نفسها - 636
 100ص :  ،املرجع نفسه - 637
 159ص :  ،املرجع نفسه - 638
 335ص :  2ج :  ،الاكشفاذلهيب،  ؛844ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 639
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روى عن اسماعيل بن أيب خادل وبيان بن برش واالعمش ومنصور وأيب اسحاق الشيباك 
وعبد اهلل املعمري ويلث بن أيب سليم وسهيل بن أيب صالح وعبد ربه بن سعيد االنصاري وجمادل 

  (641)وروى عن اإلمام أيب حنيفة.  (640) بن سعيد وغريهم.
نه اسحاق بن منصور السلويل واسود بن اعمر شاذان وأبو غسان انلهدي وأبو داود وع

 احلفري وسويد بن عمر واللكيب وأبو نعيم وأمحد ابن عبداهلل بن يونس وغريهم.
وقال ابن شاهني يف اثلقات قال  .قال ابن معني وأبو حاتم ثقة وذكره ابن حبان يف اثلقات

 :صالح احلديث ليس بالقوي وقال ادلارقطين :الزبار وقال .عثمان بن أيب شيبة هو صدوق ثقة
 (642) صدوق.

 ه( 197)ت  (643)هشام بن يوسف:   .81
  .شام بن يوسف قايض صنعاء واعملها ومفتيها احلجة املتقن أبو عبد الرمحن الصنعاينهِ 

حدث عن ابن جريج ومعمر والقاسم بن فياض وغريهم. وهو يروي عن اإلمام أيب 
 (644). املسانيد جامعحنيفة يف 

وعنه يلع بن املديين وإبراهيم بن موىس الفراء وإسحاق وابن معني وعبد اهلل املسندي 
 وآخرون. 

قال حيىي بن معني: هو أثبت من عبد الرزاق يف ابن جريج. وقال أبو حاتم: ثقة متقن. 
ادوين وكنت وقال إبراهيم بن موىس: قدم اثلوري ايلمن فقال: اطلبوا يل اكتبا رسيع اخلط فارت

 (645) أكتب. قال أبو زرعة: هشام أصح انلاس كتابا.
 وذكر ابن أيب العوام تفقهه من اإلمام أيب حنيفة فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 364”
قال: حدثين يعقوب بن إسحاق قال: سمعت أيب وذكر هشام بن يوسف 

 (646) .“لس أبا حنيفة بمكة ويفقه معهالصنعاين فقال: قد اكن جيا
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة فقال:

                                                             
 264ص :  4ج :  ،تهذيبالعسقالين،  - 640
 95ص : ، تبييضالسيويط،  - 641
 .املرجع نفسهالعسقالين،  - 642
 773ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 643
 569ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 644
 346 ص : 1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 645
 192ص :  ،فضائلن أيب العوام، اب - 646
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حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 363”
قال: حدثين يعقوب بن إسحاق بن أيب إرسائيل قال: حدثين أيب قال: 

حنيفة قال: لو  حدثين هشام بن يوسف، عن يوسف بن يعقوب، عن أيب
أن عبد اهلل ابن احلسن اكن عليه دين أكنا نؤاجره؟ كأنه كره ذلك، قال 
هشام: وأشار أبو حنيفة ىلع أيب جعفر فواله القضاء، قضاء ايلمن، قال 
إسحاق بن أيب إرسائيل: وحدثنا ابن املبارك عن سفيان اثلوري عن 

مله إىل يوسف بن يعقوب هذا، قال: فاكن سفيان يقول يلوسف: وزا
مكة: كيف بك إذا قيل: يلقم أبو جعفر وأعوانه، فقمت فيمن يقوم، 

 (647) .“قال: فبىك يوسف
 

 وقال أيضا:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد محاد  - 365”

 قال: ثنا أمحد بن القاسم قال: ثنا إسحاق بن أيب إرسائيل.
دثين يعقوب بن إسحاق ح حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ح - 366

قال: حدثين أيب قاال مجيعا : حدثنا هشام بن يوسف قايض صنعاء، عن 
يوسف بن يعقوب، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: إذا قال: 

 (648) .“هو حمرم إن فعل كذا، فحنث: فليحرم بأيهما شاء
 ( ه 183: )ت م بن بشرييْ َش ه    .82

م بن بشري السليم، موالهم يْ ش  ا، أبو معاوية هُ االسالم، حمدث بغداد، وحافظه شيخ
 (650)ذكره اذلهيب ( 649). مات هشيم سنة ثالث وثمانني ومائة ودل سنة أربع ومئة.. الواسطي

 من احلفاظ. (651)والسيويط 
وروى  وأخذ عن الزهري، وعمرو بن دينار بمكة، ولم يكرث عنهما، وهما أكرب شيوخه.

الرمحن، وأيب برش وأيوب السختياين، ومحيدالطويل، وعطاء عن منصور بن زاذان، وحصني بن عبد

                                                             
 192ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 647
 .املرجع نفسه - 648
 569ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 649
 248ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 650
 111ص : ، طبقاتالسيويط،  - 651
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  (653). املسانيد جامعوهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف ( 652) بن السائب، واالعمش، وخلق.
حدث عنه ابن إسحاق، وعبد احلميد بن جعفر، وشعبة، وسفيان، وهم من أشياخه، و

 القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وخلق ومحاد بن زيد، وابن املبارك، وطائفة من أقرانه، وحيىي
 كثري.

قال أمحد بن حنبل: لزمت هشيما أربع سنني، أو مخسا، ما سأتله عن شئ، إال مرتني 
وعن  هيبة هل، واكن كثري التسبيح بني احلديث، يقول بني ذلك: ال هلإ إال اهلل، يمد بها صوته.

وقال يزيد بن هارون،  ن اثلوري.عبدالرمحن بن مهدي قال: اكن هشيم أحفظ للحديث من سفيا
قال حيىي بن أيوب العابد:  سفيان إن شاء اهلل. ما رأيت أحدا أحفظ للحديث من هشيم إال

يف ملسو هيلع هللا ىلص فقال: رأيت انليب  سمعت نرص بن بسام وغريه من أصحابنا، قالوا: أتينا معروفا الكريخ،
 (654) وهو يقول هلشيم: جزاك اهلل عن أميت خريا. املنام

 أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:وذكر ابن 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 407”

قال: حدثين يعقوب بن إسحاق قال: حدثين أيب قال: ثنا هشيم بن بشري 
قال: أنبأ أبو حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، ح وأخربنا يونس، عن 

رأة وزوجها قبضا، قال: وقال محاد: احلسن: أنهما اكنا ال يريان بني امل
أرأيتم لو أن رجال  تصدق ىلع امرأته ببساط هل مبسوط يف بيته كيف 

 (655) .“اكنت امرأته تقبضه
 ه( 168)ت  (656): حيىي بن أيوب الغافيق املرصي  .83

 .حيىي بن أيوب اإلمام العباس الغافيق املرصي فقيه أهل مرص ومفتيهم
يزيد بن أيب حبيب وبكري بن األشج وجعفر بن حدث عن أيب قبيل يح بن هانئ و

وهو يروي ، (658) أيب حنيفة انلعمان بن ثابتعن و (657) ربيعة وربيعة الرأي ومحيد الطويل وخلق،

                                                             
 287ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 652
 596 ص : 2ج :  ،جامع املسانيد، خلوارزيما - 653
 294ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 654
 205ص : ، فضائل، ابن أيب العوام - 655
 262ص :  2ج :  ،الاكشفاذلهيب،  - 656
 227ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 657
 97ص : ، تبييض؛ السيويط، 235ص :  31ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 658
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 .(659)املسانيد جامعيف  هعن
وعنه ابن وهب وزيد بن احلباب وأبو عبد الرمحن املقرئ وسعيد بن أيب مريم وسعيد بن 

 ابن جريج روى عنه. عفري وخلق كثري حىت أن شيخه
قال ابن عدي هو من فقهاء مرص وعلمائهم، وقال: اكن قاضيا بها وهو عندي صدوق. 
وقال ابن يونس: اكن أحد الطالبني للعلم حدث عن أهل احلرمني والشام ومرص والعراق. قال 

حديثه يف الكتب الستة، . حيىي بن معني: صالح احلديث. وقال أمحد بن حنبل سيئ احلفظ
 ثه فيه مناكري.وحدي

 (660) قال سعيد بن عفزي وغريه: مات سنة ثمان وستني ومائة رمحه اهلل تعاىل.
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: يف كتايب عن أيب جعفر أمحد  - 416”
 ابن محاد زغبة أنا أشك يف سماعه قال: أنبأ سعيد بن احلكم بن أيب
مريم قال: أنبأ حيىي بن أيوب، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم أنه 
قال فيمن قال المرأته: اعتدي: إنها واحدة إال أن يكون أراد أكرث من 

 (661) .“ذلك
 (ه182ت ) (662) :بن أيب زائدةحيىي بن زكريا   .84

 .أحد األئمة حيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلمذاين
ويروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  .(663) ن عيينة ومالك وعدةروى عن أبيه وشعبة واب

 (664). املسانيد جامع
 .وعنه أمحد وحيىي وابن املديين وقتيبة وابنا أيب شيبة وخلق

هو ممن مجع هل الفقه واحلديث واكن ىلع قضاء املدائن ويعد من حفاظ  :قال العجيل
 (665). ثمانني ومائةالكوفيني للحديث مفتيا ثبتا صاحب سنة مات سنة اثنتني و

                                                             
 575ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 659
 228ص :  1ج :  ،تذكرة، اذلهيب - 660
 209ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 661
 791ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 662

 120ص :  ،طبقاتالسيويط،  - 663
 574ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 664
 املرجع نفسهالسيويط،  - 665
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 وقال يف ذكر أبيه: (666)وعده عبد القادر القريش من األحناف
قال حيىي بن زكريا قال يل أيب يا بين عليك بانلعمان ابن ثابت فخذ ”

 (667). “عنه قبل أن يفوتك
 قوهل يف مدح اإلمام فقال: بن أيب العواموذكر ا

أمحد بن محاد حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن  - 163”
قال: حدثين حممد بن محاد بن املبارك قال: ثنا حممد بن سليمان لوين قال: 
ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال: إنما عرف فضل أيب حنيفة من رآه 

 (668) .“وسمع الكمه
 وقال أيضا :

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 815”
ن محاد موىل بين هاشم قال: ثنا حممد بن سليمان قال: قال حدثين حممد ب

حيىي بن زكريا بن أيب زائدة وعمرو بن ثابت: ما رأينا أحدا  ترك علم أيب 
 “حنيفة توراع .

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن  - 280”

مام احلنيف قال: ثنا هناد بن الرسي قال: ثنا حيىي بن زكريا جعفر بن اإل
بن أيب زائدة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: إن صام املتمتع اثلالثة 
األيام ثم أيرس بعد انلحر وقبل الصدر أهدى، قال حيىي: وسألت أبا 
حنيفة عن ذلك؟ فقال: إذا صام املتمتع ثم أيرس أهدى، إال أن يكون 

عد ما رىم وحلق، قال حيىي بن أيب زائدة: وقول أيب حنيفة أعجب أيرس ب
 (669) .“إيل

 وقال أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن جعفر بن  - 816”

اإلمام قال: ثنا هناد بن الرسي قال: ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال: 
ع يوم انلحر ذبيحة  ولم أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: إن ذبح متمت

                                                             
 585ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 666
 210ص :  2ج :  ،املرجع نفسه - 667
 106ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 668
 155ص :  ،املرجع نفسه - 669
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 جيعلها ملتعته حىت علم بعد أن عليه متعة فليجعلها للمتعة.
قال حيىي بن أيب زائدة: وسألت أبا حنيفة عن هذا، فقال: ال جيزيه من 

 (670) .“هدي املتعة، وبقول أيب حنيفة نأخذ
 وقال أيضا :

قال: ثنا  حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا حممد بن جعفر بن اإلمام - 821”
هناد بن الرسي قال: ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال: أنبأ حيىي بن 
سعيد وابن جريج، عن نافع قال: غدوت مع ابن عمر وهو يريد أن 
يشرتي بدنة، فرأى ناقة كوماء عظيمة السنام، فقال يل: أنظر ما سن هذه 

فجاء انلاقة؟ فنظرت فقلت: شارف مجعاء، قال: أظنها واهلل جذعة، 
فنظر فإذا يه جذعة، فلم يبتاعها، قال حيىي بن أيب زائدة: وسألت أبا 
حنيفة عن اجلذعة من ابلدن: اإلبل وابلقر، فقال: ال جيزئ اجلذع من 
ابلدن، وال من املعز، وال بأس باجلذع من الضان يف األضحية واملتعة 

يفة ولك هدي إذا اكن عظيما ، قال حيىي بن أيب زائدة: وبقول أيب حن
 (671) .“نأخذ

يت أقامها اإلمام واكنت تشتمل ىلع أربعني أحد معتمدي اللجنة ال حيىي بن زكرياواكن 
فاكنوا منهم املفرسون واملحدثون والفقهاء واللغويون والعاملون بتواريخ الصحابة وسريهم. رجال 

سئلة واكن ثم تكتب امل يباحثون مسائل، وربما اكنت مباحثتهم ىلع أمر تمتد إىل ثالثة أيام
 فقال ابن أيب العوام:حيىي هذا يكتب هلم 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: وحدثين أمحد بن حممد بن سالمة  - 806”
قال: كتب إيل ابن أيب ثور: حيدثين عن سليمان بن عمران قال: حدثين 
أسد ابن الفرات قال: اكن أصحاب أيب حنيفة اذلين دونوا الكتب 

العرشة املتقدمني: أبو يوسف، وزفر بن اهلذيل،  أربعني رجال ، فاكن يف
وداود الطايئ، وأسد بن عمرو، ويوسف بن خادل السميت، وحيىي بن زكريا 

 (672) .“بن أيب زائدة، وهو اذلي اكن يكتبها هلم ثالثني سنة
 وذكر الصيمري:

  :ومن أصحاب أيب حنيفة أيضا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة”
                                                             

 345ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 670
 346ص :  ،املرجع نفسه - 671
 املرجع نفسه. - 672
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صرييف قال أنبأ يلع بن عمرو احلريري قال ثنا أخربنا أمحد بن حممد ال
ابن كأس انلخيع عن أبيه قال حدثين صالح بن سهيل قال اكن حيىي بن 
زكريا ابن أيب زائدة احفظ أهل زمانه للحديث وأفقههم مع جمالسة 

 (673). “كثرية أليب حنيفة وابن أيب يلّل ودين وورع
 وقال أيضا :

ثنا يلع بن عمرو قال ثنا ابن كأس  أخربنا أمحد بن حممد الصرييف قال”
قال حدثين حممد بن انلرض األزدي قال سمعت يلع بن املديين يقول 
انتىه العلم إىل ابن عباس يف زمانه وإىل الشعيب يف زمانه وإىل سفيان 

 (674). “اثلوري يف زمانه وإىل حيىي بن زكريا بن أيب زائدة يف زمانه
 (ه198)ت  (675): انالقط  حيىي بن سعيد   .85

حيىي بن سعيد بن فروخ اإلمام العلم سيد احلفاظ أبو سعيد اتلمييم موالهم ابلرصي 
 ودل سنة عرشين ومائة. ،القطان

سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب وحسينا املعلم وخيثم بن عراك ومحيد الطويل 
 وسليمان اتليىم وحيىي بن سعيد األنصاري واألعمش وطبقتهم فأكرث جدا.

مهدي وعفان ومسدد وأمحد وإسحاق وحيىي ويلع والفالس وبندار وإسحاق وعنه ابن 
 الكوسج وحممد بن شداد املسميع وأمم سواهم. 

قال أمحد: ما رأيت بعيين مثل حيىي بن سعيد القطان. وقال ابن معني قال يل عبد 
لرجال منه. الرمحن: ال ترى بعينيك مثل حيىي القطان. وقال ابن املديين: ما رأيت أحدا أعلم با

وقال بندار: هو إمام أهل زمانه. وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إىل حيىي بن سعيد ظننت أنه ال 
يف صفر واكن رأسا  198ومات  (676) حيسن شيئا اكن يشبه اتلجار فإذا تكلم أنصت هل الفقهاء.

 (677). يف العلم والعمل
 وعده عبد القادر القريش من األحناف فقال:

 (678). “ةمعني اكن يفيت بقول أيب حنيفقال حيىي بن ”

                                                             
 156ص :  ،أخبارالصيمري،  - 673
 .املرجع نفسه - 674
 366ص :  2ج :  ،الاكشفاذلهيب،  - 675
 299ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 676
 املرجع نفسه ،الاكشفذلهيب، ا - 677
 587ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 678
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 وقال اذلهيب:
 (679). “واكن حيىي القطان يفيت بقول أيب حنيفة أيضا”

 وقال اخلطيب:
أمحد بن يلع بن سعيد القايض قال: سمعت حيىي بن معني يقول سمعت ”

حيىي بن سعيد القطان يقول ال نكذب اهلل ما سمعنا أحسن من رأي أيب 
أقواهل قال حيىي بن معني واكن حيىي بن سعيد  حنيفة ولقد أخذنا بأكرث

يذهب يف الفتوى إىل قول الكوفيني وُيتار قوهل من أقواهلم ويتبع رأيه من 
 (680) .“بني أصحابه

 وقال ابن أيب العوام:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن جعفر بن  - 168”

ن أيب أعني قال: سمعت يعقوب بن شيبة يقول: سمعت إسحاق ب
إرسائيل يقول: سمعت حيىي بن معني يقول: سمعت حيىي بن سعيد 

اليشء من قول أيب حنيفة أخذت  -واهلل-القطان يقول: إذا استحسنت 
 (682)“وهكذا ذكره ابن عبد الرب. (681) به.

 ه(194)ت  (683)حيىي بن سعيد األموي:   .86
لعاص بن أمية ا حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أيب أحيحة سعيد بن

 .املحدث اثلقة أبو أيوب القريش األموي الكويف أحد اإلخوة
حدث عن حيىي بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة وبريد بن عبد اهلل بن أيب بردة 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن أيب حنيفة فقال:واألعمش وأيب إسحاق وعدة. 
أمحد بن محاد قال:  حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن”

حدثين أمحد بن القاسم الربيت قال: ثنا داود بن رشيد قال: ثنا حيىي بن 
سعيد األموي، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم قال: أخربين من 

 (684) .“ما  عليه أفالق من حجارة بيضمسنّ ملسو هيلع هللا ىلص رأى قرب رسول اهلل 
                                                             

 307ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 679
 474ص :  15ج :  ،تاريخ، اخلطيب - 680

 107ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 681
 203ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 682
 793ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 683
 156ص :  ،فضائل ابن أيب العوام، - 684



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

130 

  (685)هكذا ذكره اذلهيب. 
صاحب املغازي وأمحد بن حنبل ورسيج بن يونس حدث عنه ابنه سعيد بن حيىي و

 ومحيد بن الربيع وخلق كثري.
قال أمحد: عنده عن األعمش غرائب وليس به بأس. وقال حيىي بن معني: ثقة. سكن 

 (686) بغداد واكن يلقب مجال. مات يف شعبان سنة أربع وتسعني ومائة رمحه اهلل تعاىل.
 (687)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 وذكر ابن عبد الرب روايته عن أيب حنيفة فقال:
ما حدثنا أبو احلسن انلعمان بن حممد  (688) عنه أيب حنيفةومن رواية ”

قال نا حممد بن عيىس قال نا داود بن رستد قال نا حيىي بن سعيد 
أن أبا جعفر حممد بن ىلع حدثه أن عليا دخل  أيب حنيفةاالموى عن 

فقال ما من أحد أحب إىل أن ألىق اهلل  ىلع عمر وهو مسىج عليه بثوب
 (689). “بصحيفته من هذا املسىج بردائه

87.   :  ه(222)ت  (690)حيىي بن صالح أبو زكريا الو َحاِِظ 
اِظّ اإلمام احلافظ اعلم الشام أبو زكريا حيىي بن صالح احلميص  الفقيه ويكىن  الوُح 

 .أيضا أبا صالح
يز وفليح بن سليمان ومالك ومعاوية بن روى عن عفري بن معدان وسعيد بن عبد العز

عنه ابلخاري واذلهيل وأبو حاتم وعثمان ادلاريم وعبد الرمحن بن القاسم بن روى سالم وعدة. و
مات سنة  (691). قال ابن معني: ثقة. وقال أبو عوانة: حسن احلديث صاحب رأي الرواس وخالئق.

 (692). قاهل ابلخاري 222
واكن من أصحاب حممد بن احلسن  (693)حناف. وعده عبد القادر القريش من األ

                                                             
 40ص :  ،مناقباذلهيب،  - 685
 326ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 686
 588ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 687
 أبا جعفر حممد بن ىلعأي:  - 688
 194ص :  ،اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 689
 795ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 690
 408ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 691
 .املرجع نفسهذي، الالكبا - 692
 590ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 693
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 صاحب أيب حنيفة فذكر ابن أيب العوام روايات ما تثبت مالزمته مع حممد بن احلسن فقال:
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة قال:  - 840”

سمعت إبراهيم بن أيب داود يقول: سمعت حيىي بن صالح الوحاظ يقول: 
ع حممد بن احلسن، فلما كنا بمىن رأيت خادل بن عبد اهلل، حججت م

فكنت يف جملسه فازدحم عليه أصحاب احلديث حىت آذوه، فقال: عىس 
لو سئل هؤالء عن مسألة من الفقه ما عرفوا اجلواب فيها، فقلت هل: 
أصلحك اهلل فسلهم، عىس أن يكون فيهم من ليس كذلك، فسأل 

ستحسن جوايب، وقال يل: ممن تعلمت هذا، عن مسألة، فأجبته أنا فيها فا
فقلت: من حممد بن احلسن، وهو حاج معك، قال: فقال يل: إذا فرغنا 
فامض يب إىل مرضبه حىت أسلم عليه، فلما فرغنا مضيت معه إىل حممد 

 (694).“بن احلسن، فلما رآه حممد قام إيله وأعظمه
 وذكر أيضا :

أمحد بن حممد بن سالمة  حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: سمعت - 844”
يقول: سمعت حممد بن سنان الشزيري يقول: سمعت عيىس بن سليمان 
يقول: ملا قدم حيىي بن أكثم مع املأمون يريد مرص، ليق حيىي بن صالح 
الوحاظ، فقال هل: يا أبا زكريا، وأراد أن يستيقظه ويعرف مقداره، أيما 

سن؟ فقال هل حيىي بن اكن أكرث تيقظا  مالك بن أنس، أو حممد بن احل
صالح: اكن حممد بن احلسن نائما  مستثقال  أيقظ من مالك جالسا  

 (695) .“جمتمعا  
 وذكر أيضا :

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: سمعت أمحد بن حممد بن سالمة  - 845”
يقول: سمعت فهد بن سليمان يقول: سمعت حيىي بن صالح الوحاظ 

يف االستطابة باثلالثة األحجار: إنما يقول: سمعت حممد بن احلسن يقول 
 (696) .“أريد بها اتليقن للنظافة، وذاك أنها تكون بعد إزالة انلجاسة

 وذكر أيضا :
حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: حدثين أبو جعفر أمحد بن حممد بن  - 853”

                                                             
 352ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 694
 353ص :  ،املرجع نفسه - 695
 .املرجع نفسه - 696
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سالمة قال: سمعت إبراهيم بن أيب داود يقول: سمعت حيىي بن صالح 
مع حممد بن احلسن، وقلت هل: حدثين  الوحاظ يقول: حججت

بكتابك يف كذا لكتاب من كتبه يف الفقه، فقال يل: ما أنشط هل، 
فقلت: أنا أقرأه عليك، فقال يل: أيهما أخف عندك ىلع: قراءيت إياه 
عليك، أو قراءتك يلع: قلت: قراءيت عليك، فقال يل: ال، قراءيت إياه 

ما أستعمل برصي ولساين ال عليك أخف يلع، ألين إذا قرأته عليك إن
غري ذلك، وإذا قرأت أنت يلع استعملت برصي وذهين وسميع فذاك 

 (697) .“أثقل يلع
 وذكر اذلهيب:

إبراهيم بن أيب داود الربليس، سمعت حيىي بن صالح الوحاظ، يقول: " ”
حججت مع حممد بن احلسن، فقلت هل: حدثين بكتابك يف كذا من 

قلت: أنا أقرؤه عليك، فقال يل: أيهما أخف الفقه، فقال: ما أنشط هل، ف
عندك يلع: قراءيت عليك أو قراءتك يلع، قلت: قراءيت عليك، قال: ال 
بل قراءيت أخف، ألين إنما أستعمل فيها برصي ولساين، وقراءتك 

  (698). “أستعمل فيها برصي وذهين، وسميع"
 ه(209)ت  (699): يعّل بن عبيد  .88

 .و يوسف الطنافيسيعّل بن عبيد احلافظ اثلبت أب
سمع حيىي بن سعيد األنصاري وأبا حيان حيىي بن سعيد اتلييم وعبد امللك بن أيب 

 سليمان وزكريا بن أيب زائدة واألعمش وطبقتهم واكن من احلفاظ بالكوفة.
روى عنه إسحاق بن راهويه وابن نمري وحممود بن غيالن وحممد بن حيىي وعبد بن محيد 

 بن حرب وخلق.وأمحد بن الفرات ويلع 
قال أمحد بن حنبل: اكن صحيح احلديث صاحلا يف نفسه. وروى مجاعة عن ابن معني: 
ثقة. وقال سعيد بن أيوب ابلخاري: اكن يعّل حيفظ اعمة حديثه أو مجيع ما عنده، وما رأيت 
أحفظ من وكيع. قال أبو حاتم: أثبت أوالد أبيه يف احلديث. وقال أمحد بن يونس: ما رأيت أفضل 
من يعّل بن عبيد، وما رأيت أحدا يريد بعلمه اهلل إال يعّل. وقال ابن الفرات: ما رأيت يعّل 

                                                             
 358ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 697
 84ص :  ،مناقباذلهيب،  - 698
 821ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 699
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ضاحاك وقال ابن عمار: هو أحفظ إخوته. وقال ابن سعد: تويف يعّل يف خامس شوال سنة تسع 
 (700) ومائتني رمحه اهلل تعاىل.

 (701)وعده عبد القادر القريش من األحناف. 
 ه( 233)ت  (702): عنيحيىي بن مَ   .89

 .ابلغدادي عني اإلمام الفرد سيد احلفاظ أبو زكريا املري موالهمحيىي بن م  
مودله يف سنة ثمان ومخسني ومائة واكن أبوه من نبالء الكتاب فخلف هل ألف درهم فيما 

 قيل. 
سمع هشيما وابن املبارك وإسماعيل بن جمادل وحيىي بن أيب زائدة ومعتمر بن سليمان 

  وهذه الطبقة.
وعنه أمحد وهناد وابلخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو يعّل وأمحد بن احلسن 

 الصويف وخالئق.
قال النسايئ: أبو زكريا اثلقة املأمون أحد األئمة يف احلديث. قال ابن املديين: ال نعلم 
 أحدا من دلن آدم عليه السالم كتب من احلديث ما كتب حيىي بن معني. قال عباس ادلوري:
سمعت حيىي بن معني يقول: لو لم نكتب احلديث مخسني مرة ما عرفناه. وعن حيىي بن معني 
قال: كتبت بيدي ألف ألف حديث. وقال ابن املديين: انتىه علم انلاس إىل حيىي بن معني. وقال 
حيىي القطان: ما قدم علينا مثل هذين أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وقال أمحد بن حنبل: حيىي 

 معني أعلمنا بالرجال.بن 
تويف يف ذي القعدة غريبا بمدينة انليب صّل اهلل عليه وآهل وسلم سنة ثالث وثالثني و

 (703) ومائتني رمحه اهلل تعاىل.
 وذكر الصيمري:

 واكن حيىي بن معني إذا ذكر من يتلكم يف أيب حنيفة، يقول:”
 فالقوم أعداء هل وخصوم حسدوا الفىت إذ لم ينالوا سعيه

 (704)ذلميم إنه حسدا وبغيا لوجهها قلن ئر احلسناءكرضا
 وذكر أيضا :

                                                             
 334ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 700
 616ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 701
 799ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 702
 429ص :  2ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 703
 65ص :  ،أخبارالصيمري،  - 704



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

134 

أخربنا عمر قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد بن عطية الكويف قال سمعت 
حيىي بن معني يقول اكن أبو حنيفة أعقل من أن يكذب ما سمعت 

. “احدا يصفه ويذكره بمثل ما اكن ابن املبارك يصفه ويذكره به من اخلري
(705) 

 :وذكر أيضا  
أخربنا عمر بن ابراهيم املقرىء قال ثنا مكرم قال ثنا حممد بن يلع بن ” 

العباس الزباز قال حدثين قاسم املعرشي واحلسني بن فهم وغريهما قالوا 
سمعنا حيىي بن معني يقول الفقهاء أربعة ابو حنيفة وسفيان ومالك 

 (706). “واألوزايع
 وذكر أيضا :

مكرم قال ثنا أمحد بن عطية قال  أخربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا”
سمعت حيىي ابن معني يقول القراءة عندي قراءة محزة والفقه فقه أيب 

 (707). “حنيفة ىلع هذا أدركت انلاس
 

 وذكر أيضا :
حدثنا العباس بن أمحد قال ثنا أمحد بن حممد املسيك قال ثنا انلخيع ”

باس ادلوري القايض قال ثنا عبد اهلل بن العباس الطياليس قال ثنا ع
قال سمعت حيىي بن معني يقول كتبت اجلامع الصغري عن حممد بن 

 (708). “احلسن
 :الطبقات السنية اتليق الغزيوذكر 
وُسئل حيىي بن معني، عن أيب حنيفة، فقال: هو ثقة، ما سمعت أحدا  ”

ة ضعفه، هذا شعبه بن احلجاج يكتب إيله أن حيدث بأمره، وشعب
 (709).“ !!شعبة

                                                             
 41ص :  ،أخبارالصيمري،  - 705
 87ص :  ،املرجع نفسه - 706
 .املرجع نفسه - 707
 129ص :  ،املرجع نفسه - 708
 98:  ص 1ج :  ،الطبقاتالغزي،  - 709
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 ه( 182)ت  (710): عيْ رَ يزيد بن ز    .90
 العييش ابلرصي. عيْ ر  معاوية يزيد بن زُ  وأب، احلافظ، املجود، حمدث ابلرصة

روى عن أيوب السختياين، ويونس بن عبيد، وخادل احلذاء، وحسني املعلم، وحبيب 
املعلم، وحبيب بن الشهيد، وحجاج بن حجاج، وحجاج بن أيب عثمان، ومحيد الطويل، وداود بن 

حفصة، وهشام بن  وابن أيب عروبة، وسليمان اتلييم، وابن عون، وعوف، وعمارة بن أيب أيب هند،
 والرحلة هل عروة، وحيىي بن أيب إسحاق احلرضيم، وسعيد اجلريري، وروح بن القاسم، وطائفة.

 (712). وهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة .(711)
ة ابن بسطام، روى عنه عبدالرمحن بن مهدي، ومسدد، ويلع بن املديين، وأمي

والقواريري، وحممد بن املنهال الرضير، وحممد بن منهال أخو حجاج، وأمحد بن املقدام، ونرص 
 وخلق كثري. بن يلع اجلهضيم.

وقال أبو حاتم الرازي:  قال أمحد بن حنبل: اكن رحيانة ابلرصة، ما أتقنه، وما أحفظه.
 ثقة إمام.

 (713) ني وثمانني ومئة.ومات يف سنة اثنت مودله: يف سنة إحدى ومئة.
 قوهل يف مدح اإلمام: ابن أيب العواموذكر 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن  - 388”

جعفر بن أعني قال: ثنا يعقوب بن شيبة، عن يلع بن املديين قال: اكن 
يزيد ابن زريع إذا ذكر أبا حنيفة قال: هيهات! طارت بفتواه ابلغال 

 (714) .“الشهب
 ه206ت ( 715)يزيد بن هارون   .91

موالهم  يزيد بن هارون بن زاذى احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو خادل السليم
 ودل سنة ثماين عرشة ومائة.. الواسطي

سمع من اعصم األحول وحيىي بن سعيد وسليمان اتلييم واجلريري وداود بن أيب هند 

                                                             
 382ص :  2ج :  ،الاكشفاذلهيب،  - 710
 297ص :  8ج :  ،سرياذلهيب،  - 711
 98ص : ، تبييض؛ السيويط، 577ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 712
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 713
 199ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 714
 810ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 715



 رواة الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

136 

  (718). املسانيد جامعيف  هعن يرويو (717)سمع أبا حنيفة . (716)وابن عون وخلق كثري
روى عنه أمحد وابن املديين وأبو خيثمة وأبو بكر بن أيب شيبة وعبد بن محيد وأمحد 
بن الفرات وأبو قالبة الرقايش واحلارث بن أيب أسامة وعبد اهلل بن روح املدائين وعدد كثري 

 آخرهم موتا إدريس بن جعفر العطار.
يزيد بن هارون وقال حيىي بن حيىي: يزيد أحفظ  قال ابن املديين: ما رأيت أحفظ من

من وكيع. وقال أمحد: اكن يزيد حافظا متقنا. وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لزييد كتابا قط. وقال 
يلع بن شعيب: سمعت يزيد يقول: أحفظ أربعة وعرشين ألف حديث باإلسناد وال فخر، 

د: يزيد اكن هل فقه. ما اكن أذاكه وأفهمه وأحفظ للشاميني عرشين ألفا ال أسأل عنها. وقال أمح
وأفطنه. وقال أمحد بن سنان: ما رأيت أحسن صالة منه، لم يكن يفرت من الصالة وعن اعصم 
بن يلع قال: اكن يزيد يقوم الليل وصّل الصبح بوضوء العتمة نيفا وأربعني سنة. قال حيىي بن أيب 

سبعون ألفا قال العجيل: يزيد ثقة ثبت طالب سمعت من يزيد ببغداد، واكن يقال يف جملسه 
متعبد حسن الصالة جدا يصيل الضىح ست عرشة ركعة بها من اجلودة غري قليل، واكن قد عىم. 
قال ابن أيب شيبة: ما رأينا أتقن حفظا من يزيد. وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام ال يسأل عن مثله. 

يزيد ما دلست قط إال يف حديث فما بورك  وقال هشيم: ما باملرصيني مثل يزيد بن هارون وقال
 (719)يل فيه. مات سنة ست ومائتني يف ربيع اآلخر بواسط.

 وعده عبد القادر القريش من األحناف وذكر قوهل يف مدح اإلمام:
قال احلسن بن يلع سمعت يزيد بن هارون وسأل أبا خادل من أفقه من ”

 (720). “رأيت قال أبو حنيفة
 دح اإلمام:وذكر اذلهيب قوهل يف م

ما »قال إبراهيم بن عبد اهلل اهلروي: سمعت يزيد بن هارون، يقول: ”
 (721). “ «رأيت أحدا أحلم من أيب حنيفة

 وذكر أيضا :
لم أر »حممد بن عبد امللك ادلقييق، سمعت يزيد بن هارون، يقول: ”

                                                             
 317ص :  1:  ج ،تذكرةاذلهيب،  - 716
 609ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 717
 577ص :  2ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 718
 318ص :  1ج :  ،تذكرةاذلهيب،  - 719
 609ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 720
 25ص :  ،مناقباذلهيب،  - 721
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  (722). “أعقل، وال أفضل، وال أورع من أيب حنيفة
 مدح اإلمام فقال:وذكر ابن أيب العوام قوهل يف 

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن جعفر  - 109”
بن أعني قال: حدثين يعقوب بن شيبة قال: حدثين يعقوب بن أمحد قال: 
سمعت احلسن بن يلع احللواين قال: سمعت يزيد بن هارون يقول وسأهل 

 (723) .“حنيفةإنسان فقال: يا أبا خادل من أفقه من رأيت؟ قال: أبو 
 وقال أيضا :

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين إبراهيم بن أمحد بن سهل  - 38”
قال: ثنا القاسم بن غسان قال: سمعت إبراهيم بن عبد اهلل اهلروي 
يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: أدركت ألف رجل من الفقهاء 

لم من مخسة: وكتبت عن أكرثهم، ما رأيت فيهم أفقه وال أورع وال أح
 (724) .“أوهلم أبو حنيفة

 وقال أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن جعفر بن أعني  - 410”

قال: ثنا يعقوب بن شيبة قال: حدثين يعقوب بن أمحد قال: سمعت 
احلسن ابن يلع قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: وسأهل إنسان فقال: يا 

ت؟ قال: أبو حنيفة، ويلصرين أبو حنيفة أستاذا  أبا خادل من أفقه من رأي
كإبراهيم، ولوددت أن عندي عنه مائة ألف مسألة، قال: وجالسته قبل 

 (725) .“أن يموت اجلمعة
 زيم:روقال اخلوا

أمحد بن منصور الرمادي قال يل يزيد بن هارون ما رأيت أحلم من أيب ”
بعث إيله برفق  حنيفة اكن إذا بلغه عن رجل أنه نال منه وذكره بسوء

وقال غفر اهلل لك يا أيخ فقد ولكتك إىل اهلل تعاىل من يعلم مين خالف 
 (726).“ما قلت

                                                             
 42ص :  ،مناقباذلهيب،  - 722
 83ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 723
 56ص :  ،نفسه املرجع - 724
 206ص :  ،املرجع نفسه - 725
 69ص :  1ج :  ،جامع املسانيداخلوارزيم،  - 726
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 وقال الصيمري:
خربنا عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا امحد بن عطية قال ثنا أ”

تميم بن املنترص قال كنت عند يزيد بن هارون فذكر أبو حنيفة فنال 
قالوا رمحك اهلل حدثنا فقال اكن أبو حنيفة إنسان منه فأطرق طويال 

تقيا نقيا زاهدا اعملا صدوق اللسان احفظ اهل زمانه سمعت لك من 
 (727). “أدركته من أهل زمانه يقول إنه ما رأى أفقه منه

 وقال أيضا :
أخربنا عبد اهلل بن حممد قال ثنا مكرم قال ثنا أمحد قال سمعت ”

ستميل ىلع يزيد بن هارون وهو نازل سجادة قال دخلت أنا وأبو مسلم امل
ببغداد ىلع منصور بن مهدي فصعدنا إىل غرفة هو فيها فقال هل أبو 
مسلم ما تقول يا أبا خادل يف أيب حنيفة وانلظر يف كتبه فقال أنظروا فيها 
إن كنتم تريدون أن تفقهوا فإين ما رأيت أحدا من الفقهاء يكره انلظر 

 (728). “ كتاب الرهن حىت نسخهيف قوهل ولقد احتال اثلوري يف
 وعده ابن أيب العوام يف من يروي عن اإلمام فقال:

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن  - 165”
جعفر بن أعني قال: سمعت أمحد بن منصور الرمادي يقول: أدركنا ممن 
حدث عن أيب حنيفة: يزيد بن هارون، وعبد الرزاق بن همام، وأبا 

صم انلبيل، وأبا نعيم، وأبا عبد الرمحن املقرئ، قال الرمادي: وروى اع
عنه سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، وعباد بن العوام، وحاتم بن 
إسماعيل، ووكيع، وحيىي بن آدم، وعيىس بن يونس، ويزيد بن هارون، 

 (729) .“وعبد اهلل بن داود، وسلم بن سالم
 (ه 218)ت  (730): لولهْ يوسف بن ب    .92

 .لول اتلمييم أبو يعقوب األنباري نزيل الكوفةهْ يوسف بن بُ 
روى عن سفيان بن عيينة ورشيك بن عبد اهلل وعبد اهلل بن إدريس وعبد اهلل بن 

                                                             
 48ص :  ،أخبارالصيمري،  - 727
 74ص :  ،املرجع نفسه - 728
 106ص :  ،فضائلابن أيب العوام،  - 729
 815ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 730
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املبارك وعبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين وعبدة بن سليمان وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة وأيب 
 .خادل األمحر

يم بن إسحاق احلريب وإبراهيم بن احلسني ديزيل اهلمذاين وأبو روى عنه ابلخاري وإبراه
بكر أمحد بن أيب خيثمة وأمحد بن سعيد اجلمال وأمحد بن حممد بن عيىس الربيت القايض 
وأمحد بن منصور املروزي زاج وأمحد بن اهليثم بن خادل الزباز وإدريس بن بكر وإسماعيل بن 

لليث اجلوهري واحلارث بن حممد بن أيب أسامة وحنبل بن عبد اهلل األصبهاين سمويه وحاتم بن ا
إسحاق بن حنبل وعبد بن محيد وفهد بن سليمان انلحاس املرصي وحممد بن إسحاق الصااغين 
وحممد بن إسماعيل الصائغ امليك وحممد بن األشعث السجستاين أخو أيب داود وهارون بن عبد 

ية الطرسويس وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة اهلل احلمال ويعقوب بن شيبة السدويس وأبو أم
 .ادلمشيق

بن حبان مات اقال ابلخاري وأبو بكر بن أيب خيثمة وحممد بن عبد اهلل احلرضيم و
 (732)وعده القريش من األحناف.  (731). سنة ثماين عرشة ومئتني زاد احلرضيم واكن ثقة

 ه(174)ت  (733)يونس بن القاسم:   .93
 .مر ايلمايم وادل عمر بن يونسيونس بن القاسم احلنيف أبو ع

بن عبد اهلل بن أيب طلحة وحسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس  روى عن إسحاق
 .وعطاء بن أيب رباح وعكرمة بن خادل املخزويم

روى عنه إسحاق بن أيب إرسائيل وابنه عمر بن يونس ايلمايم ومسدد بن مرسهد وحيىي 
سعيد ادلاريم عن حيىي بن معني ثقة وذكره بن حبان يف  قال عثمان بن. بن إسحاق السيلحيين

 (735)وعده عبد القادر القريش من األحناف.  (734). كتاب اثلقات

 ( 736) ـه(  159يونس بن يزيد األييل: )ت  .94
 سفيان. أيب بن معاوية موىل األييل انلجاد أيب بن يزيد بن يزيد يونس أبو اثلبت احلافظ
 وطائفة. لزهريوا وسالم والقاسم عكرمة عن حدث

                                                             
 416ص :  32ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 731
 623ص :  3ج :  ،اجلواهر القريش، - 732
 819ص :  2ج :  ،الرجالالالكباذي،  - 733
 538ص :  32ج :  ،تهذيب الكمالاملزي،  - 734
 651ص :  3ج :  ،اجلواهرالقريش،  - 735
 818ص :  2ج : ، رجالالالكباذي،  - 736
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 فارس بن عمر بن وعثمان وهب وابن والليث حازم بن وجرير األوزايع وورى عنه
 وآخرون.

 رفعاء أصحابه. وصحب الزهري ثنيت عرشة سنة، وقيل: أربع عرشة وأكرث عنه، وهو من
وقال العجيل  عمار املوصيل: يونس اعرف برأي الزهري. واكن ابن املبارك يقول: كتابه صحيح.

 وقال أبو زرعة: ال بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: صالح احلديث، اعلم بالزهري. ايئ: ثقة.والنس
وقال ابن سعد: حلو احلديث، كثريه وليس حبجة، ربما جاء بالشئ  وقال ابن خراش: صدوق.

قال ابن سعد: ربما جاء بالشئ  : قد احتج به أرباب الصحاح أصال وتبعا.قال اذلهيب املنكر.

 صالح بن أمحد قال( 737) ليس ذاك عند أكرث احلفاظ منكرا، بل غريب. ل اذلهيب:قا املنكر.
 ثم عنده نزل أيلة قدم إذا الزهري واكن. أحدا يونس ىلع الزهري يف نقدم ال حنن: املرصي احلافظ
 تسع سنة والسيويط من احلفاظ. مات (739)وذكره اذلهيب(738). ثقة: أمحد وقال املدينة إىل يزامله

  (740) .ئةوما ومخسني
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام:

 محاد بن أمحد بن حممد حدثين: قال أيب حدثين: قال أيب حدثين - 421”
 بن أيوب ثنا: قال واقد بن احلسني ثنا: قال يعقوب بن إبراهيم ثنا: قال

 يقول اكن كيف: حنيفة أبو يل قال: يزيد بن يونس قال: قال سويد
 طالق؟ فيه أتزوجها امرأة لك: قال رجل يف -الزهري يعين- صاحبك

 إال أمر عنه أتانا ما: حنيفة أبو فقال هل، الزم ذلك يقول اكن لو: هل فقلت
 (741) .“قويا   وجدناه

 نتيجة ابلحث:
مساهمة كبرية يف علم احلديث خصوصا يف ثبت من هذا الفصل أّن ألصحاب أيب حنيفة 

 ا يف تراث احلديث انلبوي الرشيف.الصحيح لإلمام ابلخاري اذلي هل مرتبة علي

                                                             
 301ص :  6ج : ، سرياذلهيب،  - 737

 162ص :  1ج:  ،تذكرةاذلهيب،  - 738

 .املرجع نفسه - 739

 78ص : ، طبقاتلسيويط، ا - 740

 212ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 741
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 الفصل الرابع يف حفاظ احلديث من أصحاب أيب حنيفة
يف الراوي، ومراتب احلفظ  صحة احلديث باعتبار الراوي ينحرص ىلع احلفظ والعدالة

عند علماء احلديث مخسة: مسند، ثم حمّدث، ثم مفيد، ثم حافظ، ثم أمري املؤمنني يف احلديث، 
وأعالهم أمري املؤمنني يف احلديث وأمراء املؤمنني يف  (1)د اهلل الغّماري.كذا قال الشيخ عب
 ،«أمراء املؤمنني يف احلديث»قد ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف كتابه  احلديث قليلة جدا

 ويف هذه املقالة نبحث عن بعض احلفاظ. 
 تعريف احلافظ لغة:

الصحاح . و حفظ القرآن : استظهره ، حفظه ، كعلمه ، حفظا : حرسه ، كما يف  ح ف ظ
نقله اجلوهري أيضا ، أي واعه ىلع ظهر قلب ، كما يف املصباح ، وهو من ذلك . ومنه قول 

وحفظ املال والرس : راعه ، وحفظ اليشء حفظا فهو  املحدثني : عرض حمفوظاته ىلع فالن .
فظ ما سمعوا ، وقلما حفيظ عن اللحياين . ورجل حافظ من قوم حفاظ ، وهم اذلين رزقوا ح

 (2)ينسون شيئا يعونه ،
 تعريف احلافظ اصطالحا:

، وبرص بطرقها، ومزي ملسو هيلع هللا ىلصهو لقب خاص للمحدثني، يطلق ىلع من عرف بسنن رسول اهلل 
خلطيب فقال ا (3)ألسانيدها، وحفظ منها ما أمجع أهل املعرفة ىلع صحته، وما اختلفوا فيه.

 :ابلغدادي
إطالق هذا اللفظ يف تسميته : أن  فمن صفات احلافظ اذلي جيوز”

بصريا ممزيا ألسانيدها حيفظ منها ما  ملسو هيلع هللا ىلصيكون اعرفا بسنن رسول اهلل 
أمجع أهل املعرفة ىلع صحته وما اختلفوا فيه لالجتهاد يف حال نقلته 
يعرف فرق ما بني قوهلم : فالن حجة وفالن ثقة ومقبول ووسط وال 

  .وك وذاهب احلديثبأس به وصدوق وصالح وشيخ ولني وضعيف ومرت
ويمزي الروايات بتغاير العبارات حنو عن فالن وأن فالنا ويعرف 
اختالف احلكم يف ذلك بني أن يكون املسىم صحابيا أو تابعيا 

                                                             
اري،  - 1  ، ىلع رابط :170، جملة "دعوة احلق" اإلصدار: "رتب احلفظ عند املحدثني"عبد اهلل بن الصديق الُغمَّ

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4451 

- ـه1415، )كويت: مطبعة حكومة كويت، القاموستاج العروس من جواهر سيد حممد مرتىض الزبيدي،  - 2
 218ص :  20ج : م(، 1994

 206ص : م(، 2013- ـه1435، )كراتيش: مكتبة زمزم، معجم مصطلحات احلديثيةسيد عبد املاجد الغوري،  - 3
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واحلكم يف قول الراوي قال فالن وعن فالن وأن ذلك غري مقبول من 
 املدلسني دون إثبات السماع ىلع ايلقني .

تكون وهما وما عداها صحيحا ويمزي ويعرف اللفظة يف احلديث 
األلفاظ اليت أدرجت يف املتون فصارت بعضها التصاهلا بها ويكون قد 
أنعم انلظر يف حال الرواة . بمعاناة علم احلديث دون ما سواه ألنه علم 

 (4)“.ال يعلق إال بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غريه من العلوم إيله
 ين فقال:واخترصه احلافظ ابن احلجر العسقال

فللحافظ يف عرف املحدثني رشوط إذا اجتمعت يف الراوي سموه ”
 ]رشوط التسمية باحلافظ:[ حافظا.

 وهو الشهرة بالطلب واألخذ من أفواه الرجال ال من الصحف. (1
 واملعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. (2
واملعرفة باتلجريح واتلعديل، وتميزي الصحيح من السقيم حىت  (3

من ذلك أكرث مما ال يستحرضه مع استحضار يكون ما يستحرضه 
 الكثري من املتون.

 (5).“فهذه الرشوط إذا اجتمعت يف الراوي سموه حافظا
وإن اكن هذا اللفظ  (6)واحلافظ أىلع من املفيد يف العرف، كما أن احلجة فوق اثلقة.

يف احلفظ بعد بانفراده ليس من ألفاظ اتلوثيق بل إذا قرنه صيغة العدالة لكن هل مرتبة عليا 
 رتبة أمري املؤمنني يف احلديث. فقال اذلهيب:

 . ويمتاز اثلقة بالضبطتشرتط العدالة يف الراوي، اكلشاهد اثلقة:”
  (7).“واإلتقان. فإن انضاف إىل ذلك املعرفة واإلكثار، فهو حافظ

 ومجعه السيويط يف أبيات فأنشد:
 نصا اخلطيب كذا "حافظ"، وذا احلديث وصفوا ، فاختصابـ”

                                                             
، )بريوت: دار اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ابلغدادي اخلطيبأبوبكر أمحد بن يلع بن ثابت  - 4
 344ص : م(، 1996- ـه1417لكتب العلمية، ا

، )الرياض: دار انلكت ىلع كتاب ابن الصالحشهاب ادلين العسقالين،  بن حجرأبو الفضل أمحد بن يلع  - 5
 268ص :  1ج : م(، 1994- ـه1415الراية، 

 979ص :  3ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 6

، )حلب: مكتبة املوقظة يف علم مصطلح احلديثهيب، شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان اذل - 7
 68ص :  ه(،1405مطبواعت اإلسالمية، 
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 واتلجريح واتلعديل يرجع اتلصحيح إيله اذلي وهو
 وما قد وهما األسانيد يدري وما صح ما السنة حيفظ أن
 نهجا فيها اإلعالل به وما مدرجا أو زائدا الرواة فيه

 مزيا الرجال مراتب بني يدري اصطالح القوم واتلمزيا
 (8) “لإلطالق حد اخلطيب كذا والطباق والضعف ثقة يف

طبقات »لإلمام اذلهيب و «تذكرة احلفاظ»معظم كتب مجعت فيها أسماء احلفاظ يه و
لإلمام السيويط. اتلقتنا منهما يف هذه املقالة أسماء احلفاظ اذلين أخذوا العلم واحلديث  «احلفاظ

  .ان شاء اهلل وباهلل اتلوفيق ومنه االستعانة عن اإلمام أيب حنيفة. نبدأ بذكر اإلمام ويليه ذكرهم
 اإلمام األعظم أبو حنيفة:

عمان بن اثلابت هل معرفة عميقة للحديث واكن أبرص انلاكن اإلمام األعظم أبو حنيفة 
باحلديث، طابلا هل عن أكابره وأقرانه حىت عن أصاغره، واكن إذا قِدم واحد من املحدثني يف بدله 

دب ألهل واكن حسن األ يشتاق إىل سماعه مع رحالته إىل معادن العلم مكة ومدينة وابلرصة،
احلديث ولو اكن صغريا عنه. واكن كثري  االشتغال باحلديث وقوهُل يف نقد الرجال مقبوال. واكن 

مة يعظمونه مثل األعمش واألوزايع. وعده أصحاب الرجال من حفاظ احلديث أكابر هذه األ
 فقال اذلهيب:
زوطا اتلييم  أبو حنيفة اإلمام األعظم فقيه العراق انلعمان بن ثابت بن”

موالهم الكويف: مودله سنة ثمانني رأى أنس بن مالك غري مرة ملا قدم 
ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة  عليهم الكوفة رواه

 .“يقوهل
 وقال السيويط:

فقيه أهل العراق وإمام  أبو حنيفة انلعمان بن ثابت اتلييم الكويف”
 .رأى أنسا .أصحاب الرأي وقيل إنه من أبناء فارس

وروى عن محاد بن أيب سليمان وعطاء واعصم بن أيب انلجود والزهري 
وعنه ابنه محاد ووكيع وعبد الرزاق وأبو يوسف القايض . وقتادة وخلق

 .وحممد ابن احلسن وزفر وخالئق

                                                             
، رشح أمحد ألفية السيويط يف علم احلديثأبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط،  - 8

 91ص : حممد شاكر، )املكتبة العلمية(، 
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وقال ابن معني اكن ثقة ال حيدث من . قال العجيل اكن خزازا يبيع اخلز
 (9).“دث بما ال حيفظهاحلديث إال بما حيفظه وال حي

 
 احلفاظ من أصحاب اإلمام أيب حنيفة:

واكن أجلة املحدثني ُيتلفون إيله، ويروون عنه األحاديث، ويأخذون بأقواهل. ورجوع 
أكابر أهل العلم يف زمانهم إىل اإلمام يشعر كرثة إعتنائه باحلديث. واكن لكما أىت إىل بدلة كرث 

والفقه. فهؤالء مجاعة احلفاظ وجبال العلم ورؤساء ميدان عليه أصحاب العلم يسألونه احلديث 
ن  ااحلديث، قد تلمذوا ىلع يدي اإلمام، ونذكر باختصار يف هذه املقالة ممن صحب أب حنيفة م 

، وأّما اذلين لم يذكرا يف اتلذكرة «طبقات احلفاظ»يف  والسيويط «تذكرة احلفاظ»يف  ذكرهم اذلهيب
 حسب وفياتهم: صدر،والطبقات، نذكرهم مع ذكر امل

 ه(136الضيب: )ت  مَس قْ ة بن مِ ريَ غِ م  ال .1
وقال  قيل انه ودل أعىم. الضيب موالهم الكويف الفقيه. مس  قْ ة بن مِ ري  غِ مُ الأبو هشام 

ومع تقدمه وموته قبل أيب حنيفة بسبع عرشة سنة يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف هذه  اخلوارزيم:
من املحدثني والفقهاء عدة ال حيصون فمن أقرانه: مغرية بن  وروى عنه وقال اذلهيب: املسانيد
مات  يقول: كيف أصنع وهو قول أيب حنيفة.وعده عبد القادر القريش من األحناف واكن  مقسم،

 (10) .سنة ست وثالثني

 ه(  147عبيد اهلل بن عمر العمري: )ت  .2
ودل . دات أهل املدينةمن سا العمري االمام املجود احلافظ أبو عثمان عبيد اهلل بن عمر

ا حديثا هانبعد السبعني أو حنوها، وحلق أم خادل بنت خادل الصحابية، وسمع م ، فهو من واحد 
حممد، ونافع، وسعيد املقربي، وخاهل  وسمع من سالم بن عبد اهلل، والقاسم بن صغار اتلابعني.

يف من يروي عن اإلمام ، وذكره ابن أيب العوام وخلق بن عبدالرمحن، وعطاء بن ايب رباححبيب 
ابن جريج، ومعمر، وشعبة، وسفيان، ومحاد بن أبو حنيفة وعنه روى وأيب حنيفة من أهل املدينة. 

وقال حيىي بن معني: عبيد اهلل من  ، وأمم سواهم.بن املباركسلمة، وزائدة، وسليمان بن بالل، وا
فاظ. وذكر ابن أيب العوام روايته من احل والسيويط وذكره اذلهيب وقال النسايئ: ثقة، ثبت. اثلقات.

. وذكر الصيمري قول اإلمام األعمش ومائة وأربعني سبع سنة مات عن اإلمام أيب حنيفة.

                                                             
 80ص : ، بقاتط؛ السيويط، 125 ص : 1ج :  ،تذكرة، اذلهيب - 9

 74مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 10
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 الفقهاء معرش يا يقولوهو  عمر بن اهلل عبيداملشهور يف مدح اإلمام وبايق الفقهاء رواية عن 
 (11). الصيادلة وحنن األطباء أنتم

 ه( 151ت : )ابلرصي عبد اهلل بن عون .3
حدث عن سعيد بن جبري . أبو عون عبد اهلل بن عون بن أرطبان املزين احلافظ اإلمام

 عن ويروي. وأيب وائل وإبراهيم انلخيع وعطاء وجماهد والشعيب واحلسن والقاسم بن حممد وخلق
 عنه محاد بن زيد وإسماعيل بن عليةروى و. املسانيد جامع يف عنه اهلل ريض حنيفة أيب اإلمام

 ابن وقالقال عبد الرمحن بن مهدي: ما اكن بالعراق أعلم بالسنة من بن عون.  وخلق كثري.
. غريه يقني من إيل أحب عون ابن شك: شعبة وقال. عون ابن من أفضل أحدا رأيت ما: املبارك

 قال وعبادة يلل صاحب ذاك فقال حنيفة أباابن عون  وذكروذكره اذلهيب والسيويط من احلفاظ. 
 ال الورع ىلع ديلل فهذا عون ابن فقال غدا يرجع ثم قوال ايلوم يقول إنه جلسائه بعض فقال
 سنة رجب يف مات. عنه ودافع خطأه نلرص ذلك ولوال دين صاحب إال قول إىل قول من يرجع

 (12). ومائة ومخسني إحدى

 ه(  153: )ت معمر بن راشد .4
الزدي، موالهم ابلرصي، نزيل أبو عروة معمر بن راشد ا احلافظ االمام االسالمشيخ 

 مودله سنة مخس أو ست وتسعني، وشهد جنازة احلسن ابلرصي، وطلب العلم وهو حدث. ايلمن.
 من أول واكن واكن من أوعية العلم، مع الصدق واتلحري، والورع واجلاللة، وحسن اتلصنيف.

 يرويهو و. تهموطبق عالقة بن وزياد دينار بن وعمرو وقتادة الزهري عن حدث. بايلمن صنف
 علية وابن وغندر املبارك وابن السفيانان عنه حدث. واملسانيد جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن

 حدث وقد وخلق الرزاق وعبد يوسف بن وهشام األىلع عبد بن األىلع وعبد زريع بن ويزيد
 اذلهيبوذكره . وراع حافظا متقنا فقيها اكن حبان ابن قال. إسحاق وأبو أيوب شيوخه من عنه

وعده القريش من الرواة عن اإلمام أيب حنيفة وذكر ابن أيب العوام روايته  من احلفاظ. والسيويط
  (13). سنة ومخسني ثمان بن وهو. رمضان يف ومائة ومخسني ثالث سنة معمر ماتعن اإلمام. 

 ه(155: )ت امدَ ر بن كِ عَ ْس مِ  .5
وهو الروايس الكويف أحد االعالم.  ام بن ظهري اهلاليل العامريد  ر بن كِ ع  سْ أبو سلمة مِ 

                                                             
 47مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 11

 41مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 12

 73مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 13
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وعده عبد القادر القريش من أصحاب اإلمام أيب  .املسانيد جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة يف 
 (14) 155مات سنة حنيفة. 

 ه(  156: )ت سعيد بن أيب عروبة .6
ا واكن من حبور العلم إال أنه تغري حفظه مل سعيد بن أيب عروبة،االمام، احلافظ أبو انلرض 

 يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي وهو حدث عن احلسن، وحممد بن سريين، وخلق سواهم. شاخ.
حيىي بن معني، وثقه  وخلق سواهم. شعبة، واثلوري، ويزيد بن زريع حدث عنه. واملسانيد جامع

 .الكوفة اعلم حنيفة أبو اكن: يقولذكره اذلهيب والسيويط من احلفاظ. واكن و والنسايئ، ومجاعة.
ن أبو حنيفة يهدي إيله اهلدايا وإيل غريه من املحديثني. واكن سعيد بن أيب عروبة ملا يدخل واك

 (15). 156 تويف الكوفة يأيت إىل اإلمام يسئله املسائل.

 (ه 158ت ) :يَب نْ ل العَ يْ ذَ ر بن اله  فَ ز   .7
بن قيس بن  زفر بن اهلذيل العنربي، الفقيه املجتهد الرباين، العالمة أبو اهلذيل بن اهلذيل

 (16) سلم.
حدث عن االعمش، وإسماعيل بن أيب خادل، وأيب حنفية، وحممد  (17) ودل سنة عرش ومائة

 بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وطبقتهم.
حدث عنه: حسان بن إبراهيم الكرماين، وأكثم بن حممد وادل حيىي ابن أكثم، وعبد 

السالم اتلييم، واحلكم بن أيوب، ومالك  الواحد بن زياد، وأبو نعيم املاليئ، وانلعمان بن عبد
 بن فديك، واعمتهم من رفقائه، وأقرانه، النه مات قبل أوان الرواية.

قال أبو نعيم املاليئ: اكن ثقة مأمونا، وقع إىل ابلرصة يف مرياث هل من أخته، فتشبث به 
 (18) ون.وذكره حيىي بن معني، فقال: ثقة مأم أهل ابلرصة، فلم يرتكوه ُيرج من عندهم.

تفقه بأيب حنيفة، وهو أكرب تالمذته، واكن ممن مجع بني العلم والعمل، واكن يدري احلديث 
 ويتقنه.

قال يلع بن مدرك، عن احلسن بن زياد الفقيه، قال: اكن زفر، وداود الطايئ متواخيني، فأما 
 فجمعهما. داود فرتك الفقه وأقبل ىلع العباد، وأما زفر،

                                                             
 70مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 14

 26اثلالث رقم: مّر ذكره مفصال يف الفصل  - 15

 39ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 16
 207ص :  2ج : ، اجلواهرالقريش،  - 17
 .املرجع نفسهاذلهيب،  - 18



 من أصحاب أيب حنيفة حفاظ احلديث املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

147 

وقال أبو نعيم: كنت  للؤلؤي: ما رأيت فقيها يناظر زفر إال رمحته.وقال احلسن بن زياد ا
قال أبو اعصم انلبيل: قال زفر: من قعد  أمر ىلع زفر، فيقول: تعال حىت أغربل لك ما سمعت.

قبل وقته، ذل قال أبو نعيم: كنت أعرض االحاديث ىلع زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، 
 (19) هذا يؤخذ به، هذا يرفض.

 كره ابن حبان يف احلفاظ فقال: ذ
واكن زفر متقنا حافظا قليل اخلطأ لم يسلك مسلك صاحبه يف قلة ”

 (20). “اتليقظ يف الروايات
 وقال ابن عبد الرب:

عمرو بن سليمان العطار قال كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة فزتوج ”
زفر بن اهلذيل فحرضه أبو حنيفة فقال هل تكلم فخطب فقال ىف 

هذا زفر بن اهلذيل وهو امام من ائمة املسلمني وعلم من خطبته 
أيب اعالمهم ىف حسبه ورشفه وعلمه فقال بعض قومه ما يرسنا ان غري 

خطب حني ذكر خصاهل وكره ذلك بعض قومه وقالوا هل حرض بنو  حنيفة
عمك وأرشاف قومك وتسأل أبا حنيفة ُيطب فقال لو حرض أىب قدمت 

 (21). “أبا حنيفة عليه
 ل الصيمري:وقا

اكن أصحاب أيب حنيفة اذلين اكنوا يلزمون احللقة عرشة واكن احلفاظ ”
للفقه كما حيفظ القرآن أربعة وهم زفر بن اهلذيل ويعقوب بن إبراهيم 

 (22). “وأسد بن عمرو وىلع بن مسهر
 وذكر ابن أيب العوام تالزمه رأي اإلمام فقال:

أمحد بن حممد بن سالمة  حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: وحدثين - 663”
قال: سمعت أمحد بن أيب عمران يقول: سمعت سوار بن عبد اهلل 
العنربي القايض يقول: سمعت أبا اعصم يقول: قال زفر بن اهلذيل: لك 
أقوايل هذه قد قاهلا أبو حنيفة قبيل، ثم وقف منها ىلع أشياء لم أقف أنا 

                                                             
 39ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 19
اهلند: جملس -، )حيدرآبادكتاب اثلقاتاإلمام احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حاتم اتلمييم البسيت،  - 20

 339ص :  6ج :  م(،1973 -ه1393ية، دائرة معارف العثمان
 261ص : ، اإلنتقاءابن عبد الرب،  - 21
 74ص : ، أخبارالصيمري،  - 22
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ا، قال أمحد بن أيب عليها فخالفها ملا وقف عليه منها وثبت أنا عليه
عمران: فأنكرت ذلك فأتيت حممد بن شجاع فحدثته بذلك، فقال يل: 
ماكنك، ثم دخل مزنهل وخرج ويف يده كتاب فقرأ يلع منه هذه احلاكية 

 (23) .“عن أيب اعصم كما سمعتها من سوار العنربي
 نعيم فقال:واكن هل معرفة الصحيح من السقيم يف احلديث فيذكر ابن أيب العوام قول أيب 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا حممد بن أمحد بن محاد قال:  - 668”
سمعت حممد بن مقاتل قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكني يقول: قال 

 (24) .“يل زفر بن اهلذيل: أخرج إيل حديثك حىت أغربله لك
 (25) مات سنة ثمان ومخسني ومائة عن ثمان وأربعني سنة.

 ه(159ل: )ت مالك بن ِمْغوَ  .8
أنتم  :مجاعة يف أبو حنيفة أحد من قال فيه اإلمام .مالك بن مغول بن اعصم ابلجيل الكويف

وعده عبد القادر القريش من أجلة  .وقال الطرباين من خيار املسلمني. مسار قليب وجالء حزين
 (26). يف أوهلا 159مات سنة  أصحاب اإلمام أيب حنيفة.

 ه( 159: )ت يونس بن يزيد األييل .9
 .سفيان أيب بن معاوية موىل األييل انلجاد أيب بن يزيد بن يزيد يونس أبو اثلبت احلافظ

 حازم بن وجرير األوزايع عنهورى و .وطائفة والزهري وسالم والقاسم عكرمة عن حدث
 ن ابن املبارك يقول: كتابه صحيح.واك. وآخرون فارس بن عمر بن وعثمان وهب وابن والليث

 ىلع الزهري يف نقدم ال حنن: املرصي احلافظ صالح بن أمحد قال عة: ال بأس به.وقال أبو زر
وذكره . ثقة: أمحد وقال املدينة إىل يزامله ثم عنده نزل أيلة قدم إذا الزهري واكن. أحدا يونس

 تسع سنة ماتاذلهيب والسيويط من احلفاظ. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة. 
 (27) .ومائة ومخسني

 

                                                             
 292ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 23
 294ص : ، املرجع نفسه - 24
، )بريوت: دار يف نقد الرجال مزيان االعتدال، اذلهيبشمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان  - 25

 71 ص : 2ج :  املعرفة(،
 59مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 26

 94مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 27
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 ه( 160إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق: )ت  .10
إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق، اهلمداين، السبييع،  احلافظ، اإلمام، احلجة، أبو يوسف

واكن من أوعية احلديث، ومن مشايخ . وسمع إرسائيل هذا من أيب حنيفة ومن جده الكويف.
ودل سنة مائة القادر القريش من األحناف. وعّده عبد  اإلسالم، كأبيه وجده، وأخيه عيىس.

 (28). وهو ابن ستني سنة 160ومات سنة 

 ه(  160: )ت الورد األزدي شعبة بن احلجاج بن .11
بن احلجاج بن الورد، االزدي شعبة أبو بسطام  االمام احلافظ، أمري املؤمنني يف احلديث،

سمع من . واكن من أوعية العلم. ودل سنة اثنتني وثمانني العتيك، رأى احلسن، وأخذ عنه مسائل.
 أكرث شيخ أنه مع وشعبةاحلسن مسائل وسمع من معاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق كثري. 

وعنه أيوب السختياين . املسانيد جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي ومسلم ابلخاري شيوخ
اكن اثلوري يقول: شعبة و وابن إسحاق من شيوخه وسفيان اثلوري وابن املبارك وأمم ال حيصون.

 شبابة . واكن شعبة يستنشدبأمره حيدثواكن شعبة يكتب إىل اإلمام أمري املؤمنني يف احلديث. 
 (29). سنة 77 ابن وهو 160 سنة وماتيف مدح اإلمام.  الوراق مساورأبيات  سوار بن

 ه( 161زائدة بن ق َدامة اثلقيف: )ت  .12
امة  جامعوهو ممن يروي عن أيب حنيفة يف  .ويفاثلقيف أبو الصلت الك زائدة بن قُد 

قال أمحد بن حنبل املتثبتون يف للخوارزيم. وعّده عبد القادر القريش من األحناف.  املسانيد
  (30). مات يف أرض الروم سنة إحدى وستني ومائة. احلديث أربعة سفيان وشعبة وزهري وزائدة

 ه( 161سفيان اثلوري: )ت  .13
عبد اهلل اثلوري الكويف  اإلمام شيخ اإلسالم سيد احلفاظ أبوسفيان بن سعيد بن مرسوق 

وقال شعبة وحيىي بن معني ومجاعة سفيان أمري املؤمنني يف احلديث. وقال ابن املبارك ال . الفقيه
 ذكره اذلهيب والسيويط من احلفاظ. أعلم ىلع وجه األرض أعلم من سفيان.

بما صح عنده  اإلمام أخذن يمدح شدة واكن سفيان اثلوري حسن انلظر يف أيب حنيفة واك
وهو وإن اكن يستبد برأيه ملسو هيلع هللا ىلص. من األحاديث اليت حتملها اثلقات وباآلخر من فعل رسول اهلل 

 واكن إماما  ملذهب لكن يستفيد برأي أيب حنيفة وُكتُِبه. واكن يأيت جملسه ويسمعه بل يستمعه.

                                                             
 7مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 28
 30مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 29

 23مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 30
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شديد األخذ برأي اإلمام ومتابعا هل.  واكن سفيان اثلوري وهو يروي عن اإلمام مكنيا ومرصحا.
. وهو يروي أيضا  عن زفر م فيحفظ اجلواب ثم يفيت بههما يقول صاحب هيسأل أصحابواكن 

 (31). سنة 64وهو ابن  161تويف بابلرصة سنة صاحب أيب حنيفة. 

 ه( 163: )ت إبراهيم بن َطْهَمان .14
انأبو سعيد  ْهم  بهراة وسكن نيسابور وقدم بغداد ودل  بن شعبة اخلراساين. إبراهيم بن ط 

للخوارزيم. وعّده عبد  املسانيد جامعيف  اإلمام يروي كثريا  عنوهو  ثم سكن مكة إىل أن مات.
مات سنة ثالث  وقال أمحد بن حنبل: هو صحيح احلديث، مقارب.القادر القريش من األحناف. 

  (32).وستني ومائة

 ه(  164: )ت شيبان بن عبد الرمحن انلحوي .15
روى عن احلسن قليال . إلمام احلافظ احلجة أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن اتلمييما

 هوو .وعن قتادة واحلكم وهالل الوزان وحيىي بن أيب كثري وزياد بن عالقة، ومنصور بن املعتمر
حدث عنه اإلمام أبو حنيفة واحلسن بن . املسانيد جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي ممن

وذكره اذلهيب والسيويط من  .وغريه معني بن حيىي وثقةوطائفة. يب وحسني املروزي موىس األش
  (33) .ببغداد ومائة وستني أربع سنة شيبان تويفاحلفاظ. 

 ه( 167: )ت مةلَ اد بن سَ مح   .16
وروى الكوسج  .أبو سلمة الربيع انلحوي املحدث مة بن دينار اإلمام احلافظل  اد بن س  محّ 

وعده القريش  قة. وقال شهاب بن معمر اكن محاد بن سلمة يعد من األبدال.عن حيىي بن معني: ث
واتليق الغزي من األحناف وذكر ابن أيب العوام قول محاد بن سلمة يف مدح اإلمام ما يظهر 

وتويف بعد عيد انلحر سنة سبع وستني ومائة وقد قارب  .أيب سليمانمزنتله عند أستاذه محاد بن 
 (34)اثلمانني.

  ه( 168: )ت ريك  أبو محزة الس   ن ميمونحممد ب .17
اكن ثقة ثبتا . أبو محزة السكري اإلمام املحدث شيخ خراسان حممد بن ميمون املروزي

وعده القريش من  نبيال ثبتا سمحا جوادا حلو الالكم وذللك لقب بالسكري. وثقه حيىي بن معني.

                                                             
 27يف الفصل اثلالث رقم: مّر ذكره مفصال  - 31
 1مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 32

 32مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 33

  18مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 34
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جاء احلديث صحيح اإلسناد عن  أبو محزة السكري سمع أبا حنيفة يقول إذااألحناف فقال: 
من قوهلم وإذا جاء عن اتلابعني  أخذناه وإذا جاء عن أصحابه خترينا ولم حنرج ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (35) زامحناهم تويف سنة سبع أو ثمان وستني ومائة.

 ه( 168: )ت حيىي بن أيوب الغافيق املرصي .18
أيب هو يروي عن و. فتيهمحيىي بن أيوب اإلمام العباس الغافيق املرصي فقيه أهل مرص وم

قال ابن عدي هو من فقهاء مرص وعلمائهم، وقال: اكن قاضيا بها وهو . املسانيد جامعحنيفة يف 
 (36) مات سنة ثمان وستني ومائة. عندي صدوق.

 ه(  170: )ت جرير بن حازم األزدي ابلرصي .19
 جنازة رأى. ماألعال أحد ابلرصة حمدث حازم األزدي بن جرير انلرض أبو احلافظ اإلمام

 جاللة مع وهو. وعطاء وطاوس سريين وابن واحلسن العطاردي رجاء أيب عن روى. والطفيل أيب
 السختياين أيوب وشيخه وهب ابنه وعنه. املسانيد جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يروي قدره

 حازم بن جرير عن معني بن حيىي سألت: حنبل بن أمحد بن اهلل عبد قال. وخالئق والسفيانان
 (37). 701 سنة جرير مات من احلفاظ. والسيويط ذكره اذلهيبو .بأس بن ليس: فقال

 ه( 172ز َهرْي بن معاوية: )ت  .20
رْي بن معاوية . وقال أمحد بن حنبل اكن من معادن الصدق. اجلعيف أبو خيثمة الكويف زُه 

مسلم من أصحاب وأنه مع جاللة قدره يف العلم وكونه شيخ شيوخ ابلخاري وقال اخلوارزيم: 
أصحاب . وعّده عبد القادر القريش من اإلمام أيب حنيفة ويروي عنه كثريا  يف هذه املسانيد

 (38). مات سنة اثنتني وسبعني ومائةأيب حنيفة.  اإلمام

 (ه 175ت ) :الليث بن سعد .21
احلارث الفهيم  الليث بن سعد اإلمام احلافظ شيخ ادليار املرصية واعملها ورئيسها أبو

أبو العباس . وعده عبد القادر القريش من األحناف وقال الهم األصبهاين األصل املرصيمو
مناقب . وورأيت يف بعض املجاميع أن الليث اكن حنيف املذهب: شمس ادلين أمحد بن خلاكن

الليث عديدة وهو إمام حجة كثرية اتلصانيف، بني أيب العباس بن الشحنة وبينه ستة أنفس 

                                                             
 67مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 35
 83مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 36
 9 يف الفصل اثلالث رقم: مّر ذكره مفصال - 37
 25مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 38
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مات يللة اجلمعة انلصف من شعبان سنة مخس وسبعني ومائة وهل إحدى  وهذا اغية العلو.
 (39) وثمانون سنة.

 ( ه 175ت ) :نعْ القاسم بن مَ  .22
عبد اهلل بن مسعود، االمام الفقيه ملسو هيلع هللا ىلص ن بن عبد الرمحن بن صاحب انليب عْ القاسم بن م  

الكويف، أخو االمام أيب املجتهد، قايض الكوفة، ومفتيها يف زمانه، أبو عبد اهلل اهلذيل املسعودي 
 عبيدة بن معن، ودل بعد سنة مئة.

وحدث عن: منصور بن املعتمر، وحصني بن عبدالرمحن، وعبد امللك بن عمري، وهشام بن 
 (41). املسانيد جامعويروي عن اإلمام أيب حنيفة يف ( 40) عروة، وسليمان االعمش، وطائفة سواهم.

ومعّل بن منصور، وأبو غسان انلهدي،  روى عنه: عبدالرمحن بن مهدي، وأبو نعيم،
 ومنجاب بن احلارث، وآخرون. واملعاىف بن سليمان، وعبد اهلل بن الويلد العدين،

 واكن ثقة، حنويا، أخباريا، كبري الشأن، لم يأخذ ىلع القضاء معلوما، نقله أمحد بن حنبل.
 (42) ربية، والفقه.وقال أبو حاتم: ثقة، اكن أروى انلاس للحديث، والشعر، وأعلمهم بالع

 من احلفاظ. (44)والسيويط (43)وذكره اذلهيب 
 فقال: حنيفةوعده عبد القادر القريش من أجل أصحاب أيب 

. “نفر أنتم مسار قليب وجالء حزين وهو أحد من قال هل أبو حنيفة يف”
(45) 

 وقال اذلهيب:
 (46) .“مام أيب حنيفةواكن عفيفا صارما، من أكرب تالمذة اإل”

 أيب العوام: وذكر ابن
قال أبو جعفر: قال نلا ابن أيب عمران: القاسم بن معن اكن يف الفقه ”

إماما ، وهو من جلة أصحاب أيب حنيفة، قد روى عنه حممد بن احلسن، 

                                                             
 58مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 39
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 (47) ،“واكن إماما  يف العربية أيضا  
 وذكر ابن أيب العوام روايته عن أيب حنيفة فقال:

: حدثين حممد بن أمحد بن يلع حدثين أيب قال: حدثين أيب قال - 275”
 ابلغدادي قال: ثنا عمرو بن حيىي بن احلرب احلرباين قال: ثنا املعاىف بن
سليمان قال: ثنا القاسم بن معن، عن أيب حنيفة: أنه اكن يقول: العنق 

 (48) .“لكه مذبح
 وذكر الصيمري عنه يمدح ترضع اإلمام وبكائه فقال:

ثنا أبو بكر املسيك قال ثنا يلع بن  أخربنا أمحد بن حممد الصرييف قال”
حممد بن كأس قال ثنا ابلخرتي بن حممد قال ثنا ابن سماعة عن حممد 

 با حنيفة قام يللة بهذه اآليةأبن احلسن قال حدثين القاسم بن معن ان 
﴿ٓ اَعةٓ ٱبَِل مٓ َموٓ ٓلسذ ه  اَعةٓ ٱوَِٓٓعد  دٓ ٓلسذ

َ
َمرَُّٓٓهٓىأ

َ
يرددها ويبيك  (49)﴾َوأ

 (50). “ويترضع
 قال ابن عبد الرب :و

نا عبدالوارث بن سفيان نا قاسم بن اصبغ نا أمحد بن زهري نا سليمان ”
بن أىب شيخ قال نا حجر بن عبداجلبار قال قيل للقاسم ابن معن أنت 

حنيفة فقال ما  ابن عبداهلل بن مسعود ترىض ان تكون من غلمان أيب
 القاسم تعال وقال هل أيب حنيفةجلس انلاس اىل أحد انفع جمالسة من 

مىع ايله فجاء فلما جلس ايله لزمه وقال ما رأيت مثل هذا قال سليمان 
 (51). “واكن أبو حنيفة حليما وراع سخيا

 وذكر ابن أيب العوام مزنلة فقه أيب حنيفة عند القاسم بن معن فقال:
قال ابن أيب عمران: وقيل هل: أنت إمام يف العربية وإمام يف الفقه، ”

، فقال: واهلل بلاب واحد من املاكتب أليب حنيفة أكرب من فأيهما أوسع
 (52).“العربية لكها

                                                             
 287ص : ، فضائل، ابن أيب العوام - 47
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 (53) تويف سنة مخس وسبعني ومائة.

 ه( 177حفص بن ِغياث: )ت  .23
وقال العجيل ثقة مأمون . بن طلق بن معاوية انلخيع أبو عمر الكويف حفص بن ِغياث

لخوارزيم. وعّده عبد القادر القريش من ل املسانيد جامعأيب حنيفة يف  عنكثريا   يروي. وهو فقيه
هو من . وأحد أصحاب أيب حنيفة اذلين قال هلم: أنتم مسار قليب وجالء حزيناألحناف وهو 

ومات يوم مات ولم ُيلف درهما وخلف عليه تسعمائة درهما دينا . كبار أصحاب أيب حنيفة
 (54). ودل سنة سبع عرش ومائة ومات سنة سبع وسبعني ومائة

 ه(  177: )ت د اهلل رشيك بن عبد اهلل القايض انلخيع الكويفأبو عب .24
أحد  رشيك انلخيع بن عبد اهلل بن أيب رشيك العاصيم انلخيع أبو عبد اهلل الكويف

 .األعالم
 .روى عن زياد بن عالقة وبيان بن برش وحبيب بن أيب ثابت وأيب إسحاق السبييع وخلق

 (56). املسانيد امعجوهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف ( 55)
 .وعنه عباد بن العوام وابن املبارك ويلع بن حجر وأبو بكر بن أيب شيبة وخلق

ودل سنة مخس وتسعني . قال ابن معني صدوق ثقة إال أنه إذا خالف فغريه أحب إيلنا منه
 (57). ومات سنة سبع وسبعني ومائة

 قال اذلهيب: 
ا ليس هو يف اكن رشيك حسن احلديث إماما فقيها وحمدثا مكرث”

اإلتقان كحماد بن زيد. وقد استشهد به ابلخاري وخرج هل مسلم 
 (58) .“متابعة. ووثقه حيىي بن معني

 من احلفاظ. (60)والسيويط (59)وذكره اذلهيب

                                                             
 240و  239ص :  1ج :  ،تذكرة، اذلهيب - 53
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لكن عده القريش من األحناف  (61)وإن اكن بينه وبني اإلمام وقائع أشار إيلها اذلهيب 
 فقال:

عبد اهلل الكويف ممن صحب اإلمام رشيك بن عبد اهلل القايض أبو ”
 (62). “أبو حنيفة كثري العقل :وأخذ عنه واكن يقول

 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف مدح اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 17”

قال: حدثين حممد بن محاد بن املبارك قال: حدثين إبراهيم بن نوح 
حدثنا اهليثم بن مجيل قال: سمعت رشيك بن عبد اهلل انلخيع املوصيل، 

يقول: اكن أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، كبري العقل، قليل 
 (63) .“حمادثة انلاس

 ه(  179: )ت خادل بن عبد اهلل الطحان الواسطي .25
ن حدث ع. محن بن يزيد احلافظ االمام اثلبتبن عبد الر أبو اهليثم خادل بن عبد اهلل

 يف حنيفة أيب اإلمام عن الكثري يروي ممن وهو. حصني بن عبد الرمحن وسهيل بن أيب صالح
. حنبل بن أمحد اإلمام شيوخ من وهو وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام. .املسانيد جامع

قال  عنه ابنه حممد وعمرو بن عون بن منصور ومسدد وإسحاق بن شاهني وخلق كثري.روى و
وذكره اذلهيب  بن أمحد بن حنبل، قال أيب: اكن خادل الطحان ثقة صاحلا يف دينه.عبد اهلل 

 وسبعني تسع سنة رجب يف ومات ومائة عرش سنة ودلوالسيويط من احلفاظ. وقال السيويط: 
 (64). ومائة

 ه( 179محاد بن زيد: )ت  .26
ن حبان اكن قال اب. محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضيم أبو إسماعيل ابلرصي األزرق

أئمة انلاس يف زمانهم أربعة سفيان اثلوري  :قال ابن مهدي. رضيرا واكن حيفظ حديثه لكه
وهو ممن يروي الكثري عن . بالكوفة ومالك باحلجاز واألوزايع بالشام ومحاد بن زيد بابلرصة

يف للخوارزيم. وعّده عبد القادر القريش من األحناف  املسانيد جامعاإلمام أيب حنيفة يف 
ودل سنة ثمان وتسعني ومات  . وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة.اجلواهر املضية

                                                             
 202ص :  8ج : ، سرياذلهيب،  - 61
 249ص :  2ج : ، اجلواهرالقريش،  - 62
 48ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 63
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 (65) .يوم اجلمعة لعرش خلون من رمضان سنة تسع وسبعني ومائة

 ه(  179: )ت عبد الواحد بن زياد .27
حدث عن لكيب بن وائل وحبيب بن أيب . عبد الواحد بن زياداإلمام الفقيه أبو برش 

عنه أبو داود وعفان روى و. املسانيد جامع يف حنيفة أيب اإلمام عن يرويهو و وعدة. مرةع
 وذكره اذلهيبومسدد وعبيد اهلل القواريري وحيىي بن حيىي وقتيبة وخلق. وثقه أمحد وغريه. 

 سليمان أيب بن محادوذكر ابن أيب العوام قدومه الكوفة يذكر عن جملس  من احلفاظ. والسيويط
ويذكر اخلوارزيم حواره مع اإلمام، وكذا يذكر حواره مع زفر بن  اإلمام يف جملس شيخه. ومزنلة

  (66). 179 سنة ماتاهلزيل صاحب اإلمام. 

 ه( 180عبد الوارث بن سعيد: )ت  .28
 عبيدة ابلرصي. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان اتلمييم العنربي موالهم اتلنوري أبو

وقال أبو زرعة ثقة وقال أبو حاتم  وام روايته عن أيب حنيفة.وذكر ابن أيب الع أحد االعالم.
. وعّده عبد القادر القريش من وقال النسايئ ثقة ثبت وقال ابن سعد اكن ثقة حجة صدوق.

 تويف بابلرصة يف املحرم سنة ثمانني ومائة وقال غريه بلغ ثمانيا وسبعني سنة وأشهرا.األحناف. 

(67)  

بارك: )ت  .29  ه( 181عبد اهلل بن الم 
أحد . املجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك احلنظيل املروزي فخر

قال ابن معني ما رأيت . املسانيد جامعيف  اإلمام أيب حنيفة يروي الكثري عن ووه .األئمة األعالم
نت كتبه اليت ثقة اعملا متثبتا صحيح احلديث واك من حمدث هلل إال ستة منهم ابن املبارك واكن

مات منرصفا من الغزو  . وعّده عبد القادر القريش من أصحاب اإلمام.حدث بها عرشين ألفا
 (68). إحدى وثمانني ومائة وهل ثالث وستون سنة

  (ه182ت ) :بن أيب زائدةحيىي بن زكريا  .30
 يروي عن اإلمام أيب حنيفة يفهو و. أحد األئمة حيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلمذاين

هو ممن مجع هل الفقه واحلديث واكن ىلع قضاء املدائن ويعد من  :قال العجيل. املسانيد جامع
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. وعده عبد القادر القريش من األحناف فقال حفاظ الكوفيني للحديث مفتيا ثبتا صاحب سنة
قال حيىي بن زكريا قال يل أيب يا بين عليك بانلعمان ابن ثابت فخذ عنه قبل أن يف ذكر أبيه: 

يت أقامها اإلمام واكنت تشتمل ىلع أربعني أحد معتمدي اللجنة ال حيىي بن زكريا. واكن وتكيف
فاكنوا منهم املفرسون واملحدثون والفقهاء واللغويون والعاملون بتواريخ الصحابة وسريهم. رجال 

 ثم تكتب املسئلة واكن يباحثون مسائل، وربما اكنت مباحثتهم ىلع أمر تمتد إىل ثالثة أيام
 (69) .مات سنة اثنتني وثمانني ومائة حيىي هذا يكتب هلم.

 ه( 182: )ت عيْ رَ يزيد بن ز   .31
 يكىن يزيد أبا معاوية العييش ابلرصي.، احلافظ، املجود، حمدث ابلرصة عيْ ر  يزيد بن زُ 

 قال أمحد بن حنبل: اكن رحيانة ابلرصة، ما أتقنه، وما أحفظه.. وهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة
اكن يزيد ابن زريع إذا ذكر أبا حنيفة قال: هيهات! طارت بفتواه و أبو حاتم الرازي: ثقة إمام.وقال 

 (70) ومات يف سنة اثنتني وثمانني ومئة. مودله: يف سنة إحدى ومئة. ابلغال الشهب.

 ( ه 182ت ) :أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم األنصاري .32
يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف  القايض أبو يوسف اإلمام العالمة فقيه العراقني

 .صاحب أيب حنيفة ريض اهلل عنهما
 سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباين وعطاء بن السائب وطبقتهم.

وعنه حممد بن احلسن الفقيه وأمحد بن حنبل وبرش بن الويلد وحيىي بن معني ويلع بن 
وقال املزين: أبو يوسف اتبع  .....هماجلعد ويلع بن مسلم الطويس وعمرو بن أيب عمرو وخلق سوا

  (71) القوم للحديث.
 فذكر الصيمري: يوسف بمائة بعد مائة ااكن أبوه فقريا فاكن أبو حنيفة يتعاهد أبو

خربنا عمر بن حممد قال ثنا مكرم قال ثنا عبد الصمد بن عبيد اهلل أ”
عن يلع بن حرملة اتلييم عن ايب يوسف قال كنت اطلب احلديث 

وانا مقل رث احلال فجاء ايب يوما وانا عند ايب حنيفة فانرصفت والفقه 
معه فقال يا بين ال تمدن رجلك مع ايب حنيفة فان ابا حنيفة خزبه 
مشوي وانت حتتاج اىل املعاش فقرصت عن كثري من الطلب وآثرت 
طاعة أيب فتفقدين ابو حنيفة وسأل عين فجعلت اتعاهد جملسه فلما 
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د تأخري عنه قال يل ما شغلك عنا قلت الشغل اكن أول يوم اتيته بع
باملعاش وطاعة وادلي وجلست فلما اردت اإلنرصاف أومأ إيل فجلست 
فلما انرصف انلاس دفع يل رصة وقال استمتع بهذه فنظرت فإذا فيها 
مائة درهم فقال يل الزم احللقة وإذا نفدت هذه فأعلمين فلزمت احللقة 

ئة اخرى ثم اكن يتعاهدين وما أعلمته فلما مضت مدة يسرية دفع ايل ما
خبلة قط وال اخربته بنفاد يشء واكن كأنه ُيرب بنفادها حىت استغنيت 

 (72). “وتمولت
 ه، فاكنت تسلمه إىل قصارصغريا يف حجر أم هإبراهيم بن حبيب وخلف وهتويف أبوملا 

 بأكملها:، وذكر اخلطيب ابلغدادي القصة ىلع اتلعلمللخدمة لكن اكن أبو يوسف أحرص 
أخربين احلسن بن أيب بكر قال ذكر حممد بن احلسن بن زياد انلقاش ”

ان حممد بن عبد الرمحن السايم أخربهم بهراة قال أخربنا يلع بن اجلعد 
أخربين يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القايض قال تويف أيب إبراهيم بن 

نت حبيب وخلفين صغريا يف حجر أيم فاسلمتين إىل قصار اخدمه فك
مر إىل حلقة أيب حنيفة فاجلس استمع فاكنت أيم تيجء أادع القصار و

خليف إىل احللقة فتاخذ بيدي وتذهب يب إىل القصار واكن أبو حنيفة 
يعين يب ملا يرى من حضوري وحريص ىلع اتلعلم فلما كرث ذلك ىلع أيم 
وطال عليها هريب قالت أليب حنيفة ما هلذا الصيب فساد غريك هذا 

يم ال يشء هل وانما اطعمه من مغزيل وآمل ان يكسب دانقا صيب يت
يعود به ىلع نفسه فقال هلا أبو حنيفة مري يا رعناء هذا هوذا يتعلم أكل 

قد خرفت  الفالوذج بدهن الفستق فانرصفت عنه وقالت هل أنت شيخ
وذهب عقلك ثم لزمته فنفعين اهلل بالعلم ورفعين حيت تقدلت القضاء 

يد وآكل معه ىلع مائدته فلما اكن يف بعض األيام وكنت أجالس الرش
قدم ايل هارون فالوذجه فقال يل هارون يا يعقوب لك منه فليس لك يوم 
يعمل نلا مثله فقلت وما هذه يا أمري املؤمنني فقال هذه فالوذجة بدهن 
الفستق فضحكت فقال يل مم ضحكت فقلت خريا ابىق اهلل أمري 

من أوهلا إىل آخرها  ةيلع فخربته بالقصاملؤمنني قال تلخربين والح 
فعجب من ذلك وقال لعمري ان العلم لريفع وينفع دينا ودنيا وترحم 

                                                             
 99ص : ، أخبارالصيمري،  - 72
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 (73). “ىلع أيب حنيفة وقال اكن ينظر بعني عقله ماال يراه بعني رأسه
 واكن أبو يوسف اليزال يدعوا ألستاذه فذكر ابن أيب العوام:

دثين حممد بن أمحد بن محاد حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: ح - 304”
قال: سمعت حممد بن شجاع قال: سمعت احلسن بن أيب مالك يقول: 
سمعت أبا يوسف يقول: ما صليت صالة مذ عرفت أبا حنيفة إال 

 (74). “استغفرت هل مع وادلي
 رشط اإلمام يف قبول احلديث: يوسف أيب وذكر ابن أيب العوام عن

ال: حدثين أمحد بن حممد بن سالمة حدثين أيب قال: حدثين أيب ق - 204”
قال: ثنا سليمان بن شعيب الكيساين قال: ثنا أيب قال: أمّل علينا أبو 
يوسف قال: قال أبو حنيفة: ال ينبيغ للرجل أن حيدث من احلدييث إال 

 (75) .“ما حيفظه من يوم سمعه إىل يوم حيدث به
أمام خليفة  ق أيب حنيفةصف أخال، ييوسف أيبعن  اإلمام وذكر ابن أيب العوام مدح

 :هارون الرشيداملسلمني 
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 13”

قال: حدثين حممد بن املبارك قال: ثنا احلسن بن إسماعيل بن جمادل قال: 
سمعت أيب يقول: كنت عند أمري املؤمنني هارون الرشيد، إذ دخل عليه 

هارون: يا أبا يوسف! صف نلا أخالق أيب حنيفة،  أبو يوسف، فقال هل
ٓيَلٓ ﴿فقال: يا أمري املؤمنني، قال اهلل عز وجل:  ا ٓمذ ٓٓلٓ قَوٓ ِٓمنٓفِظ  ي ٓإِّلذ ٓهََِٓٓلَ

ٓ وهو عند لسان لك قائل، اكن واهلل أبو حنيفة عليم  (76)﴾ ١٨َٓعتِيدٓ َٓرقِيب 
هل ادلنيا فيه شديد اذلّب عن حرام اهلل عز وجل أن يوقع فيه، جمانبا  أل

يف دنياهم، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهذارا  وال ثرثارا ، إن 
سئل عن مسألة اكن عنده منها علم أجاب فيها ىلع ما سمع، أو ما 
يتبينه قياسا  يف حنو معناها قال به، ما علمته يا أمري املؤمنني إال صائنا  

دا  إال خبري. فقال نلفسه ودينه، مشتغال  بنفسه عن انلاس، ال يذكر أح

                                                             
 362:  ص 16ج : ، تاريخ، اخلطيب - 73
 164ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 74
 125ص : ، املرجع نفسه - 75
ةُ ق   - 76  18:  ُسور 
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 (77) .“هارون الرشيد: هذه أخالق الصاحلني
 يصف مزنلة اإلمام يف تفسري احلديث فقال: يوسف اأبوذكر القريش 

وقال أبو يوسف القايض ما رأيت أعلم بتفسري احلديث من أيب ”
 (78). “حنيفة

 ويذكر يصف عبادته فقال: 
تم القرآن ىف لك يللة وقال أبو يوسف اكن أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل ُي”

 (79). “ىف ركعة وىف رواية ويكون ذلك ىف وتره
 واكن أبو يوسف يكرث الرواية عن اإلمام فذكر ابن أيب العوام: 

حدثنا أيب قال: ثنا أيب قال: ثنا أمحد بن حممد بن سالمة قال:  - 667”
حدثين أبو خازم عبد احلميد بن عبد العزيز القايض قال: سمعت بكرا  

 يقول: سمعت حممد بن سماعة يقول: عن حممد بن احلسن قال: العيم
حرضت زفر وأبا يوسف يتناظران، فاكن أبو يوسف يقهره بكرثة الرواية 

 (80) .“عن أيب حنيفة واألخبار، فإذا صار إىل املقايسة قهره زفر
 من احلفاظ. (82)والسيويط (81)وذكره اذلهيب

 وذكر اذلهيب عن وفاته فقال:
تويف أبو يوسف رمحه اهلل يوم اخلميس خلمس خلون »الويلد: قال برش بن ”

، وقال غريه: يف ربيع اآلخر « من ربيع األول سنة اثنتني وثمانني ومائة
 .ببغداد وهل تسع وستون سنة

حرضنا جنازة أيب »يعقوب بن شيبة، سمعت شجاع بن خمدل، يقول: 
زي بعضهم ينبيغ ألهل اإلسالم أن يع»فقال عباد بن العوام:  «يوسف

 (83) “.«بعضا بأيب يوسف

 

                                                             
 47ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 77
 56ص :  1ج : ، اجلواهرالقريش،  - 78
 56ص :  1ج : ، املرجع نفسه - 79
 293ص : ، فضائلابن أيب العوام،  - 80
 292ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 81
 127ص : ، طبقاتالسيويط،  - 82
 74ص : ، مناقباذلهيب،  - 83
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 ه( 183: )ت م بن بشرييْ َش ه    .33
م بن بشري السليم، موالهم يْ ش  االسالم، حمدث بغداد، وحافظها، أبو معاوية هُ  شيخ

وأخذ عن الزهري، وعمرو بن دينار بمكة، ولم يكرث عنهما، وهما  ودل سنة أربع ومئة.. الواسطي
حدث عنه ابن إسحاق، وعبد و .املسانيد جامع حنيفة يف وهو يروي عن اإلمام أيب أكرب شيوخه.

احلميد بن جعفر، وشعبة، وسفيان، وهم من أشياخه، ومحاد بن زيد، وابن املبارك، وطائفة من 
وقال  وعن عبدالرمحن بن مهدي قال: اكن هشيم أحفظ للحديث من سفيان اثلوري. أقرانه.

وذكر ابن أيب  سفيان إن شاء اهلل. هشيم إاليزيد بن هارون، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث من 
  (84). مات هشيم سنة ثالث وثمانني ومائةالعوام روايته عن اإلمام. 

: )ت أبو إسحاق  إبراهيم بن حممد  .34  ه( 185الَفَزارِي 
ارِّي أبو إسحاق  ز  اإلمام احلجة شيخ اإلسالم إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أسماء  الف 

ارِّي قال ابن عيينة قال يل أبو إسحاق . املصيصة الكويف املرابط بثغر ز  دخلت ىلع هارون  الف 
فقال: يا أبا إسحاق إنك يف موضع ويف رشف، فقلت: يا أمري املؤمنني ذلك ال يغين عين يف اآلخرة 

. ويذكره املزي يف من يروي عن األمام أيب املسانيد جامعوسمع أبا حنيفة وروى عنه يف  شيئا.
تويف أبو إسحاق سنة مخس وقيل سنة ست رجوعه إىل اإلمام يف نائبة.  بن أيب العواماحنيفة. وذكر 

 (85) وثمانني ومائة.

 ه( 185: )ت اماد بن العو  عب    .35
يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف هو و. عباد بن العوام اإلمام املحدث أو سهل الواسطي

وثقه أبو داود وغريه. وقال ابن   حنيفة.. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيباملسانيد جامع
سعد اكن من نبالء الرجال يف لك أمره واكن يتشيع فحبسه الرشيد زمانا ثم خّل عنه فأقام ببغداد. 

وذكر اذلهيب  وقال ابن عرفة سألين وكيع عن عباد بن العوام ثم قال: ليس عندكم أحد يشبهه.
يغ ألهل اإلسالم أن يعزي بعضهم بعضا بأيب ينب»قوهل يوم مات فيه أبو يوسف صاحب اإلمام: 

 (86). 185وتويف سنة .« يوسف

 (ه185ت بن عبيد: ) عمر  .36
، احلافظ، أخو احلافظني: يعّل، وحممد، الطنافيسابن أيب أمية الكويف  عمر بن عبيد

                                                             
 82مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 84
 3مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 85
 34مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 86
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وعّده عبد القادر  واكن من اثلقات. قال أبو حاتم: حمله الصدق. وإبراهيم، وإبراهيم فهو أسنهم.
 (87) .185مات سنة  القريش من األحناف.

 ه( 185: )ت  بن عمرانعاَف الم    .37
وروى  .املعايف بن عمران اإلمام القدوة احلافظ شيخ اجلزيرة أبو مسعود األزدي املوصيل

قال حيىي بن معني: ثقة. وقال ابن سعد: اكن ثقة فاضال عن اإلمام أيب حنيفة يف جامع املسانيد. 
 (88) مات سنة مخس وثمانني ومائة.و ر اخلطيب روايته عن أيب حنيفة.وذك خريا صاحب سنة.

38.   ِ  ه( 187: )ت لض  رش بن املفَ ب
 ِ يروي عن هو و. العابد ل بن الحق اإلمام ابلرصي احلافظضَّ رش بن املف  أبو إسماعيل ب
بن  برش وقال قال أمحد إيله املنتىه يف اتلثبت بابلرصة.. املسانيد جامعاإلمام أيب حنيفة يف 

تويف برش  املفضل: سمعت أبا حنيفة يقول: ابلول يف ناحية املسجد أحسن من كثري من القياس.
 (89) سنة ست أو سبع وثمانني ومائة.

 ه( 187حاتم بن إسماعيل: )ت   .39
وهو من أصحاب أيب حنيفة  حاتم بن اسماعيل املدين أبو إسماعيل احلاريث موالهم.

ذكره اذلهيب من احلفاظ يف سري أعالم انلبالء.  ه مجاعة.ووثق املسانيد. جامعيف ه يروي عنو
تويف يف  وعّده عبد القادر القريش من األحناف. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حنيفة.

 (90) مجادى األوىل، سنة سبع وثمانني ومائة.

 ه(187عيىس بن يونس )ت   .40
هلل اإلمام القدوة احلافظ أبو عمرو عيىس بن يونس بن اإلمام أيب إسحاق عمرو بن عبد ا

يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف و رأى جده وسمع أباه.. السبييع الكويف نزيل اثلغر باحلدث مرابطا
وعّده عبد القادر القريش من سئل عنه يلع بن املديين فقال: بخ بخ ثقة مأمون. . املسانيد جامع

وذكر الصيمري و ابن عبد الرب قوهل يف مدح  .األحناف. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام
 (91) مات عيىس سنة سبع وثمانني ومائة.اإلمام. 

                                                             
 53مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 87
 71رقم:  مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث - 88
 8مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 89

  12مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 90

 54مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 91
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 ه(187فضيل بن عياض: )ت   .41
قال ابن سعد . أحد العباد، فضيل بن عياض بن مسعود اتلمييم الريبويع أبو يلع الزاهد

من األحناف. وذكر  . وعده عبد القادر القريشاكن ثقة نبيال فاضال اعبدا وراع كثري احلديث
 (92). ومائة مات بمكة يف أول سنة سبع وثماننياتليق الغزي قوهل يف مدح اإلمام. 

 ه( 188جرير بن عبد احلميد: )ت   .42
قال ابن  نزل الري، ونرش بها العلم. اإلمام، احلافظ، القايض، أبو عبد اهلل الضيب، الكويف.

وهو ممن يروي د القادر القريش من األحناف. وعّده عب سعد: اكن ثقة، كثري العلم، يرحل إيله.
ودل سنة عرش . وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام. املسانيد جامععن اإلمام أيب حنيفة يف 

 (93) .ومائة ومات سنة ثمان وثمانني ومائة

 ه( 189يلع بن مسهر: )ت   .43
د العجيل: اكن ممن وقال أمح. يلع بن مسهر اإلمام احلافظ أبو احلسن القريش قايض املوصل

. وعّده القريش املسانيد جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة يف وهو  مجع بني الفقه واحلديث ثقة.
 (94)من أصحاب اإلمام. 

 (ه 189ت ) :حممد بن احلسن الشيباين  .44
حممد بن احلسن بن فرقد، العالمة، فقيه العراق، أبو عبد اهلل الشيباين، الكويف، صاحب 

 أيب حنيفة.
وأخذ عن أيب حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه ىلع القايض أيب  دل بواسط، ونشأ بالكوفة.و
 يوسف.

 وروى عن: أيب حنيفة، ومسعر، ومالك بن مغول، واالوزايع، ومالك بن أنس.
أخذ عنه: الشافيع فأكرث جدا، وأبو عبيد، وهشام بن عبيد اهلل، وأمحد بن حفص فقيه 

 راين، ويلع بن مسلم الطويس، وآخرون.خبارى، وعمرو بن أيب عمرو احل
قال ابن سعد: أصله جزري، سكن أبوه الشام، ثم ودل هل حممد سنة اثنتني وثالثني ومئة، 

  (95) غلب عليه الرأي، وسكن بغداد.

                                                             
 57مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 92
 10مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 93

 50لث رقم: مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلا - 94
 136ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 95
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 (96) “ال يستحق حممد عندي الرتك،”وقال ادلارقطين: 
 قال اذلهيب:و 

خلف »بن احلسن: أبو عروبة، حدثين عمرو بن أيب عمرو، قال حممد ”
أيب ثالثني ألف درهم، فأنفقت مخسة عرش ألفا ىلع انلحو والشعر، 

  (97). “«ومخسة عرش ألفا ىلع احلديث والفقه
 وعده ادلارقطين من احلفاظ فذكر الزيليع قوهل:

وكذلك قال ادلارقطين يف غرائب مالك: إن مالاك لم يذكر يف املوطأ ”
وطأ، حدث به عرشون نفرا من الرفع عند الركوع، وذكره يف غري امل

احلفاظ: منهم حممد بن احلسن الشيباين. وحيىي بن سعيد  اثلقات
القطان. وعبد اهلل بن املبارك. وعبد الرمحن بن مهدي. وابن وهب. 

 (98) “وغريهم،
كتب ظاهر الرواية أي املبسوط و الزيادات واجلامع الكبري واجلامع  صنفوهو اذلي 

اكن حممد بن احلسن كثري (99). نرش علم أيب حنيفةالسري الصغري والصغري والسري الكبري و
 اتلصانيف فقال الصيمري:

أخربنا أبو عبيد اهلل حممد بن عمران بن موىس املرزباين قال ثنا أبو ”
بكر أمحد ابن اكمل القايض قال أبو عبد اهلل حممد بن احلسن صاحب 

اكنت مزنتله يف كرثة أيب حنيفة موىل بلين شيبان واكن موصوفا بالكمال و
الرواية والرأي واتلصنيف لفنون علوم احلالل واحلرام مزنلة رفيعة 

 (100)“.يعظمه أصحابه جدا

 وقال اذلهيب:
الطحاوي، سمعت أمحد بن أيب داود امليك، سمعت حرملة بن قال( ”)

ما سمعت أحدا قط، اكن إذا تكلم »حيىي، سمعت الشافيع، يقول: 

                                                             
 93ص : ، مناقباذلهيب،  - 96
 86ص : ، املرجع نفسه - 97
 409ص :  1ج :  ،نصب الراية ،الزيليع - 98
 123ص :  3ج : ، اجلواهرالقريش،  - 99
 125ص : ، أخبارالصيمري،  - 100
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ه غري حممد بن احلسن، وقد كتبت عنه محل رأيت أن القرآن نزل بلغت
  (101). “«خبيت

 وقال القاسم بن قطلوبغا:
وعن الشافيع سمعت إنه قال أخذت من حممد بن احلسن وقر بعري وما ”

رأيت رجال سمينا أخف روحا منه واكن روحا لكّه واكن بمأل القلب 
 (102). “والعني

 وقال اذلهيب:
يوسف، واكن مع تبحره يف الفقه يرضب بذاكئه ويل القضاء للرشيد بعد القايض أيب ”

 املثل.
 (103) .“تويف إىل رمحة اهلل سنة تسع وثمانني ومئة بالري.....

 ه( 192عبد اهلل بن إدريس الكويف: )ت   .45
عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن اإلمام القدوة احلجة أبو حممد األودي الكويف 

وقال أمحد بن حنبل: اكن ابن  .املسانيد جامعيب حنيفة يف يروي عن اإلمام أ. وأحد األعالم
قال حسني بن عمرو العنقزي قيل ملا نزل به املوت بكت بنته فقال ال تبيك  إدريس نسيج وحده.

وعّده عبد القادر القريش من األحناف. وذكر ابن  قد ختمت يف هذا ابليت أربعة آالف ختمة.
مودله سنة عرشين ومات يف ذي احلجة سنة اثنتني يفة. أيب العوام روايته عن اإلمام أيب حن

 (104) وتسعني ومائة رمحه اهلل تعاىل.

 ه( 192: )ت لفضل بن موىس السيناينا  .46
 .السيناين احلافظ اإلمام احلجة أبو عبد اهلل الفضل بن موىس املروزي أحد أئمة خراسان

قال وكيع: أعرفه ثقة . من أصحابه املسانيد وهو جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة كثريا  يف هو و
حاتم بن  وعده القريش من األحناف وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال.صاحب سنة. 

ن أبا إ :حنيفة قال أيب هؤالء اذلين يقعون يف ما تقول يف :آدم قال قلت للفضل بن موىس السيناين
مات السيناين . لم يرتك هلم شيئا فحسدوهحنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما ال يعقلونه من العلم و

                                                             
 81ص : ، مناقباذلهيب،  - 101
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 (105). تسعني ومائةثالث و سنة ثنتني أو

 ه(  194حيىي بن سعيد األموي: )ت   .47
قال أمحد: عنده . أبو أيوب حيىي بن سعيد بن أبان املحدث اثلقة القريش األموي الكويف

اذلهيب عوام ووذكر ابن أيب ال عن األعمش غرائب وليس به بأس. وقال حيىي بن معني: ثقة.
مات يف شعبان سنة أربع وتسعني روايته عن أيب حنيفة وعده عبد القادر القريش من األحناف. 

 (106) ومائة.

 ه( 193: )ت اشأبو بكر بن عي    .48
بن سالم  اشعالم، أبو بكر بن عيّ األ ةاملقرئ، الفقيه، املحدث، شيخ االسالم، وبقي

ن اعصم، وأيب إسحاق السبييع، ومحيد الطويل، وحدث ع اسمه كنيته. سدي، موالهم الكويف.األ
ومنصور بن املعتمر، ومغرية بن مقسم، ومطرف بن طريف، وحبيب بن أيب ثابت،  واالعمش،

. املسانيد جامعوهو ممن يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  وهو من كبار شيوخه، وخلق سواهم.
د ابن حنبل، وحممد بن عبد اهلل بن حدث عنه ابن املبارك، والكسايئ، ووكيع، وأبو داود، وأمحو

ل: ثقة، اذكره أمحد بن حنبل فق. وخلق كثري نمري، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر ابن أيب شيبة،
 (107) مات أبو بكر يف مجادى االوىل سنة ثالث وتسعني ومئة. ربما غلط، صاحب قرآن وخري.

: )ت  مروان بن معاوية  .49  ه( 193الَفَزارِي 
ارِّي ثلقة، أبو عبد اهلل مروان بن معاوية بن احلارث، االمام احلافظ ا ز  ثم  الكويف الف 

وحدث عن محيد الطويل، واعصم االحول، . ودل يف خالفة هشام بن عبدامللك ادلمشيق.
يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف هو و وخلق كثري. وسليمان اتلييم، وأيب مالك االشجيع ،واألعمش

ميدي، وزكريا بن عدي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن معني، حدث عنه احل. واملسانيد جامع
روى أبو بكر االسدي، عن  وابن راهويه، وأبو خيثمة، ويلع بن املديين، وابن نمري، وأمم سواهم.

 (108) مات فجأة سنة ثالث وتسعني ومئة قبل الرتوية بيوم. أمحد بن حنبل، قال: ثبت حافظ.

 ه( 194: )ت حممد بن أيب عدي  .50
 السليم موالهم ابلرصي احلافظ أبو عمرو، وهو حممد بن إبراهيم بن ن أيب عديحممد ب
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وذكره حممد بن يوسف ادلمشيق الشافيع ممن يروي عن  وثقه أبو حاتم الرازي وغريه. أيب عدي.
  (109) اإلمام أيب حنيفة.

 ه( 195: )ت إسحاق بن يوسف  .51
كونه مع و .رق احلافظ اثلقةإسحاق بن يوسف بن مرداس أبو حممد القريش الواسطي األز

. وعده املسانيد جامعمن شيوخ أمحد وحيىي ابن معني يروي عن أيب حنيفة األحاديث الكثرية يف 
 (110) .مات سنة مخس وتسعني ومائةالقريش من األحناف. 

 ه( 195عبد الرمحن بن حممد املحاريب: )ت   .52
قال وكيع: ما اكن أحفظه  ويف.احلافظ، اثلقة، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن زياد الك

يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف هو و وقال أبو حاتم: صدوق. وقال حيىي بن معني: ثقة. للطوال!
. وعّده عبد القادر القريش من األحناف. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام أيب املسانيد جامع

 (111) حنيفة.

 (ه195حممد بن خازم أبو معاوية الكويف: )ت   .53
سمع أبا حنيفة  .أبو معاوية احلافظ اثلبت حمدث الكوفة حممد بن خازم الكويف الرضير

. وعده عبد القادر القريش من األحناف. وذكر ابن أيب العوام روايته املسانيد جامعوروى عنه يف 
  (112) مات سنة مخس وتسعني ومائة.و ودل سنة ثالث عرشة ومائةعن اإلمام. 

 ه( 195حممد بن فضيل: )ت   .54
سمع أبا حنيفة وروى . حممد بن فضيل بن غزوان املحدث احلافظ أبو عبد الرمحن الضيب

 وعده عبد القادر القريش من األحناف. .املسانيد جامععنه يف 
 قال اذلهيب:

وثقه حيىي بن معني وقال أمحد: حسن  .واكن من علماء هذا الشأن”
ن ىلع محزة، وقد دخل احلديث شييع. قلت: اكن متوايلا فقط. قرأ القرآ

ىلع منصور ليسمع منه فوجده مريضا. قال أبو داود اكن شيعيا حمرتقا 
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 (113) .“قلت: مات سنة مخس وتسعني ومائة وقيل سنة أربع

 ه( 196: )ت احوكيع بن اجلر    .55
قال أمحد ما رأيت أوىع . اح بن مليح الرؤايس أبو سفيان الكويف احلافظوكيع بن اجلرّ 

. وقال ابن معني ما رأيت أفضل منه. حفظ وال رأيت معه كتابا قط وال رقعةللعلم منه وال أ
احلمد هلل اذلى جعلك نلا وعده عبد القادر القريش من األحناف. وقال لزفر بعد وفات اإلمام: 

مات سنة ست  .يفيت بقول أيب حنيفةاكن و .خلفا عن اإلمام ولكن ال يذهب عين حرسة اإلمام
 (114).وتسعني ومائة

 ه( 197َشام بن يوسف: )ت هِ   .56
 .هشام بن يوسف قايض صنعاء واعملها ومفتيها احلجة املتقن أبو عبد الرمحن الصنعاين

وهو يروي عن اإلمام أيب  قال أبو زرعة: هشام أصح انلاس كتابا.ووقال أبو حاتم: ثقة متقن. 
وام روايته عن اإلمام أيب . وتفقه ىلع اإلمام أيب حنيفة. وذكر ابن أيب العاملسانيد جامعحنيفة يف 

 (115)حنيفة. 

َييَْنة: )ت   .57  ه( 198سفيان بن ع 
أحد أئمة . سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف األعور

وقال الشافيع لوال للخوارزيم.  املسانيد جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة كثريا  يف . وهو اإلسالم
أيب حنيفة. وقال  أصحاب اإلماموعّده عبد القادر القريش من  .حلجازمالك وسفيان ذلهب علم ا

مات يوم السبت و 107ودل للنصف من شعبان سنة . أول من صريين حمدثا أبو حنيفةابن عيينة: 
 (116) .سنة 91وهو ابن  198غرة رجب سنة 

 ه( 198: )ت انالقط  حيىي بن سعيد   .58
سعيد بن فروخ اتلمييم موالهم ابلرصي  اإلمام العلم سيد احلفاظ أبو سعيد حيىي بن

. وعده وقال ابن املديين: ما رأيت أحدا أعلم بالرجال منه. واكن رأسا يف العلم والعمل .القطان
يقول ال نكذب اهلل ما سمعنا ة واكن ن يفيت بقول أيب حنيفعبد القادر القريش من األحناف. واك

يف  198ومات  ودل سنة عرشين ومائة. أحسن من رأي أيب حنيفة ولقد أخذنا بأكرث أقواهل
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 (117).صفر

 ه( 199عبد اهلل بن ن َمرْي: )ت   .59
ودل يف   اهلمداين اخلاريف موالهم الكويف.رْي م  احلافظ اثلقة االمام، أبو هشام عبد اهلل بن نُ 

وإسماعيل بن  هشام بن عروة، واالعمش، وأشعث بن سوار، وروى عن سنة مخس عرشة ومئة.
اجلليل يف علم احلديث يروي عن  هقدر ومع يا بن أيب زائدة، وخلق من طبقتهم.أيب خادل، وزكر

حدث عنه أمحد بن . ووروى عنه مسئلة اللعان تطليقة بائنة، املسانيد جامعاإلمام أيب حنيفة يف 
واكن من أوعية العلم، وثقه حيىي بن معني  حنبل، وحيىي بن معني، وبنو أيب شيبة، وعدد كثري.

تويف عبد اهلل يف سنة تسع وتسعني عبد القادر القريش من أصحاب أيب حنيفة.  وعده وغريه.
 (118) ومئة.

 ه( 201: )ت يلع بن اعصم  .60
 بن صهيب، االمام العالم، شيخ املحدثني، مسند العراق، القريش أبو احلسن يلع بن اعصم

 مئة.ودل سنة سبع و اتلييم موىل قريبة أخت القاسم بن حممد بن أيب بكر الواسطي.
وعطاء بن السائب، وسليمان اتلييم، ويلث بن أيب  وروى عن: حصني بن عبدالرمحن،

 وأيب هارون العبدي، وخلق سواهم. سليم، ومحيد الطويل، وحممد بن سوقة، ومطرف بن طريف،

 (120). املسانيد جامعسمع أبا حنيفة وروى عنه يف و(119)
وخلق  د بن حنبل، ويلع بن اجلعد،وعنه يزيد بن زريع مع تقدمه، ويلع بن املديين، وأمح

 (121)كثري.
  (123). وعده عبد القادر القريش من األحناف. (122)وذكره السيويط من حفاظ احلديث 

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 411”

ل حدثين احلسني بن يلع بن قال: حدثين حممد بن محاد املصييص قا
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أيوب اجلعيف قال: سمعت يلع بن اعصم قال: سئل أبو حنيفة عن انلبيذ؟ 
 (124) .“فقال لسائله: أنظر يف ثمن انلبيذ من أين هو

  وذكر الصيمري قوهل يف مدح اإلمام:
أخربنا امحد بن حممد قال ثنا أبو بكر املسيك قال ثنا القايض انلخيع ”

طالب قال سمعت يلع بن اعصم يقول لو وزن علم  قال ثنا حيىي بن ايب
  (125). “أيب حنيفة بعلم اهل زمانه لرجح عليهم

 :(126)وذكر اذلهيب قوهل يف مدح اإلمام وهكذا نقله ابن أيب العوام 
وقال يلع بن اعصم: سمعت أبا حنيفة يقول: " رأيت كأين نبشت قرب ”

زت رجال ، فجزعت وخفت أن يكون ردة عن اإلسالم، فجهملسو هيلع هللا ىلصانليب 
إىل ابلرصة، فقص ىلع ابن سريين الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤيا هذا 

  (127). “"الرجل فإنه يرث علم نيب 
 اهل اإلمام فقال:ؤوذكر ابن أيب العوام س

حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن أمحد بن محاد  - 126”
ت يلع بن قال: حدثين أبو عبد اهلل حممد بن شجاع اثلليج قال: سمع

اعصم يقول: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمني آلخر اختلطوا، 
ضاع درهمان من اثلالثة ال يعلم من أيها هو؟ فقال أبو حنيفة:  مّ ث

ادلرهم ابلايق بينهما أثالثا ، قال: فلقيت ابن شربمة فسأتله عنها؟ فقال 
لك  سألت عنها أحدا ؟ قلت: نعم سألت عنها أبا حنيفة، فقال يل:

ادلرهم ابلايق بينهما أثالثا ، قلت: نعم، قال أخطأ أبو حنيفة، ولكن 
درهما  من ادلرهمني الضائعني حييط العلم أنه من ادلرهمني، وادلرهم 
ابلايق من الضائعني حيتمل أن يكون ابلايق من ادلرهمني وحيتمل أن 
 يكون ادلرهم الواحد، فهو منهما مجيعا ، فادلرهم اذلي بيق بينهما

ولو وزن عقله -نصفني، قال: فاستحسنت ذلك جدا ، فلقيت أبا حنيفة 
فقلت يا أبا حنيفة خولفت يف  -بعقل نصف أهل األرض لرجح بهم

املسألة، فقال يل: لقيت ابن شربمة فقال لك: قد أحاط العلم بأن أحد 
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ادلرهمني الضائعني، ثم ذكر جواب ابن شربمة، فقلت: نعم، فقال: إن 
اختلطت وجبت الرشكة بينهما فصار لصاحب ادلرهم اثلالثة حيث 

ثلث لك درهم، ولصاحب ادلرهمني ثلثا لك درهم، فأي درهم ذهب 
 (128) .“ذهب حبصتهما

  ه( 201: )ت محاد بن أيب أسامة .61
 ودل يف حدود العرشين ومئة. محاد بن أسامة بن زيد، الكويف احلافظ اثلبت. أبو أسامة

 أيب عن ويروي .وطبقتهم اهلل عبد بن ويزيد عروة بن شامه عن حدث واكن من أئمة العلم.
وقال عثمان بن  .كثري وخلق وأمحد مهدى بن الرمحن عبد عنه حدث. املسانيد جامع يف حنيفة

والسيويط  ذكره اذلهيبو مة وعبدة قال: ما منهما إال ثقة.سعيد: سألت حيىي بن معني عن أيب أسا
 ذي يف مات سنة ثمانني واعشأيب حنيفة  يته عن اإلماموذكر ابن أيب العوام روا من احلفاظ.

  (129) .ومائتني إحدى سنة القعدة

62.   ِ  ه(  203: )ت ديرش العبْ حممد بن ب
وسمع أبا حنيفة وروى عنه يف . حممد بن برش احلافظ اثلقة أبو عبد اهلل العبدي الكويف

 قال كنت أختلف إىل أيب حممد بن برشوذكر املزي:  وقال حيىي بن معني: ثقة.. املسانيد جامع
حنيفة وإىل سفيان فآىت أبا حنيفة فيقول يل من أين جئت فأقول من عند سفيان فيقول لقد 
جئت من عند رجل لو أن علقمة واألسود حرضا الحتاجا إىل مثله فأيت سفيان فيقول من أين 

مد بن برش مات حم. جئت فأقول من عند أيب حنيفة فيقول لقد جئت من عند أفقه أهل األرض
 (130). سنة ثالث ومائتني

َمْيل: )ت   .63  ه( 203انل ْْض بن ش 
يْلأبو احلسن  اإلمام احلافظ العالمة املازين ابلرصي اللغوي اعلم أهل مرو.  انّلرْض بن ُشم 

يْلوقال  قال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة.واكن ممن يروي عن اإلمام أيب حنيفة.  : اكن انّلرْض بن ُشم 
عن الفقه، حىت أيقظهم أبو حنيفة؛ فيما فتقه وبينه وخلصه. مات يف آخر يوم من انلاس نياما  

 (131) سنة ثالث ومائتني.

                                                             
 89ص : ابن أيب العوام، فضائل،  - 128
 16مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 129
 61مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 130
 77مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 131
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 (ه 203ت ) :اببَ زيد بن احل    .64
 .اب احلافظ أبو احلسني العيلك الكويف الزاهد املحدث اجلّوال الرّّحالب  زيد بن احلُ 

بالعراق واحلجاز والشام  سمع قرة بن خادل وسليمان بن سيف وأيمن بن نابل وطبقتهم
 (133) .املسانيد جامعيروي عن أيب حنيفة كثريا  يف و (132)ومرص.

وعنه أمحد وحممد بن رافع وسلمة بن شبيب وحيىي بن أيب طالب وخالئق. وثقه ابن 
 .املديين وغريه

وقال أمحد: اكن صاحب حديث كيسا رحاال، ما اكن أصربه ىلع الفقر، رضب إىل 
 (134) كتبت عنه هنا وبالكوفة. األندلس، يف احلديث

 (135). قال أبو هشام الرفايع ومطني مات سنة ثالث ومئتني
 من احلفاظ. (137)والسيويط  (136)وذكره اذلهيب

 ه( 205: )ت ديْ بَ حممد بن ع    .65
سمع أبا . حممد بن عبيد بن أيب أمية احلافظ اثلقة أبو عبد اهلل اإليادي الكويف الطنافيس

وقال أبو جعفر بن أيب شيبة سألت: ابن معني عن بين عبيد . املسانيد جامعحنيفة وروى عنه يف 
اثلالثة فوثقهم، وقال: أثبتهم يعّل وقال حممد بن عبد اهلل بن عمار: لكهم ثبت. قال: وأحفظهم 

وعده عبد القادر القريش من األحناف.  يعّل، وأبرصهم باحلديث حممد األحدب، وعمر شيخهم.
(138) 

 ه( 206يزيد بن هارون: )ت   .66
. موالهم الواسطي يزيد بن هارون بن زاذى احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو خادل السليم

قال ابن املديين: ما رأيت أحفظ من يزيد بن  .املسانيد جامعيف  هيروي عنو سمع أبا حنيفة
 .أبو حنيفة :قال ؟من أفقه من رأيت. وعده عبد القادر القريش من األحناف وسئل يزيد هارون

                                                             
 350ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 132
 459ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 133
 املرجع نفسهاذلهيب،  - 134

 46ص :   10ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 135

 املرجع نفسه اذلهيب، - 136

 153ص : ، طبقاتالسيويط،  - 137

 66مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 138
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 (139) مات سنة ست ومائتني يف ربيع اآلخر بواسط.ودل سنة ثماين عرشة ومائة. و

 ه( 207: )ت جعفر بن عون  .67
أبو عون جعفر بن عون، اإلمام احلافظ حمدث الكوفة املخزويم العمري نسبة إىل عمرو 

ال وق قال أبو حاتم: صدوق. وذكره اذلهيب من احلفاظ يف سري أعالم انلبالء.بن حريث الصحايب. 
 .املسانيد جامعيروي عن اإلمام أيب حنيفة يف هو و أمحد بن حنبل: رجل صالح ليس به بأس.

تويف يف أول سنة سبع، و ودل سنة بضع عرشة ومائة. وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام.
 (140) ومائتني وهو راجع من احلج وهل نيف وتسعون سنة.

 ه( 209: )ت يعّل بن عبيد  .68
قال أمحد بن حنبل: اكن صحيح . احلافظ اثلبت أبو يوسف الطنافيس يعّل بن عبيد

وعده عبد القادر القريش من  احلديث صاحلا يف نفسه. قال أبو حاتم: أثبت أوالد أبيه يف احلديث.
 (141) تويف يعّل يف خامس شوال سنة تسع ومائتني رمحه اهلل تعاىل.و األحناف

 ه( 211: )ت امم  عبد الرزاق بن هَ  .69
موالهم الصنعاين صاحب  ام بن نافع احلافظ الكبري احلمرييمَّ بكر عبد الرزاق بن ه   أبو
 .اتلصانيف

روى عن عبيد اهلل بن عمر قليال وعن ابن جريج وثور بن يزيد ومعمر واألوزايع 
يروي عن اإلمام أيب حنيفة وهو  .(142)واثلوري وخلق كثري. رحل يف جتارة إىل الشام وليق الكبار

 (143).ملسانيدا جامعيف 
وعنه أمحد وإسحاق وابن معني واذلهيل وأمحد بن صالح والرمادي وإسحاق بن إبراهيم 

 ادلبري وأمم سواهم. واكن يقول: جالست معمرا سبع سنني.
قال أمحد: اكن عبد الرزاق حيفظ حديث معمر. وثقه غري واحد، وحديثه خمرج يف 

ما اكن يغلو فيه بل اكن حيب عليا ريض اهلل الصحاح وهل ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، و
عنه ويبغض من قاتله، وقد قال سلمة بن شبيب: سمعت عبد الرزاق يقول: واهلل ما انرشح 
صدري قط أن أفضل عليا ىلع أيب بكر وعمر. واكن رمحه اهلل من أوعية العلم، ولكنه ما هو يف 

                                                             
 91مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 139
 11مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 140
 88مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 141
 364ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 142
 512ص :  2ج : ، جامع املسانيداخلوارزيم،  - 143
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إحدى عرشة ومائتني. اعش  حفظ وكيع وابن مهدي. قال ابن سعد مات يف نصف شوال سنة
 (144) مخسا وثمانني سنة. ولو ذهبنا نستقيص أخباره لطال الكتاب جدا.

 من احلفاظ. (146)والسيويط ( 145)وذكره اذلهيب 
 وذكر ابن أيب العوام قوهل يف منقبة اإلمام فقال:

وقال أمحد بن منصور الرمادي: ثنا عبد الرزاق، قال: ما رأيت أحدا ”
 (147). “أحلم من أيب حنيفة

 وروى أيضا :
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين أبو بكر حممد بن جعفر ابن ”

أعني وأبو بكر حممد بن جعفر بن اإلمام وأبو برش حممد بن أمحد بن 
محاد قال: ثنا أمحد بن منصور الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق بن 

نيفة، ثم قالوا: همام يقول: زاد ابن اإلمام: ما رأيت أحدا  أحلم من أيب ح
كنا جلوسا  مع أيب حنيفة يف مسجد اخليف، فجاء رجل، فسأهل عن 
مسألة، فأفتاه فيها، فقال هل الرجل: قال فيها احلسن ابلرصي: كذا وكذا، 
فقال أبو حنيفة: أخطأ احلسن، قال عبد الرزاق: فجاء رجل مغّطى الوجه 

: أخطأ احلسن؟ فقال أليب حنيفة: يا ابن الفاعلة ال تكىن، أنت تقول
وقام انلاس يلأخذوا الرجل، فنظرت إىل أيب حنيفة وقد أطرق مليا ، ثم 

بن مسعود، قال:  رفع رأسه فقال: أقول: أخطأ احلسن وأصاب عبد اهلل
 (148) .“وجعل عبد الرزاق يصف حلمه

  ه( 211: )ت  بن منصورمعّل    .70
واكن من أوعية . قيه أحد األعالم بن منصور احلافظ أبو يعّل الرازي ثم ابلغدادي الفمعّلَّ 

. العلم وثقه ابن معني وغريه وقال العجيل: ثقة نبيل صاحب سنة طلبوه للقضاء غري مرة فيأىب
 جامعحنيفة يف  يروي عن اإلمام أيبوهو  حديثه يف الكتب لكها مجع اإلمامة يف الرأي واحلديث.

  (149). ومائتني مات سنة إحدى عرشة . اكن يأيت أبا يوسف ويتفقه ىلع حممد بن احلسن.املسانيد
                                                             

 364ص :  1ج : ، تذكرةاذلهيب،  - 144
 .املرجع نفسه، تذكرةاذلهيب،  - 145
 158ص : ، طبقاتالسيويط،  - 146
 25ص : ، مناقباذلهيب،  - 147
 64ص : ، فضائل ابن أيب العوام، - 148
 72مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 149
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  ه( 212انلبيل: )ت  أبو اعصم الضحاك بن ََمََْل   .71
 ْ واكن يلقب بانلبيل .  الشيباين ابلرصي احلافظ شيخ اإلسالمدل  أبو اعصم الضحاك بن خم 

للخوارزيم.  املسانيد جامعيف  هيروي عن. واكن صاحب اإلمام ونلبله وعقله، وقيل غري ذلك
. وهو من الرواة اذلين يروي عنهم وقال ابن سعد: اكن ثقة فقيهامام لزم زفر. وبعد وفاة اإل

 يفمات بابلرصة  .122ودل سنة . من أصحاب اإلمامابلخاري اثلالثيات. وعّده عبد القادر القريش 
 (150).ومائتني عرشةسنة اثنتا  ذي احلجة

  ه( 212عبد اهلل بن داؤد اخل َرْييب: )ت   .72
عن حيىي بن ي ورو .أبو عبد الرمحن اهلمداين سكن اخلريبة من ابلرصةد ؤعبد اهلل بن دا

وقال أبو حاتم: اكن يميل إىل الرأي،  وقال أبو زرعة والنسايئ: ثقة. معني: ثقة مأمون صدوق.
للخوارزيم. وعّده عبد القادر  املسانيد جامعوهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة يف  واكن صدوقا.

مات قريبا من أيب . حنيفة إال حاسد او جاهل أيب ما يقع يف ال اخلرييبوق القريش من األحناف.
 (151). اعصم

 ه(  213: )ت عبد اهلل بن يزيد أبو عبد الرمحن املقري  .73
وثقه . املقرئ اإلمام املحدث شيخ اإلسالم أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد العمري امليك

. وذكر اذلهيب و ابن أيب العوام املسانيد جامعيف  النسايئ وغريه. وهو يروي عن اإلمام أيب حنيفة
 (152)روايته عن اإلمام. 

 (ه 213ت ) :عبيد اهلل بن موىس  .74
وثقه حيىي  .من كبار علماء الشيعة. أبو حممد عبيد اهلل بن موىس احلافظ اثلبت العبيس

وذكر  يلع.لشيخني، ولكنه اكن ينال من خصوم اكن يقدم ا .بن معني، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق
عبيد اهلل بن موىس، عن أيب حنيفة، عن ابن أيب العوام واذلهيب روايته عن اإلمام، فقال اذلهيب: 

ودل  «يوم خيرب عن متعة النساء ملسو هيلع هللا ىلصنىه رسول اهلل »نافع، عن ابن عمر ريض اهلل عنهما، قال: 
 (153) .213مات يف ذي احلجة سنة و بعد العرشين ومائة

 

                                                             
 33مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 150
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  (ه 215ت ) :ارياألنصحممد بن عبد اهلل   .75
اإلمام املحدث شيخ ابلرصة وقاضيها أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل 

. ويذكره املزي يف من يروي عن األمام أيب حنيفة. بن أنس بن مالك بن انلرض انلجاري األويس
فر بن اهلذيل واكن من أصحاب زوعده عبد القادر القريش من األحناف. وويل القضاء ببغداد 

. وهو من الرواة اذلين يروي عنهم وثقه ابن معني وغريهولزمه.  زفر بن اهلذيل، سمع وأيب يوسف
 (154) مات يف رجب سنة مخس عرشة ومائتني.و ودل سنة ثمان عرشة ومائة ابلخاري اثلالثيات.

 ه( 215ميك بن إبراهيم: )ت   .76
واكن  .ان اتلمييم احلنظيل ابلليخاحلافظ اإلمام أبو السكن ميك بن إبراهيم شيخ خراس

 وقال النسايئ: ليس به بأس. وقال العجيل: ثقة. وقال أبو حاتم: حمله الصدق.يروي عن اإلمام. 
وعد ابن أيب العوام ميك بن إبراهيم من أهل خراسان اذلين أخذوا العلم من أيب حنيفة. اكن 

ماما جاور بمكة ثنيت عرشة سنة. تاجرا فنصحه اإلمام فرتك اتلجارة ولزم اإلمام حىت صار إ
. وهو اكن أعلم أهل زمانه وما رأيت يف الكوفيني أورع منه يف أيب حنيفة: وقال ميك بن إبراهيم

خ لمات ببو سنة ست وعرشين ومائة ودلأيضا  من الرواة اذلين يروي عنهم ابلخاري اثلالثيات. 
 (155) يف شعبان سنة مخس عرش ومائتني.

َكنْي:   .77  ه( 218)ت الفضل بن د 
وقال  . واسم دكني عمرو بن محاد بن زهري احلافظ اثلبت الكويفنْي ك  أبو نعيم الفضل بن دُ 

. وذكر املسانيد جامععن اإلمام أيب حنيفة يف كثريا يروي وهو  .أبو حاتم اكن ثقة حافظا متقنا
أبو اإلمام ات ملا موعّده عبد القادر القريش من األحناف و ابن أيب العوام روايته عن اإلمام.

اكن أبو نعيم إذا . وعين زفرأ وأورعهم اإلمام أصحاب نعيم الفضل بن دكني أفقه   ولزم أب حنيفة
 ( 156)". يف أىلع عليني خب خب"ذكر أبا حنيفة أو ذكر بني يديه، يقول: 

 ه(  229: )ت نعيم بن محاد .78
ي الفريض االعور، اخلزايع املروز االمام العالمة احلافظ، أبو عبد اهلل نعيم بن محاد

سمع إبراهيم بن طهمان ورأى احلسني بن واقد . املسند مجع من أول واكن صاحب اتلصانيف.
وهو يروى عن أصحاب أيب حنيفة يف وخارجة بن مصعب وابن املبارك وهشيم وخلق كثري. 

                                                             
 65ل اثلالث رقم: مّر ذكره مفصال يف الفص - 154
 76مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 155

 55مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 156
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 وروى عنه ابلخاري مقرونا بآخر وادلاريم وأبو حاتم وبكر بن سهل ادلميايطجامع املسانيد. 
 فذللك جهميا كنت: يقول واكن اجلهمية ىلع الرد شديد واكن وخلق خاتمتهم محزة حممد الاكتب.

وذكره اذلهيب والسيويط من  .اتلعطيل إىل مآهلم آن علمت احلديث طلبت فلما الكمهم، عرفت
وقال . ثقة: والعجيل حنبل بن أمحد وقال .صدوق وهو صدييق، نعيم اكن: معني ابن وقالاحلفاظ. 

. وعده القريش من مستقيم حديثه بايق وقال فيه أخطأ ما عدي بن تتبع وقدعسقالين: ال
 أيب عن اثلالث الروايات إحدى وهو الوتر فرضية حنيفة أيب عن روىاألحناف. وهو اذلي 

 (157). ومائتني وعرشين ثمان سنة السامرا سجن يف ومات. حنيفة

 أقول قويل هذا:
 ورؤساء ميدان احلديث وأكابر أهل العلم يف زمانهم فهؤالء حفاظ احلديث وجبال العلم

انلعمان بن ورموز عزة هذه األمة وعناوين كرامتها، قد تلمذوا ىلع يدي اإلمام اهلمام أيب حنيفة 
ثابت ورووا عنه وأثنوا عليه. فرجوعهم إىل اإلمام يشعر كرثة إعتنائه حبفظه احلديث وفهمه إياه 

 وعمله عليه.
ن جيزي آباءنا هؤالء ما يليق بشأنه، وأن يهدينا أن نسلك هديهم. نسأل اهلل تعاىل أ

ويوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وجينّبنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن، ويرزقنا صالح األعمال واخلتام 
ىلع ملة رسوهل حممد العريب خري األنام، عليه وىلع سائر األنبياء الصلوة والسالم، وىلع أصحابه 

 ربرة الكرام.وأهل بيته ال

                                                             
 78مّر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم:  - 157
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 الفصل اخلامس يف رواة اثلالثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة
 (1)قاهل اإلمام عبد اهلل بن املبارك. “ اإلسناد من ادلين. ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء”

 (2). اإلسناد سالح املؤمن ، فإذا لم يكن معه سالح لم يقدر أن يقاتلوقال سفيان اثلوري: 
من األمم أن تسند  عن نبيِّها  أحدليست هناك  األنهاإلسناد من خصائص األمة املحمدية. و

 . إسناد ا متصال  غري هذه األمة
قرب : حممد بن أسلم الطويسواكن من راغئب أعالم هذه األمة العلو يف اإلسناد فقال 

بن  سئل أمحدا ابلالد. ووذللك اإلسناد العايل سافروا وقطعو (3).اإلسناد قربة إىل اهلل عز وجل
طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف، ألن أصحاب  عن الرجل يطلب اإلسناد العايل، قال: حنبل

قال احلافظ و (4).عبد اهلل اكنوا يرحلون من الكوفة إىل املدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه
اقترصوا ىلع سماعه بزنول أبو الفضل املقديس: أمجع أهل انلقل ىلع طلبهم العلو ومدحه، إذ لو 

وحني سئل حيىي بن معني يف مرضه اذلي مات فيه عما يشتيه أجاب: إسناد  لم يرحل أحد منهم.
السند العايل ما اكن عدد رجاهل قليال  بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك و( 5)اعل وبيت خال. 

ه عند املحدثني: لكونه أقرب وإنما اكن العلو مرغوبا  في. احلديث بعينه يكون عدد رجاهل كثريا  
إىل الصحة وقلة اخلطأ ألنه ما من راو من رجال السند إالَّ واخلطأ جائز عليه، فلكما كرثت 

 .الوسائط وطال السند كرثت مظان جتويز اخلطأ ولكما قلّت قلّت
وبني خمرجيها ثالثة أشخاص ملسو هيلع هللا ىلص يت يقع فيها بني رسول اهلل واثلالثيات يه األحاديث ال

مفاخر جممواعت احلديث يف القرن اثلالث هذه األحاديث اثلالثية؛ إذ مهما يقّل  فقط. ومن
الوسائط يرجح جانب الصدق. ونبحث يف هذا ابلاب عن جممواعت القرن اثلالث ويه املسند 

، (8)، والسنن لإلمام الرتمذي(7)لإلمام ابلخاري ، واجلامع الصحيح(6)لإلمام أمحد بن حنبل

                                                             
م(، 1991-ه1412، )القاهرة: دار احلديث، صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري،  - 1

 15ص :  1ج : 

 617ص :  ه(،1415، )بريوت: رشمة دار األرقم بن أيب األرقم، رشح خنبة الفكررشح يلع بن سلطان القاري،  - 2

 37ص : ، اجلامع ،اخلطيب - 3

 .املرجع نفسه - 4

 359ص : م(، 1979 - ـه1399، )بريوت: دار الفكر، منهج انلقد يف علوم حلديثنور ادلين عرت،  - 5

بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املروزي ثم ابلغدادي اإلمام الشهري صاحب  أبو عبد اهلل أمحد - 6
املسند والزهد وغري ذلك. خرج به من مرو محال وودل ببغداد يف ربيع األول سنة أربع وستني ومائة ونشأ بها 

من والشام واجلزيرة يف وطلب احلديث سنة تسع وسبعني ومائة وطاف ابلالد ودخل الكوفة وابلرصة واحلجاز وايل
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، (11)لإلمام ادلاريم ، واملسند(10)، واملسند لإلمام عبد بن محيد الكيّس (9)اجةوالسنن لإلمام ابن م
. ونلتقط منها ما روي عن األصحاب اإلمام األعظم أيب حنيفة رمحه (12)واملعجم لإلمام الطرباين

 اهلل. 
 اإلمام األعظم أبو حنيفة:

حديث واكن أبرص عمان بن اثلابت هل معرفة عميقة للانلواكن اإلمام األعظم أبو حنيفة 
باحلديث، طابلا هل عن أكابره وأقرانه حىت عن أصاغره، واكن إذا قِدم واحد من املحدثني يف بدله 
يشتاق إىل سماعه مع رحالته إىل معادن العلم مكة ومدينة وابلرصة، واكن حسن اإلدب ألهل 

لرجال مقبوال. واكن احلديث ولو اكن صغريا عنه. واكن كثري  االشتغال باحلديث وقوهُل يف نقد ا
 أكابر هذه اإلمة يعظمونه مثل األعمش واألوزايع. 

 رواة اثلالثيات من أصحاب اإلمام أيب حنيفة:
واكن أجلة املحدثني ُيتلفون إيله، ويروون عنه األحاديث، ويأخذون بأقواهل. ورجوع 

ث. واكن لكما أىت إىل أكابر أهل العلم يف زمانهم إىل اإلمام أيب حنيفة يشعر كرثة إعتنائه باحلدي

                                                                                                                                                                       
طلب العلم. واكن من كبار احلفاظ األئمة ومن أحبار هذه األمة. مات ببغداد يوم اجلمعة الثنيت عرشة خلت من 

 (191طبقات احلفاظ للسيويط، ص: ملخص من ربيع األول سنة إحدى وأربعني ومائتني. )
 10انظر: الفصل اثلاين يف حياة اإلمام ابلخاري ص :  - 7
حلافظ العالمة أبو عيىس حممد بن عيىس بن سورة بن الضحاك السليم الرتمذي. اكن أحد األئمة اذلين ا - 8

يقتدى بهم يف علم احلديث صنف كتاب اجلامع والعلل واتلواريخ تصنيف رجل اعلم متقن اكن يرضب به املثل 
 (282ظ للسيويط، ص: طبقات احلفاملخص من يف احلفظ مات برتمذ يف رجب سنة تسع وسبعني ومائتني. )

أبو عبد اهلل حممد بن يزيد الربيع موالهم القزويين احلافظ، صاحب كتاب السنن. ثقة كبري متفق عليه حمتج  - 9
ملخص به هل معرفة باحلديث وحفظ ومصنفات يف السنن واتلفسري واتلاريخ. مات سنة ثالث وثمانني ومائتني. )

 (283طبقات احلفاظ للسيويط، ص: من 
حلافظ أبو حممد عبد بن محيد بن نرص الكيس قيل اسمه عبد احلميد. روى عن يزيد بن هارون وعبد ا - 10

ملخص الرزاق وخلق. وعنه مسلم والرتمذي وخلق. وصنف املسند واتلفسري مات سنة تسع وأربعني ومائتني. )
 (238طبقات احلفاظ للسيويط، ص: من 

 ضل بن بهرام ادلاريم اتلمييم السمرقندي احلافظ أحد األعالم.أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الف - 11
روى عن ابن عون ويزيد بن هارون وأيب اعصم وخلق، وعنه مسلم وأبو داود والرتمذي وأبو زرعة ومطني 

طبقات احلفاظ ملخص من وخلق.مات يوم الرتوية سنة مخس ومخسني ومائتني وهو ابن مخس وسبعني سنة. )
 (239للسيويط، ص: 

اإلمام أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب مطري اللخيم الطرباين. ودل بعاك يف صفر سنة ستني ومائتني  - 12
وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون. صنف املعجم الكبري . مات ثلالث بقني من ذي القعدة سنة ستني وثالثمائة 

 (374طبقات احلفاظ للسيويط، ص: ملخص من عن مائة اعم وعرشة أشهر. )



 رواة اثلالثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة املقدمة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

180 

بدلة كرث عليه أصحاب العلم يسألونه احلديث والفقه. فهؤالء مجاعة العلماء وجبال العلم 
ورؤساء ميدان احلديث، قد تلمذوا ىلع يدي اإلمام، ونذكر باختصار يف هذه املقالة ممن صحب 

ن يُروى اثلالثيات عنهم ل املرويات فيما نازيل. وجدويف ترتيب تهم روايتحسب  ،أبا حنيفة م 
 ييل:

 اإلمام أمحد (13)رواة اثلالثيات يف مسند: 0.1جدول 
عدد 

 املرويات
عدد   غري أصحاب أيب حنيفة

 املرويات
  أصحاب أيب حنيفة

 1 سفيان بن عيينة  93 1 إسماعيل بن إبراهيم 34
 2 حممد بن أيب عدي 70 2 معتمر بن سليمان 8
 3 القطان حيىي بن سعيد 51 3 عبيدة بن محيد 8
 4 يزيد بن هارون 45 4 محاد بن مسعدة 8
 5 م بن بشرييْ ش  هُ  26 5 عبد اهلل بن بكر السهيم 6
حممد بن عبد اهلل بن املثىن  22 6 سهل بن يوسف 5

 األنصاري
6 

 7 احوكيع بن اجلرّ  13 7 هاشم بن القاسم 4
 8 يلع بن اعصم 10 8 صفوان بن عيىس 4
 9 ن فضيلحممد ب 6 9 عبد األىلع 3
حممد بن خازم أبو معاوية  6 10 روح بن عبادة 3

 الرضير
10 

 11 ميك بن إبراهيم 5 11 أنس بن عياض 2
ِ  3 12 عبد الواحد 2  12 لضَّ رش بن املف  ب
 13 عمر بن عبيد الطنافيس 3 13 عبد الوهاب بن عطاء 2
ارِّي  3 14 سليمان بن حيان 2 ز   14 مروان بن معاوية الف 
 15 عبد اهلل بن إدريس 3 15 ن مرضغسان ب 2
 16 عبد اهلل بن نمري 2 16 أيب املغرية 2

                                                             
 م(1995 - ـه1416، )بريوت: مؤسسة الرسالة، املسنداإلمام أمحد بن حممد بن حنبل،  - 13
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 17 يعّل بن عبيد 2 17 عصام بن خادل 2
 18 موىس بن طارق الزبيدي 2 18 هشام بن سعيد 2
أيب أمحد حممد بن عبد اهلل  2

 الزبريي
الضحاك بن خمدل أبو اعصم  2 19

 انلبيل
19 

 20 اشكر بن عيّ أبو ب 1 20 عمار بن حممد 1
 21 حممد بن عبيد 1 21 عبيد اهلل بن زياد 1
 22 إسحاق بن يوسف األزرق 1 22 أيب سلمة يوسف بن يعقوب 1
 23 زيد بن احلباب 1 23 حممد بن عبد اهلل بن زبري 1
 24 عبد اهلل بن واقد احلراين 1 24 عبد اهلل بن احلارث 1
 25 جرير بن عيد احلميد 1 25 عباد بن عباد 1
أبو خداس زياد بن الربيع  1

 ايلحمدي
 26 حيىي بن زكريا بن أيب زائدة 1 26

    27 أبو سعيد موىل بين هاشم 1
ثابت بن الويلد بن عبد اهلل  1

 بن مجيع
28    

    29 إبراهيم بن سعد 1
أبو جعفر القاسم بن مالك  1

 املزين
30    

    31 املّطلب بن زياد 1
    32 حجاج 1
    33 حسن بن موىس  1
    34 أيب انلرض 1
    35 يلع بن عياش 1
    36 أبو حممد كثري بن مروان 1
    37 بهز 1
    38 عبد الصمد 1
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    39 حممد بن كناسة 1
  املجموع 374  املجموع 121

 
 لإلمام ابلخاري( 14)رواة اثلالثيات يف اجلامع الصحيح :  0.2جدول  

عدد 
 املرويات

عدد   أصحاب أيب حنيفةغري 
 املرويات

  أصحاب أيب حنيفة

 1 ميك بن إبراهيم 11 1 عصام بن خادل 1

 2 أبو اعصم الضحاك بن خمدل 6   

 3 حممد بن عبد اهلل األنصاري 3   

 4 خاّلد بن حيىي  1   
  املجموع 21  املجموع 1

 
 رواة اثلالثيات يف صحيح اإلمام الرتمزي:  0.3جدول 

عدد 
 روياتامل

عدد   غري أصحاب أيب حنيفة
 املرويات

  من أصحاب أيب حنيفة

ارِّي  1 ز      1 إسماعيل بن موىس الف 
  املجموع   املجموع 1

 
 رواة اثلالثيات يف سنن اإلمام ابن ماجة:  0.4جدول 

عدد 
 املرويات

عدد   غري أصحاب أيب حنيفة
 املرويات

  من أصحاب أيب حنيفة

بن مغلس أبو حممد جبارة  5
 (15)الكويف اجلماين 

1    

                                                             
 - ـه1419، )الرياض: بيت األفاكر ادلويلة، اجلامع الصحيح، ابلخاري أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف - 14

 م( 1998
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  املجموع 0  املجموع 5
 
 

 اإلمام عبد بن محيد الكس   (16)رواة اثلالثيات يف مسند :  0.5جدول 
عدد 

 املرويات
عدد   غري أصحاب أيب حنيفة

 املرويات
  من أصحاب أيب حنيفة

 1 يزيد بن هارون 30 1 عبد اهلل بن بكر السهيم 3
 2 يعّل بن عبيد 5 2 صفوان بن عيىس 1
عبد الرحيم بن هارون  1

 الواسطي
 3 جعفر بن عون 4 3

أبو جابر حممد بن عبد  1
 امللك األزدي

 4 يلع بن اعصم 4 4

 5 أبو اعصم الضحاك بن خمدل 1 5 حممد بن مسلم الطائيف 1
  املجموع 44  املجموع 7

 
 اإلمام ادلاريم (17)رواة اثلالثيات يف مسند :  0.6جدول 

دد ع
 املرويات

عدد   غري أصحاب أيب حنيفة
 املرويات

  من أصحاب أيب حنيفة

أبو املغرية عبد القدوس بن  1  1 يزيد بن هارون 7 1

                                                                                                                                                                       
وقال جبارة بن املغلس: سمعت يب: فقال اذله مناقب اإلماموهو وإن لم يرو عن إمامنا لكن ُروى عنه  - 15

 (18ص:  ذلهيب،لمناقب ) «اكن أبو حنيفة وراع تقيا، مفضال ىلع إخوانه»قيس بن الربيع، يقول: 
وقال جبارة بن املغلس: سمعت احلسني اجلعيف، وسأهل رجل: أكان أبو حنيفة يؤمن بابلعث؟ فقال: أخربين من 

ٓ﴿شهده وهو " يردد هذه اآلية  ٓ ٱَفَمنذ ىَنآَناَعلَيٓ ّٓللذ ومِٓٱَٓعَذاَبَٓٓوَوقَى م  [ وهو يبيك، ويقول: امهلل من 27]الطور:  ﴾لسذ
 (22ص:  ذلهيب،لمناقب ) علينا وقنا عذاب السموم يا رحيم "

)الرياض: دار بلنسية للنرش واتلوزيع،  ،املنتخب من مسند عبد بن محيد ،مصطىف العدويأبو عبد اهلل  - 16
 م( 2002- ـه1423

، سنن ادلاريممسند ادلاريم املعروف بـ حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام ادلاريم،  أبو - 17
 م(،2000- ـه1421)الرياض: دار املغين للنرش واتلوزيع، 
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 احلجاج اخلوالين
 2 أبو اعصم انلبيل 4   

 3 جعفر بن عون 2   

 4 أبو نعيم الفضل بن ادلكني 1   
  املجموع 14  املجموع 1

 
 يات يف معجم اإلمام الطباينرواة اثلالث:  0.7جدول 

عدد 
 املرويات

عدد   غري أصحاب أيب حنيفة
 املرويات

  من أصحاب أيب حنيفة

جعفر بن محيد األنصاري  1
 ادلمشيق

1    

حممد بن أمحد بن يزيد  1
 القصاص

2    

عبيد اهلل بن رحامس  1
 القييس

3    

  املجموع 0  املجموع 3
 

 أيب حنيفة نذكر فيما ييل عنهم وعن مروياتهم. فأكرث هؤالء الرواة من أصحاب

 حديثا( 93سفيان بن عيينة: ) .1
 28مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثالثيات اإلمام أمحد عن سفيان بن عيينة:
، 4562، 4561، 4560، 1939، 1938، 1909: مام أمحد عنه اثنني وتسعني ثالثيااإلوروى 

4563 ،4564 ،4565 ،4566 ،4573 ،4586 ،12071 ،12072 ،12073 ،12074 ،12075 ،12076 ،12077 ،
12078 ،12079 ،12080 ،12081 ،12082 ،12085 ،12087 ،12088 ،12089 ،12090 ،12091 ،12092 ،
12093 ،12094 ،12095 ،12096 ،14289 ،14290 ،14291 ،14292 ،1429 ،14294 ،14295 ،14296 ،
14297 ،14298 ،14299 ،14300 ،14301، 14306 ،14307 ،14308 ،14309 ،14310 ،14311 ،14312 ،
14313 ،14314 ،14315 ،14316 ،14317 ،14318 ،14321 ،15075 ،15076 ،15078 ،15079 ،15080 ،
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15721 ،15722 ،16406 ،17220 ،19355 ،19389 ،19399 ،19400 ،19422 ،20923 ،20962 ،22796 ،
22797 ،22798 ،22799 ،22800 ،22801 ،22802 ،22803 ،22804 ،22834 ،23659 ،27006 ،27015 ،
 .27455و  27058

 حديثا(  83يزيد بن هارون: ) .2
 91مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 اإلمام أمحد عن يزيد بن هارون: ثالثيات
12214 ،12215 ،12218 ،12219 ،12220 ،12251 ،13063 ،13064 ،13065 ،13066 ،13067 ،

13068 ،13069 ،13070 ،13071 ،13072 ،13073 ،13074 ،13075 ،13076 ،13077 ،13078 ،13079 ،
13080 ،13081 ،13082 ،13083 ،13084 ،13085 ،13094 ،13129 ،15875 ،15876 ،15877 ،15878  ،

15879 ،18745 ،18748 ،18813 ،19131 ،19145 ،20767 ،20772 ،23792 ،23797. 

 :ثالثيات ادلاريم عن يزيد بن هارون
وروى ادلاريم عنه ست ثالثيات: واحدة يف الصالة واحلج واألطعمة وثنتان يف ابليوع 

 .2883، 2714، 2664، 2640، 2108، 1965، 1436ويه هذه: وواحدة يف الرقاق. 
 ثالثيات عبد بن محيد عن يزيد بن هارون:

505 ،509 ،1225 ،1387 ،1388 ،1389 ،1390 ،1391 ،1392 ،1393 ،1394 ،1395 ،1396 ،
1397 ،1398 ،1399 ،1400 ،1401 ،1402 ،1403 ،1404 ،1405 ،1406 ،1407 ،1408 ،1409 ،1410 ،1411 ،
1412 ،1413 ،1415. 

 حديثا( 70: )حممد بن أيب عدي .3
 59مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثالثيات اإلمام أمحد عن حممد بن أيب عدي
، 12010، 12009، 12007، 12006، 12005، 1698، 160مام أمحد عنه سبعني ثالثيا:اإلوروى 

12011 ،12012 ،12013 ،12014 ،12015 ،12016 ،12017 ،12018 ،12019 ،12020 ،12021 ،12022 ،12023 ،
12024 ،12025 ،12026 ،12027 ،12028 ،12032 ،12033 ،12034 ،12035 ،12036 ،12037 ،12038 ،
12041 ،12042 ،12043 ،12044 ،12045 ،12046 ،12047 ،12048 ،12049 ،12050 ،12052 ،12053 ،12054 ،
12055 ،12056 ،12057 ،12058 ،12060 ،12061 ،12062 ،12301 ،12302 ،12304 ،13126 ،13127 ،
و  13140، 13139، 13138، 13137، 13136، 13135، 13134، 13133، 13132، 13131، 13130، 13128
13333. 
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 ديثا(ح 51: )القطانحيىي بن سعيد  .4
 85مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثالثيات اإلمام أمحد عن حيىي بن سعيد القطان:
، 12132، 12130، 12129، 12123، 12122، 250: مام أمحد عنه واحدا ومخسني ثالثيااإلوروى 

12136 ،12137 ،12138 ،12143 ،12144 ،12145 ،12151 ،12154 ،12165 ،12166 ،12167 ،12256 ،
12257 ،12258 ،12832 ،12833 ،12834 ،12835 ،12837 ،12868 ،12869 ،12870 ،12872 ،
12873 ،12874 ،12875 ،12876 ،12877 ،12878 ،12879 ،12881 ،12882 ،12883 ،12884 ،
12885 ،12886 ،12888 ،15968 ،16524 ،16525 ،16526 ،16527 ،16528 ،19406 ،19407. 

 حديثا( 26: )م بن بشرييْ َش ه   .5
 82مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :م بن بشرييْ َش ه  ثالثيات اإلمام أمحد عن 
، 11943، 11942، 11941، 157: مام أمحد عنه ستة وعرشين حديثا من اثلالثياتاإلوروى 

11945 ،11946 ،11947 ،11948 ،11949 ،11950 ،11951 ،11952 ،11953 ،11955 ،11956 ،11957 ،
 .19126و  19125، 19395، 19421، 17673، 15451، 14263، 14256، 11959، 11958

 حديثا( 25) :األنصاريحممد بن عبد اهلل  .6
 65مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :األنصاريثالثيات اإلمام ابلخاري عن حممد بن عبد اهلل 
يات اليت هذا من الرواة اذلين يروي عنهم ابلخاري اثلالث األنصاريوحممد بن عبد اهلل 

، ويف اتلفسري: 2703من ممزيات صحيح ابلخاري، يروي ابلخاري عنه ثالث ثالثيات: يف الصلح: 
 .6894ويف ادليات:  4499

 :األنصاريثالثيات اإلمام أمحد عن حممد بن عبد اهلل 
، 12957، 12956، 12955، 12781، 12704مام أمحد عنه اثنان وعرشين ثالثيا: اإلوروى 

12958 ،12959، 12960 ،12961 ،12962 ،12963 ،12964 ،13408 ،13409 ،13466 ،13467 ،13469 ،
13470 ،13471 ،13472 ،13473 ،13477. 

 حديثا( 16ميك بن إبراهيم: ) .7
 76مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 
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 :ميك بن إبراهيمثالثيات ابلخاري عن 
، 502و  497: الصالةاحلديثني يف ، و109: العلموروي ابلخاري عنه أحد عرش ثالثيا: يف 

و  2960: اجلهاد، واحلديثني يف 2289ة: احلوال ، و يف2007وم: الص، ويف 561: مواقيت الصالةويف 
 .6891، و يف ادليات: 5497والصيد:  اذلبائح، و يف 4206ي: املغاز ، ويف3041

 :ميك بن إبراهيمثالثيات اإلمام أمحد عن 
، 16549، 16516، 16514، 16513/2: أحاديث من اثلالثياتمام أمحد عنه مخسة اإلوروى 

19550. 

 حديثا( 14: )يلع بن اعصم .8
 60مر ذكره مفصال يف الفصل الرابع رقم: 
 ثالثيات اإلمام أمحد عن يلع بن اعصم:

 ،13428 ، 13426 ، 13556 ،13555 مام أمحد عنه عرشة أحاديث من اثلالثيات:اإلوروى 

13429، 13430، 13431، 55813 ،19417 ،27026. 

 ثالثيات مسند عبد بن محيد عن يلع بن اعصم:
 أيب سعيد اخلدريعنه أربع أحاديث من اثلالثيات؛ ثالثا عن  عبد بن محيدوروى 

 .1209، 954، 945، 944وواحدا عن أنس بن مالك، ويه هذه: 

 حديثا( 13: )احوكيع بن اجلر   .9
 79مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :احوكيع بن اجلر  ات اإلمام أمحد عن ثالثي
، 12899، 12897، 12860، 12847، 12181: مام أمحد عنه ستة ثالثة عرش ثالثيااإلوروى 

  .23798و  20335، 19109، 19108، 19107، 18721، 16404، 15411

 حديثا(  13الضحاك بن ََمََْل أبو اعصم انلبيل: ) .10
 33مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :ََل الضحاك بن ََمْ  ثالثيات اإلمام ابلخاري عن
: املظالميف ، و2295: الكفالةيف ، و1924: ست ثالثيات يف الصوم عنه ابلخاري روىو

 .7208: األحاكميف و 5569 :األضايحيف ، و4272ي: املغازيف ، و2477
 :ََل الضحاك بن ََمْ  ثالثيات اإلمام أمحد عن

 .16506، 13181 اثلالثيات:مام أمحد عنه حديثني من اإلوروى 
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 :ََل الضحاك بن ََمْ ثالثيات ادلاريم عن 
، وثنتني يف 1942، ويف املناسك: 1802يف الصوم:  واحدةوروى ادلاريم عنه أربع ثالثيات 

 .2743، 2723االستئذان: 
 :ََل الضحاك بن ََمْ ثاليث عبد بن محيد عن 

 ريض اهلل عنه، وهو: احلمراء أيبوروى عبد بن محيد الكيش عنه ثالثيا فقط وهو عن 
474. 

 أحاديث( 7: )يعّل بن عبيد .11
 88مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :يعّل بن عبيدثالثيات اإلمام أمحد عن 
 .19129، 19107مام أمحد عنه حديثني من اثلالثيات: اإلوروى 

 :يعّل بن عبيدثالثيات مسند عبد بن محيد عن 
 جابر بن عبد اهلله ولكها عن ثالثيات عن مسنده مخسيف وروى عبد بن محيد الكيش 

 .1129، 1128، 1127، 1126، 1125األنصاري: 

 أحاديث( 6: )جعفر بن عون .12
 11مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :جعفر بن عونثالثيات ادلاريم عن 
، 767ثني من اثلالثيات يف كتاب الطهارة واملناسك، ويه هذه: حديوروى ادلاريم عنه 

1963. 
 :جعفر بن عونثالثيات مسند عبد بن محيد عن 

 قدامة بن عبداهلليف حديث  ،هأربع ثالثيات عنيف مسنده وروى عبد بن محيد الكيش 
، 522، 357 ويه هذه:، وثنتان يف مسند أنس بن مالك، بن أيب أوىف، ويف مسند عبد اهلل العامري

1228 ،1229. 

 أحاديث( 6)حممد بن خازم أبو معاوية الكويف:  .13
 63مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثالثيات اإلمام أمحد عن أيب معاوية:
، 15920، 12706، 12705، 12111، 12110: مام أمحد عنه ستة أحاديث من اثلالثياتاإلوروى 

19127. 
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 أحاديث( 6حممد بن ف َضْيل: ) .14
 68مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :حممد بن فضيلد عن ثالثيات اإلمام أمح
، 11996، 11995، 11994، 11993: مام أمحد عنه ستة أحاديث من اثلالثياتاإلوروى 

11997 ،18299. 

15.  ِ  أحاديث( 3: )لض  رش بن املفَ ب
 8مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

ِ ثالثيات اإلمام أمحد عن   :لض  رش بن املفَ ب
 .27017و  22847، 21940: الثياتمام أمحد عنه ثالثة أحاديث من اثلاإلوروى 

 أحاديث( 3عبد اهلل بن إدريس: ) .16
 39مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثالثيات اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن إدريس:
 .20776و  12196، 12099: مام أمحد عنه ثالثة أحاديث من اثلالثياتاإلوروى 

: ) مروان بن معاوية .17  أحاديث( 3الَفَزارِي 
 69ه مفصال يف الفصل اثلالث رقم: مر ذكر

: مروان بن معاويةثالثيات اإلمام أمحد عن   الَفَزارِي 
 .13044،  13043،  12197مام أمحد عنه ثالثة أحاديث من اثلالثيات: اإلوروى 

 عبد اهلل بن ن َمرْي: )حديثني( .18
 43مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ن ن َمرْي:ثالثيات اإلمام أمحد عن عبد اهلل ب
 .19128و  13283 مام أمحد عنه حديثني من اثلالثيات:اإلوروى 

 )حديثني(: عبيدعمر بن  .19
  53مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :عمر بن عبيدثالثيات اإلمام أمحد عن 
 .21051و  21050مام أمحد عنه حديثني من اثلالثيات: اإلوروى 
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َكنْي: )حديثني( .20  الفضل بن د 
 55ه مفصال يف الفصل اثلالث رقم: مر ذكر

َكنْي: نعيم أيبثالثيات ادلاريم عن   الفضل بن د 
 .2106ويف األطعمة  1942وروى ادلاريم عنه حديثني من اثلالثيات: يف املناسك 

ِ موىس بن طارق الز   .21  : )حديثني(دييْ ب
وكتب عن: ارحتل،  دي قايض زبيد.يْ بِ املحدث االمام احلجة أبو قرة موىس بن طارق الزَّ 

 (19). املسانيد جامعروي عن اإلمام أيب حنيفة يف و (18) موىس بن عقبة، وابن جريج، وعدة.
 وألف سننا. وعنه: أمحد بن حنبل، وأبو محة حممد بن يوسف الزبيدي.

 روى هل النسايئ وحده، ما علمته إال ثقة.
دا، يقول: ذكر قال محزة السهيم: سألت ادلارقطين، قلت: أبو قرة ال يقول: أخربنا أب

فالن، أيش العلة فيه ؟ فقال: هو سماع هل لكه، وقد اكن أصاب كتبه آفة، فتورع فيه، فاكن يقول: 
 (20) ذكر فالن.

 وذكر ابن أيب العوام روايته عن اإلمام فقال:
حدثين أيب قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن احلسن بن يلع  - 362”

ال: قرأت ىلع عبد اهلل بن حممد قال: قال: ثنا حممد بن الويلد بن حبر ق
ثنا موىس بن طارق قال: سمعت أبا حنيفة يذكر: عن الزهري، عن سعيد 

حنو ذلك، قال: ))ما لككم ملسو هيلع هللا ىلص بن املسيب، عن أيب هريرة، عن انليب 
 (21) .“جيد ثوبني((

 (22)مات سنة ثالث ومأتني. 
ِ موىس بن طارق الز  ثالثيات اإلمام أمحد عن   :دييْ ب

 .27056و  15410مام أمحد عنه حديثني من اثلالثيات: اإلوروى 

 : )حديثا واحدا(اشأبو بكر بن عي   .22
 2مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

                                                             
 346ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 18
 557ص :  2ج : ، جامع املسانيد، خلوارزيما - 19
 346ص :  9ج : ، سرياذلهيب،  - 20
 191ص : ، فضائل، بن أيب العواما - 21
 323ص :  7ج :  م(،2002، )بريوت: دار العلم للماليني، األعالم، خري ادلين الزريلك - 22
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 :اشبكر بن عي   أيبثاليث اإلمام أمحد عن 
 .15952 مام أمحد عنه حديثا واحدا من اثلالثيات:اإلوروى 

 : )حديثا واحدا(إسحاق بن يوسف .23
 6 الفصل اثلالث رقم: مر ذكره مفصال يف

 :إسحاق بن يوسفثاليث اإلمام أمحد عن 

 .19130 مام أمحد عنه حديثا واحدا من اثلالثيات:اإلوروى 

 جرير بن عبد احلميد: )حديثا واحدا( .24
 10مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 ثاليث اإلمام أمحد عن جرير بن عبد احلميد:
 .6257 ا من اثلالثيات:مام أمحد عنه حديثا واحداإلوروى 

ليم الكويف: )حديثا واحدا( .25 د بن حيىي بن صفوان الس   خال 
 20مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

د بن حيىي:  ثالثيات ابلخاري عن خال 
 .7421مام ابلخاري عنه حديثا واحدا من اثلالثيات: اإلوروى 

  )حديثا واحدا( :زيد بن احلباب .26
 64رقم:  مر ذكره يف الفصل الرابع

 :بن احلباب زيدثاليث أإلمام أمحد عن 
 .17674 مام أمحد عنه حديثا واحدا من اثلالثيات:اإلوروى 

 احلراين: )حديثا واحدا( عبد اهلل بن واقد .27
أبو رجاء عبد اهلل بن واقد بن احلارث بن عبد اهلل بن أرقم بن زياد بن مطرف بن 

وهو يروي عن  (23). احلنيف اهلروي اخلرساين انلعمان بن سلمة بن ثعلبة بن ادلؤل بن حنيفة
 (24). املسانيد جامعاإلمام أيب حنيفة يف 

روى عن عباد بن كثري اثلقيف ابلرصي وعبد اهلل بن عثمان بن خثيم وحممد بن مالك 
 . اجلوزجاين وحيىي بن برش املروزي صاحب بن املبارك ويزيد الرقايش وأيب هارون العبدي

                                                             
 256ص :  16ج : ، تهذيب الكمالاملزي،  - 23
 513ص :  2ج : ، جامع املسانيد، خلوارزيما - 24
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د القريش وأبو عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد املقرئ وعبد روى عنه أسباط بن حمم
 .الرمحن بن حممد املحاريب ومبرش بن عبد اهلل بن رزين انليسابوري

قال أبو طالب عن أمحد بن حنبل ثقة وكذلك قال عثمان بن سعيد ادلاريم عن حيىي بن  
وقال  يف موضع آخر ثقة وقال أبو زرعة لم يكن به بأس وقال أبو داود ليس به بأس وقال. معني

 (26). مات سنة سبع وثمانني( 25). النسايئ ال بأس به
 احلراين: عبد اهلل بن واقدثاليث اإلمام أمحد عن 

 .15970مام أمحد عنه حديثا واحدا من اثلالثيات: اإلوروى 

 : )حديثا واحدا(اينم  عبد احلميد بن عبد الرمحن أبو حيىي احلِ  .28
 35الث رقم: مر ذكره مفصال يف الفصل اثل

 :حيىي عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين أيبثاليث اإلمام أمحد عن 
 .18723مام أمحد عنه حديثا من اثلالثيات: اإلوروى 

 : )حديثا واحدا(حممد بن عبيد .29
 66مر ذكره يف الفصل الرابع رقم: 

 ثاليث اإلمام أمحد عن حممد بن عبيد:
 .17602 مام أمحد عنه ثالثيا واحدا:اإلوروى 

 )حديثا واحدا( بن أيب زائدةحيىي بن زكريا  .30
 84مر ذكره مفصال يف الفصل اثلالث رقم: 

 :حيىي بن زكرياثاليث اإلمام أمحد عن 
 .18722 مام أمحد عنه ثالثيا واحدا:اإلوروى 

 نتيجة ابلحث:

، نعم! هذه يه اثلالثيات اليت احتلت ماكنة سامية و نالت رشفا عظيما يف أنظار املحدثني
 ملسو هيلع هللا ىلصاعتضدت بأنها أقل واسطة إىل انليب  وبرزت وتفوقت يف علم رواية احلديث، كما يه قد

ما  ، ويةبالصالح والفالح واخلري ملسو هيلع هللا ىلصوترجحت بأنها أقرب من القرن اذلي شهد هل رسول اهلل 
أصحاب اإلمام أيب حنيفة رمحة اهلل  إالهذا الرشف العظيم وهذه املاكنة السامية معظم  حاز 

عني؛ فإنهم قد رووها واعتنوا بها اعتناء يليق بشأنها، وهم جهابذة علم الرواية عليهم أمج
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علم اجلرح واتلعديل  أساطني منهمو ،واثلناء اجلميل وعباقرته، تلقتهم األمة بالقبول احلسن
، وال يلهجون ألسنتهم ريوأراكينه، و هؤالء الرجال ال يذكرون اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل إال خب

وا رحاهلم إيله، وأناخوا مطياهم ببابه، وتتلمذوا ىلع يديه، باثلناء العاطر عليه، بل إنهم قد شدّ اال 
، واقتفوا أثره، ةشعل ئهه ودرايته، واقتبسوا من ضياتوارتووا من ينابيع علمه و روايته وحكم

و ينية ادلوذكروا مناقبه و فضائله، وهذا يدل ىلع كمال فضله ورشفه ىف مجيع ميادين العلوم 
 .فنون الرشعيةجماالت ال
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 ف املوضوعيتعر يفابلاب األول 
 أحلمد هلل وحده والصالة والسالم ىلع من ال نيب بعده. أّما بعد!

قبل أن أبنّي عن موضوع هذه الرسالة جيب يلع أن أذكر شيئا من الصحيح لإلمام 
 ابلخاري والفقه احلنيف، ألن هذه الرسالة تتضمنهما. 

 ح لإلمام ابلخاري:الصحياجلامع 
إّن هذا الكتاب نال مرتبة بعد كتاب اهلل ما لم ينلها كتاب آخر، تلقته األمة بالقبول ىلع 

 مّر ادلهور، قال انلووي:
اتفق العلماء رمحهم اهلل ىلع أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز ”

الصحيحان ابلخاري ومسلم وتلقتهما االمة بالقبول وكتاب ابلخاري 
كرثهما فوائد ومعارف ظاهرة واغمضة وقد صح أن مسلما أصحهما وأ

اكن ممن يستفيد من ابلخاري ويعرتف بأنه ليس هل نظري يف علم 
احلديث وهذا اذلي ذكرناه من ترجيح كتاب ابلخاري هو املذهب 
املختار اذلي قاهل اجلماهري وأهل االتقان واحلذق والغوص ىلع أرسار 

  (1)“ .احلديث
لِّفت حول وكذلك لم يوجد كت

ُ
م مثله بعد كتاب اهلل، فكم كتٍب أ اب آخر سواه ُُيد 

الصحيح لإلمام ابلخاري ولم يرُتك جانب من اجلوانب إال وصنف فيه، من ضبط ألفاظه 
ورواياته، ورشح أحاديثه ورشوط قبوهلا، وابليان عن املشالكت واملبهمات بني األبواب 

م والرّد ىلع ذلك االنتقاد، وتلخيصه واختصاره، واألحاديث، والفحص عن رجاهل واالنتقاد عليه
حيث أنهم أصدروا “ دار الكمال املتحدة”واستدراكه عنه واالستخراج عليه. جزى اهلل أهل 

اكملكتبة الشاملة  (2)كتابا يذكر ما كتب حول صحيح ابلخاري. وأجروا أيضا  برناجما إلكرتونيا 
 احث. ومجع كثريا من الكتب حوهل يلتيرس للطالب وابل

 املذهب احلنيف:
استنبطوا األحاكم  من السديد أصحاب احلديث والرأي من وقد أقام اهلل عّز وجّل رجاال  

الفقهاء  علماء األنام رأُس  مام قدوةُ واكن أبرزهم اإلمام الهُ  ☺كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

                                                             
 - ـه 1347، )مرص: املطبعة املرصية باألزهر، بن احلجاجمسلم صحيح رشح املنهاج حيىي بن رشف انلووي،  - 1

  14ص :  1ج : م(،  1929
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 . رمحه اهلل تلابيعثابت الكويف اء واملتقني أبو حنيفة انلعمان بن واملحدثني رئيس األتقيا

جلنة العلماء، منهم املفرسون واملحدثون والفقهاء واللغويون والعاملون  وقد أقام االمامُ 
اكنت تبحث هذه اللجنة ىلع أمٍر أياما  ثم تكتب . ووسريهم ريض اهلل عنهم بتواريخ الصحابة

من  حاصلة   ثمرة  اكنت هؤالء العلماء الكبار ه استخرجفما  .املسئلة فاكن ذلك الفقه احلنيف
  (3) .ريض اهلل عنهم الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة

ومصادر املذهب احلنيف هو القرآن الكريم، والسنة انلبوية، وأقوال الصحابة، وإمجاع 
 األمة، والقياس ىلع القرآن والسنة، واالستحسان، والعرف والعادة.

 ـ:وامتاز الفقه احلنيف ب
 شورى العلماء، •

 ء بانلصوص، اغية اإلعتناو •
 والراعية بمدارج املصادر الرشعيِّة من القطعّيات والظنيّات،  •
راية يف نقد احلديث،  •  واإلستفادة بادلِّ
 واإلحتياِط يف حقوق اهلل،  •
  ،واليرِس خللق اهلل •
 .وتقديِر املسائل الفقهية •

ة مبىن  للقضايا واألحاكم يف ادلول اكنو .أقدم املذاهب الفقهيةاكن الفقه احلنيف و
 هذا الفقه يف ادليوان أكرث من ألف سنة. عهد فاكن  العباسية واخلالفة العثمانية

 ادلراسات السابقة:
ذكرت تعارف الكتب الليت يه جممواعت املستدالت احلنفية من األحاديث انلبوية. 

اذلي هو من أوائل املجمواعت احلديثة “ كتاب اآلثار”وعرضت ستة عرش كتابا. فرشعت من 
اذلي طبع جمدلاه واملجدل اثلالث يف الطباعة. واكتفيت “ ة احلنفية للبهلوي واملظفربوريأدل”إىل 

ىلع ذكر الكتب الليت صنف يف بيان األحاديث مستقال. وتركت الكتب الليت ُذِكرت فيها 
 األحاديث ضمنا.

 موضوع هذه الرسالة:
 الصحيح للبخاري.  مستدالت الفقه احلنيف يف

                                                             
اهلند: جملس دائرة معارف انلظامية، -، )حيدرآبادمناقب اإلمام األعظم أيب حنيفةاملؤفق بن أمحد امليك،  3.
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 أهمية هذه ادلراسة:
 عن كثري من األحاديثاكن الفقه احلنيف أكرث استهدافا بالطعن بأّن هذا الفقه خمالف و

ألّن إمامهم أبا بل هذا املذهب مبين ىلع الرأي  معرفة يف علم احلديث.وأنها ليست لعلمائه 
حنيفة يقّدم رأيه ىلع انلّص أي احلديث فيفعل ىلع ما سنح هل. وهذا االنتقاد ليس جبديد بل منذ 

الفقه احلنيف إىل مداد هذا الزمان. ومنشأ أكرث هذا االنتقاد سوء الفهم. وما جرى بني اإلمام  بدء
. والعلماء احلنفية أجابوا عن االعرتاضات (4)األوزايع وابن املبارك يف أيب حنيفة شاهد ىلع ذلك

ماء احلنفية يف اليت ُعرضت إيلهم وأجادوا ورّدوا ما ُديِع من دعوى باطلة. وأردتُّ أن أساهم العل
 اذلّب عن أسالفهم هذا الطعن. فجمعت هذه األوراق.

 عملنا:
ولّما اكن الصحيح للبخاري معتمد اإلمة اإلسالمية وِمن ناحيٍة أخرى املذهب احلنيف 

 أكرث عمليا يف األمة تتبعت اتلوافق بني الصحيح للبخاري واملذهب احلنيف. 
طهارة وانتهيت إىل كتاب احلج. فبّوبت مجعت أحاديث العبادات فابتدأت من كتاب ال

ىلع وفق املذهب احلنيف وذكرت األحاديث من الصحيح حتته ونقلت املسئلة عند احلنفية. 
 وعزوت إيل كتبهم. 

 وكذا ذكرت إسهام العلماء احلنفية يف خدمة احلديث انلبوي من زوايا ثالثة:
ع أنهم أحوال رجال احلديث اذلين هم مدار ارتفاع صحيح ابلخاري م •

 ،استفادوا من املذهب احلنيف أو أصحابه
هو  “حافظ احلديث”اظ احلديث اذلين صحبوا أبا حنيفة، وحف ذكر •

 أىلع املراتب بعد أمري املؤمنني يف احلديث.

  ذكر رواة اثلالثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة. •

 أهداف الرسالة:
 ة احلديث انلبوي، وأنهم عملوا عليها. تثبت من هذه ادلراسة أّن للحنفية سهم يف خدم

وستكون هذه ادلراسة جرسا بني شعوب املسلمني اذلين يطعن بعضهم بعضا وتفرقوا يف 
 واتلنفر.  فرق وجعلوا االختالفات الفقهية بينهم سببا للبعد

وهذه ادلراسة سزُتيد اعتماد انلاس ىلع الفقه ألنه مبين ىلع األصول احلقيقة يف اإلسالم 
 القرآن واحلديث. وليس بدعة بل يه ثمرة حاصلة من القرآن واحلديث. ويه 
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 ابلاب اثلاين يف املالحظة ىلع تنقيح انلصوص العلمية يف هذا املوضوع
منها  ، ويه ستة عرش كتابا،كتب املهمة اليت مجعت فيها املستدالت احلنفيةوهذه ال

ملراجع اليت يه املنتخبات من املجمواعت املصادر اليت خّرج خمرّجوها األحاديث بسندهم ومنها ا
 األخرى.

لإلمام أيب يوسف وهو مسند اإلمام األعظم أيب حنيفة مجعه تلميذه القايض  (1)كتاب اآلثار .1
 أبو يوسف. 

“ نيداجامع املس”روى عنه ابنه أبو حممد يوسف القايض. ويسميه اخلوارزيم جامع 
. وهو أول مسانيد اإلمام تأيلفا ورتبة وأوفاها مسندا، ويسميه عبد القادر القريش كتاب اآلثار

 رواية. وإليب يوسف مفردات كثرية لم ُيرّجها أصحاب اإلمام من أصحاب املسانيد.
 . رواية اإلمام حممدب ـه 150ت  لإلمام األعظم أيب حنيفة (2)كتاب اآلثار  .2

وى فيه أحاديث وهو كتاب ألّفه أبو حنيفة ورواه عنه تلميذه حممد بن احلسن الشيباين. ر
مرفوعة وموقوفة. واألحاديث املرفوعة فيه قليلة. مجع فيه علوم الكوفة عن أساطينها عن اإلمام 
محاد بن إسماعيل وعن إبراهيم انلخيع وعن ابن أم العبد عبد اهلل ين مسعود ريض اهلل عنه 

  وعنهم امجعني.
 ه 189اين ت برواية اإلمام حممد بن احلسن الشيب(3) اإلمام مالك املؤطا  .3

هو املؤطا اذلي رواه حممد بن احلسن الشيباين صاحب اإلمام أيب حنيفة. ومن هذا الكتاب 
اعداته أنه يذكر أوال ترمجة ابلاب ثم يذكر األحاديث عن اإلمام مالك مرفوعة أو موقوفة. ثم 

ند عليه يذكر موافقته إن اكنت قائال: وبه نأخذ. وينّبه ىلع ما ُيالف مذهبه ويذكر ما است
 مذهبه. ثم يذكر موافقته مع شيخه اإلمام أيب حنيفة.

 ه 189لإلمام حممد بن احلسن الشيباين ت  (4) كتاب احلجة ىلع أهل املدينة .4

                                                             
، حتقيق أيب الوفاء األفغاين، )بريوت: دار الكتب كتاب اآلثاراإلمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري،  - 1

 ه( 1355العلمية، 
 1413يق أيب الوفاء األفغاين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ، حتقكتاب اآلثاراإلمام حممد بن احلسن الشيباين،  - 2
 م( 1993 - ـه
، تعليق عبد اليح اللكنوي وحتقيق تيق ادلين انلدوي، مؤطا اإلمام مالكاإلمام حممد بن احلسن الشيباين ،  - 3

 م( 1991 - ـه 1412)دمشق: دار القلم، 
، تعليق السيد مهدي حسن الكيالين )بريوت: أهل املدينة كتاب احلجة ىلعاإلمام حممد بن احلسن الشيباين،  - 4

 ه( 1385كتب، اعل م ال
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هذا الكتاب مروي عن تلميذه عيىس بن أبان. وهو كتاب حافل ىلع حجج األحناف. 
ا ثالث سنني لسماع املؤطا عن صنفه اإلمام الشيباين ملا سافر إىل املدينة املنورة ومكث فيه

اإلمام مالك. وناظر علماء أهل املدينة واحتج عليهم فجمع تلك احلجج يف هذا الكتاب. يذكر 
 أوال قول أستاذه اإلمام أيب حنيفة ثم يذكر قول أهل املدينة ثم يؤيد ما ذهب إيله أستاذه. 

 ه 321ت لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي  (5)رشح معاين اآلثار  .5
سبب تأيلفه سوال بعض أصحاب املؤلف من أهل العلم. واملطلوب ما فيه من انلاسخ 
واملنسوخ وتأويل العلماء، واحتجاج بعضهم ىلع بعض وغري ذلك. وألّفه ىلع انلحو اذلي سئل 

 عنه.
ويف هذا الكتاب أحاديث كثرية التوجد يف غريه. وهو مشتمل ىلع ترتيب الفقه، وهلذا 

نة يف اتلفقيه وتعليم طرق اتلفقه وتنمية ملكة الفقه، واليشّك يف هذا إال جاهل أو الكتاب ماك
 معاند.

وأّما رجحانه ىلع حنو سنن أيب داؤد وجامع الرتمزي وسنن ابن ماجة فظاهر ال شّك فيه. 
يرتجم املؤلف ىلع مسائل الفقه، ثّم يورد األحاديث وينبّه ىلع استنباطات غزيرة من األحاديث 

 “.فيه نظر”كاد يتنبه هلا ويقول الي
  ـه 370لإلمام اجلصاص الرازي ت  (6) رشح َمترص الطحاوي .6

حّقق ىلع هذا الكتاب أربعة علماء ونالوا درجة ادلكتوراة يف الفقه اإلساليم من لكية 
الرشيعة جبامعة أّم القرى بمكة املكرمة. الرسالة اإلوىل من كتاب الطهارة إىل آخر كتاب احلج 

الرسالة لدلكتور عصمت اهلل عنايت اهلل حممد. والرسالة اثلانية كتاب ابليوع إىل آخر  وهذه
كتاب انلاكح ويه لإلستاذ ادلكتور سائد حممد حيىي بكداش. والرسالة اثلاثلة لدلكتور حممد 
عبيد اهلل خان ويه من كتاب الطالق إىل آخر كتاب احلدود. والرسالة اآلخرة من كتاب السري 

 إىل آخر الكتاب ويه لدلكتورة زينب حممد حسن فالته. واجلهاد
وأهمية عمل اجلصاص يف هذا الرشح أنه اهتّم اهتماما كبريا باتلديلل واتلعليل واتلوجيه 

 ألقوال أئمة املذهب. وذللك اعتمد من بعده من العلماء ىلع ما قام اجلصاص بتديلله وتعليله.

                                                             
 1994 - ـه 1414، )بريوت: دار كتب، رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوياإلمام  - 5

 م(
 1431ائر اإلسالمية، ، )بريوت: دار البشرشح َمترص الطحاوي، أبو جعفر أبو بكر الرازي اجلصاصاإلمام  - 6
 م( 2010 - ـه
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شيخ يوسف بن فرغل سبط ابن اجلوزي ت ال (7) ذهب الصحيحماالنتصار والرتجيح لل .7
  ـه 654

 قال الشيخ زاهد الكوثري:
وسبط ابن اجلوزي سلك يف انتصاره هذا طريقا علميا حبتا غري مثري. ” 

ملء  -بعد انتشار كثري من مثله يف بايق املذاهب-فيف نرش كتابه هذا 
 فراغ بانلظر إىل املذهب احلنيف مع ما يف ذلك من استنهاض للهمم يف

 “ ترديد مزايا األئمة ىلع الوجه املريض.
 ه 686لـ يلع بن زكريا املنبيج احلنيف ت  (8) اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب .8

إن هذا الكتاب يعترب من أهم املراجع يف علم اخلالف حيث أراد املؤلف أن يبطل ما 
كما يه يستحق وأنه اكن يدعيه ابلعض ىلع اإلمام أيب حنيفة أنه لم يكن يعطي احلديث أهمية 

جيعل للرأي الطليق ماكن احلديث. األول بالنسبة لالستنتاج الفقيه وأنه رّد كثريا من األحاديث 
يف سبيل الرأي. وقد ذكر املؤلف ذلك يف مقدمة كتابه وبنّي الطريق اذلي سلكه يف الرّد عليهم 

بواب الفقهية وذكر فيه أقوال أهل حيث أورد املسائل اخلالفية اهلامة بني العلماء مرتبة ىلع األ
العلم ىلع صورة االعرتاض ثّم ناقشها مناقشة علمية ورجح منها ما قوال رآه راجحا مؤيدا 
باألدلة والرباهني فخرج علينا بهذا السفر الضخم والكتاب الفذ اذلي يعّد مصدرا من مصادر 

 تراثنا يف الفقه ومسائل اخلالف. 
حممد فضل عبد العزيز املراد ضبط انلص مصححا ثم حرر وأّما حمقق الكتاب ادلكتور 

املذهب احلنيف يف لك مسئلة فإن اكن يف مسائل رواية أخرى ذكرها ونسبها إىل قائلها وربط لك 
 مسئلة ما. 

  ـه 762لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن يوسف الزيليع ت  (9) نصب الراية ألحاديث اهلداية .9
معظم كتب احلنفية يف الفروع. واكن صاحب اهلداية من  للمرغيناين من“ اهلداية”كتاب 

أصحاب الرتجيح يف الفقه احلنيف. وهذا الكتاب لإلمام الزيليع يف ختريج أحاديث اهلداية. قال 
 الشيخ ابلنوري عن هذا الكتاب: 

                                                             
  ـه( 1360،مطبعة األنوار، -، )االنتصار والرتجيح للمذهب الصحيحيوسف بن فرغل سبط ابن اجلوزي،  - 7
 (-، )كوئتة: املكتبة احلقانية،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتابيلع بن زكريا املنبيج احلنيف،  - 8
، )بريوت: مؤسسة نصب الراية إلحاديث اهلداية احلنيف، الزيليعبن يوسف أبو حممد عبد اهلل مجال ادلين  - 9

 م (1997 -ه1418الريان، 
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فمن خصائص هذا الكتاب، أنه كما أصبح ذخرية نادرة للمذهب ”
ب املذاهب األخرى من املاليك احلنيف كذلك أصبح ذخرية ثمينة ألربا

والشافيع واحلنبيل، فكما أن احلنفية يفتقرون إيله يف اتلمسك بعراها 
 الوثيقة، كذلك أصحاب سائر املذاهب ال يستغنون عنه أبدا.

وال بدع لو قلت: إنه دائرة املعارف العامة ألدلة فقهاء األمصار حيث 
 “ هقا. أحاطت بأدتلها فال يرى ابلاحث فيها خبسا وال ر

  ـه 775لإلمام عبد القادر القريش ت  (10) احلاوي يف بيان آثار الطحاوي .10
 ويعّرف الشيخ القريش عن كتابه هذا يف مقدمة كتابه: 

فقد سألين من يتعني ىلع إجابته أن أضع هل كتابا خمترصا يف عزو ”
أحاديث كتاب معاين اآلثارللحافظ أيب جعفر الطحاوي رمحه اهلل إىل 

شهورة من الصحيحني والسنن األربعة واملسانيد وغري ذلك، الكتب امل
 “. مبيّنا صحيحها وحسنها وضعيفها

 ه 879للشيخ قاسم بن قطلوبغا ت  (11) اتلعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار .11
وهذا الكتاب فريد يف بابه أعين اتلخريج فقد مجع ُجّل ما يستدل به الفقهاء يف مصنفاتهم 

هذا الكتاب يعترب مصدرا من مصادر اتلخريج ألحاديث األحاكم من سائر أصحاب يف الفروع. و
 املذاهب املتبوعة. وهذه مزّية عظيمة يمتاز بها. 

 وافق فيه األئمة الستة أو أحدهم ماعقود اجلواهر املنيفة يف أدلة اإلمام أيب حنيفة في .12
بيدي ت  (12)   ـه 1205للشيخ حممد مرتىض احلسيين الزَّ

املذهب  امّتضح من اسم الكتاب أّن املصنف مجع فيه األحاديث اليت وافق فيهكما يه 
احلنيف وأحد األمة الستة أو لكهم. لكن هذا الكتاب جمال للمحققني ألن املصنف ذكر احلديث 

 عن أيب حنيفة ثم أشار إىل ما يوافقه يف أحد من الصحاح الستة ولم يبنّي باتلفصيل.
 ه 1322يلع انليموي ت ملحمد بن  (13) آثار السنن .13

                                                             
 م( 1999 - ـه 1420، )بريوت: دار الكتب العلمية، احلاوي يف بيان آثار الطحاويعبد القادر القريش،  - 10
كرمة: الوزارة اتلعليم العايل ، )مكة املاتلعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيارقاسم بن قطلوبغا،  - 11

 م(1910 - ـه 1410جامعة أّم القرى، 
بيدي،  - 12 عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة اإلمام أيب حنيفة يف وافق فيه األئمة الستة أو حممد مرتىض احلسيين الزَّ

 ه(1292، )سكندرية: املطبعة الوطنية، أحدهم
 م( 2011 - ـه1432يش: مكتبة البرشى، ، )كراتآثار السننحممد بن يلع انليموي،  - 13
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إن هذا الكتاب أحد الكتب األساسية يف منهج املدارس العربية يف بالد اهلند. ألّفه الشيخ 
 ـه. وهذا الكتاب جمموع من  1322أبو اخلري حممد بن يلع بن الشيخ سبحان يلع انليموي ت 

السنن واملعاجم األحاديث واآلثار ومجلة من الروايات واألخبار ولكها منتخبة من الصحاح و
واملسانيد. وعرض عن اإلطالة بذكر األسانيد. وبنّي املؤلف أحوال الروايات اليت ليست يف 

 واكتُيِف ىلع كتاب الطهارة والصالة. 1113الصحيحني بالطريق احلسن. وجمموع الروايات 
 ه. 1384ت للشيخ أيب احلسنات عبد اهلل شاه احليدرآبادي  (14) زجاجة املصابيح .14

 1384لكتاب من مصنفات الشيخ السيد أيب احلسنات عبد اهلل شاه احليدرآبادي ت هذا ا
اكن مؤلَّف اتلربيزي مبنيا ىلع . الشافيع للخطيب اتلربيزي “مشاكة املصابيح” ألّفه ىلع طراز .ه.

املذهب الشافيع وبىن الشيخ أبو احلسنات ما ألفه ىلع املذهب احلنيف. بدأ لك كتاب وباب 
ومع ذلك دفع ما قدح مذهب  ومجع فيه األحاديث اليت تؤيد الفقه احلنيف.قرانية باآليات ال

 األحناف بأنهم تركوا املصادر األصلية للقياس والرأي.
 ه 1394للشيخ العالمة ظفر أمحد اتلهانوي ت  (15) إعالء السنن .15

ملؤلف من هذه مجلة من األدلة ىلع فروع احلنفية من األحاديث واألخبار واآلثار انتخبها ا
، وعزاها إىل من أخرجها من غري تعرض بذكر السند لكن الصحاح والسنن واملعاجم و املسانيد

بنّي أحوال الروايات اليت يف غري الصحيحني. وتكلّم يف احلاشية باتلفصيل، ودفع االعرتاضات 
حاديث اليت توجهت إىل املذهب احلنيف من أنهم يقدمون القياس ىلع احلديث وأنهم ُيالفون األ

 انلبوية يف كثري من املسائل. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:
وما قاربه من “ إعالء السنن”وبهذا الكتاب انلادر اجلامع الفريد ”

املؤلفات احلديثية، اليت نهض بها علماء اهلند وباكستان، يف تلك ادليار 
ا اليت تضطلع اآلن من بني أمصار املسلمني بأعباء علوم السنةوخدمته

ونرشها: ذهب ذلك االداعء الزائف ىلع احلنفية أدراج الرياح، وأسكت 
لك راغ متعاظم، أو والع متعالم، وبدا للك ذي عينني أن احلنفية من 

“  أعظم انلاس تمساك باحلديث واألثر، إىل جانب أنهم أهل رأي ونظر.
(16) 

                                                             
 م( 2015 - ـه1436، )كراتيش: مكتبة البرشى، زجاجة املصابيحأبو احلسنات عبد اهلل شاه احليدرآبادي،  - 14
 ه(1418، )كراتيش: ادارة القران، إعالء السننظفر أمحد العثماين،  - 15
 5ص :  1ج : ، نفسهاملرجع  - 16
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د عبد اهلل ابلهلوي لـ حمم (17) أدلة احلنفية من أحاديث انلبوية ىلع املسائل الفقهية .16
  ـهوحممد قاسم املظفربوري بتحقيق حممد رمحة اهلل انلدوي: 1398ت 

وهو كتاب عجيب الشان، واضحة الربهان، مآخذه جيدة موثوقة. وهو خدمة للحديث 
انلبوي كما هو خدمة ملذهب اإلمام أيب حنيفة فقيه األمة رمحه اهلل. ال إغالق فيه وال إبهام. 

الكتاب للشيخ اإلمام حممد عبد اهلل ابلهلوي وهو حمتو ىلع الطهارة والعبادات. املجدل األول من 
واملجدل اثلاين من الكتاب للشيخ حممد قاسم املظفربوري دامت براكتهم. وحمقق الكتاب الفاضل 
حممد رمحة اهلل انلدوي حفظه اهلل فقد خدم الكتاب خدمة عظيمة حيث خّرج أحاديثه خترجيا 

اشيه بالفوائد العلمية إضافة حلوايش املؤلف نفسه كما أن املكرم انلدوي مفصال وأغىن حو
 ختم الكتاب بفهارس ألطراف احلديث واآلثار تسهال ىلع الطالب. واملجدل اثلالث يف الطباعة.

 أقول قويل هذا:
وال أقول أن فيها نقص من حيث الصحة أو االستدالل ولكين أقول أّن يل جماال يف مجع 

ن الصحيح للبخاري خاصة حول هذا املوضوع حيث لم يسبق إيله أحد. وألن األحاديث م
اليعرتض أحد ىلع هذه املستدالت من حيث الصحة. وأظن أن هذه املقالة تكون طرازا يف مجع 
املستدالت للمذاهب األخرى من املالكية والشافعية ومن الكتب األخرى من الصحاح دون 

 الصحيح للبخاري. 

                                                             
،  أدلة احلنفية من أحاديث انلبوية ىلع املسائل الفقهيةحممد قاسم املظفربوري، حممد عبد اهلل ابلهلوي و - 17

 م( 2007 - ـه1428بتحقيق حممد رمحة اهلل انلدوي، )بريوت: دار القلم، 
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 يف منهج اتلحقيقابلاب اثلالث 
 رتبت هذه املقالة ىلع مقدمة ومخسة كتب ويه نص املقالة. واملقدمة ىلع مخسة فصول: 

الفصل األول يف حياة اإلمام األعظم أيب حنيفة انلعمان بن ثابت رمحه اهلل. اخترصت فيه 
 ألن ابلاحث جيد كثريا من الكتب ىلع حياته. فأرشت إىل حياته العلمية.

يف حياة اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري. واخترصت فيه والفصل اثلاين 
 أيضا. 

أو  من أصحاب أيب حنيفة اذلين هم خاريمام ابلالصحيح لإلرجال يف  والفصل اثلالث
 صِحبوا أصحابه أو رووا عنه أو ورووا عن أصحابه أو اقتدوا هديه.

من حفاظ احلديث. وهم من  والفصل الرابع يف الرجال اذلين عّدهم علماء الرجال
أصحاب اإلمام. ويف هذه الفصل اكتفيت ىلع ذكر أسماء اذلين رووا عن اإلمام فحسب وما 

 ذكرت أسماء اذلين رووا عن أصحابه وهو جيدر أن تكون ادلراسة اتلحقيقية عليه مستقلة.
والفصل اخلامس يف رواة اثلالثيات من القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة. 

. وبني خمرجيها ثالثة أشخاص فقطملسو هيلع هللا ىلص يت يقع فيها بني رسول اهلل ثيات يه األحاديث الواثلال
 فقط. وقابلت بني روايات أصحاب أيب حنيفة وروايات غريهم.  وذكرت رقم احلديث اثلاليث

ثّم بدأت نص املقالة، رتبت األحاديث ىلع ترتيب الفقه فرشعت من كتاب الطهارة 
تخبت من الصحيح للبخاري األحاديث اليت تؤيد املذهب احلنيف وانتهيت إىل كتاب احلج وان

 ظاهرا. وأّما األحاديث اليت تؤيده تأويال فما ذكرتها وإال لطال الالكم. 
عقدت ابلاب وفقا للمذهب احلنيف ونقلت احلديث حتته وبيّنت رأي احلنفية يف تلك 

ل وما ذكرت اختالف العلماء املسئلة من الكتب احلنفية ووّضحت املسئلة إن اكن فيها تفصي
إال قليال. ذكرت ختريج احلديث يف اهلامش مع ذكر األرقام اليت أقامها الشيخ فؤاد عبد ابلايق 

 وذكرت أطراف ذلك احلديث. 
وما اكتفيت ىلع ذكر األحاديث املرفوعة من الصحيح للبخاري بل نقلت األحاديث 

 ألبواب. املعلّقة اليت ذكرها اإلمام ابلخاري يف تراجم ا
 وذكرت جمموع األبواب واألحاديث يف بداية لك كتاب. 
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 ابلاب الرابع يف نص  املقالة
 

 وهذا ابلاب يشتمل ىلع كتب:
 كتاب الطهارة •
 كتاب الصالة •
 كتاب الزاكة •
 كتاب الصوم •
كتاب احلج •
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 أبواب الوضوء
 باب سنية العدد يف غسل األعضاء .1

َثَنا” .1 ْسلََم َعْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر َعِن ابِْن  َحد 
َ
ْفَيان  َعْن َزْيِد بِْن أ َثَنا س  َف قَاَل َحد  د  ْبن  ي وس  َم  حم 

 انل يِب  
َ
أ ةً  ملسو هيلع هللا ىلصَعب اٍس قَاَل تََوض  ةً  َمر   (1)  “.َمر 

 

َسنْي  ” .2 َثَنا ح  لَْيَماَن َعْن  ْبن  ِعيىٰس َحد  َثَنا ف لَْيح  ْبن  س  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا ي ون س  ْبن  حم   قَاَل َحد 
يِب اهللِ َعْبِد 

َ
ن  انل يِب   بِْن أ

َ
بَْكِر بِْن َعْمِرو بِْن َحْزٍم َعْن َعب اِد بِْن تَِميٍم َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َزْيٍد أ

  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
أ َتنْيِ  تََوض  َتنْيِ  َمر   (2) “.َمر 

 

َويِْس  ” .3
 
َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ األ ثَِن َحد  ن    قَاَل َحد 

َ
إِبْرَاِهيم  ْبن  َسْعٍد َعِن ابِْن ِشَهاٍب أ

َْراَن َمْوٰل  ن  مح 
َ
ْخَبَه  أ

َ
ْثَماَن ْبَن َعَطاَء ْبَن يَِزيَد أ ى ع 

َ
ن ه  رَأ

َ
ْخَبَه  أ

َ
ْثَماَن أ اَن َداَع بِإِنَاٍء،  ع  َعف 

ْفَرَغ ىلَعٰ 
َ
ْدَخَل يَِميَنه  يففَأ

َ
َما، ث م  أ ْيِه ثاَلََث ِمَراٍر َفَغَسلَه  اإِلنَاءِ َفَمْضَمَض، َواْسَتنَْشَق، ث م    َكف 

ِسِه، 
ْ
ث م  َغَسَل رِْجلَْيِه ثاَلََث َغَسَل وَْجَهه  ثاَلَثاً، َويََديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ ثاَلََث ِمَراٍر، ث م  َمَسَح بِرَأ

ول  اهللِ  ، ث م  قَاَل قَاَل َرس  وِئ ”»  ملسو هيلع هللا ىلصِمَراٍر إََِل الَْكْعَبنْيِ  ََنَْو و ض 
َ
أ  َذا، ث م  َصّٰل هٰ  َمْن تََوض 

َم ِمْن َذنْبِهِ  ِفَر هَل  َما َتَقد  ، غ  ث  فِيِهَما َنْفَسه  َد  ، الَ حي   (3) “«. “َرْكَعَتنْيِ
 

َثنَ ” .4 ب و َسلََمَة اخلْ َزاِع  َحد 
َ
نَا أ ْخَبَ

َ
د  ْبن  َعْبِد الر ِحيِم قَاَل أ َم  نَا ا حم  ْخَبَ

َ
ور  ْبن  َسلََمَة قَاَل أ  َمْنص 

لَْيَماَن  َيْعِن  -اْبن  باِلٍَل  ن ه   -س 
َ
ْسلََم َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر َعِن ابِْن َعب اٍس أ

َ
َعْن َزْيِد بِْن أ

 َفغَ 
َ
أ َخَذ َغْرفًَة مِْن تََوض 

َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، َفَمْضَمَض بَِها َواْسَتنَْشَق، ث م  أ

َ
، ث م  أ َسَل وَْجَهه 

َضاَفَها إَِٰل َماٍء، فََجَعَل بَِها هٰ 
َ
ْخرٰ َكَذا، أ

 
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء،  يَِدهِ األ

َ
، ث م  أ ى، َفَغَسَل بِِهَما وَْجَهه 

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل بَِها يََده  الْي ْسٰ اْْل ْمٰن  َفَغَسَل بَِها يََده  
َ
ِسِه، ث م  ، ث م  أ

ْ
ى، ث م  َمَسَح بِرَأ

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء فََرش  ىلَعٰ 
َ
ْخرٰ  َحّٰت  رِْجلِِه اْْل ْمٰن أ

 
َخَذ َغْرفًَة أ

َ
ى، َفَغَسَل بَِها  َغَسلََها، ث م  أ

وَل اهللِ ث م  قَاَل هٰ  -ى الْي ْسٰ  َيْعِن  -رِْجلَه   يْت  َرس 
َ
  ملسو هيلع هللا ىلصَكَذا َرأ

 
أ  (4) “.َيَتَوض 

 

                                                             
 .5976 ، حتفة157رقم احلديث: ،)22 رقم ابلاب:(مّرة الوضوء مّرة :باب ،الوضوءكتاب:  - 1
 . 5304 ، حتفة158(، رقم احلديث:23 )رقم ابلاب:تني مرتنيالوضوء مر :باب ،الوضوءكتاب:  - 2
 - 6433، 1934، 164، 160أطرافه ، 159،رقم احلديث:)24 رقم ابلاب:( الوضوء ثالثا ثالثا :باب ،الوضوءكتاب:  - 3

 .9794حتفة 
 - 5978 حتفة، 140(،رقم احلديث: 7)رقم ابلاب: باب: غسل الوجه بايلدين من غرفة واحدة  ،الوضوء كتاب: - 4
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َثَنا َعْبد  الر مْحٰ ” .5 َْعِد قَاَل َسِمْعت  َحد  َثَنا َحاتِم  ْبن  إِْسَماِعيَل َعِن اجلْ ِن ْبن  ي ون َس قَاَل َحد 
ول  َذَهَبْت يِب  ائَِب ْبَن يَِزيَد َيق  وَل  يَا َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصيِب  إََِل انل   َخالَِت  الس  ْخِت  اْبنَ  إِن   اهللِ، َرس 

 
 أ

ِس  َفَمَسحَ . وَِجع  
ْ
وئِِه، ث م  ق ْمت  َخلَْف َظْهرِهِ،  َوَداَع ِل  َرأ  فرََشِْبت  مِْن َوض 

َ
أ َكِة، ث م  تََوض  بِالَْبَ

َ َفَنَظْرت  إَِٰل 
ْ
ةِ َبنْيَ َكتَِفْيِه مِْثِل زِر  احل  (5) “َجلَِة. َخاتَِم انل ب و 

 

بِيِه قَاَل ََكَن ” .6
َ
و ْبن  حَيىَْي َعْن أ ثَِن َعْمر  لَْيَمان  قَاَل َحد  َثَنا س  َثَنا َخادِل  ْبن  ََمََْلٍ قَاَل َحد  َحد 

يَْت انل يِب  
َ
ِِن َكْيَف َرأ ْخِبْ

َ
وءِ، قَاَل لَِعْبِد اهللِ بِْن َزْيٍد أ  َيَتوَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِّم  ي ْكِِث  ِمَن الْو ض 

 
أ  فََداَع  ض 

 ، َماءٍ  ِمنْ  بَِتْورٍ 
َ
َما يََديْهِ  ىلَعَ  فََكَفأ ْدَخَل يََده  ِف اتل ْورِ، َفَمْضَمَض ثَ  َفَغَسلَه 

َ
الََث ِمَراٍر، ث م  أ

ْدَخَل يََده  فَاْغرَتََف بَِها َفَغَسَل وَْجَهه  ثاَلَ 
َ
َث َواْستَْنَِثَ ثاَلََث َمر اٍت ِمْن َغْرفٍَة َواِحَدٍة، ث م  أ

َسه  
ْ
َخَذ بَِيِدهِ َماًء، َفَمَسَح َرأ

َ
، ث م  أ َتنْيِ َتنْيِ َمر  ْدبََر َمر اٍت، ث م  َغَسَل يََديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ َمر 

َ
، فَأ

يْت  انل يِب  
َ
ْقَبَل ث م  َغَسَل رِْجلَْيِه، َفَقاَل َهَكَذا َرأ

َ
  ملسو هيلع هللا ىلصبَِيَديِْه وَأ

 
أ  (6) “.َيَتَوض 

أقل مقدار الفرض يف الوضوء أن يغسل مرة مرة، ومن أراد اتلضاعف يف  :قال احلنفية
اثلواب يغسل مرتني، واتلثليث يف األعضاء املغسولة سنة، وأما السنة يف مسح الرأس فمرة 

 (7). قال الاكساين، كذا واحدة
 الوضوءو مقدار املاء يف الغسلباب  .2

َثَنا ِمْس ” .7 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ ثَِن َحد  ول  ََكَن انل يِب   َعر  قَاَل َحد  نَساً َيق 

َ
اْبن  َجْبٍ قَاَل َسِمْعت  أ

وْ  - َيْغِسل   ملسو هيلع هللا ىلص
َ
اِع  - َيْغتَِسل   ََكنَ  أ ْمَدادٍ  ََخَْسةِ  إَِٰل  بِالص 

َ
 ، أ

 
أ د   َويََتَوض   (8) “.بِالْم 

سنٌة  ملسو هيلع هللا ىلصعله انليب الوضوء ىلع ما فو وكذا عند احلنفية االقتصار ىلع مقدار املاء يف الغسل
ليس بالزم هذا اتلقدير  ولكن وهو أفضل الوضوءيف املد بيف الغسل و بالصاع من اتلقدير

وإن لم يكفه زاد عليه؛ ألن طباع انلاس،  ،حبيث ال جيوز انلقصان عنه أو الزيادة عليه
 ا قال الاكساين يفذك ،لكن ينبيغ أن يزيد عليه بقدر ما ال إرساف فيه وأحواهلم ختتلف،

 (9). ابلدائع

                                                             
 3794حتفة  - 6352، 5670، 3541، 3540أطرافه ، 190(،رقم احلديث: م40 )رقم ابلاب: :باب، الوضوء كتاب: - 5
 197، 192، 191، 186، 185 ، أطرافه190، رقم احلديث: )46 رقم ابلاب:( الوضوء من اتلور :باب ،الوضوءكتاب:  - 6
 5308 حتفة -
، )بريوت: دار الكتب الصنائع يف ترتيب الرشائع بدائعن مسعود الاكساين احلنيف، عالء ادلين أبو بكر ب - 7

 22ص :  1ج : م(، 1986-ه1416العلمية، 
 963 ، حتفة201، رقم احلديث: )47 رقم ابلاب:( الوضوء باملدّ  :باب ،الوضوءكتاب:  - 8
 35ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 9
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 باب وظيفة الرِجل يف الوضوء .3
َثَنا م وىٰس ” .8 ِ َحد  ب

َ
ب و َعَوانََة َعْن أ

َ
َثَنا أ َف بِْن َماَهَك َعْن َعْبِد اهللِ بِْن  د قَاَل َحد  برِْشٍ َعْن ي وس 

رْ يف َعن ا ملسو هيلع هللا ىلصَعْمٍرو قَاَل ََتَل َف انل يِب  
َ
ْدَرَكَنا َوقَْد أ

َ
، فََجَعلَْنا  َسْفَرٍة َسافَْرنَاَها، فَأ َهْقَنا الَْعرْصَ

 َوَنْمَسح  ىلَعٰ 
 
أ لَِنا، َفَنادٰ َنَتَوض  رْج 

َ
ىلْعٰ  أ

َ
ْعَقاِب ِمَن انل ارِ  ” َصْوتِِه ى بِأ

َ
ْو «. َوْيل  لأِل

َ
َتنْي أ َمر 

 (10) “.“ثاَلَثاً 
 

يِب ” .9
َ
َثَنا آَدم  ْبن  أ َ  َحد  َثَنا حم  ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َرْيَرةَ إِيَاٍس قَاَل َحد  بَا ه 

َ
د  ْبن  زِيَاٍد قَاَل َسِمْعت  أ م 

ئ وَن ِمَن الِْمْطَهَرةِ  - ر  بَِنا َوانل اس  َيَتَوض  بَا الَْقاِسِم  -َواَكَن َيم 
َ
وَء فَإِن  أ وا الْو ض  ْسبِغ 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل أ

ْعَقاِب  َوْيل  ” قَاَل 
َ
 (11) “.“انل ارِ  ِمنَ  لأِل

وعيد ال يستحق ألن الرجل يف الوضوء الغسل ال املسح يدل هذان احلديثان أن وظيفة ال
يف أو ال يكمل طهارتها نيف قبول صالة من ال يغسل رجليه  أيضا  ض، وائالفر يشء من إال برتك
 (12). قال الاكساينكذا  ،دل أن غسل الرجلني من فرائض الوضوء وهو مذهب احلنفيةي وضوئه

 باب االبتداء باْلمني يف الوضوء .4
َثنَ ” .10 م  َحد 

 
َثَنا َخادِل  َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن َعْن أ َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  د  قَاَل َحد  َسد  ا م 

ْسلِ  يِف  لَه ن   ملسو هيلع هللا ىلصَعِطي َة قَالَْت قَاَل انل يِب   نَ ” ابْنَتِهِ  غ 
ْ
وءِ  َوَمَواِضعِ  بَِمَياِمنَِها ابَْدأ  “.“ِمْنَها الْو ض 

(13) 
 

َثَنا َحْفص  ” .11 ْخَبَِن َحد 
َ
ْعَبة  قَاَل أ َثَنا ش  َمَر قَاَل َحد  يِب   ْبن  ع 

َ
لَْيٍم قَاَل َسِمْعت  أ ْشَعث  ْبن  س 

َ
َعْن  أ

وٍق َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ََكَن انل يِب   ن   ي ْعِجب ه   ملسو هيلع هللا ىلصَمْس  لِهِ  يِف  اتل َيم  لِهِ  َتَنع  ِ  َوتَرَج  ورِه ه  نِهِ  َويِف  َوط 
ْ
 َشأ

 (14) “لك  ِه.
 ملسو هيلع هللا ىلصانليب وضوء، ألن اليف ايلدين والرجلني  غسللسنة عند احلنفية أن يبدأ بايلمني يف وا

                                                             
طرفاه  ، و163(، حديث:27 )رقم ابلاب: ، وال يمسح ىلع القدمنيل الرجلنيباب: غس: باب ،الوضوءكتاب:  - 10
 8954حتفة  - 96، 60
 .14381 ، حتفة165(، رقم احلديث:29)رقم ابلاب: غسل األعقاب  :باب ،الوضوءكتاب:  - 11
 6ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 12
، 1254، 1253 ، وأطرافه167، رقم احلديث: (31 رقم ابلاب:الوضوء والغسل) اتليمن يف :باب ،الوضوءكتاب:  - 13

 .18124 حتفة 1263، 1262، 1261، 1260، 1259، 1258، 1257، 1256، 1255
، 5380، 426أطرافه ، و168، رقم احلديث: (31رقم ابلاب: الوضوء والغسل) اتليمن يف :باب ،الوضوءكتاب:  - 14

 .17657حتفة  - 5926، 5854
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. قال الاكساين ، كذاحيب اتليامن يف لك يشء، حىت اتلنعل والرتجلبل اكن يواظب ىلع ذلك  اكن
(15) 

 من الريح نقض الوضوء باب .5
12. ” 

َ
َْنَظيِل  قَاَل أ

ْ
َثَنا إِْسَحاق  ْبن  إِبَْراهِيَم احل اِم بِْن َحد  نَا َمْعَمر  َعْن َهم  ْخَبَ

َ
ز اِق قَاَل أ نَا َعْبد  الر  ْخَبَ

ول  اهللِ  ول  قَاَل َرس  َرْيَرةَ َيق  بَا ه 
َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
َنب ٍه أ ْحَدَث َحّٰت  َصالَة   ت ْقَبل   الَ ” ملسو هيلع هللا ىلصم 

َ
 َمْن أ

َ
أ  َيَتَوض 

 .» 
َ
ََدث  يَا أ َمْوَت َما احلْ ل  ِمْن َحْْضَ َاط  قَاَل رَج  ْو ُض 

َ
َرْيَرةَ قَاَل ف َساء  أ  (16) “.“بَا ه 

ينقض الوضوء خبروج الريح من ادلبر سواء يسمع صوت أو ال، ويوجد ريح وعند احلنفية 
 (17) يف املحيط. أبو املعايل حممود بن أمحد ابلخاري احلنيفقال كذا  ،أوال

 باب حكم املذي  .6
َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد  ” .13 َثَنا ق  يِب َحد 

َ
ْنِذٍر أ ْعَمِش َعْن م 

َ
َيْعَّل اثل ْورِي  َعْن  َثَنا َجِرير  َعِن األ

ي  ََنِفي ِة قَاَل قَاَل يلَعِ
ْ
ٍد ابِْن احل َم  وَل اهللِ حم  َل َرس 

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
اًء، فَاْسَتْحَيْيت  أ الً َمذ  ْنت  رَج   ملسو هيلع هللا ىلص ك 

َمْرت  
َ
ْسَودِ  ْبنَ  الِْمْقَدادَ  فَأ

َ
هَل   األ

َ
وء   فِيهِ ” َل َفَقا فََسأ ْعَبة   َوَرَواه  . “الْو ض  ْعَمِش  َعنِ  ش 

َ
 (18) “.األ

 (19) .قال الرسخيس، كذا وجيب الوضوء يف املذي عند احلنفية
 باب مس املرأة ال ينقض الوضوء .7

يِب ” .14
َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  بَ انل ْْضِ َمْوٰل  َحد  َمَر بِْن ع  ْيِد اهللِ َعْن  ع 

يِب 
َ
نَام  َبنْيَ يَدَ  ملسو هيلع هللا ىلصِن َعْن اَعئَِشَة َزْوِج انل يِب  َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ  أ

َ
ْنت  أ ن َها قَالَْت ك 

َ
وِل يْ أ  َرس 

َما.َفَقَبْضت  رِْجيَل   قِْبلَتِِه، فَإَِذا َسَجَد َغَمَزِن   يِف يَ َورِْجالَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قَالَْت  ، فَإَِذا قَاَم بََسْطت ه 
.  (20) “َوابْل ي وت  يَْوَمئٍِذ لَيَْس فِيَها َمَصابِيح 

                                                             
 22ص :  1 ، ج :بدائعالاكساين،  - 15
 14694حتفة - 6954طرفه ، 135(، رقم احلديث:2)رقم ابلاب: ال تقبل صالة بغري طهور : باب ،الوضوءكتاب  - 16
يف الفقه  املحيط البهاينبرهان ادلين أبو املعايل حممود بن أمحد بن عبد العزيز أبن مازة ابلخاري احلنيف،  - 17

 49ص :  1ج : م(، 2004-ه1424، )بريوت: دار الكتب العلمية، انلعماين
(، رقم احلديث: 34)رقم ابلاب:  من لم ير الوضوء إال من املخرجني، من القبل وادلبر :باب ،الوضوءكتاب:  - 19

 .56/1 - 10264 حتفة - 269، 132 ، طرفاه178
 67ص :  1ج : م(، 1989 -ه1409، )بريوت: دار املعرفة، املبسوطكتاب شمس ادلين الرسخيس، - 19
، 384، 383، 382أطرافه  ، و513، رقم احلديث: (104رقم ابلاب: باب: اتلطوع خلف املرأة ) صالة،الكتاب:  - 20

 137/1 - 17712حتفة  - 6276، 1209، 997، 519، 515، 514، 512، 511، 508
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 (21)وعند احلنفية ال ينقض الوضوء من مّس املرأة، كذا قال العيين والكشمريي.  
ا مست انلار باب .8  الوضوء مم 

ْسلََم عَ ” .15
َ
نَا َمالِك  َعْن َزْيِد بِْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر َعْن َحد 

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
َكَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد اهللِ بِْن َعب اٍس. أ

َ
.ّٰل َص  ث م  ، َشاةٍ  َكتَِف  أ

ْ
أ  (22) “ َولَْم َيَتَوض 

 

ِن ” .16 ْخَبَ
َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  ر  ْبن  َجْعفَ  َحد 

وَل اهللِ  ى َرس 
َ
ن ه  َرأ

َ
ْخَبَه  أ

َ
بَاه  أ

َ
ن  أ

َ
َمي َة أ

 
ِعَ ، َشاةٍ  َكتِِف  مِنْ  حَيَْت   ملسو هيلع هللا ىلصَعْمِرو بِْن أ ِ  إََِل  فَد  الَة  الص 

لَْق 
َ
نيَ  فَأ ك    َولَمْ  فََصّٰل  الس 

ْ
أ  (23) “.َيَتَوض 

 

نَا اْبن  َوْهٍب قَا” .17 ْخَبَ
َ
ْصَبغ  قَاَل أ

َ
َثَنا أ ونََة وََحد  َريٍْب َعْن َمْيم  و َعْن ب َكرْيٍ َعْن ك  ِِن َعْمر  ْخَبَ

َ
َل أ

ن  انل يِب  
َ
َكَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
  َولَمْ  َصّل   ث م  ، َكتِفاً  ِعْنَدَها أ

ْ
أ  (24) “.َيَتَوض 

 

ْثَمان  وروى ابلخاري م عل قا: ” .18 َمر  وَع  ب و بَْكٍر وَع 
َ
َكَل أ

َ
حَلْماً فَلَْم  -رىض اهلل عنهم  -وَأ

ئ وا.َيَتوَ   (25) “ض 
 (26) .قال الرسخيس، كذا مما مست انلار أن ال جيب الوضوءوكذا احلكم عند احلنفية 

 باب حكم الوضوء بعد الطعام ورشب اللنب .9
نَا َمالِك  َعْن حَيىَْي بِْن َسِعيٍد َعْن ب َشرْيِ بِْن يََساٍر َمْوَل ” .19 ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

وِل اهللِ بَِن  ن ه  َخَرَج َمَع َرس 
َ
ْخَبَه . أ

َ
َوْيَد ْبَن انل ْعَماِن أ ن  س 

َ
، َحّت  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص َحارِثََة أ اَعَم َخْيَبَ

ْهَباءِ  ْدََن َخْيَبَ  -ََكن وا بِالص 
َ
ِويِق،  -َوِِهَ أ ْزَواِد، فَلَْم ي ْؤَت إاِل  بِالس 

َ
، ث ْم َداَع بِاأل فََصّل  الَْعرْصَ

َمَر بِِه َفِث   فَ 
َ
ول  اهللِ يَ أ َكَل َرس 

َ
َكلَْنا، ث م  قَاَم إََِل الَْمْغرِِب، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ث م   ملسو هيلع هللا ىلص، فَأ

َ
وَأ

                                                             
 )بريوت: دار الكتبرشح صحيح ابلخاري،  عمدة القاريبدر ادلين أبو حممد حممود بن أمحد العيين،  - 21

، )بريوت: دار ىلع صحيح ابلخاري فيض ابلاري؛ حممد أنور الكشمريي، 170ص :  4ج : م(، 2001- ـه1421العلمية، 
 33ص :  2ج : م(، 2005- ـه1426الكتب العلمية، 

، 5404طرفاه ، 207، رقم احلديث: (50رقم ابلاب: من لم يتوضأ من حلم الشاة والسويق ) :باب، الوضوءكتاب:  - 22
 5979فة حت - 5405

 أطرافه ، و208، رقم احلديث: (50رقم ابلاب: من لم يتوضأ من حلم الشاة والسويق ) :باب، الوضوءكتاب:  - 23
 10700حتفة  – 5462، 5422، 5408، 2923، 675

 18080 ، حتفة210، رقم احلديث: (51رقم ابلاب: باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ ) ،الوضوءكتاب:  - 24
 (50رقم ابلاب: من لم يتوضأ من حلم الشاة والسويق ) :باب، لوضوءاكتاب:  - 25
 79 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 26
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.
ْ
أ  (27) “َصّل  َولَْم َيَتَوض 

 

َقْيٍل َعِن ابْنِ ” .20 َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َتيَْبة  قَاالَ َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ َوق  َبْيِد اهللِ َحد   ِشَهاٍب َعْن ع 
وَل اهللِ  ن  َرس 

َ
ْتَبَة َعِن ابِْن َعب اٍس أ  هَل   إِن  ” َوقَاَل  َفَمْضَمَض ، بَلَناً  رَشَِب  ملسو هيلع هللا ىلصبِْن َعْبِد اهللِ بِْن ع 

 (28) “.ي  لِح  ْبن  َكيَْساَن َعِن الز ْهرِ َوَصا ي ون س   تَاَبَعه  . “َدَسماً 
لكن  عند احلنفيةوال بعد رشب اللنب  غ من الطعامبعد الفراال جيب الوضوء وكذا 

 يفيشء يف أثناء األسنان وجوانب الفم فيشغله  الطعام حتبس منلزييل ما ا ستحب املضمضةت
 (29). قال العيينكذا أثر اللنب من الفم، ولزييل  الصالة

 باب حكم الوضوء ىلع الوضوء .10
َثنَ ” .21 َف قَاَل َحد  د  ْبن  ي وس  َم  َثَنا حم  نَساً ح قَاَل َحد 

َ
ْفَيان  َعْن َعْمِرو بِْن اَعِمٍر قَاَل َسِمْعت  أ ا س 

َثَنا حَيىْٰي  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ثَِن وََحد  ْفَياَن قَاَل َحد  نٍَس قَاَل ََكَن   َعْن س 
َ
و ْبن  اَعِمٍر َعْن أ َعْمر 

 ِعْنَد ُك   َصالٍَة. ق لْت  َكْيَف َيَتَوض   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
 
وء  َما لَْم أ َحَدنَا الْو ض 

َ
ْزِئ  أ وَن قَاَل ُي  ْنت ْم تَْصَنع  ك 

ِْدْث.  (30) “حي 
أن يفصل بني الوضوئني بعبادة مقصودة من رشعه ب تكرار الوضوء مرشوطوعند احلنفية 

، ونقل عن اكن ذلك مكروها تلكاكلصالة وسجدة اتلالوة ومس املصحف، فإن لم يفصل ب
 (31). قال ابن عبدين الشايمكذا إن لم يفصل بصالة أو جملس، بعضهم مرشوعية اتلجديد، و

 باب االستعانة يف الوضوء .11
ي ” .22 و ْبن  يلَعِ َثَنا َعْمر  ِن َحد  ْخَبَ

َ
اِب قَاَل َسِمْعت  حَيىَْي ْبَن َسِعيٍد قَاَل أ َثَنا َعْبد  الَْوه  َسْعد    قَاَل َحد 

َبرْيِ  ن  نَافَِع ْبَن ج 
َ
ث  ْبن  إِبَْراِهيَم أ َد  ْعَبَة حي  ِغرَيةِ بِْن ش  ْرَوةَ ْبَن الْم  ن ه  َسِمَع ع 

َ
ْخَبَه  أ

َ
ْطِعٍم أ بِْن م 

وِل اهللِ  ن ه  ََكَن َمَع َرس 
َ
ْعَبَة أ ِغرَيةِ بِْن ش  ن ه  ، َسَفرٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الْم 

َ
ن  ، هَل   حِلَاَجةٍ  َذَهَب  وَأ

َ
ِغرَيةَ  وَأ  م 

                                                             
، 215أطرافه ، و209، رقم احلديث: (51رقم ابلاب: باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ ) ،الوضوءكتاب:  - 27

 4813حتفة  - 5455، 5454، 5390، 5384، 4195، 4175، 2981
حتفة  - 5609طرفه ، و211، رقم احلديث: (52رقم ابلاب: باب: هل يمضمض من اللنب ) ،الوضوء كتاب: - 28

5833 
 106 ص : 3ج :  عمدة،العيين،  - 29
 1110حتفة  ، و214، رقم احلديث: (54رقم ابلاب: باب: الوضوء من غري حدث ) ،الوضوءكتاب:  - 30
، )بريوت: دار الكتب ادلر املختار رشح تنوير األبصار رد املحتار ىلع، ابن اعبدينب حممد أمني الشهري - 31

 241ص :  1ج : م(، 1994- ـه1415العلمية، 
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ب   َجَعَل  ِسِه َوَمَسَح ىلَعَ َء َعلَْيِه، وَ الَْما يَص 
ْ
، َفَغَسَل وَْجَهه  َويََديِْه َوَمَسَح بِرَأ

 
أ َو َيَتَوض  ه 

. نْيِ
 (32) “اخلْ ف 

 وعند احلنفية يف االستعانة يف الوضوء تفصيل: 
جاز بعد أن ال  يطلب من الغري إحضار املاء أو صبّه عليه ئفإن اكن املتوض •

 صال، فال يكره أ يكون الغاسل غريه بل يغسل بنفسه
 وإن اكن معذورا ويطلب غسل األعضاء أومسحها ال يكره أيضا، •
 (33)وإن لم يكن معذورا وطلب غسل األعضاء أومسحها اكن ذلك مكروها. •

 

                                                             
، 363، 206، 203أطرافه ، و182، رقم احلديث: (35رقم ابلاب: باب: الرجل يوضئ صاحبه ) ،الوضوءكتاب:  - 32

 57/1 - 11514حتفة  - 5799، 5798، 4421، 2918، 388
 251 ص : 1ج :  حتار،رد املابن اعبدين،  - 33
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 أبواب الغسل
 مّت وجب الغسلباب  .1

ب و ن َعْيٍم َعْن ِهَشامٍ ” .23
َ
َثَنا أ َثَنا ِهَشام  ح وََحد  َعاذ  ْبن  فََضالََة قَاَل َحد  َثَنا م   َعْن َقَتاَدةَ َعِن َحد 

يِب 
َ
ََسِن َعْن أ يِب  احلْ

َ
َرْيَرةَ َعِن انل يِب   َرافٍِع َعْن أ َعبَِها َبنْيَ  َجلََس  إَِذا” قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه  ْرَبعِ  ش 

َ
 ث م   األ

و تَاَبَعه  . “الَْغْسل   وََجَب  َفَقدْ ، َجَهَدَها وٍق  ْبن   َعْمر  ْعَبةَ  َعنْ  َمْرز  وىٰس  َوقَاَل . مِْثلَه   ش  َثَناحَ  م   د 
بَان  

َ
َثَنا قَاَل  أ نَا َقَتاَدة   َحد  ْخَبَ

َ
ََسن   أ  (34) “.ِمْثلَه   احلْ

وهو قول جيب الُغسل ىلع الرجل واملرأة إذا اتلىق اخلتنان أنزل أو لم يزنل عند احلنفية 
 (35). ملبسوطكذا يف ا – ريض اهلل تعاىل عنهم -املهاجرين عمر ويلع وابن مسعود 

  املرأة إذا احتلمتافرتاض الغسل ىلعباب  .2
بِيِه َعْن َزيَْنَب ” .24

َ
ْرَوةَ َعْن أ نَا َمالِك  َعْن ِهَشاِم بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

يِب 
َ
ة  أ

َ
لَْيٍم اْمرَأ م  س 

 
ن َها قَالَْت َجاَءْت أ

َ
ْؤِمننَِي أ م  الْم 

 
م  َسلََمَة أ

 
ِِب َسلََمَة َعْن أ

َ
 َطلَْحَة إَِٰل  بِْنِت أ

وِل اهللِ  وَل  يَا َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَرس  َق   مِنَ  يَْسَتْحِي  الَ  اهللَ  إِن  ، اهللِ  َرس  ْ  ىلَعَ  َهْل ، احلْ ْسٍل ال ةِ ِمْن غ 
َ
َمرْأ

ول  اهللِ  إَِذا ِهَ  ِت  إَِذا َنَعمْ ” ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتلََمْت َفَقاَل َرس 
َ
 (36) “.“الَْماءَ  َرأ

 املرأة اكلرجل إذا يه رأت يف املنام مثل ما يرى وكذا عند احلنفية جيب االغتسال ىلع
الرجل واحتلمت ألن السبب هو خروج املين دفقا وال فرق يف ذلك يف الرجل واملرأة، كذا يف 

أن املرأة إذا تذكرت االحتالم، واتلذلذ، ولم تر شيئا فعليها  روي عن حممد. حىت (37)دائعبلا
ر، وهو ضعيف فإن وجوب الغسل متعلق خبروج الغسل؛ ألن منيها يتدفق يف رمحها فال يظه

 (38) ملبسوط.، كذا يف ااملين، واملين ُيرج منها عند املواقعة كما ُيرج من الرجل
 لاستغباب غسل املذاكري قبل اال .3

ْعَمش  َعْن َسالِمِ ” .25
َ
َثَنا األ َثَنا َعْبد  الَْواِحِد قَاَل َحد  د  ْبن  حَمْب وٍب قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  يِب َحد 

َ
 بِْن أ

وِل اهللِ  ونَة  َوَضْعت  لِرَس  َرْيٍب َمْوَل ابِْن َعب اٍس َعِن ابِْن َعب اٍس قَاَل قَالَْت َمْيم  َْعِد َعْن ك  اجلْ
ْفَرَغ بَِيمِ  ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْو ثاَلَثاً، ث م  أ

َ
َتنْيِ أ َتنْيِ َمر  َما َمر  ْفَرَغ ىلَعٰ يََديِْه، َفَغَسلَه 

َ
ينِِه ىلَعٰ َماًء َيْغتَِسل  بِِه، فَأ

                                                             
  14659 ، حتفة291، رقم احلديث:(28رقم ابلاب: ) إذا اتلىق اخلتانان :بابكتاب: الغسل،  - 34
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ْرِض، ث م  َمْضَمَض َواْسَتنَْشَق، ث م  َغَسَل وَْجَهه  
َ
ِشَماهِلِ، َفَغَسَل َمَذاكرِيَه ، ث م  َدلََك يََده  بِاأل

ْفَرَغ ىلَعٰ َجَسِدهِ، ث م  َتَنّٰٰح ِمْن َمَقامِِه َفَغَسَل قََدَمْيهِ 
َ
َسه  ثاَلَثاً، ث م  أ

ْ
 (39) “.َويََديِْه ث م  َغَسَل َرأ

، ويزيل انلجاسة إن اكنتوهكذا السنة عند احلنفية أن يغسل املذاكري قبل االغتسال 
 (40)ندية. هل، كذا يف اوتقديم غسل الفرج يف الغسل سنة سواء اكن فيه جناسة أم ال

 لاستغباب الوضوء قبل اال .4
نَا َمالِك  َعْن ِهَشا” .26 ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  بِيِه َعْن اَعئَِشَة َزْوِج انل يِب  َحد 

َ
ٍم َعْن أ

ن   ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ََنابَةِ  ِمنَ  اْغتََسَل  إَِذا ََكنَ  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   أ

ْ
  اجل

َ
  ث م  ، يََديْهِ  َفَغَسَل  بََدأ

 
أ   َكَما َيَتَوض 

 
أ  َيَتَوض 

الَةِ  َصابَِعه   ي ْدِخل   ث م  ، لِلص 
َ
وَل َشَعرِ  يف أ ص 

 
ب  ىلَعٰ الَْماءِ، َفي َخل ل  بَِها أ ِسِه ثاَلََث هِ ث م  يَص 

ْ
 َرأ

َرٍف بَِيَديِْه، ث م  ي ِفيض  الَْماَء ىلَعٰ  هِ لك  ِه.غ   (41) “ ِجَْلِ
سنة تقديم الوضوء ىلع غسل بايق ابلدن والسنة عند احلنفية أن يتوضأ قبل أن يغتسل و

ا اغتسال رسول ميمونة ريض اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلصزوج انليب هكذا حكت . وال مسواء اكن هناك حدث أ
 (42) داية.هل، كذا يف املسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 استحباب ثالث غرفات يف الغسلو باب صفة الغسل .5
َثَنا َخال د  ْبن  حَيىْٰي ” .27 ْسلٍِم َعْن َصِفي َة بِْنِت َحد  ََسِن بِْن م  َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  نَافٍِع َعِن احلْ  قَاَل َحد 

ن ا إِذَ  ِسَها، ث م  َشيَْبَة َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ك 
ْ
َخَذْت بَِيَدْيَها ثاَلَثاً فَْوَق َرأ

َ
، أ َصابَْت إِْحَدانَا َجَنابَة 

َ
ا أ

ذ  بَِيِدَها ىلَعٰ  خ 
ْ
ْخرٰ تَأ

 
ْيَمِن، َوبَِيِدَها األ

َ
َها األ يَْسِ.ى ىلَعٰ  ِشق 

َ
َها األ  (43) “ ِشق 

 

يِب ” .28
َ
َثَنا ز َهرْي  َعْن أ ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ ثَِن إِسْ  َحد  ثَن َحاَق قَاَل َحد  ٍد قَاَل َحد  َ لَْيَمان  ْبن  ُص   س 

ول  اهللِ  ْطِعٍم قَاَل قَاَل رَس  َبرْي  ْبن  م  م  ” ملسو هيلع هللا ىلصج 
َ
فِيض  ىلَعٰ أ

 
نَا فَأ

َ
ِس ا أ

ْ
َشاَر بَِيَديِْه «. ثاَلَثاً   َرأ

َ
وَأ

 (44)“.“لِكَْتْيِهَما
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َثَنا َمْعمَ ” .29 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ ثَِن َحد  ب و َجْعَفٍر قَاَل قَاَل ِل  ر  ْبن  حَيىَْي بِْن َساٍم َحد 

َ
تَايِن  أ

َ
 َجابِر  أ

لْت  َكَ  ََنابَِة َفق 
ْ
ْسل  ِمَن اجل ََنِفي ِة قَاَل َكْيَف الْغ 

ْ
ٍد ابِْن احل َم  ََسِن بِْن حم  َك ي َعر ض  بِاحلْ َن اْبن  َعم 

ذ   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   خ 
ْ
في  ثاَلَثَةَ  يَأ ك 

َ
َهاوَ  أ ِسهِ  ىلَعٰ  ي ِفيض 

ْ
  َسائِِر َجَسِدهِ. َفَقاَل ِل ىلَعٰ  ي ِفيض   ث م  ، َرأ

ََسن  إيِن   لْت  ََكَن انل يِب   احلْ َعِر. َفق  ل  َكثرِي  الش  ْكَِثَ مِْنَك َشَعراً. ملسو هيلع هللا ىلص رَج 
َ
 (45) “أ

 جاسة إن اكنت ىلعانلغسل يديه وفرجه ويزيل بأن يبدأ وكيفية االغتسال عند احلنفية 
. هذا إذا اكنت املاكن للصالة ثم يفيض املاء ىلع رأسه وسائر جسده ثالثا كوضوءه بدنه ثم يتوضأ

غري صلب أما إذا اكن املاكن صلبا اليغسل رجليه يف الوضوء بل إذا فرغ من الغسل ويتنىح عن 
 (46) داية.هلذلك املاكن فيغسل رجليه، كذا يف ا

 باب تناول اخلرقة بعد الغسل .6
َثنَ ” .30 َْعِد َحد  يِب اجلْ

َ
ْعَمش  َعْن َسالِِم بِْن أ

َ
َثَنا األ ب و َعَوانََة َحد 

َ
َثَنا أ وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل َحد  ا م 

َارِِث قَالَْت َوَضْعت  
ْ
ونََة بِْنِت احل َرْيٍب َمْوَل ابِْن َعب اٍس َعِن ابِْن َعب اٍس َعْن َمْيم  َعْن ك 

وِل اهللِ  ْسالً وََسرَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصلِرَس  َتنْيِ غ  ْو َمر 
َ
ةً أ ، فََصب  ىلَعٰ يَِدهِ، َفَغَسلََها َمر  لَْيَمان  الَ  -ت ه  قَاَل س 

ْم الَ 
َ
َذَكَر اثل اثِلََة أ

َ
ْدرِى أ

َ
ْرِض  -أ

َ
، ث م  َدلََك يََده  بِاأل ْفَرَغ بَِيِمينِِه ىلَعٰ ِشَماهِلِ، َفَغَسَل فَرَْجه 

َ
ث م  أ

َائِِط، ث م  َتمَ 
ْ
ْو بِاحل

َ
، ث م  َصب  ىلَعٰ أ َسه 

ْ
ْضَمَض وَاْسَتنَْشَق، َوَغَسَل وَْجَهه  َويََديِْه، َوَغَسَل َرأ

 (47) “.َجَسِدهِ، ث م  َتَنّٰٰح َفَغَسَل قََدَمْيِه، َفَناَوتْل ه  ِخْرقًَة، َفَقاَل بَِيِدهِ َهَكَذا، َولَْم ي رِْدَها
ال فرق بني اتلمسح بثيابه، أو و عند احلنفية هلذا احلديث. وجيوز اتلمسح باملنديل

بمنديل، وألن املستعمل ما زايل العضو فأما ابللة ابلاقية غري مستعملة حىت لو جف اكن طاهرا 
  (48) .بسوطمل، كذا يف افال بأس بأن يمسح ذلك باملنديل

 لبس اثلياب قبل جفاف ابلدن بعد الغسلباب  .7
ٍد قَاَل حَ ” .31 َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  نَا ي ون س  َعِن الز ْهرِ َحد  ْخَبَ

َ
َمَر قَاَل أ ْثَمان  ْبن  ع  َثَنا ع   َعْن ي  د 

يِب 
َ
يِب  أ

َ
ول   َسلََمَة َعْن أ وف  قَِياماً، فََخَرَج إَِْلَْنا َرس  ف  لَِت الص  د  الَة ، َوع  قِيَمِت الص 

 
َرْيَرةَ قَاَل أ ه 

ا ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َصال ه   يِف  قَامَ  فَلَم  ن ه   َذَكرَ  م 
َ
ن ب   أ مْ ”:  نَلَا َفَقاَل  ج   ث م  ، فَاْغتََسَل  رََجعَ  ث م  . “َماَكنَك 
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ه   إَِْلَْنا َخَرجَ  س 
ْ
ىلْعٰ َورَأ

َ
. تَاَبَعه  َعْبد  األ َ فََصل ْيَنا َمَعه  ، فََكب  ر  . ي   َعْن َمْعَمٍر َعِن الز ْهرِ  َيْقط 

ْوَزاِع  
َ
 (49) “.ي   َعِن الز ْهرِ َوَرَواه  األ

وألنه ال بأس بأن يلبس ثيابه فإن من لبس اثلياب قبل جفاف ابلدن هلذا احلديث وجيوز 
 بسوط.مل، كذا يف ااغتسل يف يللة باردة ال يأمره أحد باملكث عريانا حىت جيف فلعله يموت قبله

(50)  
 يف الغسل منيباب االبتداء باْل .8

ب  ” .32
َ
َثَنا أ َثٰن قَاَل َحد  د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم  و اَعِصٍم َعْن َحْنَظلََة َعِن الَْقاِسِم َعْن اَعئَِشَة قَالَْت َحد 

 بِِشق   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  
َ
ِه، َفَبَدأ َخَذ بَِكف 

َ
اِلَِب، فَأ

ْ
ٍء ََنَْو احل ََنابَِة َداَع بيَِشْ

ْ
إَِذا اْغتََسَل مَِن اجل

ِسهِ 
ْ
، َفَقاَل بِِهَما ىلَعٰ َرأ يَْسِ

َ
ْيَمِن ث م  األ

َ
ِسِه األ

ْ
 (51) “.َرأ

وهكذا السنة عندنا أن يبتدا املغتسل بايلمني فيصب عليه ثم ىلع اليسار ثم ىلع الرأس، 
 (52) كذا يف ادلر املختار.

 باب اغتسال الزوجني من إناء واحد .9
ْرَوةَ َعْن اَعئَِش ” .33 يِب بَْكِر بِْن َحْفٍص َعْن ع 

َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َة قَالَْت َحد 

نَا َوانل يِب  
َ
ْغتَِسل  أ

َ
ْنت  أ ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمْن َجَنابٍَة. وََعْن َعْبِد الر مْحَِن بِْن الَْقاِسِم َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصك 

بِيِه َعْن اَعئَِشَة ِمْثلَه  
َ
 (53) “.أ

 

ْعَبة  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َعبْ ” .34 َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ نََس ْبَن َحد 

َ
ِد اهللِ بِْن َجْبٍ قَاَل َسِمْعت  أ

ول  ََكَن  ة   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  َمالٍِك َيق 
َ
ْسلِم   َزادَ . َواِحدٍ  إِنَاءٍ  ِمنْ  َيْغتَِسالَنِ  نَِسائِهِ  ِمنْ  َوالَْمْرأ  َوَوْهب   م 

ََنابَِة.ش   َعنْ 
ْ
 (54) “ْعَبَة ِمَن اجل
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 (55)كذا يف املحيط.  وجيوز اغتسال الزوجني من إناء واحد عند احلنفية،
 ادلور أو الطواف ىلع النساء بغسل واحدباب  .10

ْعَبَة َعْن إِبْرَاِهيمَ ” .35 ِِب َعِديي َوحَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ش 
َ
َثَنا اْبن  أ اٍر قَاَل َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم   َحد 

بِيِه قَاَل َذَكْرت ه  لِعَ 
َ
ْنترَِشِ َعْن أ ِد بِْن الْم  َم  ْنت  بِْن حم  بَا َعْبِد الر مْحَِن، ك 

َ
ائَِشَة َفَقالَْت يَرَْحم  اهلل  أ

وَل اهللِ  َطي ب  َرس 
 
ِْرماً َيْنَضخ  ِطيباً ملسو هيلع هللا ىلصأ وف  ىلَعٰ نَِسائِِه، ث م  ي ْصبِح  حم   (56) “.، َفَيط 

 

ثَ ” .36 َعاذ  ْبن  هَِشاٍم قَاَل َحد  َثَنا م  اٍر قَاَل َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم  َثَنا َحد  يِب َعْن َقَتاَدةَ قَاَل َحد 
َ
ِن أ

نَس  ْبن  َمالٍِك قَاَل ََكَن انل يِب  
َ
اَعِة الَْواِحَدةِ ِمَن الل ْيِل َوانل َهارِ،  ملسو هيلع هللا ىلصأ ور  ىلَعٰ نَِسائِِه يِف الس  يَد 

ن ا َنَتَحد   ه  قَاَل ك  َو ََكَن ي ِطيق 
َ
نٍَس أ

َ
ةَ. قَاَل ق لْت  أل ن  إِْحَدى َعرْشَ ةَ ثاَلَثنَِي. َوه  ْعِطَى ق و 

 
ن ه  أ

َ
ث  أ

ْم تِْسع  نِْسَوةٍ  َثه  نَساً َحد 
َ
 (57) “.َوقَاَل َسِعيد  َعْن َقَتاَدةَ إِن  أ

أن يغسل فرجه وكذا جيوز عند احلنفية املعاودة إىل أهله قبل االغتسال، وأما املستحب ف
 (58) تار البن اعبدين الشايم.وحاشيته رد احل ، كذا يف ادلر املختارويتوضأ، والغسل أفضل

 واستحباب الوضوء هل قبل أن يناموتاخري غسله جواز نوم اجل ن ب باب  .11
َثَنا ِهَشام  َوَشيَْبان  َعْن حَيىْٰي ” .37 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
َكاَن   َعْن أ

َ
لْت  اَعئَِشَة أ

َ
َسلََمَة قَاَل َسأ

ن   َوْهوَ  يَْرق د   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب     َنَعمْ  قَالَْت  ب  ج 
 
أ  (59) “.َويََتَوض 

 

وَل ” .38 َل رَس 
َ
اِب َسأ َط 

ْ
َمَر ْبَن اخل ن  ع 

َ
َمَر أ َثَنا الل ْيث  َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َتيَْبة  قَاَل َحد  َثَنا ق  َحد 

يَْرق د   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
َ
نَا أ َحد 

َ
ن ب   َوْهوَ  أ   إَِذا َنَعمْ ”: قَاَل  ج 

َ
أ مْ  تََوض  ك  َحد 

َ
وَ  ق دْ فَلرَْيْ  أ ن ب   َوه   (60) “.“ج 
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يِب ” .39
َ
َبْيِد اهللِ بِْن أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  ِد بِْن َعْبِد  َحد  َم  َجْعَفٍر َعْن حم 

ْرَوةَ َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ََكَن انل يِب   َرادَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الر مْحَِن َعْن ع 
َ
نْ  أ

َ
، وَ َوهْ  َيَنامَ  أ ن ب  ، فَرَْجه   َغَسَل  ج 

 
َ
أ الَةِ  َوتََوض   (61) “.لِلص 

 

َمر  ” .40 َوْيِريَة  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ قَاَل اْسَتْفَّت ع  َثَنا ج  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل َحد  َثَنا م  َحد 
َيَنام   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  

َ
نَا أ َحد 

َ
ن ب   َوْهوَ  أ  تََوض   إَِذا، َنَعمْ ” :قَاَل  ج 

َ
 (62) “.“أ

 

نَا َمالِك  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ” .41 ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

وِل اهللِ  اِب لِرَس  َط  َمر  ْبن  اخلْ ن ه  قَاَل َذَكَر ع 
َ
َمَر أ ن ه   ملسو هيلع هللا ىلصع 

َ
ََنابَة   ت ِصيب ه   أ

ْ
 هَل   َفَقاَل ، الل ْيلِ  مِنَ  اجل

ول    ” ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرس 
ْ
أ  (63) “«.َك ث م  َنْم َذَكرَ  َواْغِسْل  تََوض 

وجيوز للجنب عند احلنفية انلوم واملعاودة إىل األهل ىلع غري طهارة من غسل أو وضوء 
 (64)ولكن املستحب هل أن يتوضأ ثم ينام أو يعاود، كذا قال الرسخيس. 

 باب استحباب االغتسال يوم اجلمعة .12
َثَنا” .42 َوْيِريَة  َعْن َمالٍِك َعِن الز ْهرِ  َحد  نَا ج  ْخَبَ

َ
ْسَماَء قَاَل أ

َ
ِد بِْن أ َم   َعْن َسالِِم ي  َعْبد  اهللِ ْبن  حم 

َمَر  َمَر َعِن ابِْن ع  َو  -رىض اهلل عنهما  -بِْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  اِب بَيَْنَما ه  َط  َمَر ْبَن اخلْ ن  ع 
َ
أ

ْصَحاِب انل يِب  اخلْ ْطَبِة يَ  قَائِم  يِف 
َ
لنَِي مِْن أ و 

َ
َهاِجِريَن األ ل  ِمَن الْم  َعِة إِْذ َدَخَل رَج   ملسو هيلع هللا ىلصْوَم اجلْ م 

َمر   َفَناَداه   ي ة   ع 
َ
ِغلْت   إيِن   قَاَل  َهِذهِ  َساَعةٍ  أ ْنَقلِْب  فَلَمْ  ش 

َ
ْهيِل  إَِٰل  أ

َ
ِذينَ  َسِمْعت   َحّٰت  أ

ْ
 فَلَمْ ، اتل أ

زِ 
َ
. أ ت 

ْ
أ ْن تََوض 

َ
وَل اهللِ ْد أ ن  َرس 

َ
يْضاً َوقَْد َعلِْمَت أ

َ
وء  أ ر   ََكنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َوالْو ض  م 

ْ
ْسلِ  يَأ  (65) “.بِالْغ 

 

يَمي ” .43 نَا َمالِك  َعْن س  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  يِب َحد 

َ
بَْكِر بِْن َعْبِد الر مْحَِن َعْن   َمْوَل أ

يِب 
َ
اِن عَ  أ م  يِب َصالٍِح الس 

َ
َرْيَرةَ  ْن أ وَل اهللِ  -رىض اهلل عنه  -ه  ن  رَس 

َ
 اْغتََسَل  َمنِ ” قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ
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َعةِ  يَْومَ  ْسَل  اجلْ م  ََنابَةِ  غ 
ْ
ن َما َراحَ  ث م   اجل

َ
ن َما  يِف  َراحَ  َوَمنْ ، بََدنَةً  قَر َب  فََكأ

َ
اَعِة اثل انَِيِة فََكأ الس 

ْقَرَن، َوَمْن َراَح الس   يِف قَر َب َبَقَرةً، َوَمْن َراَح 
َ
ن َما قَر َب َكبْشاً أ

َ
اَعِة  يِف اَعِة اثل اثِلَِة فََكأ الس 

ن َما قَر َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح 
َ
ن َما قَر َب َبْيَضًة، فَإَِذا َخَرَج  يِف الر ابَِعِة فََكأ

َ
َاِمَسِة فََكأ

ْ
اَعِة اخل الس 

ْكرَ اإِلَمام  َحَْضَِت الَْمالَئَِكة  يَْس  وَن اذل   (66) “.“َتِمع 
وكذا االغتسال يوم  اجلمعة سنٌة عند احلنفية، واستنان االغتسال لصالة اجلمعة أو يلوم 

يوسف أنه سنة لصالة اجلمعة ألن الصالة  اجلمعة فاختلف فيه أصحاب أيب حنيفة فذهب أبو
 قاليلوم اجلمعة، كذا  أفضل من الوقت، واحلسن بن الزياد ينظر إىل فضيلة ايلوم فيقول أنه سنة

 (67)ابن جنيم. 
 باب استحباب الغسل بعد اإلغماء .13

يِب ” .44
َ
وىَس بِْن أ َثَنا َزائَِدة  َعْن م  مْحَد  ْبن  ي ون َس قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد  َحد  اَعئَِشَة َعْن ع 

ْتَبَة قَاَل َدَخلْت  ىلَعٰ  الَ اهللِ بِْن ع 
َ
لْت  أ ثِيِن  اَعئَِشَة َفق  َد  وِل اهللِ   ُت   قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َمَرِض َرس 

َل ، بَّٰل  َصّل  ” َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َثق 
َ
مْ ، الَ ” ق لَْنا. “انل اس   أ ونََك يَنْتَ  ه  وا ِل ”قَاَل . “ِظر   يِف َماًء  َضع 

ْغيِمَ ” :قَالَْت . “الِْمْخَضِب 
 
فَاَق  َعلَيْ َفَفَعلَْنا فَاْغتََسَل فََذَهَب ِْلَن وَء فَأ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل  “ِه، ث م  أ

َصّل  ”
َ
مْ ، الَ ” ق لَْنا. “انل اس   أ ونََك  ه  ولَ  يَا يَنَْتِظر  وا” قَاَل . “اهللِ  َرس  . “الِْمْخَضبِ  يِف اًء ِل مَ  َضع 

ْغيِمَ ” :قَالَْت 
 
فَاَق َفَقَعَد فَاْغتََسَل، ث م  َذَهَب ِْلَن وَء فَأ

َ
َصّل  ” :َفَقاَل  “ َعلَْيِه، ث م  أ

َ
. “ انل اس  أ

وَل اهللِ ” :ق لَْنا ونََك يَا َرس  ْم يَنَْتِظر  وا ِل ” :َفَقاَل . “الَ، ه  َفَقَعَد ”،“الِْمْخَضبِ  َماًء يِف  َضع 
ْغيِمَ 

 
فَاَق فَاْغتََسَل، ث م  َذَهَب ِْلَن وَء فَأ

َ
َصّل  انل اس  ” :َفَقاَل  “ َعلَْيِه، ث م  أ

َ
لَْنا. “أ الَ، ه ْم ” :َفق 

وَل اهللِ يَنَْتِظر   وف  يِف ” - “ونََك يَا َرس  ك  الَم   َوانل اس  ع  وَن انل يِب  َعلَْيِه الس  الَْمْسِجِد يَنَْتِظر 
ْرَسَل انل يِب   -لَِصالَةِ الِْعَشاءِ اآلِخَرةِ 

َ
ِِب  إَِٰل  ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

َ
نْ  بَْكرٍ  أ

َ
َ  بِأ تَاه  ، بِانل اِس  ي َصيل 

َ
ول   فَأ  الر س 

وَل  إِن   َفَقاَل  ر كَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرس  م 
ْ
نْ  يَأ

َ
َ  أ ب و َفَقاَل . “بِانل اِس  ت َصيل 

َ
الً  َواَكنَ  - بَْكرٍ  أ  يَا” - َرقِيقاً  رَج 

َمر   َمر  . “بِانل اِس  َصل   ع  َحق  بِذٰ ” :َفَقاَل هَل  ع 
َ
نَْت أ

َ
ي اَم، ث م  إِن  فََصّٰل ”.“لَِك أ

َ
ب و بَْكٍر تِلَْك األ

َ
 أ

ةً  ْفِسهِ نَ  ِمنْ  وََجدَ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   لنَْيِ  َبنْيَ  فََخَرجَ  ِخف  َما رَج  ه  َحد 
َ
ْهرِ  لَِصالَةِ  الَْعب اس   أ ب و، الظ 

َ
 وَأ

 إَِْلِْه انل يِب  بِانل   ي َصيل   بَْكرٍ 
َ
ْوَمأ

َ
َر فَأ خ 

َ
ب و بَْكٍر َذَهَب ِْلََتأ

َ
ا َرآه  أ نْ  ملسو هيلع هللا ىلصاِس، فَلَم 

َ
رَ  الَ  بِأ خ 

َ
. “َيَتأ

ْجلَِسايِن ” :قَاَل 
َ
ْجلََساه  ”.“َجْنبِهِ  إَِٰل  أ

َ
يِب  َجْنِب  إَِٰل  فَأ

َ
ب و فََجَعَل ” :قَاَل . “بَْكرٍ  أ

َ
 ي َصيل   بَْكرٍ  أ

َتم   َوْهوَ 
ْ
يِب  بَِصالَةِ  َوانل اس   ملسو هيلع هللا ىلصالَةِ انل يِب  بَِص  يَأ

َ
َبْيد   قَاَل . “قَاِعد   ملسو هيلع هللا ىلص َوانل يِب  ، بَْكرٍ  أ  :اهللِ  ع 
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لْت   اٍس َعب   بْنِ  اهللِ  َعْبدِ  ىلَعٰ  فََدَخلْت  ” الَ  هَل   َفق 
َ
ْعرِض   أ

َ
ثَتِْن  َما َعلَْيَك  أ  َعنْ  اَعئَِشة   َحد 

ن ه  قَاَل َفعَ ”.“َهاتِ  قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َمَرِض 
َ
نَْكَر ِمْنه  َشيْئاً، َغرْيَ أ

َ
 :َرْضت  َعلَْيِه َحِديَثَها، َفَما أ

” ِ َل اذل  ْت لََك الر ج  َسم 
َ
ي . “الَ  :ت  ق لْ  “.ََكَن َمَع الَْعب اِس  يأ َو يلَعِ  (68) “.“قَاَل ه 

 (69) والغسل بعد اإلغماء مندوب عند احلنفية،كذا قال احلصكيف.
 باب وجوب التسرت وجواز اتلجرد يف اخللوة .14

يِب ” .45
َ
َنب ٍه َعْن أ اِم بِْن م  ز اِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َهم  َثَنا َعْبد  الر  َثَنا إِْسَحاق  ْبن  نرَْصٍ قَاَل َحد   َحد 

َرْيَرةَ َعِن انل يِب   ائِيَل  َبن و ََكنَْت ” قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه  َراةً  َيْغتَِسل ونَ  إرِْسَ ر  ، ع  مْ  َيْنظ  ه  ، َبْعٍض  إَِٰل  َبْعض 
وىٰس  َواَكنَ  وىٰس  َيْمَنع   َما َواهللِ  َفَقال وا، وَْحَده   َيْغتَِسل   م  نْ  م 

َ
ن ه   إاِل   َمَعَنا َيْغتَِسَل  أ

َ
 فََذَهَب ، آَدر   أ

ََجر  بَِثْوبِِه، فََخَرَج م وىٰس َضَع ثَْوَبه  ىلَعٰ فَوَ ، َيْغتَِسل   ةً َمر   ول  ثَْويِب   يِف  َحَجٍر، َفَفر  احلْ ِ َيق  يَا  إِثْرِه
. َحّٰت  ائِيَل إَِٰل َحَجر  وىٰس  َنَظَرْت َبن و إرِْسَ وىٰس  م  ، ، َفَقال وا َواهللِ َما بِم  َخَذ ثَْوَبه 

َ
ٍس. وَأ

ْ
 ِمْن بَأ

 ِ باً َفَطِفَق ب ََجِر َُضْ باً «. احلْ ْو َسْبَعة  َُضْ
َ
ََجِر ِست ة  أ َرْيَرةَ َواهللِ إِن ه  نَلََدب  بِاحلْ ب و ه 

َ
َفَقاَل أ

ََجرِ   (70) “.“بِاحلْ
 

يِب ” .46
َ
َرْيَرةَ َعِن انل يِب   وََعْن أ ي وب   بَيَْنا” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه 

َ
ْريَاناً فََخر  َعلَْيِه َجَراد  ِمْن ذَ  َيْغتَِسل   أ َهٍب، ع 

ي وب  حَيَْتِث 
َ
ا تََرى قَاَل بََّل  يِف  فََجَعَل أ ْغَنيْت َك َعم 

َ
ْن أ ك 

َ
لَْم أ

َ
، أ ي وب 

َ
ثَْوبِِه، َفَناَداه  َرب ه  يَا أ

تَِك َولَِكْن الَ ِغًن  ْقَبَة َعْن َصْفوَاَن . “َعْن بََرَكتَِك   يِب َوِعز  وىَس بِْن ع  َوَرَواه  إِبَْراِهيم  َعْن م 
َرْيَرةَ َعِن انل يِب  َعْن عَ  ِِب ه 

َ
ْريَاناً ” :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َطاءِ بِْن يََساٍر َعْن أ ي وب  َيْغتَِسل  ع 

َ
 (71) “.“بَيَْنا أ

، كذا قال حبيث يأمن أعني انلاسللغسل  يف اخللوةوعند احلنفية جيوز اتلجرد وحده 
  (72) يف رشح هذين احلديثني. الرشنباليل والعيين

                                                             
، 664، 198أطرافه  ، و687يث: (، رقم احلد51)رقم ابلاب: باب: إنما جعل اإلمام يلؤتم به  ،األذانكتاب:  - 68

 /176 - 5861، 16317حتفة  - 7303، 5714، 4445، 4442، 3384، 3099، 2588، 716، 713، 712، 683، 679، 665
 28ص :  ادلر، احلصكيف، - 69
(، رقم 20)رقم ابلاب: اخللوة، ومن تسرّت فالتسرّت أفضل وحده يف من اغتسل عريانا :باب، الغسلكتاب:  - 70

 .14708حتفة  - 4799، 3404طرفاه  ، و278 احلديث:
(، رقم 20)رقم ابلاب: اخللوة، ومن تسرّت فالتسرّت أفضل وحده يف من اغتسل عريانا :باب، الغسلكتاب:  - 71

 .14224، 14724حتفة  - 7493، 3391طرفاه  ، و279احلديث: 
)بريوت: دار الكتب العلمية، اح، بإمداد الفت مرايق الفالححسن بن عمار بن يلع الرشنباليل احلنيف،  - 72

 343 ص : 3ج :  عمدة،العيين، ؛ 106ص : م(، 2004- ـه1424



 كتاب الطهارة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

221 

 أبواب اتليمم
 وعية اتليممباب مرش .1

ثَِن ” .47 َشْيم  ح قَاَل وََحد  َثَنا ه  د  ْبن  ِسَناٍن قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  نَا  َحد  ْخَبَ
َ
َسِعيد  ْبن  انل ْْضِ قَاَل أ

َثَنا يَِزيد   نَا َسي ار  قَاَل َحد  ْخَبَ
َ
َشْيم  قَاَل أ َهْيٍب الَْفِقري   -ه  َو اْبن  ص  نَا َجابِر   -ه  ْخَبَ

َ
 ْبن  قَاَل أ

ن  انل يِب  
َ
َحد  َقْبيِل ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد اهللِ أ

َ
ْعِطيت  ََخْساً لَْم ي ْعَطه ن  أ

 
ن رِصْت  بِالر ْعِب َمِسرَيةَ  أ

ِعلَْت ِلَ  ِت َشْهٍر، وَج  م 
 
ٍل مِْن أ ي َما رَج 

َ
ْرض  َمْسِجداً َوَطه وراً، فَأ

َ
،   األ الَة  فَلْي َصل  ْدَرَكْته  الص 

َ
أ

 
 
َحٍد َقْبيِل ِحل ْت ِلَ وَأ

َ
َفاَعَة، َواَكَن انل يِب  ي ْبَعث  إَِٰل  الَْمَغانِم  َولَْم َُتِل  أل ْعِطيت  الش 

 
 قَْومِِه ، وَأ

ًة، َوب ِعْثت  إََِل انل اِس اَعم ة  (73) “.“َخاص 
عرف جوازه بالكتاب ، جائزبطاهر من جنس األرض  اتليمم من احلدثقالت احلنفية أن 

 (74). سنة واإلمجاعوال
حيرتق بانلار فيصري رمادا اكحلطب واحلشيش وحنوهما ، أو ما اللك ما وجنس األرض 

 من جنسهؤالء يلني اكحلديد ، والصفر ، وانلحاس ، والزجاج وحنوها ، فليس الينطبع وال
 (75)األرض، كذا قال الاكساين.

 باب فرائض اتليمم .2
خْ ” .48

َ
د  ْبن  َكثرٍِي أ َم  َثَنا حم  ََكِم َعْن َذري َعِن ابِْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  ْعَبة  َعِن احلْ نَا ش  بْزٰ َبَ

َ
ى َعْن ِن بِْن أ

َتْيت  انل يِب  َعْبِد الر مْحٰ 
َ
َمَر َتَمع ْكت  فَأ ار  لِع  يَْكِفيَك الْوَْجه  » َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِن قَاَل قَاَل َعم 

اِن   (76) “«.َوالَْكف 
طه ستة: انلية، واملسح، وكونه بثالث و، واالستيعاب. ورششيئان: الرضبتانعندنا وركنه 

 (77) .، كذا قال احلصكيفأصابع فأكرث، والصعيد، وكونه مطهرا، وفقد املاء
 باب كيفية اتليمم .3

ِن ” .49 ْخَبَ
َ
ْعَبة  أ نَا ش  ْخَبَ

َ
اج  قَاَل أ َثَنا َحج  ََكم  َعْن َذري َعْن َسِعيِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  بِْن ِن احلْ

بْزٰ 
َ
ار  بِهٰ أ بِيِه قَاَل َعم 

َ
َما ِمْن فِيِه، ث م  َمَسَح ى َعْن أ ْدنَاه 

َ
ْرَض، ث م  أ

َ
ْعَبة  بَِيَديِْه األ َب ش  َذا، َوَُضَ

                                                             
 92/1 - 3139حتفة  - 3122، 438طرفاه  ، و335(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب:  :باب ،اتليممكتاب:  - 73
 44ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 74
 53ص :  1املرجع نفسه، ج :  - 75
، 340، 339، 338أطرافه  ، و341(، رقم احلديث: 5)رقم ابلاب:باب: اتليمم للوجه والكفني  ،ماتليمكتاب:  - 76

 10362حتفة  - 347، 346، 345، 343، 342
 36ص :  ادلر، احلصكيف، - 77
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ول  َعِن ابِْن َعْبدِ  ََكِم قَاَل َسِمْعت  َذرًّا َيق  ْعَبة  َعِن احلْ نَا ش  ْخَبَ
َ
ْيِه. َوقَاَل انل ْْض  أ  وَْجَهه  َوَكف 

بْزٰ الر مْحٰ 
َ
ََكم  َوقَْد َسِمْعت ه  ِمِن ابِْن َعْبِد الر مْحٰ ِن بِْن أ .ى قَاَل احلْ ار  بِيِه قَاَل قَاَل َعم 

َ
 “ِن َعْن أ

(78) 
رضب بيديه ىلع أن ي تهكيفيو ،واتليمم رضبتان رضبة للوجه ورضبة لليدين إىل املرفقني

وجهه، ثم أاعد كفيه ىلع الصعيد ثانيا فأقبل األرض فأقبل وأدبر بهما، ثم نفضهما، ثم مسح بهما 
 .، كذا قال الاكساينوأدبر بهما، ثم نفضهما، ثم مسح بذلك ظاهر اذلراعني، وباطنهما إىل املرفقني

(79) 
 باب اتليمم من وجه األرض .4

ْرِض. وَْجهِ ب ﴾َصعِيدا ٓ﴿ فس  ابلخاري معلقا:” .50
َ
 (80) “األ

 القران هو ما ىلع وجه األرض من جنسها أن الصعيد املذكور يف أبو حنيفة وحممدقال 
 يعم مجيع أنواع األرضألن الصعيد مشتق من الصعود وهذا  حبيث إذا حرق ال ينطبع وال يرتمد

 (81) والرسخيس وابن اهلمام. فيجوز اتليمم بكل من جنس األرض، كذا قال الاكساين
 باب اتليمم من اجلنابة .5

عْ ” .51 َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  ََكم  َعْن َذري َعْن َسِعيِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  َثَنا احلْ بَْزى َبة  َحد 
َ
ِن بِْن أ

ل  إَِٰل  بِيِه قَاَل َجاَء رَج 
َ
اِب َفَقاَل إيِن   َعْن أ َط  َمَر بِْن اخلْ ار   ع  ِصِب الَْماَء. َفَقاَل َعم 

 
ْجَنْبت  فَلَْم أ

َ
أ

اِب  َط  َمَر بِْن اخلْ ن ا يِف ْبن  يَارِسٍ لِع  ن ا ك 
َ
ر  أ َما تَْذك 

َ
نَا  أ

َ
ا أ م 

َ
، وَأ نَْت فَلَْم ت َصل 

َ
ا أ م 

َ
نَْت فَأ

َ
نَا وَأ

َ
َسَفٍر أ

، فََذَكْرت  لِلن ِِب   فََْضََب «. إِن َما ََكَن يَْكِفيَك َهَكَذا ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَمع ْكت  فََصل ْيت 
ْرَض، ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  

َ
ْيِه األ ْيهِ  بَِكف   (82) “.“َوَنَفَخ فِيِهَما ث م  َمَسَح بِِهَما وَْجَهه  َوَكف 

 

يِب ” .52
َ
نَا َعْوف  َعْن أ ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  قَاَل أ َثَنا ِعْمَران  ْبن   َحد  رََجاٍء قَاَل َحد 

                                                             
، 341، 340، 338أطرافه  ، و339(، رقم احلديث: 5)رقم ابلاب:باب: اتليمم للوجه والكفني ، اتليممكتاب:  - 78

 10362حتفة  - 347، 346، 345، 343، 342
 46ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 79
ْمِٓمَنٓالَْغائِِطٓ﴿باب ق ْوهِلِ كتاب اتلفسري: سورة النساء،  - 80 ِٓمنْك  َحد 

َ
ْوَٓجاَءٓأ

َ
ٓأ َٓسَفر 

ْوََٓعَ
َ
نْت ْمَٓمرََْضٓأ ﴾ ِإَوْنٓك 

 (10)رقم ابلاب: 
؛ كمال ادلين حممد بن عبد الواحد 108 ص : 1، ج : بسوطاملالرسخيس، ؛ 53ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 81

 127ص :  1ج : م(، 2003-ه1424، )بريوت: دار الكتب العلمية، فتح القديررشح املعروف بـ ابن اهلمام احلنيف، 

، 341، 340، 339أطرافه ، و338(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب:املتيمم هل ينفخ فيهما  :باب ،اتليممكتاب:  - 82
 93/1 - 10362حتفة  - 347، 346، 345، 343، 342
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َصنْيٍ اخلْ َزاِع   وَل اهللِ ح  ن  َرس 
َ
الً  ملسو هيلع هللا ىلص أ ى رَج 

َ
ْعَتاِلً لَْم ي َصل  يِف  َرأ يَا ف الَن  َما ” :الَْقْوِم َفَقاَل  م 

 َ ْن ت َصيل 
َ
َصابَتِْن ”َفَقاَل . “الَْقْومِ   يِف َمَنَعَك أ

َ
وَل اهللِ، أ َعلَْيَك ” :قَاَل . “َجَنابَة  َوالَ َماءَ  يَا َرس 

ِعيِد فَإِن ه  يَْكِفيَك   (83) “.“بِالص 
قوهل تعاىل يف ، ويلع وابن عباسكراهة عند احلنفية وهو قول وجيوز اتليمم من اجلنابة بال 

وٓ ﴿آية اتليمم 
َ
ال ذلك باجلماع وقاال: كىن اهلل تعاىل ، فعل وابن عباس أوّ (84) ﴾لن َِسآءَٓٱٓت مٓ َلىَمسٓ ٓأ

 (85) كذا قال الاكساين. عن الوطء باملسيس، والغشيان، واملبارشة، واإلفضاء، والرفث،

 باب اتليمم يف احلْض .6
ِت الَْعرْص  بَِمْرَبِد انل َعِم  وروى ابلخاري معلقا:” .53 ْرِضِه بِاجلْ ر ِف، فََحَْضَ

َ
َمَر ِمْن أ ْقَبَل اْبن  ع 

َ
وَأ

ْرتَِفَعة  فَلَْم ي ِعْد.فََصّٰل  ْمس  م   (86) “، ث م  َدَخَل الَْمِديَنَة َوالش 
 

َثَنا الل ْيث  ” .54 َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  ْعَرِج قَاَل َسِمْعت   َحد 
َ
َعْن َجْعَفِر بِْن َربِيَعَة َعِن األ

نَا وََعْبد  اهللِ ْبن  يََساٍر َمْوٰل 
َ
ْقَبلْت  أ

َ
َمرْياً َمْوَل ابِْن َعب اٍس قَاَل أ ونََة َزْوِج انل يِب  ع   ملسو هيلع هللا ىلص َمْيم 

يِب  َدَخلَْنا ىلَعٰ َحّٰت 
َ
ِة ا  أ م  َارِِث بِْن الص 

ْ
َهْيِم بِْن احل نَْصارِ ج 

َ
ْقَبَل انل يِب  ي  أل

َ
ب و اجلْ َهْيِم أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل أ

ل  فََسل َم َعلَْيِه، فَلَْم يَر د  َعلَْيِه انل يِب   َِدارِ، َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن ََنِْو بِْْئِ ََجٍَل، فَلَِقَيه  رَج 
ْ
ْقَبَل ىلَعَ اجل

َ
 أ

 (87) “الََم.َفَمَسَح بِوَْجِهِه َويََديِْه، ث م  َرد  َعلَْيِه الس  

وعند احلنفية جيوز اتليمم يف املرص لعادم املاء وملن ُياف إن توضأ فوت صالة اجلنازة أو 
فوت صالة العيد ألنهما تفوتان ال إىل خلف، وملن ُياف ىلع نفسه اهلالك من الربد بسبب 

ذا قال ك فأينما حتقق جاز اتليمم،أو عدم قدرة استعماهل  املاء ألن الرشط هو عدمال، االغتس
 (88)وابن اعبدين.  العيين

                                                             
 97/1 - 10876حتفة  - 3571، 344طرفاه  ، و348(، رقم احلديث: 9)رقم ابلاب: :باب ،اتليممكتاب:  - 83
 6:  املائدة - 84
 45ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 85
 (3)رقم ابلاب: إذا لم جيد املاء وخاف فوت الصالةاتليمم يف احلرض  :باب ،اتليممكتاب:  - 86
(، رقم احلديث: 3إذا لم جيد املاء وخاف فوت الصالة)رقم ابلاب:باب: اتليمم يف احلرض  ،اتليممكتاب:  - 87

 11885حتفة ، 337
 396 ص : 1ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 19 ص : 4ج :  عمدة،العيين،  - 88
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 املسح ىلع اخلفني ديثاحأ
 باب مسح ىلع اخلفني .1

ْصَبغ  ْبن  الَْفَرِج الِْمرْصِ ” .55
َ
َثَنا أ ثَِن ي  َحد  ثَِن   َعِن ابِْن َوْهٍب قَاَل َحد  و َحد  ب و انل ْْضِ َعْن  َعْمر 

َ
أ

يِب 
َ
يِب ِن َعْن َعْبِد اهللِ َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ  أ

َ
َمَر َعْن َسْعِد بِْن أ ن ه   ملسو هيلع هللا ىلصَوق اٍص َعِن انل يِب   بِْن ع 

َ
 أ

نْيِ  ىلَعَ  َمَسحَ  ن  . اخلْ ف 
َ
َمرَ  اهللِ ْبنَ  َعْبدَ  وَأ لَ  ع 

َ
َمرَ  َسأ ثََك  إَِذا َنَعمْ  َفَقالَ  ٰذلَِك  َعنْ  ع  يْئاً شَ  َحد 

ْل  فاَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسْعد  َعِن انل يِب  
َ
وىَس  اَل َوقَ . َغرْيَه   َعْنه   تَْسأ ْقَبةَ  ْبن   م  ِن  ع  ْخَبَ

َ
ب و أ

َ
ن   انل ْْضِ  أ

َ
بَا أ

َ
 أ

ْخَبَه   َسلََمةَ 
َ
ن   أ

َ
ثَه   َسْعداً  أ َمر   َفَقاَل  َحد   (89) “.ََنْوَه   اهللِ. لَِعْبدِ  ع 

 

َر ايِن  ” .56 و ْبن  َخادِلٍ احلْ َثَنا َعْمر  َثَنا الل ْيث  َعْن حَيىَْي بِْن َسِعيدٍ َحد  َعْن َسْعِد بِْن إِبْرَاِهيَم   قَاَل َحد 
وِل اهللِ  ْعَبَة َعْن َرس  ِغرَيةِ بِْن ش  بِيِه الْم 

َ
ِغرَيةِ َعْن أ ْرَوةَ بِْن الْم  َبرْيٍ َعْن ع  ن ه   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن نَافِِع بِْن ج 

َ
 أ

، فََصب  َعلَْيِه ِحنَي فَرَ حِلَ  َخَرجَ  ِغرَية  بِإَِداَوٍة فِيَها َماء   اَجتِِه فَات َبَعه  الْم 
َ
أ َغ مِْن َحاَجتِِه، َفَتَوض 

. نْيِ
  (90) “َوَمَسَح ىلَعَ اخلْ ف 

 

َثَنا َشيَْبان  َعْن حَيىْٰي ” .57 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
َمي َة   َعْن أ

 
َسلََمَة َعْن َجْعَفِر بِْن َعْمِرو بِْن أ

ْمرِ  ى انل يِب  ي  الض 
َ
ن ه  رَأ

َ
ْخَبَه  أ

َ
بَاه  أ

َ
ن  أ

َ
نْيِ  ىلَعَ  َيْمَسح   ملسو هيلع هللا ىلص  أ ادٍ  ْبن   َحْرب   َوتَاَبَعه  . اخلْ ف  بَان   َشد 

َ
 وَأ

 (91) “.حَيىْٰي  َعنْ 
 

ْوزَاِع  ” .58
َ
نَا األ ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  قَاَل أ يِب  َعْن حَيىْٰي َحد 

َ
َسلََمَة َعْن   َعْن أ

بِيهِ 
َ
يْت  انل يِب   َجْعَفِر بِْن َعْمٍرو َعْن أ

َ
ْيهِ  ِعَماَمتِهِ  ىلَعٰ  َيْمَسح   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرأ ف  . َوتَاَبَعه  َمْعَمر  وَخ 

يِب َعْن حَيىْٰي 
َ
يْت  انل يِب    َعْن أ

َ
 (92) “.ملسو هيلع هللا ىلصَسلََمَة َعْن َعْمٍرو قَاَل َرأ

 

ْعَمِش قَاَل َسِمْعت  إِبْرَاِهي” .59
َ
ْعَبة  َعِن األ َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  اِم بِْن َحد  ث  َعْن َهم  َد  َم حي 

، َوَمَسَح ىلَعٰ 
َ
أ يْت  َجِريَر ْبَن َعْبِد اهللِ بَاَل ث م  تََوض 

َ
َارِِث قَاَل َرأ

ْ
ْيِه، ث م  قَاَم فََصّٰل احل ف  ئَِل  خ  ، فَس 

يْت  انل يِب  
َ
ْم، َصَنَع ِمْثَل هٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرأ ن  َجِريًرا ََكَن ِمْن آِخِر َذا. قَاَل إِبَْراِهيم  فاََكَن ي ْعِجب ه 

َ
أل
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ْسلََم.
َ
 (93) “َمْن أ

 

وٍق َعِن ” .60 ْسلٍِم َعْن َمْس  ْعَمِش َعْن م 
َ
َساَمَة َعِن األ

 
ب و أ

َ
َثَنا أ َثَنا إِْسَحاق  ْبن  نرَْصٍ قَاَل َحد  َحد 

ت  انل يِب  
ْ
أ ْعَبَة قَاَل َوض  ِغرَيةِ بِْن ش  ْيِه َوَص َفَمَسَح ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلصالْم  ف   (94) “.ّٰل  خ 

ويقوم مقام غسل ، جيوز املسح ىلع اخلفني يف الوضوء عند احلنفية برشائط معلومةو
حممود بن أمحد و السمرقندي يف حتفة الفقهاءقال ، كذا القدمني يف حق املقيم واملسافر مجيعا

 وقال ابن انلجيم يف ابلحر الرائق: (95). يف املحيط ابلخاري احلنيف
عن مذهب أهل السنة واجلماعة فقال هو أن روي أن أبا حنيفة سئل 

 (96) تفضل الشيخني وحتب اخلتنني وترى املسح ىلع اخلفني،
ْنت  ” .61 بِيِه قَاَل ك 

َ
ِغرَيةِ َعْن أ ْرَوةَ بِْن الْم  َثَنا َزَكِري اء  َعْن اَعِمٍر َعْن ع  ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  َمَع َحد 

ْهوَ ، َسَفرٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
نِْزعَ  ْيت  فَأ

َ
ْيهِ  أل ف  َما” :َفَقاَل  خ  َما فَإيِن  ، َدْعه  ْدَخلْت ه 

َ
 َفَمَسحَ . « َطاِهَرَتنْيِ  أ

 (97) “.“َعلَْيِهَما
ومن رشائط املسح ىلع اخلفني أن يلبسهما ىلع الطهارة، إّما بعد تمام الوضوء أو بعد غسل 

 هارة ثم أحدث جيزئه املسححىت لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطالقدمني ىلع األقل 
 (98)كذا قال املرغيناين. 
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 جاءنتأبواب االس
 باب ادلاعء قبل ادلخول يف اخلالء .1

ول  ََكَن انل يب  ” .62 نَساً َيق 
َ
َهْيٍب قَاَل َسِمْعت  أ ْعَبة  َعْن َعْبِد الَْعِزيِز بِْن ص  َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد   َحد 

اَلََء قَالَ َدخَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
ََبائِِث اللٰ » َل اخل

ْ
 ب ِث َواخل

ْ
وذ  بَِك ِمَن اخل ع 

َ
م  إيِن  أ تَاَبَعه  اْبن  َعْرَعَرةَ َعْن «. ه 

وىٰس  اَلََء. َوقَاَل م 
ْ
ََت اخل

َ
ْعَبَة إَِذا أ ْنَدر  َعْن ش  ْعَبَة. َوقَاَل غ   َعْن مَح اٍد إَِذا َدَخَل. َوقَاَل َسِعيد  ش 

َثَنا َعْبد  الْعَ  َل.ْبن  َزْيٍد َحد  ْن يَْدخ 
َ
َراَد أ

َ
 (99) “ِزيِز إَِذا أ

وقال األئمة احلنفية باستحباب تقديم الرِجل اليرسى وادلاعء قبل ادلخول يف اخلالء ف 
 (100) واخلبائث، كذا قال الزيليع يف رشح الكزن. اخلبث من بك أعوذ إين امهلل يقول:

 باب حكم استقبال القبلة واستدبارها يف االستنجاء .2
َثَنا” .63 يِب  َحد 

َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا الز ْهرِ  آَدم  قَاَل َحد  ِِب ي  ِذئٍْب قَاَل َحد 

َ
 َعْن َعَطاءِ بِْن يَِزيَد الل ْيِث  َعْن أ

ول   نَْصارِي  قَاَل قَاَل رَس 
َ
ي وَب األ

َ
ََت  إَِذا» ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

َ
م   أ ك  َحد 

َ
 َوالَ الِْقْبلَةَ  يَْسَتْقبِلِ  فاَلَ  الَْغائَِط  أ

ب واي َول هَ  ْو َغر 
َ
ق وا أ  (101) “«.ا َظْهرَه ، رَش 

ويف  يف اخلالءواستدبارها يف االستنجاء  بالفرجوقال احلنفية بكراهة استقبال القبلة 
 (102)واحلصكيف يف ادلر.  يف االختيار املوصيلكذا قال  الفضاء حتريما،

 االستنجاء باملاءحكم باب  .3
ب و الَْوِْلِد ِهَشام  ْبن  ” .64

َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  َعاٍذ  َعْبِد الَْملِِك قَاَل َحد  ه  َعَطاء  ْبن   -م  َواْسم 

يِب 
َ
ونََة  أ ول  ََكَن انل يب   -َمْيم  نََس ْبَن َمالٍِك َيق 

َ
ِج  حِلَاَجتِهِ  َخَرجَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  أ

َ
نَا أ

َ
ء  أ

َ  َوغ الَم  َمَعَنا إَِداَوة  ِمْن َماٍء. َيْعِن   (103) “بِِه. ْستَْنِج ي
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وإن لم يمكنه ذلك إال واألفضل عند احلنفية االستنجاء باملاء إن أمكن التسرت، 
 (104). املحيطيف  حممود بن أمحد ابلخاري احلنيف،كذا قال بكشف العورة يستنيج باألحجار

 ند اْلمباب كراهة االستنجاء باْل .4
ثَ ” .65 َعاذ  ْبن  فََضالََة قَاَل َحد  َثَنا م  ْسَتوَاِئ   -َنا ِهَشام  َحد  َو ادل  يِب  - ه 

َ
َكثرٍِي َعْن  َعْن حَيىَْي بِْن أ

يِب اهللِ َعْبِد 
َ
ول  اهللِ  بِْن أ بِيِه قَاَل قَاَل َرس 

َ
مْ  رَشَِب  إَِذا” :ملسو هيلع هللا ىلصَقَتاَدةَ َعْن أ ك  َحد 

َ
ْس  فاَلَ  أ  يف يَتََنف 

ََت  َوإَِذا، اإِلنَاءِ 
َ
اَلَءَ  أ

ْ
حْ  َوالَ ، بَِيِمينِهِ  َذَكرَه   َيَمس   فاَلَ  اخل  (105) “.“ بَِيِمينِهِ َيَتَمس 

واألدب لالستنجاء عند احلنفية أن يستنيج باليسار ، وال يستنيج بايلمني، ألن ايلمني  
 (106) ،كذا قال الاكساين.لألقذار واليسار  لألكل 

 باب كراهة االستنجاء بعظم وروث .5
ٍد الَْميك   ” .66 َم  مْحَد  ْبن  حم 

َ
َثَنا أ و ْبن  حَيىَْي بِْن َسِعيِد بِْن َعْمٍرو الَْميك    قَ َحد  َثَنا َعْمر  هِ اَل َحد   َعْن َجد 
يِب 

َ
َرْيَرةَ قَاَل ات َبْعت  انل يب   َعْن أ  :َفَقاَل  مِْنه   فََدنَْوت   يَلَْتِفت   الَ  فاََكنَ ، حِلَاَجتِهِ  وََخَرجَ  ملسو هيلع هللا ىلصه 

ْستَْنِفْض بَِها  ابِْغِن ”
َ
ْحَجاراً أ

َ
وْ  -أ

َ
تِِن  -ََنْوَه   أ

ْ
ْحَجاٍر «. بَِعْظٍم َوالَ َرْوٍث  َوالَ تَأ

َ
تَيْت ه  بِأ

َ
فَأ

ْتَبَعه  بِِهن   فََوَضْعت َها إَِٰل  بَِطَرِف ثَِيايِب 
َ
ا قَََض أ ، فَلَم  ْعَرْضت  َعْنه 

َ
 (107) “.“َجْنبِِه وَأ

، ألن زجاجو خبزف وعظم وروث و رجيعب خبمسة أشياءعندنا يكره االستنجاء و
 (108) الستنجاء ببعضها يرّض املستنيج  وببعضها يرّض غريه من اجلّن، كذا قال السغدي يف انلتف.ا

 باب حكم االعتبار لعدد األحجار يف االستنجاء .6
يِب ” .67

َ
َثَنا ز َهرْي  َعْن أ ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َبْيَدةَ َذَكرَه  َولَِكْن َعبْ  َحد  ب و ع 

َ
د  إِْسَحاَق قَاَل لَيَْس أ

ََت انل يب  الر مْحٰ 
َ
ول  أ ن ه  َسِمَع َعْبَد اهللِ َيق 

َ
بِيِه أ

َ
ْسَوِد َعْن أ

َ
َمَرِن ، الَْغائَِط  ملسو هيلع هللا ىلصِن ْبن  األ

َ
ْن آتَِيه   فَأ

َ
أ

تَيْت ه  
َ
َخْذت  َرْوثًَة، فَأ

َ
ِجْده ، فَأ

َ
ْحَجاٍر، فَوََجْدت  َحَجَرْيِن، َواتْلََمْست  اثل الَِث فَلَْم أ

َ
بَِها،  بَِثالَثَِة أ

ْوثََة َوقَاَل  لَْق الر 
َ
ََجَرْيِن وَأ َخَذ احلْ

َ
بِيِه َعْن . “َهَذا رِْكس  ” :فَأ

َ
َف َعْن أ َوقَاَل إِبَْراِهيم  ْبن  ي وس 
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ثَِن  ِِب إِْسَحاَق َحد 
َ
 (109) “ِن.َعْبد  الر مْحٰ  أ

جوب نفا( وعدم وآاستنبط احلنفية بهذا احلديث كراهة االستنجاء بالروث )كما ذكرناه 
، فلهذا لو ثالثة أحجاراكتىف حبجرين ملا لم جيد صاحبه  ملسو هيلع هللا ىلصالعدد يف االستنجاء ألن انليب 

 (110) جبحر واحد لكىف، كذا قال الاكساين. -وهو املقصود دون العدد-حصل اإلنقاء

نَا مَ ” .68 ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  يِب اَحد 

َ
عْ  لِك  َعْن أ

َ
نَاِد َعِن األ يِب الز 

َ
ن   َرِج َعْن أ

َ
َرْيَرةَ أ ه 

وَل اهللِ    إَِذا” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرس 
َ
أ مْ  تََوض  ك  َحد 

َ
، َوَمِن اْسَتْجَمَر فَلْي وتِْر،  يِف  فَلَْيْجَعْل  أ ْ نِْفِه ث م  ِْلَنِْث 

َ
أ

ْن ي ْدِخلََها يِف 
َ
ْم ِمْن نَْوِمِه فَلَْيْغِسْل يََده  َقْبَل أ ك  َحد 

َ
ْم الَ وَ  َوإَِذا اْستَْيَقَظ أ َحَدك 

َ
وئِِه، فَإِن  أ ض 

ه   ْيَن بَاتَْت يَد 
َ
 (111) “.“يَْدرِى أ

هذا احلديث ديلل ىلع أن عدد ثالثة أحجار يف االستنجاء سنة ال رشط وهو مذهب 
 (112) احلنفية كذا قال الاكساين.

 باب جناسة بول اآلديم .7
د  ” .69 َم  َثَنا حم  َثن  قَاَل َحد  د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم  َاِهٍد َعْن َحد  ْعَمش  َعْن ُم 

َ
َثَنا األ  ْبن  َخازٍِم قَاَل َحد 

ْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصٍس َعِن ابِْن َعب اٍس قَاَل َمر  انل يب  وَطاو   َما” :َفَقاَل  بَِقْبَ بَانِ  إِن ه  بَانِ  َوَما، َْل َعذ   يف ي َعذ 
ا َكبرِيٍ  م 

َ
َما أ ه  َحد 

َ
 ، ابْلَْولِ  ِمنَ  يَْسترَِت   الَ  فاََكنَ  أ

َ
اوَأ َخَذ ”.“بِانل ِميَمةِ  َيْميِش  فاََكنَ  اآلَخر   م 

َ
ث م  أ

، َفَغَرَز يف ُك   َقْبٍ َواِحَدةً  َها نِْصَفنْيِ وَل . “َجِريَدةً َرْطَبًة، فََشق  لَِم َفَعلَْت ”، اهللِ قَال وا يَا َرس 
َما َما لَْم َيْيبََسا” :قَاَل  “َهَذا ف  َعْنه  َف  َثٰن قَاَل ابْ . “لََعل ه  ُي  َثَنا  :ن  الْم  َثَنا َوكِيع  قَاَل َحد  وََحد 

َاِهًدا ِمْثلَه   ْعَمش  قَاَل َسِمْعت  ُم 
َ
 (113) “.“يَْسترَِت  ِمْن بَْوهِلِ »األ

فوعيد العذاب بعدم االستتار من ابلول يشعر جناسته مع أّن اإلنسان أطهر احليوانات وعّد 
 يف املحيط. حممود بن أمحد ابلخاري احلنيفكذا قال ديم من انلجاسة الغليظة، احلنفية بول اآل

(114) 

                                                             
 .9170حتفة ، 156 (، رقم احلديث:21 )رقم ابلاب:بروث  ال يستنيج: باب ،الوضوءكتاب:  - 109

 19ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 110

، 13820حتفة  - 161طرفه  ، و162(، رقم احلديث: 26 )رقم ابلاب:الستجمار وترا  باب: ا ،الوضوءكتاب:  - 111
13840 

 الاكساين، املرجع نفسه - 112

، 1361، 216أطرافه  ، و218 (، رقم احلديث:م 56)رقم ابلاب: ما جاء يف غسل ابلول  :باب ،الوضوءكتاب:  - 113
 .5747حتفة  - 6055، 6052، 1378

 102ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري،  - 114



 كتاب الطهارة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

229 

 باب جناسة بول الصيب والصبية .8
م  ” .70

 
بِيِه َعْن اَعئَِشَة أ

َ
ْرَوةَ َعْن أ نَا َمالِك  َعْن هَِشاِم بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

ِتَ 
 
ن َها قَالَْت أ

َ
ْؤِمننَِي أ ول  اهللِ الْم  ْتَبَعه  إِي اه .، َفَباَل ىلَعٰ بَِصيِبي  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 

َ
 (115) “ ثَْوبِِه، فََداَع بَِماٍء فَأ

بول الصيب والصبية وإن لم يأكال جنس جناسة  غليظة  عندنا، جيب غسلهما كذا قال 
 (116)الاكساين.

 باب حكم ابلول قائماً  .9
ْعَمِش َعنْ ” .71

َ
ْعَبة  َعِن األ َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  يِب  َحد 

َ
ََت انل يِب   أ

َ
َذْيَفَة قَاَل أ  ملسو هيلع هللا ىلص َوائٍِل َعْن ح 

َباَطةَ    بَِماءٍ  فَِجْئت ه  ، بَِماءٍ  َداَع  ث م  ، قَائِماً  َفَباَل  قَْومٍ  س 
َ
أ  (117) “.َفَتَوض 

يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل انليب ويه كراهة تزنيه ال حتريم وابلول قائما مكروه عندنا اال لعذر
ل ه  ، أووهو باطن الركبة لعلة بمأبضهأو  ،وجع الصلباحلديث معلول بعلة  لضيق املاكن، أو فع 

 (118) مرة بليان اجلواز، كذا قال العيين يف العمدة.
 باب كراهة قضاء احلاجة يف املاء .10

ِي الَ َُيْرِي، ث م  َيْغتَِسل  ” :قَاَل ( 119) َوبِإِْسَناِدهِ ” .72 ائِِم اذل  ْم يِف الَْماءِ ادل  ك  َحد 
َ
 “.“فِيهِ الَ َيب ولَن  أ

(120) 
وكذا ذهب احلنفية إىل كراهة قضاء احلاجة يف املاء، بوال أو اغئطا، وإن اكن املاء راكدا 

 (121) فتكون الكراهة حتريمية، كذا قال احلصكيف.
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 أبواب األجناس
 باب جواز الغسل والوضوء بماء اختلط يشء طاهر غري كثري .1

َثَنا مَح اد  ْبن  زَ ” .73 د  َحد  َسد  َثَنا م  َبرْيٍ َعِن ابِْن َعب اٍس َحد  ي وَب َعْن َسِعيِد بِْن ج 
َ
ْيٍد َعْن َعْمٍرو وَأ

ل  َواقِف  َمَع انل يِب   -ريض اهلل عنهم  - قَاَل  -بَِعَرفََة فََوَقَع َعْن َراِحلَتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ََكَن رَج 
ْقَصَعْته  

َ
و فَأ ، َوقَاَل َعْمر  ي وب  فََوقََصْته 

َ
ن وه  يِف ” :َفَماَت َفَقاَل  -أ اْغِسل وه  بَِماٍء وَِسْدٍر، َوَكف 

، فَإِن ه  ي ْبَعث  يَْوَم الِْقَياَمِة  َسه 
ْ
وا َرأ ر  َم  وه  َوالَ َت  َن ط  ، َوالَ ُت  ي وب  ي ليَب   -ثَْوَبنْيِ

َ
و قَاَل أ ، َوقَاَل َعْمر 

لَب ياً  -   (122) “.“م 
مد طاهر فلم يزل ىلع طبعه وهو الرقة وجيوز الوضوء عند احلنفية بماء اختلط به يشء جا

 (123)والسيالن، كذا قال الرشنباليل. 
 باب جناسة املن ووجوب غسله إذا أصاب اثلوَب أو ابلدنَ  .2

نَا َعْبد  ” .74 ْخَبَ
َ
َثَنا َعْبَدان  قَاَل أ ََزرِ اهللِ َحد  وٍن اجلْ و ْبن  َمْيم  نَا َعْمر  ْخَبَ

َ
لَْيَماَن بِْن ي  قَاَل أ  َعْن س 

ََنابََة ِمْن ثَْوِب انل يِب  يََسا
ْ
ْغِسل  اجل

َ
ْنت  أ ج  ، ملسو هيلع هللا ىلص ٍر َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ك  الَةِ  إََِل  َفَيْخر   َوإِن  ، الص 

 (124) “ثَْوبِِه. يِف  الَْماءِ  ب َقعَ 
 

َثَنا َعْبد  ” .75 نَا َمالِك  َعْن َعْبِد  اهللِ َحد  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ بِْن  اهللِ ْبِد بِْن ِديَناٍر َعْن عَ  اهللِ ْبن  ي وس 

وِل  اِب لِرَس  َط  َمر  ْبن  اخلْ ن ه  قَاَل َذَكَر ع 
َ
َمَر أ ن ه   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ ع 

َ
ََنابَة   ت ِصيب ه   أ

ْ
 هَل   َفَقاَل ، الل ْيلِ  مِنَ  اجل

ول    ” ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرس 
ْ
أ  (125) “.“َك ث م  َنمْ َذَكرَ  َواْغِسْل  تََوض 

ما ُيرج املين وكذا لك  وب إذا أصابهقالت احلنفية بنجاسة املين فيجب غسل ابلدن واثل
جيب خبروجه الوضوء أو الغسل، من ابلول والغائط والودي واملذي واملين،  سواءمن بدن اإلنسان 

فهو  ودم احليض وانلفاس واالستحاضة وادلم السائل من اجلرح والصديد واليقء ملء الفم،
، واستمرارها للغ سل وكذلك ملسو هيلع هللا ىلص . واكنت اعئشة ريض اهلل عنها تغسل املين من ثوب انليبجنس
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  (126)بن اخلطاب يدالن ىلع جناسته، كذا قال الاكساين والعيين.  لعمرملسو هيلع هللا ىلص أمر انليب 
 باب جناسة املذي ووجوب غسله إذا أصاب اثلوَب أو ابلدنَ  .3

يِب ” .76
َ
َثَنا َزائَِدة  َعْن أ ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ يِب  َحد 

َ
ي َعْبِد الر مْحَ  َحِصنٍي َعْن أ ْنت  ِن َعْن يلَعِ  قَاَل ك 

َل انل يِب  
َ
ْن يَْسأ

َ
الً أ َمْرت  رَج 

َ
اًء فَأ الً َمذ  َل  ابْنَتِهِ  لَِماَكنِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَج 

َ
  » َفَقالَ  فََسأ

ْ
أ  َذَكَركَ  َواْغِسْل  تََوض 

».“ (127) 
 وقال احلنفية أيضا  بوجوب غسل ابلدن واثلوب من املذي كما ذكرناه آنفا .

 من اثلوب باب صفة غسل ادلم .4
ْنِذرِ َعْن ” .77 نَا َمالِك  َعْن هَِشاٍم َعْن فَاِطَمَة بِْنِت الْم  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

يِب 
َ
ْسَماَء بِْنِت أ

َ
وَل اهللِ  أ ة  َرس 

َ
لَِت اْمرَأ

َ
ن َها قَالَْت َسأ

َ
وَل  يَا َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصبَْكٍر أ   اهللِ، َرس 

َ
َرأ

َ
يَْت أ

ول  اهللِ إِْحَدانَ  َْيَضِة، َكْيَف تَْصَنع  َفَقاَل َرس 
ْ
م  ِمَن احل َصاَب ثَْوَبَها ادل 

َ
َصاَب  إَِذا” ملسو هيلع هللا ىلصا إَِذا أ

َ
 أ

ن   ثَْوَب  م   إِْحَداك  َْيَضةِ  ِمنَ  ادل 
ْ
 (128) “.“فِيهِ  تِل َصيل   ث م  ، بَِماءٍ  تِلَْنَضْحه   ث م   فَلَْتْقر ْصه  ، احل

 

78. ” 
َ
ْصَبغ  قَاَل أ

َ
َثَنا أ ِن  ْخَبَِن َحد  ْخَبَ

َ
َارِِث َعْن َعْبِد الر مْحٰ  اْبن  َوْهٍب قَاَل أ

ْ
و ْبن  احل ِن بِْن َعْمر 

َم مِْن ثَْوبَِها  ، ث م  َتْقرَتِص  ادل  بِيِه َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ََكنَْت إِْحَدانَا َُتِيض 
َ
ثَه  َعْن أ الَْقاِسِم َحد 

، َوَتنْ  ْهرَِها َفَتْغِسل ه   (129) “فِيِه.  َسائِرِهِ، ث م  ت َصيل  َضح  ىلَعٰ ِعْنَد ط 
 

يِب ” .79
َ
َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  نَافٍِع َعِن ابِْن أ ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َاهٍِد قَاَل قَالَْت اَعئَِشة   َحد  جَنِيٍح َعْن ُم 

َص 
َ
ء  ِمْن َدٍم، قَالَْت بِِريِقَها َفَقَصَعْته  ابَه  يَشْ َما ََكَن إِلْحَدانَا إاِل  ثَْوب  َواِحد  َُتِيض  فِيِه، فَإَِذا أ

ْفرَِها.  (130) “بِظ 

وعند احلنفية جيب غسل انلجاسات من اثلياب إذا اكنت انلجاسة كثرية وأّما القليلة 
 (131)فمعفو عنها، والفرق بني القليل والكثري مقدار ادلرهم، كذا قال العيين. 

 

                                                             
 219 ص : 3ج :  عمدة،العيين، ؛ 60ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 126
، 132 ، و طرفاه269(، رقم احلديث: 13)رقم ابلاب: باب: غسل املذي والوضوء منه  :باب ،الغسل كتاب: - 127
 10178 حتفة - 178
 15743فة حت - 227 طرفه ، و307(، رقم احلديث: 9م ابلاب: )رقاملحيض دم باب: غسل  ،احليضكتاب:  - 128
 17508حتفة ، 308(، رقم احلديث: 9)رقم ابلاب: املحيض دم باب: غسل  ،احليضكتاب:  - 129
 17575حتفة ، 312(، رقم احلديث: 11)رقم ابلاب: باب: هل تصيل املرأة يف ثوب حاضت فيه  ،احليضكتاب:  - 130
 210 ص : 3ج :  عمدة،العيين،  - 131
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 غالفباب ال يمس احلائض وانلفساء إال ب .5
ب و َوائٍِل ي ْرِسل  َخاِدَمه  َوْهَ ”وروى ابلخاري معلقا:  .80

َ
يِب   َحائِض  إَِٰل َواَكَن أ

َ
تِيِه  ،َرزِيٍن  أ

ْ
َفَتأ

ه  بِِعالَقَتِهِ  ْصَحِف َفت ْمِسك   (132) .“بِالْم 
وال اللوح ومن األحاكم املتعلقة باجلنابة أنه ال جيوز مس املصحف بدون الغالف 

والغالف اجلدل اذلي عليه؛ للجنب واحلائض وانلفساء،  ة من القرآناملكتوب عليه آية تام
، كذا يف ابلدائع املتصل به عند بعض املشايخ، وعند بعضهم املنفصل عنه اكخلريطة وحنوها

 (133)واملحيظ الربهاين. 
 باب ال يفسد املاء بموت أحد من احلرشات يف املاء .6

َثَنا” .81 َثَنا َخادِل  ْبن  ََمََْلٍ َحد  ثَِن  َحد  لَْيَمان  ْبن  باِلٍَل قَاَل َحد  ْخَبَِن  س 
َ
ْسلٍِم قَاَل أ ْتَبة  ْبن  م   ع 

َرْيَرةَ  بَا ه 
َ
َننْيٍ قَاَل َسِمْعت  أ َبْيد  ْبن  ح  ول  قَاَل انل يِب   -اهلل عنه  ريض -ع   َوَقعَ  إَِذا” :ملسو هيلع هللا ىلص َيق 

بَاب   مْ  رَشَاِب  يِف  اذل  َحِدك 
َ
ْخٰرى َداءً  َجَناَحْيهِ  إِْحٰدى يِف  فَإِن  ، ْْنِْعه  ِْلَ  ث م  ، فَلَْيْغِمْسه   أ

 
 واأل

 (134) “.“ِشَفاءً 
ما ليس هل نفس سائلة اكذلباب وابلعوض وحنوهما إذا وهلذا احلديث قالت احلنفية: أن 

 . وقع يف ماء يسري أو مائع ومات فإنه ال ينجس ما وقع فيه
و إنما احليوان يتنجس ات. هذه احلرش عن يف ابليوتال يمكن صون األواين وألنه 

العظم والشعر وما أشبههما ال يتنجس  لكنادلم املسفوح بسائر األجزاء  ختلطباملوت، في
فكذا ال تتنجس هذه احليوانات. وإذا لم تتنجس هذه احليوانات  املسفوح باملوت النعدام ادلم

 (135) باملوت ال يتنجس ما ماتت فيه.

 باب أن املاء املستعمل طاهر .7
ول  َجاَء َحد  ” .82 ْنَكِدرِ قَاَل َسِمْعت  َجابًِرا َيق  ِد بِْن الْم  َم  ْعَبة  َعْن حم  َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ

ول  اهللِ  َِن  ملسو هيلع هللا ىلصَرس  ود  نَا، َيع 
َ
ْعِقل   الَ  َمِريض   وَأ

َ
 ، أ

َ
أ وئِهِ  ِمنْ  يلَعَ   َوَصب   َفَتَوض  لْت   َفَعَقلْت  ، َوض   َفق 

                                                             
 (3)رقم ابلاب:  حائض راءة الرجل يف حجر امرأته ويهقباب:  يض،احل كتاب: - 132
 321ص :  5ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 37ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 133
(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه  :باب ،بدء اخللقكتاب:  - 134

 14126حتفة  5782 طرفه ، و3320
 114ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري،  - 135
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وَل  يَا لَْت . لََكَلَة   يَِرث ِن  إِن َما الِْمريَاث   اهللِ لَِمنِ  َرس   (136) “.الَْفرَائِِض  آيَة   َفَْنَ
 

َثَنا َحاتِم  َعِن اجلْ َعْيِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .83 َبْيِد اهللِ َحد  د  ْبن  ع  َم  َثَنا حم  ائَِب َحد  ِن قَاَل َسِمْعت  الس 
وِل اهللِ ِّت إَِٰل َخالَ  ْبَن يَِزيَد قَاَل َذَهَبْت يِب  وَل  يَا َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ْخِت  اْبنَ  اهللِ إِن   َرس 

 
 َوَقعَ . أ

ِس  َفَمَسحَ 
ْ
َكةِ  ِل  َوَداَع  َرأ  ، بِالَْبَ

َ
أ وئِهِ  مِنْ  فرََشِْبت   َوتََوض  ِ  َخلَْف  ق ْمت   ث م  ، َوض   َفَنَظْرت   َظْهرِه

َبيْ  قَاَل . َكتَِفْيهِ  َبنْيَ  َخاتَمٍ  إَِٰل  ِ اْبن  ع  َجِل الَْفَرِس اذل  َبنْيَ َعْينَْيِه. قَاَل  يِد اهللِ احلْ ْجلَة  ِمْن ح 
ََجلَِة.  (137) “إِبَْراِهيم  ْبن  مَحَْزةَ ِمْثَل زِر  احلْ

 

د  ْبن  َعْرَعَرةَ قَاَل ” .84 َم  َثَنا حم  ثَِن َحد  َمر  ْبن   َحد  يِب ع 
َ
يِب َزائَِدةَ َعْن َعْوِن بِْن  أ

َ
َحْيَفَة َعنْ  أ بِيِه ج 

َ
 أ

وَل  يْت  َرس 
َ
َدمٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ قَاَل َرأ

َ
ب ٍة مَحَْراَء ِمْن أ وَء  ،ق  َخَذ َوض 

َ
يْت  باِلاَلً أ

َ
وِل اهللِ َوَرأ ملسو هيلع هللا ىلص َرس 

وءَ  وَن َذاَك الَْوض  يْت  انل اَس يَبَْتِدر 
َ
َح بِهِ  ،َوَرأ َصاَب ِمْنه  َشيْئاً َتَمس 

َ
َوَمْن لَْم ي ِصْب مِْنه   ،َفَمْن أ

َخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحبِهِ َشيْئ
َ
ةً فََرَكَزَها ،اً أ َخَذ َعَْنَ

َ
يْت  باِلاَلً أ

َ
ل ٍة  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصوََخَرَج انل يِب   ،ث م  َرأ ح 

ًرا َشم  ةِ بِانل اِس َرْكَعَتنْيِ َصّٰل  ،مَحَْراَء م  وَن ِمْن َبنْيِ  ، إََِل الَْعَْنَ ر  َواب  َيم  يْت  انل اَس َوادل 
َ
َوَرأ

ةِ يِ دَ يَ   (138) .“ الَْعَْنَ
يدالن أن املاء املستعمل  ملسو هيلع هللا ىلصفصّب املاء املستعمل ىلع املريض والرشب من و ضوء انليب 

وهو ، ال جيوز اتلوضؤ به طاهر وكذا احلكم عند احلنفية أن املاء الستعمل طاهر غري طهور
 (139)املختار عند احلنفية وعليه الفتوى، كذا يف املحيط الربهاين واهلندية. 

 ُك إهاب دبغ فقد طهراب ب .8
َثَنا ” .85 وب  ْبن  إِبَْراهِيَم َحد  َثَنا َيْعق  َثَنا ز َهرْي  ْبن  َحْرٍب َحد  يِب َحد 

َ
ثَِن َعْن َصالٍِح قَاَل  أ اْبن   َحد 

ن  َعْبَد اهللِ ْبَن َعب اٍس 
َ
ْخَبَه  أ

َ
َبْيَد اهللِ ْبَن َعْبِد اهللِ أ ن  ع 

َ
 -رىض اهلل عنهما  -ِشَهاٍب أ

ْخَبَه  
َ
وَل ”أ ن  َرس 

َ
 .قَال وا إِن َها َمي َتة   .“َهال  اْسَتْمَتْعت ْم بِإَِهابَِها”: َفَقاَل  “َمر  بَِشاٍة َمي َتةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

                                                             
 ، و194(، رقم احلديث: 44)رقم ابلاب:  وضوءه ىلع مغىم عليه ملسو هيلع هللا ىلصباب: صب انليب  ،الوضوءكتاب:  - 136

 3043حتفة  - 7309، 6743، 6723، 5676، 5664، 5651، 4577رافه أط
 6352، 5670، 3540، 190أطرافه  ، و3541ديث: (، رقم احل22)رقم ابلاب: باب: خاتم انلبوة  ،املناقبكتاب:  - 137

 3794حتفة  -
، 495، 187أطرافه ، و376(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: باب: الصالة يف اثلوب األمحر  صالة،ال كتاب: - 138
 11816حتفة  5859، 5786، 3566، 3553، 634، 633، 501، 499
 25ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 120ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري،  - 139
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ْكل َها»  قَاَل 
َ
  (140)“.“إِن َما َحر َم أ

 

نَا إِسْ ” .86 ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
َقاتٍِل أ د  ْبن  م  َم  َثَنا حم  يِب َماِعيل  ْبن  َحد 

َ
ْعيِب   أ  َعْن َخادِلٍ َعِن الش 

قَالَْت َماتَْت نَلَا َشاة   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َسْوَدةَ َزْوِج انل يِب   -ما ريض اهلل عنه -ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس 
  (141) .“ َصاَرْت َشنًّافََدَبْغَنا َمْسَكَها ث م  َما زنِْلَا نَنْبِذ  فِيِه َحّٰت 

نفية يطهر جدل امليتة أي الغري املذبوحة بادلباغة سواء اكن مأكول اللحم أو غريه وعند احل
سته العينيه. وادلباغة احىت جدل اللكب والفيل إال جدل اآلديم لكرامته وإال جدل اخلزنير نلج

وقشور وملح، وادلباغة احلكمية تكون باتلرتيب والتشميس. فيجوز  قاوراحلقيقية تكون بأ
 (142)الصالة فيه وعليه والوضوء والرشب منه، كذا يف ابلدائع ومرايق الفالح. استعماهل يف 

 شعر امليتة وريشها طاهرباب  .9
َس بِِريِش الَْمْيَتةِ وروى ابلخاري معلقا: ”  .87

ْ
 ََنَْو ِعَظاِم الَْمْوٰت  يِف  ي  َوقَاَل الز ْهرِ  .َوقَاَل مَح اد  الَ بَأ

ْدَرْكت  نَاساً 
َ
ِ أ وَن بَِهاالِْفيِل وََغرْيِه لََماءِ َيْمتَِشط  هِن وَن فِيهَ  ، ِمْن َسلَِف الْع  ا، الَ يََرْوَن بِِه َويَد 

ساً 
ْ
 (143).“بَأ

طاهر جيوز استعماهلا وبيعها  وعصبها وصوفها وقرنها ووبرهاها عظموامليتة وعندنا شعر 
عند أيب حنيفة بيعه ونتفاع بعظم الفيل االوجيوز  تنجست، فال اوال دم فيه هاألن املوت ال حيل

إذا لم يكن وجواز بيع عظم الفيل  (144)، كذا يف تبيني احلقائق. وأيب يوسف وعند حممد ال جيوز
، كذا يف املحيط الربهاين. ىلع عظم الفيل وأشباهه دسومة، فأما إذا اكن فهو جنس، فال جيوز بيعه

(145) 
 شعر االنسان طاهرباب  .10

د  ْبن  َعْبِد الر حِ ” .88 َم  َثَنا حم  َثَنا َعب اد  َعِن ابِْن َعْوٍن َحد  لَْيَماَن قَاَل َحد  نَا َسِعيد  ْبن  س  ْخَبَ
َ
يِم قَاَل أ

وَل  ن  َرس 
َ
نٍَس أ

َ
َخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َعِن ابِْن ِسريِيَن َعْن أ

َ
َل َمْن أ و 

َ
ب و َطلَْحَة أ

َ
َسه  ََكَن أ

ْ
ا َحلََق َرأ لَم 

                                                             
، 5531، 1492أطرافه ، و2221(، رقم احلديث: 101)رقم ابلاب: باب: جلود امليتة قبل أن تدبغ  يوع،ابل كتاب: - 140

 5839حتفة  - 5532
أطرافه ، و6686(، رقم احلديث: 21نبيذا )رقم ابلاب: باب: إذا حلف أن ال يرشب  ،األيمان وانلذور كتاب: - 141

 15896حتفة 
 67 ص : مرايق، الرشنباليل،؛ 85ص :  1، ج : بدائع، الاكساين - 142
 (67)رقم ابلاب:  باب: ما يقع من انلجاسات يف السمن واملاء ،الوضوء كتاب: - 143
 51 ص : 4ج :  تبيني،الزيليع،  - 144
 349ص :  6ج :  املحيط،ابلخاري،  - 145
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 ِ   (146).“ِمْن َشَعرِه
 (147). حاشية رد املحتار، كذا يف أبني منه حيا طاهر إذا فرهوظوعند احلنفية شعر اإلنسان 

                                                             
 - 170 ، وطرفه171(، رقم احلديث: 33: )رقم ابلابباب: املاء اذلي يغسل به شعر اإلنسان  ،الوضوء كتاب: - 146
 1462 حتفة
 361 ص : 1ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 147
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 أبواب أحاكم السور
 باب سور اآلديم طاهر .1

  :وروى ابلخاري معلقاً ” .89
َ
أ َمر   َوتََوض  َِميمِ  ع   (148) “.نرَْصَانِي ةٍ  َبْيِت  مِنْ  بِاحلْ

هذا  وكذا عند احلنفية سور اآلديم طاهر، سواء اكن مسلما  أو اكفرا ، واالستدالل من
ا، ولعلَّه اكن انلرصانية لظاهر أن املاء إذا اكن من بيتاحلديث بأن ا ت فيه يدها أيض  م س  ، أنها غ 

ْضل املرأة ريض اهلل عنه من ُسْؤرها، ومع ذلك توّضأ عمر  ث ب ت  أن وُُضوء الرجل بف   سال بأمنه، ف 
 (149)به.

 باب أن الاكفر طاهر فكذا سوره .2
د  قَالَ ” .90 َسد  َثَنا م  ثَِن  َحد  ب و رََجاٍء َعْن  َحد 

َ
َثَنا أ َثَنا َعْوف  قَاَل َحد  حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد 

ن ا يِف ” :ِعْمَراَن قَاَل  ْيَنا َوإِن ا ملسو هيلع هللا ىلص َسَفٍر َمَع انل يِب   ك  رْسَ
َ
ن ا َحّٰت ، أ  َوْقَعةً  َوَقْعَنا، الل ْيلِ  آِخرِ  يِف  ك 

ْحّٰل وَ 
َ
ْ الَ َوْقَعَة أ َل َمِن اْستَْيَقَظ  ِعْنَد ال و 

َ
ْمِس، َواَكَن أ ْيَقَظَنا إاِل  َحر  الش 

َ
َسافِِر ِمْنَها، َفَما أ م 

ب و رََجاٍء فَنىَِسَ َعْوف   -ف الَن  ث م  ف الَن  ث م  ف الَن  
َ
يِهْم أ اِب الر ابِع   -ي َسم  َط  َمر  ْبن  اخلْ ، “ث م  ع 

ونَ  َحّٰت  ي وَقْظ  لَمْ  نَامَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص َواَكَن انل يِب   وَ  يَك  ن ا، يَْستَْيِقظ   ه 
َ
ث   َما نَْدرِى الَ  أِل  يِف  هَل   حَيْد 

ا، نَْوِمهِ  َمر   اْستَْيَقَظ  فَلَم  ى، ع 
َ
َصاَب  َما َوَرأ

َ
الً  َواَكنَ ، انل اَس  أ َ ، َجلِيداً  رَج   َصْوتَه   َوَرَفعَ  فََكب 

 فَلَم ا ملسو هيلع هللا ىلص  اْستَْيَقَظ لَِصْوتِِه انل يِب  ع  َصْوتَه  بِاتل ْكبرِيِ َحّٰت برِيِ، َفَما َزاَل ي َكب   َويَْرفَ بِاتل كْ 
ِي إَِْلْهِ  َشَكْوا اْستَْيَقَظ  مْ  اذل  َصاَبه 

َ
وْ  - َضرْيَ  الَ ”: قَاَل  “أ

َ
 فََسارَ  فَاْرَُتََل ”.“اْرَُتِل وا - يَِضري   الَ  أ

وءِ، فَ بَِعيدٍ  َغرْيَ   َون ودِ  ث م  نََزَل، فََداَع بِالَْوض 
َ
أ الَةِ فََصّٰل يَ َتَوض  ا اْنَفَتَل مِْن   بِالص  بِانل اِس، فَلَم 

ْعَتٍِل لَْم ي َصل  َمَع الَْقْومِ  ٍل م  َو بِرَج  َ ” :قَاَل  “َصالَتِِه إَِذا ه  ْن ت َصيل 
َ
 َمَع َما َمَنَعَك يَا ف الَن  أ

َصابَتِْن ” :قَاَل . “الَْقْومِ 
َ
ِعيِد، فَإِن ه  يَْكِفيَك ” :قَاَل . “َجَنابَة  َوالَ َماءَ  أ ث م  َساَر ”. “َعلَْيَك بِالص 

َل  الَْعَطِش  ِمنَ  انل اس   إَِْلْهِ  فَاْشَتٰك  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   يهِ  ََكنَ  - ف الَناً  فََداَع ، َفَْنَ ب و ي َسم 
َ
 نَِسَيه   رََجاءٍ  أ

ْ ” :َعلِيًّا َفَقاَل  َوَداَع  - “َعْوف   ةً َبنْيَ َمَزاَدَتنْيِ ”. “َماءَ اْذَهَبا فَاْبَتِغَيا ال
َ
َيا اْمرَأ  -فَاْنَطلََقا َفَتلَق 

ْو َسِطيَحَتنْيِ 
َ
ْيَن الَْماء  قَالَْت ”: ، َفَقاالَ لََها“ بَِعرٍي لََهامِْن َماٍء ىلَعٰ  -أ

َ
ْمِس  يَعْهدِ ” :أ

َ
بِالَْماءِ أ

ل وفاً  نَا خ  اَعَة، َوَنَفر  ْينَ إَِٰل ” :قَالَْت . “إِذاً  اْنَطليِِق ” :قَاالَ لََها. “َهِذهِ الس 
َ
وِل ” :قَاالَ  “ أ إََِل َرس 

ِي” :قَالَِت . “ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ابِئ   هَل   ي َقال   اذل  وَ ” :قَاالَ  “الص  ِي ه   إََِل  بَِها فََجاَءا”. “فَاْنَطليِِق  َتْعننِيَ  اذل 
ثَاه   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َِديَث  وََحد  ل وَها َعْن بَِعريِهَ فَ ” قَاَل  “احلْ غَ ، بِإِنَاءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَداَع انل يِب  ” “ااْستَْْنَ  فِيهِ  َفَفر 
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ْفَواهِ  ِمنْ 
َ
وِ  - الَْمَزاَدَتنْيِ  أ

َ
ِطيَحَتنْيِ  أ   - الس 

َ
ْوَكأ

َ
َما وَأ ْفَواَهه 

َ
ْطلََق ، أ

َ
 انل اِس  يِف  َون وِديَ ، الَْعَزاِلَ  وَأ

وا وا اْسق  ْعطٰ  َمْن َشاَء، َواَكنَ ، َواْسَتٰق َشاءَ  َمنْ  فََسٰق . َواْسَتق 
َ
ْن أ

َ
ِ  آِخَر َذاَك أ َصاَبْته   يى اذل 

َ
أ

ََنابَة  إِنَاًء مِْن َماءٍ 
ْ
ْفرِْغه  َعلَْيَك ” :قَاَل  “اجل

َ
ر  إَِٰل َوْهَ ”. “اْذَهْب، فَأ  َما ي ْفَعل   قَائَِمة  َتْنظ 

ن هَ اهللِ بَِمائَِها، َواْيم  
َ
ْقلَِع َعْنَها، َوإِن ه  َْل َخي ل  إَِْلَْنا أ

 
 فِيَهالََقْد أ

َ
ةً مِْنَها ِحنَي اْبَتَدأ

َ
َشد  ِمأل

َ
، “ا أ

وا”. “لََها اَْجَع وا” :ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل انل يِب   وا َحّٰت  وََسِويَقٍة، َوَدقِيَقةٍ  َعْجَوةٍ  َبنْيِ  ِمنْ  لََها فََجَمع   لََها ََجَع 
وا ومََحَل وَها ىلَعٰ  ثَْوٍب، يِف  فََجَعل وَها َطَعاماً،  :قَاَل لََها “اثل ْوَب َبنْيَ يََدْيَها بَِعريَِها، َوَوَضع 

ِ اهلَل َتْعلَِمنَي َما َرزِْئَنا مِْن َمائِِك َشيْئاً، َولَِكن  ” َو اذل  ْسَقانَا يه 
َ
ْهلََها، َوقَِد ”. “أ

َ
تَْت أ

َ
فَأ

مْ  ، لَِقَيِن ” :قَالَِت  “َما َحبََسِك يَا ف الَنَة  ” :قَال وا “اْحَتبََسْت َعْنه  الَ  الَْعَجب   إَِٰل  ِن فََذَهَبا يِب رَج 
 ِ ابِئ ، َفَفَعَل َكَذا َوَكَذا، فَوَ  يَهَذا اذل  ْسَحر  انل اِس مِْن َبنْيِ َهِذهِ َوَهِذهِ اهللِ  ي َقال  هَل  الص 

َ
. “إِن ه  أل

َماءِ ” :َوقَالَْت  َما إََِل الس  ب ابَِة، فََرَفَعْته  ْرَض َتْعِن الس  -بِإِْصَبَعْيَها الْو ْسَطى َوالس 
َ
ْو إِن ه  -َماَء َواأل

َ
أ

ول   وَن ىلَعٰ اهللِ لَرَس  وَن َبْعَد َذلَِك ي ِغري  ْسلِم  ا، فاََكَن الْم  رْشِكنَِي، َوالَ َحقًّ  َمْن َحْولََها ِمَن الْم 
 ِ َم اذل  ْ رٰ ” :، َفَقالَْت يَْوماً لَِقْوِمَها“ ِمْنه  ِهَ  يي ِصيب وَن الرص 

 
الَءِ الْ َما أ ن  َهؤ 

َ
ْم ى أ ونَك  َقْوَم يََدع 

ْم يِف  وَها فََدَخل وا يِف  َعْمداً، َفَهْل لَك  َطاع 
َ
 (150) “اإِلْسالَِم. اإِلْسالَِم فَأ

أثر عمر ريض اهلل عنه السابق يدل ىلع أن الكتايب طاهر، حيث توضأ من إنائه، وكذا 
من اللحم،  ألّن السور متودل حديث عمران هذا يدّل ىلع أن املرشك طاهر فسوره طاهر أيضا  

عني اآلديم طاهرة ال كراهة فيه إال أنه ال يؤلك لكرامته ولعابه متودل من عينه، فإذا اكن عينه و
عني . طاهر من غري كراهة اكن سؤره طاهرا  من غري كراهة أيضا ، ويستوي فيه املسلم والاكفر

 يف املسجد قيفرسول اهلل وفد بين ث ولو اكن عني الاكفر جنسا  ملا أنزل الاكفر ليس بنجس
 .انلبوي

َمآ﴿ وقول اهلل تعاىل ِٓل ٓٱإِنذ وَنٓم ش  ٓك  يشري إىل جناسة اعتقادهم، ال جناسة عينهم. (151) ﴾ََنَس 
(152) 

َثَنا َعْبد  ” .91 يِب اهللِ َحد 
َ
َثَنا َسِعيد  ْبن  أ َثَنا الل ْيث  قَاَل َحد  َف قَاَل َحد  بَا  ْبن  ي وس 

َ
َسِعيٍد َسِمَع أ

َرْيَرةَ قَالَ  لٍ  فََجاَءْت ، جَنْدٍ  قَِبَل  َخْيالً  ملسو هيلع هللا ىلص  َبَعَث انل يِب  ه  ث َماَمة  ْبن   هَل   ي َقال   َحنِيَفةَ  بَِن  مِنْ  بِرَج 
وه  بَِسارِيٍَة مِْن َسَوارِ  ثَاٍل، فََرَبط 

 
وا” :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْسِجِد، فََخَرَج إَِْلِْه انل يِب   يأ ْطلِق 

َ
. “ث َماَمةَ  أ

ْشَهد   َفَقاَل  الَْمْسِجدَ  َدَخَل  ث م   فَاْغتََسَل ، الَْمْسِجدِ  ِمنَ  قَِريٍب  خَنٍْل  إَِٰل  فَاْنَطلََق ”
َ
نْ  أ

َ
 إهَِلَ إاِل  الَ  أ
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ول  اهلل   داً َرس  َم  ن  حم 
َ
 (153) “.“اهللِ وَأ

 ه.ويدل هذا احلديث أيضا  أن عني الاكفر طاهرة ظاهرة ، فكذا سورُ 
 وابلغل باب حكم سور احلمار .3

ثَِن ” .92 يِب  َحد 
َ
ْحَوِص َعْن أ

َ
ب و األ

َ
َثَنا أ إِْسَحاَق َعْن  إِْسَحاق  ْبن  إِبَْراِهيَم َسِمَع حَيىَْي ْبَن آَدَم َحد 

َعاٍذ  وٍن َعْن م  ْنت  رِْدَف انل يِب   -اهلل عنه  ريض -َعْمِرو بِْن َمْيم   هَل   ي َقال   مِحَارٍ  ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ك 
َفرْي   َعاذ   يَا” :َفَقاَل ، ع  اهلل  ”ق لْت  . “اهللِ  ىلَعَ  الِْعَبادِ  َحق   َوَما ِعَباِدهِ  اهللِ ىلَعٰ  َحق   تَْدرِي ْل هَ ، م 

ْعلَم  
َ
وهل   أ وا بِِه َشيْئاً، وََحق  الِْعَبادِ  اهللِ فَإِن  َحق  ”قَاَل . “َوَرس  وه  َوالَ ي رْشِك  ْن َيْعب د 

َ
ىلَعَ الِْعَباِد أ

َب مَ  اهللِ ىلَعَ  ْن الَ ي َعذ 
َ
لْت  . “ْن الَ ي رْشِك  بِِه َشيْئاً أ وَل ”َفق  برَش   بِِه انل اَس اهللِ يَا رَس 

 
فاَلَ أ

َ
 “، أ

ْم َفَيت ِِك وا” :قَاَل  ه  ْ   (154) “.“الَ ت برَش 
 

ْرَوةَ َعنْ ” .93 ب و َصْفَواَن َعْن ي ون َس بِْن يَِزيَد َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع 
َ
َثَنا أ َتيَْبة  َحد  َثَنا ق  َساَمَة  َحد 

 
أ

وَل  -اهلل عنهما  ريض -بِْن َزْيٍد  ن  َرس 
َ
، قَِطيَفة   َعلَْيهِ  إََِكٍف  ىلَعٰ ، مِحَارٍ  ىلَعٰ  َركَِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

ْرَدَف 
َ
َساَمةَ  وَأ

 
  (155) “.َوَراَءه   أ

 

َم  ” .94 ي وب  َعْن حم 
َ
َثَنا أ َييَْنَة َحد  نَا اْبن  ع  ْخَبَ

َ
نَا َصَدقَة  ْبن  الَْفْضِل أ ْخَبَ

َ
نَِس أ

َ
ِد بِْن ِسريِيَن َعْن أ

ْهل َها بِالَْمَساِح ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -بِْن َمالٍِك 
َ
ا َصب ْحَنا َخْيَبَ ب ْكَرةً، فََخَرَج أ ، فَلَم 

وا بِانل يِب   د   قَال وا ملسو هيلع هللا ىلصبرَص   َم  د   َواهللِ، حم  َم  َِميس   حم  ْكَب  ” ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َفَقاَل . َواخلْ
َ
 َبْت َخرِ  اهلل  أ

ْنَذرِينَ  َصَباح   فََساءَ  قَْومٍ  بَِساَحةِ  نََزنْلَا إَِذا إِن ا، َخْيَب   رِ ”. “الْم  َصْبَنا ِمْن حل  وِم احلْ م 
َ
َفَناَدى  “فَأ

َنادِى انل يِب   وهَل   إِن  ” ملسو هيلع هللا ىلصم  مْ  اهلَل َورَس  رِ  حل  ومِ  َعنْ  َيْنَهَيانِك   (156) “.“رِْجس   فَإِن َها، احلْ م 
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ثَ ” .95 نَِس َحد 
َ
َثَنا اْبن  َعْوٍن َعْن ِهَشاِم بِْن َزْيِد بِْن أ َعاٍذ َحد  َعاذ  ْبن  م  َثَنا م  اٍر َحد  د  ْبن  بَش  َم  َنا حم 

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ْقَبلَْت َهَوازِن  ” :قَاَل  –اهلل عنه  ريض -بِْن َمالٍِك َعْن أ

َ
َننْيٍ أ ا ََكَن يَْوم  ح  لَم 

ة   ملسو هيلع هللا ىلص ْم بَِنَعِمِهْم َوَذَرارِي ِهْم، َوَمَع انل يِب  وََغَطَفان  وََغرْي ه   لََقاءِ  َوِمنَ  آالٍَف  َعرَشَ وا، الط  ْدبَر 
َ
 فَأ

َما َُيْلِْط  لَمْ  نَِداَءيْنِ  يَْوَمئِذٍ  َفَناٰدى، وَْحَده   بيَِقَ  َحّٰت  َعْنه    يَا” :َفَقاَل ، “يَِمينِهِ  َعنْ  اتْلََفَت ، بَيَْنه 
نَْصارِ  َمْعرَشَ 

َ
وَل ” :قَال وا. “األ برِْشْ ََنْن  َمَعَك اهللِ بَل ْيَك يَا َرس 

َ
ث م  اتْلََفَت َعْن يََسارِهِ، . “، أ

نَْصارِ ” :َفَقاَل 
َ
وَل ” :قَال وا. “يَا َمْعرَشَ األ برِْشْ ََنْن  َمَعَك. َوْهَو ىلَعٰ اهللِ بَل ْيَك يَا َرس 

َ
 َبْغلٍَة ، أ

َل َفَقاَل “َبْيَضاءَ  نَا” :، َفَْنَ
َ
وهل    اهللِ َعْبد   أ َصاَب يَْوَمئٍِذ َغَنائَِم ”، “َوَرس 

َ
وَن، فَأ رْشِك  فَاْنَهَزَم الْم 

نَْصاَر َشيْئاً  َكثرَِيةً، َفَقَسَم يِف 
َ
لََقاءِ َولَْم ي ْعِط األ َهاِجِريَن َوالط  نَْصار  “الْم 

َ
إَِذا ” :، َفَقالَِت األ

نَا. َفَبلََغه  ذٰ ، َوي ْعَطى اََكنَْت َشِديَدة  َفَنْحن  ن ْدٰع  ْم يِف لَْغنِيَمَة َغرْي  ب ةٍ  لَِك، فََجَمَعه   :، َفَقاَل “ق 
نَْصارِ َما َحِديث  بَلََغِن ”

َ
مْ  يَا َمْعرَشَ األ الَ ” :فََسَكت وا َفَقاَل . “َعْنك 

َ
نَْصارِ أ

َ
يَا َمْعرَشَ األ

ْنَيا، َوتَْذَهب وَن بِرَس   ْن يَْذَهَب انل اس  بِادل 
َ
ونَه   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ وِل تَْرَضْوَن أ مْ  إَِٰل  َُت وز   :قَال وا. “ب ي وتِك 

ول   َفَقالَ . “بَّٰل ” نَْصار   وََسلََكِت ، َواِدياً  انل اس   َسلََك  لَوْ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرس 
َ
َخْذت   ِشْعباً  األ

َ
 ِشْعَب  أل

نَْصارِ 
َ
بَا يَا هَِشام   َفَقاَل . “األ

َ
نَْت ، مَحَْزةَ  أ

َ
ْينَ  َشاِهد  ذٰ وَأ

َ
. اَك قَاَل وَأ ِغيب  َعْنه 

َ
 (157) “أ

ن إهو باخليار ويتيمم من سور ابلغل واحلمار ويتوضأ  بو يوسف وحممدأبو حنيفة وأقال 
 (158) .يلصري اعدما للماءم ثم يتيم وقال زفر يتوضأ أوال  وء أو اتليمم وضقدم ال شاء

واعتبار خيرب  وقد أشلك أمر سور ابلغل واحلمار تلعارض األدلة ألن حلمه جنس حلديث
عليه وال يسلم ملسو هيلع هللا ىلص ألنه متودل منه لكن عرق ه طاهر لركوب انليب  هة سوريوجب جناس حلمه

يف الصحابة تعارضت آثار و .واعتبار عرقه يوجب طهارة سؤرهاثلوب من العرق يف الركوب عليه 
أنه اكن يقول: احلمار يعتلف القت  -ريض اهلل عنهما  -عن ابن عباس فطهارة سؤره وجناسته 

 .أنه اكن يقول: إنه رجس -ريض اهلل عنهما  -ره طاهر وعن ابن عمر واتلنب فسؤ
ليس  احلمار الرضورة؛ ألنللتشكك يف  متعّذرةلرضورة املخالطة  ةجاسانلط اعتبار ووسق

اكهلرة يف املخالطة وال اكللكب يف املجانبة ، فوقع الشك يف سقوط حكم األصل فال يسقط 
 .بالشك

بني اتليمم احتياطا؛ ألن اتليمم ال يرض و بني اتلوضؤ به اجلمع أصحابنا اثلالثة فأوجب
، ولو لم جيز جازت صالته باتليمم، فال حيصل اجلواز بيقني إال لو جاز الوضوء به اتلوضؤ به

                                                             
، 3146أطرافه  ، و4337(، رقم احلديث: 56)رقم ابلاب: باب: غزوة الطائف يف شوال  ي،املغازكتاب:  - 157

 203/5 - 1636حتفة  - 7441، 6762، 5860، 4334، 4333، 4332، 4331، 3793، 3778، 3528، 3147
- ـه1417)بريوت: دار الكتب العلمية، ، لفتاوىيف اانلتف ، أبو احلسن ىلع بن حسني بن حممد السغدي - 158

 11ص : ،  م(1996
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 .باجلمع بينهما
الصحيح ألنه إن اكن طاهرا فقد توضأ به قدم هو و وأيهما قدم جاز عند أصحابنا اثلالثة

 (159) ، هذا ملخص ما قال الاكساين يف ابلدائع.فرضه اتليمم وقد أىت بهأو أخر، وإن اكن جنسا ف

                                                             
 65ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 159
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 أبواب أوقات الصالة
 وانتهائه باب ابتداء وقت صالة الفجر .1

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعنْ ” .96 ن   َحد 
َ
بِيِه أ

َ
َمالٍِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهللِ َعْن أ

وَل اهللِ  ب وا َحّٰت ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  م  َمْكت وٍم يَ  ي َنادِ إِن  باِلاَلً ي َؤذ ن  بِلَْيٍل، فَِك  وا َوارْشَ
 
ث م  «.  اْبن  أ

ْعِّٰم 
َ
الً أ ْصَبْحَت  َحّٰت  ي الَ ي َنادِ قَاَل َواَكَن رَج 

َ
ْصَبْحَت أ

َ
  (1) “.“ي َقاَل هَل  أ

 

تِْن ” .97 ْخَبَ
َ
َمَر قَاَل أ نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس   َحد 

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
ْبِح َوَبَدا  ملسو هيلع هللا ىلص َحْفَصة  أ َؤذ ن  لِلص  ْبح  َصّٰل ََكَن إَِذا اْعَتَكَف الْم   َرْكَعَتنْيِ الص 

الَة . ْن ت َقاَم الص 
َ
  (2) “َخِفيَفَتنْيِ َقْبَل أ

 

لَْيَمان  اتل ْييِم  ” .98 َثَنا س  َثَنا ز َهرْي  قَاَل َحد  مْحَد  ْبن  ي ون َس قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
ْثَماَن انل ْهدِ   َعْن أ  ي  ع 

وٍد َعنِ  ْم ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َمْسع  َحَدك 
َ
ْم  -الَ َيْمَنَعن  أ َحداً مِْنك 

َ
ْو أ

َ
َذان   -أ

َ
أ

ورِهِ، فَإِن ه  ي َؤذ ن   ْو ي َنادِ  -باِلٍَل ِمْن َسح 
َ
ْم، َولَيَْس  - يأ ْم َوِْل نَب َه نَائَِمك  بِلَْيٍل، لرَِيِْجَع قَائَِمك 

ْبح   وِ الص 
َ
وَل الَْفْجر  أ ْن َيق 

َ
َصابِِعِه َوَرَفَعَها إَِٰل وَ «. أ

َ
 إَِٰل قَاَل بِأ

َ
َطأ

ْ
ْسَفَل  فَْوق  َوَطأ

َ
وَل َحّٰت   أ  َيق 

ْخرٰ هٰ 
 
َما فَْوَق األ َها َعْن يَِمينِِه َوِشَماهِلِ َكَذا. َوقَاَل ز َهرْي  بَِسب ابَتَْيِه إِْحَداه   (3) “.“ى ث م  َمد 

 

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن ” .99 ْسلََم َعْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر وََعْن ب ْسِ بِْن َحد 
َ
َمالٍِك َعْن َزْيِد بِْن أ

يِب 
َ
ث ونَه  َعْن أ َد  ْعَرِج حي 

َ
وَل اهللِ  َسِعيٍد َوَعِن األ ن  َرس 

َ
َرْيَرةَ أ ْبِح ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ه  ْدَرَك ِمَن الص 

َ
َمْن أ

ْدَركَ 
َ
ْمس  َفَقْد أ ْن َتْطل َع الش 

َ
ْن َتْغر َب  َرْكَعًة َقْبَل أ

َ
ْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الَْعرْصِ َقْبَل أ

َ
ْبَح، َوَمْن أ الص 

ْدَرَك الَْعرْصَ 
َ
ْمس  َفَقْد أ   (4) “.“الش 

ال يزال وابتداء وقت صالة الفجر حني يطلع الفجر اثلاين وهو الفجر املستطري يف األفق 
بدأ نوره ينترش يف األفق وال يزداد نوره حىت تطلع الشمس، ويسىم هذا فجرا صادقا؛ ألنه إذا 

                                                             
، 1918، 623، 620أطرافه  ، و617(، رقم احلديث: 11)باب: أذان األعىم إذا اكن هل من ُيربه  ذان،األكتاب:  - 1

 6917حتفة  - 7248، 2656
 15801حتفة  - 1181، 1173طرفاه ، و618(، رقم احلديث: 12)الفجر  بعدذان باب: األ ذان،األكتاب:  - 2
 - 9375حتفة  - 7247، 5298طرفاه ، و621(، رقم احلديث: 13)ب باب: األذان قبل الفجر  ذان،األكتاب:  - 3

161/1 
حتفة  - 580، 556طرفاه  ، و579احلديث:  (، رقم28كتاب: مواقيت الصالة، باب: من أدرك من الفجر ركعة ) - 4
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ُيلف، وهذا الفجر حيرم به الطعام والرشاب ىلع الصائم، وُيرج به وقت العشاء، ويدخل به 
ويسىم هذا فجرا  الفجر األول هو ابلياض املستطيل يبدو يف ناحية من السماء، وأّما وقت الفجر

ال ُيرج به وقت العشاء، وال وهذا الفجر ال حيرم به الطعام والرشاب ىلع الصائمني، واكذبا، 
 (5)كذا قال الاكساين. يدخل به وقت صالة الفجر،

 باب استحباب اتلأخري إَل اإلسفار يف صالة الفجر .2
يِب ” .100

َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفِص بِْن ِغَياٍث َحد  َثَنا ع  ثَِن  َحد  ْعَمش  قَاَل َحد 

َ
َثَنا األ َماَرة  َعْن َعْبِد  َحد  ع 

يْت  انل يِب   -اهلل عنه  ريض - َعْبِد اهللِ  ِن َعنْ الر مْحٰ 
َ
 مِيَقاتَِها بَِغرْيِ  َصالَةً  َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َما َرأ

  (6) “.َتنْيِ ََجََع َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ، َوَصّل  الَْفْجَر َقْبَل مِيَقاتَِهاَصالَ  إاِل  
 

َثَنا ز َهرْي  ” .101 و ْبن  َخادِلٍ َحد  َثَنا َعْمر  ب و إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعت  َعْبَد الر مْحٰ  َحد 
َ
َثَنا أ ِن ْبَن يَِزيَد َحد 

ول  َحج  َعْبد  اهللِ  ْو قَِريباً مِْن  -ريض اهلل عنه  -َيق 
َ
َذاِن بِالَْعَتَمِة، أ

َ
ْزَدلَِفَة ِحنَي األ تَيَْنا الْم 

َ
فَأ

قَاَم، ث م  َصّل  ذٰ 
َ
ذ َن وَأ

َ
الً فَأ َمَر رَج 

َ
، ث م  َداَع بَِعَشائِِه الَْمْغرَِب، َوَصّٰل لَِك، فَأ  َبْعَدَها َرْكَعَتنْيِ
َمَر َفَتَعّٰش 

َ
رٰ  -، ث م  أ

 
الً أ قَاَم  -ى رَج 

َ
ذ َن وَأ

َ
ك  إاِل  مِْن ز َهرْيٍ  -فَأ ْعلَم  الش 

َ
و الَ أ ث م   -قَاَل َعْمر 

ا َطلََع الَْفْجر   ، فَلَم  اَعَة إاِل  هٰ هٰ  ََكَن الَ ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل إِن  انل يِب  َصّل  الِْعَشاَء َرْكَعَتنْيِ ِذهِ ِذهِ الس 
الَةَ، يِف هٰ  الَِن َعْن َوْقتِِهَما َذا الَْماَكِن، مِْن هٰ الص  َو  َما َصالَتَاِن ُت  َذا اْْلَْوِم. قَاَل َعْبد  اهللِ ه 

ِت 
ْ
ْزدَ  َصالَة  الَْمْغرِِب َبْعَد َما يَأ يْت  انل يِب  انل اس  الْم 

َ
. قَاَل َرأ غ  الَْفْجر   ملسو هيلع هللا ىلصلَِفَة، َوالَْفْجر  ِحنَي َيْْب 

.   (7) “َيْفَعل ه 
يف السفر واحلرض، ويف الصيف  وعند احلنفية يُستحّب اتلأخري إىل اإلسفار يف الفجر،

وهو أفضل من ، والشتاء، حبيث لو ظهر فسادها أاعدها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس
قّدم الفجر باملزدلفة عن وقتها املعتاد وصاّلها  ملسو هيلع هللا ىلصويدّل ٰهذان احلديثان أن انليب  .اتلغليس

بغلس، وال شّك أنه صاّلها بعد طلوع الفجر بايلقني، فثبت أّن وقتها املعتاد متأخر عنها جّدا ، 
  (8)فإّن اتلقديم اليسري ال يعد من اتلحويل، كذا قال الرسخيس والرشنباليل. 

َثَنا آدَ ” .102 ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َثَنام  قَاَل َحد  َبرْيٍ َعِن ابِْن  َحد  ََكم  قَاَل َسِمْعت  َسِعيَد ْبَن ج  احلْ
َارِِث َزْوِج انل يِب   َبْيِت َخالَِت  َعب اٍس قَاَل بِت  يِف 

ْ
ونََة بِْنِت احل  ِعْنَدَها ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َواَكنَ  ملسو هيلع هللا ىلص َمْيم 

                                                             
 122ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 5
 9384حتفة  - 1683، 1675طرفاه ، و1682(، رقم احلديث: 99)باب: مىت يصيل الفجر جبمع  ،احلجكتاب:  - 6
حتفة  - 1683، 1682طرفاه  ، و1675(، رقم احلديث: 97)باب: من أذن وأقام للك واحدة منهما  ،احلجكتاب:  - 7

9390 
 74 ص : مرايق، الرشنباليل،؛ 145 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 8
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ْرَبعَ  فََصّٰل ، َمْْنهِِلِ  إَِٰل  َجاءَ  ث م  ، الِْعَشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِب  انل   فََصّل  ، َْلْلَتَِها يِف 
َ
، ث م  قَاَم، نَامَ  ث م  ، َرَكَعاٍت  أ

لَي م  ” :ث م  قَاَل  ْمت  َعْن يََسارِهِ، فََجَعلَِن «. نَاَم الْغ  َها، ث م  قَاَم َفق  ْو لَكَِمًة ت ْشبِه 
َ
َعْن يَِمينِِه،  أ

، ث م  نَاَم َحّٰت اٍت ث م  َصّٰل  ََخَْس َرَكعَ فََصّٰل  ْو َخِطيَطه   - َسِمْعت  َغِطيَطه   َرْكَعَتنْيِ
َ
ث م   -أ

الَةِ   (9) “.“َخَرَج إََِل الص 
  قال العثماين يف إعالء السنن:

الفجر، كذا قاهل احلافظ يف قلت الركعتان بعد مخس ركعات هما سنتا ”
خر صالتكم بالليل وترا " رواه "اجعلوا آملسو هيلع هللا ىلص : الفتح وادليلل عليه قوهل 

 مسلم عن ابن عمر، فلو جعلنا ركعتني بعد الوتر الركعتني من صالة
آخر صالته وترا وهو خالف اعدته، إذا علمت ذلك  الليل لم يكن

فاحلديث يدل ىلع أنه اكن يؤخر فرض الفجر عن أول وقته تأخريا  زائدا  
فيسمع غطيطه ثم  حىت إنه اكن ينام بعد سنة الفجر نوما مستغرقا

 (10) “.ُيرج فيصيل، وال ُييف أن ذلك يستديع دخوهل يف حد اإلسفار
 باب ابتداء وقت صالة الظهر وانتهائه .3

  (11) “.بِالَْهاِجَرةِ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن انل يِب   َجابِر  َوقَاَل روى ابلخاري معلقاً: ” .103
 

َعْيب  ” .104 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ ِن  ي  الز ْهرِ َعِن َحد  ْخَبَ

َ
نَس  ْبن  َمالٍِك  قَاَل أ

َ
وَل ” :أ ن  َرس 

َ
أ

ْمس   َزاَغِت  ِحنيَ  َخَرجَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ْهرَ  فََصّل   الش  اَعةَ  فََذَكرَ ، الِْمْنَبِ  ىلَعَ  َفَقامَ ، الظ  ن   فََذَكرَ ، الس 
َ
 أ

وًرا فِيَها م 
 
َحب   َمنْ ” :قَاَل  ث م   “ِعَظاماً  أ

َ
نْ  أ

َ
َل يَْس  أ

َ
ل وِن  َعْن يَشْ أ

َ
ْل، فاَلَ تَْسأ

َ
ٍء َعْن يَشْ  ٍء فَلْيَْسأ

ْم َما د ْمت  يِف  ت ك  ْخَبْ
َ
ْكَِثَ انل اس  يِف ”. “َذاهٰ  َمَقايِم  إاِل  أ

َ
وَل “ابْل اَكءِ  فَأ ْن َيق 

َ
ْكَِثَ أ

َ
 :، وَأ

ْهيِم   َفَقاَم َعْبد  اهللِ ”. “َسل وِن ” َذافََة الس  يب َمنْ ” :َفَقالَ  “ْبن  ح 
َ
َذافَة  ” :قَاَل  “أ ب وَك ح 

َ
ث م  . “أ

وَل  ْن َيق 
َ
ْكَِثَ أ

َ
َمر  ىلَعٰ ”. “َسل وِن ” :أ ْكَبتَْيهِ َفَبََك ع  َربًّا، َوبِاإِلْسالَِم  َرِضيَنا بِاهللِ ” :َفَقالَ  “ ر 

ٍد نَبِيًّا َحم  رَِضْت يلَعَ  ” :فََسَكَت ث م  قَاَل . “ِديناً، َوبِم  َن ة  وَانل اع 
ْ
ْرِض هٰ  ر  آنِفاً يِف  اجل َائِِط ع 

ْ
َذا احل

َرْيِ َوالرش    َر ََكخلْ
َ
 (12) “.“فَلَْم أ

                                                             
، 726، 699، 698، 697، 183، 138أطرافه  ، و117(، رقم احلديث: 41)باب: السمر يف العلم، العلمكتاب:  - 9

 5496حتفة  - 7452، 6316، 6215، 5919، 4572، 4571، 4570، 4569، 1198، 992، 859، 728
 38 - 37ص :  1ج : ، إعالء السننالعثماين،  - 10
 565( ورواه مسندا ىلع رقم 11) باب: وقت الظهر عند الزوال ،مواقيت الصالةكتاب:  - 11
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َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ ” .105 ثَِن  َحد   إِبَْراِهيم  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهللِ  قَاَل َحد 
ن ه  َسِمعَ 

َ
ْخَبَه  أ

َ
ن ه  أ

َ
بِيِه أ

َ
وَل اهللِ  َعْن أ ول   ملسو هيلع هللا ىلص َرس  مْ  إِن َما” :َيق  ك  مْ  َسلََف  فِيَما َبَقاؤ   مِنَ  َقْبلَك 
َممِ 

 
وْ  الَْعرْصِ إَِٰل َصالَةِ  َبنْيَ  َكَما األ

 
ْمِس، أ وِب الش  ر  ْهل  اتل ْوَراةِ اتل ْوَراةَ َفَعِمل وا َحّٰت ِتَ  غ 

َ
 إَِذا  أ

وا قرِيَ  ْعط 
 
وا، فَأ ْهل  اإِلجْنِيِل اإِلجْنِيَل َفَعِمل وا إَِٰل ِتَ اطاً قرِيَاطاً، ث م  أوْ اْنَتَصَف انل َهار  َعَجز 

َ
  أ
وْ 
 
وا قرِيَاطاً قرِيَاطاً، ث م  أ ْعط 

 
وا، فَأ ، ث م  َعَجز  ْرآَن َفَعِملَْنا إَِٰل َصالَةِ الَْعرْصِ وِب تِيَنا الْق  ر   غ 

، َفَقالَ  ْعِطيَنا قرِيَاَطنْيِ قرِيَاَطنْيِ
 
ْمِس، فَأ  الش 

َ
ْهل  الِْكَتاَبنْيِ أ

َ
الَءِ قرِيَاَطنْيِ يْ  أ ْعَطْيَت َهؤ 

َ
 َرب َنا أ

ْكَِثَ َعَمالً، قَاَل قَاَل 
َ
ن ا أ ْعَطْيتََنا قرِيَاطاً قرِيَاطاً، َوََنْن  ك 

َ
، وَأ َعز  وََجل  َهْل اهلل  قرِيَاَطنْيِ

ْم ِمْن يَشْ  ْجِرك 
َ
ْم مِْن أ وْ  ْهَو فَْضيِل ٍء قَال وا الَ، قَاَل فَ َظلَْمت ك 

 
َشاء  أ

َ
 (13) “.“تِيِه َمْن أ

قِِمٓ﴿لقوهل تعاىل  وأول وقت صالة الظهر حني تزول الشمس
َ
ةَٓٱأ لَوى ل وكِٓٓلصذ مٓ ٱَِٓل   (14)﴾ِسٓلشذ

، وآخر وقتها حني يبلغ ظّل لّك يشء إىل مثليه سوى فيئه األصيل وهو يفء الزوال. ويدل أي لزواهلا
أن لو  طولمن مدة العرص، وإنما يكون أ طولمدة الظهر أ ىلع أنحديث القرياط و القرياطني 

 (15)وابن انلجيم. ، كذا قال الاكسايناكن األمر ىلع ما قاهل أبو حنيفة
 الظهرصالة استحباب اتلأخري يف باب  .4

َمَر َعْن َعْبِد اهللِ   َعْبِد اهللِ َونَافِع  َمْوٰل ” .106 ثَاه  َعْن َرس   بِْن ع  َما َحد  ن ه 
َ
َمَر أ ن ه   ملسو هيلع هللا ىلص وِل اهللِ بِْن ع 

َ
 أ

َر   اْشَتد   إَِذا” :قَاَل  بْرِد وا احلْ
َ
الَةِ  َعنِ  فَأ َر  ِمْن َفْيِح َجَهن مَ فَ ، الص  ةَ احلْ   (16) “.“إِن  ِشد 

 

يِب ” .107
َ
َهاِجِر أ ْعَبة  َعِن الْم  َثَنا ش  ْنَدر  قَاَل َحد  َثَنا غ  اٍر قَاَل َحد  َثَنا اْبن  بَش  ََسِن َسمِ  َحد  َع َزْيَد ْبَن احلْ

يِب 
َ
َؤذ ن  انل يِب  ” :َذري قَالَ  َوْهٍب َعْن أ ذ َن م 

َ
ْهرَ  ملسو هيلع هللا ىلص أ بْرِدْ ” :َفَقاَل  “الظ 

َ
بْرِْد أ

َ
ْو قَاَل  - “أ

َ
اْنَتِظِر ” -أ

الَ ” :َوقَاَل . “اْنَتِظرْ  وا َعِن الص  بْرِد 
َ
َر  فَأ َر  مِْن َفْيِح َجَهن َم، فَإَِذا اْشَتد  احلْ ة  احلْ ْيَنا َحّٰت ”.“ةِ ِشد 

َ
 َرأ

 (17)“.“َء اتل ل ولِ يَفْ 
 

َثَنا يلَعِ  ” .108 ْفَيان  قَاَل َحِفْظَناه  ِمَن الز ْهرِ   ْبن  َعْبِد اهللِ َحد  َثَنا س   َعْن َسِعيِد بِْن ي  قَاَل َحد 

                                                             
، 2269، 2268أطرافه ، و557(، رقم احلديث: 17) باب: من أدرك ركعة من العرص ،مواقيت الصالةكتاب:  - 13
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يِب 
َ
َسي ِب َعْن أ َرْيَرةَ َعِن انل يِب   الْم   اشْ  إَِذا” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ه 

َ
َر  فَأ َر  َتد  احلْ ةَ احلْ الَةِ، فَإِن  ِشد  وا بِالص  بْرِد 

 (18) “.“ِمْن َفْيِح َجَهن مَ 
 

َكَل َبْعِض َواْشَتَكِت انل ار  إَِٰل » ” .109
َ
ِذَن لََها بَِنَفَسنْيِ َنَفٍس يِف   َرب َها َفَقالَْت يَا َرب  أ

َ
 َبْعضاً. فَأ

َتاءِ، َوَنَفٍس يِف  َشد  َما  الش 
َ
َو أ ْيِف، َفه  ْمَهِريِر الص  وَن ِمَن الز  َشد  َما ََتِد 

َ
، وَأ َر  وَن ِمَن احلْ  “«.ََتِد 

(19) 

 

يِب ” .110
َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفٍص قَاَل َحد  َثَنا ع  يِب  َحد 

َ
ب و َصالٍِح َعْن أ

َ
َثَنا أ ْعَمش  َحد 

َ
َثَنا األ َسِعيٍد  قَاَل َحد 

ول  اهللِ  وا” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل َرس  بْرِد 
َ
ْهرِ  أ ةَ  فَإِن  ، بِالظ  َر  ِمْن َفْيِح َجَهن مَ  ِشد  ْفَيان  . “احلْ تَاَبَعه  س 

ْعَمِش.َوحَيىْٰي 
َ
ب و َعَوانََة َعِن األ

َ
 (20) “ وَأ

 

يِب ” .111
َ
َثَنا آَدم  ْبن  أ ََسِن َمْوًل بِلَِن  َحد  ب و احلْ

َ
َهاِجر  أ َثَنا م  ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش   َتْيِم اهللِ  إِيَاٍس قَاَل َحد 

يِب 
َ
ن ا َمَع انل يِب  ي  َذري الِْغَفارِ  قَاَل َسِمْعت  َزْيَد ْبَن َوْهٍب َعْن أ َؤذ ن   يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل ك  َراَد الْم 

َ
َسَفٍر، فَأ

ْهِر َفَقاَل انل يِب   ْن ي َؤذ َن لِلظ 
َ
بْرِدْ ” :ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َرادَ  ث م  . “أ

َ
نْ  أ

َ
بْرِدْ ” :هَل   َفَقاَل  ي َؤذ نَ  أ

َ
ْيَنارَ  َحّٰت ”. “أ

َ
ءَ  أ  يَفْ

ةَ  إِن  ” :ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َفَقاَل ، “اتل ل ولِ  َر   ِشد  الَةِ اْشتَ  فَإَِذا، َجَهن مَ  َفْيحِ  ِمنْ  احلْ وا بِالص  بْرِد 
َ
َر  فَأ . “د  احلْ

 َتَتَمي ل  ” :َوقَاَل اْبن  َعب اٍس 
 
 (21) “.“َتَتَفي أ

الشتاء واتلأخري يف الصيف، كذا وعند احلنفية الوقت املستحّب للظهر هو اتلعجيل يف 
 (22) قال ابن انلجيم.

 باب ابتداء وقت صالة العرص وانتهائه .5
نَا ي ون س  َعِن الز ْهرِ ” .112 ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  أ َمَر ي  َحد  ِن َسالِم  َعِن ابِْن ع  ْخَبَ

َ
 - أ

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  ن  َرس 
َ
َمِم َكَما َبنْيَ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ

 
ْم فِيَمْن َسلََف ِمَن األ ك  إِن َما َبَقاؤ 

وْ َصالَةِ الَْعرْصِ إَِٰل 
 
ْمِس، أ وِب الش  ر  ،  غ  ْهل  اتل ْوَراةِ اتل ْوَراةَ َفَعِمل وا بَِها َحّت  اْنَتَصَف انل َهار 

َ
ِتَ أ
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وْ 
 
وا قرِيَاطاً قرِيَاطاً، ث م  أ ْعط 

 
وا فَأ ْهل  اإِلجْنِيِل اإِلجْنِيَل َفَعِمل وا بِِه َحّٰت  ِتَ ث م  َعَجز 

َ
ل يَِت أ  ص 

وْ 
 
وا قرِيَاطاً قرِيَاطاً، ث م  أ ْعط 

 
وا فَأ ، ث م  َعَجز  ْرآَن َفَعِملْت ْم بِِه َحّٰت الَْعرْص   َغَربَِت تِيت م  الْق 

ْهل  الْ 
َ
، َفَقاَل أ ْعِطيت ْم قرِيَاَطنْيِ قرِيَاَطنْيِ

 
، فَأ ْمس  ْجراً. ِكَتاِب هٰ الش 

َ
ْكَِث  أ

َ
قَل  مِن ا َعَمالً وَأ

َ
الَءِ أ ؤ 
ْم َشيْئاً قَال وا الَ. قَاَل َفْهَو فَْضيِل  ك  ْم ِمْن َحق  وْ  قَاَل اهلل  َهْل َظلَْمت ك 

 
َشاء  أ

َ
 (23) “.“تِيِه َمْن أ

 

ْسلَ ” .113
َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن َزْيِد بِْن أ َم َعْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر وََعْن ب ْسِ بِْن َحد 

يِب 
َ
ث ونَه  َعْن أ َد  ْعَرِج حي 

َ
وَل اهللِ  َسِعيٍد َوَعِن األ ن  َرس 

َ
َرْيَرةَ أ ْبِح ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ه  ْدَرَك ِمَن الص 

َ
َمْن أ

ْدَرَك َركْ 
َ
ْبَح، َوَمْن أ ْدَرَك الص 

َ
ْمس  َفَقْد أ ْن َتْطل َع الش 

َ
ْن َتْغر َب َرْكَعًة َقْبَل أ

َ
َعًة ِمَن الَْعرْصِ َقْبَل أ

ْدَرَك الَْعرْصَ 
َ
ْمس  َفَقْد أ  (24) “.“الش 

وعند احلنفية ابتداء وقت العرص حني يبلغ ظّل لّك يشء إىل مثليه سوى فيئه األصيل، 
من  قرص أعرصىلع أن مدة الويدل حديث القرياط و القرياطني  وآخر وقتها إىل غروب الشمس.

وابن  ، كذا قال الاكساينأن لو اكن األمر ىلع ما قاهل أبو حنيفة قرصوإنما يكون أر، ظهمدة ال
 (25)انلجيم. 

 وقت لصالة العرصآخر الباب  .6
ي  .114 ٍد َعْن َعبِيَدةَ َعْن يلَعِ َم  َثَنا هَِشام  َعْن حم  َثَنا َرْوح  َحد  َثَنا إِْسَحاق  َحد   - ريض اهلل عنه - َحد 

ن   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب  
َ
َْنَدقِ  يَْومَ  قَاَل  ه  أ

ْ
 ” :اخل

َ
مْ  َعلَْيِهمْ اهلل   َمأل مْ  ب ي وَته  ب وَره   َعنْ  َشَغل ونَا َكَما نَاراً  َوق 

ْمس   ََغبَِت  َحّٰت  ىالْو ْسطٰ  َصالَةِ    (26) .“الش 
 (27)وعندنا آخر وقت العرص إىل غروب الشمس، كذا يف اهلداية ورشحه ابلناية. 

 و انتهائه باب ابتداء وقت صالة املغرب .7
َثَنا الَْميك   ” .115 يِب َحد 

َ
َثَنا يَِزيد  ْبن  أ َبْيٍد َعْن َسلََمَة قَاَل   ْبن  إِبَْراِهيَم قَاَل َحد  ن ا ن َصيل  ” :ع  َمَع  ك 

َِجاِب  تََواَرْت  إَِذا الَْمْغرَِب  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  
ْ
 (28) “.“بِاحل

                                                             
ٓٓق ل ٓ﴿باب: قول اهلل تعاىل  ،اتلوحيدكتاب:  - 23

 
ْٓفَأ ِٓٓت وا ىةِتلذوٓ ٱب ٓٓت ٓٱفََٓٓرى أطرافه ، و7533(، رقم احلديث: 47﴾ )ل وَها

 7004حتفة  - 7467، 5021، 3459، 2269، 2268، 557
حتفة  - 580، 556طرفاه  ، و579(، رقم احلديث: 28)باب: من أدرك من الفجر ركعة  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 24

12206 ،14216 ،13646 
 426 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 122ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 25
، 2931 ، وأطرافه4111(، رقم احلديث: 29)رقم ابلاب: : غزوة اخلندق ويه األحزاب باب غازي،امل كتاب: - 26

 10232 حتفة - 6396، 4533
 24ص :  2ج :  ،ابلناية؛ العيين، 256 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 27
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ثَِن ” .116 لَْيَماَن قَاَل َحد  ي وب  ْبن  س 
َ
َثَنا أ ِن  َحد  ْخَبَ

َ
لَْيَماَن قَاَل َصالِح  ْبن  َكيَْساَن أ ب و بَْكٍر َعْن س 

َ
 أ

ن  اَعئَِشَة قَالَْت 
َ
ْرَوةَ أ ول  اهللِ ” :اْبن  ِشَهاٍب َعْن ع  ْعَتَم َرس 

َ
َمر   نَاَداه   َحّٰت  بِالِْعَشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص أ  ع 

الَةَ  ْبَيان   الن َساء   نَامَ ، الص  ْرِض  َما” :َفَقاَل  فََخَرجَ . “َوالص 
َ
ْهِل األ

َ
َحد  ِمْن أ

َ
يَنَْتِظر َها أ

مْ  َفق  َوالَ ي َصّٰل ” :قَاَل . “َغرْي ك  ْن يَِغيَب الش 
َ
 يَْوَمئٍِذ إاِل  بِالَْمِديَنِة، َواَكن وا ي َصل وَن فِيَما َبنْيَ أ

لِ إَِٰل  و 
َ
 (29) “.“ ث ل ِث الل ْيِل األ

لشمس إىل أن يغيب الشفق، كذا قال وعند احلنفية ابتداء وقت صالة املغرب من غروب ا
 (30) .الاكساين واملرغيناين

 باب الوقت املستحب لصالة املغرب .8
ْوَزاِع  ” .117

َ
َثَنا األ َثَنا الَْوِْلد  قَاَل َحد  د  ْبن  ِمْهَراَن قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  ب و انل َجايِش  َحد 

َ
َثَنا أ   قَاَل َحد 

َهْيب  َمْوٰل  ول  َخدِ  َرافِِع بِْن ص  ن ا ن َصيل  ” :يٍج قَاَل َسِمْعت  َرافَِع ْبَن َخِديٍج َيق  الَْمْغرَِب َمَع  ك 
نَا َفَيْنرَصِف   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َحد 

َ
 (31) “.“َنْبلِهِ  َمَواقِعَ  َْل ْبرِص   َوإِن ه   أ

 

ْعَبة  َعْن َسْعِد بِْن إِبْرَ ” .118 َثَنا ش  ْسلِم  ْبن  إِبَْراِهيَم قَاَل َحد  َثَنا م  ِد بِْن َعْمٍرو َحد  َم  َو  -اِهيَم َعْن حم  ه 
ي  ََسِن بِْن يلَعِ نْلَا َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ  - اْبن  احلْ

َ
 ي َصيل   ََكنَ  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصالَةِ انل يِب   قَاَل َسأ

 ، ْمس  َحي ة  ْهَر بِالَْهاِجَرةِ، َوالَْعرْصَ َوالش  َ انل اس  ، َواَوالَْمْغرَِب إَِذا وََجَبْت الظ  لِْعَشاَء إَِذا َكِث 
ْبَح بَِغلٍَس. َر، َوالص  خ 

َ
َل، َوإَِذا قَل وا أ  (32) “َعج 

 (33)واملستحب عند احلنفية تعجيل صالة املغرب، كذا قال املرغيناين. 
 باب ابتداء الوقت لصالة العشاء وانتهائه .9

ثَِن ” .119 لَْيَماَن قَاَل َحد  ي وب  ْبن  س 
َ
َثَنا أ ب و َحد 

َ
ِن  أ ْخَبَ

َ
لَْيَماَن قَاَل َصالِح  ْبن  َكيَْساَن أ  بَْكٍر َعْن س 

ول  اهللِ  ْعَتَم َرس 
َ
ن  اَعئَِشَة قَالَْت أ

َ
ْرَوةَ أ َمر   نَاَداه   َحّٰت  بِالِْعَشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص اْبن  ِشَهاٍب َعْن ع   ع 

                                                                                                                                                                       
 4535 ، حتفة561(، رقم احلديث: 18)باب: وقت املغرب  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 28
، 862، 566أطرافه ، و569(، رقم احلديث: 24)ب لِ باب: انلوم قبل العشاء ملن غُ  ،قيت الصالةمواكتاب:  - 29

 16499حتفة  - 864
 256 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين، ؛ 123ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 30
 3572، حتفة 559(، رقم احلديث: 18)باب: وقت املغرب  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 31
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الَةَ  ْبَيان   الن َساء   نَامَ ، الص  مْ َما يَنَْتِظر  ” :َفَقاَل  فََخَرجَ . َوالص  ْرِض َغرْي ك 
َ
ْهِل األ

َ
َحد  ِمْن أ

َ
. “َها أ

َفق  إَِٰل َوالَ ي َصّٰل ” :قَاَل  ْن يَِغيَب الش 
َ
 ث ل ِث  يَْوَمئٍِذ إاِل  بِالَْمِديَنِة، َواَكن وا ي َصل وَن فِيَما َبنْيَ أ

لِ  و 
َ
 (34) “.“الل ْيِل األ

لفجر اثلاين، كذا قال وعند احلنفية وقت صالة العشاء من غيبوبة الشفق إىل طلوع ا
  (35)الرشنباليل والاكساين. 

 باب الوقت املستحب لصالة العشاء .10
ب و بَْرَزةَ ََكَن انل يِب  وروى ابلخاري معلقاً: ” .120

َ
َر انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل أ خ 

َ
نَس  أ

َ
ر  الِْعَشاَء. َوقَاَل أ  ملسو هيلع هللا ىلصي َؤخ 

 (36) “الِْعَشاَء اآلِخَرةَ.
 

121. ” ِ ْسلِم  ْبن  إ َثَنا م  ِد بِْن َعْمٍرو َحد  َم  ْعَبة  َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراِهيَم َعْن حم  َثَنا ش  َو  -بَْراِهيَم قَاَل َحد  ه 
ي  ََسِن بِْن يلَعِ نْلَا َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ  - اْبن  احلْ

َ
 ي َصيل   ََكنَ  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصالَةِ انل يِب   قَاَل َسأ

ْهَر بِالَْهاِجَرةِ، َوالْ  َ انل اس  الظ  ، َوالَْمْغرَِب إَِذا وََجَبْت، َوالِْعَشاَء إَِذا َكِث  ْمس  َحي ة  َعرْصَ َوالش 
ْبَح بَِغلٍَس. َر، َوالص  خ 

َ
َل، َوإَِذا قَل وا أ  (37) “َعج 

 

يِب ” .122
َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  َمَر قَاَل َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  يِب  َحد 

َ
 ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن انل يِب  بَْرَزةَ  الِْمْنَهاِل َعْن أ

ت نَي إََِل الِْمائَِة، َوي َصيل    فِيَها َما َبنْيَ الس 
 
، َويَْقرَأ نَا َيْعرِف  َجلِيَسه  َحد 

َ
ْبَح وَأ ْهَر إَِذا  الص  الظ 

نَا يَْذَهب  إَِٰل  َحد 
َ
، َوالَْعرْصَ وَأ ْمس  قََْص الَْمِديَنِة ث م  يَرِْجع  َوالش  َزالَِت الش 

َ
، َونَِسيت   أ ْمس  َحي ة 

ِخريِ الِْعَشاءِ إَِٰل  الَْمْغرِِب، َوالَ ي َباِل  َما قَاَل يِف 
ْ
 َشْطِر الل ْيِل. َوقَاَل  ث ل ِث الل ْيِل. ث م  قَاَل إَِٰل بَِتأ

ْو ث ل ِث الل ْيِل.
َ
ةً َفَقاَل أ ْعَبة  ث م  لَِقيت ه  َمر  َعاذ  قَاَل ش   (38) “م 

 

123. ” َ َثَنا حم  نَا َعْوف  َعْن َسي ارِ بِْن َسالََمَة قَاَل َحد  ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
َقاتٍِل قَاَل أ د  ْبن  م  م 

يِب 
َ
نَا وَأ

َ
يِب ىلَعٰ  َدَخلْت  أ

َ
ْسليَِم    أ

َ
يِب بَْرَزةَ األ

َ
ول  اهللِ  ، َفَقاَل هَل  أ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص َكْيَف ََكَن َرس 

                                                             
، 862، 566أطرافه ، و569(، رقم احلديث: 24)ب لِ باب: انلوم قبل العشاء ملن غُ  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 34
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وٰل  الَْهِجرَي ال ِت  َن ي َصيل  الَْمْكت وَبَة َفَقاَل ََك 
 
وَنَها األ ، َوي َصيل  تَْدع  ْمس    ِحنَي تَْدَحض  الش 

نَا إَِٰل  َحد 
َ
، ث م  يَرِْجع  أ ْمس  َحي ة  الَْعرْصَ قََْص الَْمِديَنِة َوالش 

َ
َونَِسيت  َما قَاَل يِف  - رَْحلِِه يِف أ

ْن ي َؤخ   -الَْمْغرِِب 
َ
وَنَها الَْعَتَمَة، َواَكَن يَْكرَه  انل ْوَم َقْبلََها  َر الِْعَشاَء ال ِت َواَكَن يَْسَتِحب  أ تَْدع 

ت نيَ   بِالس 
 
، َويَْقرَأ ل  َجلِيَسه  َِديَث َبْعَدَها، َواَكَن َيْنَفتِل  ِمْن َصالَةِ الَْغَداةِ ِحنَي َيْعرِف  الر ج   َواحلْ

 (39) “إََِل الِْمائَِة.
املستحب لصالة العشاء هو اتلأخري إىل ثُلث اللّيِل األّول يف الشتاء،  وعند احلنفية الوقت

واتلعجيل يف الصيف، واتلأخري إىل نصف الليل جائز، ويكره اتلأخري بعد ذلك، كذا قال 
 (40)الرسخيس والاكساين. 

 باب اجلمع بني الصالتني .11
يِب ” .124

َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفِص بِْن ِغَياٍث َحد  َثَنا ع  ثَِن حَ  َحد  ْعَمش  قَاَل َحد 

َ
َثَنا األ َماَرة  َعْن َعْبِد  د  ع 

يْت  انل يِب   -اهلل عنه  ريض - ِن َعْن َعْبِد اهللِ الر مْحٰ 
َ
 مِيَقاتَِها بَِغرْيِ  َصالَةً  َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َما َرأ

  (41) “.َل مِيَقاتَِهاَوَصّل  الَْفْجَر َقبْ  ،َتنْيِ ََجََع َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ َصالَ  إاِل  
 

َمَر ” .125 ثَِن ي ون س  َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل َسالِم  ََكَن اْبن  ع   -ريض اهلل عنهما  -َوَزاَد الل ْيث  قَاَل َحد 
َمَر الَْمْغرَِب، َواَكَن  َر اْبن  ع  خ 

َ
ْزَدلَِفِة. قَاَل َسالِم  وَأ اْست رْصَِخ َُيَْمع  َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ بِالْم 

يِب 
َ
تِِه َصِفي َة بِْنِت أ

َ
. َحّٰت  ىلَعَ اْمرَأ الَة . َفَقاَل رِسْ لْت  الص  . َفق  الَة . َفَقاَل رِسْ لْت  هَل  الص  َبْيٍد َفق   ع 

ْو ثاَلَثًَة ث م  نََزَل فََصّٰل 
َ
يْت  انل يِب   ث م  قَاَل هٰ َساَر ِميلنَْيِ أ

َ
  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَكَذا َرأ

َ
. إَِذا أ رْي  ْعَجلَه  الس 

يْت  انل يِب  
َ
، ث م   ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َعْبد  اهللِ َرأ ر  الَْمْغرَِب، َفي َصل يَها ثاَلَثاً ث م  ي َسل م  رْي  ي َؤخ  ْعَجلَه  الس 

َ
إَِذا أ

، َوال ي سَ قَل َما يَلَْبث  َحّٰت  وَم ب ح  َبْعَد الِْعَشاءِ َحّٰت  ي ِقيَم الِْعَشاَء َفي َصل َيَها َرْكَعَتنْيِ ث م  ي َسل م   َيق 
  (42)“ِمْن َجْوِف الل ْيِل.

 

َثَنا يلَعِ  ” .126 ْعَثاءِ َجابِراً قَاَل َحد  بَا الش 
َ
ْفَيان  َعْن َعْمٍرو قَاَل َسِمْعت  أ َثَنا س   ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد 
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وِل اهللِ قَاَل َصل ْيت  َمعَ  -ريض اهلل عنه  -َسِمْعت  اْبَن َعب اٍس  َثَمانِياً ََجِيعاً وََسْبعاً  ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َر الَْمغْ  خ 

َ
َل الِْعَشاَء وَأ َل الَْعرْصَ َوَعج  ْهَر َوَعج  َر الظ  خ 

َ
ن ه  أ ظ 

َ
ْعَثاءِ أ بَا الش 

َ
رَِب. ََجِيعاً. ق لْت  يَا أ

. ن ه  ظ 
َ
نَا أ

َ
 (43) “قَاَل وَأ

ٓها لقوهل تعاىل: ﴿وجيب عند احلنفية أداء الصلوات اخلمسة ىلع أوقات ةَٓٱإِنذ لَوى ٓٓلصذ ََٓٓكنَت  ََٓعَ
ؤٓ ل ٓٱ وٓ كَِتىبٓ ِٓمننِيَٓم  وال جيوز العدول عن أوقاتها إاّل يف عرفات واملزدلفة فيف عرفات  (44)﴾ اق وتٓ آمذ

، برشط اإلحرام والسلطان أو نائبه واجلماعة يف الصالتنييقّدم العرص ويصليه يف وقت الظهر 
،كذا قال وال يشرتط لك ذلك يف مجع املزدلفةاملغرب فيجمع مع العشاء ويف املزدلفة يُؤّخر 

  (45)الاكساين وابن اعبدين. 
وأما اجلمع سوى ذلك فيجوز أن جيمعهما صورا  أي فعال  بأن يؤدي الصالة األوىل يف آخر 

 .وقتها فينتظر إىل أن دخل وقت الصالة األخرى فيصليها يف أول وقتها كما يدل هذان احلديثان
 

َثَنا مَح اد  ” .127 ب و انل ْعَماِن قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َو اْبن  َزْيٍد  -َحد  َعْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍر َعْن َجابِِر بِْن  -ه 

ن  انل ِِب  
َ
ْهرَ  َوَثَمانِياً  َسْبعاً  بِالَْمِديَنةِ  َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصَزْيٍد َعِن ابِْن َعب اٍس أ الَْمْغرَِب وَ ، َوالَْعرْصَ  الظ 

ي وب  لََعل ه  يِف َوا
َ
 (46) “.َْلْلٍَة َمِطرَيٍة. قَاَل َعىٰس  لِْعَشاَء. َفَقاَل أ

واشرتط املجّوزون للجمع بني الصالتني سوى عرفات واملزدلفة برشائط منها السفر 
مجع بني الظهر والعرص  ملسو هيلع هللا ىلص، لكن هذا احلديث يدل أّن انليب (47)أواملطر أواألعذار األخرى 

 يف املدينة، وما بها خوف وال مطر، فقال ابن احلجر العسقالين: ملسو هيلع هللا ىلصواكن وبني املغرب والعشاء 
قال مالك لعله اكن يف مطر لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من "

طريق حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري بلفظ من غري خوف وال 
  (48) ".مطر فانتىف أن يكون اجلمع املذكور للخوف أو السفر أو املطر

 

                                                             
 562، 543طرفاه  ، و1174(، رقم احلديث: 30)رقم ابلاب:  باب: من لم يتطوع بعد املكتوبة كتاب: اتلهجد، - 43
 73/2 - 5377حتفة  -

 103النساء:  - 44
 45 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 121ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 45
، 562طرفاه  ، و543(، رقم احلديث: 12)رقم ابلاب: باب: تأخري الظهر إىل العرص  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 46

 144/1 - 5377حتفة  - 1174
 361-351ص:  2م(، ج: 1985 - ـه1405، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلساليم وأدتلهادلكتور وهبة الزحييل،  - 47
 24ص :  2ج : ه(، 1379، )املكتبة السلفية، ح ابلاريتفأمحد بن يلع بن حجر العسقالين،  - 48
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 ي: وقال الكشمري
قوهل: )صّلَّ باملدينة( وهذا احلديُث رصيٌح فيما رامه احلنفية من اجل ْمع "

ْن  ملسو هيلع هللا ىلصفعال، فإِنَّه 
 
مج  ع  يف املدينِة، ولم يكن سفر وال مطر، فال بُدَّ أ

 (49)" يكون اجلمُع فعال فقط.

 باب أن وقت اجلمعة هو وقت الظهر .12
ْيج  ْبن  انل ْعَماِن قَاَل َحد  ” .128 َ َثَنا رس  ْثَماَن بِْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  لَْيَماَن َعْن ع  ِن بِْن َثَنا ف لَْيح  ْبن  س 

ْثَماَن اتل ْييِم   ن  انل يِب  ع 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك ريض اهلل عنه أ

َ
َعَة ِحنَي تَِميل   ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ اجلْ م 

. ْمس    (50)“الش 
 

نَا عَ ” .129 ْخَبَ
َ
َثَنا َعْبَدان  قَاَل أ َعِة، َحد  ر  بِاجلْ م  ن ا ن َبك  نٍَس قَاَل ك 

َ
َْيد  َعْن أ نَا مح  ْخَبَ

َ
ْبد  اهللِ قَاَل أ

َعِة.  (51) “َونَِقيل  َبْعَد اجلْ م 
 

يِم  ” .130 َقد  ِِب بَْكٍر الْم 
َ
د  ْبن  أ َم  َثَنا حم  َثَنا َحَريِم  َحد  ةَ  قَاَل َحد  ب و َخَْلَ

َ
َثَنا أ َماَرةَ قَاَل َحد  َو  - ْبن  ع  ه 

ول  ََكَن انل يِب   -َخادِل  ْبن  ِديَناٍر  نََس ْبَن َمالٍِك َيق 
َ
َر  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  أ إَِذا اْشَتد  الَْبْد  بَك 

الَةِ، َيْعِن  بَْرَد بِالص 
َ
َر  أ الَةِ، َوإَِذا اْشَتد  احلْ ب و خَ  بِالص 

َ
نَا أ ْخَبَ

َ
َعَة. قَاَل ي ون س  ْبن  ب َكرْيٍ أ ةَ اجلْ م  َْلَ

ةَ قَاَل َصّٰل  ب و َخَْلَ
َ
َثَنا أ َعَة. َوقَاَل برِْش  ْبن  ثَابٍِت َحد  ِر اجلْ م  الَةِ، َولَْم يَْذك  مِري  َفَقاَل بِالص 

َ
 بَِنا أ

نٍَس 
َ
َعَة ث م  قَاَل أل ْهَر. ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف ََكَن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -اجلْ م    (52) “الظ 

معة هو وقت الظهر أي بعد زوال الشمس ال جيوز تقديمها ىلع ذلك والوقت لصالة اجل
ألنه سقوط  ألنها أقيمت مقام الظهر بانلص ىلع خالف القياس؛وال تأخريها عن وقت الظهر، 

أربع بركعتني فرتاىع اخلصوصيات اليت ورد الرشع بها فيصري وقت الظهر وقتا للجمعة، وما 
خارج  ملسو هيلع هللا ىلصفلم تكن مرشوعة يف غري وقته، ولم يصلها أقيمت مقام غري الظهر من الصلوات 

، ولو اكن جائزا ألّداها متأخرا  مرة بليان اجلواز، كذا قال الاكساين وابن الوقت يف عمره
 (53)انلجيم.

                                                             
 148ص :  2ج : ، فيضالكشمريي،  - 49
 1089حتفة ، 904(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب: باب: وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  كتاب: اجلمعة، - 50
حتفة  - 940طرفه ، و905(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب: باب: وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  كتاب: اجلمعة، - 51

707 
 9/2 - 823حتفة ، 906(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: إذا اشتد احلر يوم اجلمعة باب:  كتاب: اجلمعة، - 52
 256 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 269ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 53
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 وقال العثماين يف إعالء السنن:
استدل ابن بطال حبديث أنس برواية ابلخاري ىلع أّن وقت اجلمعة هو 

ي بينهما يف جوابه للحكم املذكور حني سئل وقت الظهر، ألّن أنسا سوّ 
 (54)كيف اكن انليب يصيل الظهر؟ خالفا  ملن أجاز اجلمعة قبل الزوال.

خر الصالة بالليل وتراً واستحباب انلوم ىلع الوتر ملن ال آباب استحباب جعل  .13
 يثق باالنتباه

َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ” .131 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ثَِن َحد  َبْيِد اهللِ َحد  نَافِع  َعْن َعْبِد اهللِ َعِن  ع 
ْم بِالل ْيِل وِتْراً » قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب    (55) “«.اْجَعل وا آِخَر َصالَتِك 

 

ثَِن ” .132 ب و اتل ي اِح قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َثَنا َعْبد  الَْوارِِث َحد  ب و َمْعَمٍر َحد 

َ
َثَنا أ ْثَماَن َعنْ  َحد  ب و ع 

َ
يِب أ

َ
  أ

َرْيَرةَ  ْوَصايِن  -ريض اهلل عنه  -ه 
َ
ي اٍم ِمْن ُك   َشْهٍر،  ملسو هيلع هللا ىلص َخلِييِل  قَاَل أ

َ
بَِثالٍَث ِصَياِم ثاَلَثَِة أ

ّٰٰح َوَرْكَعَتِ  نَاَم. الض 
َ
ْن أ

َ
وتَِر َقْبَل أ

 
ْن أ

َ
 (56) “، وَأ

 

َثَنا ” .133 ْعَبة  َحد  نَا ش  ْخَبَ
َ
ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم أ َثَنا م  وَخ  - ي  َعب اس  اجلْ َرْيرِ َحد  َو اْبن  فَر  يِب  -ه 

َ
 َعْن أ

ْثَماَن انل ْهدِ  يِب ي  ع 
َ
َرْيَرةَ ريض  َعْن أ ْوَصايِن  ه 

َ
ه ن  َحّٰت  َخلِييِل  اهلل عنه قَاَل أ َدع 

َ
 بَِثالٍَث الَ أ

ّٰٰح  ي اٍم مِْن ُك   َشْهٍر، َوَصالَةِ الض 
َ
وَت َصْوِم ثاَلَثَِة أ م 

َ
 (57) “ وِتٍْر. ىلَعٰ ، َونَْومٍ أ

يلكون الوتر ختما وعندنا يستحّب ملن يثق باالنتباه أن يؤخر صالة الوتر إىل آخر الليل 
 (58) .الزيليعوأّما من ال يثق فيستحب هل أن يؤدي صالة الوتر قبل انلوم، كذا قال لقيام الليل لكه 

 باب كراهة انلوم قبل العشاء .14
134. ” ِ َقات د  ْبن  م  َم  َثَنا حم  نَا َعْبد  اهللِ َحد  ْخَبَ

َ
نَا َعْوف  َعْن َسي ارِ بِْن َسالََمَة قَاَل  ٍل قَاَل أ ْخَبَ

َ
قَاَل أ

يِب 
َ
نَا وَأ

َ
يِب  َدَخلْت  أ

َ
ْسليَِم   ىلَعَ أ

َ
يِب بَْرَزةَ األ

َ
ول  اهللِ  ، َفَقاَل هَل  أ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص َكْيَف ََكَن َرس 

وٰل  رَي ال ِت الَْهجِ  الَْمْكت وَبَة َفَقاَل ََكَن ي َصيل  
 
وَنَها األ ، َوي َصيل  تَْدع  ْمس    ِحنَي تَْدَحض  الش 

نَا إَِٰل  َحد 
َ
، ث م  يَرِْجع  أ ْمس  َحي ة   يِف   رَْحلِهالَْعرْصَ قََْص الَْمِديَنِة َوالش 

َ
َونَِسيت  َما قَاَل ِف  -أ

َر الِْعَشاَء ال   -الَْمْغرِِب  ْن ي َؤخ 
َ
وَنَها الَْعَتَمَة، َواَكَن يَْكرَه  انل ْوَم َقْبلََها  ِت َواَكَن يَْسَتِحب  أ تَْدع 

                                                             
 42-41ص :  2ج : ، إعالء السننالعثماين،  - 54
 8145حتفة ، 998: (، رقم احلديث4)رقم ابلاب: باب: يلجعل آخر صالته وترا   وتر،الكتاب:  - 55
 13618حتفة  - 1178طرفه  ، و1981(، رقم احلديث: 60)رقم ابلاب: باب: صيام أيام ابليض  صوم،الكتاب:  - 56
 13618حتفة  - 1981طرفه ، و1178(، رقم احلديثك 33) احلرض صالة الّضىح يف :بابكتاب اتلهجد،  - 57
 84 ص : 1ج :  تبيني،الزيليع،  - 58
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ت نيَ   بِالس 
 
، َويَْقرَأ ل  َجلِيَسه  َِديَث َبْعَدَها، َواَكَن َيْنَفتِل  ِمْن َصالَةِ الَْغَداةِ ِحنَي َيْعرِف  الر ج   َواحلْ

 (59) “إََِل الِْمائَِة.
 فوت اجلماعة فيها، وأما من ولّك خاف فوتها أو  وعند احلنفية يكره انلوم قبل العشاء ملن

 (60)، كذا قال ابن اعبدين نقال عن الطحاوي.نفسه إىل من يوقظه فيباح هل انلوم

                                                             
 - 771، 599، 568، 541أطرافه ، و547(، رقم احلديث: 13) : وقت صالة العرصباب ،الصالةمواقيت كتاب:  - 59

 11605حتفة 
 27 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 60
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 أبواب الرتتيب يف الصالة
 باب قضاء الفائتة .1

ام  َعْن َقَتاَدةَ ” .135 َثَنا َهم  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاالَ َحد  ب و ن َعْيٍم َوم 
َ
َثَنا أ نٍَس َعِن انل يِب  َحد 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ

اَرةَ  الَ ، َذَكَرَها إَِذا فَلْي َصل   َصالَةً  نَِسَ  َمنْ ” قَاَل  ٓ﴿. “ٰذلَِك  إاِل   لََها َكف  قِِم
َ
َِّٓلِكٓ ٱَوأ لَوىةَ  ﴾رِيٓٓلصذ

وىٰس  قَاَل  ام   قَاَل  م  ول   َسِمْعت ه   َهم  قِِمٓ﴿ َبْعد   َيق 
َ
لَوىةََِّٓلِكٓ ٱَوأ   (61) “.﴾رِيٓٓلصذ

 

َثَنا حَيىْٰي حَ ” .136 َثَنا َوكِيع  َعْن يلَعِ  د  يِب  قَاَل َحد 
َ
َباَرٍك َعْن حَيىَْي بِْن أ يِب   بِْن م 

َ
َسلََمَة َعْن  َكثرٍِي َعْن أ

وَل  ول  يَا َرس  اَر ق َريٍْش َويَق  ف  ب  ك  َْنَدِق، فََجَعَل يَس 
ْ
َمر  يَْوَم اخل َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ قَاَل َجاَء ع 

ْن تَِغيَب. َفَقاَل انل يِب  ا َصل ْيت  الَْعرْصَ َحّٰت مَ  اهللِ 
َ
ْمس  أ نَا َواهللِ َما َصل ْيت َها ” :ملسو هيلع هللا ىلص ََكَدِت الش 

َ
وَأ

َل إَِٰل ”قَاَل . “َبْعد   ، ث م  َصّل  َفَْنَ ْمس  ، َوَصّل  الَْعرْصَ َبْعَد َما ََغبَِت الش 
َ
أ  ب ْطَحاَن َفَتَوض 

 (62) “.“الَْمْغرَِب َبْعَدَها
 (63)وعند احلنفية قضاء الصالة الفائتة واجب، كذا قال الشليب يف حاشية اتلبيني.

 باب أن الرتتيب يف الفوائت واجب .2
َثَنا ِهَشام  َعْن حَيىْٰي ” .137 َعاذ  ْبن  فََضالََة قَاَل َحد  َثَنا م  يِب َحد 

َ
 :َسلََمَة َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ   َعْن أ

َمَر ْبنَ ” ن  ع 
َ
اَر ق َريٍْش  أ ف  ب  ك  ، فََجَعَل يَس  ْمس  َْنَدِق َبْعَد َما َغَرَبِت الش 

ْ
اِب َجاَء يَْوَم اخل َط  اخلْ

وَل اهللِ  َصيل   قَاَل يَا َرس 
 
ْمس  َتْغر ب  الَْعرْصَ َحّٰت  َما كِْدت  أ  وَاهللِ ” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل انل يِب  . “ ََكَدِت الش 

ْمَنا”.“َصل ْيت َها َما  ، ب ْطَحانَ  إَِٰل  َفق 
َ
أ الَةِ  َفَتَوض  نَا، لِلص 

ْ
أ  َغَربَِت  َما َبْعدَ  الَْعرْصَ  فََصّٰل  لََها َوتََوض 

، ث م  َصّٰل ا ْمس   (64) “.“ َبْعَدَها الَْمْغرَِب لش 

 (65)وعندنا جيب الرتتيب بني الصالة الفائتة وبني الوقتية، كذا قال الزيليع. 

                                                             
 ، حتفة597(، رقم احلديث: 37إذا ذكرها )رقم ابلاب: اب: من نيس صالة فليصل ، بمواقيت الصالةكتاب:  - 61

1399 
أطرافه  ، و945(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب: باب: الصالة عند مناهضة احلصون ، صالة اخلوف كتاب: - 62

 19/2 - 3150حتفة  - 4112، 641، 598، 596
 186 ص : 1ج :  تبيني،الزيليع،  - 63
(، رقم احلديث: 36بعد ذهاب الوقت )رقم ابلاب: باب: من صّل بانلاس مجاعة ، مواقيت الصالةكتاب:  - 64

 3150حتفة  - 4112، 945، 641، 598أطرافه  ، و596
 املرجع نفسهالزيليع،  - 65
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 أبواب أوقات املكروهة
الصالة إَل ارتفاع الشمس بعد طلوع حاجبها، وتأخري الصالة باب تأخري  .1

 إَل غروب الشمس بعد غروب حاجبها
َصنْي  َعْن َعْبِد اهللِ بْنِ ” .138 َثَنا ح  د  ْبن  ف َضْيٍل قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  ةَ قَاَل َحد  َثَنا ِعْمَران  ْبن  َميَْسَ  َحد 

بِيِه قَاَل 
َ
يِب َقَتاَدةَ َعْن أ

َ
نَ ” :أ ولَ  يَا بَِنا َعر ْسَت  لَوْ  الَْقْومِ  َبْعض   َفَقاَل  َْلْلَةً  ملسو هيلع هللا ىلصا َمَع انل يِب  رِسْ  َرس 

َخاف  ” :قَاَل  .“اهللِ 
َ
نْ  أ

َ
وا أ الَةِ  َعنِ  َتَنام  نَا” :باِلَل   قَاَل . “الص 

َ
مْ  أ ك  وقِظ 

 
وا”. “أ ْسَندَ  فَاْضَطَجع 

َ
 وَأ

ْمِس  َحاِجب   َطلَعَ  َوقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْيَناه  َفَناَم، فَاْستَْيَقَظ انل يِب   َراِحلَتِِه، َفَغلََبْته  ه  إَِٰل َظْهرَ  باِلَل    “الش 
ْينَ  باِلَل   يَا” :َفَقاَل 

َ
لِْقَيْت  َما” :قَاَل . “ق لَْت  َما أ

 
 اهلَل َقبََض  إِن  ” :قَاَل . “َقط   مِْثل َها نَْوَمة   يلَعَ   أ

ْرَواَحك  
َ
ْم حِ أ َها َعلَْيك  الَةِ ْم ِحنَي َشاَء، َوَرد  ذ ْن بِانل اِس بِالص 

َ
ْم فَأ «. نَي َشاَء، يَا باِلَل  ق 

ْت قَاَم فََصّٰل  ْمس  َواْبَياض  ا اْرَتَفَعِت الش   فَلَم 
َ
أ   (66) “.“َفَتَوض 

 

يِب ” .139
َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ِهَشاٍم قَاَل أ د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ْخَبَ  َحد 

َ
َمَر قَاَل أ ِن اْبن  ع 

ول  اهللِ  وَبَها” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل َرس  ر  ْمِس َوالَ غ  ل وَع الش  ْم ط  ْوا بَِصالَتِك   (67) “.“الَ َُتَر 
 

ول  اهللِ ” .140 َمَر قَاَل قَاَل َرس  ثَِن اْبن  ع  ْمِس  َحاِجب   َطلَعَ  إَِذا” :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َحد  وا الش  ر  خ 
َ
الَةَ  فَأ  الص 

الَةَ َحّٰت َوإِذَ  ،تَْرتَِفعَ  َحّٰت  وا الص  ر  خ 
َ
ْمِس فَأ  (68) “تَاَبَعه  َعْبَدة . .“ تَِغيَب ا ََغَب َحاِجب  الش 

 

وَل اهللِ ” .141 ن  َرس 
َ
َمَر أ نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس   ملسو هيلع هللا ىلصَحد 

مْ  َيَتَحر ى الَ ” :قَاَل  ك  َحد 
َ
ْمِس َوالَ ِعْندَ  يل  َفي َص  أ ل وِع الش  وبَِها ِعْنَد ط  ر   (69) “.“غ 

وعند احلنفية ال جتوز الصالة يف األوقات اثلالثة مطلقا فرضا اكن أو تطواع ويه عند 
طلوع الشمس إىل ارتفاعها وبياضها، وعند استوائها إىل زواهلا، وعند اصفرارها إىل غروبها، كذا 

                                                             
 7471طرفه  ، و595(، رقم احلديث: 35)رقم ابلاب: باب: األذان بعد ذهاب الوقت  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 66

 12096حتفة  -
فه أطراو ،582(، رقم احلديث: 30حىت ترتفع الشمس )باب: الصالة بعد الفجر  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 67

 7322حتفة  - 3273، 1629، 1192، 589، 585
، 583(، رقم احلديث: 30الشمس )رقم ابلاب:  ترتفع حىتباب: الصالة بعد الفجر  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 68

 7322، 10544حتفة  - 3272طرفه  و
، 585يث: (، رقم احلد31)رقم ابلاب: باب: ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 69

 8375حتفة  - 3273، 1629، 1192، 589، 582أطرافه 
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 (70)قال الرشنباليل. 

 وقات املكروهة للصالة انلافلةباب األ .2
يِب ” .142

َ
َثَنا ِهَشام  َعْن َقَتاَدةَ َعْن أ َمَر قَاَل َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  الَْعاِْلَِة َعِن ابِْن َعب اٍس قَاَل  َحد 

ْم ِعْندِ  يَشِهَد ِعْندِ  ْرَضاه 
َ
ن  انل يِب   يرَِجال  َمْرِضي وَن وَأ

َ
َمر  أ الَةِ  َعنِ  نَٰه  ملسو هيلع هللا ىلصع   َبْعدَ  الص 

ْبحِ  ، َوَبْعَد الَْعرْصِ َحّٰت  َحّٰت  الص  ْمس  َق الش   (71) “ َتْغر َب.ترَْش 

 

َثَنا حَيىْٰي ” .143 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  بَا الَْعاِْلَِة َعِن ابِْن َعب اٍس قَاَل َحد 
َ
ْعَبَة َعْن َقَتاَدةَ َسِمْعت  أ  َعْن ش 

ثَِن نَاس  بَِهَذا.   (72) “َحد 
 

ثَ ” .144 يِب َحد 
َ
َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل َعْن أ َبْيِب بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َنا ع  َبْيِد اهللِ َعْن خ  َساَمَة َعْن ع 

 
ِن َعْن أ

يِب 
َ
وَل اهللِ  َحْفِص بِْن اَعِصٍم َعْن أ ن  َرس 

َ
َرْيَرةَ أ  َعْن َبْيَعَتنْيِ وََعْن لِبَْستنَْيِ وََعْن نَٰه  ملسو هيلع هللا ىلص ه 

الَةِ َبْعَد الَْفْجِر َحّٰت  َعِن الَصالََتنْيِ نَٰه  ، َوَبْعَد الَْعرْصِ َحّٰت ص  ْمس   َتْغر َب  َتْطل َع الش 
َماءِ،  اءِ وََعْن االِْحتَِباءِ يِف ثَْوٍب وَاِحٍد ي ْفَِض بَِفرِْجِه إََِل الس  م  ، َوَعِن اْشتَِماِل الص  ْمس  الش 

َنابََذةِ َوالْم الََمَسِة.   (73) “َوَعِن الْم 
 

َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  َسْعٍد َعْن َصالٍِح َعِن ابِْن ِشَهاٍب حَ ” .145 َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  د 
ِن  ْخَبَ

َ
 ْنَدِع   قَاَل أ

ْ
بَا َسِعيٍد اخلْ ْدرِ َعَطاء  ْبن  يَِزيَد اجل

َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
وَل اهللِ ي   أ ول  َسِمْعت  َرس   َيق 

ول   ملسو هيلع هللا ىلص ْبحِ  َبْعدَ  َصالَةَ  الَ ” :َيق  ْمس   تَْرتَِفعَ  َحّٰت  الص   تَِغيَب  َحّٰت  الَْعرْصِ  َبْعدَ  َصالَةَ  َوالَ ، الش 
 (74) “.“ْمس  الش  

  

146. ” ْ يِب اتل ي اِح قَاَل َسِمْعت  مح 
َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  ْنَدر  قَاَل َحد  َثَنا غ  بَاَن قَاَل َحد 

َ
د  ْبن  أ َم  َثَنا حم  اَن رَ َحد 

وَل اهللِ  ْم تَل َصل وَن َصالَةً، لََقْد َصِحْبَنا َرس  َعاوِيََة قَاَل إِن ك  ث  َعْن م  َد  بَاَن حي 
َ
 َفَما ملسو هيلع هللا ىلصْبَن أ

                                                             
 75 ص : مرايق، الرشنباليل، - 70
، 581(، رقم احلديث: 30الشمس )رقم ابلاب:  ترتفع حىتباب: الصالة بعد الفجر  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 71

 152/1 - 10492حتفة 
 10492حتفة م، 581(، رقم احلديث: 30ع الشمس )حىت ترتفباب: الصالة بعد الفجر  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 72
أطرافه  و ،584(، رقم احلديث: 30حىت ترتفع الشمس )باب: الصالة بعد الفجر  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 73

  12265حتفة  - 5821، 5819، 2146، 2145، 1993، 588، 368
، 586(، رقم احلديث: 31ابلاب:  )رقمباب: ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 74
 4155حتفة  - 1995، 1992، 1864، 1197، 1188أطرافه و
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ْيَناه  
َ
َما نَٰه  َولََقدْ ، ي َصل يَها َرأ ْكَعَتنْيِ  َيْعِن ، َعْنه   (75) “.الَْعرْصِ  َبْعدَ  الر 

 

د  ْبن  َسالٍَم قَ ” .147 َم  َثَنا حم  َبْيٍب َعْن َحْفِص بِْن اَعِصٍم َحد  َبْيِد اهللِ َعْن خ  َثَنا َعْبَدة  َعْن ع  اَل َحد 
َرْيَرةَ قَاَل نَٰه  يِب ه 

َ
ول  اهللِ َعْن أ ْمس   َتْطل عَ  َحّٰت  الَْفْجرِ  َبْعدَ  َصالََتنْيِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص َرس   َوَبْعدَ ، الش 

. َحّٰت  الَْعرْصِ  ْمس   (76) “َتْغر َب الش 

 وهو ما بعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس إال نيوقتيف يكره اتلطوع ية وعند احلنف
ا الفرائض وال موال يكره فيه. ركعيت الفجر. وما بعد صالة العرص إىل وقت غروب الشمس

 (77)كذا يف املحيط الربهاين. صالة اجلنازة وال جيوز أداء املنذورة يف هذين الوقتني،

                                                             
، 587(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 75

 153/1 - 11406 حتفة - 3766 طرفه و
، 588(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: غروب الشمس  باب: ال يتحرى الصالة قبل ،مواقيت الصالةكتاب:  - 76

 12265حتفة  - 5821، 5819، 2146، 2145، 1993، 584، 368أطرافه  و
 276ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري،  - 77
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 أبواب األذان
 باب وجوب األذان .1

ود  ْبن  َغْيالََن قَاَل حَ ” .148 َثَنا حَمْم  َثَناد  َرْيٍج قَاَل  َحد  نَا اْبن  ج  ْخَبَ
َ
ز اِق قَاَل أ ِن َعْبد  الر  ْخَبَ

َ
نَافِع   أ

ول   َمَر ََكَن َيق  ن  اْبَن ع 
َ
الَةَ ” :أ وَن َفَيَتَحي ن وَن الص  وا الَْمِديَنَة َُيَْتِمع  وَن ِحنَي قَِدم  ْسلِم   ،ََكَن الْم 

وا يَْوماً  ،ى لََهالَيَْس ي َنادٰ  وا نَاق وساً مِْثَل نَاق وِس انل َصارٰ  ،َذلَِك  يِف َفَتَِك م  ِذ  ْم اَت  ه   .“ىَفَقاَل َبْعض 
ْم بَْل ب وقاً ِمْثَل قَْرِن اْْلَه ودِ ” :َوقَاَل  ه  َمر   .“َبْعض  الً ي َنادِ ” :َفَقاَل ع  َوالَ َتْبَعث وَن رَج 

َ
 يأ

الَةِ  ول   .“بِالص  الَةِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َفَقاَل َرس  ْم َفَناِد بِالص    (78) “.“يَا باِلَل  ق 
يه من للصلوات اخلمسة واجلمعة. و سنة مؤكدة قوية قريبة من الواجباألذان وعندنا 

، كذا يف وهلذا قال حممد لو اجتمع أهل بدل ىلع تركه قاتلناهم عليه شعائر اإلسالم، فال يسع تركها
 (79) ابلدائع وابلحر.

 باب إجابة اإلذان .2
نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َعَطاءِ بِْن يَِزيَد الل ْيِث  ” .149 ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس   َحد 

يِب 
َ
وَل اهللِ ي  َسِعيٍد اخلْ ْدرِ  َعْن أ ن  َرس 

َ
ول وا ِمْثَل ما يَ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  أ ول  إَِذا َسِمْعت م  انل َداَء َفق  ق 

َؤذ ن    (80) “.“الْم 
 

ثَِن قَاَل حَيىْٰي ” .150 ا قَاَل َح    وََحد  ن ه  قَاَل لَم 
َ
ةَ إاِل  َبْعض  إِْخَوانَِنا أ الَةِ. قَاَل الَ َحْوَل َوالَ ق و   ىلَعَ الص 
ْم  . ملسو هيلع هللا ىلصبِاهللِ. َوقَاَل َهَكَذا َسِمْعَنا نَبِي ك  ول   (81) “َيق 

حال األذان واإلقامة أن ال يتلكم، وال يشتغل بقراءة لسامع يف لينبيغ وعند احلنفية 
 .أن يقطع ويشتغل باالستماعهل ينبيغ يقرأ القرآن اكن حىت لو القرآن، وال بيشء من األعمال، 

إال يف قوهل: " يح ىلع الصالة وجيب ىلع سامع األذان أن جييبه فيقول مثل ما يقول املؤذن 
يكون دايع الحول وال قوة إال باهلل العيل العظيم؛ ألن  :هيف جوابيح ىلع الفالح " فإنه يقول و

املحااكة واالستهزاء، وكذا إذا قال املؤذن: " الصالة خري بتشبه اهلل اتلوفيق  إىل الصالة وألن ال ي

                                                             
 7775حتفة ، 604(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: باب: بدء األذان كتاب: األذان،  - 78
 445 ص : 1ج :  ابلحر، بن انلجيم،ا؛ 147ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 79
 4150حتفة ، 611(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  يما يقول إذا سمع املناد :األذان بابكتاب: - 80
حتفة  - 914، 612طرفاه ، 613(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  يما يقول إذا سمع املناد :األذان بابكتاب: - 81

11434 
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 (82) .، كذا قال الاكساينيقول: صدقت وبررت بلمن انلوم " ال يعيده السامع 

 نباب ُتويل الوجه يمينا وشماال يف األذا .3
ْفَيان  َعْن َعْوِن بِْن ” .151 َثَنا س  َف قَاَل َحد  د  ْبن  ي وس  َم  َثَنا حم  يِب َحد 

َ
ى  أ

َ
ن ه  َرأ

َ
بِيِه أ

َ
َحْيَفَة َعْن أ ج 

َذانِ 
َ
َنا بِاأل َنا َوَها ه  تَتَب ع  فَاه  َها ه 

َ
 (83) .“باِلاَلً ي َؤذ ن  فََجَعلْت  أ

مع بقاء ابلدن مستقبل القبلة إذا وشماال والسنة يف األذان أن حيول املؤذن وجهه يمينا 
فإن اكنت ضيقة لزم ماكنه، وإن اكنت  يف الصومعةاملؤذن وإن اكن . انتىه إىل الصالة والفالح

 (84)يستدير، كذا يف ابلدائع .  واسعة
 باب ادلاعء عند األذان  .4

َثَنا يلَعِ  ” .152 يِب َحد 
َ
َعْيب  ْبن  أ َثَنا ش  ْنَكِدرِ َعْن َجابِِر بِْن مَحْ   ْبن  َعي اٍش قَاَل َحد  ِد بِْن الْم  َم  َزةَ َعْن حم 

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
ِة َمْن قَاَل ِحنَي يَْسَمع  انل َداَء اللٰ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َعْبِد اهللِ أ ْعَوةِ اتل ام  م  َرب  َهِذهِ ادل  ه 

داً الْوَِسيلََة َوالَْفِضيلََة  َم  الَةِ الَْقائَِمِة آِت حم  ِ َوالص  وداً اذل  ، َحل ْت هَل   يَواْبَعْثه  َمَقاماً حَمْم  َوَعْدتَه 
 (85) “.“يَْوَم الِْقَياَمةِ  َشَفاَعِت 

امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة والصالة وإذا فرغ املؤذن من األذان يدعو السامع فيقول: 
دته إنك ال ختلف القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وادلرجة الرفيعة واملقام املحمود اذلي وع

 (86). هشييخ زاد ، كذا قالامليعاد

 باب أذان املسافر .5
يِب ” .153

َ
َثَنا َخادِل  َعْن أ َرْيٍع قَاَل َحد  َثَنا يَِزيد  ْبن  ز  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  قاِلَبََة َعْن َمالِِك بِْن  َحد 

الَة  ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص احلْ َوْيرِِث َعِن انل يِب   ِت الص  َماإَِذا َحَْضَ ك  ْكَب 
َ
َما أ م ك  قِيَما، ث م  ِْلَؤ 

َ
نَا وَأ ذ 

َ
 “.“فَأ

(87) 

                                                             
 155 ص : 1، ج : بدائعالاكساين،  - 82
، 187أطرافه ، و634(، رقم احلديث: 19)رقم ابلاب: باب: هل يتتبع املؤذن فاء هاهنا وهاهنا ذان، األكتاب:  - 83

 11807حتفة  5859، 5786، 3566، 3553، 633، 501، 499، 495، 376
 150ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 84
 3046حتفة  - 4719طرفه  ، و614رقم احلديث:  (،8)رقم ابلاب: ادلاعء عند انلداء  :األذان بابكتاب: - 85
يف  ُممع األنهرعبد الرمحن بن حممد بن سليمان اللكيبويل املدعو بـ شييخ زاده واملعروف بـ داماد آفندي،  - 86

 116ص :  1ج : م(، 1998- ـه1419، )بريوت: دار الكتب العلمية، رشح ملتق األحبر
، 630، 628أطرافه  ، و658(، رقم احلديث: 35)رقم ابلاب: ما مجاعة األذان باب: اثنان فما فوقهكتاب:  - 87

 168/1 - 11182حتفة  - 7246، 6008، 2848، 819، 685، 631
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واألوىل عند احلنفية أن يؤىت باألذان واإلقامة لكيهما يف السفر، وإن ترك األذان ال اإلقامة 
 (88)وابن انلجيم يف ابلحر.  ال يكره، وعكسه مكروه، كذا قال الرسخيس يف املبسوط

                                                             
 461ص :  1ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 133 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 88
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 أبواب رشائط الصالة
 اط الطهارة للصالةباب اشرت .1

ثَِن ” .154 اٍم َعْن  َحد  ز اِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َهم  َثَنا َعْبد  الر  يِب إِْسَحاق  َحد 
َ
َرْيَرةَ َعِن انل يِب   أ  :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه 

ْم إَِذا اهلل  الَ َيْقَبل  ” َحِدك 
َ
ْحَدَث َحّٰت َصالَةَ أ

َ
 أ

َ
أ   (89) “.“ َيَتَوض 

ن رشائط الصالة، ال جتوز الصالة بدونها، كذا يف والطهارة من األجناس واألحداث م
 (90)اهلندية.

  باب أن الفخذ عورة .2
ِد بِْن َجْحٍش َعِن انل يِب  َوي ْروٰ ” .155 َم   (91) “.“الَْفِخذ  َعْوَرة  ” :ملسو هيلع هللا ىلصى َعِن ابِْن َعب اٍس وََجْرَهٍد َوحم 

 

ب و م وىَس ” .156
َ
ى انل يِب   :َوقَاَل أ ْكَبتَْيِه ِحنَي َدخَ  ملسو هيلع هللا ىلصَغط  ْثَمان  ر   (92) “عنه. اهلل   ريض َل ع 

 

ثَِن ” .157 َبْيِد اهللِ  َحد  َثَنا َزْيد  ْبن  َواقٍِد َعْن ب ْسِ بِْن ع  َثَنا َصَدقَة  ْبن  َخادِلٍ َحد  اٍر َحد  ِهَشام  ْبن  َعم 
يِب 

َ
يِب  َعْن اَعئِِذ اهللِ أ

َ
ْرَداءِ  إِْدرِيَس َعْن أ ْنت  جَ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ادل  الِساً ِعْنَد انل يِب  ك 

ْقَبَل  إِذْ  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ب و أ

َ
بْدٰ  ثَْوبِِه َحّٰت بَِطَرِف  آِخذاً  بَْكرٍ  أ

َ
ْكَبتِهِ  أ م ا” :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل انل يِب  “ى َعْن ر 

َ
 أ

مْ  اِب  ابْنِ  َوَبنْيَ  بَيِْن  ََكنَ  إيِن   َوقَاَل  فََسل َم،”. “ََغَمرَ  َفَقدْ  َصاِحب ك  َط  ء   اخلْ رْسَعْ  ََشْ
َ
 إَِْلْهِ  ت  فَأ

تْل ه  ، نَِدْمت   ث م  
َ
نْ  فََسأ

َ
ِٰب  ِل  َيْغِفرَ  أ

َ
ْقَبلْت  إَِْلَْك  يلَعَ  فَأ

َ
بَا بَْكرٍ ” :َفَقاَل  “، فَأ

َ
. “َيْغِفر  اهلل  لََك يَا أ

َٰت ”ثاَلَثاً، 
َ
َمَر نَِدَم فَأ يِب ث م  إِن  ع 

َ
ب و بَْكٍر َفَقال وا   َمْْنَِل أ

َ
َثم  أ

َ
َل أ

َ
َٰت بَْكٍر فََسأ

َ
 إََِل انل يِب  الَ. فَأ

ر   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   وَْجه   فََجَعَل  فََسل مَ ، ملسو هيلع هللا ىلص ْشَفَق  َحّٰت  َيَتَمع 
َ
ب و أ

َ
ْكَبتَْيهِ  ىلَعٰ  فََجَثا، بَْكرٍ  أ  يَا َفَقالَ  ر 

وَل اهللِ، نَا َرس 
َ
ْنت   َواهللِ أ ْظلَمَ  ك 

َ
َتنْيِ  أ مْ  َبَعَثِن اهلَل إِن  ” :ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َفَقاَل . “َمر  لْت مْ  إَِْلْك   َفق 

ب و َوقَاَل . َكَذبَْت 
َ
و ِل بَكْ  أ ْنت ْم تَارِك 

َ
َتنْيِ «.  َصاِحيِب  ٍر َصَدَق. َوَواَساَِن بَِنْفِسِه َوَماهِلِ، َفَهْل أ َمر 

وذِ 
 
 (93) “ َبْعَدَها.يَ َفَما أ

إىل حتت ركبته  اليت ال جيوز كشفها يف الصالة وال يف غريها من حتت رسته وعند احلنفية عورة الرجل

                                                             
 14694حتفة  - 135 طرفه، و6954(، رقم احلديث: 2)رقم ابلاب: باب: يف الصالة يل، احلكتاب:  - 89
 64ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  90
 (12)رقم ابلاب:  الفخذ باب ما يذكر يف: باب صالة،الرواه ابلخاري معلقا يف كتاب:  - 91
 (12)رقم ابلاب:  الفخذ باب ما يذكر يف: باب صالة،الرواه ابلخاري معلقا يف كتاب:  - 92
(، رقم م5)رقم ابلاب:  خليال  لو كنت متخذا  : ملسو هيلع هللا ىلصنليب قول ا: باب، ملسو هيلع هللا ىلصصحاب انليب أفضائل كتاب:  - 93

 10941حتفة  - 4640طرفه  ، و3661احلديث: 
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 (94)فالرسة ليست بعورة والركبة عورة، كذا قال ابن انلجيم. 

 باب اشرتاط انلية يف الصالة .3
َثَنا احلْ َمْيدِ ” .158 َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد ي  َحد  ْفَيان  قَاَل َحد  َثَنا س  َبرْيِ قَاَل َحد   َعْبد  اهللِ ْبن  الز 

نَْصارِ 
َ
َ ي  األ ِن حم  ْخَبَ

َ
د  ْبن  إِبَْراِهيَم اتل ْييِم   قَاَل أ ن ه  َسِمَع َعلَْقَمَة ْبَن َوق اٍص الل ْيِث  م 

َ
ول   أ  َيق 

اِب  َط 
ْ
َمَر ْبَن اخل وَل اهللِ  ىلَعَ الِْمْنَبِ  -ريض اهلل عنه  -َسِمْعت  ع  ول   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َسِمْعت  َرس   :َيق 

” ِ ْعَمال  بِانل ي اِت، َوإِن َما ل
َ
ْو ى، َفَمْن ََكنَْت ِهْجَرت ه  إَِٰل ُك   اْمرٍِئ َما نَوٰ إِن َما األ

َ
ْنَيا ي ِصيب َها أ  د 

َها فَِهْجَرت ه  إَِٰل  ٍة َيْنِكح 
َ
 (95) “.“ َما َهاَجَر إَِْلْهِ إََِل اْمرَأ

وعند احلنفية من رشائط الصالة انلية بال فاصل، وليس املراد اتللكم بها، بل أن يعلم 
 (96) قال ابن انلجيم. املصيل ما يفعل، كذا

 باب اشرتاط انلية للمأموم .4
يِب ” .159

َ
اٍم َعْن أ نَا َمْعَمر  َعْن َهم  ْخَبَ

َ
ز اِق قَاَل أ َثَنا َعْبد  الر  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم   َحد 

َرْيَرةَ َعِن انل يِب   ن ه  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصه 
َ
ِعَل اإِلَمام  ِْل ْؤَتم  ” :أ وا َعلَْيِه، فَإَِذا َرَكَع  إِن َما ج  بِِه فاَلَ ََتَْتلِف 

وا، َوإِذَ  د  . َوإَِذا َسَجَد فَاْسج  َْمد  ول وا َرب َنا لََك احلْ وا، َوإَِذا قَاَل َسِمَع اهلل  لَِمْن مَحَِده . َفق  ا فَاْرَكع 
ف  يِف َصّٰل  وا الص  قِيم 

َ
وَن، وَأ َْجَع 

َ
ل وساً أ ْسِن الص    َجالِساً فََصل وا ج  ف  ِمْن ح  الَةِ، فَإِن  إِقَاَمَة الص 

الَةِ   (97) “.“الص 

وعند احلنفية يشرتط لصحة االقتداء أن ينوي املقتدي املتابعة إال يف اجلمعة والعيدين 
 (98)ألنها ال تتصور بدون اجلماعة، كذا قال الرشنباليل والطحطاوي. 

 باب استقبال الكعبة يف الصالة .5
َثَنا إِْسَحا” .160 َرْيٍج َعْن َعَطاٍء قَاَل َسِمْعت  َحد  نَا اْبن  ج  ْخَبَ

َ
ز اِق أ َثَنا َعْبد  الر  ق  ْبن  نرَْصٍ قَاَل َحد 

ا َدَخَل انل يِب   ، نََواِحيِه لك  َها، َولَْم ي َصل  َحّٰت  ابْلَْيَت َداَع يِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْبَن َعب اٍس قَاَل لَم   َخَرَج ِمْنه 

                                                             
 469 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 94
أطرافه  ، و1(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: ملسو هيلع هللا ىلص كيف اكن بدء الوىح إىل رسول اهلل :باب ،بدء الوىح :كتاب - 95
 2/1 - 10612حتفة  6953، 6689، 5070، 3898، 2529، 54
 480 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 96
حتفة  - 734طرفه ، و722(، رقم احلديث: 74)رقم ابلاب: باب: إقامة الصف من تمام الصالة ، األذانكتاب:  - 97

14705 
- ـه1418)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،حاشية الطحطاويأمحد بن حممد بن إسماعيل الطحطاوي احلنيف،  - 98

 290ص :  م(،1997
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ا َخَرَج َرَكَع رَ   (99) “«.ِذهِ الِْقْبلَة  هٰ » ق ب ِل الَْكْعَبِة َوقَاَل  ْكَعَتنْيِ يِف فَلَم 
 

َرْيَرةَ قَاَل انل يِب  ” .161 ب و ه 
َ
ْ ملسو هيلع هللا ىلص » َوقَاَل أ  (100) “«.اْسَتْقبِِل الِْقْبلََة َوَكب 

 :وما أحسنه نلتف يف الفتاوىيف ا السغديقال 
يف القبلة  وأما استقبال القبلة فانلاس حبذائها صنفان احدهما يكون

فأما اذلي يف القبلة فهما صنفان  واآلخر يكون خارجا من القبلة
احدهما يكون يف جوف الكعبة واثلاين يكون ىلع ظهر الكعبة ثم 

صالتهم كيف اكنت النهم  حكمهم ىلع وجهني فأن صلوا فرادى جتوز
أحدها ان : لكهم يف القبلة وان صلوا مجاعة فانها ىلع سبعة أوجه

مام اىل وجه القوم ووجه القوم اىل وجه اإلمام واثلاين ان يكون وجه اال
يكون ظهر االمام اىل ظهر القوم وظهر القوم اىل ظهر االمام واثلالث 
ان يكون وجه القوم اىل ظهر االمام والرابع ان يكون جنب القوم اىل 

والسادس  واخلامس ان يكون وجه القوم يف جنب االمام جنب االمام
مام يف جنب القوم فيف لك هذه الوجوه جازت ان يكون وجه اال
والسابع ان يكون وجه االمام يف ظهر القوم فعند  صالتهم متفقا عليه

وعند ايب  الفقهاء ال جتوز صالتهم النه ىلع اغية اخلالف واالحنراف
 .عبد اهلل ويه ايضا جائزة

 وأما اذلين هم خارجون من القبلة فانهم ثالثة اصناف
بلة فعليهم ان يستقبلوها بوجوههم وال جيزيهم غري صنف يعاينون الق

والصنف اثلاين ال يعاينونها ولكن يعلمون جهتها فعليهم ان  ذلك
والصنف اثلالث ال يعاينونها وال  يستقبلوا جهتها وال جيزيهم غري ذلك

يعلمون جهتها فعليهم ان يتحروا القبلة فان وصلوا اىل غريها جازت 
ك فعليهم ان يتوجهوا ايلها يف صالة صالتهم وان علموا بعد ذل

الفريضة والسفر وانلافلة وسجدة اتلالوة وال جيزيهم غري ذلك اال ان 
يكونوا ركبانا ويصلون صالة انلافلة فيجزيهم ذلك اينما توجهت بهم 
دوابهم عند اجلميع أو اكنوا مشاة ىلع أرجلهم يف قول ايب عبد اهلل دون 

                                                             
اىل   :بابكتاب: الصالة،  - 99 ْٓٱوَٓ: ﴿ق ْوِل اهلِل ت ع  وا ِذ  َقامِِٓٓمنَّٓتذ ىٓٓمََٓٓۧرىِهٓإِب ٓٓمذ

َصل   ، رقم احلديث: (30رقم ابلاب: ) ﴾ٓم 
 5922حتفة  - 4288، 3352، 3351، 1601أطرافه ، 398

 (31)رقم ابلاب:  حيث اكن باب: اتلوجه حنو القبلةصالة، الرواه ابلخاري معلقا يف كتاب:  - 100
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 (101).قوهلم
 كعبة يف الفريضةباب لزوم استقبال ال .6

يِب ” .162
َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ َثَنا هَِشام  قَاَل َحد  ْسلِم  قَاَل َحد  َثَنا م  ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  َم  ِن َكثرٍِي َعْن حم 

ول  اهللِ  َراَد الَْفرِ ىلَعٰ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َجابٍِر قَاَل ََكَن َرس 
َ
َهْت، فَإَِذا أ يَضَة نََزَل  َراِحلَتِِه َحْيث  تَوَج 

 (102) “فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة.
وعند احلنفية يشرتط استقبال القبلة يف الفريضة والوتر يف السفر واحلرض، وإنما الرخصة يف   

 انلافلة يف السفر حيث جيوز أداءها ىلع ادلابة باإليماء أينما توجهت ادلابة، كذا قال الرسخيس

 (103)وابن انلجيم.  واملرغيناين
 سها وصّٰل إَٰل غري القبلة يستدير يف أثناء الصالة باب من .7

نٍَس َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ِديَناٍر َعْن َعْبِد ” .163
َ
نَا َمالِك  ْبن  أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

ْبِح إِْذ َجاَءه   َباٍء يِف َصالَةِ الص  َمَر قَاَل بَيَْنا انل اس  بِق  وَل اهللِ اهللِ بِْن ع   ملسو هيلع هللا ىلص ْم آٍت َفَقاَل إِن  َرس 
ه   وه  ْن يَْسَتْقبَِل الَْكْعَبَة فَاْسَتْقبِل وَها، َواَكنَْت و ج 

َ
ِمَر أ

 
، َوقَْد أ نِْزَل َعلَْيِه الل ْيلََة ق ْرآن 

 
ْم إََِل قَْد أ

وا إََِل الَْكْعَبِة. ِم، فَاْسَتَدار 
ْ
أ  (104) “الش 

هناك أحد يسأهل اجتهد وصّل، فإن أصاب فبها وإن وإن اشتبهت القبلة ىلع املصيل وليس 
استدار إيلها يف الصالة، وإن علم خطأءه بعد  حتول رأيه إىل جهة أخرىأخطأ وعلم يف الصالة 

 (105)الصالة ال جيب عله اإلاعدة بعد أن صّّل باجتهاد واتلحري، كذا قال املرغيناين. 
 باب جواز عدم استقبال القبلة عند اخلوف .8

َثنَ ” .164 َمَر َحد  ن  َعْبَد اهللِ ْبَن ع 
َ
َثَنا َمالِك  َعْن نَافٍِع أ َف َحد  ريض اهلل عنهما  -ا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس 

م  اإِلَمام  َوَطائَِفة  ِمَن انل اِس َفي َصيل  بِِهِم اإِلَمام   - َْوِف قَاَل َيَتَقد 
ْ
ِ اخل ئَِل َعْن َصالَة ََكَن إَِذا س 

ون  َط  ِيَن َمَعه  َرْكَعًة َرْكَعًة، َوتَك  و  لَْم ي َصل وا، فَإَِذا َصل و ا اذل  ْم َوَبنْيَ الَْعد  ْم بَيَْنه  ائَِفة  ِمْنه 

                                                             
 43ص :  ،انلتف، لسغديا - 101
، 1094أطرافه  ، و400(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: اتلوجه حنو القبلة حيث اكنصالة، الكتاب:  - 102

 حتفة – 4140، 1099
ص :  2ج :  ،ابلحر ابن انلجيم،؛ 299 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين، ؛ 250 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 103
114 
، 4491، 4490، 4488أطرافه  ، و403(، رقم احلديث: 32)رقم ابلاب: باب: ما جاء يف القبلة صالة، الكتاب:  - 104

 7228حتفة  - 7251، 4494، 4493
 301 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 105
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ِيَن لَْم ي َصل وا َفي َصل وَن َمَعه   م  اذل  وَن، َويََتَقد  ِيَن لَْم ي َصل وا َوالَ ي َسل م  وا َماَكَن اذل  َخر 
ْ
 اْسَتأ

ائَِفَتنْيِ َفي َصل وَن َرْكَعًة، ث م  َيْنرَصِ  وم  ُك   َواِحٍد مَِن الط  ، َفَيق  ف  اإِلَمام  َوقَْد َصّٰل َرْكَعَتنْيِ
ائَِفَتنْيِ قَْد َصّٰل َرْكَعَتنْيِ  ون  ُك   َواِحٍد مَِن الط  ، َفَيك  ْن َيْنرَصَِف اإِلَمام 

َ
ِسِهِم َرْكَعًة َبْعَد أ ْنف 

َ
، أل

َو  ْسَتْقبيِِل فَإِْن ََكَن َخْوف  ه  ْكَباناً م  ْو ر 
َ
ْقَداِمِهْم، أ

َ
َشد  ِمْن ٰذلَِك َصل ْوا رَِجاالً، قَِياماً ىلَعٰ أ

َ
أ

َمَر َذَكَر ٰذلَِك إاِل   ٰرى َعْبَد اهللِ ْبَن ع 
 
ْسَتْقبِلِيَها. قَاَل َمالِك  قَاَل نَافِع  الَ أ ْو َغرْيَ م 

َ
َعْن  الِْقْبلَِة أ

وِل اهللِ   (106) “.ملسو هيلع هللا ىلصَرس 
احلنفية جيوز أداء الصالة يف اخلوف إىل أية جهة توّجه املصيل، كذا قال املرغيناين.  وعند

(107) 

                                                             
لَّ ﴿ -106 زَّ و ج  ْكَبانا ٓفَإِْنِٓخْفت ْمٓفَرَِجاّلٓ كتاب: اتلفسري، باب: ق ْوهِل ع  ْوٓر 

َ
، 4535(، رقم احلديث: 44﴾ )رقم ابلاب: ٓأ

 39/6 - 8384حتفة  - 4133، 4132، 943، 942و أطرافه 
 299 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 107
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 أبواب صفة الصالة
 باب القيام يف الصالة .1

َثَنا َعْبَدان  َعْن َعْبِد اهللِ َعْن إِبَْراهِيَم بِْن َطْهَماَن قَاَل ” .165 ثَِن َحد  َكت ب  َعِن ابِْن  َحد  احلْ َسنْي  الْم 
َصنْيٍ ب َريْ  لْت  انل يِب   ََكنَْت يِب ” :قَاَل  – ريض اهلل عنه -َدةَ َعْن ِعْمَراَن بِْن ح 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصبََواِسري  فََسأ

الَةِ   “.“ َجْنٍب فَإِْن لَْم تَْسَتِطْع َفَعّٰل  ،فَإِْن لَْم تَْسَتِطْع َفَقاِعداً  ،َصل  قَائِماً ” :َفَقاَل  “.َعِن الص 
(108) 

أن يكون  هوحده  بأدىن ما يطلق عليه اسمىتفرضه يتأئض، ووالقيام يف الصالة من الفرا
للعذر أّما ويكره القيام ىلع إحدى القدمني من غري عذر و. حبيث إذا مد يديه ال ينال ركبتيه

يف لكيهما. وجتوز الصالة قاعدا بركوع وسجود ملن ال يقدر القيام ومن  جتوز الصالةو هوكرفغري م
ىلع  ىلع ظهره، وإن لم يقدر إال مضطجعا  استقبل القبلة، وصّل صّل مستلقيا  لم يستطع القعود 

 (109)، كذا يف ابلدائع واملحيط واهلندية. يوىمء إيماء جنب
 اليسى يف الصالةاْلد باب وضع اْلد اْلمن ىلع  .2

يِب َحازٍِم َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد ” .166
َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن أ قَاَل ََكَن انل اس  َحد 

ل  اْْلََد اْْل ْمٰن  ْن يََضَع الر ج 
َ
وَن أ ه  ي ْؤَمر  ْعلَم 

َ
ب و َحازٍِم اَل أ

َ
الَةِ. قَاَل أ  ىلَعٰ ِذَراِعِه الْي ْسٰى يِف الص 

ْل َيْنيِم . ملسو هيلع هللا ىلصإاِل  َيْنيِم َذلَٰك إََِل انل يِب    (110) “.قَاَل إِْسَماِعيل  ي ْنِّٰم ٰذلَِك. َولَْم َيق 
يف قيام الصالة وضع ايلد ايلمىن ىلع اليرسى حتت الرسة، كذا قال  وعند احلنفية السنة

  (111)ابن اهلمام. 
 باب الس بالبسملة يف الصالة .3

ن  انل يِب  ” .167
َ
نٍَس أ

َ
ْعَبة  َعْن َقَتاَدةَ َعْن أ َثَنا ش  َمَر قَاَل َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  َمَر  ملسو هيلع هللا ىلصَحد  بَا بَْكٍر وَع 

َ
وَأ

الَةَ بِـ ﴿ -يض اهلل عنهما ر - وَن الص  ِٓٓدٓ مٓ ل َٓٱ ََكن وا َيْفَتتِح  ِّٓٓلِلذ  (112) “. ﴾ َعىلَِمنيَٓل ٓٱٓرَب 
 ، كذاا يف أول الفاحتة من لك ركعة لإلمام واملنفردقراءة البسملة رسًّ  ّيةسنقالت احلنفية ب

                                                             
، 1117(، رقم احلديث: 19)رقم احلديث: باب: إذا لم يطق قاعدا  صّل ىلع جنب ، تقصري الصالةكتاب:  - 108

 60/2 - 10831حتفة  - 1116، 1115طرفاه و
 76 ص : 1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 141ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 106ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 109
 4747، حتفة 740(، رقم احلديث: 87)باب: وضع ايلمىن ىلع اليرسى  ذان،األكتاب:  - 110
 292ص :  1ج :  فتح، ابن اهلمام، - 111
 1257، حتفة 743(، رقم احلديث: 89)ول بعد اتلكبري باب: ما يق ذان،األكتاب:  - 112



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

268 

 (113)قال ابن انلجيم. 
ة سورة سوى سورالفاُتة وال من أية  باب أن البسملة ليست جزءا من .4

 انلمل
َثَنا حَيىْٰي ” .168 د  َحد  َسد  َثَنا م  ثَِن  َحد  ْعَبَة قَاَل َحد  َبْيب  ْبن  َعْبِد الر مْحَِن َعْن َحْفِص بِْن  َعْن ش  خ 

يِب 
َ
َعّٰل  اَعِصٍم َعْن أ َصيل  ” : قَاَل َسِعيِد بِْن الْم 

 
ْنت  أ ول  اهللِ  الَْمْسِجِد فََداَعيِن  يِف  ك   مْ فَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرس 

ِجْبه  
 
لْت  ، “أ وَل اهللِ  يَا َفق  ْنت   إيِن  ”: َرس  َصيل   ك 

 
لَمْ ” :َفَقاَل . “أ

َ
لِ  أ ْٓسٓ ٱاهلل ﴿ َيق  ِٓٓتَِجيب وا ّٓلِلذ

ولِٓ مٓ ٓإِذَآَولِلرذس  عَ ” :ِل  قَاَل  ث م   “﴾َدََعك 
 
وَرةً ِهَ أل َورِ يِف ل َمن َك س  ْعَظم  الس 

َ
ْن   أ

َ
ْرآِن َقْبَل أ الْق 

َج مِ  َخَذ بَِيدِ ”. “َن الَْمْسِجدِ ََتْر 
َ
جَ يث م  أ ْن َُيْر 

َ
َراَد أ

َ
ا أ ْل ” :ق لْت  هَل   “، فَلَم  لَْم َتق 

َ
َعل َمن َك ”أ

 
أل

وَرةً ِهَ  وَرٍة يِف س  ْعَظم  س 
َ
ْرآنِ   أ ِٓٓدٓ مٓ ل َٓٱ﴿” :قَاَل . “الْق  ِّٓٓلِلذ ْبع  الَْمَثايِن ِهَ  ﴾َعىلَِمنيَٓل ٓٱٓرَب    الس 
ْرآن  الْ  ِ َوالْق  وتِيت ه   يَعِظيم  اذل 

 
 (114) “.“أ

 

َثَنا حَيىْٰي ” .169 ثَِن َحد  َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َحد  َثَنا الل ْيث  َعْن ع  د    َحد  َم  َثَنا حم  َسِعيد  ْبن  َمْرَواَن َحد 
يِب 

َ
ب و َصالٍِح َسلَْمَوْيِه قَاَل َحد   ْبن  َعْبِد الَْعِزيِز بِْن أ

َ
نَا أ ْخَبَ

َ
َعْبد  اهللِ َعْن ي ون َس بِْن  ثَِن رِْزَمَة أ

ن  اَعئَِشَة َزْوَج انل يِب  
َ
ْخَبَه  أ

َ
َبرْيِ أ ْرَوةَ ْبَن الز  ن  ع 

َ
ِن اْبن  ِشَهاٍب أ ْخَبَ

َ
 :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصيَِزيَد قَاَل أ

ل   ََكنَ ” و 
َ
ول  اهللِ  بِهِ  ب ِدئَ  َما أ ْؤيَا ملسو هيلع هللا ىلصَرس  اِدقَة   الر  ْؤيًا يَٰرى الَ  نَ فاََك ، انل ْومِ  يِف  الص   َجاَءْت  إاِل   ر 

اَلَء  فاََكَن يَلَْحق  بَِغارِ ِحَراٍء َفَيَتَحن ث  فِيِه  ِمْثَل 
ْ
ب َب إَِْلِْه اخل ْبِح، ث م  ح  قَاَل  -فَلَِق الص 

ْن يَرِْجَع إَِٰل الل َياِلَ  -َواتل َحن ث  اتل َعب د  
َ
ْهلِِه، وَ  َذوَاِت الَْعَددِ َقْبَل أ

َ
و د  ذِلٰ  أ  لَِك، ث م  يَرِْجع  إَِٰل يََتَ

و د  بِِمْثلَِها، َحّٰت  َق  َوْهَو يِف َخِدُيََة َفَيَتَ  ” :َفَقاَل  “.ََغرِ ِحَراٍء فََجاَءه  الَْملَك    فَِجَئه  احلْ
ْ
. “اْقرَأ

ول  اهللِ  نَا بَِقارِئٍ ” :ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرس 
َ
َخَذيِن ” :قَاَل . “َما أ

َ
ِن  فَأ اجلْ ْهد  ث م    بَلََغ ِمن  َحّٰت  َفَغط 

ْرَسلَِن 
َ
. ق لْت  ” :َفَقاَل . “أ

ْ
َخَذيِن ” :اْقرَأ

َ
نَا بَِقارٍِئ. فَأ

َ
ِن  َما أ ،   بَلََغ ِمن  اثل انِيَِة َحّٰت  َفَغط  اجلْ ْهد 

ْرَسلَِن 
َ
 ”َفَقاَل . “ث م  أ

ْ
َخَذيِن ” :ق لْت  . “اْقرَأ

َ
نَا بَِقارٍِئ. فَأ

َ
ِن  َما أ   بَلََغ مِن  اثل اثِلََة َحّٰت  َفَغط 

ْرَسلَِن 
َ
ٓق ٓٱ﴿” :َفَقاَل . “اجلْ ْهد  ث م  أ

 
َِٓٓرأ ِيٱَٓرب َِكٓٓمِٓسٓ ٱب ِٓٱَٓخلَق١ََٓٓٓخلَقََّٓٓلذ ٓق ٓٱ٢َٓٓعلَقٓ ٓمِنٓ ٓنَسىنَٓل 

 
َٓرأ

ٓٱَٓوَربَُّكٓ
َ ِيٱ٣َٓٓرمٓ كٓ ل  َِٓٓعلذمََّٓٓلذ ٓٱب

ِٓٱَعلذَمٓ﴿ قَْوهِلِ اآليَاِت إَِٰل «.  ﴾٤َٓقلَمِٓل   “﴾٥ٓلَمٓ َيعٓ ٓلَمٓ َٓمآنَٓنَسٓىل 
ول  اهللِ ” ف   ملسو هيلع هللا ىلص فَرََجَع بَِها َرس  ل وِن ” :َفَقاَل  “َخِدُيَةَ  ىلَعٰ  َدَخَل  َحّٰت  بََواِدر ه   تَرْج  ل وِن  َزم  . “َزم 
ل وه  ” ْوع   َعْنه   َذَهَب  َحّٰت  فََزم  ىْ ” :خِلَِدُيَةَ  قَاَل  “الر 

َ
 ىلَعٰ  َخِشيت   لََقدْ ، ِل  َما َخِدُيَة   أ

                                                             
 544 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 113
 ، و4474(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب:  فاحتة الكتاب ما جاء يف :بابسورة الفاحتة،  كتاب: اتلفسري، - 114

 .21/6 - 12047حتفة  - 5006، 4703، 4647أطرافه 



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

269 

ْخَبََها”. “َنْفِس 
َ
ََبَ  فَأ

ْ
ِْزيَك اهلل  ” :قَالَْت َخِدُيَة  . “اخل ، فََواهللِ الَ ُي  برِْشْ

َ
بَداً، فََواهللِ إِن َك  لََك  أ

َ
أ

وَم، َوَتْقرِ  ، َوتَْكِسب  الَْمْعد  َِديَث، َوَُتِْمل  الَُْك  ق  احلْ ْيَف، َوت ِعني   يتَلَِصل  الر ِحَم، َوتَْصد  الض 
َق  ىلَعٰ  تَْت بِِه َوَرقََة ْبَن نَْوفٍَل َوْهَو اْبن  َعم  َخِدُيََة فَاْنَطلََقْت بِِه َخِدُيَة  َحّٰت ”. “ نََوائِِب احلْ

َ
 أ

ِخ 
َ
َ يِف  أ  َتَنرص 

ً
بِيَها، َواَكَن اْمرَأ

َ
َاِهلِي ِة، َواَكَن يَْكت ب  الِْكَتاَب الَْعَريِب   أ

ْ
 َويَْكت ب  مَِن اجل

ْن يَْكت َب، َواَكَن َشْيخاً َكبرِياً قَْد َعيِمَ اهلل  بِالَْعَربِي ِة َما َشاَء اإِلجْنِيِل 
َ
يَا ”َخِدُيَة   :َفَقالَْت  “أ

ِخيَك 
َ
ِخ ” :قَاَل َوَرقَة  . “اْبَن َعم  اْسَمْع مِِن ابِْن أ

َ
ْخَبَه  انل يِب  ”َماَذا تََرى  يَا اْبَن أ

َ
 َما َخَبَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

ى
َ
ِي انل ام وس   َهَذا” :قَة  َورَ  َفَقاَل . “َرأ نِْزَل  اذل 

 
وىٰس  ىلَعٰ  أ ون   َْلْتَِن ، َجَذاعً  فِيَها َْلْتَِن ، م  ك 

َ
 أ

ول  اهللِ  قَاَل . “َحْرفاً  َذَكرَ . َحيًّا ِْرِج  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَرس  َوَم 
َ
مْ  أ ِت  لَمْ  َنَعمْ ” :َوَرقَة   قَالَ . “ه 

ْ
ل   يَأ ا بِمَ  رَج 

وذِ 
 
راً.  ي ْدرِْكِن  ، َوإِنْ يَ ِجْئَت بِِه إاِل  أ َؤز  َك نرَْصاً م  ْ نرْص 

َ
َك َحيًّا أ ْن ”يَْوم 

َ
ث م  لَْم يَنَْشْب َوَرقَة  أ

 َ يف  ةً َحّٰت ، َوَفرَتَ الَْوْح  ت و  ول  اهللِ ، َفرْتَ  (115) “. “ملسو هيلع هللا ىلص  َحِزَن َرس 
 

نٍَس ” .170
َ
ْعَبة  َعْن َقَتاَدةَ َعْن أ َثَنا ش  َمَر قَاَل َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  ن  انل يِب  ” :َحد 

َ
بَا بَْكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
وَأ

َمَر  الَةَ بِـ ﴿ -ريض اهلل عنهما  -وَع  وَن الص  ِٓٓدٓ مٓ ل َٓٱََكن وا َيْفَتتِح  ِّٓٓلِلذ  (116) “.“ ﴾َعىلَِمنيَٓل ٓٱٓرَب 
من  جزءاليست  وإنهايف سورة انلمل،  آية واحدة من القرآن تسميةإن القالت احلنفية 

فابلداءة بقوهل :  .ها، وإنها أنزلت للفصل بينالسور حدة منالفاحتة وليست بآية من لك وا
ِٓٓدٓ مٓ ل َٓٱ﴿ ِّٓٓلِلذ ٓقٓ ٱ﴾ و ﴿َعىلَِمنيَٓلٓ ٱٓرَب 

 
َِٓٓرأ ِيٱَٓرب َِكٓٓمِٓسٓ ٱب ديلل ىلع أن يف هذه األحاديث  ﴾َخلَقََّٓٓلذ
، كذا قال بلدأ بها ها. إذ لو اكنت آية من أو من أية سورة التسمية ليست آية من أول الفاحتة

 (117)اكساين. ال
 باب فرضية القراءة وقدرها وعدم فرضية سورة الفاُتة .5

َثَنا حَيىْٰي ” .171 اٍر قَاَل َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم  ثَِن َحد  َبْيِد اهللِ قَاَل َحد  يِب   َعْن ع 
َ
َسِعيٍد َعْن  َسِعيد  ْبن  أ

يِب 
َ
بِيِه َعْن أ

َ
َرْيَرةَ  أ وَل اهللِ ” :ه  ن  َرس 

َ
ل  فََصّٰل َدَخَل الْمَ  ملسو هيلع هللا ىلصأ  فََسل َم ىلَعَ انل يِب  ْسِجَد، فََدَخَل رَج 

، فَإِن َك لَْم ت َصل  ” :َوقَاَل  “فََرد   ملسو هيلع هللا ىلص  ث م  َجاَء فََسل َم ىلَعَ َكَما َصّٰل  فَرََجَع ي َصيل  ”. “ارِْجْع فََصل 
ِ ” :َفَقاَل  ثاَلَثاً. “ارِْجْع فََصل  فَإِن َك لَْم ت َصل  ” :َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   ْحِسن   يَواذل 

 
َق  َما أ َبَعَثَك بِاحلْ

ْرآِن، ث م  ” :َفَقاَل . “َغرْيَه  َفَعل ْمِن  َ َمَعَك مَِن الْق   َما تَيَس 
ْ
، ث م  اْقرَأ ْ الَةِ فََكب  إَِذا ق ْمَت إََِل الص 

ْد َحّٰت  َتْعَتِدَل  َتْطَمِِئ  َراكِعاً، ث م  اْرَفْع َحّٰت اْرَكْع َحّٰت   َتْطَمِِئ  َساِجداً، ث م  قَائِماً، ث م  اْسج 
                                                             

، 4956، 4955، 3392، 3 أطرافه ، و4953(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب:  :باب، سورة العلق كتاب: اتلفسري، - 115
 215/6 16706، 16540فة حت - 6982، 4957

 1257، حتفة 743(، رقم احلديث: 89)باب: ما يقول بعد اتلكبري  ذان،األكتاب:  - 116
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 (118)“ .“لَِك ِف َصالَتَِك لك  َها َتْطَمِِئ  َجالِساً، َواْفَعْل ذٰ اْرَفْع َحّٰت 
 

َثَنا الَْميك   ” .172 يِب   ْبن  إِبَْراِهيَم َعْن ِهَشاٍم َعْن حَيىْٰي َحد 
َ
  بِْن أ

َ
َقَتاَدةَ َعْن  يِب َكثرٍِي َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ

بِيِه قَاَل ََكَن انل يِب  
َ
 يِف  ملسو هيلع هللا ىلصأ

 
وَرٍة،  َيْقرَأ وَرٍة س  ْهِر َوالَْعرْصِ بَِفاُِتَِة الِْكَتاِب، وَس  ْكَعَتنْيِ ِمَن الظ  الر 

ْحَياناً.
َ
َنا اآليََة أ  (119) “َوي ْسِمع 

آيات واجبة،  وعند احلنفية مطلق القراءة فرض، وقراءة سورة الفاحتة والسورة أو ثالث
وكذا القراءة يف الك الركعتني من ذات ركعتني واجبة، وكذا كون القراءة يف الركعتني األويلني من 
ذات أربع أو ثالث ركعات واجبة، حىت لو أخرها إىل الركعتني األخريني يلزمه سجود السهو، 

،كذا وإن شاء سكت هو باخليار إن شاء قرأ وإن شاء سبح،فيف الركعتني األخريني أما القراءة و
 (120)قال الاكساين وحممود ابلخاري. 
 باب سنية اتلأمني بعد الفاُتة .6

يَمي ” .173 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن س  يِب  َمْوٰل َحد 
َ
يِب   أ

َ
يِب  بَْكٍر َعْن أ

َ
 َصالٍِح َعْن أ

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
َرْيَرةَ أ ِٓ﴿ام  إَِذا قَاَل اإِلمَ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ه  وبَِٓمغٓ ل ٓٱَٓغي  ٓال نِيَٓٱَٓوَّلٓٓهِمٓ َعلَيٓ ٓض   ﴾لضذ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ِفَر هَل  َما َتَقد  ول وا آِمنَي. فَإِن ه  َمْن َواَفَق قَْوهل   قَْوَل الَْمالَئَِكِة غ  د  . “َفق  َم  تَاَبَعه  حم 
يِب 

َ
يِب  ْبن  َعْمٍرو َعْن أ

َ
َرْيَرةَ َعِن انل   َسلََمَة َعْن أ يِب  ملسو هيلع هللا ىلصيِب  ه 

َ
ْجِمر  َعْن أ َرْيَرةَ ريض  َون َعْيم  الْم  ه 

 (121) “اهلل عنه.
، سواء واإلمام واملقتدي عند احلنفية يف الصالة عقيب الفاحتة اتلأمني للمنفردويسن 

 (122)والسنة يف اتلأمني اإلرسار، كذا قال الاكساين.  هرية.جالصالة رسية أم تكون 
 دم سنية رفع اْلدين يف الصالةباب سنية اتلكبري يف الصالة وع .7

ام  َعْن َقَتاَدةَ َعْن ِعْكِرَمَة قَاَل َصل ْيت  َخلَْف ” .174 نَا َهم  ْخَبَ
َ
وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل أ َثَنا م  َحد 

. فَ  مْحَق 
َ
لْت  اِلبِْن َعب اٍس إِن ه  أ َ ثِنَْتنْيِ َوِعرْشِيَن تَْكبرَِيةً، َفق  َة فََكب  َقاَل ثَِكلَْتَك َشْيٍخ بَِمك 

                                                             
، 793أطرافه ، و757(، رقم احلديث: 95واملأموم )رقم ابلاب: إلمام باب: وجوب القراءة ل ذان،األكتاب:  - 118

 193/1 - 14304حتفة  - 6667، 6252، 6251
، 778، 776، 759أطرافه  و ،762(، رقم احلديث: 97)رقم ابلاب:  باب: القراءة يف العرص ذان،األكتاب:  - 119

 12108حتفة  - 779
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ِِب الَْقاِسِم 
َ
ن ة  أ َك، س  م 

 
.. ملسو هيلع هللا ىلصأ َثَنا ِعْكِرَمة  َثَنا َقَتاَدة  َحد  بَان  َحد 

َ
َثَنا أ  (123) “َوقَاَل م وىَس َحد 

 

َثَنا حَيىْٰي ” .175 ب و َحد 
َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  بَْكِر  ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد 

ول  اهللِ ْبن  َعْبِد الر مْحٰ  ول  ََكَن َرس  َرْيَرةَ َيق  بَا ه 
َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
َارِِث أ

ْ
الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِن بِْن احل إَِذا قَاَم إََِل الص 

ول  َسِمَع اهلل  لَِمْن مَحَِده . ِحنَي يَْرَفع  ص   ، ث م  َيق  ، ث م  ي َكب   ِحنَي يَْرَكع  وم  لَْبه  ي َكب   ِحنَي َيق 
َْمد   َو قَائِم  َرب َنا لََك احلْ ول  َوه  ْكَعِة، ث م  َيق  قَاَل َعْبد  اهللِ }ْبن  َصالٍِح َعِن الل ْيِث{  -ِمَن الر 

َْمد   ، ث م  يث م  ي َكب   ِحنَي َيْهوِ  -َولََك احلْ د  ، ث م  ي َكب   ِحنَي يَْسج  َسه 
ْ
 ، ث م  ي َكب   ِحنَي يَْرَفع  رَأ

، ث م  َيْفَعل  ذٰ  َسه 
ْ
الَةِ لك  َها َحّٰت  لَِك يِف ي َكب   ِحنَي يَْرَفع  َرأ وم  الص   َيْقِضَيَها، َوي َكب   ِحنَي َيق 

 (124)“ِمَن اثل نَْتنْيِ َبْعَد اجلْ ل وِس.
وتكبريات االنتقال سنة عند احلنفية اكجلمهور وأّما رفع ايلدين يف الصالة فسنة يف 

  (125)االفتتاح ال غري، كذا قال الاكساين ويف اهلندية. تكبرية 
 باب كيفية الركوع .8

َثَنا حَيىْٰي ” .176 ِد بِْن َعْمِرو بِْن َحد  َم  َثَنا الل ْيث  َعْن َخادِلٍ َعْن َسِعيٍد َعْن حم   ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد 
َثَنا ا ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء. وََحد  َم  يِب َحلَْحلََة َعْن حم 

َ
َحبِيٍب َويَِزيَد بِْن  لل ْيث  َعْن يَِزيَد بِْن أ

ن ه  ََكَن َجالِساً َمَع 
َ
ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء أ َم  ِد بِْن َعْمِرو بِْن َحلَْحلََة َعْن حم  َم  ٍد َعْن حم  َم  حم 

ْصَحاِب انل يِب  
َ
  ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكْرنَا َصالَةَ انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصَنَفٍر ِمْن أ

َ
اِعدِ َفَقاَل أ َْيٍد الس  ْنت  ي  ب و مح  نَا ك 

َ
 أ

ولِ  ْم لَِصالَةِ َرس  ْحَفَظك 
َ
ْمَكَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  أ

َ
َ َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمْنِكَبْيِه، َوإَِذا َرَكَع أ ْيت ه  إَِذا َكب 

َ
َرأ

َسه  اْسَتوٰ 
ْ
ْكَبتَْيِه، ث م  َهرَصَ َظْهرَه ، فَإَِذا َرَفَع َرأ ، فَإَِذا ى َحّٰت يََديِْه ِمْن ر  وَد ُك   َفَقاٍر َماَكنَه   َيع 

إِ 
َصابِِع رِْجلَْيِه الِْقْبلََة، فَ

َ
ْطَراِف أ

َ
ْفرَتٍِش َوالَ قَابِِضِهَما، َواْسَتْقَبَل بِأ َذا َسَجَد َوَضَع يََديِْه َغرْيَ م 

ْكَعَتنْيِ َجلََس ىلَعَ رِْجلِِه الْي ْسٰ  ِ ى َونََصَب اْْل ْمٰن َجلََس ِف الر  ْكَعِة اآلِخَرةِ  َذا َجلََس يِف ، َوإ الر 
َم رِْجلَه  الْي ْسٰ  ْخرٰ قَد 

 
ِِب َحبِيٍب ى َونََصَب األ

َ
ى َوَقَعَد ىلَعَ َمْقَعَدتِِه. وََسِمَع الل ْيث  يَِزيَد ْبَن أ

ب و َصالِ 
َ
ِد بِْن َحلَْحلََة َواْبن  َحلَْحلََة ِمَن ابِْن َعَطاٍء. قَاَل أ َم  ٍح َعِن الل ْيِث ُك   َويَِزيد  مِْن حم 

ثَِن  ي وَب قَاَل َحد 
َ
َباَرِك َعْن حَيىَْي بِْن أ َد ْبَن  َفَقاٍر. َوقَاَل اْبن  الْم  َم  ن  حم 

َ
ِِب َحبِيٍب أ

َ
يَِزيد  ْبن  أ
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ثَه  ُك   َفَقاٍر.  (126) “َعْمٍرو َحد 
يث إذا مّد يديه وعند احلنفية يفرتض الركوع يف الصالة وهو اإلحنناء بالظهر والرأس حب

حىت لو وضع ىلع ظهره قدح  ويعتمد بيديه ىلع ركبتيه وكماهل تسوية الرأس بالعجزنال ركبتيه 
من ماء الستقر وال ينكس رأسه وال يرفع ويكره أن حيين ركبتيه شبه القوس ويفرج بني 

املرأة أما و أصابعه وال يندب إىل اتلفريج إال يف هذه احلالة وال إىل الضم إال يف حالة السجود
تنحين يف الركوع يسريا وال تعتمد وال تفرج أصابعها ولكن تضم يديها وتضع ىلع ركبتيها ف

 (127)، كذا يف مرايق الفالح واهلندية. وضعا وحتين ركبتيها وال جتايف عضديها

 باب اتلكبري عند ُك خفض ورفع .9
َثَنا إِْسَحاق  الَْواِسطِ ” .177 َثَنا َخادِل  عَ ي  َحد  يِب  َعْن ي  ِن اجلْ َرْيرِ  قَاَل َحد 

َ
َطر ٍف َعْن  أ الَْعالَءِ َعْن م 

َصنْيٍ قَاَل َصّٰل  ي ِعْمَراَن بِْن ح  َرنَا هٰ  - ريض اهلل عنه -  َمَع يلَعِ ةِ َفَقاَل َذك  ل  بِابْلرَْصَ َذا الر ج 
ن ا ن َصل يَها َمَع  وِل اهللِ َصالَةً ك  ن ه  ََكَن ي َكب    ملسو هيلع هللا ىلص.َرس 

َ
  (128) “. لك  َما َرَفَع َوُك  َما َوَضعَ فََذَكَر أ

 

نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ” .178 ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  يِب َحد 

َ
يِب َسلََمَة َعْن  أ

َ
َرْيَرةَ  أ  :ه 

ن ه  ََكَن ي َصيل  ”
َ
ْم َصالَةً  إيِن  ” :قَاَل  “َف فَإَِذا انرَْصَ  ،َفي َكب   لك  َما َخَفَض َوَرَفعَ  ،بِِهمْ  أ ْشَبه ك 

َ
أل

 ِ وِل اهللِ ب  (129) “.“ملسو هيلع هللا ىلصرَس 
والسنة عندنا أن يكرّب عند لك خفض ورفع فيكرب عند الركوع والسجود، كذا يف 

 (130)املبسوط.
 باب اعتماد اْلدين ىلع الركبتني يف الركوع .10

َْيٍد وروى ابلخاري معلقا: ” .179 ب و مح 
َ
ْصَحابِهِ  يِف َوقَاَل أ

َ
مْ ” :أ

َ
ْكَبتَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَن انل يِب  أ “ .“يََديِْه مِْن ر 

(131) 
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ْعَبة  َعْن ” .180 َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
ول   أ ْصَعَب ْبَن َسْعٍد َيق  وٍر قَاَل َسِمْعت  م   :َيْعف 

يِب  َجْنِب َصل ْيت  إَِٰل ”
َ
َما َبنْيَ َفَطب ْقت  َبنْيَ َكيف    أ يِب  َفَنَهايِن  ،ي   فَِخذَ  ث م  َوَضْعت ه 

َ
ن ا ” :َوقَالَ  “أ ك 

َكبِ  ،َنْفَعل ه  َفن ِهيَنا َعْنه   يِْدَيَنا ىلَعَ الر 
َ
ْن نََضَع أ

َ
ِمْرنَا أ

 
  (132) “.“وَأ

  (133)واالعتماد بايلدين ىلع الركبتني سنة يف الركوع، كذ يف اهلندية. 
 باب التسميع واتلحميد .11

َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ ” .181 ب و بَْكِر َحد 
َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع   قَاَل َحد 

ول  ْبن  َعْبِد الر مْحٰ  َرْيَرةَ َيق  بَا ه 
َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
َارِِث أ

ْ
ول  اهللِ ” :ِن بِْن احل إَِذا قَاَم إََِل  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َرس 

وم   الَةِ ي َكب   ِحنَي َيق  ول  َسِمَع اهلل  لَِمْن مَحَِده   ، ي َكب   ِحنَي يَْرَكع  ث م   ،الص  ِحنَي يَْرَفع   .ث م  َيق 
ْكَعةِ  لَْبه  ِمَن الر  َْمد   ،ص  َو قَائِم  َرب َنا لََك احلْ ول  َوه  قَاَل َعْبد  اهللِ } ْبن  َصالٍِح َعِن  -ث م  َيق 

َْمد   َسه   ،يِحنَي َيْهوِ ث م  ي َكب    -الل ْيِث { َولََك احلْ
ْ
ث م  ي َكب   ِحنَي  ،ث م  ي َكب   ِحنَي يَْرَفع  َرأ

د   َسه   ،يَْسج 
ْ
الَةِ لك  َها َحّت  َيْقِضَيَهاث م  َيْفَعل  ذٰ  ،ث م  ي َكب   ِحنَي يَْرَفع  َرأ َوي َكب    ،لَِك يِف الص 

وم  ِمَن اثل نَْتنْيِ َبْعَد اجلْ ل وِس   (134)“ .“ِحنَي َيق 
والسنة عندنا أن يؤىت بالتسميع واتلحميد يف الرفع من الركوع، فإن اكن إماما يأيت 

  (135)بالتسميع وإن اكن مقتديا يكتيف باتلحميد وإن اكن منفردا يأيت بهما، كذا يف اهلندية. 
 باب اذلكر عند الرفع من الركوع .12

نَ ” .182 ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  يَمي َحد  يِب ا َمالِك  َعْن س 

َ
يِب   َعْن أ

َ
َرْيَرةَ  َصالٍِح َعْن أ  -ه 

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  ن  َرس 
َ
ول وا اللٰ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ م  إَِذا قَاَل اإِلَمام  َسِمَع اهلل  لَِمْن مَحَِده . َفق  ه 

. فَإِن ه  َمْن َواَفَق قَْوهل   قَْوَل الَْمالَ  َْمد  َم ِمْن َذنْبِهِ َرب َنا لََك احلْ ِفَر هَل  َما َتَقد   (136) “.“ئَِكِة غ 
وعند احلنفية السنة عند الرفع من الركوع التسميع واتلحميد. التسميع لإلمام واتلحميد 
للمأموم وأّما املنفرد فيجمعهما، ويف رواية عن اإلمام أيب حنيفة جيمعهما اإلمام وهو قول أيب 

 (137)ساين. يوسف وحممد والشافيع، كذا قال الاك
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 باب حكم السجود يف الصالة .13
ْعَبة  َعْن َعْمٍرو َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن َعب اٍس ” .183 َثَنا ش  ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم قَاَل َحد  َثَنا م  ريض  -َحد 

َد ىلَعٰ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -اهلل عنهما  ْن نَْسج 
َ
ِمْرنَا أ

 
ف  ثَ أ ٍم َوالَ نَك  ْعظ 

َ
ْوباً َوالَ  َسْبَعِة أ

 (138)“.“َشَعراً 

والسجود فرض يف الصالة وحّده أن يضع اجلبهة واألنف مجيعا ولو اقترص ىلع اجلبهة من 
غري عذر اكن مكروها وإن اكن من غري عذر ال يكره وال جيوز االقتصار ىلع األنف، كذا يف 

  (139)اهلندية. 
 باب كيفية السجود .14

َثَنا حَيىْٰي ” .184 ِد بِْن َعْمِرو بِْن  ْبن  ب َكرْيٍ قَالَ َحد  َم  َثَنا الل ْيث  َعْن َخادِلٍ َعْن َسِعيٍد َعْن حم   َحد 
َثَنا الل ْيث  َعْن يَِزيْ  ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء. وََحد  َم  يِب َحلَْحلََة َعْن حم 

َ
َد بِْن َحبِيٍب َويَِزيْ  َد بِْن أ

ِد بِْن َعْمِرو بِْن َحلْحَ  َم  ٍد َعْن حم  َم  ن ه  ََكَن َجالِساً َمَع حم 
َ
ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء أ َم  لََة َعْن حم 

ْصَحاِب انل يِب  
َ
اِعدِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكْرنَا َصالَةَ انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصَنَفٍر ِمْن أ َْيٍد الس  ب و مح 

َ
ْنت  ي  َفَقاَل أ نَا ك 

َ
 أ

ولِ  ْم لَِصالَةِ َرس  ْحَفَظك 
َ
َ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  أ ْيت ه  إَِذا َكب 

َ
ْمَكَن َرأ

َ
َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمْنِكَبْيِه، َوإَِذا َرَكَع أ

َسه  اْسَتوٰ 
ْ
ْكَبتَْيِه، ث م  َهرَصَ َظْهرَه ، فَإَِذا َرَفَع َرأ ، فَإَِذا ى َحّٰت يََديِْه ِمْن ر  وَد ُك   َفَقاٍر َماَكنَه   َيع 
ْفرَتٍِش َوالَ قَابِِضِهَما، وَ  َصابِِع رِْجلَْيِه الِْقْبلََة، فَإَِذا َسَجَد َوَضَع يََديِْه َغرْيَ م 

َ
ْطَراِف أ

َ
اْسَتْقَبَل بِأ

ْكَعَتنْيِ َجلََس ىلَعَ رِْجلِِه الْي ْسٰ  ْكَعِة اآلِخَرةِ  ، َوإَِذا َجلََس يِف ى َونََصَب اْْل ْمٰن َجلََس ِف الر  الر 
َم رِْجلَه  الْي ْسٰ  ْخرٰ قَد 

 
ِِب َحبِيٍب ى َوَقَعَد ىلَعَ َمْقعَ ى َونََصَب األ

َ
َدتِِه. وََسِمَع الل ْيث  يَِزيَد ْبَن أ

ب و َصالٍِح َعِن الل ْيِث ُك   
َ
ِد بِْن َحلَْحلََة َواْبن  َحلَْحلََة ِمَن ابِْن َعَطاٍء. قَاَل أ َم  َويَِزيد  مِْن حم 

ثَِن  ي وَب قَاَل َحد 
َ
َباَرِك َعْن حَيىَْي بِْن أ َد ْبَن  َفَقاٍر. َوقَاَل اْبن  الْم  َم  ن  حم 

َ
ِِب َحبِيٍب أ

َ
يَِزيد  ْبن  أ

ثَه  ُك   َفَقاٍر.  (140) “َعْمٍرو َحد 
 

ْعَرِج َعْن َعْبِد ” .185
َ
َْضَ َعْن َجْعَفِر بِْن َربِيَعَة َعِن األ َثَنا بَْكر  ْبن  م  َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد َحد  َثَنا ق  َحد 

ْسدِ 
َ
َْيَنَة األ جَ  َسَجدَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ََكَن انل يِب  ي  اهللِ بِْن َمالٍِك ابِْن حب   نَٰرى َحّٰت  يََديْهِ  َبنْيَ  فَر 
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َثَنا ب َكرْيٍ  اْبن   َوقَاَل  قَاَل . إِْبَطْيهِ   (141) “.إِْبَطْيهِ  َبَياَض  بَْكر   َحد 
وعند احلنفية يفرتض السجود يف الصالة. وتمام السجود تتحقق بوضع مجيع ايلدين 

إحدى ايلدين وإحدى الركبتني ويشء من أطراف ف، واالقتصار ىلع والقدمني واجلبهة واألن
ومن رشوط جيوز مع الكراهة إذا اكن بغري عذر.  أصابع إحدى القدمني ىلع طاهر من األرض

وال يصح االقتصار ىلع األنف إال من . ىلع ما أي يشء جيد الساجد حجمه اصحة السجود كونه
حذرا  العضدين يف الصف ال يبديالساجد إن اكن ثم ، ويصح االكتفاء باجلبهة. عذر باجلبهة

فيبدي عضديه،  من إيذاء جاره خبالف ما إذا لم يؤد إىل اإليذاءكما إذا لم يكن يف الصف زحام
أن يظهر لك عضو بنفسه فال تعتمد األعضاء بعضها  ذلكواحلكمة يف وجيايف بطنه عن فخذيه، 

 (142)،كذا قال الاكساين وابن انلجيم. ىلع بعض

 توجيه األصابع القبلة يف السجودباب  .15
َثَنا حَيىْٰي ” .186 ِد بِْن َعْمِرو بِْن َحد  َم  َثَنا الل ْيث  َعْن َخادِلٍ َعْن َسِعيٍد َعْن حم   ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد 

يِب 
َ
َثَنا الل ْيث  َعْن يَِزيَد بِْن أ ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاٍء. وََحد  َم  بِيٍب َويَِزيَد بِْن حَ  َحلَْحلََة َعْن حم 
ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَطاءٍ  َم  ِد بِْن َعْمِرو بِْن َحلَْحلََة َعْن حم  َم  ٍد َعْن حم  َم  ن ه  ََكَن َجالِساً َمَع ” :حم 

َ
أ

ْصَحاِب انل يِب  
َ
اِعدِ  “ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكْرنَا َصالَةَ انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصَنَفٍر ِمْن أ َْيٍد الس  ب و مح 

َ
 ” :ي  َفَقاَل أ

َ
ْنت  أ نَا ك 

ولِ  ْم لَِصالَةِ َرس  ْحَفَظك 
َ
ْمَكَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  أ

َ
َ َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمْنِكَبْيِه، َوإَِذا َرَكَع أ ْيت ه  إَِذا َكب 

َ
َرأ

َسه  اْسَتوٰ 
ْ
ْكَبتَْيِه، ث م  َهرَصَ َظْهرَه ، فَإَِذا َرَفَع َرأ وَد ُك   َفَقاٍر َماَك ى َحّٰت يََديِْه ِمْن ر  ، فَإَِذا  َيع  نَه 

إِ 
َصابِِع رِْجلَْيِه الِْقْبلََة، فَ

َ
ْطَراِف أ

َ
ْفرَتٍِش َوالَ قَابِِضِهَما، َواْسَتْقَبَل بِأ َذا َسَجَد َوَضَع يََديِْه َغرْيَ م 

ْكَعَتنْيِ َجلََس ىلَعٰ  َجلََس يِف  ْكَعِة ا ، َوإَِذا َجلََس يِف ى َونََصَب اْْل ْمٰن  رِْجلِِه الْي ْسٰ الر  آلِخَرةِ الر 
َم رِْجلَه  الْي ْسٰ  ْخرٰ قَد 

 
يِب وََسِمَع الل ْيث  يَِزيَد ْبَن . “ َمْقَعَدتِهِ ى َوَقَعَد ىلَعٰ ى َونََصَب األ

َ
َحبِيٍب  أ

ب و َصالٍِح َعِن الل ْيِث ُك   
َ
ِد بِْن َحلَْحلََة َواْبن  َحلَْحلََة ِمَن ابِْن َعَطاٍء. قَاَل أ َم  َويَِزيد  مِْن حم 

ثَِن َفقَ  ي وَب قَاَل َحد 
َ
َباَرِك َعْن حَيىَْي بِْن أ يِب يَِزيد  ْبن   اٍر. َوقَاَل اْبن  الْم 

َ
َد ْبَن  أ َم  ن  حم 

َ
َحبِيٍب أ

ثَه  ُك   َفَقاٍر.   (143) “َعْمٍرو َحد 
 (144)والسنة أن يوجه أصابع الرجلني يف السجود حنو القبلة، كذا يف ابلحر. 
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 ر والبد يف السجود بفضل اثلوب الظاهرةباب جواز االتقاء من احل .16
ب وْ ” .187

َ
َثَنا أ ثَِنْ  َحد  ِل قَاَل َحد  َفض  َثَنا برِْش  ْبن  الْم  ََغلِب   الَْوِْلِد ِهَشام  ْبن  َعْبِد الَْملِِك قَاَل َحد 

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل 
َ
ان  َعْن بَْكِر بِْن َعْبِد اهللِ َعْن أ ن ا ن َصيل  ” :الَْقط  َفَيَضع   ملسو هيلع هللا ىلصَمَع انل يِب   ك 

َر  يِف  ةِ احلْ نَا َطَرَف اثل ْوِب مِْن ِشد  َحد 
َ
ودِ  أ ج   (145) “.“َماَكِن الس 

وعند احلنفية األفضل أن يسجد ىلع األرض بال حائل أو ىلع ما تنبته األرض اكحلصري 
 ضإذا وجد حجم األرواحلشيش ولكن ال بأس بالسجود ىلع طرف اثلوب والفرش والبسط 

  (146)، كذا قال الرشنباليل. اتقاء احلر والربد واخلشونة الضارة
  باب كيفية اجللوس يف التشهد .17

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .188 ِن بِْن الَْقاِسِم َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َعْبِد َحد 
ْخَبَه  

َ
ن ه  أ

َ
ن ه  ََكَن يَ ” :اهللِ أ

َ
َمَر رٰ أ ب ع  يِف  -ريض اهلل عنهما  -ى َعْبَد اهللِ ْبَن ع  الَةِ إَِذا  َيرَتَ الص 

، َفَنَهايِن  ن  نَا يَْوَمئٍِذ َحِديث  الس 
َ
الَةِ  َجلََس، َفَفَعلْت ه  وَأ ن ة  الص  َمَر َوقَاَل إِن َما س  َعْبد  اهللِ ْبن  ع 

ْن َتْنِصَب رِْجلََك اْْل ْمٰن 
َ
لْت  . “ىالْي ْسٰ   َوتَثِْنَ أ  الَ إِن  رِْجيَل  ” :َفَقاَل . “لَِك إِن َك َتْفَعل  ذٰ ” :َفق 

 (147)“.“َُتِْماليَِن 
والسنة عند احلنفية يف القعود بني السجود وبعدها للتشهد أن يفرتش الرجل اليرسى 

 (148)فجلس عليها ونصب ايلمىن نصبا ووّجه أصابعه حنو القبلة، كذا قال املرغيناين. 
 التشهد باب .18

َثَنا َشِقيق  ْبن  َسلََمَة قَاَل قَاَل َعْبد  ” .189 ِغرَية  َحد  َثَنا م  َثَنا ز َهرْي  َحد  مْحَد  ْبن  ي ون َس َحد 
َ
َثَنا أ  َحد 

ن ا ن َصيل  ” :اهللِ  الَم  ىلَعَ اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصَخلَْف انل يِب   ك  ول  الس   ه وَ اهلَل إِن  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب  . “َفَنق 
الَم  َولَِكْن ق ول وا ي َها انل يِب  َورمَْحَة  اتل ِحي ات  ِِلِ  :الس 

َ
الَم  َعلَْيَك أ ، الس  ي َبات  لََوات  َوالط   َوالص 

الَم  َعلَْيَنا وىلََعٰ  ، الس  ْن ال  اهللِ َوَبَراَكت ه 
َ
ْشَهد  أ

َ
احِلنَِي، أ شْ  ِعَباِد اهللِ الص 

َ
ن   إهَِلَ إاِل  اهلل  وَأ

َ
َهد  أ

وهل    ه  َوَرس  داً َعْبد  َم   (149) “.“حم 
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وعند احلنفية التشهد واجب، وأخذ احلنفية تشهد عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، 
 (150) كذا قال الرسخيس والاكساين.

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ألفاظ الصالة ىلع انليب  .19
َثَنا قَيْس  ْبن  َحْفٍص َوم وىٰس ” .190 ب و  ْبن  إِْسَماِعيَل قَاالَ َحد  َحد 

َ
َثَنا أ َثَنا َعْبد  الَْواِحِد ْبن  زِيَاٍد َحد 

ْسلِم  ْبن  َسالٍِم الَْهْمَدايِن   ةَ م  ثَِن ق ر  ِِب َْلّْٰل َعْبد  اهللِ ْبن  ِعيىٰس   قَاَل َحد 
َ
  َسِمَع َعْبَد الر مْحَِن ْبَن أ

ْهدِ  لَِقَيِن ” :قَاَل 
 
الَ أ

َ
ْجَرةَ َفَقاَل أ لْت   ملسو هيلع هللا ىلصِدي ًة َسِمْعت َها ِمَن انل يِب  لََك هَ  يَكْعب  ْبن  ع  ، بَّٰل  َفق 

ْهِدَها
َ
نْلَا” :َفَقاَل . “ِل  فَأ

َ
وَل اهللِ  َسأ لَْنافَ  “ملسو هيلع هللا ىلصرَس  وَل اهللِ ” :ق  ْم  يَا رَس  الَة  َعلَْيك  َكْيَف الص 

ْهَل ابْلَْيِت فَإِن  
َ
ٍد، وىلََعٰ ه  ق ول وا اللٰ ” :قَاَل . “قَْد َعل َمَنا َكْيَف ن َسل م   اهللَ أ َم   آِل م  َصل  ىلَعَ حم 

ٍد، َكَما َصل ْيَت ىلَعٰ  َم  ، اللٰ  إِبَْراهِيَم وىلََعٰ حم  يد  م  بَارِْك ىلَعٰ  آِل إِبَْراِهيَم، إِن َك مَحِيد  َُمِ ٍد، ه  َم   حم 
ٍد، َكَما بَاَرْكَت ىلَعٰ َوىلَعٰ  َم  يد   آِل إِبَْراِهيمَ  إِبَْراِهيَم، وىلََعٰ  آِل حم   (151) “.“، إِن َك مَحِيد  َُمِ

عند احلنفية يف اجللوس األخري بعد التشهد، كذا يف اهلندية  ملسو هيلع هللا ىلصوتسّن الصالة ىلع انليب 
 (152)ومرايق الفالح. 

 باب ادلاعء يف الصالة .20
يِب ” .191

َ
َثَنا الل ْيث  َعْن يَِزيَد بِْن أ َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد  َثَنا ق    َحد 

َ
َرْيِ َعْن َعْبِد  يِب َحبِيٍب َعْن أ اخلْ

يِب 
َ
يِق  اهللِ بِْن َعْمٍرو َعْن أ د  وِل اهللِ -ريض اهلل عنه  -بَْكٍر الص  ن ه  قَاَل لِرَس 

َ
 َعل ْمِن ” :ملسو هيلع هللا ىلص . أ

و بِِه يِف  ْدع 
َ
اَعًء أ م  إيِن  ق ِل اللٰ ” :قَاَل . “َصالَِت  د  لْماً َكثرِياً َواَل َيْغِفر  اذل   َظلَْمت  َنْفِس  ه  ن وَب ظ 

نَْت، فَاْغِفْر ِل 
َ
ور  الر ِحيم   َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَك، َوارمَْحِْن  إاِل  أ نَْت الَْغف 

َ
 (153) “.“إِن َك أ

 

َبرْيِ َعْن اَع ” .192 ْرَوة  ْبن  الز  نَا ع  ْخَبَ
َ
َعْيب  َعِن الز ْهرِي  قَاَل أ نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ ئَِشَة َحد 

تْه   ملسو هيلع هللا ىلصْوِج انل يِب  زَ  ْخَبَ
َ
وَل اهللِ ” :أ ن  َرس 

َ
الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ و يِف الص  م  اللٰ ” :ََكَن يَْدع  وذ  بَِك مِْن  ه  ع 

َ
إيِن  أ

وذ  بَِك ِمْن فِْتَنِة الَْمْحَيا َوفِْتَنِة  ع 
َ
اِل، وَأ ج  وذ  بَِك ِمْن فِْتَنِة الَْمِسيِح ادل  ع 

َ
َعَذاِب الَْقْبِ وَأ

م  اللٰ  الَْمَماِت، ثَِم َوالَْمْغَرمِ  ه 
ْ
وذ  بَِك ِمَن الَْمأ ع 

َ
ْكَِثَ َما تَْسَتِعيذ  ِمَن ” :َفَقاَل هَل  قَائِل  . “إيِن  أ

َ
َما أ
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ْخلََف ” :َفَقاَل  “الَْمْغَرمِ 
َ
َث فََكَذَب، َوَوَعَد فَأ َل إَِذا َغرَِم َحد   (154) “.“إِن  الر ج 

 

َثنَ ” .193 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ثَِن َشِقيق  َعْن َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  ْعَمِش َحد 
َ
ن ا إَِذا ” :ا حَيىْٰي َعِن األ ك 

ن ا َمَع انل يِب   الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصك  الَم  ” :ق لَْنا “يِف الص  الَم  ىلَعٰ ف الٍَن َوف الَنٍ الس  . “ىلَعَ اهللِ ِمْن ِعَباِدهِ، الس 
الَ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب   ول وا الس  الَم  الَ َتق  َو الس  اتل ِحي ات  ” :، َولَِكْن ق ول وا“م  ىلَعَ اهللِ. فَإِن  اهلَل ه 

الَم  َعلَ  ، الس  ي َها انل يِب  َورمَْحَة  اهللِ َوَبَراَكت ه 
َ
الَم  َعلَْيَك أ ، الس  ي َبات  لََوات  َوالط  ْيَنا وىلََعٰ هللِ، َوالص 

احِلنِيَ  إِ ”. “ِعَباِد اهللِ الص 
ْرِض، فَ

َ
َماءِ َواأل ْو َبنْيَ الس 

َ
َماءِ أ َصاَب ُك   َعْبٍد يِف الس 

َ
ْم إَِذا ق لْت ْم أ ن ك 

 
َ
اَعءِ أ وهل  ، ث م  َيَتَخري   ِمَن ادل  ه  َوَرس  داً َعْبد  َم  ن  حم 

َ
ْشَهد  أ

َ
، وَأ ْن ال  إهِٰلَ إاِل  اهلل 

َ
ْشَهد  أ

َ
ْعَجَبه  إَِْلِْه أ

و  (155) “.“َفَيْدع 
أن يدعو هل ولوادليه وجلميع املؤمنني بما ملسو هيلع هللا ىلص عند احلنفية السنة بعد الصالة ىلع انليب و

، وال يدعو بما يشبه الكم انلاس وما ال يستحيل سؤاهل من العباديشبه ألفاظ القران واحلديث، 
 (156)كذا يف اهلندية. 

 باب االنرصاف بعد الصالة .21
َثنَ ” .194 ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ ْسَوِد قَاَل قَاَل َحد 

َ
َمرْيٍ َعِن األ َماَرةَ بِْن ع  لَْيَماَن َعْن ع  ْعَبة  َعْن س  ا ش 

ْن ال  َيْنرَصَِف 
َ
ا َعلَْيِه أ ن  َحقًّ

َ
ْيَطاِن َشيْئاً ِمْن َصالَتِِه، يَٰرى أ ْم لِلش  ك  َحد 

َ
َعْبد  اهللِ الَ َُيَْعْل أ

يْت  انل يِب  
َ
ِ  ملسو هيلع هللا ىلص إاِل  َعْن يَِمينِِه، لََقْد َرأ  (157) “.َكثرِياً َيْنرَصِف  َعْن يََسارِه

 

َرةَ بِْن ” .195 ب و رََجاٍء َعْن َسم 
َ
َثَنا أ َثَنا َجِرير  ْبن  َحازٍِم قَاَل َحد  وىٰس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل َحد  َثَنا م  َحد 

ٍب قَاَل ََكَن انل يِب   ْند  ْقَبَل َعلَْيَنا بِوَْجِههِ  ملسو هيلع هللا ىلصج 
َ
 (158) “.إَِذا َصّٰل َصالَةً أ

وعند احلنفية إذا فرغ اإلمام من الصالة فإن اكن بعدها سنة يكره هل املكث قاعدا ألن 
روي عن حممد أنه قال: يستحب للقوم أيضا اليوهم ىلع ادلاخل أنه يف الصالة، وأما املأمومون ف

                                                             
، 2397، 833، وأطرافه 832(، رقم احلديث: 149)رقم ابلاب: باب: ادلاعء قبل السالم  ذان،األكتاب:  - 154

 16464، 16463حتفة  - 7129، 6377، 6376، 6375، 6368
، 6230، 1202، 831، و أطرافه 835(، رقم احلديث: 150)رقم ابلاب: باب: ما يتخري من ادلاعء  ذان،األكتاب:  - 155

 9245حتفة  - 7381، 6328، 6265
 84ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  156
، حتفة 852احلديث:  (، رقم159)رقم ابلاب: باب: االنفتال واالنرصاف عن ايلمني والشمال  ذان،األكتاب:  - 157

9177 
، 1143، و أطرافه 845(، رقم احلديث: 156)رقم ابلاب: باب: يستقبل اإلمام انلاس إذا سلم  ذان،األكتاب:  - 158

 4630حتفة  7047، 6096، 4674، 3354، 3236، 2791، 2085، 1386
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بعض مشاُينا قالوا: ال حرج عليهم يف ترك لزوال االشتباه، و أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا
وإن لم تكن بعدها  االنتقال النعدام االشتباه ىلع ادلاخل عند معاينة فراغ ماكن اإلمام عنه.

، يشتغل بادلاعءواستقبل القوم فإن شاء اإلمام قام وإن شاء قعد يف ماكنه صالة اكلفجر والعرص 
 (159)، كذا قال الاكساين. املكث ىلع هيئته مستقبل القبلةهل يكره و

 اكن يف الصالةباب وجوب تعديل األر .22
د  قَاَل ” .196 َسد  َثَنا م  ِن َحد  ْخَبَ

َ
ِ  أ َثَنا َسِعيد  الَْمْقب  َبْيِد اهللِ قَاَل َحد   َعْن ي  حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ع 

بِيِه َعْن 
َ
يِب أ

َ
َرْيَرةَ  أ ن  انل يِب  ” :ه 

َ
ل  فََصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ىلَعَ   ث م  َجاَء فََسل مَ َدَخَل الَْمْسِجَد فََدَخَل رَج 

الَمَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرد  انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   ث م  َجاَء  ،فََصّٰل ” “ارِْجْع فََصل  فَإِن َك لَْم ت َصل  ” :َفَقاَل  “َعلَْيِه الس 
ِ ” :َفَقاَل  .ثاَلَثاً  .“ارِْجْع فََصل  فَإِن َك لَْم ت َصل  ” :َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلصفََسل َم ىلَعَ انل يِب   َبَعَثَك  يوَاذل 

 ِ ْحِسن  َغرْيَه  َفَعل ْمِن ب
 
َق  َفَما أ ْ ” :قَالَ  .“احلْ الَةِ فََكب  ْمَت إََِل الص  َ َمَعَك  ،إَِذا ق   َما تَيَس 

ْ
ث م  اْقرَأ

ْرآنِ  ْد َحّٰت  ، َتْعَتِدَل قَائِماً ث م  اْرَفْع َحّٰت  ، َتْطَمِِئ  َراكِعاً ث م  اْرَكْع َحّٰت  ،ِمَن الْق   ث م  اْسج 
ْد َحّٰت  ، َتْطَمِِئ  َجالِساً ث م  اْرَفْع َحّٰت  ،َتْطَمِِئ  َساِجداً  لَِك ث م  اْفَعْل ذٰ  ، َتْطَمِِئ  َساِجداً ث م  اْسج 

  (160) “.“َصالَتَِك لك  َها يِف 
حىت تطمنئ وعندنا تعديل األراكن واجب يف الركوع والسجود وهو تسكني اجلوارح 

 (161)، كذا يف اهلندية. مفاصله وأدناه قدر تسبيحة
 باب اخلشوع يف الصالة .23

ْرَوةَ َعْن ” .197 َثَنا اْبن  ِشَهاٍب َعْن ع  َثَنا إِبْرَاِهيم  ْبن  َسْعٍد قَاَل َحد  مْحَد  ْبن  ي ون َس قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َحد 
ن  انل يِب  ” :اَعئَِشةَ 

َ
، َفَنَظَر إَِٰل   يِف َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ْعالَم 

َ
عْ ََخِيَصٍة لََها أ

َ
ا انرَْصََف  أ  “الَِمَها َنْظَرةً، فَلَم 

يِب َهِذهِ إَِٰل  اْذَهب وا ِِبَِميَصِت ” :قَاَل 
َ
يِب  َجْهٍم َواْئت وِن   أ

َ
نْبَِجانِي ِة أ

َ
لَْهْتِن  بِأ

َ
آنِفاً َعْن  َجْهٍم، فَإِن َها أ

بِيِه َعْن اَعئَِشَة قَاَل انل  . “َصالَِت 
َ
ْرَوةَ َعْن أ ر  إَِٰل ” :ملسو هيلع هللا ىلصيِب  َوقَاَل ِهَشام  ْبن  ع  ْنظ 

َ
ْنت  أ  َعلَِمَها ك 

نَا يِف 
َ
ْن َتْفتِنَِن  وَأ

َ
َخاف  أ

َ
الَةِ فَأ  (162) “.“الص 

لو اشتغل قلبه بتفكر يف أثناء لكن  وذهب احلنفية إىل أن اخلشوع الزم من لوازم الصالة

                                                             
 160ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 159
، 793(، رقم احلديث: 122)رقم ابلاب: ال يتم ركوعه باإلاعدة  اذلي ملسو هيلع هللا ىلصباب: أمر انليب كتاب: األذان،  - 160

 201/1 - 14304حتفة  - 6667، 6252، 6251، 757أطرافه و
 79ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  161
ّّل يف صالة،الكتاب:  - 162  ، و373(، رقم احلديث: 14)رقم ابلاب: ثوب هل أعالم ونظر إىل علمها  باب: إذا ص 

  105/1 - 17345، 16403حتفة  - 5817، 752طرفاه 
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، كذا يف رد بااألراكن فال تستحب اإلاعدة وال يؤاخذ بالسهو ألنه معفو عنه، لكنه لم يستحق ثوا
 (163)املحتار. 

 باب كراهة العبث يف الصالة .24
ْعَبة  َعْن َعْمٍرو َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن َعب اٍس ” .198 َثَنا ش  ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم قَاَل َحد  َثَنا م  ريض  -َحد 

َد ىلَعٰ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -اهلل عنهما  ْن نَْسج 
َ
ِمْرنَا أ

 
مٍ أ ْعظ 

َ
ف  ثَْوباً َوالَ   َسْبَعِة أ َوالَ نَك 

 (164)“.“َشَعراً 

 (165)ويكره اللعب باثلوب واجلسم يف الصالة، كذا يف ابلدائع. 

                                                             
 92 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 163
، 812، 809أطرافه ، و810، رقم احلديث: (133رقم ابلاب: باب: السجود ىلع سبعة أعظم ) كتاب: األذان، - 164
 5734حتفة  - 816، 815

 216ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 165



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

281 

 أبواب القراءة
 باب قراءة الفاُتة و سورتني .1

َثَنا َشيَْبان  َعْن حَيىْٰي ” .199 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
بِ   َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ

َ
يِه قَاَل ََكَن َقَتاَدةَ َعْن أ

 يِف  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
 
ْهِر بَِفاُِتَِة الِْكَتاِب  َيْقرَأ وَْلنَْيِ مِْن َصالَةِ الظ 

 
ْكَعَتنْيِ األ ل  يِف الر  ، ي َطو  وَرَتنْيِ  وَس 

وٰل 
 
 ِف الَْعرْصِ بَِفاُِتَ األ

 
ْحَياناً، َواَكَن َيْقرَأ

َ
ِة الِْكَتاِب ، َوي َقرص   ِف اثل انَِيِة، َوي ْسِمع  اآليََة أ

ل  يِف  ، َواَكَن ي َطو  وَرَتنْيِ وٰل  وَس 
 
ل  يِف األ وٰل  ، َواَكَن ي َطو 

 
ْكَعِة األ ْبِح، َوي َقرص   الر   ِمْن َصالَةِ الص 

 (166) “.اثل انَِيةِ  يِف 
وعند احلنفية مطلق القراءة فرض، وقراءة سورة الفاحتة والسورة أو ثالث آيات واجبة، 

ة يف الك الركعتني من ذات ركعتني واجبة، وكذا كون القراءة يف الركعتني األويلني من وكذا القراء
ذات أربع أو ثالث ركعات واجبة، حىت لو أخرها إىل الركعتني األخريني يلزمه سجود السهو، 

،كذا هو باخليار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكتفيف الركعتني األخريني أما القراءة و
 (167)ساين وحممود ابلخاري. قال الاك

 األوْلني للقرآةالركعتني باب تعيني  .2
يِب ” .200

َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب قَاَل َحد  َثَنا س  َرةَ قَاَل  َحد  َعْوٍن قَاَل َسِمْعت  َجابَِر ْبَن َسم 

َمر  لَِسْعدٍ  الَ ٍء َحّت  ُك   يَشْ  لََقْد َشَكْوَك يِف ” :قَاَل ع  م د  يِف ” :قَاَل . “ةِ  الص 
َ
نَا فَأ

َ
ا أ م 

َ
،  أ وَْلنَْيِ

 
األ

ْحِذف  يِف 
َ
وِل  وَأ ، َوالَ آل و َما اْقَتَديْت  بِِه ِمْن َصالَةِ رَس  ْخَرينَْيِ

 
َصَدقَْت، ” :قَاَل . “ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ األ

ْو َظن  
َ
ن  بَِك، أ  (168)“.“بَِك  َذاَك الظ 

ة والرباعية يف الصالة املفروضة للقراءة وعندنا جيب تعيني الركعتني األويلني من اثلالثي
يف األخريني من الرباعية دون األويلني أو يف إحدى األويلني وإحدى األخريني واحد حىت لو قرأ 

 (169)، كذا يف اهلندية. ساهيا وجب عليه سجود السهو
 هر بالقراءة و اتلخفيف بهااجلباب  .3

َثنَ ” .201 وب  ْبن  إِبْرَاِهيَم َحد  َثَنا َيْعق  َبرْيٍ َعِن ابِْن َحد  ب و برِْشٍ َعْن َسِعيِد بِْن ج 
َ
َثَنا أ َشْيم  َحد  ا ه 

                                                             
، 778، 776، 762أطرافه  ، و759(، رقم احلديث: 96)رقم ابلاب: يف الظهر باب: القراءة  ذان،األكتاب:  - 166
 12108حتفة  - 779
 297ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 160ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 167
حتفة  - 758، 755طرفاه ، 770(، رقم احلديث: 103)رقم ابلاب:  باب: يطول يف األويلني ذان،األكتاب:  - 168

3847 - 195/1 
 79ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  169
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َٓٓوَّلٓٓبَِصََلتَِكَٓٓهرٓ َوَّلَٓت ٓ﴿ قَْوهِلِ َتَعاَٰل  يِف  -ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس  َافِت  َٓٓتَغِٓبٓ ٱوَٓٓبَِهآَّت  َٓبني 
ىلَِكٓ َٓٓذ ول  اهللِ ﴾ َسبِيَل  َْتٍف  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل نََزلَْت َورَس  ْصَحابِهِ  َصّٰل  إَِذا ََكنَ ، ةَ بَِمك   َم 

َ
 َصْوتَه   َرَفعَ  بِأ

ْرآنِ  ونَ  َسِمَعه   فَإَِذا بِالْق  رْشِك  ْرآنَ  َسب وا الْم  نَْزهَل   َوَمنْ  الْق 
َ
 نِلَبِي هِ  اهلل  َتَعاَٰل  َفَقالَ ، بِهِ  َجاءَ  َوَمنْ ، أ

  ﴾بَِصََلتَِكَٓٓهرٓ َوَّلَٓت ٓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْ يْ أ ْرآَن،  بِِقَراَءتَِك، فَيَْسَمَع ال ب وا الْق  وَن، فَيَس  رْشِك  ٓ﴿م  َافِت  َٓوَّلَّٓت 

ْم  ﴾بَِها ه  ْصَحابَِك فاَلَ ت ْسِمع 
َ
َٓٓتَغِٓبٓ ٱوَٓ﴿َعْن أ ىلَِكَٓٓبني  َٓٓذ  (170) “. ﴾َسبِيَل 

 

يِب ” .202
َ
َمرْيٍ َعْن أ َماَرةَ بِْن ع  ْعَمِش َعْن ع 

َ
َثَنا َجِرير  َعِن األ َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد  َثَنا ق  َمْعَمٍر  َحد 

ول  اهللِ  َكاَن َرس 
َ
 يِف  ملسو هيلع هللا ىلص ق لْت  خِلَب اٍب أ

 
ْيَن َعلِْمَت قَاَل  َيْقرَأ

َ
ْهِر َوالَْعرْصِ قَاَل َنَعْم. ق لَْنا ِمْن أ الظ 

 (171) “بِاْضِطَراِب حِلَْيتِِه.
 

نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ” .203 ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ْطِعٍم َحد  َبرْيِ بِْن م  ِد بِْن ج  َم  حم 
وَل اهللِ  بِيِه قَاَل َسِمْعت  َرس 

َ
 يِف  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ

َ
ورِ. قَرَأ  (172) “الَْمْغرِِب بِالط 

وعند احلنفية اجلهر بالقراءة واجب يف الفجر والركعتني األويلني من العشائني لإلمام وإن 
ا اجلهر واجب يف ركعيت اجلمعة، ويف اكن منفردا فهو باخليار إن شاء جهر وإن شاء خافت وكذ

 (173)الظهر والعرص ُيفيها اإلمام واملنفرد حتما، كذا قال املرغيناين. 
 باب استحباب اختصار القراءة يف السفر .4

ن  انل يِب  ” .204
َ
ْعَبة  َعْن َعِدىي قَاَل َسِمْعت  الَْبَاَء أ َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  َسَفٍر ََكَن ِف  ملسو هيلع هللا ىلصَحد 

ْيت وِن. ْكَعَتنْيِ بِاتل نِي َوالز   ِف الِْعَشاءِ ِف إِْحَدى الر 
َ
 (174) “َفَقرَأ

 (175)وعند احلنفية يسّن اتلخفيف يف القراءة يف السفر، كذا قال املرغيناين. 

                                                             
(، رقم احلديث: 14)رقم ابلاب: باب: وال جتهر بصالتك وال ختافت بها سورة اإلرساء،  ،اتلفسريكتاب:  - 170

 5451حتفة  - 7547، 7525، 7490أطرافه  ، و4722
، 746أطرافه ، و 777 (، رقم احلديث:108)رقم ابلاب: باب: من خافت القراءة يف الظهر  ذان،األكتاب:  - 171
 3517حتفة  - 761، 760
 - 4854، 4023، 3050أطرافه ، 765(، رقم احلديث: 99)رقم ابلاب: باب: اجلهر يف املغرب  ذان،األكتاب:  - 172

 3189حتفة 
 347 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 173
 - 7546، 4952، 769أطرافه ، 767: (، رقم احلديث100)رقم ابلاب: باب: اجلهر يف العشاء  ذان،األكتاب:  - 174

 1791حتفة 
 355 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 175
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 باب َتفيف القراءة يف املغرب .5
َثَنا الَْوِْلد  ” .205 د  ْبن  ِمْهَراَن قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  ْوَزاِع  َحد 

َ
َثَنا األ ب و انل َجايِش   قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ   قَاَل َحد 

َهْيب  َمْوٰل  ن ا ن َصيل  ” : َرافِِع بِْن َخِديٍج قَاَل ص  ول  ك  الَْمْغرَِب َمَع  َسِمْعت  َرافَِع ْبَن َخِديٍج َيق 
نَا َوإِن ه  َْل ْبرِص  َمَواقَِع نَ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َحد 

َ
 (176) “.“ْبلِهِ َفَيْنرَصِف  أ

يقرأ يف لك ركعة سورة وعند احلنفية يسن ختفيف القراءة يف صالة املغرب يف السنة لكها ف
، ألن مبىن صالة املغرب ىلع اتلعجيل فيعمل ىلع اتلخفيف حلصول اتلعجيل، كذا قال قصرية

 (177)حممود ابلخاري.
 باب َتفيف القراءة يف العشاء .6

د  ْبن  َعَبا” .206 َم  َثَنا حم  َثَنا َجابِر  ْبن  َحد  و ْبن  ِديَناٍر َحد  َثَنا َعْمر  نَا َسلِيم  َحد  ْخَبَ
َ
نَا يَِزيد  أ ْخَبَ

َ
َدةَ أ

َعاَذ ْبَن َجَبٍل ” :َعْبِد اهللِ  ن  م 
َ
ِت  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع انل يِب   ََكَن ي َصيل   -ريض اهلل عنه  -أ

ْ
قَْوَمه   ث م  يَأ

ِ  َفي َصيل    ب
َ
الَةَ، َفَقرَأ ل  فََصّٰل  -قَاَل  -ِهم  ابْلََقَرةَ بِِهم  الص  َز رَج  َصالَةً َخِفيَفًة، َفَبلََغ َذلَِك  َفَتَجو 

َت 
َ
َل، فَأ . َفَبلََغ َذلَِك الر ج  َنافِق  َعاذاً َفَقاَل إِن ه  م  وَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   م  إِن ا قَْوم  َنْعَمل   َفَقاَل يَا َرس 

يِْديَنا، َونَْسيِق 
َ
َعاذاً َصّٰل بَِنَواِض  بِأ ين   ِحَنا، َوإِن  م 

َ
، فَزََعَم أ ْزت   ابْلََقَرةَ َفَتَجو 

َ
 بَِنا ابْلَارَِحَة، َفَقرَأ

َنافِق   نَْت ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب  . “م 
َ
َفت ان  أ

َ
َعاذ  أ   -ثاَلَثاً  -يَا م 

ْ
مٓ ٱوَٓ﴿اْقرَأ ىَهآِسٓلشذ َحى َو  ﴾وَض 

ٓٱَٓرب َِكٓٓمَٓسٓ ٱَسب ِِحٓ﴿
َ ٓل  َ  (178)“.“ََنَْوَهاوَ  ﴾َع 

 يستحب اتلأخري يف ألنه العشاءعند احلنفية يستحّب قراءة أوساط املفصل يف صالة و
املفصل، كذا قال  بأوساط اقع يف وقت غري مستحب فيوقت فيهتو باتلطويل قد  أدائها

 )179(املرغيناين. 
ْجَدةَ َو  ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓباب استحباب قراءة ﴿ .7 َتٓىَٓهل ٓ﴿الس 

َ
ٓٓأ ِٓٱََٓعَ ﴾ يف نَسىنِٓل 

 فجر اجلمعة
ْفَيان  َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراهِيَم َعن َعْبِد الر مْحٰ ” .207 َثَنا س  ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َز  -ِن َحد  ْرم  َو اْبن  ه  ه 

يِب  -
َ
َرْيَرةَ  َعْن أ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ََكَن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه 

 
َعِة يِف  َيْقرَأ  الَْفْجِر َصالَةِ  اجلْ م 

                                                             
 3572حتفة ، 559(، رقم احلديث: 18)رقم ابلاب:  وقت املغرب :باب كتاب: مواقيت الصالة، - 176
 303ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري،  - 177
ال   باب: من لم ير إكفار من قال ذاك كتاب: األدب، - 178 ، 6106(، رقم احلديث: 74 أو جاهال  )رقم ابلاب: متأوِّ

  33/8 - 2548حتفة  - 711، 705، 701، 700أطرافه و
 357 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 179
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ْجَدةَ َو  ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓ﴿ َتٓىَٓهل ٓ﴿الس 
َ
ٓٓأ ِٓٱََٓعَ  (180) “.﴾نَسىنِٓل 

ة   ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓوالسنة عند احلنفية أن يقرأ يف فجر يوم اجلمعة ﴿ ْجد  و  يف الركعة األوىل السَّ
َٓٓهل ٓ﴿ ََٓعَ َتى

َ
ِٓٱأ زمة، كذا قال الرشنباليل. ﴾ يف اثلانية، لكن يرتك أحيانا  ئلال تتوهم املالنَسىنِٓل 

(181) 

                                                             
 - 1068طرفه ، 891(، رقم احلديث: 10)رقم ابلاب:  صالة الفجر يوم اجلمعة ما يقرأ يف :باب كتاب: اجلمعة، - 180

 13647حتفة 
 132 ص : مرايق، باليل،الرشن - 181
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 أبواب اإلمامة
 باب أهلية اإلمامة .1

َمرْيٍ قَاَل ” .208 َسنْي  َعْن َزائَِدةَ َعْن َعْبِد الَْملِِك بِْن ع  َثَنا ح  َثَنا إِْسَحاق  ْبن  نرَْصٍ قَاَل َحد  َحد 
ثَِن  يِب  َحد 

َ
ب و ب ْرَدةَ َعن أ

َ
ه  فَاشْ  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَِض انل يِب  ” : قَاَل م وىٰس  أ بَا بَْكٍر ” :َفَقاَل  “َتد  َمَرض 

َ
وا أ ر  م 

َ ” :قَالَْت اَعئَِشة  . “فَلْي َصل  بِانل اِس  ْن ي َصيل 
َ
، إَِذا قَاَم َمَقاَمَك لَْم يَْسَتِطْع أ ل  َرقِيق   إِن ه  رَج 

بَا بَْكٍر فَلْي َصل  بِانل اِس ”قَاَل . “بِانل اِس 
َ
وا أ ر  رِ ” :َفَعاَدْت َفَقاَل  “م  بَا بَْكٍر فَلْي َصل   يْ م 

َ
أ

َف  ن  َصَواِحب  ي وس  ول  فََصّٰل ”. “بِانل اِس، فَإِن ك  تَاه  الر س 
َ
 (182) “.“ملسو هيلع هللا ىلصَحَياةِ انل يِب    بِانل اِس يِفْ فَأ

 

ثَِن ” .209 يِب  َحد 
َ
َماَرةَ َعْن أ نَا َجِرير  َعْن ع  ْخَبَ

َ
يِب  إِْسَحاق  ْبن  إِبَْراهِيَم أ

َ
ْرَعَة َعْن أ ريض  -َرْيَرةَ ه   ز 

وِل اهللِ  -اهلل عنه  ونَ ” :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرس  مْ ، َمَعادِنَ  انل اَس  ََتِد  َاِهلِي ةِ  يِف  ِخَيار ه 
ْ
مْ  اجل  ِخَيار ه 

وا إَِذا اإِلْسالَمِ  يِف  ونَ ، فَِقه  نِ  ٰهَذا يِف  انل اِس  َخرْيَ  َوََتِد 
ْ
أ مْ  الش  ه  َشد 

َ
 (183) “.“ هَل  َكَراهَِيةً أ

 

َثنَ ” .210 يِب َحد 
َ
اءِ َعْن أ َذ  ْفَيان  َعْن َخادِلٍ احلْ َثَنا س  َف قَاَل َحد  د  ْبن  ي وس  َم  قاِلَبََة َعْن َمالِِك بِْن  ا حم 

َٰت 
َ
الَِن انل يِب  احلْ َوْيرِِث قَاَل أ َفَر َفَقاَل انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلص رَج  نَا ” :ملسو هيلع هللا ىلصي ِريَداِن الس  ذ 

َ
ْنت َما َخرَْجت َما فَأ

َ
إَِذا أ

 
َ
َماث م  أ ْكَب ك 

َ
َما أ م ك   (184) “.“قِيَما ث م  ِْلَؤ 

لك اعقل مسلم يصلح لإلمامة، حىت جتوز إمامة العبد، واألعرايب، واألعىم، وعند احلنفية 
 ،احلر أوىل باإلمامة من العبد، وغري األعرايب أوىل من األعرايبلكن  وودل الزنا والفاسق،

 .واتليق أوىل من الفاسق  من ودل الزنا،وودل الرشدة أوىل وابلصري أوىل من األعىم،
نت إمامته سببا تلكثري اجلماعة اكن من اكبناء أمر اإلمامة ىلع الفضيلة والكمال، ف وإنّ 

أعلمهم بالسنة وأفضلهم وراع وأقرؤهم لكتاب اهلل تعاىل  املذكورين هؤالءمن فضل فاأل هو أوىل.
فأما إذا تفرقت يف  ،من غريهم ن هو أوىليف إنسان اكهذه اخلصال جتمعت فإن اوأكربهم سنا، 

فإن استووا يف العلم  أشخاص فأعلمهم بالسنة أوىل إذا اكن حيسن من القراءة ما جتوز به الصالة،
، واكن فإن استووا يف القراءة فأكربهم سنا، فإن استووا يف الورع فأقرؤهم لكتاب اهلل، فأورعهم

                                                             
طرفه  ، و678(، رقم احلديث: 46)رقم ابلاب:  أهل العلم والفضل أحق باإلمامة :باب ذان،األكتاب:  - 182

 173/1 - 9112حتفة  - 3385
َهآ﴿باب: قول اهلل تعاىل:  ناقب،املكتاب:  - 183 يُّ

َ
أ ٓٱَيَٰٓ مَخلَقٓ ٓإِنذآنلذاس  ِنَٓنىك  نَثٓىَٓذَكر ٓٓم 

 
(، رقم 1ب: )رقم ابلا ﴾َوأ

 - 14908حتفة  - 3588، 3496طرفاه ، و3493احلديث: 
 ، و630(، رقم احلديث: 18)رقم ابلاب: باب: األذان للمسافرين إذا اكنوا مجاعة واإلقامة  ذان،األكتاب:  - 184

 11182حتفة  - 7246، 6008، 2848، 819، 685، 658، 631، 628أطرافه 
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فإن، اكنوا فيه سواء أبا بكر يف حياته،  ملسو هيلع هللا ىلصيب أعلمهم وذلا قدم انل ملسو هيلع هللا ىلصاألقرأ يف زمن انليب 
، هذا ملخص ما قال الاكساين وكذا قال فإن اكنوا فيه سواء فأحسنهم وجها، قالُ فأحسنهم خُ 

 (185)املرغيناين. 
 باب اإلقتداء بالفاسق يف الصالة .2

ْوزَ ” .211
َ
َثَنا األ َف َحد  د  ْبن  ي وس  َم  ب و َعْبِد اهللِ َوقَاَل نَلَا حم 

َ
َثَنا الز ْهرِ اِع  قَاَل أ َْيِد بِْن ي   َحد   َعْن مح 

َبْيِد اهللِ بِْن َعدِ َعْبِد الر مْحٰ  ن ه  َدَخَل ىلَعٰ ي  ِن َعْن ع 
َ
اَن  بِْن ِخَياٍر أ ْثَماَن بِْن َعف  ريض اهلل  - ع 

ٍة، َونََزَل بَِك َما تَرٰ  -عنه  ور  َفَقاَل إِن َك إَِمام  اَعم  .  َصيل  ى َوي  َوْهَو حَمْص  ج  نَلَا إَِمام  فِْتَنٍة َوَنَتَحر 
وا  َساء 

َ
ْم، َوإَِذا أ ْحِسْن َمَعه 

َ
ْحَسَن انل اس  فَأ

َ
، فَإَِذا أ ْحَسن  َما َيْعَمل  انل اس 

َ
الَة  أ َفَقاَل الص 

َبْيدِ  ْم. َوقَاَل الز  ْن ي َصيل   الَ نَرٰ ي   قَاَل الز ْهرِ ي  فَاْجَتنِْب إَِساَءَته 
َ
َخن ِث إاِل  مِْن خَ  ى أ لَْف الْم 

وَرٍة الَب د  ِمْنَها.  (186) “َُض 
 

ثَِن ” .212 َف اَعَم نََزَل  َوقَاَل الل ْيث  َحد  اَج ْبَن ي وس  َج  ن  احلْ
َ
ِن َسالِم  أ ْخَبَ

َ
َقْيل  َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ ع 

َبرْيِ  َل َعْبَد اهللِ  -ريض اهلل عنهما  -بِابِْن الز 
َ
 َكْيَف تَْصَنع  يِف  -اهلل عنه  ريض -َسأ

الَةِ يَْوَم َعَرفََة. َفَقاَل عَ  ْر بِالص  ن َة َفَهج  ْنَت ت ِريد  الس  ْبد  الَْمْوقِِف يَْوَم َعَرفََة َفَقاَل َسالِم  إِْن ك 
ْهِر َوالَْعرْصِ يِف  وَن َبنْيَ الظ  ْم ََكن وا َُيَْمع  َمَر َصَدَق. إِن ه  َفَعَل الس   اهللِ ْبن  ع 

َ
لْت  لَِسالٍِم أ ن ِة. َفق 

ول  اهللِ ذٰ  وَن يِف  ملسو هيلع هللا ىلص لَِك َرس  .ذٰ  َفَقاَل َسالِم  َوَهْل تَت بِع  ن َته   (187) “لَِك إاِل  س 
ألن انلاس ال يرغبون يف الفاسق أوىل لكن ، واحلنفية االقتداء بالفاسق مع الكراهة جّوز

، كذا قال الاكساين وابن عة، وذلك مكروهفتؤدي إمامته إىل تقليل اجلما الفاسق الصالة خلف
 (188)اهلمام. 

 باب موقف املصلني .3
َبرْيٍ َعِن ابِْن ” .213 ََكم  قَاَل َسِمْعت  َسِعيَد ْبَن ج  َثَنا احلْ ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  َحد 

َارِ  َبْيِت َخالَِت  بِت  يِف ” :َعب اٍس قَاَل 
ْ
ونََة بِْنِت احل ِعْنَدَها  ملسو هيلع هللا ىلصَواَكَن انل يِب   ملسو هيلع هللا ىلصِث َزْوِج انل يِب  َمْيم 

ْرَبَع َرَكَعاٍت، ث م  نَاَم، ث م  قَامَ  َمْْنهِِلِ، فََصّٰل الِْعَشاَء، ث م  َجاَء إَِٰل  ملسو هيلع هللا ىلصَْلْلَتَِها، فََصّل  انل يِب   يِف 
َ
، “ أ

لَي م  ” :ث م  قَاَل  ْو . “نَاَم الْغ 
َ
َها”أ ْمت  َعْن يََسارِهِ، فََجَعلَِن ”، “لَكَِمًة ت ْشبِه  َعْن يَِمينِِه،  ث م  قَاَم َفق 

                                                             
 364 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  ؛158ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 185
 أ 19372، 9827حتفة ، 695(، رقم احلديث: 56)رقم ابلاب: إمامة املفتون واملبتدع  :باب ذان،األكتاب:  - 186
 1663، 1660طرفاه ، و1662(، رقم احلديث: 89)رقم ابلاب: باب: اجلمع بني الصالتني بعرفة  ج،احلكتاب:  - 187

 6890، 6916حتفة  -
 360 ص : 1ج :  فتح، ابن اهلمام،؛ 156ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 188
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، ث م  نَاَم َحّٰت  ََخَْس َرَكَعاٍت ث م  َصّٰل فََصّٰل  ْو َخِطيَطه   - َسِمْعت  َغِطيَطه   َرْكَعَتنْيِ
َ
ث م   -أ

الَةِ   (189)“.“َخَرَج إََِل الص 
 

ٍد قَاَل ” .214 َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل َحد 
َ
ْفَيان  َعْن إِْسَحاَق َعْن أ َثَنا س  َصل ْيت  ” : َحد 

نَا َويَتِيم  يِف 
َ
يم   ملسو هيلع هللا ىلصبَيْتَِنا َخلَْف انل يِب   أ

 
لَْيٍم َخلَْفَنا وَأ م  س 

 
 (190) “.“أ

 

ثَِن ” .215 َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  نَِس بِْن َمالِك  َعْن إِْسَحاَق بِْن َعْبِد اهللِ  َحد 
َ
ِِب َطلَْحَة َعْن أ

َ
بِْن أ

وَل اهللِ ” :َمالٍِك  لَْيَكَة َدَعْت َرس  تَه  م  ن  َجد 
َ
َكَل ِمْنه   ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
، فَأ وا ” :َفَقاَل  “لَِطَعاٍم َصَنَعْته  ق وم 

 َ َصيل 
 
مْ فَأل ْمت  إَِٰل ”. “ بِك  وِل َما ل بَِس، َفَنَضْحت ه  َفق  بَِماٍء َفَقاَم  َحِصرٍي نَلَا قَِد اْسَود  ِمْن ط 

ول  اهللِ  وز  ِمْن َوَرائَِنا، فََصّٰل َواْْلَتِيم  َميِع  ملسو هيلع هللا ىلص َرس   (191) “.“ بَِنا َرْكَعَتنْيِ ، َوالَْعج 
وعند احلنفية إذا اكن مع اإلمام رجل واحد يقف عن يمني اإلمام. وإذا اكنا اثنني فما 

مرأة فتقف وراء الرجال، كذا يف ، أّما إذا اكنت إ ألن للمثىن حكم اجلماعةفوقهما يقفان خلفه، 
 (192)واملحيط الربهاين.  ابلحر الرائق

 خلف املتيمم ئباب صالة املتوض .4
.وروى ابلخاري معلقاً: ” .216 م  َتَيم  َو م  م  اْبن  َعب اٍس َوه 

َ
 (193) “وَأ

كذا قال املرغيناين ، املتيمم املتوضئنيجيوز إمامة  أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللوعند 
 (194). بدينوابن اع

 باب جواز صالة القائم خلف القاعد .5
ْسَوِد َعْن ” .217

َ
ْعَمِش َعْن إِبَْراهِيَم َعِن األ

َ
َعاوِيََة َعِن األ ب و م 

َ
َثَنا أ َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد  َثَنا ق  َحد 

ول  اهللِ ” :اَعئَِشَة قَالَْت  َل َرس  ا َثق  الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص لَم  ْن ” :َفَقاَل  “َجاَء باِلَل  ي ْؤِذن ه  بِالص 
َ
بَا بَْكٍر أ

َ
وا أ ر  م 

                                                             
، 698، 697، 183، 138أطرافه ، 117(، رقم احلديث: 41)رقم ابلاب: باب: السمر يف العلم  علم،الكتاب:  - 189
 5496حتفة  - 7452، 6316، 6215، 5919، 4572، 4571، 4570، 4569، 1198، 992، 859، 728، 726، 699
، 860، 380أطرافه ، و727(، رقم احلديث: 78)رقم ابلاب: باب: املرأة وحدها تكون صفا   ذان،األتاب: ك - 190

 172حتفة  - 1164، 874، 871
، 874، 871، 727، 380أطرافه ، 860(، رقم احلديث: 161)رقم ابلاب: باب: وضوء الصبيان  ذان،األكتاب:  - 191

 218/1 - 197حتفة  - 1164
 423 - 422 ص : 1ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 616 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 192
 (6)رقم ابلاب: باب: الصعيد الطيب وضوء املسلم  يمم،اتلكتاب:  - 193
 336 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 375 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 194
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 َ لْت  . “ بِانل اِس ي َصيل  ، َوإِن ه  َمّٰت ” :َفق  ِسيف 
َ
ل  أ بَا بَْكٍر رَج 

َ
وَل اهللِ، إِن  أ ْم َمَقاَمَك يَا رَس   َما َيق 

َمرَ  َمْرَت ع 
َ
بَا بَْكٍر ي َصل  ” :َفَقاَل . “الَ ي ْسِمع  انل اَس، فَلَْو أ

َ
وا أ ر  لْت  حِلَْفَصةَ . “اِس  بِانل  ىيم   :َفق 

َمْرَت  ق ويِل ”
َ
ْم َمَقاَمَك الَ ي ْسِمِع انل اَس، فَلَْو أ ، َوإِن ه  َمَّت َيق  ِسيف 

َ
ل  أ بَا بَْكٍر رَج 

َ
هَل  إِن  أ

َمرَ  َ ” :قَاَل . “ع  ْن ي َصيل 
َ
بَا بَْكٍر أ

َ
وا أ ر  َف، م  ْنُت   َصَواِحب  ي وس 

َ
ن  أل ا َدَخَل فَ ”. “ بِانل اِس إِن ك  لَم 

ول  اهللِ  يِف  الَةِ وََجَد َرس  ًة، َفَقاَم ي َهادٰ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص الص  اِن يِف َنْفِسِه ِخف  ، َورِْجالَه  َُي ط  لنَْيِ  ى َبنْيَ رَج 
ْرِض َحّٰت 

َ
ِ األ  إ

َ
ْوَمأ

َ
، فَأ ر  خ 

َ
ب و بَْكٍر َيَتأ

َ
ه  َذَهَب أ ب و بَْكٍر ِحس 

َ
ا َسِمَع أ َْلِْه  َدَخَل الَْمْسِجَد، فَلَم 

ول  اهللِ  ول  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرس  يِب َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلص ، فََجاَء َرس 
َ
ب و بَْكٍر ي َصيل    َجلََس َعْن يََسارِ أ

َ
 بَْكٍر، فاََكَن أ

ول  اهللِ  وِل اهللِ  يقَاِعداً، َيْقَتدِ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص قَائِماً، َواَكَن َرس  ب و بَْكٍر بَِصالَةِ َرس 
َ
َوانل اس  ملسو هيلع هللا ىلص أ

 
َ
وَن بَِصالَةِ أ ْقَتد    (195) “.“بَْكٍر ريض اهلل عنه يِب م 

لقوة يأباه والقياس ، نيقائمال جيوز إمامة القاعد أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللوعند 
 (196). وابن انلجيم ، كذا قال املرغيناينتراكه بانلص لكنحال القائم و

 باب أن اإلمام يالحظ راعية املقتدين .6
سَ ابلخاري معلقاً:  ىورو” .218

 
ب و أ

َ
لَْت بَِنا يَا ب َن  َوقَاَل أ  (197) “.ْيٍد َطو 

 

يِب ” .219
َ
ْفَيان  َعِن ابِْن أ نَا س  ْخَبَ

َ
د  ْبن  َكثرٍِي قَاَل أ َم  َثَنا حم  يِب  َحد 

َ
يِب  َخادِلٍ َعْن قَيِْس بِْن أ

َ
 َحازٍِم َعْن أ

نَْصارِ 
َ
وٍد األ ْدرِك  ” : قَاَل ي  َمْسع 

 
َكاد  أ

َ
وَل اهللِ، الَ أ ل  يَا َرس  ، قَاَل رَج  ل  بَِنا ف الَن  ا ي َطو  الَةَ ِمم  الص 

يْت  انل يِب  
َ
َشد  َغَضباً ِمْن يَْوِمئِذٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَما َرأ

َ
وَن، ” :َفَقالَ  “َمْوِعَظٍة أ ر  َنف  ْم م  ، إِن ك  ي َها انل اس 

َ
أ

ِعيَف َوذَ َفَمْن َصّٰل   ْف، فَإِن  فِيِهم  الَْمِريَض َوالض  َاَجةِ  بِانل اِس فَلْي َخف 
ْ
 (198) “.“ا احل

 

يِب ” .220
َ
ْفَيان  َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أ َثَنا س  َف َحد  د  ْبن  ي وس  َم  َثَنا حم  يِب  َحد 

َ
َحازٍِم  َخادِلٍ َعْن قَيِْس بِْن أ

يِب 
َ
وٍد قَاَل  َعْن أ وَل اهللِ ” :َمْسع  ل  يَا َرس  الَةِ يِف الَْفْجِر مِ  إيِن   قَاَل رَج  ر  َعِن الص  خ 

َ
تَأ

َ
ا ي ِطيل  أل م 

ول  اهللِ  َشد  َغَضباً مِْنه   ملسو هيلع هللا ىلص بَِنا ف الَن  فِيَها. َفَغِضَب َرس 
َ
ْيت ه  َغِضَب يِف َمْوِضٍع ََكَن أ

َ
َما َرأ

                                                             
 ، و713(، رقم احلديث: 68)رقم ابلاب:  املأمومباب: الرجل يأتم باإلمام ويأتم انلاس ب ذان،األكتاب:  - 195

حتفة  - 7303، 5714، 4445، 4442، 3384، 3099، 2588، 716، 712، 687، 683، 679، 665، 664، 198أطرافه 
15945 - 183/1 

 637 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 376 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 196
 (63)رقم ابلاب:  إمامه إذا طّولمن شاك  :باب ذان،األكتاب:  - 197
 ، و90(، رقم احلديث: 28)رقم ابلاب:  املوعظة واتلعليم إذا رأى ما يكره باب: الغضب يف علم،الكتاب:  - 198

 34/1 - 10004حتفة  - 7159، 6110، 704، 702أطرافه 
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ْز، فَإِن  َخلَْفه  ” :ث م  قَاَل  “يَْوَمئِذٍ  م  انل اَس فَلَْيَتَجو 
َ
ِريَن، َفَمْن أ َنف  ْم م  ي َها انل اس  إِن  ِمْنك 

َ
 يَا أ

َاَجةِ 
ْ
ِعيَف َوالَْكبرَِي َوَذا احل   (199)“.“الض 

 

يِب ” .221
َ
َثَنا آَدم  ْبن  أ َارِب  ْبن  ِدثَاٍر قَاَل َسِمْعت  َجابَِر ْبَن  َحد  َثَنا حم  ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  إِيَاٍس قَاَل َحد 

نَْصارِ 
َ
ل  بَِناِضَحنْيِ َوقَْد جَ ” : قَاَل ي  َعْبِد اهللِ األ ْقَبَل رَج 

َ
َعاذاً ي َصيل  أ ، فََواَفَق م  ، َفرَتََك َنَح الل ْيل 

ْقَبَل إَِٰل 
َ
َعاذاً نَاَل نَاِضَحه  وَأ ن  م 

َ
، َوَبلََغه  أ ل  وِ الن َساءِ، فَاْنَطلََق الر ج 

َ
وَرةِ ابْلََقَرةِ أ  بِس 

َ
َعاٍذ، َفَقرَأ  م 

ََت انل يِب  
َ
، فَأ َعاذاً  ملسو هيلع هللا ىلصِمْنه  نَْت ” :ملسو هيلع هللا ىلصَل انل يِب  ، َفَقا“فََشاَك إَِْلِْه م 

َ
َفت ان  أ

َ
َعاذ  أ ْو فَاتِن  ثاَلََث  -يَا م 

َ
أ

َحاَها، َوالل ْيِل إَِذا َيْغَّش، فَإِن ه  ي َصّل   -ِمَراٍر  ْمِس َوض  فَلَْوالَ َصل ْيَت بَِسب ِح اْسَم َرب َك، َوالش 
َاَجةِ 

ْ
ِعيف  َوذ و احل ْحِسب  . “َوَراَءَك الَْكبرِي  َوالض 

َ
ب و َعْبِد اهللِ َوتَاَبَعه   هٰ أ

َ
َِديِث. قَاَل أ َذا يِف احلْ

َبرْيِ َعْن  ب و الز 
َ
َبْيد  اهللِ ْبن  ِمْقَسٍم وَأ و وَع  . قَاَل َعْمر  يَْباَِن  وٍق َوِمْسَعر  وَالش  َسِعيد  ْبن  َمْس 

َعاذ  يِف الِْعَشاءِ بِابْلََقَرةِ ” :َجابِرٍ   م 
َ
 . “قَرَأ

َ
َارٍِب.َوتَاَبَعه  األ  (200) “ْعَمش  َعْن حم 

 

َثَنا رَشِيك  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل ” .222 لَْيَمان  ْبن  باِلٍَل قَاَل َحد  َثَنا س  َثَنا َخادِل  ْبن  ََمََْلٍ قَاَل َحد  َحد 
ول   نََس ْبَن َمالٍِك َيق 

َ
َتم  ” :َسِمْعت  أ

َ
َخف  َصالَةً َوالَ أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن انل يِب  َما َصل ْيت  َوَراَء إَِماٍم َقط  أ

م ه  
 
ْن ت ْفَُتَ أ

َ
ف  ََمَافََة أ ِِب  َفي َخف    (201) “.“َوإِْن ََكَن لَيَْسَمع  ب َكاَء الص 

ي إىل بقراءة أو تسبيح أو غريهما ىلع وجه يؤدّ وعند احلنفية يكره تطويل اإلمام الصالة  
عبد اهلل بن حممود املوصيل ي و، كذا قال املرغيناين والطحطاوريض القوم أم ال القوم تنفري

 (202). احلنيف
 باب إطالة الركوع ملن يجء إَل الصالة .7

َثَنا إِبَْراهِيم  ْبن  م وىٰس ” .223 يِب َحد 
َ
ْوَزاِع  َعْن حَيىَْي بِْن أ

َ
َثَنا األ نَا الَْوِْلد  قَاَل َحد  ْخَبَ

َ
َكثرٍِي   قَاَل أ

يِب 
َ
بِ  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ

َ
يِب َقَتاَدةَ َعْن أ

َ
الَةِ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقَتاَدةَ َعِن انل يِب   يِه أ ق وم  يِف الص 

َ
إَِن  أل

يِب   ْسَمع  ب َكاَء الص 
َ
َل فِيَها، فَأ َطو 

 
ْن أ

َ
رِيد  أ

 
ق  ىلَعٰ أ ش 

َ
ْن أ

َ
ز  يِف َصالََِت َكَراِهَيَة أ ََتَو 

َ
هِ ، فَأ م 

 
. “ أ

                                                             
، 6110، 702، 90أطرافه  و ،704(، رقم احلديث: 63)رقم ابلاب:  من شاك إمامه إذا طّول :باب ذان،األكتاب:  - 199

 10004حتفة  - 7159
، 711، 701، 700أطرافه  ، و705(، رقم احلديث: 63)رقم ابلاب:  من شاك إمامه إذا طّول :باب ذان،األكتاب:  - 200

 181/1 - 2552، 3004، 2388، 2582حتفة  - 6106
 908حتفة ، و708، رقم احلديث: (65)رقم ابلاب: باب: من أخف الصالة عند بكاء الصيب  ذان،األكتاب:  - 201
 57 ص : 1، ج : االختياراملوصيل، ؛ 304 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 365 ص : 1ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 202



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

290 

َباَركِ  . تَاَبَعه  برِْش  ْبن  بَْكٍر َواْبن  الْم  ْوَزاِع 
َ
  (203) “َوَبِقي ة  َعِن األ

فأىت آت جيوز لإلمام االنتظار القليل هل يف اجلملة وعند احلنفية لو اكن اإلمام يف الركوع 
بعد أن ال ُيطر بباهل اتلودد إيله وال احلياء فيطيل الركوع ألن فيه إاعنة أهل اخلري  هو أفضلبل 

 (204)حيط الربهاين وابن اعبدين. ، كذا قال حممود ابلخاري يف املمنه وحنوه
 باب االهتمام يف االقتداء .8

َرْيَرةَ َعِن انل  ” .224 بَا ه 
َ
ِد بِْن زِيَاٍد َسِمْعت  أ َم  ْعَبة  َعْن حم  َثَنا ش  اج  ْبن  مِْنَهاٍل قَاَل َحد  َثَنا َحج  يِب  َحد 

َما َُيّْٰش ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْم أ ك  َحد 

َ
ْو الَ َُيّْٰش  - أ

َ
ْم أ ك  َحد 

َ
ِ  - أ ْن َُيَْعَل إ

َ
َسه  َقْبَل اإِلَماِم أ

ْ
َذا َرَفَع َرأ

وْ  ْو َُيَْعَل اهلل  ص 
َ
َس مِحَاٍر أ

ْ
َسه  رَأ

ْ
وْ اهلل  َرأ  (205) “.“َرةَ مِحَارٍ َرتَه  ص 

إن شاركه فنظر ولو سبقه يُ وعند احلنفية ال جيوز مسابقة اإلمام، واكن ذلك مكروه حتريما، 
شاركه اإلمام يف الركن اذلي سبقه أصال ال جيزئه ذلك حىت إن لم يو ،اإلمام يف ذلك الركن أجزأه

إنه لو لم يعد الركن وسلم تفسد صالته؛ ألن االقتداء عبارة عن املشاركة واملتابعة ولم توجد يف 
 (206)، كذا قال الاكساين واحلصكيف وابن اعبدين. الركن

 باب جواز االقتداء ملن لم ينو اإلمامة .9
د  قَا” .225 َم  َثَنا حم  نَْصارِ َحد 

َ
نَا َعْبَدة  َعْن حَيىَْي بِْن َسِعيٍد األ ْخَبَ

َ
 : َعْن َعْمَرةَ َعْن اَعئَِشَة قَالَْت ي  َل أ

ول  اهللِ ” ى انل اس   ِمَن الل ْيِل يِف  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َرس 
َ
، فَرَأ ْجَرتِِه، وَِجَدار  احلْ ْجَرةِ قَِصري  ح 

نَاس  ي َصل   ملسو هيلع هللا ىلصَشْخَص انل يِب  
 
ث وا بِذٰ َفَقاَم أ وا َفَتَحد  ْصَبح 

َ
لَِك، َفَقاَم َْلْلََة اثل انَِيِة، وَن بَِصالَتِِه، فَأ

وا ذٰ  نَاس  ي َصل وَن بَِصالَتِِه، َصَنع 
 
ْو ثاَلَثًَة، َحّٰت َفَقاَم َمَعه  أ

َ
لَِك  إَِذا ََكَن َبْعَد ذٰ لَِك َْلْلََتنْيِ أ

ول  اهللِ  ْج، فَلَم   ملسو هيلع هللا ىلص َجلََس َرس  ْصَبَح َذَكَر ذٰ فَلَْم َُيْر 
َ
ْن  إيِن  ” :َفَقاَل  “لَِك انل اس  ا أ

َ
َخِشيت  أ

ْم َصالَة  الل ْيلِ   (207)“.“ت ْكَتَب َعلَْيك 

وعند احلنفية ال يشرتط نية اإلمام اإلمامة لصحة االقتداء إال يف حق النساء، كذا قال 
 (208) الطحطاوي.

                                                             
طرفه ، و707(، رقم احلديث: 65)رقم ابلاب: الصالة عند بكاء الصيب  باب: من أخّف  ذان،األكتاب:  - 203

 12110حتفة  - 868
 199ص :  2ج : ، تارحرد امل؛ ابن اعبدين، 360ص :  1ج :  ،املحيطابلخاري،  - 204
 14380حتفة ، 691(، رقم احلديث: 53)رقم ابلاب: باب: إثم من رفع رأسه قبل اإلمام  ذان،األكتاب:  - 205
 517 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 97ص :  ادلر، احلصكيف،؛ 218ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 206
، 729(، رقم احلديث: 80)رقم ابلاب: باب: إذا اكن بني اإلمام وبني القوم حائط أو سرتة  ذان،األ كتاب: - 207
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 باب كراهة الرشوع يف الصالة قبل الوصول إَل الصف .10
ْعلَِم حَ ” .226

َ
ام  َعِن األ َثَنا َهم  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل َحد  َثَنا م  يِب  -َوْهَو زِيَاد   -د 

َ
ََسِن َعْن أ  َعِن احلْ

ن ه  اْنَتٰه ” :بَْكَرةَ 
َ
، فََذَكَر ذٰ  ملسو هيلع هللا ىلص إََِل انل يِب  أ ف  ْن يَِصَل إََِل الص 

َ
، فََرَكَع َقْبَل أ لَِك َوْهَو َراكِع 

 (209) “.“َزاَدَك اهلل  ِحْرصاً َوالَ َتع دْ ” :َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلص لِلن يِب  

وأن يأيت وهو يميش  بالسكينة والوقاروعند احلنفية ينبيغ للمقتدي أن يأيت إىل الصالة 
وال ينبيغ هل أن يسىع للصالة، ثم يرشع يف الصالة إذا وصل الصفوف، ولو كرّب دون الصفوف 

ا أن يتصل بالصفوف فيحتاج إىل امليش الكراهتني إمّ ال ُيلو عن إحدى اكن ذلك مكروها؛ ألنه 
ا أن يتم الصالة يف املوضع اذلي ركع فيه فيكون يف الصالة وإنه فعل مناف للصالة يف األصل وإمّ 

، كذا قال وما فات فقىض فصّل من الصالة ما أدرك، فمصليا خلف الصفوف وحده وإنه مكروه
 (210)والاكساين.  ابن اهلمام

 فرد خلف الصفباب صالة املن .11
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل َصل ْيت  ” .227

َ
ْفَيان  َعْن إِْسَحاَق َعْن أ َثَنا س  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  َحد 

نَا َويَتِيم  يِف 
َ
يم   ملسو هيلع هللا ىلصبَيْتَِنا َخلَْف انل يِب   أ

 
لَْيٍم َخلَْفَنا. وَأ م  س 

 
 (211) “أ

 

وىَس ْبن  إِْسمَ ” .228 َثَنا م  ْعلَِم َحد 
َ
ام  َعِن األ َثَنا َهم  يِب  -َوْهَو زِيَاد   -اِعيَل قَاَل َحد 

َ
ََسِن َعْن أ  َعِن احلْ

ن ه  اْنَتٰه 
َ
، فََذَكَر ذٰ  ملسو هيلع هللا ىلص إََِل انل يِب  بَْكَرةَ أ ف  ْن يَِصَل إََِل الص 

َ
، فََرَكَع َقْبَل أ  لَِك لِلن يِب  َوْهَو َراكِع 

دْ َزاَدَك اهلل  حِ ” :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  “.“ْرصاً َوالَ َتع 

وعند احلنفية ال تفسد صالة املنفرد خلف الصف لكنه مكروه إذا اكن بغري عذر، فإذا 
اكن عذر مثل عدم الفرجة يف الصف فال يكره، وأّما املرأة فيجب عليها أن تقف خلف 

قبل أن  راكع فكرب وركع ملسو هيلع هللا ىلصدخل املسجد ورسول اهلل من  اقتداء ملسو هيلع هللا ىلصانليب ز فقد جوّ الصف، 
خالفا  ويه منفردة خلف الصف، أم سليم ريض اهلل عنها ز اقتداءجوّ ، وأيضا  الصف ليص

 (212)والاكساين.  ألمحد بن حنبل، كذا قال الرسخيس

 

                                                             
 199/1 - 11659حتفة ، 783(، رقم احلديث: 114)رقم ابلاب: باب: إذا ركع دون الصف  ذان،األكتاب:  - 209
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 باب إقامة الصفوف .12
نٍَس َعِن انل يِب  ” .229

َ
َْيٍد َعْن أ َثَنا ز َهرْي  َعْن مح  و ْبن  َخادِلٍ قَاَل َحد  َثَنا َعْمر  قِي” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَحد 

َ
وْ أ ا م 

ْم فَإيِن   وفَك  ف  ْم ِمْن َوَراءِ َظْهرِ  ص  َراك 
َ
نَا ي لِْزق  َمْنِكَبه  بَِمْنِكِب َصاِحبِِه . “يأ َحد 

َ
َواَكَن أ

 (213) “َوقََدَمه  بَِقَدمِِه.
 

َثَنا َشيَْبان  َعْن حَيىْٰي ” .230 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
بِيِه قَاَل قَاَل َقَتاَدةَ عَ   َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ

َ
ْن أ

ول  اهللِ  وا َحّٰت ” :ملسو هيلع هللا ىلص َرس  وم  الَة  فاَلَ َتق  قِيَمِت الص 
 
ِكيَنةِ   تََرْوِن إَِذا أ ْم بِالس  تَاَبَعه  . “َوَعلَْيك 

َباَرِك.يلَعِ    (214) “ ْبن  الْم 
 

ز اِق قَاَل ” .231 َثَنا َعْبد  الر  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  يِب َحد 
َ
اٍم َعْن أ نَا َمْعَمر  َعْن َهم  ْخَبَ

َ
 أ

َرْيَرةَ َعِن انل يِب   ن ه  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصه 
َ
وا َعلَْيِه، فَإَِذا َرَكَع ” :أ ِعَل اإِلَمام  ِْل ْؤَتم  بِِه فاَلَ ََتَْتلِف  إِن َما ج 

ول وْ  وا، َوإَِذا قَاَل َسِمَع اهلل  لَِمْن مَحَِده . َفق  َ فَاْرَكع  وْ ا َرب َنا ل د  . َوإَِذا َسَجَد فَاْسج  َْمد  ا، َوإَِذا َك احلْ
ْسِن  َجالِساً فََصل وْ َصّٰل  ف  ِمْن ح  الَةِ، فَإِن  إِقَاَمَة الص  ف  يِف الص  وا الص  قِيم 

َ
وَن، وَأ َْجَع 

َ
ل وساً أ ا ج 

الَةِ    (215) “.“الص 
من وراء الصفوف وعند احلنفية إن دخل اإلمام من قدام الصفوف قام القوم وإن دخل 

أن يرتاصوا ويسدوا اخللل ينبيغ هلم قاموا إىل الصالة فلكما جاوز صفا قام ذلك الصف، فإذا 
ويسووا بني مناكبهم يف الصفوف وال بأس أن يأمرهم اإلمام بذلك وينبيغ أن يكملوا ما ييل 

يقوم اجلايئ عن  اإلمام من الصفوف، ثم ما ييل ما يليه وهلم جرا وإذا استوى جانبا اإلمام فإنه
 (216)، كذا يف ابلدائع وابلحر. يمينه، وإن ترجح ايلمني فإنه يقوم عن يساره

 باب أن املسبوق يقض ما فاته من الركعة .13
يِب ” .232

َ
َسي ِب َعْن أ َثَنا الز ْهرِى  َعْن َسِعيِد بِْن الْم  ِِب ِذئٍْب قَاَل َحد 

َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا آَدم  قَاَل َحد   َحد 

َريْ  يِب ي  َوَعِن الز ْهرِ . ملسو هيلع هللا ىلصَرةَ َعِن انل يِب  ه 
َ
يِب   َعْن أ

َ
َرْيَرةَ َعِن انل يِب   َسلََمَة َعْن أ إَِذا ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصه 
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ْدَرْكت  
َ
وا، َفَما أ ِكيَنِة وَالَْوقَارِ َوالَ ت ْسِع  ْم بِالس  الَةِ، َوَعلَْيك  وا إََِل الص  ْم َسِمْعت م  اإِلقَاَمَة فَاْمش 

وا فََصل وا تِم 
َ
ْم فَأ  (217) “.“َوَما فَاتَك 

وعند احلنفية املسبوق إذا أدرك اإلمام يصيل ما يصيل اإلمام فإذا فرغ اإلمام يقيض ما 
 (218)مىض عنه، مثال  إذا فاتته ركعتان يقرأ فيما يقيض بعد سالم اإلمام، كذا يف املحيط الربهاين. 

                                                             
، 13251حتفة  - 908طرفه  ، و636(، رقم احلديث: 21)رقم ابلاب: باب: ال يسىع إىل صالة  ذان،األكتاب:  - 217
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 أبواب اجلماعة
 باب وجوب اجلماعة .1

َثَنا َعبْ ” .233 يِب َحد 
َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ يِب  د  اهللِ ْبن  ي وس 

َ
ْعَرِج َعْن أ

َ
نَاِد َعِن األ ن   الز 

َ
َرْيَرةَ أ ه 

وَل اهللِ  ِ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  َر  َنْفِس  يَواذل  َر حِبََطٍب َفي ْحَطَب، ث م  آم  ْن آم 
َ
بَِيِدهِ لََقْد َهَمْمت  أ

الَةِ َفي َؤذ َن لََها َخالَِف إَِٰل بِالص 
 
الً َفَيؤ م  انل اَس، ث م  أ َر رَج  َق َعلَْيِهْم ، ث م  آم  َحر 

 
 رَِجاٍل فَأ

 ِ ْم، َواذل  ْو ِمْرَماَتنْيِ َحَسنََتنْيِ  َنْفِس  يب ي وَته 
َ
ن ه  َُيِد  َعْرقاً َسِميناً أ

َ
ْم أ ه  َحد 

َ
بَِيِدهِ لَْو َيْعلَم  أ

 (219) “.“لََشِهَد الِْعَشاءَ 
احلنفية الصالة للرجال باجلماعة سنة مؤكدة قريبة بالواجب، ويه من شعائر وعند 

اإلسالم ومن خصائصه، ال جيوز تركها إال بعذر حىت لو تركها أهل مرص بال عذر جيوز مقاتلتهم 
  (220)بعد األمر بها، كذا قال الرشنباليل. 

 باب األعذار يف ترك اجلماعة .2
ب  وروى ابلخاري معلقاً: ” .234

َ
ْرَداءِ ِمْن فِْقِه الَْمْرءِ إِْقَباهل   ىلَعٰ َوقَاَل أ   ي ْقبَِل ىلَعٰ  َحاَجتِِه َحّٰت و ادل 

.  (221) “َصالَتِِه َوقَلْب ه  فَارِغ 
 

نَا حَيىْٰي ” .235 ْخَبَ
َ
د  قَاَل أ َسد  َثَنا م  ثَِن َحد  َمَر قَاَل َحد  َبْيِد اهللِ بِْن ع  َمَر   َعْن ع  ذ َن اْبن  ع 

َ
نَافِع  قَاَل أ

وَل اهللِ  َْلْلٍَة بَارَِدٍة بَِضْجَناَن ث م  قَاَل َصل وا يِف  يِف  ن  َرس 
َ
نَا أ ْخَبَ

َ
ْم، فَأ ر   ملسو هيلع هللا ىلص رَِحالِك  م 

ْ
ََكَن يَأ

ول  ىلَعٰ  ، ث م  َيق  ناً ي َؤذ ن  َؤذ  الَ َصل وا يِف م 
َ
وِ الَْمِطرَيةِ يِف  الر َحاِل. يِف   إِثْرِهِ، أ

َ
َفِر.ا الل ْيلَِة ابْلَارَِدةِ أ  “لس 

(222) 
 

َِميِد َصاحِ ” .236 َثَنا َعْبد  احلْ َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد قَاَل َحد  اِب قَاَل َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َعْبِد الَْوه  ب  َحد 
يَاد َارِِث قَاَل َخَطَبَنا اْبن  َعب اٍس يِف ي  الز 

ْ
َمَر  َرْدٍغ، ييَْوٍم ذِ   قَاَل َسِمْعت  َعْبَد اهللِ ْبَن احل

َ
فَأ

ا بَلََغ َح   َؤذ َن لَم  الَة  يِف الْم  الَةِ. قَاَل ق ِل الص  ْم إَِٰل   ىلَعَ الص  ه   َبْعٍض، الر َحاِل، َفَنَظَر َبْعض 
وْ  نَْكر 

َ
ْم أ ن ه 

َ
نَْكْرت ْم هٰ فََكأ

َ
ْم أ ن ك 

َ
َو َخرْي  ِمن  َذا إِن  هٰ ا َفَقاَل َكأ يِب  انل   َيْعِن  - َذا َفَعلَه  َمْن ه 
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، 632(، رقم احلديث: 18)رقم ابلاب: باب: األذان للمسافرين إذا اكنوا مجاعة واإلقامة  ذان،األكتاب:  - 222

 8186حتفة  - 666طرفه 
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، َوإيِن   - ملسو هيلع هللا ىلص ْم. وََعْن مَح اٍد َعْن اَعِصٍم َعْن َعْبِد اهللِ بِْن  إِن َها َعْزَمة  ْحرَِجك 
 
ْن أ

َ
َكرِْهت  أ

نَي  وَن الط  وس  ْم، َفَتِجيئ وَن تَد  َؤث َمك 
 
ْن أ

َ
ن ه  قَاَل َكرِْهت  أ

َ
َارِِث َعِن ابِْن َعب اٍس ََنْوَه ، َغرْيَ أ

ْ
احل
َكبِ إَِٰل  ْم. ر   (223) “ك 

 

ن  ” .237
َ
نَِس بِْن َمالٍِك أ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  َحد 

وَل اهللِ  ْن ت َصل وْ ” :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
وا بِِه َقْبَل أ َم الَْعَشاء  فَابَْدء  ا َجل وْ ا َصالَةَ الَْمْغرِِب، َوالَ َتعْ إَِذا ق د 

مْ   (224) “.“َعْن َعَشائِك 
 

يِب ” .238
َ
َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل َعْن أ َثَنا ع  َمَر قَاَل قَاَل  َحد  َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َساَمَة َعْن ع 

 
أ

ول  اهللِ  وا بِالَْعَشاءِ، ” :ملسو هيلع هللا ىلص َرس  الَة  فَابَْدء  قِيَمِت الص 
 
ْم وَأ َحِدك 

َ
َوالَ َيْعَجْل إَِذا و ِضَع َعَشاء  أ

َغ مِْنه  َحّٰت  تِيْ «.  َيْفر 
ْ
الَة  فاَلَ يَأ َعام  َوت َقام  الص  َمَر ي وَضع  هَل  الط  َغ، َها َحّٰت َواَكَن اْبن  ع   َيْفر 

 (225)“.“َوإِن ه  لَيَْسَمع  قَِراَءةَ اإِلَمامِ 
 

ثَِن ” .239 َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  نَْصارِ َمالِك  َعِن ابِْن ِشَها َحد 
َ
بِيِع األ وِد بِْن الر  ن  ي  ٍب َعْن حَمْم 

َ
 أ

ْعِّٰم 
َ
وِل اهللِ ِعْتَباَن ْبَن َمالٍِك ََكَن يَؤ م  قَْوَمه  َوْهَو أ ن ه  قَاَل لِرَس 

َ
وَل اهللِ، إِن َها ” :ملسو هيلع هللا ىلص، وَأ يَا َرس 

ل  َُضِير  ابْلرََصِ، فََصل  يَ  نَا رَج 
َ
ْيل  وَأ لَْمة  َوالس  ون  الظ  وَل اهللِ تَك  ه   بَيِْت  يِف  ا َرس  ِذ  َت 

َ
َماَكناً أ

ول  اهللِ  ، فََجاَءه  َرس  َصّلًّ َ ” :َفَقالَ  “ملسو هيلع هللا ىلص م  َصيل 
 
ْن أ

َ
ِب  أ ْيَن ُت 

َ
َشاَر إَِٰل ”. “أ

َ
 َماَكٍن ِمَن ابْلَْيِت، فَأ

ول  اهللِ  فََصّٰل   (226) “.“ملسو هيلع هللا ىلص فِيِه َرس 
عن اجلماعة لعذر من أعذارها  وإذا انقطععذر، يسقط حضور اجلماعة بوعند احلنفية  

 :ثمانية عرش شيئا، ويه املبيحة للتخلف حيصل هل ثوابها
 وتكرار فقه جبماعة تفوته  .4  وخوف .3 وبرد  .2 مطر  .1
 ورجل وقطع يد  .8 وفلج  .7 وعىم  .6 وحبس .5

                                                             
 - 901، 616طرفاه  ، و668(، رقم احلديث: 41)رقم ابلاب: باب: هل يصيل األمام بمن حرض  ذان،األكتاب:  - 223

 171/1 - 5783حتفة 
 - 5463طرفه ، 672 (، رقم احلديث:42)رقم ابلاب: باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة  ذان،األكتاب:  - 224

 1517حتفة 
، 674أطرافه ، 673(، رقم احلديث: 42)رقم ابلاب: باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة  ذان،األكتاب:  - 225

 7825حتفة  - 5464
، 425، 424أطرافه  ، و667(، رقم احلديث: 40)رقم ابلاب: املطر والعلة باب: الرخصة يف  ذان،األكتاب:  - 226
 9750حتفة  - 6938، 6423، 5401، 4010، 4009، 1186، 840، 838، 686
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 وحضور طعام تتوقه نفسه .12  ووحل  .11 وإقعاد  .10 وسقام .9
 وشدة ريح يلال ال نهارا .16 وزمانة .15 وإرادة سفر .14 وشيخوخة .13

  (227) وظلمة .18 بمريض وقيامه .17 
 باب فساد صالة املقتدي بفساد صالة اإلمام .3

نَا ي ون س  َعِن الز ْهرِ ” .240 ْخَبَ
َ
َمَر قَاَل أ ْثَمان  ْبن  ع  َثَنا ع  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم   َعْن ي  َحد 

يِب 
َ
يِب  أ

َ
َرْيَرةَ قَاَل  َسلََمَة َعْن أ الَة ، وَ ” :ه  قِيَمِت الص 

 
ول  أ وف  قَِياماً، فََخَرَج إَِْلَْنا َرس  ف  لَِت الص  د  ع 

ا ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َصال ه   يِف  قَامَ  فَلَم  ن ه   َذَكرَ  م 
َ
ن ب   أ مْ ”: نَلَا َفَقاَل  “ج   ث م  ، فَاْغتََسَل  رََجعَ  ث م  ”. “َماَكنَك 

ه   إَِْلَْنا َخَرجَ  س 
ْ
َ فََصل ْيَنا َمَعه  َوَرأ ، فََكب  ر  ىلْعٰ تَابَ . “ َيْقط 

َ
. ي   َعْن َمْعَمٍر َعِن الز ْهرِ َعه  َعْبد  األ

ْوَزاِع  
َ
 (228) “ .ي   َعِن الز ْهرِ َوَرَواه  األ

ويفسد صالة املقتدي بفساد صالة اإلمام ألن صالة املقتدي مبين ىلع صالة اإلمام 
 (229)صحة وفسادا، كذا يف ابلدائع واملحيط الربهاين. 

 عامباب كراهة الصالة حبْضة الط .4
 بِالَْعَشاءِ وروى ابلخاري معلقا: ” .241

 
َمَر َيْبَدأ  (230) “ .َواَكَن اْبن  ع 

 

ْرَداءِ ِمْن فِْقِه الَْمْرءِ إِْقَباهل   ىلَعٰ وروى أيضا: ” .242 ب و ادل 
َ
 َصالَتِِه َوقَلْب ه   ي ْقبَِل ىلَعٰ  َحاَجتِِه َحّٰت َوقَاَل أ

 (231)“  .فَارِغ  
 

د  قَاَل َحد  ” .243 َسد  َثَنا م  ثَِن  َعْن ِهَشاٍم قَاَل َثَنا حَيىْٰي َحد  يِب  َحد 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  اَعئَِشَة َعِن انل يِب   أ

ن ه  قَاَل 
َ
وا بِالَْعَشاءِ ” :أ الَة  فَابَْدء  قِيَمِت الص 

 
  (232) “.“إَِذا و ِضَع الَْعَشاء  وَأ

 

َثَنا الل ْيث  َعنْ ” .244 َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  ن   َحد 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك أ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ ع 

وَل  ْن ت َصل وا َصالَةَ الَْمْغرِِب ” :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َرس 
َ
وا بِِه َقْبَل أ َم الَْعَشاء  فَابَْدء  َوالَ َتْعَجل وا  ،إَِذا ق د 

                                                             
 111 ص : مرايق، الرشنباليل، - 227
 640، 639طرفاه  ، و275(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: باب: إذا ذكر يف املسجد أنه جنب ،الغسلكتاب:  - 228

 15200، 15275، 15309حتفة  -
 402ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 168ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 229
 (42)رقم ابلاب:  باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة ذان،األكتاب:  - 230
 (42)رقم ابلاب:  باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة ذان،األكتاب:  - 231
 - 5465طرفه ، و671(، رقم احلديث: 42)رقم ابلاب:  ا حرض الطعام وأقيمت الصالةباب: إذ ذان،األكتاب:  - 232

 17318حتفة 
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مْ    (233) “.“َعْن َعَشائِك 
   

َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل َعنْ ” .245 َثَنا ع  يِب  َحد 
َ
َمَر قَاَل قَاَل  أ َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َساَمَة َعْن ع 

 
أ

ول   وا بِالَْعَشاءِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َرس  الَة  فَابَْدء  قِيَمِت الص 
 
ْم وَأ َحِدك 

َ
َوالَ َيْعَجْل  ،إَِذا و ِضَع َعَشاء  أ

َغ مِْنه  َحّٰت  َمَر ي وَضع  هَل  ا” .“ َيْفر  تِيَها َحّٰت َواَكَن اْبن  ع 
ْ
الَة  فاَلَ يَأ َعام  َوت َقام  الص  غَ لط   ، َيْفر 

  (234)“  .“َوإِن ه  لَيَْسَمع  قَِراَءةَ اإِلَمامِ 
 

َمَر قَاَل قَاَل انل يِب  ” .246 ْقَبَة َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  وىَس بِْن ع  ْثَماَن َعْن م  َوقَاَل ز َهرْي  َوَوْهب  ْبن  ع 
 ” :ملسو هيلع هللا ىلص

َ
َعاِم فاَلَ َيْعَجْل َحّٰت إَِذا ََكَن أ ْم ىلَعَ الط  ك  قِيَمِت  ، َحاَجَته  ِمْنه   َيْقِضَ َحد 

 
َوإِْن أ

الَة   ْثَمانَ  .“الص  ْنِذرِ َعْن َوْهِب بِْن ع    (235) “ .َوَوْهب  َمِديِني  ،َرَواه  إِبَْراهِيم  ْبن  الْم 
ابلحر الرائق ومرايق  وعندنا تكره الصالة إذا أقيمت حبرضة طعام يميل إيله، كذا يف

 (236)الفالح.
 باب كراهة الصالة إذا َكنت صورة حيوان يف اثلوب أو ابلدن .5

نَا َمْعَمر  َعِن الز ْهرِ ” .247 ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
َقاتٍِل أ َثَنا اْبن  م  َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد اهللِ ي  َحد   َعْن ع 

ن ه  َسِمَع اْبَن َعب اٍس 
َ
وَل  -ما  عنهريض اهلل -أ ول  َسِمْعت  َرس  بَا َطلَْحَة َيق 

َ
ول  َسِمْعت  أ اهللِ َيق 

ول   ملسو هيلع هللا ىلص ل   الَ ” :َيق  وَرة   َوالَ  لَكْب   فِيهِ  بَيْتاً  الَْمالَئَِكة   تَْدخ    (237) “.“َتَماثِيَل  ص 
إذا صّّل ولبس ثوبا فيه تصاوير تكره الصالة وكذلك إذا صيل إىل تصاوير بأن وعندنا 
جازت  خلفه أوىلع شماهل  أوىلع يمينه  أوفوق رأسه ة أمامه أو اكنت اتلصوير ىلع اكنت ىلع سرت

اكنت الصورة صغرية حبيث ال  وكذلك إذا وال يكره تمثال غري ذي الروحالصالة مع الكراهة 
 (238)فراش، كذا يف اهلداية. ىلع  وكذلك إذا اكنت الصورة تبدو للناظر

                                                             
 5463طرفه ، و672(، رقم احلديث: 42)رقم ابلاب:  باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة ذان،األكتاب:  - 233

 1517حتفة  -
، 674أطرافه ، و673(، رقم احلديث: 42: )رقم ابلاب باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة ذان،األكتاب:  - 234

 7825حتفة  - 5464
، 673طرفاه ، و674(، رقم احلديث: 42)رقم ابلاب:  باب: إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة ذان،األكتاب:  - 235

 172/1 - 8468حتفة  - 5464
 441 ص : 1ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 131 ص : مرايق، الرشنباليل، - 236
، 3226 ، وأطرافه3225(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب: باب: إذا قال أحدكم آمني  اخللق،كتاب: بدء  - 237

 3779 حتفة 5958، 5949، 4002، 3322
 24 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 238



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

298 

 سجدة السهوحاديث أ
 السهو يف الصالة وحملهما باب حكم سجدت .1

يِب ” .248
َ
نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِن َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد 

يِب 
َ
َرْيَرةَ  َعْن أ وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  -ه  ن  َرس 

َ
ْم إَِذا قَاَم ي َصيل  ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ َحَدك 

َ
 َجاءَ  إِن  أ

ْيَطان  فَلَبََس َعلَْيِه َحّٰت  ْد ، فَإَِذا وََجَد ذٰ  َكْم َصّٰل يَ  الَ يَْدرِ الش  ْم فَلْيَْسج  ك  َحد 
َ
لَِك أ

َو َجالِس     (239) “.“َسْجَدَتنْيِ َوه 
 

وٍر َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َعلَْقَمَة قَاَل قَاَل ” .249 َثَنا َجِرير  َعْن َمْنص  ْثَمان  قَاَل َحد  َثَنا ع   :َعْبد  اهللِ  َحد 
ْدرِ  - ملسو هيلع هللا ىلصَصّل  انل يِب  ”

َ
ْو َنَقَص  يقَاَل إِبَْراِهيم  الَ أ

َ
وَل اهللِ،  -َزاَد أ ا َسل َم قِيَل هَل  يَا َرس  فَلَم 

الَةِ يَشْ  َحَدَث يِف الص 
َ
  رِْجلَْيِه َواْسَتْقبََل قَال وا َصل ْيَت َكَذا َوَكَذا. َفَثٰن ”. “َوَما َذاكَ ” :قَاَل  “ء  أ

ْقَبَل َعلَْيَنا بِوَْجِههِ 
َ
ا أ الَةِ ” :قَاَل  “الِْقْبلََة، وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ ث م  َسل َم، فَلَم  إِن ه  لَْو َحَدَث يِف الص 

نىْٰس يَشْ 
َ
ْم، أ نَا برََش  مِْثل ك 

َ
ْم بِِه، َولَِكْن إِن َما أ ت ك 

ْ
ر  ء  نَلَب أ ، وِن  َكَما تَنَْسْوَن، فَإَِذا نَِسيت  فََذك 

ْد  َواَب، فَلْي تِم  َعلَْيِه ث م  ي َسل ْم، ث م  يَْسج  ْم يِف َصالَتِِه فَلَْيَتَحر ى الص  ك  َحد 
َ
َوإَِذا َشك  أ

 (240) “.“َسْجَدَتنْيِ 
 

ي وَب بِْن ” .250
َ
نٍَس َعْن أ

َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالِِك بِْن أ يِب َحد 

َ
ْختِ  أ  َعْن َيايِن  تَِميَمَة الس 

ِد بِْن ِسريِيَن َعْن  َم  يِب حم 
َ
َرْيَرةَ  أ وَل ” :ه  ن  َرس 

َ
َفَقاَل هَل  ذ و اْْلََديِْن  ،انرَْصََف مَِن اثْنََتنْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

وَل اهللِ  ْم نَِسيَت يَا َرس 
َ
الَة  أ ِت الص  َ قرَص 

َ
ول  “ أ َصَدَق ذ و اْْلََديْنِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َفَقاَل َرس 

َ
 َفَقالَ  .“أ

ول  ” .“َنَعمْ ” :انل اس   ْخَرينَْيِ ث م  َسل مَ فََصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َفَقاَم َرس 
 
َ فََسَجَد ِمْثَل  ، اثْنََتنْيِ أ ث م  َكب 

ْطَولَ 
َ
ْو أ

َ
وِدهِ أ ج    (241) “.“س 

 صالةتمكن يف ال سهوجلرب وعند احلنفية جتب سجدتا السهو يف الصالة بعد السالم 
 (242)، كذا قال ابن انلجيم. نقصان منها بإدخال زيادة يف الصالة أو

                                                             
، 608أطرافه ، 1232(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب: واتلطوع  باب: باب السهو يف الفرض ،السهوكتاب:  - 239
 15244حتفة  - 3285 ،1231، 1222
، 1226، 404أطرافه ، 401(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: اتلوجه حنو القبلة حيث اكن  ،الصالةكتاب:  - 240

 111/1 - 9451حتفة  - 7249، 6671
أطرافه ، و714(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: هل يأخذ اإلمام إذا شك بقول انلاس  ذان،األكتاب:  - 241
 14449حتفة  - 7250، 6051، 1229، 1228، 1227، 715، 482
 162 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 242



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

299 

 أبواب اجلمعة
 باب فرضية صالة اجلمعة .1

ن  َعْبَد الر مْحٰ ” .251
َ
نَاِد أ ب و الز 

َ
َثَنا أ َعْيب  قَاَل َحد  نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ َز َحد  ْرم  ِن ْبَن ه 

ْعَرَج َمْوٰل 
َ
ثَه  األ َارِِث َحد 

ْ
َرْيَرةَ   َربِيَعَة بِْن احل بَا ه 

َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
ن ه  َسِمَع  -ريض اهلل عنه  -أ

َ
أ

وَل اهللِ  ول   ملسو هيلع هللا ىلص َرس  وْ ” :َيق 
 
ْم أ ن ه 

َ
وَن يَْوَم الِْقَياَمِة، َبْيَد أ ابِق  وَن الس  ت وا الِْكَتاَب مِْن ََنْن  اآلِخر 

ِ َقْبلَِنا، ث م  هٰ  م  اذل  ه  ، ف رَِض َعلَْيِهْم فَاْخَتلَف   يَذا يَْوم  ، فَانل اس  نَلَا فِيِه َتَبع  وا فِيِه، َفَهَدانَا اهلل 
ود  َغداً َوانل َصارٰ    (243) “.“ى َبْعَد َغدٍ اْْلَه 

لألمر بالسيع إىل اذلكر يف قوهل  ر جاحدهايكفّ عنداحلنفية، آكد من الظهر واجلمعة 
ِٓتعاىل ﴿ ة لَوى ٓلِلصذ ٓن ودَِي ٓإَِذا ْ َٓءاَمن وٓا ِيَن ٓٱَّلذ َها يُّ

َ
أ ِٓمنٓيَوٓ َٓيَٰٓ ٓ ٱِم ٓفَٓل  َعةِ ٓذِكٓ َعوٓ سٓ ٱم  ٓإََِلى ْ ٓا ِٓٱرِ وهو  (244) ﴾ّللذ

 (245)الصالة أو اخلطبة، كذا قال ابن اهلمام.
 باب سني ة غسل اجلمعة .2

َمَر ” .252 نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ريض اهلل  -َحد 

  -عنهما 
َ
وَل اهللِ أ َعَة فَلَْيْغتَِسْل ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ن  َرس  م  اجلْ م  ك  َحد 

َ
  (246) “.“إَِذا َجاَء أ

 

َوْيِريَة  َعْن َمالٍِك َعِن الز ْهرِ ” .253 نَا ج  ْخَبَ
َ
ْسَماَء قَاَل أ

َ
ِد بِْن أ َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم   َعْن َسالِِم ي  َحد 

َمَر َعِن ابْ  َمَر بِْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  َو  -ريض اهلل عنهما  -ِن ع  اِب بَيَْنَما ه  َط  َمَر ْبَن اخلْ ن  ع 
َ
أ

ْصَحاِب انل يِب  
َ
لنَِي مِْن أ و 

َ
َهاِجِريَن األ ل  ِمَن الْم  َعِة إِْذ َدَخَل رَج   ملسو هيلع هللا ىلصقَائِم  يِف اخلْ ْطَبِة يَْوَم اجلْ م 

ي ة  َساَعٍة هٰ 
َ
َمر  أ غِ  ِذهِ قَاَل إيِن  َفَناَداه  ع  ْنَقلِْب إَِٰل ش 

َ
ْهيِل لْت  فَلَْم أ

َ
ِذيَن، فَلَْم َحّٰت   أ

ْ
 َسِمْعت  اتل أ

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
يْضاً َوقَْد َعلِْمَت أ

َ
وء  أ . َفَقاَل َوالْو ض  ت 

ْ
أ ْن تََوض 

َ
زِْد أ

َ
ْسِل. ملسو هيلع هللا ىلص أ ر  بِالْغ  م 

ْ
 “ََكَن يَأ

(247)  
 

                                                             
، 3486، 2956، 896، 238أطرافه  ، و876(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: باب: فرض اجلمعة ، اجلمعة كتاب:- 243

 13744حتفة  - 7495، 7036، 6887، 6624
 9اجلمعة:  - 244
 22 - 21 : ص 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 245
 - 919، 894طرفاه  ، و877(، رقم احلديث:2)رقم ابلاب: باب: فضل الغسل يوم اجلمعة ، اجلمعة كتاب:- 246

 8381حتفة 
حتفة  - 882طرفه  ، و878(، رقم احلديث:2)رقم ابلاب: باب: فضل الغسل يوم اجلمعة ، اجلمعة كتاب:- 247
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َثَنا َعْبد  ” .254 نَااهللِ َحد  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ يَمي  ْبن  ي وس    َمْوٰل َمالِك  َعْن س 

َ
ِن َعْن بَْكِر بِْن َعْبِد الر مْحٰ  يِب  أ

 
َ
يِب  يِب أ

َ
اِن َعْن أ م  َرْيَرةَ  َصالٍِح الس  وَل  -عنه  اهلل   ريض -ه  ن  َرس 

َ
َمِن اْغتََسَل ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

ن َما قَر َب بَ 
َ
ََنابَِة ث م  َراَح فََكأ

ْ
ْسَل اجل َعِة غ  ن َما  َدنًَة، َوَمْن َراَح يِف يَْوَم اجلْ م 

َ
اَعِة اثل انَِيِة فََكأ الس 

ْقَرَن، َوَمْن َراَح يِف  قَر َب َبَقَرةً، َوَمْن َراَح يِف 
َ
ن َما قَر َب َكبْشاً أ

َ
اَعِة اثل اثِلَِة فََكأ اَعِة  الس  الس 

ن َما قَر َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح يِف 
َ
ن َما قَر َب َبْيَضًة، فَإَِذا َخَرَج الس   الر ابَِعِة فََكأ

َ
َاِمَسِة فََكأ

ْ
اَعِة اخل

ْكرَ  وَن اذل   (248) “.“اإِلَمام  َحَْضَِت الَْمالَئَِكة  يَْسَتِمع 
 

يِب ” .255
َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا آَدم  قَاَل َحد  ِ  َحد  يِب ي  ِذئٍْب َعْن َسِعيٍد الَْمْقب 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
 َعْن َعِن ابِْن َوِديَعةَ   قَاَل أ

ر  َما اْسَتَطاَع مِْن ” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل انل يِب  َسلَْماَن الَْفارِِس   َعِة، َويََتَطه  ل  يَْوَم اجلْ م  الَ َيْغتَِسل  رَج 
، ث م   ق  َبنْيَ اثْننَْيِ ، فاَلَ ي َفر  ج  ْو َيَمس  ِمْن ِطيِب بَيْتِِه ث م  َُيْر 

َ
ْهنِِه، أ هِن  ِمْن د  ْهٍر، َويَد    ي َصيل  ط 

ْخرٰ 
 
َعِة األ ِفَر هَل  َما بَيَْنه  َوَبنْيَ اجلْ م  ، إاِل  غ  تَِب هَل ، ث م  ي ْنِصت  إَِذا تََكل َم اإِلَمام    (249) “.“ىَما ك 

 

بَ ” .256 َارِِث َعْن ع 
ْ
و ْبن  احل ِن َعْمر  ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َوْهٍب قَاَل أ مْحَد  قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ ْيِد اهللِ َحد 
يِب 

َ
َبرْيِ َعْن اَعئَِشَة َزْوِج  بِْن أ ْرَوةَ بِْن الز  ثَه  َعْن ع  َبرْيِ َحد  َد ْبَن َجْعَفِر بِْن الز  َم  ن  حم 

َ
َجْعَفٍر أ

َعِة ِمْن َمَنازِلِِهْم َوالَْعَواِل ” :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   ت ونَ ََكَن انل اس  يَنَْتاب وَن يَْوَم اجلْ م 
ْ
َبارِ،  ، َفَيأ يِف الْغ 

َٰت 
َ
، فَأ م  الَْعَرق  ج  ِمْنه  ، َفَيْخر  َبار  َوالَْعَرق  م  الْغ  وَل اهللِ ي ِصيب ه  ْم َوْهَو ِعْندِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  ، يإِنَْسان  مِْنه 

ْم هٰ »  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب   ْرت ْم ِْلَْوِمك  ْم َتَطه  ن ك 
َ
 (250) “.“َذالَْو أ

ليس بواجب. واكن األمر باالغتسال يف زمن انليب وعند احلنفية الغسل يوم اجلمعة سنة و
اكن انلاس عمال أنفسهم، واكنوا يلبسون الصوف، ويعرقون فيه، فاكن يتأذى بعضهم مِلا  ملسو هيلع هللا ىلص

ِمرْوا باالغتسال براحئة ابلعض
ُ
، ، ثم انتسخ هذا حني لبسوا غري الصوف، وتركوا العمل بأيديهمفأ

االغتسال ملن أىت اجلمعة ولم يغتسل، كذا قال وهلذا لم يأمر عمر ريض اهلل عنه بالرجوع و
 (251)الرسخيس يف املبسوط.

 باب اجلمعة يف املرص .3
َبْيِد اهللِ ” .257 َارِِث َعْن ع 

ْ
و ْبن  احل ِن َعْمر  ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َوْهٍب قَاَل أ مْحَد  قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ َحد 
يِب 

َ
دَ  بِْن أ َم  ن  حم 

َ
َبرْيِ َعْن اَعئَِشَة َزْوِج ْبَن َجعْ  َجْعَفٍر أ ْرَوةَ بِْن الز  ثَه  َعْن ع  َبرْيِ َحد  َفِر بِْن الز 

                                                             
 4/2 - 12569حتفة ، 881(، رقم احلديث: 4قم ابلاب: فضل اجلمعة )ر :باب ،اجلمعةكتاب:  - 248
 4493حتفة  - 910طرفه ، و883(، رقم احلديث:6)رقم ابلاب: باب: ادلهن للجمعة ، اجلمعة كتاب: - 249
 16383حتفة ، 902(، رقم احلديث: 15)رقم ابلاب: باب: من أين توىت اجلمعة  كتاب: اجلمعة، - 250
 89 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 251
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َعِة ِمْن َمَنازِلِِهْم َوالَْعَواِل ” :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َبارِ، ََكَن انل اس  يَنَْتاب وَن يَْوَم اجلْ م  ت وَن يِف الْغ 
ْ
، َفَيأ

، َفيَ  َبار  َوالَْعَرق  م  الْغ  َٰت ي ِصيب ه 
َ
، فَأ م  الَْعَرق  ج  مِْنه  وَل اهللِ ْخر  ْم َوْهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  إِنَْسان  ِمْنه 

ْم هٰ ” :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل انل يِب  “يِعْندِ  ْرت ْم ِْلَْوِمك  ْم َتَطه  ن ك 
َ
 (252) “.“َذالَْو أ

 

َثٰن ” .258 د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم  ب و اَعِمٍر الَْعَقدِ َحد 
َ
َثَنا أ َثَنا إِبَْراهِيم  ْبن  َطْهَماَن َعْن  قَاَل ي   قَاَل َحد  َحد 

يِب 
َ
َبيِع   أ ن ه  قَاَل ََجَْرةَ الض 

َ
َل َج  َعٍة َج  َعْت َبْعَد َج  َعٍة يِف َمْسِجِد ” : َعِن ابِْن َعب اٍس أ و 

َ
إِن  أ

وِل اهللِ   (253) “.“ مَِن ابْلَْحَرْينِ يِف َمْسِجِد َعْبِد الَْقيِْس جِب َواٰث ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
د احلنفية املرص رشط وجوب صالة اجلمعة حىت ال جيب إال ىلع أهل املرص وكذلك هو وعن

  (254)رشط صحة أداء اجلمعة حىت ال يصح أداء اجلمعة يف غري املرص، كذا قال الاكساين. 
املذكور يف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما فهو مرٌص ليس بقرية، فقال  جواىثوأّما 

 :الروض املعطار يف خرب األقطاري يف حممد بن عبد املنعم احلمري
بضم أوهل وباثلاء املثلثة، مدينة بابلحرين لعبد القيس، قال امرؤ  جواث:

 القيس:
 نعايل انلعاج بني عدل ومشنق  ورحنا كأنا من جواىث عشية 

يريد كأنا من جتار جواىث لكرثة ما معهم من الصيد، أراد كرثة أمتعة  
  معدول يف أعدال، ومشنق أي معلق.جتار جواىث، بني عدل أي بني

جبواىث من ملسو هيلع هللا ىلص وأول مجعة مجعت بعد مجعة يف مسجد رسول اهلل 
 (255)ابلحرين، نقله ابلخاري.

 وقال الزخمرشي:
وايث ر.ج  ج   (256): حصن لعبد القيس بأرض ه 

 باب الغسل لصالة اجلمعة أو ْلوم اجلمعة .4
َعيْ ” .259 نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ نْه  َسِمَع ي  ب  َعِن الز ْهرِ َحد 

َ
ثَِن َسالِم  ْبن  َعْبِد اهللِ أ  قَاَل َحد 

َمَر  وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  -َعْبَد اهللِ ْبَن ع  ول  َسِمْعت  َرس  ول   ملسو هيلع هللا ىلصَيق  َمْن َجاَء ” :َيق 
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َعَة فَلَْيْغتَِسْل  م  اجلْ م   (257) “.“ِمْنك 
  

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلَ ” .260 يِب َحد 
َ
لَْيٍم َعْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر َعْن أ  َمَة َعْن َمالٍِك َعْن َصْفَواَن بِْن س 

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  - ي  َسِعيٍد اخلْ ْدرِ  ن  َرس 
َ
َعِة َواِجب  ىلَعٰ ” :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص أ ْسل  يَْوِم اجلْ م   غ 

َْتلِمٍ    (258)“.“ُك   حم 
جلمعة فاختلف فيه أصحاب أيب حنيفة فذهب واستنان االغتسال لصالة اجلمعة أم يلوم ا

أبويوسف أنه سنة لصالة اجلمعة ألن الصالة أفضل من الوقت، واحلسن بن الزياد ينظر إىل 
  (259)الرسخيس.  قالفضيلة ايلوم فيقول أنه سنة يلوم اجلمعة، كذا 

 باب اتلطيب يوم اجلمعة .5
يِب ” .261

َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا آَدم  قَاَل َحد  ِ ِذئٍْب  َحد  يِب ي  َعْن َسِعيٍد الَْمْقب 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َعِن ابِْن َوِديَعَة َعْن   قَاَل أ

ر  َما اْسَتَطاَع مِْن ” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل انل يِب  َسلَْماَن الَْفارِِس   َعِة، َويََتَطه  ل  يَْوَم اجلْ م  الَ َيْغتَِسل  رَج 
ْو َيَمس  ِمنْ 

َ
ْهنِِه، أ هِن  ِمْن د  ْهٍر، َويَد  ، ث م  ي َصيل  ط  ق  َبنْيَ اثْننَْيِ ، فاَلَ ي َفر  ج    ِطيِب بَيْتِِه ث م  َُيْر 

ْخرٰ 
 
َعِة األ ِفَر هَل  َما بَيَْنه  َوَبنْيَ اجلْ م  ، إاِل  غ  تَِب هَل ، ث م  ي ْنِصت  إَِذا تََكل َم اإِلَمام    (260) “.“ىَما ك 

 (261)ا يف حاشية الطحطاوي. واتلطيب عندنا السنة يلوم اجلمعة والعيدين، كذ
 باب وقت صالة اجلمعة هو وقت الظهر .6

ْثَماَن بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .262 لَْيَماَن َعْن ع  َثَنا ف لَْيح  ْبن  س  ْيج  ْبن  انل ْعَماِن قَاَل َحد  َ َثَنا رس  ِن بِْن َحد 
ْثَماَن اتل ْييِم   ن  انل  ع 

َ
نَِس بِْن َمالٍِك ريض اهلل عنه أ

َ
َعَة ِحنَي  ََكَن ي َصيل  ” :ملسو هيلع هللا ىلصيِب   َعْن أ اجلْ م 

ْمس     (262)“.“تَِميل  الش 
 

نٍَس قَاَل ” .263
َ
َْيد  َعْن أ نَا مح  ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  قَاَل أ َعِة، ” :َحد  ر  بِاجلْ م  ن ا ن َبك  ك 

                                                             
(، 12)رقم ابلاب: باب: هل ىلع من لم يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم  كتاب: اجلمعة، - 257

 6848حتفة  - 919، 877طرفاه ، و894رقم احلديث: 
(، 12)رقم ابلاب: باب: هل ىلع من لم يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم  كتاب: اجلمعة، - 258

 4161حتفة  - 2665، 880، 879، 858أطرافه  ، و895رقم احلديث: 
 90 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 259
 4493حتفة  - 910طرفه ، و883(، رقم احلديث:6)رقم ابلاب: ادلهن للجمعة باب: ، اجلمعة كتاب: - 260
 681 ص : حاشية، الطحطاوي، - 261
 1089حتفة ، 904(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب: باب: وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  كتاب: اجلمعة، - 262
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َعةِ   (263) “.“َونَِقيل  َبْعَد اجلْ م 
 

َم  ” .264 َثَنا حم  يِم  َحد  َقد  ِِب بَْكٍر الْم 
َ
َثَنا َحَريِم  د  ْبن  أ ةَ  قَاَل َحد  ب و َخَْلَ

َ
َثَنا أ َماَرةَ قَاَل َحد  َو  - ْبن  ع  ه 

ول  ََكَن انل يِب   -َخادِل  ْبن  ِديَناٍر  نََس ْبَن َمالٍِك َيق 
َ
َر ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  أ إَِذا اْشَتد  الَْبْد  بَك 

الَةِ، وَ  الَةِ، َيْعِن بِالص  بَْرَد بِالص 
َ
َر  أ َعةَ  إَِذا اْشَتد  احلْ ب و . “اجلْ م 

َ
نَا أ ْخَبَ

َ
قَاَل ي ون س  ْبن  ب َكرْيٍ أ
ةَ قَاَل  ب و َخَْلَ

َ
َثَنا أ َعَة. َوقَاَل برِْش  ْبن  ثَابٍِت َحد  ِر اجلْ م  الَةِ، َولَْم يَْذك  ةَ َفَقاَل بِالص   بَِنا َصّٰل ” :َخَْلَ

ِمري  
َ
نٍَس أ

َ
َعَة ث م  قَاَل أل ْهرَ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف ََكَن انل يِب   -ريض اهلل عنه  - اجلْ م    (264) “.“الظ 

والوقت لصالة اجلمعة هو وقت الظهر أي بعد زوال الشمس ال جيوز تقديمها ىلع ذلك 
سقوط ألنه  ألنها أقيمت مقام الظهر بانلص ىلع خالف القياس؛وال تأخريها عن وقت الظهر، 

أربع بركعتني فرتاىع اخلصوصيات اليت ورد الرشع بها فيصري وقت الظهر وقتا للجمعة، وما 
عليه  -أقيمت مقام غري الظهر من الصلوات فلم تكن مرشوعة يف غري وقته، ولم يصلها 

، ولو اكن جائزا ألّداها متأخرا  مرة بليان اجلواز، كذا قال خارج الوقت يف عمره -السالم 
 .(266)وابن انلجيم (265)الاكساين

 باب سقوط صالة اجلمعة بسبب مطر شديد .7
يَادِ ” .265 َِميِد َصاِحب  الز  ِن َعْبد  احلْ ْخَبَ

َ
َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل أ د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  َثَنا ي  َحد   قَاَل َحد 

ِد بِْن ِسريِيَن قَاَل ابْ  َم  َارِِث اْبن  َعم  حم 
ْ
َؤذ نِِه يِف يَْوٍم َمِطرٍي إَِذا َعْبد  اهللِ ْبن  احل ن  َعب اٍس لِم 

ْل َح   ول  اهللِ. فاَلَ َتق  داً َرس  َم  ن  حم 
َ
ْشَهد  أ

َ
ن  ق لَْت أ

َ
ْم. فََكأ الَةِ. ق ْل َصل وا يِف ب ي وتِك   ىلَعَ الص 

َو َخرْي  ِمن   وا، قَاَل َفَعلَه  َمْن ه  عَ انل اَس اْستَْنَكر  ، َوإيِن  ، إِن  اجلْ م  ْن  َة َعْزَمة 
َ
َكرِْهت  أ

ْحِض. نِي َوادل  وَن يِف الط  ْم، َفَتْمش  ْخرَِجك 
 
  (267) “أ

يت جيوز بها ترك صالة من األعذار ال اثللج و الوحلوعند احلنفية املطر الشديد وكذا 
يف جممع  شييخ زادهاجلمعة، ومن األعذار األخرى اخلوف من السلطان أو اللصوص، كذا قال 

                                                             
 - 940طرفه ، و905قم احلديث: (، ر16)رقم ابلاب: باب: وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  كتاب: اجلمعة، - 263

 707حتفة 
 9/2 - 823حتفة ، 906(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: باب: إذا اشتد احلر يوم اجلمعة  كتاب: اجلمعة، - 264
 256 ص : 2 ج : ابلحر، ابن انلجيم،؛ 269ص :  1 ، ج :بدائعالاكساين،  - 265
266 -  
 668، 616طرفاه ، و901(، رقم احلديث: 14)رقم ابلاب: باب: الرخصة إن لم حيرض اجلمعة  كتاب: اجلمعة، - 267

 5783حتفة  -
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 (268)نهر وابن اعبدين. األ
 باب األذان اثلاين لصالة اجلمعة .8

نَا ي ون س  َعِن الز ْهرِ ” .266 ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
َقاتٍِل قَاَل أ د  ْبن  م  َم  َثَنا حم   قَاَل َسِمْعت  ي  َحد 

و  
َ
َعِة ََكَن أ َذاَن يَْوَم اجلْ م 

َ
ول  إِن  األ ائَِب ْبَن يَِزيَد َيق  َعِة ىلَعَ الس  هل   ِحنَي َُيْلِس  اإِلَمام  يَْوَم اجلْ م 

وِل اهللِ  يِب ملسو هيلع هللا ىلص الِْمْنَبِ يِف َعْهِد َرس 
َ
َمَر  وَأ ا ََكَن يِف ِخالَفَِة  -ريض اهلل عنهما  -بَْكٍر وَع  فَلَم 

ْثَماَن  َذاِن ا -ريض اهلل عنه  -ع 
َ
َعِة بِاأل ْثَمان  يَْوَم اجلْ م  َمَر ع 

َ
وا، أ ذ َن بِِه ىلَعَ َوَكِث  

 
ثل الِِث، فَأ

ْمر  ىلَعٰ 
َ
ْوَراءِ، َفَثَبَت األ  (269) “لَِك. ذٰ الز 

دخل الوقت، وهو اذلي أمر به عثمان  منهما حنيول األللجمعة أذانان ،  عند احلنفيةو
، وهذا للخطبةاثلاين بني يدي اإلمام إذا صعد ىلع املنرب األذان ريض اهلل عنه حني كرث انلاس. و

ما، كذا قال ابن ريض اهلل عنه وعهد أيب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص اكن يف عهد انليب وحده ي هو اذل
 (270)اعبدين. 

 باب انليه عن َتطي الرقاب .9
يِب  .267

َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا آَدم  قَاَل َحد  ِ  َحد  يِب ي  ِذئٍْب َعْن َسِعيٍد الَْمْقب 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َعِن ابِْن َوِديَعَة َعْن   قَاَل أ

ر  َما اْسَتَطاَع مِْن ” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل انل يِب  ارِِس  َسلَْماَن الْفَ  َعِة، َويََتَطه  ل  يَْوَم اجلْ م  الَ َيْغتَِسل  رَج 
، ث م  ي   ق  َبنْيَ اثْننَْيِ ، فاَلَ ي َفر  ج  ْو َيَمس  ِمْن ِطيِب بَيْتِِه ث م  َُيْر 

َ
ْهنِِه، أ هِن  ِمْن د  ْهٍر، َويَد   َصيل  ط 

تَِب  ْخرٰ َما ك 
 
َعِة األ ِفَر هَل  َما بَيَْنه  َوَبنْيَ اجلْ م  ، إاِل  غ    (271). “ىهَل ، ث م  ي ْنِصت  إَِذا تََكل َم اإِلَمام 

وعندنا ىلع انلاس أن يقعدوا قريبا من اإلمام ولم يرتكوا موضعا خايلا للجايئ بعدهم، فإذا 
بتخطي رقاب انلاس ولكن إذا أىت أىت آت ووجد فرجة ولم يأخذ اإلمام يف اخلطبة ال بأس هل 

 (272)واإلمام ُيطب جيلس ىلع ماكنه وال يتخطى ألنه مكروه، كذا يف اهلندية وادلر املختار. 
 باب وجوب اخلطبة لصالة اجلمعة .10

َمَر الَْقَوارِيرِ ” .268 َبْيد  اهللِ ْبن  ع  َثَنا ع  َثَناي  َحد  َارِِث قَاَل َحد 
ْ
َثَنا َخادِل  ْبن  احل َبْيد  اهللِ   قَاَل َحد  ع 

َمَر  د  ث م   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  ب  قَائِماً ث م  َيْقع  َُيْط 

                                                             
 251ص :  1ج : ، ُممع األنهر ،شييخ زاده - 268
 - 915، 913، 912أطرافه  ، و916(، رقم احلديث: 25)رقم ابلاب:  أذين عند اخلطبةباب: اتل كتاب: اجلمعة، - 269

 3799حتفة 
 161 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 270
 4493حتفة  - 910طرفه ، و883(، رقم احلديث:6)رقم ابلاب: باب: ادلهن للجمعة ، اجلمعة كتاب: - 271
 111 ص : ادلر، احلصكيف،؛ 163ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  272
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، َكَما َتْفَعل وَن اآلنَ  وم   (273) “ .“َيق 
 (274)وعند احلنفية خطبة اجلمعة من رشائطها، فال تصح بدونها، كذا يف املبسوط. 

 لصالة اجلمعةاخلطبة  أحاكم باب .11
َمَر الَْقَوارِيرِ ” .269 َبْيد  اهللِ ْبن  ع  َثَنا ع  َبْيد  اهللِ ي  َحد  َثَنا ع  َارِِث قَاَل َحد 

ْ
َثَنا َخادِل  ْبن  احل  قَاَل َحد 

َمَر  ب  قَائِماً ث م  َيْقع   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  د  ث م  َُيْط 
، َكَما َتْفَعل وَن اآلنَ  وم   (275) “.“َيق 

 

َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ ” .270 َثَنا ع  ِل قَاَل َحد  َفض  َثَنا برِْش  ْبن  الْم  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م   َحد 
َما ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :قَاَل  د  بَيَْنه  ْطَبتنَْيِ َيْقع  ب  خ   (276) “.“َُيْط 
 ند احلنفية سنن اخلطبة: وع
 وأن تكون اخلطبة ىلع املنرب، .2 أن يكون اخلطيب ىلع طهارة، .1
 واستقبال القوم بالوجه، .4 وأن ُيطب اإلمام قائما ، .3
 ، ُيطب خطبتنيوأن  .6 ،اتلعوذ يف نفسه قبل اخلطبةو .5
 وافتتاح اخلطبة حبمد اهلل،  .8 ،ع القوم اخلطبةاسمو .7
 تان،والشهاد .10 واثلناُء عليه بما هو أهله، .9

 والعظة واتلذكري .12 ، ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة ىلع انليب  .11
 وادلاعء ألهل اإليمان،  .14 وقراءة آياٍت أو سورةٍ  .13
واجللوس جلسة خفيفة بني  .15

 خطبتني، 
وااعدة اتلحميد واثلناء والصالة ىلع  .16

 ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
واهلندية  ،كذا يف ابلدائعيكون قدر اخلطبة قدر سورة من طوال املفصلأن و .17

 (277)وابلحر.
 

 م خالل خطبة اجلمعةباب الالك .12
                                                             

 7879حتفة  - 928طرفه  ، و920(، رقم احلديث: 27)رقم ابلاب: باب: اخلطبة قائما   كتاب: اجلمعة، - 273
 24 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس،  - 274
 7879حتفة  - 928طرفه  ، و920(، رقم احلديث: 27)رقم ابلاب: باب: اخلطبة قائما   كتاب: اجلمعة، - 275
 - 920طرفه  ، و928(، رقم احلديث: 30)رقم ابلاب: باب: القعدة بني اخلطبتني يوم اجلمعة  كتاب: اجلمعة،- 276

 7812حتفة 
 258 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 162ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 263 ص : 1، ج : بدائعالاكساين،  - 277
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. ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َسلَْمان  َعِن انل يِب  وروى ابلخاري معلقا: ” .271  (278) “ي ْنِصت  إَِذا تََكل َم اإِلَمام 
 

يِب ” .272
َ
َثَنا اْبن  أ َثَنا آَدم  قَاَل َحد  يِب ي  ِذئٍْب َعِن الز ْهرِ  َحد 

َ
يِب   َعْن أ

َ
َغر  َعْن أ

َ
َرْيَرةَ قَاَل  َعْبِد اهللِ األ ه 

َعِة، َوَقَفِت الَْمالَئَِكة  ىلَعٰ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَل انل يِب  قَا َل إَِذا ََكَن يَْوم  اجلْ م  و 
َ
 بَاِب الَْمْسِجِد يَْكت ب وَن األ

ِر َكَمَثِل اذل   َهج  َل، َوَمَثل  الْم  و 
َ
ِ  ي ي ْهدِ ىيفَاأل َبَقَرةً، ث م  َكبْشاً، ث م   يي ْهدِ  يبََدنًَة، ث م  ََكذل 

ْكرَ َدَجاَجًة،  ْم، َويَْسَتِمع وَن اذل  َفه  ح   (279) “.“ث م  َبْيَضًة، فَإَِذا َخَرَج اإِلَمام  َطَوْوا ص 

 

ِن َسِعيد  ْبن  ” .273 ْخَبَ
َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  َحد 

َرْيَرةَ  بَا ه 
َ
ن  أ

َ
َسي ِب أ وَل اهللِ الْم  ن  َرس 

َ
ْخَبَه  أ

َ
نِْصْت. ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
َعِة أ إَِذا ق لَْت لَِصاِحبَِك يَْوَم اجلْ م 

ب  َفَقْد لََغْوَت   (280) “.“َواإِلَمام  َُيْط 
ومن أحاكم اخلطبة أن يستمع انلاس ما ُيطب اإلمام وال يتلكم حىت ال يرد السالم 

إشارة من العني أو الرأس أو ايلد،  ل يشريواليشمت العاطس وال يقول ملن يتلكم أن يسكت ب
 (281) كذا يف اهلندية واملبسوط.

 باب لَكم اخلطيب خالل اخلطبة .13
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍر َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ ” .274 ب و انل ْعَماِن قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  َحد 

ل  َوانل يِب   َعِة َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َجاَء رَج  ب  انل اَس يَْوَم اجلْ م  َصل ْيَت يَا ف الَن  ” :َُيْط 
َ
 .“الَ ” :قَاَل . “أ

ْم فَاْرَكعْ ” :قَاَل    (282) “.“ق 
أن يتلكم وعند احلنفية األمر باملعروف خالل اخلطبة ليس بمكروه لكن يكره لإلمام 

 ايذهب بهاءه اخلطبة لذكر منظوم واتللكم يف خال اخطبته بيشء من حديث انلاس ألنه خالل
للجايئ والكم عمر ريض اهلل عنه ملن أىت اجلمعة ولم يغتسل من  ملسو هيلع هللا ىلص، والكم انليب فال يشتغل به

  (283)بسوط واهلندية. قبيل األمر باملعروف،كذا يف امل

                                                             
 16/2(، 36)رقم ابلاب: باب: اإلنصات يوم اجلمعة  كتاب: اجلمعة، - 278
حتفة  - 3211طرفه  ، و929(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: االستماع إىل اخلطبة  كتاب: اجلمعة، - 279

13465 
 6275، 1430، 1221أطرافه ، 934(، رقم احلديث: 36)رقم ابلاب: : اإلنصات يوم اجلمعة باب كتاب: اجلمعة، - 280

 216/1 - 9906حتفة  -
 28 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس، ؛ املرجع نفسه اهلندية،نظام،  -  281
رفاه ط، و930(، رقم احلديث: 32جاء وهو ُيطب )رقم ابلاب: باب: إذا رأى اإلمام رجال   كتاب: اجلمعة، - 282
 15/2 - 2511حتفة  - 1166، 931
 162ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 28 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس،  - 283



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

307 

 باب جواز َتطي رقاب انلاس لعذر .14
َثَنا ِعيىَس ْبن  ي ون  ” .275 َبْيٍد قَاَل َحد  د  ْبن  ع  َم  َثَنا حم  ِن اْبن  َحد  ْخَبَ

َ
َمَر بِْن َسِعيٍد قَاَل أ َس َعْن ع 

يِب 
َ
ْقَبَة قَاَل  أ لَْيَكَة َعْن ع  بِالَْمِديَنِة الَْعرْصَ فََسل َم ث م  قَاَم م ْساِعً،  ملسو هيلع هللا ىلصَصل ْيت  َوَراَء انل يِب  ” :م 

َجِر نَِسائِِه، َفَفِزَع انل اس  ى رِقَاَب انل اِس إَِٰل َفَتَخٰط  ى  َبْعِض ح 
َ
َعتِِه فََخَرَج َعلَْيِهْم، فَرَأ ْ  ِمْن رس 

َعتِهِ  ْ ْم َعِجب وا ِمْن رس  ن ه 
َ
ْن حَيْبَِسِن ” :َفَقاَل  “أ

َ
َمْرت  َذَكْرت  َشيْئاً مِْن تِْبٍ ِعْنَدنَا فََكرِْهت  أ

َ
، فَأ

  (284) “.“بِِقْسَمتِهِ 
وكذا جيوز لّما وعند احلنفية يكره ختطي رقاب انلاس، لكن إذا اكن رضورة ال بأس به 

 (285) يأخذ اإلمام باخلطبة ما لم يؤذ أحدا ، كذا قال احلصكيف.
 باب ما يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة  .15

ْفَيان  َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراهِيَم َعن َعْبِد الر مْحٰ ” .276 َثَنا س  ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َز  -ِن َحد  ْرم  َو اْبن  ه  ه 

يِب  -
َ
رَ  َعْن أ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ََكَن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ْيَرةَ ه 

 
َعِة يِف  َيْقرَأ َصالَةِ الَْفْجِر  اجلْ م 

ْجَدةَ َو  ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓ﴿ َٓٓهل ٓ﴿الس  ََٓعَ َتى
َ
ِٓٱأ   (286) “.﴾نَسىنِٓل 

ة   ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓوالسنة عند احلنفية أن يقرأ يف فجر يوم اجلمعة ﴿ ْجد  و  األوىل يف الركعة السَّ
َٓٓهل ٓ﴿ ََٓعَ َتى

َ
ِٓٱأ ﴾ يف الركعة اثلانية، لكن يرتك أحيانا  ئلال تتوهم املالزمة، كذا قال نَسىنِٓل 

 (287)الرشنباليل.

                                                             
 13206حتفة ، 934(، رقم احلديث: 36)رقم ابلاب: باب: اإلنصات يوم اجلمعة  كتاب: اجلمعة، - 284
 111ص : ، ادلراحلصكيف،  - 285
 1068طرفه ، و891(، رقم احلديث: 10)رقم ابلاب:  ر يوم اجلمعةصالة الفج ما يقرأ يف :باب كتاب: اجلمعة، - 286

 13647حتفة  -
 96 ص : مرايق، الرشنباليل، - 287
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 أبواب العيدين
 باب وجوب صالة العيدين .1

ْعيِب  ” .277 َبْيد  قَاَل َسِمْعت  الش  ِن ز  ْخَبَ
َ
ْعَبة  قَاَل أ َثَنا ش  اج  قَاَل َحد  َثَنا َحج   َعِن الَْبَاءِ قَاَل َحد 

ب  َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعت  انل يِب    ِمْن يَْوِمَنا هٰ ” :َُيْط 
 
َل َما َنْبَدأ و 

َ
َ إِن  أ ْن ن َصيل 

َ
، ث م  نَرِْجَع َفَنْنَحَر، َذا أ

ن َتَنا َصاَب س 
َ
  (288) “.“َفَمْن َفَعَل َفَقْد أ

 (289)معة، كذا قال الاكساين. وعند احلنفية جتب صالة العيدين ىلع من جتب عليه اجل
 باب أكل يشء قبل املض إَل صالة عيد الفطر .2

نَا ” .278 ْخَبَ
َ
َشْيم  قَاَل أ َثَنا ه  لَْيَماَن قَاَل َحد  َثَنا َسِعيد  ْبن  س  د  ْبن  َعْبِد الر ِحيِم َحد  َم  َثَنا حم  َحد 

يِب 
َ
َبْيد  اهللِ ْبن  أ نٍَس قَاَل  ع 

َ
نٍَس َعْن أ

َ
ول  اهللِ بَْكِر بِْن أ و يَْوَم الِْفْطِر َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َرس   الَ َيْغد 

نَس  َعِن انل يِب  
َ
ثَِن أ َبْيد  اهللِ قَاَل َحد  ثَِن ع  َرَّج  ْبن  رََجاٍء َحد  َل َتَمَراٍت. َوقَاَل م  ك 

ْ
 ملسو هيلع هللا ىلصيَأ

ن  وِتْراً. ل ه  ك 
ْ
 (290) “َويَأ

 (291)العيد، كذا قال ابن انلجيم. قبل امليض إىل مصّل  ويستحب يوم الفطر أن يطعم حلوا  

 باب أحاكم خطبة العيدين .3
مَ ” .279 َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  نَس  َعْن ع 

َ
َثَنا أ ْنِذرِ قَاَل َحد  َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  الْم  َر. َحد 

وَل  ن  َرس 
َ
ْضّٰٰح  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  أ

َ
الَةِ. َوالِْفْطِر، ث م  َُيْ يِف األ ب  َبْعَد الص   (292) “ط 

 

ِل َما ب ويَِع هَل  إِن ه  لَْم يَ ” .280 و 
َ
َبرْيِ يِف أ ْرَسَل إََِل ابِْن الز 

َ
ن  اْبَن َعب اٍس أ

َ
ِن َعَطاء  أ ْخَبَ

َ
ْن قَاَل وَأ ك 

الَةِ. الَةِ يَْوَم الِْفْطِر، إِن َما اخلْ ْطَبة  َبْعَد الص   (293) “ي َؤذ ن  بِالص 

                                                             
، 955أطرافه  ، و951(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: باب: سنة العيدين ألهل اإلسالم ، العيدين كتاب: - 288
 21/2 - 1769فة حت - 6673، 5563، 5560، 5557، 5556، 5545، 983، 976، 968، 965
 275ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 289
 1082حتفة ، 953(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب: باب: األكل يوم الفطر قبل اخلروج ، العيدين كتاب: - 290
 277 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 291
، 957(، رقم احلديث: 7اب: )رقم ابل بغري أذان وال إقامةباب: امليش والركوب إىل العيد ، العيدين كتاب: - 292

 7805حتفة  - 963طرفه و
، 959(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  بغري أذان وال إقامةباب: امليش والركوب إىل العيد ، العيدين كتاب: - 293

 5920حتفة 
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َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن َحد  ” .281 َثَنا ع  َساَمَة قَاَل َحد 
 
ب و أ

َ
َثَنا أ وب  ْبن  إِبَْراِهيَم قَاَل َحد  َثَنا َيْعق 

ول  اهللِ  َمَر قَاَل ََكَن َرس  َمر   ملسو هيلع هللا ىلص ع  ب و بَْكٍر وَع 
َ
ي َصل وَن الِْعيَديِْن َقْبَل  -ريض اهلل عنهما  -وَأ

  (294)“اخلْ ْطَبِة.
 

ْسلٍِم َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن حَ ” .282 ََسن  ْبن  م  ِن احلْ ْخَبَ
َ
َرْيٍج قَاَل أ نَا اْبن  ج  ْخَبَ

َ
ب و اَعِصٍم قَاَل أ

َ
َثَنا أ د 

وِل اهللِ  ْثَماَن ملسو هيلع هللا ىلص َعب اٍس قَاَل َشِهْدت  الِْعيَد َمَع َرس  َمَر وَع  يِب بَْكٍر وَع 
َ
 -ريض اهلل عنهم  -وَأ

ْم ََكن وا ي َصل     (295)“ .وَن َقْبَل اخلْ ْطَبةِ فَِك  ه 
واخلطبة سنة لصالة العيد وتؤّدى بعد الصالة وليست برشط حىت لو ترك اإلمام صحت 

واخلطبة يف العيدين كيه يف اجلمعة، ُيطب خطبتني بينهما جلسة خفيفة كما يف صالة العيد، 
 (296)كذا يف ابلدائع واملحيط الربهاين.  صالة اجلمعة،

 ال إقامة لصالة العيدينباب أنه ال أذان و .4
ِل َما ب ويَِع هَل  إِن ه  لَْم يَ ” .283 و 

َ
َبرْيِ يِف أ ْرَسَل إََِل ابِْن الز 

َ
ن  اْبَن َعب اٍس أ

َ
ِن َعَطاء  أ ْخَبَ

َ
ْن قَاَل وَأ ك 

الَةِ. الَةِ يَْوَم الِْفْطِر، إِن َما اخلْ ْطَبة  َبْعَد الص   (297) “ي َؤذ ن  بِالص 
 

ِن ” .284 ْخَبَ
َ
ْن ي َؤذ ن  يَْوَم الِْفْطِر َوالَ  وَأ َعَطاء  َعِن ابِْن َعب اٍس وََعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ قَاالَ لَْم يَك 

ْضَّٰح.
َ
 (298) “يَْوَم األ

إىل يومنا  ملسو هيلع هللا ىلصلتوارث من دلن رسول اهلل وعند احلنفية ال أذان لصالة العيدين وال إقامة ل
، كذا يف ابلدائع واملحيط ليست بمكتوبة. صالة العيدو ما ىلع املكتوبةعالإوألنهما رشاع ، هذا

 (299)الربهاين.

 

                                                             
 7823حتفة  - 957طرفه ، و963(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: اخلطبة بعد العيد ، العيدين كتاب: - 294
، 975، 964، 863، 98، وأطرافه 962(، رقم احلديث:8كتاب: العيدين، باب: اخلطبة بعد العيد )رقم ابلاب:  - 295
 5698حتفة  - 7325، 5883، 5881، 5880، 5249، 4895، 1449، 1431، 989، 979، 977
 100ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 276ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 296
، 959(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  بغري أذان وال إقامةباب: امليش والركوب إىل العيد ، نالعيدي كتاب: - 297

 5920حتفة 
، 960(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  بغري أذان وال إقامةباب: امليش والركوب إىل العيد ، العيدين كتاب: - 298

 23/2 - 2456، 5920حتفة 
 95ص :  2ج :  املحيط،خاري، ابل؛ ، املرجع نفسهبدائعالاكساين،  - 299
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 باب الرجوع من مصّل العيد .5
لَْيَماَن َعْن َسِعيِد بْنِ ” .285 ب و ت َمْيلََة حَيىَْي ْبن  َواِضٍح َعْن ف لَْيِح بِْن س 

َ
نَا أ ْخَبَ

َ
د  قَاَل أ َم  َثَنا حم   َحد 

َارِِث َعْن َجابٍِر قَاَل ََكَن انل  
ْ
ِريَق. تَاَبَعه  ي ون س  ْبن   ملسو هيلع هللا ىلصيِب  احل إَِذا ََكَن يَْوم  ِعيٍد َخالََف الط 

. َصح 
َ
ٍد َعْن ف لَْيٍح. وََحِديث  َجابٍِر أ َم   (300) “حم 

واملستحب عند احلنفية حني يرجع من مصّل العيد، أن ُيتار الطريق اآلخر من اذلي 
 (301)اهلمام والسغدي.  ذهب منه لفعل انليب وتلكثري الشهود، كذا قال ابن

 باب كراهة انلوافل قبل صالة العيد وبعدها .6
ثَِن َعدِ ” .286 ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  ْبن  ثَابٍِت قَاَل َسِمْعت  َسِعيَد ْبَن ي  َحد 

ن  انل يِب  
َ
َبرْيٍ َعِن ابِْن َعب اٍس أ  َرْكَعَتنْيِ لَْم ي َصل  َقْبلََها َوالَ َصّٰل َخَرَج يَْوَم الِْفْطِر، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصج 

.   (302)“َبْعَدَها َوَمَعه  باِلَل 
وعند احلنفية صالة انلفل مكروه قبل صالة العيدين يف ابليت واملصّل لكيهما و أّما بعد 

  (303)الصالة فمكروه يف ابليت فقط، كذا يف فتح القدير. 

                                                             
حتفة ، 986(، رقم احلديث: 24)رقم ابلاب: باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ، العيدين كتاب: - 300

2254 ،12937 
 66ص : ، انلتف؛ السغدي، 42 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 301
، 863، 98أطرافه  ، و989رقم احلديث:  (،26)رقم ابلاب: باب: الصالة قبل العيد وبعدها ، العيدين كتاب: - 302
 5558حتفة  - 7325، 5883، 5881، 5880، 5249، 4895، 1449، 1431، 979، 977، 975، 964، 962
 املرجع نفسه فتح، ابن اهلمام، - 303
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 أبواب السفر
 باب مّت يكون العبد مسافرا .1

َْنَظيِل  ” .287
ْ
َثَنا إِْسَحاق  ْبن  إِبَْراهِيَم احل يِب َحد 

َ
َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع   قَاَل ق لْت  أل ْم ع  ثَك  َساَمَة َحد 

 
أ

َمَر  ن  انل يِب   -ريض اهلل عنهما  -َعِن ابِْن ع 
َ
ي اٍم إاِل  َمَع ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ة  ثاَلَثََة أ

َ
الَ ت َسافِِر الَْمْرأ

  (304) “.“مٍ حَمْرَ  يذِ 
 

َمَر َواْبن  َعب اٍس ” .288 ْرَبَعِة ب ر ٍد َوْهَ  -ريض اهلل عنهم  -َواَكَن اْبن  ع 
َ
َاِن َوي ْفِطَراِن يِف أ  َيْقرص 

 (305) “ِست َة َعرَشَ فَرَْسخاً.
لسري اذلي يكون يف ثالثة يت تتغري بها األحاكم مقّدر باوعند احلنفية أقل مدة السفر ال

من وسط سري اإلبل وميش األقدام،  سرتاحات اليت تكون يف خالل ذلك،أيام ويلايلها مع اال
  (306)كذا يف ابلدائع واملحيط الربهاين. 

 باب حكم سفر املرأة .2
َثَنا حَيىْٰي ” .289 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  َمَر َحد  َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع   -ريض اهلل عنهما  - َعْن ع 

ة  ثاَلَثاً إاِل  َمَع ذِ ” :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب  
َ
َباَرِك . “حَمْرَمٍ  يالَ ت َسافِِر الَْمْرأ مْحَد  َعِن ابِْن الْم 

َ
تَاَبَعه  أ

َمَر َعِن انل يِب   َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع    (307) “.ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ع 
 

َثَنا ” .290 ْعَبة  َحد  َثَنا ش  اج  ْبن  ِمْنَهاٍل َحد  َثَنا َحج  َمرْيٍ قَاَل َسِمْعت  قََزَعَة قَاَل َحد  َعْبد  الَْملِِك ْبن  ع 
بَا َسِعيٍد اخلْ ْدرِ 

َ
ةَ َغْزَوةً قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَواَكَن َغَزا َمَع انل يِب   -ريض اهلل عنه  - ي  َسِمْعت  أ ثِنَّْتْ َعرْشَ

ْرَبعاً ِمَن انل يِب  
َ
ْعَجْبنَِن  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعت  أ

َ
ْ ” :قَاَل  فَأ ة  َمِسرَيةَ يَْوَمنْيِ إاِل  َوَمَعَها الَ ت َسافِِر ال

َ
َمْرأ

ْضّٰٰح 
َ
ْو ذ و حَمَْرٍم، َوالَ َصْوَم يِف يَْوَمنْيِ الِْفْطِر َواأل

َ
َها أ ْبِح َحّٰت َزوْج   َتْطل َع ، َوالَ َصالَةَ َبْعَد الص 

، َوالَ َبْعَد الَْعرْصِ َحّٰت  ْمس   ثاَلَثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد  إَِٰل  َتْغر َب، َوالَ ت َشد  الر َحال  إاِل  الش 

                                                             
 - 1087طرفه ، و1086(، رقم احلديث:4)رقم ابلاب: باب: يف كم يقرص الصالة ، تقصري الصالةكتاب:  - 304

 7829حتفة 
 (4)رقم ابلاب: باب: يف كم يقرص الصالة ، تقصري الصالةرواه ابلخاري معلقا يف كتاب:  - 305
 22ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 93ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 306
 - 1086طرفه ، و1087(، رقم احلديث:4)رقم ابلاب: باب: يف كم يقرص الصالة ، تقصري الصالةكتاب: - 307

 7934، 8147حتفة 
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ْقَٰص 
َ
ََراِم، َوَمْسِجِد األ  (308) “.“َذاهٰ  ي، َوَمْسِجدِ احلْ

وعند احلنفية ال جيوز للمرأة عجوزا  اكنت أو غري عجوز أن تسافر مسرية ثالثة أيام إال 
 (309)مع الزوج أو مع املحرم نسبا  أو صهرا  أو رضااع ، كذا قال الاكساين. 

 الصالة يف السفرباب حكم  .3
يِب ” .291

َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ َثَنا َعْبد  الَْوارِِث قَاَل َحد  ب و َمْعَمٍر قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ نَساً  َحد 

َ
إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعت  أ

ول  َخرَْجَنا َمَع انل يِب   َة، فاََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَيق   رََجْعَنا  َحّٰت َرْكَعَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ  مَِن الَْمِديَنِة إََِل َمك 
َقْمَنا بَِها َعرْشاً.

َ
َة َشيْئاً قَاَل أ َقْمت ْم بَِمك 

َ
 (310) “إََِل الَْمِديَنِة. ق لْت  أ

 

َثَنا حَيىْٰي ” .292 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  يِب َحد 
َ
ثَِن أ ن ه  َسِمَع   َعْن ِعيىَس بِْن َحْفِص بِْن اَعِصٍم قَاَل َحد 

َ
أ

ول   َمَر َيق  وَل اهللِ اْبَن ع  َفِر ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلص َصِحْبت  َرس  بَا بَْكٍر فاََكَن الَ يَِزيد  يِف الس 
َ
، وَأ  َرْكَعَتنْيِ

ْثَماَن َكذٰ  َمَر وَع    (311) “ريض اهلل عنهم. -لَِك وَع 
  

َثَنا حَيىْٰي ” .293 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ِن نَافِع  َعْن َعْبِد اهللِ َحد  ْخَبَ
َ
َبْيِد اهللِ قَاَل أ ريض اهلل  -  َعْن ع 

يِب  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َصل ْيت  َمَع انل يِب   -عنه 
َ
، وَأ ْثَماَن َصْدراً مِْن  بِِمًن َرْكَعَتنْيِ َمَر، َوَمَع ع  بَْكٍر وَع 

َها. َتم 
َ
  (312) “إَِماَرتِِه ث م  أ

  

ثَ ” .294 ْعَمِش قَاَل َحد 
َ
َثَنا َعْبد  الَْواِحِد َعِن األ َتيَْبة  قَاَل َحد  َثَنا ق  َنا إِبْرَاِهيم  قَاَل َسِمْعت  َعْبَد َحد 

ول  َصّٰل الر مْحٰ  اَن ِن ْبَن يَِزيَد َيق  ْثَمان  ْبن  َعف  ْرَبَع َرَكَعاٍت،  -ريض اهلل عنه  - بَِنا ع 
َ
بِِمًن أ

وٍد فَِقيَل ذٰ  وِل فَاْسرَتَْجَع ث م  قَاَل َصل ْيت  َمعَ  -ريض اهلل عنه  -لَِك لَِعْبِد اهللِ بِْن َمْسع   َرس 
يِب ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 

َ
، َوَصل ْيت  َمَع أ ، َوَصل ْيت   -رىض اهلل عنه  -بَْكٍر  بِِمًن َرْكَعَتنْيِ بِِمًن َرْكَعَتنْيِ

اِب  َط  َمَر بِْن اخلْ ، فَلَْيَت َحظ   -ريض اهلل عنه  -َمَع ع  ْرَبِع َرَكَعاٍت  يبِِمًن َرْكَعَتنْيِ
َ
مِْن أ

                                                             
، 1197، 1188، 586أطرافه ، 1995(، رقم احلديث:67)رقم ابلاب: باب: صوم يوم انلحر وم، الصكتاب:  - 308
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َتَقب لََتانِ    (313) “.َرْكَعَتاِن م 
 

ْفَيان  َعِن الز ْهرِ ” .295 َثَنا س  ٍد قَاَل َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  ْرَوةَ َعْن اَعئَِشَة ي  َحد  ريض  - َعْن ع 
ْت َصالَة   -اهلل عنها  تِم 

 
َفِر، وَأ قِر ْت َصالَة  الس 

 
ل  َما ف رَِضْت َرْكَعَتنْيِ فَأ و 

َ
الَة  أ قَالَِت الص 

. ََْضِ .ي  قَاَل الز ْهرِ  احلْ ْثَمان  َل ع  و 
َ
لَْت َما تَأ و 

َ
ْرَوةَ َما بَال  اَعئَِشَة ت تِم  قَاَل تَأ لْت  لِع   (314) “ َفق 

وعند احلنفية وظيفة املسافر يف الصالة من ذوات األربع ركعتان، ال جيوز هل الزيادة عليها 
 (315) بل هو إساءة وخمالفة للسنة، كذا قال الاكساين.

  يبدأ قرص الصالة ومّت ي تمباب مّت .4
296. ” 

َ
ةَ َعْن أ ْنَكِدرِ َوإِبَْراِهيَم بِْن َميَْسَ ِد بِْن الْم  َم  ْفَيان  َعْن حم  َثَنا س  ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  -نٍَس َحد 

ْهَر َمَع انل يِب   -ريض اهلل عنه  ْرَبعاً، َوبِذِ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َصل ْيت  الظ 
َ
   يبِالَْمِديَنِة أ

ْ
.احل  “لَْيَفِة َرْكَعَتنْيِ

(316) 
 

ي ” .297 ا رََجَع قِيَل هَل  هٰ  -ريض اهلل عنه  - وََخَرَج يلَعِ . قَاَل َفَقرَصَ َوْهَو يََرى ابْل ي وَت فَلَم  وفَة  ِذهِ الْك 
لََها.الَ َحّٰت   (317) “ نَْدخ 

ووصل وعند احلنفية إذا خرج املسافر من بيوت املرص قرص الصالة، فإذا رجع ودخل ابلدل 
إذا قرب من بدله فحرضت الصالة فهو لكن ، أكمل الصالة بدأ منه القرصإىل املاكن اذلي 

 (318)، كذا قال املرغيناين وابن اهلمام واحلصكيف. مسافر ما لم يدخل
 باب حكم اجلمع بني الصالتني يف السفر .5

ثَِن ي ون س  َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل َسا” .298 َمَر َوَزاَد الل ْيث  قَاَل َحد   -ريض اهلل عنهما  -لِم  ََكَن اْبن  ع 
َمَر الَْمْغرَِب، َواَكَن اْست رْصِ  َر اْبن  ع  خ 

َ
ْزَدلَِفِة. قَاَل َسالِم  وَأ َخ َُيَْمع  َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ بِالْم 

                                                             
حتفة  - 1657طرفه  ، و1084(، رقم احلديث: 2)رقم ابلاب: ىن باب: الصالة بم، تقصري الصالةكتاب:  - 313
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يِب 
َ
تِِه َصِفي َة بِْنِت أ

َ
الَة . َفَقاَل  ىلَعَ اْمرَأ لْت  هَل  الص  َبْيٍد َفق  . َحّٰت  ع  الَة . َفَقاَل رِسْ لْت  الص  . َفق   رِسْ

ْو ثاَلَثًَة ث م  نََزَل فََصّٰل 
َ
يْت  انل يِب   ث م  قَاَل هٰ َساَر ِميلنَْيِ أ

َ
.  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَكَذا َرأ رْي  ْعَجلَه  الس 

َ
إَِذا أ

يْت  انل يِب  
َ
رْي  ي َؤخ   ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َعْبد  اهللِ َرأ ْعَجلَه  الس 

َ
، ث م  إَِذا أ ر  الَْمْغرَِب، َفي َصل يَها ثاَلَثاً ث م  ي َسل م 

، َوال ي َسب ح  َبْعَد الِْعَشاءِ َحّٰت قَل َما يَلَْبث  َحّٰت  وَم  ي ِقيَم الِْعَشاَء َفي َصل َيَها َرْكَعَتنْيِ ث م  ي َسل م   َيق 
  (319)“ِمْن َجْوِف الل ْيِل.

 

َثَنا يلَعِ  ” .299 ْعَثاءِ َجابِراً قَاَل  ْبن  عَ َحد  بَا الش 
َ
ْفَيان  َعْن َعْمٍرو قَاَل َسِمْعت  أ َثَنا س  ْبِد اهللِ قَاَل َحد 

وِل اهللِ  -ريض اهلل عنه  -َسِمْعت  اْبَن َعب اٍس  َثَمانِياً ََجِيعاً وََسْبعاً  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َصل ْيت  َمَع َرس 
ن   ظ 

َ
ْعَثاءِ أ بَا الش 

َ
َر الَْمْغرَِب. ََجِيعاً. ق لْت  يَا أ خ 

َ
َل الِْعَشاَء وَأ َل الَْعرْصَ َوَعج  ْهَر َوَعج  َر الظ  خ 

َ
ه  أ

. ن ه  ظ 
َ
نَا أ

َ
 (320)“قَاَل وَأ

ٓوجيب عند احلنفية أداء الصلوات اخلمسة ىلع أوقاتها لقوهل تعاىل ﴿ ةَٓٱإِنذ لَوى ٓٓلصذ ََٓٓكنَت  ََٓعَ
ؤٓ ل ٓٱ وٓ كَِتىبٓ ِٓمننِيَٓم  ٓمذ العدول عن أوقاتها إاّل يف عرفات واملزدلفة فيف عرفات وال جيوز (321)﴾اق وتٓ ا

، برشط اإلحرام والسلطان أو نائبه واجلماعة يف الصالتنييقّدم العرص ويصليه يف وقت الظهر 
،كذا قال وال يشرتط لك ذلك يف مجع املزدلفةويف املزدلفة يُؤّخر املغرب فيجمع مع العشاء 

سوى ذلك فيجوز صورا  أي فعال  بأن يؤدي الصالة األوىل  وأما اجلمع (322)الاكساين وابن اعبدين.
يف آخر وقتها فينتظر إىل أن دخل وقت الصالة األخرى فيصليها يف أول وقتها كما يدل هذان 

 احلديثان.
 

َثَنا مَح اد  ” .300 ب و انل ْعَماِن قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َو اْبن  َزْيٍد  -َحد   َجابِِر بِْن َعْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍر َعنْ  -ه 

ن  انل ِِب  
َ
ْهرَ  َوَثَمانِياً  َسْبعاً  بِالَْمِديَنةِ  َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصَزْيٍد َعِن ابِْن َعب اٍس أ الَْمْغرَِب وَ ، َوالَْعرْصَ  الظ 

ي وب  لََعل ه  يِف 
َ
 (323) “.َْلْلٍَة َمِطرَيٍة. قَاَل َعىٰس  َوالِْعَشاَء. َفَقاَل أ

تني سوى عرفات واملزدلفة برشائط منها السفر واشرتط املجّوزون للجمع بني الصال

                                                             
أطرافه ، و1092(، رقم احلديث: 6)رقم ابلاب:  تصّل الغرب ثالثا يف السفرباب: ، تقصري الصالةكتاب:  - 319
 6995حتفة  - 3000، 1805، 1673، 1668، 1109، 1106، 1091
 562، 543طرفاه  ، و1174(، رقم احلديث: 30)رقم ابلاب: وبةباب: من لم يتطوع بعد املكت كتاب: اتلهجد، - 320

 73/2 - 5377حتفة  -
 103النساء:  - 321
 46 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 121ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 322
، 562ه طرفا ، و543(، رقم احلديث: 12)رقم ابلاب: باب: تأخري الظهر إىل العرص  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 323

 144/1 - 5377حتفة  - 1174
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مجع بني الظهر والعرص  ملسو هيلع هللا ىلص، لكن هذا احلديث يدل أّن انليب (324)أواملطر أواألعذار األخرى 
 يف املدينة، وما بها خوف وال مطر، فقال ابن احلجر العسقالين: ملسو هيلع هللا ىلصوبني املغرب والعشاء واكن 

السنن من  قال مالك لعله اكن يف مطر لكن رواه مسلم وأصحاب"
طريق حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري بلفظ من غري خوف وال 

  (325) ".مطر فانتىف أن يكون اجلمع املذكور للخوف أو السفر أو املطر
 وقال الكشمريي: 

قوهل: )صّلَّ باملدينة( وهذا احلديُث رصيٌح فيما رامه احلنفية من اجل ْمع "
ْن مج  ع  يف املدينِة،  ملسو هيلع هللا ىلصفعال، فإِنَّه 

 
ولم يكن سفر وال مطر، فال بُدَّ أ

 (326)" يكون اجلمُع فعال فقط.
ه إَل القبلة فيها خارج املرص .6  باب حكم الصالة املكتوبة ىلع الراحلة واتلوج 
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد اهللِ بِْن اَعمِ ” .301 َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  ِر َحد 

وَل اهللِ  يْت  َرس 
َ
ْخَبَه  قَاَل َرأ

َ
ن  اَعِمَر ْبَن َربِيَعَة أ

َ
، ي ومِئ   ملسو هيلع هللا ىلص بِْن َربِيَعَة أ َوْهَو ىلَعَ الر اِحلَِة ي َسب ح 

ول  اهللِ  ْن َرس  َه، َولَْم يَك  ى  وَْجٍه تَوَج 
َ
ِسِه قَِبَل أ

ْ
الَةِ الَْمْكت وَبِة.يَْصَنع  ذٰ  ملسو هيلع هللا ىلص بِرَأ  “لَِك يِف الص 

(327) 
 

َثَنا هَِشام  َعْن حَيىْٰي ” .302 َعاذ  ْبن  فََضالََة قَاَل َحد  َثَنا م  ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  َم  ِن بِْن ثَْوَباَن  َعْن حم 
ن  انل يِب  

َ
ثَِن َجابِر  ْبن  َعْبِد اهللِ أ رَ ىلَعٰ  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َحد 

َ
ْن  َراِحلَتِِه ََنَْو الَْمرْشِِق فَإَِذا أ

َ
اَد أ

 َ  (328) “ الَْمْكت وَبَة نََزَل فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة.ي َصيل 
وعند احلنفية ال جتوز الصالة املكتوبة ىلع ادلابة من غري عذر ومن األعذار خوف اللص 
أو السبع أو عدم وقوف الرفقاء أو مجوح ادلابة والطني واملطر الشديدين، كذا قال الرسخيس 

 (329)وابن انلجيم. 

                                                             
 361-351ص:  2، ج: الفقه اإلساليمالزحييل،  - 324
 24ص :  2ج :  ،فتحالعسقالين،  - 325
 148ص :  2ج : ، فيضالكشمريي،  - 326
 - 1104، 1093أطرافه ، و1097(، رقم احلديث: 9)رقم ابلاب: باب: يزنل للمكتوبة ، تقصري الصالةكتاب:  - 327

 5033حتفة 
 4140، 1094، 400أطرافه ، و1099(، رقم احلديث: 9)رقم ابلاب: باب: يزنل للمكتوبة ، تقصري الصالةتاب: ك - 328
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ه إَل القبلة فيها خارج املرصب .7  اب حكم الصالة انلافلة ىلع الراحلة واتلوج 
ىلْعٰ ” .303

َ
َثَنا َعْبد  األ َثَنا يلَعِ  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  َثَنا َمْعَمر  َعِن الز ْهرِ َحد   َعْن َعْبِد ي   قَاَل َحد 

يْت  انل يِب  
َ
بِيِه قَاَل َرأ

َ
َهْت بِِه.ىلَعٰ  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ بِْن اَعِمٍر َعْن أ   (330) “ َراِحلَتِِه َحْيث  تَوَج 

 

َثَنا َشيَْبان  َعْن حَيىْٰي ” .304 ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  َم  ن  َجابَِر ْبَن َعْبِد  َعْن حم 

َ
ِن أ

ن  انل يِب  
َ
ْخَبَه  أ

َ
عَ  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ  (331) “َوْهَو َراكِب  يِف َغرْيِ الِْقْبلَِة. اتل َطو 

وعند احلنفية جتوز الصالة انلافلة ىلع ادلابة خارج املرص باإليماء حيث توجهت ادلابة به 
موضع جيوز للمسافر أن يقرص للمسافر وللمقيم إذا خرج من مرص إىل  مع القدرة ىلع الزنول،

فال جتوز الصالة عليها ال فرضا إذا اكن كذلك  أّمااملصيل، بتسيري  ادلابة تسري، بشىرط أن ال فيه
 (332)كذا قال الرسخيس والاكساين وابن انلجيم.  وال نفال

 

                                                             
رقم احلديث:  (،7)رقم ابلاب:  صالة اتلطوع ىلع ادلواب وحيث توجهتباب: ، تقصري الصالةكتاب:  - 330

 5033حتفة  - 1104، 1097طرفاه ، و1093
(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب:  صالة اتلطوع ىلع ادلواب وحيث توجهتباب: ، تقصري الصالةكتاب:  - 331
 2588حتفة  - 4140، 1099، 400أطرافه ، و1094
 ص : 2ج :  ابلحر، نلجيم،ابن ا؛ 298ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 250 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 332
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 أبواب صالة املريض
 باب صالة املريض .1

َكت ب  َعِن ” .305 ثَِن احلْ َسنْي  الْم  َثَنا َعْبَدان  َعْن َعْبِد اهللِ َعْن إِبَْراهِيَم بِْن َطْهَماَن قَاَل َحد  ابِْن َحد 
َصنْيٍ  لْت  انل يِب   قَاَل ََكنَْت يِب  -ريض اهلل عنه  -ب َرْيَدةَ َعْن ِعْمَراَن بِْن ح 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصبََواِسري  فََسأ

الَةِ َفَقاَل   (333) “.“ َجْنٍب َصل  قَائِماً، فَإِْن لَْم تَْسَتِطْع َفَقاِعداً، فَإِْن لَْم تَْسَتِطْع َفَعّٰل ” :َعِن الص 

قدر ىلع القيام يصيل قائما، فإذا عجز عن القيام ياملريض إذا اكن وهكذا عند احلنفية 
قدر ىلع يسجود، وإذا اكن اعجزا عن القعود يصيل باإليماء، فإن اكن الركوع واليصيل قاعدا ب

 قدرال يقدر ىلع القيام ويوأما إذا اكن ويتم صالته،  فإنه يقعد هعجز عنثّم  القيام يف أول الصالة
ِينَٓٱ﴿األصل يف صالة املريض قوهل تعاىل: . وود، فإنه يصيل قاعدا بإيماءالركوع والسج ىلع َّٓلذ
ونَٓيَذٓ  ر  َٓٱٓك  ودٓ قَِيىمٓ ّٓللذ ع  ن وبِِهمٓ آآَوق  ٓج  ى قال الضحاك يف تفسريه: هو بيان حال املريض يف ، (334)﴾َوََعَ

 (335)، كذا قال الرسخيس. أداء الصالة ىلع حسب الطاقة
 لصالةباب إذا أفاق املريض يف ا .2

بِيِه َعْن اَعئَِشَة ” .306
َ
ْرَوةَ َعْن أ نَا َمالِك  َعْن ِهَشاِم بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس   -َحد 

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنها  ن َها لَْم تََر رَس 
َ
تْه  أ ْخَبَ

َ
ن َها أ

َ
ْؤمِننَِي أ م  الْم 

 
َصالَةَ الل ْيِل  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصأ

 قَاِعداً َحّٰت َقط  َحّٰت  قَاِعداً 
 
، فاََكَن َيْقرَأ َسن 

َ
 ََنْواً ِمْن ثاَلَثنَِي آيًَة  أ

َ
ْن يَْرَكَع قَاَم، َفَقرَأ

َ
َراَد أ

َ
 إَِذا أ

ْرَبِعنَي آيًَة، ث م  َرَكَع.
َ
ْو أ

َ
 (336) “أ

 

ََسن  إِْن َشاَء الَْمِريض  َصّل  َرْكَعَتنْيِ قَائِماً َوَرْكَعَتنْيِ ” .307  (337) “ قَاِعداً.َوقَاَل احلْ
وعند احلنفية إذا عجز املريض يف الصالة ىلع القيام واكن قد رشع قائما فإنه يقعد ويتم 
الصالة، وكذا إذا عجز يف أول الوقت فابتدأ الصالة قاعدا  بالركوع والسجود ثّم أفاق يف الصالة 

يماء وهو غري قادر ىلع فإنه جيوز هل أن يبين صالة القيام ىلع صالة القعود، لكنه إذا رشع باإل

                                                             
 ، و1117(، رقم احلديث:19)رقم ابلاب: باب: إذا لم يطق قاعدا صّل ىلع جنب  كتاب: تقصري الصالة، - 333

 60/2 - 10831حتفة  - 1116، 1115طرفاه 
 191آل عمران:  - 334
 213 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 335
(، رقم 20)رقم ابلاب:  ثم صح أو وجد خفة تمم ما بيقباب: إذا صّل قاعدا  كتاب: تقصري الصالة، - 336

 17167حتفة  - 4837، 1168، 1161، 1148، 1119أطرافه  ، و1118احلديث:
 (20)رقم ابلاب:  باب: إذا صّل قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بيق كتاب: تقصري الصالة، - 337
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القيام والقعود والركوع والسجود فإنه جيب عليه أن يستقبل الصالة والجيوز هل أن يبين ىلع ما 
 يف لك موضع يصح االقتداء يصح ابلناء وإال فالمىض من صالة اإليماء. واألصل يف ذلك أن 

ئم املؤيم، كذا قال الرسخيس. يصح ابلناء. واقتداء القائم القاعد  جيوز لكن ال جيوز اقتداء القا
(338) 

                                                             
 218 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 338
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 أبواب الوتر
 الوترباب وجوب  .1

ثَِن ” .308 َبْيِد اهللِ َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ع  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  نَافِع  َعْن َعْبِد اهللِ َعِن  َحد 
ْم بِالل ْيِل وِتْراً ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب    (339)“ .“اْجَعل وا آِخَر َصالَتِك 

 

يِب ” .309
َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفٍص قَاَل َحد  َثَنا ع  ثَِن  َحد  ْعَمش  قَاَل َحد 

َ
َثَنا األ وٍق  قَاَل َحد  ْسلِم  َعْن َمْس  م 

ول  اهللِ ” :َعْن اَعئَِشَة قَالَْت  ْوتََر َرس 
َ
َحرِ َواْنَتٰه  ملسو هيلع هللا ىلص ُك   الل ْيِل أ  (340) “.“ وِتْر ه  إََِل الس 

ية وصيغة األمر يف احلديث يدل ىلع الوجوب، كذا قال ابن والوتر واجب عند احلنف
 (341)انلجيم.

 باب الوتر بثالث .2
ثَِن ” .310 لَْيَماَن قَاَل َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  س  ن  َعْبَد الر مْحٰ  َحد 

َ
و أ ِن َعْمر  ْخَبَ

َ
ِن ْبَن اْبن  َوْهٍب قَاَل أ

بِيِه َعْن َعْبِد اهللِ بْ 
َ
ثَه  َعْن أ َمَر قَاَل قَاَل انل يِب  الَْقاِسِم َحد  َصالَة  الل ْيِل َمْثَن َمْثَن، ” :ملسو هيلع هللا ىلصِن ع 

ْن َتْنرَصَِف فَاْرَكْع َرْكَعًة ت وتِر  لََك َما َصل ْيَت 
َ
َرْدَت أ

َ
ْنذ  ” :قَاَل الَْقاِسم  . “فَإَِذا أ نَاساً م 

 
ْيَنا أ

َ
َورَأ

ًّ لََواسِ  وَن بَِثالٍَث، َوإِن  لَك  ْدَرْكَنا ي وتِر 
َ
س  أ

ْ
ٍء ِمْنه  بَأ وَن بَِّشْ ْن الَ يَك 

َ
و أ رْج 

َ
 (342) “.“ع  أ

 

يِب ” .311
َ
نَا َمالِك  َعْن َسِعيِد بِْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِ  َحد  يِب ي  َسِعيٍد الَْمْقب 

َ
  َعْن أ

َل اَعئَِش َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ 
َ
ن ه  َسأ

َ
ْخَبَه  أ

َ
ن ه  أ

َ
َكْيَف ََكنَْت َصالَة  ” :-ريض اهلل عنها  -َة ِن أ

وِل اهللِ  ول  اهللِ ” :َفَقالَْت  “يِف َرَمَضانَ ملسو هيلع هللا ىلص َرس  يَِزيد  يِف َرَمَضاَن َوالَ يِف َغرْيِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َما ََكَن َرس 
ةَ َرْكَعًة، ي َصيل   إِْحدٰ ىلَعٰ  ، ث م   ى َعرْشَ ولِِهن  ْسنِِهن  َوط  ْرَبعاً فاَلَ تََسْل َعْن ح 

َ
ْرَبعاً فاَلَ   ي َصيل  أ

َ
أ

، ث م  ي َصيل   ولِِهن  ْسنِِهن  َوط  لْت   :، قَالَْت اَعئَِشة  “ثاَلَثاً  تََسْل َعْن ح  وَل اهللِ ” :َفق  َتَنام   يَا َرس 
َ
أ

ْن ت وتِرَ 
َ
، إِن  َعْيَن  ” :َفَقاَل . “َقْبَل أ  (343) “.“ َتَناَماِن َوالَ َيَنام  قَليِْب يَا اَعئَِشة 
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 31/2 - 7374حتفة  - 1137
طرفاه  و ،1147(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب:  وغريهبالليل يف رمضان ملسو هيلع هللا ىلص باب: قيامه  هجد،اتلكتاب:  - 343
 67/2 - 17719حتفة  - 3569، 2013



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

320 

َعْيب  َعِن الز ْهرِ حَ ” .312 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ وَل ي  د  ن  رَس 

َ
تْه  أ ْخَبَ

َ
ن  اَعئَِشَة أ

َ
ْرَوةَ أ  َعْن ع 

ةَ َرْكَعًة، ََكنَْت تِلَْك َصالَتَه  إِْحدٰ  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  د   -بِالل ْيِل  َتْعِن  -ى َعرْشَ فَيَْسج 
ْجَدةَ ِمْن ذٰ  ، َويَْرَكع  َرْكَعتنَْيِ الس  َسه 

ْ
ْن يَْرَفَع َرأ

َ
ْم ََخِْسنَي آيًَة َقْبَل أ ك  َحد 

َ
 أ

 
لَِك قَْدَر َما َيْقرَأ

ْيَمِن َحّٰت َقْبَل َصالَةِ الَْفْجِر، ث م  يَْضَطِجع  ىلَعٰ 
َ
ِه األ الَةِ. ِشق  َؤذ ن  لِلص  تَِيه  الْم 

ْ
 (344) “ يَأ

كذا قال الاكساين.  بتسليمة واحدة يف األوقات لكها،الوتر ثالث ركعات عند احلنفية  و
(345) 

 باب وجوب القنوت يف الوتر قبل الركوع .3
نََس ْبَن َمالٍِك َعِن ” .313

َ
لْت  أ

َ
َثَنا اَعِصم  قَاَل َسأ َثَنا َعْبد  الَْواِحِد قَاَل َحد  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  َحد 

. ق   ن وت  ن وِت. َفَقاَل قَْد ََكَن الْق  ِن الْق  ْخَبَ
َ
. قَاَل فَإِن  ف الَناً أ ْو َبْعَده  قَاَل َقْبلَه 

َ
وِع أ ك  لْت  َقْبَل الر 

ول  اهللِ  وِع. َفَقاَل َكَذَب، إِن َما َقَنَت َرس  ك  ن َك ق لَْت َبْعَد الر 
َ
وِع َشْهراً ملسو هيلع هللا ىلص َعْنَك أ ك   -َبْعَد الر 

َراه  
 
م  الْق   -أ الً إَِٰل ََكَن َبَعَث قَْوماً ي َقال  لَه  رْشِكنَِي د وَن ر اء  ز َهاَء َسْبِعنَي رَج   قَْوٍم ِمَن الْم 

وٰلِ 
 
وِل اهللِ أ ْم َوَبنْيَ َرس  ول  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َك، َواَكَن بَيَْنه  و َعلَْيِهْم. ملسو هيلع هللا ىلص َعْهد  َفَقَنَت َرس   “َشْهراً يَْدع 
(346) 
ذا تكبرية القنوت. وكة ن  يف مجيع الس  القنوت يف الوتر قبل الركوع واجب عند احلنفية  و

  (347). املحيط الربهاينو كذا يف مرايق الفالح
خر الصالة بالليل وتراً واستحباب انلوم ىلع الوتر ملن ال آباب استحباب جعل  .4

 يثق باالنتباه
ثَِن ” .314 َبْيِد اهللِ َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن ع  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م   اهللِ َعِن نَافِع  َعْن َعْبدِ  َحد 

ْم بِالل ْيِل وِتْراً ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب    (348) “.“اْجَعل وا آِخَر َصالَتِك 
 

ثَِن ” .315 ب و اتل ي اِح قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ َثَنا َعْبد  الَْوارِِث َحد  ب و َمْعَمٍر َحد 

َ
َثَنا أ يِب  َحد 

َ
ْثَماَن َعْن أ ب و ع 

َ
 أ

َرْيَرةَ   ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ه 
َ
ي اٍم ِمْن ُك   َشْهٍر،  ملسو هيلع هللا ىلص َخلِييِل  ْوَصايِن أ

َ
بَِثالٍَث ِصَياِم ثاَلَثَِة أ
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ّٰٰح َوَرْكَعَتِ  نَامَ  الض 
َ
ْن أ

َ
وتَِر َقْبَل أ

 
ْن أ

َ
 (349) “.“، وَأ

يلكون الوتر يستحّب ملن يثق باالنتباه أن يؤخر صالة الوتر إىل آخر الليل عند احلنفية و
 يثق فيستحب هل أن يؤدي صالة الوتر قبل انلوم، كذا قال وأّما من الختما لقيام الليل لكه 

 (350) .الزيليع
 باب أن القنوت يف الفجر ال يكون إال للنازلة .5

نََس ْبَن َمالٍِك َعِن ” .316
َ
لْت  أ

َ
َثَنا اَعِصم  قَاَل َسأ َثَنا َعْبد  الَْواِحِد قَاَل َحد  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  َحد 

ن وِت. َفَقاَل قَدْ  ِن  الْق  ْخَبَ
َ
. قَاَل فَإِن  ف الَناً أ ْو َبْعَده  قَاَل َقْبلَه 

َ
وِع أ ك  . ق لْت  َقْبَل الر  ن وت  ََكَن الْق 

ول  اهللِ  وِع. َفَقاَل َكَذَب، إِن َما َقَنَت َرس  ك  ن َك ق لَْت َبْعَد الر 
َ
وِع َشْهراً ملسو هيلع هللا ىلص َعْنَك أ ك   -َبْعَد الر 

َراه  
 
الً إَِٰل  ََكَن َبَعَث قَْوماً  -أ ر اء  ز َهاَء َسْبِعنَي رَج  م  الْق  رْشِكنَِي د وَن ي َقال  لَه   قَْوٍم ِمَن الْم 

وٰلِ 
 
وِل اهللِ أ ْم َوَبنْيَ َرس  ول  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َك، َواَكَن بَيَْنه  و َعلَْيِهْم. ملسو هيلع هللا ىلص َعْهد  َفَقَنَت َرس   “َشْهراً يَْدع 
(351) 
إنما ال يقنت عندنا يف صالة الفجر من جر، والقنوت يف انلازلة جائزة يف الفعند احلنفية و

  (352)كذا قال ابن اعبدين. غري بلية،
 باب الوتر ىلع الراحلة .6

َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد اهللِ بِْن اَعِمِر ” .317 َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  َحد 
ن  اَعِمَر ْبَن 

َ
وَل اهللِ بِْن َربِيَعَة أ يْت  َرس 

َ
ْخَبَه  قَاَل َرأ

َ
، ي ومِئ   ملسو هيلع هللا ىلص َربِيَعَة أ َوْهَو ىلَعَ الر اِحلَِة ي َسب ح 

ول  اهللِ  ْن َرس  َه، َولَْم يَك  ى  وَْجٍه تَوَج 
َ
ِسِه قَِبَل أ

ْ
الَةِ الَْمْكت وَبِة.يَْصَنع  ذٰ  ملسو هيلع هللا ىلص بِرَأ  “لَِك يِف الص 

(353) 
 

َعاذ  ْبن  فََضالَةَ ” .318 َثَنا م  َثَنا هَِشام  َعْن حَيىْٰي  َحد  ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ قَاَل َحد  َم  ِن بِْن ثَْوَباَن  َعْن حم 
ن  انل يِب  

َ
ثَِن َجابِر  ْبن  َعْبِد اهللِ أ ْن ىلَعٰ  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َحد 

َ
َراَد أ

َ
 َراِحلَتِِه ََنَْو الَْمرْشِِق فَإَِذا أ
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 َ  (354) “َل فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة. الَْمْكت وَبَة نَزَ ي َصيل 
ال جيوز الوتر قاعدا وال ىلع الراحلة من غري عذر، ألّن الوتر أقرب إىل عند احلنفية و

املكتوبة وال جتوز املكتوبة ىلع الراحلة، وهذا واضح ىلع قول اإلمام ألن الوتر عنده واجب، 
للوتر كذا قال ابن  ملسو هيلع هللا ىلصالزنول من انليب  لكن الصاحبان أيضا  ال جُيوِّزان القعود يف الوتر ثلبوت

 (355)انلجيم. 
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 أبواب انلوافل
 باب ركعت الفجر .1

َبْيِد بِْن ” .319 َرْيٍج َعْن َعَطاٍء َعْن ع  َثَنا اْبن  ج  َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َحد  َثَنا َبَيان  ْبن  َعْمٍرو َحد  َحد 
َمرْيٍ َعْن اَعئَِشَة  َ ” :قَالَْت  –ا ريض اهلل عنه -ع  ِن انل يِب  ل َشد   يَشْ ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلصْم يَك 

َ
ٍء ِمَن انل َوافِِل أ

داً ىلَعٰ   (356) “.“ الَْفْجرِ  َرْكَعَتِ ِمْنه  َتَعاه 
وركعتا الفجر أهّم انلوافل حىت يقضيهما من يومه إىل وقت الزوال وكذا يؤديهما يف السفر 

 (357)أيضا، كذا يف انلتف والفقه اإلساليم للزحييل. 
 الرواتبباب السنن  .2

َثَنا حَيىْٰي ” .320 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  بِيِه َعْن َحد 
َ
ْنترَِشِ َعْن أ ِد بِْن الْم  َم  ْعَبَة َعْن إِبَْراِهيَم بِْن حم   َعْن ش 

ن  انل يِب   -ريض اهلل عنها  -اَعئَِشَة 
َ
ْهِر َوَرْكَعَتنْيِ َقْبَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ْرَبعاً َقْبَل الظ 

َ
ََكَن الَ يََدع  أ

يِب الْغَ 
َ
ْعَبَة.يي َعدِ  َداةِ. تَاَبَعه  اْبن  أ و َعْن ش   (358) “ وََعْمر 

 

َمَر ” .321 ي وَب َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع 
َ
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن أ لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب قَاَل َحد  َثَنا س   -َحد 

ْهِر، َوَرْكَعَتنْيِ  َعرْشَ َرَكَعاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َحِفْظت  ِمَن انل يِب   -ريض اهلل عنهما  َرْكَعَتنْيِ َقْبَل الظ 
َل َصالَةِ َبْعَدَها، َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد الَْمْغرِِب يِف بَيْتِِه، َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد الِْعَشاءِ يِف بَيْتِِه، َوَرْكَعَتنْيِ َقبْ 

ْبِح، َواَكنَْت َساَعًة الَ ي ْدَخل  ىلَعَ انل يِب    (359) “فِيَها. ملسو هيلع هللا ىلصالص 
 

َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .322 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ ن  اَعئَِشَة ي  َحد 

َ
َبرْيِ أ ْرَوة  ْبن  الز  ِن ع  ْخَبَ

َ
 قَاَل أ

ول  اهللِ  وٰل  ملسو هيلع هللا ىلص قَالَْت ََكَن َرس 
 
َؤذ ن  بِاأل  ِمْن َصالَةِ الَْفْجِر قَاَم فََرَكَع َرْكَعَتنْيِ إَِذا َسَكَت الْم 

، ث م  اْضَطَجَع ىلَعٰ خَ  ْن يَْستَبنَِي الَْفْجر 
َ
ْيَمِن َحّٰت ِفيَفَتنْيِ َقْبَل َصالَةِ الَْفْجِر َبْعَد أ

َ
ِه األ   ِشق 

َؤذ ن  لإِِلقَاَمِة. تَِيه  الْم 
ْ
 (360)“يَأ

 

                                                             
 72/2 - 16321حتفة ، 1169(، رقم احلديث: 27)رقم ابلاب: باب: تعاهد ركعيت الفجر  هجد،اتلكتاب:  - 356
 41ص :  2ج : ، الفقه اإلساليم، الزحييل، 73ص : ، انلتفالسغدي،  - 357
 17599حتفة ، 1182حلديث:(، رقم ا34)رقم ابلاب:  الركعتني قبل الظهرباب:  هجد،اتلكتاب:  - 358
، 1165، 937أطرافه  ، و1180(، رقم احلديث:34)رقم ابلاب:  الركعتني قبل الظهرباب:  هجد،اتلكتاب:  - 359
 7534حتفة  - 1172
، 1160، 1123، 994أطرافه  ، و626(، رقم احلديث:15)رقم ابلاب: باب: من انتظر اإلقامة  ذان،األكتاب:  - 360
 16465حتفة  - 6310، 1170



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

324 

ثَِن ” .323 لَْيَماَن قَاَل َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  س  و  َحد  ِن َعْمر  ْخَبَ
َ
َريٍْب اْبن  َوْهٍب قَاَل أ َعْن ب َكرْيٍ َعْن ك 

ن  اْبَن َعب اٍس َوالِْمْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة وََعْبَد الر مْحٰ 
َ
ْزَهَر أ

َ
ْرَسل وه  إَِٰل  -ريض اهلل عنهم  -ِن ْبَن أ

َ
 أ

ْكعَ  -ريض اهلل عنها  -اَعئَِشَة  الََم ِمن ا ََجِيعاً وََسلَْها َعِن الر   َعلَْيَها الس 
ْ
َتنْيِ َبْعَد َفَقال وا اْقرَأ

ن  انل يِب  
َ
َما َوقَْد بَلََغَنا أ ن ِك ت َصل يَنه 

َ
نَا أ ْخِبْ

 
 َعْنَها. َوقَاَل نَٰه  ملسو هيلع هللا ىلصَصالَةِ الَْعرْصِ َوق ْل لََها إِن ا أ

َرْيب  فََدَخلْت   َما. َفَقاَل ك  اِب َعْنه  َط 
ْ
َمَر بِْن اخل ُْضِب  انل اَس َمَع ع 

َ
ْنت  أ   ىلَعٰ اْبن  َعب اٍس َوك 

ْرَسل وِن  -ريض اهلل عنها  -اَعئَِشَة 
َ
م  َسلََمَة. فََخرَْجت  إَِْلِْهْم َفَبل ْغت َها َما أ

 
. َفَقالَْت َسْل أ

وِن  ْم بَِقْولَِها فََرد  ت ه  ْخَبْ
َ
ْرَسل وِن إَِٰل  فَأ

َ
م  َسلََمَة بِِمْثِل َما أ

 
م  َسلََمةَ بِِه إَِٰل   أ

 
 -  اَعئَِشَة. َفَقالَْت أ

ْيت ه  ي َصل يِهَما ِحنَي َصّٰل َيْنٰه ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعت  انل يِب   -ريض اهلل عنها 
َ
، ث م   َعْنَها ث م  َرأ  الَْعرْصَ

لْت  ق ويِم  نِْسَوة  ِمْن بَِن  ي َوِعْندِ َدَخَل يلَعَ   َارِيََة َفق 
ْ
ْرَسلْت  إَِْلِْه اجل

َ
نَْصارِ فَأ

َ
 َحَراٍم ِمَن األ

وَل اهللِ  جِبَْنبِِه ق ويِل  م  َسلََمَة يَا َرس 
 
ول  لََك أ َراَك ت َصل يِهَما. َسِمْعت َك َتْنٰه  هَل  َتق 

َ
 َعْن َهاَتنْيِ وَأ

ِخرِ 
ْ
َشاَر بَِيِدهِ فَاْسَتأ

َ
ا  يفَإِْن أ َخَرْت َعْنه  فَلَم 

ْ
َشاَر بَِيِدهِ فَاْسَتأ

َ
َارِيَة  فَأ

ْ
. َفَفَعلَِت اجل َعْنه 

ِ ” :انرَْصََف قَاَل  يِب يَا ب
َ
تَايِن  ْنَت أ

َ
ْكَعَتنْيِ َبْعَد الَْعرْصِ َوإِن ه  أ لِْت َعِن الر 

َ
َمي َة َسأ

 
نَاس  ِمْن َعْبِد  أ

َما َهاتَانِ  الَْقيِْس فََشَغل وِن  ْهِر َفه  ْكَعَتنْيِ الل َتنْيِ َبْعَد الظ   (361) “.“َعِن الر 
وهما  ركعتان قبل الفجرؤكدة، وعند احلنفية السنن الرواتب اثنتا عرشة ركعة، ويه سنة م

، وأربع قبل العرص وإن شاء ركعتني ،قبل الظهر وبعدها ركعتانركعات وأربع آكد السنن، 
 (362)، كذا قال املرغيناين. وركعتان بعد املغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتني

 باب صالة الضّٰح .3
ْخَبَ ” .324

َ
ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم أ َثَنا م  َثَنا َعب اس  اجلْ َرْيرِ َحد  ْعَبة  َحد  وَخ  - ي  نَا ش  َو اْبن  فَر  يِب  -ه 

َ
 َعْن أ

ْثَماَن انل ْهدِ  يِب ي  ع 
َ
َرْيَرةَ ريض اهلل عنه  َعْن أ ْوَصايِن ” :قَاَل  ه 

َ
ه ن  َحّٰت  َخلِييِل  أ َدع 

َ
 بَِثالٍَث الَ أ

ي اٍم مِْن ُك   َشْهٍر،
َ
وَت َصْوِم ثاَلَثَِة أ م 

َ
ّٰٰح  أ  (363) “.“ وِتْرٍ ، َونَْوٍم ىلَعٰ َوَصالَةِ الض 

 

ْرَوةَ َعْن اَعئَِشَة ” .325 نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ريض  -َحد 

ول  اهللِ ” :قَالَْت  –اهلل عنها  نْ  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ََكَن َرس 
َ
ِب  أ ْن  َْلََدع  الَْعَمَل َوْهَو حي 

َ
َيْعَمَل بِِه َخْشَيَة أ

ول  اهللِ  ّٰٰح  ملسو هيلع هللا ىلصَيْعَمَل بِِه انل اس  َفي ْفَرَض َعلَْيِهْم، َوَما َسب َح َرس  ْبَحَة الض  ، َوإيِن  س   َقط 

                                                             
، 17571حتفة  - 4370طرفه  ، و1233(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: إذا لكم وهو يصيل  سهو،الكتاب:  - 361

 88/2 -ل  11279، 18207أ،  9685
 35 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 362
حتفة  - 1981طرفه  ، و1178(، رقم احلديث:33)رقم ابلاب: باب: صالة الضىح يف احلرض  هجد،اتلكتاب:  - 363
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َها َسب ح 
 
 (364) “.“أل

 

ةَ قَاَل َسِمْعت  َعْبَد الر  ” .326 ر  و ْبن  م  َثَنا َعْمر  ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  يِب ِن ْبَن مْحٰ َحد 
َ
ول  َْلّْٰل  أ  َيق 

ى انل يِب  
َ
ن ه  َرأ

َ
َحد  أ

َ
َثَنا أ ّٰٰح  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَما َحد  م  َهايِنٍ الض 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصإِن  انل يِب  ” : فَإِن َها قَالَْت  َغرْيَ أ

َة فَاْغتََسَل َوَصّٰل  َر  َثَمايِنَ َدَخَل بَيَْتَها يَْوَم َفْتِح َمك 
َ
َخف  ِمْنَها َرَكَعاٍت فَلَْم أ

َ
َغرْيَ  ،َصالَةً َقط  أ

ودَ  ج  وَع َوالس  ك  ن ه  ي تِم  الر 
َ
  (365) “.“أ

من بعد الطلوع إىل الزوال، ووقتها ، ب املواظبة ىلع صالة الضىحباستحاإىل  نفيةذهب احل
اعئشة إخبار  حديثو (366) والرشنباليل. والاكساين ، كذا قال احلصكيفاملختار بعد ربع انلهار

صّل صالة الضىح يوم الفتح، وأوىص أبا ذر وأبا  ملسو هيلع هللا ىلصعلمته دون ما لم تعلم، وقد ثبت أنه  عما
 (367). اخلطايبكذا قال العيين نقال عن  هريرة،

 باب استحباب اتلطوع يف ابليت .4
َبْيِد اهللِ َعْن نَافِ ” .327 ي وَب وَع 

َ
َثَنا و َهْيب  َعْن أ ىلْعَ ْبن  مَح اٍد َحد 

َ
َثَنا َعْبد  األ َمَر َحد   -ٍع َعِن ابِْن ع 

ول  اهللِ  -ريض اهلل عنهما  ْم َوالَ  اْجَعل وا يف” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل قَاَل َرس  ْم مِْن َصالَتِك  ب ي وتِك 
ب وراً  وَها ق  ي وَب.. “َتت ِخذ 

َ
اِب َعْن أ  (368) “تَاَبَعه  َعْبد  الَْوه 

ابليوت من الصالة،  واألفضل عند احلنفية أن يؤدي الصالة انلافلة يف ابليت، يك ال ختلوا
هذا إذا لم ُيف ىلع نفسه أن يشتغل عنها لو ذهب إىل ابليت فإن خاف فله أن يؤدي يف 

 (369)املسجد، كذا قال الطحطاوي. 
 باب استحباب قيام الليل .5

ثَِن ” .328 . وََحد  ْوزَاِع 
َ
برَش   َعِن األ َثَنا م  َثَنا َعب اس  ْبن  احلْ َسنْيِ َحد  د  ْبن   َحد  َم  ب و حم 

َ
َقاتٍِل أ  م 

ثَِن  ْوَزاِع  قَاَل َحد 
َ
نَا األ ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
ََسِن قَاَل أ يِب  احلْ

َ
ثَِن  حَيىَْي ْبن  أ ب و  َكثرٍِي قَاَل َحد 

َ
أ

                                                             
(، 5)رقم ابلاب: ىلع صالة الليل وانلوافل من غري إجياب ملسو هيلع هللا ىلص باب: باب: حتريض انليب  هجد،اتلكتاب:  - 364

 16590حتفة  - 1177، و طرفه 1128رقم احلديث:
 - 4292، 1103طرفاه ، و1176(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: صالة الضىح يف السفر  هجد،اتلكتاب:  - 365

 18007حتفة 
 151 ص : مرايق، الرشنباليل،؛ 294ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 92 ص : ادلر، احلصكيف، - 366
 255 ص : 7ج :  عمدة،العيين،  - 367
، 7527حتفة  - 432طرفه  ، و1187(، رقم احلديث:37)رقم ابلاب: باب: اتلطوع يف ابليت  هجد،اتلكتاب:  - 368
8130 
 390 ص : حاشية، الطحطاوي، - 369
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ثَِن َسلََمَة ْبن  َعْبِد الر مْحٰ  قَاَل  -هما رىض اهلل عن -َعْبد  اهللِ ْبن  َعْمِرو بِْن الَْعاِص  ِن قَاَل َحد 
ول  اهللِ  قَاَل ِل  وم  الل ْيَل َفرَتََك قَِياَم ” :ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ْن مِْثَل ف الٍَن، ََكَن َيق  يَا َعْبَد اهللِ، الَ تَك 

 (370) “.“الل ْيلِ 
 

يِب ” .329
َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ يِب  َحد 

َ
َغر  َعْبِد اهللِ  َسلََمَة وَأ

َ
 األ

يِب 
َ
َرْيَرةَ  َعْن أ وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  -ه  ن  َرس 

َ
 ُك   َيْْنِل  َرب َنا َتَباَرَك َوَتَعاَٰل ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْنَيا ِحنَي َيْبٰق  َماءِ ادل  وِن َْلْلٍَة إََِل الس  ول  َمْن يَْدع  ْسَتِجيَب هَل  َمْن   ث ل ث  الل ْيِل اآلِخر  َيق 
َ
فَأ

 
َ
ِن  ل ِن يَْسأ ْعِطَيه  َمْن يَْسَتْغِفر 

 
ْغِفَر هَل   فَأ

َ
 (371) “.“فَأ

اجلوهرة وعند احلنفية صالة الليل أفضل من صالة انلهار، كذا قال ابن اعبدين نقال عن 
 (372). ونور اإليضاح

 باب جواز القعود يف انلافلة .6
نَا َرْوح  ْبن  ع  ” .330 ْخَبَ

َ
وٍر قَاَل أ َثَنا إِْسَحاق  ْبن  َمْنص  َسنْي  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َحد  نَا ح  ْخَبَ

َ
َباَدةَ أ

َصنْيٍ  َل نيَِب   -ريض اهلل عنه  -ب َرْيَدةَ َعْن ِعْمَراَن بِْن ح 
َ
ن ه  َسأ

َ
نَا إِْسَحاق  قَاَل . ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ أ ْخَبَ

َ
أ

يِب 
َ
َمِد قَاَل َسِمْعت  أ نَا َعْبد  الص  ْخَبَ

َ
َثَنا احلْ َسنْي  َعِن ابْ  أ ثَِن ِعْمرَان  قَاَل َحد  ِن ب َرْيَدةَ قَاَل َحد 

َصنْيٍ  وراً  -ْبن  ح  وَل اهللِ  -َواَكَن َمبْس  لْت  َرس 
َ
ِل قَاِعداً َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َسأ إِْن ” :َعْن َصالَةِ الر ج 

، َوَمْن َصّٰل َصّٰل  ْفَضل 
َ
ْجِر الَْقائِِم، َوَمْن َصّٰل  قَائِماً َفْهَو أ

َ
 نَائِماً فَلَه  نِْصف   قَاِعداً فَلَه  نِْصف  أ

ْجِر الَْقاِعدِ 
َ
 (373) “.“أ

 

ب و إِْسمَ ” .331
َ
َثَنا إِبَْراِهيم  أ َثَنا الَْعو ام  َحد  وَن َحد  َثَنا يَِزيد  ْبن  َهار  َثَنا َمَطر  ْبن  الَْفْضِل َحد  اِعيَل َحد 

ْكَسيِك   َو َويَِزيد  الس  بَا ب ْرَدةَ َواْصَطَحَب ه 
َ
يِب  قَاَل َسِمْعت  أ

َ
َكبَْشَة يِف َسَفٍر، فاََكَن يَِزيد    ْبن  أ

وىٰس  بَا م 
َ
ب و ب ْرَدةَ َسِمْعت  أ

َ
َفِر َفَقاَل هَل  أ وم  يِف الس  ول  اهللِ يَص  ول  قَاَل َرس   إَِذا” :ملسو هيلع هللا ىلص  ِمَراراً َيق 

                                                             
 ، و1152(، رقم احلديث:19)رقم ابلاب:  ما يكره من ترك قيام الليل ملن اكن يقومهباب:  هجد،اتلكتاب:  - 370

، 5054، 5053، 5052، 3420، 3419، 3418، 1980، 1979، 1978، 1977، 1976، 1975، 1974، 1153، 1131أطرافه 
 8961حتفة  - 6277، 6134، 5199
، 6321طرفاه ، و1145(، رقم احلديث: 14)رقم ابلاب: لصالة من آخر الليل باب: ادلاعء وا هجد،اتلكتاب:  - 371

 15241، 13463حتفة  - 7494
 467 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 372
 - 1117، 1116طرفاه  ، و1115(، رقم احلديث:17)رقم ابلاب: باب: اتلطوع يف ابليت  ،تقصري الصالةكتاب:  - 373

 10831حتفة 
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ِقيماً َصِحيحاً الْعَ  َمرَِض  تَِب هَل  ِمْثل  َما ََكَن َيْعَمل  م  ْو َسافََر، ك 
َ
  (374) “.“ْبد  أ

، كذا نصف أجر القائماتلنفل قاعدا مع القدرة ىلع القيام غري أنّه هل عند احلنفية وجيوز 
قال ابن انلجيم. وأما إذا مرض وعجز عن القيام وصّل قاعدا الينقص ثوابه، كذا قال 

  (375).الشايم
 باب جواز َجع القيام والقعود يف انلافلة .7

َف ” .332 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  يِب َحد 
َ
نَا َمالِك  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن يَِزيَد وَأ ْخَبَ

َ
َمَر انل ْْضِ َمْوٰل   قَاَل أ  ع 

يِب 
َ
َبْيِد اهللِ َعْن أ ْؤِمننَِي  بِْن ع  م  الْم 

 
 :-ريض اهلل عنها  -َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحَِن َعْن اَعئَِشَة أ

وَل اهللِ ” ن  َرس 
َ
، فَإَِذا بيَِقَ َجالِساً  ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص أ  َوْهَو َجالِس 

 
 ِمْن قَِراَءتِِه ََنْو  مِْن  َفَيْقرَأ

ْكَعِة ا ، َيْفَعل  يِف الر  د  ، ث م  يَْرَكع  ث م  يَْسج  َها َوْهَو قَائِم 
َ
ْرَبِعنَي آيًَة قَاَم َفَقرَأ

َ
ْو أ

َ
ثل انَِيِة ثاَلَثنَِي أ
ْنت  َيْقظٰ   َصالَتَه  َنَظَر،لَِك، فَإَِذا قََٰض ِمْثَل ذٰ  َث َميِع فَإِْن ك  ْنت  نَائَِمًة ى َُتَد  ، َوإِْن ك 

  (376) “.“اْضَطَجعَ 
يصح  يف لك موضع يصح االقتداء يصح ابلناء وإال فالواألصل يف ذلك عند احلنفية أن 

 (377)ابلناء. واقتداء القائم القاعد  جيوز، كذا قال الرسخيس. 
ه إَل القبلة فيها خارج املرصباب حكم الصالة انلافلة ىلع الراحلة و اتل .8  وج 
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد اهللِ بِْن اَعِمِر ” .333 َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  َحد 

ْخَبَه  قَاَل 
َ
ن  اَعِمَر ْبَن َربِيَعَة أ

َ
وَل اهللِ ” :بِْن َربِيَعَة أ يْت  َرس 

َ
، َو ىلَعَ َوه   ملسو هيلع هللا ىلص َرأ  الر اِحلَِة ي َسب ح 

 ي وْ 
َ
ِسِه قَِبَل أ

ْ
ول  اهللِ ي  ِمئ  بِرَأ ْن َرس  َه، َولَْم يَك  الَةِ يَْصَنع  ذٰ  ملسو هيلع هللا ىلص  وَْجٍه تَوَج  لَِك يِف الص 
 (378) “.“الَْمْكت وَبةِ 

وعند احلنفية جتوز الصالة انلافلة ىلع ادلابة خارج املرص باإليماء حيث توجهت ادلابة به 
موضع جيوز للمسافر أن يقرص للمسافر وللمقيم إذا خرج من مرص إىل   الزنول،مع القدرة ىلع

فال جتوز الصالة عليها ال فرضا إذا اكن كذلك  املصيل، أّمابتسيري  ادلابة تسري، بشىرط أن ال فيه
                                                             

، 2996(، رقم احلديث: 134)رقم ابلاب: باب: يكتب للمسافر مثل ما اكن يعمل يف اإلقامة  جلهاد،كتاب: ا - 374
 9035حتفة 
 484 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 110 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 375
رقم  (،20)رقم ابلاب:  إذا صّل قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بيق ،تقصري الصالةكتاب:  - 376

 17709، 17732حتفة  - 4837، 1168، 1161، 1148، 1118أطرافه  ، و1119احلديث:
 218 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 377
 - 1104، 1093أطرافه  ، و1097(، رقم احلديث:9)رقم ابلاب:  باب: يزنل للمكتوبة ،تقصري الصالةكتاب:  - 378

 5033حتفة 
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 (379)كذا قال الرسخيس والاكساين وابن انلجيم.  وال نفال

                                                             
ص  2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 298ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 250-249 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 379

: 113 
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 أبواب الرتاويح
 باب صالة الرتاويح .1

َبرْيِ َعْن َحد  ” .334 ْرَوةَ بِْن الز  نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس 

ْؤِمننَِي  م  الْم 
 
وَل اهللِ  -اَعئَِشَة أ ن  َرس 

َ
َصّٰل َذاَت َْلْلٍَة يِف الَْمْسِجِد فََصّٰلَ  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنها أ

، ث م  َص  وِ الر ابَِعِة، بَِصالَتِِه نَاس 
َ
، ث م  اْجَتَمع وا ِمَن الل ْيلَِة اثل اثِلَِة أ َ انل اس  ّٰل مَِن الَْقابِلَِة فََكِث 

ول  اهللِ  ْج إَِْلِْهْم َرس  ْصَبَح قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصفَلَْم َُيْر 
َ
ا أ ِي َصَنْعت ْم َولَْم َيْمَنْعِن ِمَن ” :، فَلَم  يْت  اذل 

َ
قَْد َرأ

مْ  وِج إَِْلْك  ْم اخلْ ر  ْن ت ْفَرَض َعلَْيك 
َ
ين  َخِشيت  أ

َ
 (380) “.“، َوٰذلَِك يِف َرَمَضانَ « إاِل  أ

  

ن  ” .335
َ
ب و َسلََمَة أ

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ َحد   َحد 

َرْيَرةَ  بَا ه 
َ
وَل اهللِ قَاَل َسِمعْ  -ريض اهلل عنه  -أ ول  لَِرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ت  َرس  َمْن قَاَمه  إِيَماناً ” :َيق 

َم ِمْن َذنْبِهِ  ِفَر هَل  َما َتَقد    (381) “.“َواْحتَِساباً غ 
 

َْيِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .336 نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن مح  ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِن َعْن َحد 

يِب 
َ
وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  -َرْيَرةَ ه   أ ن  َرس 

َ
َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَماناً َواْحتَِساباً ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ِفَر هَل  َما َتَقد  ول  اهللِ . “غ  يِف َرس  ْمر  ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل اْبن  ِشَهاٍب َفت و 
َ
 َذلَِك، ث م  ََكَن َواأل

ْمر  ىلَعٰ 
َ
يِب لَِك يِف ِخالَ  ذٰ األ

َ
َمَر  فَِة أ  (382) “.-ريض اهلل عنهما  -بَْكٍر َوَصْدراً ِمْن ِخالَفَِة ع 

 

َبرْيِ َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .337 ْرَوةَ بِْن الز  ن ه  قَاَل َخرَْجت  ي  ِن بِْن َعْبٍد الَْقارِ َوَعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع 
َ
 أ

اِب  َط 
ْ
َمَر بِْن اخل ْوزَاع  َْلْلًَة  -ريض اهلل عنه  -َمَع ع 

َ
يِف َرَمَضاَن، إََِل الَْمْسِجِد، فَإَِذا انل اس  أ

َتَفر ق وَن ي َصيل   ل  نِلَْفِسِه، َوي َصيل   م  ل  َفي َصيل   الر ج  َمر  إيِن   الر ج  رٰ  بَِصالَتِِه الر ْهط  َفَقاَل ع 
َ
ى لَْو أ

الَءِ ىلَعٰ ََجَْعت  هٰ  ْمَثَل ؤ 
َ
ْم ىلَعٰ  .(383) قَارٍِئ َواِحٍد لاََكَن أ يَب  ث م  َعزََم فََجَمَعه 

 
 بِْن َكْعٍب، ث م   أ

                                                             
(، رقم 5)رقم ابلاب: ىلع صالة الليل وانلوافل من غري إجياب ملسو هيلع هللا ىلص باب: حتريض انليب  هجد،اتلكتاب:  - 380

 63/2 - 16594حتفة  - 5861، 2012، 2011، 924، 730، 729، و أطرافه 1129احلديث:
، 37، 35أطرافه  ، و2008(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: فضل من قام رمضان  :باب ،اويحصالة الرتكتاب:  - 381
 15223حتفة  - 2014، 2009، 1901، 38

، 37، 35أطرافه ، 2009(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: فضل من قام رمضان  :باب ،صالة الرتاويحكتاب:  - 382
 12277حتفة  - 2014، 2008، 1901، 38

حدثنا آدم، حدثنا ابن أيب : ))(69)ص:  "خلق أفعال العباد للبخاريم ابلخاري يف كتابه "وروى اإلما - 383
ذئب، حدثنا مسلم بن جندب، عن نوفل بن إياس اهلذيل، قال: كنا نقوم يف عهد عمر بن اخلطاب يف املسجد 
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ْخرٰ 
 
َمر  نِْعَم ابْلِْدَعة  َهِذهِ، َوال ِت َخرَْجت  َمَعه  َْلْلًَة أ  ى، َوانل اس  ي َصل وَن بَِصالَةِ قَارِئِِهْم، َقاَل ع 

ْفَضل  ِمَن ال ِت 
َ
وَن َعْنَها أ وَن. ي ِريد  آِخَر  َيَنام  وم  هَل .َيق  و 

َ
وَن أ وم   (384) “الل ْيِل، َواَكَن انل اس  َيق 

 

َبرْيِ َعْن اَعئَِشَة ريض ” .338 ْرَوةَ بِْن الز  ثَِن َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  َحد 
وَل اهللِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنها َزْوِج انل يِب   ن  َرس 

َ
 (385) “.“نَ لَِك يِف َرَمَضا َوذٰ َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلص أ

 عند احلنفيةوأمجعت األمة ىلع رشعية صالة الرتايح، ويه سنة مؤكدة وعدد ركعاتها 
مخس تروحيات، لك تروحية أربع ركعات بتسليمتني باملسلمني مام اإلسوى الوتر فيصيل عرشون 

 كذا قال تم القرآن يف الرتاويح مرة واحدة،أن ُيوالسنة  جيلس بني لك تروحيتني مقدار تروحية،
 : عبد اهلل بن حممود املوصيل احلنيفوقال  (386)الرسخيس وابن اعبدين

أقامها يف بعض الليايل، وبني العذر  ملسو هيلع هللا ىلص)الرتاويح سنة مؤكدة( ألن انليب 
يف ترك املواظبة وهو خشية أن تكتب علينا، وواظب عليها اخللفاء 
الراشدون ومجيع املسلمني من زمن عمر بن اخلطاب إىل يومنا هذا. قال 

 « .ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن: » ملسو هيلع هللا ىلص
وروى أسد بن عمرو عن أيب يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرتاويح 

صه عمر من تلقاء وما فعله عمر؟ فقال: الرتاويح سنة مؤكدة ولم يتخرّ 
نفسه ولم يكن فيه مبتداع، ولم يأمر به إال عن أصل دليه وعهد من 

هذا ومجع انلاس ىلع أيب بن كعب  عمر ، ولقد سنّ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
منهم عثمان ويلع وابن مسعود  فصالها مجاعة والصحابة متوافرون:

والعباس وابنه وطلحة والزبري ومعاذ وأيب وغريهم من املهاجرين 
واألنصار، وما رد عليه واحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. 

تركها أهل مسجد والسنة إقامتها جبماعة لكن ىلع الكفاية، فلو 
أساءوا، وإن ختلف عن اجلماعة أفراد وصلوا يف منازهلم لم يكونوا 

                                                                                                                                                                       
قد اختذوا القرآن أاغين،  أراهم»فيتفرق ههنا فرقة وههنا فرقة، واكن انلاس يميلون إىل أحسنهم صوتا، فقال عمر: 

 ((، فلم يمكث إال ثالث يلال حىت أمر أبيا فصّل بهم«أما واهلل لنئ استطعت ألغرين
 10594حتفة ، 2010(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: فضل من قام رمضان  :باب ،صالة الرتاويحكتاب:  - 384
، 729أطرافه  ، و2011رقم احلديث:(، 1)رقم ابلاب: فضل من قام رمضان  :باب ،صالة الرتاويحكتاب:  - 385
 16594حتفة  - 5861، 2012، 1129، 924، 730
 493 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 143 ص : 2ج : ، املبسوط، لرسخيسا - 386
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 (387)مسيئني.
339. ” ِ ثَِن َمالِك  َعْن َسِعيٍد الَْمْقب  َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  يِب ي  َحد 

َ
ن ه  َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ   َعْن أ

َ
ِن أ

َل اَعئَِشَة 
َ
وِل اهللِ َكيْ  -ريض اهلل عنها  -َسأ يِف َرَمَضاَن َفَقالَْت َما  ملسو هيلع هللا ىلصَف ََكنَْت َصالَة  َرس 

ةَ َرْكَعًة، ي َصيل   إِْحدٰ ََكَن يَِزيد  يِف َرَمَضاَن، َوالَ يِف َغرْيَِها ىلَعٰ  ْرَبعاً فاَلَ تََسْل َعْن  ى َعرْشَ
َ
أ

، ث م  ي َصيل   ولِِهن  ْسنِِهن  َوط  ْسنِ  ح  ْرَبعاً فاَلَ تََسْل َعْن ح 
َ
، ث م  ي َصيل  أ ولِِهن  لْت  يَا  ِهن  َوط  ثاَلَثاً. َفق 

ْن ت وتَِر قَاَل 
َ
َتَنام  َقْبَل أ

َ
وَل اهللِ، أ  (388) “«.  َتَناَماِن َوالَ َيَنام  قَليِْب يَا اَعئَِشة  إِن  َعْيَن  » َرس 

؛ ألّن وأّما هذا احلديث اذلي فيه ذكر ثمان ركعات فيه قيام الليل والرتاويح سوى ذلك
ااعئشة ريض اهلل عنها قالت: )) رْيِه 

ان  ، و ال  يِف غ  ض  م  ن  ي ِزيُد يِف ر  ا اك  ((، والرتاويح ال تكون إال م 
 يف رمضان.

                                                             
 69 ص : 1، ج : االختياراملوصيل،  - 387
، 1147طرفاه ، و 2013(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: فضل من قام رمضان  :باب ،صالة الرتاويحكتاب:  - 388

 17719حتفة  - 3569
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 أبواب سجود اتلالوة
 باب حكم سجود اتلالوة .1

نَا حَيىْٰي ” .340 ْخَبَ
َ
َثَنا َصَدقَة  قَاَل أ َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن َحد  َمَر  َعْن ع   -ريض اهلل عنهما  -ع 

وَرةَ ال ِت  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ََكَن انل يِب    الس 
 
د  َحّٰت  َيْقرَأ د  َونَْسج  ْجَدة  فَيَْسج  نَا َماَكناً فِيَها الس  َحد 

َ
 َما َُيِد  أ

 (389) “لَِمْوِضِع َجْبَهتِِه.

 

ثَ ” .341 َثَنا َعْبد  الَْوارِِث قَاَل َحد  د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ي وب  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس َحد 
َ
 -َنا أ

ن  انل يِب  ريض اهلل عنه
َ
ِن   ملسو هيلع هللا ىلصما أ

ْ
وَن وَاجل رْشِك  وَن َوالْم  ْسلِم  َسَجَد بِانل ْجِم وََسَجَد َمَعه  الْم 

ي وَب  .َواإِلنْس  
َ
 (390) “.َوَرَواه  اْبن  َطْهَماَن َعْن أ

لفور يف الصالة وىلع الرتايخ إن لم يكن يف وعند احلنفية جتب سجود اتلالوة ىلع ا
ورشائطها ، وركنها وضع اجلبهة ىلع األرضالصالة، وأسبابها ثالثة: اتلالوة والسماع واالقتداء. 

الطهارة عن احلدث واخلبث وال جيوز هلا اتليمم بال عذر من  رشائط الصالة إال اتلحريمة
 (391)يم والرشنباليل. ، كذا قال ابن انلجواستقبال القبلة وسرت العورة

 باب سجود اتلالوة ىلع الوضوء .2
َمَر وروى ابلخاري معلقا: ” .342 د  ىلَعٰ  -ما ريض اهلل عنه -َواَكَن اْبن  ع  وءٍ يَْسج   (392)“  . و ض 

 (393)وعندنا يشرتط الطهارة عن احلدث واخلبث لسجود اتلالوة، كذا يف مرايق الفالح.

 باب مواضع سجود اتلالوة .3
َم  ” .343 َثَنا حم  ْفَيان  َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراِهيَم َعْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  َثَنا س  َف َحد  يِب د  ْبن  ي وس 

َ
 ِن َعْن أ

َرْيَرةَ  َعِة يِف َصالَةِ الَْفْجِر  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ََكَن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه   يِف اجلْ م 
 
 ﴾تزَنِيل ١ٓٓالٓٓمٓ﴿َيْقرَأ

                                                             
طرفاه  ، و1079(، رقم احلديث:12)رقم ابلاب: باب: من لم جيد موضعا  للسجود ، سجود القرآنكتاب:  - 389
 53/2 - 8144حتفة  - 1076، 1075
طرفه ، و1071(، رقم احلديث: 5)رقم ابلاب: باب: سجود املسلمني مع املرشكني  كتاب: سجود القرآن، - 390

 5996حتفة  - 4862
 183ص : ، مرايقنباليل، ؛ الرش209 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 391
 (5)رقم ابلاب: باب: سجود املسلمني مع املرشكني  كتاب: سجود القرآن، - 392
 184 ص : مرايق، الرشنباليل، - 393
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ْجَدةَ َو  َتٓىَٓهل ٓ﴿الس 
َ
ٓٓأ ِٓٱََٓعَ  (394) “.﴾َسىنِٓنل 

 

ي وَب َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن ” .344
َ
َثَنا مَح اد  َعْن أ ب و انل ْعَماِن قَاالَ َحد 

َ
لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب وَأ َثَنا س  َحد 

يْت  انل يِب   ﴾ص  ﴿قَاَل  -ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس 
َ
وِد، َوقَْد َرأ ج   ملسو هيلع هللا ىلصلَيَْس ِمْن َعَزائِِم الس 

د     (395)“فِيَها.يَْسج 
 

يِب ” .345
َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  ْنَدر  قَاَل َحد  َثَنا غ  اٍر قَاَل َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم  إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعت   َحد 

ْسَوَد َعْن َعْبِد اهللِ 
َ
 انل يِب   -ريض اهلل عنه  -األ

َ
َة فََسَجَد فِيَها،  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَرَأ انل ْجَم بَِمك 

ْو ت َراٍب فََرَفَعه  إَِٰل وََسَجَد 
َ
ا مِْن َحًَص أ َخَذ َكفًّ

َ
، َغرْيَ َشْيٍخ أ   َجْبَهتِِه َوقَاَل يَْكِفيِن َمْن َمَعه 

ْيت ه  َبْعَد ذٰ هٰ 
َ
  (396) “لَِك ق تَِل ََكفِراً.َذا. فَرَأ

 

نَا ِهَشام  َعْن حَيىْٰي ” .346 ْخَبَ
َ
َعاذ  ْبن  فََضالََة قَاالَ أ ْسلِم  َوم  َثَنا م  يِب  َحد 

َ
بَا  َعْن أ

َ
يْت  أ

َ
َسلََمَة قَاَل َرأ

َرْيَرةَ    -ريض اهلل عنه  -ه 
َ
ٓ﴿قَرَأ َمآءٓ ٱإِذَا ٓٱٓلسذ ت  لَْم  ﴾نَشقذ

َ
َرْيَرةَ، أ بَا ه 

َ
لْت  يَا أ فََسَجَد بَِها َفق 

َر انل يِب  
َ
د  قَاَل لَْو لَْم أ َرَك تَْسج 

َ
ْد. ملسو هيلع هللا ىلصأ ْسج 

َ
د  لَْم أ   (397) “يَْسج 

ع سجود اتلالوة من القرآن أربعة عرش موضعا: يف آخر سورة وعند احلنفية مواض
مريم، وأوىل احلج، سورة بين إرسائيل، ويف سورة انلحل، ويف سورة الرعد، ويف سورة ويف األعراف، 

حم  سورة ويف ،صسورة الم تزنيل السجدة، ويف سورة انلمل، ويف سورة الفرقان، ويف سورة ويف 
 سورة العلق، كذا قال احلصكيف والاكساين، ويف سورة االنشقاق انلجم، ويفسورة السجدة، ويف 

 (398)وابن اعبدين. 

                                                             
 - 891طرفه  ، و1068(، رقم احلديث:2)رقم ابلاب: باب: سجدة تزنيل السجدة ، سجود القرآنكتاب:  - 394

 13647حتفة 
حتفة  - 3422طرفه  ، و1069(، رقم احلديث:3)رقم ابلاب:  ﴾ٓصٓ﴿باب: سجدة  ،سجود القرآنكتاب:  - 395

5988 
أطرافه  ، و1067(، رقم احلديث:1)رقم ابلاب: باب: ما جاء يف سجود القرآن وسنتها  ،سجود القرآنكتاب:  - 396
 9180حتفة  - 4863، 3972، 3853، 1070
ِة  ،سجود القرآنكتاب:  - 397 ْجد  َمآءٓ ٱإَِذآ﴿باب: س  تٱٓلسذ أطرافه  ، و1074(، رقم احلديث:7)رقم ابلاب:  ﴾نَشقذ
 15426حتفة  - 1078، 768، 766
 576 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 193ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 102 ص : ادلر، احلصكيف، - 398
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 أبواب آداب املسجد
 باب كراهة رفع الصوت يف املساجد .1

َثَنا يلَعِ  ” .347 َثَنا اجلْ َعْيد  ْبن  َعْبِد الر مْحٰ َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد قَاَل َحد  اَل ِن قَ  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد 
ثَِن  ْنت  قَائِماً يِف  َحد  ائِِب بِْن يَِزيَد قَاَل ك  َصْيَفَة َعِن الس  ،  الَْمْسِجِد فََحَصَبِن  يَِزيد  ْبن  خ  ل  رَج 

تِِن 
ْ
اِب َفَقاَل اْذَهْب فَأ َط  َمر  ْبن  اخلْ ْنت َما بِهٰ  َفَنَظْرت  فَإَِذا ع 

َ
ْو  -َذيِْن. فَِجْئت ه  بِِهَما. قَاَل َمْن أ

َ
أ

َما، تَْرَفَعاِن مِ  وَْجْعت ك 
َ
ْهِل ابْلَََلِ أل

َ
ْنت َما ِمْن أ ائِِف. قَاَل لَْو ك  ْهِل الط 

َ
ْنت َما قَاالَ ِمْن أ

َ
ْيَن أ

َ
ْن أ

َما يِف  ْصَواتَك 
َ
وِل اهللِ  أ  )399( “ملسو هيلع هللا ىلص.َمْسِجِد َرس 
عند احلنفية جيب احرتام املساجد فيحرم فيها السؤال، وإنشاد الضالة، وختطي الرقاب، و

إال أنه جيوز ذكر اجلماعة يف املسجد ما لم يشوش اجلهر ىلع مصل أو  إنشاد الشعر، ورفع الصوتو
  )400(قارئ أو نائم، كذا قال احلصكيف وابن اعبدين. 

 باب أدب ادلخول يف املسجد واخلروج من املسجد .2
 بِرِْجلِِه اْْل ْمٰن  وروى ابلخاري معلقاً:” .348

 
َمَر َيْبَدأ إِ َواَكَن اْبن  ع 

 بِرِْجلِِه ، فَ
َ
َذا َخَرَج بََدأ

ى.  (401)“الْي ْسَ

وعند احلنفية أدب دخول املساجد أن يقدم رجله ايلمن، وإذا أخرج رجله اليرسى عند 
 (402)اخلروج، كذا قال ابن اهلمام وابن اعبدين يف منحة اخلالق. 

 باب الْباق يف املسجد .3
َثَنا مَح اد  ” .349 لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب َحد  َثَنا س  َمَر َحد  ي وَب َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع 

َ
ريض اهلل عنهما  - َعْن أ

ن  انل يِب   -
َ
َاَمًة يِف  ملسو هيلع هللا ىلصأ ى خن 

َ
ْهِل الَْمْسِجِد َوقَاَل قِْبلَِة الَْمْسِجِد، َفَتَغي َظ ىلَعٰ  َرأ

َ
قَِبَل اهلَل إِن  ” : أ

ْم، فَإَِذا ََكَن يِف  َحِدك 
َ
  -َصالَتِِه، فاَلَ َيْْب َقن   أ

َ
َمن   -ْو قَاَل أ ِ ”. “الَ يَتََنخ  . “ث م  نََزَل فََحت َها بَِيِده

َمَر  ْق ىلَعٰ ” :-ريض اهلل عنهما  -َوقَاَل اْبن  ع  ْم فَلَْيْْب  ك  َحد 
َ
ِ إَِذا بََزَق أ  )403) “.“ يََسارِه

 

َثَنا َقَتاَدة  قَاَل َسِمْعت  ” .350 ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  نََس ْبَن َمالٍِك قَاَل قَاَل انل يِب   َحد 
َ
أ

                                                             
 10442حتفة ، 470(، رقم احلديث: 83)رقم ابلاب: ب: رفع الصوت يف املسجد با صالة،الكتاب:  - 399
 434 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 90 ص : ادلر، احلصكيف، - 400
 (47)رقم ابلاب:  ىف دخول املسجد وغريه ناتليم :باب صالة،الكتاب:  - 401
 571 ص : 2:  ج ابلحر، ابن انلجيم،؛ 456 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 402
، 1213(، رقم احلديث: 12يف الصالة )رقم ابلاب: باب: ما جيوز من ابلصاق وانلفخ  ،العمل ىف الصالةكتاب:  - 403

 7518حتفة  - 6111، 753، 406أطرافه  و
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َاق  يِف ” :ملسو هيلع هللا ىلص اَرت َها َدْفن َها الْْب  ، َوَكف   )404(“ .“الَْمْسِجِد َخِطيَئة 

 

نٍَس قَاَل قَاَل انل يِب  ” .351
َ
َثَنا هَِشام  َعْن َقَتاَدةَ َعْن أ ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم قَاَل َحد  َثَنا م   إِن  ” :ملسو هيلع هللا ىلص َحد 

مْ  َحَدك 
َ
ِ  أ  َوقَالَ . “الْي ْسٰى قََدمِهِ  َُتَْت  َولَِكنْ ، يَِمينِهِ  َعنْ  َيْتِفلَن   فاَلَ  َرب ه   ي َناِج  َصّٰل  َذاإ

اَمه   َيْتِفل   الَ ” :َقَتاَدةَ  َعنْ  َسِعيد   وْ  ق د 
َ
ِ  َعنْ  َولَِكنْ ، يََديْهِ  َبنْيَ  أ وْ  يََسارِه

َ
قَاَل وَ . “قََدَمْيهِ  َُتَْت  أ

ْعَبة   ْو َُتَْت قََدمِهِ الَ َيْْب  ” :ش 
َ
ِ أ َْيد  . “ق  َبنْيَ يََديِْه َوالَ َعْن يَِمينِِه، َولَِكْن َعْن يََسارِه َوقَاَل مح 

نٍَس َعِن انل يِب  
َ
ْق  الَ ” :ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ ِ  َعنْ  َولَِكنْ ، يَِمينِهِ  َعنْ  َوالَ  الِْقْبلَةِ  يِف  َيْْب  وْ  يََسارِه

َ
 َُتَْت  أ

 (405) “.“هِ قََدمِ 
 

َثَنا حَ ” .352 نٍَس َعِن انل يِب  َحد 
َ
َثَنا َقَتاَدة  َعْن أ َثَنا يَِزيد  ْبن  إِبَْراهِيَم قَاَل َحد  َمَر قَاَل َحد   ْفص  ْبن  ع 

ْط ِذَراَعْيِه ََكلَِْكِْب، َوإَِذا بََزَق فاَلَ َيْْب َقن  َبنْيَ يََديِْه  اْعَتِدل وا يِف ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص وِد، َوالَ يَبْس  ج  الس 
 (406) “.“َرب ه   ِمينِِه، فَإِن ه  ي َناِج َوالَ َعْن يَ 

إال أن  ،أو بني يديه ىلع احلىص هىلع حيطانيف املسجد  زباقالريم وعند احلنفية يكره 
وب وإن ألقاه يف املسجد فعليه أن يرفعه ولو دفنه يف املسجد حتت احلصري اثليضطر فيأخذه يف 

نفسه طاهرا لكن الطبائع تستقذر منه،  ؛ ألنه وإن اكن يفيرخص هل ذلك واألفضل أن ال يفعل
 (407)كذا يف ابلدائع واملحيط الربهاين ومرايق الفالح. 

 باب كراهة ادلخول يف املسجد بكل ما هل راحئة كريهة .4
يِب ” .353

َ
ْعَمِش َعْن أ

َ
َثَنا َجِرير  َعِن األ َتيَْبة  َحد  َثَنا ق  يِب  َحد 

َ
َرْيَرةَ  َصالٍِح َعْن أ  -ريض اهلل عنه  -ه 

ول  اهللِ قَاَل  ْم يِف ” :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرس  َحِدك 
َ
وقِِه َوَبيْتِِه بِْضعاً   َصالَتِِه يِف ََجَاَعٍة تَِزيد  ىلَعٰ  َصالَة  أ س 

ََت الَْمْسِجَد، الَ ي ِريد  إاِل  َوِعرْشِيَن َدرََجًة، َوذٰ 
َ
وَء، ث م  أ ْحَسَن الْو ض 

َ
 فَأ

َ
أ ن ه  إَِذا تََوض 

َ
لَِك بِأ

الَةَ، الَ يَ  ، الص  ْت َعْنه  بَِها َخِطيَئة  ط  ْو ح 
َ
الَة ، لَْم َُيْط  َخْطَوةً إاِل  ر فَِع بَِها َدرََجًة، أ ْنَهز ه  إاِل  الص 

ْم َما َداَم يِف ىلَعٰ  َوالَْمالَئَِكة  ت َصيل   َحِدك 
َ
ِ   أ َصال ه  اذل  م   ي َصيل   يم  م  َصل  َعلَْيِه، اللٰه  فِيِه اللٰه 

 ، ِْدْث فِيِه، َما لَْم ي ْؤذِ فِيهِ ارمَْحْه  ْم يِف ” :َوقَاَل . “َما لَْم حي  ك  َحد 
َ
الَة   أ َصالٍَة َما ََكنَِت الص 

                                                             
 1251حتفة ، 415(، رقم احلديث: 37)رقم ابلاب: باب: كفارة الزباق يف املسجد  صالة،الكتاب:  - 404
أطرافه  ، و531(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: املصيل ينايج ربه عز وجل  ،ت الصالةمواقيكتاب:  - 405
 1261أ،  819، 1205، 1373حتفة  1214، 822، 532، 417، 413، 412، 405، 241
أطرافه  ، و532(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: املصيل ينايج ربه عز وجل  ،مواقيت الصالةكتاب:  - 406
 142/1 - 1443حتفة  - 1214، 822، 531، 417، 413، 412، 405، 241

 127 ص : مرايق، الرشنباليل،؛ 319ص :  5ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 216ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 407
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ه    )408(“ .“َُتْبِس 
، مأكوال أو غريهوعند احلنفية يكره ادلخول يف املسجد بكل يشء ذي راحئة كريهة 

به جرح هل راحئة، وكذلك  ن بفيه خبر أوم   فيؤذي الغري من املالئكة واملصلّني، وأحلق به
ا يؤدي إىل اتلنفر، كالقصاب، والسماك، واملجذوم واألبرص ذا قال احلصكيف ؛ ألن حاهلم أيض 

 )409(وابن اعبدين. 
 باب جواز بناء املسجد يف مقابر املرشكني بعد نبشها .5

يِب ” .354
َ
َثَنا َعْبد  الَْوارِِث َعْن أ ب و َمْعَمٍر َحد 

َ
َثَنا أ نٍَس اتل ي اِح َعنْ  َحد 

َ
قَِدَم انل يِب   -ريض اهلل عنه  - أ

َمَر بِبَِناءِ الَْمْسِجِد َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ارِ ثَامِن وِن  يَا بَِن ” :الَْمِديَنَة فَأ الَ َنْطل ب  َثَمَنه  ” :َفَقال وا. “انل ج 

َِرِب فَ 
ْ
رْشِكنَِي، َفن بَِشْت، ث م  بِاخل ب ورِ الْم  َمَر بِق 

َ
وا إاِل  إََِل اهللِ. فَأ ِطَع، فََصف  يَْت، َوبِانل ْخِل َفق  و  س 

 )410(“ .“انل ْخَل قِْبلََة الَْمْسِجدِ 
 باب القضاء يف املسجد .6

َثَنا حَيىْٰي ” .355 ِن اْبن  ِشَهاٍب َعْن َحد  ْخَبَ
َ
َرْيٍج قَاَل أ نَا اْبن  ج  ْخَبَ

َ
ز اِق قَاَل أ نَا َعْبد  الر  ْخَبَ

َ
 قَاَل أ
ن  

َ
َيْقت ل ه   َسْهِل بِْن َسْعٍد أ

َ
الً أ تِِه رَج 

َ
الً وََجَد َمَع اْمرَأ يَْت رَج 

َ
َرأ

َ
وَل اهللِ، أ الً قَاَل يَا َرس  رَج 

. نَا َشاهِد 
َ
 (411) “َفَتالََعَنا يِف الَْمْسِجِد وَأ

 

ثَِن ” .356 َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ َحد  يِب  َحد 
َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ  وََسِعيِد بِْن َسلََمةَ  الل ْيث  َعْن ع 

يِب 
َ
َسي ِب َعْن أ َٰت  الْم 

َ
َرْيَرةَ قَاَل أ وَل اهللِ ه  ل  َرس  وَل  ملسو هيلع هللا ىلص  رَج  َوْهَو يِف الَْمْسِجِد َفَناَداه  َفَقاَل يَا رَس 

ا َشِهَد ىلَعٰ  إيِن   اهللِ  . فَلَم  ْعَرَض َعْنه 
َ
. فَأ ْرَبعاً قَاَل َزَنْيت 

َ
ن ون  »  َنْفِسِه أ بَِك ج 

َ
» الَ. قَاَل قَاَل «. أ

 (412) “«.اْذَهب وا بِِه فَارَْج  وه  

 

                                                             
، 447، 445، 176أطرافه  ، و2119(، رقم احلديث: 49)رقم ابلاب: باب: ما ذكر يف األسواق  يوع،ابلكتاب:  - 408
 12341حتفة  - 4717، 3229، 659، 648، 647، 477
 435 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  ؛90 ص : ادلر، احلصكيف، - 409
، 429، 428، 234أطرافه  ، و1868(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: باب: حرم املدينة  ،فضائل املدينةكتاب:  - 410

 26/3 - 1691حتفة  3932، 2779، 2774، 2771، 2106
، 4745أطرافه  ، و423(، رقم احلديث: 44)رقم ابلاب: باب: القضاء واللعان يف املسجد  ،صالةالكتاب:  - 411

 4805حتفة  7304، 7166، 7165، 6854، 5309، 5308، 5259، 4746
، 6815، 5271أطرافه  ، و7167(، رقم احلديث: 19)رقم ابلاب: يف املسجد  من حكمباب:  كتاب: األحاكم، - 412

 86/9 - 13208، 15217حتفة  - 6825
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َمر  ِعْنَد ِمْنَبِ انل يِب  وروى ابلخاري معل قاً ” .357 ْعِِب  َوحَيىَْي ْبن  . ملسو هيلع هللا ىلصالََعَن ع  ْيح  َوالش  َ َوقَََض رش 
ََسن  َيْعَمَر يِف الَْمْسِجِد، َوقَََض َمْرَوان  ىلَعَ َزْيِد بِْن ثَابٍِت بِاْْلَِمنِي ِعْنَد ا لِْمْنَبِ. َواَكَن احلْ

ْوََف َيْقِضَياِن يِف الر َحَبِة َخارِجاً ِمَن الَْمْسِجِد.
َ
َراَرة  ْبن  أ  )413)“ َوز 

 )414(وعند احلنفية جيوز جلوس القايض يف املسجد وقضاءه فيه، كذا قال الاكساين.

                                                             
 (18 رقم ابلاب:باب من قىض والعن يف املسجد )كتاب: األحاكم،  - 413
 13ص :  7، ج : بدائعالاكساين،  - 414
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 أبواب السرتة
 باب سرتة املصيل .1

َثَنا” .358 َثَنا إِْسَحاق  قَاَل َحد  َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن  َحد  َثَنا ع  َعْبد  اهللِ ْبن  ن َمرْيٍ قَاَل َحد 
وَل اهللِ  ن  َرس 

َ
َمَر أ َْرَبِة َفت وَضع  َبنْيَ يََديِْه، َفي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص ع  َمَر بِاحلْ

َ
إَِْلَْها  ََكَن إَِذا َخَرَج يَْوَم الِْعيِد أ

. لَِك يِف ذٰ َوانل اس  َوَراَءه ، َواَكَن َيْفَعل   َمَراء 
 
ََذَها األ َفِر، فَِمْن َثم  اَت   (415) “الس 

 

يِب ” .359
َ
نَا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  أ ْخَبَ

َ
َراَرةَ قَاَل أ و ْبن  ز  َثَنا َعْمر  بِيِه َعْن َسْهٍل قَاَل ََكَن  َحد 

َ
َحازٍِم َعْن أ

َصّٰل  وِل اهللِ َبنْيَ م  َدارِ َمَمر  الش  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  ِ
ْ
 (416) “اةِ.َوَبنْيَ اجل

 

َثَنا الَْميك   ” .360 يِب َحد 
َ
َثَنا يَِزيد  ْبن  أ َبْيٍد َعْن َسلََمَة قَاَل ََكَن ِجَدار  الَْمْسِجِد ِعْنَد الِْمْنَبِ   قَاَل َحد  ع 

اة  ََت وز َها.  (417) “َما ََكَدِت الش 
 

َثَنا َعْون  بْ ” .361 ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  يِب َحد 
َ
يِب  ن  أ

َ
َحْيَفَة قَاَل َسِمْعت  أ قَاَل َخَرَج  ج 

ول  اهللِ  ِتَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعلَْيَنا َرس 
 
 فََصّٰل بِالَْهاِجَرةِ، فَأ

َ
أ وٍء َفَتَوض  ْهَر َوالَْعرْصَ َوَبنْيَ يََديِْه  بَِوض   بَِنا الظ 

وَن ِمْن َوَرائَِها. ر  َِمار  َيم 
ْ
ة  َواحل

َ
ة ، َوالَْمْرأ  (418) “َعَْنَ

 

يِب حَ ” .362
َ
د  ْبن  أ َم  َثَنا حم  يِم   د  َقد  َمَر بَْكٍر الْم  َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  ْعَتِمر  َعْن ع  َثَنا م   َحد 

ن ه  ََكَن ي َعر ض  َراِحلََته  َفي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب  
َ
. قَاَل َكَ  أ ََكب  يَْت إَِذا َهب ِت الر 

َ
فَرَأ

َ
َن إَِْلَْها. ق لْت  أ

ذ  هٰ  خ 
ْ
هل   َفي َصيل  يَأ رِهِ  - آِخَرتِِه إَِٰل  َذا الر ْحَل َفي َعد  َؤخ  ْو قَاَل م 

َ
َمَر  -أ ريض اهلل  -َواَكَن اْبن  ع 

. -عنه   (419)“َيْفَعل ه 

                                                             
، 972، 498أطرافه  ، و494(، رقم احلديث: 90)رقم ابلاب: باب: سرتة اإلمام سرتة من خلفه  صالة،الكتاب:  - 415
 133/1 - 7940حتفة  - 973
، 496(، رقم احلديث: 91)رقم ابلاب: ب: قدر كم ينبيغ أن يكون بني املصيل والسرتة با صالة،الكتاب:  - 416

 4707حتفة  - 7334طرفه  و
، 497(، رقم احلديث: 91)رقم ابلاب: باب: قدر كم ينبيغ أن يكون بني املصيل والسرتة  صالة،الكتاب:  - 417

 4537حتفة 
، 495، 376، 187أطرافه  ، و499(، رقم احلديث: 93اب: )رقم ابلباب: الصالة إىل العزنة  صالة،الكتاب:  - 418
 11810حتفة  5859، 5786، 3566، 3553، 634، 633، 501
حتفة  - 430طرفه ، و507(، رقم احلديث: 98)رقم ابلاب: باب: الصالة إىل الراحلة وابلعري  صالة،الكتاب:  - 419

8119 
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ُ وعند احلنفية   ،السفر واحلرضيف  ،صيل أن يتخذ أمامه سرتة تمنع املرور بني يديهن يمل سنّ ي
السرتة ، ووأما إذا اكن مأموما فسرتة اإلمام يكفيه منفرداأو إماما  ذا اكنإ ،الفرض وانلفلويف 

، ومجع اخلاطر بربط السرتةعما وراء هكف برصومن اخلشوع يف أفعال الصالة  املصيل تمكن
 قال الاكساين واحلصكيف، كذا يك ال يرتكب اإلثم باملرور بني يديه خياهل، ومنع املارّ 

 (420)والطحطاوي. 
 ر أمام سرتة املصيل وكراهة املرور دونهاباب املرو .2

يِب ” .363
َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َبْيِد اهللِ َعْن انل ْْضِ َمْوٰل  َحد  َمَر بِْن ع   ع 

ْرَسلَه  إَِٰل 
َ
ن  َزْيَد ْبَن َخادِلٍ أ

َ
يِب ب ْسِ بِْن َسِعيٍد أ

َ
هل   َما  أ

َ
َهْيٍم يَْسأ وِل اهللِ ج   يِف ملسو هيلع هللا ىلص َذا َسِمَع مِْن َرس 

َصيل  يِ الَْمار  َبنْيَ يَدَ  ول  اهللِ   الْم  َهْيٍم قَاَل َرس  ب و ج 
َ
 يِ لَْو َيْعلَم  الَْمار  َبنْيَ يَدَ ” :ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل أ

َصيل   ْرَبِعنيَ  الْم 
َ
ْن يَِقَف أ

َ
ر  َبنْيَ يَ  َماَذا َعلَْيِه لاََكَن أ ْن َيم 

َ
ب و انل ْْضِ . “َديْهِ َخرْيًا هَل  ِمْن أ

َ
 :قَاَل أ

ْدرِ ”
َ
ْو َسَنةً  يالَ أ

َ
ْو َشْهًرا أ

َ
ْرَبِعنَي يَْوماً أ

َ
قَاَل أ

َ
 (421) “.“أ

 

َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد اهللِ ” .364 نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  ْخَبَ
َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

ْتَبَة َعْن َعْبِد اهللِ  ْقَبلْت  َراكِباً ىلَعٰ بِْن ع 
َ
ن ه  قَاَل أ

َ
نَا يَْوَمئٍِذ قَْد  بِْن َعب اٍس أ

َ
تَاٍن، وَأ

َ
 مِحَاٍر أ

ول  اهللِ   يْ  َغرْيِ ِجَداٍر، َفَمَرْرت  َبنْيَ يَدَ بِانل اِس بِِمًن إَِٰل  ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص نَاَهْزت  االِْحتاِلََم، َوَرس 
ْرَسلْت  

َ
لْت  وَأ ، َفَْنَ ف  ، فَلَْم ي ْنِكْر ذٰ َبْعِض الص  ف  ، َوَدَخلْت  يِف الص  تَاَن تَْرَتع 

َ
.لَِك يلَعَ   األ َحد 

َ
 “ أ

(422) 
جيوز املرور  (423)وعند احلنفية يكره املرور أمام املصيل. لكن لو اكن هناك سرتة أو فصل

مشعر بأن  “إىل غري جدار”اللفظ أنه اكن هناك سرتة ف ابن عباس حديثمن تستنبط أمامه و
سرتة ألن لفظ غري يقع دائما صفة وتقديره إىل يشء غري جدار وهو أعم من أن يكون ثمة 

 (424)، كذا قال العيين والاكساين. عصا أو عزنة أو حنو ذلك
 

                                                             
 365 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 87 ص : ادلر، احلصكيف،؛ 217ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 420
 11884حتفة ، 510(، رقم احلديث: 101)رقم ابلاب: باب: إثم املار بني يدي املصيل  صالة،الكتاب:  - 421
أطرافه أطرافه  ، و493(، رقم احلديث: 90)رقم ابلاب: باب: سرتة اإلمام سرتة من خلفه  صالة،الكتاب:  - 422
 5834حتفة  - 4412، 1857، 861، 76

واختلف املشايخ فيه قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفني، وقال بعضهم: قدر  - 423
 (217ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ) ما يقع برصه ىلع املار لو صّل خبشوع، وفيما وراء ذلك ال يكره وهو األصح،

 217: ص  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 404 ص : 4ج :  عمدة،العيين،  - 424



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

340 

 قال املال يلع القاري:
قد نقل ابليهيق عن الشافيع أن املراد بقول ابن عباس إىل غري جدار إىل 

يب يصيل املكتوبة ليس يشء غري سرتة ويؤيده رواية الزبار بلفظ وانل
يسرته لكن ابلخاري أورد هذا احلديث يف باب سرتة اإلمام سرتة ملن 
خلفه وهذا مصري منه إىل أن احلديث حممول ىلع أنه اكن هناك سرتة قال 
الشيخ ابن حجر كأن ابلخاري محل األمر يف ذلك ىلع املألوف املعروف 

ء إال والعزنة أمامه ثم أيد من اعدته عليه السالم أن ال يصيل يف الفضا
حبدييث ابن عمر وأيب حجيفة املذكورين أول ابلاب وأوردهما عقيب 
حديث ابن عباس كذا ذكره مريك ويف رشح الطييب قال املظهر قوهل إىل 
 غري جدار أي إىل غري سرتة والغرض من احلديث أن املرور بني يدي

ىل غري جدار ال ينيف املصيل ال يقطع الصالة ا ه الكمه فإن قلت قوهل إ
شيئا غريه فكيف فرسه بالسرتة قلت إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم 
وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل ىلع 

مع عدم السرتة غري منكر  حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون املرور
يمكن  فلو فرض سرتة أخرى لم يكن هلذا اإلخبار فائدة ا ه قلت

إفادته أن سرتة اإلمام سرتة القوم كما فهم ابلخاري واهلل أعلم فمررت 
أي راكبا بني يدي بعض الصف أي األول كما يف ابلخاري ذكره 
العسقالين فزنلت وأرسلت األتان ترتع أي تأكل احلشيش وتتوسع يف 
املرىع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك أي مشيه بإتانه وبنفسه بني 

لصف يلع أحد من انليب وأصحابه ال يف الصالة وال بعدها يدي بعض ا
وهو إما لكونه صغريا أو لوجود سرتة اإلمام أو لكون املرور مطلقا غري 

 (425). قاطع

 باب سرتة اإلمام سرتة للقوم .3
يِب ” .365

َ
َثَنا َعْون  ْبن  أ ْعَبة  قَاَل َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  قَاَل َحد  َحْيَفَة قَاَل َسِمعْ  َحد  يِب ج 

َ
َخَرَج ” :قَاَل  ت  أ

ول  اهللِ  ِتَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعلَْيَنا َرس 
 
 فََصّٰل بِالَْهاِجَرةِ، فَأ

َ
أ وٍء َفَتَوض  ْهَر َوالَْعرْصَ َوَبنْيَ يََديِْه  بَِوض   بَِنا الظ 

                                                             
- ـه1422، )بريوت: دار الكتب العلمية، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيحيلع بن سلطان القاري،  - 425
 453 ص : 2، ج : م(2001
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وَن ِمْن َوَرائَِها ر  َِمار  َيم 
ْ
ة  َواحل

َ
ة ، َوالَْمْرأ  (426) “ .“َعَْنَ

يجوز للمار أن يمّر أمام الصفوف إذا اكنت السرتة أمام وعندنا سرتة اإلمام سرتة للقوم ف
اإلمام، نعم ال جيوز أن يمّر بني الصفوف، كذا يف ابلحر الرائق واملحيط الربهاين وادلر املختار. 

(427) 

 

                                                             
، 495، 376، 187أطرافه  ، و499(، رقم احلديث: 93)رقم ابلاب: باب: الصالة إىل العزنة  صالة،الكتاب:  - 426
 11810حتفة  5859، 5786، 3566، 3553، 634، 633، 501
 87ص : ادلر، احلصكيف،؛ 433ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 31 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 427
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 أبواب مفاسد الصالة وما يكره فيها
  باب فساد الصالة بالالكم .1

َثَنا يلَعِ  ” .366 َثَنا َحد  َثَنا الز ْهرِ  ْبن  َعْبد اهللِ َحد  ْفَيان  َحد  يِب ي  س 
َ
يِب   َعْن أ

َ
َرْيَرةَ  َسلََمَة َعْن أ  -ه 

 (428) “.“الت ْسبِيح  لِلر َجاِل وَاتل ْصِفيق  لِلن َساءِ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنه 
 

ْعَمش  عَ ” .367
َ
َثَنا األ َثَنا اْبن  ف َضْيٍل َحد  َثَنا اْبن  ن َمرْيٍ َحد  ْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلَْقَمَة َعْن َعْبِد َحد 

ن ا ن َسل م  ىلَعَ انل يِب   - ريض اهلل عنه -اهللِ  َو  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ك  الَةِ َفرَي د  َعلَْيَنا يِف َوه  ا رََجْعَنا  ،الص  فَلَم 
ْغالً  يِف  إِن  ” : َسل ْمَنا َعلَْيِه فَلَْم يَر د  َعلَْيَنا َوقَاَل ِمْن ِعْنِد انل َجايِش   الَةِ ش    (429) “.“الص 

 

نَا ِعيىَس ” .368 ْخَبَ
َ
وىَس أ َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  م  َو اْبن  ي ون َس  -َحد  َارِِث بِْن  -ه 

ْ
َعْن إِْسَماِعيَل َعِن احل

بَْيٍل َعْن  يِب ش 
َ
يَْبايِن   أ ن ا نَلََتَِك    قَاَل قَاَل ِل َعْمٍرو الش  ْرَقَم إِْن ك 

َ
الَةِ ىلَعٰ  يِف م  َزْيد  ْبن  أ  َعْهِد الص 

نَا َصاِحَبه  حِبَاَجتِِه َحّٰت  ،ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َحد 
َ
لَوىةِٓ﴿  نََزلَْت ي َكل م  أ َٓوٱلصذ ىِت لََو ٓٱلصذ ََٓعَ ْ وا َحىفِظ 

َطىٓى وِت  ،يَةَ اآل (430)﴾ ٱل و س  ك  ِمْرنَا بِالس 
 
  (431) “.فَأ

 (432)فيد، والعمد والسهووإن اكن غري م هام يف الصالة يفسدوعند احلنفية الالك
يف ذلك سواء، لكن رّخص يف اإلشارة بالرأس أو بالعني دلفع املاّر، وكذا جيوز دفعه (433)واخلطاء

بالتسبيح أو برفع الصوت بالقراءة للرجال وأّما النساء فلهّن تصفيق ايلد بظهر كف ايلمىن ىلع 
ألّن صوتها فتنة،كذا قال  صفحة كف اليرسى وال جيوز هلا رفع الصوت بالتسبيح أو بالقراءة

 (434)الرشنباليل. 
 باب اإلشارة الت تفهم يف الصالة .2

ثَِن ” .369 لَْيَماَن قَاَل َحد  َثَنا حَيىَْي ْبن  س  َريٍْب  َحد  و َعْن ب َكرْيٍ َعْن ك  ِن َعْمر  ْخَبَ
َ
اْبن  َوْهٍب قَاَل أ

                                                             
 80/2 - 15141حتفة ، 1203(، رقم احلديث: 5)رقم ابلاب: باب: اتلصفيق للنساء  ،العمل ىف الصالةكتاب:  - 428
، 1199(، رقم احلديث: 2)رقم ابلاب:  م يف الصالةباب: ما ينىه عنه من الالك عمل يف الصالة،الكتاب:  - 429

 9418حتفة  - 3875، 1216طرفاه و
 238سورة ابلقرة:  - 430
، 1200(، رقم احلديث: 2)رقم ابلاب:  باب: ما ينىه عنه من الالكم يف الصالة عمل يف الصالة،الكتاب:  - 431

 79/2 - 3661حتفة  - 4534طرفه و
 يظن كونه ليس يف الصالةأي  - 432
 عثمانلو أراد أن يقول يا أيها انلاس فقال يا  اي - 433
 136و  118 ص : مرايق، الرشنباليل، - 434



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

343 

ن  اْبَن َعب اٍس َوالِْمْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة وََعْبَد ال
َ
ْزَهَر ر مْحٰ أ

َ
ْرَسل وه  إَِٰل  -ريض اهلل عنهم  -ِن ْبَن أ

َ
 أ

ْكَعَتنْيِ َبْعَد  -ريض اهلل عنها  -اَعئَِشَة  الََم ِمن ا ََجِيعاً وََسلَْها َعِن الر   َعلَْيَها الس 
ْ
َفَقال وا اْقرَأ

َما وَ  ن ِك ت َصل يَنه 
َ
نَا أ ْخِبْ

 
ن  انل يِب  َصالَةِ الَْعرْصِ َوق ْل لََها إِن ا أ

َ
 َعْنَها. َوقَاَل نَٰه  ملسو هيلع هللا ىلصقَْد بَلََغَنا أ

َرْيب  فََدَخلْت  ىلَعٰ  َما. َفَقاَل ك  اِب َعْنه  َط 
ْ
َمَر بِْن اخل ُْضِب  انل اَس َمَع ع 

َ
ْنت  أ  اْبن  َعب اٍس َوك 

ْرَسل وِن  -ريض اهلل عنها  -اَعئَِشَة 
َ
م  َفَبل ْغت َها َما أ

 
َسلََمَة. فََخرَْجت  إَِْلِْهْم . َفَقالَْت َسْل أ

وِن  ْم بَِقْولَِها فََرد  ت ه  ْخَبْ
َ
ْرَسل وِن إَِٰل  فَأ

َ
م  َسلََمَة بِِمْثِل َما أ

 
م  َسلََمَة بِِه إَِٰل   أ

 
 - اَعئَِشَة. َفَقالَْت أ

ْيت ه  ي َصل يِهَما حِ َيْنٰه  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعت  انل يِب   -ريض اهلل عنها 
َ
، ث م  نَي َصّٰل  َعْنَها ث م  َرأ  الَْعرْصَ

لْت  ق ويِم  نِْسَوة  ِمْن بَِن  ي َوِعْندِ َدَخَل يلَعَ   َارِيََة َفق 
ْ
ْرَسلْت  إَِْلِْه اجل

َ
نَْصارِ فَأ

َ
 َحَراٍم ِمَن األ

وَل اهللِ  جِبَْنبِِه ق ويِل  م  َسلََمَة يَا َرس 
 
ول  لََك أ  َسِمْعت َك َتْنٰه  هَل  َتق 

َ
َراَك ت َصل يِهَما.  َعْن َهاَتنْيِ وَأ

ِخرِ 
ْ
َشاَر بَِيِدهِ فَاْسَتأ

َ
ا  يفَإِْن أ َخَرْت َعْنه  فَلَم 

ْ
َشاَر بَِيِدهِ فَاْسَتأ

َ
َارِيَة  فَأ

ْ
. َفَفَعلَِت اجل َعْنه 

يِب ” :انرَْصََف قَاَل 
َ
تَايِن  يَا بِْنَت أ

َ
ْكَعَتنْيِ َبْعَد الَْعرْصِ َوإِن ه  أ لِْت َعِن الر 

َ
َمي َة َسأ

 
اس  ِمْن َعْبِد نَ  أ

َما َهاتَانِ  الَْقيِْس فََشَغل وِن  ْهِر َفه  ْكَعَتنْيِ الل َتنْيِ َبْعَد الظ   (435) “«. “َعِن الر 
وعند احلنفية جيوز رّد املصيل السالم أو املتلكم باإلشارة بالرأس أو ايلد، كذا قال ابن 

 (436)اهلمام وابن انلجيم والطحطاوي. 
 اخلوف ال يبطل الصالة باب ابلاكء يف الصالة من .3

م  ” .370
 
بِيِه َعْن اَعئَِشَة أ

َ
ْرَوةَ َعْن أ نٍَس َعْن ِهَشاِم بِْن ع 

َ
َثَنا َمالِك  ْبن  أ َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  َحد 

وَل اهللِ  ن  َرس 
َ
ْؤِمننَِي أ وْ ” :قَاَل ِف َمَرِضهِ  ملسو هيلع هللا ىلص الْم  ر  بَا بَْكٍر ي َصيل  م 

َ
 :ئَِشة  قَالَْت اَع . “بِانل اِس  ا أ

بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم يِف ”
َ
َمَر فَلْي َصل   ق لْت  إِن  أ ْر ع   :َفَقاَل . “َمَقاِمَك لَْم ي ْسِمِع انل اَس ِمَن ابْل اَكءِ، َفم 

وْ ” ر  بَا بَْكٍر فَلْي َصل  لِلن اِس م 
َ
بَا بَْكٍر إَِذا قَا ق ويِل ” :قَالَْت اَعئَِشة  حِلَْفَصةَ . “ا أ

َ
 َم يِف هَل  إِن  أ

َمَر فَلْي َصل  لِلن اِس  ْر ع  . َفَقاَل . “َمَقاِمَك لَْم ي ْسِمِع انل اَس ِمَن ابْل اَكءِ، َفم  َفَفَعلَْت َحْفَصة 
ول  اهللِ  وْ ” :ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ر  َف، م  ْنُت   َصَواِحب  ي وس 

َ
ن  أل بَا بَْكٍر فَلْي َصل  لِلن اِس َمْه، إِن ك 

َ
قَالَْت . “ا أ

ِصيَب مِْنِك َخرْياً  :ئَِشةَ َحْفَصة  لَِعا
 
ْنت  أل  (437) “.“َما ك 

صيبة فإنه يفسد الصالة، وإن اكن امللم أو األسبب بابلاكء يف الصالة وعند احلنفية إذا اكن 

                                                             
، 17571حتفة  - 4370طرفه  ، و1233(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: إذا لكم وهو يصيل  سهو،الكتاب:  - 435

 88/2 -ل  11279، 18207أ،  9685
 349 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 15 ص : 2ج :  ابلحر، انلجيم،ابن ؛ 423 ص : 1ج :  فتح، ابن اهلمام، - 436
، 664، 198أطرافه  ، و716(، رقم احلديث: 70)رقم ابلاب: باب: إذا بكى اإلمام يف الصالة  ذان،االكتاب:  - 437
 184/1 - 17153حتفة  - 7303، 5714، 4445، 4442، 3384، 3099، 2588، 713، 712، 687، 683، 679، 665
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 (438)، كذا قال املرغيناين. سبب ذكر اجلنة أو انلار فال يفسدهاب

 باب العمل القليب ال يبطل الصالة .4
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ” .371 يِب َحد 

َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ يِب   ي وس 

َ
ْعَرِج َعْن أ

َ
نَاِد َعِن األ ن   الز 

َ
َرْيَرةَ أ ه 

وَل اهللِ  َاط  َحّٰت يَ إَِذا ن ودِ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ْيَطان  َوهَل  ُض  ْدبََر الش 
َ
ِ أ الَة ِذيَن،  لِلص 

ْ
 الَ يَْسَمَع اتل أ

ْقَبَل 
َ
ْدبََر، َحّٰت ، َحّٰت فَإَِذا قَََض انل َداَء أ

َ
الَةِ أ ْقَبَل َحّٰت  إَِذا ث و َب بِالص 

َ
َر  إَِذا قَََض اتل ْثِويَب أ  َُيْط 
، َحّٰت  ر  ْن يَْذك  ْر َكَذا. لَِما لَْم يَك  ْر َكَذا، اْذك  ول  اْذك  ل  الَ َبنْيَ الَْمْرءِ َوَنْفِسِه، َيق   َيَظل  الر ج 

  (439)“.“َكْم َصّٰل  ييَْدرِ 
 

ثَِن ” .372 نَا َمْعَمر  قَاَل َحد  ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  أ  َعْن َعَطاءِ بِْن يَِزيَد َعْن ي  الز ْهرِ  َحد 

ْثَماَن  يْت  ع 
َ
َْراَن َرأ ْفَرَغ ىلَعٰ  -ريض اهلل عنه  -مح 

َ
، فَأ

َ
أ  يََديِْه ثاَلَثاً، ث م  َتَمْضَمَض تََوض 

، ث م    إََِل الَْمْرفِِق ثاَلَثاً، ث م  َغَسَل يََده   َغَسَل وَْجَهه  ثاَلَثاً، ث م  َغَسَل يََده  اْْل ْمٰن َواْستَْنَِثَ
ِسِه، ث م  َغَسَل رِْجلَه  اْْل ْمٰن الْي ْسٰ 

ْ
ى ثاَلَثاً،  ثاَلَثاً، ث م  الْي ْسٰ ى إََِل الَْمْرفِِق ثاَلَثاً، ث م  َمَسَح بِرَأ

وَل اهللِ ث م  قَاَل رَ  يْت  َرس 
َ
وِئ  ملسو هيلع هللا ىلص أ  ََنَْو و ض 

َ
أ وِئ ” :َذا، ث م  قَالهٰ  تََوض   و ض 

َ
أ َذا، ث م  هٰ  َمْن تََوض 

ث  َنْفَسه  فِيِهَما بيَِشْ  ي َصيل   َد  ، الَ حي  َم ِمْن َذنْبِهِ َرْكَعَتنْيِ ِفَر هَل  َما َتَقد   (440) “.“ٍء، إاِل  غ 

لو اشتغل قلبه بتفكر يف أثناء لكن  من لوازم الصالة وذهب احلنفية إىل أن اخلشوع الزم
، واملراد من وال يؤاخذ بالسهو ألنه معفو عنه، لكنه لم يستحق ثوابا طل الصالةفال تب صالةال

، كذا يف عمدة ما يهجم عليها ويتعذر دفعها، ال ما يسرتسل معها ويمكن قطعهحديث انلفس 
 (441)القاري ورد املحتار. 

 ال يبطل الصالة ليباب العمل القل .5
َبرْيِ َعْن َعْمِرو ” .373 نَا َمالِك  َعْن اَعِمِر بِْن َعْبِد اهللِ بِْن الز  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

َرِق   لَْيٍم الز  يِب بِْن س 
َ
نَْصارِ   َعْن أ

َ
وَل اهللِ ي  َقَتاَدةَ األ ن  َرس 

َ
َماَمَة َوْهَو َحاِمل   ََكَن ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلص  أ

 
 أ

وِل اهللِ  يِب ملسو هيلع هللا ىلص بِْنَت َزْيَنَب بِْنِت َرس 
َ
الَْعاِص بِْن َربِيَعَة بِْن َعْبِد َشْمٍس، فَإَِذا َسَجَد  َوأل

                                                             
 4 ص : 2ج :  اهلداية،يناين، املرغ - 438
 3285، 1232، 1231، 1222أطرافه  ، و608(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب: باب: فضل اتلأذين  ذان،األكتاب: - 439

 13818حتفة  -
، 159أطرافه  ، و1934(، رقم احلديث: 27)رقم ابلاب: باب: سواك الرطب وايلابس للصائم  صوم،الكتاب:  - 440
 41/3 - 9794فة حت - 6433، 164، 160
 94 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 10 ص : 3ج :  عمدة،العيين،  - 441
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 (442)“َوَضَعَها، َوإَِذا قَاَم مَحَلََها.
 

يِب ” .374
َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  مَ انل ْْضِ َمْوٰل  َحد  َبْيِد اهللِ َعْن  ع  َر بِْن ع 

يِب 
َ
نَام  َبنْيَ يَدَ  ملسو هيلع هللا ىلصِن َعْن اَعئَِشَة َزْوِج انل يِب  َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ  أ

َ
ْنت  أ ن َها قَالَْت ك 

َ
وِل يْ أ  َرس 

َ َفَقَبْضت  رِْجيَل   قِْبلَتِِه، فَإَِذا َسَجَد َغَمَزِن   يِف يَ َورِْجالَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َما. قَالَْت ، فَإَِذا قَاَم ب َسْطت ه 
.  (443) “َوابْل ي وت  يَْوَمئٍِذ لَيَْس فِيَها َمَصابِيح 

 

يِب ” .375
َ
ِد بِْن زِيَاٍد َعْن أ َم  ْعَبة  َعْن حم  َثَنا ش  َثَنا َشَبابَة  َحد  ود  َحد  َثَنا حَمْم  َرْيَرةَ  َحد  ريض اهلل  -ه 

ن ه  َصّٰل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -عنه 
َ
ْيَطاَن َعَرَض ِل ” : َصالَةً قَاَل أ الَةَ ، فََشد  يلَعَ  إِن  الش   ِْلَْقَطَع الص 

ْمَكَنِن يلَعَ  
َ
وثَِقه  إَِٰل  ، فَأ

 
ْن أ

َ
، َولََقْد َهَمْمت  أ ، فََذَعت ه  وا  َسارِيٍَة َحّٰت اهلل  ِمْنه  ر  وا َفَتْنظ   ت ْصبِح 

لَْيَماَن  الَ  -إَِْلِْه فََذَكْرت  قَْوَل س  لاْكً الَ يَنَْبِغ  َرب  َهْب ِل  -م  َعلَْيِه الس  َحٍد ِمْن َبْعدِ  م 
َ
. يأل

ه  اهلل  َخاِسياً   . “فََرد 
َ
اِل أ َمْيٍل فََذَعت ه  بِاذل  ت ه  ِمْن قَْوِل اهللِ يْ ث م  قَاَل انل ْْض  ْبن  ش   َخَنْقت ه  َوفََدع 

ونَٓٓمَٓيَوٓ ﴿   ﴾ي َدعُّ
َ
، فََدعَ يْ أ َواب  وَن وَالص  ن ه  َكَذا قَاَل بِتَْشِديِد الَْعنْيِ َواتل اءِ. ي ْدَفع 

َ
 (444) “ت ه  إاِل  أ

وأخذ احلنفية من مثل هذه األحاديث أن العمل القليل ال يفسد الصالة والكثري يفسدها 
عض لك عمل عند ابلووأّما القليل فدون ذلك،  استعمال ايلدين، والعمل الكثري ما حيتاج فيه إىل 

ولك عمل لو نظر إيله ناظر ربما  يله من بعيد ال يشك أنه يف غري الصالة فهو كثري،لو نظر انلاظر إ
ز أخذ الربغوث والقملة ودفع املار بني وفلهذا جي يشبه عليه أنه يف الصالة فهو قليل وهو األصح،

لو ادهن أو رسح ولكن يديه واإلشارة واالتلفات اخلفيف وامليش اخلفيف وقتل احلية والعقرب 
لوجود حد العمل الكثري ىلع العبارتني، فأما فسدت الصالة أو محلت امرأة صبيها وأرضعته رأسه 

محل أمامة أنه  ملسو هيلع هللا ىلصانليب  من عململا روي  محل الصيب بدون اإلرضاع فال يوجب فساد الصالة
ومثل هذا يف زماننا أيضا ال يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند احلاجة بنته وهو يف الصالة، بنت 
 (445)، كذا قال الاكساين والعيين. دون احلاجة فمكروهأما ب

 

                                                             
، 516(، رقم احلديث: 106)رقم ابلاب: باب: إذا محل جارية صغرية ىلع عنقه يف الصالة  صالة،الكتاب:  - 442

 12124حتفة  - 5996طرفه 
، 383، 382أطرافه  ، و513، رقم احلديث: (104 رقم ابلاب:باب: اتلطوع خلف املرأة ) صالة،الكتاب:  - 443
 137/1 - 17712حتفة  - 6276، 1209، 997، 519، 515، 514، 512، 511، 508، 384
أطرافه  ، و1210، رقم احلديث: (10رقم ابلاب: باب: ما جيوز من العمل يف الصالة ) صالة،الكتاب: العمل يف  - 444
 14384حتفة  - 4808، 3423، 3284، 461
 418 ص : 7ج :  عمدة،العيين، ؛ 242ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 445
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 اعء يف الصالة ال يبطل الصالة إذا لم يكن من لَكم انلاسباب ادل .6
َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .376 نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ ب و َسلََمَة ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ي  َحد 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
بَا  قَاَل أ

َ
ن  أ

َ
ِن أ

َرْيرَ  ول  اهللِ ” :ةَ قَاَل ه  ْعَرايِبي  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَم َرس 
َ
، َفَقاَل أ ْمَنا َمَعه  الَةِ اللٰ   َوْهَو يِف َصالٍَة َوق  م  الص  ه 

َحداً  ارمَْحِْن 
َ
داً، َوالَ تَرَْحْم َمَعَنا أ َم  ا َسل َم انل يِب  . “َوحم  ْعَرايِب   ملسو هيلع هللا ىلصفَلَم 

َ
ْرَت ” :قَاَل لأِل لََقْد َحج 

 (446)“ي ِريد  رمَْحََة اهللِ. .“َواِسعاً 

 (447)كذا يف اهلندية.  يشبه الكم انلاس ال تفسد،ال وعند احلنفية إذا داع يف الصالة بما 
 إجابة الوادلين يف الصالةباب  .7

ثَِن ” .377 َرْيَرةَ َجْعَفر  َعْن َعْبِد الر مْحٰ  َوقَاَل الل ْيث  َحد  ب و ه 
َ
َز قَاَل قَاَل أ ْرم   عنه ريض اهلل -ِن بِْن ه 

ول  اهللِ  - ة  اْبَنَها، َوْهَو يِف ” :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرس 
َ
. قَاَل اللٰ  نَاَدِت اْمرَأ َرْيج  يم  َصْوَمَعٍة قَالَْت يَا ج 

 
م  أ  ه 

. قَاَل اللٰ َوَصالَِت  َرْيج  يم  . قَالَْت يَا ج 
 
م  أ . قَاَل اللٰ َوَصالَِت  ه  َرْيج  يم  . قَالَْت يَا ج 

 
م  أ . َوَصالَِت  ه 

َرْيج  َحّٰت قَالَِت اللٰ  م  الَ َيم وت  ج  َر يِف ه  وِ   َيْنظ 
ْ
 َصْوَمَعتِِه َراِعَية  إَِٰل  يوَْجِه الَْمَيامِيِس. َواَكنَْت تَأ

ْن هٰ  ْت فَِقيَل لََها ِمم  َريْ تَْرَع الَْغَنَم فََودَلَ َريٍْج نََزَل ِمْن َصْوَمَعتِِه. قَاَل ج  ج  َذا الَْودَل  قَالَْت ِمْن ج 
ْيَن هٰ 

َ
َها ِل  ِذهِ ال ِت أ ن  َودَلَ

َ
م  أ ب وَك قَاَل َراِع  تَزْع 

َ
 (448) “.“الَْغَنمِ  قَاَل يَا بَاب وس  َمْن أ

 باب مرور املرأة واحلمار والِكب أمام املصيل ال يقطع الصالة .8
يِب ” .378

َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َبْيِد اهللِ َعْن  َمْوٰل انل ْْضِ  َحد  َمَر بِْن ع   ع 

يِب 
َ
ن َها قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصِن َعْن اَعئَِشَة َزْوِج انل يِب  َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ  أ

َ
نَام  َبنْيَ يَدَ ” :أ

َ
ْنت  أ  يْ ك 

وِل اهللِ  َما. ، َفَقَبْضت  رِْجيَل   قِْبلَتِِه، فَإَِذا َسَجَد َغَمَزِن   يِف يَ َورِْجالَ ملسو هيلع هللا ىلص َرس  فَإَِذا قَاَم بََسْطت ه 
 (449) “.“قَالَْت َوابْل ي وت  يَْوَمئٍِذ لَيَْس فِيَها َمَصابِيح  

وعند احلنفية ال تبطل الصالة  مرور أحد من املرأة واحلمار واللكب بني يدي املصيل، وهو 
لعيين. ، كذا قال الاكساين واومعلوم أن اعرتاضها بني يديه أشد من مرورهاقول اعمة العلماء، 

(450) 

                                                             
 15166حتفة ، 6010، رقم احلديث: (27رقم ابلاب: باب: رمحة انلاس وابلهائم ) كتاب: األدب، - 446
 84ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  447
، 1206، رقم احلديث: (7رقم ابلاب: باب: إذا دعت األم ودلها يف الصالة ) صالة،الكتاب: العمل يف  - 448

 13637حتفة  - 3466، 3436، 2482أطرافه و
، 384، 383، 382أطرافه ، و513، رقم احلديث: (104رقم ابلاب: باب: اتلطوع خلف املرأة ) صالة،الكتاب:  - 449
 137/1 - 17712حتفة  - 6276، 1209، 997، 519، 515، 514، 512، 511، 508
 169 ص : 4ج :  عمدة،العيين، ؛ 241ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 450
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 باب خروج النساء للجماعة .9
َاِهٍد ” .379 َثَنا َوْرقَاء  َعْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍر َعْن ُم  َثَنا َشَبابَة  َحد  ٍد َحد  َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  َحد 

َمَر َعِن انل يِب     (451) “.“ائَْذن وا لِلن َساءِ بِالل ْيِل إََِل الَْمَساِجدِ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن ابِْن ع 
 

َمَر َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ” .380 َبْيد  اهللِ ْبن  ع  َثَنا ع  َساَمَة َحد 
 
ب و أ

َ
َثَنا أ ف  ْبن  م وىَس َحد  َثَنا ي وس  َحد 

َمَر قَالَ  ََماَعِة يِف الَْمْسِجِد، فَِقيَل لَهَ  :ع  ْبِح َوالِْعَشاءِ يِف اجلْ َمَر تَْشَهد  َصالَةَ الص  ة  لِع 
َ
ا ََكنَِت اْمرَأ

َمَر يَْكرَه  َذلَِك َويََغار   ن  ع 
َ
ْن َيْنَهايِن ” :قَالَْت  “لَِم ََتْر ِجنَي َوقَْد َتْعلَِمنَي أ

َ
ه  أ  :قَاَل  “َوَما َيْمَنع 

وِل اهللِ ” ه  قَْول  َرس  وا إَِماَء اهللِ َمَساِجَد اهللِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَيْمَنع   (452) “.“الَ َتْمَنع 
الصلوات لكها وللعجائز يف الظهر وعند أيب حنيفة يكره اخلروج للشواب يف 

والعرصخلوف الفتنة والبأس هلن اخلروج يف الفجر واملغرب والعشاء. وعند أيب يوسف وحممد 
 (453)جيوز اخلروج للعجائز يف الصلوات لكها، كذا قال املرغيناين. 

 تسوية احلَص يف الصالةباب  .10
َثَنا َشيَْبان  َعْن حَيْ ” .381 ب و ن َعْيٍم َحد 

َ
َثَنا أ يِب ىٰي َحد 

َ
ثَِن   َعْن أ ن  انل يِب   َسلََمَة قَاَل َحد 

َ
َعْيِقيب  أ  ملسو هيلع هللا ىلصم 

ِل ي َسو   قَاَل يِف  د  قَاَل  يالر ج  َاَب َحْيث  يَْسج  ْنَت فَاِعالً فََواِحَدةً ” :الرت   (454) “.“إِْن ك 

فال بأس بأن السجود عليها ال يمكنه  فإن اكنأألفضل أن ال يسوي احلىص وقت السجود، 
 (455)، كذا يف املبسوط. سوي مرةي

 اتلخرص يف الصالةباب  .11
يِب ” .382

َ
ٍد َعْن أ َم  ي وَب َعْن حم 

َ
َثَنا مَح اد  َعْن أ ب و انل ْعَماِن َحد 

َ
َثَنا أ َرْيَرةَ  َحد   –ريض اهلل عنه  -ه 

رَْصِ يِف ن يِهَ ” :قَاَل 
ْ
الَةِ   َعِن اخل ب و هاِلٍَل َعِن ابْ . “الص 

َ
يِب َوقَاَل ِهَشام  وَأ

َ
َرْيَرةَ  ِن ِسريِيَن َعْن أ ه 

 (456)“.ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب  
 

ي ” .383 و ْبن  يلَعِ َثَنا َعْمر  َثَنا حَيىْٰي َحد  يِب  َحد 
َ
د  َعْن أ َم  َثَنا حم  َثَنا ِهَشام  َحد  َرْيَرةَ ريض اهلل   َحد  ه 

                                                             
 7385حتفة  - 5238، 900، 873، 865أطرافه ، و899(، رقم احلديث: 13)رقم ابلاب:  :باب كتاب: اجلمعة، - 451
 7839حتفة  - 5238، 899، 873، 865أطرافه  ، و890(، رقم احلديث: 13)رقم ابلاب:  :باب كتاب: اجلمعة، - 452
 374 ص : 1 ج : اهلداية،املرغيناين،  - 453
 11485حتفة ، 1207، رقم احلديث: (8رقم ابلاب: باب: مسح احلىص يف الصالة ) صالة،الكتاب: العمل يف  - 454
 26 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 455
 - 1220طرفه ، و1219، رقم احلديث: (17رقم ابلاب: ب: اخلرص يف الصالة ):با صالة،الكتاب: العمل يف  - 456

 14576، 14503، 14418حتفة 
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َ ن يِهَ ” :عنه قَاَل  ن ي َصيل 
َ
َْترِصاً  أ ل  َم   (457) “.“ الر ج 

، كذا يف املبسوط وابلحر. وضع ايلد ىلع اخلارصة صالة مكروه عندنا وهوواتلخرص يف ال
(458)  

 االتلفالت يف الصالةباب  .12
وٍق قَاَل ” .384 بِيِه َعْن َمْس 

َ
ْشَعَث َعْن أ

َ
ْحَوِص َعْن أ

َ
ب و األ

َ
َثَنا أ بِيِع َحد  ََسن  ْبن  الر  َثَنا احلْ َحد 

لْت  ” :-ريض اهلل عنها  -قَالَْت اَعئَِشة  
َ
لِ  اتْلَِفاِت  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  َسأ الَةِ  يِف  الر ج   :َفَقالَ . “الص 

وَ ” مْ ال َُيَْتلِس   اْختاِلَس   ه  َحِدك 
َ
ْيَطان  ِمْن َصالَةِ أ  (459) “.“ش 

واالتلفات ىلع أوجه منها مفسد ومكروه وغري مكروه، أّما املفسد فهو أن حيول صدره عن 
وأما انلظر بمؤخر العني ويرسة من غري حتويل الصدر،  القبلة، وأّما املكروه فهو أن يلتفت يمنة

 (460)، كذا يف ابلدائع والطحطاوي. يمنة أو يرسة من غري حتويل الوجه فليس بمكروه
 كف الشعر واثلوب يف الصالةباب  .13

ْعَبة  َعْن َعْمٍرو َعْن َطاو ٍس َعِن ابْنِ ” .385 َثَنا ش  ْسلِم  ْبن  إِبَْراِهيَم قَاَل َحد  َثَنا م   -َعب اٍس  َحد 
َد ىلَعٰ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنهما  ْن نَْسج 

َ
ِمْرنَا أ

 
ف  ثَْوباً أ ٍم َوالَ نَك  ْعظ 

َ
 َسْبَعِة أ

 (461)“.“َوالَ َشَعراً 

يكره أن يصيل مشدود الوسط فوق  وكف الشعر واثلوب يف الصالة مكروه عندنا، وكذا
  (462)،كذا قال الرشنباليل وابن انلجيم. نيأن يكون رافعا كميه إىل املرفقو القميص

 يف الصالة اشتمال الصماءكراهة باب  .14
يِب ” .386

َ
َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل َعْن أ َثَنا ع  َبْيِب بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  َبْيِد اهللِ َعْن خ  َساَمَة َعْن ع 

 
ِن َعْن أ

يِب 
َ
َريَْرةَ  َحْفِص بِْن اَعِصٍم َعْن أ وَل ا” :ه  ن  َرس 

َ
 َعْن َبْيَعَتنْيِ وََعْن لِبَْستنَْيِ وََعْن نَٰه  ملسو هيلع هللا ىلص هللِ أ

                                                             
حتفة  - 1219طرفه ، و1220، رقم احلديث: (17رقم ابلاب: باب: اخلرص يف الصالة ) صالة،الكتاب: العمل يف  - 457

14551 
 36 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 26 ص : 1، ج : املبسوطالرسخيس،  - 458
حتفة  751طرفه  ، و3291، رقم احلديث: (11رقم ابلاب: باب: صفة إبليس وجنوده ) ،بدء اخللقكتاب:  - 459

17661 
 347 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 215ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 460
، 812، 809أطرافه  ، و810، رقم احلديث: (133رقم ابلاب: باب: السجود ىلع سبعة أعظم ) كتاب: األذان، - 461
 5734حتفة  - 816، 815
 42 ص : 2ج :  ر،ابلح ابن انلجيم،؛ 126 ص : مرايق، الرشنباليل، - 462
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الَةِ َبْعَد الَْفْجِر َحّٰتَ َصالََتنْيِ نَٰه  ، َوَبْعَد الَْعرْصِ َحّٰت  َعِن الص  ْمس   َتْغر َب  َتْطل َع الش 
اءِ وََعْن االِْحتَِباءِ يِف  م  ، َوَعِن اْشتَِماِل الص  ْمس  َماءِ،  ِض ثَْوٍب وَاِحٍد ي فْ  الش  بَِفرِْجِه إََِل الس 

َنابََذةِ َوالْم الََمَسةِ   (463) “.“َوَعِن الْم 

وهو إدارة اثلوب ىلع اجلسد من غري إخراج واشتمال الصماء يف الصالة مكروه عندنا. 
وفرسها يف املحيط ، فيخلل به جسده لكه من رأسه إىل قدمه وال يرفع جانبا ُيرج يده منه ايلد

وقيل أن يشتمل بثوب واحد ، ثوبه وُيرجهما حتت إحدى يديه ىلع أحد كتفيهبأن جيمع طريف 
  (464)، كذا يف ابلحر ورد املحتار. ليس عليه إزار، وهو اشتمال ايلهود
 ما يكره يف الصالة باب .15

يِب ” .387
َ
ب و اَعِصٍم َعْن َمالٍِك َعْن أ

َ
َثَنا أ نَاِد َعْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد   الز 

َ
ْعَرِج َعْن أ

َ
َرْيَرةَ قَاَل  يِب ِن األ ه 

ْم يِف  الَ ي َصيل  ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انل يِب   ك  َحد 
َ
 (465) “.“ء   اَعتَِقْيِه يَشْ اثل ْوِب الَْواِحِد، لَيَْس ىلَعٰ  أ

 قال ابن انلجيم:
واملستحب أن يصيل الرجل يف ثالثة أثواب قميص وإزار وعمامة أما لو 

يت جتوز صالته من صّل يف ثوب واحد متوشحا به مجيع بدنه كإزار امل
غري كراهة وتفسريه ما جيعله القصار يف املقرصة، وإن صّل يف إزار 
واحد جيوز ويكره وكذا يف الرساويل فقط لغري عذر وكذا مكشوف 
الرأس للتهاون واتلاكسل ال للخشوع وفرس يف اذلخرية اتلوشيح أن 
يكون اثلوب طويال يتوشح به فيجعل بعضه ىلع رأسه وبعضه ىلع 

يه وىلع لك موضع من بدنه وذكر يف رشح منية املصيل أن سرت منكب
املنكبني يف الصالة مستحب يكره تركه تزنيها عند أصحابنا وفرسه يف 
املغرب بأن يدخله حتت يده ايلمىن ويلقيه ىلع منكبه األيرس كما يفعله 

 (466) املحرم اه.

                                                             
أطرافه  ، و584، رقم احلديث: (30رقم ابلاب: مواقيت الصالة ، باب: السجود ىلع سبعة أعظم )كتاب:  - 463
 12265حتفة  - 5821، 5819، 2146، 2145، 1993، 588، 368
 423 ص : 2ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 43 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 464
حتفة  - 360طرفه  ، و359، رقم احلديث: (5رقم ابلاب: باب: إذا صّل يف اثلوب الواحد ) ،الصالة كتاب: - 465

13838 - 101/1 
 44 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 466
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 أبواب صالة الكسوف واالستسقاء واخلوف
 وفباب أحاكم صالة الكس .1

يِب ”  .388
َ
ََسِن َعْن أ َثَنا َخادِل  َعْن ي ون َس َعِن احلْ و ْبن  َعْوٍن قَاَل َحد  َثَنا َعْمر  ن ا ” :بَْكَرةَ قَاَل  َحد  ك 

وِل اهللِ  ، َفَقاَم انل يِب  ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد َرس  ْمس   َدَخَل الَْمْسِجَد، َُي ر  رَِداَءه  َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلصفَانَْكَسَفِت الش 
، َحّٰت فََدَخلَْنا فََصّٰلَ  ْمس   بَِنا َرْكَعَتنْيِ ْمَس َوالَْقَمَر الَ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل  “ اجْنَلَِت الش  إِن  الش 

وا، َحّٰت  َما فََصل وا، َواْدع  وه  ْيت م 
َ
َحٍد، فَإَِذا رَأ

َ
مْ َيْنَكِسَفاِن لَِمْوِت أ  (467) “.“ ي ْكَشَف َما بِك 

 

نَا حَيىَْي ” .389 ْخَبَ
َ
َثَنا إِْسَحاق  قَاَل أ يِب َحد 

َ
َعاوِيَة  ْبن  َسال ِم بِْن أ َثَنا م  َسال ٍم  ْبن  َصالٍِح قَاَل َحد 

َبَش
ْ
َمْشيِق  ىي  احل يِب  ادل 

َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ ب و َسلََمَة ْبن  َعْبِد الر مْحٰ   قَاَل َحد 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
ِن بِْن َكثرٍِي قَاَل أ

ْمس  ىلَعٰ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -ٍرو  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َعمْ ي  َعْوٍف الز ْهرِ  ا َكَسَفِت الش   لَم 
وِل اهللِ  الَةَ َجاِمَعة  يَ ن ودِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْهِد َرس   (468) “.“ إِن  الص 

 

تِِه فَاِطَمَة بِْنِت ” .390
َ
ْرَوةَ َعِن اْمرَأ نَا َمالِك  َعْن ِهَشاِم بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

يِب ا
َ
ْسَماَء بِْنِت أ

َ
ْنِذرِ َعْن أ ن َها قَالَْت  -ريض اهلل عنهما  -بَْكٍر  لْم 

َ
َتْيت  اَعئَِشَة ” :أ

َ
ريض  -أ

، فَإَِذا انل اس  قَِيام  ي َصل وَن، َوإَِذا ِهَ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج انل يِب   -اهلل عنها  ْمس   قَائَِمة  ِحنَي َخَسَفِت الش 
لْت  َما لِلن ا ت َصيل   ْبَحاَن اهللِ َفق  َماءِ، َوقَالَْت س  َشاَرْت بَِيِدَها إََِل الس 

َ
لْت  . “ِس فَأ آيَة  ” :َفق 

 
َ
َشاَرْت أ

َ
ْمت  َحّٰت ” :قَالَْت . “ َنَعمْ يْ فَأ ِس الَْغيْش    ََتاَل يِن َفق 

ْ
ب  فَْوَق َرأ ص 

َ
الَْماَء،  ، فََجَعلْت  أ

ول  اهللِ  ا انرَْصََف َرس  ثْٰن مَحَِد اهلَل وَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَلَم 
َ
رَه  إاِل  َما ِمْن يَشْ ” :قَالَ  “ َعلَْيِه ث م  أ

َ
ْنت  لَْم أ ٍء ك 

ْيت ه  يِف َمَقايِم 
َ
وِحَ َذا َحّٰت هٰ  قَْد َرأ

 
َن َة َوانل اَر، َولََقْد أ

ْ
ب ورِ مِْثَل  إَِل   اجل ْم ت ْفَتن وَن يِف الْق  ن ك 

َ
 - أ

ْو قَِريباً ِمْن 
َ
اِل  -أ ج  ْدرِ الَ  -فِْتَنِة ادل 

َ
ْسَماء   ي أ

َ
َما قَالَْت أ ي َته 

َ
ْم َفي َقال  هَل  َما ي ْؤٰت  -أ ك  َحد 

َ
 أ

َك بِهٰ  ْؤِمن  ِعلْم  ا الْم  م 
َ
ِل فَأ ْدرِ  -َذا الر ج 

َ
وقِن  الَ أ وِ الْم 

َ
  يأ

َ
ْسَماء   ذٰ ي  أ

َ
ول   “-لَِك قَالَْت أ َفَيق 

ول  اهللِ  د  َرس  َم  دٰ  َجاَءنَا بِابْلَي َناِت ” :ملسو هيلع هللا ىلص حم  َجْبَنا َوآَمن ا َوات َبْعَنا. َفي َقال  هَل  َنْم َصاحِلاً، َوالْه 
َ
ى، فَأ

َنافِق   ا الْم  م 
َ
وقِناً. وَأ ْنَت لَم  ْدرِ  -َفَقْد َعلِْمَنا إِْن ك 

َ
ْرتَاب  الَ أ وِ الْم 

َ
ْسَماء   يأ

َ
َما قَالَْت أ ي َته 

َ
 -أ

                                                             
، 1048أطرافه  ، و1040(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: باب: الصالة يف كسوف الشمس كسوف، ال كتاب: - 467
 11661حتفة  - 5785، 1063، 1062
طرفه ، و1045(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: باب: انلداء بالصالة جامعة يف الكسوف كسوف، ال كتاب: - 468
 8963حتفة  - 1051
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ْدرِ 
َ
ول  الَ أ ول  يَفَيق  لْت ه  ، َسِمْعت  انل اَس َيق    (469) “.“وَن َشيْئاً َفق 

ركعتني إمام اجلمعة باملسلمني يصيل وعند احلنفية تُسّن ركعتان عند كسوف الشمس، ف
 واتلطريل أحب، هلا وإن شاء قرصها،ت، إن شاء طوّ اركعة بركوع وسجدتني كسائر الصلو لكَّ 

 ن القراءة، ثم ادلاعء حىّت كما يف سائر الصالة املعهودة، وال يوقت فيه يشء م ويقرأ فيها ما أحّب 
املوضع اذلي ، وال جتوز يف األوقات املكروهة كسائر انلوافل، واألفضل أن تؤىت يف تنجيل الشمس

، كذا يف بدائع الصنائع واملحيط الربهاين وابلحر الرائق يصّل فيه صالة العيد أو املسجد اجلامع
 (470)ومرايق الفالح. 

 باب االستسقاء بادلاعء .2
َثَنا” .391 يِب  َحد 

َ
َثَنا رَشِيك  ْبن  َعْبِد اهللِ بِْن أ نَس  ْبن  ِعَياٍض قَاَل َحد 

َ
ب و َضْمَرةَ أ

َ
نَا أ ْخَبَ

َ
د  قَاَل أ َم   حم 

ر   نََس ْبَن َمالٍِك يَْذك 
َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
َعِة ِمْن بَاٍب ََكَن و َجاهَ الِْمْنَبِ، ” :نَِمٍر أ الً َدَخَل يَْوَم اجلْ م  ن  رَج 

َ
أ

و وَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  اهللِ َوَرس  ب  فَاْسَتْقَبَل َرس  وَل اهللِ، َهلََكِت ” :َفَقاَل  “قَائِماً  ملسو هيلع هللا ىلص قَائِم  َُيْط  يَا َرس 
، فَاْدع  اهلَل ي ِغيث َنا الَْمَوايِش  ب ل  ول  اهللِ ” :قَاَل . “َواْنَقَطَعِت الس   :َفَقاَل  “يََديْهِ  ملسو هيلع هللا ىلص فََرَفَع َرس 

م  ا” م  اْسِقَنا، اللٰه  م  اْسِقَنااللٰه  نَس  . “ْسِقَنا، اللٰه 
َ
َماءِ ِمْن ” :قَاَل أ َوالَ َواهللِ َما نََرى يِف الس 

َفَطلََعْت ِمْن ” :، قَاَل “َسَحاٍب َوالَ قََزَعًة َوالَ َشيْئاً، َوَما بَيَْنَنا َوَبنْيَ َسلٍْع مِْن َبْيٍت َوالَ َدارٍ 
ا ِْس، فَلَم  ْمَطَرْت  َوَرائِِه َسَحابَة  مِْثل  الرت 

َ
ْت ث م  أ َماَء انْترََشَ َطِت الس  ْيَنا ” :قَاَل . “تَوَس 

َ
َواهللِ َما رَأ

ل  ِمْن ذٰ  ْمَس ِستًّا، ث م  َدَخَل رَج  ول  اهللِ الش  ْقبِلَِة، َوَرس  َعِة الْم  قَائِم   ملسو هيلع هللا ىلص لَِك ابْلَاِب يِف اجلْ م 
، فَاْسَتْقَبلَه  قَائِماً  ب  و” :َفَقاَل  “َُيْط  ، فَاْدع  يَا َرس  ب ل  ْمَوال  َواْنَقَطَعِت الس 

َ
َل اهللِ، َهلََكِت األ

ول  اهللِ ” :، قَاَل “اهلَل ي ْمِسْكَها م  َحَواَْلَْنا َوالَ َعلَْيَنا، اللٰه م  ” :ث م  قَاَل  “يََديْهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَفَع َرس  اللٰه 
ْوِديَ 

َ
َراِب َواأل َباِل َواآلَجاِم وَالظ  ِ

ْ
َجرِ ىلَعَ اآلََكِم َواجل فَاْنَقَطَعْت وََخرَْجَنا ” :قَاَل . “ِة َوَمَنابِِت الش 

ْمِس  َنْميِش  ْدرِى.. “يِف الش 
َ
ل  قَاَل الَ أ و 

َ
ل  األ َو الر ج  ه 

َ
نَساً أ

َ
لْت  أ

َ
  (471) “قَاَل رَشِيك  فََسأ

 ملسو هيلع هللا ىلصوعند أيب حنيفة ال صالة جبماعة يف االستسقاء، وإنما يه ادلاعء، وذللك اكتىف انليب 
كذا قال ، وإن صلوا وحدانا ال بأس به، اعء ملا جاءه األعرايب يسئله أن يدعو للمطريف ادل

                                                             
، 184، 86أطرافه  ، و1053(، رقم احلديث: 10)رقم ابلاب:  الرجالباب: صالة النساء مع كسوف، ال كتاب: - 469
 47/2 - 15750 حتفة 7287، 2520، 2519، 1373، 1235، 1061، 1054، 922
 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 134ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 281-280ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 470
 543 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 280
، 932أطرافه ، و1013(، رقم احلديث: 6)رقم ابلاب: باب: االستسقاء يف املسجد اجلامع ستسقاء، اال كتاب: - 471
 35/2 - 906حتفة  - 6342، 6093، 3582، 1033، 1029، 1021، 1019، 1018، 1017، 1016، 1015، 1014، 933
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 (472)الرسخيس، والاكساين. 
 باب اخلروج لصالة االستسقاء وُتويل الرداء .3

َثَنا يلَعِ  ” .392 يِب َحد 
َ
ْفَيان  قَاَل َعْبد  اهللِ ْبن  أ َثَنا س  ن ه  سَ   ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد 

َ
ِمَع َعب اَد ْبَن بَْكٍر أ

ِه َعْبِد اهللِ بِْن َزْيدٍ  بَاه  َعْن َعم 
َ
ث  أ َد  ن  انل يِب  ” :تَِميٍم حي 

َ
َصّل  فَاْستَْسٰق  ملسو هيلع هللا ىلصأ ، َخَرَج إََِل الْم 

َييْ . “ َرْكَعَتنْيِ فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة، َوقَلََب رَِداَءه ، َوَصّٰل  ب و َعْبِد اهللِ ََكَن اْبن  ع 
َ
َو قَاَل أ ول  ه  َنَة َيق 

َذاِن، َولٰ 
َ
ن  هٰ َصاِحب  األ

َ
، أل ، َمازِن  َذا َعْبد  اهللِ ْبن  َزْيِد بِْن اَعِصٍم الَْمازِِن  ِكن ه  َوْهم 

نَْصارِ.
َ
  (473) “األ

 

يِب ” .393
َ
ْفَيان  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ َثَنا س  ب و ن َعْيٍم قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ ِه بَْكٍر َعْن َعب اِد  َحد  بِْن تَِميٍم َعْن َعم 

َل رَِداَءه   يَْستَْسيِق  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج انل يِب  ” :قَاَل    (474) “.“وََحو 
 

ِِب بَْكٍر َعْن َعب ادِ بِْن ” .394
َ
ِد بِْن أ َم  ْعَبة  َعْن حم  نَا ش  ْخَبَ

َ
َثَنا َوْهب  قَاَل أ َثَنا إِْسَحاق  قَاَل َحد  َحد 

ن  انل يِب  تَِميٍم َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َزْيدٍ 
َ
  (475) “.“ َفَقلََب رَِداَءه  اْستَْسٰق ” :ملسو هيلع هللا ىلص أ

يصيل فيها ركعتني جبماعة كصالة العيد يقرأ يف أن  وعند حممد ويه رواية أليب يوسف،
وليس يف االستسقاء أذان ، إال أنه ليس فيها تكبريات كتكبريات العيد الصالة ما شاء جهرا

يفصل بينهما باجللسة، وعن أيب يوسف أنه ُيطب  ثم عند حممد ُيطب خطبتني وال إقامة،
وإذا فرغ من اخلطبة جعل  ،وُيطب مقبال بوجهه إىل انلاس وهم مقبلون عليه ،خطبة واحدة

ظهره إىل انلاس ووجهه إىل القبلة ويشتغل بداعء االستسقاء، وانلاس قعود مستقبلون بوجوههم 
، ر للمؤمنني، وجيددون اتلوبة ويستسقونفيدعو اهلل ويستغف، إىل القبلة يف اخلطبة وادلاعء

 (476)، كذا قال الرسخيس والاكساين. إذا مىض صدر من خطبتهردائه ويقلب 

 

                                                             
 282ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 76 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس،  - 472
، 1005أطرافه  ، و1012(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب: باب: حتويل الرداء يف االستسقاء ستسقاء، اال كتاب: - 473
  5297حتفة  6343، 1028، 1027، 1026، 1025، 1024، 1023 ،1011
، 1011أطرافه  ، و1005(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: ملسو هيلع هللا ىلص باب: االستسقاء وخروج انليب ستسقاء، اال كتاب: - 474
  33/2 - 5297حتفة  6343، 1028، 1027، 1026، 1025، 1024، 1023، 1012
، 1005أطرافه  ، و1011(، رقم احلديث: 4)رقم ابلاب: يف االستسقاء باب: حتويل الرداء ستسقاء، اال كتاب: - 475
  5297حتفة  6343، 1028، 1027، 1026، 1025، 1024، 1023، 1012
 املرجع نفسهالاكساين، ؛ الرسخيس، املرجع نفسه - 476
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 صالة اخلوفباب  .4
تْل ه  َهْل َصّل  انل يِب  ” .395

َ
َعْيب  َعِن الز ْهرِى  قَاَل َسأ نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن قَاَل أ

َ
َثَنا أ َيْعِن َصالَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحد 

َوْ 
ْ
َمَر اخل ن  َعْبَد اهللِ ْبَن ع 

َ
ِن َسالِم  أ ْخَبَ

َ
َغَزْوت  َمَع ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -ِف قَاَل أ

وِل اهللِ  ول  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ْم َفَقاَم َرس  و  فََصاَفْفَنا لَه  ي َصّل  نَلَا َفَقاَمْت  ملسو هيلع هللا ىلصقَِبَل جَنٍْد، فََواَزْيَنا الَْعد 
 
َ
، وَأ ول  اهللِ َطائَِفة  َمَعه  ت َصّل  و  َوَرَكَع َرس  ، وََسَجَد  ملسو هيلع هللا ىلصْقَبلَْت َطائَِفة  ىلَعَ الَْعد  بَِمْن َمَعه 

ول  اهللِ  وا، فََرَكَع َرس  ، فََجاء  ائَِفِة ال ِّت لَْم ت َصل  ف وا َماَكَن الط  ، ث م  انرَْصَ بِِهْم َرْكَعًة،  ملسو هيلع هللا ىلص َسْجَدَتنْيِ
ْم فََرَكَع نِلَْفِسِه َرْكَعًة وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ  وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ ث م  َسل َم، َفَقامَ   “.“ُك   َواِحٍد ِمْنه 

(477) 

 

يِب ” .396
َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ بَان  َحد 

َ
يِب  َوقَاَل أ

َ
ن ا َمَع انل يِب  ” :َسلََمَة َعْن َجابٍِر قَاَل  َكثرٍِي َعْن أ  ملسو هيلع هللا ىلصك 

قَاِع  بَِذاِت  تَيَْنا فَإَِذا، الر 
َ
ل   فََجاءَ ، ملسو هيلع هللا ىلص لِلن يِب   تََرْكَناَها َظلِيلَةٍ  َشَجَرةٍ  ىلَعٰ  أ رْشِكنِيَ  ِمنَ  رَج   الْم 

َعل ق   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   وََسْيف   َجَرةِ  م   َيْمَنع َك  َفَمنْ ” :قَاَل . “الَ ” :قَاَل  “ََتَاف ِن ” :َفَقاَل  “فَاْخرَتََطه   بِالش 
َده  ”. “اهلل  ” :قَاَل  “ِمن   ْصَحاب   َفَتَهد 

َ
قِيَمِت ، ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   أ

 
الَة   وَأ  ث م  ، َرْكَعَتنْيِ  بَِطائَِفةٍ  فََصّٰل  الص 

وا ر  خ 
َ
ِ  َوَصّٰل ، تَأ ْخرٰ ب

 
ائَِفِة األ ، َواَكَن لِلن يِب  الط  ْرَبع   ملسو هيلع هللا ىلص ى َرْكَعَتنْيِ

َ
 َوقَالَ . “َرْكَعَتنْيِ  َولِلَْقْومِ  أ

د   َسد  يِب  َعنْ  م 
َ
يِب  َعنْ  َعَوانَةَ  أ

َ
لِ الر   اْسم   برِْشٍ  أ َارِِث  ْبن   َغْوَرث   ج 

ْ
َارَِب  فِيَها َوقَاتََل ، احل  حم 

 (478) “.َخَصَفةَ 

يف قول أيب حنيفة وحممد وهو قول أيب يوسف  ملسو هيلع هللا ىلصصالة اخلوف مرشوعة بعد رسول اهلل و
فإذا رفع يف ذات ركعتني، طائفتني فيصيل بالطائفة األوىل ركعة . وصفته أن جيعل اإلمام األول

ثم اإلمام ويسلم ، ا بإزاء العدو وجاءت الطائفة األخرى فيصيل بهم ركعةرأسه منها ذهبوا فوقفو
ثم ألنهم الحقون ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة األوىل فيتمون صالتهم بال قراءة 

هذا إذااكنوا  ألنهم مسبوقون، ذهبوا وجاءت الطائفة األخرى فيصلون الركعة األوىل بقراءة
الفجر وإن اكنت رباعية فيصيل لكَّ طائفة ركعتني، وإن اكنت صالة  مسافرين أو اكنت صالة

املغرب فيصيل بالطائفة االوىل ركعتني وباثلانية ركعة، وال ينتقص عدد الركعات بسبب اخلوف، 
 (479)كذا قال الرسخيس والاكساين. 

                                                             
، 4133، 4132، 943أطرافه ، و942(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب:  صلوة اخلوفباب: صلوة اخلوف،  كتاب: - 477

 18/2 - 6842حتفة  - 4535
، 2913، 2910 ، وأطرافه4136(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب: باب: غزوة ذات الرقاع املغازي،  كتاب: - 478

 3154حتفة  - 4135، 4134
 246ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 46 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس،  - 479



 كتاب الصالة ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

354 

 أبواب اجلنائز
 باب استعداد الرجل الكفن نلفسه يف حياته .1

َثَنا َعْبد  اهللِ ” .397 يِب َحد 
َ
َثَنا اْبن  أ بِيِه َعْن َسْهٍل   ْبن  َمْسلََمَة َحد 

َ
 :-ريض اهلل عنه  -َحازٍِم َعْن أ

ةً َجاَءِت انل يِب  ”
َ
ن  اْمرَأ

َ
وَجٍة فِيَها َحاِشيَت َها  ملسو هيلع هللا ىلصأ َْدٍة َمنْس  َْدة  قَال وا  -بِب  وَن َما الْب  تَْدر 

َ
أ

ْملَة   َوَكَهايْجت َها بَِيدِ نََس ” :قَالَْت . “َنَعمْ ” :قَاَل . “الش  ْكس 
َ
َخَذَها انل يِب  ”. “، فَِجْئت  أل

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

َنَها َْتاجاً إَِْلَْها، فََخَرَج إَِْلَْنا َوإِن َها إَِزار ه ، فََحس  ْحَسَنَها” :َفَقاَل  “ف الَن   حم 
َ
نِيَها، َما أ  :قَاَل . “اْكس 

ْحَسْنَت، لَبَِسَها انل يِب  
َ
ْتَ  ملسو هيلع هللا ىلصالَْقْوم  َما أ ن ه  الَ يَر د  حم 

َ
تْلَه  َوَعلِْمَت أ

َ
 إيِن  ” :قَاَل . “اجاً إَِْلَْها، ث م  َسأ

وَن َكَفِن  تْل ه  تِلَك 
َ
لْبََسَها إِن َما َسأ

َ
تْل ه  أل

َ
.. “َواهللِ َما َسأ   (480) “قَاَل َسْهل  فاََكنَْت َكَفَنه 

 

َثَنا و َهْيب  َعْن ” .398 َسٍد َحد 
َ
َعّل  ْبن  أ َثَنا م  بِيِه َعْن اَعئَِشَة َحد 

َ
 :-ريض اهلل عنها  -ِهَشاٍم َعْن أ

يِب ”
َ
ْنت م  انل يِب  ” :َفَقاَل  “–ريض اهلل عنه  -بَْكٍر  قَالَْت َدَخلْت  ىلَعَ أ  :قَالَْت  “ملسو هيلع هللا ىلصيِف َكْم َكف 

وِْل ٍة، لَيَْس فِيَها قَِميص  َوالَ ِعَماَمة  ” ثَْواٍب بِيٍض َسح 
َ
 ” :لََها َوقَاَل . “يِف ثاَلَثَِة أ

َ
يِف ي  يِف أ  يَْوٍم ت و 

ول  اهللِ   ” :قَاَل . “يَْوَم ااِلثْننَْيِ ” :قَالَْت  “ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
 :قَالَ . “يَْوم  ااِلثْننَْيِ ” :قَالَْت  “َذا يَْوٍم هٰ ي  فَأ

و فِيَما بَيِْن ” رْج 
َ
 “ْدع  ِمْن زَْعَفَرانٍ  ثَْوٍب َعلَْيِه ََكَن ي َمر ض  فِيِه، بِِه رَ َوَبنْيَ الل ْيِل. َفَنَظَر إَِٰل  أ

ن وِن هٰ  اْغِسل وا ثَْويِب ” :َفَقاَل  وا َعلَْيِه ثَْوَبنْيِ فََكف   :قَاَل . “َذا َخلَق  إِن  هٰ ” :ق لْت  . “فِيَها َذا، َوزِيد 
ْهلَِة. فَلَْم ي َتَوف  َحّٰت إِن  الَْح  ” َو لِلْم  َِديِد ِمَن الَْمي ِت، إِن َما ه  َحق  بِاجلْ

َ
  أ

َ
ْمىَس ِمْن َْلْلَِة  أ

ْن ي ْصبِحَ 
َ
فَِن َقْبَل أ  (481) “.“اثل الَثَاءِ َود 

 (482)وعندنا جيوز للمرء تهيئة الكفن نلفسه وأّما تهيئة القرب فمكروه،كذا قال احلصكيف. 
  إَل القبلة ىلع الشق األيمنْضتحتوجيه املباب  .2

نَا عَ ” .399 ْخَبَ
َ
َقاتٍِل قَاَل أ د  ْبن  م  َم  َثَنا حم  وٍر َعْن َسْعِد بِْن َحد  ْفَيان  َعْن َمْنص  نَا س  ْخَبَ

َ
ْبد  اهللِ قَاَل أ

َبْيَدةَ َعِن الَْبَاءِ بِْن اَعزٍِب قَاَل قَاَل انل يِب   وَءَك ” :ملسو هيلع هللا ىلصع   و ض 
ْ
أ َتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوض 

َ
إَِذا أ

الَةِ، ث م  اْضَطِجْع ىلَعٰ  ْيَمِن، ث م  ق ِل اللٰ لِلص 
َ
َك األ ْسلَْمت  وَْجيِه  ِشق 

َ
م  أ ْمرِ  ه 

َ
 يإَِْلَْك، َوفَو ْضت  أ

ت  َظهْ 
ْ
َأ

ْ
جل

َ
م  ىِي إَِْلَْك، وَأ  َوالَ َمْنَجا مِْنَك إاِل  إَِْلَْك، اللٰه 

َ
 إَِْلَْك، رَْغَبًة َوَرْهَبًة إَِْلَْك، الَ َملَْجأ

                                                             
، 1277(، رقم احلديث: 28ولم ينكره )رقم ابلاب: ملسو هيلع هللا ىلص يف زمن انليب باب: من استعد الكفن  نائز،اجل كتاب: - 480

  99/2 - 4721حتفة  - 6036، 5810، 2093أطرافه و
، 1272، 1271، 1264أطرافه ، و1387(، رقم احلديث: 94)رقم ابلاب: باب: موت يوم االثنني  نائز،اجل كتاب: - 481

 17289حتفة  - 1273
 123 ص : ادلر، احلصكيف، - 482
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 ِ ِ  يآَمْنت  بِِكَتابَِك اذل  نَْزلَْت، َوبِنَبِي َك اذل 
َ
ْرسَ  يأ

َ
نَْت ىلَعَ أ

َ
لَْت. فَإِْن م ت  مِْن َْلْلَتَِك فَأ

ن  آِخَر َما َتَتَِك م  بِهِ  ْدت َها ىلَعَ انل يِب  ” :قَاَل . “الِْفْطَرةِ، َواْجَعلْه  ا بَلَْغت   ملسو هيلع هللا ىلصفََرد  اللٰه م  ” “فَلَم 
 ِ نَْزلَْت  يآَمْنت  بِِكَتابَِك اذل 

َ
ولَِك ” :ق لْت  . “أ ِ الَ ” :قَاَل . “َوَرس  ْرَسلَْت  ي، َونَبِي َك اذل 

َ
  (483) “.“أ

، وجيوز االستلقاء ىلع يمينهوالسنة عندنا توجيه املحترض إىل القبلة بأن تكون القبلة 
، كذا قال لقبلةإىل اه هو يرفع رأسه قليال تلوجيىلع ظهره بأن تكون قدماه إىل القبلة 

 (484). احلصكيف
 سجية امليتتباب  .3

ب و اْْلَمَ ” .400
َ
َثَنا أ َعْيب  َعِن الز ْهرِ َحد  نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و َسلََمَة ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ي  اِن أ

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
ِن بِْن  قَاَل أ

ن  اَعئَِشَة 
َ
تْه   ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج انل يِب   -ريض اهلل عنها  -َعْوٍف أ ْخَبَ

َ
وَل اهللِ ” :أ ن  َرس 

َ
يِف  ملسو هيلع هللا ىلص أ ِحنَي ت و 

 َ ج  ةٍ س  ٍْد ِحَبَ   (485) “.“ بِب 
 

ِن َمْعَمر  َوي ون س  َعِن الز ْهرِ حَ ” .401 ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ قَاَل أ ْخَبَ

َ
ٍد أ َم  َثَنا برِْش  ْبن  حم  ْخَبَِن ي  د 

َ
 قَاَل أ

ن  اَعئَِشَة 
َ
ب و َسلََمَة أ

َ
تْه  قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج انل يِب   -ريض اهلل عنها  -أ ْخَبَ

َ
ب و بَْكٍر ” :أ

َ
ْقَبَل أ

َ
 -أ

ْنِح َحّٰت ىلَعٰ  -ه ريض اهلل عن  نََزَل، فََدَخَل الَْمْسِجَد، فَلَْم ي َكل ِم  فَرَِسِه ِمْن َمْسَكنِِه بِالس 
َم انل يِب   -ريض اهلل عنها  - اَعئَِشَة  نََزَل فََدَخَل ىلَعٰ انل اَس، َحّٰت  ْدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَيم  َو م َسًّجًّ بِب  َوه 

ٍة، فََكَشَف َعْن وَْجِهِه، ث م   َكب  َعلَْيِه َفَقب لَه  ث م  بَكٰ ِحَبَ
َ
يِب  أ

َ
نَْت يَا نيَِب   ى َفَقاَل بِأ

َ
 اهللِ، الَ أ

ا الَْمْوتَة  ال ِت  م 
َ
، أ ت َها َُيَْمع  اهلل  َعلَْيَك َمْوتَتنَْيِ تَِبْت َعلَْيَك َفَقْد م    (486) “.“ك 

عورته حلياة خاصة يف ا وجيب ىلع من ييل أمور امليت أن يسرت من بدنه ما جيب السرت
 . (487)، كذا يف اهلندية ويسىج مجيع بدنه بثوب الغليظة

 باب جواز ابلاكء ىلع امليت وانليه عن شق اجليوب وُضب اخلدود .4
نَِس بِْن ” .402

َ
َْيِد بِْن هاِلٍَل َعْن أ ي وَب َعْن مح 

َ
لَي َة َعْن أ َثَنا اْبن  ع  وب  ْبن  إِبَْراهِيَم َحد  َثَنا َيْعق  َحد 

 ِ ول  ” :قَاَل  – ريض اهلل عنه -ٍك َمال َخذَ ” :َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َخَطَب َرس 
َ
ِصيَب  َزْيد   الر ايَةَ  أ

 
 ،فَأ

                                                             
، 6311أطرافه ، و247(، رقم احلديث: 75)رقم ابلاب: باب: فضل من بات ىلع الوضوء وضوء، ال اب:كت- 483

 1763حتفة  - 7488، 6315، 6313
 116 ص : ادلر، احلصكيف، - 484
  17765حتفة  ، و5814(، رقم احلديث: 18)رقم ابلاب: باب: الربود واحلرب والشملة  لباس،ال كتاب: - 485
، 3667أطرافه  ، و1241(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: باب: ادلخول ىلع امليت بعد املوت  نائز،اجل كتاب: - 486

 17771، 6632حتفة  - 5710، 4455، 4452، 3669
 173ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  487
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َخَذَها ث م  
َ
ِصيَب  َجْعَفر   أ

 
َخَذَها ث م   ،فَأ

َ
ِصيَب  َرَواَحةَ  اهللِ ْبن   َعْبد   أ

 
َخَذَها َخادِل  ْبن   ،فَأ

َ
ث م  أ

تِ  ِن  ،َح َعلَْيهِ الَْوِْلِد َعْن َغرْيِ إِْمَرٍة َفف  ْم  - َوَما يَس   ه  ْو قَاَل َما يَس  
َ
ْم ِعْنَدنَا -أ ن ه 

َ
 :َوقَالَ  .“أ

  (488) “.“َوإِن  َعْينَْيِه تَلَْذرِفَانِ ”
 

َثَنا َعْبد  الر مْحٰ  .403 اٍر َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم  ْعَمِش َعْن َعْبِد اهللِ بْ َحد 
َ
ْفَيان  َعِن األ َثَنا س  ةَ ِن َحد  ر  ِن م 

وٍق َعْن َعْبِد اهللِ  لَيَْس مِن ا َمْن َُضََب ” :قَاَل  :ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   - ريض اهلل عنه -َعْن َمْس 
ودَ   ي وَب  ،اخلْ د 

ْ
َاِهلِي ةِ  ،َوَشق  اجل

ْ
  (489) .“َوَداَع بَِدْعَوى اجل

يوب وعندنا جيوز ابلاكء ىلع امليت من غري صوت، ويكره انلوحة والصيحة وشق اجل
 (490)ورضب اخلدود، كذا يف املحيط الربهاين واهلندية. 

 باب غسل امليت باملاء والسدر وجعل الاكفور ىلع بدنه .5
َثَنا َعْبد  الر مْحٰ ” .404 م  َعِطي َة قَالَْت َحد 

 
ٍد َعْن أ َم  نَا اْبن  َعْوٍن َعْن حم  ْخَبَ

َ
َيْت بِْنت  ” :ِن ْبن  مَح اٍد أ ت و ف 

ْكَِثَ مِْن ذٰ ” :َقاَل نَلَافَ  “ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
ْو أ

َ
ْو ََخْساً أ

َ
، فَإَِذا فَرَْغُت   اْغِسلَْنَها ثاَلَثاً أ ْيُت  

َ
لَِك إِْن َرأ

َع ِمْن ِحْقوِهِ إَِزارَه  ”. “فَآِذن ِن  ا فَرَْغَنا آَذن اه  َفَْنَ ْشِعْرَنَها إِي اه  ” :َوقَاَل  “فَلَم 
َ
 (491) “.“أ

 

د  حَ ” .405 َسد  َثَنا م  َبرْيٍ َعِن ابِْن َعب اٍس َحد  ي وَب َعْن َسِعيِد بِْن ج 
َ
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن َعْمٍرو وَأ د 

ل  َواقِف  َمَع انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهم  - قَاَل  - “بَِعَرفََة فََوَقَع َعْن َراِحلَتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَج 
قْ 
َ
و فَأ ، َوقَاَل َعْمر  ي وب  فََوقََصْته 

َ
ن وه  يِف ” :َفَماَت َفَقاَل  -َصَعْته  أ اْغِسل وه  بَِماٍء وَِسْدٍر، َوَكف 

، فَإِن ه  ي ْبَعث  يَْوَم الِْقَياَمِة  َسه 
ْ
وا َرأ ر  َم  وه  َوالَ َت  َن ط  ، َوالَ ُت  ي وب  ي ليَب   -ثَْوَبنْيِ

َ
و قَاَل أ ، َوقَاَل َعْمر 

لَب ياً  -   (492) “.“م 
أوال  باملاء القراح يعين باخلالص حىت يسيل ما عليه من ادلرن  يف غسل امليتيبدأ و

وانلجاسة، ثم بماء السدر حىت يزول ما به من ادلرن وانلجاسة، فإن السدر أبلغ يف اتلنظيف 

                                                             
(، رقم 183)رقم ابلاب: باب: من تأمر يف احلرب من غري إمرة إذا خاف العدو هاد، اجل كتاب: - 488

 820حتفة  - 4262، 3757، 3630، 2798، 1246أطرافه ، و3063احلديث:
(، رقم 38)رقم ابلاب: باب: من تأمر يف احلرب من غري إمرة إذا خاف العدو نائز، اجل كتاب: - 489

 104/2 - 9569حتفة  - 3519، 1298، 1294أطرافه ، و1297احلديث:
 184 ص : 1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 176ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري،  - 490
، 167أطرافه ، و1257(، رقم احلديث: 12)رقم ابلاب: باب: هل تكفن املرأة يف إزار رجل  نائز،اجل كتاب:- 491

 18104حتفة  - 1263، 1262، 1261، 1260، 1259، 1258، 1256، 1255، 1254، 1253
، 1266، 1265ه أطراف، و1268(، رقم احلديث: 21)رقم ابلاب: باب: كيف يكفن املحرم  نائز،اجل كتاب: - 492

 5437، 5582حتفة  - 1851، 1850، 1849، 1839، 1267
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 (493)، كذا يف املحيط الربهاين. بدن امليتبه وإزالة ادلرن، ثم بماء الاكفور يطيب 
 باب ابلدء بامليامن يف غسل امليت .6

َثَنا يلَعِ  حَ ” .406 َثَنا َخادِل  َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن د  َثَنا إِْسَماِعيل  ْبن  إِبَْراهِيَم َحد   ْبن  َعْبِد اهللِ َحد 
م  َعِطي َة 

 
ول  اهللِ  -ريض اهلل عنها  -َعْن أ َن ” :يِف َغْسِل ابْنَتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص قَالَْت قَاَل َرس 

ْ
ابَْدأ

وءِ مِْنَهابَِمَيامِنَِها َوَمَواِضِع ا   (494) “.“لْو ض 
بميامنه، وكذلك يف االغتسال؛ ألنه يف حالة احلياة يفعل كذلك،  امليت ويبدأ يف وضوء

 (495) .املحيط الربهاينكذا يف  فكذلك بعد الوفاة،
 باب سنية عدد كفن امليت .7

بِيِه َعنْ ” .407
َ
َثَنا و َهْيب  َعْن ِهَشاٍم َعْن أ َسٍد َحد 

َ
َعّل  ْبن  أ َثَنا م   –ريض اهلل عنها  - اَعئَِشَة َحد 

يِب ” :قَالَْت 
َ
ْنت م  انل يِب  ” :َفَقاَل  “-ريض اهلل عنه  -بَْكٍر  َدَخلْت  ىلَعَ أ  :قَالَْت  “ملسو هيلع هللا ىلصيِف َكْم َكف 

وِْل ٍة، لَيَْس فِيَها قَِميص  َوالَ ِعَماَمة  ” ثَْواٍب بِيٍض َسح 
َ
 ” :َوقَاَل لََها. “يِف ثاَلَثَِة أ

َ
يِف  يَْومٍ ي  يِف أ  ت و 

ول  اهللِ   ” :قَاَل . “يَْوَم ااِلثْننَْيِ ” :قَالَْت  “ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
 :قَالَ . “يَْوم  ااِلثْننَْيِ ” :قَالَْت  “َذا يَْوٍم هٰ ي  فَأ

و فِيَما بَيِْن ” رْج 
َ
 “ ثَْوٍب َعلَْيِه ََكَن ي َمر ض  فِيِه، بِِه َرْدع  ِمْن زَْعَفَرانٍ َوَبنْيَ الل ْيِل. َفَنَظَر إَِٰل  أ

ن وِن هٰ  اْغِسل وا ثَْويِب ” :َفَقاَل  وا َعلَْيِه ثَْوَبنْيِ فََكف   :قَاَل . “َذا َخلَق  إِن  هٰ ” :ق لْت  . “فِيَها َذا، َوزِيد 
ْهلَِة. فَلَْم ي َتَوف  َحّٰت إِن  الَْح   َو لِلْم  َِديِد ِمَن الَْمي ِت، إِن َما ه  َحق  بِاجلْ

َ
ْمىَس مِْن َْلْلَِة اثل   أ

َ
الَثَاءِ  أ

ْن ي ْصبِحَ 
َ
فَِن َقْبَل أ   (496)“.“َود 

إزار ولفافة  تهوكفاي .إزار وقميص ولفافةثالثة أثواب ويه سنة كفن الرجل وعندنا 
واإلزار واللفافة من القرن إىل القدم والقميص من أصل العنق إىل القدم بال تيرس. ما  تهورضور

 (497). اهلنديةكذا يف  جيب ودخريص وكمني،

 امليت يف ثوبني باب كفن .8
َبرْيٍ َعِن ابِْن َعب اٍس ” .408 ي وَب َعْن َسِعيِد بِْن ج 

َ
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن َعْمٍرو وَأ د  َحد  َسد  َثَنا م  َحد 

                                                             
 157ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري،  - 493
، 1254، 1253، 167أطرافه ، و1255(، رقم احلديث: 10)رقم ابلاب: باب: يبدأ بميامن امليت  نائز،اجل كتاب: - 494

 18124حتفة  - 1263، 1262، 1261، 1260، 1259، 1258، 1257، 1256
 156ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري،  - 495
، 1272، 1271، 1264أطرافه ، و1387(، رقم احلديث: 94)رقم ابلاب: باب: موت يوم االثنني  نائز،اجل كتاب: - 496

 17289حتفة  - 1273
 176ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  497
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ل  َواقِف  َمَع انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهم  - قَاَل  -بَِعَرفََة فََوَقَع َعْن َراِحلَتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَج 
ي  
َ
ْقَصَعْته  أ

َ
و فَأ ، َوقَاَل َعْمر  ن وه  يِف ” :َفَقاَل  “َفَماَت  -وب  فََوقََصْته  اْغِسل وه  بَِماٍء وَِسْدٍر، َوَكف 

، فَإِن ه  ي ْبَعث  يَْوَم الِْقَياَمةِ  َسه 
ْ
وا َرأ ر  َم  وه  َوالَ َت  َن ط  ، َوالَ ُت  ي وب  ي ليَب   - “ثَْوَبنْيِ

َ
، َوقَاَل قَاَل أ

لَب ياً  -و َعْمر     (498) “«.م 
ويكره أن يكفن يف ثوب واحد ، ثوبان: إزار ورداء وأدىن ما يكفن فيه يف حالة االختيار

  (499)،كذا يف ابلدائع. حالة االختيار
 باب كفن الْضورة .9

يِب ” .409
َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفِص بِْن ِغَياٍث َحد  َثَنا ع  َثَنا َشِقيق   َحد  ْعَمش  َحد 

َ
َثَنا األ َثَنا َخب اب   َحد  َحد 

نَا ىلَعَ اهللِ، فَِمن ا  ملسو هيلع هللا ىلصَهاَجْرنَا َمَع انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  - ْجر 
َ
نَلَْتِمس  وَْجَه اهللِ، فََوَقَع أ

ْيَنَعْت هَل  َثَمرَ 
َ
، َوِمن ا َمْن أ َمرْيٍ ْصَعب  ْبن  ع  ْم م  ِ َشيْئاً ِمْنه  ْجرِه

َ
ْل ِمْن أ ك 

ْ
َو َمْن َماَت لَْم يَأ ت ه  َفه 

َسه  َخرََجْت رِجْ 
ْ
ْيَنا بَِها َرأ ن ه  إاِل  ب ْرَدةً إَِذا َغط  ٍد، فَلَْم جَنِْد َما ن َكف  ح 

 
الَه ، َيْهِدب َها. ق تَِل يَْوَم أ

َمَرنَا انل يِب  
َ
، فَأ ه  س 

ْ
ْيَنا رِْجلَْيِه َخَرَج َرأ ْن جَنْعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإَِذا َغط 

َ
، وَأ َسه 

ْ
َى َرأ ْن ن َغط 

َ
 رِْجلَْيِه مَِن َل ىلَعٰ أ

  (500) “.“اإِلْذِخرِ 
 (501)وكفن الرضورة ما جيد وما تيرس وإال يكره أن يكفن يف ثوب واحد، كذا يف ابلدائع. 

 باب استحباب أن يكون الكفن أبيض .10
ْرَوةَ َعْن ” .410 نَا ِهَشام  ْبن  ع  ْخَبَ

َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
َقاتٍِل أ د  ْبن  م  َم  َثَنا حم  بِيِه َعْن اَعئَِشَة َحد 

َ
 -أ

وَل اهللِ ” :-ريض اهلل عنها  ن  َرس 
َ
وِْل ٍة مِْن  ملسو هيلع هللا ىلص أ ثَْواٍب َيَمانَِيٍة بِيٍض َسح 

َ
َن يِف ثاَلَثَِة أ ف  ك 

ٍف، لَيَْس فِيِهن  قَِميص  َوالَ ِعَماَمة   ْرس    (502) “.“ك 
  (503)واملستحب عندنا أن يكون الكفن أبيض، وإال جيوز غريه، كذا يف ابلحر. 

 

                                                             
، 1266، 1265أطرافه ، و1268ث: (، رقم احلدي21)رقم ابلاب: باب: كيف يكفن املحرم  نائز،اجل كتاب: - 498

 5437، 5582حتفة  - 1851، 1850، 1849، 1839، 1267
 307ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 499
، 3913، 3897أطرافه ، و1274(، رقم احلديث: 27)رقم ابلاب: باب: كيف يكفن املحرم  نائز،اجل كتاب: - 500

 3514حتفة  - 6448، 6432، 4082، 4047، 3914
 املرجع نفسه اين،الاكس - 501
، 1272، 1271أطرافه  ، و1264(، رقم احلديث: 18)رقم ابلاب: باب: اثلياب ابليض للكفن  نائز،اجل كتاب: - 502

 96/2 - 16973حتفة  - 1387، 1273
 308 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 503
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 باب السعة باجلنازة .11
َسي ِب ” .411 ْفَيان  قَاَل َحِفْظَناه  ِمَن الز ْهرِى  َعْن َسِعيِد بِْن الْم  َثَنا س  َثَنا يلَعِ  ْبن  َعْبِد اهللِ َحد  َحد 

َرْيَرةَ  ِِب ه 
َ
َناَزةِ، فَإِْن تَك  ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -َعْن أ ِ

ْ
وا بِاجل رْسِع 

َ
َصاحِلًَة أ

وَنَها } إَِْلِْه {، َوإِْن يَك  ِسوٰ  م  مْ ى ذٰ فََخرْي  ت َقد  ونَه  َعْن رِقَابِك    (504) “.“لَِك فرََشي تََضع 
، كذا قال يؤدي إىل اضطراب امليتباجلنازة لكن بال خبب يك ال ويستحب اإلرساع 

 (505)الرشنباليل. 
 باب قيام اإلمام وسط جنازة املرأة .12

َس ” .412 َثَنا م  َرةَ َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ب َرْيَدةَ َعْن َسم  َسنْي  َحد  َثَنا ح  َرْيٍع َحد  َثَنا يَِزيد  ْبن  ز  د  َحد   -د 
ٍة َماتَْت يِف نَِفاِسَها، َفَقاَم َعلَْيَها  ملسو هيلع هللا ىلصَصل ْيت  َوَراَء انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه 

َ
ىلَعَ اْمرَأ

  (506)“.“وََسَطَها
الصدر هو الوسط فإن ، وحبذاء الصدر من الرجل واملرأةم اإلمام يف صالة اجلنازة وعندنا يقو 

 (507)، كذا يف اتلبيني. فوقه يديه ورأسه وحتته بطنه ورجليه

 باب أربع تكبريات يف صالة اجلنازة .13
َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل  .413 ثَِن َحد  َس  َحد  يِب ي ِب َعْن َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد بِْن الْم 

َ
َرْيَرةَ  أ  -ه 

وَل ” :- ريض اهلل عنه ن  َرس 
َ
ِى َماَت فِيهِ  يِف  َنََع انل َجايِش   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ َخَرَج إََِل  ،اْْلَْوِم اذل 

َصّٰل  ْرَبعاً  ،الْم 
َ
َ أ   (508) .“فََصف  بِِهْم َوَكب 

انليب وداعء للميت،  وصالة اجلنازة أربع تكبريات، ال قراءة فيها إنما يه ثناء وصالة ىلع
 (509)سالم، كذا يف ادلر املختار. 

 باب دفن امليتني يف قب واحد  .14
ن  ” .414

َ
َثَنا اْبن  ِشَهاٍب َعْن َعْبِد الر مْحَِن بِْن َكْعٍب أ َثَنا الل ْيث  َحد  لَْيَماَن َحد  َثَنا َسِعيد  ْبن  س  َحد 

                                                             
 13124حتفة ، 1315(، رقم احلديث: 51)رقم ابلاب:باب: الرسعة باجلنازة  نائز،اجل كتاب: - 504
 219 ص : مرايق، الرشنباليل، - 505
حتفة  - 1332، 332طرفاه ، و1331(، رقم احلديث: 62)رقم ابلاب:باب: الصالة ىلع انلفساء  نائز،اجل كتاب: - 506

4625 
 242 ص : 1ج :  تبيني،الزيليع،  - 507
، 1318أطرافه ، و1245قم احلديث:(، ر4)رقم ابلاب: باب: الرجل ينيع إىل أهل امليت بنفسه نائز، اجل كتاب: - 508

 92/2 - 13232حتفة  - 3881، 3880، 1333، 1328، 1327
 120 ص : ادلر، احلصكيف، - 509
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ْخَبَ  –ريض اهلل عنهما  -َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ 
َ
ن  انل يِب  ” :ه  أ

َ
لنَْيِ مِْن  ملسو هيلع هللا ىلصأ ََكَن َُيَْمع  َبنْيَ الر ج 

دٍ  ح 
 
  (510)“.“َقْتَّل أ

واألحب أن يقدم  وجيوز يف حالة االحتياج.ال يدفن الرجالن أو أكرث يف قرب واحد، عندنا و
ملرأة وإن اكن رجل وامرأة قدم الرجل مما ييل القبلة، وا وجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد ضلفاأل

 (511) .، كذا يف ابلدائعخلفه اعتبارا حبال احلياة
 باب استحباب غرز اجلريدة الرطبة ىلع القب .15

َاهٍِد َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن َعب اٍس ” .415 ْعَمِش َعْن ُم 
َ
َعاوِيََة َعِن األ ب و م 

َ
َثَنا أ َثَنا حَيىَْي َحد   -َحد 

ن ه  َمر  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنهما 
َ
بَانِ أ ْيِن ي َعذ  بَاِن َوَما ” :َفَقاَل  “ بَِقْبَ َما َْل َعذ  إِن ه 

ا اآلَخر  فاََكَن َيْمِّش بِانل مِ  م 
َ
َما فاََكَن الَ يَْسترَِت  ِمَن ابْلَْوِل، وَأ ه  َحد 

َ
ا أ م 

َ
بَاِن يِف َكبرٍِي أ . “يَمةِ ي َعذ 

َها بِنِْصفَ ” َخَذ َجِريَدةً َرْطَبًة فََشق 
َ
، ث م  َغَرَز يِف ُك   َقْبٍ َواِحَدةً ث م  أ وَل اهللِ، ” :َفَقال وا. “نْيِ يَا َرس 

َما َما لَْم َيْيبََسا” :َفَقاَل  “لَِم َصَنْعَت َهَذا َف َعْنه  َف  ْن ُي 
َ
  (512) “.“لََعل ه  أ

 

ْسليَِم  ”وروى ابلخاري معلقاً: ” .416
َ
ْوََص ب َرْيَدة  األ

َ
َْعَل يِف َقْبِ وَأ ْن ُي 

َ
 (513) “.“هِ َجِريَدانِ  أ

ة الرطبة ىلع القرب، ويكره قطع احلشيش الرطب من مقربة، وضع اجلريدويستحب عندنا 
 (514)كذا قال الرشنباليل. 

 باب تقبيل امليت  .16
يِب ” .417

َ
ثَِن َعْبد  اهللِ ْبن  أ يِب  َحد 

َ
وىَس بِْن أ ْفَياَن َعْن م  َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد َعْن س  ئَِشَة اَع  َشيَْبَة َحد 

بَا بَْكٍر 
َ
ن  أ

َ
ْتَبَة َعْن اَعئَِشَة أ َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  َقب َل ” :-رىض اهلل عنه  -َعْن ع 

  (515) “.“َمْوتِهِ  َبْعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  

                                                             
، 1343أطرافه ، و1345(، رقم احلديث: 73)رقم ابلاب: باب: دفن الرجلني واثلالثة يف قرب نائز،اجل كتاب: - 510

 2382حتفة  - 4079، 1353، 1348، 1347، 1346
 319ص :  1، ج : بدائعاين، الاكس - 511
، 1378، 218، 216أطرافه  ، و1361(، رقم احلديث: 81)رقم ابلاب:باب: اجلريدة ىلع القرب  نائز،اجل كتاب: - 512

 120/2 - 5747حتفة  - 6055، 6052
 (،81)رقم ابلاب:باب: اجلريدة ىلع القرب  نائز،اجل كتاب: - 513
  230 ص : مرايق، الرشنباليل، - 514
 - 5709 ، وطرفه4456(، رقم احلديث: 83)رقم ابلاب: باب: دفن الرجلني واثلالثة يف قرب غازي،امل :كتاب - 515

 5860، 16316 حتفة
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 (516)وجيوز عندنا تقبيل امليت، كذا قال العيين. 
 باب أحاكم الشهيد  .17

َف ” .418 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ثَِن اْبن  ِشَهاٍب َعْن َعْبِد الر مْحٰ َحد  َثَنا الل ْيث  قَاَل َحد  ِن بِْن  َحد 
َُيَْمع  َبنْيَ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -َكْعِب بِْن َمالٍِك َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ 

لنَْيِ مِْن َقْتّٰل  ٍد يِف ثَْوٍب َواِحدٍ الر ج  ح 
 
ول  ث م   “ أ ْرآنِ ” :َيق  ْخذاً لِلْق 

َ
ْكَِث  أ

َ
ْم أ ي ه 

َ
ِشرَي هَل  ”. “أ

 
فَإَِذا أ

َمه  يِف الل ْحدِ إَِٰل  َحِدهَِما قَد 
َ
نَا َشِهيد  ىلَعٰ ” :َوقَاَل  “ أ

َ
الَءِ يَْوَم الِْقَياَمةِ  هٰ أ َمَر بَِدْفنِِهْم يِف ”. “ؤ 

َ
وَأ

ل وا َولَْم ي َصل  َعلَ    (517)“.“ْيِهمْ ِدَمائِِهْم، َولَْم ي َغس 
 

َرْيِ َعْن ” .419 ِِب اخلْ
َ
ِِب َحبِيٍب َعْن أ

َ
ثَِن يَِزيد  ْبن  أ َثَنا الل ْيث  َحد  َف َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

ْقَبَة بِْن اَعِمرٍ  ن  انل يِب  ” :ع 
َ
ٍد َصالَتَه  ىلَعَ الَْمي ِت، ث م   ملسو هيلع هللا ىلصأ ح 

 
ْهِل أ

َ
 َخَرَج يَْوماً فََصّل  ىلَعَ أ

ْم، َوإيِن   إيِن  ” :َفَقاَل  “انرَْصََف إََِل الِْمْنَبِ  نَا َشِهيد  َعلَْيك 
َ
ْم، وَأ ر  إََِل  فََرط  لَك  ْنظ 

َ
َواهللِ أل

ْرِض  اآلَن، َوإيِن   َحْويِض 
َ
ْعِطيت  َمَفاتِيَح َخَزائِِن األ

 
ْرِض  -أ

َ
ْو َمَفاتِيَح األ

َ
وَاهللِ َما  َوإيِن   -أ

مْ  َخاف  َعلَْيك 
َ
وا َبْعدِ أ رْشِك 

ْن ت 
َ
وا فِيَهاي أ ْن َتَنافَس 

َ
ْم أ َخاف  َعلَْيك 

َ
 (518) “.“، َولَِكْن أ

 

ْعَمش  َعْن َشِقيٍق َعْن َخب اٍب ” .420
َ
َثَنا األ َثَنا ز َهرْي  َحد  مْحَد  ْبن  ي ون َس َحد 

َ
َثَنا أ ريض اهلل  -َحد 

نَا فَوََجَب  اهللِ، وَْجهَ  َتِغ نَبْ  َوََنْن   ملسو هيلع هللا ىلصَهاَجْرنَا َمَع انل يِب  ” :قَاَل  –عنه  ْجر 
َ
 َمنْ  فَِمن ا اهللِ، ىلَعَ  أ

وْ  َمَٰض 
َ
ْل  لَمْ  َذَهَب  أ ك 

ْ
ِ  ِمنْ  يَأ ْجرِه

َ
مْ  ََكنَ ، َشيْئاً  أ ْصَعب   ِمْنه  َمرْيٍ  ْبن   م  دٍ  يَْومَ  ق تَِل  ع  ح 

 
ْم فَلَ ، أ

َسه  َخرَ 
ْ
ْيَنا بَِها َرأ ن ا إَِذا َغط  ه  َيرْت ْك إاِل  نَِمَرةً ك  س 

ْ
َى بَِها رِْجالَه  َخَرَج َرأ ط  ، “َجْت رِْجالَه ، َوإَِذا غ 

وا” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل نَلَا انل يِب   َسه   بَِها َغط 
ْ
وْ . “اإِلْذِخرَ  رِْجلَْيهِ  ىلَعٰ  َواْجَعل وا، َرأ

َ
لْق  ” :قَاَل  أ

َ
 وا ىلَعٰ أ

ْيَنَعْت هَل  َثَمرَ ”«. “رِْجلَْيِه ِمَن اإِلْذِخر
َ
  (519) “.“ت ه  َفْهَو َيْهِدب َهاَومِن ا َمْن أ

ل فال يغسل وال الشهيد ُيالف حكمه حكم سائر املوىت يف حق اتلكفني والغسوعندنا 
وإن أحبوا أن يزيدوا عليه شيئا حىت يبلغ ، ثيابه اليت قتل فيهايكفن ويصّل عليه ويدفن يف 

                                                             
 21 ص : 8ج :  عمدة،العيين،  - 516
، 1346، 1345أطرافه ، و1343(، رقم احلديث: 72)رقم ابلاب:باب: الصالة ىلع الشهيد  نائز،اجل كتاب: - 517

 2382حتفة  - 4079، 1353، 1348، 1347
، 4042، 3596أطرافه ، و1344(، رقم احلديث: 72)رقم ابلاب:باب: الصالة ىلع الشهيد  نائز،اجل كتاب: - 518

 115/2 - 9956حتفة  - 6590، 6426، 4085
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و واجللود وما ال يصلح ويزنع عنه السالم والفر مبلغ السنة وأن ينقصوا عنه شيئا فال بأس به
  (520)، كذا قال السمرقندي. للكفن

 باب زيارة القبور للنساء  .18
نَِس بِْن َمالٍِك ” .421

َ
َثَنا ثَابِت  َعْن أ ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  َمر  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -َحد 

ٍة َتْبيِك  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
، فَإِن َك لَْم إَِْلَْك َعن  ” :قَالَْت . “ياهلَل وَاْصِبِ  ات ِق ” :َفَقاَل  “ِعْنَد َقْبٍ  بِاْمرَأ

ِصيبَِت  تَْت بَاَب انل يِب  ”. ملسو هيلع هللا ىلصفَِقيَل لََها إِن ه  انل يِب  . “، َولَْم َتْعرِفْه  ت َصْب بِم 
َ
فَلَْم ََتِْد ِعْنَده   ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

ْعرِْفَك ” :َفَقالَْت  “بَو ابنِيَ 
َ
وٰل إِن َما الص  ” :َفَقاَل . “لَْم أ

 
ْدَمِة األ   (521) “.“ْب  ِعْنَد الص 

النساء إذا أردن زيارة لكن  ثابتة للرجال والنساءلزيارة القبور واألصح أن الرخصة 
القبور إن اكن ذلك تلجديد احلزن وابلاكء وانلدب فال جتوز هلن الزيارة وإن اكن لالعتبار 

ف الرشع فال بأس به إذا كن عجائز والرتحم واتلربك بزيارة قبور الصاحلني من غري ما ُيال
وحاصله أن حمل الرخص هلن إذا اكنت  وكره ذلك للشابات كحضورهن يف املساجد للجمااعت

 (522)، كذا قال العيين والطحطاوي. الزيارة ىلع وجه ليس فيه فتنة

                                                             
 258ص :  1ج : ، ُتفةالسمرقندي،  - 520
حتفة  - 7154، 1302، 1252أطرافه ، و1283(، رقم احلديث: 31)رقم ابلاب:باب: زيارة القبور  نائز،اجل كتاب: - 521
439 - 100/2 
 620 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 101 ص : 8ج :  عمدة،العيين،  - 522
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 أبواب وجوب الزاكة
 الزاكةباب وجوب  .1

اك  ْبن  ََمََْلٍ َعْن َزَكِري اَء بِْن إِْسَحاَق َعْن حَيىَْي بِْن َعْبِد اهللِ بِْن ” .422 ح  ب و اَعِصٍم الض 
َ
َثَنا أ َحد 

يِب 
َ
ن  انل يِب  ” :-ريض اهلل عنهما  -َمْعَبٍد َعِن ابِْن َعب اٍس  َصْييِف َعْن أ

َ
 -َعاذاً َبَعَث م  ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْم إَِٰل ” :َفَقاَل  “إََِل اْْلََمنِ  -ريض اهلل عنه  ه  ْن الَ إهِٰلَ اْدع 
َ
ين   َشَهاَدةِ أ

َ
، وَأ ول  اهللِ،   إاِل  اهلل  َرس 

وا ذِلٰ  َطاع 
َ
ْم أ ن  اهلَل قَِد اْفرَتََض َعلَْيِهْم ََخَْس َصلََواٍت يِف ُك   يَْوٍم َوَْلْلَ فَإِْن ه 

َ
ْم أ ْعلِْمه 

َ
ٍة، لَِك فَأ

وا ذِلٰ  َطاع 
َ
ْم أ ْمَوالِِهْم، ت ْؤَخذ  ِمْن فَإِْن ه 

َ
ن  اهلَل اْفرَتََض َعلَْيِهْم َصَدقًَة يِف أ

َ
ْم أ ْعلِْمه 

َ
لَِك فَأ

ْغنَِيائِِهْم َوت َرد  ىلَعٰ 
َ
َقَرائِِهمْ أ  (1) “.“ ف 

 

ْثَماَن بْنِ ” .423 ْعَبة  َعِن ابِْن ع  َثَنا ش  َمَر َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  َعْبِد اهللِ بِْن َمْوَهٍب َعْن م وىَس بِْن  َحد 
ي وَب ريض اهلل عنه

َ
يِب أ

َ
الً قَاَل لِلن يِب  ” :َطلَْحَة َعْن أ ن  رَج 

َ
ِن  ملسو هيلع هللا ىلص أ ْخِبْ

َ
 بَِعَمٍل ي ْدِخل ِن  أ

َن ةَ 
ْ
َرب  َماهَل ، َتْعب د  اهلَل، َوالَ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل انل يِب   “َما هَل  َما هَل  ” :قَاَل . “اجل

َ
ت رْشِك  بِِه َشيْئاً، َوت ِقيم   أ

الَةَ، َوت ْؤِت  ََكةَ، َوتَِصل  الر ِحمَ  الص    (2) “.“ الز 
 

ب و ََجَْرةَ قَاَل َسِمْعت  اْبَن َعب اٍس ” .424
َ
َثَنا أ َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َحد  اج  َحد  َثَنا َحج  ريض اهلل  -َحد 

ول   –عنهما  وَل اهللِ ” :َفَقال وا “ملسو هيلع هللا ىلصالَْقيِْس ىلَعَ انل يِب  قَِدَم َوْفد  َعْبِد ” :َيق   َذا الَْح  إِن  هٰ  يَا َرس 
َرَامِ  ْهِر احلْ ، َولَْسَنا خَنْل ص  إَِْلَْك إاِل  يِف الش  َْضَ ار  م  ف  ، ِمْن َربِيَعَة قَْد َحالَْت بَيَْنَنا َوَبيَْنَك ك 

ْرنَا بيَِشْ  و َفم  ه  َعْنَك، َونَْدع  ذ  خ 
ْ
ْم َعْن ” :قَاَل . “إَِْلِْه َمْن َوَراَءنَاٍء نَأ ْنَهاك 

َ
ْرَبٍع، وَأ

َ
ْم بِأ ر ك  آم 

ْن الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  
َ
ْرَبٍع اإِليَماِن بِاهللِ َوَشَهاَدةِ أ

َ
الَةِ، َوإِيَتاءِ  -َكَذا وََعَقَد بَِيِدهِ هٰ  -أ َوإِقَاِم الص 

وا َخ  َس َما َغنِْمت   ْن ت َؤد 
َ
ََكةِ، وَأ َزف ِت الز  َْنَتِم َوانل ِقريِ َوالْم 

ْ
ب اءِ وَاحل ْم َعِن ادل  ْنَهاك 

َ
َوقَاَل . “ْم، وَأ

ب و انل ْعَماِن َعْن مَح اٍد 
َ
لَْيَمان  وَأ ْن الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  اإِليَماِن بِاهللِ َشَهادَ ”س 

َ
  (3) “.“ةِ أ

 

425. ” 
َ
ََكم  ْبن  نَافٍِع أ ب و اْْلََماِن احلْ

َ
َثَنا أ يِب مَحَْزةَ َعِن الز ْهرِ َحد 

َ
َعْيب  ْبن  أ نَا ش  َبْيد  ي  ْخَبَ َثَنا ع   َحد 
َرْيَرةَ  بَا ه 

َ
ن  أ

َ
وٍد أ ْتَبَة بِْن َمْسع  يِف ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -اهللِ ْبن  َعْبِد اهللِ بِْن ع  ا ت و  لَم 

                                                             
، 4347، 2448، 1496، 1458أطرافه ، و1395(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: باب: وجوب الزاكة ، زاكةال كتاب:- 1
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ول  اهللِ  ب و بَْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
َمر   “َمْن َكَفَر ِمَن الَْعَرِب َوَكَفَر  -ريض اهلل عنه  -َواَكَن أ  -َفَقاَل ع 

ول  اهللِ ” :ريض اهلل عنه قَاتَِل انل اَس َحّٰت ” :ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف ت َقاتِل  انل اَس، َوقَْد قَاَل َرس 
 
ْن أ

َ
ِمْرت  أ

 
 أ

. َفَمْن قَالََها َفَقْد َعَصَم ِمن   ول وا الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  ِه، وَِحَساب ه  ىلَعَ اهللِ َماهَل  َوَنْفَسه  إاِل   َيق   .“ “حِبَق 
(4)  

 

ََكةَ َحق  الَْماِل، َواهللِ لَْو مَ ” .426 ََكةِ، فَإِن  الز  الَةِ َوالز  َق َبنْيَ الص  قَاتِلَن  َمْن فَر 
 
وِن َفَقاَل َواهللِ أل  َنع 

وْ  وِل اهللِ َنَها إَِٰل َعَناقاً ََكن وا ي َؤد  ْم ىلَعٰ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  َمر   لََقاتَلْت ه   -ريض اهلل عنه  -َمْنِعَها. قَاَل ع 
يِب بَْكٍر 

َ
َح اهلل  َصْدَر أ ْن قَْد رَشَ

َ
َو إاِل  أ . -ريض اهلل عنه  -فََواهللِ َما ه  َق  ن ه  احلْ

َ
 (5) “َفَعَرْفت  أ

 

َثَنا إِْسَماِعيل  َعْن قَيٍْس قَاَل قَ ” .427 يِب َحد 
َ
ثَِن أ َثَنا اْبن  ن َمرْيٍ قَاَل َحد   :اَل َجِرير  ْبن  َعْبِد اهللِ َحد 

ْسلِمٍ ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلصبَاَيْعت  انل يِب   ََكةِ، َوانل ْصِح لُِك   م  الَةِ، َوإِيَتاءِ الز    (6) “.“ إِقَاِم الص 
 

َثَنا يلَعِ  ” .428 َثَنا َعْبد  الر مْحٰ َحد  َثَنا َهاِشم  ْبن  الَْقاِسِم َحد  اهللِ بِْن ِن ْبن  َعْبِد  ْبن  َعْبِد اهللِ َحد 
َرْيَرةَ  يِب ه 

َ
اِن َعْن أ م  يِب َصالٍِح الس 

َ
بِيِه َعْن أ

َ
ول   -ريض اهلل عنه  -ِديَناٍر َعْن أ قَاَل قَاَل رَس 

ْقَرَع، هَل  َزبِيَبَتاِن، ” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
َ
َجااعً أ ث َل هَل  يَْوَم الِْقَياَمِة ش  َمْن آتَاه  اهلل  َماالً، فَلَْم ي َؤد  َزاَكتَه  م 

ذ  بِلِْهِزَمَتْيِه ي   خ 
ْ
نَا َكْْن كَ  -ِشْدَقْيِه  َيْعِن  -َطو ق ه  يَْوَم الِْقَياَمِة، ث م  يَأ

َ
نَا َمال َك، أ

َ
ول  أ ث م   “ث م  َيق 

َٓوَّلَٓي ٓ﴿تاَلَ  ِينَٓٱَسََبذ   (7) “.“اآليَةَ  ﴾َخل ونََٓيب َّٓٓلذ
ائض اإلسالم ، وركن من أراكن الزاكة فريضة من فرانعقد إمجاع األمة اإلسالمية ىلع أّن 

 (8)، واتفق الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع قتال من أنكر أدائه، كذا يف املبسوط وابلدائع. ادلين

 باب الزاكة من املال احلرام .2
َثَنا َعْبد  الر مْحٰ ” .429 بَا انل ْْضِ َحد 

َ
نرٍِي َسِمَع أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  م  َو اْبن  َعْبِد اهللِ  -ِن َحد   بِْن دِيَناٍر ه 
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َرْيَرةَ  - يِب ه 
َ
يِب َصالٍِح َعْن أ

َ
بِيِه َعْن أ

َ
ول  اهللِ  -ريض اهلل عنه  -َعْن أ َمْن ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل َرس 

َق بَِعْدِل َتْمَرٍة مِْن َكْسٍب َطي ٍب  ي َب  -تََصد  َوإِن  اهلَل َيَتَقب ل َها  -َوالَ َيْقَبل  اهلل  إاِل  الط 
ْم فَلْوَه  َحّٰت  ، ث م  ي َرب يَها لَِصاِحبِِه َكَما ي َريب  بَِيِمينِهِ  ك  َحد 

َ
ََبلِ أ

ْ
وَن ِمْثَل اجل تَاَبَعه  . “ تَك 

لَْيَمان  َعِن ابِْن ِديَنارٍ    (9). “س 
وعند احلنفية ال جيوز أداء الزاكة من املال احلرام، وُياف عليه الكفر إن استحله، كذا يف 

 (10) .حاشية ابن اعبدين

 باب الزاكة يف العنب .3
َو ” :-ريض اهلل عنهما  -َوقَاَل اْبن  َعب اٍس  وروى ابلخاري معلقاً:” .430 لَيَْس الَْعْنَب  بِِراَكٍز ه 

 (11) “.“ء  َدرَسَه  ابْلَْحر  يَشْ 

 (12)وعند احلنفية ال مخس يف العنرب، ويه نبات خترج من ابلحر، كذا يف املحيط الربهاين. 

                                                             
 12819حتفة  - 7430طرفه و ،1410(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: الصدقة من كسب طيب  ،الزاكة كتاب:- 9
 220 ص : 3ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 10
 (65)رقم ابلاب:  ابلحرباب: ما يستخرج من ، الزاكة كتاب:- 11
 367ص :  2ج :  املحيط،ابلخاري،  - 12
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 ةأبواب أموال الزاك
 فضةباب أقل نصاب ال .1

يِب َكثِ  .431
َ
ْخَبَِن حَيىَْي ْبن  أ

َ
ْوَزاِع  أ

َ
َعْيب  ْبن  إِْسَحاَق قَاَل األ نَا ش  ْخَبَ

َ
َثَنا إِْسَحاق  ْبن  يَِزيَد أ رٍي َحد 

 َ
ْ
يِب احل

َ
َماَرةَ بِْن أ بِيِه حَيىَْي بِْن ع 

َ
ْخَبَه  َعْن أ

َ
َماَرةَ أ ن  َعْمَرو ْبَن حَيىَْي بِْن ع 

َ
بَا أ

َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
َسِن أ

ول  قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  -َسِعيٍد  ، َولَيَْس ” :ملسو هيلع هللا ىلصَيق  َواٍق َصَدقَة 
َ
وَن ََخِْس أ لَيَْس فِيَما د 

ٍق َصَدقَة   ْوس 
َ
، َولَيَْس فِيَما د وَن ََخِْس أ وَن ََخِْس َذْوٍد َصَدقَة    (13) “.“فِيَما د 

اق واألوقية أربعون درهما فيه مائيت درهم، كذا يف ونصاب الزاكة يف الفضة مخسة أو
 (14)اهلداية. 

 باب أقل نصاب اإلبل .2
يِب َكثِ ” .432

َ
ِن حَيىَْي ْبن  أ ْخَبَ

َ
ْوَزاِع  أ

َ
َعْيب  ْبن  إِْسَحاَق قَاَل األ نَا ش  ْخَبَ

َ
َثَنا إِْسَحاق  ْبن  يَِزيَد أ رٍي َحد 

خْ 
َ
َماَرةَ أ ن  َعْمَرو ْبَن حَيىَْي بِْن ع 

َ
بَا أ

َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
ََسِن أ يِب احلْ

َ
َماَرةَ بِْن أ بِيِه حَيىَْي بِْن ع 

َ
َبَه  َعْن أ

ول  قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  -َسِعيٍد  ، َولَيَْس ” :ملسو هيلع هللا ىلصَيق  َواٍق َصَدقَة 
َ
وَن ََخِْس أ لَيَْس فِيَما د 

، َولَيَْس فِيَما د وَن ََخْ  وَن ََخِْس َذْوٍد َصَدقَة  ٍق َصَدقَة  فِيَما د  ْوس 
َ
  (15) “.“ِس أ

وأدىن زاكة اإلبل شاة ىلع من عنده مخس من اإلبل ومن اكن عنده دون مخس فال زاكة 
 (16) عليه، كذا يف املبسوط.

 باب اتلوكيل يف أداء الزاكة .3
ن  ” .433

َ
ب و اجلْ َوْيِريَِة أ

َ
َثَنا أ ائِيل  َحد  َثَنا إرِْسَ َف َحد  د  ْبن  ي وس  َم  َثَنا حم  ريض اهلل  -َمْعَن ْبَن يَِزيَد  َحد 

ثَه  قَاَل  -عنه  وَل اهللِ ” :َحد  يِب وََجد  ملسو هيلع هللا ىلص بَاَيْعت  َرس 
َ
نَا َو أ

َ
نَْكَحِن وََخَطَب يلَعَ   يأ

َ
  فَأ

ٍل يِف الَْمْس  ق  بَِها فََوَضَعَها ِعْنَد رَج  ْخَرَج َدنَانرَِي َيَتَصد 
َ
يِب يَِزيد  أ

َ
ِجِد، وََخاَصْمت  إَِْلِْه، َواَكَن أ

. فََخاَصْمت ه  إَِٰل  َرْدت 
َ
تَيْت ه  بَِها َفَقاَل َواهللِ َما إِي اَك أ

َ
َخْذت َها فَأ

َ
وِل اهللِ فَِجْئت  فَأ  :َفَقالَ  “ملسو هيلع هللا ىلص َرس 

َخْذَت يَا َمْعن  ”
َ
، َولََك َما أ   (17) “.“ لََك َما نََوْيَت يَا يَِزيد 
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 (18)اهلندية. و ابلدائعوعند احلنفية جيوز توكيل أداء الزاكة، كذا يف 
 باب أن العامل يأخذ أوسط األموال .4

َثَنا َرْوح  ْبن  الَْقاِسِم َعْن إِْسَماِعيَل بْنِ ” .434 َرْيٍع َحد  َثَنا يَِزيد  ْبن  ز  َمي ة  ْبن  بِْسَطاٍم َحد 
 
َثَنا أ  َحد 

يِب َمْعَبٍد َعِن ابْ 
َ
َمي َة َعْن حَيىَْي بِْن َعْبِد اهللِ بِْن َصْييِف َعْن أ

 
 :ريض اهلل عنهما -ِن َعب اٍس أ
وَل اهللِ ” ن  َرس 
َ
َعاذاً ملسو هيلع هللا ىلص أ ا َبَعَث م   إِن َك َتْقَدم  ىلَعٰ ” :قَاَل  “ىلَعَ اْْلََمنِ  -ريض اهلل عنه  -لَم 

ْم إَِْلِْه ِعَباَدة  اهللِ، فَإَِذا َعَرف وْ  وه  َل َما تَْدع  و 
َ
ْن أ ْهِل كَِتاٍب، فَلَْيك 

َ
ْخِبْ قَْوٍم أ

َ
ن  اهلَل ا اهلَل فَأ

َ
ْم أ ه 

ن  اهلَل فََرَض يَْوِمِهْم َوَْلْلَتِِهْم، فَإَِذا َفَعل وْ  قَْد فََرَض َعلَْيِهْم ََخَْس َصلَوَاٍت يِفْ 
َ
ْم أ ْخِبْه 

َ
ا، فَأ

ْمَوالِِهْم َوت َرد  ىلَعٰ 
َ
ْم َزاَكةً مِْن أ وْ َعلَْيه  َطاع 

َ
َقَرائِِهْم، فَإَِذا أ ْم،  ف  ْذ ِمْنه  ْمَواِل ا بَِها فَخ 

َ
َوتََوق  َكَرائَِم أ

  (19) “. “انل اِس 
والواجب ىلع السايع أن يأخذ أوسط األموال فإنما تدور نصاب الزاكة يف اإلبل من بنت 

ثين من أسنان اإلبل بعدها وويه أىلع األسنان اليت تؤخذ يف زاكة اإلبل خماض إىل جذعة 
 ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن انليب ء من ذلك يف الزاكةجيب يش لكن الوسديس وبازل وبازل اعم وبازل اعمني و

 . (20)نىه العوامل عن أخذ كرائم أمواهلم، كذا قال الرسخيس 
 باب أن األقارب الفقراء أول من غريهم  .5

ن ه  َسِمَع ” .435
َ
يِب َطلَْحَة أ

َ
نَا َمالِك  َعْن إِْسَحاَق بِْن َعْبِد اهللِ بِْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

 َ ن
َ
ول   –ريض اهلل عنه  -َس ْبَن َمالٍِك أ نَْصارِ بِالَْمِديَنِة َماالً مِْن ” :َيق 

َ
ْكَِثَ األ

َ
ب و َطلَْحَة أ

َ
ََكَن أ

ول  اهللِ  ْسَتْقبِلََة الَْمْسِجِد، َواَكَن َرس  ْمَواهِلِ إَِْلِْه َبرْي َحاَء َواَكنَْت م 
َ
َحب  أ

َ
ل َها ملسو هيلع هللا ىلص خَنٍْل، َواَكَن أ يَْدخ 

نَس   “ْن َماٍء فِيَها َطي ٍب َويرَْشَب  مِ 
َ
نِْزلَْت هٰ ” :قَاَل أ

 
ا أ ٓىِٓبٓذل ٓٱلَنَٓتَنال وآْ﴿ِذهِ اآليَة  فَلَم  َْٓٓحّتذ وا ٓت نفِق 

ا ِبُّوَنٓنٓمِمذ ب و َطلَْحَة إَِٰل  ﴾ُت 
َ
وِل اهللِ قَاَم أ وَل اهللِ. إِن  اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَٰل ”:َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلص َرس   يَا َرس 

ول   ٓىِٓبٓذل ٓٱَتَنال وآْٓلَن﴿َيق  َْٓٓحّتذ وا آت نفِق  ِبُّوَنٓنٓمِمذ ْمَواِل  ﴾ُت 
َ
َحب  أ

َ
 َبرْي َحاَء، َوإِن َها َصَدقَة  إَِل   َوإِن  أ

وَل اهللِ  و بِر َها َوذ ْخَرَها ِعْنَد اهللِ، فََضْعَها يَا َرس  رْج 
َ
َراَك اهلل   ِِلِ أ

َ
ول   :قَاَل . “َحْيث  أ َفَقاَل رَس 

، ذٰ بَْخ، ذٰ ” :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ، َوقَْد َسِمْعت  َما ق لَْت َوإيِن  لَِك َمال  َرابِح  رٰ  لَِك َمال  َرابِح 
َ
ْن ََتَْعلََها يِف أ

َ
ى أ

ْقَربنِيَ 
َ
ب و َطلَْحةَ . “األ

َ
وَل اهللِ ” :َفَقاَل أ ْفَعل  يَا َرس 

َ
قَارِبِِه َوبَِن ”. “أ

َ
ب و َطلَْحَة يِف أ

َ
 َفَقَسَمَها أ

                                                             
 188ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 40ص :  2، ج : بدائعاكساين، ال - 18
، 1395أطرافه ، و1458(، رقم احلديث: 41)رقم ابلاب: باب: ال تؤخذ كرائم انلاس يف الصدقة  ،الزاكة كتاب:- 19
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هِ  . َوقَاَل حَيىَْي ْبن  حَيىْٰي تَاَبعَ . “َعم    (21) “.“ َوإِْسَماِعيل  َعْن َمالٍِك َرايِح  ه  َرْوح 
واألفضل يف الزاكة والفطر وانلذر الرصف أوال إىل اإلخوة واألخوات ثم إىل أوالدهم ثم إىل 

ام ثم األعمام والعمات ثم إىل أوالدهم ثم إىل األخوال واخلاالت ثم إىل أوالدهم ثم إىل ذوي األرح
، كذا يف حاشية الطحطاوي ورد املحتار إىل اجلريان ثم إىل أهل حرفته ثم إىل أهل مرصه أو قريته

 (22)واهلندية. 
 باب زاكة اخليل .6

لَْيَماَن ْبَن يََساٍر َعْن ” .436 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ِديَناٍر قَاَل َسِمْعت  س  ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  َحد 
َرْيَرةَ ِعَراِك بْنِ  يِب ه 

َ
ْسلِِم يِف ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  - َمالٍِك َعْن أ لَيَْس ىلَعَ الْم 
 (23) “.“فَرَِسِه َوغ الَمِِه َصَدقَة  

 

يِب ه  ” .437
َ
اِن َعْن أ م  يِب َصالٍِح الس 

َ
ْسلََم َعْن أ

َ
ثَِن َمالِك  َعْن َزْيِد بِْن أ َثَنا إِْسَماِعيل  َحد   -َرْيَرةَ َحد 

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنه  ن  َرس 
َ
ٍل ” :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ ، وىلََعَ رَج  ٍل ِسرْت  ، َولِرَج  ْجر 

َ
ٍل أ َْيل  ثِلاَلَثٍَة لِرَج 

ْ
اخل

 ِ ا اذل  م 
َ
، فَأ َصابَْت  يوِْزر 

َ
ْو َرْوَضٍة، َفَما أ

َ
َطاَل يِف َمْرٍج أ

َ
ل  َرَبَطَها يِف َسبِيِل اهللِ فَأ ْجر  فَرَج 

َ
يِف هَل  أ

ْو ِطَيلَِها ذٰ 
َ
فاً أ ن َها َقَطَعْت ِطَيلََها فَاْستَن ْت رَشَ

َ
ْوَضِة ََكَن هَل  َحَسَناٍت، َولَْو أ لَِك الَْمْرِج َوالر 

رَشَِبْت مِْنه  َولَْم ي رِْد 
ن َها َمر ْت بَِنَهٍر فَ

َ
ْرَواث َها َحَسَناٍت هَل ، َولَْو أ

َ
َفنْيِ ََكنَْت آثَار َها وَأ نْ رَشَ

َ
 أ

فاً َولَْم  ذِلٰ لَِك َحَسَناٍت هَل ، َوِهَ  بِِه ََكَن ذٰ يَْسيِقَ  ل  َرَبَطَها َتَغن ياً َوَتَعف  ، َورَج  ْجر 
َ
ِل أ لَِك الر ج 

ه ورَِها، َفيْهَ  ل  َرَبَطَها فَْخراً َورِيَاًء، فيَِهَ يَنَْس َحق  اهللِ يِف رِقَابَِها َوالَ ظ  ، َورَج    ىلَعٰ  هَل  ِسرْت 
ِ ذٰ  ول  اهللِ . “َك وِْزر  ل ئَِل َرس  ِر قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص وَس  نَْزَل اهلل  يلَعَ  ” :َعِن احلْ م 

َ
ِذهِ اآليََة  فِيَها إاِل  هٰ َما أ

َاِمَعَة 
ْ
َٓيعٓ ﴿الَْفاذ ةَ اجل ة َٓٓقاَلٓمِثٓ َٓمل َٓفَمن ٓ ٓذَرذ ة َٓٓقاَلٓمِثٓ َٓمل َٓيعٓ َٓوَمن٧ٓٓۥيََره ٓٓاَخي  ٓۥيََره ٓٓاَش ٓ ٓذَرذ

٨﴾“.“ (24) 

اكنت  ذافإل املفىت به عند احلنفية أن ال زاكة ىلع اخليل إال إذا اكنت للتجارة والقو
، كذا  للتجارة فحكمها حكم العروض يعترب أن تبلغ قيمتها نصابا سواء اكنت سائمة أو علوفة
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 ذكر الاكساين تفصيل أقوال األحناف: و( 25)ورد املحتار.  يف اهلندية
أن اخليل ال ختلو إما أن تكون  وأما حكم اخليل فجملة الالكم فيه”

علوفة أو سائمة، فإن اكنت علوفة بأن اكنت تعلف للركوب، أو للحمل، 
أو للجهاد يف سبيل اهلل فال زاكة فيها؛ ألنها مشغولة باحلاجة ومال الزاكة 
هو املال انلايم الفاضل عن احلاجة ملا بينا فيما تقدم وإن اكنت تعلف 

اع لكونها ماال ناميا فاضال عن احلاجة؛ ألن للتجارة ففيها الزاكة باإلمج
اإلعداد للتجارة ديلل انلماء والفضل عن احلاجة، وإن اكنت سائمة فإن 
اكنت تسام للركوب واحلمل أو للجهاد والغزو فال زاكة فيها ملا بينا، وإن 
اكنت تسام للتجارة ففيها الزاكة بال خالف وإن اكنت تسام لدلر والنسل 

طة ذكورا وإناثا فقد قال أبو حنيفة: جتب الزاكة فيها قوال فإن اكنت خمتل
واحدا وصاحبها باخليار إن شاء أدى من لك فرس دينارا، وإن شاء قومها 

 وأدى من لك مائيت درهم مخسة دراهم.
وإن اكنت إناثا منفردة ففيها روايتان عنه ذكرهما الطحاوي وإن اكنت 

كرهما الطحاوي يف اآلثار، وقال ذكورا منفردة ففيها روايتان عنه أيضا ذ
 (26).“أبو يوسف وحممد: ال زاكة فيها كيفما اكنت، وبه أخذ الشافيع

 باب زاكة الزروع واثلمار .7
ِن ي ون س  ْبن  يَِزيَد َعِن ” .438 ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َوْهٍب قَاَل أ يِب َمْريََم َحد 

َ
َثَنا َسِعيد  ْبن  أ َحد 

بِيِه  َعْن سَ ي  الز ْهرِ 
َ
فِيَما ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -الِِم بِْن َعْبِد اهللِ َعْن أ

يِقَ  ، َوَما س  رْش  ْو ََكَن َعَِثِيًّا الْع 
َ
ي ون  أ َماء  َوالْع   (27) “.“ بِانل ْضِح نِْصف  الْع رْشِ َسَقِت الس 

 

سَ ” .439
َ
ََسِن األ ِد بِْن احلْ َم  َمر  ْبن  حم  َثَنا ع  ِد ي  دِ َحد  َم  َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  َطْهَماَن َعْن حم  يِب َحد 

َ
َثَنا أ  َحد 

َرْيَرةَ  يِب ه 
َ
ول  اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -بِْن زِيَاٍد َعْن أ  بِاتل ْمِر ِعْنَد ي ْؤٰت  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن َرس 

ِ َوهٰ ء  هٰ ُِصَاِم انل ْخِل َفَيِج  ِ َحّٰتَ َذا بَِتْمرِه  يَِصرَي ِعْنَده  َكْوماً ِمْن َتْمٍر، فََجَعَل َذا ِمْن َتْمرِه
ََسن  َواحلْ َسنْي   َما َتْمَرةً، فََجَعلََها يَلَْعَباِن بِذٰ  -ريض اهلل عنهما  -احلْ ه  َحد 

َ
َخَذ أ

َ
لَِك اتل ْمِر، فَأ

ول  اهللِ  ْخرََجَها مِْن فِيهِ ملسو هيلع هللا ىلص يِف فِيِه، َفَنَظَر إَِْلِْه َرس 
َ
َما ” :َفَقاَل  “فَأ

َ
ٍد أ َم  ن  آَل حم 

َ
الَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعلِْمَت أ
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َدقَةَ  ل وَن الص  ك 
ْ
 (28) “.“يَأ

مما هل ثمرة باقية أو غري  يف قليل ما أخرجته األرض وكثريه وعند أيب حنيفة جيب العرش
 وما سيق بادلوالب وادلايلة ففيه نصف العرش،. سىق سيحا أو سقته السماءإذا  باقية قل أو كرث

 (29)ة. كذا يف اهلداية واهلندي

 باب أداء الزاكة من خالف اجلنس .8
َعاذ  وروى ابلخاري معلقاً: ” .440 ْهِل اْْلََمنِ  -ريض اهلل عنه  -َوقَاَل َطاو س  قَاَل م 

َ
 اْئت وِن ” :أل

ْم، وََخرْي   ْهَون  َعلَْيك 
َ
َرةِ أ ِعريِ وَاذل  َدقَِة، َماَكَن الش  ْو بَلِيٍس يِف الص 

َ
بَِعْرٍض ثَِياٍب ََخِيٍص أ

ْص 
َ
  (30) “.“بِالَْمِديَنةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحاِب انل يِب  أل

 

نَساً ” .441
َ
ن  أ

َ
ثَِن ث َماَمة  أ يِب قَاَل َحد 

َ
ثَِن أ د  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  َم  َثَنا حم   –ريض اهلل عنه  -َحد 

ثَه   بَا بَْكٍر ” :َحد 
َ
ن  أ

َ
َدقَِة ال ِت  -ريض اهلل عنه  -أ   َكَتَب هَل  فَِريَضَة الص 

َ
وهَل  أ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر اهلل  َرس 

، فَإِن َها ” ة  ََذَعِة، َولَيَْسْت ِعْنَده  َجَذَعة  َوِعْنَده  ِحق  َمْن بَلََغْت ِعْنَده  ِمَن اإِلبِِل َصَدقَة  اجلْ
ْو ِعرْشِيَن ِدْرَهماً، َوَمنْ 

َ
تَا هَل  أ ة  َوَُيَْعل  َمَعَها َشاَتنْيِ إِِن اْسَتيَْسَ ِق 

ْ
 بَلََغْت ِعْنَده  ت ْقَبل  مِْنه  احل

، َوي ْعِطيهِ  ََذَعة  ، فَإِن َها ت ْقَبل  مِْنه  اجلْ ََذَعة  ة  َوِعْنَده  اجلْ ِق 
ْ
ِة َولَيَْسْت ِعْنَده  احل ِق 

ْ
 َصَدقَة  احل

ِة َولَيَْسْت ِعنْ  ِق 
ْ
، َوَمْن بَلََغْت ِعْنَده  َصَدقَة  احل ْو َشاَتنْيِ

َ
ق  ِعرْشِيَن ِدْرَهماً أ َصد  َده  إاِل  بِْنت  الْم 

ْو ِعرْشِيَن ِدْرَهماً، َوَمْن بَلََغْت َصَدَقت ه   يبَل وٍن فَإِن َها ت ْقَبل  مِْنه  بِْنت  بَل وٍن، َوي ْعطِ 
َ
َشاَتنْيِ أ

ق  ِعرْشِيَن ِدْرهَ  ة  َوي ْعِطيِه الْم َصد  ِق 
ْ
ة  فَإِن َها ت ْقَبل  ِمْنه  احل ، بِْنَت بَل وٍن َوِعْنَده  ِحق  ْو َشاَتنْيِ

َ
ماً أ

َوَمْن بَلََغْت َصَدَقت ه  بِْنَت بَل وٍن َولَيَْسْت ِعْنَده  َوِعْنَده  بِْنت  ََمَاٍض، فَإِن َها ت ْقَبل  مِْنه  بِْنت  
ْو َشاَتنْيِ َمَعَها ِعرْشِ  يََمَاٍض َوي ْعطِ 

َ
 (31) “.“يَن ِدْرَهماً أ

والصدقات والعشور والكفارات ماكن عني وعند احلنفية جيوز دفع أداء القيمة يف الزاكة  
 .(32)املنصوص عليه، كذا يف املبسوط 

                                                             
، 1491طرفاه ، و1485(، رقم احلديث: 57)رقم ابلاب: باب: أخذ صدقة اتلمر عند رصام انلخل  ،الزاكة كتاب:- 28

 14358حتفة  - 3072
 204ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 209 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 29
 (33)رقم ابلاب: باب: العرض يف الزاكة ، الزاكة كتاب:- 30
، 1453احلديث: (، رقم 37)رقم ابلاب: باب: من بلغت عنده صدقة بنت خماض وليست عنده  ،الزاكة كتاب:- 31
 146/2 - 6582حتفة  6955، 5878، 3106، 2487، 1455، 1454، 1451، 1450، 1448أطرافه و

 157 ص : 2، ج : املبسوطالرسخيس،  - 32
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 أبواب مصارف الزاكة
 باب من ُيوز دفع الزاكة إْله من املسكني .1

َثَنا إِْسَماِعيل  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل ” .442 ثَِن َحد  يِب َمالِك  َعْن  َحد 
َ
ْعَرِج َعْن  أ

َ
نَاِد َعِن األ يِب الز 

َ
َرْيَرةَ  أ  ه 

وَل  - ريض اهلل عنه - ن  َرس 
َ
ه  ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ وف  ىلَعَ انل اِس تَر د  ِى َيط  لَيَْس الِْمْسِكني  اذل 

ِ  ،الل ْقَمة  َوالل ْقَمَتاِن َواتل ْمَرة  َواتل ْمَرتَانِ  َوالَ ي ْفَطن   ،الَ َُيِد  ِغًن ي ْغنِيهِ  يَولَِكِن الِْمْسِكني  اذل 
ق  َعلَْيهِ بِِه َفي َتَص  ل  انل اَس  ،د 

َ
وم  فَيَْسأ   (33) “.“َوالَ َيق 

وجيوز دفع الزاكة إىل مسكني وهو من ال يشء هل وعندنا أسوأ حاال من الفقري، كذا يف 
 (34)تبيني احلقائق. 

 باب جواز دفع الزاكة إَل العاملني ىلع الصدقات .2
َعْيب  َعِن ” .443 نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ ِن  ي  الز ْهرِ َحد  ْخَبَ

َ
ن   أ

َ
ْخِت نَِمٍر أ

 
ائِب  ْبن  يَِزيَد اْبن  أ الس 

زٰ  َوْيِطَب ْبَن َعْبِد الْع  ْعدِ ح  ن  َعْبَد اهللِ ْبَن الس 
َ
ْخَبَه  أ

َ
ْخَبَه  ي  ى أ

َ
ن ه  قَِدَم ىلَعٰ ” : أ

َ
َمَر أ  يِف  ع 

ن َك 
َ
ْث أ َحد 

 
لَْم أ

َ
َمر  أ ْعَماالً   تيَِل ِخالَفَتِِه َفَقاَل هَل  ع 

َ
ْعَماِل انل اِس أ

َ
َمالََة  ،ِمْن أ ْعِطيَت الْع 

 
فَإَِذا أ

لْت  بَّٰل  .َكرِْهَتَها َمر  َما ت ِريد  إَِٰل  .َفق  ْعب داً  لَِك ق لْت  إِن  ِل  ذٰ َفَقاَل ع 
َ
ْفَراساً وَأ

َ
نَا ِِبرَْيٍ  ،أ

َ
 ،وَأ

َمالَِت  وَن ع  ْن تَك 
َ
رِيد  أ

َ
َمر  الَ َتْفَعْل فَ  .ْسلِِمنيَ َصَدقًَة ىلَعَ الْم   وَأ ِ  إيِن  قَاَل ع  َرْدت  اذل 

َ
ْنت  أ  يك 

ول   َرْدَت فاََكَن َرس 
َ
ْفَقَر إَِْلِْه ِمن   ي ْعِطيِن  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ أ

َ
ْعِطِه أ

َ
ق ول  أ

َ
ْعَطايِن َحّٰت  .الَْعَطاَء فَأ

َ
ةً   أ َمر 

ْفَقَر إَِْلِْه ِمن  
َ
ْعِطِه أ

َ
لْت  أ ْق بِهِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َفَقاَل  .“َماالً َفق  هْل  َوتََصد  ْذه  َفَتَمو  َفَما َجاَءَك  ،خ 

ْذه  ِمْن هٰ  نَْت َغرْي  م رْشٍِف َوالَ َسائٍِل فَخ 
َ
  (35) “.“َوإاِل  فاَلَ ت تْبِْعه  َنْفَسَك  ،َذا الَْماِل وَأ

رش ولو اكن وجيوز دفع الزاكة إىل اعمل الزاكة وهو من يعينه احلاكم جلمع أموال الزاكة والع
 (36)غنيا أو هاشميا، كذا يف ادلر املختار. 

 باب دفع الزاكة يف سبيل اهلل .3
ي ْعتِق  ِمْن َزاَكةِ َماهِلِ  -ما ريض اهلل عنه -َوي ْذَكر  َعِن ابِْن َعب اٍس ”وروى ابلخاري معلقا: ” .444

                                                             
ٓيَسٓ ﴿باب: قول اهلل تعاىل:  ،الزاكة كتاب:- 33 ٓٓ َٓئَّل ، 1479(، رقم احلديث: 53﴾ )رقم ابلاب: ا ٓافٓ إِل َٓٓنلذاَسٓٱل وَن

 13829حتفة  - 4539، 1476طرفاه و
 297 ص : 1ج :  تبيني،الزيليع،  - 34
، 1473طرفاه ، و7163(، رقم احلديث: 17)رقم ابلاب: باب: رزق احلاكم والعاملني عليها  حاكم،األ كتاب:- 35

 85/9 - 10487حتفة  - 7164
 137:  ص، ادلراحلصكيف،  - 36
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َج   يِف  يَوي ْعطِ    (37)“  .“احلْ
 

ََسن  إِ ”وروى ابلخاري معلقا: ” .445 ََكةِ َجاَز َوي ْعِطى َوقَاَل احلْ بَاه  مَِن الز 
َ
 يِف ِن اْشرَتَى أ

ِى لَْم حَي ج   َجاِهِديَن َواذل  َقَرآءِٓ﴿تاَلَ ث م   .الْم  ٓلِل ف  ىت  َدَق ٓٱلصذ ْعَطْيَت  يِف  اآليَةَ  (38) ﴾إِنذَما
َ
َها أ ي 

َ
أ

ْت 
َ
ْجزَأ

َ
 (39) “ .“أ
 

يِب َوي ْذَكر  َعْن ”وروى ابلخاري معلقا: ” .446
َ
َدقَِة لِلَْحج   ملسو هيلع هللا ىلصلََنا انل يِب  الٍَس مَحَ  أ  “.“ىلَعَ إِبِِل الص 

(40) 
وجيوز دفع الزاكة يف سبيل اهلل وهم منقطعوا احلاج عند أيب يوسف وعند حممد هم 

  (41)منقطعوا الغزاة، كذا يف اهلندية وادلر املختار. 
 باب ُتريم مال الصدقة ىلع بن اهلاشم ومواْلهم .4

َثَنا آَدم  َحد  ” .447 َرْيَرةَ َحد  بَا ه 
َ
د  ْبن  زِيَاٍد قَاَل َسِمْعت  أ َم  َثَنا حم  ْعَبة  َحد   – ريض اهلل عنه -َثَنا ش 

ي ” :قَاَل  ََسن  ْبن  يلَعِ َخَذ احلْ
َ
َدقَةِ  -ما ريض اهلل عنه - أ  ،“فِيهِ  يِف فََجَعلََها  ،َتْمَرةً ِمْن َتْمِر الص 

َدقَةَ  -َحَها ث م  قَاَل ِْلَْطرَ  -كٍِخ كٍِخ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب   ل  الص  ك 
ْ
ن ا الَ نَأ

َ
َما َشَعْرَت أ

َ
  (42) “.“أ

آل يلع وآل عباس وآل جعفر وآل وال جيوز دفع الزاكة إىل سادات بين هاشم وموايلهم وهم 
، وهو احلكم يف سائر الواجبات املايلة، وجيوز رصف اتلطوع عقيل وآل احلارث بن عبد املطلب

 (43)نديه. إيلهم، كذا يف اهل
ق ىلَعٰ غني وهو ال يعلم .5  باب حكم صدقة الرجل إذا تصد 

َرْيَرةَ ” .448 يِب ه 
َ
ْعَرِج َعْن أ

َ
نَاِد َعِن األ ب و الز 

َ
َثَنا أ َعْيب  َحد  نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ ريض اهلل  -َحد 

وَل اهللِ  -عنه  ن  َرس 
َ
َقن  ” :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص أ تََصد 

َ
ل  أل بَِصَدقٍَة. فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعَها يِف قَاَل رَج 

َق ىلَعٰ  د  ث وَن ت ص  وا َيَتَحد  ْصَبح 
َ
َقن  بَِصَدقٍَة. يَِد َسارٍِق فَأ تََصد 

َ
َْمد  أل م  لََك احلْ  َسارٍِق. َفَقاَل اللٰه 

                                                             
 (60بلاب: )رقم ا ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما يذكر يف الصدقة للنىب  ،الزاكة كتاب:- 37
 60سورة اتلوبة:  - 38
 (60)رقم ابلاب:  ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما يذكر يف الصدقة للنىب  ،الزاكة كتاب:- 39
 (60)رقم ابلاب:  ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما يذكر يف الصدقة للنىب  ،الزاكة كتاب:- 40
 137 ص : ادلر، احلصكيف،؛ 207ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  41
 3072، 1485طرفاه ، و1491(، رقم احلديث: 60)رقم ابلاب:  ملسو هيلع هللا ىلصللنىب باب: ما يذكر يف الصدقة  ،الزاكة كتاب:- 42
 14383حتفة  -

 208ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  43
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وا َيَتَحد  يْ فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعَها يِف يَدَ  ْصَبح 
َ
َق الل ْيلََة ىلَعٰ  َزانَِيٍة، فَأ د   َزانَِيٍة. َفَقاَل ث وَن ت ص 

َْمد  ىلَعٰ  م  لََك احلْ َقن  بَِصَدقٍَة. فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعَها يِف يَدَ اللٰه  تََصد 
َ
  َغِني يْ  َزانَِيٍة، أل
َق ىلَعٰ  د  ث وَن ت ص  وا َيَتَحد  ْصَبح 

َ
َ  َغِني فَأ

ْ
م  لََك احل ، ىلَعٰ  َفَقاَل اللٰه    َزانَِيٍة وىلََعٰ  َسارٍِق َوىلَعٰ ْمد 

ِتَ َغِني 
 
ا الز انَِية  . فَأ م 

َ
ْن يَْسَتِعف  َعْن رَسِقَتِِه، وَأ

َ
ا َصَدَقت َك ىلَعَ َسارٍِق فَلََعل ه  أ م 

َ
 فَِقيَل هَل  أ

ا الَْغِن   م 
َ
ْن تَْسَتِعف  َعْن زِنَاَها، وَأ

َ
ْعَطاه  اهلل   فَلََعل ه  فَلََعل َها أ

َ
ا أ   (44) “.“َيْعَتِب  َفي ْنِفق  ِمم 

ثّم علم أنه غري مرصف ويف أكرب رأيه أنه مرصف إذا دفع الزاكة إىل شخص بعد اتلحري 
إذا شك ولم  لكنوزاكته،  وتسقط عنه ئه عن فرضهفإنه جيزا أو اكفر اهاشميبأن اكن غنيا أو 

 (45)، كذا يف اهلداية واهلندية. مرصف ال جيزئهيتحر أو حترى فدفع ويف أكرب رأيه أنه ليس ب
 باب حكم صدقة الرجل إذا تصدق ىلع ابنه وهو ال يعلم .6

ن  َمْعَن ْبَن يَِزيَد ” .449
َ
ب و اجلْ َوْيِريَِة أ

َ
َثَنا أ ائِيل  َحد  َثَنا إرِْسَ َف َحد  د  ْبن  ي وس  َم  َثَنا حم  ريض اهلل  -َحد 

ثَه  قَاَل  -عنه  وَل اهللِ بَاَيْعت  ” :َحد  يِب وََجد  ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
نَا َو أ

َ
نَْكَحِن وََخَطَب يلَعَ   يأ

َ
  فَأ

ٍل يِف  -َو  -وََخاَصْمت  إَِْلِْه،  ق  بَِها فََوَضَعَها ِعْنَد رَج  ْخَرَج َدنَانرَِي َيَتَصد 
َ
يِب يَِزيد  أ

َ
ََكَن أ

تَيْت ه  بَِها َفَقاَل َواهللِ 
َ
َخْذت َها فَأ

َ
. فََخاَصْمت ه  إَِٰل الَْمْسِجِد، فَِجْئت  فَأ َرْدت 

َ
وِل اهللِ  َما إِي اَك أ  َرس 

َخْذَت يَا َمْعن  ” :َفَقاَل  “ملسو هيلع هللا ىلص
َ
، َولََك َما أ   (46) “.“لََك َما نََوْيَت يَا يَِزيد 

وإذا دفع الوكيل إىل أيب املزيك أو ابنه أو زوجته، أو دفع هو بنفسه يف ظلمة إىل أحد منهم 
لو ظهر أنه عبده أو مدبره أو أم ودله أو لكن ون فرض الزاكة. ، جيزئه علم يظهر حاهل عندهو

 )47(الزاكة، كذا يف اهلندية.  عليه أن يعيدوماكتبه فإنه ال جيوز 
 باب جواز نقل الصدقة من بَل إَل آخر إذا َكن فيه مصلحة .7

َعاذ  وروى ابلخاري معلقاً: ” .450 ْهِل اْْلَمَ  -ريض اهلل عنه  -َوقَاَل َطاو س  قَاَل م 
َ
 اْئت وِن ” :نِ أل

ْم، وََخرْي   ْهَون  َعلَْيك 
َ
َرةِ أ ِعريِ وَاذل  َدقَِة، َماَكَن الش  ْو بَلِيٍس يِف الص 

َ
بَِعْرٍض ثَِياٍب ََخِيٍص أ

ْصَحاِب انل يِب  
َ
 (48) “.“بِالَْمِديَنةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأل

أو إىل  ةقرابأهل الينقلها إىل  وجيوز نقل الزاكة من بدل إىل آخر إذا اكنت فيه مصلحة بأن

                                                             
 - 13735حتفة  ،1421(، رقم احلديث: 14)رقم ابلاب:   وهو ال يعلمباب: إذا تصّدق ىلع غينّ  ،الزاكة كتاب:- 44

138/2 
 209ص :  1ج :  اهلندية،ظام، ن؛ 228ص :  2ج : ، اهلداية، املرغيناين - 45
 11483حتفة  ،1422(، رقم احلديث: 15شعر )رقم ابلاب: وهو ال ي ابنهباب: إذا تصّدق ىلع  ،الزاكة كتاب:- 46
 املرجع نفسه نظام، -  47
 (33)رقم ابلاب: باب: العرض يف الزاكة ، الزاكة كتاب:- 48
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وكذا إذا نقل  إذا فاضت الزاكة يف بدل عن حاجة أهلهاوكذا  قوم هم أحوج إيلها من أهل بدله
الزاكة قبل احلول أّما إذا اكن بعد احلول وبغري مصلحة أو اكن أهل بدله أحوج فمكروه كراهة 

 (49)تزنيهية. 

                                                             
 209ص :  1ج :  اهلندية، نظام، -  49
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 باب فرضية صوم رمضان .1
يِب ” .451

َ
َثَنا إِْسَماِعيل  ْبن  َجْعَفٍر َعْن أ َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد َحد  َثَنا ق  بِيِه َعْن َطلَْحَة بِْن  َحد 

َ
َهْيٍل َعْن أ س 

َبْيِد اهللِ  ْعَرابِيًّا َجاَء إَِٰل ” :ع 
َ
ن  أ

َ
وِل اهللِ أ ِس َفقَ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 

ْ
وَل اهللِ ثَائَِر الر أ ِن  اَل يَا َرس  ْخِبْ

َ
َماَذا  أ

الَةِ فََرَض اهلل  يلَعَ   َع َشيْئاً ” :َفَقاَل  “ مَِن الص  و  ْن َتط 
َ
َْمَس، إاِل  أ لََواِت اخلْ ِن ” :َفَقاَل . “الص  ْخِبْ

َ
 أ

َيامِ َما فََرَض اهلل  يلَعَ   و  ” :َفَقاَل  “ ِمَن الص  ْن َتط 
َ
ِن ” :َفَقاَل . “َع َشيْئاً َشْهَر َرَمَضاَن، إاِل  أ ْخِبْ

َ
 أ

ََكةِ بَِما فََرَض اهلل  يلَعَ   ول  اهللِ ” :َفَقاَل  “ ِمَن الز  ْخَبَه  َرس 
َ
ائَِع اإِلْسالَمِ  ملسو هيلع هللا ىلص فَأ ِ ” :قَاَل . “رَشَ  يوَاذل 

ا فََرَض اهلل  يلَعَ   ص  ِمم  ْنق 
َ
ع  َشيْئاً، َوالَ أ َتَطو 

َ
ْكَرَمَك الَ أ

َ
ول  اهللِ َفَقا. “ َشيْئاً أ ْفلََح ” :ملسو هيلع هللا ىلص َل َرس 

َ
أ

َن َة إِْن َصَدَق 
ْ
ْو َدَخَل اجل

َ
  (1) “.“ إِْن َصَدَق، أ

  

َمَر ” .452 ي وَب َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع 
َ
َثَنا إِْسَماِعيل  َعْن أ د  َحد  َسد  َثَنا م   –رىض اهلل عنهما  -َحد 

َمَر بِِصَيامِ  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَم انل يِب  ” :قَاَل 
َ
وَراَء، وَأ ا ف رَِض َرَمَضان  ت رَِك. َواَكَن َعْبد  اهللِ الَ اَعش  ِه. فَلَم 

ْن ي َوافَِق َصْوَمه  
َ
، إاِل  أ ه  وم    (2) “.“يَص 

 

يِب ” .453
َ
َثَنا الل ْيث  َعْن يَِزيَد بِْن أ َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد َحد  َثَنا ق  ن   َحد 

َ
ثَه  أ ن  ِعَراَك ْبَن َمالٍِك َحد 

َ
َحبِيٍب أ

ْرَوةَ  ْخَبَه  َعْن اَعئَِشَة ع 
َ
وَراَء يِف ” :-ريض اهلل عنها  -أ وم  يَْوَم اَعش  ن  ق َريْشاً ََكنَْت تَص 

َ
أ

ول  اهللِ  َمَر َرس 
َ
َاِهلِي ِة، ث م  أ

ْ
ول  اهللِ  “ ف رَِض َرَمَضان  بِِصَيامِِه َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلص اجل َمْن ” :ملسو هيلع هللا ىلص َوقَاَل َرس 

ْفَطرَ 
َ
، َوَمْن َشاَء أ ْمه   ( 3) “.“َشاَء فَلَْيص 

، هكذا قالت احلنفية، ال جيحده إال اكفر ع األمة ىلع أن صوم شهر رمضان فرضامجوإ
 (4)كذا قال الاكساين.

 باب رؤية اهلالل .2
ن  ” .454

َ
ِن َسالِم  أ ْخَبَ

َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل أ ثَِن الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحد  َحد 

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  -َمَر اْبَن ع   ول   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َسِمْعت  َرس  وا، ” :َيق  وم  وه  فَص  ْيت م 
َ
إَِذا َرأ

                                                             
 - 6956، 2678، 46أطرافه ، و1891(، رقم احلديث: 1وجوب صوم رمضان )رقم ابلاب: اب: بوم، الصكتاب:  - 1

 31/3 - 5009حتفة 

ُتفة  - 4501،  2000طرفاه ، و1892(، رقم احلديث: 1وجوب صوم رمضان )رقم ابلاب: باب: وم، الصكتاب:  - 2
7559 

، 2002، 2001، 1592أطرافه ، و1893ديث: (، رقم احل1وجوب صوم رمضان )رقم ابلاب: باب: وم، الصكتاب:  - 3
 16368حتفة  - 4504، 4502، 3831

 75ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 4
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وا هَل   ر  ْم فَاْقد  م  َعلَْيك  وا، فَإِْن غ  ْفِطر 
َ
وه  فَأ ْيت م 

َ
َقْيل  . “َوإَِذا َرأ ثَِن ع  َوقَاَل َغرْي ه  َعِن الل ْيِث َحد 

 (5). “َوي ون س  لِِهالَِل َرَمَضانَ 

 

َمَر ” .455 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ريض اهلل عنهما  -َحد 
وَل اهللِ ” :- ن  َرس 

َ
وا َحّٰت ” :َفَقاَل  “َذَكَر َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص أ وم  وا َحّٰت الَ تَص    تََرو ا الِْهالََل، َوالَ ت ْفِطر 

وا هَل  تََروْه ، فَإِنْ  ر  ْم فَاْقد  م  َعلَْيك    (6) “.“ غ 
 

َمَر ” .456 َثَنا َمالِك  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َحد   -َحد 
وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  ن  َرس 

َ
وَن َْلْلًَة، فَ ” :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ ْهر  تِْسع  َوِعرْش  وا َحّٰت الش  وم   الَ تَص 

ةَ ثاَلَثنِيَ  ْكِمل وا الِْعد 
َ
ْم فَأ م  َعلَْيك   (7) “.“تََروْه ، فَإِْن غ 

 

َمَر ” .457 َحْيٍم قَاَل َسِمْعت  اْبَن ع  ْعَبة  َعْن َجَبلََة بِْن س  َثَنا ش  ب و الَْوِْلِد َحد 
َ
َثَنا أ ريض اهلل  -َحد 
ول  قَاَل انل يِب   -عنهما   (8) “.“وََخنََس اإِلْبَهاَم يِف اثل اثِلَةِ «. َكَذا َكَذا َوهٰ ْهر  هٰ الش  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَيق 

وعند احلنفية جيب اتلماس اهلالل لرمضان من يللة اثلالثني من شعبان، كذا قال 
رؤية اجلم الغفري اذلين ال جيوز تواطؤهم فإذا اكنت السماء صافية يثبت رمضان ب( 9)الرشنباليل.
تغّيمة جيب إكمال عّدة شهر شعبان بثالثني يوما إال إذا شهد العدل ، وإذا اكنت مىلع الكذب

 (10) فيثبت رمضان خبرب الواحد العدل يف يوم الغيم ولو اكن عبدا أو امرأة، كذا قال الاكساين.
 باب كراهة صوم يوم الشك .3

ارٍ وروى ابلخاري معلقا: ” .458 ك  َفقَ ” :َوقَاَل ِصلَة  َعْن َعم  بَا ْد َعَٰص َمْن َصاَم يَْوَم الش 
َ
 أ

                                                             
، 1906طرفاه ، و1900(، رقم احلديث: 5أو شهر رمضان )رقم ابلاب: باب: هل يقال رمضان وم، الصكتاب:  - 5

 6983، 6888حتفة  - 1907

 - 1907، 1900طرفاه ، و1906(، رقم احلديث: 11)رقم ابلاب:  الل فصومواباب: إذا رأيتم اهلوم، الصكتاب:  - 6
 8362حتفة 

 - 1906، 1900طرفاه ، و1907(، رقم احلديث: 11)رقم ابلاب:  باب: إذا رأيتم اهلالل فصومواوم، الصكتاب:  - 7
 7241حتفة 

 - 5302، 1913طرفاه ، و1908ديث: (، رقم احل11)رقم ابلاب:  باب: إذا رأيتم اهلالل فصومواوم، الصكتاب:  - 8
 6668حتفة 

 234 ص : مرايق، الرشنباليل، - 9

 80ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 10
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  (11) “.“ملسو هيلع هللا ىلصالَْقاِسمِ 
 

يِب ” .459
َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ َثَنا هَِشام  َحد  ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم َحد  َثَنا م  يِب  َحد 

َ
يِب  َكثرٍِي َعْن أ

َ
 َسلََمَة َعْن أ

َرْيَرةَ  ْم َرَمَضانَ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه  ك  َحد 
َ
َمن  أ ْو الَ َيَتَقد 

َ
 بَِصْوِم يَْوٍم أ

ْم ذٰ  وم  َصْوَمه  فَلَْيص  ل  ََكَن يَص  وَن رَج  ْن يَك 
َ
، إاِل  أ  (12) “.“لَِك اْْلَْومَ يَْوَمنْيِ

وعند احلنفية صوم يوم الشّك مكروه بنية رمضان أو بنية مرتّددة، وأّما بنية اتلطوع 
افق ذلك صوما اكن يصومه قبل إن ومكروه إال ل الشهر بيوم، أو يومني استقبجازما  جيوز، وا

 (13) ، كذا قال الاكساين.ذلك فال بأس به
 باب وقت الصوم من طلوع الفجر اثلاين إَل غروب الشمس .4

َبْيد  اهللِ ْبن  م وىٰس ” .460 َثَنا ع  يِب َحد 
َ
ائِيَل َعْن أ  –ريض اهلل عنه  -إِْسَحاَق َعِن الَْبَاءِ   َعْن إرِْسَ

َم  ” :قَاَل  ْصَحاب  حم 
َ
ْن ي ْفِطَر لَْم  ملسو هيلع هللا ىلصٍد ََكَن أ

َ
، َفَناَم َقْبَل أ ل  َصائِماً، فََحَْضَ اإِلْفَطار  إَِذا ََكَن الر ج 

، َحّٰت  ْل َْلْلََته  َوالَ يَْوَمه  ك 
ْ
نَْصارِ  ي ْمِسَ يَأ

َ
َمَة األ ا َحَْضَ ي  ، َوإِن  قَيَْس ْبَن ُِصْ  ََكَن َصائِماً، فَلَم 

، فَ  تَه 
َ
ََت اْمرَأ

َ
ٰ اإِلْفَطار  أ ِعْنَدِك َطَعام  قَالَْت الَ َول

َ
ْطل ب  لََك. َواَكَن َقاَل لََها أ

َ
، فَأ ْنَطلِق 

َ
ِكْن أ

ا اْنَتَص  تْه  قَالَْت َخْيَبًة لََك. فَلَم 
َ
ا رَأ ، فَلَم  ت ه 

َ
، َفَغلََبْته  َعْيَناه ، فََجاَءتْه  اْمرَأ َف انل َهار  يَْوَمه  َيْعَمل 

يِشَ  كَِر ذٰ غ  لَْت هٰ  ملسو هيلع هللا ىلص لَِك لِلن يِب   َعلَْيِه، فَذ  مٓ ﴿ِذهِ اآليَة  َفَْنَ ٓلَك  ِحلذ
 
يَامِٓٱٓلَةََِٓل ٓٓأ ِ فَث ٓٱٓلص  ٓإََِلٓىٓلرذ

ٓن م  وا بَِها فَرَحاً َشِديداً، َونََزلَْت  ﴾نَِسآئِك  ٓوَٓ﴿َفَفرِح  ْ َٓٱَوُك  وا ْٓش  ٓىٓب وا ََٓٓحّتذ مٓ ٓيَتَبنَيذ َٓٱٓلَك  ٓيٓ ل  ٓط 
ٓٱ

َ ٓبٓ ل  َٓٱٓمِنَٓٓيَض  ٓٱِٓطٓيٓ ل 
َ  (14) “.“﴾دِٓوَٓسٓ ل 

 

َصنْي  ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ” .461 ِن ح  ْخَبَ
َ
َشْيم  قَاَل أ َثَنا ه  اج  ْبن  مِْنَهاٍل َحد  َثَنا َحج  ْعيِب  َحد   ِن َعِن الش 

ا نََزلَْت ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  - بِْن َحاتٍِم ي  َعْن َعدِ  ٓ﴿لَم  م  ٓلَك  َ ٓيَتَبنَيذ ى َٓٱَحّتذ ٓي ٓل  ٓط 
ٓٱ

َ ٓبٓ ل  َٓٱٓنَٓمِٓٓيَض  ٓٱِٓطٓيٓ ل 
َ ْسَوَد َوإَِٰل َعَمْدت  إَِٰل  ﴾َودِٓسٓ ل 

َ
َما َُتَْت  ِعَقاٍل أ ْبَيَض، فََجَعلْت ه 

َ
 ِعَقاٍل أ

ر  يِف الل ْيِل، فاَلَ يَْستَبنِي  ِل وَِساَدِت  ْنظ 
َ
وِل اهللِ ، َفَغَدْوت  ىلَعٰ ، فََجَعلْت  أ فََذَكْرت  هَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 

                                                             
 10354حتفة (، و11)رقم ابلاب:  باب: إذا رأيتم اهلالل فصومواوم، الصكتاب:  - 11

 36/3 - 15422حتفة ، و1914 (، رقم احلديث:14)رقم ابلاب:  باب: ال يتقدم رمضان بصوم يوموم، الصكتاب:  - 12

 78ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 13

مٓ ﴿”باب: قول اهلل جل ذكره: وم، الصكتاب:  - 14 ٓلَك  ِحلذ
 
َيامِٓٱٓلَةََِٓلٓ ٓأ ِ فَث ٓٱٓلص  ٓنٓإََِلٓىٓلرذ م  ٓهٓ ٓنَِسآئِك  ِِٓلَاس  مٓ ٓنذ ٓلذك 

نت مٓ 
َ
َٓٓوأ نذ ِِٓٓلَاس  ذه  ٓ ٱَعلَِمٓٓل مٓ  ّللذ نذك 

َ
نت مٓ ٓأ مٓ ٓان ونَٓتَََّٓتٓ ٓك  َسك  نف 

َ
مٓ َعَليٓ َٓفَتاَبٓٓأ ٓ ٓوََعَفآك  م  ٓوَٓ نََٰٓٔـلٓ ٱفََٓٓعنك  نذ وه  ْٓبٓ ٱَبىِش  وا َٓتغ 

ٓ ٱَٓكَتَبَٓٓما ٓنّٓللذ م   1801حتفة  - 4508طرفه ، و1915(، رقم احلديث: 15)رقم ابلاب:  “﴾لَك 
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ِ إِن َما ذٰ ” :لَِك َفَقاَل ذٰ    (15) “.“ َك َسَواد  الل ْيِل َوَبَياض  انل َهارِ ل
 

ٍد َعْن اَعئَِشَة ” .462 َم  ول  اهللِ  -ريض اهلل عنها  -َوالَْقاِسِم بِْن حم  ن  باِلاَلً ََكَن ي َؤذ ن  بِلَْيٍل َفَقاَل َرس 
َ
 أ

ب وا َحّٰت ” :ملسو هيلع هللا ىلص م  َمْكت وٍم، فَإِن ه  الَ ي ؤَ لك  وا َوارْشَ
 
قَاَل . “ َيْطل َع الَْفْجر  ذ ن  َحّٰت  ي َؤذ َن اْبن  أ

ْن يَْرٰق ” :الَْقاِسم  
َ
َذانِِهَما إاِل  أ

َ
ْن َبنْيَ أ   (16) “.“ َذا َويَْْنَِل َذاَولَْم يَك 

 

نٍَس َعْن َزْيِد بِْن ثَابٍِت ” .463
َ
َثَنا َقَتاَدة  َعْن أ َثَنا ِهَشام  َحد  ْسلِم  ْبن  إِبَْراهِيَم َحد  َثَنا م   ريض -َحد 

ْرنَا َمَع انل يِب  ” :قَاَل  –اهلل عنه  الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصتََسح  َذاِن ” :ق لْت  . “ث م  قَاَم إََِل الص 
َ
َكْم ََكَن َبنْيَ األ

ورِ  ح   (17) “.“قَْدر  ََخِْسنَي آيَةً ” :قَاَل  “َوالس 
ووقت الصوم بياض انلهار وهو من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس، كذا قال 

 (18) الاكساين.
 باب إجزاء صوم رمضان و صوم اتلطوع ملن لم ينو الصوم من الليل .5

ْم َطَعام  فَإِْن ق لَْنا ”وروى ابلخاري معلقا: ” .464 ول  ِعْنَدك  ْرَداءِ َيق  ب و ادل 
َ
ْرَداءِ ََكَن أ م  ادل 

 
َوقَالَْت أ

ب و هٰ  الَ. قَاَل فَإَِن  َصائِم  يَْويِم 
َ
ب و َطلَْحَة وَأ

َ
َذْيَفة  َذا. َوَفَعلَه  أ َرْيَرةَ َواْبن  َعب اٍس وَح  ريض  -ه 

 (19) “.“اهلل عنهم
 

ْكَوِع ” .465
َ
َبْيٍد َعْن َسلََمَة بِْن األ ِِب ع 

َ
ب و اَعِصٍم َعْن يَِزيَد بِْن أ

َ
َثَنا أ ن  ” :-ريض اهلل عنه  -َحد 

َ
أ

الً ي َنادِ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   وَراءَ  يَبَعَث رَج  نْ ” “:يِف انل اِس، يَْوَم اَعش 
َ
ْم، َوَمْن  أ ْو فَلَْيص 

َ
َكَل فَلْي تِم  أ

َ
َمْن أ

ْل  ك 
ْ
ْل فاَلَ يَأ ك 

ْ
 (20) “.“لَْم يَأ

                                                             
ٓوَٓ﴿”باب: قول اهلل جل ذكره: وم، الصكتاب:  - 15 ْ َٓٱَوُك  وا ْٓش  ٓىٓب وا َٓيََٓٓحّتذ مٓ ٓتََبنيذ ٓيٓ ل َٓٱٓلَك  ٓٱٓط 

َ ٓبٓ ل  ِٓطٓيٓ ل َٓٱِٓمنََٓٓيض 
ٓٱ

َ ْٓٓث مٓذٓرِٓىَفجٓ لٓ ٱِٓمنََٓودِٓسٓ ل  وا تِمُّ
َ
َيامَٓٱٓأ ِ ٓ ٱٓإََِلٓٓلص  حتفة  - 4510، 4509طرفاه ، و1916(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب:  “﴾ِل ِٓلذ

9856 

طرفه ، و1919(، رقم احلديث: 17ب: )رقم ابلاباب: ال يمنعنكم من سحوركم أذان بالل وم، الصكتاب:  - 16
 17535حتفة  - 622

 - 575طرفه ، و1921(، رقم احلديث: 19)رقم ابلاب: باب: قدركم بني السحور وصالة الفجر  وم،الصكتاب:  - 17
 3696حتفة 

 77ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 18

 (21)رقم ابلاب: باب: إذا نوى بانلهار صوما  وم،الصكتاب:  - 19

حتفة  - 7265، 2007طرفاه ، و1924(، رقم احلديث: 21)رقم ابلاب: باب: إذا نوى بانلهار صوما  وم،الصاب: كت - 20
4538 
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وعند احلنفية ال جيب تبييت انلية يف صوم رمضان و يف صوم اتلطوع، فيصح صوم 
رمضان وصوم اتلطوع بنية من الليل وبعد طلوع الفجر اثلاين إىل نصف انلهار الرشيع وهو 

 (21)قال احلصكيف. الضحوة الكربى، كذا 
 باب أن الطهارة من احلدث األكب ليست من الرشوط للصوم .6

َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .466 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ ب و بَْكِر ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ي  َحد 

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
ِن بِْن  قَاَل أ

بَاه  َعْبَد الر مْحٰ 
َ
ن  أ

َ
َارِِث بِْن هَِشاٍم أ

ْ
 احل

َ
تَاه  ِن أ ْخَبَ

َ
م  َسلََمَة أ

 
ن  اَعئَِشَة وَأ

َ
وَل ” :ْخَبَ َمْرَواَن أ ن  َرس 

َ
أ

وم   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ْهلِِه، ث م  َيْغتَِسل  َويَص 
َ
ن ب  ِمْن أ َو ج  ه  الَْفْجر  َوه  َوقَاَل َمْرَوان  لَِعْبِد . “ََكَن ي ْدرِك 

َارِِث الر مْحٰ 
ْ
ْقِسم  بِاهللِ تَل َقر  ” :ِن بِْن احل

 
َرْيَرةَ أ بَا ه 

َ
َوَمْرَوان  يَْوَمئٍِذ ىلَعَ الَْمِديَنِة. َفَقاَل . “َعن  بَِها أ

ب و بَْكرٍ 
َ
ْن جَنَْتِمَع بِذِ لَِك َعْبد  الر مْحٰ فََكرِهَ ذٰ ” :أ

َ
َر نَلَا أ يِب  يِن، ث م  ق د 

َ
َريَْرةَ  احلْ لَْيَفِة، َواَكنَْت أل ه 

ْرض  
َ
َنالَِك أ يِب مْحٰ ، َفَقاَل َعْبد  الر  “ه 

َ
َرْيَرةَ  ِن أل قَْسَم يلَعَ   إيِن  ” :ه 

َ
ْمراً، َولَْوالَ َمْرَوان  أ

َ
 َذاكِر  لََك أ

م  َسلََمةَ 
 
رْه  لََك. فََذَكَر قَْوَل اَعئَِشَة وَأ ْذك 

َ
ثَِن الَْفْضل  ْبن  َعب اٍس، َكذٰ  :َفَقاَل . “فِيِه لَْم أ لَِك َحد 

ام   ، َوقَاَل َهم  ْعلَم 
َ
ن  أ يِب َوه 

َ
َمَر َعْن أ َريَْرةَ  َواْبن  َعْبِد اهللِ بِْن ع  ر  بِالِْفْطِر.  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :ه  م 

ْ
يَأ

ْسَند  
َ
ل  أ و 

َ
  (22) “.“َواأل

 

يِب ” .467
َ
ْرَوةَ وَأ َثَنا ي ون س  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  َثَنا اْبن  َوْهٍب َحد  مْحَد  ْبن  َصالٍِح َحد 

َ
َثَنا أ  َحد 

ه  الَْفْجر   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :-ريض اهلل عنها  -لَْت اَعئَِشة  بَْكٍر قَا يِف َرَمَضاَن، مِْن  (23)ي ْدرِك 
وم   ل ٍم َفَيْغتَِسل  َويَص   (24) “.“َغرْيِ ح 

 

يَمي ” .468 ثَِن َمالِك  َعْن س  َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد  يِب َحد 
َ
َارِِث  ِن بْنِ بَْكِر بِْن َعْبِد الر مْحٰ   َمْوَل أ

ْ
احل

بَا بَْكِر ْبَن َعْبِد الر مْحٰ 
َ
ن ه  َسِمَع أ

َ
ِغرَيةِ أ يِب ” :نِ بِْن ِهَشاِم بِْن الْم 

َ
نَا وَأ

َ
ْنت  أ ، ك  ، فََذَهْبت  َمَعه 

ْشَهد  ىلَعٰ ” :قَالَْت  “-ريض اهلل عنها  - اَعئَِشَة  َدَخلَْنا ىلَعٰ َحّٰت 
َ
وِل اهللِ أ إِْن ََكَن ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 

                                                             
 143 ص : ادلر، احلصكيف، - 21

، 11060حتفة  - 1932طرفه ، و1926(، رقم احلديث: 22)رقم ابلاب:  باب: الصائم يصبح جنبا  وم، الصكتاب:  - 22
18190 ،17696 ،13578 ،14119، 18228 

ه  الَْفْجر   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ويف بعض النسخ :  - 23 ن باً  ي ْدرِك  وم   ج  ل ٍم َفَيْغتَِسل  َويَص   بزيادة يِف َرَمَضاَن، ِمْن َغرْيِ ح 
ن باً ”  “ج 

حتفة  - 1931، 1925طرفاه ، و1930(، رقم احلديث: 25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 24
16701 ،17696 - 40/3 
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ن   ه  َْل ْصبِح  ج  وم   (25) “.“باً ِمْن َِجَاٍع َغرْيِ اْحتاِلٍَم، ث م  يَص 

والصوم هو اإلمساك عن األكل والرشب واجلماع نهارا  بانلية، وال يشرتط فيه الطهارة من 
احلدثني ال األصغر وال األكرب، حىّت إذا احتلم يف حالة الصوم ال يفسد، وكذا إذا جامع يف الليل 

 (26)ال الاكساين. ثّم أصبح ال يرّض، كذا ق
 باب جواز اتلقبيل واملبارشة للصائم .7

ْسَوِد َعْن اَعئَِشَة ” .469
َ
ََكِم َعْن إِبَْراِهيَم َعِن األ ْعَبَة َعِن احلْ لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب قَاَل َعْن ش  َثَنا س   -َحد 

، ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :قَالَْت  –ريض اهلل عنها  َو َصائِم  ، َوه  ْم إِلْربِهِ  ي َقب ل  َوي َبارِش  ْملََكك 
َ
. “َواَكَن أ

ٓ﴿” :َوقَاَل قَاَل اْبن  َعب اٍس  ْوِِلٓ﴿” :قَاَل َطاو س  . “َحاَجة   ﴾َمٓارِب 
 
ِٓٱأ مْحَق  الَ َحاَجَة  ﴾بَةِٓرٓ ل 

َ
األ

 (27) “.“هَل  يِف الن َساءِ 
 

ْخَبَ ” .470
َ
َثَنا حَيىَْي َعْن ِهَشاٍم قَاَل أ َثن  َحد  د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم  ِِب َعْن اَعئَِشَة َعِن انل يِب  َحد 

َ
ح  ملسو هيلع هللا ىلصِن أ

بِيِه َعْن اَعئَِشَة 
َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاٍم َعْن أ ريض اهلل عنها  -وََحد 

ول  اهللِ ” :قَالَْت  – . ث م  َضحِ ملسو هيلع هللا ىلص إِْن ََكَن َرس  َو َصائِم  ْزَواِجِه َوه 
َ
 (28) “.“َكْت َْل َقب ل  َبْعَض أ

 

ِِب ” .471
َ
ِِب َكثرٍِي َعْن أ

َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ ِِب َعْبِد اهللِ َحد 

َ
َثَنا حَيىَْي َعْن ِهَشاِم بِْن أ د  َحد  َسد  َثَنا م   َحد 

َها  م 
 
م  َسلََمَة َعْن أ

 
ولِ ” :قَالَْت  –ريض اهلل عنهما  -َسلََمَة َعْن َزْيَنَب اْبَنِة أ نَا َمَع َرس 

َ
 بَيَْنَما أ

َخْذت  ثَِياَب ِحيَضِت ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
َ
، فَأ َِميلَِة إِْذ ِحْضت  فَانَْسلَلْت 

ْ
ن ِفْسِت ” :َفَقاَل  “يِف اخل

َ
. “َما لَِك أ

َِميلَِة، َواَكنَْت ِهَ ” :ق لْت   ول  اهللِ َنَعْم. فََدَخلْت  َمَعه  يِف اخلْ َيْغتَِسالَِن ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد، ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرس 
َو َصائِم  َواَكَن ي َقب ل هَ    (29) “.“ا َوه 

 

                                                             
حتفة  - 1930، 1925طرفاه  ، و1931(، رقم احلديث: 25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 25

17696 

 92ص :  1، ج : بدائعالاكساين،  - 26
 - 15932حتفة  - 1928طرفه ، و1927(، رقم احلديث: 23)رقم ابلاب:  باب: املبارشة للصائموم، الصكتاب:  - 27
39/3 
، 17313حتفة  - 1927طرفه ، و1928(، رقم احلديث: 24)رقم ابلاب:  باب: القبلة للصائموم، الصاب: كت - 28

17170 

حتفة  - 323، 322، 298أطرافه  ، و1929(، رقم احلديث: 24)رقم ابلاب:  باب: القبلة للصائموم، الصكتاب:  - 29
18270 ،18271 ،18272 
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َها” :-ريض اهلل عنها  -َوقَالَْت اَعئَِشة  وروى ابلخاري معلقا: ” .472  (30) “.“حَيْر م  َعلَْيِه فَرْج 

والصوم هو اإلمساك عن األكل والرشب واجلماع نهارا  بانلية، وأّما دوايع اجلماع فيجوز 
ماع. واتلقبيل الفاحش مكروه ىلع من اتلقبيل واتلبطني واتلفخيذ ما لم ُيش اإلنزال أو اجل

أن  ، ويها ىلع اإلطالقهة حتريموكرم املبارشة الفاحشةاإلطالق بأن يمضغ شفتيها، وكذا 
 (31)، كذا قال احلصطيف وابن اعبدين. يتعانقا متجردان ويمس فرجه فرجها

 باب إذا أمن من غري صنعه ال يفسد الصوم .8
ْمَن ي تِم  َصْوَمه  ” :ن  َزْيدٍ َوقَاَل َجابِر  بْ وروى ابلخاري معلقا: ” .473

َ
  (32) “.“إِْن َنَظَر فَأ

فأنزل ال يفسد الصوم، لكنه إذا استمىن بايلد أو  ولو احتلم يف الصوم أو نظر وأطال الفكر
  (33)بغريها فأنزل فسد الصوم، كذا قال الاكساين. 

م للصائم للْضورة .9  باب جواز اتلطع 
ْ ” : َعب اٍس َوقَاَل اْبن  وروى ابلخاري معلقا: ” .474 وِ اليش 

َ
َم الِْقْدَر، أ ْن َيَتَطع 

َ
َس أ

ْ
 (34) “.“ءَ الَ بَأ

وعند احلنفية يكره حتريما أن يتطّعم أو يذوق يف حالة الصوم بغري عذر، لكن إذا ال بد 
منها مثال  أن يكون الزوج أو السيد سيئ األخالق فيجوز للمرأة والعبد )اخلادم( أن يذوق 

 (35)، كذا قال الرشنباليل والطحطاوي. يلعلم ملوحة الطعام
 باب جواز املضمضة واتلبد للصائم .10

ََسن  وروى ابلخاري معلقا: ” .475 ائِمِ  :َوقَاَل احلْ َس بِالَْمْضَمَضِة َواتل َب ِد لِلص 
ْ
 (36) “.“الَ بَأ

 

َمَر ”وروى ابلخاري معلقا: ” .476 لَْقاه  َعلَ  -ريض اهلل عنهما  -َوَبل  اْبن  ع 
َ
َو ثَْوباً، فَأ ْيِه، َوه 

 (37)“.“َصائِم  

 

                                                             
 (23رقم ابلاب: ) باب: املبارشة للصائموم، الصكتاب:  - 30

 397 ص : 3ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 148 ص : ادلر، احلصكيف، - 31

 (24)رقم ابلاب:  باب: القبلة للصائموم، الصكتاب:  - 32

 91ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 33

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 34

 679 ص : حاشية، اوي،الطحط؛ 248 ص : مرايق، الرشنباليل، - 35

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 36

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 37
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نَس  وروى ابلخاري معلقا: ” .477
َ
نَا َصائِم  ” :َوقَاَل أ

َ
م  فِيِه وَأ َتَقح 

َ
بَْزَن أ

َ
 (38) “.“إِن  َِل أ

تنشاق لغري الوضوء يف حالة الصوم، وكذا ال بأس سوجيوز عند احلنفية املضمضة واال
ض يف املاء إذا أمن االبتالع، كذا قال باالغتسال واتللفف باثلوب املبتّل للتربد حىت جيوز اخلو

 (39)الرشنباليل. 
هان للصائم .11  باب جواز االد 

ْم فَلْي ْصبِْح َدِهيناً ” :َوقَاَل اْبن  َمْسع ودٍ وروى ابلخاري معلقا: ” .478 َحِدك 
َ
إَِذا ََكَن َصْوم  أ

الً  رَتَج   (40) “.“م 

 (41)وجيوز عند احلنفية ادهان الصائم، كذا قال الرشنباليل. 
 جواز االستياك للصائم رطبا َكن السواك أو يابسا باب .12

َو َصائِم  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَوي ْذَكر  َعِن انل يِب  وروى ابلخاري معلقا: ” .479 ن ه  اْسَتاَك َوه 
َ
َمرَ . “أ  :َوقَاَل اْبن  ع 

َل انل َهارِ َوآِخرَه ، َوالَ َيْبلَع  رِيَقه  ” و 
َ
ق ول  ي ْفِطر  إِِن اْزَدَرَد رِ ” :َوقَاَل َعَطاء  . “يَْسَتاك  أ

َ
. “يَقه  الَ أ

َواِك الر ْطِب ” :َوقَاَل اْبن  ِسريِينَ  َس بِالس 
ْ
نَْت ” :قَاَل . “هَل  َطْعم  ” :قِيَل . “الَ بَأ

َ
، وَأ َوالَْماء  هَل  َطْعم 

 (42) “.“ت َمْضِمض  بِهِ 

، نفسهسواء اكنت رطوبته باملاء أو من  للصائم رطبا اكن السواك أو يابسا ووجيوز االستياك  
 (43)كذا قال ابن اهلمام. 

 باب جواز االكتحال للصائم .13
ساً ”وروى ابلخاري معلقا: ” .480

ْ
ائِِم بَأ ْحِل لِلص  ََسن  َوإِبَْراهِيم  بِالْك  نَس  َواحلْ

َ
 (44) “.“َولَْم يََر أ

، ولو وجد طعم الكحل يف حلقه أو لونه يف بزاقه أو خنامتهوجيوز الكتحال يف حالة الصوم، 
 (45)نباليل. كذا قال الرش

                                                             
 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 38

 249 ص : مرايق، الرشنباليل، - 39

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 40

 238 ص : مرايق، الرشنباليل، - 41

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 42

 352 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 43

 (25)رقم ابلاب:  باب: اغتسال الصائموم، الصكتاب:  - 44

 املرجع نفسه الرشنباليل، - 45
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 باب إذا أكل الصائم أو رشب ناسيا .14
َريَْرةَ ” .481 ِِب ه 

َ
َثَنا اْبن  ِسريِيَن َعْن أ َثَنا ِهَشام  َحد  َرْيٍع َحد  نَا يَِزيد  ْبن  ز  ْخَبَ

َ
َثَنا َعْبَدان  أ  -َحد 
َكَل َورَشَِب فَلْي تِم  َص ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنه 

َ
، فَإِن  إَِذا نىَِسَ فَأ ْطَعَمه  اهلل  ْوَمه 

َ
َما أ

 (46) “.“وََسَقاه  

والنسيان يف باب الصوم مقبول فإذا أكل أو رشب أو جامع ناسيا  أنه صائم ال يفسد 
 (47)الصوم، وال فرق بني الفرض وانلفل، كذا قال املرغيناين. 

 املحذوَر أي األكل والرشب واجلماع فسد الصومالصائم باب إذا ارتكب  .15
َثَنا حَيىْٰي َحد  ” .482 وَن َحد  نرٍِي َسِمَع يَِزيَد ْبَن َهار  َو اْبن  َسِعيٍد  - َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  م  ن  َعْبَد  -ه 

َ
أ

َوْيَِلٍ َعْن َعب ادِ بْ الر مْحٰ  َبرْيِ بِْن الَْعو اِم بِْن خ  ِد بِْن َجْعَفِر بِْن الز  َم  ْخَبَه  َعْن حم 
َ
ِن ِن ْبَن الَْقاِسِم أ

ن ه  َسِمَع اَعئَِشَة َعبْ 
َ
ْخَبَه  أ

َ
َبرْيِ أ ول   –ريض اهلل عنها  -ِد اهللِ بِْن الز  ََت انل يِب  ” :َتق 

َ
الً أ إِن  رَج 

َق  ملسو هيلع هللا ىلص ْهيِل ” :قَالَ . “َمالََك ” :قَاَل . “َفَقاَل إِن ه  اْحرَتَ
َ
َصْبت  أ

َ
ِتَ ”. “يِف َرَمَضانَ  أ

 
 ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  فَأ

ْحرَتِق  ” :َفَقاَل  “َعَرَق بِِمْكَتٍل، ي ْدَع الْ  ْيَن الْم 
َ
نَا” :قَاَل . “أ

َ
ْق بِهٰ ” :قَاَل . “أ  (48) “.“َذاتََصد 

 

َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .483 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ َْيد  ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ي  َحد  ْخَبَِن مح 

َ
بَا  قَاَل أ

َ
ن  أ

َ
ِن أ

َرْيَرةَ  ل وس  ِعْنَد انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ه  ل   ملسو هيلع هللا ىلصبَيَْنَما ََنْن  ج   :، َفَقاَل “إِْذ َجاَءه  رَج 
وَل اهللِ ” ِت ” :قَاَل . “َما لََك ” :قَالَ . “ َهلَْكت   يَا َرس 

َ
نَا َصائِم   َوَقْعت  ىلَعَ اْمرَأ

َ
ول  . “وَأ َفَقاَل َرس 

َها” :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  وَم َشْهَرْيِن ” :قَاَل . “الَ ” :قَاَل . “َهْل ََتِد  َرَقَبًة ت ْعتِق  ْن تَص 
َ
َفَهْل تَْسَتِطيع  أ

َتَتابَِعنْيِ  َفَمَكَث ” :قَاَل . “الَ ” :قَاَل . “َفَهْل ََتِد  إِْطَعاَم ِست نَي ِمْسِكيناً ” :َفَقاَل . “الَ ” :قَاَل . “م 
ِتَ  ذٰ ، َفَبيَْنا ََنْن  ىلَعٰ ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  

 
ْيَن ” :قَاَل  “-َوالَْعَرق  الِْمْكَتل   - بَِعَرٍق فِيَها َتْمر   ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  لَِك أ

َ
أ

ائِل   نَا” :َفَقاَل . “الس 
َ
ْق بِهِ ” :قَاَل . “أ ْذَها َفَتَصد  ل  . “خ  ىلَعٰ ” :َفَقاَل الر ج 

َ
ْفَقَر ِمن  أ

َ
وَل   أ يَا َرس 

َتنْيِ  -فََواهللِ َما َبنْيَ الَبَتَْيَها  اهللِ  َر  ْفَقر   -ي ِريد  احلْ
َ
ْهل  َبْيٍت أ

َ
ْهِل بَيِْت  أ

َ
، فََضِحَك انل يِب  ِمْن أ

                                                             
 - 6669طرفه ، و1933(، رقم احلديث: 26ابلاب:  )رقمباب: الصائم إذا أكل أو رشب ناسيا   وم،الصكتاب:  - 46

 14553حتفة 

 254 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 47
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ْنَياب ه  َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْهلََك ” :ث م  قَاَل  “ بََدْت أ

َ
ْطِعْمه  أ

َ
  (49) “.“أ

وإذا ارتكب الصائُم من حمذوراِت الصوم أي األكل والرشب واجلماع فسد الصوم وجتب 
ص وأّما لزومها القضاء والكفارة، ولزوم الكفارة بفساد الصوم بارتكاب اجلماع ثابت بانل

 (50)صكيف. احلبفساده باألكل والرشب ثبت بالقياس، كذا قال 
 باب إذا قاء الصائم .16

َثَنا حَيىْٰي  َوقَاَل ِل وروى ابلخاري معلقا: ” .484 َعاوِيَة  ْبن  َسال ٍم َحد  َثَنا م   َعْن حَيىَْي ْبن  َصالٍِح َحد 
بَا ه  

َ
ََكِم بِْن ثَْوَباَن َسِمَع أ َمَر بِْن احلْ ، إِن َما ” :-ريض اهلل عنه  -َرْيَرةَ ع  إَِذا قَاَء فاَلَ ي ْفِطر 

ِْرج  َوالَ ي ولِج    (51) “.“ُي 
 

يِب ”وروى ابلخاري معلقا: ” .485
َ
َصح   َوي ْذَكر  َعْن أ

َ
ل  أ و 

َ
. َواأل ن ه  ي ْفِطر 

َ
َرْيَرةَ أ  (52) “.“ه 

 

ا ” :َوقَاَل اْبن  َعب اٍس َوِعْكِرَمة  وروى ابلخاري معلقا: ” .486 ا َدَخَل، َولَيَْس مِم  ْوم  ِمم  الص 
 (53) “.“َخَرجَ 

اليقء  بني. وعند احلنفية تفصيل (54)وإن ذرع اليقء ال يفسد الصوم، كذا يف اهلداية 
 واالستقاء وبني العود واإلاعدة، ذكره الكمال ابن اهلمام:

ومجلته أنه إما إن ذرعه اليقء أو استقاء ولك منهما إما ملء الفم أو ”
نه. واللك إما أن خرج أو اعد أو أاعده، فإن ذرعه وخرج ال يفطر قل دو

أو كرث إلطالق ما روينا وإن اعد بنفسه وهو ذاكر للصوم إن اكن ملء 
الفم فسد صومه عند أيب يوسف ألنه خارج رشاع حىت انتقضت به 
الطهارة وقد دخل، وعند حممد ال يفسد، وهو الصحيح ألنه لم توجد 

 هو االبتالع وال معناه إذ ال يتغذى به.صورة اإلفطار و
فأصل أيب يوسف يف العود واإلاعدة اعتبار اخلروج وهو بملء الفم، 

                                                             
(، رقم 30)رقم ابلاب:  يه فليكفرباب: إذا جامع يف رمضان ولم يكن هل ىشء فتصدق عل وم،الصكتاب:  - 49
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 147 ص : ادلر، احلصكيف، - 50
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وأصل حممد فيه اإلاعدة قل أو كرث وإن أاعد فسد باالتفاق عند أيب 
يوسف لدلخول بعد حتقق اخلروج رشاع، وعند حممد للصنع وإن اكن 

وإن أاعده لم يفسد عند أيب  أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد باالتفاق
. وهو املختار، لعدم اخلروج رشاع، ويفسد عند -رمحه اهلل  -يوسف 

وخرج إن اكن ملء الفم فسد  حممد لوجود الصنع، وإن استقاء عمدا
صومه باإلمجاع ملا روينا وال يتأىت فيه تفريع العود واإلاعدة ألنه أفطر 

يه أفطر عند حممد إلطالق بمجرد اليقء قبلهما، وإن اكن أقل من ملء ف
ما رويناه وال يتأىت فيه اتلفريع أيضا عنده، وال يفطر عند أيب يوسف 

 وهو املختار عند بعضهم.
لكن ظاهر الرواية كقول حممد ذكره يف الاكيف، ثم إن اعد بنفسه لم 
يفطر عند أيب يوسف فال يتحقق ادلخول لعدم اخلروج، وإن أاعده فعنه 

 يفطر لعدم اخلروج. ويف رواية يفطر لكرثة الصنع، روايتان: يف رواية ال
وزفر مع حممد يف أن قليله يفسد الصوم جريا ىلع أصله يف انتقاض 

 (55). “الطهارة بقليله
 باب احلجامة للصائم .17

ي وَب َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس ” .487
َ
َثَنا و َهْيب  َعْن أ َسٍد َحد 

َ
َعّل  ْبن  أ َثَنا م  اهلل  ريض -َحد 

ن  انل يِب  ” :-عنهما 
َ
ْرِم  َواْحَتَجَم َوْهَو َصائِم   ملسو هيلع هللا ىلصأ  (56) “.“اْحَتَجَم، َوْهَو حم 

 

ْعَبة  قَاَل َسِمْعت  ثَابِتاً ابْل َنايِن  ” .488 َثَنا ش  ِِب إِيَاٍس َحد 
َ
َثَنا آَدم  ْبن  أ نََس ْبَن َمالٍِك َحد 

َ
ل  أ

َ
 - يَْسأ

ْنت ْم تَْكرَ ” :-ريض اهلل عنه  ك 
َ
ْعِف.أ ْجِل الض 

َ
ائِِم قَاَل الَ. إاِل  ِمْن أ َِجاَمَة لِلص 

ْ
وَن احل َوزَاَد  “ ه 

ْعَبة  ىلَعٰ  َثَنا ش    (57) “.ملسو هيلع هللا ىلص َعْهِد انل يِب  َشَبابَة  َحد 
 

وا ِصَياماً ”وروى ابلخاري معلقا: ”.489 م  َسلََمَة اْحَتَجم 
 
ْرَقَم وَأ

َ
 “.“َوي ْذَكر  َعْن َسْعٍد َوَزْيِد بِْن أ

(58) 

                                                             
 340 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 55
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ن ا ََنَْتِجم  ِعْنَد اَعئَِشَة فاَلَ َتْنٰه ”وروى ابلخاري معلقا: ” .490 م  َعلَْقَمَة ك 
 
 “.“َوقَاَل ب َكرْي  َعْن أ

(59) 

وال كراهة يف احلِجامة إذا أمن ىلع نفسه الضعف لكنه إذا خاف فإنها تكره، كذا يف 
 (60)اهلندية.

 باب الصوم يف السفر .18

َثَنا يلَعِ  ” .491 يِب  ْبن  عَ َحد 
َ
ْفَيان  َعْن أ َثَنا س  يَْبايِن   ْبِد اهللِ َحد  يِب إِْسَحاَق الش 

َ
ْوَٰف   َسِمَع اْبَن أ

َ
ريض  - أ

وِل اهللِ ” :قَاَل  –اهلل عنه  ن ا َمَع رَس  ٍل  “يِف َسَفرٍ ملسو هيلع هللا ىلص ك  يَا  :قَاَل . “انِْزْل فَاْجَدْح ِل ” :َفَقاَل لِرَج 
وَل اهللِ  ْمس   َرس  وَل اهللِ ” :قَاَل . “ فَاْجَدْح ِل انِْزْل ” :قَاَل . “الش  ْمس   يَا رَس  انِْزْل ” :قَاَل . “الش 
َل، فََجَدَح هَل ، فَرَشَِب، ث م  َرٰم ”. “فَاْجَدْح ِل  ْيت م  الل ْيَل ” :ا، ث م  قَاَل “ بَِيِدهِ َها ه نَ َفَْنَ

َ
إَِذا َرأ

ائِم   ْفَطَر الص 
َ
َنا َفَقْد أ ْقَبَل مِْن َها ه 

َ
يَْبايِن  تَابَ . “أ ب و بَْكِر ْبن  َعي اٍش َعِن الش 

َ
 َعِن َعه  َجِرير  وَأ

يِب 
َ
ْوَٰف  ابِْن أ

َ
ْنت  َمَع انل يِب  ” : قَاَل أ   (61) “.“يِف َسَفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصك 

 

بِيِه َعْن اَعئَِشَة ” .492
َ
ْرَوةَ َعْن أ نَا َمالِك  َعْن ِهَشاِم بِْن ع  ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ريض  -َحد 

ْسليَِم  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -اهلل عنها 
َ
ن  مَحَْزةَ ْبَن َعْمٍرو األ

َ
َفِر  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل لِلن ِِب  أ وم  يِف الس  ص 

َ
أ
َ
أ

َيامِ  فِْطرْ ” :َفَقاَل . “َواَكَن َكثرَِي الص 
َ
ْم، َوإِْن ِشْئَت فَأ   (62) “.“إِْن ِشْئَت فَص 

 

493. ” 
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد اهللِ بِْن َحد  نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن ع  ْخَبَ

ْتَبَة َعِن ابِْن َعب اٍس  وَل اهللِ ” :-ريض اهلل عنهما  -ع  ن  َرس 
َ
َة يِف َرَمَضاَن َخَرَج إَِٰل  ملسو هيلع هللا ىلص أ  َمك 

ْفَطَر انل اس  فََصاَم َحّٰت 
َ
ْفَطَر، فَأ

َ
ب و َعْبِد اهللِ قَا. “ بَلََغ الَْكِديَد أ

َ
َوالَْكِديد  َماء  َبنْيَ ” :َل أ

ْسَفاَن َوق َديْدٍ    (63) “.“ع 
 

                                                             
 (32)رقم ابلاب:  باب: احلجامة واليقء للصائم وم،الصكتاب:  - 59

 220ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  60

، 1956، 1955أطرافه ، و1941(، رقم احلديث: 33)رقم ابلاب: باب: الصوم يف السفر واإلفطار  وم،الصكتاب:  - 61
 5163حتفة  - 5297، 1958

حتفة  - 1942طرفه و، 1943(، رقم احلديث: 33)رقم ابلاب: باب: الصوم يف السفر واإلفطار  وم،الصكتاب:  - 62
17162 

أطرافه ، و1944(، رقم احلديث: 34)رقم ابلاب: باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر  وم،الصكتاب:  - 63
 5843حتفة  - 4279، 4278، 4277، 4276، 4275، 2953، 1948
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َثَنا حَيىَْي ْبن  مَحَْزةَ َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .494 َف َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ن  َحد 
َ
ِن بِْن يَِزيَد بِْن َجابٍِر أ

 
 
ثَه  َعْن أ َبْيِد اهللِ َحد  يِب إِْسَماِعيَل ْبَن ع 

َ
ْرَداءِ َعْن أ ْرَداءِ  م  ادل   :قَالَ  –ريض اهلل عنه  -ادل 

ْسَفارِهِ يِف يَْوٍم َحاري َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلصَخرَْجَنا َمَع انل يِب  ”
َ
ل  يََده  ىلَعٰ يِف َبْعِض أ ةِ  يََضَع الر ج  ِسِه ِمْن ِشد 

ْ
 َرأ

، َوَما فِيَنا َصائِم  إاِل  َما ََكَن ِمَن انل يِب   َر    (64) “.“َوابِْن َرَواَحةَ  ملسو هيلع هللا ىلص احلْ
 

د  ْبن  َعْبِد الر مْحٰ ” .495 َم  َثَنا حم  ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  نَْصارِ َحد 
َ
َد ْبَن ي  ِن األ َم   قَاَل َسِمْعت  حم 

ي َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ  ََسِن بِْن ىلَعِ ول  اهللِ ََك ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهم  -َعْمِرو بِْن احلْ َن َرس 
ل َل َعلَْيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  الً قَْد ظ  ى زَِحاماً، َورَج 

َ
 :َفَقالَ . “َصائِم  ” :َفَقال وا. “َذاَما هٰ ” :، َفَقاَل “يِف َسَفٍر، فَرَأ

َفرِ ” ْوم  يِف الس   (65) “.“لَيَْس مَِن الِْب  الص 
 

َْيدٍ ” .496 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن مح  نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل َحد 
َ
وِيِل َعْن أ ن ا ” : الط  ك 

ائِمِ  ملسو هيلع هللا ىلصن َسافِر  َمَع انل يِب   ْفِطر  ىلَعَ الص  ْفِطِر، َوالَ الْم  ائِم  ىلَعَ الْم    (66) “.“فَلَْم يَِعِب الص 
 

497. ” َ وٍر َعْن ُم  ب و َعَوانََة َعْن َمْنص 
َ
َثَنا أ وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  َثَنا م  اِهٍد َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن َحد 

ول  اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس  َة، فََصاَم َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َرس   مَِن الَْمِديَنِة إََِل َمك 
ْسَفاَن، ث م  َداَع بَِماٍء فََرَفَعه  إَِٰل  ْفَطَر، َحّٰت بَلََغ ع 

َ
ِيَه  انل اَس فَأ َة، يََديِْه لرِي  لَِك يِف َوذٰ   قَِدَم َمك 

ول   “َرَمَضانَ  ول  اهللِ ” :فاََكَن اْبن  َعب اٍس َيق  ْفَطَر، َفَمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن  ملسو هيلع هللا ىلص قَْد َصاَم َرس 
َ
وَأ

ْفَطرَ 
َ
  (67)“.“َشاَء أ

وعند احلنفية الصوم أفضل يف السفر إن اكن ال يسترّضه والفطر جائز، لكنه إن استرّضه أو 
 (68) يف اهلداية وادلر املختار. أصحاب سفره فالفطر أفضل، كذا

باب أن احلائض ال تصوم وه تقض ما فات من صيام رمضان، وه َمرية  .19

                                                             
 44/3 - 10978حتفة ، 1945(، رقم احلديث: 35)رقم ابلاب: باب:  وم،الصكتاب:  - 64
)رقم ابلاب: ملن ظلل عليه، واشتد احلر ليس من الرب الصوم يف السفر  ملسو هيلع هللا ىلصباب: قول انلَّيِبِّ  وم،الص: كتاب - 65
 2645حتفة ، 1946(، رقم احلديث: 36
(، رقم 37)رقم ابلاب: بعضهم بعضا  يف الصوم واإلفطار  ملسو هيلع هللا ىلصباب: لم يعب أصحاب انليب  وم،الصكتاب:  - 66

 737حتفة ، 1947احلديث: 
، 1944أطرافه ، و1948(، رقم احلديث: 38)رقم ابلاب: باب: من أفطر يف السفر لرياه انلاس  وم،لصاكتاب:  - 67

 5749حتفة  - 4279، 4278، 4277، 4276، 4275، 2953
 149 ص : ادلر، احلصكيف،؛ 268 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 68
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 مّت يقض بعد رمضان
ِِب َسلََمَة قَاَل َسِمْعت  اَعئَِشَة ”.498

َ
َثَنا حَيىَْي َعْن أ َثَنا ز َهرْي  َحد  مْحَد  ْبن  ي ون َس َحد 

َ
َثَنا أ ريض  -َحد 

ول   –اهلل عنها  ون  يلَعَ  ” :َتق  ْقِضَ ََكن يَك 
َ
ْن أ

َ
ْسَتِطيع  أ

َ
ْوم  ِمْن َرَمَضاَن، َفَما أ  إاِل  يِف  الص 

ْو بِانل يِب  ” :قَاَل حَيىَْي . “َشْعَبانَ 
َ
ْغل  مَِن انل يِب  أ  (69) “.“ملسو هيلع هللا ىلصالش 

 

يِب ” .499
َ
َثَنا اْبن  أ ثَ  َحد  د  ْبن  َجْعَفٍر قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  يِب َمْريََم َحد 

َ
 -َسِعيٍد  ِن َزْيد  َعْن ِعَياٍض َعْن أ

ْم فَذٰ ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  ، َولَْم تَص  لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم ت َصل 
َ
لَِك ن ْقَصان  أ

  (70)“.“ِدينَِها
 

َثَنا قَ ” .500 ام  قَاَل َحد  َثَنا َهم  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل قَاَل َحد  َثَنا م  ةً َحد 
َ
ن  اْمرَأ

َ
َعاَذة  أ ثَتِْن م  َتاَدة  قَاَل َحد 

ن ا ََنِيض  َمَع ” :قَالَْت لَِعائَِشةَ  نِْت ك 
َ
ورِي ة  أ َحر 

َ
َرْت َفَقالَْت أ ََتْزِى إِْحَدانَا َصالََتَها إَِذا َطه 

َ
أ

ْو قَالَْت فاَلَ َنْفَعل ه   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
نَا بِِه. أ ر  م 

ْ
 (71) “.“فاَلَ يَأ

ىلع أن احلائض ال تصوم، حىت لو نزلت ادلم يف انلهار فسدت الصوم، وتقيض  واإلمجاع
 (72)احلائض الصيام  الفائتة بعد رمضان مىت شائت، كذا يف فتح القدير وحاشية ابن اعبدين. 

 باب أفضلية تعجيل اإلفطار .20
يَْبايِن  ” .501 َثَنا الش  َثَنا َعْبد  الَْواِحِد َحد  د  َحد  َسد  َثَنا م  يِب  َحد 

َ
ْوَٰف  قَاَل َسِمْعت  َعْبَد اهللِ ْبَن أ

َ
 - أ

وِل اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  نَا َمَع َرس  ْمس  ملسو هيلع هللا ىلص رِسْ ا َغَرَبِت الش  ، فَلَم   :قَالَ  “َوْهَو َصائِم 
ْمَسْيَت ” :قَاَل . “انِْزْل، فَاْجَدْح نَلَا”

َ
وَل اهللِ، لَْو أ يَا ” :قَاَل . “اانِْزْل، فَاْجَدْح نَلَ ” :قَالَ . “يَا َرس 

وَل اهللِ، إِن  َعلَْيَك َنَهاراً  َل، فََجَدحَ ”. “انِْزْل، فَاْجَدْح نَلَا” :قَاَل . “َرس  إَِذا ” :، ث م  قَاَل “َفَْنَ
ائِم   ْفَطَر الص 

َ
َنا َفَقْد أ ْقَبَل ِمْن َها ه 

َ
ْيت م  الل ْيَل أ

َ
َشاَر بِإِْصَبِعِه قَِبَل الَْمرْشِقِ ”. “َرأ

َ
 (73) “.“وَأ

 

يِب ” .502
َ
نَا َمالِك  َعْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  وَل اهللِ  َحد  ن  َرس 

َ
 َحازٍِم َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد أ

                                                             
 17777حتفة ، 1950، رقم احلديث: (40)رقم ابلاب: باب: مىت يقيض قضاء رمضان  وم،الصكتاب:  - 69
، 304أطرافه ، و1951(، رقم احلديث: 41)رقم ابلاب: باب: احلائض ترتك الصوم والصالة  وم،الصكتاب:  - 70

 4271حتفة  - 2658، 1462
 17964، حتفة 321(، رقم احلديث: 20)رقم ابلاب:  ال تقيض احلائض الّصالةباب:  يض،احلكتاب:  - 71
 485 ص : 1ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 308 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 72

، 1941أطرافه ، و1956(، رقم احلديث: 41)رقم ابلاب: باب: يفطر بما تيرس من املاء وغريه  وم،الصكتاب:  - 73
 5163حتفة  - 5297، 1958، 1955
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ل وا الِْفْطرَ ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص   (74) “.“الَ يََزال  انل اس  ِِبرَْيٍ َما َعج 
قبل عجيل املستحب هو واملستحب يف اإلفطاِر عند احلنفية اتلعجيل وعليه اإلمجاع واتل

  (75)، كذا قال احلصكيف وابن اعبدين. اشتباك انلجوم
 باب أن الصائم إذا أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت .21

يِب ” .503
َ
ثَِن َعْبد  اهللِ ْبن  أ َساَمَة َعنْ  َحد 

 
ب و أ

َ
َثَنا أ ْسَماَء  َشيَْبَة َحد 

َ
ْرَوةَ َعْن فَاِطَمَة َعْن أ ِهَشاِم بِْن ع 

يِب 
َ
ْفَطْرنَا ىلَعٰ ” :قَالَْت  –ريض اهلل عنهما  -بَْكٍر  بِْنِت أ

َ
يَْوَم َغْيٍم، ث م  َطلََعِت ملسو هيلع هللا ىلص  َعْهِد انل يِب  أ

ْمس   وا بِالَْقَضاءِ قَاَل ب دي ِمْن قََضاٍء. َوقَاَل َمْعَمر  َسِمْعت  ِهَشاماً الَ . “الش  ِمر 
 
قِيَل لِِهَشاٍم فَأ

ْم الَ.
َ
ْقَضْوا أ

َ
ْدرِى أ

َ
  (76) “أ

ر الصائم وهو يظّن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أكل وهو يظّن أّن ولو تسحّ 
 الشمس قد غربت فإذا يه باقية فسد الصوم وعليه القضاء وال كفارة عليه، كذا قال الاكساين.

(77) 
 باب صوم الوصال .22

ثَِن حَيىْٰي ” .504 د  قَاَل َحد  َسد  َثَنا م  ْعَبَة قَاَل َحد  َحد  نٍَس  َعْن ش 
َ
 -ريض اهلل عنه  -ثَِن َقَتاَدة  َعْن أ

ْم، إيِن  ” :قَاَل . “إِن َك ت َواِصل  ” :قَال وا. “الَ ت َواِصل وا” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   َحٍد مِْنك 
َ
 لَْست  َكأ

ْسيَق 
 
ْطَعم  وَأ

 
ْو إيِن  أ

َ
ْسٰق  ، أ

 
ْطَعم  وَأ

 
بِيت  أ

َ
  (78) “.“أ

 

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ” .505 َمَر َحد  نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ
َ
َف أ ريض اهلل  - ي وس 

ول  اهللِ نَٰه ” :قَاَل  –عنهما  لَْست   إيِن  ” :قَاَل . “إِن َك ت وَاِصل  ” :قَال وا. “َعِن الْوَِصالِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 
ْم، إيِن   ْسٰق  ِمْثلَك 

 
ْطَعم  وَأ

 
  (79) “.“أ

 

َم  ” .506 َثَنا حم  يِب َحد 
َ
َميِْس َعْن َعْوِن بِْن أ ب و الْع 

َ
َثَنا أ َثَنا َجْعَفر  ْبن  َعْوٍن َحد  اٍر َحد  َحْيَفَة  د  ْبن  بَش  ج 

بِيِه قَاَل 
َ
يِب  ملسو هيلع هللا ىلصآََخ انل يِب  ” :َعْن أ

َ
م   َبنْيَ َسلَْماَن، وَأ

 
ى أ

َ
ْرَداءِ، فَرَأ بَا ادل 

َ
ْرَداءِ، فَزَاَر َسلَْمان  أ ادل 

                                                             
 4746حتفة ، 1957(، رقم احلديث: 45)رقم ابلاب: باب: تعجيل اإلفطار  وم،الصكتاب:  - 74
 400 ص : 3ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 148 ص : ادلر، احلصكيف، - 75

حتفة ، 1959(، رقم احلديث: 46)رقم ابلاب:  ثم طلعت الشمسباب: إذا أفطر يف رمضان  وم،الصكتاب:  - 76
15749 

 100ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 77

 1278حتفة  - 7241طرفه ، و1961(، رقم احلديث: 48)رقم ابلاب: باب: الوصال  وم،الصكتاب:  - 78
 8353حتفة  - 1922طرفه ، و1962(، رقم احلديث: 48)رقم ابلاب: باب: الوصال  وم،الصكتاب:  - 79
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ْرَداءِ  لَةً ادل  َتَبذ  ن ِك ” :َفَقاَل لََها. “ م 
ْ
ْرَداءِ لَيَْس هَل  َحاَجة  يِف ” :قَالَْت  “َما َشأ ب و ادل 

َ
وَك أ خ 

َ
أ

ْنَيا ْرَداءِ، فََصَنَع هَل  َطَعاماً ”. “ادل  ب و ادل 
َ
ْ ” :َفَقاَل . “فََجاَء أ نَا ” :قَاَل . “َصائِم   فَإيِن  ” :قَاَل . “ُك 

َ
َما أ

 بِآُِكٍ َحّٰت 
ْ
َل  تَأ َكَل ” :قَاَل . “ك 

َ
وم  ”. “فَأ ْرَداءِ َيق  ب و ادل 

َ
ا ََكَن الل ْيل  َذَهَب أ . “َنمْ ” :قَاَل . “فَلَم 

وم  ” ا ََكَن ِمْن آِخِر الل ْيِل قَاَل َسلَْمان  ”. “َنمْ ” :َفَقاَل . “َفَناَم، ث م  َذَهَب َيق  . “ق ِم اآلنَ ” :فَلَم 
ْهلَِك َعلَْيَك ” :، َفَقاَل هَل  َسلَْمان  “فََصل َيا

َ
ا، َوأل ا، َونِلَْفِسَك َعلَْيَك َحقًّ إِن  لَِرب َك َعلَْيَك َحقًّ

ََت انل يِب  
َ
. فَأ ه  ْعِط ُك   ذِى َحقي َحق 

َ
ا، فَأ َصَدَق ” :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل انل يِب  “فََذَكَر َذلَِك هَل   ملسو هيلع هللا ىلصَحقًّ
  (80) “.“َسلَْمان  

 

ي  .507 و ْبن  يلَعِ َثَنا َعْمر   َحد 
َ
اِعَر  أ بَا الَْعب اِس الش 

َ
ن  أ

َ
َرْيٍج َسِمْعت  َعَطاًء أ ب و اَعِصٍم َعِن ابِْن ج 

َ
نَا أ ْخَبَ

ن ه  َسِمَع َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو 
َ
ْخَبَه  أ

َ
ين   ملسو هيلع هللا ىلصبَلََغ انل يِب  ” :-ريض اهلل عنهما  -أ

َ
ْوَم  أ د  الص  رْس 

َ
أ

َصيل  
 
ْرَسَل  وَأ

َ
ا أ ،إَِل  الل ْيَل، فَإِم  ا لَِقيت ه  ، َوت َصيل  ” :َفَقاَل  “، َوإِم  وم  َوالَ ت ْفِطر  ن َك تَص 

َ
ْخَبْ أ

 
لَْم أ

َ
 أ

ْهلَِك َعلَْيَك 
َ
ا، َوإِن  نِلَْفِسَك وَأ ْم َوَنْم، فَإِن  لَِعْينَِك َعلَْيَك َحظًّ فِْطْر، َوق 

َ
ْم وَأ ، فَص  َوالَ َتَنام 

ا ْقوٰ ” :قَاَل . “َحظًّ
َ
ْم ِصَياَم َداو َد ” :قَاَل . “لَِك ذِلٰ ى إيِن  أل الَم   -فَص   “َوَكْيَف ” :قَاَل . “-َعلَْيِه الس 

وم  يَْوماً َوي ْفِطر  يَْوماً، َوالَ يَِفر  إَِذا الَٰق ” :قَاَل  قَاَل  “ اهللِ ِذهِ يَا نيَِب  بِهٰ  َمْن ِل ” :قَالَ . “ََكَن يَص 
ْدرِ ” :َعَطاء  

َ
بَدِ َكْيَف َذَكَر ِصيَ  يالَ أ

َ
بَدَ ” :ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل انل يِب  “اَم األ

َ
. “الَ َصاَم َمْن َصاَم األ

. َتنْيِ  (81) “ َمر 
وعند احلنفية يف حّد صوم الوصال قوالن: أن ال يأكل بني صومني يف الليل وأن يصوم 

 (82)نباليل. تمام السنة وهو صوم ادلهر، والكهما مكروهان، كذا قال الاكساين والرش
 اؤدباب فضيلة صوم د .23

ي ” .508 َثَنا يلَعِ ون  ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  نَا َهار  ْخَبَ
َ
َثَنا إِْسَحاق  أ َثَنا حَيىْٰي َحد  ب و َسلََمَة  َحد 

َ
ثَِن أ  قَاَل َحد 

ثَِن َعْبد  اهللِ ْبن  َعْمِرو بِْن الَْعاِص  ول  َدَخَل يلَعَ  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -قَاَل َحد   َرس 
َِديَث فََذكَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ا” َيْعِن  “َر احلْ ا، َوإِن  لَِزوِْجَك َعلَْيَك َحقًّ لْت  . “إِن  لَِزْورَِك َعلَْيَك َحقًّ  :َفق 
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ْهرِ ” :قَاَل  “َوَما َصْوم  َداو دَ ”  (83) “.“نِْصف  ادل 
 

َثَنا يلَعِ  ” .509 و ْبن  َحد  َثَنا َعْمر  ْفَيان  قَاَل َحد  َثَنا س  ْوٍس  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد 
َ
ن  َعْمَرو ْبَن أ

َ
دِيَناٍر أ

ن  َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمِرو بِْن الَْعاِص 
َ
ْخَبَه  أ

َ
وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  -أ ن  َرس 

َ
ْخَبَه  أ

َ
قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ

الَةِ إََِل اهللِ َصالَة  َداو َد ” :هَل   َحب  الص 
َ
الَم   -أ َياِم إََِل ا -َعلَْيِه الس  َحب  الص 

َ
هللِ ِصَيام  وَأ

وم  يَْوماً َوي ْفِطر  يَْوماً ”، “َداو دَ  ، َويَص  َسه  د  وم  ث ل َثه  َويََنام  س    (84) “.“َواَكَن َيَنام  نِْصَف الل ْيِل َويَق 
وعند احلنفية أفضل الصيام هو صوم داؤد عليه السالم وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، 

 (85)كذا يف فتح القدير . 
 يام يف يوم الفطر ويوم األضّٰحباب كراهة الص .24

يِب ” .510
َ
نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ْزَهَر قَاَل  َحد 

َ
َبْيٍد َمْوَل ابِْن أ ع 

اِب  َط 
ْ
َمَر بِْن اخل ول  اهللِ  َرس  َذاِن يَْوَماِن نَٰه هٰ ” :َفَقاَل  –ريض اهلل عنه  -َشِهْدت  الِْعيَد َمَع ع 

مْ ملسو هيلع هللا ىلص  ِكك  ل وَن فِيِه ِمْن ن س  ك 
ْ
ْم، َواْْلَْوم  اآلَخر  تَأ ْم ِمْن ِصَياِمك   “.“َعْن ِصَيامِِهَما يَْوم  فِْطِرك 

(86)  
 

و ْبن  حَيىْٰي ” .511 َثَنا َعْمر  َثَنا و َهْيب  َحد  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  َثَنا م  يِب َحد 
َ
بِيِه َعْن أ

َ
 -َسِعيٍد   َعْن أ

ْن  ملسو هيلع هللا ىلصَنَه انل يِب  ” :قَاَل  –اهلل عنه  ريض
َ
اءِ، وَأ م  َعْن َصْوِم يَْوِم الِْفْطِر َوانل ْحِر، َوَعِن الص 

ل  يِف ثَْوٍب َواِحدٍ حَيَْتيِبَ    (87) “.“ الر ج 
 

َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  م وىٰس ” .512 ِن َعمْ َحد  ْخَبَ
َ
َرْيٍج قَاَل أ نَا ِهَشام  َعِن ابِْن ج  ْخَبَ

َ
و ْبن  ِديَناٍر َعْن  أ ر 

يِب 
َ
ث  َعْن أ َد  َرْيَرةَ  َعَطاءِ بِْن ِميَنا قَاَل َسِمْعت ه  حي   َعْن ي ْنٰه ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ه 
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َنابََذةِ   (88) “.“ِصَياَمنْيِ َوَبْيَعَتنْيِ الِْفْطِر َوانل ْحِر، َوالْم الََمَسِة َوالْم 

 

ثَ ” .513 د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم  َبرْيٍ قَاَل ٰن َحد  نَا اْبن  َعْوٍن َعْن زِيَاِد بِْن ج  ْخَبَ
َ
َعاذ  أ َثَنا م  ل  ” : َحد  َجاَء رَج 

َمَر  ،  -ريض اهلل عنهما  -إََِل ابِْن ع  ن ه  قَاَل ااِلثْننَْيِ ظ 
َ
وَم يَْوماً، قَاَل أ ْن يَص 

َ
ل  نََذَر أ َفَقاَل رَج 

مَ  َمَر اهلل  بَِوفَاءِ انل ْذرِ، َوَنَه انل يِب  فََواَفَق يَْوَم ِعيٍد. َفَقاَل اْبن  ع 
َ
َذا َعْن َصْوِم هٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَر أ

 (89) “.“اْْلَْومِ 

، كذا قال الاكساين والرشنباليل.   (90)وعند احلنفية صوم يويم العيد مكروه كراهة  حتريمة 
 باب كراهة صوم يوم اجلمعة منفردا .25

َرْيٍج ” .514 ب و اَعِصٍم َعِن ابِْن ج 
َ
َثَنا أ لْت  َحد 

َ
ِد بِْن َعب اٍد قَاَل َسأ َم  َبرْيٍ َعْن حم  َِميِد بِْن ج  َعْن َعْبِد احلْ

َعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَنَه انل يِب  ” :-ريض اهلل عنه  -َجابِراً  يِب . “َنَعمْ ” :قَاَل  “َعْن َصْوِم يَْوِم اجلْ م 
َ
 َزاَد َغرْي  أ

ْن َيْنَفرَِد بَِصْومٍ ” :اَعِصمٍ 
َ
  (91) “.“أ

 

مَ ” .515 َثَنا ع  يِب َحد 
َ
َثَنا أ يِب  ر  ْبن  َحْفِص بِْن ِغَياٍث َحد 

َ
ب و َصالٍِح َعْن أ

َ
َثَنا أ ْعَمش  َحد 

َ
َثَنا األ  َحد 

َرْيَرةَ  ول   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه  َعِة، ” :َيق  ْم يَْوَم اجلْ م  ك  َحد 
َ
وَمن  أ الَ يَص 

ْو َبْعَده  
َ
  (92) “.“إاِل  يَْوماً َقْبلَه  أ

 

َثَنا حَيىْٰي ” .516 د  َحد  َسد  َثَنا م  ْعَبة  َعْن َحد  َثَنا ش  ْنَدر  َحد  َثَنا غ  د  َحد  َم  ثَِن حم  ْعَبَة ح. وََحد   َعْن ش 
يِب 

َ
َارِِث  َقَتاَدةَ َعْن أ

ْ
َويِْريََة بِْنِت احل ي وَب َعْن ج 

َ
ن  انل يِب  ” :-ريض اهلل عنها  -أ

َ
َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َعِة َوْهَ َعلَْيَها يَ  ْمِس ” :َفَقاَل  “ َصائَِمة  ْوَم اجلْ م 
َ
ْمِت أ ص 

َ
ْن ” :قَاَل . “الَ ” :قَالَْت . “أ

َ
ت ِريِديَن أ

ويِم  ْفِطرِ ” :قَاَل . “الَ ” :قَالَت. “َغداً  تَص 
َ
 (93) “.“يفَأ

 

ي وَب ” .517
َ
ب و أ

َ
ثَِن أ َْعِد َسِمَع َقَتاَدةَ َحد  َوْيِريَ ” :َوقَاَل مَح اد  ْبن  اجلْ ن  ج 

َ
ْفَطَرْت أ

َ
َمَرَها فَأ

َ
َثْته  فَأ  “.“َة َحد 
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(94) 

وإفراد يوم اجلمعة بصوم مكروه عند احلنفية اكجلمهور إاّل أن يضّم إيله يوما من قبله أو 
  (95)بعده، كذا قال الطحطاوي. 

 باب صوم يوم اعشوراء .26
بِ ” .518

َ
ٍد َعْن َسالٍِم َعْن أ َم  َمَر بِْن حم  ب و اَعِصٍم َعْن ع 

َ
َثَنا أ قَاَل قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  -يِه َحد 

وَراءَ  ملسو هيلع هللا ىلص  (96) “.“إِْن َشاَء َصامَ ” :يَْوَم اَعش 
 

َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .519 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ ن  اَعئَِشَة ي  َحد 

َ
َبرْيِ أ ْرَوة  ْبن  الز  ِن ع  ْخَبَ

َ
ريض  - قَاَل أ

ول  اهللِ ََكَن رَ ” :قَالَْت  –اهلل عنها  ا ف رَِض َرَمَضان  ََكَن ملسو هيلع هللا ىلص س  وَراَء، فَلَم  َمَر بِِصَياِم يَْوِم اَعش 
َ
أ

ْفَطرَ 
َ
  (97) “.“َمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء أ

 

بِيِه َعْن اَعئَِشَة ” .520
َ
ْرَوةَ َعْن أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاِم بِْن ع  ريض  -َحد 

ول  اهللِ ” :قَالَْت  – اهلل عنها َاِهلِي ِة، َواَكَن َرس 
ْ
ه  ق َريْش  يِف اجل وم  وَراَء تَص  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن يَْوم  اَعش 

وَراَء،  ا ف رَِض َرَمَضان  تََرَك يَْوَم اَعش  َمَر بِِصَياِمِه، فَلَم 
َ
، وَأ ا قَِدَم الَْمِديَنَة َصاَمه  ، فَلَم  ه  وم  يَص 

، َوَمْن شَ   (98) “.“اَء تََرَكه  َفَمْن َشاَء َصاَمه 
 

َْيِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .521 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن مح  ن ه  َسِمَع َحد 
َ
ِن أ

يِب 
َ
َعاوِيََة ْبَن أ ْفَياَن  م  ول   -ريض اهلل عنهما  -س  وَراَء اَعَم َحج  ىلَعَ الِْمْنَبِ َيق  يَا ” :يَْوَم اَعش 

وَل اهللِ  ْم َسِمْعت  َرس  ك  لََماؤ  ْيَن ع 
َ
ْهَل الَْمِديَنِة، أ

َ
ول   “ملسو هيلع هللا ىلصأ وَراَء، َولَْم هٰ ” :َيق  َذا يَْوم  اَعش 

، َفَمْن َشاَء فَلْيَ  نَا َصائِم 
َ
، وَأ ه  ْم ِصَيام  ْم َوَمْن َشاَء فَلْي ْفِطرْ ي ْكَتْب َعلَْيك   (99) “.“ص 

 

                                                             
 15789حتفة م، 1986(، رقم احلديث: 63)رقم ابلاب:  اجلمعةباب: صوم يوم  وم،الصكتاب:  - 94
 640 ص : حاشية، الطحطاوي، - 95

حتفة  - 4501، 1892طرفاه ، و2000(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 96
6782 - 57/3 

، 2002، 1893، 1592أطرافه ، و2001(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 97
 16470حتفة  - 4504 ،4502، 3831

، 2001، 1893، 1592أطرافه ، و2002(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 98
 17157حتفة  - 4504، 4502، 3831

 11408حتفة ، 2003(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 99



 كتاب الصوم ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

396 

ب و َمْعَمٍر َحد  ” .522
َ
َثَنا أ َبرْيٍ َعْن َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َسِعيِد بِْن ج  ي وب  َحد 

َ
َثَنا أ َثَنا َعْبد  الَْوارِِث َحد 

بِيِه َعِن ابِْن َعب اٍس 
َ
وم   ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم انل يِب  ” :قَالَ  –ريض اهلل عنهما  -أ وَد تَص  ى اْْلَه 

َ
الَْمِديَنَة، فَرَأ

وَراءَ  ، هٰ هٰ ” :قَال وا. “َذاَما هٰ ” :، َفَقاَل “يَْوَم اَعش  ائِيَل مِْن  َذا يَْوم  نًَّج  اهلل  بَِن َذا يَْوم  َصالِح  إرِْسَ
وىٰس  و ِهْم، فََصاَمه  م  َحق  بِم وىٰس ” :قَاَل . “َعد 

َ
نَا أ

َ
مْ فَأ َمَر بِِصَيامِهِ ”. “ مِْنك 

َ
 (100) “.“فََصاَمه  وَأ

 

َثَنا يلَعِ  ” .523 ب و َحد 
َ
َثَنا أ يِب  ْبن  َعْبِد اهللِ َحد 

َ
َساَمَة َعْن أ

 
ْسلٍِم َعْن َطارِِق  أ َميٍْس َعْن قَيِْس بِْن م  ع 

يِب 
َ
وىٰس  بِْن ِشَهاٍب َعْن أ ود  ِعيداً ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  - م  ه  اْْلَه  د  وَراَء َتع  ، “ََكَن يَْوم  اَعش 

ْنت مْ ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انل يِب  
َ
وه  أ وم   (101) “.“فَص 

 

َبْيد  اهللِ ” .524 َثَنا ع  يِب ْبن  م وىٰس َحد 
َ
َبْيِد اهللِ بِْن أ َييَْنَة َعْن ع   -يَِزيَد َعِن ابِْن َعب اٍس   َعِن ابِْن ع 

يْت  انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما 
َ
لَه  ىلَعٰ َيَتَحرٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأ َذا  َغرْيِهِ، إاِل  هٰ ى ِصَياَم يَْوٍم فَض 

وَراَء َوهٰ  ْهرَ اْْلَْوَم يَْوَم اَعش   (102) “.“َشْهَر َرَمَضانَ  . َيْعِن َذا الش 
 

َثَنا الَْميك   ” .525 ْكَوِع َحد 
َ
َثَنا يَِزيد  َعْن َسلََمَة بِْن األ َمَر ” :قَالَ  –ريض اهلل عنه  - ْبن  إِبَْراهِيَم َحد 

َ
أ

ذ ْن يِف انل اِس  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
ْن أ

َ
ْسلََم أ

َ
الً مِْن أ مْ ” :رَج  َكَل فَلَْيص 

َ
ن  َمْن ََكَن أ

َ
بَِقي َة يَْومِِه، َوَمْن لَْم  أ

ْم، فَإِن   َكَل فَلَْيص 
َ
ْن أ وَراءَ يَك    (103) “.“ اْْلَْوَم يَْوم  اَعش 

واملسنون عند احلنفية صوم يوم اعشوراء بّضم صوم يوم قبله أو بعده، كذا قال 
 (104) الرشنباليل والطحطاوي.

 
 باب صيام أيام ابليض .27

ثَ ” .526 ب و َمْعَمٍر َحد 
َ
َثَنا أ يِب َحد 

َ
ْثَماَن َعْن أ ب و ع 

َ
ثَِن أ ب و اتل ي اِح قَاَل َحد 

َ
َثَنا أ  َنا َعْبد  الَْوارِِث َحد 

َرْيَرةَ  ْوَصايِن ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ه 
َ
ي اٍم ِمْن ُك   َشْهٍر،  ملسو هيلع هللا ىلص َخلِييِل  أ

َ
بَِثالٍَث ِصَياِم ثاَلَثَِة أ

                                                             
، 4680، 3943، 3397أطرافه ، و2004(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: صيام يوم اعشوراء باب:  وم،الصكتاب:  - 100

 5528حتفة  - 4737
 9009حتفة  - 3942طرفه ، و2005(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 101
 5866حتفة ، 2006يث: (، رقم احلد69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 102
حتفة  - 7265، 1924طرفاه ، و2007(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: باب: صيام يوم اعشوراء  وم،الصكتاب:  - 103

4538 - 58/3 
 639 ص : حاشية، الطحطاوي، - 104
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ّٰٰح َوَرْكَعَتِ    الض 
َ
وتَِر َقْبَل أ

 
ْن أ

َ
نَامَ ، وَأ

َ
  (105) “.“ْن أ

إيام ابليض من لك شهر ويه ثالث عرشة وأبع عرشة صوم واملستحب عند احلنفية 
 (106)ومخس عرشة، كذا يف ابلحر الرائق. 

                                                             
 13618حتفة  - 1178 ، وطرفه1981(، رقم احلديث: 60)رقم ابلاب: باب: صيام أيام ابليض  وم،الصكتاب:  - 105
 449 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، - 106
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 أبواب االعتاكف
 باب االعتاكف يف العرش األواخر من رمضان .1

ثَِن اْبن  َوْهٍب عَ ” .527 َثَنا إِْسَماِعيل  ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  ْخَبَه  َعْن َعْبِد َحد 
َ
ن  نَافِعاً أ

َ
ْن ي ون َس أ

َمَر  ول  اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -اهللِ بِْن ع  َواِخَر ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َرس 
َ
َيْعَتِكف  الَْعرْشَ األ

  (107) “.“َرَمَضانَ 
 

َقْيٍل َعِن ابْنِ ” .528 َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َف َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َبرْيِ  َحد  ْرَوةَ بِْن الز  ِشَهاٍب َعْن ع 
ن  انل يِب  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -ريض اهلل عنها  -َعْن اَعئَِشَة 

َ
وَاِخَر  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ََكَن َيْعَتِكف  الَْعرْشَ األ

ِ ِمْن َرَمَضاَن َحّٰت  ه  مِْن َبْعِده ْزَواج 
َ
، ث م  اْعَتَكَف أ   (108) “.“ تََوف اه  اهلل 

 

َثَنا ” .529 ِد بِْن إِبَْراِهيَم َحد  َم  ثَِن َمالِك  َعْن يَِزيَد بِْن َعْبِد اهللِ بِْن الَْهاِد َعْن حم  إِْسَماِعيل  قَاَل َحد 
َارِِث اتل ْييِم  

ْ
يِب َسلََمَة بِْن َعْبِد الر مْحٰ بِْن احل

َ
يِب َسِعيٍد اخلْ ْدرِ  َعْن أ

َ
ريض اهلل عنه  - ي  ِن َعْن أ

وَل اهللِ ” :- ن  َرس 
َ
ْوَسِط مِْن َرَمَضاَن، فَاْعَتَكَف اَعماً َحّٰت ملسو هيلع هللا ىلص  أ

َ
 ََكَن َيْعَتِكف  يِف الَْعرْشِ األ

ج  مِْن َصبِيَحتَِها ِمِن اْعتاَِكفِهِ   الل ْيلَة  ال ِت ى َوِعرْشِيَن، َوِهَ إَِذا ََكَن َْلْلََة إِْحدٰ   :قَاَل  “َُيْر 
رِيت  هٰ فَلَْيْعَتِكِف ا َمْن ََكَن اْعَتَكَف َميِع ”

 
َواِخَر، َوقَْد أ

َ
نِْسيت َها، َوقَْد لَْعرْشَ األ

 
ِذهِ الل ْيلََة ث م  أ

يْت ِن 
َ
وَها يِف ُك    َرأ َواِخِر، َواتْلَِمس 

َ
وَها يِف الَْعرْشِ األ د  يِف َماٍء َوِطنٍي مِْن َصبِيَحتَِها، فَاتْلَِمس  ْسج 

َ
أ

َماء  تِلَْك الل ْيلَ  َْت َة، َواَكَن الَْمْسِجد  ىلَعٰ وِتٍْر. َفَمَطَرِت الس  ، َفَبرص   َعِريٍش فََوَكَف الَْمْسِجد 
وَل اهللِ يَ َعْيَنا ْبِح إِْحدٰ ىلَعٰ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  نِي، مِْن ص  ثَر  الَْماءِ َوالط 

َ
 (109) “.“ى َوِعرْشِينَ  َجْبَهتِِه أ

وعند احلنفية االعتاكف سنة مؤكدة كفاية يف العرش األواخر من رمضان، كذا قال 
 (110)صكيف.احل

 

                                                             
(، رقم 1)رقم ابلاب: باب: االعتاكف يف العرش األواخر واألعتاكف يف املساجد لكها  ،االعتاكفكتاب: - 107

 62/3 - 8536حتفة ، 2025احلديث: 

رقم  (،1)رقم ابلاب: باب: االعتاكف يف العرش األواخر واألعتاكف يف املساجد لكها  ،االعتاكفكتاب: - 108
 16538حتفة ، 2026احلديث: 

(، رقم 1)رقم ابلاب: باب: االعتاكف يف العرش األواخر واألعتاكف يف املساجد لكها  ،االعتاكفكتاب: - 109
 4419حتفة  - 2040، 2036، 2018، 2016، 836، 813، 669أطرافه ، و2027احلديث: 

 152 ص : ادلر، احلصكيف، - 110
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 باب نذر االعتاكف وإيفائه .2
َمَر َعْن نَافٍِع ” .530 َبْيِد اهللِ بِْن ع  لَْيَماَن َعْن ع  ِخيِه َعْن س 

َ
َثَنا إِْسَماِعيل  ْبن  َعْبِد اهللِ َعْن أ َحد 

اِب  َط  َمَر بِْن اخلْ َمَر َعْن ع  وَل ” :–ريض اهلل عنه  -َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ن ه  قَاَل يَا َرس 
َ
إَِن    اهللِ أ

ََراِم. ْعَتِكَف َْلْلًَة يِف الَْمْسِجِد احلْ
َ
ْن أ

َ
َاِهلِي ِة أ

ْ
ْوِف نَْذَركَ ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل هَل  انل يِب   “نََذْرت  يِف اجل

َ
. “أ

 (111) “.“فَاْعَتَكَف َْلْلَةً ”

واالعتاكف ىلع ثالثة أقسام: واجب ومسنون ومندوب. وجيب االعتاكف بانلذر منجّزا 
 (112)كذا يف رد املحتار.  ومعلّقا،

 باب اعتاكف النساء .3
َثَنا حَيىْٰي ” .531 َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َحد  ب و انل ْعَماِن َحد 

َ
َثَنا أ ريض اهلل  - َعْن َعْمَرةَ َعْن اَعئَِشَة َحد 

وَاِخِر مِْن َرَمَضاَن، فَك   ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل يِب  ” :قَالَْت  –عنها 
َ
ُْضِب  هَل  َيْعَتِكف  يِف الَْعرْشِ األ

َ
ْنت  أ

ذِنَْت لََها،  ِخَباًء َفي َصيل  
َ
ْن تَْْضَِب ِخَباًء فَأ

َ
َذنَْت َحْفَصة  اَعئَِشَة أ

ْ
، فَاْسَتأ ل ه  ْبَح ث م  يَْدخ  الص 

ْصَبَح انل يِب  
َ
ا أ َبْت ِخَباًء آَخَر، فَلَم  تْه  َزْيَنب  اْبَنة  َجْحٍش َُضَ

َ
ا َرأ َبْت ِخَباًء، فَلَم  ى  ملسو هيلع هللا ىلص فََْضَ

َ
رَأ

ْخبَِيةَ 
َ
ْخِبَ َفَقاَل انل يِب  . “َذاَما هٰ ” :َفَقاَل  “األ

 
َفرَتََك االِْعتاَِكَف ”.“آلِْب  ت َرْوَن بِِهن  ” :ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

ْهَر، ث م  اْعَتَكَف َعرْشاً ِمْن َشو الٍ ذٰ    (113) “.“لَِك الش 
 

نَا َمالِك  َعنْ ” .532 ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِن  حَيىَْي بِْن َسِعيٍد َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الر مْحٰ َحد 

ن  انل يِب  ” :-ريض اهلل عنها  -َعْن اَعئَِشَة 
َ
ا انرَْصََف إََِل الَْماَكِن  ملسو هيلع هللا ىلصأ ْن َيْعَتِكَف، فَلَم 

َ
َراَد أ

َ
أ

 ِ ْخبَِية  ِخَباء  اَعئَِشَة، وَِخَباء   ياذل 
َ
ْن َيْعَتِكَف إَِذا أ

َ
َراَد أ

َ
آلِْب  ” :َفَقاَل  “َحْفَصَة، وَِخَباء  َزْيَنَب،أ

ول وَن بِِهن     (114) “.“ث م  انرَْصََف، فَلَْم َيْعَتِكْف، َحّت  اْعَتَكَف َعرْشاً ِمْن َشو الٍ ”. “َتق 
واملرأة تعتكف يف موضع الصالة من بيتها بإذن زوجها، كذا يف ادلر املختار ورد املحتار. 

(115) 

                                                             
 10550حتفة ، 2042(، رقم احلديث: 15)رقم ابلاب: ر عليه صوما إذا اعتكف باب: من لم ي ،االعتاكفكتاب: - 111

 430 ص : 3ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 112

، 2041، 2034، 2029أطرافه ، و2033(، رقم احلديث: 6)رقم ابلاب: باب: اعتاكف النساء  ،االعتاكفكتاب: - 113
 17930حتفة  - 2045

، 2033، 2029أطرافه ، و2034(، رقم احلديث: 7)رقم ابلاب: ة يف املسجد باب: األخبي ،االعتاكفكتاب: - 114
 17930حتفة  - 2045، 2041

 429 ص : 3ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 152 ص : ادلر، احلصكيف، - 115
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 أبواب وجوب احلج وفرائضه
 باب فرضية احلج .1

ْفَياَن َعْن ِعْكِرَمَة بِْن َخادِلٍ َعِن ” .533 ِِب س 
َ
نَا َحْنَظلَة  ْبن  أ ْخَبَ

َ
وىَس قَاَل أ َبْيد  اهللِ ْبن  م  َثَنا ع  َحد 

َمَر  ول  اهللِ  -اهلل عنهما ريض  -ابِْن ع  ْن ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل َرس 
َ
ب ِنَ اإِلْسالَم  ىلَعَ ََخٍْس َشَهاَدةِ أ

، َوَصْوِم رَ  َج  ََكةِ، َواحلْ الَةِ، َوإِيَتاءِ الز  ول  اهللِ، َوإِقَاِم الص  داً َرس  َم  ن  حم 
َ
 “.“َمَضانَ الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  وَأ

(1) 
 

َثَنا َعْبد  اهللِ ” .534 لَْيَماَن بِْن يََساٍر َعْن َعْبِد  َحد  نَا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن س  ْخَبَ
َ
َف أ ْبن  ي وس 

وِل اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -اهللِ بِْن َعب اٍس  ة  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن الَْفْضل  َرِديَف َرس 
َ
فََجاَءِت اْمرَأ

ر  إَِْلَْها وَ  ر  إَِْلِْه، وََجَعَل انل يِب  ِمْن َخْثَعَم، فََجَعَل الَْفْضل  َيْنظ  يرَْصِف  وَْجَه الَْفْضِل إََِل  ملسو هيلع هللا ىلصَتْنظ 
ق  اآلَخرِ  وَل ” :َفَقالَْت  “الش  يِب إِن  فَِريَضَة اهللِ ىلَعٰ  اهللِ  يَا َرس 

َ
ْدَرَكْت أ

َ
َج  أ َشْيخاً   ِعَباِدهِ يِف احلْ

ج  َعنْ  ح 
َ
فَأ

َ
ِة الَْوَداعِ َوذٰ ”. “َنَعمْ ” :قَاَل  “ه  َكبرِياً، الَ يَثْب ت  ىلَعَ الر اِحلَِة، أ  (2) “.“لَِك يِف َحج 

 

َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  َسْعٍد َعِن الز ْهرِ ” .535 َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ َحد   َعْن َسِعيِد بِْن ي  َحد 
يِب 

َ
َسي ِب َعْن أ َرْيَرةَ  الْم  ئَِل انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -ه    ملسو هيلع هللا ىلص س 

َ
ْفَضل  ي  أ

َ
ْعَماِل أ

َ
 :قَاَل  “ األ

وهِلِ ”  :قَاَل  “ث م  َماَذا” :قِيَل . “ِجَهاد  يِف َسبِيِل اهللِ ” :قَالَ  “ث م  َماَذا” :قِيَل . “إِيَمان  بِاهللِ َوَرس 
 (3) “.“َحجي َمْب ور  ”

 

َثَنا َعْبد  الر مْحٰ ” .536  َحد 
َ
َثَنا َخادِل  أ َباَرِك َحد  يِب ِن ْبن  الْم 

َ
نَا َحبِيب  ْبن  أ َعْمَرةَ َعْن اَعئَِشَة بِْنِت  ْخَبَ

ْؤمِننَِي  م  الْم 
 
ن َها قَالَْت  -ريض اهلل عنها  -َطلَْحَة َعْن اَعئَِشَة أ

َ
َِهاَد ” :أ

ْ
وَل اهللِ، نََرى اجل يَا َرس 

َاِهد   فاَلَ جن 
َ
ْفَضَل الَْعَمِل، أ

َ
َِهادِ ” :قَاَل  “أ

ْ
ْفَضَل اجل

َ
ور  الَ، لَِكن  أ  (4) “.“ َحجي َمْب 
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بَا ” .537
َ
بَا َحازٍِم قَاَل َسِمْعت  أ

َ
ََكِم قَاَل َسِمْعت  أ ب و احلْ

َ
َثَنا َسي ار  أ ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  َحد 

َرْيَرةَ  ول   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعت  انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه  ْق َمْن َحج  ِِلِ فَلَْم يَْرف ْث َولَْم ” :َيق  َيْفس 
تْه   ه  رََجَع َكَيْوِم َودَلَ م 
 
 (5) “.“أ

فرض من فرائض اإلسالم ، وركن من أراكن  جانعقد إمجاع األمة اإلسالمية ىلع أّن احل
 (6)كذا يف ابلدائع وابلحر الرائق.  ىلع لك ملكف مستطيع يف العمر مرة،هو فرض ادلين، و

 ةباب اشرتاط املحرم والزوج لوجوب احلج ىلع املرأ .2
يِب ” .538

َ
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن َعْمٍرو َعْن أ ب و انل ْعَماِن َحد 

َ
َثَنا أ َمْعَبٍد َمْوَل ابِْن َعب اٍس َعِن  َحد 

ة  إاِل  َمَع ذِى حَمَْرٍم، َوالَ ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنهما  -ابِْن َعب اٍس 
َ
الَ ت َسافِِر الَْمْرأ

ل  عَ  ل  إاِل  َوَمَعَها حَمْرَم  يَْدخ  ل  . “لَْيَها رَج  وَل اهللِ ” :َفَقاَل رَج  َج يِف  إيِن   يَا َرس  ْخر 
َ
ْن أ

َ
رِيد  أ

 
أ

ِت 
َ
َج   َجيِْش َكَذا َوَكَذا، َواْمرَأ ْج َمَعَها” :َفَقاَل . “ت ِريد  احلْ  (7) “.“اْخر 

فإن لم يوجد وج، ومن رشائط وجوب احلج ىلع املرأة خاصة أن يكون معها حمرم أو ز
 (8)، كذا قال الاكساين. أحدهما ال جيب عليها احلج

 باب فرضية طواف الزيارة .3
بِيِه َعْن اَعئَِشَة ” .539

َ
نَا َمالِك  َعْن َعْبِد الر مْحِٰن بِْن الَْقاِسِم َعْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

ن  َصِفي َة بِْنَت ”: -ريض اهلل عنها  -
َ
َيي َزْوَج انل يِب  أ وِل  ملسو هيلع هللا ىلصح  َحاَضْت، فََذَكْرت  ٰذلَِك لِرَس 

َحابَِست َنا ِهَ ”َفَقاَل: “ ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
َ
فَاَضْت ”قَال وا: “. أ

َ
  (9)“.“ فاَلَ إِذاً ”قَاَل: “. إِن َها قَْد أ

 

َثَنا م  ” .540 بِيِه َعِن اْس َحد 
َ
َثَنا اْبن  َطاو ٍس َعْن أ َثَنا و َهْيب  َحد  ريض اهلل عنهما  -بِْن َعب اٍس لِم  َحد 
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فَاَضْت ”قَاَل:  –
َ
ْن َتْنِفَر إَِذا أ

َ
َص لِلَْحائِِض أ   (10)“.“ ر خ 

 

ن  ” .541
َ
َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهللِ أ َثَنا الل ْيث  َعْن ع  َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ َحد  َحد 

َمَر  ول  اهللِ ”قَاَل:  –ريض اهلل عنهما  -اْبَن ع  ْمَرةِ إََِل ملسو هيلع هللا ىلص َتَمت َع َرس  ِة الَْوَداِع بِالْع  يِف َحج 
ول  اهللِ   َرس 

َ
ْهٰدى فََساَق َمَعه  الَْهْدَي ِمْن ذِي احلْ لَْيَفِة، َوَبَدأ

َ
، وَأ َج  ْمَرةِ، ث م  ملسو هيلع هللا ىلص احلْ َهل  بِالْع 

َ
فَأ

، َفَتَمت َع انل اس  َمَع انل يِب   َج  َهل  بِاحلْ
َ
ْهٰدى فََساَق  ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
، فاََكَن ِمَن انل اِس َمْن أ َج  ْمَرةِ إََِل احلْ بِالْع 

ا قَِدَم انل يِب   ْم َمْن لَْم ي ْهِد، فَلَم  َة، ملسو هيلع هللا ىلصالَْهْدَي، َوِمْنه  ْهٰدى ”قَاَل لِلن اِس: “ َمك 
َ
ْم أ َمْن ََكَن ِمْنك 

ٍء َحر َم ِمْنه  َحّٰت  ْف فَإِن ه  الَ حَيِل  ليَِشْ ْهٰدى فَلَْيط 
َ
ْم أ ْن ِمْنك  ، َوَمْن لَْم يَك  ه  َيْقِضَ َحج 

، َفَمْن لَْم َُيِْد َهْدياً  َج  ، َوْْلَْحلِْل، ث م  ِْل ِهل  بِاحلْ ْ َفا َوالَْمْرَوةِ، َوْْل َقرص  ْم بِابْلَْيِت، َوبِالص  فَلَْيص 
َج  وََسْبَعًة إَِذا رََجعَ  ي اٍم يِف احلْ

َ
ْهلِهِ  ثاَلَثََة أ

َ
ْكَن “. ”إَِٰل أ َة، َواْسَتلََم الر  َفَطاَف ِحنَي قَِدَم َمك 

ْرَبعاً، فََرَكَع ِحنَي قََٰض َطَوافَه  بِابْلَْيِت ِعْنَد الَْمقَ 
َ
ْطَواٍف، َوَمّٰش أ

َ
ٍء، ث م  َخب  ثاَلَثََة أ َل يَشْ و 

َ
اِم أ

فَ  ََت الص 
َ
، ث م  َسل َم، فَانرَْصََف فَأ ْطَواٍف، ث م  لَْم حَيْلِْل َرْكَعَتنْيِ

َ
َفا َوالَْمْرَوةِ َسْبَعَة أ ا َفَطاَف بِالص 

فَاَض َفَطاَف بِابْلَْيِت، ث م  َحل  
َ
ه  َوََنََر َهْديَه  يَْوَم انل ْحِر، وَأ ٍء َحر َم ِمْنه  َحّٰت قََٰض َحج   ِمْن يَشْ

، َوَفَعَل ِمْثَل َما فَ  ٍء َحر َم ِمْنه  ول  اهللِ ِمْن ُك   يَشْ ْهٰدى وََساَق الَْهْدَي ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َرس 
َ
َمْن أ

  (11)“ انل اِس.
، كذا يف رد يف وقته هأكرث أو، وطواف اإلفاضة الوقوف بعرفات حمرما وأراكن احلج عندنا

 (12) .املحتار

 رانالقِ احلج باب أفضلية  .4
َثَنا احلْ َمْيدِ ” .542 َثَنا الَْوِْلد  َوبرِْش  ْبن  بَ ي  َحد  ثَِن ْكٍر اتل ن يِس   َحد  ْوَزاِع  قَاَل َحد 

َ
َثَنا األ  قَاالَ َحد 

ن ه  َسِمَع اْبَن َعب اٍس حَيىْٰي 
َ
ثَِن ِعْكِرَمة  أ َمَر  -ريض اهلل عنهما  - قَاَل َحد  ول  إِن ه  َسِمَع ع   -َيق 

ول  َسِمْعت  انل يِب   -ريض اهلل عنه  تَايِن ” :ول  الَْعِقيِق َيق   يبَِوادِ  ملسو هيلع هللا ىلصَيق 
َ
 الل ْيلََة آٍت ِمْن َريب   أ

ةٍ  يَذا الَْوادِ َفَقاَل َصل  يِف هٰ  ْمَرةً يِف َحج  َباَرِك َوق ْل ع   (13) “.“الْم 
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ََكِم َعْن يلَعِ  ” .543 ْعَبة  َعِن احلْ َثَنا ش  ْنَدر  َحد  َثَنا غ  اٍر َحد  د  ْبن  بَش  َم  َثَنا حم  َسنْيٍ َعْن َحد   بِْن ح 
ََكِم قَاَل َمْرَوا ْثَماَن َوَعلِيًّا ” :َن بِْن احلْ ْثَمان  َيْنٰه  -ريض اهلل عنهما  -َشِهْدت  ع   َعِن وَع 

ي  ى يلَعِ
َ
ا َرأ َما. فَلَم  َْمَع بَيَْنه  ْن ُي 

َ
ْتَعِة وَأ ةٍ الْم  ْمَرٍة وََحج  َهل  بِِهَما بَل ْيَك بِع 

َ
ْنت  ” :قَاَل  “، أ َما ك 

ن َة انل يِب   َدَع س 
َ
َحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص أل

َ
 (14)“.“لَِقْوِل أ

 

َثَنا الَْميك   ” .544 َرْيٍج قَاَل َعَطاء  قَاَل َجابِر  َحد  َمَر ” :-رىض اهلل عنه  - ْبن  إِبَْراِهيَم َعِن ابِْن ج 
َ
أ

ْن ي ِقيَم ىلَعٰ  -ريض اهلل عنه  -َعلِيًّا  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
َ
اقَةَ أ َ  (15) “.“ إِْحرَاِمِه، َوَذَكَر قَْوَل رس 

 

ثَ ” .545 ي َحد  ََسن  ْبن  يلَعِ َذِل  َنا احلْ اَل ل  الْه 
ْ
َثَنا َسلِيم  ْبن  َحي اَن قَاَل  اخل َمِد َحد  َثَنا َعْبد  الص   َحد 

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ْصَفَر َعْن أ

َ
ي ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -َسِمْعت  َمْرَواَن األ ريض اهلل  - قَِدَم يلَعِ

ْهلَلَْت ” :َفَقاَل  “.اْْلََمنِ ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ انل يِب   -عنه 
َ
َهل  بِِه انل يِب  ” :قَالَ . “بَِما أ

َ
 :َفَقاَل . “ملسو هيلع هللا ىلصبَِما أ

ن  َميِع ”
َ
ْحلَلْت  يَ الَْهدْ  لَْوالَ أ

َ
َرْيٍج قَاَل هَل  انل يِب  . “ أل د  ْبن  بَْكٍر َعِن ابِْن ج  َم  بَِما ” :ملسو هيلع هللا ىلصَوَزاَد حم 

ْهلَلَْت يَا يلَعِ  
َ
َهل  بِِه انل يِب  بِمَ ” :قَاَل . “أ

َ
نَْت ” :قَاَل  “ملسو هيلع هللا ىلصا أ

َ
ْث َحرَاماً َكَما أ ْهِد وَاْمك 

َ
 (16) “.“فَأ

 

يِب ” .546
َ
ي وَب َعن أ

َ
َثَنا إِْسَماِعيل  َعْن أ د  َحد  َسد  َثَنا م  نَِس بِْن َمالٍِك  َحد 

َ
ريض اهلل  -قاِلَبََة َعْن أ

ْهَر بِالَْمِدي ملسو هيلع هللا ىلصَصّل  انل يِب  ” :قَاَل  –عنه  ْرَبعاً، َوالَْعرْصَ بِِذى احلْ لَْيَفِة َرْكَعَتنْيِ الظ 
َ
وََعْن . “َنِة أ

نٍَس 
َ
ٍل َعْن أ ي وَب َعْن رَج 

َ
ْبَح، ث م  َركَِب ث م  بَاَت َحّٰت ” :-ريض اهلل عنه  -أ ْصَبَح، فََصّل  الص 

َ
 أ

ْمَرٍة َراِحلََته  َحّٰت  َهل  بِع 
َ
ةٍ  إَِذا اْسَتَوْت بِِه ابْلَْيَداَء أ  (17) “.“وََحج 

كذا يف ابلدائع وفتح  ،القران، ثم اتلمتع، ثم اإلفرادأنواع إحرام احلج أفضل وعندنا 
 (18) القدير.

 

                                                             
حتفة  - 1569طرفه ، و1563(، رقم احلديث: 34)رقم ابلاب:  باب: اتلمتع والقرآن واإلفراد باحلجكتاب:احلج،  - 14

10274 

، 1557(، رقم احلديث: 32)رقم ابلاب:  ملسو هيلع هللا ىلصكإهالل انليبملسو هيلع هللا ىلص باب: من أهل يف زمن انليب كتاب:احلج،  - 15
 2462، 2457حتفة  7367، 7230، 4352، 2506، 1785، 1651، 1570، 1568أطرافه و

حتفة ، و1558(، رقم احلديث: 32)رقم ابلاب:  ملسو هيلع هللا ىلصكإهالل انليبملسو هيلع هللا ىلص باب: من أهل يف زمن انليب كتاب:احلج،  - 16
1585 ،2457 - 173/2 

، 1547 ،1546، 1089أطرافه ، و1715(، رقم احلديث: 119)رقم ابلاب:  باب: حنر ابلدن قائمةكتاب:احلج،  - 17
 ل 1726، 947حتفة  2986، 2951، 1714، 1712، 1551، 1548

 532 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام،؛ 175ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 18
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 باب أشهر احلج .5
َمَر وروى ابلخاري معلقا: ” .547 َج  َشو ال  َوذ و ” :-ريض اهلل عنهما  -َوقَاَل اْبن  ع  ر  احلْ ْشه 

َ
أ

َج    (19) “.“ةِ الَْقْعَدةِ َوَعرْش  ِمْن ِذى احلْ
 (20)، كذا يف ادلر املختار. وعرش ذي احلجة شوال وذو القعدةوعندنا أشهر احلج 

 باب احلج عن الغري .6
يِب ” .548

َ
ب و َعَوانََة َعْن أ

َ
َثَنا أ وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  َثَنا م  َبرْيٍ َعِن ابِْن  َحد  برِْشٍ َعْن َسِعيِد بِْن ج 

ن  ” :-ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس 
َ
َهْيَنَة َجاَءْت إََِل انل يِب  أ ةً ِمْن ج 

َ
يم  ” :َفَقالَْت  “ملسو هيلع هللا ىلص اْمرَأ

 
 إِن  أ

، فَلَْم َُت ج  َحّٰت  ْن َُت ج 
َ
ج  َعْنَهانََذَرْت أ ح 

َ
فَأ

َ
ج  ” :قَاَل  “ َماتَْت أ يِْت لَْو ََكَن  َنَعْم. ح 

َ
َرأ

َ
َعْنَها، أ

وىلَعٰ  ْنِت قَاِضَيًة اْقض  ك 
َ
ِك َدْين  أ م 

 
َحق  بِالَْوفَاءِ ا اهللَ  أ

َ
 (21) “.“، فَاهلل  أ

 

لَْيَماَن بِْن يََساٍر َعْن َعْبِد اهللِ ” .549 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن س  َحد 
ة  مِْن فََجاَءِت ا ملسو هيلع هللا ىلصََكَن الَْفْضل  َرِديَف انل يِب  ”قَاَل:  –ريض اهلل عنهما  -بِْن َعب اٍس 

َ
ْمرَأ

ر  إَِْلِْه فََجَعَل انل يِب   ر  إَِْلَْها، َوَتْنظ  يرَْصِف  وَْجَه الَْفْضِل إََِل  ملسو هيلع هللا ىلصَخْثَعٍم، فََجَعَل الَْفْضل  َيْنظ 
ق  اآلَخرِ  يِب َشْيخاً َكبرِياً، الَ يَثْب ت  ىلَعَ الر اِحلَةِ ”، َفَقالَْت: “الش 

َ
ْدَرَكْت أ

َ
، إِن  فَِريَضَة اهللِ أ

ج  َعْنه   ح 
َ
فَأ

َ
ِة الَْوَداعِ . ”“َنَعمْ ”قَاَل:  “أ   (22) “.“َوٰذلَِك يِف َحج 

 وجيوز أداء احلج عن الغري برشائط ويه: 
أن يكون املحجوج عنه اعجزا عن األداء بنفسه وهل مال، فإن اكن قادرا ىلع ” •

األداء بنفسه بأن اكن صحيح ابلدن وهل مال أو اكن فقريا صحيح ابلدن ال 
 .وز حج غريه عنهجي

استدامة العجز من وقت اإلحجاج إىل وقت املوت حىت لو أحج عن نفسه وهو  •
وإنما رشط عجز ) مريض يكون مراىع فإن مات أجزأه، وإن تعاىف بطل

املنوب للحج الفرض ال للنفل، فيف احلج انلفل جتوز انليابة حالة القدرة؛ ألن 
                                                             

شٓ ٓجُّٓل َٓٱ﴿”باب: قول اهلل تعاىل:  كتاب: احلج، - 19
َ
رٓ أ عٓ ٓه  ٓنمذ ٓٓل وَمىت  ٓفَََلٓل َٓٱَفَمنٓفََرَضٓفِيِهنذ وَقٓجذ َوَّلَٓرفََثَٓوَّلٓف س 

 (33)رقم ابلاب:  “﴾ج ِ ٓل َٓٱِجَداَلِِٓفٓ

 157 ص : ادلر، احلصكيف، - 20

، 6699طرفاه ، و1852(، رقم احلديث: 22)رقم ابلاب: باب: احلج وانلذور عن امليت  جزاء الصيد، كتاب: - 21
 23/3 - 5457حتفة  - 7315

، 1854، 1513، وأطرافه 1855، رقم احلديث: (24)رقم ابلاب: باب: حج املرأة عن الرجل  زاء الصيد،اجل كتاب:- 22
 5670حتفة  - 6282، 4399
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 (. باب انلفل أوسع
ج الغري عنه بغري أمره إال الوارث حيج عن مورثه بغري األمر باحلج فال جيوز ح •

 .أمره فإنه جيزيه
 نية املحجوج عنه عند اإلحرام، واألفضل أن يقول بلسانه: بليك عن فالن. •
أن يكون حج املأمور بمال املحجوج عنه فإن تطوع احلاج عنه بمال نفسه لم  •

فتطوع عنه وارثه  جيز عنه حىت حيج بماهل وكذا إذا أوىص أن حيج بماهل ومات
  (23) “ اهلداية وابلحر الرائق.و هنديةبمال نفسه، كذا يف 

 باب حج الصيب .7
َثَنا َعْبد  الر مْحٰ ” .550 ائِِب َحد  َف َعِن الس  ِد بِْن ي وس  َم  َثَنا َحاتِم  ْبن  إِْسَماِعيَل َعْن حم  ِن ْبن  ي ون َس َحد 

ج  يِب ” :بِْن يَِزيَد قَاَل  وِل اهللِ  ح  نَا اْبن  َسْبِع ِسننِيَ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع رَس 
َ
 (24) “.“وَأ

وجيوز أداء حج الصيب، ألن ابللوغ رشط وجوب احلج ال رشط األداء، إال أنها ال جتزئه 
  (25)عن فريضة احلج لّما بلغ. 

 باب جواز العمرة يف َجيع السنة إال أيام الترشيق .8
ام  َعنْ ” .551 َثَنا َهم  اٍن َحد  ان  ْبن  َحس  َثَنا َحس  نَساً ” :َقَتاَدةَ  َحد 

َ
لْت  أ

َ
َكِم  -ريض اهلل عنه  -َسأ

ْمَرة  احلْ َديْبَِيِة يِف ذِ ” :قَاَل  “ملسو هيلع هللا ىلصاْعَتَمَر انل يِب   ْرَبع  ع 
َ
وَن،  يأ رْشِك  ه  الْم  الَْقْعَدةِ، َحْيث  َصد 

ْقبِِل يِف ذِ  ْمَرة  مَِن الَْعاِم الْم  ْمرَ  يوَع  ْم، وَع  ْعَرانَِة إِْذ قََسَم َغنِيَمَة الَْقْعَدةِ، َحْيث  َصاحَلَه  ِ
ْ
ة  اجل

َننْيٍ  َراه  ح 
 
 (26) “.“َكْم َحج  قَاَل َواِحَدةً ” :ق لْت  . “أ

يف مجيع السنة إال مخسة أيام يكره فيها ويه يوم عرفة ويوم انلحر وأيام  جتوزوالعمرة 
 .، كذا يف اهلدايةهاومع هذا لو أداها يف هذه األيام صح ألن الكراهة لغري أيام احلجألنها  الترشيق

(27) 

                                                             
 283ص :  1ج :  اهلندية،نظام، و 105 ص : 3ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 481ص :  2ج : ، اهلداية، املرغيناين - 23
 3803حتفة ، 1858(، رقم احلديث: 25)رقم ابلاب: باب: حج الصبيان كتاب:جزاء الصيد، -24

 160ص :  2، ج : بدائعين، الاكسا - 25

، 1780، 1779أطرافه ، و1778(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: ملسو هيلع هللا ىلص باب: كم اعتمر انليبالعمرة،  كتاب: - 26
 1393حتفة  - 3066،4148

 479 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 27
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 املواقيتأبواب 
 باب املواقيت .1

َثَنا مَح اد  َعْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍر َعْن َطاو ٍس َعِن ابِْن َعب اٍس ” .552 د  َحد  َسد  َثَنا م  ريض اهلل  -َحد 
ول  اهللِ ” :قَاَل  –عنهما  ْهِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوق َت َرس 

َ
ْهِل الَْمِديَنِة َذا احلْ لَْيَفِة، َوأل

َ
ِم اجلْ ْحَفَة، أل

ْ
أ الش 

َٰت 
َ
ن  َولَِمْن أ ْهِل اْْلََمِن يَلَْملََم، َفه ن  لَه 

َ
ْهِل جَنٍْد قَْرَن الَْمَنازِِل، َوأل

َ
، َوأل ْهلِِهن 

َ
 َعلَْيِهن  مِْن َغرْيِ أ

ْهلِِه،
َ
َهل ه  مِْن أ ن  َفم  ْمَرةَ، َفَمْن ََكَن د وَنه  َج  َوالْع  َة َوَكَذاَك َحّٰت  لَِمْن ََكَن ي ِريد  احلْ ْهل  َمك 

َ
 أ

 (28) “.“ي ِهل وَن ِمْنَها

 

مَ ” .553 َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َثَنا ع  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ن َمرْيٍ َحد  ْسلٍِم َحد  ثَِن يلَعِ  ْبن  م   -َر َحد 
ا ف تَِح هٰ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  تَوْ لَم 

َ
َمرَ َذاِن الِْمرْصَاِن أ ْؤِمننَِي، إِن  ” :َفَقال وا “ا ع  مِرَي الْم 

َ
يَا أ

وَل اهللِ  َرْدنَا قَْرناً َشق  َعلَْيَنا.ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
َو َجْور  َعْن َطِريِقَنا، َوإِن ا إِْن أ ْهِل جَنٍْد قَْرناً، َوه 

َ
 “َحد  أل

ْم َذاَت ِعرْ ” :قَاَل  ْم. فََحد  لَه  وا َحْذَوَها ِمْن َطِريِقك  ر   (29) “.“ٍق فَاْنظ 
املواقيت أن جياوز   خارجمزنهُل آلفايق وهو اذلي ال جيوز لمواقيت ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهلل وقّ 

وإذا أراد احلرم وال يريد احلج أو العمرة ال جيوز اتلجاوز  ميقاته إذا أراد احلج أو العمرة إال حمرما
جياوز امليقات بغري  هل أيضا  ولو أراد احلّل وهو املوضع اذلي بني امليقات واحلرم جيوز هل أن

أربعة منها وحّد واحدة منها عمر ريض اهلل عنه  ملسو هيلع هللا ىلصت رسول اهلل وقّ واملواقيت مخسة،  ،اإلحرام
، وألهل ايلمن املنازل احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن وألهل املدينة ذويه 

 (30)، كذا يف ابلدائع. يلملم، وألهل العراق ذات عرق
 باب ميقات أهل مكة .2

بِيِه َعِن ابِْن َعب اٍس ريض ” .554
َ
َثَنا و َهْيب  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َطاو ٍس َعْن أ َسٍد َحد 

َ
َعّل  ْبن  أ َثَنا م  َحد 

ن  انل يِب  ” :اهلل عنهما
َ
ْهِل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ِم اجلْ ْحَفَة، َوأل

ْ
أ ْهِل الش 

َ
ْهِل الَْمِديَنِة َذا احلْ لَْيَفِة، َوأل

َ
َوق َت أل

ََت َعلَْيِهن  ِمْن َغرْيِِهْم مِم ْن جَنٍْد قَرْ 
َ
ْهلِِهن  َولُِك   آٍت أ

َ
ْهِل اْْلََمِن يَلَْملََم، ه ن  أل

َ
َن الَْمَنازِِل، َوأل

                                                             
 1845، 1530، 1529، 1524 ، وأطرافه1526(، رقم احلديث: 9)رقم ابلاب: باب: مهل أهل الشام  كتاب: احلج، - 28
 5738حتفة  -

 10560، 7959حتفة ، 1531(، رقم احلديث:13)رقم ابلاب:باب: ذات عرق ألهل العراق  كتاب: احلج، - 29

 164ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 30
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وْ  ْمَرةَ َفَمْن ََكَن د  َج  َوالْع  َراَد احلْ
َ
 َحّٰت أ

َ
نَْشأ

َ
ةَ َن َذلَِك، فَِمْن َحْيث  أ َة ِمْن َمك  ْهل  َمك 

َ
 (31) “.“ أ

صناف ثالثة، آفايق وهو من يسكن خارج املواقيت وقد مّر حكمه، والصنف وانلاس أ
اثلاين من يسكن داخل املواقيت وخارج احلرم وحكمه أن حيرم من مسكنه إذا أراد احلج أو 
العمرة بدخول مكة ، وإذا أّخر إىل احلرم جاز، وإذا أراد دخول مكة ألمر غري احلج والعمرة جاز 

ام. والصنف اثلالث من اكن يسكن داخل احلرم وأراد احلج فيحرم من هل أن يدخلها بغري إحر
 (32)بيته وإن أراد العمرة فيخرج من حّد احلرم ثّم حيرم ويدخل احلرم، كذا يف ادلر املختار. 

                                                             
 1845 ،1529، 1526، 1524 ، وأطرافه1530(، رقم احلديث: 12)رقم ابلاب: باب: مهل أهل ايلمن  كتاب: احلج، - 31
 5711حتفة  -

 158 ص : ادلر، احلصكيف، - 32
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 أبواب حرمة احلرم
 باب حرمة شجرة احلرم ونباته .1

َثنَ ” .555 د  ْبن  َعْبِد اهللِ بِْن َحْوَشٍب َحد  َم  َثَنا حم  َثَنا َخادِل  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن َحد  اِب َحد  ا َعْبد  الَْوه 
َحٍد َقْبيِل ” :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -ريض اهلل عنهما  -ابِْن َعب اٍس 

َ
َة، فَلَْم َُتِل  أل  َحر َم اهلل  َمك 

َحٍد َبْعدِ 
َ
ِحل ْت ِل يَوالَ أل

 
َْتّٰل  ، أ ر   َخالََهاَساَعًة ِمْن َنَهاٍر، الَ ُي  ، َوالَ ي ْعَضد  َشَجر َها، َوالَ ي َنف 

َعر ٍف  َها، َوالَ ت لَْتَقط  ل َقَطت َها إاِل  لِم  إاِل  اإِلْذِخَر ” :-ريض اهلل عنه  -َفَقاَل الَْعب اس  . “َصْيد 
ب ورِنَا َرْيَرةَ . “إاِل  اإِلْذِخرَ ” :َفَقاَل . “لَِصاَغتَِنا َوق  ب و ه 

َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انل يِب   -عنه ريض اهلل  -َوقَاَل أ

ب ورِنَا َوب ي وتَِنا”  (33)“.“لِق 
االنتفاع بها من غري جزاء، كذا و لمحرم واحلالل مجيعا،ل قطع شجر احلرموعندنا ال جيوز 

إال ، مما ال ينبته انلاس اعدة إذا نبت بنفسه فإن قلعه إنسان أو قطعه فعليه قيمتهالشجر اكن إن 
 (34)واملحيط الربهاين.  كذا يف ابلدائع، ما فيه رضورة وهو اإلذخر

 باب حرمة صيد احلرم .2
يِب ” .556

َ
ثَِن َسِعيد  َعْن أ ثَِن الل ْيث  قَاَل َحد  َف قَاَل َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ن ه  قَاَل  َحد 

َ
ْيٍح أ َ رش 

ةَ لَِعْمِرو بِْن َسِعيٍد َوْهَو َيْبَعث  ابْل ع وَث إَِٰل  ثَْك قَْوالً قَاَم بِِه  ائَْذْن ِل ” : َمك  َحد 
 
ِمري  أ

َ
ي َها األ

َ
أ

ذ نَا ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  
 
تْه  َعْيَنا َوواََعه  قَليِْب يَ الَْغَد ِمْن يَْوِم الَْفْتِح، َسِمَعْته  أ برَْصَ

َ
، ِحنَي تََكل َم بِِه، يَ ، وَأ

ثْٰن 
َ
َمَها ” :ث م  قَالَ  “ َعلَْيهِ مَحَِد اهلَل وَأ َة َحر  ، فاَلَ حَيِل  اِلْمرٍِئ إِن  َمك  ْمَها انل اس  َر  ، َولَْم حي  اهلل 

َص لِِقتَ  َحد  تَرَخ 
َ
ْن يَْسِفَك بَِها َدماً، َوالَ َيْعِضَد بَِها َشَجَرةً، فَإِْن أ

َ
اِل ي ْؤِمن  بِاهللِ َواْْلَْوِم اآلِخِر أ

وِل اهللِ  وهِلِ ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ِذَن لِرَس 
َ
ول وا إِن  اهلَل قَْد أ ِذَن ِل فِيَها َفق 

َ
ْم. َوإِن َما أ َذْن لَك 

ْ
فِيَها  ، َولَْم يَأ

اِهد  الَْغائَِب  ْمِس، َوْْل َبل ِغ الش 
َ
ْرَمتَِها بِاأل ْرَمت َها اْْلَْوَم َكح  . “َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ث م  اَعَدْت ح 

يِب 
َ
ْيٍح  فَِقيَل أل َ و” :رش  ْعلَم  ِمْنَك يَ ” :قَاَل  “َما قَاَل َعْمر 

َ
نَا أ

َ
ْيٍح، الَ ي ِعيذ  اَعِصياً، َوالَ أ َ بَا رش 

َ
ا أ

 (35) “.“فَارًّا بَِدٍم، َوالَ فَارًّا ِِبَْرَبةٍ 
حلالل إال املؤذيات املبتدئة باألذى اللمحرم والصيد الربي  وعندنا ال جيوز يف احلرم قتل

                                                             
، 1587أطرافه ، و1349(، رقم احلديث: 76)رقم ابلاب: باب: اإلذخر واحلشيش يف القرب كتاب: اجلنائز، -33

 116/2 - 6061حتفة  - 4313، 3189، 3077، 2825، 2783، 2433، 2090، 1834، 1833

 459ص :  2ج :  املحيط،، ابلخاري؛ 210ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 34

 - 4295، 1832طرفاه ، و104(، رقم احلديث: 37)رقم ابلاب: باب: يلبلغ العلم الشاهد الغائب  كتاب: العلم،  - 35
 12057حتفة 
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 (36)واهلندية.  كذا يف ابلدائع اغبلا،
 من حلق الرأسباب فدية من ارتكب من حمظورات اإلحرام بعذر  .3

َاِهٍد َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .557 َْيِد بِْن قَيٍْس َعْن ُم  نَا َمالِك  َعْن مح  ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِن َحد 

يِب 
َ
ْجَرةَ َْلّْٰل  بِْن أ وِل اهللِ  -ريض اهلل عنه  - َعْن َكْعِب بِْن ع  ن ه  قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرس 

َ
لََعل َك ” :أ

َك آَذاَك َهوَ  وَل اهللِ ” :قَاَل . “ام  ول  اهللِ . “َنَعْم يَا َرس  ْم ثاَلَثََة ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرس  َسَك َوص 
ْ
اْحلِْق َرأ

ْطِعْم ِست َة مَ 
َ
ْو أ

َ
ي اٍم، أ

َ
ْك بَِشاةٍ أ وِ انْس 

َ
 (37) “.“َساكنَِي، أ

د خلوف اهلالك من الرب تهتغطيأو قبل يوم انلحر حلق الرأس إىل املحرم  ن اضطرّ وعندنا إ
أو للمرض أو لبس السالح للحرب فعليه كفارة واحدة يتخري فيها بني أن يذبح شاة أو يطعم 

، كذا يف املبسوط وفتح صوم ثالثة أياميستة مساكني للك مسكني نصف صاع من طعام أو 
 (38) القدير.

 باب جواز قتل املوذي يف احلرم .4
َرْيٍع ” .558 َثَنا يَِزيد  ْبن  ز  د  َحد  َسد  َثَنا م  َثَنا َمْعَمر  َعِن الز ْهرِ  َحد  ْرَوةَ َعْن اَعئَِشَة ي  َحد   - َعْن ع 

، َواحلْ َدي ا، ”: قَاَل َعِن انل يِب   -ريض اهلل عنها  َرة ، َوالَْعْقَرب 
ْ
ََرِم الَْفأ ََخْس  فََواِسق  ي ْقَتلَْن يِف احلْ

ور  َوالْ  ، َوالَِْكْب  الَْعق  َراب   (39) “.“غ 
ا وأمّ رم قتل املبتدي باألذى اغبلا، وال جيب ىلع قاتله يف ذلك يشء، وعندنا جيوز يف احل

اذلي ال يبتدئ باألذى اغبلا اكلضبع، واثلعلب وغريهما فله أن يقتله إن عدا عليه وال يشء 
 (40)كذا يف ابلدائع.  عليه إذا قتله،

 باب ماء زمزم .5
559. ” َ

ْ
َثَنا َخادِل  َعْن َخادِلٍ احل َثَنا إِْسَحاق  َحد  اءِ َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس َحد  ريض اهلل  -ذ 

وَل اهللِ ” :-عنهما  ن  َرس 
َ
َقايَِة، فَاْستَْسٰق ملسو هيلع هللا ىلص أ يَا فَْضل  اْذَهْب ” :، َفَقاَل الَْعب اس  “َجاَء إََِل الس 

                                                             
 276و  273ص :  1ج :  اهلندية،نظام، ؛ 207ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 36

وٓ َفَمنَٓكَٓ﴿” باب: قول اهلل تعاىل:كتاب:املحرص،  - 37
َ
آأ رِيض  مٓمذ ذٓ ٓۦٓٓبِهَِٓٓنِٓمنك 

َ
ٓىٓأ

 
أ ِنٓرذ وٓ ٓيَة ٓفَفِدٓ ٓۦِسهِٓم 

َ
ٓأ ِنِٓصَيام  ٓم 

وٓ َٓصَدقَةٓ 
َ
ٓ ٓأ ك  ، 4191، 4190، 4159، 1818، 1817، 1816، 1815أطرافه ، و1814(، رقم احلديث: 5)رقم ابلاب: “ ﴾ن س 

 13/3 - 11114حتفة  - 6708، 5703، 5665، 4517

 36 ص : 3ج :  فتح، ابن اهلمام،؛ 74 ص : 4، ج : املبسوطالرسخيس،  - 38

، 3314(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب: باب: إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه كتاب: بدء اخللق، -39
 157/4 - 16629 حتفة 1829 وطرفه

 197ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 40
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وَل اهللِ إَِٰل  ِت َرس 
ْ
َك، فَأ م 

 
وَل اهللِ ” :اَل قَ . “اْسِقِن ” :َفَقاَل . “برَِشَاٍب مِْن ِعْنِدَهاملسو هيلع هللا ىلص  أ  يَا َرس 

ْم فِيهِ  يِْدَيه 
َ
ْم َُيَْعل وَن أ َٰت ”. “اْسِقِن ” :قَاَل . “إِن ه 

َ
، ث م  أ وَن فرََشَِب مِْنه  ْم يَْسق   َزْمَزَم، َوه 

ْم ىلَعٰ ” :، َفَقاَل “َويَْعَمل وَن فِيَها ْن ت غْ ” :-ث م  قَاَل  - “ َعَمٍل َصالٍِح اْعَمل وا، فَإِن ك 
َ
لَب وا لَْوالَ أ

لْت  َحّٰت  َْبَل ىلَعٰ لََْنَ
ْ
َضَع احل

َ
َشاَر إَِٰل  -اَعتَِقه   َيْعِن  -. “ِذهِ  هٰ  أ

َ
 (41) “.“ اَعتِِقهِ وَأ
قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن جابر أن رسول اهلل وماء زمزم هل فضل كبري، وادلاعء عند برئه مقبول، و

من العلماء رشبوه ملقاصد مجاعة و. «ماء زمزم ملا رشب هل امهلل فإين أرشبه لعطش يوم القيامة»
وكيفيته أن يأيت واملسنون أن يأيت زمزم بعد الطواف ومىت يريد الرجوع إىل بيته،  فحصلت،

مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس مرات ويرفع برصه قائما زمزم فيستيق بنفسه املاء ويرشبه 
جيوز  ، ون تيرسيف لك مرة، وينظر إىل ابليت ويمسح به وجهه ورأسه وجسده ويصب عليه إ

غري كراهة بل ثوابه أكرب إن اكن ىلع طهارة للتربك فال ينبيغ أن  من الوضوء والغسل بماء زمزم
حىت ، يغتسل به جنب وال حمدث وال يف ماكن جنس وال يستنيج به وال يزال به جناسة حقيقة

 (42). ذكر بعض العلماء حتريم ذلك. ويستحب محله إىل ابلالد

 باب حرم املدينة .6
نََس ْبَن َمالٍِك ” .560

َ
ب و اتل ي اِح قَاَل َسِمْعت  أ

َ
َثَنا أ ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد   –ريض اهلل عنه  -َحد 

ول   َنا َحّٰت  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ََكَن انل يِب  ” :َيق  ٍخ ِل َْل َخالِط 
َ
وَل أل بَا ع  ” :َصِغريٍ   َيق 

َ
َمرْيٍ َما َفَعَل يَا أ

 (43)“.“انل َغرْي  
وكذا  أخذ صيدها وشجرهافال جزاء ىلع من ليس للمدينة املنورة حرم ،  حلنفيةا وعند

 املدينة حرم ُيتص الواملدينة  دخول من الاكفر يمنع إحرام وال بغري املنورة املدينة دخول جيوز
 (44)اهلدايا، كذا يف حاشية ابن اعبدين.  وذبح بالنسك

                                                             
 6057حتفة ، 1635رقم احلديث: (، 75)رقم ابلاب:باب: سقاية احلاج  كتاب: احلج، - 41

و  22 ص : حاشية، الطحطاوي،؛ 160ص :  2، ج : بدائعالاكساين، ؛ 521 - 520 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 42
 ص : 4ج :  رد املحتار،ابن اعبدين، ؛ 616 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم،؛ 49ص :  1ج :  املحيط،ابلخاري، ؛ 741
52  

 1692حتفة  - 6203طرفه ، و6129(، رقم احلديث: 81)رقم ابلاب: النبساط إىل انلاس باب: اكتاب:األدب، -43

 53 ص : 4ج :  رد املحتار،ابن اعبدين،  - 44
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 أبواب اإلحرام
 باب اإلحرام يف أشهر احلج .1

ْرَِم ” :-ريض اهلل عنهما  -َوقَاَل اْبن  َعب اٍس ى ابلخاري معل قا: وَروَ ” .561 ْن الَ حي 
َ
ن ِة أ ِمَن الس 

َج   ِر احلْ ْشه 
َ
َج  إاِل  يِف أ  (45) “.“بِاحلْ

 (46)وحيرم احلاّج يف أشهر احلّج وإن أحرم قبل ذلك اكن مكروها، كذا يف ادلر املختار. 
 باب ما يلبس املحرم وما ال يلبس .2

َمَر ” .562 ي وَب َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع 
َ
َثَنا مَح اد  َعْن أ َتيَْبة  َحد  َثَنا ق  ن  ” :-ريض اهلل عنهما  -َحد 

َ
أ

الً قَاَل  وَل اهللِ ” :رَج  ْحرِم  مَِن اثل َياِب  يَا َرس  ْحرِم  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انل يِب   “َما يَلْبَس  الْم  الَ يَلْبَس  الْم 
، فَلَْيلْبَْس َما ه   الَْقِميَص، َوالَ  ْن الَ َُيَِد انل ْعلنَْيِ

َ
، إاِل  أ نْيِ

ن َس، َوالَ اخلْ ف  ْ َاوِيَل، َوالَ الْب  َو الس 
ْسَفل  ِمَن الَْكْعَبنْيِ 

َ
 (47) “.“أ

وال جيوز  رداء يلفه ىلع نصفه العلوي، ورداء يلفه ىلع بايق جسمه،ئني، ردااملحرم يلبس و
 ليقحىت ال يبيشء من اللباس املخيط أو املحيط،  منه عضه أو عضوا  جسمه أو ب أن يسرت لكهل 

، ولو فعل رهالقباء أو العباء وحنوهما ىلع منكبيه من غري إدخال يديه أو إحداهما يف كميه ولم يزّ 
وجب عليه اجلزاء. وال يلبس  ه أو أدخل يديه أو إحداهما يف كميهزرّ اكن مكروها، ولو 

 الرساويل.
عند معقد ني ما يسرت الكعبني والكعب هو العظم انلايت فوق القدم وال يلبس اخلف

 .يلبسهماثّم من لم جيد انلعلني يقطع اخلفني أسفل من الكعبني ، والرشاك
فال حيمل ىلع رأسه ثيابا، ما يقصد به اتلغطية اعدة، كل سرت املحرم رأسه أو بعضه بوال ي

، كذا يف ادلر جائز لل بما ال يالمس الرأساتلظولكن  نس.قالواللبس العمائم والربانس والي
 (48)املختار.

 

                                                             
شٓ ٓجُّٓل َٓٱ﴿”باب: قول اهلل تعاىل:  كتاب: احلج، - 45

َ
رٓ أ عٓ ٓه  ٓنمذ ٓٓل وَمىت  ٓفَََلٓل َٓٱَفَمنٓفََرَضٓفِيِهنذ وَقَٓوَّلٓجذ َرفََثَٓوَّلٓف س 

 (33)رقم ابلاب:  “﴾ج ِ ٓل َٓٱاَلِِٓفِٓجدَٓ

 املرجع نفسه احلصكيف، - 46

، 1838، 1542، 366، 134 ، وأطرافه5794(، رقم احلديث: 8)رقم ابلاب: باب: لبس القميص اللباس،  كتاب: - 47
 185/7 - 7535حتفة  - 5852، 5847، 5806، 5805، 5803، 1842

 160 ص : ادلر، احلصكيف، - 48
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 باب اتلطيب للمحرم قبل اإلحرام .3
نَا َمالِك  َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .563 ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  بِيِه َعْن اَعئَِشَة َحد 

َ
ِن بِْن الَْقاِسِم َعْن أ

وَل اهللِ ” :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -ريض اهلل عنها  - َطي ب  َرس 
 
ْنت  أ ،  ملسو هيلع هللا ىلصك  ْرِم  إِلْحرَاِمِه ِحنَي حي 

وَف بِابْلَْيِت  ْن َيط 
َ
 (49) “.“َوحِلِل ِه َقْبَل أ

 

ْسَود  َعْن اَعئَِشَة ” .564
َ
ثَِن األ  :قَالَْت  –رىض اهلل عنها  -فََذَكْرت ه  إِلبْرَاِهيَم قَاَل َما تَْصَنع  بَِقْوهِلِ َحد 

ين  ”
َ
ِ  َكأ ر  إ ْنظ 

َ
وِل اهللِ َٰل أ يِب يِف َمَفارِِق َرس  ْرِم  ملسو هيلع هللا ىلص  َوبِيِص الط  َو حم   (50) “.“َوه 

 

َمَر ” .565 نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ريض اهلل  -َحد 

الً قَاَل ” :-عنهما  ن  رَج 
َ
وَل اهللِ ” :أ ول  اهللِ  “ْحرِم  مَِن اثل َياِب َما يَلْبَس  الْم   يَا َرس   :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس 

َحد  الَ َُيِد  ”
َ
َِفاَف، إاِل  أ

ْ
َاوِيالَِت َوالَ الَْبَانَِس َوالَ اخل َص َوالَ الَْعَمائَِم َوالَ الس  م   الَ يَلْبَس  الْق 

، ْسَفَل ِمَن الَْكْعَبنْيِ
َ
َما أ ، َوْْلَْقَطْعه  نْيِ

ف  ه   َنْعلنَْيِ فَلَْيلْبَْس خ  وا ِمَن اثل َياِب َشيْئاً َمس  َوالَ تَلْبَس 
ْو َوْرس  

َ
 (51) “.“الز ْعَفَران  أ

وعند احلنفية جيوز تطيب ابلدن قبل اإلحرام ال اثلوب فال جيوز أن يلبس اثلوب مسه 
 (52)طيب إال أن يكون غسيال ال يظهر هل راحئة، كذا يف املبسوط وفتح القدير. 

 أة ونقابهااملرحرام يف وجه باب اإل .4
َمَر ” .566 َثَنا نَافِع  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  َثَنا الل ْيث  َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  يَِزيَد َحد  ريض اهلل  -َحد 

ل  َفَقاَل ” :قَاَل  –عنهما  وَل اهللِ ” :قَاَم رَج  ْن نَلْبََس مَِن اثل َياِب يِف  يَا َرس 
َ
نَا أ ر  م 

ْ
َماَذا تَأ

َاوِيالَِت َوالَ الَْعَمائَِم، َوالَ الَْبَانَِس ” :ملسو هيلع هللا ىلصاَل انل يِب  َفقَ  “اإِلْحَرامِ  وا الَْقِميَص َوالَ الس  الَ تَلْبَس 
، َوالَ  ْسَفَل مَِن الَْكْعَبنْيِ

َ
، َوْْلَْقَطْع أ نْيِ

َحد  لَيَْسْت هَل  َنْعالَِن، فَلَْيلْبَِس اخلْ ف 
َ
وَن أ ْن يَك 

َ
 إاِل  أ

وا َشيْئاً مَ  اَزْينِ تَلْبَس  ف  ْحِرَمة  َوالَ تَلْبَِس الْق  ة  الْم 
َ
، َوالَ تَنَْتِقِب الَْمْرأ ، َوالَ الَْوْرس  ه  زَْعَفَران  . “س 

َوْيِريَة  َواْبن  إِْسَحاَق يِف انل َقاِب  ْقَبَة وَج  ْقَبَة َوإِْسَماِعيل  ْبن  إِبَْراِهيَم بِْن ع  وىَس ْبن  ع   تَاَبَعه  م 
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اَزْيِن. ف  َبْيد  اهللِ  َوالْق  ول   “َوالَ َوْرس  ” :َوقَاَل ع  ، َوالَ تَلْبَِس ” :َواَكَن َيق  ْحِرَمة  ِب الْم  الَ تَتََنق 
اَزْينِ  ف  َمرَ . “الْق  ْحِرَمة  ” :َوقَاَل َمالِك  َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  ِب الْم  ِِب . “الَ تَتََنق 

َ
َوتَاَبَعه  َْلْث  ْبن  أ

لَْيمٍ   (53). “س 

عن الرجال  اباأرادت حجحرمةلكنهالو حيرم سرت وجه اململرأة يف وجهها فذللك وإحرام ا
رأس حتت الساتر شيئا الأن تضع ىلع ب، الوجه   جابال يالمس احلن أبرشط ذلك،  يستحب هلا

من إذا خشيت الفتنة  وهو جيوز، وأّمابمزنلة االستظالل  فيكون وجهاليبعد الساتر عن مالمسة 
  (54) .أن حتتجب، كذا يف ادلر املختار وحاشيته البن اعبدينيجب عليها فالرجال 

 باب املحرم يغسل رأسه .5
ْسلََم َعْن إِبَْراِهيَم بِْن َعْبِد اهللِ بِْن ” .567

َ
نَا َمالِك  َعْن َزْيِد بِْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 

بِيهِ 
َ
َننْيٍ َعْن أ ن  َعْبَد اهللِ ْبَن الَْعب  ” :ح 

َ
بَْواءِ أ

َ
، َفَقاَل “اِس َوالِْمْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة اْخَتلََفا بِاأل

َسه  ” :َعْبد  اهللِ ْبن  َعب اٍس 
ْ
ْحرِم  َرأ َسه  ” :َوقَاَل الِْمْسَور  . “َيْغِسل  الْم 

ْ
ْحرِم  َرأ . “الَ َيْغِسل  الْم 

ْرَسلَِن ”
َ
يِب َعْبد  اهللِ ْبن  الَْعب اِس إَِٰل  فَأ

َ
ي وَب   أ

َ
نَْصارِ أ

َ
، ي  األ ، فَوََجْدت ه  َيْغتَِسل  َبنْيَ الَْقْرَننْيِ

َو ي ْسرَت  بَِثْوٍب، فََسل ْمت  َعلَْيهِ  لْت   “َذاَمْن هٰ ” :َفَقاَل  “َوه  ، ” :َفق  َننْيٍ نَا َعْبد  اهللِ ْبن  ح 
َ
أ

ْرَسلَِن 
َ
ل َك َكْيَف ََكَن رَس   أ

َ
ْسأ

َ
، َوه َو ملسو هيلع هللا ىلص ول  اهللِ إَِْلَْك َعْبد  اهللِ ْبن  الَْعب اِس، أ َسه 

ْ
َيْغِسل  َرأ

ْرِم   ه  َحّٰت ”، “حم 
َ
َطأ

ْ
ي وَب يََده  ىلَعَ اثل ْوِب، َفَطأ

َ
ب و أ

َ
ه    بََدا ِل فََوَضَع أ س 

ْ
ب   “َرأ ث م  قَاَل إِلنَْساٍن يَص 

قْ فََصب  ىلَعٰ ”. “اْصب ْب ” :َعلَْيهِ 
َ
َسه  بَِيَديِْه فَأ

ْ
ِسِه، ث م  َحر َك َرأ

ْ
ْدبَرَ  َرأ

َ
َكَذا هٰ ” :َوقَاَل  “َبَل بِِهَما وَأ

ْيت ه  
َ
 (55) “.“َيْفَعل   ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

دلخول مكة، وال بأس باغتساهل  االغتسالوجيب اغتسال املحرم من اجلنابة ويستحب هل 
 (56)للتربيد، كذا يف اهلداية ورشح فتح القدير. 

 باب نكاح املحرم .6
د  ” .568 ِغرَيةِ َعْبد  الْق  ب و الْم 

َ
َثَنا أ يِب َرَباٍح َحد 

َ
ثَِن َعَطاء  ْبن  أ ْوزَاِع  َحد 

َ
َثَنا األ اِج َحد  َج  وِس ْبن  احلْ
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ن  انل يِب  ”: -ريض اهلل عنهما  -َعِن ابِْن َعب اٍس 
َ
ْرِم   ملسو هيلع هللا ىلصأ َو حم  ونََة َوه  َج َمْيم   (57)“.“ تََزو 

 

َثنَ ” .569 َثَنا و َهْيب  َحد  وىَس ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  َثَنا م  ي وب  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس قَاَل: َحد 
َ
ا أ

َج انل يِب  ” ، َوَبٰن بَِها َوْهَو َحالَل  َوَماتَْت بَِسَِف  ملسو هيلع هللا ىلصتََزو  ْرِم  ونََة َوْهَو حم    (58)“.“ َمْيم 
يف اهلداية وابلحر الرائق.  اوجيوز عندنا تزوج املحرم واملحرمة، إنما احلرمة تكون يف الوطء، كذ

(59) 
 باب احتجام املحرم .7

ول  ” .570 ٍء َسِمْعت  َعَطاًء َيق  ل  يَشْ و 
َ
و أ ْفَيان  قَاَل قَاَل َعْمر  َثَنا س  َثَنا يلَعِ  ْبن  َعْبِد اهللِ َحد  َحد 

:  –ريض اهلل عنهما  -َسِمْعت  اْبَن َعب اٍس  ول  ول  اهللِ ”َيق  ْرِم  ملسو هيلع هللا ىلص اْحَتَجَم َرس  َو حم  ث م  “. َوه 
َما. َسِمْعت ه  يَ  لْت  لََعل ه  َسِمَعه  مِْنه  ثَِن َطاو س  َعِن ابِْن َعب اٍس َفق  ول  َحد    (60)ق 

 

يِب َعلَْقَمَة َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .571
َ
لَْيَمان  ْبن  باِلٍَل َعْن َعلَْقَمَة بِْن أ َثَنا س  َثَنا َخادِل  ْبن  ََمََْلٍ َحد  ِن َحد 

َْيَنَة  ْعَرِج َعِن ابِْن حب 
َ
ْرِم  بِلَْحِ ََجٍَل يِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتَجَم انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -األ َوْهَو حم 

ِسهِ 
ْ
  (61)“.“ وََسِط َرأ
فإن حلق موضع املحاجم جيوز للمحرم أن حيتجم غري أنه حيرتز مواضع املحاجم، وعندنا 

 (62)، كذا يف املبسوط. فعليه دم يف قول أيب حنيفة، ويف قوهلما عليه صدقة
 ب إحرام العمرة من اتلنعيم با .8

َْيٍد َعِن الَْقاِسِم َعْن اَعئَِشَة ” .572 فْلَح  ْبن  مح 
َ
َثَنا أ ب و ن َعْيٍم َحد 

َ
َثَنا أ  :قَالَْت  –ريض اهلل عنها  -َحد 

نْلَا رَسَِف ” ، َفَْنَ َج  ر ِم احلْ ، وَح  َج  ِر احلْ ْشه 
َ
َج  يِف أ ِهل نَي بِاحلْ ْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل انل يِب  “َخرَْجَنا م 

َ
 :أل

ْن َمَعه  َهدْ ” ْمَرةً، فَلَْيْفَعْل َوَمْن ََكَن َمَعه  َهدْ ي  َمْن لَْم يَك  ْن َُيَْعلََها ع 
َ
َحب  أ

َ
. “ فاَلَ ي  ، فَأ
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ْصَحابِِه َذوِ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَكَن َمَع انل يِب  ”
َ
ٍة الَْهدْ  يَورَِجاٍل مِْن أ ْمَرةً ي  ق و  ْم ع  ْن لَه  َل فََدخَ ”، “، فَلَْم تَك 

بْكِ  ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب  يلَعَ  
َ
نَا أ

َ
ْصَحابَِك َما ق لَْت ” :ق لْت  . “َما ي ْبِكيِك ” :َفَقاَل  “يوَأ

َ
ول  أل َسِمْعت َك َتق 

ْمَرةَ  نِْعت  الْع  ن ِك ” :قَاَل . “َفم 
ْ
َصيل  ” :ق لْت  . “َوَما َشأ

 
نِْت مِْن َبَناِت ” :قَاَل . “الَ أ

َ
ِك أ فاَلَ يَْض  

تَِب َعلَ  وِن آَدَم، ك  ، فَك  تَِب َعلَْيِهن  ْن يَْرز قَِكَها ْيِك َما ك 
َ
تِِك َعىَس اهلل  أ  :قَالَْت . “يِف َحج 

َب فََداَع َعْبَد الر مْحَنِ ” نْلَا الْم َحص  ْنت  َحّت  َنَفْرنَا ِمْن ِمًن، َفَْنَ ْختَِك ” :، َفَقاَل “فَك 
 
ْج بِأ اْخر 

ْمَرٍة، ث م   ََرَم، فَلْت ِهل  بِع  َنا احلْ َما َها ه  ْنَتِظْرك 
َ
َما، أ تَيَْنا يِف َجْوِف الل ْيلِ ”. “افْر ََغ ِمْن َطَوافِك 

َ
. “فَأ

، َوَمْن َطاَف ”. “َنَعم” :ق لْت  . “فَرَْغت َما” :َفَقاَل  ْصَحابِِه، فَاْرَُتََل انل اس 
َ
َفَناَدى بِالر ِحيِل يِف أ

ْبِح، ث م  خَ  هاً إََِل الَْمِديَنةِ بِابْلَْيِت، َقْبَل َصالَةِ الص  وَج    (63) “.“َرَج م 
 ، ماكن أي من أهلها للعمرة احلل غري أو أهلها من بمكة اكن من وعند احلنفية ميقات

احلرم،كذا يف  أقرب اجلوانباحلرم، واألفضل أن يكون من اتلنعيم، وهو  بعد خبطوة اكن ولو
 (64)ابلدائع. 

 باب جواز القتل للمحرم .9
َثَنا َعْبد  ” .573 َمَر َحد  نَا َمالِك  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ

َ
 - اهللِ ْبن  َمْسلََمَة أ

وَل اهللِ  -ريض اهلل عنهما  ن  َرس 
َ
ْرِم  فاَلَ ”: قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ ن  َوْهَو حم  َواب  َمْن َقَتلَه   ََخْس  ِمَن ادل 

 
ْ
، َوالَْفأ َناَح َعلَْيِه الَْعْقَرب  ور  ج  ة  َرة ، َوالَِْكْب  الَْعق 

َ
َِدأ

ْ
، وَاحل َراب   (65) “.“، َوالْغ 

ا وأمّ وعندنا جيوز للمحرم قتل املبتدي باألذى اغبلا، وال جيب ىلع املحرم يف ذلك يشء، 
اذلي ال يبتدئ باألذى اغبلا اكلضبع، واثلعلب وغريهما فله أن يقتله إن عدا عليه وال يشء 

 (66)دائع. كذا يف ابل عليه إذا قتله،

 باب حرمة االصتياد يف اإلحرام وادلاللة واإلشارة إْله .10
يِب ” .574

َ
د  ْبن  َجْعَفٍر َعْن أ َم  ثَِن حم  َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  َحازٍِم َعْن َعْبِد اهللِ  َحد 

                                                             
(، 9)رقم ابلاب:  باب: املعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل جيزئه من طواف الوداعالعمرة،  كتاب: - 63

، 1638، 1562، 1561، 1560، 1556، 1518، 1516، 328، 319، 317، 316، 305، 294أطرافه  ، و1788رقم احلديث: 
1650 ،1709 1720 ،1733 ،1757 ،1762 ،1771 ،1772 ،1783 ،1786 ،1787 ،2952 ،2984 ،4395 ،4401 ،4408 ،
 17434حتفة  - 7229، 6157، 5559، 5548، 5329

 167ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 64

، 3315(، رقم احلديث: 16)رقم ابلاب: باب: إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه كتاب: بدء اخللق، -65
 7247حتفة  1826طرفه و

 املرجع نفسه الاكساين، - 66
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يِب 
َ
ليَِم   بِْن أ بِيِه َقَتاَدةَ الس 

َ
ْنت  يَْوماً َجالِساً َمَع رَِجاٍل ِمْن ” :َل قَا –ريض اهلل عنه  - َعْن أ ك 

ْصَحاِب انل يِب  
َ
ول  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصأ َة َوَرس  نَا ملسو هيلع هللا ىلص يِف َمْْنٍِل يِف َطِريِق َمك 

َ
وَن، وَأ ِْرم  َماَمَنا َوالَْقْوم  حم 

َ
نَازِل  أ

ْخِصف  َنْعيِل 
َ
ول  أ نَا َمْشغ 

َ
وا مِحَاراً وَْحِشيًّا، وَأ برَْص 

َ
ْرٍِم، فَأ َحب وا لَْو  ، فَلَْم ي ْؤذِن وِن َغرْي  حم 

َ
بِِه، وَأ

ين  
َ
ْوَط  أ رْسَْجت ه  ث م  َركِْبت  َونَِسيت  الس 

َ
ْمت  إََِل الَْفَرِس فَأ ، َفق  ت ه  برَْصْ

َ
، َواتْلََفت  فَأ ت ه  برَْصْ

َ
أ

ْم نَاوِل وِن  لْت  لَه  ْمَح َفق  ْمحَ  َوالر  ْوَط َوالر  ٍء. ، الَ ن ِعين َك َعلَْيِه بيَِشْ الَ َواهللِ ” :َفَقال وا. “الس 
، ث م  ِجْئت  بِِه َوقَْد  َِمارِ َفَعَقْرت ه 

ْ
، فََشَدْدت  ىلَعَ احل َما، ث م  َركِْبت  َخْذت ه 

َ
لْت  فَأ َفَغِضْبت  َفَْنَ

ْم ح   ْكلِِهْم إِي اه ، َوه 
َ
وا يِف أ ْم َشك  ، ث م  إِن ه  ل ونَه  ك 

ْ
وا فِيِه يَأ َد َماَت، فََوَقع  ت  الَْعض 

ْ
، فَر ْحَنا وََخَبأ ر م 

وَل اهللِ َميِع  ْدَرْكَنا َرس 
َ
نْلَاه  َعْن ذٰ ملسو هيلع هللا ىلص ، فَأ

َ
ْم مِْنه  يَشْ ” :َفَقاَل  “لَِك فََسأ لْت  . “ء  َمَعك   :َفق 

َكلََها، َحّٰت ”. “َنَعمْ ”
َ
َد فَأ ْرِم  َفَناَوتْل ه  الَْعض  َدَها َوْهَو حم  ثَِن بِِه َزْيد  بْ . “ َنف  ْسلََم َعْن فََحد 

َ
ن  أ

يِب 
َ
 (67) .“َقَتاَدةَ  َعَطاءِ بِْن يََساٍر َعْن أ

وادلاللة إىل الصيد واإلشارة إيله مطلقا يف احلرم وخارج احلرم،  ال جيوز للمحرم االصتياد
 (68)مأكوال اكن الصيد أو غري مأكول، إال أن يكون مؤذيا مبتدئا باألذى اغبلا، كذا يف ابلدائع. 

حرم الصيد اذلي صاده حالل إذا لم يدهل املحرم ولم يرش باب جواز أكل امل .11
 إْله 

يِب ” .575
َ
د  ْبن  َجْعَفٍر َعْن أ َم  ثَِن حم  َثَنا َعْبد  الَْعِزيِز ْبن  َعْبِد اهللِ قَاَل َحد  ٍم َعْن َعْبِد اهللِ َحازِ  َحد 

يِب 
َ
ليَِم   بِْن أ بِيِه َقَتاَدةَ الس 

َ
ْنت  يَْوماً َجالِساً َمَع رَِجاٍل ِمْن ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  - َعْن أ ك 

ْصَحاِب انل يِب  
َ
ول  اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ َة َوَرس  ِْرم وَن، ملسو هيلع هللا ىلص يِف َمْْنٍِل يِف َطِريِق َمك  َماَمَنا َوالَْقْوم  حم 

َ
نَازِل  أ

ْخِصف  َنْعيِل 
َ
ول  أ نَا َمْشغ 

َ
وا مِحَاراً وَْحِشيًّا، وَأ برَْص 

َ
ْرٍِم، فَأ نَا َغرْي  حم 

َ
َحب وا  فَلَْم ي ْؤِذن وِن ، وَأ

َ
بِِه، وَأ

ين  
َ
ْوَط  لَْو أ رْسَْجت ه  ث م  َركِْبت  َونَِسيت  الس 

َ
ْمت  إََِل الَْفَرِس فَأ ، َفق  ت ه  برَْصْ

َ
، َواتْلََفت  فَأ ت ه  برَْصْ

َ
أ

ْم نَاوِل وِن  لْت  لَه  ْمَح َفق  ْمَح. َفَقال وا الَ َواهللِ، الَ  َوالر  ْوَط َوالر  ٍء. َفَغِضْبت   ن ِعين َك َعلَْيِه بيَِشْ الس 
، ث م  ِجْئت  بِِه َوقَْد َماَت، فََوَقع   َِمارِ َفَعَقْرت ه 

ْ
، فََشَدْدت  ىلَعَ احل َما، ث م  َركِْبت  َخْذت ه 

َ
لْت  فَأ وا َفَْنَ

 ، ر م  ْم ح  ْكلِِهْم إِي اه ، َوه 
َ
وا يِف أ ْم َشك  ، ث م  إِن ه  ل ونَه  ك 

ْ
َد َميِع فِيِه يَأ ت  الَْعض 

ْ
ْدَرْكَنا فَر ْحَنا وََخَبأ

َ
، فَأ

وَل اهللِ  نْلَاه  َعْن ذٰ ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
َ
ْم مِْنه  يَشْ ” :َفَقاَل  “لَِك فََسأ لْت  . “ء  َمَعك  َفَناَوتْل ه  ”. “َنَعمْ ” :َفق 
َكلََها، َحّٰت 

َ
َد فَأ ْرِم  الَْعض  َدَها َوْهَو حم   . “ َنف 

َ
ثَِن بِِه َزْيد  ْبن  أ ْسلََم َعْن َعَطاءِ بِْن يََساٍر َعْن فََحد 

                                                             
، 1822، 1821 طرافه، وأ2570(، رقم احلديث:3)رقم ابلاب:باب: من استوهب من أصحابه شيئا  اهلبة،  كتاب:- 67

 202/3 - 12120، 12099حتفة  - 5492، 5491، 5490، 5407، 5406، 4149، 2914، 2854، 1824، 1823

 204-195 ص : 2، ج : بدائعالاكساين،  - 68
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يِب 
َ
 (69). “َقَتاَدةَ  أ
إذا صاد احلالل صيدا يف احلل ولم يدهل املحرم إيله ولم يرش إيله فال بأس للمحرم أن و

 (70)يأكل منه، وال كراهة فيه، كذا يف املبسوط. 

                                                             
، 1821أطرافه ، و2570(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: باب: من استوهب من أصحابه شيئا  اهلبة،  كتاب: - 69

 202/3 - 12120، 12099حتفة  - 5492، 5491، 5490، 5407، 5406، 4149، 2914، 2854، 1824، 1823، 1822

 87 ص : 4، ج : املبسوطالرسخيس،  - 70
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 أبواب أفعال احلج
 باب اتللبية .1

576. ” 
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َمَر َحد  نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ريض اهلل  -ْخَبَ

وِل اهللِ ” :-عنهما  ن  تَلْبَِيَة َرس 
َ
َْمَد ملسو هيلع هللا ىلص أ م  بَل ْيَك، بَل ْيَك الَ رَشِيَك لََك بَل ْيَك، إِن  احلْ بَل ْيَك اللٰه 

لَْك، الَ رَشِيَك لََك    (71)“.“ َوانل ْعَمَة لََك َوالْم 
بليك امهلل بليك بليك واتللبية أهم أجزاء اإلحرام، وبدونها ال يتم احلرام، ويه أن يقول: 

، كذا يف اهلداية وابلحر الرائق. ال رشيك لك بليك إن احلمد وانلعمة لك وامللك ال رشيك لك
(72) 

 باب أن اتللبية إَل الريم يف احلج .2
ِن َعْبد  اهللِ ْبن  ” .577 ْخَبَ

َ
َرْيب  فَأ وَل ” :َعِن الَْفْضلِ  -ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس  قَاَل ك  ن  َرس 

َ
أ

َْمَرةَ َحّٰت  لَْم يََزْل ي ليَب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ   (73) “.“ بَلََغ اجلْ
 (74)وعند احلنفية يقطع احلاّج اتللبية مع أول حصاة يريم بها مجرة العقبة، كذا يف ابلدائع. 

 باب أول عمل يبدأ به الطواف .3
ْصَبغ  ” .578

َ
َثَنا أ ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  َم  و َعْن حم  ِن َعْمر  ْخَبَ

َ
ْرَوةَ، قَاَل َعِن ابِْن َوْهٍب أ ِن، َذَكْرت  لِع 

تِْن  ْخَبَ
َ
َل يَشْ ” :-ريض اهلل عنها  -اَعئَِشة   فَأ و 

َ
ن  أ

َ
 بِِه ِحنَي قَِدَم انل يِب  أ

َ
،  ملسو هيلع هللا ىلصٍء بََدأ

َ
أ ن ه  تََوض 

َ
أ

َمر  ث م  َطاَف، ث م  لَْم تَ  ب و بَْكٍر وَع 
َ
ْمَرةً، ث م  َحج  أ ْن ع  ، ث م   -ريض اهلل عنهما  -ك  ِمْثلَه 

يِب 
َ
َبرْيِ  َحَجْجت  َمَع أ ل  يَشْ  -ريض اهلل عنه  -الز  و 

َ
َهاِجِريَن فَأ يْت  الْم 

َ
، ث م  َرأ َواف   بِِه الط 

َ
ٍء بََدأ

تِْن  ْخَبَ
َ
، َوقَْد أ نَْصاَر َيْفَعل ونَه 

َ
  َواأل

 
َهل ْت ِهَ  يم  أ

َ
ن َها أ

َ
ْمَرٍة، أ َبرْي  َوف الَن  َوف الَن  بِع  ْخت َها َوالز 

 
 وَأ

ْكَن َحل وا وا الر  ا َمَسح   (75) “.“فَلَم 
 

                                                             
 8344حتفة  - 5915، 5914، 1540، وأطرافه 1549(، رقم احلديث: 26)رقم ابلاب: باب: اتللبية  ج،احل كتاب:- 71
 565 ص : 2ج :  ابلحر، انلجيم،ابن ؛ 313 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 72
، 1685، 1544أطرافه ، و1670(، رقم احلديث: 93)رقم ابلاب:  باب: الزنول بني عرفة ومجع كتاب: احلج، - 73

 11055حتفة  - 1687

 156ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  -74

(، رقم احلديث: 63: إذا قدم مكة قبل أن يرجع إىل بيته )رقم ابلابباب: من طاف بابليت  كتاب: احلج، - 75
 16390حتفة  - 1641طرفه ، و1614
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 قال ابن اهلمام:
قالوا: أول ما يبدأ به داخل املسجد حمرما اكن أو ال الطواف ال ”

طواف أو اكن عليه الصالة، امهلل إال إن دخل يف وقت منع انلاس من ال
فائتة مكتوبة أو خاف فوت املكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت 
اجلماعة يف املكتوبة فيقدم لك ذلك ىلع الطواف ثم يطوف، فإن اكن 
حالال فطواف حتية أو حمرما باحلج فطواف القدوم وهو أيضا حتية إال 

خل فيه أنه خص بهذه اإلضافة، هذا إن دخل قبل يوم انلحر، فإن د
فطواف الفرض يغين اكبلداءة بصالة الفرض تغين عن حتية املسجد أو 

 (76).“بالعمرة فبطواف العمرة، وال يسن يف حقه طواف القدوم
 باب استالم احلجر األسود .4

ِن اْبن  َوْهٍب َعْن ي ون َس َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالٍِم َعنْ ” .579 ْخَبَ
َ
ْصَبغ  ْبن  الَْفَرِج أ

َ
َثَنا أ بِيِه َحد 

َ
 - أ

وَل اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  يْت  َرس 
َ
ْسَوَد ملسو هيلع هللا ىلص َرأ

َ
ْكَن األ َة، إَِذا اْسَتلََم الر  ِحنَي َيْقَدم  َمك 

ْبعِ  ْطَواٍف ِمَن الس 
َ
وف  َُي ب  ثاَلَثََة أ َل َما َيط  و 

َ
 (77) “.“أ

 

يِب ” .580
َ
َثَنا َسِعيد  ْبن  أ د  بْ  َحد  َم  نَا حم  ْخَبَ

َ
ن  َمْريََم أ

َ
بِيِه أ

َ
ْسلََم َعْن أ

َ
ِن َزْيد  ْبن  أ ْخَبَ

َ
ن  َجْعَفٍر قَاَل أ

اِب  َط 
ْ
َمَر ْبَن اخل ْكنِ  -ريض اهلل عنه  -ع  َما وَاهللِ إيِن  ” :قَاَل لِلر 

َ
ن َك َحَجر  الَ تَْض    أ

َ
ْعلَم  أ

َ
أل

ين  
َ
، َولَْوالَ أ يْت  انل يِب   َوالَ َتْنَفع 

َ
َفَما نَلَا ” :، ث م  قَاَل “فَاْسَتلََمه  ”. “ا اْسَتلَْمت َك اْسَتلََمَك مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

م  اهلل   ْهلََكه 
َ
رْشِكنَِي، َوقَْد أ ن ا َراَءْيَنا بِِه الْم  َمِل إِن َما ك   ملسو هيلع هللا ىلصء  َصَنَعه  انل يِب  يَشْ ” :ث م  قَاَل . “َولِلر 

َكه   ْن َنرْت 
َ
ِب  أ  (78) “.“فاَلَ َن 

ندنا يف لك شوط من الطواف إن استطاع الطائف فإن لم واستالم احلجراألسود سنة ع
 (79). اهلدايةيستطع استقبل وكرب وهلل، كذا يف 

 

                                                             
 457 ص : 2ج :  فتح، ابن اهلمام، - 76

(، رقم احلديث: 56حني يقدم مكة أول ما يطوف )رقم ابلاب: باب: استالم احلجر األسود  كتاب: احلج، - 77
 6981حتفة  - 1644، 1617، 1616، 1604أطرافه ، و1603

حتفة  - 1610، 1597طرفاه ، و1605(، رقم احلديث: 57)رقم ابلاب:  احلج والعمرة باب: الرمل يف كتاب: احلج، - 78
10386 

 327 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 79
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 احلجر األسود كيفية استالمباب  .5
ِن ي ون س  َعِن ابْ ” .581 ْخَبَ

َ
َثَنا اْبن  َوْهٍب قَاَل أ لَْيَماَن قَاالَ َحد  مْحَد  ْبن  َصالٍِح َوحَيىَْي ْبن  س 

َ
َثَنا أ ِن َحد 

َبْيِد اهللِ بِْن َعْبِد اهللِ َعِن ابِْن َعب اٍس ِشهَ  َطاَف انل يِب  ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -اٍب َعْن ع 
ْكَن بِِمْحَجٍن  ملسو هيلع هللا ىلص ِة الَْوَداِع ىلَعَ بَِعرٍي، يَْسَتلِم  الر  َراَوْردِ . “يِف َحج  ِخ ي  تَاَبَعه  ادل 

َ
  َعِن ابِْن أ

ِه.ي  الز ْهرِ   (80) “ َعْن َعم 
وإن لم ، ل احلجر من غري أن يؤذي أحداوكيفية االستالم أن يضع يده ىلع احلجر ويقبّ 

احلجر شيئا اكلعرجون  يقدر ىلع ذلك وضع يديه ىلع احلجر وقبلهما فإن لم يقدر ىلع ذلك أمّس 
له وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما حنو احلجر مشريا بهما وحنوه وقبّ 

 (81)، كذا يف اتلبيني. نه واضع يديه عليه وظاهرهما حنو وجهه وكربإيله كأ
 باب استالم الركن اْلماين .6

582. ” ِ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن َسِعيٍد الَْمْقب  ن ه  قَاَل ي  َحد 
َ
َرْيٍج أ َبْيِد بِْن ج   َعْن ع 

َمَر  ْصَحابَِك ” :-ريض اهلل عنهما  -لَِعْبِد اهللِ بِْن ع 
َ
َحداً ِمْن أ

َ
َر أ

َ
ْرَبعاً لَْم أ

َ
ْيت َك تَْصَنع  أ

َ
َرأ

َها َرْيٍج َما ِهَ ” :قَاَل . “يَْصَنع  ، ” :قَاَل  “ يَا اْبَن ج  ْرََكِن إاِل  اْْلََمانِينَْيِ
َ
ْيت َك الَ َتَمس  ِمَن األ

َ
َرأ

ْيت َك تَ 
َ
بْتِي َة، َوَرأ ْيت َك تَلْبَس  انل َعاَل الس 

َ
َهل  َوَرأ

َ
َة أ ْنَت بَِمك  ْيت َك إَِذا ك 

َ
ْفَرةِ، َوَرأ ْصب غ  بِالص 

نَْت َحّٰت 
َ
و ا الِْهالََل، َولَْم ت ِهل  أ

َ
وِيَةِ انل اس  إَِذا رَأ ْ َمرَ . “ ََكَن يَْوَم الرت   :َفَقاَل هَل  َعْبد  اهللِ ْبن  ع 

ْرََكن  فَإيِن  ”
َ
ا األ م 

َ
وَل اهللِ  أ َر َرس 

َ
بْتِي ة  فَإيِن  َيمَ ملسو هيلع هللا ىلص لَْم أ ا انل َعال  الس  م 

َ
، وَأ يْت   س  إاِل  اْْلََمانِينَْيِ

َ
َرأ

وَل اهللِ  ا  يَلْبَس  انل َعاَل ال ِت ملسو هيلع هللا ىلص َرس  م 
َ
لْبََسَها، وَأ

َ
ْن أ

َ
ِحب  أ

 
نَا أ

َ
 فِيَها فَأ

 
أ لَيَْس فِيَها َشَعر  َويََتَوض 

ْفَرة  فَإيِن   وَل اهللِ  الص  يْت  َرس 
َ
ا اإِلْهالَل  فَإيِن  ملسو هيلع هللا ىلص َرأ م 

َ
ْصب َغ بَِها وَأ

َ
ْن أ

َ
ِحب  أ

 
نَا أ

َ
لَْم  يَْصب غ  بَِها، فَأ

وَل اهللِ  َر َرس 
َ
 (82) “.“ تَنَْبِعَث بِِه َراِحلَت ه  ي ِهل  َحّٰت ملسو هيلع هللا ىلص أ

 

َثَنا َْلْث  َعِن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهللِ ” .583 ب و الَْوِْلِد َحد 
َ
َثَنا أ بِيِه َحد 

َ
ريض اهلل  - َعْن أ

                                                             
، 1613، 1612أطرافه ، و1607(، رقم احلديث: 58)رقم ابلاب: باب: استالم الركن باملحجن  كتاب: احلج، - 80

 5837حتفة  - 5293، 1632

 16 ص : 2ج :  ني،تبيالزيليع،  - 81

، 1514، 166أطرافه ، و5851(، رقم احلديث: 37)رقم ابلاب: باب: انلعال السبتية وغريها كتاب:اللباس، - 82
 7316حتفة  - 2865، 1609، 1552



 كتاب احلج ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

422 

َر انل يِب  ” :قَاَل  –عنهما 
َ
ْكَننْيِ اْْلََمانِينَْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصلَْم أ  (83) “.“يَْسَتلِم  مَِن ابْلَْيِت إاِل  الر 

وال يرّض تركه وعند حممد هو سنة مثل  واستالم الركن ايلماين بال تقبيل مستحب عندنا
 (84)احلجر األسود، كذا يف املبسوط واتلبيني. 

 باب وجوب الطهارة للطواف .7
ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .584 َم  و َعْن حم  ِن َعْمر  ْخَبَ

َ
ْصَبغ  َعِن ابِْن َوْهٍب أ

َ
َثَنا أ ْرَوةَ، قَاَل َحد  ِن، َذَكْرت  لِع 

تِْن  ْخَبَ
َ
َل يَشْ ” :-ريض اهلل عنها  -اَعئَِشة   فَأ و 

َ
ن  أ

َ
 بِِه ِحنَي قَِدَم انل يِب  أ

َ
،  ملسو هيلع هللا ىلصٍء بََدأ

َ
أ ن ه  تََوض 

َ
أ

َمر   ب و بَْكٍر وَع 
َ
ْمَرةً، ث م  َحج  أ ْن ع  ، ث م   -ريض اهلل عنهما  -ث م  َطاَف، ث م  لَْم تَك  ِمْثلَه 

يِب 
َ
َبرْيِ  َحَجْجت  َمَع أ ل  يَشْ  -ريض اهلل عنه  -الز  و 

َ
َهاِجِريَن فَأ يْت  الْم 

َ
، ث م  َرأ َواف   بِِه الط 

َ
ٍء بََدأ

 
َ
تِْن َواأل ْخَبَ

َ
، َوقَْد أ يم   نَْصاَر َيْفَعل ونَه 

 
َهل ْت ِهَ  أ

َ
ن َها أ

َ
ْمَرٍة، أ َبرْي  َوف الَن  َوف الَن  بِع  ْخت َها َوالز 

 
 وَأ

ْكَن َحل وا وا الر  ا َمَسح   (85) “.“فَلَم 
 

ْفَيان  َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .585 َثَنا س  َتيَْبة  َحد  َثَنا ق  بِيِه َعْن اَعئَِشَة ِن بِْن الْقَ َحد 
َ
ريض اهلل  -اِسِم َعْن أ

ول  اهللِ َدَخَل يلَعَ  ” :قَالَْت  –عنها  بْكِ ملسو هيلع هللا ىلص  رَس 
َ
نَا أ

َ
نَِفْسِت ” :، َفَقاَل “يبَِسَِف وَأ

َ
. “َما لَِك أ

ْمر  َكَتَبه  اهلل  ىلَعٰ هٰ ” :قَاَل . “َنَعمْ ” :ق لْت  
َ
َاج  غَ  َما َيْقِض   َبَناِت آَدَم اقِْض َذا أ

ْ
ْن الَ احل

َ
رْيَ أ

ويِف بِابْلَْيِت  ول  اهللِ َوَضّٰٰح ”. “َتط   (86) “.“َعْن نَِسائِِه بِابْلََقرِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 
وعند احلنفية جتب الطهارة يف الطواف، ولكن ليست برشط فلو طاف طواف الفرض 
جنبا يصح الطواف وجتب ابلدنة ولو اكن حمدثا جيب ادلم، ولو طاف طواف الواجب جنبا جيب 

حىت لو و اكن حمدثا ال جيب ادلم ولكن اكن مسيئا، وأما الطهارة من األجناس فسنة ادلم ول
 .، طذا يف ابلدائعطاف، وىلع ثوبه جناسة أكرث من قدر ادلرهم جاز، وال يلزمه يشء إال أنه يكره

(87) 
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ول باب الرمل يف الطواف من احلجر إَل احلجر .8
 
 يف األشواط اثلالثة األ

د  ” .586 َم  َثَنا حم  َمَر َعْن َحد  َبْيِد اهللِ بِْن ع  َثَنا ِعيىَس ْبن  ي ون َس َعْن ع  وٍن َحد  َبْيِد بِْن َمْيم  ْبن  ع 
َمَر  ول  اهللِ ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما  -نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َل ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َرس  و 

َ
َواَف األ إَِذا َطاَف الط 

ْرَبعاً، َواَكَن يَْسَٰع َخب  ثاَلَثاً َوَمّٰش 
َ
َفا َوالَْمْرَوةِ  بَ  أ لْت  . “ْطَن الَْمِسيِل إَِذا َطاَف َبنْيَ الص  َفق 

َكاَن َعْبد  اهللِ َيْميِش ” :نِلَافٍِع 
َ
ْكَن اْْلََمايِنَ  أ ْكِن ” :قَاَل  “إَِذا بَلََغ الر  ْن ي َزاَحَم ىلَعَ الر 

َ
الَ. إاِل  أ

ه  َحّٰت   (88) “.“ يَْسَتلَِمه  فَإِن ه  ََكَن الَ يََدع 
ول الرمل يف الطواف سنة عندنا من احلجر إىل احلجرو

ُ
، كذا يف يف األشواط اثلالثة األ

  (89) املبسوط.
 باب أن الطواف من وراء احلطيم .9

ْسَوِد بِْن يَِزيَد َعْن اَعئَِشَة ” .587
َ
ْشَعث  َعِن األ

َ
َثَنا أ ْحَوِص َحد 

َ
ب و األ

َ
َثَنا أ د  َحد  َسد  َثَنا م  ريض  -َحد 

لْت  انل يِب  ” :الَْت قَ  –اهلل عنها 
َ
وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأ مَِن ابْلَْيِت ه 

َ
َْدرِ أ َفَما ” :ق لْت  . “َنَعمْ ” :قَاَل  “َعِن اجلْ

ْم لَْم ي ْدِخل وه  يِف ابْلَْيِت  ْت بِِهم  انل َفَقة  ” :قَاَل  “لَه  َ ن  بَابِِه ” :ق لْت  . “إِن  قَْوَمِك قرَص 
ْ
َفَما َشأ

ْرتَِفعاً  ن  قَْوَمِك لِِك َفَعَل ذٰ ” :قَاَل  “م 
َ
وا، َولَْوالَ أ وا َمْن َشاء  وا َويَْمَنع  ِك ِْل ْدِخل وا َمْن َشاء   قَْوم 

لِْصَق 
 
ْن أ

َ
َْدَر يِف ابْلَْيِت وَأ ْدِخَل اجلْ

 
ْن أ

َ
ْم أ ْن ت ْنِكَر ق ل وب ه 

َ
َخاف  أ

َ
َاهِلِي ِة فَأ

ْ
ْم بِاجل ه   َحِديث  َعْهد 

ْرِض 
َ
 (90) “.“بَابَه  بِاأل

، ولكنه يطوف يت بني ابليت واحلطيم الأن ال يدخل يف طوافه يف الفرجة ف ائطلينبيغ لو
 (91) كذا يف املبسوط. وراء احلطيم كما يطوف وراء ابليت؛ ألن احلطيم من ابليت،

 باب جواز الطواف راكبا لعذر .10
ِد بِْن َعْبدِ ” .588 َم  نَا َمالِك  َعْن حم  ْخَبَ

َ
َف قَاَل أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ِن بِْن نَْوفٍَل َعْن  الر مْحٰ َحد 

يِب 
َ
ْرَوةَ َعْن َزْيَنَب بِْنِت أ م  َسلََمَة قَالَْت  ع 

 
وِل اهللِ َشَكْوت  إَِٰل ” :َسلََمَة َعْن أ ين  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس 

َ
 أ

ْشَتيِك 
َ
نِْت َراكَِبة  ” :قَاَل . “أ

َ
ويِف مِْن َوَراءِ انل اِس وَأ ول  اهللِ ”. “ط  ْفت  َوَرس   إَِٰل  ي َصيل  ملسو هيلع هللا ىلص َفط 
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 ِ  ب
 
ورِٓٱوَٓـ ﴿َجْنِب ابْلَْيِت، َيْقرَأ سٓ َٓوكَِتىبٓ ١ٓٓلطُّ ور ٓمذ  (92) “.“﴾٢ٓط 

 

 (93) “.“ بَِعريٍ ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَطاَف انل يِب  ” :َوقَاَل اْبن  َعب اٍس َوَرَوى ابلخاري معلقا: ” .589
والواجب يف الطواف أن يكون ماشيا وال جيوز الركوب يف الطواف إال من عذر وجيب 

 (94)اكن لعذر، كذا يف ابلدائع.ملسو هيلع هللا ىلص ف راكبا بغري عذر، وفعل انليب اإلاعدة إن طا
 باب االستالم يف ُك شوط لكما مر باحلجر .11

َثَنا َخادِل  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس ” .590 اِب َحد  َثَنا َعْبد  الَْوه  َثن  َحد  د  ْبن  الْم  َم  َثَنا حم   -َحد 
َشاَر  ملسو هيلع هللا ىلصنل يِب  َطاَف ا”قَاَل:  –ريض اهلل عنهما 

َ
ْكِن أ َٰت ىلَعَ الر 

َ
بِابْلَْيِت ىلَعَ بَِعرٍي، لك  َما أ

  (95) “.“إَِْلْهِ 
وعندنا يسن االستالم يف لك شوط الطواف ان استطاع، فإن لم يستطع أشار إىل احلجر، 

  (96)كذا يف ابلدائع.
 باب وجوب ركعت الطواف .12

َمَر ” :َوقَاَل نَافِع  َوَرَوى ابل خاري معل قا: ” .591 ب وٍع  ي َصيل   –ريض اهلل عنهما  -ََكَن اْبن  ع  لُِك   س 
 (97) “.“َرْكَعَتنْيِ 

 

َمي َة ق لْت  لِلز ْهرِ وروى ابلخاري معلقا: ” .592
 
ول  ي  َوقَاَل إِْسَماِعيل  ْبن  أ ِْزئ ه   : إِن  َعَطاًء َيق  َت 

َواِف الَْمْكت وَبة  ِمْن َرْكَعَتِ  ِف انل يِب  الس  ” :َفَقاَل . “ الط  ، لَْم َيط  ْفَضل 
َ
ب واعً َقط  إاِل   ملسو هيلع هللا ىلصن ة  أ س 

 (98)“.“ َرْكَعَتنْيِ َصّٰل 
 

َمَر ” .593 نْلَا اْبَن ع 
َ
ْفَيان  َعْن َعْمٍرو َسأ َثَنا س  َتيَْبة  ْبن  َسِعيٍد َحد  َثَنا ق   :-رىض اهلل عنهما  -َحد 

                                                             
، 1619أطرافه ، و464(، رقم احلديث: 78)رقم ابلاب:  اب: إدخال ابلعري يف املسجد للعلّةالصالة، ب كتاب:- 92

 18262حتفة  - 4853، 1633، 1626

 (78)رقم ابلاب:  اب: إدخال ابلعري يف املسجد للعلّةصالة، بال كتاب:-93

 130ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  -94

، 1607، وأطرافه 1612(، رقم احلديث: 61)رقم ابلاب:  من أشار إىل الركن إذا أىت عليهباب:  ج،احل كتاب:- 95
 6050حتفة  5293، 1632، 1613

 147ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 96
 (69)رقم ابلاب: لسبوعه ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلصاب: صّّل انّليّب احلج، ب تاب:ك-97

 (69)رقم ابلاب: لسبوعه ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلصاب: صّّل انّليّب احلج، ب كتاب:-98
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ْمَرةِ ” تِِه يِف الْع 
َ
ل  ىلَعَ اْمرَأ َيَقع  الر ج 

َ
َفا َوالَْمْرَوةِ أ وَف َبنْيَ الص  ْن َيط 

َ
ول  ” :قَاَل  “ َقْبَل أ قَِدَم رَس 

َفا َوالَْمْرَوةِ َفَطاَف بِابْلَْيَت َسْبعاً، ث م  َصّٰل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ، َوَطاَف َبنْيَ الص  ، “ َخلَْف الَْمَقاِم َرْكَعَتنْيِ
مٓ ٓلذَقدٓ ﴿َوقَاَل  وِلََٓٓكَنٓلَك  سٓ ٱِِفٓرَس 

 
ِٓأ  (99) “.“﴾َحَسنَة ٓٓوَة ّٓللذ

 

ْقَبَة َعْن نَافٍِع َعْن ” .594 وىَس ْبن  ع  َثَنا م  نَس  َحد 
َ
ب و َضْمَرةَ أ

َ
َثَنا أ ْنِذرِ َحد  َثَنا إِبَْراِهيم  ْبن  الْم  َحد 

َمَر  وَل اهللِ ”: -ريض اهلل عنهما  -َعْبِد اهللِ بِْن ع  ن  َرس 
َ
وِ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َج  أ ََكَن إَِذا َطاَف يِف احلْ

ْمرَ  وف  َبنْيَ الْع  ، ث م  َيط  ْرَبَعًة، ث م  َسَجَد َسْجَدَتنْيِ
َ
ْطَواٍف، َوَمّٰش أ

َ
َل َما َيْقَدم  َسَٰع ثاَلَثََة أ و 

َ
ةِ أ

َفا َوالَْمْرَوةِ   (100)“.“الص 
وركعتا الطواف واجب حيث تيرس يف املسجد إال أنه ال يصيل يف األوقات املكروهة ويه 

وبعد صالة العرص إىل غروبها، وال يكره الطواف فيها،  بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس
 (101)وفتح القدير.  ابلدائعكذا يف املبسوط و

 باب جواز ركعت الطواف خارج املسجد احلرام .13
ِد بِْن َعْبِد الر مْحٰ ” .595 َم  نَا َمالِك  َعْن حم  ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ْرَوةَ َعْن َزْينََب َحد   ِن َعْن ع 

م  َسلََمَة 
 
وِل اهللِ َشَكْوت  إَِٰل ” :-ريض اهلل عنها  -َعْن أ د  ْبن  َحْرٍب ملسو هيلع هللا ىلص. “ َرس  َم  ثَِن حم  وََحد 

يِب 
َ
ب و َمْرَواَن حَيىَْي ْبن  أ

َ
َثَنا أ ايِن   َحد  م  َسلََمَة َزَكِري اَء الَْغس 

 
ْرَوةَ َعْن أ ريض  - َعْن ِهَشاٍم َعْن ع 

وَل اهللِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب  َزْوِج  -اهلل عنها  ن  َرس 
َ
ْن ملسو هيلع هللا ىلص أ وَج، َولَْم تَك  َراَد اخلْ ر 

َ
َة، وَأ قَاَل َوْهَو بَِمك 

وجَ  َراَدِت اخلْ ر 
َ
م  َسلََمَة َطافَْت بِابْلَْيِت وَأ

 
ول  اهللِ “أ قِيَمْت َصالَة  ” :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل لََها َرس 

 
إَِذا أ

ويِف ىلَعٰ  ْبِح َفط   (102) “.“ َخرََجْت لَِك، فَلَْم ت َصل  َحّٰت َفَفَعلَْت ذٰ . “اس  ي َصل ونَ  بَِعريِِك، َوانل  الص 

 

َمر  َوَصّٰل ”وَرَوى ابلخاري  معلقا: ” .596 ََرمِ  -ريض اهلل عنه  - ع   (103) “.“َخارِجاً ِمَن احلْ

وعند احلنفية ال ُيتّص وجوب ركعيت الطواف بزمان وال ماكن، فقال ابن انلجيم يف 

                                                             
، 395أطرافه ، و1623(، رقم احلديث: 69)رقم ابلاب: لسبوعه ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلصاب: صّّل انلّيّب ب كتاب: احلج، - 99

 189/2 - 7352حتفة  - 1793، 1647، 1645، 1627

إذا قدم إىل مكة قبل أن يرجع إىل بيته ثم صّل ركعتني )رقم ابلاب: باب: من طاف بابليت  ج،احل كتاب:- 100
 8453حتفة  - 1644، 1617، 1604، 1603، وأطرافه 1616(، رقم احلديث: 63
 506ص :  2ج : ، فتحابن اهلمام،  ؛296ص :  1، ج : بدائعالاكساين، ؛ 12 ص : 4ج :  ، املبسوط،الرسخيس - 101
، 1626(، رقم احلديث: 71)رقم ابلاب:  الطواف خارجا من املسجد اب:من صّّل ركعيتب كتاب: احلج، - 102

 18262حتفة  - 4853، 1633، 1619، 464أطرافه و

 (71)رقم ابلاب:  الطواف خارجا من املسجد اب:من صّّل ركعيتب كتاب: احلج، - 103
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 ابلحر:
اجبة ىلع الصحيح( أي بعد لك طواف فرضا اكن أو واجبا أو قوهل فو)”

سنة أو نفال وال ُيتص جوازها بزمان وال بماكن وال تفوت ولو تركها لم 
جترب بدم ولو صالها خارج احلرم ولو بعد الرجوع إىل وطنه جاز، 
ويكره والسنة املواالة بينها وبني الطواف، ويستحب مؤكدا أداؤها 

الكعبة ثم يف احلجر حتت املزياب، ثم لك ما قرب من خلف املقام ثم يف 
احلجر إىل ابليت ثم بايق احلجر ثم ما قرب إىل ابليت ثم املسجد ثم 

 (104). “احلرم ثم ال أفضلية بعد احلرم بل اإلساءة
 باب وجوب السيع بني الصفا واملروة .14

َعْيب  َعِن الز ْهرِ ” .597 نَا ش  ْخَبَ
َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ لْت  اَعئَِشَة ي  َحد 

َ
ْرَوة  َسأ  :-ريض اهلل عنها  - قَاَل ع 

لْت  لََها” يِْت قَْوَل اهللِ َتَعاََل ” :َفق 
َ
َرأ

َ
ٓ﴿أ َفاٱإِنذ ِ ٓٱَٓشَعآئِرِٓٓمِنَٓوةََٓمرٓ ل ٓٱوَٓٓلصذ َٓٱَٓحجٓذَٓفَمنٓ ّٓللذ وَِٓٓتٓيٓ ِل 

َ
ٓأ

نَاحَٓٓفَََلٓٓتََمرَٓعٓ ٱ نٓهَِٓعلَيٓ ٓج 
َ
وذَفٓٓأ نَٓٓيطذ َفا َما ىلَعٰ فََواهللِ  ﴾بِهَِما وَف بِالص  ْن الَ َيط 

َ
َناح  أ َحٍد ج 

َ
 أ

ْخِت ” :قَالَْت . “َوالَْمْرَوةِ 
 
تْلََها َعلَْيِه ََكنَْت الَ إِن  هٰ  بِئَْس َما ق لَْت يَا اْبَن أ و 

َ
ِذهِ لَْو ََكنَْت َكَما أ

ْن الَ َيَتَطو َف بِِهَما، َولٰ 
َ
َناَح َعلَْيِه أ نِْزلَْت يِف ج 

 
وا ي ِهل وَن ِكن َها أ ْن ي ْسلِم 

َ
نَْصارِ، ََكن وا َقْبَل أ

َ
األ

اِغَيِة ال ِت  َفا  لَِمَناةَ الط  وَف بِالص  ْن َيط 
َ
ج  أ َهل  َيَتَحر 

َ
َشل ِل، فاََكَن َمْن أ وَنَها ِعْنَد الْم  ََكن وا َيْعب د 

وَل اهللِ  ل وا َرس 
َ
وا َسأ ْسلَم 

َ
ا أ ِ َعْن ذٰ ملسو هيلع هللا ىلص َوالَْمْرَوةِ، فَلَم  ْن ل

َ
ج  أ ن ا َنَتَحر  وَل اهللِ، إِن ا ك  َك قَال وا يَا َرس 

نَْزَل اهلل  َتَعاََل 
َ
َفا َوالَْمْرَوةِ، فَأ وَف َبنْيَ الص  ٓ﴿ َنط  َفاٱإِنذ ِ ٓٱَٓشَعآئِرِٓٓمِنَٓوةََٓمرٓ ل ٓٱوَٓٓلصذ . “اآليَةَ  ﴾ّللذ

ول  اهللِ  :-ريض اهلل عنها  -قَالَْت اَعئَِشة   ْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد َسن  َرس 
َ
َحٍد أ

َ
َما، فَلَيَْس أل َواَف بَيَْنه  الط 

بَا بَْكِر ْبَن َعْبِد الر مْحٰ 
َ
ْخَبْت  أ

َ
َما. ث م  أ َواَف بَيَْنه  ْنت  ِن، َفَقاَل إِن  هٰ َيرْت َك الط  َذا لَِعلْم  َما ك 

ن  ا
َ
وَن أ ر  ْهِل الِْعلِْم، يَْذك 

َ
، َولََقْد َسِمْعت  رَِجاالً ِمْن أ ْن َسِمْعت ه  نل اَس إاِل  َمْن َذَكَرْت اَعئَِشة  مِم 

ا َذَكَر اهلل  َتَعاَٰل  َفا َوالَْمْرَوةِ، فَلَم  ْم بِالص  وف وَن لك  ه  َواَف بِابْلَْيِت، ََكَن ي ِهل  بَِمَناةَ، ََكن وا َيط   الط 
وَل  ْرآِن قَال وا يَا َرس  َفا َوالَْمْرَوةَ يِف الْق  ِر الص  َفا َوالَْمْرَوةِ، َوإِن  اهلَل  اهللِ َولَْم يَْذك  وف  بِالص  ن ا َنط  ك 

َفا َوالَْمْروَ  و َف بِالص  ْن َنط 
َ
َفا َفَهْل َعلَْيَنا مِْن َحَرٍج أ ِر الص  َواَف بِابْلَْيِت، فَلَْم يَْذك  نَْزَل الط 

َ
ةِ أ

نَْزَل اهلل  َتَعاَٰل 
َ
ٓ﴿ فَأ َفاٱإِنذ ِٓٓمِنَٓوةََٓمرٓ ل ٓٱوَٓٓلصذ ِ ٓٱٓرَِٓشَعآئ ْسَمع  هٰ  ﴾ّللذ

َ
ب و بَْكٍر فَأ

َ
ِذهِ اآليََة. قَاَل أ

َاِهلِي ِة بِالص  
ْ
وف وا بِاجل ْن َيط 

َ
وَن أ ِيَن ََكن وا َيَتَحر ج  َفا اآليََة نََزلَْت يِف الَْفِريَقنْيِ لِكَْيِهَما يِف اذل 

وف   ْن َيط 
َ
وا أ وف وَن ث م  َُتَر ج  ِين َيط  ن  اهلَل َتَعاَٰل َوالَْمْرَوةِ، َواذل 

َ
ْجِل أ

َ
َمَر وا بِِهَما يِف اإِلْسالَِم ِمْن أ

َ
 أ

                                                             
 580 ص : 2ج :  ابلحر، ابن انلجيم، -104
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َفا َحّٰت  ِر الص  َواِف بِابْلَْيِت، َولَْم يَْذك  َواَف بِابْلَْيِت  َذَكَر ذٰ بِالط   (105) “.“لَِك َبْعَد َما َذَكَر الط 
 (106) ائع.وعند احلنفية جيب السيع بني الصفا واملروة يف احلج والعمرة، كذا يف ابلد

 باب صفة السيع بني الصفا واملروة والسعة فيه يف بطن الوادي .15
َمَر ” .598 َبْيِد اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  نَس  ْبن  ِعَياٍض َعْن ع 

َ
َثَنا أ ْنِذرِ َحد  َثَنا إِبَْراهِيم  ْبن  الْم  َحد 

ن  انل يِب  ” :-ريض اهلل عنهما  -
َ
َل َُي ب  ثاَلَثََة ََكَن إَِذا َطاَف بِابْلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأ و 

َ
َواَف األ ْيِت الط 

ْطَواٍف، َويَْميِش 
َ
ن ه  ََكَن يَْسَٰع  أ

َ
ْرَبَعًة، وَأ

َ
َفا َوالَْمْرَوةِ أ  (107) “.“ َبْطَن الَْمِسيِل إَِذا َطاَف َبنْيَ الص 

، ويستقبل الكعبة، يهايتوجه إىل الصفا، فريىق علوصفة السيع بني الصفا واملروة أن 
ثم يسري متوجها إىل املروة، فإذا بلغ بطن ويدعو اهلل، ويكربه، ويأيت باذلكر،  ويوحد اهلل

حاذى امليلني األخرضين اشتد وأرسع ما استطاع ، ثم يميش ىلع هينته حىت يأيت املروة والوادي
ويفعل ثم يرشع يف الشوط اثلاين ، فيصعد عليها ويفعل كما فعل ىلع الصفا، وهذا شوط واحد

لصفا ، وهذا بني امليلني األخرضين وُيتم با رسعويمن املروة  بدأفيشوط األول كما فعل يف ال
 (108) .، هكذا يف اهلداية وابلدائعشوط ثان ،حىت يعد سبعة أشواط ينتيه آخرها عند املروة

 باب اجلمع بمزدلفة .16
ْقَبةَ ” .599 وىَس بِْن ع  نَا َمالِك  َعْن م  ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َساَمَة بِْن  َحد 

 
َرْيٍب َعْن أ َعْن ك 

ول   -ريض اهلل عنهما  -َزْيٍد  ن ه  َسِمَعه  َيق 
َ
ول  اهللِ  ”:أ ْعَب، ملسو هيلع هللا ىلص َدَفَع َرس  َل الش  ِمْن َعَرفََة، َفَْنَ

وءَ  ، َولَْم ي ْسبِِغ الْو ض 
َ
أ لْت  هَل  . “َفَباَل ث م  تََوض  الَة  ” :َفق  َمامَ ” :َفَقاَل . “الص 

َ
الَة  أ فََجاَء ”. “َك الص 

نَاَخ ُك   إِنَْساٍن بَعِ 
َ
الَة ، فََصّل  الَْمْغرَِب، ث م  أ قِيَمِت الص 

 
ْسَبَغ، ث م  أ

َ
، فَأ

َ
أ ْزَدلَِفَة، َفَتَوض  ريَه  يِف الْم 

الَة  فََصّٰل  قِيَمِت الص 
 
َماَمْْنهِِلِ، ث م  أ  (109) “.“، َولَْم ي َصل  بَيَْنه 

 

َثَنا آَدم  َحد  ” .600 يِب َحد 
َ
َمَر ي  ذِئٍْب َعِن الز ْهرِ  َثَنا اْبن  أ ريض  - َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهللِ َعِن ابِْن ع 

                                                             
 4861، 4495، 1790أطرافه ، و1643(، رقم احلديث: 79)رقم ابلاب:  باب: وجوب الصفا واملروة كتاب: احلج، - 105

 194/2 - 16471حتفة  -

 133ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  -106

(، رقم احلديث: 63إذا قدم مكة قبل أن يرجع إىل بيته )رقم ابلاب: باب: من طاف بابليت  كتاب: احلج، - 107
 7804حتفة  - 1644، 1616، 1604، 1603أطرافه ، و1617
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َما بِإِقَاَمٍة،  ملسو هيلع هللا ىلصََجََع انل يِب  ” :قَاَل  –اهلل عنهما  َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ جِبَْمٍع، ُك   َواِحَدٍة مِْنه 
َما َوالَ  َماىلَعٰ  َولَْم ي َسب ْح بَيَْنه   (110) “.“ إِثِْر ُك   َواِحَدٍة مِْنه 

 

ْخَبَِن َعدِ ” .601
َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  َسِعيٍد قَاَل أ لَْيَمان  ْبن  باِلٍَل َحد  َثَنا س  َثَنا َخادِل  ْبن  ََمََْلٍ َحد   ْبن  ي  َحد 

َْطيِم  
ْ
ثَِن َعْبد  اهللِ ْبن  يَِزيَد اخل نَْصارِ  قَاَل َحد  ثَابٍِت قَاَل َحد 

َ
ي وَب األ

َ
ب و أ

َ
وَل ” :ي  ثَِن أ ن  َرس 

َ
أ

ْزَدلَِفةِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ِة الَْوَداِع الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء بِالْم   (111) “.“ََجََع يِف َحج 
 

ب و إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعت  َعْبَد الر مْحٰ ” .602
َ
َثَنا أ َثَنا ز َهرْي  َحد  و ْبن  َخادِلٍ َحد  َثَنا َعْمر  َن يَِزيَد ِن بْ َحد 

ول   ْو قَِريباً  -ريض اهلل عنه  -َحج  َعْبد  اهللِ ” :َيق 
َ
َذاِن بِالَْعَتَمِة، أ

َ
ْزَدلَِفَة ِحنَي األ تَيَْنا الْم 

َ
فَأ

قَاَم، ث م  َصّل  الَْمْغرَِب، َوَصّٰل ِمْن ذٰ 
َ
ذ َن وَأ

َ
الً فَأ َمَر رَج 

َ
، ث م  َداَع بِعَ لَِك، فَأ َشائِِه  َبْعَدَها َرْكَعَتنْيِ

َمَر َفَتَعّٰش 
َ
رٰ  -، ث م  أ

 
الً أ قَاَم  -ى رَج 

َ
ذ َن وَأ

َ
و “-فَأ ك  إاِل  ِمْن ز َهرْيٍ ” :قَاَل َعْمر  ْعلَم  الش 

َ
 “الَ أ

ا َطلََع الَْفْجر  قَاَل “ث م  َصّل  الِْعَشاَء َرْكَعَتنْيِ ” - ِذهِ هٰ  ََكَن الَ ي َصيل   ملسو هيلع هللا ىلصإِن  انل يِب  ” :، فَلَم 
اَعَة إاِل  هٰ  الَةَ، يِف هٰ الس  َما َصالَتَاِن ” :قَاَل َعْبد  اهللِ . “َذا اْْلَْومِ َذا الَْماَكِن، ِمْن هٰ ِذهِ الص  ه 

ِت 
ْ
الَِن َعْن َوْقتِِهَما َصالَة  الَْمْغرِِب َبْعَد َما يَأ َو  ْزَدلَِفَة، َوالَْفْجر  ِحنَي َيْْب غ   ُت  انل اس  الْم 

يْت  انل يِب  ” :اَل قَ . “الَْفْجر  
َ
 (112) “.“َيْفَعل ه   ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

 

يِب ” .603
َ
ائِيل  َعْن أ َثَنا إرِْسَ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  رََجاٍء َحد   :ِن بِْن يَِزيَد قَالَ إِْسَحاَق َعْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد 

َة، ث م  قَِدْمَنا ََجْعإَِٰل  -ريض اهلل عنه  -َخرَْجَنا َمَع َعْبِد اهللِ ” ، ُك    َمك  الََتنْيِ اً، فََصّل  الص 
، قَائِل  َيق   َما، ث م  َصّل  الَْفْجَر ِحنَي َطلََع الَْفْجر  َذاٍن َوإِقَاَمٍة، وَالَْعَشاء  بَيَْنه 

َ
ول  َصالٍَة وَْحَدَها بِأ

ول  لَْم َيْطل ِع الَْفْجر   . َوقَائِل  َيق  وَل اهللِ . “َطلََع الَْفْجر  إِن  َهاَتنْيِ ” :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ث م  قَاَل إِن  َرس 
تَلَا َعْن َوْقتِِهَما يِف هٰ  و  الََتنْيِ ح   َذا الَْماَكِن الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء، فاَلَ َيْقَدم  انل اس  ََجْعاً َحّٰت الص 

وا، َوَصالَةَ الَْفْجِر هٰ  اَعةَ ي ْعتِم  ِ الس  ْسَفرَ ث م  َوَقَف َحّٰت ”. “ِذه
َ
مرَِي ” :، ث م  قَاَل “ أ

َ
ن  أ

َ
لَْو أ

ن ةَ  َصاَب الس 
َ
فَاَض اآلَن أ

َ
ْؤِمننَِي أ ْدرِ ”. “الْم 

َ
ْثَماَن  يَفَما أ ْم َدْفع  ع 

َ
َع أ رْسَ

َ
قَْوهل   ََكَن أ

َ
ريض  -أ
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 (113) “.“ ََجَْرةَ الَْعَقَبِة يَْوَم انل ْحرِ  َرٰم َحّٰت  فَلَْم يََزْل ي ليَب   -اهلل عنه 
املغرب والعشاء يف املزدلفة وهو مجع تأخري. واملستحب أن  وعند احلنفية جيمع بني صالة

اء أوبغريهما ولكن لو اشتغل يف أّي أمر يستحب هل أن يعيد  ال يفصل بينهما بصالة أو بع ش 
  (114)اإلقامة ال األذان، كذا يف اهلداية ومرايق الفالح. 

 باب اإلفاضة من املزدلفة قبل طلوع الشمس .17
اج  ْبن  ” .604 َثَنا َحج  يِب َحد 

َ
ْعَبة  َعْن أ َثَنا ش  ول    مِْنَهاٍل َحد  وٍن َيق   :إِْسَحاَق َسِمْعت  َعْمَرو ْبَن َمْيم 

َمَر ” رْشِكنَِي ََكن وا الَ َصّٰل  -ريض اهلل عنه  -َشِهْدت  ع  ْبَح، ث م  َوَقَف َفَقاَل إِن  الْم   جِبَْمٍع الص 
وَن َحّٰت  ْمس  ي ِفيض  ول  “ َتْطل َع الش  رْشِْق ثَبرِي  ” :ونَ ، َويَق 

َ
ن  انل يِب  ”. “أ

َ
فَاَض  ملسو هيلع هللا ىلصوَأ

َ
ْم، ث م  أ َخالََفه 

ْمس   ْن َتْطل َع الش 
َ
 (115) “.“َقْبَل أ

واملبيت باملزدلفة سنة والوقوف بها بعد طلوع الفجر واجب ولو ساعة فإذا أسفر أفاض 
 (116)قبل أن تطلع الشمس، كذا يف مرايق الفالح. 

 لعذر باب ترك وقوف املزدلفة .18
ٍد َعْن اَعئَِشَة ” .605 َم  َْيٍد َعِن الَْقاِسِم بِْن حم  ْفلَح  ْبن  مح 

َ
َثَنا أ ب و ن َعْيٍم َحد 

َ
َثَنا أ  –ريض اهلل عنها  -َحد 

َذنَِت انل يِب  ” :قَالَْت 
ْ
ْزَدلَِفَة فَاْسَتأ ْن تَْدَفَع َقْبَل َحْطَمِة انل اِس، َواَكنَِت ا ملسو هيلع هللا ىلصنََزنْلَا الْم 

َ
ةً َسْوَدة  أ

َ
ْمرَأ

َقْمَنا َحّٰت 
َ
ِذَن لََها، فََدَفَعْت َقْبَل َحْطَمِة انل اِس، وَأ

َ
، ث م  َدَفْعَنا بَِدفِْعِه، بَِطيَئًة، فَأ ْصَبْحَنا ََنْن 

َ
 أ

وَل اهللِ  َذنْت  َرس 
ْ
وَن اْسَتأ ك 

َ
ْن أ

َ
َحب  إَِل  ملسو هيلع هللا ىلص فَأل

َ
َذنَْت َسْوَدة  أ

ْ
وٍح بِهِ َكَما اْسَتأ  (117) “.“ مِْن َمْفر 

 

َثَنا الل ْيث  َعْن ي ون َس َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل َسالِم  ” .606 َثَنا حَيىَْي ْبن  ب َكرْيٍ َحد  َواَكَن َعْبد  اهللِ ” :َحد 
َمَر  ْزَدلَِفِة  -ريض اهلل عنهما  -ْبن  ع  َرَاِم بِالْم  وَن ِعْنَد الَْمْشَعِر احلْ ْهلِِه، َفَيِقف 

َ
م  َضَعَفَة أ ي َقد 

ْم  بِلَْيٍل، ْن يَْدَفَع، فَِمْنه 
َ
، َوَقْبَل أ ْن يَِقَف اإِلَمام 

َ
وَن َقْبَل أ ْم، ث م  يَرِْجع  وَن اهلَل َما بََدا لَه  ر  َفَيْذك 

ْم َمْن َيْقَدم  َبْعَد ذٰ  َْمَرةَ َمْن َيْقَدم  ِمًن لَِصالَةِ الَْفْجِر، َومِْنه  وا َرَمو ا اجلْ ، َواَكَن “لَِك، فَإَِذا قَِدم 
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َمَر اْبن   ول   –ريض اهلل عنهما  -ع  ول  اهللِ ” :َيق  وَلَِك رَس 
 
رَْخَص يِف أ

َ
 (118) “.“ملسو هيلع هللا ىلصأ

 

ي وَب َعْن ِعْكِرَمَة َعِن ابِْن َعب اٍس ” .607
َ
َثَنا مَح اد  ْبن  َزْيٍد َعْن أ لَْيَمان  ْبن  َحْرٍب َحد  َثَنا س   -َحد 

ول  اهللِ  َبَعَثِن ” :قَاَل  –ريض اهلل عنهما   (119) “.“ْن ََجٍْع بِلَْيٍل مِ ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
 

ي ” .608 َثَنا يلَعِ يِب َحد 
َ
َبْيد  اهللِ ْبن  أ ِن ع  ْخَبَ

َ
ْفَيان  قَاَل أ َثَنا س  ريض اهلل  -يَِزيَد َسِمَع اْبَن َعب اٍس   َحد 

ول   –عنهما  َم انل يِب  ” :َيق  ْن قَد  نَا مِم 
َ
ْهلِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ْزَدلَِفِة يِف َضَعَفِة أ  (120) “.“َْلْلََة الْم 

إذا تركه بعذر و حىت لو تركه بغري عذر يلزمه ادلموالوقوف باملزدلفة واجب وليس بركن 
 (121)، كذا يف اهلداية. بأن يكون به ضعف أو علة أو اكنت امرأة ختاف الزحام ال يشء عليه

 باب وقت الريم .19
َثَنا مِْسَعر  َعْن َوَبَرةَ قَاَل ” .609 ب و ن َعْيٍم َحد 

َ
َثَنا أ لْت  ” :َحد 

َ
َمَر َسأ  َمّٰت  -ريض اهلل عنهما  - اْبَن ع 

ْريِم 
َ
َماَر قَاَل إَِذا َرٰم  أ ِ

ْ
، فَإَِذا اجل ن ا َنَتَحني   لََة، قَاَل ك 

َ
َعْدت  َعلَْيِه الَْمْسأ

َ
َك فَاْرمِْه. فَأ  إَِمام 

ْمس  َرَمْيَنا  (122) “.“َزالَِت الش 
يوم انلحر فأول وقت الريم منه ما  يوم انلحر، وثالثة أيام الترشيق، أما :أيام الريم أربعةو

بعد طلوع الفجر اثلاين فال جيوز قبل طلوعه، وأول وقته املستحب ما بعد طلوع الشمس قبل 
الزوال،وآخر وقت الريم يوم انلحر يمتد إىل غروب الشمس،فإن لم يرم حىت غربت الشمس 

أصحابنا،فإن أخر الريم فرييم قبل طلوع الفجر من ايلوم اثلاين أجزأه وال يشء عليه يف قول 
 .حىت طلع الفجر من ايلوم اثلاين رىم وعليه دم للتأخري يف قول أيب حنيفة

ووقت الريم من ايلوم األول واثلاين من أيام الترشيق، وهو ايلوم اثلاين واثلالث من أيام 
 نيفة.الريم فبعد الزوال حىت ال جيوز الريم فيهما قبل الزوال يف الرواية املشهورة عن أيب ح

ووقت الريم من ايلوم اثلالث من أيام الترشيق، وهو ايلوم الرابع من أيام الريم فالوقت 
هذا ملخص ما قال  املستحب هل بعد الزوال، ولو رىم قبل الزوال جيوز يف قول أيب حنيفة،
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 (123)الاكساين.
 باب عدد حصاة الريم .20

ْعَبة  َعنِ ” .610 َثَنا ش  َمَر َحد  َثَنا َحْفص  ْبن  ع  ََكِم َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  ِن بِْن يَِزيَد احلْ
ن ه  اْنَتٰه ” :-ريض اهلل عنه  -َعْن َعْبِد اهللِ 

َ
ْبَى َجَعَل ابْلَْيَت َعْن يََسارِهِ، أ َْمَرةِ الْك   إََِل اجلْ

ِ هٰ ” :، َوقَاَل “ بَِسْبعٍ َوِمًن َعْن يَِمينِِه، َوَرٰم  وَرة  ابْلََقَرةِ  يَكَذا َرَم اذل  نِْزلَْت َعلَْيِه س 
 
 “.“ملسو هيلع هللا ىلصأ

(124) 
يرميها بيمينه لك واحدة برمية ىلع حدة ولو رىم إحدى اجلمار  ةسبع الريم عدد حصاةو

بسبع حصيات رمية واحدة فيه بمزنلة حصاة واحدة واكن عليه أن يريم ستة أخرى ومن زاد 
 (125)، كذا يف اهلندية. ىلع السبع لم يرضه

 لريما باب مقام .21
ََكم  َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .611 َثَنا احلْ ْعَبة  َحد  َثَنا ش  َثَنا آَدم  َحد  ن ه  َحج  ” :ِن بِْن يَِزيدَ َحد 

َ
أ

وٍد  ْبٰ  فََرآه  يَْريِم  -ريض اهلل عنه  -َمَع ابِْن َمْسع  َْمَرةَ الْك  ى بَِسْبِع َحَصَياٍت، فََجَعَل اجلْ
ِ هٰ ” :، ث م  قَاَل “يََسارِهِ، َوِمًن َعْن يَِمينِهِ ابْلَْيَت َعْن  وَرة   يَذا َمَقام  اذل  نِْزلَْت َعلَْيِه س 

 
أ

 (126) “.“ابْلََقَرةِ 
 

ْعَمِش َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .612
َ
ْفَيان  َعِن األ نَا س  ْخَبَ

َ
د  ْبن  َكثرٍِي أ َم  َثَنا حم  ِن بِْن يَِزيَد َحد 

لْت  “ي َعْبد  اهللِ ِمْن َبْطِن الَْوادِ َرٰم ” :قَاَل  بَا َعْبِد الر مْحٰ ” :، َفق 
َ
وَنَها مِْن يَا أ ِن، إِن  نَاساً يَْرم 

ِ ” :، َفَقاَل “فَْوقَِها ِ  َغرْي ه  هٰ الَ إهِٰلَ  يوَاذل  وَرة  ابْلََقَرةِ  يَذا َمَقام  اذل  نِْزلَْت َعلَْيِه س 
 
َوقَاَل . “ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْعَمش  بَِهَذاَعْبد  اهللِ بْ 
َ
َثَنا األ ْفَيان  َحد  َثَنا س   (127). “ن  الَْوِْلِد َحد 

ويقذف جانبه األيمن ولو رماها من  بطن الوادي يعين من أسفله إىل أعالهومقام الريم 
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أعاله جاز واألول السنة إال من عذر ويستقبل يف الريم مجرة العقبة جيعل مىن عن يمينه 
 (128) .اهلنديةكذا يف  ،ث يرى موقع حصياتهوالكعبة عن يساره ويقوم حي

 باب اتلكبري عند ُك حصاة .22
يِب ” .613

َ
ْثَمان  ْبن  أ َثَنا ع  َثَنا َطلَْحة  ْبن  حَيىْٰي  َحد  َثَنا ي ون س  َعِن الز ْهرِ َشيَْبَة َحد   َعْن َسالٍِم ي   َحد 

َمَر  ن ه  ََكَن يَْريِم ” :-ريض اهلل عنهما  -َعِن ابِْن ع 
َ
َمْ  أ ْنَيا بَِسْبِع َحَصَياٍت، ي َكب   اجلْ َرةَ ادل 

م  َحّٰت ىلَعٰ  و  إِثِْر ُك   َحَصاٍة، َثم  َيَتَقد  وم  َطِويالً، َويَْدع  ْسَتْقبَِل الِْقْبلَِة َفَيق  وَم م   ي ْسِهَل َفَيق 
َماِل فَيَ الْو ْسطٰ  َويَْرَفع  يََديِْه، ث م  يَْريِم  ذ  َذاَت الش  خ 

ْ
ْسَتْقبَِل الِْقْبلَِة ى، ث م  يَأ وم  م  ْسَتِهل  َويَق 

وم  َطِويالً، ث م  يَْريِم  و َويَْرَفع  يََديِْه، َويَق  وم  َطِويالً َويَْدع  ََجَْرةَ َذاِت الَْعَقَبِة ِمْن َبْطِن  َفَيق 
ول   “، َوالَ يَِقف  ِعْنَدَها ث م  َيْنرَصِف  يالَْوادِ  يْت  انل يِب  هٰ ” :َفَيق 

َ
 (129) “.“َيْفَعل ه   ملسو هيلع هللا ىلص َكَذا َرأ

عند لك حصاة فيقول بسم اهلل واهلل أكرب رغما للشيطان وحزبه ويقول  الرايم ويكرّب 
 (130)ندية. كذا يف اهل ،امهلل اجعل حيج مربورا وسعيي مشكورا وذنيب مغفورا

باب الوقوف لَلاعء بعد ريم اجلمرتني األوْلني وعدم الوقوف بعد ريم  .23
 اآلخرة

ثْ ” .614 َثَنا ع  يِب َحد 
َ
َثَنا َطلَْحة  ْبن  حَيىْٰي  َمان  ْبن  أ َثَنا ي ون س  َعِن الز ْهرِ َشيَْبَة َحد   َعْن َسالٍِم ي   َحد 

َمَر  ن ه  ََكَن يَْريِم ” :-ريض اهلل عنهما  -َعِن ابِْن ع 
َ
ْنَيا بَِسْبِع َحَصَياٍت، ي َكب    أ َْمَرةَ ادل  اجلْ

م  َحّٰت   إِثِْر ُك   َحَصاٍة، َثم  ىلَعٰ  و َيَتَقد  وم  َطِويالً، َويَْدع  ْسَتْقبَِل الِْقْبلَِة َفَيق  وَم م   ي ْسِهَل َفَيق 
ْسَتْقبَِل الِْقْبلَِة الْو ْسطٰ  َويَْرَفع  يََديِْه، ث م  يَْريِم  وم  م  َماِل فَيَْسَتِهل  َويَق  ذ  َذاَت الش  خ 

ْ
ى، ث م  يَأ

و َويَرْ  وم  َطِويالً َويَْدع  وم  َطِويالً، ث م  يَْريِم َفَيق  ََجَْرةَ َذاِت الَْعَقَبِة ِمْن َبْطِن  َفع  يََديِْه، َويَق 
ول   “، َوالَ يَِقف  ِعْنَدَها ث م  َيْنرَصِف  يالَْوادِ  يْت  انل يِب  هٰ ” :َفَيق 

َ
 (131) “.“َيْفَعل ه   ملسو هيلع هللا ىلصَكَذا َرأ

ولّك ، ع الرايم يديه ويدعوويرف بعده ريم فاألفضل أن يكون ماشياوعند احلنفية لّك ريم 
 وال يرفع الرايم يديه وال يدعو، كذا يف اهلندية بعده ريم فاألفضل أن يكون راكباريم ليس 
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 (132)وابلدائع.
 باب وجوب احللق أو اتلقصري .24

يِب ” .615
َ
َعْيب  ْبن  أ نَا ش  ْخَبَ

َ
ب و اْْلََماِن أ

َ
َثَنا أ َمَر  َحد   –يض اهلل عنهما ر -مَحَْزةَ قَاَل نَافِع  ََكَن اْبن  ع 

ول   ول  اهللِ ” :َيق  تِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َحلََق َرس   (133) “.“يِف َحج 
هو اتلحلّل ووال يتحلّل احلاج من اإلحرام إال باحللق أو اتلقصري، وهذا إمارة الوجوب، 

 (134)كذا يف ابلدائع واهلندية. صريورته حالال يباح هل مجيع ما حظر عليه اإلحرام إال النساء،
 باب جواز اتلقصري  .25

ن  َعْبَد اهللِ ” .616
َ
ْسَماَء َعْن نَافٍِع أ

َ
َوْيِريَة  ْبن  أ َثَنا ج  ْسَماَء َحد 

َ
ِد بِْن أ َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم   :قَاَل َحد 

مْ  ملسو هيلع هللا ىلصَحلََق انل يِب  ” ه  َ َبْعض  ْصَحابِِه، َوقرَص 
َ
 (135) “.“َوَطائَِفة  مِْن أ

وس الشعر ؤن يأخذ الرجل واملرأة من رواتلقصري أوللحاّج خيار بني أن حيلق ويقرّص، 
مقدار األنملة، إذ أطراف الشعر غري متساوية اعدة فوجب أن يزيد ىلع قدر زائدا من ربع الرأس 

 (136)كذا يف اهلندية.  األنملة حىت يستويف قدر األنملة يف اتلقصري يقينا،
 باب أفضلية احللق ىلع اتلقصري  .26

َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  ” .617 َمَر َحد  نَا َمالِك  َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ع  ْخَبَ
َ
ريض اهلل  -َف أ

وَل اهللِ  -عنهما  ن  َرس 
َ
َحل ِقنيَ ” :قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ م  ارَْحِم الْم  وَل ” :قَال وا. “اللٰه  ِيَن يَا رَس  َقرص   َوالْم 

َحل ِقنيَ ” :قَاَل  “اهللِ  م  ارَْحِم الْم  وَل اهللِ وَ ” :قَال وا. “اللٰه  ِيَن يَا َرس   :قَاَل  “الْم َقرص 
ِينَ ” َقرص  ثَِن نَافِع  . “َوالْم  َحل ِقنيَ ” :َوقَاَل الل ْيث  َحد  . قَاَل َوقَاَل  “رَِحَم اهلل  الْم  َتنْيِ ْو َمر 

َ
ةً أ َمر 

ثَِن نَافِع  َوقَاَل يِف ا َبْيد  اهللِ َحد  ِينَ ” :لر ابَِعةِ ع  َقرص   (137) “.“َوالْم 
اتلخيري بني احللق واتلقصري إنما للمحلقني ثالثا، و ملسو هيلع هللا ىلصاحللق أفضل دلاعء انليب وعندنا 
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يف ، كذا هو عند عدم العذر فلو تعذر احللق لعارض تعني اتلقصري، أو اتلقصري تعني احللق
 (138)وابلحر الرائق.  املبسوط

 باب من رم وذبح وحلق حل هل ُك يشء إال النساء  .27
َثَنا َعْبد  ” .618 بِيِه َعْن اَعئَِشَة  َحد 

َ
نَا َمالِك  َعْن َعْبِد الر مْحَِن بِْن الَْقاِسِم َعْن أ ْخَبَ

َ
َف أ اهللِ ْبن  ي وس 

وَل اهللِ ” :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -ريض اهلل عنها  - َطي ب  رَس 
 
ْنت  أ ْرِم ، ملسو هيلع هللا ىلص ك  إِلْحرَاِمِه ِحنَي حي 

وَف بِابْلَ  ْن َيط 
َ
 (139) “.“ْيِت َوحِلِل ِه َقْبَل أ

 مجيع ما حظر عليه اإلحرام إال النساء، لمحرم باحللق أو اتلقصرييباح لوعند احلنفية 
 (140)ومرايق الفالح.  كذا يف ابلدائع فيما دون الفرج، املبارشةحىت ال جتوز هل 

 باب أن املبيت بمن يف ْلال الريم سنة .28
ْسَوِد َحد  ” .619

َ
يِب األ

َ
َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  أ َمَر َحد  َبْيد  اهللِ َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ع  َثَنا ع  ب و َضْمَرةَ َحد 

َ
َثَنا أ

لِِب ”قَاَل:  –ريض اهلل عنهما  - ط  َذَن الَْعب اس  ْبن  َعْبِد الْم 
ْ
وَل  -ريض اهلل عنه  -اْسَتأ َرس 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
َ
ْجِل ِسَقايَتِِه، فَأ

َ
َة َْلَاِلَ ِمًن مِْن أ ْن يَبِيَت بَِمك 

َ
  (141) “.“ِذَن هَل  أ

وعندنا املبيت بمىن سنة يف يلايل مىن، ويكره تركه، ولكن لو ترك ال جيب عليه يشء، 
  (142)وجيوز تركه لعذر، كذا يف اهلداية وفتح القدير. 

ب يوم انلفر من من  .29  باب الْنول باملحص 
َثَنا احلْ َمْيدِ ” .620 ْوَزاِع  ي  َحد 

َ
َثَنا األ َثَنا الَْوِْلد  َحد  ثَِن الز ْهرِ  َحد  يِب ي   قَاَل َحد 

َ
يِب   َعْن أ

َ
 َسلََمَة َعْن أ

َرْيَرةَ  َو بِِمًن  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل انل يِب   -ريض اهلل عنه  -ه  ََنْن  نَازِل وَن ” :ِمَن الَْغِد يَْوَم انل ْحِر َوه 
ْفرِ  َغداً ِِبَْيِف بَِن  وا ىلَعَ الْك  َب، َوذٰ ذٰ  َيْعِن ”. “كَِنانََة َحْيث  َتَقاَسم  َحص  ن  ق َريْشاً لَِك الْم 

َ
لَِك أ

ْو بَِن  َهاِشٍم َوَبِن   بَِن َوكَِنانََة َُتَالََفْت ىلَعٰ 
َ
لِِب، أ ط  ْم، َوالَ  َعْبِد الْم  وه  ْن الَ ي َناكِح 

َ
لِِب أ ط  الْم 

ْم َحّٰت  َبايِع وه  وا إَِْلِْهم  انل يِب  ي  اِك َعِن َوقَاَل َسالََمة  عَ . “ملسو هيلع هللا ىلص ي ْسلِم  ح  َقْيٍل َوحَيىَْي ْبن  الض  ْن ع 
ِن اْبن  ِشَهاٍب َوقَاالَ بَِن  ْخَبَ

َ
ْوَزاِع  أ

َ
ب و َعْبِد اهللِ بَِن  َهاِشٍم َوَبِن  األ

َ
لِِب. قَاَل أ ط  لِِب  الْم  ط  الْم 
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ْشَبه  
َ
 (143). “أ
 

نَا اْبن  َوْهٍب َعْن ” .621 ْخَبَ
َ
ْصَبغ  ْبن  الَْفَرِج أ

َ
َثَنا أ نََس ْبَن َحد 

َ
ن  أ

َ
َارِِث َعْن َقَتاَدةَ أ

ْ
َعْمِرو بِْن احل

ن  انل يِب   -ريض اهلل عنه  -َمالٍِك 
َ
ثَه  أ ، َوالَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء، ث م  ” :ملسو هيلع هللا ىلصَحد  ْهَر َوالَْعرْصَ َصّل  الظ 

ِب، ث م  َركَِب إََِل ابْلَْيِت َفَطاَف بِهِ  َحص   (144) “.“َرقََد َرْقَدةً بِالْم 
والزنول باملحّصب وهو األبطح يوم انلفر من مىن إىل مكة سنة عندنا، كذا يف ابلدائع. 

(145) 

 باب وجوب طواف الوداع والرخصة فيه للحائض .30
بِيِه َعِن ابِْن َعب اٍس ” .622

َ
ْفَيان  َعِن ابِْن َطاو ٍس َعْن أ َثَنا س  د  َحد  َسد  َثَنا م  ريض اهلل عنهما  -َحد 

ِمَر ا” :قَاَل  –
 
َائِِض أ

ْ
َف َعِن احل ف  ن ه  خ 

َ
وَن آِخر  َعْهِدِهْم بِابْلَْيِت، إاِل  أ ْن يَك 

َ
 (146) “.“نل اس  أ

 

يِب ” .623
َ
َثَنا أ َمر  ْبن  َحْفٍص َحد  َثَنا ع  ْسَوِد َعْن اَعئَِشَة  َحد 

َ
ثَِن إِبَْراهِيم  َعِن األ ْعَمش  َحد 

َ
َثَنا األ َحد 

َرايِن ” :، َفَقالَْت “ْت َصِفي ة  َْلْلََة انل ْفرِ َحاضَ ” :قَالَْت  –ريض اهلل عنها  -
 
إاِل   َما أ

مْ  َطافَْت يَْوَم انل ْحرِ ” :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انل يِب  . “َحابَِسَتك 
َ
 :قَاَل . “َنَعمْ ” :قِيَل . “َعْقَرى َحلَْق أ

 (147) “.“يفَانِْفرِ ”
ئض وانلفساء وطواف الصدر وهو طواف الوداع واجب عندنا إال أنه ُخفِّف يف حّق احلا

 (148)ادلم أو غريه، كذا يف ابلدائع.  من برتكه كفارةعليهما ال جيب و
 باب ما إذا حاضت املرأة يف احلج .31

نَا َمالِك  َعْن َعْبِد الر مْحٰ ” .624 ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  بِيِه َعْن اَعئَِشَة َحد 

َ
ِن بِْن الَْقاِسِم َعْن أ
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ن   -ريض اهلل عنها  -
َ
ْف بِابْلَْيِت، َوالَ َبنْيَ ” :َها قَالَْت أ ط 

َ
، َولَْم أ نَا َحائِض 

َ
َة وَأ قَِدْمت  َمك 

َفا َوالَْمْرَوةِ، قَالَْت فََشَكْوت  َذلَِك إَِٰل  وِل اهللِ الص  َاج  َغرْيَ  اْفَعيِل ” :قَاَل  “ملسو هيلع هللا ىلص َرس 
ْ
َكَما َيْفَعل  احل

ويِف بِابْلَْيِت َحّٰت  ْن الَ َتط 
َ
رِ أ  (149) “.“ي َتْطه 

، وإذا صنع كما يصنع احلاج غري أنها ال تطوف بابليت حىت تطهرت حرمةوإذا حاضت امل
 (150)، كذا يف اهلداية. رمحتغتسل وتاإلحرام  قبلحاضت 

 باب حكم املتمعة احلائضة، واإلحرام من اتلنعيم .32
َثَنا َمالِك  َعِن ابِْن ِشَها” .625 َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َحد  َبرْيِ َعْن اَعئَِشَة َحد  ْرَوةَ بِْن الز  ٍب َعْن ع 

ْهلَلَْنا  ملسو هيلع هللا ىلصَخرَْجَنا َمَع انل يِب  ” :قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -ريض اهلل عنها  -
َ
ِة الَْوَداِع، فَأ يِف َحج 

ْمَرةٍ  َج  َمَع اي  َمْن ََكَن َمَعه  َهدْ ” :ملسو هيلع هللا ىلصث م  قَاَل انل يِب   “بِع  ْمَرةِ، ث م  الَ حَيِل  َحّٰت  فَلْي ِهل  بِاحلْ  لْع 
َما ََجِيعاً  َفا َوالَْمْرَوةِ، ” “حَيِل  ِمْنه  ْف بِابْلَْيِت َوالَ َبنْيَ الص  ط 

َ
، َولَْم أ نَا َحائِض 

َ
َة وَأ َفَقِدْمت  َمك 

ِض ” :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص “لَِك إََِل انل يِب  فََشَكْوت  ذٰ  َسِك َواْمتَِشطِ  اْنق 
ْ
هيِل  يَرأ

َ
، َوَدِع  ، وَأ َج   بِاحلْ

ْمَرةَ  ْرَسلَِن ”. “الْع 
َ
َج  أ ا قََضْيَنا احلْ يِب َمَع َعْبِد الر مْحٰ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   َفَفَعلْت  فَلَم 

َ
بَْكٍر إََِل  ِن بِْن أ

ْمَرتِِك هٰ ” :َفَقاَل  “اتل ْنِعيِم فَاْعَتَمْرت   َهل  ” :قَالَْت . “ِذهِ َماَكَن ع 
َ
ِيَن ََكن وا أ ْمَرةِ َفَطاَف اذل  وا بِالْع 

وا ِمْن ِمًن،  ْن رََجع 
َ
َفا َوالَْمْرَوةِ، ث م  َحل وا، ث م  َطاف وا َطَوافاً َواِحداً َبْعَد أ ا بِابْلَْيِت َوَبنْيَ الص  م 

َ
وَأ

ْمَرةَ فَإِن َما َطاف وا َطَوافاً َواِحداً  َج  َوالْع  وا احلْ ِيَن ََجَع   (151) “.“اذل 
فإنه أو حاضت املعتمرة فقضاها  جل بعمرة ثم أفسدها فقدم مكةالر حرمإذا أوعندنا 

  (152)، كذا يف املبسوط. ها من اتلنعيماأن يقضي ماجيزئه
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 أبواب اإلحصار
 باب املحرص من الوقوف بعرفة يفعل أفعال العمرة وحيج من قابل .1

نَا ي  ” .626 ْخَبَ
َ
نَا َعْبد  اهللِ أ ْخَبَ

َ
ٍد أ َم  مْحَد  ْبن  حم 

َ
َثَنا أ ِن َسالِم  قَاَل ي  ون س  َعِن الز ْهرِ َحد  ْخَبَ

َ
 قَاَل أ

َمَر  ول   –ريض اهلل عنهما  -ََكَن اْبن  ع  وِل اهللِ ” :َيق  ن َة َرس  ْم س  لَيَْس َحْسب ك 
َ
بَِس ملسو هيلع هللا ىلصأ ، إِْن ح 

َفا َوالَْمْرَوةِ، ث م  َحل  ِمْن ُك    َج  َطاَف بِابْلَْيِت َوبِالص  ْم َعِن احلْ ك  َحد 
َ
 حَي ج  اَعماً ٍء، َحّٰت يَشْ أ

، إِْن لَْم َُيِْد َهْدياً  يقَاباِلً، َفي ْهدِ  وم  ْو يَص 
َ
 (153) “.“أ

ومن أحرص من احلج وهو يف احلرم يفعل أفعال العمرة ويتحلل وحيج من قابل، كذا يف 
 (154)املبسوط.

 باب اإلحصار من املرض .2
627.  

َ
َثَنا أ َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل َحد  َثَنا ع  بِيِه َعْن اَعئَِشَة قَالَْت َدَخَل َحد 

َ
َساَمَة َعْن ِهَشاٍم َعْن أ

 
ب و أ

ول  اهللِ  َبرْيِ َفَقاَل لََها: ملسو هيلع هللا ىلص َرس  َباَعَة بِْنِت الز  َج  ”ىلَعٰ ض  َرْدِت احلْ
َ
َواهللِ الَ ”قَالَْت: . “لََعل ِك أ

يِن إاِل  وَِجَعةً  ِجد 
َ
ج  َواْشرَتِيِط، ق  ”َفَقاَل لََها: . “أ م  حَميِل  َحْيث  َحبَْستَِن ح  َواَكنَْت . “ويِل اللٰه 

ْسَوِد. 
َ
  (155)َُتَْت الِْمْقَداِد بِْن األ

 (156)واإلحصار كما يكون من عدّو كذلك يكون من املرض والكرس والعرج، كذا يف ابلدائع. 

 باب اإلحصار من العمرة .3
ْسَماَء حَ ” .628

َ
ِد بِْن أ َم  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  حم  َبْيَد اهللِ ْبَن َعْبِد اهللِ َحد  ن  ع 

َ
َوْيِريَة  َعْن نَافٍِع أ َثَنا ج  د 

ْخَبَاه  
َ
َمَر ” :وََسالَِم ْبَن َعْبِد اهللِ أ َما لَك َما َعْبَد اهللِ ْبَن ع  ن ه 

َ
 نََزَل َْلَاِلَ  -ريض اهلل عنهما  -أ

َبرْيِ  َيْش  بِابِْن الز 
ْ
 ” :َفَقاالَ  “اجل

َ
َك أ َاَل بَيَْنَك َوَبنْيَ الَ يَْض   ْن حي 

َ
ْن الَ َُت ج  الَْعاَم، َوإِن ا خَنَاف  أ

وِل اهللِ ” :َفَقاَل . “ابْلَْيِت  وَن ابْلَْيِت، َفَنَحَر انل يِب  ملسو هيلع هللا ىلص َخرَْجَنا َمَع رَس  ار  ق َريٍْش د  ف   ملسو هيلع هللا ىلصفََحاَل ك 
ين  

َ
ْم أ ك  ْشِهد 

 
، وَأ َسه 

ْ
، وََحلََق َرأ وَْجْبت   َهْديَه 

َ
َ قَْد أ يل  ، فَإِْن خ  ْنَطلِق 

َ
ْمَرةَ، إِْن َشاَء اهلل  أ   بَيِْن  الْع 

، َوإِْن ِحيَل بَيِْن  ْفت  ْمَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَبيَْنه  َفَعلْت  َكَما َفَعَل انل يِب   َوَبنْيَ ابْلَْيِت ط  َهل  بِالْع 
َ
. فَأ نَا َمَعه 

َ
وَأ

ين  ” :َل ، ث م  قَا“احلْ لَْيَفِة، ث م  َساَر َساَعةً  يِمْن ذِ 
َ
ْم أ ك  ْشِهد 

 
، أ َما َواِحد  ن ه 

ْ
وَْجْبت   إِن َما َشأ

َ
قَْد أ
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ْمَرِت  ًة َمَع ع  َما َحّٰت ”. “َحج  ْهدٰ فَلَْم حَيِل  مِْنه 
َ
ول  “ى َحل  يَْوَم انل ْحِر، وَأ الَ حَيِل  ” :، َواَكَن َيق 

ةَ َحّٰت  ل  َمك  وَف َطَوافاً َواِحداً يَْوَم يَْدخ   (157) “.“ َيط 
واإلحصار كما يكون من احلج للخوف أن يفوت كذلك يمكن أن يكون من العمرة 

 (158)، ويتحلل املحرص من العمرة باهلدي، كذا يف ابلدائع.  لترضر بامتداد اإلحرامل
 باب ما يفعل املحرص .4

َعاوِيَة  ْبن  سَ ” .629 َثَنا م  َثَنا حَيىَْي ْبن  َصالٍِح َحد  د  قَاَل َحد  َم  َثَنا حم  يِب َحد 
َ
َثَنا حَيىَْي ْبن  أ َكثرٍِي  ال ٍم َحد 

ول  اهللِ ” :-ريض اهلل عنهما  -َعْن ِعْكِرَمَة قَاَل قَاَل اْبن  َعب اٍس  ْحرِصَ َرس 
 
فََحلََق ملسو هيلع هللا ىلص قَْد أ

، َحّٰت  َسه  وََجاَمَع نَِساَءه ، َوََنََر َهْديَه 
ْ
 (159) “.“ اْعَتَمَر اَعماً قَاباِلً َرأ

 

َثَنا حَمْم  ” .630 نَا َمْعَمر  َعِن الز ْهرِ َحد  ْخَبَ
َ
ز اِق أ َثَنا َعْبد  الر  ْرَوةَ َعِن الِْمْسَورِ ي  ود  َحد  ريض  - َعْن ع 

وَل اهللِ ” :-اهلل عنه  ن  َرس 
َ
ْصَحابَه  بِذٰ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َمَر أ

َ
ْن حَيْلَِق، وَأ

َ
 (160) “.“لَِك ََنََر َقْبَل أ

 وحكم األحصار مذكور يف اهلندية:
حصار( فهو أن يبعث باهلدي أو بثمنه ليشرتي به وأما حكم اإل)”

هديا ويذبح عنه وما لم يذبح؛ ال حيل وهو قول اعمة العلماء سواء رشط 
عند اإلحرام اإلهالل بغري ذبح عند اإلحصار أو لم يشرتط، وجيب أن 
يواعد يوما معلوما يذبح عنه فيحل بعد اذلبح وال حيل قبله حىت لو فعل 

حرام قبل ذبح اهلدي جيب عليه ما جيب ىلع شيئا من حمظورات اإل
املحرم إذا لم يكن حمرصا، وأما احللق فليس برشط للتحلل يف قول أيب 

 .“وإن حلق فحسن، كذا يف ابلدائع -رمحهما اهلل تعاىل  -حنيفة وحممد 
(161) 

 

                                                             
، 1693، 1640، 1639أطرافه ، و1807(، رقم احلديث: م1)رقم ابلاب:باب: إذا أحرص املعتمر كتاب:املحرص،  - 157

 11/3 - 7032، 7310حتفة  - 4185، 4184، 4183، 1813، 1812، 1810، 1808، 1806، 1729، 1708

 177: ص  2، ج : بدائعالاكساين،  - 158

 6243حتفة ، 1809م(، رقم احلديث: 1)رقم ابلاب: باب: إذا أحرص املعتمر كتاب:املحرص، - 159

، 2712، 1694أطرافه ، و1811(، رقم احلديث: 3)رقم ابلاب: باب: انلحر قبل احللق يف احلرص كتاب:املحرص، - 160
 11274حتفة  - 4181، 4178، 4158، 2731

 281ص :  1ج :  اهلندية،نظام،  -  161



 كتاب احلج ابلخاري صحيح يف مستدالت الفقه احلنيف
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

439 

 أبواب اهلدي
 باب اهلدي من اإلبل وابلقر والغنم .1

وٍر ” .631 َثَنا إِْسَحاق  ْبن  َمْنص  ب و ََجَْرةَ قَاَل َحد 
َ
َثَنا أ ْعَبة  َحد  نَا ش  ْخَبَ

َ
نَا انل ْْض  أ ْخَبَ

َ
لْت  اْبَن ” :أ

َ
َسأ

َمَرِن  -ريض اهلل عنهما  -َعب اٍس 
َ
ْتَعِة فَأ تْل ه  َعِن الَْهدْ  َعِن الْم 

َ
فِيَها ” :َفَقاَل  “يِ بَِها، وََسأ

ك  يِف َدمٍ  ْو رِشْ
َ
ْو َشاة  أ

َ
ْو َبَقَرة  أ

َ
ور  أ يْت  يِف الَْمَناِم ” :قَالَ  “َجز 

َ
وَها، فَنِْمت  فَرَأ ن  نَاساً َكرِه 

َ
َوَكأ

ن  إِنَْساناً ي َنادِ 
َ
َتَقب لَة   يَكأ ْتَعة  م  ، َوم  َتْيت  اْبَن َعب اٍس . “َحجي َمْب ور 

َ
 -ريض اهلل عنهما  -فَأ

ْثت ه  َفَقاَل  يِب ” :فََحد 
َ
ن ة  أ ْكَب  س 

َ
ْنَدر  َعْن  “ملسو هيلع هللا ىلصالَْقاِسِم  اهلل  أ قَاَل َوقَاَل آَدم  َوَوْهب  ْبن  َجِريٍر وَغ 

ور   ، وََحجي َمْب  َتَقب لَة  ْمَرة  م  ْعَبَة ع   (162) “.“ش 
، وأعالها اإلبل وابلقر وأدناها شاة أو رشك من ثالثة اإلبل وابلقر والغنماهلدي أنواع و

جائزة يف لك يشء إال يف موضعني من  والشاة، ز يف الضحاياوجيوجيوز يف اهلدايا ما اإلبل وابلقر 
، كذا يف طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه ال جيوز فيهما إال ابلدنة

 (163)اهلداية. 
 باب اإلُك من حلوم اهلدايا وجزاء الصيد .2

َمَر وروى ابلخاري معلقا: ” .632 ِن نَافِع  َعِن ابِْن ع  ْخَبَ
َ
َبْيد  اهللِ أ  :-يض اهلل عنهما ر -َوقَاَل ع 

ا ِسوٰ ” ْيِد وَانل ْذرِ، َوي ْؤَُك  ِمم   (164) “.“لَِك ى ذٰ الَ ي ْؤَُك  ِمْن َجَزاءِ الص 
 

ْتَعةِ  :َوقَاَل َعَطاء  وروى ابلخاري معلقا: ” .633 ل  َوي ْطِعم  ِمَن الْم  ك 
ْ
 (165) “.“يَأ

ية، وال وعندنا جيوز بل يستحب األكل من حلوم هدي املتعة والقران واتلطوع اكألضح
 (166)جيوز األكل من دماء الكفارات واإلحصار، كذا يف اهلداية. 

 

                                                             
ِٓ ﴿باب:  كتاب: احلج، - 162 مٓ لٓ ٱَفَمنَٓتَمتذَعٓب ٓل َٓٱَرةِٓإََِلٓع  ىَثةِٓفَِصَيامٓ ََٓيِدٓ ٓلذمٓ َٓفَمنِٓيٓ َهدٓ ل ٓٱِٓمنََٓٓسََٓتيٓ سٓ ٱَفَمآج ِ يذامٓ ٓثََل

َ
ِِفٓٓأ

ٓل َٓٱ ٓرََجعٓ إَِٓٓعةٓ َوَسبٓ ج ِ ة َٓٓكٓتِلٓ ٓت م  َٓذا ٓلَِمنٓلذمٓ ََٓكِملَة  َٓٓعَشَ ىلَِك نٓ َٓذ هٓ ٓيَك 
َ
﴾ )رقم ابلاب: َراِم ٓل َٓٱِٓجدَِٓمسٓ ل ٓٱَحاِِضِيٓٓۥل هٓ أ

 205/2 - 6527حتفة  - 1567طرفه ، و1688(، رقم احلديث: 102

 490 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 163

 8228حتفة (، 124)رقم ابلاب: باب: ما يأكل من ابلدن وما يتصدق به كتاب:احلج،  - 164
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 باب من بعث باهلدي ولم يسقها لم يرص حمرما .3
يِب ” .634

َ
نَا َمالِك  َعْن َعْبِد اهللِ بِْن أ ْخَبَ

َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  بَْكِر بِْن َعْمِرو بِْن َحْزٍم َعْن  َحد 

تْه  لر مْحٰ َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد ا ْخَبَ
َ
ن َها أ

َ
يِب ”: ِن أ

َ
ن  زِيَاَد ْبَن أ

َ
ْفَياَن َكَتَب إَِٰل  أ ريض اهلل  - اَعئَِشَة س 

ْهدٰ  -ريض اهلل عنهما  -إِن  َعْبَد اهللِ ْبَن َعب اٍس  -عنها 
َ
ى َهْدياً َحر َم َعلَْيِه َما قَاَل َمْن أ

َاج  َحّٰت 
ْ
. قَالَْت َعْمَرة  َفَقالَْت اَعئَِشة   ي ْنَحَر َهْدي  حَيْر م  ىلَعَ احل لَيَْس َكَما  -ريض اهلل عنها  -ه 

نَا َفَتلْت  قاَلَئَِد َهدْ 
َ
وِل اهللِ يِ قَاَل اْبن  َعب اٍس، أ ول  اهللِ ي  بَِيدَ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس  َها َرس  َ ملسو هيلع هللا ىلص ، ث م  قََل 

يِب 
َ
وفَلَْم حَيْر ْم ىلَعٰ  بَِيَديِْه، ث م  َبَعَث بَِها َمَع أ َحل ه  اهلل  َحّٰت ملسو هيلع هللا ىلص ِل اهللِ  َرس 

َ
ء  أ َِر الَْهدْ ََشْ  “.“ي   َن 

(167) 
 

ْرَوةَ وََعْن َعْمَرةَ بِْنِت ” .635 َثَنا اْبن  ِشَهاٍب َعْن ع  َثَنا الل ْيث  َحد  َف َحد  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  َحد 
ن  اَعئَِشَة َعْبِد الر مْحٰ 

َ
ول  اهللِ ََكَن ” :قَالَْت  –ريض اهلل عنها  -ِن أ ِمَن الَْمِديَنِة،  يي ْهدِ ملسو هيلع هللا ىلص َرس 

ْحرِم   ا َُيَْتنِب ه  الْم  ْفتِل  قاَلَئَِد َهْديِِه، ث م  الَ َُيَْتنِب  َشيْئاً ِمم 
َ
 (168) “.“فَأ

وعندنا إذا بعث رجل هديا إىل احلرم وتوّجه معها يريد احلج يصري حمرما، وإذا بعث بها 
كذا إذا بعث وتوجه بعد ذلك ال يصري حمرما حىت يلحقها لكن لم يتوجه معها ال يصري حمرما و

 (169)إال يف هدي املتعة، كذا يف اهلداية وابلدائع. 
 باب اتلحليل بعمرة ملن لم يسق اهلدي .4

نَا َمالِك  َعْن نَافِعٍ ” .636 ْخَبَ
َ
َف أ َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  ي وس  . وََحد  ثَِن َمالِك  َثَنا إِْسَماِعيل  قَاَل َحد   َحد 

َمَر َعْن َحْفَصَة  ن َها قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج انل يِب   -ريض اهلل عنهم  -َعِن ابِْن ع 
َ
وَل اهللِ، ” :أ يَا َرس 

ْمَرتَِك  نَْت ِمْن ع 
َ
ْمَرٍة َولَْم َُتْلِْل أ ن  انل اِس َحل وا بِع 

ْ
ِس  إيِن  ” :قَاَل  “َما َشأ

ْ
ت  بَل ْدت  َرأ ْ ، َوقََل 

ِحل   َهْدِي 
َ
َْنَرَ َحّٰت فاَلَ أ

َ
 (170) “.“ أ

وعندنا املتمتع ىلع نوعني: متمتع ال يسوق اهلدي ومتمتع يسوق اهلدي. واألول منهما 

                                                             
، 1698، 1696أطرافه ، و1700(، رقم احلديث: 109)رقم ابلاب: باب: من قدل القالئد بيده  كتاب: احلج، - 167

 208/2 - 17899حتفة  - 5566، 2317، 1705، 1704، 1703، 1702، 1701، 1699

، 1696أطرافه  ، و1698(، رقم احلديث: 107)رقم ابلاب: باب: فتل القالئد للبدن وابلقر  احلج، كتاب: - 168
 17923، 16582حتفة  - 5566، 2317، 1705، 1704، 1703، 1702، 1701، 1700، 1699

 162ص :  2، ج : بدائعالاكساين، ؛ 267 ص : 2ج :  اهلداية،املرغيناين،  - 169
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يتحلّل وحيلق بعد أداء أفعال العمرة ثّم حيرم للحج يوم انلفر إىل مىن خبالف اثلاين فإنه اليزال 
 (171)، كذا يف ابلدائع. حمرما بعد أداء أفعال العمرة ويتحلّل بعد أداء أفعال احلج اكلقارن

 باب استحباب َنر اإلبل قياما .5
يِب ” .637

َ
ي وَب َعْن أ

َ
َثَنا و َهْيب  َعْن أ اٍر َحد  َثَنا َسْهل  ْبن  بَك  نٍَس  َحد 

َ
ريض اهلل عنه  -قاِلَبََة َعْن أ

ْرَبعاً، َوالَْعرْصَ بِذِ  ملسو هيلع هللا ىلصَصّل  انل يِب  ” :قَاَل  –
َ
ْهَر بِالَْمِديَنِة أ ، َفَباَت بَِها، احلْ لَ  يالظ  ْيَفِة َرْكَعَتنْيِ

ا َعالَ ىلَعَ ابْلَْيَداءِ لَِب  بِِهَما ََجِيع ، فَلَم  ، فََجَعَل ي َهل ل  َوي َسب ح  ْصَبَح َركَِب َراِحلََته 
َ
ا أ ا فَلَم  اً، فَلَم 

ْن حَيِل وا. َوََنََر انل يِب  
َ
ْم أ َمَره 

َ
َة أ  بِالَْمِديَنِة َكبَْشنْيِ ْدٍن قَِياماً، َوَضّٰٰح بَِيِدهِ َسْبَع ب  ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمك 

ْقَرَننْيِ 
َ
ْملََحنْيِ أ

َ
 (172) “.“أ

 

َبرْيٍ قَاَل ” .638 َريٍْع َعْن ي ون َس َعِن زِيَاِد بِْن ج  َثَنا يَِزيد  ْبن  ز  َثَنا َعْبد  اهللِ ْبن  َمْسلََمَة َحد   :َحد 
َمَر ” يْت  اْبَن ع 

َ
ََت ىلَعٰ  -ريض اهلل عنهما  -َرأ

َ
نَاَخ بََدَنَته  َيْنَحر َها، قَاَل اْبَعْثَها أ

َ
ٍل، قَْد أ  رَج 

ٍد  َم  ن َة حم  َقي َدةً، س  ْخَبَِن زِيَاد  . “ملسو هيلع هللا ىلصقَِياماً م 
َ
ْعَبة  َعن  ي ون َس أ  (173) “.“َوقَاَل ش 

 (174)، كذا يف فتح القدير. معقولة ايلد اليرسىواألفضل يف األبل انلحر قياما 
 باب طريقة اذلبح  .6

يِب ” .639
َ
َثَنا آَدم  ْبن  أ نٍَس قَاَل  َحد 

َ
َثَنا َقَتاَدة  َعْن أ ْعَبة  َحد  َثَنا ش   ملسو هيلع هللا ىلصَضّٰح  انل يِب  ” :إِيَاٍس َحد 

ْيت ه  وَاِضعاً قََدَمه  ىلَعٰ 
َ
، فَرَأ ْملََحنْيِ

َ
ِ   ِصَفاِحِهَما ي َسيم  بَِكبَْشنْيِ أ َما بَِيِده ، فََذحَبَه   “.“َوي َكب  

(175) 

 والشاة اذلبح ويذبح ابلقر والغنم يف حالة اإلضطجاع، كذا يف فتح القدير.ابلقر والسنة يف 

(176)  
 

                                                             
 168و  149ص :  2، ج : بدائعالاكساين،  - 171
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 باب ال يعطى اجلزار من اهلدي يشء .7
يِب ” .640

َ
ِن اْبن  أ ْخَبَ

َ
ْفَيان  قَاَل أ نَا س  ْخَبَ

َ
د  ْبن  َكثرٍِي أ َم  َثَنا حم  َاِهٍد َعْن َعْبِد الر مْحٰ  َحد  ِن جَنِيٍح َعْن ُم 

يِب 
َ
ي َْلّْٰل  بِْن أ َمَرِن ملسو هيلع هللا ىلص انل يِب   َبَعَثِن ” :قَاَل  –ريض اهلل عنه  -  َعْن يلَعِ

َ
ْمت  ىلَعَ ابْل ْدِن، فَأ  َفق 

َمَرِن 
َ
ل وَدَها َفَقَسْمت  حل  وَمَها، ث م  أ  (177) “.“َفَقَسْمت  ِجالَلََها وَج 

 

َاِهٍد عَ ” .641 ثَِن َعْبد  الَْكِريِم َعْن ُم  ْفَيان  وََحد  يِب ْن َعْبِد الر مْحٰ قَاَل س 
َ
ي َْلّْٰل  ِن بِْن أ ريض  -  َعْن يلَعِ

َمَرِن ” :قَاَل  –اهلل عنه 
َ
ْعطِ  ملسو هيلع هللا ىلصانل يِب   أ

 
ق وَم ىلَعَ ابْل ْدِن، َوالَ أ

َ
ْن أ

َ
 َعلَْيَها َشيْئاً يِف يَ أ

 (178)“.“ِجَزاَرتَِها
له وجيب أن وعندنا ال يعطى اجلزار شيئا من جزارتها وكذا ال يعطى العامل شيئا من عم

 (179)يكون األجرة من غري عمل العامل، كذا يف املبسوط. 

 

                                                             
، 1707أطرافه ، و1716(، رقم احلديث: 120)رقم ابلاب: باب: ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئا  كتاب:احلج،  - 177

 10219حتفة  - 2299، 1718، 1717م،  1716
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 ابلاب اخلامس يف اخلاتمة
 خالصة ابلحث:

رشعت باذلكر عن حياة اإلمام أيب حنيفة واإلمام ابلخاري فذكرت إسهام العلماء احلنفية 
 يف خدمة احلديث انلبوي من زوايا ثالثة:

فاع صحيح ابلخاري مع أنهم أحوال رجال احلديث اذلين هم مدار ارت •
 ،أصحابهمن استفادوا من املذهب احلنيف أو 

هو  “حافظ احلديث”اظ احلديث اذلين صحبوا أبا حنيفة، وحف ذكر •
 أىلع املراتب بعد أمري املؤمنني يف احلديث.

 ذكر رواة اثلالثيات يف القرن اثلالث من أصحاب أيب حنيفة. •

اإلسالمية وِمن ناحيٍة أخرى املذهب احلنيف ولّما اكن الصحيح للبخاري معتمد اإلمة 
 أكرث عمليا يف األمة تتبعت اتلوافق بني الصحيح للبخاري واملذهب احلنيف. 

مجعت أحاديث العبادات فابتدأت من كتاب الطهارة وانتهيت إىل كتاب احلج. فبّوبت 
احلنفية. ىلع وفق املذهب احلنيف وذكرت األحاديث من الصحيح حتته ونقلت املسئلة عند 

 وعزوت إيل كتبهم. 
 نتيجة ابلحث:

مساهمة كبرية يف علم احلديث خصوصا يف ثبت من هذه الرسالة أّن ألصحاب أيب حنيفة 
الصحيح لإلمام ابلخاري اذلي هل مرتبة عليا يف تراث احلديث انلبوي الرشيف حيث قيل أنه 

رشقا وغربا. وما تنال جمموعة أصّح الكتب بعد كتاب اهلل وال غرو ألنه تلقته األمة بالقبول 
احلديث من أية مرتبة إال برجاهلا. وأكرث رجال الصحيح للبخاري من أصحاب أيب حنيفة. وقال 

لقيت أكرث من ألف رجل أهل احلجاز والعراق والشام ومرص، لقيتهم كرات، أهل ابلخاري: 
م وام، وال أحيص ك  الشام ومرص واجلزيرة مرتني، وأهل ابلرصة أربع مرات، وباحلجاز ستة أع

 . والكوفة وبغداد حينئذ مراكز احلنفية. (1) ت الكوفة وبغداد مع حمديث خراساندخل
رسالة تتناول مستدالَّت املذهب احلنيف يف العبادات بما ورد من األحاديث يف الهذه 

اري رمحه اهلل تعاىل،  اءة مثل هذه أن قر وبمشية اهلل تعاىل"اجلامع الُْمسن د الصحيح" لإلمام ابُلخ 
لٌّ بما جاء يف أصحِّ كتاٍب بعد  ادلراسات تبعث االطمئنان  يف قلوب أتباع هذا املذهِب أنّه ُمْست د 

                                                             
 407ص :  12ج : ، سرياذلهيب،  - 1
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نهم كذلك من الرَّّد ىلع الزاعمني أنه مبين ىلع القياس والرأي وجممل  .كتاب اهلل تعاىل، وُتم كِّ
 حمتويات املقالة ىلع ما ييل:

 حديثا 95 وا باب 44حيتوي كتاب الطهارة ىلع  •
 حديثا 326 وبابا  175وحيتوي كتاب الصالة ىلع  •
 حديثا 29 وبابا  18وحيتوي كتاب الزاكة ىلع  •
 حديثا 82 وبابا  30وحيتوي كتاب الصوم ىلع  •
 حديثا 108 وبابا  70وحيتوي كتاب احلج ىلع  •

ن وبعد انلظر ىلع األحاديث املجموعة يف هذه الرسالة يعرتف ابلاحث باعتقاد جازم أ
 احلنفية استفادوا من األحديث الصحيحة وعملوا عليها وأّن مذهبهم مبين ىلع القرآن والسنة.

 االقرتاحات:
مبتدئة للطراز اذلي سلكت فيه. مجعت أكرث من ست  هذه الرسالة إن شاء اهلل ستكون

 وافق عليه اإلمام ابلخاري يتال العباداتمأئة حديث من الصحيح للبخاري حول الطهارة و
ويف  .سوى الطهارة والعبادات لألحاكم األخرى . ويف الصحيح للبخاري أحاديثملذهب احلنيفوا

 الصحاح كتب سوى الصحيح للبخاري.
 أن جيمع األحاديث للمحقق جمال ف

  ،من املعماالت والعقوباتخرى األ حاكميف األ •
  ،من الكتب الستة وغريها خرىومن الصحاح األ •
 .والشافعية واحلنابلة من املالكية وللمذاهب األخرى •

إن اخترُي مثُل هذا املوضوع للرسائل  -بإذن اهلل تعاىل  -من املفيد  يكونوسوف 
اجلامعية يف املذاهب الفقهية املتبوعة، وتكون بذلك خدمة عظيمة للحديث والفقه معا ، كما 

 .أنه يُزيل كثريا  من الوساوس املزروعة يف القلوب يف تقليد املذاهب الفقهية

املبين ىلع  تيرس تصدير الربنامج اإللكرتوين اكملكتبة الشاملة وجوامع اللكمبعد ذلك ي ثمّ 
ذه املجمواعت. تشري إىل املذاهب الفقهية حتت لك حديث. ه
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	ثلاثيات الإمام أحمد عن الضحاك بن مَخْلَد:
	ثلاثيات الدارمي عن الضحاك بن مَخْلَد:
	ثلاثي عبد بن حميد عن الضحاك بن مَخْلَد:

	11. يعلى بن عبيد: (7 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد:
	ثلاثيات مسند عبد بن حميد عن يعلى بن عبيد:

	12. جعفر بن عون: (6 أحاديث)
	ثلاثيات الدارمي عن جعفر بن عون:
	ثلاثيات مسند عبد بن حميد عن جعفر بن عون:

	13. محمد بن خازم أبو معاوية الكوفي: (6 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن أبي معاوية:

	14. محمد بن فُضَيْل: (6 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن محمد بن فضيل:

	15. بِشر بن المفَضَّل: (3 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن بِشر بن المفَضَّل:

	16. عبد الله بن إدريس: (3 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس:

	17. مروان بن معاوية الفَزَارِيّ: (3 أحاديث)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن مروان بن معاوية الفَزَارِيّ:

	18. عبد الله بن نُمَيْر: (حديثين)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن عبد الله بن نُمَيْر:

	19. عمر بن عبيد: (حديثين)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن عمر بن عبيد:

	20. الفضل بن دُكَيْن: (حديثين)
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	21. موسى بن طارق الزَّبِيْدي: (حديثين)
	ثلاثيات الإمام أحمد عن موسى بن طارق الزَّبِيْدي:

	22. أبو بكر بن عيّاش: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن أبي بكر بن عيّاش:

	23. إسحاق بن يوسف: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف:

	24. جرير بن عبد الحميد: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن جرير بن عبد الحميد:

	25. خلّاد بن يحيى بن صفوان السّلمي الكوفي: (حديثا واحدا)
	ثلاثيات البخاري عن خلّاد بن يحيى:

	26. زيد بن الحباب: (حديثا واحدا)
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	27. عبد الله بن واقد الحراني: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن عبد الله بن واقد الحراني:

	28. عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحِمَّاني: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني:

	29. محمد بن عبيد: (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن محمد بن عبيد:

	30. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (حديثا واحدا)
	ثلاثي الإمام أحمد عن يحيى بن زكريا:



	الباب الأول في تعريف الموضوع
	الباب الثاني في الملاحظة على تنقيح النصوص العلمية في هذا الموضوع
	الباب الثالث في منهج التحقيق
	الباب الرابع في نصّ المقالة
	كتاب الطهارة
	أبواب الوضوء
	1. باب سنية العدد في غسل الأعضاء
	2. باب مقدار الماء في الغسل والوضوء
	3. باب وظيفة الرِجل في الوضوء
	4. باب الابتداء باليمين في الوضوء
	5. باب نقض الوضوء من الريح
	6. باب حكم المذي
	7. باب مس المرأة لا ينقض الوضوء
	8. باب الوضوء ممّا مست النار
	9. باب حكم الوضوء بعد الطعام وشرب اللبن
	10. باب حكم الوضوء على الوضوء
	11. باب الاستعانة في الوضوء

	أبواب الغسل
	1. باب متى وجب الغسل
	2. باب افتراض الغسل على المرأة إذا احتلمت
	3. باب غسل المذاكير قبل الاغتسال
	4. باب الوضوء قبل الاغتسال
	5. باب صفة الغسل واستحباب ثلاث غرفات في الغسل
	6. باب تناول الخرقة بعد الغسل
	7. باب لبس الثياب قبل جفاف البدن بعد الغسل
	8. باب الابتداء باليمين في الغسل
	9. باب اغتسال الزوجين من إناء واحد
	10. باب الدور أو الطواف على النساء بغسل واحد
	11. باب جواز نوم الجُنُب وتاخير غسله واستحباب الوضوء له قبل أن ينام
	12. باب استحباب الاغتسال يوم الجمعة
	13. باب استحباب الغسل بعد الإغماء
	14. باب وجوب التستر وجواز التجرد في الخلوة

	أبواب التيمم
	1. باب مشروعية التيمم
	2. باب فرائض التيمم
	3. باب كيفية التيمم
	4. باب التيمم من وجه الأرض
	5. باب التيمم من الجنابة
	6. باب التيمم في الحضر

	أحاديث المسح على الخفين
	1. باب مسح على الخفين

	أبواب الاستنجاء
	1. باب الدعاء قبل الدخول في الخلاء
	2. باب حكم استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء
	3. باب حكم الاستنجاء بالماء
	4. باب كراهة الاستنجاء باليد اليمنى
	5. باب كراهة الاستنجاء بعظم وروث
	6. باب حكم الاعتبار لعدد الأحجار في الاستنجاء
	7. باب نجاسة بول الآدمي
	8. باب نجاسة بول الصبي والصبية
	9. باب حكم البول قائماً
	10. باب كراهة قضاء الحاجة في الماء

	أبواب الأنجاس
	1. باب جواز الغسل والوضوء بماء اختلط شيء طاهر غير كثير
	2. باب نجاسة المني ووجوب غسله إذا أصاب الثوبَ أو البدنَ
	3. باب نجاسة المذي ووجوب غسله إذا أصاب الثوبَ أو البدنَ
	4. باب صفة غسل الدم من الثوب
	5. باب لا يمس الحائض والنفساء إلا بغلاف
	6. باب لا يفسد الماء بموت أحد من الحشرات في الماء
	7. باب أن الماء المستعمل طاهر
	8. باب كل إهاب دبغ فقد طهر
	9. باب شعر الميتة وريشها طاهر
	10. باب شعر الانسان طاهر

	أبواب أحكام السور
	1. باب سور الآدمي طاهر
	2. باب أن الكافر طاهر فكذا سوره
	3. باب حكم سور الحمار والبغل


	كتاب الصلاة
	أبواب أوقات الصلاة
	1. باب ابتداء وقت صلاة الفجر وانتهائه
	2. باب استحباب التأخير إلى الإسفار في صلاة الفجر
	3. باب ابتداء وقت صلاة الظهر وانتهائه
	4. باب استحباب التأخير في صلاة الظهر
	5. باب ابتداء وقت صلاة العصر وانتهائه
	6. باب آخر الوقت لصلاة العصر
	7. باب ابتداء وقت صلاة المغرب و انتهائه
	8. باب الوقت المستحب لصلاة المغرب
	9. باب ابتداء الوقت لصلاة العشاء وانتهائه
	10. باب الوقت المستحب لصلاة العشاء
	11. باب الجمع بين الصلاتين
	12. باب أن وقت الجمعة هو وقت الظهر
	13. باب استحباب جعل آخر الصلاة بالليل وتراً واستحباب النوم على الوتر لمن لا يثق بالانتباه
	14. باب كراهة النوم قبل العشاء

	أبواب الترتيب في الصلاة
	1. باب قضاء الفائتة
	2. باب أن الترتيب في الفوائت واجب

	أبواب أوقات المكروهة
	1. باب تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس بعد طلوع حاجبها، وتأخير الصلاة إلى غروب الشمس بعد غروب حاجبها
	1. باب تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس بعد طلوع حاجبها، وتأخير الصلاة إلى غروب الشمس بعد غروب حاجبها
	1. باب تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس بعد طلوع حاجبها، وتأخير الصلاة إلى غروب الشمس بعد غروب حاجبها
	2. باب الأوقات المكروهة للصلاة النافلة

	أبواب الأذان
	1. باب وجوب الأذان
	2. باب إجابة الإذان
	3. باب تحويل الوجه يمينا وشمالا في الأذان
	4. باب الدعاء عند الأذان
	5. باب أذان المسافر

	أبواب شرائط الصلاة
	1. باب اشتراط الطهارة للصلاة
	2. باب أن الفخذ عورة
	3. باب اشتراط النية في الصلاة
	4. باب اشتراط النية للمأموم
	5. باب استقبال الكعبة في الصلاة
	6. باب لزوم استقبال الكعبة في الفريضة
	7. باب من سها وصلّٰى إلٰى غير القبلة يستدير في أثناء الصلاة
	8. باب جواز عدم استقبال القبلة عند الخوف

	أبواب صفة الصلاة
	1. باب القيام في الصلاة
	2. باب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة
	3. باب السر بالبسملة في الصلاة
	4. باب أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة ولا من أية سورة سوى سورة النمل
	5. باب فرضية القراءة وقدرها وعدم فرضية سورة الفاتحة
	6. باب سنية التأمين بعد الفاتحة
	7. باب سنية التكبير في الصلاة وعدم سنية رفع اليدين في الصلاة
	8. باب كيفية الركوع
	9. باب التكبير عند كل خفض ورفع
	10. باب اعتماد اليدين على الركبتين في الركوع
	11. باب التسميع والتحميد
	12. باب الذكر عند الرفع من الركوع
	13. باب حكم السجود في الصلاة
	14. باب كيفية السجود
	15. باب توجيه الأصابع القبلة في السجود
	16. باب جواز الاتقاء من الحر والبرد في السجود بفضل الثوب الظاهرة
	17. باب كيفية الجلوس في التشهد
	18. باب التشهد
	19. باب ألفاظ الصلاة على النبي ﷺ
	20. باب الدعاء في الصلاة
	21. باب الانصراف بعد الصلاة
	22. باب وجوب تعديل الأركان في الصلاة
	23. باب الخشوع في الصلاة
	24. باب كراهة العبث في الصلاة

	أبواب القراءة
	1. باب قراءة الفاتحة و سورتين
	2. باب تعيين الركعتين الأوليين للقرآة
	3. باب الجهر بالقراءة و التخفيف بها
	4. باب استحباب اختصار القراءة في السفر
	5. باب تخفيف القراءة في المغرب
	6. باب تخفيف القراءة في العشاء
	7. باب استحباب قراءة ﴿الٓمٓ ١ تَنزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ وَ ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ﴾ في فجر الجمعة

	أبواب الإمامة
	1. باب أهلية الإمامة
	2. باب الإقتداء بالفاسق في الصلاة
	3. باب موقف المصلين
	4. باب صلاة المتوضئ خلف المتيمم
	5. باب جواز صلاة القائم خلف القاعد
	6. باب أن الإمام يلاحظ رعاية المقتدين
	7. باب إطالة الركوع لمن يجيء إلى الصلاة
	8. باب الاهتمام في الاقتداء
	9. باب جواز الاقتداء لمن لم ينو الإمامة
	10. باب كراهة الشروع في الصلاة قبل الوصول إلى الصف
	11. باب صلاة المنفرد خلف الصف
	12. باب إقامة الصفوف
	13. باب أن المسبوق يقضي ما فاته من الركعة

	أبواب الجماعة
	1. باب وجوب الجماعة
	2. باب الأعذار في ترك الجماعة
	3. باب فساد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام
	4. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام
	5. باب كراهة الصلاة إذا كانت صورة حيوان في الثوب أو البدن

	أحاديث سجدة السهو
	1. باب حكم سجدتي السهو في الصلاة ومحلهما

	أبواب الجمعة
	1. باب فرضية صلاة الجمعة
	2. باب سنيّة غسل الجمعة
	3. باب الجمعة في المصر
	4. باب الغسل لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة
	5. باب التطيب يوم الجمعة
	6. باب وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر
	7. باب سقوط صلاة الجمعة بسبب مطر شديد
	8. باب الأذان الثاني لصلاة الجمعة
	9. باب النهي عن تخطي الرقاب
	10. باب وجوب الخطبة لصلاة الجمعة
	11. باب أحكام الخطبة لصلاة الجمعة
	12. باب الكلام خلال خطبة الجمعة
	13. باب كلام الخطيب خلال الخطبة
	14. باب جواز تخطي رقاب الناس لعذر
	15. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

	أبواب العيدين
	1. باب وجوب صلاة العيدين
	2. باب أكل شيء قبل المضي إلى صلاة عيد الفطر
	3. باب أحكام خطبة العيدين
	4. باب أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين
	5. باب الرجوع من مصلى العيد
	6. باب كراهة النوافل قبل صلاة العيد وبعدها

	أبواب السفر
	1. باب متى يكون العبد مسافرا
	2. باب حكم سفر المرأة
	3. باب حكم الصلاة في السفر
	4. باب متى يبدأ قصر الصلاة ومتى يُتم
	5. باب حكم الجمع بين الصلاتين في السفر
	6. باب حكم الصلاة المكتوبة على الراحلة والتوجّه إلى القبلة فيها خارج المصر
	7. باب حكم الصلاة النافلة على الراحلة والتوجّه إلى القبلة فيها خارج المصر

	أبواب صلاة المريض
	1. باب صلاة المريض
	2. باب إذا أفاق المريض في الصلاة

	أبواب الوتر
	1. باب وجوب الوتر
	2. باب الوتر بثلاث
	3. باب وجوب القنوت في الوتر قبل الركوع
	4. باب استحباب جعل آخر الصلاة بالليل وتراً واستحباب النوم على الوتر لمن لا يثق بالانتباه
	5. باب أن القنوت في الفجر لا يكون إلا للنازلة
	6. باب الوتر على الراحلة

	أبواب النوافل
	1. باب ركعتي الفجر
	2. باب السنن الرواتب
	3. باب صلاة الضحى
	4. باب استحباب التطوع في البيت
	5. باب استحباب قيام الليل
	6. باب جواز القعود في النافلة
	7. باب جواز جمع القيام والقعود في النافلة
	8. باب حكم الصلاة النافلة على الراحلة و التوجّه إلى القبلة فيها خارج المصر

	أبواب التراويح
	1. باب صلاة التراويح

	أبواب سجود التلاوة
	1. باب حكم سجود التلاوة
	2. باب سجود التلاوة على الوضوء
	3. باب مواضع سجود التلاوة

	أبواب آداب المسجد
	1. باب كراهة رفع الصوت في المساجد
	2. باب أدب الدخول في المسجد والخروج من المسجد
	3. باب البزاق في المسجد
	4. باب كراهة الدخول في المسجد بكل ما له رائحة كريهة
	5. باب جواز بناء المسجد في مقابر المشركين بعد نبشها
	6. باب القضاء في المسجد

	أبواب السترة
	1. باب سترة المصلي
	2. باب المرور أمام سترة المصلي وكراهة المرور دونها
	3. باب سترة الإمام سترة للقوم

	أبواب مفاسد الصلاة وما يكره فيها
	1. باب فساد الصلاة بالكلام
	2. باب الإشارة التي تفهم في الصلاة
	3. باب البكاء في الصلاة من الخوف لا يبطل الصلاة
	4. باب العمل القلبي لا يبطل الصلاة
	5. باب العمل القليل لا يبطل الصلاة
	6. باب الدعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا لم يكن من كلام الناس
	7. باب إجابة الوالدين في الصلاة
	8. باب مرور المرأة والحمار والكلب أمام المصلي لا يقطع الصلاة
	9. باب خروج النساء للجماعة
	10. باب تسوية الحصى في الصلاة
	11. باب التخصر في الصلاة
	12. باب الالتفالت في الصلاة
	13. باب كف الشعر والثوب في الصلاة
	14. باب كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
	15. باب ما يكره في الصلاة

	أبواب صلاة الكسوف والاستسقاء والخوف
	1. باب أحكام صلاة الكسوف
	2. باب الاستسقاء بالدعاء
	3. باب الخروج لصلاة الاستسقاء وتحويل الرداء
	4. باب صلاة الخوف

	أبواب الجنائز
	1. باب استعداد الرجل الكفن لنفسه في حياته
	2. باب توجيه المحتضر إلى القبلة على الشق الأيمن
	3. باب تسجية الميت
	4. باب جواز البكاء على الميت والنهي عن شق الجيوب وضرب الخدود
	5. باب غسل الميت بالماء والسدر وجعل الكافور على بدنه
	6. باب البدء بالميامن في غسل الميت
	7. باب سنية عدد كفن الميت
	8. باب كفن الميت في ثوبين
	9. باب كفن الضرورة
	10. باب استحباب أن يكون الكفن أبيض
	11. باب السرعة بالجنازة
	12. باب قيام الإمام وسط جنازة المرأة
	13. باب أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
	14. باب دفن الميتين في قبر واحد
	15. باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر
	16. باب تقبيل الميت
	17. باب أحكام الشهيد
	18. باب زيارة القبور للنساء


	كتاب الزكاة
	أبواب وجوب الزكاة
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