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ماليزاي( -)طالب املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية العاملية   

wasiullahlucknow010203@gmail.com 
 

 البحث صملخ  
َباِنرراحلسنربنرحممدرلإلمامراآلاثر"ر"كتابُرريُعتَبر يْ  علىروائلرزمنرالتصنيفريفرأرتْرنَرو ِرالكتبراليتردُررم رمنرأهَر الشَّ

؛رلذلكر األبوابرالفقهية،روقدرمجعرفيهراملصنِ ُفراآلاثَررمنراملرفوعرواملوقوفرواملقطوع،رواليترتؤيِ دراملذهَبراحلنفيَّ
لكتابراملذكور،رل.ريتناولرهذارالبحثردراسًةرحديثيًةرالفقهراحلنفيرمصادرمنرمصدراًرمهم اًررالكتابُررفقدرَظلَّرهذا

رويُبزرمنرخالهلارأهمَّرمزاايروخصائصرمنهجراإلمامرالشيبانريفريفرتصنيفرهذارالكتاب،رويرتجمرملصنِ فهرابختصار.
راملنهج.رالشيبان.راآلاثر.رالفقه.راحلنفي.راحلديث.الكلمات املفتاحية: 

 
ر

 املقدمة:
راملرسلني،روعلىرآله،روأصحابهرأمجعني.أشرفرالمرعلىرالةروالس روالص ررربرالعاملني،احلمدرهللر

أماربعد:رفإنركلرماريعملرمنرعملرحسن،رأورجيتنبرمنرارتكابرفعلرقبيح،رليسرإالرابتغاًءرملرضاترهللار
روهذارالرميكنردونرمعرفةرمارشرعهرهللارلعبادهرمنراألحكام،روهيرليسترمنحصرةريفرالقرآن،روإمنارمعظمهار،

مشروعةربلسانرصاحبرالشريعةراإلسالمية؛رفلنارأنرحنفظهاركمارحفظرالقرآنرخبدمتهارعلًماروعماًل،رتعليًماروتبليًغا،ر
رالعملرعبادهرالصاحلني،رومنهم:راإلما ذيرمراجلليلرالفقيهراحملدثرحممدربنراحلسنرالشيبان،رالوقدروفقرهللارهلذا

صنَّفر"كتابراآلاثر"،رومجعرفيهراآلاثررمنراملرفوع،روهيرقليلة،روأمارمعظمهارفهيرموقوفرومقطوع،روروىرتلكر
لكرذاآلاثررمنرغريرواسطٍةرعنراإلمامرأيبرحنيفةررمحهرهللا،روعنرغريهرأيًضارولوربقلة،رمثرروىرعنهركثريرمنرتالميذه،ك

أضافرفيهرأقوالرالصحابةروالتابعنيرلتأييدراآلاثررمنراملوقوفرواملقطوعربفتاواهم،رلكنرأكثَ َررالرواايترفيهرعنرطريقر
،روبعدركلرأثررذكرررأيه،ر"إبراهيمرالنخعي"؛رفإنهرفقيهراألم ة،روعليهرمداررعلمرالصحايبراجلليلرعبدرهللاربنرمسعودر

فسررتعاب ربعباراترلتتلفة،رإضافًةرإب رذكرربعارالصوررالفقهية،رومنه هرنورأيرشيخهراإلمامرأيبرحنيفةررمحهرهللا
مرالكتبراليترمنرأهلإلمامرمالكررمحهرهللا"ربروايته.رومعرذلكرفإنرلهرخصائصرمميزة؛رحيثريعتبرر-منهجر"املوطأ

رر.نتريفرأوائلرزمنرالتصنيفدو ر
صنعةراحلديثيةرإب رإبرازرالرلكتاب،روسعىأرادرالباحثريفرهذارالبحثرالتعريفرمبنهجرالتصنيفريفرهذارا

ر.وآاثرهرالعلميةر،هأهمرمصنفاتذكررورر،إلمامرحممدراحلسنرالشيبانلرترمجةرلتتصرة،روبيانرميزاتهروخصائصه،رمعرفيه
 

 حممد الشيباين:: ترمجة اإلمام ولاألاملبحث 
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 :املطلب األول: امسه ونسبه ونشأته
ر.1الشيبانرالكويف،رالعالمة،رفقيهرالعراق،رصاحبرأيبرحنيفةرحممدربنراحلسنربنرفرقدرأبورعبدرهللا هو

،ريفرسنةراثنتنير2"واسط"بروكانرأبوهرمنرجندر"الشام"،رقدمر"العراَق"وسكنها،رحيثرُولدراإلمامرالشيبانرر
ر"دمشق"،ريقالرهلار"حرستا"،روقالرحممدربنرسعد:رأصلهرمنراجلزيرة،رمحلهبروثالثنيرومئة،رحيثرأنرأصلهرمنرقريةر
رأبوهرإب ر"الكوفة"ربعدروالدته،رفنشأرهبا.

وقالرالشيخرأبورالوفاءراألفغان:ر"ولعلرالصواب:رأنرأصلهرمنراجلزيرةرمنرمنت عربينر"شيبان"رمنردايرر
ربيعة،رمثرصارروالدهريفرجندر"الشام"،رفأقامرأهلهرمرةريفر"حرستا"،رومرةربقريةريفر"فلسطني"،روكلتامهارمنرأرضر

ر"واسط"رألجلرعملركانروالدهرتوالهرهبا،رُولدر"الشام"،رومنرهناكر انتقلوارإب ر"الكوفة"،رويفرأثناءرإقامةرأبويهرب 
ر.3حممد،رمثرعادوارإب ر"الكوفة"،روهباركانترنشأته"

راملطلب الثاين: نشأته العلمية:
وكانرعمرهرملارر،ه،رفلمرأيخذرعنهرإالربعارالفقأابرحنيفةرملدةرأربعرسنواترفقطاإلمامرشيخهرراإلمامرالشيبانرالزم
أيبراإلمامررهرعلىريداستكملردراستررمحهرهللا،رأيبرحنيفةاإلمامرسنة،رمثربعدروفاةررمثانرعشرةأبورحنيفةراإلمامررتويف ر

،رورحلرعنرسفيانرالثوري،رواألوزاعيأخذرمثرر،ر4كمارذكرراحلافظرالذهيبريفر"سريرأعالمرالنبالء"رر،رمحهرهللاريوسف
سةرائوانتهترإليهرررر،هارونرالرشيدررالقضاءرزمنتوب  ررمثر.فقهَراحلديث،روتلقَّىرعنهريفراملدينة مالكربنرأنسراإلمامرإب 

رر.رهريفرالفقهريضربربذكائهراملثلانرمعرتبحرمحهرهللا،روكرأيبريوسفاإلمامربعدرر"العراقبر"الفقهر
 املطلب الثالث: شيوخه:

منرأهلركوفة،رواملدينة،رومكة،روالبصرة،روواسط،روالشام،رر5شيخاًررمثانيةروستنيرإب قدربلغرعددرشيوخهريفراحلديثر
رمنر،وخراسان رمسع رفإنه راليمامة، ركَدام،حنيفةرأيبروأهل ربن رومسعر رمْغَولر، ربن رذررر،ومالك ربن وعمر
ر.،روغريهممالكربنرأنسوغريهم،روررواألوزاعيوعمروربنردينار،رر،وريوسفيانرالثر،اهلمدان

 
 :تالمذتهاملطلب الرابع: 

                                                           
.رم(2008ه /1429ر،1طر،كتابراآلاثر.رحتقيق:رخالدرالعواد.ر)الكويت:رداررالنوادر.بنرفرقدرأبورعبدرهللارالشيبانرالكويفرالشيبان،رحممدربنراحلسنر1

ر.19ص
ريرحممد،رد.ط،رمرابنرأيبرالوفاءرالقرشي،رأبورحممدرعبدرالقادرربنرأيبرالوفاءرحممدربنرأيبرالوفاء.راجلواهرراملضيةريفرطبقاتراحلنفية.ر)ابكستان:رمكتبةر2

ر.526د.ت(.رص
ر.12،رص1م(.رج1993ه /ر1413،ر2اآلاثر.رحتقيق:رأبورالوفاءراألفغان.ر)بريوت:رداررالكتبرالعلمية،رطالشيبان.ركتابرر3
م(.ر2006ه /1427مشسرالدينرأبورعبدرهللارحممدربنرأمحدربنرعثمانربنرقَامْيازرالذهيب.رسريرأعالمرالنبالء.ر)القاهرة:ردارراحلديث،رد.ط،رالذهيب،رر4

ر.1358،ررقم555،رص7ج
ر.13،رص1كتابراآلاثر.رحتقيق:رأبورالوفاءراألفغان.رج.الشيبانر5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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رةثإب رثالربلغرعددهمروأخذرعنهركثريرمنرتالميذهرمنرفقهه،رحىت،رهذهراآلاثرَررمنرأصحابهرعددركبريعنهررىرور
،روأبورعبيدرالقاسمربنرسالم،روهشامربنرعبيدرهللارالرازي،روعليربنرمسلمرالطوسي،رالشافعياإلمامررمنهم:ر،وأربعني

اعيلربنرتوبة،رومعلىروإمسرحيىيربنرمعني،روحممدربنرمَسَاعة،روحيىيربنرصاحلرالوحاظي،،روراحلرانروعمروربنرأيبرعمرو
راجملتهدينريفرعصره.رشيخَررفكانر،وآخرونربنرمنصور،

 : 6مؤلفاته وتصانيفهاملطلب اخلامس: 
رالتامةرابحلديث،رفهوريفر عر رتبحرهريفرالفقه،رومعرفته رعلمه،روشدة رتدلرعلىرسعة رمصنفاتهرفهيركثرية يهارفأما

املسائل،رويدل لرعلىرماريقولهرحبديثرأورأثررعنرصحايبرأوراتبعيرأورغريرذلكرمنراألصولرالفقهية،روهيركمار
ريلي:

ر:منهارمارأطلقرعليهرالعلماءركتبرظاهررالرواية،روهي
 "،رأمالهرعلىرأصحابه،ررواهرعنهراجلوزجانروغريه.األصل"ويسمى:ر املبسوط، (1
 .الزايدات (2
 .اجلامعرالكبريريفرالفروع (3
 .اجلامعرالصغري (4
 السريرالكبري. (5
 .غريالسريرالص (6
عنهرإمارابلتواتررراثبتةرحيثرإهناراهررالرواية؛رألهناررويترعنرالثقاترمنرتالميذه،وربظرهذهرالكتبريتومُس ِر
رولهرمنرغريهارك راملوطأ،روالفتاوىراهلارونية،روالرقية،روالكاسانية،روالنوادرروغريها.ر.أورابلشهرة

 : املطلب السادس: ثناء األئمة عليه
زلرأذكىرمنه،رولورأشاءرأنرأقول:رنرمسيناًررومارانظرتُرر،عنهروقررخبيتركتبتُر"قالراإلمامرالشافعي:ر (1

ر،والرأزهدر،والرأفقهر،"ماررأيترأعقل:رأيًضاوقالرر.القرآنربلغةرحممدربنراحلسن،رلقلترلفصاحته"
.روكذلكرقال:ر"أنهركانرمقد مًاريفرعلمرالعربية،ر7"ارمنرحممدربنراحلسنوالرأحسنرنطقًرر،والرأروع
ر.8واحلساب،روالفطنة"والنحو،ر

 .9وقالرحيىيرابنرمعني:ر"ثقة" (2
 .ر10وقالرعبدرهللاربنرعليراملديينرعنرأبيه:ر"كانرصدوقًا" (3

                                                           
ر.19،رص1.رجاملرجعرالسابق 6
ر.1358،ررقم555،رص7جر.سريرأعالمرالنبالءر.الذهيبر7
ر.139،ررقم44،رص2جر.اجلواهرراملضيةريفرطبقاتراحلنفيةابنرأيبرالوفاءرالقرشي.رر8
ر.1358،ررقم555،رص7جر.سريرأعالمرالنبالءر.الذهيبر9
ر.1358،ررقم555،رص7جر.سريرأعالمرالنبالءر.الذهيبر10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9
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ريفرمالك" (4  .11وقالرالذهيب:ر"كانرمنرحبوررالعلم،روالفقه،رقوايا
 وفاته: املطلب السابع: 

رراإلمامرالشيبانرتويف ر12"يالرَّر"ريفهر189عام راخلليفةرخرجرإليها، هارونرالرشيد،راصطحبرمعهرروذلكرعندما
ر.13ي"الفقهروالعربيةرابلرَّررنَرفِردُر"ر:قالرالرشيدالكسائيَّروحممَدربنراحلسن،رفمااتريفرالطريق،رف

 

ر":كتاب اآلاثر" تعريفين: املبحث الثا
 أتليف "كتاب اآلاثر": املطلب األول:

أبسلوبربديعررها،رورت باإلمامرأيبرحنيفةعنراثررمنراألحاديثرواآلراكبريًررراعددًررىراإلمامرالشيبانريفرهذارالكتابِررور
راملصنِ فني،نرنرجاءربعدهرمِربهرمَررىاهتدرمثر،علىرهذاراملنهجركتابٍرررأولَررفكانرهذارالكتابُر،رةالفقهيبوابرعلىراأل

 .ر14هذاراملنوالعلىرروصنَّفواركتَبهم
  :فهاملطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل من أل  

نَّرذلكرراجعرألريفرنسبتهرإب رمصنِ فهراإلمامرالشيبان،اإلمامرالشيبان،روالرشكررمصنَّفاتإنر"ركتابراآلاثر"رأحدر
ر،روهي:ئنعدةرقرارإب 

 .ترتيبهرعلىراألبوابرالفقهية (1
 راإلمامرأيبرحنيفة.رذكرررأيهرورأيرشيخه (2
 يفرنقلراملستدالتراحلنفيةرعلىرسبيلراالشرتاك.بروايتهررأطورمنهجراملفيهرمثلررمنه ه (3
جامعر"راخلوارزميريف كرر"،كتابراآلاثررلإلمامرحممد"ارإب راملؤلفنيربعاراألحاديثرواآلاثررمعزواررنقلُر (4

 ."نصبرالراية"،روكذلكراإلمامرالزيلعيريفر"املسانيد
نظرًارإب رالنسخرواملخطوطات،ركمارقالرأمحدرعيسىراملعصراوي:ر"وقفترعلىرهذارالكتابرالنادرريفر (5

الدايررإليهربتعددرنسخهريفرداررالكتبراملصرية،رواملكتبةراألزهرية،روراببه،رالذيراستوثقترمنرنسبتهر
 .ر15اهلندية،روقدراعتمدريفرحتقيقهرعلىرثالثرنسخ،رلتطوطتني،رونسخةرواحدةرمطبوعة"

 
 
 

                                                           
ر.1358،ررقم555،رص7جر.سريرأعالمرالنبالءر.الذهيبر11
ر.23،رص1ج.رحتقيق:رأبورالوفاءراألفغانر.الشيبان،ركتابراآلاثرر12
،ر)مشق:رداررحتقيق:رحممدرخريررمضانريوسفر.اتجرالرتاجمر.أبورالفداءرزينرالدينرأبورالعدلرقاسمربنرُقطُلوبغارالسودونابنرقطلوبغارالسودون،رر13

ر.238صر.م(1992ه /1413،ر1القلم،رط
ر.6صر.)جممعرامللكرفهدرلطباعةراملصحفرالشريف،رد.ط،رد.ت(ر.التصنيفريفرالسنةرالنبويةر.خلدونربنرحممدرسليمراألحدب14
ر.9،رص1ج.رحتقيق:رأمحدرعيسىراملعصراوير.كتابراآلاثررر.الشيبانر15
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 :: التعريف ابلكتابالثالثاملطلب 
لنعمانربنراثبتراراإلماممنرغريرواسطةرعنررىرفيهراآلاثرَررور،روراحلنفيراملذهبَرراإلمامرالشيبانريفرهذارالكتابِرررحر ر

كمارقالرحممدررر،اظًروحفراإلمامرمنرأربعنيرألفرحديثركانترعندهرروايةًرراانتخبهاليتر،ررمحهرهللاأيبرحنيفةرالكويفر
رر.16"وانتخبراآلاثررمنرأربعنيرألفرحديثر،اروسبعنيرألفرحديثتصانيفهرنيفًرربنرمساعة:رر"أنراإلمامرذكرريف

وروىرفيهرعنرغريراإلمامرأيبرحنيفةرولكنربقلة،روهمرسبعةرعشررشيًخا،روهم:رإبراهيمربنريزيدراملكي،ر
وأيوبربنرعتبة،روخثيمربنرعراك،روالربيعربنرصبيح،روسعيدربنرأيبرعروبة،روسعيدربنرعبيد،روسفيانرالثوري،ر

،روعمرربنرذررنراملبارك،روالعالءربنرزهريوسفيانربنرعيينة،روشعبةربنراحل اج،روعبدرالرمحنراألوزاعي،روعبدرهللارب
راهلمدان،رومالكربنرأنس،رومالكربنرمغول،رواملباركربنرفضالة،رومسعرربنركدام.ر

ررواةر رمبعرفة ر"اإليثار رومساه: رالكتاب، رهذا ررواة ريفرتراجم رالعسقالنركتااًب رألَّفراحلافظرابنرح ر وقد
ر"،رروذكرهمرمرتبنيرعلىرحروفراملع م.17اآلاثر

وىراإلمامرالشيبانريفرهذارالكتاِبراآلاثَررمنراملرفوعرواملوقوفرواملقطوع،رويبلغرعددهارتسعمئةروستةروقدررر
وعشرونرأثرًاروفقرحتقيقراألستاذرأمحدرعيسىراملعصراوي،رحيثرإنرعددرالكتبرستةروعشرونركتااًب،روأماراألبوابر

د،رحيثرإنرحتقيقه،رففيهاراختالفريسريريفرالعدفهيرثالمثئةروأربعةرأبواب،روأمارنسخةراألستاذرخالدرالعوادريفر
رفيهارتسعمئةرثالثةرعشررأثرًا،روهيرمنقسمةربنيرمئتنيروأحدرعشرراباًب.

وففيرهذارالكتابرح  ةردامغة،رومبطلةرلقولركلرإنسانريت همراحلنفيةربقل ةراملعرفةرابحلديث،روبعدمراألخذر
ر.18ابألثر

 ":كتاب اآلاثر": رواة الرابعاملطلب 
ر:،روأشهرهممنرتالميذهركثريررررالشيبانرنراإلمامعذارالكتابرهرىرور

ر": كتاب اآلاثر برواية اإلمام أيب يوسف" (1 رأبوهو رإبراهيمررواإلمام ربن ريعقوب يوسف
يفرعهدررااريفراملذهبراحلنفيروقاضيًرصاررإمامًررمثر،أيبرحنيفةركانرمنرتالميذراإلمام،(ه 182ه /113)

 .هارونربنررشيداخلليفةر
ر": واآلاثر برواية اإلمام زفر بن هزيلكتاب " (2 رالبصريرهو رالتميمي رهزيل ربن رزفر اإلمام

 .الفقهراحلنفيرةومنرأعمدر،كانرمنرتالميذراإلمامرر،(ه 158ه /110)
الهمرالعالمةرفقيهرالعراقرأبورعليراألنصاريرمورحسنربنرزايدروهورر":كتاب اآلاثر برواية حسن بن زايد" (3

رفقه.رالرروتصد رر،فوصن رر،حنيفة.رنزلربغدادالكويفراللؤلؤيرصاحبرأيبر
                                                           

ر.474،ر1ج.راجلواهرراملضيةريفرطبقاتراحلنفية.رالقرشيابنرأيبرالوفاءرر16
)بريوت:رداررر.حتقيق:رسيدركسرويرحسنر.اإليثاررمبعرفةررواةراآلاثرر.أبورالفضلرأمحدربنرعليربنرحممدربنرأمحدربنرح رابنرح ررالعسقالن،رر17

ره (.1413،ر1الكتبرالعلمية،رط
ر.26ص،ر1ج.رالشيبان.كتابراآلاثر.رحتقيق:رخالدرالعوادر18
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ربنرلنعمانارحنيفةرأيبراإلمامرابنرمحادرإمساعيلروهورأبو": كتاب اآلاثر برواية محاد بن أيب حنيفة" (4
 .19ظيمعرقدمرعلىرواخلريرأهلرالصالحرمنروكانرعنه،رتعاب رهللاررضيرأبيه،رمذهبرعلىركانرراثبت؛

راإلمامراحلافظرأبورعمررالنخعيرالكويفرقاضىربغدادرمثروهو": كتاب اآلاثر برواية حفص بن غياث" (5
رحديثار170رحنورفيهركتاب،رر"وله،روأضافرالزركليرقائال:ر20،رذكرهرابنرحبانريفر"الثقات"قاضىرالكوفة

 .21روايته"رمن
نديرويقالربنرموسىرالكر،حممدربنرخالدربنرحممدوهور":  كتاب اآلاثر برواية حممد بن خالد وهيب" (6

بنر،رروىرعنرخلقركثري،رمنهمراإلمامرأبورحنيفةررمحهرهللا،رذكرهراالوهيبرأبورحيىيربنرأيبرلتلدراحلمصي
  .22حبانريفر"الثقات"،ركماريفر"هتذيبرالكمال"

راإلمام الشيباين يف تصنيف "كتاب اآلاثر":منهج الثالث:  املبحث
 :املطلب األول: التبويب الفقهي

بوابرالفقهية،روقدررتَّبهرعلىراألمثيلرمنرقبل،ررملريكنرلههذارالكتابرأبسلوبربديعررالشيبانراإلمامرصنَّفقدر
ر؛قبوركتابراجلنائزروغسلرامليتروزايرةرالبروختمهبكتابرالطهارةروالصالة؛رألهنارمنرأهمرالعباداتروأعمها،رروبدأه

لكوهنارآخررر؛ذكرواريفرهنايةركتاهبمراببراملواريثرقدآلاثر،رمعرأنرغريهرمنرالرواةرلكتابرار،ألهنارآخررأحوالرالناس
أحوالرالناسريفراحلقيقة؛رفإنرالرتكةريتعلقرهبارحقوقرالورثةربعدرالت هيزروالتكفني.رخبالفراإلمامرحممدرإذرذكرهريفر

روسطرالكتاب.
 يف هذا الكتاب: اآلراءو املطلب الثاين: اآلاثر 

لىراملوقوفرعمنهارراألكثرورمنراملقطوع،رروأيضاًرر،منراملرفوعرواملوقوفر23اآلاثرَررالشيبانريفرهذارالكتابِررمجعراإلمام
أقوالرأصحابه،رفإذاروافقترررجعوارإب ردأبرالعلماءرإذارتضادتراألخباررعنررسولرهللارر،رألنَّرالصحابةرأورالتابعني

إذارأقوالرالصحابةررجعوارمارذهبرإليهراتبعوهم،رفرتوأولورالثانرمنها،روإذاراختلف،رأقواهلمرأورأفعاهلمرأحدهارأخذوا
ر،ررةبعارأبسبابرمرجحةرعندهمرحسبرقواعدهمراملقرىحونرأقوالربعارالصحابةرعلاختلفرالتابعونرأيضاريرج ِر

ر.غريهمروالرخيرجونرإب 
 

                                                           
)بريوت:رداررر.حتقيق:رإحسانرعباسر.وفياتراألعيانروأنباءرأبناءرالزمانر.أبورالعباسرمشسرالدينرأمحدربنرحممدربنرأيبربكرربنرخلكانبنرخلكان،ررر19

ر.204،ررقم205،رص2جر.م(1900صادر،رد.ط،ر
رر20 رحبان، رالبسيتابن رالتميمي رحامت رأبو رأمحد ربن رحبان ربن رشررر.الثقاتر.حممد رالسد رأمحدحتقيق: رالدين رطر.ف رالفكر، ردار ،ر1)بريوت:

ر.7364،ررقم200،رص6جر.م(1975ه /1395
ر.264،رص2جر.م(2002،ر15)داررالعلمرلللماليني،رطر.األعالمر.خريرالدينربنرحممودربنرحممدربنرعليربنرفارس،رالزركليرالدمشقيالزركلي،رر21
رر22 راملزياملزي، راحل اج رأبو رعبدالرمحن رالزكي ربن رالكمالر.يوسف رمعروفر.هتذيب رعواد ربشار رطر.حتقيق: رالرسالة، رمؤسسة ،ر1)بريوت:

ر.5180،ررقم145،رص25جر.م(1980ه /1400
 .8،رص1جر.حتقيق:رأمحدرعيسىراملعصراوير.كتابراآلاثررر.الشيبان 23
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  هذا الكتاب:املطلب الثالث: تفصيل املروايت يف 
األربعة،رريندواخللفاءرالراشررضيرهللارعنها،رأمراملؤمننيرالسيدةرعائشةرأقوالَررهذارالكتابِريفررالشيبانرذكرراإلمام

ر،وهم:رعلقمةر،بنرمسعوداكباررأصحابرررعنروأفعاهلمرمعرفتاواهمرروايةًرر-رضيرهللارعنهمرر-روعبدرهللاربنرمسعود
رم.هوغريرر،عطيةروأبور،وعمروربنرميمونر،وعبيدةرالسلمانرى،الضحروأبور،وائلروأبور،ومسروقر،واألسود

ريبلغرعددهمرإب رمثانروأربعنيرالذينرر-رضوانرهللارعليهمرأمجعنيرر-عمنرسواهمرمنرالصحابةررىورور
عنهنرروسواهنرمنرالصحابياتررضيرهللارتعاب ر،وأمرسلمةر،وحفصةر،وعنرأمهاتراملؤمنني:رأمرحبيبةصحابياً،ر
رأمجعني.

در؛رليؤي رمرهللارتعاب ا،روغريهمرمنركباررالتابعنيررمحهثالثةرعشررنفرًرر،روهمعنرالتابعنياملرويةرراآلاثررهررفيكثَروأَر
املرفوعرواملوقوفربفتاواهمروأقواهلمروأفعاهلم؛رألهنمرهمرالنقادونرواملميزونربنيراملعولرهباروبنيراملرتوكرمنراألخبارر

هرهللا؛رفإنهرفقيهرمحعنرإبراهيمرالنخعيررررهذارالكتابِريفرراإلمامرالشيبانأكثررركماوالعارفونرالناسخرواملنسوخ،ررر،منها
ر.،رورأعرفرالناسرمبذاهبرهؤالءرالصحابةرالذينرذكرهتمرآنفاراألمةرعليهرمداررعلمربنرمسعود

  يف هذا الكتاب: املطلب الرابع: رواية اإلمام عن غري أيب حنيفة
ريهرمنرالشيوخرفيهرأيضارعنرغرىعنرشيخهراإلمامرأيبرحنيفة،روروررهأكثرررواايترالشيبانريفرهذارالكتاباإلمامررروى

الربيعر،روهم:رإبراهيمربنريزيدراملكي،روأيوبربنرعتبة،روخثيمربنرعراك،رورسبعةرعشررشيخاًرريبلغرولكنربقلة،روعددهم
بنرصبيح،روسعيدربنرأيبرعروبة،روسعيدربنرعبيد،روسفيانرالثوري،روسفيانربنرعيينة،روشعبةربنراحل اج،روعبدر

ربنراملبارك،روالعالءربنرزهري،روعمرربنرذرراهلمدان،رومالكربنرأنس،رومالكربنرمغول،رالرمحنراألوزاعي،روعبدرهللا
رواملباركربنرفضالة،رومسعرربنركدام.

 :ذكر رأي أيب حنيفة ورأيه بعد كل أثر بطرق خمتلفة منهجه يف املطلب اخلامس:
لىرأنهرأخذرعرمرأيبرحنيفةرورأيه،رمنبهاًريذكرربعدركلرروايةرقولراإلمارأنهراإلمامرالشيبانريفرهذارالكتابرمنرمنهج

رلورملرأيخذهرفذكررمارحيتجربهربعده،روسيذكررالباحثرمنراآلاثررمنوذجاًرمنرذلكرفيمارأييت.بهرأورملرأيخذه،ر
ر."به أنخذ وهو قول أيب حنيفة، وبه أنخذ" وأ، "قول أيب حنيفة وبه أنخذ ذاوه": األول: منوذج من قوله

:رأخبانرأبورحنيفة،رقالرحدثنارعمروربنرمرة،رعنرسعيدربنرجبري،رعنرعبدرهللاربنرعباسررضيرهللارحممدرقال
لورأتيترجبفنةرمنرخبزروحلم،رفأكلترمنهارحىترأشبع،روبعسرمنرلنبرإبلرفشربترمنهرحىتر»عنهما،رأنهرقال:ر

،رمحهرهللاررد:روهذارقولرأيبرحنيفةرقالرحمم«رأتضلع،روأانرعلىروضوءرالرأابيلرأنرالرأمسرماء،رأأتوضأرمنرالطيبات؟
ر.24وبهرأنخذ؛رالروضوءرممارغريترالنار،روإمنارالوضوءرممارخرج،روليسرمماردخل

 ات. ، يف صورة االتفاق يف مجيع اجلزئي"وهبذا كله أنخذ، وهو قول أيب حنيفة": الثاين: منوذج من قوله

                                                           
ر.16،رحديثررقمر25،رصر1جر.حتقيق:رأبورالوفاءراألفغانر.كتابراآلاثررر.الشيبان 24
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راحلبلىرتصليرأبدارمارملرتضع،روإنررأترالدم؛:ر»حممد،رقال:رأخبانرأبورحنيفة،رعنرمحاد،رعنرإبراهيم،رقالقالر
ذاركلهرأنخذ.رقالرحممد:روهبر،«ألنردمراحلبلىرالريكونرحيضاروإنرأوصتروهيرتطلق،رمثرماتترفوصيتهارمنرالثلث

ر.25رمحهرهللاوهورقولرأيبرحنيفةر
على رأي  ما اتفقوا، إذا كان هو ومن دونه "وهذا قول أيب حنيفة، ولسنا أنخذ هبا": منوذج من قولهالثالث: 

رأيب حنيفة.
حممد،رقال:رأخبانرأبورحنيفة،رعنرمحاد،رعنرإبراهيمرأنهرقالريفرالرجلرأييتراملس دريومراجلمعة،رواإلمامرقدرقالر

،رفإذاريكبرتكبرية،رفيدخلرمعهمريفرصالهتم،رمثريكبرتكبرية،رفي لسرمعهمرفيتشهد»جلسريفرآخررصالته،رقال:ر
معةر،رولسنارأنخذرهبذا،رمنرأدركرمنراجلرمحهرهللاقالرحممد:روهورقولرأيبرحنيفةر«رعتنيسلمراإلمام،رقامرفركعررك

ر.26أضافرإليهارأخرى،روإنرأدركهمرجلوسارصلىرأربعا،روبذلكرجاءتراآلاثررمنرغريرواحد
ر."ولسنا أنخذ هبذا، ولكنا أنخذ ابحلديث اآلخر، وهو قول أيب حنيفة": الرابع: منوذج من قوله

يردرالسالمرويشمترالعاطس،رواإلمامرخيطبر»قال:رأخبانرأبورحنيفة،رعنرمحاد،رعنرإبراهيم،رقال:رحممد،رقالر
ر.27قالرحممد:رولسنارأنخذرهبذا،رولكنارأنخذربقولرسعيدربنراملسيبررمحهرهللارتعاب «ريومراجلمعة

ر."وبه أنخذ وهو قول احلسن البصري": اخلامس: منوذج من قوله
ورحنيفة،رقال:رحدثنارمحاد،رعنرإبراهيمريفرالرجلريقصرأظفارهرأورأيخذرمنرشعره،رقال:رحممد،رقال:رأخبانرأبقالر
رمبارقصصترأظفاري،روأخذترمنرشعريروملرأصبهراملاءر»قالرحممد:رومسعترأابرحنيفةريقول:ر«رميررعليهراملاء»

ر.28رمحهرهللاقالرحممد:روبهرأنخذ،روهورقولراحلسنرالبصرير«رحىترأصلي
رر."ولسنا أنخذ هبذا": قولهالسادس: منوذج من 

إذاردخلريفراملس دروالقومرركوع،رفلريكعرمنر»حممد،رقال:رأخبانرأبورحنيفة،رعنرمحاد،رعنرإبراهيم،رقال:ررقال
قالرحممد:رولسنارأنخذرهبذا،رولكنرميشيرعلىرهينةرحىتريدركرالصفرفيصليرمارأدرك،رويقضير«رغريرأنريشتد

ر.29مارفاته
 ."وهو قول أيب حنيفة ، ال نرى به أبسا،وهبذا أنخذ": منوذج من قولهالسابع: 

                                                           
ر .56،رحديثررقمر97،رصر1جراملصدررنفسه. 25
ر.128،رحديثررقمر349،رصر1جراملصدررنفسه.26
ر.180،رحديثررقمر468،رصر1جاملصدررنفسه.رر27
ر.40،رحديثررقمر65،رصر1جر.حتقيق:رأبورالوفاءراألفغانر.كتابراآلاثررر.الشيبانر28
ر.126،رحديثررقم347،رصر1جراملصدررنفسه. 29
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خيرجررأسهرمنراملس د،روهور»كانرررحممد،رقال:رأخبانرأبورحنيفة،رعنرمحاد،رعنرإبراهيمرأنررسولرهللارقالر
قالرحممد:روهبذارأنخذ،رالرنرىربهرأبسا،روهورقولرأيبر«رمعتكف،رفتغسلهرعائشةررضيرهللارعنهاروهيرحائا

ر.30رمحهرهللاحنيفةر
 :املطلب السادس: ذكر بعض الصور الفقهية

قالرحممد:رأخبانرأبورحنيفة،رقالرحدثناراهليثمربنرأيبراهليثم،رعنرابنرعباسررضيرهللارعنهما،رقال:ر"أربعةرالر
أنرذلكرإذارأصابهرالقذر،رر:قالرحممد:روتفسريرذلكرعندانر،ين سهارشيء:راجلسد،روالثوب،رواملاء،رواألرض"

رإذاركانركثريارأورجارايرأنهرالرحيملرخبثا.ر:فغسلرذهبرذلكرعنه،رفلمرحيملرقذرا،روإمنارمعناهريفراملاء
ر

 اخلامتة:
رتوصَّلرالباحثرمنرخاللرإعدادرهذارالبحثرإب ربعارأهمرالنتائجروالتوصيات،روهيركماريلي:

ر)أ(رالنتائج:ر
الشيبانركانرذكًيا،رعاقاًل،رفصيًحا،رفقيًها،رزاهًدا،رومنرأجلةرأئمةراحملد ثنيرأنراإلمامرحممدربنراحلسنر (1

 والفقهاء.
يُعتَبر"كتابراآلاثر"رمنرأهمرالكتبراملدونةريفربدايةرزمنرالتصنيفروالتأليف؛رألجلرمنه هراملنفرد،رملر (2

 أيتربهرقبلهرأحد.
 ملوقوُفرأوراملقطوُع.مجعرفيهرمصنِ ُفهراإلمامرالشيبانراآلاثَر،رواألكثررمنهارا (3
روىراإلمامرالشيبانرهذهراآلاثررعنراإلمامرأيبرحنيفةررمحهرهللارمنرغريرواسطة،روكذلكرعنرغريهرمنراألئمةر (4

 لكنرعددهمرليسربكثري.
 روىرعنراإلمامرالشيبانرهذارالكتابركثريررمنرتالميذه،روأشهرهمرسبعة. (5
املنسوخ،روكذلكربارراملوقوفةربفتاواهم؛رملعرفتهمرابلناسخرورذكررفيهراإلمامرالشيبانرأقوالرالتابعنيرليؤيدراألخ (6

 همراملميزونربنيراملعمولرهبارواملرتوكرمنها.
أكثررفيهراإلمامرالشيبانرِمنرذكرراألقوالرعنر"إبراهيمرالنخعي"؛رفإنهرفقيهراألمة،رعليهرمداررِعلمرالصحايبر (7

 .اجلليلرعبدرهللاربنرمسعودر
رآلاثَررعلىراألبوابرالفقهية،روذكررفيهررأيهربعدركلرأثر،رورأيرشيخهراإلمامرأيبرتَّبراإلمامرالشيبانرهذهرا (8

 حنيفةررمحهرهللا،روأيضارذكررفيهربعارالصوررالفقهية.ر
 
 
 

                                                           
ر.26،رحديثررقمر40،رصر1جراملصدررنفسه.ر30
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 :)ب(رالتوصيات
شخصيةراإلمامرحممدربنراحلسنرالشيبانرتستحقرعنرجدارةرملارقد مهر وجدرالباحثرأنهذهرالدراسةرومنرخاللر

النبويروالفقهرمنرخدماترجليلةرعنرطريقرآتليفهرأبنرتدرسرحياتهرالذاتيةروالعلميةريفررسالةريفرجمالراحلديثر
ٍثروفقيٍهرمًعا،رودراسةرمؤلفاتهريفرهذينراجملالني. رجامعيةرمعرإبرازرشخصيتهركمحدِ 

وأمارتصنيفهر"كتابراآلاثر"رفهورجديررابلدراسةرعنرمنه هرفيهريفررسالةرجامعية،رمعرإبرازرمارلهرمنر
رصائصروميزاترابلتفصيل،روذلكرمقارنةرمعركتبراملتقدمنيرواملتأخرينريفراملذاهبراألربعة.خ

والصالةروالسالمرعلىرسيدراألنبياءرواملرسلني،روعلىرآلهروأصحابهرأمجعني،رومنرتبعهمرإبحسانرإب ريومر
رالدين،روآخرردعواانرأنراحلمدرهللرربرالعاملني.رآمني.

ر        
راملصادر واملراجع:

ر.كستان:رمكتبةرمريرحممدابر.اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية.رأبورحممدرعبدرالقادرربنرأيبرالوفاءرحممدربنرأيبرالوفاءابنرأيبرالوفاءرالقرشي،ر (1
 د.ط،رد.ت.

 .د.تر.د.طر.شذرات الذهب يف أخبار من ذهبر.ابنرالعماد (2
ر (3 رحبان، رالبسيتابن رالتميمي رحامت رأبو رأمحد ربن رحبان ربن رطالثقاتر.حممد رالفكر. ردار ربريوت: رأمحد. رالدين رشرف رالسد رحتقيق: .ر1.

 م.1975ه /1395
،رسيدركسرويرحسنرحتقيق:ر.اإليثار مبعرفة رواة اآلاثرر.أبورالفضلرأمحدربنرعليربنرحممدربنرأمحدربنرح ررالعسقالنابنرح ررالعسقالن،ر (4

 ه .1413.ر1بريوت:رداررالكتبرالعلمية.رط
باس.ربريوت:ر.رحتقيق:رإحسانرعوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانر.مشسرالدينرأمحدربنرحممدربنرأيبربكرربنرخلكانرأبورالعباسابنرخلكان،ر (5

رم.1900داررصادر.رد.ط.ر
ر.مشق:رداررالقلمر.حتقيق:رحممدرخريررمضانريوسفر.اتج الرتاجمر.أبورالفداءرزينرالدينرأبورالعدلرقاسمربنرُقطُلوبغارالسودونابنرقطلوبغا،ر (6

 م.1992ه /1413ر.1ط
 .رد.ط.رد.ت.جممعرامللكرفهدرلطباعةراملصحفرالشريف.رالتصنيف يف السنة النبوية.رخلدونربنرحممدرسليمراألحدباألحدب،ر (7
بريوت:رر.فحتقيق:رالدكتورربشاررعوادرمعرورر.اتريخ بغدادر.أبوربكررأمحدربنرعليربنراثبتربنرأمحدربنرمهديراخلطيبرالبغداديالبغدادي،ر (8

 م.2002ه /1422ر.1طر.غربراإلسالميداررال
 م.2006ه /1427ر.د.طر.القاهرة:ردارراحلديثر.سري أعالم النبالءر.مشسرالدينرأبورعبدرهللارحممدربنرأمحدربنرعثمانربنرقَامْيازرالذهيبالذهيب،ر (9
ر.م1998ه /1419ر.1طر.بريوت:رداررالكتبرالعلميةر.حتقيق:رزكرايرعمرياتر.تذكرة احلفاظر.حممدربنرأمحدربنرعثمانرالذهىبالذهيب،ر (10
 م.2002.ر15.رداررالعلمرلللماليني.رطاألعالمر.خريرالدينربنرحممودربنرحممدربنرعليربنرفارس،رالزركليرالدمشقيالزركلي،ر (11
ر (12 راحلسنالشيبان، ربن رالكويف.رحممد رالشيبان رهللا رعبد رأبو رفرقد ركتاب اآلاثربن رحتقيق: رالعواد. رالنوادرر.خالد ردار رطالكويت: ر.1.

رم.2008ه /1429
ر.1.رطاهرة:رداررالسالمالقر.أمحدرعيسىراملعصراوي.رحتقيق:ركتاب اآلاثربنرفرقدرأبورعبدرهللارالشيبانرالكويف.رحممدربنراحلسنالشيبان،ر (13

رم.2006ه /1427
ر.2.رطت:رداررالكتبرالعلميةبريورر.أبورالوفاءراألفغانقيق:ر.رحتكتاب اآلاثربنرفرقدرأبورعبدرهللارالشيبانرالكويف.رحممدربنراحلسنالشيبان،ر (14

 م.1993ه /1413
 .ه 1983ر.1طر:الرايضر.حتقيق:رعبدرالفتاحراحللور.الطبقات السنية يف تراجم احلنيفيةر.التقيرالغزيالغزي،ر (15
 ه .1414ر.3طر.كراتشي:رإدارةرالقرآنرر.فوائد يف علوم الفقه: مقدمة إعالء السننر.الشيخرحبيبرأمحدرالكريانويالكريانوي،ر (16
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ر (17 راملزياملزي، راحل اج رأبو رعبدالرمحن رالزكي ربن رطهتذيب الكمالر.يوسف رالرسالة. رمؤسسة ربريوت: رمعروف. رعواد ربشار رحتقيق: .ر1.
رم.1980ه /1400

ر (18 راملعارفرللنشرروالتوزيعر.تيسري مصطلح احلديثر.أبورحفصرحممودربنرأمحدربنرحممودرطحانرالنعيميالنعيمي، رمكتبة ر.10طر.بريوت:
رم.2004ه /1425

 


