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 � >مة الن9  جامع مسانيد اإلمام األعظم 

  

 الن& %مة

 الرحيم الر@ن هللا بسم

 والرشاد، وختمهم للھدD والرسل األنبياء إOھم ، وأرسل العباد G منّ  اDE اCمدهللا
باد أبد إ[ وسننه طرقه العباد، وأب] خZملسو هيلع هللا ىلص Xمد  بنبيه

ٓ
 وأصحابه ٰاa وG عليههللا ، وص` اال

 أ�عg. وبعد!

 الشيخ أبو الفيض وا�قافة اإلسالمية غرس بذرتهادوحة ا�عرفة  األlفية اkامعة فإن
 وھى ۔خZها العالم وأzاء الھند ، وّعم أكلها ، وٰاتت فنبتت حياته w -هللا ر@ه- العزيز عبد
 أبنائها انت9 وقد ۔اإلسالمية وا�قافات ا�ينية للمعرفة روافد الطائر جوفها من وما زالت {نت

w بعيد. صقع � إ[ اإلسالم رسالة �ملون روادا ا�عمورة ربوع 

 القادري رضا مصط- الشيخ العالمة با�ند األعظم ا�ف� بأيدي األسا� حجرها ضعوُ 
 الر@ة صاحب عليه القادري رضا أ3د اإلمام ابن ]ھ۱۴۰۱۔ھ۱۳۱۰[الر@ة  ال�يلوي عليه

 م ۱۹۸۲سنة  من ثم ومن۔] ھ۱۳۴۰۔ھ۱۲۷۲[والفارسية  بالعربية واألردوية الشهZة اkليلة ا�صانيف
 ھ۱۴۳۲م/۲۰۱۱ سنة إOه.  من سنوية بھيجة وينسبونھا حفلة يقيمون بع السا الصف طالب يزال ال

نھم  G أهلها إذ اتفق اCفلة بھجة وتار�ھا بابا ھذه ازدادت
ٔ
 جليل مھم كتاب بطبع يقيمون ا

ن
ٔ
 ا�بار£ة. سبة ا�نا بھذه الشا

  ۔بتنا نو إ[ ئقg ا�ا من  كنا أيضا - م۲۰۱۶¤م  الفضيلة السنة األوٰ# منطلبة  -zن
نه والشكر G  اCمد وa ۔�ا تعا[هللا وفقناا باkملة

ٔ
إنا است9نا  ۔وّفر ¦ا هذه الفرصة السعيدة  ا

ههللا دام-  ا6صبا5 ا3ٔد �مد مة العال العلماء صدر الشيخ فضيلة
ّ
 اختيار © -العا¨ ظل

 مسانيد جامع’’بن9 علينا �فأشار۱۴۳۶© شهر رجب سنة  اCا» جيلنا إOه �تاج هام كتاب
 للخوارز¬.‘‘ االٔعظم اإلمام

فيها  ا²الء يد عملت قد ھ،۱۳۳۳ سنة حيدرآباد رف ا�عا دائرة من ا�طبوعة نسخته G ع®نا
 فيها وقع �ا متواصال {ملة وجھدا منا عناية تطالب {نت اإللك´ونية و³ صورتھا فأخذنا عملها

Źشدنا  ا�طبعية األخطاء من كث  وا�مسنا ا6صبا5 ا6شاھدي ; �مود الكريم أستاذنا فاس
 ال´قيم عالمات ، ووضع األحاديث، واآلثار ب´قيم ووقام به، فر¶ وا�راجعة با�حقيق القيام  منه



 ¹ >مة الن9  جامع مسانيد اإلمام األعظم 

صفحة،  ةئما ثلث بنحوالعناية  ا6صبا5 قاسم �مد األستاذ صفحة، وأل] ةئما ثلث بنحو
 ا6شاھدي ; �موداألستاذ  {مال قرأه ثم ۔صفحة ةئبما ا6صبا5 هارون �مدواألستاذ 

 طلبة األساسية، و«ن مصادرها من ا¦صوص نافعة وقارن تعليقات ا�واقع بعض © وعلق ا6صبا5
 من كثZ ھناك {ن ۔العمل انت½ ح¼ األعمال هذه �يع w ينساعدوم مساهمg السابع الصف

قنا نفعا فحذفناه ¿دي ال ا�عليقات
ّ
 بعالمات العبارات نافعة، ووّشحنا جديدة حواÁ مÀنه وعل

 العالمات. من وغZھا ]۔[والقاطعة ] ،[والفاصلة [:] الشارح  الالزمة مثل ال´قيم

 الكتاب ٰاخر w الرجال تراجم] ھ۶۶۵:م[ بن �مود ا�وارز# �مد اإلمام ا�ٔولف ذكر قد
 استقرت لكن ۔للبخاري‘‘ الكبZ وا�اريخ’’ للخطيب، ‘‘بغداد تاريخ’’: األساسية مصادرها ومن إ�اال

 �اCواÁ © ا�Êيح مع ا�صادر وجعلناها وفق  حدكبZ فحققناها إ[ ا�طبعية فيھا األخطاء

 ا²ارعg أساتذتنا من وتنبيهات إرشادات ضوء  w وعزم دقة � مع العمل � باkملة عملنا
ا�ذكور  ا�طبع من م۲۰۰۸  سنة طبعت قد أخرD نسخة ھناك أن سمعنا إذ ا�كميل شاË اق´بنا ح¼

 ۔فرأيناها واستفدنا بها © بعض ا�واضع زيارتها إ[ قلوبنا فاشتاقت أنيقة وÌشية جديد تقديم مع

ساتذتنا  �يع واالمتنان إ[باقة الشكر  نقدم -طالب السنة األوٰ# من الفضيلة -zن
ٔ
ا

مدير  -حفظه اهللا تعا[– ا6صبا5 ا3ٔد �مد العلماء صدر العالمة الشيخ فضيلة باÍصوص
–الرضوE اDين نظام �مد ا�ف¼ الشيخ وسماحة ،ا�عليم باkامعة األlفية، مبارك فور

 ح مصبا ¦ا انّور ناEي األlفية، مبارك فور ھيئة ا�دريس باkامعة رئيس -حفظه اهللا تعا[
دب وشيخ مد�م. طريق � © ا�جربة

ٔ
 ۔حفظه اهللا تعا[۔ ا6صبا5 ا3ٔد نفيس العالمة اال

�مد األستاذ الوقيع، وسماحة بتقديمه الكتاب هذا زين اEي Jأخ Lحس Nا6صبا5 الفي 
نهم Òدمات مع´فون وzن اEي أجرD ¦ا حسب ما احتجنا إOه من الكتاب

ٔ
ساتذتنابا

ٔ
 منحونا ا

وقاتهم
ٔ
 اkزاء. خZ هللا هم جزا الغاOة، ا

ظال�م ومد علينا وفضال مشا�نا علما �يعهللا زاد ا
ٔ
 اÍلص اإلسالم خّدام من وجعلنا ا

حد ¿د إن ۔ نسÔ وما سعينا ما منا وتقبل
ٔ
 العفو وا�عطف ينبÕ فليمدد ¦ا ذيل ال ما بعض G ا

ن
ٔ
 هللا.ا بفضل نفعا فهو ينفع ما بعض ¿د وÖن العفو عفّو �ب ربنا ال

  
  أالول) العام(الفضيلة  صف طلبة من    السبت م يو ۳۰/۰۱/۲۰۱۶



 � بg يدي الكتاب  جامع مسانيد اإلمام األعظم 

 بL يدي الكتاب

 الرفيع، فهو رفع من اEي ا�نيع، العزيز، السميع، ا²صZ، ا�اجد الصمد، األحد،الواحد  اCمدهللا
 :بعد أما ا¦بيg، خاتم ورسوa عبده G والسالم والصالة الوضيع، فهو وضع ومن

 رز¬ااÍو Xمود بن Xمد ا�ؤيد أل×‘‘ األعظم اماإلم مسانيد جامع’’ من ا�ا�ة الطبعة فهذه
]���� ما بعد جديدة Ùلة والن9 للتحقيق [العام األول] الفضيلة صف طلبة اختاره ]ه�		ــــــ

 © واعتمدنا ا�وفيق، باهللا فبدأنا مستعينا منه بد ال ماب فيه قومأ أن وÚسألو ا�هرة، أساتيذهم استشاروا
 اعتمد ال� ةا�جر من ���Ü ا�كن سنة حيدرآبادـ ب ا�عارف دائرة من ا�طبوعة G وتنقيحه Ìقيقه

 وا�عليق، الضبط © العلÞ ا�حقيق منهج سلكنا حواشيها، وقد © ذكرت متفرقة أجزاء G طبعها ©
 ا�قارنة عملية بعد الفروق من وجدنا ما ا�عارف، وأثبتنا بدائرة ا�طبوعة © الواردة وصححنااألغالط

 G وتنقيحها األربعg ابا² © الواردة األعالم Ìقيق واعتمدنا © [  ]  حاâتg ضمن وا�حقيق
 من ãääÜو ،ا�جرة منÜ¹ãã سنة بZوت العلمية الكتب دار من ا�طبوع للبخاري ‘‘الكبZ ا�اريخ’’ كتاب

 من ا�يالد، ألنهما من Ü��åو ا�جرة من Ü¹Üå سنة ا�طبوع ا²غدادي للخطيب‘‘ بغداد تاريخ’’و ا�يالد،
   -تعا[ اهللا ر@ه- اÍوارز¬ ا�ؤيد األساسية أل× ا�صادر
، سماحة العلماء صدر الكبZ، ا�حقق شيخناوالصعبة إ[ ا�غلقة  ا�واضع بعض �صحيح ناراجعو

األlفية، وعضو ا�جمع  باkامعة ا�عليم مدير -ور¤ه تعا[ اهللا حفظه- ا6صبا5 أ3د �مد الشيخ
 اDين نظام �مد ا�ف� فضيلة الشيخاإلسال¬، ا²احث الفقهاء، وæاج فور، مبارك اإلسال¬،
 أزالواف ،فور مبارك ،األlفية باkامعة هيئة ا�عليم رئيس -تعا[ اهللا حفظه- ا6صبا5 الرضوي

و£رامة كما هو دأب األكابر األبرار اCذاق مع األصاغر اEين  لطف بغايةاألغالط  وصححوا اإلشÀل
  هم © مرحلة األخذ وال´بية.

 وساعدوÚ © جد، بكل ا²اب األربعg الفضيلة نصوص صفالسنة األو# من  طلبة قارن وقد
استطعنا ذلك  ها ما © األبواب >ها سوى األربعg صححنا الواردة األعالم وا�قارنة، و ال�وفات قراءة

 :يé ما © نبذا منها وعلقنا عليها

 األوj الطبعة h iن ما       أثبتناه الصحيح اaي

  األرزق إسحاق        األزرق إسحاق

êمد بن خا� الرافX      êلب الوافë مد بنX /êمد بن خا� الوافX  
  ا¦عالطلحة بن Xمد بن ا¦عار، السفار، ا²قال،       فارطلحة بن Xمد بن ا¦



 	 بg يدي الكتاب  جامع مسانيد اإلمام األعظم 

  مرزوق بن نافع بن ا²اì عبد     مرزوق نب قانع بن ا²اì عبد

  اCمداí الفضل أ× بن Xمد     ا�مداí الفضل أ× بن Xمد

  الصفار عيî بن القاسم       القصار عيî بن القاسم

 ا²عض، وð ‘‘خنيس’’ورد هذا مرارا ، © بعض ا�واضع    حبيش. بن زر بن إبراهيم بن Xمد
 ‘‘حسن’’ ا²عض وð ‘‘حبيش’’ ا²عض وð ‘‘حفص’’

 بن Xمد’’ حيدرآباد من ا�طبوعة حاشية © ورأيت
القديمة،  النسخة © كذا ، حبيش بن أ@د بن إبراهيم

  وð ا�اريخ ما أثبتناه.
  حنيفة أ× بن ا�نذر       @يصة أ× بن ا�نذر

  عتيبة بن اCكيم         عتيبة بن اCكم

  ظبية أ× بن أ@د         طيبة أ× بن أ@د

   ا²غا¨ العباس بن اCسg بن اCسن   ا¦عا¨ العباس بن اCسg بن اCسن
 أ@د بن رشتة         أ@د بن رسته

  قويهزأ× اCسن Xمد بن أ@د بن Xمد بن ر  أ× اCسن Xمد بن أ@د بن Xمد بن زرقويه
 حارث بن دثار        حارث بن زياد

 :الكتاب i عملنا

  .ذلك أمكننا ما األساسية مصادرها مع ا¦صوص مقارنة -1

 .القرآنية اآليات òريج -2

 .فيه الواردة واآلثار األحاديث ترقيم -3

 .فيه الواردة األعالم ترقيم -4

 عالمات وÖثبات طبعية،ا� األخطاء وتصحيح اCديثة، اإلمالئية للقواعد طبقا ا¦ص كتابة -5
  .السطور ال´قيم،وبدايات

 اCاشية. © الفروق إ[ وأlنا[ ] تâ gحا ضمن ا�قارنة عملية بعد الفروق من وجدنا ما أثبتنا -  6

  إش�Àا. و غموضها يوضح بما ا�واضع بعض G ا�عليق -7

 جديدة، Ùلة ‘‘اkامع’’ تن9 قد ا�عارف دائرة© أثناء عملية ا�حقيق وا�قارنة اطلعنا G أن 
 ا�واضع. بعض © بها استفدنا ا ح¼فأرسلوه بها، نستفيد ó نسخة إOنا يرسلوا أن هاصحابأ فطلبنامن

 بكل وهّذبه اآل¨، باCاسوب وتنضيده وتنظيمه بتخطيطه قام ا6صبا5 أسلم �مد األخإن 
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 © الكمال ندõ ال ذلك مع بذ¦ا © قراءة ال�وفات قصارى جهدنا واجتهدنا © ا�صحيحو ،و�فة رغبة
 .وحده هللا الكمال فإن عملنا؛

وا�سلمg،  به ينفعنا وأن ،الكريم لوجهه خالصا هذا عملنا ¿عل أن تعا[ اهللا نسألð اÍتام و
 ¦ا تعا[ اهللا يدعو أن القارىء من ونرجو ،أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا فيه، أخطأنا عما ويتجاوز

 ÷يب. قريب إنه ،والعافية بالعفو

  
�مود              ّرخا6ؤ  m ا6صبا5 ا6شاهدي   

   اoشمm n مقصود بن      هÜ¹�å سنة األخر ربيع من ع9ا�امن  Oلة    
  براديش، أترا نغر، سدھارتھ أميا، ڈو£م :سÀن من          � ۲۰۱۶ين من يناير سنة وا�اسع والع9                

  فور مبارك األlفية باkامعة  :األستاذ                             
  

  

   



 ú ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

  التقدىي 
 بسم اهللا الر@ن الرحيم

،gمد هللا رب العا�Cوحبيبه سيّد  ا aرسو G والصالة والسالم،gنبياء وا�رسل
ٔ
a  اال

ٓ
وG ا

صحابه ûوم الھداية واOقg، الطاھرين،
ٔ
 وG ّ� من تبعھم بإحسان وحذاحذوھم إ[ يوم ا�ين. وا

lفية،إفوبعد 
ٔ
و# من الفضيلة باkامعة اال

ٔ
ب السنة اال

ّ
بون منذ  مبارك فور، ّن طال

ٔ
الھند يدا

جلة ا�وث سنوات ©
ٔ
خطاء ا�طبعية G طبع كتاب قيّم للعلماء اال

ٔ
و تصويب اال

ٔ
وق بھم بعدا�حقيق ا

قل وا�نضيد بالكمبيوتر Ìت 
ٔ
ساتيذ اkامعة،إاال

ٔ
نھم  lاف ا

ٔ
وýايبعثG ü الفرح واالبتھاج ا

دا ‘‘مام االٔعظمجامع مسانيد اإل’’ھذه السنة للطباعة والن9 اختاروا ©
ٔ
مام Cق ھذااإل ءً ا

 Zث
ٔ
ا G ما ا ي الھمام ورد�

ٔ
نه {ن  ي´ك اCديث و�الفه، ويقّدم الرا

ٔ
حوa من ضّجة ك�D اتھاًما با

نّه {ن قليل ا²ضاعة © اCديث،فھذا الكتاب بمثابة الرّد اإل ،والقياس عليه
ٔ
¿ا× العمG é ھذه وا

 [ الواقع بصلة.إال تمّت  ا�ھمة الشنيعة ال�

حداث يستحقون ّ� ثناء 
ٔ
ب اال

ّ
وساط العلفھٔوالء الطال

ٔ
ية © ربوع موتقدير وتشجيع من اال

ھمّية ھذا الكتاب،ثم  شّمروا عن ساق إا�عمورة>ھا والسيما شبه القارة الھندية ف
ٔ
نّھم  قد شعروا با

ة قشيبة جّذابة تنسجم ومقتضيات العÊ ومتطلبات الزمان،وÌّملوا 
ّ
اkّد لطبعه ون9ه Ùل

بّل اهللا تعا[ مساعيھم ھذه ا�خلصة، ورزقھم علما تكلفات ماOة باھظة © ھذا السبيل .تق
مة ونفعھا نابضة، وبصZة نافذة، وفھما{مال، نافعا،

ٔ
وûاحا باھرا  © ا�ين  وقلوبا لصالح اال

خرة.
ٓ
 وا�نيا واال

ضواء G جوا نب حياة إمامنا 
ٔ
سلط بعض اال

ٔ
ن ا

ٔ
وýا ¿در� © ھذه ا�ناسبة الكريمة ا

عظم ر¶
ٔ
عاله اهللا ع اال

ٔ
ستعرض ماوّجه إOه من ا�طاعن ا�ذكورة ا

ٔ
نه © ھذه العجالة وا

ااستعراضا علميا   .جاد�
    نظرة ; حياة اإلمام اrٔ حنيفة وأحواqا:

بوحنيفة ا¦عمان بن ثابت ر¶
ٔ
اهللا تعا[ عنه سنة ثمانg من الھجرة ا¦بوية ©  و� اإلمام ا

فإنّه توð سنة  و¤ش زمنا طويال يستغرق  ظرف سبعg سنة الكوفة بالعراق G ماھو ا�شھور،
 ة من الھجرة © بغداد.ئ�سg وما

 وتر� بالكوفة،
ٔ
فذاذ من  ةھذه ا�دينوقد {نت  نشا

ٔ
منذ بنائھا سنة سبع ع9ة ھجرية Xّط ا
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دب وا²يان وغZھا © رجال ال
ٔ
من ّ� علم وقد اجتمع فيھا عباقرة � فن من ا¦حو والÊف واال

صبحت مر£زا كبZا  علوم اللغة،
ٔ
حفل ا²الد بالعلماء ورجال الفقه واCديث وا�فسZ فا

ٔ
و«نت ا
إOه الرحال من � حدب وصوب.وýا يدل عليه ما ذكره ابن سعد © الطبقات  للعلم والعلماء يشدّ 

 الك�Dٰ مانّصه:

ھل بدراھبط الكوفة  ثالثة م’’
ٔ
صحاب الشجرة وسبعون من ا

ٔ
۔‘‘ئة من ا

)Ü(
 

ھل اإلسالم.’’قال سلمان الفار� ر¶ اهللا تعاٰ[ عنه:
ٔ
 ‘‘الكوفة قّبة اإلسالم وا

ب طالب كرم اهللا تعاٰ[ وجھه:
ٔ
ة اإلسالم و£	 اإليمان وسيف مالكوفة �ج’’وقال � بن ا

)ã(‘‘.اهللا ورXه
 

جدع ر¶ اهللا 
ٔ
انتھى ’’عنه:وذكر ا¦واوD © ا�قريب عن ا�اب� الكبZ  م
وق بن اال

× ا�رداء وابن مسعود،ثّم انتھى علم  إ[ ستة:عمر و� علم  الصحابة
ٔ
× بن كعب وزيد وا

ٔ
وا

)�( ‘‘الستة إ[ ّ� وعبد اهللا.
 

  ×
ٔ
ت ءطالب وعبد اهللا بن مسعود ر¶ اهللا عنھما بالكوفة فاستضا وقد ¤ش � بن ا

نوارھما العلمية والروحية،
ٔ
مZ ا� فقد ذكر ھذه ا�دينة با

ٔ
ّن ا

ٔ
ٔومنg عمر بن اÍطاب ر¶ ا�ٔورّخون ا

وھو سادس ستة ©  اهللا بن مسعود ر¶ اهللا عنه، عبد اهللا عنه بعث  © زمن خالفته إ[ الكوفة
مھم ويفّقھھم © ا�ين قائاللھم: وذالك اإلسالم،

ّ
ثرتكم G نف�’’Oعل

ٓ
 ا

ّ
وماذلك ‘‘.بعبداهللا إ

 لك� م	لة ابن مسعود
ّ

عنه خليفة  ر¶ اهللا عنه © الفقه وعلوم ال9يعة Ùيث ال يستغ� إال
راد ’’رسول اهللا ص` اهللا عليه وسلم © ¤صمته.وقد قال  عليه الصالة والسالم:

ٔ
 أمن ا

ٔ
ن يقرا

ن غّضا كما 
ٓ
ه G قرأالقرا

ٔ
ّم عبد اءنزل فليقرا

ٔ
 .‘‘ة ابن ا

ھل الكوفة 
ٔ
وعناية تاّمةمنذ بعثة عمر إ[ بالغ �ّد ومثل  ھذا الصحا× اkليل قام بتفقيه ا

واخر خالفة عثمان ر¶ اهللا عنھما،
ٔ
ھلھا علوم ال9يعة  ا

ٔ
م منه عدد كبZ من ا

ّ
òّرج عليه ووتعل

عجب ëية اإلعجاب بك®ة  مئات من القّراء والفقھاء،
ٔ
× طالب ر¶ اهللا عنه ا

ٔ
حٰ¼ إّن � بن ا

بل بلغ عدد تالميذه  ‘‘.ھذه القرية علما وفقھا مٔالَت ’’فقھائھا فقال البن مسعود ر¶ اهللا عنه:
الف

ٓ
ربعة ا

ٔ
ج تلك القرية. ،وتالميذ تالميذه ا ُæُ ھم 

ھلھا إ[ اوبعد 
ٔ
أن نتقال � وقّراء الصحابة ر¶ اهللا عنھم إ[ الكوفة ازداد االھتمام بتفقيه ا

                                           
)Ü(  :البن سعد،ج Dٰ۳۶۹،ص:۶الطبقات الك�.  
)ã(  ۳۶۷ا�صدر السابق،ص.  
  .۴۸۴ا¦وع ا�اسع وا�الثون:معرفة الصحابة،ص: ،يتقريب ا¦واوD مع تدريب الراو  )�(
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مصار ا�سلمg © ك®ة فقھائھا
ٔ
صبحت الكوفة ال مثيل لھا © ا

ٔ
ن  ا

ٓ
وXدثيھا والقائمg بعلوم القرا

فصح القبائل العربية حولھا
ٔ
ونزل بھا كثZ من كبار  ،وعلوم اللغة العربية فيھا من حيث سكن ا

�  الصحابة،
ٔ
صحاب � وابن  مسعود ر¶ اهللا عنھم لو دّونت ترا�ھم © كتاب خاص ال

ٔ
فكبار ا

بلغ العجé ضخما، كتابا
ٔ
لف و �س مائة صحا×.يعدد الصحابة اEين سكن وا

ٔ
)Ü( وا الكوفة  فقط إ[ ا

 

صبحت الكوفة 
ٔ
س-G ّ� ا

ٔ
ه وموطنه ةاإلمام أ× حنيف وھو مسقط را

ٔ
كعبة علوم -ومنشا

ن  واCديث وغZھما من العلوم اإلسالمية،واستمرت ھذه اCالة إ[ عھد اإلمام Xمد بن 
ٓ
القرا

خذ إ
ٔ
� عليھا العّد واÊC.سماعيل ا²خاري ح¼ إنّه سافر إOھا ال

ٔ
)ã( اCديث مرات كثZة اليا

 

م من علماء  الكوفة فقط بل سافر لھذا الغرض  
ّ
واإلمام ر¶ اهللا عنه لم يقتG Ê ا�عل

فقد دخل اÊ²ة ع9ات ا�ّرات وزارا�دينة ا�نورة ع9ات  ا¦بيل إ[ بالد إسالمية كثZة،
قام بمكة سّت سنوات متواOة

ٔ
منذ سنة ثالثg ومائة ھجرية إ[ سنة سّت وثالثg ومائة  ا�ّرات،وا

ك® علمائھا وبعض مشاھZ العلماء © غZھما 
ٔ
من الھجرة،وð ھذين ا²تين ا�بار£g إجتمع با

خذ علم ابن عباس ر¶ اهللا عنھما من تالميذه © مكة ا�كرمة،وعلم عمر من 
ٔ
وزا�،وفيھا ا

ٔ
{ال

ھل ا²يت {إلمام زيد بن � زين العابدين، ،تالميذه © ا�دينة ا�نورة
ٔ
ئمة ا

ٔ
خذ عن بعض ا

ٔ
 ولقد ا

× Xمد بن عبد اهللا بن اCسن ر¶ اهللا عنھم.
ٔ
 وXمد ا²اقر،وا

 îا�نصور العبا� وعنده عي G بو حنيفة يوما
ٔ
خرج اÍطيب © تار�ه قال:دخل ا

ٔ
وقد ا

خذت  العلم؟ فقال a: فقال للمنصور :ھذا¤لم ا�نيا اOوم، بن مو�،
ٔ
عن  قال: يانعمان عّمن ا

صحاب عمر عن عمر،
ٔ
صحاب � عن �،و ا

ٔ
صحاب عبد اهللا بن مسعود عن عبد و عن ا

ٔ
عن ا

علم منه اهللا،
ٔ
رض ا

ٔ
صحابه- وما{ن © وقت ابن عباس G وجه اال

ٔ
خذ علمه من ا

ٔ
ي قد ا

ٔ
قال  -ا

)�( ا�نصور:لقد استوثقت ¦فسك.
 

با
ٔ
ّوال علم ال�م ح¼ تمّھر فيه وبرع وبلغ مبلغا  إّن اإلمام ا

ٔ
حنيفة ر¶ اهللا عنه درس ا

× سليمان شيخ فقھاء الكوفة Cادثة
ٔ
صابع ثم ا�حق Ùلقة اإلمام @اد بن ا

ٔ
 يُشار إOه فيه باال

،a حنيفة ر¶ اهللا عنه حدثت ×
ٔ
@د ا�� بسنده إ[ اإلمام ا

ٔ
 يقول: ذكر ا�وفق بن ا

نظر’’
ٔ
صابع كنت ا

ٔ
ّ̈ فيه باال و£نّا ûلس بالقرب من  ،© ال�م ح¼  بلغت فيه مبلغا يشار إ

                                           
)Ü(   نتھا © الت9يع اإلسال¬،لتكتور مصط�Àص:السنة وم،õ۴۱۶ ، ۴۱۵السبا.  
)ã(  :۴۷۸ھدي الساري،مقدمة فتح ا²اري،ص.  
  .۳۳۴،ص:۱۴تاريخ بغداد،ج؛  )�(



 ÜÜ ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

× سليمان فجاءت�
ٔ
ن يطلقھا للسنة كم  حلقة @ّاد بن ا

ٔ
راد ا

ٔ
مة ا

ٔ
ة ا

ٔ
ة يوما فقالت:رجل a امرا

ٔ
امرا

مرتُھا؟ فيطلقھا
ٔ
ل @ّادا، ا

ٔ
ن تسا

ٔ
لْت  ا

ٔ
طاھرة من اCيض  @ّادا فقال:يطلقھا وھي ثم ترجع فتخ�Ú فسا

gيض حيضتÌ ¼ماع تطليقة ثم ي´£ھا حkت لالٔزواج ،وا
ّ
خ�ت�  ،فإذا اغتسلت فقد حل

ٔ
فرجعت فا

حفظ قوa فقلُت:ال حاجة ¨ ©  ال�م،
ٔ
سمع مسائله فا

ٔ
خذت نعé فجلسُت إ[ @ّاد فكنُت ا

ٔ
ثم  ،وا

حفظ
ٔ
صحابه فقال: ،يعيدھا من الغد فا

ٔ
× حنيفة. اCلقة Ùذا�ال¿لس © صدر  و�طٔى ا

ٔ
 ‘‘غZ ا

نّه صحب ّ@ادا ثماí ع9ة سنة.
ٔ
@د بن عبد اهللا ا²جé ا

ٔ
)Ü( وð رواية ا

 

×  سليمان تتصل بعبد اهللا بن مسعود ر¶ اهللا عنه
ٔ
خذ العلم عن  ؛{نت حلقة @ّاد بن ا

ٔ
نّه ا

ٔ
ال

خذه عن علقمة 
ٔ
 اهللا بن مسعود ر¶ اهللا عنھم.قيس اEي تلّقاه عن عبد بن إبراھيم ا¦خ� اEي ا

بو حنيفة لم يزل يداوم G حضور حلقة شيخه @ّاد ح¼ توðّ سنة ع9ين ومائة من 
ٔ
فاإلمام ا

× حنيفة مÀنه، فناب منابهرفاتفق  الھجرة،
ٔ
ي تالمذته G استخالف ا

ٔ
وانتھت إOه رئاسة الفقه  ،ا

صبح رئيس العلماء وال
ٔ
 فقھاء غZ  منازع،وسارت بذكره الر£بان.واالجتھاد © تلك ا²الد، وا

ن بناھا اÍليفة  
ٔ
شھر علماء عÊه باÊ²ة ومكة وا�دينة ثم ببغداد بعد ا

ٔ
واجتمع مع ا

÷معا علميا ¿تمع فيه  تهوناقشھم واستفادمنھم واستفادوا منه ح¼ غدت حلق العبا� ا�نصور،
× يوسف يعقوب بن  كبار ا�حّدثg كعبد اهللا بن ا�بارك وحفص بن غياث،

ٔ
مع كبار الفقھاء {

نصاراإبر
ٔ
 وزفر بن ھذيل ا�ميÞ واCسن بن زياد اللٔولٔوي، وXمد بن اCسن الشيباí ،يھيم اال

ھاد والعُ  �بوحنيفةمع كبار الز
ٔ
ر¶ اهللا عنه مذھبه  بّاد مثل الفضيل بن عياض وداؤد الطا� فوضع ا

ومبالغة © ا¦صيحة هللا ورسوa  م اجتھادا منه © ا�ين،لم يستبّدفيه بنفسه دونھ ،شورD بينھم
،gمسئلة مسئلة يقلبھم وا�ٔومن êن يلÀويقول ماعنده من ا�الئل  ،ويسمع ماعندھم ،ف
،gك® من ذ يناظرھم شھرا وقد وال�اھ

ٔ
و ا

ٔ
قوال فيھا،ا

ٔ
حد اال

ٔ
ثم يثبتھا القا¶  لك ح¼ يستقّر ا

صول ح¼ 
ٔ
بويوسف © اال

ٔ
صول >ھا.ا

ٔ
ثبت اال

ٔ
)ã( ا

 

حÀم الفقھية بصورة �اعية غZ فردية،وھي طريقة ýّ�ة  فّذة اليوجد 
ٔ
وھكذا تّم تدوين اال

ئمة ا�جتھدين.
ٔ
حد من اال

ٔ
 لھا نظZ ومثيل عند ا

حد ýن قبله؛فإّن 
ٔ
ّول من دّون علم ال9يعةلم يسبقه ا

ٔ
بوحنيفة ر¶ اهللا عنه ا

ٔ
واإلمام ا

�عg- وا�ابعgالصحابة 
ٔ
بوابا مبوبة وال كتبا  -ر¶ اهللا عنھم ا

ٔ
لم يضعوا © علم ال9يعة ا

                                           
)Ü(  :عظم للموفق ا��،ص

ٔ
  م.۲۰۱۵ھ/l۱۴۳۶فيه مبارک فور، األ ةاkامع .۷۰ ، ۶۹مناقب اإلمام اال

)ã(  :عظم للموفق ا��،ص
ٔ
  .۴۰۹ ، ۴۰۸مناقب اإلمام اال



 Üã ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

 اإلمام بعدھم وÖنّما {نوا يعتمدون G قوة فھمھم، مرتبة،
ٔ
 ،وجعلوا قلوبھم صناديق علمھم فنشا

D العلم منت9ا فخاف عليه الضياع.
ٔ
 إّن اهللا تعا[ٰ ’’وقد قال ا¦! ص` اهللا عليه وسلم: فرا

اليقبض العلم ان"ا¤ين"عه من ا¦اس،وÖنّما ين"عه بموت العلماء فيب] رؤساء جھّال فيفتون 
ون.

ّ
ون وُيِضل

ّ
 ‘‘بغZ علم فَيِضل

 بالطھارة،
ٔ
بوابا فبدا

ٔ
عظم ر¶ اهللا عنه كتبا وا

ٔ
ثم بالصالة، ثم بسائر  فثلك دّونه إمامنا اال

 بالطھارة ثم بالصالة؛ ختم بكتب ا�واريث.ثم  ثم با�عامالت، العبادات G الوالء،
ٔ
ّن  وÖنّما ابتدا

ٔ
ال

ّول ما
ٔ
عّم وجوبا. �اطب به ا�%ف بعد صّحة االعتقاد الصالة؛ ا

ٔ
خّص العبادات وا

ٔ
ّخر فإنّھا ا

ٔ
 وا

صل عدمھا وبراءة ا�عامالت؛
ٔ
ّن اال

ٔ
حوال  وختمه بالوصايا وا�واريث؛ اEمة منھا، ال

ٔ
خر ا

ٓ
نّھا ا

ٔ
ال

ئمة الفقھاء من بعده فاقتبسوا من علمه واقتدوا به، .اإلنسان
ٔ
 وفرّعوا كتبھم G كتبه. ثم جاء اال

 × حنيفة © الفقه.- ر@ه اهللا  تعا[ٰ - ولھذا قال اإلمام Xمد بن إدريس الشاف� 
ٔ
  )Ü( :العلماء عيال G ا

@د بن عمر بن æيج
ٔ
× العباس ا

ٔ
وة الشافعية [ا²غدادي قد وروي عن اإلمام القا¶ ا

× حنيفة فقال a: ھ]۳۰۶÷ّدد القرن ا�الث  ا�تو& سنة و
ٔ
صحابه يت%م G ا

ٔ
نّه سمع رجال من ا

ٔ
 ا

م لھم. َمه؛ ياھذا،
ّ
مة a باإل�اع ،والربع الرابع ال يسل

ّ
رباع العلم مسل

ٔ
قال و£يف  فإّن ثالثة ا

ّن العلم سٔوال وجواب، ذالك؟
ٔ
ّول من وضع  قال ال

ٔ
سئلة.وھو ا

ٔ
جاب عنھا، فھذا نصف العلم. اال

ٔ
 ثم ا

صاب،
ٔ
. وبعض: فقال بعض:ا

ٔ
خطا

ٔ
الربع و فإذا جعلنا صوابه Òطائه صارa نصف ا¦صف ا�اí، ا

 الرابع ينازعھم فيه وال يسلم لھم .

بوحنيفة 
ٔ
فإذا {ن اهللا تعاٰ[ قدضمن ¦بيه ص` اهللا تعاٰ[ عليه وسلم حفظ ال9يعة،و«ن ا

ّول من د
ٔ
.ا

ٔ
ّول من دّونھا G خطا

ٔ
ن يكون اهللا تعاٰ[ قد ضمنھا،ثم يكون ا

ٔ
 ّونھا فيبعد ا

نّه
ٔ
ّول من وضع كتابا © الفرائض،وقد قال ا¦! ص` اهللا تعاٰ[ عليه  - ر@ه اهللا تعا[ٰ -وال

ٔ
ا

موا الفرائض فإنّھا من دينكم وÖنّھا نصف العلم.
ّ
 وسلم:تعل

ّول من وضع كتابا  © ال9وط،
ٔ
َمه ’’وقد قال تعا[: وھو ا

ّ
ْن ي'كتَُب كَما َعل

ٔ
َب {تٌِب ا

ْ ٔ
يَا
َ
َوال

نه ھو ا�علم لل9وط، ‘‘.اهللا
ٔ
خ� سبحانه وتعاٰ[ ا

ٔ
 من تناھ فا

ّ
ن يضعھا إال

ٔ
 ىوال9وط اليستطيع ا

ّن ال9وط تتفرع G �يع كتب الفقه، © العلم،
ٔ
وُيتحّرز  وعرف مذاھب العلماء ومقاالتھم؛ ال

و فسخ. بھا من ّ� 
ٔ
 يتعقبھا حاكم بنقض ا

ّ
 ا�ذاھب (ال

 
'
ھاووضعھا.فإن باھَت وليس العجب ýن جاء فتعل

ٔ
 مھا وھي موضوعة وÖنّما العجب ýن ابتدا

                                           
)Ü(   عظم للم�،ص:مناقب اإلمام

ٔ
  .۴۱۲، ۴۱۱اال
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ٔ
باحنيفة قد ُسِبَق إ[ تدوينھا فُقْل a:ا

ٔ
ّن ا

ٔ
نا كتابا ýن تقّدمه من الصحابة وا�ابعg رِ واحدواّد� ا

)Ü(  مبھوتا.فإنّه يب] © ما ذكرناه، مدّونا
 

@د ا�� © مد�ه:
ٔ
حسن ما قال اإلمام ا�ّوفق بن ا

ٔ
 لقد ا

ئ
ٔ
× حنيفة    اـذه ا�نيا �يعـمة ھـا

ٔ
 بالريب عيال ا

 ةـتياه الطريفـده وفـتھجّ     وظائف Oله واOوم شّ¼ 
يام م

ٔ
 �حمل من وظائفه وظيفة    ا{نت �يعاـبنواال

)ã(خفيفة جاءتو£ّفة فقھھم     اناـو£ّفة فقھه ثقلت عي
 

ئمة
ٔ
ثG ü اإلمام  ر¶ اهللا عنه كبار اال

ٔ
 :والفقهاء وEالك قد ا

× حنيفة ر¶ 
ٔ
حد مفاخر اÊ²ة وحّفاظھا وفقھائھا © عÊ ا

ٔ
فھٰذا عبد الر@ٰن بن  مھدي  ا

يُت سفيان ا�وري
ٔ
مZ ا�ٔومنg © العلماء، اهللا عنه يقول:كنُت نّقاال للحديث فرا

ٔ
وسفيان بن  ا

مZ العلماء ةعيين
ٔ
بن سعيد  وعبد اهللا بن ا�بارك âّاف اCديث وي* وشعبة عيار اCديث، ،ا

باحنيفة قا¶ قضاة العلماء،ومن قال لك سوD ھذافاْرِمه © كناسة ب� سليم. قا¶ العلماء،
ٔ
  )�( وا

ختلف إ[ عثمان ا²ّ� فقلُت ©’’يقول: وھذا يوسف بن خا� السم�
ٔ
 كنُت باÊ²ة ا

وفر،
ٔ
خذُت من العلم اCّظ اال

ٔ
 بلغُت ا�بلغ وا

ّ
íبو حنيفة يوصف من علمه وفقھه  نف� :إ

ٔ
و«ن ا

 ّ̈ صحابه تصاغرْت إ
ٔ
  فارÌلت إOه فلما جلست إOه وعنده ا

ّ
سمع العلم إال

ٔ
í لم ا

ٔ
  منھم،نف� و«

نّه {ن G وج+ غطاء فانكشف.
ٔ
 ‘‘و«

يضا {ن يقول:
ٔ
بو حنيفة ’’ وا

ٔ
يت مثله والسمعت مثله. ،Ùرا ال ي	ف{ن ا

ٔ
  )¹( ‘‘عجيب الشان مارا

نواع العلوم
ٔ
ھل واسط © اCديث والفقه وا

ٔ
×  ،وھذا � بن ¤صم إمام ا

ٔ
يقول:لو ُوِزن علم ا

× حنيفة.
ٔ
ھل زمانه لرجح علُم ا

ٔ
 حنيفةبا

يضا يقول:
ٔ
× حنيفة تف
 العلم، وا

ٔ
قاويل ا

ٔ
قاويله  ا

ٔ
حّل �ھله اCراَم،فمن لم ينظر © ا

ٔ
و  ا

 وضّل الطريق. حّرم اCالل،

صحاب  ،ط[إمام جليل بواس وھذا يزيد بن ھارون
ٔ
ّن ا

ٔ
نه وعظم مÀنه ا

ٔ
و£� kاللة شا

ّن واسطا م
ٔ
خرجت مثل يزيد بن ھارون © حفظه و ااCديث اتفقوا G ا

ٔ
نواع Öا

ٔ
تقانه وزهده وا

                                           
)Ü(  :۴۱۳ ، ۴۱۲ا�صدر السابق،ص.  
)ã(  :يضا،ص

ٔ
  .۴۴۲ا

  .۳۱۸:ا�صدر السابق  )�(
  .ا�صدر السابق  )¹(



 Ü¹ ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

@د بن حنبل وزهZ بن حرب و�اعة بن معg و� بن  ا� {ن عنده �, فضائله]
ٔ
دي� وا

خرون 
ٓ
a عن مسئلة فقال a يزيد:إا

ٔ
ھل العلم،إ[ اذھب  ذ جاء مستفٍت فسا

ٔ
فقال a ابن  ا

نتم صيادلة.
ٔ
× حنيفة وا

ٔ
صحاب ا

ٔ
ھل العلم ا

ٔ
ھل العلم واCديث عندك ؟قال:ا

ٔ
ليس ا

ٔ
  )Ü( ا�دي�:ا

ئ
ٔ
وعلم  ة æخس وا�نظور إOه © الفتوD موھذا خارجة بن مصعب [اإلمام الÀمل من ا

× حنيفة Òراسان،
ٔ
× حنيفة رواية اCديث والفقه وبّث علم ا

ٔ
ك® عن اإلمام ا

ٔ
إنّه سمع  اCديث،ا

بوه شھد مع � كرم اهللا وجھه اkمل وصفg وسمع من � وطلح
ٔ
بيه الكثZ و«ن ا

ٔ
والزبZ  ةمن ا

صحاب بدر وسمع خارجة من مشايخ اإلم
ٔ
× حنيفة]وا

ٔ
 يقول: ام ا

يُت فيھم عقالء ثالثه’’
ٔ
لفا من العلماء فرا

ٔ
و قال-  لقيُت ا

ٔ
ّوال منھم  -ا

ٔ
ربعة فذكر ا

ٔ
ا

باحنيفة.
ٔ
حد إمانظر ’’ وقال:‘‘ا

ٔ
 صغإOه ا

ّ
َما يظھر a من الفقه وصيانة وخضع a ل Oه نفسه،إرت ال

 ‘‘ا¦فس والزھد والورع.

يضا يقول:
ٔ
و’’ وا

ٔ
لف ¤لم ا

ٔ
با حنيفة © اÊ²  لقيُت ا

ٔ
ك® لم يكن واحد منھم يشبه ا

ٔ
ا

ّمة Xمد ص` اهللا عليه وسلم. والعلم والعقل،
ٔ
  )ã( ‘‘ونعم صاحب العلم {ن ال

    براعة اإلمام i اoديث:

بوحنيفة ا¦عمان ر¶ اهللا تعاٰ[ 
ٔ
عظم ا

ٔ
G براعة تاّمة وخ�ة واسعة © عنه {ن إمامنا اال

الف شيخ، بعضھم الصحابةاCديث، فلقد كتب ر¶ 
ٓ
ربعة ا

ٔ
 -ر¶ اهللا عنهم -اهللا عنه عن ا

@د ا��
ٔ
مة ا�وفق بن ا

ّ
ك®هم من ا�ابعg، وقد ذكر العال

ٔ
ثّم اإلمام حافظ ا�ين Xمد بن Xمد  وا

× حنيفة”ال.ازي الكردري © 
ٔ
عظم ا

ٔ
سماء كثZ منھم G ترتيب حروف “ مناقب اإلمام اال

ٔ
ا

 اعتنائه بطلب اCديث. الھجاء، يظھر به

ة ا�حّدثg {نوا من تالميذه، مثل 
ّ
جل

ٔ
ن عددا كبZا من ا

ٔ
ýا يشھد G جال�ه © اCديث ا

× يوسف يعقوب بن 
ٔ
× عبد اهللا Xمد بن اCسن إاإلمام ا

ٔ
نصاري ا²جé، واإلمام ا

ٔ
براهيم اال

ي، و حفص بن غياث ا¦خ� الشيبا، واإلمام اCافظ عبد اهللا بن ا�بارك بن واضح ا�روز
× زائدة، و� بن مُ 

ٔ
×سھِالكوð، و�, بن ز£ريا بن ا

ٔ
نُعيم  ر الكوð، وفضيل بن عياض، وا

هل صنعاء، و عبد الر@ٰن بن مهدي بن 
ٔ
الفضل بن ُدكg الكوð، و عبد الرزاق بن همام إمام ا

ظ شيخ خراسان، و و£يع بن اkّراح حّسان اÊ²ي، و م� بن إبراهيم اCنظé ا²ل1 اإلمام اCاف
                                           

)Ü(  :۳۲۱ ، ۳۲۰ا�صدر السابق،ص.  
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ٔوا� الكوð اإلمام اCافظ ا�بت Xّدث العراق. �بو سليمان الر
ٔ
 بن مليح ا

2 من
ٔ
يضا يشھد G تبّحر اإلمام © اCديث ما يا

ٔ
  راء كبار ا�حّدثg:آ و ا

 فھذا مسعر بن كدام يقول:

َخْذنَا © ”
َ ٔ
ب حنيفة اCديث فَغلَبَنَا، وا

ٔ
ا معه الفقه فجاَء الزھد ف�ع علينا، وَطلَبْ طلبُت مع ا نَ

  )Ü(. ‘‘منه ماتَرونَ 
 وھذا � بن ا�ديü شيخ اإلمام Xمد بن إسماعيل ا²خاري يقول:

× حنيفة ”
ٔ
قاويلھم، كثZ اCديث والفقه، و«ن يميل إ[ ا

ٔ
دم ¤لًما با¦اس وبا

ٓ
{ن �, بن ا

 شديًدا.
ً

  )ã( “ميال
× حنيفة باCديث فقال: قدم الكوفة 

ٔ
× رزمة يذكر علم اإلمام ا

ٔ
وھذا عبد العزيز بن ا

صحابه: انظروا هل عنده Áٔ من اCديث ليس عندنا. و قال: وقدم 
ٔ
بو حنيفة ال

ٔ
Xّدٌث فقال ا
صحابه مثل ذلك.آعليهم Xّدث 

ٔ
  )�( خر فقال ال

بو �, ز£ريا بن �, ا¦
ٔ
× حنيفة a وذكر اإلمام اCافظ ا

ٔ
يسا بوري © كتاب مناقب ا

با حنيفة ر@ه اهللا يقول: عندي صناديق من  ، قال:بإسناده إ[ �, بن نÊ بن حاجب
ٔ
سمعُت ا
 اليسZ اEي ينتفع به.

ّ
خرجُت منھا إال

ٔ
 اCديث، ما ا

لفC gّماد، ”وقال اإلمام اCسن بن زياد: 
ٔ
الف حديث: ا

ٓ
ربعة ا

ٔ
بو حنيفة يروي ا

ٔ
لفg {ن ا

ٔ
وا

  )¹(لسائر ا�شيخة.
× حنيفة واEي {ن يالزم 

ٔ
صحاب اإلمام ا

ٔ
وھذا اإلمام زفر بن ا�ذيل بن قيس الكوð من ا

عرف بمن �تلفون إ[ ÷لسه، يقول:
ٔ
 حلقته و«ن ا

” ×
ٔ
× سليمان، والليث بن ا

ٔ
× زائدة، و عبد ا�لك بن ا

ٔ
{ن ك�اء ا�حّدثg مثل ز£ريا بن ا

لونه  ،ف بن طريفومطر ،سليم
ٔ
× حنيفة ويسا

ٔ
وحصg وھو ابن عبد الر@ٰن وغZهم �تلفون إ[ ا

  )�( “عما ينوبھم من ا�سائل وما يشتبه عليهم من اCديث.
يوب العابد يقول:

ٔ
 وھذا �, بن ا

                                           
)Ü(  :ھ!، صEحنيفة وصاحبيه، للحافظ ا ×

ٔ
  .۴۳مناقب اإلمام ا

)ã(   عظم للموفق ا��، ص:مناقب
ٔ
  .۳۱۴اإلمام اال
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ربعة: سفيان ا�وري، ومالك بن مغول، وداؤد قسمعت ابن السماك ي”
ٔ
وتاد الكوفة ا

ٔ
ول: ا

با حنيفة وحّدث عنه. الطا� صاحب
ٔ
ھم جالس ا

ّ
بوبكر ا¦ھشé، و3

ٔ
× حنيفة، وا

ٔ
  )Ü( “ا

 وھذا �, بن نÊ بن حاجب يقول:

حاديث >ھا، وما ”
ٔ
× حنيفة © بيت ýلوء كتبا فقلت: ماھذه؟ قال: ھذه ا

ٔ
دخلُت G ا

 اليسZ اEي ي
ّ

  )ã( “تفع به.نحّدثت به إال
 ة و£بار شيوخ ا�حّدثg يقول:ّت الس وھذا �, بن معg، من فحول ُرواة

ه، و«ن قد ”
ّ
× حنيفة، و«ن �فظ حديثه >

ٔ
ي ا

ٔ
قدمه G و£يع، و«ن يف� برا

ٔ
حًدا ا

ٔ
يُت ا

ٔ
مارا

× حنيفة حديثا كثZا.
ٔ
  )�(“ سمع من ا

 “:عقود اkمان”ّدث ا�يار ا�Êية © كتابه: XواCق ما قال اCافظ Xمد بن يوسف الصال* 
a {ن ”

ٔ
عيانھم، ولوال ك®ة اعتنائه باCديث ماتھيا

ٔ
بو حنيفة من كبار حّفاظ اCديث وا

ٔ
ا

 “استنباط مسائل الفقه.
 “:نعقود اkما”ثم قال © ا²اب ا�الث والع9ين من 

ت الرواية عنه وÖن {ن متسع اCفظ، الشتغاa باالستنباط، و£ذلك لم يروعن مالك ”
ّ
إنّما قل
 

ّ
× بكر وعمر من والشاف� إال

ٔ
مثال ا

ٔ
ت رواية ا

ّ
القليل بالنسبة إ[ ماسمعاه للسبب نفسه، كما قل

كبار الصحابة ر¶ اهللا تعاٰ[ عنهم بالنسبة إ[ ك®ة اطالعھم، وقد ك®ت رواية من دونھم 
  )¹( “بالنسبة إOھم.

    ھل hن اإلمام رx اهللا عنه يقدم الرٔاE ; اoديث؟

صول مذھبه 
ٔ
ن'ه {ن يقّدم كتاب اهللا ثّم كوھذا ايضا مّما اتّھم به، و£يف يصح ھذا ومن ا

[ قول إحديث رسول اهللا ص` اهللا عليه وسلم ثم ياخذ بقول و احد من الصحابة وال �رج منه 
ي و القياس، و من 

ٔ
نواع القياس عنده اإلستحسان أغZھم، فإن لم يوجد واحد منھا ¿تھد بالرا

نّه قياس خ6 © مقابلا
ٔ
 قياس جéّ. ةEي فّ
 با

خرج ا²يه] عن �,
ٔ
تاه رجل فقال: ما تنقم G  قد ا

ٔ
× أبن خريس، قال: شھدت سفيان و ا

خذ بكتاب اهللا،”حنيفه؟ قال: و ماa؟ قال: قد سمعته يقول:
ٓ
جد فبسنة رسول اهللا ص` اهللا أفإن لم  ا

                                           
)Ü(  :۳۱۱ا�صدر السابق، ص.  
)ã(  :واهر ا�نيفة، جk۲۳، ص:۱عقود ا.  
  .۱۴۹، ص:۲جامع بيان العلم، ج:  )�(
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خذت بقول كتاب اهللا جد ©أعليه وسلم، فإن لم 
ٔ
دع قول أ وال سنة رسوa ا

ٔ
صحابه من شئت منه، و ا

مر إ[ إبراھيم والشع! وابن سZين 
ٔ
ّما إذا انتھى اال

ٔ
خرج من قولھم إ[ قول غZھم. وا

ٔ
من شئُت، والا

 - و اCسن وعطاء وابن ا�سيّب 
ً

جتھد كما اجتھدوا - و عّد رجاال
ٔ
  )Ü(“.فقوم اجتھدوا فا

لفاظ.© ابفرق يسZ  “عظماألمام اإلمناقب ”@د ا�� © أو£ذا ذكر ا�وفق بن 
ٔ
  )ã(ال

يضا ا�وفق ا�� بسنده إ[ 
ٔ
خرج ا

ٔ
العالم ”فص بن سلم السمر قندي © كتاب ح× مقاتل أوا
× حنيفة“ و ا�تعلم

ٔ
نّه قال:  ر¶ اهللا عنه عن ا

ٔ
م ا¦! ص` اهللا عليه وسلم”ا

ّ
 -� Áء تكل

و لم نسمعه
ٔ
نّه كما قال ن! اهللا -سمعناه ا

ٔ
منا به و نشھد ا

ٓ
س والعg، قد ا

ٔ
  )�(“.فع` الرا

× حنيفة ر¶ “ م�ان ال9يعة الك�D”شعراí © الو ذكر اإلمام عبد الوھاب 
ٔ
عن اإلمام ا

نّه قال:
ٔ
 اهللا عنه ا

واف´Dٰ علينا من يقول: إنّنا نقّدم القياس G ا¦ص، و ھل �تاج بعد ا¦ص كذب واهللا ”
 ؟“إ[ القياس

يضا: 
ٔ
نّنا ننظر © دOل ”وقد ذكرعنه ا

ٔ
 عند ال7ورة الشديدة، وذلك ا

ّ
zن ال نقيس إال

G قسنا حينئذ مسكوتًا عنه 
ً

قضية الصحابة فإن لم ûد دOال
ٔ
و ا

ٔ
 ا�سئلة من الكتاب و السنة ا

 “.منطوق به
يضا: 

ٔ
قضية الصحابة، ونعمل بما ”وذكر عنه ا

ٔ
ّوال بكتاب اهللا، ثّم بالسنة، ثّم با

ٔ
خذ ا

ٔ
إنّنا نا

üح¼ يتضح ا�ع gا�سئلت gة ب
ّ
 “.يتفقون عليه، فإن اختلفوا قسنا حكًما G حكم �امع العل

س ”يضا: أو نقل عنه 
ٔ
×ماجاء عن الرسول ص` اهللا عليه وسلم فع` الرا

ٔ
8ّ، و والعg  با

ٔ
ا

صحابه Zّòنا، و، تهوليس ¦ا 9الف
ٔ
  )¹( “ما جاء عن غZھم فھم رجال، و zن رجال.وما جاء عن ا

 G و£يف يف´ون عليه مثل ھذا االف´اء و ا�شهور من مذھبه قبول ا�راسيل و تقديمھا
 بال9وط، و كثZ من ا�حدّ 

ّ
ن مذھب القياس، بينما الشاف� ال يقبلھا إال

ٔ
ثg يرفضونھا، فال شك ا

ثرا صحيًحا 
ٔ
عيته اCيلةفلم ¿د ا

ٔ
 إذا ا

ّ
 إ[ القياس إال

ٔ
× حنيفة © ا�راسيل ھو مذھب من ال يلجا

ٔ
ا

ين إذا جا
ٔ
ي G اCديث؟ءيعتمد عليه، فمن ا

ٔ
نّه {ن يقدم الرا

ٔ
 ت الفرية عليه با

    ا6سانيد:جامع تر{ة مٔولّف 

                                           
)Ü(  :نة،صk۳۴مفتاح ا.  
)ã(  :عظم للم�،ص

ٔ
  .�úمناقب اإلمام اال

  .۴۱۷السنة ومÀنتھا © الت9يع اإلسال¬،ص:   )�(
  .۵۱، ص:۱م�ان ال9يعة الك�Dٰ للشعراí، ج:  )¹(



 Üú ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

بو ا�ٔوّيد 
ٔ
Xمد بن Xمود بن Xمد بن حسن اÍوار ز¬ اÍطيب، ُو� سنة ثالث ھو اإلمام ا

Cمد اX م ا�ين طاهر بنû اإلمام G و�س مائة من الھجرة، تفقه gف:، [صاحب وتسع
بو ا�عا¨.

ٔ
صول، كنيته ا

ٔ
، ثم حّج وجاور،  مسمع Òوارزم وقد  ]الفصول © علم اال

ً
بغداد حاّجا

ن توðّ سنة  ع G طريق بال دمÊ،جور
ٔ
وقدم دمشق، وحّدث، ثّم ¤د إ[ بغداد ودرس بھا إ[ ا

  )Ü(�س و �سg وسّتمائة من الھجرة ا¦بوية.
سماءھم كما يظھر �ن يطالع كتابه 

ٔ
� ا

ٔ
يضا من يا

ٔ
 :“جامع ا�سانيد”ومن شيوخه ا

@د بن عمر بن   -۱
ٔ
بو اkناب اÍيو © اÍوارزXمد بن ا

ٔ
 .¬عبد اهللا ا

 صالح بن شجاع بن Xمد ا�دل;.  -۲

× نÊ بن العليق.  -۳
ٔ
× الفضائل بن ا

ٔ
غر بن ا

ٔ
بو نÊ اال

ٔ
 ا

بوا�ر ياقوت بن عبد اهللا اkوھري.  - ۴
ٔ
 ا

۵-  Þالفضل السل ×
ٔ
 .Xمد بن عبد اهللا بن Xمد بن ا

 اCسن بن Xمد بن Xمد.  -۶

@د ا��.  -۷
ٔ
@د بن مٔوّيد بن موفّق بن ا

ٔ
 ا

@د بن ا�فرج بن مسلمة.  -۸
ٔ
 ا

@د بن اCسg ال  -۹
ٔ
بو ا�فضل إسماعيل بن ا

ٔ
 راì.عا

 ضياء ا�ين صفر بن �, بن صفر.  -۱۰

 lف ا�ين عبد الر@ن بن عبد الرحيم بن عبد الر@ٰن.  -۱۱

۱۲-  .íّراCياط اÍبن سالمة بن سالم ا îعي 

۱۳-  gسCسن بن إبراهيم بن اCف ا�ين اl .بن يوسف 

نصاري  -۱۴
ٔ
بو Xمد عبد العزيز بن Xمد بن عبد ا�حسن اال

ٔ
 .lف ا�ين ا

 عّزا�ين عبد الرزاق بن رزق اهللا.  -۱۵

× حنيفة ر¶ اهللا عنه ©
ٔ
عظم ا

ٔ
÷تين، �ع فيھما �سة ع9  وÖنّه �ع مسانيد اإلمام اال

بواب الفقه  ھوومسندا. 
ٔ
يد يكم، رتّبه G ا

ٔ
 مع حذف الُمَعاد وعدم تكرير اإلسناد.اEي بg ا

 جلي�  اواهللا إّن ھذ
ّ

× حنيفة ر¶ اهللا تعاٰ[ من  العمٌل جليٌل يدل
ٔ
G ك®ة ماعند اإلمام ا

                                           
)Ü(  Cواھر ا�ضيئة © طبقات اkت ا] Áالوفاء القر ×

ٔ
ھ]، حرف ا�يم، ۷۷۵نفية، للفقيه ا�حّدث ا�ٔوّرخ عبد القادر بن ا

  .، دارالكتب العلمية، بZوت۳۷۶ص: 



 �Ü ا�قديم       جامع مسانيد اإلمام األعظم 

ة ا²ضاعة © اCديث.
ّ
 اCديث ورّد علÞ بليغ G من اف´D عليه بقل

فر اkليل ون9ه وتقديمه إ[ القّراء الكرام  و# من  طلبةُ وقد قام بطبع ھذا الس>
ٔ
السنة اال

يات ا�ھاí وا��يكات مع ا�¤ء لھم  ة�امعتنا األlفيالفضيلة 
ٓ
س= ا

ٔ
بالفوز فنقدم إOھم ا

© جناب اهللا تعاٰ[، إنّه قريب ÷يب، وص` اهللا تعاٰ[ G خZ خلقه ونور عرشه سيّدنا وا¦جاح 
gمد خاتم ا¦بيX من تبعھم بإحسان إ[ يوم ا�ين. ،وموالنا Gو ،gع�

ٔ
a وصبحه ا

ٓ
 وG ا

 

    صبا5ا36د أنفيس            ھ۱۴۳۷،ربيع اآلخر؍۲۵ 

lفية،         م۲۰۱۶ر، ـرائـبـف ؍۵   
ٔ
ستاذ باkامعة اال

ٔ
 اال

عظم جره، الھند        kمعة ا�بار£ةاوم ـي   
ٔ
  مبارك فور، ا

  



 �� مقدمة ا�ٔولف جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  

  !سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم

  .ا�) وص5 اهللا 4 سيدنا 2مد وآ0 وصحبه أ(ع)ـا&مد هللا رب الع

2مد بن 2مود العرD  ،يقول أضعف عباد اهللا تعا; وأحقرهم وأحوجهم إ; عفوه وأفقرهم
  ،2تدا

ً
  :اKوارزI �وHا

 ،وVسانا بفضله من أصO ا�دارع ا�روائع ،ا&مد هللا اRي سقانا بطو0 من أصN Oائع
وشفيع األ�م  ،وخاتم األنZياء ،سيد األصفياء ،طلع وهو مطلع دراري Nائفها من أNف ا�طالعأو

  اء وحتوف األعداء.وسيوف األو` ،ص5 اهللا عليه و4 آ0 وأصحابه أ_م الظلماء .يوم ا^زاء
متبحرiن  ،فجعل g أمته fتهدين علماء ،فإن اهللا تعا; فضل نZينا 4 سائر األنZياء وaعد

. وقال )s(‘‘فقهاء كأنهم من الفقه أنZياء’’ :فقال -عليه ا�صالة وا�سالم- 4 ما وصفهم  ،فقهاء
��تعا;:   �  � � باvناء عليهم g �واضع من  . وقد Nفهم اهللا تعا;)�(��� � 
 :-عليه ا�صالة وا�سالم-فقال  .وجعلهم بلسان نZيه كأنZياء أهل اxوراة واإل_يل ،اiwxل

   .)|(‘‘علماء أم} كأنZياء بz إyائيل’’
 
ً
  ،{ن أسبقهم اجتهادا

ً
  ،وأطيبهم اعتقادا

ً
  ،وأب~نهم رشادا

ً
 وسدادا

ً
 ،إمام األئمة ،وأقومهم طرiقا

فحط عن وجه  .-ر� اهللا تعا; عنه- ،أبو حنيفة ا�عمان بن ثابت ا�كو� ،وyاج هذه األمة
وقدم حلوق علماء ع�ه بقدام  ،وVشف عن جب) الفقه غمام الظالم ،ا��iعة vام االن�تام

فمن بعده يغوصون g  ،وaذل fهوده g إح�م األح�م ،وأر� قدمه g �زالق األقدام ،فحاماأل
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 �s مقدمة ا�ٔولف جامع �سانيد اإلمام األعظم 
و�iناو�ون أش�  ،وiرتضعون أصO درر فرائده ،عمان ا�عمان ف~ستخرجون منه درر فوائده

 
ً
وجعل ا�اس g 0 الفقه  ،أغذية اHقائق من �وائده. فمن استطعمه واستعظمه فقد تناول حالال

 مثل اإلمام ا�عظم وا�صدر ا�فخم ا�شاف� ا�طل�
ً
ص5 اهللا عليه وآ0 -ابن عم ا��  ،عياال
  .‘‘ا�اس عيال أ� حنيفة g الفقه’’ :ور� عنه حيث قال -وسلم

 أبو ا�ؤ 
ً
 وغرaا

ً
اKوارزI 4 ما أ شد�  )s(د ا��iوقد نظم هذا ا�ع� أخطب اKطباء Nقا

أ شد� جدي ا�صدر  :ا�صدر ا�كب£ Nف اHين أ�د بن �ؤiد بن �وفق ا�� ¡وارزم قال
 
ّ

صدر األئمة أبو ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا�� اKوارزI  ،ة أخطب خطباء ا��ق والغربمالعال
  شعر  .-ر� اهللا تعا; عنه- يمدح بها أبا حنيفة 0 �فسه g عدة أبيات 

 ــا (يعـة هذه اHنيـأئم
ً
  بال رiب عيال أ� حنيفة    ا

وا سحبت أذيال ا�رiاح من حيث  ،وقد بلغ اهللا تعا; مذهبه حيث أNقت أنوار ا�صباح
تها �لوقوع g أفق الغروب فثوى ثواء 4 مذهبه وطرiقته ت ا�شمس جناحيها إ; أن ضمّ مدّ 

وا�شام  ،وطائفة من أهل العراق ،وا�روم ،واند ،وا�سند ،و2بته أ¬» أهل اإلسالم من أهل ا��ق
 وجاحد.

ً
 وعدوانا

ً
  4 رغم حاسد منكر xقدمه بغيا

 ،و®ستحقره ،سمعت با�شام عن بعض ا^اهل) مقداره أنه ينقصه و®ستصغره و®ستعظم غ£هوقد 
و®ستدل باشتهار ا�سند اRي (عه أبو العباس 2مد بن يعقوب األصم  ،وi°سبه إ; قلة رواية ا&ديث

-  حنيفة وزعم أنه ل~س أل� - ر�هم اهللا تعا;- و�سند اإلمام أ�د  ،و�وطأ ما�ك ،- ر�ه اهللا- �لشاف� 
فلحقتz �ية دي°ية رaانية وعصبية حنفية نعمانية  .و²ن ال يروي إال عدة أحاديث ،�سند - ر�ه اهللا

  فأردت أن أ(ع ب) ³سة ع� من �سانيده ال} (عها 0 فحول علماء ا&ديث.
�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو 2مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب بن ا&ارث  :األول

  .-ر�ه اهللا ر�ًة واسعةً -ر· ا¶خاري ا�عروف بعبد اهللا األستاذ ا&ا
�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو القاسم طلحة بن 2مد بن جعفر ا�شاهد العدل  :ا�ا�

  .- ر�ه اهللا تعا;- 
2مد بن ا�ظفر بن �و� بن ع~¸ بن  )�(�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو اK£ :ا�الث

  .-ر�ه اهللا تعا;-   2مد 
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ�د األصفها��سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو نعيم أ�د بن عبد اهللا بن  :ا�رابع
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 �� مقدمة ا�ٔولف جامع �سانيد اإلمام األعظم 
بن 2مد  �سند 0 (عه ا�شيخ اإلمام اvقة العدل أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ :ا�ا�س

  .-ر�ه اهللا تعا;-األنصاري 
�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ صاحب ا^رح واxعديل أبو أ�د عبد اهللا بن  :ا�سادس
  .-ر�ه اهللا تعا;-عدي ا^رجا� 

  .-ر�ه اهللا تعا;-�سند 0 رواه عنه اإلمام ا&سن بن زiاد ا�لؤ�ؤي  :�سابعا
  .-ر�ه اهللا تعا;-�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ عمر بن ا&سن األشنا�  :ا�امن
  .- ر�ه اهللا تعا;- �سند 0 (عه ا&افظ اإلمام أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼«  :ا�اسع

�سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو عبد اهللا 2مد بن ا&س) بن 2مد بن خ¾و  :العا�
  .-ر�ه اهللا تعا;-ا¶ل¿ 

�-�سند 0 (عه اإلمام أبو يوسف القا� يعقوب بن إبراهيم األنصاري  :ا�ادي ع
    سخة أ� يوسف.ورواه عنه ®سÀÁ  -ر�ه اهللا تعا;

�ورواه عنه  -ر�ه اهللا تعا;-�سند 0 (عه اإلمام 2مد بن ا&سن ا�ش~با�  :ا�ا� ع
 ÀÁسخة 2مد.®س    

�  .-ر� اهللا عنهما-بن أ� حنيفة ورواه عن أبيه بنه اإلمام �اد إ�سند 0 (عه  :ا�الث ع
� اإلمام 2مد بن ا&سن معظمه عن اxابع) ورواه عنه ®سÀÁ  :ا�رابع ع

ً
   اآلثار.�سند 0 (عه أيضا

��سند 0 (عه اإلمام ا&افظ أبو القاسم عبد اهللا بن 2مد بن أ� العوام  :ا�ا�س ع
   -ر�ه اهللا-ا�سغدي 

عا; واستخرجته g (ع هذه ا�سانيد 4 ترتيب أبواب الفقه g أقرب فاستوفقت اهللا ت
ونظمها g أق� عقد Äذف ا�عاد وترك ت�رiر اإلسناد إال إذا {ن ا&ديث ا�واحد �شتمًال  ،حد

وiدحض شبهة  ،أبواب Åتلفة أو اختلفت أسانيده `غلب Äجته العا�م ا�ساعد 4 �سائل
 g أ�  -ر�ه اهللا تعا;-و®س�يقن �صداق قول عبد اهللا بن ا�بارك  ،ا^اهل ا�عاند

ً
ح) سمع طعنا

 هذين ا¶~ت) ا�كرم) -ر� اهللا عنه- حنيفة 
ً
  :فقال م°شدا

  ه وخصومـوم أعداء لـفالق     حسدوا الفÆ إذ �م ينا�وا سعيه
 إن    وجههاـكÇائر ا&سناء قلن ل

ً
 وaغضا

ً
  )s(ميمه Hـحسدا

أنه (ع g ع�ه  :أبو عبد اهللا ا�صيمري بإسناده إ; ا�أ�ون أم£ ا�ؤمن) وذكر القا�
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 |� مقدمة ا�ٔولف جامع �سانيد اإلمام األعظم 
إن أصحاب أ� حنيفة اRين هم مقد�ون عندك فالن  :ووضع g يده وقا�وا ،كتاب g األحاديث

وs(  (a(كتاب ا&جة ا�صغ£ة إ; أن صنف ع~¸ بن أبان -g قصة طوiلة- وفالن ال يعلمون بها 
وما Èب بالعمل با�تضادين وa)  ،وما Èب تأوiله ،ار وما Èب قبو0 وما Èب ردهفيه وجوه األخب

فلما قرأه ا�أ�ون ترحم 4 أ� حنيفة وتمثل بZي} ابن  -ر� اهللا عنه-فيه حجج أ� حنيفة 
  إ; آخرهما. .حسدوا الفÆ :ا�بارك

 Ê بن ا&س) بن حبان حدثناوذكر أ¬» أصحاب ا�ناقب بأسانيدهم إ; �كرم بن أ�د 
 -ر�ه اهللا-{ن إمام أئمة ا&ديث اRي بيده زمام ا^رح واxعديل ËÌ بن مع)  :أبيه قالعن 

حسدوا  :يتمثل بهذين ا¶~ت) البن ا�بارك -ر� اهللا عنه-إذا ذكر 0 من يتÍم g أ� حنيفة 
Æإ; آخرهما. .الف 

أ شد�  :iد بن �وفق ا�� اKوارزI قال�ؤ  أ شد� ا�صدر ا�كب£ Nف اHين أ�د بن
أبو ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا�� اKوارزI  ،أخطب خطباء ا��ق والغرب ،جدي ا�صدر العالمة

  شعر      �فسه. - ر�ه اهللا تعا;- 
  xحÏ وال ÏÐ فضائل نعمان    اـاكمـان إن حصـ½ نعمبا جَ ـأي

  انـائق نعمـان شقـنعمائق ــدق     جالئل كتب الفقه طالع Ñدبها 
وسبقت ر�ته غضبه أن يرش علينا أهل ا�عاÒ من برiته  ،أسأل اهللا اRي سبغت نعمته

  إنه هو ا^واد ا�كرiم الÔ ا�رحيم. ،وiغفر بها أوزارنا ا.يغسل بها أوضارن ،قطرة من Äار مغفرته
a4 ترتيب ا�خت� مبو 

ً
ة رجاء مثوaة g ذ�ك وأردت أن أ(ع هذه ا�سانيد g أرaع) بابا

وأبو  ،وأبو هرiرة ،وأبو سعيد ،وعبد اهللا بن عمر ،رواها عبد اهللا بن عباس .مأثورة �روiة
 عنبألفاظ Åتلفة ا�با� متقارaة ا�عا�  - رضوان اهللا عليهم أ(ع)- وأ س بن ما�ك  ،اHرداء

 ��  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا
ً
. ،�ن ينقل عنه أرaع) حديثا

ً
  وÌفظ 4 أمته أرaع) حديثا

  أما حديث ابن عباس 
_م اHين أبو ا^ناب أ�د بن عمر بن 2مد  ،برهان ا&قيقة ،به سلطان الطرiقة أخ)'فقد 

 - بن عبد اهللا اKيو� اKوارزg I قراءة عليه وأنا أسمع Öرجانية خوارزم 
ً
 ،عمرها اهللا تعا; ثانيا

 
ً
وا�شيخ العدل اvقة ا�عمر صالح بن . مية منها سنة ³س ع�ة وست مأةبا�ظا - وأ�ر عليها بانيا

وا�شيخ ا�عمر أبو ن� األغر  - حرسها اهللا تعا; إ; يوم القيامة-   شجاع بن 2مد ا�دلØ بم�
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بن أ� الفضائل بن أ� ن� بن العليق قراءة عليه Öامع ا�نصور من مدينة ا�سالم وأنا أسمع 

 ،اإلمام ا&افظ شيخ اإلسالم أ� طاهر أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سلÚ األصفها�بروايتهم عن 
 
ً
Ûين سماHشيخ األول _م ا�. قال: ،ا

ً
أبو عبد اهللا القاسم بن فضل بن  أخ)' واآلخران إذنا

 Úقvسع - 2مود اÜ ع مأة وتو� سنةaرئ~س أصحاب أصفهان سنة ثمان وثمان) وأر
أبو أ�د عبد اهللا بن عمر بن  أنبأنا :قال .- ة ثمان وÜسع) وثالث مأةوثمان) و²ن �وHه سن

Ýكر� أبو عبد اهللا بن 2مد أنبأنا :قال أبو ب�ر 2مد بن ا&س) اآلجري أنبأنا :قال عبد العزiز ا
2مد بن  أنبأنا :قال ،أبو 2مد جعفر بن 2مد اKندg و²ن 0 حفظ أنبأنا :قال ÞÅ العطاربن 

عطاء بن أ� عن  أبيهعن  عبد ا�جيد بن عبد العزiز بن أ� رواد حدثنا: قال ا�سائح إبراهيم
ص5 اهللا عليه وآ0 - رسول اهللا  : قال قال - ر� اهللا عنه- معاذ بن جبل عن  ابن عباسعن  رaاح
 من أ�ر دينها بعثه اهللا يوم القيامة g ز�رة الفقهاء’’ :- وسلم

ً
  .‘‘من حفظ 4 أم} أرaع) حديثا

 ا�شايخ اvالثة أبو اHر ياقوت بن عبد اهللا ا^وهري بقراءß عليه أخ)'و
ً
، به أيضا

àسل�وا�شيخ ا�عمر ا&سن بن ، وا�شيخ اvقة العدل 2مد بن عبد اهللا بن 2مد بن أ� الفضل ا
عبد اهللا  اإلمام تاج اHين أبو القاسم منصور بن عبد ا�نعم بن أنبأنا :2مد بن 2مد بم� قا�وا

جد أ� 2مد بن صاعد  أنبأنا :بن 2مد بن صاعد الفزاري قراءة عليه !شاذ باخ ن~سابور قال
أبو  أنبأنا :ا�شيخ ا�زã أبو ا&سن عبد القاهر بن 2مد الفارâ كتابة قال أنبأنا :الفزاري قال

 :Ê بن حجر قال أنبأنا :ا&سن بن سفيان قال أنبأنا :�زة 2مد بن أ�د بن �دان ا^äي قال
ر� اهللا -ابن عباس عن  عطاء بن أ� رaاحعن  ابن جرiجعن  إسحاق بن _يح حدثنا
 من ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنهما

ً
من حفظ 4 أم} أرaع) حديثا

 يوم القيامة
ً
  .‘‘ا�سنة كنت 0 شفيعا

   وأما حديث عبد اهللا بن عمر
_م اHين أبو ا^ناب أ�د بن عمر  ،إمام أئمة ا&قيقة ،به شيخ شيوخ الطرiقة أخ)'فقد 

بن 2مد بن عبد اهللا اKوارزI اKيو� بقراءß عليه Öرجانية خوارزم سنة ست ع�ة وست مأة 
قرأت  :قالا&افظ أبو طاهر أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سلÚ األصفها� باإلسكندرiة  أخ)'قال: 

حاåم -قا� أ� ن� 2مد بن Ê بن عبد اهللا بن أ�د بن صالح بن سليمان بن ودÛن 4 ال
ا�شيخ اإلمام أبو الفتح أ�د بن عبد اهللا  عمك أخ)ك :قلت 0 -ا�وصل قدم علينا بغداد فأقر به

 القا� أبو 2مد عبد اهللا بن أ�د حدثنا :أبو سعيد اآل�½ قال أنبأنا :بن أ�د بن ودÛن قال
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عمرو عن  سفيان بن عي~نة حدثنا :قال )s(أبو Ê ا&سن بن ا�صباح الçار حدثنا :أبيه قالعن 

ص5 اهللا عليه -قال رسول اهللا  :قال -ر� اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر بن اKطاب عن  بن دينار
 كتب g ز�رة الع’’ :-وآ0 وسلم

ً
 ،لماءمن نقل عz إ; من �م يلحقz من أم} أرaع) حديثا

 فلي�بوأ مقعده من ا�ار .وح� g (لة ا�شهداء
ً
  .‘‘ومن كذب Ê متعمدا

   - ر5 اهللا عنه- وأما حديث أ2 سعيد ا�دري 
به هذا ا�شيخ ا�ذكور بإسناده هذا إ; أ� الفتح أ�د بن عبد اهللا بن أ�د بن  أخ)'فقد 
Ê بن شعيب الçار با�ر�لة  حدثنا :أبو العباس أ�د بن ا&سن ا�ؤدب قال حدثنا :ودÛن قال

عبد ا�ر�ن  حدثنا :عباد بن إسحاق قال حدثنا :إسماعيل بن إبراهيم األسدي قال حدثنا :قال
 :قال -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري عن  بن سباعاا&ارث �وè  حدثنا :بن معاوiة قال

 من س°} من حفظ 4’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا 
ً
 أم} أرaع) حديثا

  .‘‘أدخلته يوم القيامة g شفاع}
   - ر5 اهللا عنه-وأما حديث أ2 هر7رة 

_م اHين أبو ا^ناب أ�د بن عمر بن 2مد بن عبد اهللا  -:ا�شايخ اvالثة أخ)'فقد 
صالح بن 2مد  وا�شيخ ا�عمر ا�صالح ،اKوارزI اKيو� قراءًة عليه Öرجانية خوارزم وأنا أسمع

 -وا�شيخ ا�عمر أبو ن� األغر بن أ� الفضائل فضائل بن أ� ن� بن العليق ،ا�دلØ بم�
أبو ا�ظفر سعد بن ا&سن  أنبأنا :أ� طاهر أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سلÚ قالعن  بروايتهم

2مد عن  عبد اهللا بن أ�د بن عبد ا�وهابعن  أ� سهل أ�د بن أ�د ا�ص£�عن  ا^صاص
ابن عن إسحاق بن _يح عن سهل بن جعفر عن عبد اهللا بن ايثم عن  بن عمر بن حفص

 :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا  :قال -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة عن عطاء عن رiج ج
 ح� g ز�رة العلماء يوم القيامة’’

ً
  .‘‘من روى عz أرaع) حديثا

   -ر5 اهللا عنه- وأما حديث أ2 ا:رداء 
أ� سعد هبة اهللا بن Ê بن الفضل عن أ� طاهر ا�سلÚ عن به ا�شايخ اvالثة  أخ)'فقد 
أ� ب�ر 2مد بن إبراهيم عن أ� طالب 2مد بن 2مد بن إبراهيم بن غيالن عن ا�ش£ازي 

عن أبيه عن عبد ا�لك بن هارون عن الفضل بن ëنم عن عبد اهللا بن أ� اHنيا عن ا�شاف� 
من حفظ ’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال رسول اهللا  :قال - ر� اهللا عنه- أ� اHرداء عن جده 
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ً
 من أ�ر دينها بعثه اهللا فقيها

ً
  ،4 أم} أرaع) حديثا

ً
 وشهيدا

ً
   ‘‘.وVنت 0 يوم القيامة شافعا

  :وaاهللا اxوفيق وهو حس� ونعم ا�وVيل فأقول
. ذكر g ٔí        ا<اب األول

ً
Ûمن فضائله ال} تفرد بها إ(ا  

  g ذكر طرقنا g هذه ا�سانيد إ; أصحابها.       ا<اب ا�ا�
. g ما       ا<اب ا�الث

ً
  يتعلق باإليمان îا ال يذكر g الفقه ë¶ا

  g الطهارة       ا<اب ا�رابع
  g ا�صالة       ا<اب ا�ا�س
  g ا�زVوة       ا<اب ا�سادس

  g ا�صوم       ا<اب ا�سابع
  g ا&ج        ا<اب ا�امن
  g ا¶يوع       ا<اب ا�اسع
  g ا��ف       ا<اب العا�
  g ا�رهن      ع� ا<اب ا�ادي

  g ا&جر     ع� ا<اب ا�ا�
  g اإلجارات     ع� ا<اب ا�الث

�  g ا�شفعة     ا<اب ا�رابع ع
�  g ا�ضارaة وا��Vة     ا<اب ا�ا�س ع

  g ا�كفالة     ا�سادس ع�ا<اب 
�  g ا�صلح     ا<اب ا�سابع ع
�  g ابة     ا<اب ا�امن ع
�  g الغصب     ا<اب ا�اسع ع

  g القرض وا�وديعة والعارiة       ا<اب الع�ون
  g ا�اذون   ا<اب ا�ادي والع�ون

  g ا�زارعة وا�ساقاة     ا<اب ا�ا� والع�ون
  g ا��ح   ا<اب ا�الث والع�ون
  g الطالق     ا<اب ا�رابع والع�ون

  g ا�فقات   ا<اب ا�ا�س والع�ون



 �ð مقدمة ا�ٔولف جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  g العتاق   ا<اب ا�سادس والع�ون

  g ا��تب   ا<اب ا�سابع والع�ون
  g ا�والء   ا<اب ا�امن والع�ون
  g ا^نايات   ا<اب ا�اسع والع�ون

  g ا&دود       ا<اب ا�الثون
  g ا�¾قة   �الثونا<اب ا�ادي وا

  g األضحية وا�صيد واRبائح     ا<اب ا�ا� وا�الثون
  g األيمان   ا<اب ا�الث وا�الثون
  g اHعوى     ا<اب ا�رابع وا�الثون

  g ا�شهادات   ا<اب ا�ا�س وا�الثون
  g أدب القا�   ا<اب ا�سادس وا�الثون

  g ا�س£   ا<اب ا�سابع وا�الثون
  g ا&ظر واإلباحة    ا�امن وا�الثونا<اب 

  g ا�وصايا وا�وارiث   ا<اب ا�اسع وا�الثون
  g معرفة �شائخ هذه ا�سانيد 4 حروف ا�عجم     ا<اب األرAعون

  :و� هذا ا¶اب فصول 
  اRين م ذكر g هذه ا�سانيد. -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-g معرفة أصحاب رسول اهللا  فصل
 - أ(ع) -ر� اهللا عنهم-خ أ� حنيفة من ا�صحابة واxابع) يg معرفة �شا فصل

  ة شيخ.أوiقرب عددهم من ثالث م
ة أو يزiدون. أg معرفة أصحاب أ� حنيفة اRين رووا عنه g هذا ا�كتاب وهم ³س م فصل

أبو العباس 2مد g �سنده اRي (عه  - ر� اهللا عنه- وفيه ذكر من روى عنه اإلمام ا�عظم ا�شاف� 
. وفيه ذكر ñو(يع �شا ،بن يعقوب األصم

ً
ه فيه من أصحاب أ� حنيفة وغ£هم اثنان وثالثون شيخا

  من روى عنه اإلمام أ�د بن حنبل وا¶خاري و�سلم وشيوخهم من أصحاب أ� حنيفة.
  g معرفة أصحاب هذه ا�سانيد. فصل
  خ هذه ا�سانيد.يg معرفة غ£هم من �شا فصل
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  ا<اب األول

 
ً
EاFتفرد بها إ Kء من فضائله الO ذكر R  

وال يم�ن أن  ،مناقبه وفضائله {&Ï ال تعد وال ÏÐ: - وaاهللا اxوفيق-فنقول 
 من بعده فيها يم�ن 

ً
Ûه أحد إ(اVم ®شار�®ستقÏ ل�ن من فضائله خاصة ال} تفرد بها و

  ح�ها وضبطها g أنواع ع�ة.

  g األخبار واآلثار ا�روiة g مدحه دون مدح من بعده. :األول
هللا عليه ص5 ا-والقرن اRي شهد 0  -ر� اهللا عنهم-g أنه وg H زمن ا�صحابة  :ا�ا�

  دون من بعده. -وآ0 وسلم
  دون من بعده. -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-g أنه روى عن أصحاب رسول اهللا  :ا�الث
  g تÔزه g عهد اxابع) دون من بعده. :ا�رابع

  g رواية ا�كبار عنه من اxابع) وعلماء ا�سلم) دون من بعده. :ا�ا�س
  أرaعة آالف من اxابع) وغ£هم دون من بعده.g أنه تلمذ واستفاد عن  :ا�سادس

  g أنه اتفق 0 من األصحاب العظماء ا�جتهدين ما �م يتفق ألحد من بعده. :ا�سابع
وaالغ g األح�م  ،وأسس قواعد االجتهاد ،g أنه أول من اس�نبط ح�م األح�م :ا�امن
  دون من بعده.
الÔايا بل أفضل من كسبه ا&الل 4 (اÛت g أنه �م يقبل العطايا عن خلفاء  :ا�اسع

  الفقهاء دون من بعده.
  سبب تورعه عن اHنيا وجاهها دون من بعده.!g وفاته وشهادته  :العا�

  اTوع األول 
  واآلثار اWرو7ة R مدحه ،R األخبار
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  كتب عz هذا ا&ديث القا� أبو عبد اهللا ا�صيمري.  :قال أبو العالء ا�واسطي
أ� الفضل عن ا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

  أ� العالء ا�واسطي وأ� عبد اهللا الق�ي كما أخرجناه. عن أ�د بن ا&سن بن خ£ون 
أ� العالء عن ا&افظ أبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب g تارñه ¶غداد  وأخرجه

  ا�واسطي وأ� عبد اهللا أ�د بن 2مد بن Ê الق�ي كما أخرجناه. 
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أ� ب�ر أ�د بن ن عالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ بن 2مد األنصاري  وأخرجه

  أ� العالء وأ� عبد اهللا كما أخرجناه.عن Ê بن ثابت اKطيب 
Nف اHين ا&سن بن إبراهيم بن ا&س) بن يوسف بمحروسة  - :ا�شايخ اvالثة أخ)'و

وNف اHين أبو 2مد عبد العزiز بن 2مد بن عبد ا�حسن األنصاري Äماه من بالد ا�شام  ،د�شق
 õهم ،وعز اHين عبد ا�رزاق بن رزق اهللا - تعا; �اها اهللا- 

ً
أ� ا`من زiد بن ا&سن بن عن  إذنا

أ�د  ���أ� ا&سنعن  أ�د بن Êعن  أ� منصور عبد ا�ر�ن بن 2مد القزازعن  ،زiد ا�كندي
أ� أ�د عن  أ� ب�ر 2مد بن إسحاق بن 2مد بن ع~¸ القطي�عن  بن عمر بن روح ا�هروا�

 سليمان بن ق~سعن  2مد بن يزiد بن عبد اهللا ا�سلàعن  2مد بن حامد بن 2مد بن إبراهيم
قال  :قال - ر� اهللا عنه-  أ س بن ما�كعن  أبان بن أ� عياشعن  ا�هاجر )�(أ� ا�عالتعن 

أبا سيأß من بعدي رجل يقال 0 ا�عمان بن ثابت و��i ’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 
  . ‘‘حنيفة `حي) دين اهللا وس°} 4 يديه

أ�د بن عمر  )۱(أ� ا&سنعن  ا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و وأخرجه
  بن روح ا�هروا� كما أخرجناه. 

أ�د  )۱(أ� ا&سنعن  ا&افظ أبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب g تارñه وأخرجه
  بن عمر بن روح ا�هروا� كما أخرجناه. 

أ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت عن  القا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ وأخرجه
أ�د بن عمر بن روح ا�هروا� بإسناده كما أخرجناه. وقد أخرج هذين ا&دي÷) عن  اKطيب

 (اعة من ا&فاظ اvقات يطول ذكر طرقهما. 

g طيبKهوقد قال اñة.  : تارøحسن ا�ذاكرة �ليح ا�حا 
ً
 أديبا

ً
  أ�د بن روح {ن صدوقا

عن  ا�صدر ا�كب£ Nف اHين أ�د بن �ؤiد بن �وفق بن أ�د ا�� اKوارزI أنبأ�وقد 
اإلمام عن  عبد ا&ميد بن أ�د الÔاتقيzعن  جده صدر األئمة أ� ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا��

¾�أ� الفتح 2مد عن  أ� حفص عمر بن أ�د ا�كراب~úعن  اù اKوارز2Iمد بن إسحاق ا
ûاص�أ� سهل عبد ا&ميد بن 2مد عن  ا�زاهد أ� 2مد ا&سن بن 2مدعن  بن ا&سن ا

gيعن  أبيهعن  الطواÇ� أ� ن� أ�د بن ا&س) األديبعن  أ� القاسم يو س بن طاهر ا
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 رجلعن  �ادعن  سعيد بن !�عن  2مد بن يزiدعن  !� أ� سعيد أ�د بن 2مد بنعن 
يظهر  :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال رسول اهللا  :قال -ر� اهللا عنهما-ابن عمر عن  نافععن 

  من بعدي رجل يعرف بأ� حنيفة üÌ اهللا س°} 4 يديه.
أبو Ê ا&سن  حدثنا2مد بن �و�  حدثنا :وaهذا اإلسناد إ; يو س بن طاهر ا�Çي قال

 ا&سن بن إسماعيل بن ا&سن بن قحطبة حدثنا أ�د بن ËÌ القزوzi حدثنابن 2مد ا�رازي 
عبد اهللا بن عن عبيد اهللا بن ا&سن عن  ا&جاج بن !سطامعن  2مد بن سعيد القا�عن 

رجل من بأنZئ�م أال ’’ :يقول ،- ر� اهللا عنه- سمعت أم£ ا�ؤمن) Ê بن أ� طالب  :مغفل قال
 
ً
 وحكما

ً
كوفان من بÞت�م هذه أو من كوفت�م هذه ي�� بأ� حنيفة قد �لئ قلبه علما

كما هلكت ا�رافضة بأ�  ‘‘ا¶نانية’’ :وسيهلك به قوم g آخر ا�زمان الغالب عليهم اxنابز يقال م
  .- ر� اهللا عنهما- ب�ر وعمر 

أ�  حدثZ :2مد بن طور قال حدثZ :وaهذا اإلسناد إ; يو س بن طاهر ا�Çي قال
أبو قتادة  حدثنا2مد بن عبد ا�لك ا�روزي  حدثنايوسف بن 2مد  حدثنا2مد بن Ê  حدثنا
ابن عن  ا�ضحاكعن  جوÔi بن سعيدعن  جعفر بن 2مدعن  عبد اهللا بن واقدعن  ا&را�

بدر 4 (يع  -وآ0 وسلمص5 اهللا عليه -يطلع بعد ا�� ’’ :قال -ر� اهللا عنهما- عباس 
  .‘‘خراسان ي�� بأ� حنيفة

أبو Ê ا&سن بن  حدثنا2مد بن �و�  حدثناوaهذا اإلسناد إ; يو س بن طاهر ا�Çي 
أ� عبد عن  سماعيل بن ا&سناا&سن بن  ثناحدأ�د بن ËÌ القزوzi  حدثنا2مد ا�رازي 

 وجاءه أبو ح :ا�ر�ن ازهاز قال
ً
أنت ا�عمان اRي  !يا أبا حنيفة :فقال 0 �اد ،نيفةشهدت �ادا

 ي�ون فيه رجل يقال 0 ا�عمان ي�� بأ� حنيفة ËÌ’’ :ذكر �ا إبراهيم قال
ً
 س� اهللا زمانا

 ما ب� اإلسالم وال يهلك من ا�ذها وعمل بها فإن أنت 
ً
أح�م اهللا تعا; ورسو0 وÑري بعده أبدا

  .‘‘لقيته فأقرأه مz ا�سالم
أبو Ê  حدثنا2مد بن �و� ا^رجا�  حدثناوaهذا اإلسناد إ; يو س بن طاهر ا�Çي 

أبو عبد  حدثناا&سن بن إسماعيل  حدثناأ�د بن ËÌ القزوzi  حدثناا&سن بن 2مد ا�رازي 
 إ� ألجد أساI العلماء’’ :كعب األحبار قالعن  2مد بن خاHعن  ا�سعوديعن  ا�ر�ن ا�قري

و�� ألجد اسم رجل يقال 0 ا�عمان بن  ،وأهل العلم �كتوaة بصفاتهم وأ سابهم أهل زمان زمان
 g العلم والفقه وا&كمة والعبادة وا�زهادة ،ثابت ي�� بأ� حنيفة

ً
 عظيما

ً
وقد ساد  ،وأجد 0 شأنا
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  ،)s(أهل زمانه من أهل العلم îن ®شبههم
ً
  ،وهو بدرهم يع~ش مغبوطا

ً
  .‘‘ وiموت مغبوطا

2مد  حدثناأ�  حدثنا2مد بن طور  حدثناوaهذا اإلسناد إ; يو س بن طاهر ا�Çي 
عبد  أخ)ناحامد بن آدم ا�روزي  حدثنا2مد بن نا�  حدثنا2مد بن Ê  حدثنابن عباد 

�  g’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا  :قال )�(ابن يعة أخ)' :اهللا بن ا�بارك قال
  .‘‘قرن من أم} سابقون وأبو حنيفة سابق هذه األمة

ص5 اهللا عليه وآ0 - رأى أبو حنيفة g ا�نام كأنه نZش قÔ رسول اهللا  :وaهذا اإلسناد قال
هذه  عن فارÐل إ; ا¶�ة فسأل 2مد بن س£iن ،فها0 ذ�ك ،و(ع عظامه إ; صدره - وسلم
صاحب هذه ا�رؤiا أبو  ،�ست بصاحب هذه ا�رؤiا :فقال 0 2مد بن س£iن ،ذ رجالً نفّ  :وقيل ،ا�رؤiا

فرأى  ،فكشف ،اكشف عن ظهرك و®سارك :فقال ،أنا أبو حنيفة :فقال ،فحÇ أبو حنيفة ،حنيفة
 
ً
- صدقت أنت أبو حنيفة اRي قال رسول اهللا  :فقال 0 ابن س£iن ،ب) كتفيه أو عضد ®ساره خاال

 :و� روايةِ -  يقال 0 أبو حنيفة وa) كتفيه ñرج g أم} رجل :g حقه - سلمص5 اهللا عليه وآ0 و
  üÌ اهللا تعا; 4 يديه س°}. خال - 4 ®ساره

  أخرجه
ً
إبراهيم عن  أ� العباس بن سعيدعن  ا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده Åت�ا

ر� اهللا -أ� حنيفة عن  أسباط بن 2مد بن عبد اهللاعن  إسماعيل بن بهرامعن  بن إسحاق
ا�را  :فقال ابن س£iن -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رأيت g ا�نام كأ� أنZش قÔ ا��  :قال -عنه

�م يفحصÛ ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-علم رسول اهللا  عن ذا-.  
ا�صدر العالمة  أخ)'سيد ا�وÛظ إسماعيل بن 2مد ا&Ø ¡وارزم إجازة قال:  أخ)'

اإلمام أبو ا�حاسن ا&سن بن g Ê  أخ)'األئمة أبو ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا�� قال:  صدر
أبو Ê ا&س) بن Ê  حدثناأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل ا�زاهد ا�صفار  أخ)ناكتابه 

األستاذ أبو  أخ)ناأبو عبد اهللا 2مد بن عمر  أخ)ناأبو ن� 2مد بن �سلم  أخ)ناا�صفار 
دخل أبو حنيفة  :مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب ا&ار· ا¶خاري بإسناده إ; أ� ا¶ح�ي قال2

كأ� أنظر إ`ك وأنت ’’ :فلما نظر إ`ه جعفر قال -ر� اهللا عنهما-4 جعفر بن 2مد ا�صادق 
üÐ  لهوف -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- سنة جدي� �� 

ً
Ûوغيا ،بعدما اندرست وت�ون مفز 

ً
ثا

وتهديهم إ; ا�واضح من الطرiق إذا Ð£وا فلك من  .بك ®سلك ا�تح£ون إذا وقفوا .�� مهمومٍ 
  .‘‘اهللا العون واxوفيق حÆ ®سلك بك ا�رaانيون الطرiق
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2مد بن ا&سن الفقيه بإسناده إ;  روىوaهذا اإلسناد إ; أ� ا�حاسن ا&سن بن Ê قال: 

وأنه سيكون  ،إن ا�رأي ا&سن يغz صاحبه’’ :قال -اهللا عنهمار� - ابن عباس عن  ا�ضحاك
نا وأح�منا يقوم به رجل يقال 0 من بعدنا رأي حنيف Ñري به األح�م ما ب� اإلسالم وأنه كرأيِ 

وهو من أهل ا�كوفة جهبذ g العلم والفقه ي�ف األح�م  ،ا�عمان بن ثابت و��i بأ� حنيفة
  .‘‘وا�رأي ا&سن 4 وجوهها حنيÚ اHين

بقراءß عليه  ا&نب½ )s(ا�شيخ اvقة تاج اHين أ� أ�د بن أ� ا&س) العر�i أخ)'
وأبو ب�ر عتاب بن  ،خ اvالثة أبو Ê عبد ا�سالم بن أ� اKطابيا�شا أخ)'با^ابية قال: 

القا� أبو  أخ)نا :�واوأبو 2مد عبد اهللا بن أ�د بن أ� ا�جد قا ،ا&سن بن سعيد بن ا¶ناء
أبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب  حدثناب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ بن 2مد األنصاري 

2مد بن إبراهيم  حدثناالقا� ا&س) بن Ê بن 2مد  أخ)ناأبو عبد اهللا ا�صيمري  حدثنا
 :بن ميمون قالÊ  حدثنا2مد بن إسحاق بن إبراهيم  حدثنا�كرم بن أ�د  حدثناا�قري 

سأل اهللا أإ� ألتÔك بأ� حنيفة وأùء إ; قÔه ف :يقول -ر� اهللا عنه-سمعت اإلمام ا�شاف� 
  تعا; ا&اجة عنده فما تبعد عz حÆ تنق�.

أ شد� جدي ا�صدر  :أ شد� ا�صدر ا�كب£ Nف اHين أ�د بن �ؤiد ا�� ¡وارزم قال
�فسه. -ر�ه اهللا تعا;-العالمة صدر األئمة أبو ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا��   
  شعر

  هفـو حنيـداة أبـوأم} ا    راج ديz ـال سـول اهللا قـرس
  فهـعته خليiأل�د N g    غدا بعد ا�صحابة g الفتاوى 

  فهـن خيو&مته من ا�ر�ٰ     اد ـاه اجتهـاج فتيـسدى ديب

  Tوع ا�ا� ا
  R أنه و: R زمن ا�صحابة ر5 اهللا تعا[ عنهم

  :اTوع ا�ا�وأما 
g مناقبه وفضائله ال} �م ®شارVه فيها من بعده من أرaاب ا�ذاهب أنه وg H زمن  
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 بد�شق

ً
عن  ا�صحابة 4 ما أنبأ� ا�شيخ ا�عمر رشيد اHين أ�د بن ا�فرج بن �سلمة Û`ا

أبو الفرج سعيد بن أ�  أخ)نااإلمام ا&افظ أ� القاسم Ê بن ا&س) بن هبة اهللا ا�شاف� قال: 
أبو عبد اهللا بن مندة األصفها� قال:  أخ)ناأبو ا&س) االس�ف  أنبأنا :ا�رجاء ا�ص£� قال

�د بن 2مد أ أخ)نااألستاذ أبو 2مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب ا&ار· ا¶خاري  أخ)نا
 بن علية )s(سمعت �زاحم بن ذواد :ا&سن اKالل قال حدثناعبد اهللا بن إبراهيم  حدثناا�كو� 

  . ‘‘ة و³س)أومات سنة م .وH أبو حنيفة سنة إحدى وس�)’’ :أبيه قالعن 
�Ôسنة ثمان) 4 ما أخ Hالل فأما القول ا�شهور أنه وKبه  وهذا القول تفرد به ا&سن ا

وNف اHين بن أبو  ،ا�شايخ اvالثة Nف اHين ا&سن بن إبراهيم بن ا&سن بن يوسف بد�شق
 حدثناوعز اHين عبد ا�رزاق  ،-�اها اهللا-  ة2مد عبد العزiز بن 2مد بن عبد ا�حسن Äما

أ� عن  تاج اHين أ� ا`من زiد بن ا&سن بن زiد ا�كنديعن  رزق اهللا با�وصل إجازة õهم
ا&افظ أ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب قال: عن  نصور عبد ا�ر�ن بن 2مد القزازم

سمعت أبا نعيم  :أ�د بن ا�صلت قال حدثنا2مد بن �دان  حدثناأ�  حدثنااxنوÝ  أخ)نا
  . ‘‘وH أبو حنيفة سنة ثمان) من اجرة’’ :يقول

أ�د بن  أخ)نا ا�صيمري 4 ما القا� أبو عبد اهللا ا&س) بن Ê وهكذا أخرجه
القا� عن  أ� الفضل ا&سن بن خ£ونعن  ابن ا¶طيعن  ا�فرج بن �سلمة إجازة

عن  Ê بن 2مد ا�خ�عن  ا&رiري Ê بن عمروعن  أ�د بن 2مد ا�ص£�عن  ا�صيمري
أ� حنيفة  سمعت �اد بن :سمعت ا�واقدي يقول :2مد بن سعد قالعن  ا&ارث بن أ� أسامة

  . ‘‘وH أ� سنة ثمان)’’ :يقول
تو� g:  g �سنده قال )�(عالا&افظ أبو القاسم طلحة بن 2مد بن جعفر ا� وهكذا أخرجه

أيامه عبد اهللا بن جعفر بن أ� طالب وأبو أمامة ا¶اه½ وواثلة بن األسقع وعمرو بن حرiث 
  .-ر� اهللا عنهم-وعبد اهللا بن أ� أو� و(اعة من ا�صحابة 

IوارزKا Dزمن :يقول أضعف عباداهللا 2مد العر g Hأصحاب رسول  فثبت بهذا أنه و
ص5 اهللا عليه -وهو من أهل القرن اRين شهد م رسول اهللا  -لمص5 اهللا عليه وآ0 وس-اهللا 

ووصفهم بالعدالة فإن أصحاب ا&ديث اختلفوا فمنهم من جعل أبا حنيفة  ،باi£Kة - وآ0 وسلم
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- وأ� ذ�ك بعضهم ل�ن اتفقوا أنه من القرن اvالث اRين شهد م رسول اهللا  ،من القرن اvا�

  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
ً
وقد أ(عوا أن والدته {نت g آخر القرن األول و شأته g القرن  ،أيضا

 من القرن اvالث.
ً
  اvا� واجتهد وأفg Æ آخر القرن اvا� وصدرا

أ شد� ا�صدر العالمة صدر األئمة  :أ شد� ا�صدر ا�كب£ Nف اHين أ�د بن �ؤiد قال
� IوارزKد ا�� ا�د �وفق بن أiفسه.أبو ا�ؤ  

  شعر
  كذا القمر ا�وضاح خ£ ا�كواكب    غدا مذهب ا�عمان خ£ ا�ذاهب 

  ذاهبـ£ ا�ـك خـفمذهبه ال ش    ى ـرون مع اxقـ£ القـتفقه g خ

  اTوع ا�الث
  ملسو هيلع هللا ىلصR أنه روى عن أصحاب رسول اهللا 

  :اTوع ا�الثوأما 
ص5 -أصحاب رسول اهللا من مناقبه وفضائله ال} �م ®شارVه فيها أحد بعده أنه روى عن  

  .-اهللا عليه وآ0 وسلم
نهم ستة وا�رأة. إ :فإن العلماء اتفقوا 4 ذ�ك و�ن اختلفوا g عددهم. فمنهم من قال

  سبعة وا�رأة. :³سة وا�رأة. ومنهم من قال :ومنهم من قال

   :أما القول األول
به ا�شيخ اإلمام أبو ب�ر عبد اهللا بن ا�بارك بن 2مد بن أ� ا�عا� بن 2مد بن  أخ)'فقد 

ا&سن بن Ê بن عبد اهللا بن ا&سن بن Ê بن أ�د بن Ê بن ا&سن بن 2مد بن عقيل بن عثمان 
 ئتهبن أ� ب�ر بن أ� عبد اهللا القاسم بن معن بن عبد ا�ر�ن بن عبد اهللا بن �سعود اذ� بقرا

 اإلمام أبو عبد اهللا أخ)' :قال –زادها اهللا عظمة ومهابة  -  Ê با�دينة ا�بوiة Ñاه ا�روضة ا��iفة
  ا�شيخ ا�صالح أبو الفتح 2مود بن أ�د بن Ê ا�حمودي. أخ)نا :2مد بن عمر القرط� قال

عبد عن  كتابه ا�شيخ ا�عمر عبد القادر بن عبد ا^بار القزوzi وناولz أصل أخ)'و
ا��iف أ� ا�سعادات أ�د بن أ�د بن عن  ا�ر�ن بن أ�د بن أ� ëلب العمري إجازة �هما
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عبد ا�واحد بن 2مد بن عبد اهللا بن أ� ع~¸ 2مد بن ا�تو� بن ا�عتصم بن ا�رشيد بن ا�هدي 

أبو  أخ)نا :اشم قالبن ا�نصور بن 2مد بن Ê بن عبد اهللا بن العباس بن عبد ا�طلب بن ه
قراءة  - )s(أ� ا&سن Ê بن أ�د بن ع~¸ ا�هفقzعن  ا&سن أ�د بن أ� ا&سن ا�سمنا�

أبو أ�د 2مد بن عبد اهللا بن خاH بن  أخ)نا :عليه وأنا أسمع قدم علينا بغداد يرiد ا&ج قال
أبو  حدثناأبو إسحاق إبراهيم بن 2مد بن عمروiه بن عبد ا�ر�ن ا�روزي  أخ)ناأ�د اRه½ 

أ� يوسف يعقوب عن  !� بن ا�و`د القا� أخ)ناالعباس أ�د بن ا�صلت بن مغلس ا&ما� 
ر� اهللا -سمعت أ س بن ما�ك  :قال -ر� اهللا عنه-أبو حنيفة  أخ)نابن إبراهيم القا� 

  .‘‘طلب العلم فرiضة 4 � �سلم’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال رسول اهللا :يقول -عنه
أبو Ê ا&سن بن Ê  حدثنا)�(أبو ا&سن Ê بن أ�د ا�هفقz أخ)نا :وaهذا اإلسناد قال

 حدثناأبو ا&سن Ê بن بابوiه األسواري !ش£از  حدثنابن 2مد بن إسحاق ا`ما� ا�Hش� 
أ� عن  د الطيا�úأبو داؤ  حدثنايو س بن حبيب  حدثناصفها� جعفر بن 2مد بن Ê األ

ص5 -وقدم عبد اهللا بن أن~س صاحب رسول اهللا  .وHت سنة ثمان) :قال -ر� اهللا عنه-حنيفة 
ا�كوفة سنة أرaع وÜسع) ورأيته وسمعت منه وأنا ابن أرaع ع�ة سنة  -اهللا عليه وآ0 وسلم

  .‘‘حبك ا��ء يعà وiصم’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :سمعته يقول
 zهفق�أبو Ê ا&سن بن ا�Hش�  أخ)ناوaهذا اإلسناد إ; أ� ا&سن Ê بن أ�د ا

أبو ب�ر �كرم بن أ�د بن �كرم  حدثناأبو زفر عبد العزiز بن ا&س) الطÔي  حدثنا
أبو يوسف  حدثنا!� بن ا�و`د القا�  حدثناد بن سماعة 2مد بن أ� حدثناا¶غدادي 

وHت سنة ثمان) وحججت مع أ� سنة ست وÜسع) وأنا  :أبو حنيفة قال حدثناالقا� 
حلقة من  :فلما دخلت ا�سجد ا&رام رأيت حلقة عظيمة فقلت أل� )|(سنة ةابن ست ع�

 - ص5 اهللا عليه وسلم- ي صاحب ا�� حلقة عبد اهللا بن ا&ارث بن جزء ا�زaيد :فقال ؟هذه
من تفقه g ’’ :يقول - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- سمعت رسول اهللا  :فتقدمت فسمعته يقول

  .‘‘دين اهللا كفاه اهللا همه ورزقه من حيث ال �Ìسب
أبو Ê ا&سن بن Ê  أخ)ناأبو ا&سن Ê بن أ�د ا�هفقz  أخ)ناوaهذا اإلسناد قال: 
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 حدثنا2مد بن �و�  حدثناأبو ا&سن Ê بن غياث القا� ا¶غدادي  حدثناا�Hش� 

-جابر بن عبد اهللا عن  أ� حنيفةعن  اxمتام ËÌ بن القاسمعن  ا^لودي 2مد بن عياش
يا رسول  :فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-جاء رجل من األنصار إ; ا��  :قال - ر� اهللا عنه

  !اهللا
ً
فأين أنت من ك»ة االستغفار وV»ة ا�صدقة ترزق بهما ’’ :قال ،قط وال وH � ما رزقت وHا

Hو�  فوÜ 0 Hسعة ذكور. :ف�ن ا�رجل ي�» ا�صدقة و�i» االستغفار قال جابر :قال ‘‘ا
أبو Ê ا&سن بن Ê  أخ)ناأبو ا&سن Ê بن أ�د ا�هفقz  أخ)ناوaهذا اإلسناد قال: 

 حدثنا2مد بن �و�  حدثناو ا&سن Ê بن غياث القا� ا¶غدادي أب حدثناا�Hش� 
سمعت عبد اهللا بن أ�  :أ� حنيفة قالعن  اxمتام ËÌ بن القاسمعن  ا^لودي 2مد بن عياش

 و�و ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- سمعت رسول اهللا  :أو� يقول
ً
من ب� هللا �سجدا

  .‘‘g ا^نة  ب~تاص قطاة ب� اهللا تعا; 0حكمف
أبو Ê ا&سن بن Ê  حدثناأبو ا&سن Ê بن أ�د ا�هفقz  أخ)ناوaهذا اإلسناد قال: 

طلحة بن  حدثناأبو 2مد عبد اهللا بن 2مد بن ا&س) ا&نÚ إ�الء با�كوفة  حدثناا�Hش� 
 Iي حدثناسنان ا`ا¾�سمعت واثلة بن  :أ� حنيفة قالعن  أ� سعيد ا^نديعن  هناد بن ا

ال تظهر ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :يقول -ر� اهللا عنه- األسقع 
  .‘‘شماتة ألخيك فيعافيه اهللا وZiتليك

أبو Ê ا&سن بن Ê  حدثناأبو ا&سن Ê بن أ�د ا�هفقz  أخ)ناوaهذا اإلسناد قال: 
عباس عن  عبد ا�ر�ن بن أ� حاتم ا�رازي حدثناث£ ا�رازي أبو 2مد عبد اهللا بن ك حدثناا�Hش� 

�شة ابنة عجرد تقول حدثنابن 2مد اHوري Û رأي سمع�قال  :ËÌ بن مع) أن أبا حنيفة صاحب ا
  . ‘‘أ¬» جند اهللا g األرض ا^راد ال آ¬له وال أحرمه: ’’- وسلمص5 اهللا عليه وآ0 - رسول اهللا 

  .-ر� اهللا عنهم-وا�رأة من ا�صحابيات فهؤالء ستة من ا�صحابة 

  القول ا�ا�:
  : وأما من قال بأنهم cسة وا�رأة

  :وذ�ك �وجه) -ر� اهللا عنه-فأخرج جابر بن عبد اهللا األنصاري 
وH سنة ثمان) عند أ¬» العلماء وجابر بن عبد اهللا  -ر�ه اهللا-ن أبا حنيفة أ :أحدهما

  ؟فكيف يتصور أن يروي عنهاألنصاري مات سنة Üسع وسبع) 
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ن هذا ا&ديث معنعن من األحاديث ال} يدخلها اxدل~س فيظن ا�راوي أنه أ :وا�ا�

 :قال g سائر األحاديث -ر�ه اهللا-سمعه منه و�م ي�ن سمعه منه واH`ل 4 ذ�ك أن أبا حنيفة 
ا هو Ûدة اxابع) g كم ‘‘جابر عن’’ :و�نما قال ‘‘سمعت’’جابر ما قال عن  و� روايته ،سمعت

فهو  ‘‘عبد اهللا بن �سعود عن فالن أخ�Ô’’ :إذا قلت ل�م :إرسال األحاديث حÆ قال إبراهيم
  واهللا أعلم. .عنه (اعة فقد أخ�Ô ‘‘قال عبد اهللا’’ :عنه و�ذا قلت أخ)'اRي 

إنه ل� سبعة من ا�صحابة فأ&ق بهؤالء ا�ستة معقل بن ®سار ا�ز� وفيه �م  :وأما من قال
 
ً
 -ر� اهللا عنهما-ومات معاوiة بن أ� سفيان  ،فإنه مات g إمارة معاوiة بن أ� سفيان ،أيضا

  ؟سنة س�) فكيف يتصور رؤiته وروايته عنه
فإن  ،هرت ا�روايات g ذ�كوأما أ س بن ما�ك وغ£ه من هؤالء فال مانع من ذ�ك وقد اشت

سنة إحدى وÜسع). وقيل سنة اث°ت)  :اختلفوا g وفاته. فقيل -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك 
سنة ثالث وÜسع) فيكون عمر أ� حنيفة يوم مات أ¬» من ع� س°) باالتفاق.  :وÜسع). وقيل

  ؟ وعند ا¶عض ثالث) سنة فأي مانع من صحة روايته عنه

  عاTوع ا�راب
dزمن ا�ابع R eأنه اجتهد وأف  

  :اTوع ا�رابعوأما 
من مناقبه وفضائله ال} تفرد بها و�م ®شارVه فيها من بعده أنه اجتهد وأفg Æ زمن 

  .اxابع) ر�ة اهللا عليهم أ(ع)
أنبأ� ا&افظ  :ا�شيخ ا�عمر أ�د بن ا�فرج بن �سلمة بد�شق إجازة قال أخ)'4 ما 

 أخ)ناأ� الفرج سعيد بن أ� ا�رجاء ا�ص£� قال: عن  أبو القاسم Ê بن ا&س) بن هبة اهللا
أبو عبد اهللا 2مد بن إسحاق بن مندة  أخ)ناس�ف أبو ا�رجاء ا&س) بن أ�د بن 2مد اإل

ا&سن بن معروف  ثناحداألستاذ أبو 2مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب ا&ار· ا¶خاري  أخ)نا
خرج األعمش إ; ا&ج  :سمعت Ê بن �سهر يقول :ËÌ بن مع) قال حدثناأبو ب�ر  حدثنا

 
ً
Ê بن �سهر  :فقال :فقا�وا g ذ�ك ،فشيعه أهل ا�كوفة وأنا فيهم فلما أ� القادسية رأوه مغموما

ارجع إ; ا��  :حنيفة فقال �ادعوه � فدعو� و²ن يعرفz بمجا�سة أ�  :قال !نعم :قا�وا ،شيعنا
  �ال Ê ثم أتيت بها إ; األعمش.أوسل أبا حنيفة أن ي�تب � ا�ناسك فرجعت فسأxه ف
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 حدثنا2مد بن أ�د بن �و�  أخ)نا :وaهذا اإلسناد قال أبو 2مد ا¶خاري ا&ار·

{نت أشياخنا يفتون  :سمعت أبا معاوiة ا�iÇر يقول :أ� قال حدثناإبراهيم بن 2مد بن سالم 
  منهم األعمش. :قال ؟من هم :قلت .وiهابون فإذا وافق فتياهم فتيا أ� حنيفة yوا بذ�ك

 حدثنا2مد بن ا&سن صاحب اإل�الء ببلخ  أخ)نا :وaه قال أبو 2مد ا&ار· ا¶خاري
لف عبد صاحب هذا اRي ñا :لقيz األعمش فقال :قال ،أبو يوسف حدثنا :!� بن ا�و`د قال
 :. وصاحبك يقول‘‘بيع األمة طالقها’’ :قال: قال عبد اهللا ؟ñالفه g ما :قلت 0 :اهللا بن �سعود قال

 أنه �م -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا�� حدثgنا عن أنت  :فقلت 0 ،‘‘ل~س بيع األمة طالقها’’
حدثgنا عن أنت  :قلت 0 :قال ؟وأين حديث ذ�ك :فقال األعمش ،Èعل بيع األمة طالقها

�شة بنت ا�صديق أن ا�� عن  األسودعن  إبراهيمÛ-رة -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلمiخ£ بر، 
�شة أم ا�ؤمن) اش�تها  !فلو {ن بيع األمة طالقها �ا {ن �لتخي£ مع� :فقال أبو يوسفÛ ألن

 ��هذا g  !يا يعقوب :ال األعمشفق -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فلو {ن بيعها طالقها �ا خ£ها ا
  نعم. :قال ؟هذا

إن أبا حنيفة Ìسن  :أن األعمش قال :و� رواية أخرى :قال أبو 2مد ا&ار· ا¶خاري
ا�عرفة بمواضع الفقه اHقيقة وغور غوا�ض العلوم اKفية رآها أبو حنيفة g ظلمة أماكنها من 

  .‘‘yاج أم} هو’’ :-عليه ا�سالم-فسيح ضوء yاج قلبه حيث قال 
 حدثنا :أ� و2مد بن عبد اهللا بن سهل قاال أخ)نا :وaه قال أبو 2مد ا&ار· ا¶خاري

 سمعت األعمش وجاءه رجل فسأ0 :جرiر قالعن  !� بن ËÌعن  2مد بن أ�د بن حفص
�سئلة ال يزا�ون يديرونها حÆ  عليك بأهل تلك ا&لقة فإنهم إذا وقعت م :�سئلة فقال عن

  حلقة أ� حنيفة. :يعz ،يصيبونها
ا&س) بن عمرو  حدثناإبراهيم بن Ê  حدثنا :وaه قال أبو 2مد ا&ار· ا¶خاري

صحبت ا�شع� g ا�سفينة  :سمعت أبا حنيفة يقول :أبو ب�ر بن عياش قال حدثناالعبقري 
	  { :إن اهللا تعا; يقول :. فقلت 0‘‘ال نذر g معصية وال كفارة فيه’’ :فقال  
  �  �  

�    �� {)s( كفارة�  ؟قياس أنت أ :فقال ،. وقد أوجب اهللا فيه ا
ËÌ بن آدم  حدثناأبو صالح ا�¾خú  أخ)نا :وaه قال أبو 2مد ا¶خاري ا&ار·

åم ، ما تقول g حرة Ðت عبد :قلت �لشع� :أ� حنيفة قالعن  جرiر بن عبد ا&ميد حدثنا
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 فقال:  ،الطالق والعدة بال°ساء :فقال: قال ابن �سعود ؟طالقها

ً
عن  إبراهيم أخ)'فأخÔت �ادا

  ابن �سعود مثله.
بن  )s(الفضلعن  أ� الفتح 2مد بن عبد ا¶ا¹عن  أنبأ� أ�د بن ا�فرج بن �سلمة

أ� عن  القا� عمر األشنا�عن  العالفأ� عبد اهللا عن  أ� ب�ر اKياطعن  خ£ون
iNك بن عبد اهللا  حدثناËÌ بن عبد ا&ميد ا&ما�  حدثناإسحاق بن 2مد بن أبان ا�خ� 

كنا عند األعمش g �رضه اRي مات فيه فدخل عليه أبو حنيفة وابن أ� `5 وابن شÔمة  :قال
فإنك g أول يوم من أيام اآلخرة  ،اتق اهللا !مديا أبا 2 :فاxفت أبو حنيفة إ`ه و²ن أ¬Ôهم فقال

 
ً
وآخر يوم من أيام اHنيا وقد كنت Ðدث Ê g بن أ� طالب بأحاديث �و سكت عنها {ن خ£ا

أ� سعيد عن  أبو ا�تو� ا�اù حدثناأسندو� أسندو�  ؟أ�ث½ يقال هذا :فقال األعمش ،�ك
إذا {ن يوم القيامة قال اهللا تعا; �  :-ليه وآ0 وسلمص5 اهللا ع-قال رسول اهللا  :اKدري قال

عز -فذ�ك قول اهللا  ‘‘أدخل ا^نة من أحبكما وأدخل ا�ار من أبغضكما’’ :ولع½ بن أ� طالب
� �ۙ � :-وجل  �  � �  ،قو�وا ال يØء بأظهر من هذا :أبو حنيفة فقال :. قال)�(� �� 

فواهللا ما خرجنا من ا¶اب حÆ مات األعمش. فثبت بما ذكرنا  )|(قو�وا ال يØء بأح�م من هذا
 g زمن اxابع) 

ً
 g الفتوى معظما

ً
  .-ر�ه اهللا تعا;-أن أبا حنيفة {ن مقدما

  اTوع ا�ا�س
  R رواية ا�كبار عنه

  :اTوع ا�ا�سوأما 
  .من اRين بعده g رواية ا�كبار عنه من مناقبه وفضائله ال} �م ®شارVه فيها أحد

ا�شيخ ا�عمر أ�د بن ا�فرج بن أ�د بن �سلمة بد�شق  أخ)'واH`ل 4 ذ�ك ما 
أبو الفرح  أخ)ناأنبأ� ا&افظ أبو القاسم Ê بن ا&س) بن هبة اهللا ا�شاف� قال:  :إجازة قال

أبو عبد اهللا 2مد بن  أخ)ناف قال: س�أبو ا&س) اإل أخ)ناسعيد بن أ� ا�رجاء ا�ص£� 
األستاذ أبو 2مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب  أخ)ناإسحاق بن ËÌ بن مندة األصفها� قال: 

                                           
���  �v_�� #�d 
�o�  :S�zA� �B� ,� ^�����d 
�q �    �� , ��	
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�و �م ®ستدل 4 فضائل أ� حنيفة إال برواية ا�كبار  :ا¶خاري ا&ار· g كتاب ا�كشف 0 قال

ونظرائه وأشباهه  ،ار العلماء وقد روى عنهفإنه من شيوخ أ� حنيفة وVب ،عنه كعمرو بن دينار
روى عنه عباد بن  :قال 2مد بن إسماعيل يعz ا¶خاري .وiزiد بن هارون ،كعبد اهللا بن ا�بارك

وقد روى عنه عبد العزiز بن أ� رواد  .العوام وهشيم ووVيع وهمام بن خاH وأبو معاوiة ا�iÇر
د الطا وابن فيان بن عي~نة وفضيل بن عياض وداؤ وعبد ا�جيد بن عبد العزiز بن أ� رواد وس

مأة حديث. وسفيان اvوري وابن أ� `5 وابن  روى عنه Üسع .جرiج وعبد اهللا بن يزiد ا�قري
. و�سعر بن كدام و�سماعيل بن أ� خاH وiNك بن عبد اهللا

ً
 واحدا

ً
 شÔمة روى عنه حديثا

م بن أ� ا�جود إمام القراء وشيخ أ� حنيفة {ن وÛص .و�زة بن حبيب ا�قري روى عنه ا�كث£
 يا أبا حنيفة :®سأ0 وiأخذ بقو0 وiقول

ً
.  :و²ن يقول .جزاك اهللا خ£ا

ً
 وأت~ناك كب£ا

ً
أت~تنا صغ£ا

-وقد ذكر أخطب خطباء خوارزم صدر األئمة أبو ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا�� g مناقب أ� حنيفة 
خ ا�سلم) g اآلفاق وأقطار األرض) îن رووا يوثالث) رجًال من �شامأة  سبع - ر� اهللا عنه

  .-ر� اهللا عنه وعنهم أ(ع)-عنه 

  اTوع ا�سادس
  أنه تلمذ عند أرAعة أالف من شيوخ أئمة ا�ابعd دون من بعده

  :اTوع ا�سادسوأما 
ة اxابع) دون من مناقبه وفضائله ال} تفرد بها أنه تلمذ عند أرaعة آالف من شيوخ أئم

  .من بعده
ا�صدر العالمة أخطب خطباء عن  (اعة من اvقات ا�شايخ أخ)نافاH`ل عليه ما 

أ� حفص عمر بن اإلمام ب�ر بن 2مد بن عن  خوارزم صدر األئمة أ� ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا��
وقعت منازعة ب) أصحاب اإلمام األعظم أ� حنيفة  :أنه قال - ر�ه اهللا- واHه عن  Ê ا�زر_ري

ففضل � طائفة صاحبها فقال أبو عبد اهللا بن أ�  - ر�ه اهللا- وأصحاب اإلمام ا�عظم ا�شاف� 
 ؟åم هم - ر�ه اهللا- خ ا�شاف� يعدوا �شا :حفص ا�كب£ وهو إمام أئمة ا&ديث ألصحاب ا�شاف�

 إنهم بلغوا ثمان) شيخ :فعدوهم فقا�وا
ً
فعدوهم  ،- ر�ه اهللا– خ أ� حنيفةيفعدوا �شا :فقال م ،ا

  وقد صنف (اعة من العلماء g ذ�ك وعدوهم 4 حروف ا�عجم. .إنهم بلغوا أرaعة آالف :فقا�وا
مû اHين أبو 2مد يوسف بن أ� الفرج عبد ا�ر�ن بن Ê  -ا�شايخ اvالثة أخ)'وقد 
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 - وأبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقا  ،ن أ� اvناء 2مود بن سا�موأبو 2مد إبراهيم ب ،بن ا^وزي

وأبو القاسم ËÌ بن أسعد بن يو س والقا� عبد  ،ذاكر بن {�ل -ا�شايخ اvالثة أخ)نا :قا�وا
اإلمام ا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿  أخ)نا: قا�وا - ا�ر�ن بن العمري

أبو الفتح عبد ا�كرiم بن  أخ)ناا�شيخ أبو ا&س) ا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£� قال:  أخ)نا
 أخ)ناأبو حفص عمر بن عثمان ا�واعظ  أخ)نا2مد بن أ�د بن القاسم بن إسماعيل ا�حا�½ 

سمعت ا�رaيع بن  :ابن أ� أو®س قال حدثناأ�د بن عطية ا�كو�  حدثنا�كرم بن أ�د القا� 
4 أم£ ا�ؤمن) أ� جعفر ا�نصور وعنده ع~¸  -ر� اهللا عنه-دخل أبو حنيفة  : س يقوليو

�م اHنيا ا`وم !يا أم£ ا�ؤمن) :بن �و� فقال �لمنصورÛ ن  !يا نعمان :فقال 0 ا�نصور ،هذاî
 وعن أصحاب Ê بن -ر� اهللا عنه وعنهم-أصحاب عمر بن اKطاب  عن :فقال ؟أخذت العلم

وعن  -ر� اهللا عنه وعنهم-وعن أصحاب عبد اهللا بن �سعود  -ر� اهللا عنه وعنهم-أ� طالب 
 -ر� اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عباس  - ر� اهللا عنه وعنهم-أصحاب عبد اهللا بن عباس 

  لقد استوثقت �فسك. :فقال 0 ا�نصور ،وما {ن g وقت ابن عباس 4 وجه األرض أعلم منه

  �سابعاTوع ا

  أنه اتفق p من األصحاب ما �م يتفق ألحد من بعده
  اTوع ا�سابعوأما 

من مناقبه وفضائله ال} تفرد بها و�م ®شارVه فيها أحد من بعده باإل(اع أنه اتفق 0 من 
  األصحاب ما �م يتفق ألحد من بعده.

ا�شايخ اvقات عن صدر األئمة أ� ا�ؤiد �وفق بن أ�د ا��  أخ)'فاH`ل عليه ما 
اإلمام العالمة رVن اإلسالم أبو الفضل عبد ا�ر�ن بن 2مد بن  أخ)'اKوارزI إجازة قال: 

g ترجيح مذهب  -ر�ه اهللا-د ا`ما� قا� القضاة أبو ب�ر عتيق بن داؤ  أخ)ناأم£وiه قال: 
هو إمام األئمة  :4 سائر ا�ذاهب g �م طوiل فصيح بليغ إ; أن قال - ر�ه اهللا-أ� حنيفة 

وyاج األمة ضخم اHسيعة ا�سابق إ; تدوiن ا��iعة ثم أيده اهللا تعا; باxوفيق والعصمة 
من األعصار g  فجمع 0 من األصحاب واألئمة عصمة منه تعا; ذه األمة ما �م Èتمع g ع�

  األطراف واألقطار.
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إمام ا�سلم) وقا� قضاة  ،ا�ع�ف 0 بعلم ا&ديث وا�رواية، ذو الفقه واHراية :منهم

  .-ر�ه اهللا تعا;-بن إبراهيم األنصاري  يعقوب أبو يوسفا�ؤمن) 
بن ا&سن  rمدذو الفهم وا¶يان ا�اهر g علà الفقه وا�لسان العا�م ا�رaا�  :ومنهم

  .-ر�ه اهللا تعا;-ا�ش~با� 
  .-ر�ه اهللا تعا;- بن اذيل اxميà العنÔي زفرذو اR{ء ا¶اهر والعلم ا�زاهر  :ومنهم
  .-ر�ه اهللا-بن زiاد ا�لؤ�ؤي  ا�سنالفاضل الiwه وا���ل الفقيه  :ومنهم
  .-ر�ه اهللا تعا;-بن ا^راح وsيعالفقيه ا¶ص£ ا�قر 0 باxفس£ ا�ورع الفصاح  :ومنهم
  .-ر�ه اهللا تعا;-بن ا�بارك ا�روزي عبد اهللالفقيه ا���ل ا�اجد ا�ورع ا�زاهد  :ومنهم
  .-تعا; ر�ه اهللا-بن نص£ الطا  دداؤ أزهد األئمة وراهب هذه األمة  :ومنهم
  .-ر�ه اهللا تعا;-بن غياث ا�خ�  حفصإمام أئمة حديث ا��  :ومنهم
  .-ر�ه اهللا تعا;-بن زVرiا بن أ� زائدة rمد اإلمام ا�عظم والعا�م ا�قدم :ومنهم
بن يزiد  وEفية ،بن خاH ا�سم} و7وسف ،بن أ� حنيفة vاداإلمام ابن اإلمام  :ومنهم

بن معن بن عبد ا�ر�ن بن عبد اهللا بن  القاسمبن �سهر و wابنا Ê و مندلو حباناألودي و
بن أ� �رiم ا^امع وغ£هم îن يطول  نوحو -قا� واسط-بن عمرو ا¶ج½  أسد�سعود و

  .-ر� اهللا عنهم-ذكرهم 
- عن اإلمام سيف األئمة ا�ساي½  - تعا; ر�ه اهللا- وقد قرأت ¡ط سيدي وأستاذي وواHي 

 هتلمذ عند أرaعة آالف من شيوخ - ر�ه اهللا- اشتهر واستفاض أن أبا حنيفة  :أنه قال - ر�ه اهللا
عة آالف فلم يفت بلسانه وال بقلمه حÆ أ�روه فجلس f gلس g وتفقه عند أرa ،أئمة اxابع)

معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أرaعون قد بلغوا حد االجتهاد فقرaهم  جامع ا�كوفة فاجتمع
و�� أ^مت هذا الفقه وأyجته  .وجالء أحزا� ،و�سار قل� ،أنتم أجلة أصحا� :وأدناهم وقال م

 4 ا�ار فإن ا�تهّن 
ً
- 4 ظهري. و²ن  ءلغ£ي والعب أل�م فأعينو� فإن ا�اس قد جعلو� ج¾ا

إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسأم ف~سمع ما عندهم من األخبار واآلثار  - ر�ه اهللا
 أو أ¬» حÆ ®ستق

ً
حÆ  - ر�ه اهللا- ر أحد األقوال في÷بته أبو يوسف وiقول ما عنده وiناظرهم شهرا

  .أثبت األصول 4 هذا ا�نهاج شورى ال أنه تفرد بذ�ك كغ£ من األئمة
 ،Nف اHين ا&سن بن إبراهيم بد�شق- به ا�شايخ اvالثة  أخ)'واH`ل 4 ذ�ك ما 

Ä ز بن 2مد بن عبد ا�حسن األنصاريiين أبو 2مد عبد العزHف اNين عبد  ،ماهوHوعز ا



 ÙÙ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أبو ا`من زiد بن ا&سن بن زiد ا�كندي األول  أخ)نا :قا�وا - ا�رزاق رزق اهللا با�وصل إجازة

 واآلخران إجازة قال: 
ً
Ûن بن 2مد القزاز قال:  أخ)'سما�ر�ا&افظ  أخ)ناأبو منصور عبد ا

iري أن Ê بن 2مد ا�خ� ا^ر أخ)نااKالل  أخ)ناأبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب 
 فقال رجل :ابن كرامة قال حدثنا_يح بن إبراهيم  حدثناحدثهم 

ً
 :كنا عند وVيع بن ا^راح يوما

كيف يقدر أبو حنيفة أن ñطئ ومعه مثل أ� يوسف وزفر و2مد g ’’ :فقال وVيع ،أخطأ أبو حنيفة
بن غياث وحبان ومندل ابنا g Ê  ومثل ËÌ بن زVرiا بن أ� زائدة وحفص ،قياسهم واجتهادهم

- ابن عبد ا�ر�ن بن عبد اهللا بن �سعود  :والقاسم بن معن يعz ،حفظهم �لحديث ومعرفتهم به
د بن نص£ الطا وفضيل بن عياض g زهدهما وداؤ  ،g معرفته با�لغة والعرaية - ر� اهللا عنه

. ثم قال ‘‘ألنه إن أخطأ ردوه إ; ا&ق ؛من {ن أصحابه هؤالء وجلساؤه �م ي�ن `خطئ  ؟.وورعهما
{ألنعام بل هم أضل. فمن زعم أن ا&ق فيمن خالف أبا  واRي يقول مثل هذا :- ر�ه اهللا- وVيع 

  : حنيفة ووضع ا�ذهب وحده أقول 0 ما قال الفرزدق ^رiر
  شعر

  إذا (عتنا يا جرiر ا�جامع     أو!ك آبا فجئz بمثلهم 

  اTوع ا�امن 
  أول من دّون علم ا��7عة ورتبه أبواباأنه 

من مناقبه وفضائله ال} �م ®شارVه فيها من بعده أنه أول من دون علم  اTوع ا�امنوأما 
 
ً
g ترتيب ا�وطأ �م ®سبق أبا حنيفة  - ر� اهللا عنه- ثم تابعه ما�ك بن أ س  ،ا��iعة ورتبه أبوابا

 مبوaة واxابع - رضوان اهللا عليهم- ألن ا�صحابة  ؛أحد
ً
) بإحسان �م يضعوا g علم ا��iعة أبوابا

 فخاف عليه 
ً
 �رتبة و�نما {نوا يعتمدون 4 قوة حفظهم فلما رأى أبو حنيفة العلم من��ا

ً
وال كتبا

 : ’’- عليه ا�صالة وا�سالم- اKلف ا�سوء أن يضيعوه 4 ما قال 
ً
Ûإن اهللا تعا; ال يقبض العلم ان"ا

 فيفتون بغ£ علٍم فيضلون وiضلونيموت العلماء في°"عه و�نما يقبضه ب
ً
 جهاال

ً
  . ‘‘ب� رؤسا

 �رتبة فبدأ بالطهارة ثم با�صالة ثم با�صوم ثم 
ً
 مبوaة وVتبا

ً
ف#�ك دونه أبو حنيفة فجعله أبوابا

ألنها أهم  ؛و�نما بدأ بالطهارة وا�صالة ؛سائر العبادات ثم با�عا�الت ثم ختم ا�كتاب با�وارiث
  ألنها آخر أحوال ا�اس. ؛و�نما ختمها با�وارiث ،العبادات وأعمها

   .وأول من وضع كتاب ا��وط .وهو أول من وضع كتاب الفرائض
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أ�  عنواH`ل عليه ما أنبأ� ا�شيخ اvقة أ�د بن ا�فرج بن أ�د بن �سلمة بد�شق 

 أخ)ناالقا� ا�صيمري قال:  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنالفتح 2مد بن عبد ا¶ا¹ إجازة 
أبو سليمان ا^وزجا� قال � أ�د  حدثناأ�د بن عطية  أخ)نا�كرم  حدثناعمر بن إبراهيم 

إن اإلنصاف بالعلماء  :$ن أب� با��وط من أهل ا�كوفة فقلت 0 :بن عبد اهللا قا� ا¶�ة
زدتم ونقصتم وحس°تم األلفاظ ول�ن هاتوا Nوط�م أبو حنيفة فأنتم  إنما وضع هذا ؛أحسن

  ال�سليم �لحق أوè من ا�جادلة g ا¶اطل. :وNوط أهل ا�كوفة قبل أ� حنيفة فسكت ثم قال
واH`ل 4 أن العلماء بعد أ� حنيفة اتبعوه وزادوا ونقصوا ال أنهم وضعوا ما اشتهر 

ر�ه - وهو أز% أصحاب ا�شاف�  - ه اهللار�-واستفاض عن اإلمام ا���ل ا�نصف ابن iyج 
وثالثة أرaاع  ؟أتقع g أ� حنيفة !يا هذا :أنه سمع رجًال جاهًال يقع g أ� حنيفة فقال 0 -اهللا

 ،ألن العلم سؤال وجواب :قال ؟وVيف ذ�ك :فقال ا�رجل ،العلم �سلمة 0 وهو ال ®سلم م ا�رaع
و�  ،أجاب عنها فقال Åالفه g ا¶عض أصابو ،وهو أول من وضع األسؤلة فله نصف العلم

 فسلم 0 ثالثة أرaاع العلم ،ا¶عض أخطأ
ً
ب�  ،فإذا قابلنا صوابه ¡طئه فله نصف ا�صف أيضا

  ا�رaع فهو يدعيه وÅالفوه يدعونه وهو ال ®سلمه م. 
وVتبه وVتب أصحابه تدل 4  ،مأة ألف �سئلة بلغت �سائل أ� حنيفة ³س :وقد قيل

�ك مع ما تضمن مذهبه من ا�سائل الغا�ضة ا�شتملة 4 دقائق ا�حو وا&ساب ما يتعب g ذ
  استخراجها العلماء بالعرaية وا^Ô وا�قابلة وفنون ا&ساب.

كنت أقرأ بعض �سائل ا^امع  :وقال ‘‘ا^امع ا�كب£’’وذكر أبو ب�ر ا�رازي N gح 
ف�ن يتعجب من تغلغل واضع  -هو أبو Ê الفارâ :قيل–ا�كب£ 4 بعض ا�Ôزiن g ا�حو 

zحو يع�وهو أول  -ر�ه اهللا-و�نما نقلها من علم أ� حنيفة  ؛2مد بن ا&سن :هذا ا�كتاب g ا
  من اس�نبط علم األح�م وأسس قواعد االجتهاد 4 سZيل األح�م.

عيال 4 أ� ا�اس ’’ :أنه قال - ر�ه اهللا-واH`ل عليه ما اشتهر واستفاض عن ا�شاف� 
  . ‘‘حنيفة g الفقه
2مد  عنأبيه  عناxنوÝ  عن اKطيب أبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت g تارñه أخرجه

 - ر�ه اهللا- سمعت ا�شاف� 2مد بن إدر®س  :أ� عبيد قال عنأ�د بن ا�صلت  عنبن �دان 
   فإن ا�اس õهم عيال عليه g الفقه.  ؛من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه :يقول

 g مناقبه. -ر�ه اهللا-القا� ا�صيمري  وأخرجه
ً
  أيضا
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وNف  ،Nف اHين ا&سن بن إبراهيم بن ا&سن بد�شق -ا�شايخ اvالثة أخ)'وقد 

وعز اHين عبد ا�رزاق بن  ،اHين أبو 2مد عبد العزiز بن 2مد بن عبد ا�حسن األنصاري Äماه
أ� منصور  عنأبو ا`من زiد بن ا&سن بن زiد ا�كندي  أخ)نا :قا�وا -رزق اهللا با�وصل إجازة 

عبد  حدثناالعتي�  أخ)ناأ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت قال:  عنعبد ا�ر�ن بن 2مد القزاز 
سمعت Ë:  ËÌ بن مع) يقولسمعت Ì :أ�د بن Ê قال حدثناأ�  حدثناا�ر�ن ا�Hش� 

وقد أخذ بأ¬»  .ال ن�ذب 4 اهللا ما سمعنا بأحسن من رأي أ� حنيفة :بن سعيد القطان يقول
و²ن ËÌ بن سعيد يذهب g الفتوى إ; قول  :أقوا0. قال إمام أئمة ا&ديث ËÌ بن مع)

  ا�كوفي) وñتار قو0 من أقوام.

  اTوع ا�اسع

يتع�ش ب{سبه وحالp و7فضل و7نفق Fاعة اWشايخ  -اهللا رvه-أنه zن  
  و�م يقبل ا�وائز والعطايا

ر�ه -من مناقبه وفضائله ال} �م ®شارVه فيها أحد من بعده أنه {ن  اTوع ا�اسعوأما 
  وiفضل وiنفق 4 (اعة ا�شايخ و�م يقبل ا^وائز والعطايا. ،يتع~ش ب�سبه وحال0 -اهللا

وأبو  ،ا&سن بن إبراهيم بن ا&سن بد�شق - 4 األول فما أنبأ� ا�شايخ اvالثةأما اH`ل 
 با�وصل  ،2مد عبد العزiز بن 2مد Äماه

ً
أ� ا`من زiد بن  عن -وعبد ا�رزاق بن رزق اهللا إذنا

  عنأ� ب�ر اKطيب أ�د بن Ê بن ثابت  عنالقزاز  عنا&سن 
ً
2مد بن Ê األصفها� إذنا

ر�ه -{ن أبو حنيفة  :أ� أ�د ا&س) بن عبد اهللا العكÔي بإسناده إ; �سعر بن كدام قال عن
 لعيا0 أنفق 4 شيوخ العلماء مثله õما اش�ى -اهللا

ً
 فعل مثل ذ�ك ،ش~ئا

ً
و�ذا  ،و�ذا اك�¸ ثوaا

�شيوخ جاءت الفاكهة أو ا�رطب ف� íء يرiد أن ®ش�iه �فسه وعيا0 ال يفعل حÆ ®ش�ي 
 ثم ®ش�ي بعد ذ�ك �فسه ،العلماء مثله

ً
القا�  اوأخرجه ،ا&�ية بطوا .وVذ�ك إذا اك�¸ ثوaا

.
ً
  ا�صيمري أيضا

سمعت شقيق بن  :أسلم بن ËÌ قال حدثناإسماعيل بن !�  حدثناوaه إ; اKطيب 
 فرآه رجل من بعي :إبراهيم ا¶ل¿ قال

ً
د فاختبأ منه كنت مع أ� حنيفة g طرiق نعود �رiضا

�م  :فقال 0 أبو حنيفة ،وأخذ g طرiق آخر فلما علم ا�رجل أن أبا حنيفة أب�ه خجل ووقف
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�ك Ê ع�ة آالف درهم وقد طال ا�وقت وامتد و�م أقدر أن أؤدي :فقال ؟عدلت عن الطرiق، 
قد وهبته �ك بلغ بك األ�ر إ; هذا حÆ إذا رأي�z توارiت عz  !سبحان اهللا:فقال 0 أبو حنيفة 

zقلبك ح) رأي� g ا دخلî حل g zه واجعلõ، فعلمت أنه زاهد حقي�. :قال شقيق  

  اTوع العا�
  من مناقبه أنه مات مظلوما أو rبوسا �سموما

  :اTوع العا�وأما 
.
ً
 �سموما

ً
 أو 2بوسا

ً
  من مناقبه ال} �م ®شارVه فيها أحد îن بعده أنه مات مظلوما

 عنفاH`ل 4 ذ�ك ما أنبأ� ا�شيخ ا�عمر أ�د بن ا�فرج بن أ�د بن �سلمة بد�شق 
عمر بن  عنالقا� ا�صيمري  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأ� الفتح 2مد بن عبد ا¶ا¹ 

بعث ا�نصور  :عبيد بن إسماعيل قال عن�كرم بن أ�د بن عبد ا�وهاب بن 2مد  عنإبراهيم 
�م أدع�م إال K£  :فقال م ،دخلوا عليهأسفيان اvوري وiNك بن عبد اهللا فإ; أ� حنيفة و

وقال  ،هذا عهدك 4 قضاء ا¶�ة فخذه وا&ق بها :وVتب قبل ذ�ك ثالثة عهود. فقال �سفيان
هذا عهدك 4 مدي°} : وقال أل� حنيفة ،هذا عهدك 4 قضاء ا�كوفة فخذه وا&ق بها :��iك

ة سوط فأما iNك فأخذ عهده أوجه معهم أو كما قال فمن أ� فاaøه م :&اجبههذه ثم قال 
وأما أبو حنيفة فلم يقبل العهد  ،وأما سفيان فأخذ عهده وترVه g ا�wل وهرب إ; ا`من ،و�&

  ة سوط وحZس فمات با&Zس. أفÇب م
 :م اختلفوا فقال بعضهموقد اتفق العلماء 4 أنه øب 4 القضاء فلم يقبل ومات g ا&Zس ث

  واهللا تعا; أعلم با&قيقة. .س� ا�سم. وذكر بعضهم أشياء أخر :مات من ا�Çب. وقال بعضهم
  جواب مطاعن ا�طيب � اإلمام األعظم

قد ذكر أبو ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب g تارiخ بغداد من ا�طاعن g  :فإن قيل
  ما يعارض ما ذكرت من فضائله ومناقبه. أ� حنيفة ومعائبه ونقائصه ومثا¶ه

  من وجوه ³سة أرaعة من حيث اإل(ال واKا�س من حيث اxفصيل. فا�واب عنه
فإن األخبار إذا تعارضت Üساقطت وتهادرت وتهاترت وجعلت كأنها �م ترد و�م  :أما األول

ر� اهللا -من مناقب اإلمام ا�حسود  -عفا اهللا عنه-وقد ذكر اKطيب ا&سود  ،ترو عن أحد
ومفاخره و2امده ومآثره ال} حدثت بها ا�رVبان g الفلوات وال°سوان g اKلوات وجرت  -عنه
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  .-ر� اهللا عنه-وخيار أهل ا�شام والعراق وأنه  ،بها أ�سنة أهل اآلفاق

  شعر
 ومغارaـيغ) ا¶     {�شمس g كبد ا�سماء وضوئها 

ً
 ـالد �شارقا

ً
  ا

 منه أن ذ�ك يدنيه إ; مباغيه وف
ً
ضائله أضعاف أضعاف ما ح( عن حساده ومناوiه ظنا

تهادرت وÜساقطت وجعلت كأن اKطيب ما هذا بها وال ذكرها  ،فلما تعارضت رواياته وتناقضت
  فحول األنام بال معارض. g تارñه وال رواها و�a ما ذكرنا وسائر أئمة اإلسالم

وقد ذكر  ،اxعديل مÆ ترجح 4 ا^رح Èعل ا^رح كأن �م ي�ن واH`ل 4 ما ذكرنا أن
 g حقيق أبو الفرج بن ا^وزيxك إمام أئمة ا�g �واضع  ‘‘كتاب اxحقيق g أحاديث اxعليق’’ذ

ص5 - ا��  عنابن عباس  عنفقال g حديث ا�ضمضة واالست°شاق اRي يروiه جابر ا^عÚ  :منه
  ‘‘.ا�ضمضة واالست°شاق من ا�وضوء اRي ال يتم ا�وضوء إال بهما’’أنه قال:  - اهللا عليه وآ0 وسلم

فيه جابر ا^عÚ قد كذبه  :فإنه يراهما سنة -ر�ه اهللا-اKصم أعz ا�شاف�  فإن قال
  أيوب ا�سختيا� وزائدة.

  قد وثقه سفيان اvوري وشعبة وOV بهما.  :قلنا
شهر بن حوشب  عنيروiه سنان بن رaيعة  g ما ‘‘األذنان من ا�رأس’’g حديث  )s(وقال

  أنه قال: األذنان من ا�رأس. -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنأ� أمامة  عن
  :فإنه قال - ر�ه اهللا- اKصم أعz ا�شاف�  فإن قال

ً
 جديدا

ً
سنان بن رaيعة  :يأخذ ما ماءا

  ل~س بالقوي وال Ìتج Äديثه. :قال ابن عدي .وشهر بن حوشب ال Ìتج Äديثه ،�ضطرب ا&ديث
 ‘‘سنان’’وأما  ،فقد وثقه أ�د بن حنبل وËÌ بن مع) ‘‘شهر’’أما  :g ا^واب قلنا

  فاضطراب حديثه ال يمنع ثقته. 
عبيد اهللا بن عمر  عناRي يروiه إسحاق بن 2مد الفروي  )�( [اRكر]وقال g حديث �س 

من �س ذكره فليتوضأ ’’ :-وآ0 وسلمعليه ص5 اهللا - رسول اهللا  عنابن عمر  عننافع  عن
  .‘‘وضوءه �لصالة

  إسحاق ل~س بثقة. :قال ال°سا .إسحاق ل~س بثقة :اKصم فإن قال
مÆ ترجح اxعديل جعل  ،وثقه ËÌ وشعبة وهكذا فعل غ£ه من علماء ا&ديث :قلنا
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فيه طعن الطاعن) فإمام  كأن �م ي�ن فاRي يروي عن بعض ا�حدث) توثيقه ال يعتÔا^رح 

  ا�سلم) اRي قÞته األمة إ; أقطار األرض) أوè أن ال يعتÔ فيه طعن ا&اسدين ا�عاندين.
أن شهادة اRي ل~س بعدل وروايته غ£ مقبولة وا�حدثون طعنوا g  :وا�واب ا�ا�

 �وجبة عدم قبول روايته و�وال �وانع ثالث Rكرناها. اKطيب وذكروا
ً
  فيه خصاال

�م ينقل عنه أنه ذكر أعداءه  -ر�ه اهللا-أن إمامنا اRي نقÞه وهو أبو حنيفة  :اWانع األول
 من األ�وات بل مذهبه حسن الظن با�سلم) حÆ قال

ً
إال إذا وجد  ،بعداxهم :!سوء أو سب أحدا

ذكر  -ر�هم اهللا-د`ل. ومذهبه أنه ال ñرج أحد من اإليمان بذنب وال يوجد g كتب أصحابنا 
  ا�واجب علينا االهتداء بهم واالقتداء بهديهم.فأحد من األئمة إال ¡£ 

-واKطيب  )s(‘‘. ال تذكروا �وتاåم إال ¡£’’ :- عليه ا�سالم-ظاهر قو0  :واWانع ا�ا�
وقد قال تعا;  -ر� اهللا عنه-أحب أن ®شنع g إمامنا  g ماو�ن {ن قد ظلمنا  -اهللا عنهعفا 

�� � � �  � �  � �  �   � � )�(  Ê (واجب االقتداء بأم£ ا�ؤمن�ر� -ل�ن ا
إنك تعلم أن ا�صالة قبل  :فقيل 0 ،العيد فلم ينههحيث رأى رجًال ي�نفل با�صالة قبل  -اهللا عنه

& ؕ $# " !ۙ �أخاف أن أدخل Ðت قو0 تعا;: :العيد من, عنها فقال  ' () �: )|(.  
- وقد قال رسول اهللا  ،أن سب اKطيب وذكر ما قيل فيه اشتغال بما ال يعن~نا :واWانع ا�الث

. ومن أراد أن يعرف iyرة ‘‘من حسن إسالم ا�رء ترVه ما ال يعنيه’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
اRي (عه ا&افظ أبو القاسم Ê بن  ‘‘كتاب اxارiخ ا�كب£ �Hشق’’اKطيب فليطالع تر(ته من 
يوسف  اRي (عه ا&افظ ‘‘األ�صاركتاب االنتصار إلمام أئمة ’’و  ،ا&سن بن هبة اهللا ا�شاف�

ف�ى من س£ته وiyرته ما يق� منه العجب كيف يتÍم مثله g  - ر�ه اهللا- سبط بن ا^وزي 
  .- رضوان اهللا عليه- اإلمام أ� حنيفة 

 غ£ مقبولة واKطيب  :وا�واب ا�الث
ً
Ûل و�ن {ن ور�أن رواية من {ن كث£ الغلط وا�ز

 Oكتابه ا�وسوم ببهذه ا�ثابة وقد ك g ك اإلمام ا&افظ ابن ا^وزي�ا�سهم ا�صيب g ’’ـ تقرiر ذ
  وغ£ه من العلماء فال نذكرها عمًال با�وانع ا�سابقة. ‘‘ا�رد 4 اKطيب

  :وا�واب ا�رابع
ً
 ،أن اRي ح( عنهم ا�طاعن �لهم ا&سد فإن ذا الفضل ال يزال 2سودا

 �و
ً
   .ولعمري إن ا&سد قلما ينجو منه أحد ،ن ا&اسد �م يزل مطرودا

                                           
���  S"�'�� ���� M�%,��%�W+� ^�n/ �� ��9�_+� ^�B�/ ،۸/۳۴۳۷. ا�شاهدي 
�o�  1�'6�� 
�����  

�q�  t>8�� 
������  



 �æ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أن اآلدI ال Ìب أن يفوقه أحد من أبناء ج°سه فإذا رأى من قد برز عليه امتعض  :وسZبه

 قهر نفسه وحفظ �سانه وتم� مثل تلك ا�عمة �فسه وال يتم� 
ً
g باطنه فإن {ن Ûقًال تقيا

 فهو  ال’’ :-عليه ا�سالم-زواا عنه فهو g غبطة وهو قو0 
ً
حسد إال g اث°) رجل آتاه اهللا ماال

و�ن {ن غ£ ت� غلبت نفسه األمارة با�سوء فتعرض �لمحسود.  .ا&ديث ‘‘ينفق منه g سZيل اهللا
ثم هم 4 �راتب فمنهم من يتعرض 0 با�سيف وا�سنان. ومنهم من يتعرض 0 با�لسان. ومنهم 

ر� اهللا -غلبها وهم العلماء اRين حسدوا أبا حنيفة وتارة ي ،من تغلبه ا�فس األمارة با�سوء تارة
فتارة مدحوه وتارة قدحوا فيه وهكذا حال ا�ؤمن يغلب ا�شيطان تارة وiغلبه  -عنهم أ(ع)

أخرى وقد �حوا بذ�ك واع�فوا به منهم ابن أ� `5 فإنه {ن يقع g أ� حنيفة تارة وiمدحه 
   2سود.الفÆ :تارة أخرى فقيل g 0 ذ�ك فقال

من حيث اxفصيل عما ذكره اKطيب فمنها ما شنع هو وغ£ه 4 أ�  :وا�واب ا�ا�س
 من  وهذا ،أنه ال يعمل باÔK و�نما يعمل با�رأي -ر� اهللا عنه-حنيفة 

ً
قول من ال يعرف ش~ئا

 الفقه ومن شم را2ته وأنصف اع�ف أن أبا حنيفة من أعلم ا�اس باألخبار واتباع اآلثار.
  واH`ل 4 بطالن ما قا�وا من وجوه ثالثة.

�لشاف�  -ر�ه اهللا-أن أبا حنيفة  :أحدها 
ً
يرى ا�راسيل حجة وiقدمها 4 القياس خالفا

  .-ر�ه اهللا-
القياس ا�ؤثر وهو اRي ي�ون ب) األصل  :أحدها .أن أنواع القياس أرaعة :وا�ا�

القياس ا�ناسب وهو أن ي�ون ب) األصل والفرع مع�  :واvا� .والفرع مع� �ش�ك �ؤثر
قياس ا�شبه وهو أن ي�ون ب) األصل والفرع �شابهة صورة g األح�م  :واvالث .مناسب

قياس الطرد وهو أن ي�ون ب) األصل والفرع مع� مطرد. وأبو حنيفة  :وا�رابع .ا��عية
واختلف هو وأصحابه g قياس  ،ناسبة باطلبأن قياس ا�شبه وا� :قا�وا -ر�هم اهللا-وأصحابه 

بأن القياس ا�ؤثر حجة وا¶ا¹ ل~س  :-ر�ه اهللا-وقال أبو زiد ا�كب£  الطرد فأن�ره بعضهم.
بأن األنواع األرaعة من القياس حجة و®ستعمل قياس ا�شبه  -ر�ه اهللا-Äجة. وقال ا�شاف� 

 فمن ذ�ك
ً
مشابهة ب~نهما g الطعم و�ن �م ي�ن الطعم قياس ا�طعومات 4 ا�نصوصات �ل :كث£ا

 g ا�زiادة و� ا�قدار {�كيل وا�وزن
ً
ن العاقلة تتحمل قليل ا^ناية إ :ومن ذ�ك قو0 ،�ؤثرا

اKل مائع ال ت�Z القطرة 4 ج°سها فال يزiل ا�جاسة  :ومن ذ�ك قوم ،�شابهتها ا�كث£ة
 
ً
وأبو  ،فجمع ا�شاف� ب) اKل واHهن �شابهتهما g ا�صورة .{Hهن و�ن �م ي�ن ذ�ك �ؤثرا
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�ك Hشيوع با�حنيفة (ع ب) اKل وا�اء g ا�ع� ا�ؤثر g إزالة ا�جاسة من ال�قيق با�جاورة وا

�ك أمثلة كث£ة ،واxقاطر وا�زوال بالع�Rونوع) ، و 
ً
Ûثم العجب أن أبا حنيفة ال ®ستعمل إال نو

  ستعمل األنواع األرaعة وiراها حجة.وا�شاف� ®
وهذا لغلبة  ‘‘.بأن أبا حنيفة {ن ®ستعمل القياس دون األخبار’’ :وiقول اKطيب وأمثا0
ن من عرف مآخذ إ ‘‘.نه {ن ال ي�بع األخبارإ’’ :وا�وجه إلبطال ما قال ،اوى وقلة ا�وقوف 4 الفقه

  أ� حنيفة وأصحابه عرف بطالن ما قا0. 
بأن القهقهة g ا�صالة ناقضة  :قال -ر�ه اهللا-�ك من حيث اxفصيل أن أبا حنيفة وaيان ذ

ص5 اهللا عليه -فقال رسول اهللا  ،&ديث األعÁ اRي وقع g ا�زaية فضحك بعض القوم قهقهة
 فقد قال ‘‘ال من قهقه من�م فليعد ا�وضوء وا�صالةأ: ’’-وآ0 وسلم

ً
وهذا ا&ديث و�ن {ن ضعيفا

�لشاف� به أبو ح 
ً
فإنه  -ر�ه اهللا-نيفة وترك به قياس القهقهة g ا�صالة 4 غ£ ا�صالة خالفا

 أخذ بالقياس.

 فقد  :وقال أبو حنيفة
ً
Èوز ا�وضوء ب°بيذ اxمر &ديث ابن �سعود `لة ا^ن و�ن {ن ضعيفا

�لشاف�  
ً
فإنه  -ر�ه اهللا تعا;-أخذ به أبو حنيفة وترك به قياس ا�Zيذ 4 سائر األaNة خالفا

  أخذ بالقياس.
اKطيب وأمثا0 أنه  ىول�ن رأ ،فعلم أن أبا حنيفة يقدم األحاديث ا�ضعيفة 4 القياس

رك أبو حنيفة العمل ببعض األحاديث ال} أخذ بها ا�شاف� وظنوا أنه ترVها بالقياس و�م يعلموا ت
  أنه ترVها ألحاديث أصح منها.

 ’’ -عليه ا�سالم-قو0  :فمنها
ً
ألنه  ؛. ترVه أبو حنيفة)s(‘‘إذا بلغ ا�اء قلت) �م Ìمل خبثا

وأخذ با&ديث اRي اتفق عليه  ،بوألن القلة اسم �ش�ك و�سناده �ضطر ؛ل~س g ا�صحيح)
ال يبولن ’’ - عليه ا�سالم-ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه g صحيحيهما وهو قو0 

  .‘‘ثم يغ�سل منه’’ - ر�ه اهللا-. ولفظ �سلم ‘‘أحدåم g ا�اء اHائم ثم يتوضأ منه
 ؛ترVه أبو حنيفة. ‘‘أنها كرهت أن تتوضأ با�اء اRي يبل فيه íء’’حديث أم هانئ  :ومنها

 �� ñالف هذا -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ألن أم هانئ روت عن ا
ً
وا&ديث ا�صحيح  ،حديثا

توفيت إحدى  :اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه وهو حديث أم عطية قالت
  اغسلنها !سدر واجعلن g األخ£ة’’ :فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بنات رسول اهللا 

ً
 .‘‘{فورا

                                           
 .N۱/۱۵ح معا� اآلثار، باب ا�اء يقع فيه ا�جاسة،   ���



 �æ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
بأن ا�اء ا�طلق إذا زال باختالط íء طاهر {�سدر  :فلهذا ا&ديث ا�صحيح قال أبو حنيفة

�لشاف�  
ً
  . -ر�ه اهللا- وا��فور واألشنان وا�صابون وا�زعفران Èوز ا�وضوء به خالفا

أحاديث وردت g عدم جواز ا�وضوء بفضل وضوء ا�رأة ل~س íء منها g  :ومنها
رك العمل بها �لحديث ا�صحيح اRي ذكره ال�مذي g جامعه وهو حديث ميمونة ا�صحاح ت

فاغ�سلت g جفنة ففضلت فضلة  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أجنبت أنا ورسول اهللا  :قالت’’
إن ا�اء ’’ :قال ،إ� اغ�سلت منها :قلت ،`غ�سل منها -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فجاء رسول اهللا 
هذا  :-ر�ه اهللا-قال أبو ع~¸ ال�مذي  ‘‘.بة وال ينجسه íء فاغ�سل منهل~س عليه جنا

 ¶عض  :-ر�ه اهللا-فلهذا قال أبو حنيفة  ،حديث صحيح حسن
ً
Èوز ا�وضوء بذ�ك خالفا

  أصحاب ا&ديث.
األحاديث العامة ال} وردت g _اسة ا�اء بموت ا&يوان ترVها أبو حنيفة g �وت : ومنها

ا¶خاري g  سائل {¶ق واRباب وا�زناب£ والعقارب �لحديث اKاص اRي أخرجه ما ل~س 0 دم
إذا وقع اRباب g إناء أحدåم ’’ :قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  :صحيحه

 .‘‘فإن g أحد جناحيه شفاء و� اآلخر داء ؛فليغمسه õه ثم `طرحه

ترVها أبو حنيفة g جواز دباغ جÞها خاصة العمومات ال} وردت g ا�يتة : ومنها
 :إخراجه وهو حديث ابن عباس قال �لحديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4

يا رسول  :فقا�وا ‘‘.أال انتفعتم بإهابها’’ :!شاة ميتة فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-�ر رسول اهللا 
 ^ماعة. :. فلهذا قال‘‘إنما حرم أ¬لها’’ :فقال ،إنها ميتة !اهللا

ً
  يطهر جÞها باHباغ خالفا

 ترVها أبو حنيفة ذا ا&ديث ا�صحيح وهو : ومنها
ً
هذه العمومات ا�واردة g ا�يتة أيضا

 إ :- ر�ه اهللا- . فقال ‘‘إنما حرم أ¬لها’’ ‘قو0
ً
ن شعر ا�يتة وعظمها وقرنها وصوفها طاهر خالفا

  .- تعا; ر�ه اهللا- �لشاف� 
ظنوا أن أبا حنيفة  .أحاديث وردت g عدم وجوب غسل ا�z وجواز القرص والفرك: ومنها

zها حيث قال بنجاسة ا�Vها بل عمل بها فقال .ترVم ي��Èزي الفرك g ا`ا!س وÈب غسل  :و
ا�رطب �لحديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه g صحيحيهما وهو 

�شة أنها {نت تغسل ا�z من ثوب رسول اهللا  :الحديث عطاء بن ®سار قÛ zتÔص5 اهللا - أخ
إنه _س  :فلهذا قال .فيخرج وiص½ وأنا أنظر إ; ا¶قع g ثوaه من أثر الغسل - عليه وآ0 وسلم
�لشاف�  

ً
  .- ر�ه اهللا تعا;- خالفا



 |æ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 4 بيت حفصة فرأيت رسول اهللا ’’حديث ابن عمر : ومنها

ً
اهللا عليه ص5 - رقيت يوما

فظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل به بل قال  ‘‘4 حاجته �ستقبل القبلة �ستدبر ا�شام - وآ0 وسلم
 ب~نه  :أبو حنيفة

ً
 `ق� حاجته فلما ابتدأ g قضائها استدبر القبلة (عا

ً
Ìتمل أنه {ن قاعدا

يحيهما وهو وa) ا&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه g صح
ال Üستقبلوا القبلة بغائط وال بول ’’ :قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا��  :حديث أ� أيوب

ال Èوز استقبال القبلة g قضاء ا&اجة  :-ر�ه اهللا-فلهذا ا&ديث قال  ‘‘.ول�ن Nقوا أو غرaوا
�لشاف�  

ً
  .وaعض أصحاب ا&ديث -ر�ه اهللا-g ا�صحارى وا¶°يان خالفا

  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا�� ’’األحاديث ال} وردت : ومنها
ً
 ثالثا

ً
. ‘‘توضأ ثالثا

 
ً
 :قال -ر�ه اهللا-وأبو حنيفة  .فظنوا أن أبا حنيفة �م يعمل بها حيث �م ير ت�رار ا�سح �ستحبا

ا�وضوء هو الغسل ف~ستحب فيه اxكرار فأما ا�سح فل~س بوضوء فال ®ستحب فيه اxكرار 
 Ê حديث g جامعه g ي رواه أبو ع~¸ ال�مذيRلحديث ا�أنه ح( وضوء  - ر� اهللا عنه-

هذا حديث  :وذكر فيه أنه �سح برأسه �رة. ثم قال ال�مذي -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 
  حسن صحيح.
فظنوا أن أبا حنيفة �م يعمل  .األحاديث ال} وردت g تعجيل ا�غرب وVراهة تأخ£ه: ومنها
ي�ره تأخ£ه ذه األحاديث وال  :وأبو حنيفة يقول .�لمغرب وقتان كسائر ا�صالة :بها حيث قال

تدل كراهة اxأخ£ 4 أنه ل~س 0 وقت جواز األداء كتأخ£ الع� إ; وقت اصفرار ا�شمس 
تفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم فيجوز ا�غرب �و أداه قبل غيبوaة ا�شفق �لحديث ا�صحيح اRي ا

 ��إذا قدم العشاء فابدؤا ’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-4 إخراجه g صحيحيهما عن ا
�لشاف�  ‘‘.به قبل أن تصلوا صالة ا�غرب وال تعجلوا عن عشائ�م 

ً
-فلهذا قال با^واز خالفا

  .-ر�ه اهللا تعا;
فظنوا أبا حنيفة �م  .ا�صلوات �واقيتها و� أول ا�وقتاألحاديث ال} وردت g أداء : ومنها

و�نما (ع أبو حنيفة ب~نها الحتماا وa) ا&ديث اآلخر  ؛بأن اإلسفار أفضل :يعمل بها حيث قال
 ��أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا�صحيح ا��iح اRي رواه أبو ع~¸ ال�مذي عن ا

®ستحب  :فلهذا قال .. قال ال�مذي هذا حديث حسن صحيح‘‘جرأصبحوا با�صبح فإنه أعظم �أل’’
 ب~نه وa) ا&ديث اآلخر ا�صحيح اإل

ً
فإن آخر ا�وقت  .‘‘أفضل األعمال أداء ا�صالة �وقتها’’سفار (عا

 وقتها. وأما قو0
ً
فهو من ا�وضوÛت أشار إ`ه ابن ‘‘عفو اهللا أول ا�وقت رضوان اهللا وآخره’’ :أيضا



 æÙ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 g حقيقك’’ا^وزيxوقد �ح به غ£ه. ‘‘تاب ا 

ً
Ûم ي�ح ب�ونه �وضو�  و

األحاديث ال} وردت أن ا�صالة ا�وسطى صالة الفجر. فظنوا أن أبا حنيفة �م يعمل : ومنها
و�نما قال أبو حنيفة بموجب ا&ديث ا�صحيح اRي اتفق  ؛ا�وسطى صالة الع� :بها حيث قال

 Ê (صحيحيهما عن أم£ ا�ؤمن g شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه� - كرم اهللا وجهه-ا
 �� كما ’’ :أنه قال يوم األحزاب -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-عن ا

ً
�أل اهللا قلوaهم وقبورهم نارا

إن ا�وسطى صالة  :فلهذا قال . ‘‘ع� حë Æبت ا�شمسشغلونا عن ا�صالة ا�وسطى صالة ال
�لشاف�  

ً
  الفجر. :فإنه قال -ر�ه اهللا تعا;-الع� خالفا
ظنوا أن أبا حنيفة خالفها بالقياس و�نما  .األحاديث ال} وردت g ا^هر بال�سمية: ومنها
فأما عن بعض  ،ذ�ك g -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ألنها �م تصح عن رسول اهللا  ؛�م يعمل بها

والعجب � العجب من Ê بن عمر اHارقطz  ،ا�صحابة فقد صح منه íء و�م يصح ا¶ا¹
 g ا^هر بالZسملة تعصب

ً
فأن�ر ذ�ك عليه  ،وأورد فيه أحاديث �وضوعة احيث صنف كتابا

6 إال  أ شدك اهللا اRي ال :ا�حدثون ور�وه عن قوس واحدة فلما قدم �� قال 0 بعض ا�ا�كية
 ؟حديث g ا^هر بZسم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-هو هل صح عن رسول اهللا 

 :فلهذا �م يعمل بها أبو حنيفة و�نما عمل با&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ،ال :فقال
صليت  :قال -ر� اهللا عنه-ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه g صحيحيهما عن أ س بن ما�ك 

و²نوا ال Èهرون  ،وخلف أ� ب�ر وعمر وعثمان -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-لف رسول اهللا خ
 منهم يقول بZسم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم :و� لفظ ـــ .بZسم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم

ً
ـــ  .فلم أسمع أحدا

ال Èهر  :-ر�ه اهللا-فلهذا قال  ؛{نوا ال ®ستفتحون القراءة بZسم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم: و� لفظ
�لشاف�  

ً
  .-ر�ه اهللا تعا;-خالفا

ال صالة إال بفاÐة ’’ :-عليه ا�سالم-األحاديث ال} وردت g الفاÐة $و قو0 : ومنها
. ظنوا أن أبا حنيفة ‘‘� صالة �م يقرأ فيها بفاÐة ا�كتاب ف, خداج غ£ تمام’’ :وقو0 .‘‘ا�كتاب

و�م يعلموا  .راءة فاÐة ا�كتاب صحيحة إذا قرأ غ£هابأن ا�صالة بدون ق :�م يعمل بها حيث قال
ا�صالة بغ£ فاÐة ا�كتاب  :ألنه قال ؛أنه إنما عمل بها أبو حنيفة و�نما (ع ب) ا�� أبو حنيفة

 خداج ناقصة غ£ تامة فإن {ن ترVها عمد
ً
و�ن {ن ترVها  ،فهو Ûص وصالته ناقصة غ£ تامة ا

 ÔÈ ذ�ك ا�قصان !سجود
ً
ال صالة {�لة فاضلة إال بفاÐة ا�كتاب ل�ن ال  :وقال ،ا�سهو ناسيا

تبطل ب�ك الفاÐة �لحديث ا�صحيح اRي تلقته األمة بالقبول واتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 



 ææ ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 g 4 إخراجه ��علم األعرا� ا�صالة فرائضها  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- صحيحيهما أن ا

ألنه �وافق �كتاب اهللا  ؛. والعمل به واجب‘‘ما ت~¾ معك من القرآنثم اقرأ  ،كõ: ’’Ôها فقال
* �تعا; حيث قال:   �  +  ,  -��)s(فلهذا قال .:  

ً
ال تبطل ا�صالة ب�Vها خالفا

  .- ر�ه اهللا تعا;- �لشاف� 
ظنوا أن أبا حنيفة ترVه برأيه و�م يعلموا أن  .-ر� اهللا عنهما-Üشهد ابن عباس : ومنها

قال أبو ع~¸  .فإنه أصح ما نقل ؛-ر� اهللا عنه-أبا حنيفة إنما أخذ ب�شهد ابن �سعود 
g ال�شهد حديث  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أصح حديث روي عن ا��  :-ر�ه اهللا-ال�مذي 

   من ا�صحابة واxابع). وعليه أ¬» أهل العلم :ثم قال ال�مذي ،ابن �سعود
أن أبا  ظنوا ‘‘إذا شك أحدåم g صالته فلي7 4 ا`ق)’’ :-عليه ا�سالم-قو0 : ومنها

إذا �م ي�ن ë 0لب ظن و�ذا {ن ë 0لب ظن Ðرى ا�صواب عمًال  g ماحنيفة عمل به 
 ��ص5 اهللا عليه وآ0 -با&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان 4 إخراجه g صحيحيهما عن ا

�لشاف�. ‘‘.إذا شك أحدåم g صالته فليتحر ا�صواب’’أنه قال:  -وسلم 
ً
 خالفا

ظنوا أن أبا حنيفة ترVها برأيه  .صالة الفجر األحاديث ال} وردت g القنوت g: ومنها
واH`ل عليه ما أخرجاه g ا�صحيح) عن أ س بن  .و�م يعلموا أن أبا حنيفة علم أنها م°سوخة

 يدعو  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قنت رسول اهللا  :قال - ر� اهللا عنه- ما�ك 
ً
g الفجر شهرا

   4 أحياء من العرب ثم ترVه.
خالفها برأيه  -ر�ه اهللا-ظنوا أن أبا حنيفة  .العمومات ا�واردة g صالة ا^نازة: ومنها

أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح  حيث كره صالة ا^نازة g األوقات ا�كروهة اvالثة و�نما خصصها
ثالث ساÛت {ن نهانا رسول ’’عقبة بن �Ûر عن �سلم g صحيحه فرواه  اKاص اRي أخرجه

 ‘‘.أن نص½ فيهن وأن نقÔ فيهن �وتانا - عليه وآ0 وسلمص5 اهللا-اهللا 

ظنوا أن ‘‘.عفوت عن أم} صدقة اKيل وا�رقيق’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قو0 : ومنها
أبا حنيفة �م يعمل به برأيه و�نما أخذ أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري 

 :ذكر اKيل فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن رسول اهللا و�سلم 4 إخراجه g صحيحيهما 
�ك س�’’R ,رقابها وال ظهورها ف g ;م يمنع حق اهللا تعا� ثم 

ً
g  :.فلهذا قال‘‘ورجل رaطها تعففا

�لشاف�  
ً
  .- ر�ه اهللا-اKيل زVوة خالفا

                                           
 ð|/��dا�ز�ل:  ���



 æì ا¶اب األول g فضائله ال} تفرد جامع �سانيد اإلمام األعظم 
يفة ترك العمل به ظنوا أن أبا حن ‘‘.أفطر ا&اجم وا�حجوم’’ :-عليه ا�سالم-قو0 : ومنها

ال تفطر �لحديث  وا&جامة ،برأيه و�م يعلموا أن أبا حنيفة علم معناه وتأوiله فعمل بمعناه
 -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ابن عباس أن ا�� عن ا�صحيح اRي رواه أبو ع~¸ ال�مذي 

   هذا حديث صحيح. :احتجم وهو صائم. قال ال�مذي
 ‘‘.أفرد ا&ج -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا ’’م ا&ديث اRي أورده �سل: ومنها

و�نما رجح أبو حنيفة ا&ديث ا�صحيح  ‘‘.ن أفضلاالقر’’ :ظنوا أن أبا حنيفة ترVه برأيه حيث قال
ص5 اهللا -سمعت رسول اهللا  :أ س قالعن اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه 

  ‘‘.Äجة وعمرة¶يك ’’ :يقول -عليه وآ0 وسلم
انفرد �سلم  ‘‘.ال ينكح ا�حرم وال يُنكح وال ñطب’’ :-عليه ا�سالم-قو0 : ومنها

و�نما عمل أبو حنيفة با&ديث اRي اتفقا  ،بإخراجه فظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل به بالقياس
 �� -لمص5 اهللا عليه وآ0 وس-4 صحته وأخرجاه g صحيحيهما من حديث ابن عباس أن ا

  تزوج ميمونة وهو 2رم.
 ،ظنوا أن أبا حنيفة ترVه بالقياس ‘‘.�م يقسم g ماا�شفعة ’’ -عليه ا�سالم-قو0 : ومنها

و�نما أخذ أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا�شيخان ا¶خاري و�سلم 4 إخراجه وهو 
  .‘‘قبه�صا^ار أحق ’’ :-عليه ا�سالم-قو0 

g ا&ث 4 نوافل العبادات. ظنوا أن أبا حنيفة ترVها بالقياس  العمومات ا�واردة: ومنها
و�كz أصوم وأفطر ’’و�نما أخذ أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح  .االشتغال با��ح أفضل :حيث قال

  .‘‘س°} فل~س مz وأتزوج ال°ساء فمن رغب عن
ال ن�اح ’’ :-ا�سالمعليه -العمومات ا�واردة g اش�اط ا�وg 9 ا��ح $و قو0 : ومنها

ظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس حيث قال بأنه يصح ا��ح بغ£ وg 9  ‘‘.إال بو9
 :رواه أبو ع~¸ ال�مذي g جامعه و�نما عمل أبو حنيفة با&ديث اKاص ا�صحيح اRي ،ا¶الغة

 �� ،و`ها وا¶كر Üستأذن g نفسهااأليم أحق بنفسها من ’’ :قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا
أن خ°ساء زوجها أبوها ’’ :وaا&ديث ا�صحيح اRي رواه ا¶خاري g صحيحه .‘‘و�ذنها صماتها

 �� :فلهذا قال أبو حنيفة‘‘.ن�احه -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-و: {رهة و²نت ث~بة فرد ا
�لشاف�. 

ً
 األيم أحق بنفسها من و`ها وا¶كر Üستأذن خالفا
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ظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل  .g ا��ح )s(العمومات اHالة 4 اش�اط ال�سمية: ومنها
 :و�نما عمل أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي رواه أبو ع~¸ ال�مذي g جامعه ،بها بالقياس

  ،ومات عنها ،أن ا�رأة أتت عبد اهللا بن �سعود قد تزوجها رجل’’
ً
و�م يدخل  ،و�م يفرض ا صداقا

فشهد معقل بن سنان  .وعليها العدة ،وا ا�£اث ،أرى ا مثل صداق  سائها :فقال عبد اهللا ،بها
ق& g بروع بنت واشق األشجعية مثل ما ق&  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا��  :األشج�

 يصح ا� :فلهذا قال أبو حنيفة ؛هذا حديث صحيح :. قال ال�مذي‘‘به عبد اهللا
ً
�ح خالفا

  .-ر�هما اهللا تعا;-�لشاف� 
العمومات ا�واردة g إباحة الطالق. ظنوا أن أبا حنيفة ترVها بالقياس حيث قال Äرمة  :ومنها

 g شيخان 4 إخراجه�إرسال اvالث إنما اعتمد أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي اتفق ا
ص5 اهللا عليه - أنه طلق ا�رأته g حال ا&يض فسأل عمر ا��  :ا�صحيح) وهو حديث ابن عمر

�ره فل£اجعها ثم يمسكها حÆ تطهر ثم Ðيض ثم تطهر ثم إن شاء  :عن ذ�ك فقال - وآ0 وسلم
   فتلك العدة ال} أ�ر اهللا تعا; أن يطلق ا ال°ساء. ،و�ن شاء طلقها قبل أن تZ) ،أ�سكها بعد

�لشاف�. ظنوا أن أبا حنيفةجرiان القصاص g  :ومنها 
ً
 ؛قا0 بالقياس ك¾ ا�سن خالفا

ا¶خاري g صحيحه وهو حديث أ س  أخرجه و�نما اعتمد أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي
فأعرضوا  ،فأبوا ،فعرضوا عليهم األرش ،أن ا�رaيع بنت ا�Ç عمته لطمت جارiة فك¾ت سنها’’

  فأ�رهم بالقصاص ا&ديث بطو0. -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فأتوا ا��  ،فأبوا ،عليهم العفو
ظنوا أن أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث  .العمومات ا�واردة بقتل ا��V): ومنها

�لشاف� :قال 
ً
و�نما اعتمد أبو  ؛ال تقتل ا�رأة وال ا�شيخ الفا� وال ا�رهبان وال العميان خالفا

أن ا�رأة وجدت مقتولة g بعض مغازي ’’ :ث ا�صحيح اRي رواه ال�مذي g جامعهحنيفة با&دي
قتل ال°ساء  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فأن�ر رسول اهللا  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 
   هذا حديث صحيح. :قال ال�مذي ‘‘وا�صبيان

ظنوا أن أبا حنيفة �م يعمل بها بل بالقياس  .العمومات ا�واردة g إباحة صيد ا�Íب: ومنها
�لشاف� g أحد قو`ه :حيث قال 

ً
و�نما اعتمد أبو  ؛بأنه ال يو� صيد ا�Íب إذا أ¬ل منه خالفا

أن عدي بن حاتم سأل  :حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي أخرجه ا¶خاري و�سلم g صحيحيهما
و�ذا أ¬ل فال  أرسلت õبك ا�علم فقتل فُ�ْ  إذا’’ :فقال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

  ‘‘.تأ¬ل فإنما أ�سك 4 نفسه
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ا�رد 4 ذوي ا�سهام إال 4 ا�زوج وا�زوجة وعند ا�شاف� يوضع g بيت ا�ال. ظنوا : ومنها

ا¶خاري  و�نما اعتمد أبو حنيفة با&ديث ا�صحيح اRي أخرجه ؛أن أبا حنيفة قال ذ�ك بالقياس
ص5 اهللا عليه -أن رسول اهللا ’’ -ر� اهللا عنه-و�سلم g صحيحيهما وهو حديث أ� هرiرة 

 بغرة عبد أو أمة ثم توفيت ا�رأة ال}  -وآ0 وسلم
ً
ق& g جن) ا�رأة من بz &يان سقط ميتا

وجها وأن العقل بأن م£اثها ¶°يها وز -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بالغرة فق& رسول اهللا  ق& ا
 �سلم g صحيحه. اوأحاديث أخر أخرجه )s(.4 عصبتها

ن أبا حنيفة {ن يعمل بالقياس وا�رأي دون إ’’؛ بهذا õه أن اRي قا0 اKطيب وغ£ه  فعلم
وVذ�ك  :و�نما يعملون بالقياس عند عدم ا&ديث ؛وهو وأصحابه برآء .بهت واف�اء ‘‘األخبار

  فهذا هو ا^واب بقدر االستطاعة عن قو0 هذا. -رضوان اهللا عليهم أ(ع)-(يع ا�جتهدين 

  ‘‘و�ورماه بأبا قب�س’’ا�واب عن قول اإلمام 
pسئلة القتل با�ثقل وأما قو� g و رماه بأبا قب~س. :بأن أبا حنيفة &ن حيث قال�  و

   :فا^واب عنه من وجوه ثالثة
   .هذه لغة ا&ارث~) :-ر�ه اهللا-ة �شهورة قال ابن األنباري أنها لغ :أحدها

  ؎  قال شاعرهم.

  قد بلغا g ا�جد ëيتاها    ا ـا أباهـا وأبـاهـإن أب
  � )�(�.0 / .  � :قد جاءنا القرآن بذ�ك g قو0 تعا; :وقال س~بوiه

  .-ر�ه اهللا تعا;-وأ شد س~بوiه 
  طار وأعالهن فطر عالها     أي قلوص راكب نراها 

  وأ شد ا�زجاج وهو بيت ا�كتاب.
  شعر

  ال�اب عقيم )|(دعته إ; ها;     زوجها ما ب) أذناه aøة ن
كرم - طالب  وولقد رأيت ¡ط إمام ا�سلم) وأم£ ا�ؤمن) Ê بن أب )Ù(يقول العبد ا�ضعيف
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بأ�ر  - ر� اهللا عنه- بديار �� عند أوالد تميم اHاري توارثوه عن آبائهم ما كتبه  - اهللا وجهه

 ��ج£ون وVذا وVذا قرى  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أنه دفع ا��  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا
ف وVتب g آخره ¡طه ا��x. iميم اHاري و�خوته - عليه ا�سالم- منها قرiة اKليل  :من ا�شام

 ‘‘طالب وشهد بذ�ك أبو ب�ر بن أبو قحافة وفالن وفالن ومعاوiة بن أبو سفيان وكتبه Ê بن أب’’
 �� أفصح العرب بعد ا

ً
 ‘‘أبو طالب’’فكتب  ،- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- وأن أم£ ا�ؤمن) عليا

أبا  :�و قال !أ� حنيفةفأ? يعاب 4  .ألنها اشتهرت كذ�ك فلم يغ£ها ؛‘‘أبو سفيان’’و ‘‘أبو قحافة’’و
 ألن ا^بل اشتهر بذ�ك فال يغ£ بعا�ل. ؛قب~س

و�نما  ،أنه ذكر اإلمام ا&افظ سبط ابن ا^وزي أنه اف�اء 4 أ� حنيفة :وا�واب ا�ا�
  كذا قا0 اvقات من أرaاب ا�قل. ‘‘بأ� قب~س’’ا�نقول 

وiزن ما  ،علم ا�حو واإلعرابمن أراد أن يعرف مقدار أ� حنيفة g  :وا�واب ا�الث
يعرف تبحره g علم  ،ب~نه وa) غ£ه من األئمة فليطالع �سائل اإليمان من ا^امع ا�كب£

  ؛اإلعراب
ً
وقد Nحها أئمة  ،ما أخذها وما اغ�فها إال من Äر أ� حنيفة -ر�ه اهللا-ألن 2مدا

وشهدوا بأ(عهم 4 توغل  .ارâوأبو Ê الف ،والقا� أبو سعيد ا�س£اg ،ابن جz :ا�حو
وأنه د`ل 4 أن اKطيب ما طالع  .صاحبها وaلوغه g علم ا�حو اHرجة العليا وا�هاية القصوى

إذ �و وقف í 4ء منها �ا اج�ى مثل  .وما وقف عليها ،وما يتعلق با�حو ،من �سائل اإليمان
 ،ا�م اآلخر ال يمكنه بالطبع القدح فيه وا��برةألن العا�م بمقدار الع ؛هذه ا^رأة و�ن غلبه اوى
 وأما ا^اهل فيج�ي ^هله.

وقد أجاد وأفاد ا�سلطان الفاضل ا���ل ا�لك ا�عظم ع~¸ بن ا�لك العادل أ� ب�ر بن 
طعن g  4 ماg كتابه اRي صنفه g ا�رد 4 اKطيب  -- قدس اهللا روحه-أيوب صاحب ا�شام 

.-أ� حنيفة وa) فيه ما يليق به  ،اج األمةوy ،إمام األئمة
ً
  جزاه اهللا عن اإلسالم خ£ا

pما -عفا اهللا عنه- وأما قو g ه اهللا-ن أبا حنيفة أ :ح� عن ابن عياش�ب  -رø ما
 4 اKزازiن.

ً
  4 القضاء و�نما øب 4 أن ي�ون عرiفا

  :من وجوه ثالثة فا�واب عنه
إذ ا�عروف ا�شهور اRي  ؛فما فضح إال نفسه ،أن اKطيب أراد أن يفضح اإلمام :أحدها

 من حد اxواتر أن أبا حنيفة øب 4 القضاء
ً
وقد رواه اKطيب بنفسه وح�ه عن  .بلغ قرiبا

بل � من رأى هذا من اKطيب يق� العجب من غلبة اوى  !فكيف يم�ن إن�اره .(اعة
  وقلة ا&ياء عليه.
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 g ابن عياش وقال :�واب ا�ا�وا

ً
{ن كث£  :أن اKطيب ذكر g �واضع من كتابه طعنا

وأقل  ؟وعد0 هنا ،ما اRي جرحه ثمه !وح�ه عن أ� نعيم وËÌ بن مع) فليت شعري .الغلط
  درجات العاقل أن ال يناقض g �مه.

 وأ�ر �لوك بz �روان إياه �حبته  :وا�واب ا�الث
ً
أن امتناع اإلمام عن أن ي�ون عرiفا

 ،ال يدل 4 نقص أ� حنيفة بل يدل 4 قبح ظلم ظا�ه - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-آل رسول اهللا 
 وقد ح( اKطيب بنفسه أن ابن هب£ة øب أبا حنيفة 4 القضاء. !كيف

pع عنها.بأنه عمل باألخبار ثم رج وأما قو  
  :من وجوه ثالثة فا�واب عنه

و�ذ الح 0 أن تلك األخبار  ،أن ا�رجوع إ; ا&ق خ£ من اxمادي g ا¶اطل :أحدها
م°سوخة أو مأولة أو �رجوحة أو Åالفة �كتاب اهللا تعا; Èب ا�رجوع عنها وال Èوز الفتوى عليها 

 4 ا¶اطل
ً
فقد أراد اKطيب أن يذمه ووصفه با�ورع واHيانة  .و2اماة 4 ا�رiاسة وا^اه ،إ�ارا

  وعدم اإل�ار 4 ا¶اطل.
عن  -ر�ه اهللا- أن أبا حنيفة و�ن رجع عن بعض أقوا0 فرجوع ا�شاف� :وا�واب ا�ا�

وهو د`ل 4 ديانتهم وورعهم  .وVذ�ك فعل ذ�ك غ£ه .أقوا0 القديمة أضعاف أضعاف ذ�ك
  .- عليهم أ(ع)رضوان اهللا-و�يثارهم ا&ق 

أن ا�رجوع g ا�ذهب والقول ال يتعلق به غرض دنيوي بوجه من ا�وجوه  :وا�واب ا�الث
 !بل يتعلق به نقص g األ�ور اHنيوiة فكيف يذكر هذا 4 وجه اRم والقدح فيه

pيع بن ا^راح  وأما قوVعن و 
ً
$ن �ؤمنون وال ندري  :نه قال: قال سفيان اvوريأحاكيا

$ن  ،من قال بقول سفيان فهو شاك g إيمانه :وقال أبو حنيفة :حا�ا عند اهللا تعا; قال وVيعما 
  4 اهللا.  أ� حنيفة جرأةٌ  وقوُل  .و$ن نقول بقول سفيان :قال وVيع .ا�ؤمنون هنا وعند اهللا تعا;

  من وجوه أرaعة. فا�واب عنه
فمدحه وح( ما ظهر الفرق ب~نه وa) غ£ه إن أراد اKطيب به أن يذم أبا حنيفة  :أحدها

  g معرفته باهللا تعا; وصفاته وتبحره g علم ا�¼م.
و�نما  ،أن هذه ا�سئلة من علم ا�¼م ول�ن ذ�ك ال Oñ 4 العلماء :وا�واب ا�ا�

  يروج �م اKطيب 4 ا^هال اRين ما م حظ من العلم غ£ رواية ألفاظ ا&ديث.
ص5 اهللا عليه وآ0 -دين 2مد  ،أن ا�شك g اإليمان شك g أصل اHين :ا�الثوا�واب 

  :قال ؟كيف أصبحت’’ :&ارثة -عليه ا�سالم-وقو0  .أنه حق أم باطل -وسلم
ً
أصبحت �ؤمنا
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ً
أنا �ؤمن إن شاء  :عن سفيان أنه {ن يقول . حجة 4 من ي÷بت ا�شك g اإليمان. وقد ح�‘‘حقا

  وVذا معظم �سائل سفيان �ستفادة من أ� حنيفة. .لغه قول أ� حنيفة عن قو0اهللا إ; أن يب
  :وا�واب ا�رابع

ً
غ£ وVيع  :عن أ�د بن حنبل أنه قال وح� ،أن اKطيب ضعف وVيعا

 g أ� ، والعجب من اKطيب كيف يضعف رجالً  .أثبت عندي من وVيع
ً
ثم ينقل عنه طعنا

   g أ� حنيفة.وVأنه ي÷بت به طعنه فيه ال !حنيفة
pيع  وأما قوVعن و 

ً
 ،و2مد بن عبد ا�ر�ن بن أ� `5 ،نه اجتمع سفيان اvوريإحاكيا

ما تقول فيمن قتل أباه وزA بأمه  :وأبو حنيفة فقا�وا أل� حنيفة ،وا&سن بن صالح ،وiNك
ال قبلت �ك شهادة  :فقال 0 ابن أ� `5 !ال :فقال ؟أñرج عن اإليمان ؟وNب اKمر g رأس أبيه

. وقال 0 سفيان
ً
. وقال iN 0ك :أبدا

ً
�و {ن � أ�ر لفعلت وفعلت. وقال ا&سن  :ال õمتك أبدا

  وج, من وجهك حرام.  :بن صالح
 :من وجوه أرaعة فا�واب عنه

وقدح  ،أن اKطيب أراد أن ®شنع بها 4 أ� حنيفة فأظهر به فضله وصدعه با&ق :أحدها
 .ألن إخراج صاحب ا�كب£ة ب�ب£ته عن اإليمان مذهب اKوارج ؛g ذ�ك 4 هؤالء األرaعة

  ،فأما مذهب ا^مهور أنه ال ñرج عن اإليمان ا�طلق
ً
 .فما قا0 أبو حنيفة هو ا&ق ،وال يص£ {فرا

  وما قا�وه هو مذهب اKوارج.
 فكيف ين :وا�واب ا�ا�

ً
وما اRي ضعفه ثم  !اقض g �مهأن اKطيب قد ضعف وVيعا

  عدg 0 الطعن 4 أ� حنيفة.
أنه مناقضة من وVيع واKطيب حيث ح( اKطيب عن وVيع مدحه أل�  :ا�واب ا�الث

  حنيفة وأنه من أصحابه.
   :أن هؤالء األرaعة ال يعتÔ طعنهم g أ� حنيفة �وجه) :وا�واب ا�رابع

   .فقهأمنهم وأنه ال خفاء أنه أعلم  :أحدهما
  ؟أنهم حسدوه وأظهروا ا&سد ورaما اع�فوا بذ�ك فكيف يعتÔ طعنهم فيه :وا�ا�

pصم -عفا اهللا عنه- وأما قوÛ بن Ê عن 
ً
حدثت أبا حنيفة Äديث عن رسول  :حاكيا

  ال آخذ به. :فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
 من وجوه ثالثة فا�واب عنه

ً
   :أيضا

أن  :وح( عن ËÌ بن مع) أنه �ا قيل 0 ،اKطيب هو طعن Ê g بن Ûصم أن :أحدها
واهللا ما {ن  :قال ËÌ بن مع) ،Ê بن Ûصم ال بأس به ل~س ب�ذاب :أ�د بن حنبل قال
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  ؟فكيف صار ا`وم ثقة عنده .عنده بثقة وال حدث عنه Äديث

األخذ با�راسيل وروايات ا�ضعفاء فضًال ما ب~نا من مذهب أ� حنيفة g  :وا�واب ا�ا�
  ؟عن األحاديث ا�صحاح فكيف ي�ك مذهبه g ذ�ك

 إأنه إن صح ذ�ك عنه فا&ق ما قا0  :وا�واب ا�الث
ً
 أو مأوال

ً
� ال آخذ به �كونه م°سوخا

�كتاب اهللا تعا; أو غ£ صحيح 
ً
وVم من أحاديث ما أخذ بها ا�شاف� وما�ك وغ£هما  ،أو معارضا

  ال يظن بهم إال أنهم ما أخذوا بها إال �ا علموا فيها من االعتالل بإحدى ا�عا� ال} ذكرناها.و
pس~نا� -عفا اهللا عنه- وأما قو� عن الفضل بن �و� ا

ً
حديث  :قلت أل� حنيفة :حاكيا

  ال أعتمد عليه.  :القلت) �شهور قال
  :من وجوه ثالثة فا�واب. عنه

بد`ل أن حديث القلت) �م ñرج g ا�صحيح) وال g أحدهما وحديث أن ما قا0 حق  :أحدها
  �سلم بلفظ الغسل وا¶خاري بلفظ ا�وضوء. أخرجه. من ا�اء اHائم بعد ا¶ول فيه )s(االغ�سال

وقد جعله  ،أن اسم القلة اسم �ش�ك - ر�ه اهللا- ما قرره الطحاوي  :وا�واب ا�ا�
 لقالل هجر من غ£ حديث صحيح وال د`ل معقول

ً
وا�ش�ك ال Èوز العمل به إال  .ا�شاف� اسما

بد`ل من خارج وقد انعدم فكيف يعتمد عليه مثل اإلمام أ� حنيفة مع علمه ب�يفية اxمسك 
  !باألحاديث ومعانيها

ما اعتمد  نه ال يناقض�و ،أنه أخÔ عن حال نفسه أ� ال أعتمد عليه :وا�واب ا�الث
 ؛ألن اH`ل ا�واحد ي�جح 4 ا¶ا¹ عند بعض ا�جتهدين وال ي�جح عند ا¶عض ؛عليه ا�شاف�

  وذا اجتمعت األمة 4 رفع اإلثم عنهما. ؛�وضع ذكرها علم أصول الفقه ،وذ�ك ألسباب Åتلفة
pعفا اهللا عنه- وأما قو-  

ً
� حنيفة g رفع ا`دين عند نه قال ألإ :ابن ا�بارك عنحاكيا

  كأنه يرiد أن يط£. :ا�رVوع حديث الÔاء فقال أبو حنيفة
  :من وجوه ثالثة فا�واب عنه

ص5 اهللا عليه -أن حديث الÔاء بن Ûزب g رفع ا`دين �م يصح عن رسول اهللا  :أحدها
-حديث الÔاء g رفع ا`دين �م يصح عن رسول اهللا  :قال ËÌ بن مع) g تارñه -وآ0 وسلم

 ،فلما علم أبو حنيفة اعتال0 و�م ®ستحسن ذكر ا�رواة األ�وات !سوء -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
 كما فعله g حق 

ً
 منه إذ �م يرد أن يلقمه حجرا

ً
دفع ابن ا�بارك 4 وجه ا�داعبة وا�الطفة إكراما
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  ا`دين 4 ما ح( عنه سفيان بن عي~نة.األوزا« �ا سأ0 عن رفع 

  :وا�واب ا�ا�
ً
ص5 اهللا عليه وآ0 -ذكر g صحيحه أن ا��  -ر�ه اهللا-أن �سلما

اسكنوا g  ،ما� أراåم ترفعون أيدي�م g ا�صالة كأنها أذناب خيل شمس’’ :قال -وسلم
  .‘‘ا�صلواة

 تعا; îا أسند أبو حنيفة من ما يØء g باب ا�صالة إن شاء اهللا :وا�واب ا�الث
واH`ل 4 هذا أن حديث رفع ا`دين حديث  .األحاديث واآلثار ما يظهر به أن ا�رفع بدعة

نه أعلم برواية أهل �و .�م يأخذ به و�م يعمل به -ر� اهللا عنه-وما�ك بن أ س  ،رواته مدنيون
  بÞه من غ£ه.

pعن يوسف بن أسباط وأما قو 
ً
وعد  ،ة حديث أو أ¬»أرد أبو حنيفة أرaع م :نه قالإ :حاكيا

ال أجعل سهم ا¶هيمة أ¬» من سهم  :. وأن أبا حنيفة قال‘‘�لفارس سهمان و�لراجل سهم’’منها قو0 
�لمقداد يوم بدر سهمان لفرسه و0 سهم. - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- وقد øب رسول اهللا  .ا�ؤمن  

  :من وجوه ثالثة فا�واب عنه
أن رد بعض األحاديث واجب إما �كونها م°سوخة أو مأولة أو معارضة �كتاب اهللا  :أحدها
 ��سيأتي�م عz أحاديث Åتلفة فما ي�ون ’’ :حيث قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-وaه أ�ر ا

�كتاب اهللا فأنا منه بريء 
ً
�كتاب اهللا فهو مz وما ي�ون Åالفا 

ً
وقد فعل ذ�ك كبار  ‘‘.�وافقا

العارف) ب�تاب اهللا وسنة رسو0 دون ا^هلة بالعلوم  -رضوان اهللا عليهم أ(ع)- ن ا�جتهدي
 
ً
 {ن أو م°سوخا

ً
. ،اRين ينقلون كما ®سمعون وiعملون به ناسخا

ً
�كتاب اهللا أو Åالفا 

ً
  �وافقا

�لمقداد يوم بدر  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-øب رسول اهللا ’’ :أن قو0 :وا�واب ا�ا�
وضع ا�واقدي  :فقال ËÌ بن مع) ،. فقد ذكره ا�واقدي كذ�ك g ا�غازي وقد طعنوا فيه‘‘!سهم)

ا�واقدي  :ع�iن ألف حديث. وقال أ�د بن حنبل -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-4 رسول اهللا 
zب األسانيد. وقال ابن ا�ديVص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ال ي�تب حديثه عن رسول اهللا  :ير- .

ول�ن  ،كتب ا�واقدي كذب. و�م يعمل اإلمام أبو حنيفة Äديثه هذا :-ر�ه اهللا-ل ا�شاف� وقا
  ؟!فأي مأخذ عليه !�م ®سبه كما فعل غ£ه

g باب ا�س£ ما يظهر به  -ر� اهللا عنه-ما يأg ß �سانيد أ� حنيفة  :وا�واب ا�الث
 من اxطوiل. g هذه ا�سئلة ل�ن �م -ر�ه اهللا-صحة مذهب أ� حنيفة 

ً
  نذكره هاهنا اح�ازا

pعفا اهللا عنه- وأما قو-  ��وقال أبو  ،أشعر ا¶دن -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا
  اإلشعار مثلة.  :حنيفة
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  :من وجوه ثالثة وا�واب عنه

 .مثلة فإن مذهبه أن إشعار زمانه ؛أنه إنما ينكر هذا من ال يعرف مذهب أ� حنيفة :أحدها
 ��شق  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ألن ا��  ؛- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- وهو Åالفة إلشعار ا

 غ£ �وجع �لحيوان وال �ؤد إ; تعذيبه
ً
 لطيفا

ً
وقد بالغ ا^هال g  ،سنامها من ا^انب األ®¾ شقا

�شق رسول اهللا  
ً
 Åالفا

ً
 عنيفا

ً
فيوجعون  - وآ0 وسلمص5 اهللا عليه - ذ�ك فجعلوا ®شقون ا�سنام شقا

 ثم يتقيح ا^رح g شدة ا&ر وiتدود فيص£ مثلة
ً
فلما رأى أبو حنيفة ذ�ك كره ذ�ك  .ا&يوان أوال

�لسنة ومثلة ؛اإلشعار 
ً
ر� -  ؟و�ن {ن اKطيب �م يعرف مذهبه أفلم ينظر إ; لفظه ،�كونه Åالفا

ما �لعهد g األصل يعz اإلشعار أدخل األلف وا�الم وه ‘‘اإلشعار مثلة’’ :حيث قال - اهللا عنه
�م ي�ن مثلة. واKطيب  - ص5 اهللا وآ0 وسلم- و�شعار رسول اهللا  ‘‘مثلة’’ :ثم قال ،ا�عهود ا�عاين

ول~س من  ،بهذا الطعن فضح نفسه حيث ظهر به أنه {ن ال يعرف مذهبه ثم Ûبه 4 ما ال يعرفه
  اإلشعار ا�سنون فال بأس به. أما :نص الطحاوي 4 هذا وقال .العدل yعة العذل

أن اإلشعار {ن g ابتداء اإلسالم ح) {نت ا�ثلة مباحة كما g حديث  :وا�واب ا�ا�
عن  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-العرن~) ثم  سخت ا�ثلة ف°سخ اإلشعار كما ن� رسول اهللا 

وا�قصود من اإلشعار  ؟�Íفا�ثلة �لكفار ا�عاندين ا�حارa) فكيف با&يوان اRي هو غ£ 
  وذ�ك Ìصل بتعليق ا�زادة وا�عل. .اإلعالم

أن ا�كفار g ابتداء اإلسالم {نوا ال يتعرضون �لهدايا وiتعرضون  :وا�واب ا�الث
فلما ظهر اإلسالم وحصل األمن �م يبق اإلشعار من  ،لغ£ها فاحتيج إ; اإلعالم !ال يتعرض ا

�شة  -ر�ه اهللا-حنيفة تلك ا�سB. واعتمد أبو Û ديثÄ-إن شئت  :أنها قالت -ر� اهللا عنها
 من أهل العراق أسند  :فأشعر و�ن شئت فال Üشعر. وقال 2مد بن مقاتل ا�رازي

ً
ال نعلم أحدا

  غ£ أ� حيان رواه عنه قتادة. حديث اإلشعار
pسالم- وأما قو�لعقد. وقال أبو ا�تبايعان باKيار ما �م يتفرقا عن fلس ا :-عليه ا

  إذا وجب ا¶يع فال خيار. :حنيفة
  :من ثالثة أوجه فا�واب عنه

  :أحدها
ً
��هو اRي روى هذا ا&ديث عن نافع عن ابن عمر ثم هو  -ر�ه اهللا تعا;-أن ما

  فعدم عمله به يدل 4 أنه غ£ صحيح. ،�م يعمل به وهو أعلم بأحاديث نافع وصحتها واعتالا
  :ا�واب ا�ا�و

ً
��فلو صح هذا  ،وجدت أهل ا�دينة 4 خالفه :قال -ر�ه اهللا- أن ما
  ا&ديث �ا خÚ 4 أهل ا�دينة.
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 ب) العمل به وa) العمل !سائر  :وا�واب ا�الث

ً
أنه إن صح فمعناه خيار القبول (عا

  األحاديث.
pإ -عفا اهللا عنه-  وأما قو �� أقرع ب) {ن  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ن ا

ً
إذا أراد سفرا

  القرعة قمار. :وقال أبو حنيفة : سائه. قال
ورد فيه  g ماأن أبا حنيفة عمل بهذا ا&ديث  :أحدها: من وجوه ثالثة فا�واب عنه

إذا أراد أن ®سافر يقرع ب)  سائه وVذا g القسمة ال} g مع� ا�سافرة ال} ل~س فيها  :فقال
  إبطال حق ثابت.
أن أبا حنيفة تفطن �لفرق ب) ا�سافرة ببعض أزواجه وa) ا&�م ألحد  :�ا�وا�واب ا

  فامتنع عن القياس وعمل با&ديث اRي ورد فيه. ؛ا�دعي)
  g أثناء ا�سانيد. -إن شاء اهللا تعا;-ما يأß مفصًال  :وا�واب ا�الث

pأل :بأن أبا حنيفة قال -عفا اهللا عنه- وأما قو ��  خذ ب�ث£ من قو9.�و رآ� ا
أن هذا تصحيف من اKطيب وقع منه وافتضح  :أحدها :من وجوه ثالثة وا�واب عنه

مذهبه g األصول بلغ ذ�ك  فإن ا�رواية ال} يروiها أبو يوسف أنه �ا ظهر عثمان ا¶} وأظهر ،به
 رآ� ألخذ ب�ث£ من أقوا�. -با¶اء واxاء-�و أن ا¶}  :أبا حنيفة فقال

 بالعقل واR{ء :وا�واب ا�ا�
ً
 ،أن اKطيب هو اRي روى أن أبا حنيفة {ن Åصوصا

 ال يقول هذا. والعاقُل 

ص5 اهللا عليه -وا��  )s(،أنه إن صحت ا�رواية فا�راد منه أ�ور اHنيا :وا�واب ا�الث
و�نما اإلÌاء  ، ذ�ك{ن ®شاور أصحابه g أ�ور اHنيا وiأخذ بأقوام ورaما ñطئ g -وآ0 وسلم

 و�وضع هذه ا�سئلة أصول الفقه. .والعصمة g 0 ا�ز�ل g أ�ر ا��ائع

pعن أ� مطيع  -عفا اهللا عنه- وأما قو 
ً
نه سئل عن األaNة فما سئل عن íء أحاكيا

 حالل. :منها إال قال

   :من وجوه ثالثة فا�واب عنه
فكيف ñالف اآلثار  .ا�صحابة واxابع)أن اRي قا0 أبو حنيفة مذهب كبار  :أحدها

كيف أحرمه  :وهو ا�روي عنه أنه سئل عن نZيذ اxمر و�باحة ما �م ®سكر فقال ؟وiفسق ا�صحابة
  .-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ؟وأفسق سبع) من أصحاب رسول اهللا
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خبار واآلثار من األ -إن شاء اهللا تعا;-ما يأß مفصًال g أثناء ا�سانيد  :وا�واب ا�ا�

 .-ر�ه اهللا تعا;-ما يتضح به صحة ما قا0 أبو حنيفة 

- ثالثة أحاديث �م تصح عن رسول اهللا  :نه قالإ :ما قاËÌ 0 بن مع) :وا�واب ا�الث
و� �سكر حرام.  ،ومن �س ذكره فليتوضأ ،أفطر ا&اجم وا�حجوم :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

 :فأخÔته فقال ،هذا من ËÌ بن مع) �ضيت إ; أ�د بن حنبل �ا سمعت :قال عباس اHوري
g �س اRكر حديث صحيح وهو حديث �كحول عن عنZسة عن أم حب~بة. قال  :فقل 0 ،عد إ`ه

�كحول �م يلق عنZسة. وذكر ابن ا�نذر g كتاب  :قل 0 :فغدوت إ`ه فأخÔته فقال ËÌ :عباس
وأ¬» أهل العلم 4 أنه إذا ذهب ثلثاه و�a ثلثه ف�aه  ،أن العلماء اختلفوا g الطالء ،األNاف

وأ�  ،ومعاذ بن جبل ،وأ� عبيدة بن ا^راح ،وÊ بن أ� طالب ،وهو قول عمر بن اKطاب .مباح
ا&سن  :ومن اxابع) ،وأ� اHرداء ،وعبد اهللا بن �سعود ،وأ س بن ما�ك ،طلحة األنصاري

وا�ليث بن سعد. والعجب من اKطيب كيف  ،وعكرمة ،و�براهيم ا�خ� ،وا�شع� ،ا¶�ي
إذا  :وقال أبو حنيفة .وما �ل أبا حنيفة 4 ذ�ك إال االقتداء بأ¬ابر ا�صحابة !®شنع 4 أ� حنيفة

 وطرN، aب ا�Zيذ ومن عزمه أنه ®�ب حÆ ®سكر فا^رعة األوè حرام
ً
 وVذا إذا aNه وا

ً
 ،ا

وأما إذا Nب منه ما يغلب g ظنه أنه ال ®سكره من غ£ و وال طرب فال بأس به. فأما اKمر 
حرمت اKمر ’’فحرام قليله وVث£ه. وقد �ح ابن عباس 4 ما هو ع) مذهب أ� حنيفة 

ما و�ن .بفتح ا�س) خطاء ‘‘ا�سكر’’ :. قال اKطا�‘‘قليلها وVث£ها لعينها وا�سكر من � Nاب
 بضم ا�س). ‘‘ا�سكر’’ا�صواب 

pد بن ا&سن ال�مذي  وأما قو�عن أ 
ً
ص5 اهللا عليه -رأيت رسول اهللا  :نه قالأحاكيا

 ؟g أي íٔ  :ما ترى ما فيه ا�اس من االختالف قال !يا رسول اهللا :g ا�نام فقلت 0 -وآ0 وسلم
وأما ما�ك فكتب  ،أما أبو حنيفة فال أعرفه :ب) أ� حنيفة وما�ك وا�شاف� فقال g ما :قلت
 وأما ا�شاف� فمz و9. ،العلم

   :من وجه) فا�واب عنه
ألنه صح g ا&ديث أنه يعرض 4 رسول  ؛أن g متنه ما يدل 4 وهنه وVذبه :أحدهما

عليه -وأنه  !ث°) واKم~س. فكيف ال يعرفهأعمال أمته يوم اإل -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
وأعمال أ¬» أمته  !يعرف � بر وفاجر تعرض أعمام عليه فكيف ال يعرف أبا حنيفة -ا�سالم

  4 مذهبه.
أن هذه ا�رؤiا معارضة بما روي عن (اعة من ا�صا&) وعلماء  :وا�واب ا�ا�
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 �� منها ما روي عن :وتزVية أبا حنيفة -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا�سلم) من رؤiاهم ا

g ا�نام  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-كنت أبغض أبا حنيفة فرأيت ا��  :الفضل بن خاH قال
 فتبت وأحببت أبا حنيفة. ‘‘.�م أ� حنيفة ك¼م لقمان بل أزiد’’ :فقال

pلب عن أ� حنيفة أنه قال -عفا اهللا عنه- وأما قوë عن 2مد بن 
ً
 دفن  :حاكيا

ً
�و أن ميتا

 واحتاجت ورثته إ; كفنه فلهم أن ينZشوه.

 :من وجوه ثالثة فا�واب عنه

ذكره اKطيب  .كذاب ،أن هذا ا�راوي كن~ته أبو جعفر ا�شباك م�وك ا&ديث :أحدها
 g أ� حنيفة ،فليت شعري ما اRي عدل ا�كذاب)

ً
 .؟إذا رووا طعنا

فإن مذهبه أن ا�كفن إذا نZش  ؛ خالف هذاأن مذهب أ� حنيفة 4 :وا�واب ا�ا�
 Èب 4 ا�ورثة أن ي�فنوه.

أنه إذا {ن عليه كفن زائد 4 حا0 كفن به بغ£ إذن ا�ورثة واحتاجوا  :وا�واب ا�الث
 ألنه حقهم. ؛فلهم أن يأخذوه

pوري  وأما قوvعن سفيان ا 
ً
  اس�تيب أبو حنيفة من ال�فر �رت). :نه قالأحاكيا

 :من وجوه ثالثة فا�واب عنه

ألن أبا حنيفة {ن  ؛{ن ب~نه وa) أ� حنيفة عداوة ظاهرة -ر�ه اهللا- أن سفيان  :أحدها
و²ن سفيان وأمثا0 من ال�Z تأ�رهم  ،فال يقدرون 4 أن يتÍموا )s(يبهتهم وiلقمهم ا&جر

ص5 اهللا -خوة يوسف أوالد يعقوب ا�� إا�فس األمارة با�سوء 4 ا�وقيعة فيه �Äم الi�Zة ك
  ثم يتذكرون فإذا هم مب�ون فجعلوا يمدحونه.  -عليهم وسلم

نه ما ح� عن أحد من هؤالء الطعن g أ� حنيفة إال ح� عنه إ :واH`ل 4 صحة ما قلنا
 واvا� �Äم ،فاألول {ن �Äم الi�Zة وا�فس األمارة با�سوء ،ثناء ومدح g وقت آخر

2 ��:و�`ه وقعت اإلشارة بقو0 تعا; ،ورعهم وتقواهم  3 	 4 5  ' 6  7  8
 كأ� )�(�  >; :ۚ

ً
. إال من عصمه اهللا تعا; فيملك نفسه عند الغضب فلم يغتب أحدا

 :فإنه �م ينقل عنه أنه ذكرهم !سوء 4 ما ح( عبد اهللا بن ا�بارك قال -ر� اهللا عنه-حنيفة 
  :فقلت 0 ،كنت عند سفيان فوقع g أ� حنيفة

ً
ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ما رأيته يغتاب أحدا

 4 حسناته. :فقال سفيان
ً
 إنه أل عقل من أن ®سلط أحدا
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�ا دÛ ابن هب£ة أبا حنيفة إ;  :ذ�ك فقالف¾  -ر�ه اهللا-أن أبا يوسف  :وا�واب ا�ا�

åفرت يا  :و²ن مذهب ابن هب£ة أن من خرج عن طاعة اإلمام åفر فقال 0 ،القضاء فامتنع
ثم دÛه اvانية ففعل ذ�ك  ،أتوب إ; اهللا من � سوء :فقال أبو حنيفة ،تب إ; اهللا !أبا حنيفة

أصحا� وأتأ? g أ�ري فخ5 سZيله فرVب  حÆ أشاور :ثالث �رات ثم حZسه فقال أبو حنيفة
 )s(دابته و&ق بمكة فلم يزل بها حÆ ت�مت اHولة ا�روانية وانتقل األ�ر إ; عبد اهللا ا�سفاح

 .‘‘اس�تيب أبو حنيفة من ال�فر �رت)’’فوفد إ`ه أبو حنيفة فهذا مع� قول سفيان 

با�سيوف ا�شهرة  صدوا أبا حنيفةن اKوارج دخلوا ا�كوفة وقإما قيل  :وا�واب ا�الث
أتوب إ; اهللا  :أنت تزعم أنه ال ي�فر أحد بذنب. وا&�ية �شهورة إ; أن قال أبو حنيفة :وقا�وا

وعنوا به هذا. وح( هذا عن  ‘‘اس�تيب أبو حنيفة من ال�فر �رت)’’ :فقال أعداؤه ،من � ذنب
 Ýكر�إنما ع� أبو حنيفة  :جوا عنه قيل �كب£همفلما أخر :وقال g آخر ا&�ية -ر�ه اهللا-ا

إنما تبت من ال�فر اRي تعتقد أنا  :فقال ،بال�فر اRي تاب عنه اRي أنت عليه فاس�ده
فإن اهللا تعا;  :قال ،بل عن ظن :فقال ؟أتقول هذا عن ظن أم عن علم :فقال أبو حنيفة ،عليه
? < =  � :يقول  :فقال ،وهذه خطيئة منك و: åفر فتب إ; اهللا تعا; من ال�فر )�(�8 

اس�تيب أبو حنيفة من ’’فهذا مع� قوم  .أنا تائب إ; اهللا تعا; من � åفر :وأنت فتب فقال
 .‘‘ال�فر �رت)

pد -عفا اهللا عنه- وأما قو�عن أ 
ً
 ؟نه سئل عن ا�ظر g كتب أ� حنيفة أÈوزإ :حاكيا

 ال. :فقال

 :من وجوه ثالثة فا�واب عنه

 �سائل دقيقة  :أحدها
ً
أن اKطيب هو اRي ح( عن إبراهيم ا&رD أنه ذكر أ�د يوما

 ،و®ستفيد منها ،فإذا {ن هو ينظر فيها .من كتب 2مد بن ا&سن :قال ؟من أين �ك هذا :فقلت 0
 ؟فكيف ين� غ£ه

 عدة �سائل أقل îا ñالف فيها ا�شاف� أن كتب أ� حنيفة ال ñالفها أ�د إال g :وا�ا�
ة و³سة وع�iن �سئلة من أصول ا�سائل ال} وافق فيها أ�د أبا حنيفة أوقد كتبت م .وغ£ه

 !وخالفهما ا�شاف� فكيف يتصور أن ا�سائل ال} : مذهبه Åالفة �ا أخذ به
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قد وثق أ�د بن  :فقال قد طعن g أ�د أ¬» من هذا -عفا اهللا عنه-أن اKطيب  :وا�الث

  وحرiز {ن يبغض أم£ ا�ؤمن) ،هو ثقة ثقة ثقة :حنبل حرiز بن عثمان فقال
ً
ر� اهللا -عليا

.  :ثم قال اKطيب .وال فرق ب~نه وa) من يبغض أبا ب�ر وعمر -عنه
ً
 فاسقا

ً
و²ن حرiز كذابا

لع½ بن أ�  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- هو اRي يروي عن ا��  :وروى عنه ابن عياش أنه قال
سمعت  :قال ؟فما هو :فقلت 0 :قال ابن عياش .خطأ ‘‘نه مz بمwلة هارون من �و�إ’’طالب 

. ثم أ¬د اKطيب ‘‘Ê مz بمwلة هارون من �و�’’ :ا�و`د بن عبد ا�لك يروiه 4 ا�نÔ فيقول
يا  :رأيت رب العزة g ا�وم فقال :بلغz عن يزiد بن هارون أنه قال :د فقالهذه ا�شناعة 4 أ�

  !يا رب :ت�تب عن حرiز بن عثمان فقلت !يزiد
ً
ال  !يا يزiد :فقال ،ما علمت عليه إال خ£ا

- فإنه ®سب Ê بن أ� طالب. وهذه ح�ية عن أ�د أنه طعن g أم£ ا�ؤمن) Ê  ؛ت�تب عنه
صد اKطيب به تنف£ القلوب عنه فكذ�ك جاز أن ي�ون مقصوده g ح�ية وق -ر� اهللا عنه

 g حق أ�د
ً
نه وهم إ :الطعن عنه g أ� حنيفة تنف£ قلوب أصحابه عنه. وقد قال اKطيب أيضا

ـ ذكرها اإلمام ا&افظ أبو أ�د عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي g كتابه ا�وسوم ب .g �واضع
’’ g سهم ا�صيب� وأجاب عنها. ‘‘ا�رد 4 اKطيبا

فهذا تمام ا^واب اKا�س 4 اxفصيل îا ذكر اKطيب g حق اإلمام أ� حنيفة و��ف 
اآلن g هذا ا�قام عنان ا�¼م !ال نقع g اغتياب أهل اإلسالم.جعلنا اهللا من العا�ل) بقو0 

A @  ��:تعا;  7  B> 	 CD E F  G      H    I = > ?  8� � )s( .
وiملك  ،حيث ®سمع منهم ما ®سمع ؛-ر� اهللا عنه-وجعلنا اهللا تعا; متبع) إلمامنا أ� حنيفة 

 !سوء بل يعفو وiصفح وÌلم وÌتمل. -ر�ه اهللا تعا;-فلم ينقل عنه أنه  ،نفسه
ً
 ذكرهم وال أحدا

ا�صا&) بد�شق  يوسف بن عبد اهللا سبط بن ا^وزي بقراءß عليه !سفح جبل أخ)'
عبد  أخ)ناابن خ£ون  أخ)نا2مد بن أ� منصور  أخ)ناعبد ا�وهاب بن Ê  أخ)'قال: 

Ê ز بنiرمادي قال أخ)نا2مد بن جعفر  أخ)ناالطحان  العز�سمعت عبد  :أ�د بن منصور ا
 g �سجد اKيف ،ما رأيت أحلم من أ� حنيفة :ا�رزاق بن همام يقول

ً
فجاءه رجل  ،كنا جلوسا

ما اRي  !Ûفاك اهللا يا هذا :فقال .سفاهة !يا ابن الفاعلة :ا�وجه فسأل عن أ� حنيفة وقال يمغط
أخطأ  :فقال ،ا�سئلة الفالنية سئلت عنها فأفتيت ¡الف ما قال به ا&سن ا¶�ي :قال ؟ترiد

 :فقام أصحابه `aÇوه فنهاهم عنه وقال !�طئ ا&سن !يا زنديق ،يا {فر :فقال ا�رجل .ا&سن
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  وأخطأ ا&سن.  -ر� اهللا عنه-أصاب ابن �سعود 

ما عدلت  ،غفر اهللا �ك هو يعلم مz خالف ما قلت :فقال 0 ،أنه استطال عليه :و� رواية
 منذ عرفته وال رجوت قط إال عفوه

ً
ثم ب�ى عند ذكر العقاب  .وال خشيت إال عقابه ،به أحدا

أسئلك بوجه اهللا أال جعلتg z حل فقد أخطأت  :حÆ اختلج صدëه فقام إ`ه ا�رجل فقال
فقد وCتك إ; اهللا  !أيها ا�رجل :منكباه وقالفازداد ب�اء أ� حنيفة حÐ Æرك  .واع�فت Öه½

Dد أ®¾ من هذا :فقال ،رiحل وسعة :فقال ،أر g أنت، zZثم قال .و� من ®س: Ýيا أ!  øما أ
  .ما أø ا�شهرة ،ا�شهرة

ما رأيت أحلم من  :وaاإلسناد ا�ذكور إ; أ�د بن منصور ا�رمادي قال � يزiد بن هارون
غفر اهللا �ك يا  :لغه عن رجل أنه نال منه وذكره !سوء بعث إ`ه برفق وقالأ� حنيفة {ن إذا ب

Ýخالف ما قلت.  !أ zتك إ; اهللا تعا; من يعلم مCفقد و  
  وص5 اهللا 4 سيدنا 2مد وآ0 وصحبه الطاهرiن.

 
   



 ðs ا¶اب اvا� g طرق هذه ا�سانيد جامع �سانيد اإلمام األعظم 

 ا<اب ا�ا�

 R ذكر طرقنا R هذه اWسانيد عن أصحابنا

به األئمة  أخ)'فقد  .وهو �سند األستاذ أ� 2مد ا&ار· ا¶خاري :أما اWسند األول
(ال اHين أبو الفضائل  ،أخطب خطباء ا�شام ،أق& قضاة األنام ،اإلمام :األرaعة بقراءß عليهم

وا�شيخ اvقة صÚ  ،عبد ا�كرiم بن عبد ا�صمد بن 2مد بن أ� الفضل األنصاري ا&رستا�
 ،اHين إسماعيل بن إبراهيم بن ËÌ اHرù القرí ا�قدâ بقراءß عليهما Öامع د�شق

Êين يوسف بن عبد اهللا قزاHشيخ اإلمام شمس ا�سبط اإلمام ا&افظ أ� الفرج ا^وزي  )s(وا
وا�شيخ اإلمام أبو ب�ر بن 2مد بن عمر  ،بقراءß عليه !سفح جبل ا�صا&) بظاهر د�شق

  -عليهما ا�سالم- ،الفرÖ �ëامع د�شق عند رأس ËÌ بن زVرiا
ً
القا�  أخ)نا :قا�وا (يعا

2مد أ� الفضل األنصاري ا&رستا�  اإلمام شيخ اإلسالم (ال اHين أبو القاسم عبد ا�صمد بن
قال:  ،و$ن  سمع Öامع د�شق إال شمس اHين سبط ابن ا^وزي فإنه قال إجازة ،قراءة عليه

وأبو اK£ 2مد بن أ�د ا¶اغبا�  ،اإلمامان أبو الفرج سعيد بن أ� ا�رجاء ا�ص£� أخ)'
ن 2مد بن إسحاق بن ËÌ بن مندة أبو عمرو عبد ا�وهاب ب أخ)نا :قال ا¶اغبا� ،إجازة

ا�شيخ اإلمام  أخ)نا :أبو ب�ر أ�د بن الفضل ا¶اطرقا� قاال أخ)نا :وقال ا�ص£� ،األصفها�
ا&افظ أبو 2مد عبد اهللا  أخ)ناأبو عبد اهللا 2مد بن ËÌ بن إسحاق بن مندة األصفها� قال: 

 صاحب ا�سند.بن 2مد بن يعقوب بن ا&ارث ا&ار· ا¶خاري 

ا�صاحب ا�صدر  :)�(األرaعةبه ا�شايخ  أخ)'فقد  .وهو (ع طلحة :وأما اWسند ا�ا�
ضاعف - ،أستاذ دار اKالفة ا�عظمة واإلمامة ا�كرمة ،العالمة ،العا�م ا�تبحر ا�حرiر ،ا�كب£

مû اHين أبو 2مد يوسف بن شيخ اإلسالم أ�  -اهللا تعا; جالا ومد 4 اKافق) ظالا
ßبن ا^وزي بقراء Ê ن بن�ر�والقا� اإلمام فخر اHين ن�  ،عليه بدار اKالفة الفرج عبد ا

 قاال
ً
 أخ)نا :اهللا بن Ê بن عبد ا�رشيد سبط ا&افظ أ� العالء ا&سن بن أ�د امدا� إذنا

اهللا أ� 2مد ا&سن أم£ ا�ؤمن) ابن اإلمام أ� ا�ظفر يوسف  ا�ست�ء بأ�ر ،اإلمام ابن اإلمام
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  .ا�شيخ عبد ا�غيث بن زه£ ا&رD إجازة أخ)'ا�س�نجد باهللا إجازة قال: 

 ا�شيخان ا�عمران هأخ)نيو :ح
ً
أبو منصور عبد القادر بن أ� ن� القزوÛ:  zi`ا

 وا�شيخ يوسف بن أ�د مناولة �هما عن عبد ا�غيث بن زه£ بن زه£ 
ً
بقراءß عليه أيضا

أبو ا&سن  أخ)ناأبو ال²Ôت عبد ا�وهاب بن ا�بارك بن أ�د األنماD قال:  أخ)ناإجازة قال: 
أبو عبد اهللا أ�د بن 2مد بن يوسف بن  أخ)ناأ�د بن 2مد بن عبد اهللا بن ا�قور قال: 

ا&افظ أبو القاسم طلحة بن 2مد بن جعفر العدل ا�عروف  أخ)نادوست العالف قال: 
� صاحب ا�سند. )s(ارفبا

ا�صدر  -به ا�شايخ األرaعة أخ)'وهو (ع ابن ا�ظفر فقد  :وأما اWسند ا�الث
وا�شيخ أبو ا�ظفر  ،ذكور بقراءß عليه داخل دار اKالفةا�صاحب ا�كب£ ا�عظم ابن ا^وزي ا�

 õهم  -وا�شيخ عبد ا�لطيف ا�عروف باKيà ،و ا�شيخ Ê بن معا� ،يوسف بن Ê بن حسن
ً
إذنا

 أخ)ناالقا� اإلمام شمس اHين عبيد اهللا بن 2مد بن عبد ا^ليل ا�ساوي إجازة قال:  عن
ا�شيخ أبو ا&سن ا�بارك  أخ)نان ا�بارك بن أ�د األنماD قال: ا�شيخ أبو ال²Ôت عبد ا�وهاب ب

أبو 2مد ا&سن بن Ê بن 2مد ا^وهري قال:  أخ)نابن عبد ا^بار بن أ�د ا�ص£� قال: 
 أبو ا&سن 2مد بن ا�ظفر بن �و� بن ع~¸ بن 2مد صاحب ا�سند. أخ)نا

عبد اهللا بن أ�د  اإلمام ا&افظ أبو نعيم أ�د بنوهو اRي (عه  :وأما اWسند ا�رابع
وقا� القضاة  ،أبو عبد اهللا 2مد بن عثمان بن عمر-به ا�شايخ األرaعة  أخ)'فقد  .األصفها�

وضياء اHين صفر  ،شهاب اHين أبو Ê ا&سن بن قا� القضاة عبد القاهر ا�شهرزوري با�وصل
  -أبو إسحاق إبراهيم بن خليل بن عبد اهللا بد�شق و_يب اHين ،بن ËÌ بن صفر Äلب

ً
إذنا

 
ً
 قال:  أخ)نا :قا�وا (يعا

ً
أبو Ê ا&سن بن  أخ)'أبو الفرح ËÌ بن 2مود بن سعد اvقÚ إذنا

  ا&افظ أ� نعيم أ�د بن عبد اهللا بن أ�د األصفها� صاحب ا�سند. عنأ�د ا&داد 
عه ا�شيخ اvقة العدل أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ وهو اRي ( :أما اWسند ا�ا�سو

 ا�شايخ األرaعة أخ)'بن 2مد بن عبد اهللا ا�عروف بقا� بيمارستان 
ً
ا�شيخ  ــــ به أيضا

اvقة تاج اHين أ�د بن أ� ا&سن بن أ�د بن العرzi بقراءß عليه باKرiبة من مدينة ا�سالم 
 ،أ� Ê عبد ا�سالم بن أ� اKطاب -وايته عن ا�شايخ اvالثةبر -4 ما�كها ألف Ðية وسالم-

 -وأ� 2مد عبد اهللا بن أ�د بن أ� ا�جد  ،وأ� ب�ر عتاب بن ا&سن بن سعيد بن ا¶نا
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ً
وا�شيخ أبو 2مد  .القا� أ� ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ صاحب ا�سند عنبروايتهم (يعا

وا�صاحب ا�صدر ا�كب£ العالمة أستاذ دار اKالفة واإلمامة مû  ،إبراهيم بن 2مود بن سا�م
ــ ـوأبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقاء  ،اHين أبو 2مد يوسف بن عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي

 بروايتهم 
ً
أ� الفرج عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي وأ� القاسم ذاكر بن  -ا�شايخ اvالثة عنإذنا

 ــ لقاسم ËÌ بن أسعد بن نوش وأ� ا ،{�ل
ً
القا� اإلمام أ� ب�ر 2مد  عنبروايتهم (يعا
  .-ر�ه اهللا-بن عبد ا¶ا¹ بن 2مد بن عبد اهللا األنصاري صاحب ا�سند 

اRي (عه اإلمام ا&افظ صاحب ا^رح واxعديل أبو أ�د عبد  :وأما اWسند ا�سادس
أبو 2مد ا&سن بن أ�د بن  )s(ا�شايخقدوة به  أخ)' فقد -ر�ه اهللا- اهللا بن عدي ا^رجا�

 قال: 
ً
أبو ا�حاسن 2مد بن عبد اKالق ا^وهري قال:  أخ)ناهبة اهللا بن 2مد بن هبة اهللا إذنا

 أخ)ناأبو القاسم �زة بن يوسف ا�سهà قال:  أخ)ناا�سيد ظفر بن دا« العلوي قال:  أخ)نا
  بن عدي صاحب ا�سند.ا&افظ أبو أ�د عبد اهللا 

اRي رواه ا&سن بن زiاد ا�لؤ�ؤي صاحب أ� حنيفة عن أ� حنيفة  :وأما اWسند ا�سابع
ا�صاحب ا�صدر ا�كب£ العالمة أستاذ دار اKالفة واإلمامة ü2  - به ا�شايخ األرaعة أخ)'فقد 

شيد اهللا أر²نها - اHين أبو 2مد يوسف بن عبد ا�ر�ن بن Ê ا^وزي بقراءß عليه بدار اKالفة 
وا�شيخ أبو ن� األغر بن أ� الفضائل  ،وا�شيخ أبو 2مد إبراهيم بن 2مود بن سا�م ،- ومهد ب°يانها
  -  وأبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقا ،بن أ� ن�

ً
 قا�وا (يعا

ً
ا&افظ أبو الفرج  أخ)نا :وآخرون إذنا

 قال: 
ً
Ûم ي�ن سما� إن 

ً
 وا¶اقون إذنا

ً
Ûبن ا^وزي أنبأه سما Ê ن بن�ر�أبو القاسم  أخ)ناعبد ا

بن ا&سن بن  أبو القاسم عبد اهللا أخ)ناإسماعيل بن أ�د بن عمر بن أ�د ا�سمرقندي قال: 
أبو ا&سن 2مد بن  أخ)ناأبو ا&سن عبد ا�ر�ن بن عمر بن أ�د قال:  أخ)نا2مد اKالل قال: 

ا&سن بن  حدثنا :أبو عبد اهللا 2مد بن شجاع ا¶ل¿ قال حدثنا :إبراهيم بن خن~س ا¶غوي قال
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن - ر�ه اهللا- زiاد ا�لؤ�ؤي صاحب أ� حنيفة 

باألخبار ال}  أخ)نااRي (عه القا� أبو ا&سن األشنا� فقد  :وأما اWسند ا�امن
ت� اHين يوسف بن أ�د بن أ� ا&سن  - أودعتها g هذا ا�كتاب ونقلها ا�شايخ اvالثة

وا�شيخ أبو عبد اهللا  ،و ا�شيخ أبو 2مد إبراهيم بن 2مود بن سا�م ،س�ف بقراءß عليه ببغداداإل
 قا�وا -2مد بن Ê بن بقاء

ً
أبو القاسم ذاكر بن {�ل بن 2مد بن  -ا�شايخ اvالثة أخ)نا :إذنا
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  - والقا� عبد ا�ر�ن العمري  ،وأبو القاسم ËÌ بن أسعد بن نوش ،حس) بن 2مد اKفاف

ً
إذنا

أبو الفضل  أخ)ناو ا¶ل¿ قال: ا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾ أخ)نا :قا�وا
  القا� أبو ا&سن األشنا�. أخ)ناخا� أبو Ê قال:  أخ)ناأ�د بن ا&س) بن خ£ون قال: 

اRي (عه أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« فقد  :وأما اWسند ا�اسع
وا�شيخ Nف  ،عبد ا�لطيف بن عبد ا�نعم بن Ê بن ن� ا&را� - به ا�شايخ األرaعة أخ)'

اHين أبو عبد اهللا 2مد بن 2مد بن 2مد بن عبد ا�وهاب بن Ê بن Ê بقراءß عليه بمدينة 
وiوسف  ،وا�شيخان أبو ا�نصور عبد القادر بن أ� ن� القزوzi ،ا�سالم f gلس) متفرق)

  - بن أ�د بن أ� ا&سن 
ً
 قا�وا (يعا

ً
عبد ا�وهاب بن Ê بن Ê بن سكينة قال:  أخ)نا :إذنا

أبو ا&سن 2مد بن عبد ا�ر�ن  أخ)ناقال:  )s(ي¾أبو القاسم Ê بن أ�د بن 2مد الZ أخ)نا
أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« صاحب  حدثنا :بن جعفر بن خشنام قال

  .- ر�ه اهللا تعا;- ا�سند 
به  أخ)'اRي (عه أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و فقد  :أما اWسند العا�و

وا�شيخ أبو 2مد  ،ا�صدر ا�كب£ ا�عظم ابن ا^وزي ا�ذكور بقراءß عليه ببغداد -ا�شايخ اvالثة
 قا�وا -وا�شيخ أبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقا ،إبراهيم بن 2مود بن سا�م

ً
ا�شايخ  أخ)نا :إذنا

وأبو القاسم ËÌ بن  ،أبو القاسم ذاكر بن {�ل بن 2مد بن ا&س) بن 2مد اKفاف- اvالثة
 قا�وا -وأبو الفرج عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي ،أسعد بن نوش اKباز

ً
أبو عبد اهللا  أخ)نا :إذنا

  .-ر�ه اهللا تعا;-ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ صاحب ا�سند 
اRي يروiه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القا� عن أ�  :أما اWسند ا�ادي ع�و
به ا�شايخ ا�صدر ا�كب£ العالمة أستاذ  أخ)'و®سÁ  سخة أ� يوسف فقد  -ر�ه اهللا-حنيفة 

وا�شيخ أبو  ،دار اKالفة واإلمامة أبو 2مد يوسف بن أ� الفرج عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي
 قا�وا ،براهيم بن 2مود بن سا�م2مد إ

ً
 :وا�شيخ أبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقا وآخرون إذنا

 ،وأبو القاسم ذاكر بن {�ل ،أبو الفرج عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي - ا�شايخ اvالثة أخ)نا
 قا�وا- وأبو القاسم ËÌ بن أسد بن نوش

ً
¹ بن القا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا أخ)نا :إذنا
أبو ب�ر  أخ)ناأبو 2مد ا&سن ا^وهري قال:  أخ)نا2مد بن عبد اهللا األنصاري إجازة قال: 
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جدي عمرو  حدثنا :أبو عروaة ا&س) بن 2مد بن �ودود ا&را� قال حدثنا :2مد األبهري قال

  .-ر�ه اهللا تعا;-أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القا�  حدثنا :بن أ� عمرو قال
اRي يروiه 2مد بن ا&سن ا�ش~با� عن أ� حنيفة و®سÁ  :أما اWسند ا�ا� ع�و

 بإسنادهم إ; أ� 2مد ا^وهري  خ)نافأ سخة 2مد عن أ� حنيفة 
ً
به هؤالء ا�شايخ اvالثة إذنا

  .-ر�ه اهللا تعا;-2مد بن ا&سن  عنجده  عنأ� عروaة ا&را�  عنأ� ب�ر األبهري  عن
ر� - اRي يروiه �اد بن أ� حنيفة عن أبيه أ� حنيفة  :اWسند ا�الث ع�أما و

س�ف بمدينة به ا�شايخ ت� اHين يوسف بن أ�د بن أ� ا&سن اإل أخ)'فقد  - اهللا عنهما
و�وفق اHين أبو عبد اهللا 2مد بن هارون بن 2مد اvعل� و(ال اHين أبو الفتح ن�  ،ا�سالم

وأخوه _م اHين أبو ëلب ا�ظفر بن 2مد بن إ`اس وغ£هم  ،اهللا بن 2مد بن إ`اس األنصاري
 وVتابة بد�شق 

ً
 أ� طاهر بن بر²ت بن إبراهيم بن طاهر بن عنõهم  - حرسها اهللا تعا;- إذنا

أبو ن�  أخ)ناأبو ا&سن Ê بن ا�سلم بن 2مد ا�سلà قال:  أخ)نابر²ت اKشو« قال: 
أبو عبد  أخ)ناأبو ا&سن Ê بن أ� رaيعة قال:  أخ)ناأ�د بن 2مد بن سعيد ا�صو� قال: 

�اد بن أ�  حدثنا :صالح بن 2مد ال�مذي قال حدثنا :اهللا 2مد بن حفص الطالقا� قال
  .- ر� اهللا عنهما-يفة حن

اRي (عه 2مد بن ا&سن ا�ش~با� ورواه عن أ� حنيفة فقد  :أما اWسند ا�رابع ع�و
اHين أبو  ا�صدر ا�كب£ العالمة أستاذ دار اKالفة واإلمامة مû -به ا�شايخ األرaعة أخ)'

وأبو  ،2مد يوسف بن عبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي بقراءß عليه بدار اKالفة من مدينة ا�سالم
وأبو ا�ظفر يوسف بن Ê بن  ،وأبو عبد اهللا 2مد بن Ê بن بقا ،2مد إبراهيم بن 2مود بن سا�م

 بروايتهم  -  حسن
ً
  عنإذنا

ً
نعم بن عبد ا�وهاب بن أ� الفرج عبد ا� - ا�شايخ األرaعة أيضا

وأ�  ،وأ� القاسم ËÌ بن أسعد بن نوش ،وأ� القاسم ذاكر بن {�ل بن 2مد بن ا&س) ،õيب
  - ا�سعادات ن� اهللا بن عبد ا�ر�ن القزاز

ً
 بروايتهم (يعا

ً
أ� سعد أ�د بن عبد ا^بار  عنإذنا

 قال: 
ً
أبو إسحاق  أخ)ناحسن اxنوÝ قال: القا� أبو القاسم Ê بن ا� أخ)ناا�ص£� إذنا

أبو �Ûر عمر بن تميم  أخ)نا2مد بن أ�د ا�رازي قال:  أخ)ناإبراهيم بن أ�د الطÔي قال: 
2مد بن ا&سن  أخ)ناأبو سليمان �و� بن سليمان ا^وزجا� قال:  أخ)نابن سيار قال: 

  .- ر�ه اهللا ور� عنه-ا�ش~با� 
واHه اإلمام ا&افظ أ� الفرج  عنل مû اHين بن ا^وزي فرواه وزاد عليهم ا�شيخ األو
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ً
 عنأ� الفتح 2مد بن عبد ا¶ا¹ ا�عروف بابن ا¶طي  عنعبد ا�ر�ن بن Ê بن ا^وزي إذنا

أ�  عنالقا� أ� عبد اهللا ا&س) بن Ê ا�صيمري  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون 
 عنأ� ب�ر 2مد بن أ�د بن ع~¸ بن عبدك ا�رازي  عنالطÔي بن أ�د  إسحاق إبراهيم

  2مود بن ا&سن ا�ش~با�. عنأ� سليمان ا^وزجا�  عنأ� �Ûر بن تميم بن سيار 
 ا�شايخ األرaعة أنبأناو

ً
وNف اHين عبد ا�ر�ن بن عبد  ،ضياء اHين صفر - به Û`ا

وأبو 2مد  ،Hين أ�د بن ا�فرج بن �سلمة بد�شقورشيد ا ،ا�رحيم بن عبد ا�ر�ن �هما Äلب
أبو الفتح 2مد بن عبد ا¶ا¹ ا�عروف بابن  أخ)نا :قا�وا -إبراهيم بن 2مود بن سا�م ببغداد 

  .- ر�ه اهللا-ا¶طي بإسناده ا�ذكور إ; صاحب ا�كتاب 2مد بن ا&سن ا�ش~با� 
اRي (عه اإلمام ا&افظ ابن أ� العوام ا�سعدي كن~ته أبو القاسم  :أما اWسند ا�ا�س ع�و

 ا�شايخ اKمسة  أنبأ�واسمه عبد اهللا بن 2مد بن أ� العوام فقد 
ً
شيخ شيوخ أرaاب  -به Û`ا

_م اHين أبو ا^ناب أ�د بن عمر بن 2مد بن عبد اهللا  ،و�مام أئمة أصحاب ا&قيقة ،الطرiقة
 - � Öرجانية خوارزم اKوارزI اKيو

ً
 وأ�ر عليها بانيا

ً
و_م اHين أبو  ،-عمرها اهللا تعا; ثانيا
ورشيد اHين أبو الفضل إسماعيل  ،ب�ر عبد اهللا بن 2مد بن أ� ب�ر أ�د بن خلف ا¶ل¿

وضياء اHين صفر بن ËÌ بن  ،-حرسها اهللا تعا;-بن أ�د بن ا&سن العرا¹ �هما بد�شق 
  -وأبو ن� األغر بن أ� الفضائل فضائل بن أ� ن� ببغداد  ،صفر Äلب

ً
 عنبروايتهم (يعا

اإلمام ا&افظ شيخ اإلسالم أ� طاهر أ�د بن 2مد بن أ�د بن 2مد ا�سلÚ األصفها� إجازة إن 
 قال: 

ً
Ûم ي�ن سما�القا� أبو عبد اهللا 2مد  أخ)ناأ�د بن أ� العباس ا�رازي قال:  أخ)نا

أبو العباس أ�د بن 2مد بن عبد اهللا بن 2مد بن أ� العوام  أخ)ناسالمة القضا« قال:  بن
  .-ر�ه اهللا-أ� أبو القاسم عبد اهللا بن 2مد بن أ� العوام صاحب ا�سند  أخ)ناقال: 

 
   



 g ðð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 

  ا<اب ا�الث 
  يتعلق باإليمان �ا ال يذكر R الفقه �<اً وأنه �شتمل � أرAعة فصول R ما

  .اxحرiض 4 ا&سنات واxحذير عن ا�س~ئات  :الفصل األول
  .والقدر وا�شفاعة وغ£ها g اإليمان واxصديق بالقضاء  :الفصل ا�ا�

ص5 اهللا عليه وآg - 0 ا�زهد g اHنيا واxأâ واxخلق بأخالق ا��  :الفصل ا�الث
  .وأصحابه - وسلم

  .g الفضائل    :الفصل ا�رابع

  الفصل األول
  وا�حذير عن ا�س�ئات ،ا�حر7ض � ا�سنات

-صاحب رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-عبد اهللا بن أ� أن~س  عنأبو حنيفة  ]۱[ا�ديث:
  . ‘‘يعà وiصم )s(حبك �ل�ء’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

ا�شيخ الفقيه أ�  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
بن 2مد أ� ب�ر  القا� عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن عنالفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون 

 úخ¾�أ�  عنأبيه القا� اإلمام أ� ب�ر عبد ا�ر�ن بن أ� ب�ر بن 2مد ا�¾خú  عنا
 zر أ� العباس اإلسفرائiوز�Ê  عنأ� Ê ا&سن بن Ê  عنأ�د 2مد بن عبد اهللا بن بنت ا

د أ� داؤ  عنيو س بن حبيب  عنجعفر بن 2مد بن Ê بن ا&سن  عنبن بابوiه األسواري 
 ú�وقدم عبد اهللا بن أن~س ا�كوفة  ،وHت سنة ثمان) :أنه قال -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنالطيا

ص5 اهللا - قال رسول اهللا  :سنة أرaع وÜسع) وسمعت منه وأنا ابن أرaع ع�ة سنة سمعته يقول
  .‘‘حبك �ل�ء يعà وiصم’’ :-عليه وآ0 وسلم

 
ً
القا� اإلمام ا�ؤتمن  عنمد بن ا&سن بن 2مد بن جامع ا�عمر بن 2 عنورواه أيضا

                                           
���  1s��d 



 g ðò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ� Ê  عنا�سمان ا�رازي  أ� سعد إسماعيل بن Ê عنأ� جعفر 2مد بن أ�د بن حامد 

 Ê ه  عنا&سن بنiبن بابو Êبن ا&سن  عن Ê يو س بن حبيب  عنجعفر بن 2مد بن
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� داؤد الطيا�ú  عن

القا� أ� 2مد عبد  عنورواه عن أ� العالء صاعد بن ®سار بن 2مد اHهان اروي 
 )s(مدا�القا� أ� العالء 2مد بن أ� الفضل ا عناهللا بن أ� حفص عمر بن 2مد األنصاري 

ا&سن بن Ê  عنا�رازي  أ� سعيد ا�سمان عنأ� ب�ر 2مد بن أ�د بن 2مد الطالقا�  عن
 عنجعفر بن 2مد بن Ê بن ا&سن  عنأ� ا&سن Ê بن بابوiه  عنبن 2مد بن إسحاق 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عند الطيا�ú أ� داؤ  عنيو س بن حبيب 
أ� ا�سعادات أ�د بن أ�د  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶اg ¹ �سنده  وأخرجه

أ� ا&سن Ê بن  عنأ� ا&س) أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سمنا�  عنا�واحد ا�توE بن عبد 
أ� ا&سن Ê بن بابوiه  عنأ�د بن ع~¸ ا�هفقz عن ا&سن بن Ê بن إسحاق اxمار 

 عند الطيا�ú أ� داؤ  عنيو س بن حبيب  عنجعفر بن 2مد بن Ê بن ا&سن  عناألسواري 
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة 

�شة بنت عجرد  عنأبو حنيفة  ]۲[ا�ديث:Û-قال رسول اهللا  :قالت -ر� اهللا عنها-
   .‘‘ال آ¬له وال أحرمه ،أ¬» جند اهللا g األرض ا^راد’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

أ� العالء صاعد  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
أ�  عنالقا� أ� العالء 2مد بن أ� الفضل امدا�  عنبن سيار بن 2مد اHهان اروي 

أ� Ê  عنأ� سعيد إسماعيل بن ا&سن ا�سمان  عنب�ر 2مد بن أ�د بن 2مد الطالقا� 
ن أ� حاتم عبد ا�ر�ن ب عن2مد عبد اهللا بن كث£ ا�رازي  أ� عنا&سن بن Ê ا�Hش� 

�شة  -ر� اهللا عنه-ËÌ بن مع) أن أبا حنيفة  عنعباس بن 2مد اHوري  عنا�رازي Û سمع
أ¬» جند اهللا g األرض ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :بنت عجرد تقول

  ‘‘ا^راد ال آ¬له وال أحرمه.
  رواهو

ً
القا� أ� جعفر بن 2مد بن  عنأ� ن� معمر بن 2مد بن حس)  عنأيضا

أ� 2مد عبد اهللا بن  عنÊ بن ا&س) ا�Hش�  عنأ� سعيد ا�رازي  عنأ�د بن حامد 
�شة عنعباس بن 2مد اHوري  عنكث£ ا�رازي Û بن مع) أن أبا حنيفة سمع ËÌ. .ا&ديث  

                                           
 وا�صواب ما أثZتنا. ا�شاهدي ‘‘ا&مدا�’’g ا�طبوعة :   � ��



 g ðó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
ت أ�د بن عبد أ� ا�سعادا عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶اg ¹ �سنده  وأخرجه
 Eواحد ا�تو�أ� ا&سن Ê بن  عنأ� ا&س) أ�د بن أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سمنا�  عنا

 عنأ� 2مد عبد اهللا بن كث£ ا�رازي  عنأ� Ê ا&سن بن Ê ا�Hش�  عنأ�د بن ع~¸ 
أن أبا حنيفة  :-ر�ه اهللا-ËÌ بن مع)  عنعبد ا�ر�ن بن أ� حاتم ا�رازي عن عباس اHوري 

�شة بنت عجردÛ رأي سمع�  ا&ديث. .صاحب ا
وHت سنة ثمان) وحججت مع أ� سنة ست  :قال -ر�ه اهللا-أبو حنيفة  ]۳[ا�ديث:

 :وÜسع) وأنا ابن ست ع�ة سنة فلما دخلت ا�سجد ا&رام رأيت حلقة عظيمة فقلت أل�
ص5 اهللا عليه وآ0 -بد اهللا بن جزء ا�زaيدي صاحب رسول اهللا حلقة ع :قال ؟حلقة من هذه

من تفقه g ’’ :يقول - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :فتقدمت فسمعته يقول -وسلم
  ‘‘.دين اهللا كفاه اهللا همه ورزقه من حيث ال �Ìسب

ا�شيخ الفقيه أ�  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
أ� سعيد عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن بن 2مد  عنبن خ£ون  الفضل أ�د بن ا&سن بن 2مد

 úخ¾�أ� أ�د 2مد بن عبد  عنأبيه القا� أ� ب�ر عبد ا�ر�ن بن 2مد ا�¾خú  عنا
 zر أ� العباس اإلسفرايiوز�أ� زفر عبد  نعأ� Ê ا&س) بن Ê ا�Hش�  عناهللا بن بنت ا

2مد بن أ�د  عنأ� ب�ر �كرم بن أ�د بن �كرم ا¶غدادي  عنالعزiز بن ا&سن الطÔي 
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� يوسف القا�  عن!� بن ا�و`د القا�  عنبن سماعة 

 
ً
� أ عنالقا� أ� عبد اهللا ا�صيمري  عنا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه أيضا

أ�د  عن2مد بن �دان الطنافú  عنأبيه  عنب�ر هالل بن هالل ابن أÝ هالل ا�رازي 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن2مد بن شجاع  عنبن ا�صلت 

وأ� منصور 2مد بن  ،أ� 2مد عبد اهللا بن Ê بن عبد اهللا - ا�شيوخ اvالثة عنورواه 
أ� ب�ر أ�د بن Ê بن  عنõهم  -نصور عبد ا�ر�ن بن زرiقوأ� م ،عبد ا�لك بن ا&سن

أ�  عنأ� القاسم Ê بن ا&س) العد�  عنالقا� أ� العالء ا�واسطي  عنثابت اKطيب 
أ�د بن 2مد  عنجعفر بن Ê ا&افظ  عنالعباس 2مد بن عمر بن ا&س) بن اKطاب 

أ�  عنأ� يوسف القا�  عن!� بن ا�و`د القا�  عن2مد بن سماعة القا�  عنا&ما� 
  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 

أ� ا�سعادات  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  وأخرجه



 �g ò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 Eواحد ا�تو�أ� ا&سن Ê  عنأ� ا&س) أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سمنا�  عنأ�د بن عبد ا

أ� زفر عبد العزiز بن  عنأ� Ê ا&سن بن Ê ا�Hش�  عنz بن أ�د بن ع~¸ ا�هفق
!�  عن2مد بن أ�د بن سماعة  عنأ� ب�ر �كرم بن أ�د بن �كرم  عنا&سن الطÔي 

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنبن ا�و`د القا� 
 عنالء ا�واسطي القا� أ� الع عنأ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت اKطيب  عنورواه 

جعفر بن Ê  عن )s(أ� العباس 2مد بن عمر بن ا&س) عنأ� القاسم Ê بن ا&س) العد� 
!� بن ا�و`د عن أ�  عن2مد بن سماعة القا�  عنأ�د بن 2مد ا&ما�  عنا&افظ 

  .-ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنيوسف القا� 
 :أنه قال -ر� اهللا عنه-أ� معاوiة عبد اهللا بن أ� أو�  عنأبو حنيفة  ]۴[ا�ديث:

 و�و كمفحص قطاة ب� ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا 
ً
من ب� هللا �سجدا

 g ا^نة
ً
   .‘‘اهللا 0 ب~تا

ا�شيخ العدل  عنا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
أ� سعيد عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن بن 2مد  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن 2مد بن خ£ون 

 úخ¾�أ� أ�د 2مد بن عبد  عنأبيه القا� أ� ب�ر عبد ا�ر�ن بن 2مد ا�¾خú  عنا
 عنث القا� أ� Ê ا&س) بن Ê بن غيا عنبن بنت ا�وزiر بن أ� العباس اإلسفرايz ااهللا 

  أ� حنيفة. عناxمتام ËÌ بن القاسم  عنا^لودي 2مد بن عياش  عن2مد بن �و� 
أ� جعفر 2مد بن أ�د  عنأ� ن� ا�عمر بن 2مد بن ا&سن بن 2مد بن جامع  عنورواه 

ا&سن بن غياث  عنا&سن بن Ê ا�Hش�  عنأ� سعيد بن Ê ا�رازي ا�سمان  عن )�(بن طاهر
أ�  عن اxمتام ËÌ بن القاسم عنا^لودي 2مد بن عياش  عن2مد بن �و�  عنالقا� 

  .- ر�ه اهللا- حنيفة 
القا� أ� 2مد عبد  عنأ� العالء صاعد بن ®سار بن 2مد اHهان اروي  عن ورواه

القا� اإلمام أ� العالء 2مد بن أ� الفضل  عناهللا بن أ� حفص عمر بن 2مد األنصاري 
أ� ب�ر 2مد  عنالقا� الفقيه أ� القاسم عبد ا^بار بن زiد بن أ�د �هما  عنمدا� ا

أ� Ê ا&س) بن Ê بن 2مد  عنأ� سعيد إسماعيل بن ا&سن ا�سمان  عنبن أ�د بن 2مد 
ا^لودي  عن2مد بن �و�  عنالقا�  أ� ا&سن Ê بن غياث عنبن إسحاق ا�Hش� 

                                           
 dا&سن  ���
�o�  حاتمd 



 g òs ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عناxمتام ËÌ بن القاسم  عن2مد بن عياش 
أ� ا�سعادات  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  وأخرجه

 Eواحد ا�تو�أ�  نعأ� ا&س) أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سمنا�  عنأ�د بن أ�د بن عبد ا
 zهفق�أ� ا&سن Ê بن غياث  عنأ� Ê ا�Hش�  عنا&سن Ê بن أ�د بن ع~¸ ا

أ�  عناxمتام ËÌ بن القاسم  عنا^لودي 2مد بن عياش  عن2مد بن �و�  عنالقا� 
  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 
 :قال - اهللا عنهر� - أبو حنيفة عن أ س بن ما�ك األنصاري اKزرù ا�جاري  ]۵ا�ديث:[

   .‘‘طلب العلم فرiضة 4 � �سلم’’ :يقول - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- سمعت رسول اهللا  :سمعته يقول
ا�شيخ أ�  عنأبو عبد اهللا ا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

أ�د بن  عنوأ� منصور 2مد بن عبد ا�لك بن ا&سن �هما  ،2مد عبد اهللا بن Ê بن عبد اهللا
أ�  عنأ� عبد اهللا 2مد بن عبد اهللا  عن )s(يهدأ� إسحاق إبراهيم بن 2مد ا� عنÊ بن ثابت 

أ� العباس أ�د بن ا�صلت بن ا�غلس  عنإسحاق إبراهيم بن 2مد ا�واعظ ا�عروف بالعبد اR`ل 
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنأ� يوسف القا�  عن�و`د القا� !� بن ا عنا&ما� 

 
ً
 عنأ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت  عنأ� 2مد عبد اهللا بن Ê األنصاري  عنورواه أيضا

أ� عثمان بن أ� سعيد وهو سعيد بن أ�د بن 2مد  عنالقا� أ� العالء ا�واسطي 2مد بن يعقوب 
أ� العباس أ�د بن  عنأ� إسحاق إبراهيم بن 2مد بن عمروiه ا�روزي  عنبن جعفر ا�~سابوري 

  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنا�صلت بن مغلس ا&ما� 
 
ً
القا� أ� 2مد بن عبد  عنأ� العالء صاعد بن ®سار بن 2مد اروي  عنورواه أيضا

أ� ب�ر 2مد  عنالقا� أ� العالء 2مد بن أ� الفضل  عن2مد اهللا بن أ� حفص عمرو بن 
أ� ا&سن أ�د بن 2مد بن  عنإسماعيل بن ا&سن ا�رازي  عنبن أ�د بن 2مد الطالقا� 

 عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنأ� سعيد ا&سن بن أ�د بن ا�صلت  عن2مود ال�س�ي 
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة 

أ� ب�ر أ�د بن Ê بن  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  جهوأخر
أ� عبد اهللا 2مد بن عبد اهللا  عن )�(إسحاق إبراهيم بن 2مد ا�هديأ�  عنثابت اKطيب 
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 �g ò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ� العباس أ�د بن ا�صلت بن ا�غلس  عنأ� إسحاق إبراهيم بن 2مد ا�واعظ  عن )s(ا&افظ

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنا&ما� 
 
ً
أ� ا�سعادات أ�د بن أ�د بن عبد ا�واحد ا�توE عن أ� ا&س) أ�د  عنورواه أيضا

أ� أ�د 2مد بن عبد  عنأ� ا&سن Ê بن أ�د بن ع~¸  عنبن 2مد بن أ�د ا�سمنا� 
أ� العباس أ�د بن  عنإبراهيم بن أ�د بن عمروiه أ� إسحاق  عناهللا بن خاH اRه½ 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنا�صلت 
ص5 -ا��  عن -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عن -ر�ه اهللا-أبو حنيفة  ]۶ا�ديث:[

  .‘‘إëثة ا�لهفاناHال 4 اK£ كفاعله واهللا Ìب ’’أنه قال:  -اهللا عليه وآ0 وسلم
أ� ا&س) ا�بارك بن  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

هالل بن 2مد  عنالقا� اإلمام أ� عبد اهللا ا&سن بن Ê ا�ص£�  عنعبد ا^بار ا�ص£� 
ت بن أ�د بن ا�صل عن2مد بن �دان الطنافú  عنأبيه  عنبن 2مد بن أÝ هالل ا�رازي 

أ�  عنأ� يوسف يعقوب بن إبراهيم القا�  عن!� بن ا�و`د القا�  عنا�غلس ا&ما� 
  .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 

 أول ا&ديث وقو0
ً
أ� ن� ا�عمر بن Ê بن  عن ‘‘اHال 4 اK£ كفاعله’’ :وروى أيضا

أ� سعيد إسماعيل بن أ�  عنالقا� أ� جعفر 2مد بن أ�د بن حامد  عن )�(ا&سن بن جامع
أ� العباس أ�د بن ا�صلت بن  عنا&س) بن أ�د  عنأ�د بن 2مد  عنÊ ا�رازي ا�سمان 

   .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د القا�  عنا�غلس 
 آخر ا&ديث وهو 

ً
  بهذا اإلسناد. ‘‘أن اهللا Ìب إëثة ا�لهفان’’وروى أيضا

 ور
ً
 عن )Ù(أ� حفص القا� عبد اهللا بن عن )|(أ� العالء صاعد بن ®سار عنواه أيضا

أ� ب�ر 2مد بن أ�د بن 2مود الطالقا�  عنمدا� القا� أ� العالء 2مد بن أ� الفضل ا
 عنأ� ا&س) أ�د بن 2مد بن 2مود ال�س�ي  عنأ� سعيد إسماعيل بن ا&سن ا�رازي  عن

 âد بن ا�بارك الطو�صلت  عنأ� سعيد ا&سن بن أ�أ�  عن!� بن ا�و`د  عنأ�د بن ا
 أول ا&ديث بهذا اإلسناد. ،-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنيوسف 

ً
  وروى أيضا

                                           
�� �  d[6�� ��  ��i #� ��  !" &% ��W6/ (" #� &" 
�o�  �/�H &% &'�� &%  )T &% �)8+�d 
�q�  ����d 
���  �_8H #� &%�d 



 |g ò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أنه  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنواثلة بن األسقع  عنأبو حنيفة  ]۷ا�ديث:[

  .‘‘.ألخيك فيعافيه اهللا وZiتليك ال تظهرن شماتة’’قال: 
أ� الفضل أ�د بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

 عنأبيه القا� أ� سعيد عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن بن 2مد ا�¾خú  عنا&سن بن خ£ون 
أ� أ�د 2مد بن عبد اهللا ابن بنت ا�وزiر أ�  عنأبيه القا� أ� ب�ر عبد ا�ر�ن بن 2مد 

 zش�  عنالعباس اإلسفرائ�Hا Ê ا&س) بن Ê أ� 2مد عبد اهللا بن 2مد بن  عنأ�
 Úي  عنطلحة بن سنان  عنا&سن ا&ن¾� - ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنأ� سعيد  عنهناد بن ا

ص5 اهللا عليه وآ0 -سمعت رسول اهللا  :ليقو -ر� اهللا عنه-سمعت واثلة بن األسقع  :قال
  ا&ديث. .يقول -وسلم

القا� اإلمام ا�ؤتمن  عنأ� ن� ا�عمر بن 2مد بن ا&سن بن 2مد بن جامع  عنورواه 
أ� سعيد إسماعيل بن Ê ا�رازي  عنأ� جعفر 2مد بن أ�د بن حامد بن عبيد اهللا ا¶خاري 

�و� بن ع~¸ بن  عنا�ظفر بن سهل  عنهللا بن حزام Ê بن أ�د بن عبيد ا عنا�سمان 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنا�نذر عن أبيه 
أ� ا�سعادات أ�د بن أ�د  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶اg ¹ �سنده  وأخرجه

 Eواحد ا�تو�أ� ا&سن Ê بن  عنا� أ� ا&س) أ�د بن 2مد بن أ�د ا�سمن عنبن عبد ا
أ� 2مد عبد اهللا بن 2مد بن ا&س)  عنأ� Ê ا&سن بن Ê ا�Hش�  عنأ�د بن ع~¸ 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� سعيد  عنهناد بن ا�¾ي  عنطلحة بن سنان ا`اI  عن
جاء  :أنه قال -ر� اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا األنصاري  عنأبو حنيفة  ]۸ا�ديث:[

 قط وال وH � !يا رسول اهللا :فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رجل إ; رسول اهللا 
ً
 !ما رزقت وHا

ف�ن ا�رجل  :قال جابر ‘‘؟فأين أنت من ك»ة االستغفار وV»ة ا�صدقة ترزق بهما ا�وH’’ :قال
Ü 0 Hصدقة فو�  سعة ذكور. ي�» ا

أ� ا�سعادات أ�د بن عبد ا�واحد  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶اg ¹ �سنده  أخرجه
 Eسمنا�  عنا�تو�أ� ا&سن Ê بن أ�د بن ع~¸  عنأ� ا&س) أ�د بن 2مد بن أ�د ا

 zهفق�2مد بن  عنأ� ا&سن Ê بن غياث القا�  عنأ� Ê ا&سن بن Ê ا�Hش�  عنا
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عناxمتام ËÌ بن القاسم  عنا^لودي 2مد بن عياش  عن�و� 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
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إذا {ن يوم القيامة وضعت حسنات  :إبراهيم قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۹ا�ديث:[

ا�رجل g كفة ا�äان ووضعت س~ئاته g ا�كفة األخرى فشالت س~ئاته حسناته حÆ إذا أ®س 
س~ئاته  ،فظن ا�ار جاءه íء مثل ا�سحاب فيقع g حسناته g كفة ا�äان ف�شيل حسناته

ا علمت �لناس من اK£ هذا م :فيقال ،من عم½ ما أعرف هذا :فيقول ؟أتدري ما هذا :فيقال
  بعدك. من فعملوا به 

واHه أ� طاهر  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  أخرجه
عبيد اهللا بن  عنأ� القاسم عبيد اهللا بن أ�د بن عثمان ا�ص£�  عنعبد ا¶ا¹ األنصاري 

ما�ك بن ËÌ بن ما�ك بن  عنأ� ا&س) Ê بن 2مد بن ËÌ ا��ي  عنعثمان اHقاق 
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنÊ بن Ûصم  عنغسان امدا� 

أ� حفص عمر بن أ�د بن شاه)  عنأ� ا&سن 2مد بن Ê ا�هتدي باهللا  عنورواه 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن Ê بن Ûصم عنما�ك بن ËÌ  عنÊ بن 2مد ا��ي  عن

أ� �سلم األغر صاحب أ� هرiرة  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة  ]��ا�ديث:[
 :قال اهللا تعا; :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عن

 منهما ’’
ً
   ‘‘ألقيته g جهنم.ا�كiÔاء ردا والعظمة إزاري فمن نازعz واحدا

ا�شيخ أ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
2مد بن أ�د بن  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عن2مد بن أ�د اKطيب  عن

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عنحفص 
عبد اهللا بن عمر  عن2ارب بن دثار  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة  ]��ا�ديث:[

فإن الظلم  !إياåم والظلم’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -ر� اهللا عنهما-
  .‘‘ظلمات يوم القيامة

العباس بن  عنإبراهيم بن عمروس امدا�  عنأبو 2مد ا¶خاري g �سنده  أخرجه
  أ� حنيفة. عنمد بن ا&سن 2 عنيزiد 

�شة  عناألسود  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة  ] �ا�ديث:[Ûرسول اهللا  عن
إن اهللا ي�تب �إل سان اHرجة العليا g ا^نة وال ’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- 

   .‘‘ي�ون 0 من العمل ما يبلغها فال يزال يZتليه حÆ يبلغها
أ�د بن  عنأ�د بن صالح بن أ� صالح  عنأبو 2مد ا¶خاري g �سنده  أخرجه



 g òæ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  أ� ËÌ ا&ما�. عنيعقوب ا¶ل¿ 

 Ê بن الفتح بن عبد اهللا العسكري  عنورواه Êيع  عنaر�القاسم بن  عن�يد بن ا
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنا&�م 

ا&سن بن 2مد  عنÊ بن عبيد  عنه ا&افظ طلحة بن 2مد ا�عال g �سند وأخرجه
  .- ر�ه اهللا تعا;- ËÌ بن هاشم الغسا� عن أ� حنيفة  عنوالقاسم بن ا&سن امدان~) �هما 

أ�د  عنا�شيخ أ� 2مد بن ا�¾اج  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
 Ê عنبن  Dو��2مد بن أ�د بن يعقوب ا�د�  عنأ� الطيب 2مد بن أ�د بن �و� ا

  .-ر�ه اهللا تعا;-ËÌ بن هاشم الغسا� عن أ� حنيفة  عن2مد بن أيوب ا¶ل¿  عن
بن Ê بن  القا� أ� ا&س) 2مد عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه

ابن ÞÅ بن  عن أ� القاسم عبد اهللا بن أ�د بن Ê بن ا&س) ا�صيدال� عنا�هتدي باهللا 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنËÌ بن هاشم  عنأ�د بن ا&سن امدا�  عنجعفر العطار 

عبد اهللا بن برiدة  عنعلقمة بن �رثد و�اد أنهما حدثاه  عنأبو حنيفة  ]�۳ا�ديث:[
القبور فزوروها كنت نهيت�م عن زiارة ’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا��  عنأبيه  عن

.
ً
   ‘‘وال تقو�وا هجرا
 عنأ� صالح  عن2مد بن إسماعيل  عنأ�د بن 2مد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناKراسا�  أ� عبد ا�ر�ن عنا�ليث 
 عنا�ليث  عنأ� صالح  عنا�سندي األنطاs(  ã(اسعبال عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� عبد ا�ر�ن اKراسا� 
 
ً
عبد اهللا  عنËÌ بن أ¬ثم  عنأ�د بن جرiر بن ا�سيب ا�لؤ�ؤي ا¶ل¿  عنورواه أيضا

  .-ر� اهللا تعا; عنه-أ� حنيفة  عنأ� عبد ا�ر�ن اKراسا�  عنا�ليث  عنبن صالح 
ار�وا ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-شيخ 0 يرفعه إ; ا��  عنأبو حنيفة  ]�۴ا�ديث:[

   ‘‘ا�ص� وا�رأة. :ا�ضعيف)
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

 :2مد بن ا�نكدر أنه بلغه عنإبراهيم بن 2مد بن ا�ن��  عنأبو حنيفة  ]�۵ا�ديث:[
’’ Ôار.أن ا�تك� g ا

ً
   ‘‘رأسه ب) رجليه g تابوت من نار مقفل عليه فال ñرج من اxابوت أبدا
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Ê  عنأ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عن2مد بن حفص  عنا&سن بن رشيق  عنبن رaيعة 
  .-تعا; ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عن

وأعلنوا ما  ،أyوا ما شGتم’’ :إبراهيم أنه قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]�۶ا�ديث:[
 إال ألZسه اهللا تعا; رداءه. ،شGتم

ً
   ‘‘فما من عبد ®¾ ش~ئا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه
�شة  عناألسود  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]�۷ا�ديث:[Û-ر� اهللا عنها- 

�و أن ا�رفق خلق يرى �ا رH من خلق اهللا أحسن ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال ا��  :قالت
   ‘‘أقبح منه. و�و أن ا&زق خلق يرى �ا رH من خلق اهللا ،منه

نوح بن  نععمر بن �يد  عنÊ بن ا&سن بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عندراج 

أسد بن  عنËÌ بن إسماعيل ا^رiري  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن )s(عمرو

خا0 أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  وأخرجه
القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ;  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنا¶اقال� 

  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة 
ص5 اهللا عليه - fاهد يرفعه إ; ا��  عن )�(أيوب بن Ûئذ عنأبو حنيفة  ]�۸ا�ديث:[

و�و نظروا إ; صورة ا&زق  ،�و نظر ا�اس إ; صورة ا�رفق �ا نظروا أحسن منه’’أنه قال:  - وآ0 وسلم
   ‘‘�ا نظروا أقبح منه.

ËÌ بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  ر� اهللا تعا; عنه.-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنا&س) بن إسماعيل  عنإسماعيل 

ا&س) بن  عنËÌ بن إسماعيل ا^رiري  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنإسماعيل ا^رiري 

 عنخا0 أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ا&س) بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
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  .- �ه اهللا تعا;ر- أ� حنيفة  عنالقا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور  عنأ� عبد اهللا العالف 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
�ا خرج  :أ� عمرو ا�ش~با� قال عنعبد ا�لك بن إياس  عنأبو حنيفة  ]�۹ا�ديث:[

و�ن اهللا  !عليك بتقوى اهللا و�زوم ا^ماعة :فقال !أوصz :أبو �سعود من ا�دينة اتبعته فقلت 0
  واصÔ حÜ Æس�iح أو ®س�اح من فاجر.  ،تعا; لن Èمع أمة 2مد 4 ضاللة

خا0 أ� Ê  عنالفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
ا�نذر بن 2مد  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عن
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنبن Ê ا&سن بن 2مد  عن

  .-ر� اهللا عنه- القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه
�شة  عنأمه  عنمنصور بن صفية  عنسفيان اvوري  عنأبو حنيفة  ]� ا�ديث:[Û-

طوI �ن ’’ :ن� عن سب األ�وات وقال -ص5 اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  :-ر� اهللا عنها
.
ً
 كث£ا

ً
   ‘‘وجد g صحيفته استغفارا

أ� ب�ر اKطيب ا¶غدادي  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ القا�  أخرجه
2مد بن ËÌ بن  عنسعيد بن القاسم ا&افظ  عن2مد بن إسماعيل ا�وراق  عنعن أ� نعيم 

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنإبراهيم بن أيوب  عناذيل بن معاوiة  عنمندة 
 -ر� اهللا عنهما-ابن عباس  عنسعيد بن جب£  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]� ا�ديث:[

 من سبب ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا 
ً
 مهموما

ً
إذا مات أحدåم مغموما

   ‘‘{ن أفضل عند اهللا تعا; من ألف aøة با�سيف g سZيل اهللا. ،العيال
2مد بن ËÌ بن  عن2مد بن هشام بن همام ا�ش£ازي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنا�قري  عنيزiد ا�~سابوري 
ص5 اهللا عليه -ا��  عنا&سن ا¶�ي  عنأ� غسان  عنأبو حنيفة  ]  ا�ديث:[

و: يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذ Äقها  ،اإلمارة أمانة !يا أبا ذر’’أنه قال:  -وآ0 وسلم
   ‘‘وأدى اRي عليه من ا&ق فيها وأ? 0 ذ�ك يا أبا ذر.

  اإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه عن أ� حنيفة. أخرجه
ص5 -عبد اهللا قال: قال رسول اهللا  عنأ� وائل  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۳ ا�ديث:[

   ‘‘طلب العلم فرiضة 4 � �سلم.’’ :-اهللا عليه وآ0 وسلم
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 عنمعاوiة  عنالعباس بن 2مد  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنفية  عنداؤد بن علية  عن )s(عمر
ا�يت بعد �وته  :ثالثة يوجر فيهن :إبراهيم قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۴ ا�ديث:[

 يعمل به وiعلمه ا�اس فهو يوجر 4  ،وH يدعو 0 بعد �وته فهو يوجر g دÛئه
ً
ورجل علم علما

  ورجل ترك أرضا صدقة.  ،ما عمل وعلم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

   .ا¶الء �و� با�¼م :إبراهيم أنه قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۵ ا�ديث:[
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

J  � :إبراهيم ا�خ� g قو0 تعا; عن�اد  عنأبو حنيفة  ]¡ ا�ديث:[  K  L 
 M  N� )�(سحاب أو  :. قال��ا Èاء بعمل العبد فيجعل g مäانه فيخف فيجاء !�ء {

هذا علمك علمته  :فيقال !ال :فيقول ؟هل تدري ما هذا :{لغمام فيوضع g مäانه ف�جح فيقال 0
  فتعلموه وعملوا به بعدك. 

 )|(أ� إبراهيم عنعبد ا�صمد بن Ê  عنفظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده ا&ا أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن�اد بن زiد  عن�سلم  عنإسماعيل بن يوسف 

ا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
  ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة. ظ 2مد بنا&اف عنأ� 2مد ا&سن بن Ê الفارâ  عن

-أ س بن ما�ك أن ا��  عنإبراهيم ا�خ�  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]¢ ا�ديث:[
   ‘‘طلب العلم فرiضة 4 � �سلم.’’ قال:-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

عثمان  عن )Ù(قبيصة بن الفضل بن عبد ا�ر�ن الطÔي عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنأ� Ûصم ا�Zيل  عن )æ(ا�شجري

عبد ا�ر�ن بن صالح  عنأ� أمية الطرطوâ  عنصالح بن أ� رميح كتابة  عنورواه 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن�اد بن زiد  عن
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ما سمعت من أ س إال  :إبراهيم ا�خ� قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]£ ا�ديث:[

 سمعته يقول
ً
 واحدا

ً
طلب العلم فرiضة 4 ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا  :حديثا

   ‘‘� �سلم.
  أبو 2مد ا¶خاري. أخرجه

  إ� ألدعو &ماد فأبدأ به قبل أبوي.  :قال -ر�ه اهللا-أبو حنيفة  ]۹ ا�ديث:[
القا� أ�  عنأ� سعيد أ�د بن القاسم ا�قري  عنا&افظ بن خ¾و g �سنده  أخرجه

 Ýنوxالج  عنالقاسم اvر  عنأ� العباس بن عقدة  عنأ� القاسم ا�Û القاسم بن عبد اهللا بن
 IÇ&عنعم£ بن عمار امدا�  عنا  íه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن2مد بن أبان القر�ر -.  
إذا عرف اvقيل نفسه  :إبراهيم ا�خ� أنه قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۳۰ا�ديث:[

  أنه ثقيل فل~س بثقيل.
أبو ب�ر  أخ)ناقال:  )s(قرأت g تارiخ ¡اري بغنجار :ابن خ¾و g �سنده فقال أخرجه

عبد  عن2مد بن حاتم بن سعيد بن حفص ا¶يكندي  عن2مد بن إبراهيم بن يعقوب ا�صو� 
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنب�ر بن معروف  عن ا&سن بن حازم عنا�صمد بن الفضل 

  من أمن اvقل ثقل.  :إبراهيم ا�خ� أنه قال عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۱¥ا�ديث:[
أ�  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه

أ� 2مد Ê بن عبد اهللا بن العباس  عنا&س) 2مد بن عبد ا�واحد بن Ê بن إبراهيم بن رزمة 
أ� 2مد ا&ارث بن 2مد  عنأ� ع~¸ أ�د بن 2مد ا�وراق ا�قدâ  عنبن ا�غ£ة ا^وهري 

 zكوفة  عن2مد بن منصور  عنبن أمامة ا�داي�  .- ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنشيخ من أهل ا
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم ا�خ�  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۲¥ا�ديث:[
g ا�سفر فعرس وأ�ر  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-كنا مع رسول اهللا  :قال -ر� اهللا عنه-�سعود 

 أن ي�أل ا�صبح فنام رسول اهللا 
ً
ونام ا�رهط وaالل حÆ {ن  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بالال

فأ�ر أن يقتادوا ا�رواحل من  ،لوaعده بال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أول من اس�يقظ رسول اهللا 
 فأذن

ً
ثم ص5 رVع} الفجر  ،-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ثم أوتر رسول اهللا  ،ذ�ك ا�حل وأ�ر بالال

  وأ�ره فأقام ا�صالة ثم ص5 بهم الفجر. 
 عنعبيد اهللا بن عبد ا^بار  عنÊ بن 2مد بن عبيد  عنطلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
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  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن2مد بن خاH  عنËÌ بن صالح  عن�سلم  أ� �سلم !� بن

ص5 -قرأ رسول اهللا  :جابر بن عبد اهللا قال عنأ� ا�زa£  عنأبو حنيفة  ]۳¥ا�ديث:[
O P ۙ �:قو0 تعا; -اهللا عليه وآ0 وسلم  Q� )s( بال 6 إال اهللا  :قال� ۙ O R  $ �)�( 

   .بال 6 إال اهللا :قال
عبد اهللا  عن!� بن �و�  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  أ� حنيفة. عنبن يزiد ا�قري 
  وأخرجه

ً
 عن2مد بن يوسف ا�رازي  عنزVرiا بن ËÌ بن ا&ارث ا�~سابوري  عنأيضا

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�قري  عنعبد اهللا بن أ�د 
  عنار فا&افظ طلحة بن ا� وأخرجه

ً
!� بن �و�  عنأ�د بن 2مد بن سعيد أيضا

 P  �غ£ أنه زاد فيه أن قال  -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن يزiد ا�قري  عن
ۙ OQ�  قال بال 6 إال اهللا� ۙ O R    قال بال 6 إال اهللا. � $
- ا��  عن - ر� اهللا عنه- أ� هرiرة  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة  ]۴¥ا�ديث:[

   ‘‘علم فكتمه أ^م يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن’’ :قال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
 عنأ� ب�ر 2مد بن القاسم بن سليمان ا�ؤدب  عنا&افظ ابن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

أ�  عنأ� يوسف  عنا�سندي بن عمروiه  عنÊ  عنإدر®س  عن2مد بن يوسف ا�رازي 
  .- ر�ه اهللا- حنيفة 

ص5 -قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-جابر  عنعطاء  عنأبو حنيفة  ]۵¥ا�ديث:[
   ‘‘إ; غz أو فق£ صدقة.� معروف فعلته ’’ :-اهللا عليه وآ0 وسلم

2مد بن خلف اxميà  عنصالح ال�مذي  عنأبو 2مد ا¶خاري g �سنده  أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنالقاسم بن معن  عنÊ بن عبد ا&ميد  عن

ر� اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة  ]۶¥ا�ديث:[
  ال.  :قال ؟فمن ترVه åفر’’األ�ر با�عروف وا�, عن ا�نكر فرiضة قلت  :قال -عنهما

 عنÊ بن العباس  عن2مد بن إسماعيل  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  أ� حنيفة. عنعفان بن سنان ا^رجا�  عنعباد بن يعقوب 
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عباد بن  عنVرiا 2مد بن القاسم بن ز عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه

  نعم. :قال ؟فمن ترVه åفر :قلت 0 :أ� حنيفة غ£ أنه قال عن� جاعفان ا^ر عنيعقوب 
 عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� ا&س) ا�ص£�  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿  وأخرجه

 أ� حنيفة كما  عنعفان ا^رجا�  عنعباد بن يعقوب  عنأ� ا&سن بن القاسم بن زVرiا 
  2مد بن ا�ظفر g �سنده. جهأخر

عن  -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة  ]۷¥ا�ديث:[
 ��.’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا

ً
 تزدد حبا

ً
   ‘‘زر غبا

أ� ب�ر أ�د بن 2مد بن ا&سن  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه
 عن2مد بن العباس بن الفضل األنصاري  عن2مد بن عبد العزiز اHينوري  عناHينوري 

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با� 
القا� أ� ا&س) بن  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  وأخرجه

أ�  عنا�Çاب اHينوري  أ� ب�ر أ�د بن 2مد عنعمر اHيلà ا�قري  عنا�هتدي باهللا 
2مد  عن2مد بن عباس بن الفضل األنصاري  عن )s(عبد العزiز عنجعفر 2مد بن عبد اهللا 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنبن ا&سن ا�ش~با� 
ما آ� í 4ء إال  :ابن عمر قال عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة  ]۸¥ا�ديث:[

  أن أ¬ون قاتلت الفئة ا¶اغية و4 صوم اواجر. 
أ� عبد اهللا 2مد بن القاسم بن زVرiا  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

  .-ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنا^رجا�  )|(سنانعفان بن  عنعباد بن يعقوب  عن )�(حارDا�
أ� 2مد ا^وهري  عنا�شيخ أ� ا&سن  عنا&افظ بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

 عنعباد بن يعقوب  عنأ� عبد اهللا 2مد بن القاسم بن زVرiا ا¶خاري  عنأ� ا&س)  عن
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنعفان ا^رجا� 

{ن  :قال -ر� اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا  عنأ� ا�زa£  عنأبو حنيفة  ]۹¥ا�ديث:[
 ��  يعرف برiح الطيب إذا أقبل با�ليل.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا

2مد  عن2مد بن أ� شجاع ا�عدل  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
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  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�بارك  عنأبيه  عنبن عبد العزiز بن أ� رزمة 

ص5 اهللا عليه وآ0 -ابن عمر قال: قال رسول اهللا  عننافع  عنأبو حنيفة  ]۴۰ا�ديث:[
  عشار.  :أي ‘‘من اعتذر إ`ه أخوه ا�سلم فلم يقبل عذره فوزره كوزر صاحب �كس’’ :-وسلم

عبد اهللا بن  عنعقدة عن  أ� العباس عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
Ê بن سليمان  عنا�روزي  )s(عبد العزiز القطانعن  أ� الفضل العباس عن2مد ا¶خاري 

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنقا� �رو  )�(ح�م بن يزiد عنا�رازي 
ر� اهللا -عبد اهللا بن �سعود  عنعبد ا�كرiم بن معقل  عنأبو حنيفة  ]۱¦ا�ديث:[

  . ‘‘ا�دم توaة’’ :قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا��  -عنه
قرأت g كتاب أ� عبد اهللا  :أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ قال أخرجه

أ� سهل بن  عن2مد بن 2مد بن 2مد بن سليمان بن {�ل يعرف بغنجار g تارiخ ¡ارى 0 
 نعأ� زVرiا ËÌ بن إسماعيل بن ا&سن بن عثمان  عن2مد بن 2مد  عنعثمان بن سعيد 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنÞÅ بن عمر  عنجده ا&سن بن عثمان 
{ن أحب  :قال -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]۲¦ا�ديث:[

  وعبد ا�ر�ن.  ،عبد اهللا -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-األسماء إ; رسول اهللا 
أ�د بن عبد اهللا بن زiاد  عنزVرiا بن ËÌ  عنقبيصة عن  ا¶خاري أبو 2مد أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنÊ بن Ûصم بن �رزوق  عن2مد بن ا�هدي  عن
 ،ورجل خلفه يغتابه ،�Ûر ا�شع� أنه {ن Ìدثعن أبو حنيفة  ]۳¦ا�ديث:[

  :وقال ،فاxفت إ`ه
  شعر

 غ£ داء Åا�ر 
ً
 �رiئا

ً
  لعزة من أعراضنا ما استحلت     هن~ئا

أ� ن� ا�عمر بن  :ا�شيخ) عنأبو عبد اهللا ا&س) بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
أ�  عناKطيب  عنوأ� منصور عبد ا�ر�ن بن 2مد بن عبد ا�واحد �هما  ،2مد بن ا&سن

أ�  عنبن ا^عد  Ê عنأ� قالبة  عنÊ بن إسحاق  عنالقاسم بن ا&سن ا�شاهد با¶�ة 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنيع5 العالء بن هارون أÝ يزiد بن هارون 
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- قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] ۴¦[ا�ديث:

  . ‘‘الÔ ال يب5 واإلثم ال ي°¸’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
2مد بن  عنبن إبراهيم  )ËÌ)s عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن�يد بن عبد ا�ر�ن ا�رواâ  عنعبد ا�ر�ن بن أ� `5 
ص5 -أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]۵¦ا�ديث:[

  . ‘‘أهل ا�كتاباخضبوا وخالفوا ’’ :قال -اهللا عليه وآ0 وسلم
 )�(أ� جعفر القاسم بن �ساور عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن�زاحم بن العوام  عن )|(سوار بن عبد اهللا عنا^وهري 
أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنا�زهري  عنأبو حنيفة  ]۶¦ا�ديث:[

 فلي�بوأ مقعده من ا�ار’’ :قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
ً
  .‘‘من كذب Ê متعمدا

 عنعبد اهللا بن ا�رزaان  عنا&ارث بن أسد بن ا&ارث  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-حنيفة أ�  عنبن رaيع  )æ(عمار عنا¶ج½  )Ù(سلم�عبد اهللا بن أ� 

 -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنعبد ا�ر�ن بن حزم  عنأبو حنيفة  ]۷¦ا�ديث:[
ما زال جÔئيل يوصيz با^ار حÆ ظننت ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أنه قال: قال رسول اهللا 

  . ‘‘وما زال جÔئيل يوصيz بقيام ا�ليل حÆ ظننت أن خيار أم} لن ينا�وا إال قليالً  ،أنه سيورثه
أ�د بن Ê بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

ا&سن بن  عنأ� ا&سن Ê بن رaيعة بن Ê  عنأ� طاهر 2مد بن أ�د اKطيب  عن2مد 
�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد ال�مذي  عنحفص بن عبد ا�لك 2مد بن  عنرشيق 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن
ر� -ابن �سعود  عنأبيه  عنËÌ بن عمرو بن سلمة  عنأبو حنيفة  ]۸¦ا�ديث:[
اآليات ال}  - من أوتر من�م باvالث :و� بعض ا�روايات - من أوتر من�م’’ :أنه قال -اهللا عنه

  . ‘‘g آخر سورة ا¶قرة g � `لة فقد أ¬» وأطاب
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 g óÙ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنفرواه  ،اإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار أخرجه

 :-ر� اهللا عنه-إبراهيم قال: قال ابن �سعود  عن�اد  عنأبو حنيفة  ]۹¦ا�ديث:[
 كهذ ا�شعر’’

ً
 كن» اHقل ،ال تهذوا القرآن هذا

ً
  . ‘‘وال ن»ا

ي°بJ  ،وaه نأخذ :أ� حنيفة. قال 2مد عنفرواه  ،اإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-وهو قول أ� حنيفة  ،�لقاري أن يفهم ما يقول

ص5 اهللا عليه -سمعت رسول اهللا  :فاطمة بنت عجرد قالت عنأبو حنيفة  ]۵۰ا�ديث:[
  .‘‘أ¬» جند اهللا g األرض ا^راد ال آ¬له وال أحرمه’’ :يقول -وآ0 وسلم

أ� الفضل أ�د بن ا&سن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  أخرجه
أ�  القا� عنالقا� أ� سعيد عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن بن 2مد ا�¾خú  عنبن خ£ون 

أ� أ�د 2مد بن عبد اهللا ابن بنت ا�وزiر أ� العباس  عنب�ر بن عبد ا�ر�ن بن 2مد 
 zش�  عناإلسفرائ�Hا Ê رازي  عنا&سن بن�عبد ا�ر�ن  عنأ� 2مد عبد اهللا بن كث£ ا

ËÌ بن مع) أن أبا حنيفة صاحب ا�رأي سمع  عنعباس اHوري  عنبن أ� حاتم ا�رازي 
عن  هكذا رواه ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده g حرف الفاء و�نما ا�شهور .نت عجردفاطمة ب

�شة بنت عجرد.Û  
 عن2مد بن إبراهيم اxيà  عنËÌ بن سعيد األنصاري  عنأبو حنيفة ] ۵۱:[ا�ديث

 Kلي�ص5 اهللا عليه - قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه- عمر بن اKطاب  عنعلقمة بن وقاص ا
فمن {نت هجرته إ; اهللا ورسو0 فهجرته إ;  ،و�� ا�رئ ما نوى ،األعمال با�يات’’: - وآ0 وسلم

  . ‘‘ومن {نت هجرته إ; دنيا يصيبها أو ا�رأة ينكحها فهجرته إ; ما هاجر إ`ه ،اهللا ورسو0
أ�د بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عند ا¶خاري أبو 2م أخرجه

أ�  عنزVرiا بن أ� العتيك  عنأبيه  عنحس) بن سعيد ا�لخà  عنبن ËÌ ا�از� 
  .- ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 

ص5 اهللا -رجل من أصحاب ا��  عنا�شع�  عنفراس  عنأبو حنيفة ] ۲§[ا�ديث:
  . ‘‘ا�يت �رتهن بدينه’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عليه وآ0 وسلم
ابن الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

القا� عمر بن ا&سن  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê  عنخ£ون 
أ� حنيفة  عنعمر بن القاسم اxمار  عنأبيه  عنإسماعيل  عبد اهللا بن قر®ش بن عناألشنا� 



 g óæ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  .-ر�ه اهللا تعا;-

ص5 اهللا عليه وآ0 -ا��  عناألغر  عنÊ بن األقمر  عنأبو حنيفة ] ۳§[ا�ديث:
وما  ،Rين أ�رت أن أصÔ نفú معهمأنتم من ا’’ :أنه �ر بقوم يذكرون اهللا تعا; فقال :-وسلم

 ،وغش~تهم ا�ر�ة ،جلس عدت�م من ا�اس يذكرون اهللا تعا; إال حفتهم ا�الئ�ة بأجنحتها
  . ‘‘وذكرهم اهللا فيمن عنده

خلف  عن2مد بن منصور  عنالفضل بن !سام ا¶خاري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنبن أيوب 

 
ً
 عنأ� يوسف  عنقرأت g كتاب إسماعيل بن �اد  :أ�د بن 2مد قال عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة 
 
ً
حس) بن عبد ا�ر�ن  عنËÌ بن زVرiا بن ش~بان  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  ا�صلت بن ا&جاج عنا�كندي 
 
ً
أ�  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عن�د بن 2مد بن منذر بن 2مد أ عنورواه أيضا

  .-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رجل من أصحاب ا��  عنحنيفة غ£ أنه جاوز به األغر 
 
ً
نعيم بن عمرو  عنا�ختار بن سابق ا&نظ½  عن2مد بن رجاء بن قر®ش  عنورواه أيضا

ص5 اهللا عليه -ا��  عنÊ بن األقمر  عن :ن األقمر فقالأ� حنيفة غ£ أنه �م Èاوز به اب عن
  .-وآ0 وسلم

�شة  عن�¾وق  عنÊ بن األقمر  عنأبو حنيفة ] ۴§[ا�ديث:Û-ر� اهللا عنها - 
 إذا رام جار أن يضع خشZته 4 جدار’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا  :قالت

  . ‘‘أحدåم فال يمنعه
أ� يع5  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

القاسم بن غصن  عن!� بن ا�نذر  عنÊ بن 2مد عن  2مد بن أ�د بن عبد اهللا بن �روان
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن

ا�ر�½  أ�د بن عبد العزiز عنعبد اهللا بن وهب اHينوري  عنابن اKفاù  عنورواه 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن غصن  عن

 عن -ر� اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنابن ا�زa£  عنأبو حنيفة ] ۵§[ا�ديث:
 ��عرش إبل~س 4 ا¶حر فيبث yاياه فيفتنون ا�اس ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا



 g óì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
   ‘‘.فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

أ� عبد اهللا  عنهناد ال°سÚ  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه
 )�(2مد عنبن أ�د  )s([بن Ê بن مهدي اKطيب اآل�½ عن أ� Ê أ�د بن ا&س)] ا&س)

ر�ه -أ� حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام  عنا&س) بن عبد األول  عنبن عثمان بن أ� ش~بة 
  .-اهللا تعا;

أنه  -ر� اهللا عنه- أ� سعيد اKدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] ۶§[ا�ديث:
 فلي�بوأ مقعده من ا�ار’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا 

ً
   ‘‘.من كذب Ê متعمدا

ا^ارود بن يزiد  عنإبراهيم بن Ê بن ËÌ ا�~سابوري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن

 
ً
القاسم بن يزiد  عنËÌ بن طلحة ال£aو«  عن2مد بن ا&سن الçاز  عنورواه أيضا

Iه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  ا^ر�ر-.  
اياج  عنحفص بن عبد اهللا  عن2مد بن يزiد  عن2مد بن همام ا�ش£ازي  عنورواه 

  .-تعا; ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنبن !سطام 
 
ً
 :أبيها قال عنفاطمة بنت 2مد بن حبيب  عنأ�د بن 2مد امدا�  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنهذا كتاب �زة فقرأت فيه 
 
ً
هذا كتاب ا&س) بن Ê فقرأت فيه  :أ�د بن 2مد بن ا&سن بن Ê قال عنورواه أيضا

  أ� حنيفة. عنأبيه عن  زiاد عنËÌ بن حسن  أخ)نا
 
ً
 عنابن ا�بارك  عنوهب بن زمعة  عن2مد بن Ê بن ساوي ا�¾خú  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة 
 
ً
ر�ه -أ� حنيفة  عنا�قري  عنأ�د بن زه£  عنأبيه وسعيد بن ذاكر  عنورواه أيضا

  .-اهللا تعا;
 
ً
أ� حنيفة  عنا&ماI  عنعباد بن يعقوب  عن2مد بن ا&سن اKثعà  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-
 
ً
أ�  عنأيوب بن هانئ  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا
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  .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 

 
ً
أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عن2مد بن رميح  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-
 و

ً
أ�  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عن2مد بن ا&سن الçار  عنرواه أيضا

  .- ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
أ�  عنأسد بن عمرو  عن(عة بن عبد اهللا  عن2مد بن إسحاق ا�سمسار  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
أ� سهالن  عنأبيه و  عن )s( [عن أ�د بن 2مد] ا�نذر بن 2مد عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنالفتح بن عمر �هما  عن!� بن سهل 
 عن2مد بن شوVة  عنصالح بن أ�د  عن )�(جناحسعيد  عنأ�د بن يو س  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م 
2مد بن ا�~¾  عنËÌ بن �و�  عنعبد اهللا بن 2مد بن Ê ا¶ل¿  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنا�صغا� 
أ� قطن عمرو بن  عنيزiد بن ش~بان  عنعبد اهللا بن 2مد بن Ê ا&افظ  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنايثم القط� 
 
ً
عبد اهللا بن أ�  عنعبيد اهللا بن ا�رزaان  عنا&ارث بن أسد بن ا&ارث  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  عمار بن بزiع عن )|(سلم�
 
ً
 عنÊ بن ا&سن  عن بن إبراهيم ا�هل� عبد اهللا عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنÊ بن يزiد 
 
ً
 عنأبيه عن  2مد بن ا&ارث عنإبراهيم بن ا�و`د  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن زiاد 
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ً
 عن) بن عبد ا�ر�ن ا�كندي حس عنËÌ بن زVرiا  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنا�صلت بن ا&جاج 
 
ً
أعطا� إسماعيل بن 2مد بن إسماعيل كتاب جده  :أ�د بن 2مد قال عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنو²ن فيه 
 
ً
عمه سعيد بن أ� ا^هم  عنأبيه عن  ا�نذر بن 2مد عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن
ر�ه -أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عن2مد بن ا&سن الçار  عنورواه 

  .-اهللا تعا;
عن  2مد بن شوVة عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  .-تعا; ر�ه اهللا-أ� حنيفة عن  القاسم بن ا&�م
  أ� حنيفة. عن  أ� عبد ا�ر�نعن  ابن أ� م~¾ةعن  ابن عقدةعن  ورواه

 ،وأيوب بن هانئ ،وا&سن بن زiاد ،أ� حنيفة �زة بن حبيب عنورواه : قال ا&افظ
  وا�صلت بن ا&جاج. ،وأسد بن عمرو ،وÊ بن يزiد ،و2مد بن ا&سن ،وأبو قطن ،وا&ما�

2مد بن  عنا&س) بن 2مد بن شعبة  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه
  أ� حنيفة. عن!� بن ا&�م  عنعمران امدا� 

 عبد ا�ر�ن بن عبد ا�صمد عنبد�شق  صارقأ� ب�ر القاسم بن ع~¸ العن  ورواه
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنجده عن 

 عنسابق  عنأبيه  عنأ� فروة يزiد بن 2مد  عنأ� Ê 2مد بن سعيد  عنورواه 
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة 

2مد  عنÊ بن معبد  عنأ�د بن عبد اهللا ا�كندي  عنا&س) بن ا&س)  عنورواه 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنبن ا&سن 

أ�  عنأ� طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
2مد بن ا&سن عن  جدهعن  أ� عروaة ا&را� عنأ� ب�ر األبهري  عن2مد ا^وهري 

  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن
ا&افظ 2مد بن  عنأ� 2مد ا^وهري عن  ا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�عن  ورواه

  ا�ظفر بأسانيده وألفاظه.



 g óó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
اKدري  أ� سعيد عنشداد بن عبد ا�ر�ن  عن - ر� اهللا عنه- أبو حنيفة ] ۷§[ا�ديث:

 فلي�بوأ ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه- 
ً
من كذب Ê متعمدا

  . ‘‘مقعده من ا�ار
أسد بن عمرو  عنحامد بن آدم  عن2مود بن واالن  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  أ� حنيفة. عن
 عنأسد بن عمرو  عنحس) بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن منذر بن 2مد  عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة 
أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنالقاسم بن عباد بن صالح بن 2مد  عنورواه 

  .- ر�ه اهللا تعا;- 
 عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة 
أسد  عن2مود بن آدم  عن2مد بن عبد اهللا ا¶غال�  عنالقا� عمر األشنا�  وأخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  بن عمرو
 عنأ� سعيد 2مد بن عبد ا�لك  عنأبو عبد اهللا خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

 IوارزKلب اë د بن�د بن 2مد بن أ�عنا&افظ أ� ب�ر أ  Ê أ� حفص عمر بن 2مد بن
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عنأ� فروة  عنأ�د بن 2مد بن إبراهيم  عن

 g  سخة وأخرجه
ً
  وتمامه. ،أ� حنيفة بطو0عن  فرواه ،أيضا

ر� -أ� أيوب األنصاري  عند بن داؤد بن Ê ا�د� وال عنأبو حنيفة ] ۸§[ا�ديث:
  . ‘‘اK£ كث£ وقليل فاعله’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -اهللا عنه

2مد بن أ�د بن  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  حنيفة. أ� عنËÌ بن مهاجر العبدي  عنأبيه  عنا&س) 

 عنأ� سلمة  عنËÌ بن أ� كث£  عنناصح بن 2مد  عنأبو حنيفة ] ۹§[ا�ديث:
ل~س íء îا أطيع ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة 

 من صلة ا�رحم
ً
 ،M اهللا به أعجل عقوaة من ا¶Jوال عمل îا عُ  ،اهللا تعا; فيه أعجل ثوابا

  . ‘‘وا`م) الفاجرة تدع اHيار بالقع
أبيه 2مد  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  أخرجه
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  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنبن خاH بن خ½ 

قال  قال: -ر� اهللا عنهما-ابن عمر عن  عطية العو�عن  أبو حنيفة] ۶۰[ا�ديث:
من أذهبت كرiمتيه �م ي�ن 0 ’’ :: يقول اهللا تبارك وتعا;-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

  . ‘‘ثواب إال ا^نة
نوح بن أ� عن  مقاتل بن إبراهيم عنإسماعيل بن !�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة عن  �رiم
 -ر� اهللا عنه-عمر بن اKطاب  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۱¡[ا�ديث:

  حسنوا القرآن بأصوات�م.  :أنه قال
القا� أ� ا�ظفر هناد بن  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶اg ¹ �سنده  أخرجه

 Úا�قري  عنإبراهيم ال°س Iشاف�  عنأ� ا&سن الغما�أ�د بن إسحاق بن  عنأ� ب�ر ا
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنخوÞi ا�صفار  عنخاH بن خداش  عنصالح 

ر� -صفوان بن عسال  عنزر  عنمعاوiة بن إسحاق  عنأبو حنيفة ] ۲¡[ا�ديث:
 من ا��ق �س£ته ’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  :- اهللا عنه

ً
إن اهللا فتح بابا

  ،مأة Ûم �لتوaة ³س
ً
وسيغلق وiفتح با�غرب حÆ تطلع ا�شمس من مغرaها فال ينفع نفسا

 
ً
  . ‘‘إيمانها �م ت�ن آمنت من قبل أو كسبت g إيمانها خ£ا

إبراهيم بن  عنابن {س  عنأ�د بن Ê  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
 ÞÅه اهللا تعا;- أ� حنيفة عن  �سلمة بن سنان عنعثمان بن عبد اهللا األ�وي  عن�ر-.  

قال:  -ر� اهللا عنه- أ� سعيد اKدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] ۳¡[ا�ديث:
  . ‘‘ال ®شكر اهللا من ال ®شكر ا�اس’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 
 عنËÌ بن Ê ا&مرا� عن  صالح بن أ� رميح كتابةعن  أبو 2مد ا¶خاري أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنسا�م بن سا�م عن  سعد بن يزiد الفراء
 -ر� اهللا عنه-عمر بن اKطاب عن  إبراهيمعن  �ادعن  أبو حنيفة] ۴¡[ا�ديث:

  حسنوا أصوات�م بالقرآن.  :أنه {ن يقول
قول وهو  ،ثم قال 2مد: وaه نأخذ .أ� حنيفةعن  2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه أخرجه
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إن من أحسن ا�اس قراءة اRي إذا سمعته يقرأ  :قال )s(ن القراءة كما روى طاوسإ :أ� حنيفة

  حسZته ñ) اهللا تعا;.
إن اهللا تعا; �م يأذن  :إبراهيم أنه {ن يقولعن  �ادعن  أبو حنيفة] ۵¡[ا�ديث:

��ء أذنه �لصوت ا&سن يتغ� بالقرآن.   
  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة عن  اإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه أخرجه

عتبة بن �سعود أÝ عبد اهللا بن عن  عوف بن عبد اهللاعن  أبو حنيفة] ۶¡[ا�ديث:
ۚ ’’ـ تبعها بأأن رجًال {ن إذا قرأ سورة  :-ر� اهللا عنهما-�سعود   ̂ �  _ `a ‘‘،  ك�فذكر ذ

قد  :قال !أحبها يا رسول اهللا :ما Ìملك 4 ذ�ك قال’’ :فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-�لن� 
  . ‘‘أحبك اهللا Äبك إياها

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة عن  اإلمام 2مد بن ا&سن g  سخته فرواه أخرجه
أن  :ا&ارث بن سوiد عنجواب بن عبيد اهللا اxيà  عنأبو حنيفة ] ۷¡[ا�ديث:

 أ� عمر بن اKطاب 
ً
إ� أخاف 4 نفú ا�فاق  !يا أم£ ا�ؤمن) :فقال -ر� اهللا عنه-إ سانا
   .فا!� ،ما ñاف 4 نفسه ذ�ك منافق !سبحان اهللا :فقال

عن  أ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
âه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن�� بن إبراهيم عن  إسماعيل بن 2مد بن أ� كث£ الفار�ر-.  

أ� الفضل أ�د بن ا&سن بن عن  ا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده وأخرجه
 عنالقا� عمر األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê  عنخ£ون 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�� بن إبراهيم  عنإسماعيل بن 2مد بن أ� كث£ القا� 
  .-ر� اهللا عنه- القا� األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

حذيفة  عنأ� وائل  عنواصل بن حيان األسدي ا�كو�  عنأبو حنيفة ] ۸¡[ا�ديث:
  . ‘‘ا^نة قتاتال يدخل ’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-

عبد  عن2مد بن عبيد اهللا  عنا^عا�  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
 ËÌ ن بن�ر�  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنسحيم  عنا

أ� سعيد  عنأ� روaة شداد بن عبد ا�ر�ن ا¶�ي عن  أبو حنيفة] ۹¡[ا�ديث:
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 ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-اKدري 

ً
من كذب Ê متعمدا

  . ‘‘فلي�بوأ مقعده من ا�ار
جعفر بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عن2مد 
 ورواه 

ً
أسد بن عمرو  عنا&سن بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنأيضا

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
عبد اهللا بن  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد ا�ر�ن  عنأبو حنيفة ] �¢[ا�ديث:

من كذب Ê ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه- �سعود 
 
ً
   ‘‘.ما �م أقل فلي�بوأ مقعده من ا�ار :وقال Ê .متعمدا

 عنعمر بن �يد  عن )s(2مد بن إبراهيم بن زiادة ا�زiات عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنÊ بن غراب 

 :ميمون بن سياه ا¶�ي أن رجًال أ� ا&سن ا¶�ي فقال عنأبو حنيفة ] ۱¢[ا�ديث:
  أحب ا�صالة إ; اهللا تعا; طول القنوت.  :ثم قال ،فتعجب من ذ�ك !مأة آية إ� أص½ ¡مس

القاسم بن 2مد  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنأ� بالل  عن

قال:  -ر� اهللا عنه-أ� ذر  عنالحق بن العäار ا`ما�  عنأبو حنيفة ] ۲¢[ا�ديث:
من قال أستغفر اهللا العظيم اRي ال 6 إال هو الû ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 

  !القيوم
ً
  . ‘‘غفر اهللا 0 ما سلف من جرمه إن {ن Åلصا

أ�د  عنبيدة ا�قري أ�د بن 2مد بن ع عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنÊ بن عبد اهللا  عنبن حفص 

أم هانئ  عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۳¢[ا�ديث:
 g القÔ ثالث سؤال عن’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا��  عن - ر� اهللا عنها- 

   ‘‘.فعلي�م بالقرآن ؛وقراءة القرآن عند رأسك ،ودرجات g ا^نات ،تبارك وتعا;اهللا 
 عنا� لق2مد بن أ�د الطاعن  أ�د بن 2مد بن سعيدعن  أبو 2مد ا¶خاري أخرجه

   . أ� حنيفة عنأ� مقاتل ا�سمرقندي عن  أ� جعفر 2مد بن القاسم
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  أ�د بن 2مد بن سعيد بهذا اإلسناد سواء. عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

-أم هانئ عن  أ� صالح عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۴¢[ا�ديث:
ما من �ؤمن جاع واجتنب ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قالت: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنها

  . ‘‘وم القيامة من ثمار ا^نةا�حارم و�م يأ¬ل مال ا�سلم) باطًال إال أطعمه اهللا تعا; ي
 عنا� لق2مد بن أ�د الطا عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

�  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عن� �أ� جعفر 2مد بن القاسم الطا
أم هانئ  عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۵¢[ا�ديث:

 يوم القيامة العاق إ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قالت: قال رسول اهللا 
ً
ن أشد ا�اس عذابا

ذفر g جنة عدن ال يدخلها إال � إن هللا تعا; مدينة من �سك �و ،وا�شاحن وâء اxقا�
  . ‘‘سمح g تقاضيه

 عنمد بن سعيد أ� العباس أ�د بن 2 عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
أ� مقاتل ا�سمرقندي  عنأ� جعفر 2مد بن القاسم  عنأ� عبد اهللا 2مد بن أ�د الطالقا� 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
أ س بن ما�ك  عنإبراهيم اxميà  عنسعيد بن �¾وق  عنأبو حنيفة ] ۶¢[ا�ديث:

 فلي�بوأ ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه-
ً
من كذب Ê متعمدا

  . ‘‘مقعده من ا�ار
أ� زiاد  عنن� بن ËÌ  عنصالح بن أ� رميح كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
�  �إبراهيم g قول اهللا عز وجل  عن �اد عنأبو حنيفة ] ۷۷[ا�ديث:  b c

d e  f gh d e  f i � j k  l� � )s( مغفور 0.  :قال  
2مد بن  عنأ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه
صالح  عن2مد بن 2مد بن حفص  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عنأ�د اKطيب 

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنبن 2مد 
ر� -أ� هرiرة  عنعبد ا�لك عمن حدثه  عنش~بان  عنأبو حنيفة ] ۸¢[ا�ديث:

من اس�شارك فأNه با�رشد فإن �م ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -اهللا عنه
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  . ‘‘تفعل فقد خنته
 عن2مد بن عمران  عنا&سن بن يزiد بن يعقوب  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م 
عبد اهللا بن أ�  عن )s(عبد اهللا بن ع~¸ عنفة وسفيان اvوري أبو حني] ۹¢[ا�ديث:

وال  ،ال يزiد g العمر إال الÔ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ثوaان قال: قال رسول اهللا  عنا^عد 
  . ‘‘ن العبد `حرم ا�رزق باRنب يصيبهإ ،يرد القدر إال اÛHء

أ� ا�ظفر هناد بن إبراهيم  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  أخرجه
أ�  عنأ� ا&سن Ê بن عمر اHارقطz  عنالفقيه ا&سن بن 2مد بن ا&سن ا�ا��  عن

2مد بن عبد العزiز بن ا�بارك بن 2مد اHينوري  عنب�ر أ�د بن 2مد بن ا&سن ا�Çاب 
  .-ر�ه اهللا-  حنيفة أ� عنأ� نعيم  عن

-أ� �سلم األغر صاحب أ� هرiرة  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] ۸۰[ا�ديث:
قال اهللا تعا;: ا�كiÔاء ردا ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه

 منهما ألقيته g جهنم
ً
  . ‘‘والعظمة إزاري فمن نازعz واحدا

2مد  عنأ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد عن  أبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده أخرجه
صالح بن عن  2مد بن حفص عنا&سن بن رشيق عن  Ê بن رaيعةعن  بن أ�د اKطيب

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عن2مد 
-ا�عمان بن !ش£  عنا�شع�  عنا&سن بن عبيد اهللا  عنأبو حنيفة ] ۱£[ا�ديث:

ن g اإل سان �ضغة إذا صلحت إ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -ر� اهللا عنه
  . ‘‘و: القلب! و�ذا سقمت سقم بها سائر ا^سد أال  ،صلح بها سائر ا^سد

أ�  عنعمه  عنخلف بن شاذان  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
 .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�زة ا�سكري 

سمعت ا�عمان بن  :ا�شع� قالعن  ا&سن بن عبيد اهللا عنأبو حنيفة ] ۸۲[ا�ديث:
ا&الل ب) ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :!ش£ يقول 4 منÔ ا�كوفة

  . ‘‘بهات فقد اس�Ôأ Hينه وعرضهفمن ات� ا�ش ،وa) ذ�ك أ�ور �ش�بهات ،وا&رام ب)
 عنعمرو بن �يد عن  2مد بن إبراهيم بن زiاد ا�رازي عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

                                           
�� �   d(" 



 g s�æ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنسليمان بن عمرو 

أ� سلمة  عنËÌ بن أ� كث£  عنناصح بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة ] ۳£[ا�ديث:
ل~س íء îا ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عن

 من ا¶M Jعُ 
ً
 من  ،اهللا به عز وجل أعجل عقابا

ً
وما من íء أطيع اهللا تعا; به أyع ثوابا

  . ‘‘وا`م) الفاجرة تدع اHيار بال قع ،ا�صلة
 عنأ� ا&س) عبد ا�صمد بن Ê بن 2مد  نعا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

 .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنÊ بن ظبيان  عنجعفر بن �يد  عنا&س) بن جعفر بن 2مد 

 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

إذا قلت g ا�رجل ما فيه فقد  :إبراهيم أنه قال عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۴£[ا�ديث:
   .و�ن قلت فيه ما ل~س فيه فقد بهته ،اغتZته

أبيه  عنبن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده و  ا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد أخرجه
 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عن2مد بن خاH بن خ½ 

 عنأ� سلمة  عنËÌ بن أ� كث£  عنناصح بن عجالن  عنأبو حنيفة ] ۵£[ا�ديث:
طلب العلم فرiضة ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه- أ� هرiرة 

  . ‘‘4 � �سلم
القاسم بن  عن2مد بن إبراهيم  عنأ�د بن أ� صالح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 .- عنهر� اهللا-أ� حنيفة  عنا&�م 

 عن -ر� اهللا عنه-أ� ذر  عنا&سن  عنأ� غسان  عنأبو حنيفة ] ۶£[ا�ديث:
 ��و: يوم القيامة خزي وندامة إال من  ،اإلمارة أمانة’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا

   ‘‘!وأ? ذ�ك يا أبا ذر ،أخذها Äقها وأدى اRي عليه
�دان بن ذي ا�ون و�سماعيل بن !ش£ وأحيد بن ا&س)  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن�� بن إبراهيم  عنõهم 

أ�  عنوأ� مقاتل  ،أبيه عنأ�د بن ن� العت�  عنعمه جiÔل بن يعقوب  عنورواه 
 .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 

أبيه  عن�اد بن ا&ارث اKجندي عبد ا�واحد بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 
 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  ا�Ç بن 2مد عن



 g s�ì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
ËÌ بن ن� بن عن  Ê بن خ�م عنبن iNح  )s(عبد اهللا بن عبد اهللا عنورواه 

 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنحاجب 

عبد ا&ميد  عنËÌ بن �و�  عنأ� أسامة بن زiد بن ËÌ الفقيه ا¶ل¿  عنورواه 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن )�(ا&ما�

ر� اهللا -صفوان  عنزر  عنأبو حنيفة سمعت معاوiة بن إسحاق ] ۷£[ا�ديث:
 با��ق �س£ة سبع إ’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  -عنه

ً
ن اهللا تعا; فتح بابا

  . ‘‘مأة خرiف �لتوaة
أ� سعيد أ�د بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

أ�  عنأ� العباس بن عقدة  عنأ� القاسم بن اvالج  عنأ� القاسم اxنوÝ  عنعبد ا^بار 
زVرiا بن ËÌ ا�~سابوري وحدثz  كتب إ�ّ  � ماو :2مد عبد اهللا بن 2مد بن يعقوب ا�از� قال

أ�  عنسلمة بن سنان األنصاري ا�كو�  عنعثمان بن عبد اهللا األ�وي  عنالطÔي عنه  قبيصة
 .- ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 

- أ� أمامة  عن2مد بن عبد ا�ر�ن بن سعد بن زرارة  عنأبو حنيفة ] ۸£[ا�ديث:
سبحان اهللا عدد ما  :من قال’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -ر� اهللا عنه

سبحان اهللا  ،سبحان اهللا عدد ما أحg Ï كتابه ،سبحان اهللا عدد ما g ا�سماء واألرض ،خلق
مثل ذ�ك ح) يصبح �م ®سبقه بفضل  ‘‘ا&مد هللا’’و ،سبحان اهللا �أل � íء ،عدد � íء

  ‘‘.فإن قال ذ�ك �ساء {ن 0 كذ�ك ،عمل إال من قال مثل قو0 أو أ¬»
Ê بن عبد  عنÊ بن 2مد بن عبيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

 أ� حنيفة.عن  أ� يوسف عنأبيه  عنا�لك بن عبد رaه 

أ� بالل  عنالقاسم بن 2مد بن �اد  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه
 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة عن  أ� يوسفعن  األشعري

خا0  عنأ� الفضل بن خ£ون  عند اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده أبو عب وأخرجه
القا� األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنأ� Ê  عن

 .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
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 g s�ð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أن  -ر� اهللا عنهما-ابن عباس  عنfاهد  عن`ث  عنأبو حنيفة ] ۹£[ا�ديث:
��  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- جiÔل أ� ا

ً
g أحسن صورة �م يأته g مثلها قط ضاح�

 فقال
ً
وما :  !يا جiÔل :فقال !إن اهللا أرسل إ`ك سبحانه بهدية !ا�سالم عليك يا 2مد :�ست�Zا

  ا&ديث بطو0.  ‘‘يا من أظهر ا^ميل وس� القبيح: ’’وذكر g ا&ديث  ؟تلك ادية
قرأت g تارiخ ¡ارى  :&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده قالأبو عبد اهللا ا أخرجه

 عنأ� 2مد سهل بن عثمان  عنأل� عبد اهللا 2مد بن 2مد بن سليمان بن {�ل ا�عروف بغنجار 
Kأ� العباس  عنأ� سعيد حاتم بن ن�  عنإبراهيم بن ا�هتدي  عنليل القاسم بن 2مد بن ا

 .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنحفص بن �سلم  عنمقاتل  عنأ� حذيفة  عنا¶خاري 

عبد اهللا  عنإبراهيم بن عبد ا�ر�ن ا�سكس� ا�Hش�  عنأبو حنيفة ] ۹۰[ا�ديث:
إ� ال أستطيع  :فقال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رجًال أ� ا��  :-ر� اهللا عنه-بن أ� أو� 

سبحان اهللا وا&مد هللا وال 6 إال اهللا واهللا ’’ :قل :فقال 0 ،أن أتعلم القرآن فعلمz ما Èزzi عنه
اN ’’ :قل :فقال ؟فما� ،هذا �رD عز وجل :فقال ،‘‘أ¬Ô وال حول وال قوة إال باهللا الع½ العظيم

z�واغفر � ،ار، zواهد� وارزق، zفÛو‘‘ .  
أ�د بن تميم  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

 .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنا^ارود بن يزiد  عنسهل بن عمار  عنبن عباد ا�روزي 

 عنخا0 أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  وأخرجه
سهل  عن2مد بن زرعة بن شداد  عنالقا� عمر األشنا�  عنف أ� عبد اهللا بن دوست العال

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنا^ارود بن يزiد  عنبن عمار ا¶ل¿ 
سهل بن عمار  عن2مد بن زرعة بن شداد  عنالقا� عمر األشنا� بإسناده  وأخرجه

 .-ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنا^ارود بن يزiد  عنا¶ل¿ 

كنت عند ا�ضحاك بن �زاحم فسأ0  :سلمة بن نZيط قال عنأبو حنيفة ] ۱¨[ا�ديث:
m nh o �هذه اآلية  رجل عن  � p qr �� )s (ن إذا رأى  :قال ؟ما {ن إحسانه}

 عليه وسع 0
ً
 قام عليه ،�ضيقا

ً
 سأل 0 و(ع 0.  ،و�ذا رأى �رiضا

ً
  و�ذا رأى 2تاجا

أ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه
 عنصالح بن 2مد ال�مذي  عن2مد بن حفص  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عن

                                           
 s�/|ìdيوسف:  � ��
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 .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة 

 عنعلقمة بن �رثد و�اد بن أ� سليمان أنهما حدثاه  عنفة أبو حني] ۹۲[ا�ديث:
قد أذن �حمد g ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنأبيه  عنعبد اهللا بن برiدة 

  . ‘‘زiارة قÔ أمه
 ا&ديث بطو0. .أ� حنيفة عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

عبد اهللا بن عمرو  عنأ� _يح  عنعبد اهللا بن أ� زiاد  عنأبو حنيفة ] ۹۳[ا�ديث:
 ��بابن ا من أ� ب�ر وابن ا من  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن أسماء بنت عم~س أتت ا

إذ �و {ن íء ®سبق القدر  !نعم’’ :إ� أخاف عليهما الع) فارقهما قال !يا رسول اهللا :جعفر فقالت
�سبقته الع)‘‘ .  

عبيد اهللا بن  عنإبراهيم بن 2مد بن شهاب  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .- ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة عن  2مد بن ا&سن عنأبيه  عنعبد ا�ر�ن ا�واقدي �وè ا�هدي 

أ� 2مد  عنأ� طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
أ�  عن2مد بن ا&سن  عنجده  عنا&را�  أ� عروaة عناألبهري أ� ب�ر  عنا^وهري 

  .-ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
كنا  :أبيه قال عنابن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۴¨[ا�ديث:

 عند رسول اهللا 
ً
انهضوا بنا نعود جارنا ’’ :فقال ألصحابه - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- جلوسا

اشهد أن ال 6 إال اهللا وأ� رسول ’’ :ثم قال ،فسأ0 ،فدخل عليه فوجده g ا�وت ‘‘ا`هودي
اشهد أن ال 6 إال اهللا وأ� ’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فقال 0 ا��  )s(فنظر إ; أبيه ،‘‘اهللا

 :- لمص5 اهللا عليه وآ0 وس- ثم قال 0 ا��  ،فنظر إ; أبيه فلم ي�لمه أبوه ،‘‘رسول اهللا
 :فقال الفÆ ،اشهد 0 :فقال 0 أبوه ،فنظر إ; أبيه ،‘‘اشهد أن ال 6 إال اهللا وأ� رسول اهللا’’

 رسول اهللا
ً
ا&مد ’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فقال ا��  ،أشهد أن ال 6 إال اهللا وأن 2مدا

  . ‘‘هللا اRي أنقذ �  سمة من ا�ار
ا^ارود بن يزiد  عن2مد بن األNس بن �و� ا�سلà  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن
 
ً
إسحاق بن إبراهيم الفارâ  عنقبيصة بن الفضل بن عبد ا�ر�ن الطÔي  عنورواه أيضا
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 g s�ó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنبن ا�صلت  )s(سعد عن

-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه 
  .- ر�ه اهللا تعا;

 عنا&سن بن 2مد بن رشيق  عن2مد بن يزiد بن خاH ا¶خاري ا�¼باذي  عنورواه 
ص5 اهللا عليه وآ0 - ا��  عنغ£ أنه �م Èاوز به علقمة بن �رثد  .أ� حنيفة عنأ� يوسف 

  ا&ديث سواء. -وسلم
2مد بن ا&سن امدا�  عنسوiد بن ËÌ  عنمقاتل  صالح بن أ�د بن أ� عنورواه 

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن
 عنعبد اهللا بن ا^راح  عنأ�د بن عبد ا�ر�ن بن خاH ا�رازي القال ú  عنورواه 

اشهد ’’ !يا فالن :ثم قال ؟وVيف حا�ك ؟كيف أنت :فأت~ناه فقال :أ� حنيفة غ£ أنه قال عنأبيه 
  .‘‘ا&مد هللا اRي أعتق � رقبة من ا�ار’’ :ا&ديث إ; قو0 -‘‘إال اهللا أن ال 6

سعيد بن ËÌ بن  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
  .-ر�ه اهللا- أ� حنيفة عن  2مد بن ا&سن عنسعيد األ�وي 

أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
إسماعيل بن توaة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عنبن شاذان 

 ziه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنالقزو�ر-.  
 
ً
أ� سهل  عنأ� ا&سن زرقوiه  عنابن أ� عثمان  عنأ� الغنائم 2مد  عنورواه أيضا

  سعيد بن ËÌ األ�وي. عن&سن بن 2مد بن حاتم ا عنبن زiاد 
 عنع~¸ بن أبان  عنا&سن بن سالم  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن 
 ،أ� حنيفة. ثم قال 2مد: وaه نأخذ عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر� اهللا عنه-وهو قول أ� حنيفة  ،دة ا`هودي وا��ا� وا�جوسوال بأس بعيا
 g  سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأيضا

أبيه أن رسول  عنسليمان بن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۵¨[ا�ديث:
  . ‘‘اHال 4 اK£ كفاعله’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
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أ� ب�ر بندار بن  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عن )s(!شار
أ� ياy  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

عبد اهللا بن أ�د بن  عنأ� ب�ر بن ما�ك القطي�  عنأ� طالب بن أ� ب�ر  عنبن بندار 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنأبيه  عنحنبل 

 -ر� اهللا عنه-أبيه عن  ابن برiدة عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۶¨[ا�ديث:
ا�سالم 4 أهل اHيار من ’’ :يقول إذا خرج إ; ا�قابر -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-{ن ا��  :قال

  . ‘‘ سأل اهللا �ا ول�م العافية ،و�نا إن شاء اهللا ب�م الحقون ،ا�سلم)
ن� بن  عنأبيه  عنصالح بن منصور بن ن� ا�صغا�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد ا�كرiم 
سعيد  عنسا�م بن عجالن األ�وي ا^زري األفطس عن  أبو حنيفة] ۷¨[ا�ديث:

 - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- {ن �رسول اهللا  :قال - ر� اهللا عنهما- ابن عباس  عنبن جب£ 
 :وaغلة يقال ا ‘‘ذو الفقار’’ :وسيف يقال 0 ،‘‘يعفور’’ :و�ار يقال 0 ،‘‘ا�رÑز’’ :فرس يقال 0

و²ن يأتيه  ،íء إال سماه باسم Ìبه - هللا عليه وآ0 وسلمص5 ا- و�م ي�ن �رسول اهللا  ‘‘دHل’’
 ،شهاب :فقال ؟ما اسمك :فقال 0 ،جاءه رجل ،ا�رجل 0 اسم �س�نكر ف~سميه باسم حسن

  بل أنت هشام.  :فقال
أ�د بن عبد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
 عنأبيه  عنÊ بن Ûصم بن ف£وز  عن2مد بن عبد اهللا ا�راس� ا¶�ي  عناهللا ال�س�ي 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
ر� -أبيه  عنسليمان بن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۸¨[ا�ديث:

وما من ن� وال  ،لعن اهللا القدرiة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -اهللا عنه
   ‘‘.ون� أمته عن �مهم ،سول إال لعنهمر

صالح بن ËÌ بن غيالن  عنغيالن بن يعقوب العالف عن  أبو 2مد ا¶خاري أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد ا�لك بن بزiع  عنأبيه  عن

 من زiد بن Ê بن ا&س) قلت 0 :أبو حنيفة قال] ۹¨[ا�ديث:
ً
 :ما رأيت أحÇ جوابا
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  :قال ؟اهللا ا�عاÒأقدر 

ً
.  !أفيعÏ قهرا

ً
  فألقمz حجرا

جعفر بن أ�د  عنأ� العباس بن عقدة عن  ا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده أخرجه
 âد ا&ارiاد بن عمر  عنبن يزiاد قال عنا&سن بن زiسمعت أبا حنيفة يقول :مطلب بن ز: 

.Ê د بنiمن ز 
ً
  ما رأيت أحÇ جوابا

أن  -ر� اهللا عنه- )s(شخاشاK عنيو س بن زهران  عنأبو حنيفة ] ۱۰۰[ا�ديث:
 :من ل� اهللا تعا; ¡مس أعتقه اهللا تعا; من ا�ار’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

  . ‘‘سبحان اهللا وا&مد هللا وال 6 إال اهللا واهللا أ¬Ô وال حول وال قوة إال باهللا
عبد اهللا بن  عنأ� العباس بن عقدة عن  د g �سندها&افظ طلحة بن 2م أخرجه

أ�  عنزافر بن سليمان  عنا&سن بن ما�ك  سيب بن أ� عنان  عنإبراهيم بن قت~بة 
  .- ر� اهللا عنه- حنيفة 

 عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة وشعبة و�سعر وسفيان وق~س õهم ] ��۱[ا�ديث:
قال: قال رسول  -ر� اهللا عنه- عثمان بن عفان  عنأ� عبد ا�ر�ن ا�سلà  عنسعد بن عبيدة 

  . ‘‘خ£Vم من تعلم القرآن وعلمه’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده عن كتاب تارiخ  أخرجه

2مد بن �و�  عنبن سليمان بن {�ل يعرف بغنجار  )�(¡ارى أل� عبد اهللا 2مد بن 2مد
و²ن 4  - أ� Ê ب�ر بن عبد اهللا بن 2مد بن خاH بن يزiد ا&بال ا�رازي  عنبن جعفر 

أ� حنيفة وشعبة  عن{دح ا�زاهد  عنسليمان بن ا�رaيع  عنأبيه  عن -  حسبة ¡ارى
  .- ر� اهللا عنهم- و�سعر وسفيان وق~س 

� أ� يع5 2مد بن ا&سن بن القا عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه
أ�د  عنعبد اهللا بن أ�د بن رaيعة  عنأ� 2مد عبد اهللا بن أ�د بن ما�ك ا¶يع  عنالفراء 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنصالح بن !سام  عنبن عبيد بن ناصح 

  عمل ا�فاظة عن العقرب
أ� هرiرة  عنأ� صالح عن  ايثم بن حبيب ا�ص£�عن  أبو حنيفة] ��۲[ا�ديث:
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أعوذ ’’ :أنه قال: من قال ح) يصبح - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا��  عن - ر� اهللا عنه- 

�م  ،�م يÇه عقرب حÆ يمú ،‘‘ب�لمات اهللا اxامات من N ما خلق úومن قاا ح) يم
  يÇه عقرب حÆ يصبح. 

�هما  )s(د بن ا�نذر بن سعيدن� بن أ�د ا�كندي و2م عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عن2مد بن عمران  عن

أ�د بن رaيعة  عنزVرiا بن ËÌ بن كث£ األصفها�  عنعبد اهللا بن 2مد  عنورواه 
ح) يصبح قبل طلوع ’’ :غ£ أنه قال .أ� حنيفة عنزفر عن  ا&�م عن2مد بن ا�غ£ة  عن

�م يÇه `لتئذ ،يومئذ ا�شمس ثالث �رات �م يÇه عقرب úو�ن قاا ح) يم‘‘ .  
 عنأ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عن2مد بن ا&سن الçار  عنورواه 

  أ� هرiرة مثل لفظ زفر.  عنأحسب  g ماذكوان  عنايثم 
أ�  عن )�(عبد اهللا بن ا�زa£ عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . -ر�ه اهللا تعا;- حنيفة 
  أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنورواه 

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
  أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما� 
أ� ب�ر اKياط  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

عبد اهللا  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنا�قري 
  أ� حنيفة.  عنقاسم بن ا&�م  عن2مد بن شوVة  عنبن 2مد األعور 
  .-ر�ه اهللا-ده هذا إ; أ� حنيفة القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسنا وأخرجه

قال:  -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] ��۳[ا�ديث:
 فلي�بوأ مقعده من ا�ار’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 

ً
  . ‘‘من كذب Ê متعمدا

أ�د بن  عنأ� ب�ر اKطيب  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه
أ� ب�ر 2مد بن ا&سن بن Ê بن حامد  عنجده Ê بن عمر  عنا&س) ا�سكري 
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إسماعيل بن عياش  عنا&سن بن ا�بارك  عنعبد اهللا بن ËÌ ا�¾خú  عنا¶خاري 

  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن
ر� اهللا -س بن ما�ك أ  عنËÌ بن سعيد األنصاري  عنأبو حنيفة ] ��۴[ا�ديث:

 فلي�بوأ مقعده من’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن ا��  -عنه
ً
  . ‘‘ا�ار من كذب Ê متعمدا

داؤد  عنÊ بن ا&سن بن !�  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
 Ôه اهللا-أ� حنيفة  عنالقاسم بن معن  عنبن ا�ح�ر-.  

ر� اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] ��۵[ا�ديث:
يا  :قيل ‘‘ل~س �لمؤمن أن يذل نفسه’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنهما

  . ‘‘يتعرض من ا¶الء ماال يطيق’’ :قال ؟وVيف يذل نفسه !رسول اهللا
 عنأ�د بن سعيد  عنكتابه  أ� سعيد ا¶ج£ي g عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد 
-عبد اهللا  عنأ� األحوص  عنÛصم بن أ� ا�جود  عنأبو حنيفة ] ��۶[ا�ديث:

حرف  ‘‘sۚ ’’ :أما إ� ال أقول ،ن �ك ب�ل حرف تتلوه ع� حسناتإ :أنه قال -ر� اهللا عنه
  فتلك ثالثون حسنة.  ،وميم حرف ،والم حرف ،ول�ن ألف حرف

أ� Ê  عنأ� الفضل أ�د بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه
 عنعبد اهللا بن طاهر القزوzi  عنش�ب إالقا� أ� ب�ر بن  عنا&سن بن أ�د بن شاذان 

 ziة القزوaر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنإسماعيل بن تو-.  
إذا عطس ا�رجل  :إبراهيم قال عن�اد بن أ� سليمان  عنأبو حنيفة ] ��۷[ا�ديث:

  . ‘‘و�ك ،اهللا �ا )s(يغفر’’ :و`قل اRي عطس ‘‘ير�نا اهللا و�ياك’’ :فقل ‘‘ا&مد هللا’’ :فقال
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

ر� اهللا -أم هانئ  عنأ� صالح  عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة ] ��۸[ا�ديث:
و®سخرون من  )�(Ìبقون’’ :قال ؟ما {ن ا�نكر اRي {نوا يأتون !قلت يا رسول اهللا :قالت -عنها

  . ‘‘أهل الطرiق
عبيد  عنا&سن بن سالم ا�سواق  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
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  أ� حنيفة. عناهللا بن �و� 

قال: قال  -ر� اهللا عنه-عرفجة  عنزiاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] ��۹ا�ديث:[
فمن أتاåم ل~شتت أ�رVم  ،سيكون بعدي هنات وهنات’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

 من {ن
ً
   ‘‘.وهو fتمع فاقتلوه {ينا

 عنأ� 2مد عبد اهللا بن 2مد ا�Hش�  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنصالح بن بيان  عنأ�د بن عبيد بن ناصح 

 عنالعوام بن حوشب  عنأمه  عنعثمان بن أ� ش~بة  عن2مد بن سليمان  عنورواه 
  ا&ديث.  .عرفجة عنزiاد بن عالقة 
أ�  عنبارك بن عبد ا^بار ا�ص£� ا� عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

 âالفار Ê 2مد بن ا�ظفر ا&افظ بإسناده إ; أ� حنيفة. عن2مد ا&سن بن  
 :قال -ر� اهللا عنه-أسامة بن iNك  عنزiاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] �۱۰[ا�ديث:
ما خ£ ما  !يا رسول اهللا :واألعراب ®سأ�ونه يقو�ون -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- شهدت رسول اهللا 

  . ‘‘خلق حسن’’ :قال ؟أعطي العبد
2مد بن  عنإسحاق بن القاسم  عنحاتم بن �و�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )s(عبيد
 :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- زiاد بن عالقة يرفعه إ; ا��  عنأبو حنيفة ] ��۱[ا�ديث:

  أنه أ�ر با�صح �� �سلم. 
2مد بن �يد  عنÊ بن 2مد بن عبد ا�ر�ن ا�¾خú  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنÊ بن fاهد  عن
ر� اهللا - جرiر بن عبد اهللا ا¶ج½  عنزiاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] ��۲[ا�ديث:

  4 إقام ا�صالة و�يتاء ا�زVوة وا�صح �� �سلم.  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- بايعت ا��  :قال - عنه
أ�د بن عبيد بن  عنبن 2مد  )�(عبد اهللا عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

   .أ� حنيفة عنصالح بن بيان  عنناصح 
زiاد  عنأ� عوانة  عنخلف بن هشام  عنعبد اهللا بن 2مد بن عبد العزiز  عنورواه 

  بن عالقة. 
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  ورواه بطرiق آخر غ£ طرiق أ� حنيفة. 

ا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
2مد بن ا�ظفر ا&افظ بإسناده ا�ذكور إ; أ�  عنأ� 2مد ا&سن بن Ê الفارâ  عن

  .- ر� اهللا عنه- حنيفة 

  الفصل ا�ا�
  .وا�صديق بالقضاء والقدر وا�شفاعة وغªه ،R اإليمان 

- عبد اهللا بن �سعود  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ��۳[ا�ديث:
g صورة شاب عليه ثياب  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-جاء جiÔل إ; ا��  :قال -ر� اهللا عنه

يا  :ثم قال ،فدنا !ادنه :فقال ؟دنوأ ‘‘وعليك ا�سالم’’ :فقال !فقال ا�سالم عليك يا رسول اهللا ،بياض
 ‘‘.اإليمان أن تؤمن باهللا و�الئ�ته وVتبه ورسله والقدر خ£ه وNه’’ :قال ؟ما اإليمان !رسول اهللا

قال  ؟فما Nائع اإلسالم !يا رسول اهللا :ثم قال ،صدقت كأنه يدري :فتعجبنا لقو0 !صدقت :قال
وغسل  ،وصوم ر�ضان ،و�يتاء ا�زVوة ،إقام ا�صالة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

أن ’’ :قال ؟فما اإلحسان’’ :ثم قال ،صدقت كأنه يدري :فتعجبنا لقو0 !صدقت :قال ‘‘.ا^نابة
قال  ؟فمÆ قيام ا�ساعة :ثم قال !صدقت :قال ‘‘.فإن �م ت�ن تراه فإنه يراك ،تعمل هللا كأنك تراه

فقال  ،فقفا ‘‘.ما ا�سؤل عنها بأعلم من ا�سائل ؛مه مه’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 
 ��ص5 اهللا -ا�� فأخÔنا ، )s(فطلبناه فلم نر أثره ‘‘با�رجل OÊَ ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا

   ) �(.‘‘جاءåم يعلم�م دين�م ،ليذ�ك جÔئ’’ :فقال -عليه وآ0 وسلم
عبد ا�واحد بن �اد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

نوح بن أ� �رiم g عن  أبيه �اد بن ا&ارث اKجندي عناKجندي  )|(بن ا&ارث أ� سهل
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنكتاب اإليمان 

سمعت أبا اHرداء صاحب  :عبد اهللا بن أ� حب~بة قال عنأبو حنيفة ] ��۴[ا�ديث:
 - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: ب~نا أنا رديف رسول اهللا  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 
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 g ssì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 و�ن زA :قلت :قال ‘‘.� رسول اهللا وجبت 0 ا^نةأ من شهد أن ال 6 إال اهللا و !يا أبا اHرداء’’ :فقال

من شهد أن ال 6 إال اهللا وأ� رسول اهللا وجبت ’’ :فسكت عz ثم سار ساعة فقال :قال ؟و�ن yق
من شهد أن ال 6 ’’ :فسكت عz ثم سار ساعة فقال ؟و�ن yق و�ن زA :فقلت 0 :قال ‘‘.0 ا^نة

و�ن yق  و�ن زA’’ :فقال ؟و�ن yق و�ن زA :قلت :قال ‘‘.� رسول اهللا وجبت 0 ا^نةأإال اهللا و
  صبع أ� اHرداء ا�سبابة يوI بها إ; أرنZته. إوVأ� أنظر إ;  :قال ‘‘.و�ن رغم أنف أ� اHرداء

 عن !� بن ËÌ عنالعباس بن عزiز القطان ا�روزي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
   .أ� حنيفةعن  �هما وأسد بن عمرو ،ا�Ç بن 2مد

2مد  عنو2مد بن سالم �هما  ،أ� حفص عنأ� �و� هارون بن هشام  عنورواه 
  أ� حنيفة.  عنبن ا&سن 

أ�  عنالفضل بن �و�  عنيوسف بن ع~¸  عنأ�د بن هارون ا¶خاري  عنورواه 
ص5 اهللا عليه وآ0 - ف�ن أبو اHرداء يقوم � (عة عند منÔ رسول اهللا  :غ£ أنه زاد فيه .حنيفة
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا  عن Ìدث بهذا ا&ديث -وسلم

2مد  عنزVرiا بن ËÌ  عنع~¸ بن أ�د  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه كذ�ك 
  أ� حنيفة.  عنا�قري  عنبن الفضل �هما 

  أ� حنيفة.  عنأ� عتاب  عنËÌ بن عبد الغفار  عنا�رaيع بن حسان  عنه وروا
ËÌ بن ا`مان امدا�  عنÊ بن ا&سن اRه½  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  أ� حنيفة.  عن )s(عبد اهللا بن ا�زa£ عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عن
وÊ بن  ،وعمرو بن 2مد العبقري ،ËÌ بن ا`مان عنÊ بن ا&سن اRه½  عنورواه 
  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنÛصم õهم 

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
 عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد ا�شاهد العدل ا¶قا  وأخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنفضل بن سعيد بن سليمان 2مد بن ال
 
ً
أ� حنيفة  عنيزiد بن هارون  عنÊ بن إبراهيم ا�واسطي  عنابن ÞÅ  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا تعا;-
أ�  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿  وأخرجه
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 g ssð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
إسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب ا¶خاري إالقا� أ� ن� بن  عنÊ بن شاذان 

  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنتوaة 
أ� ا&سن بن قش~ش  عن2مد بن عبد ا�لك بن عبد القاهر بن أسد  )s(أ� سعيد عنورواه 

ر�ه - أ� حنيفة  عنا&سن  2مد بن عنجده  عنأ� عروaة ا&را�  عنأ� ب�ر األبهري  عن
  .- اهللا تعا;

 
ً
األبهري  أ� ب�ر عنأ� 2مد ا^وهري  عنا�شيخ أ� طالب بن يوسف  عنورواه أيضا

  أ� حنيفة.  عن2مد بن ا&سن  عنجده  عنأ� عروaة  عن
أ� سليمان  عنا�شاه بن ÞÅ  عن2مود بن 2مد  عنالقا� عمر األشنا�  وأخرجه

  أ� حنيفة. عن2مد بن ا&سن  عنا^وزجا� 
ر� -ابن عباس  عنأ� ا�ضP  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] ��۵[ا�ديث:

  أنا اهللا أعلم وأرى.  ‘‘:g’’ t قو0 تعا;:  -اهللا عنهما
أ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد بإسناده ا�ذكور g  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&ديث ا�تقدم حديث ا�كiÔاء إ; �اد بن أ� حنيفة 
أبيه  عن )�(ابن عبيدة ا�سلما� عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] ��۶[ا�ديث:

ارVب ’’ :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال � ا��  قال:-ر� اهللا عنه-Ê بن أ� طالب  عن
فإذا وردت عقبة ا�شق ورقيت عليها ورأيت ا�اس مقبل) يرiدونك  ،ناق} ثم ا�ض إ; ا`من

 مقبل)  ‘‘.رسول اهللا يقرأ علي�م ا�سالم !يا مدر ،يا حجر :فقل
ً
فلما رقيت العقبة رأيت قوما

 :فارÑت األرض وقا�وا ،رسول اهللا يقرأ علي�م ا�سالم !يا مدر ،ا�سالم علي�م يا حجر :فقلت
  فلما سمع القوم أقبلوا إ`ه �سلم).  !ا�سالم -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-4 رسول اهللا 
خا0 أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

 عنجعفر بن 2مد بن �روان  عنالقا� أ� ا&سن األشنا� عن  أ� عبد اهللا العالف عن
  أ� حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه 

 عنجعفر بن 2مد بن �روان  عنا&افظ عمر بن ا&سن األشنا� g �سنده  وأخرجه
  أ� حنيفة.  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه 
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 g ssò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 -  فيه نظر :غ£ م°سوب وقال ل�ن عطاء -ا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

ا&سن بن Ê بن رفيع وا&سن بن Ê بن زرiع  عنبن 2مد بن سعيد  العباس بن أ�د عن
  أ� حنيفة.  عن2مد بن عمرو ا^رجا�  عن�هما 

أ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه
أ�د بن 2مد بن سعيد  عن2مد بن أ�د بن سفيان  عنأ�د بن أ�د الق�ي  عناKطيب 

 عنأ� يوسف  عن!� بن غياث  عن2مد بن عمرو ا^رجا�  عنا&سن بن Ê بن زرiع  عن
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

عبد اهللا بن �سعود  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ��۷[ا�ديث:
 !يا رسول اهللا :فقال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- جاء رجل إ; رسول اهللا  :قال - ر� اهللا عنه- 

حÆ  ‘‘يا حنان يا منان’’رجل g قعر جهنم ينادي  !نعم :قال ؟هل يب� أحد من ا�وحدين g ا�ار
حÆ  !العجب العجب :فقال ،فيتعجب من ذ�ك ا�صوت - عليه ا�سالم- ®سمع صوته جÔئيل 

 يص£ ب) يدي عرش ا�ر�
ً
ما رأيت من  !ارفع رأسك يا جÔئيل :فيقول اهللا تعا; ،ن ساجدا

 من قعر جهنم ينادي با&نان وا�نان  !يا رب :فيقول ،واهللا أعلم بما رآه ؟العجائب
ً
سمعت صوتا

أخرج  .اذهب إ; ما�ك وقل 0 !يا جÔئيل :فيقول اهللا تبارك وتعا; ،فتعجبت من ذ�ك ا�صوت
فيaÇه فيخرج  ،فيذهب جÔئيل إ; باب من أبواب جهنم ،وا�نان العبد اRي ينادي با&نان

 ‘‘أخرج العبد اRي ينادي با&نان وا�نان’’ :إن اهللا تعا; يقول :فيقول 0 جÔئيل ،إ`ه ما�ك
 أعرف بأهل ا�ار من األم بأوالدها

ً
��إن جنهم  :فيخرج فيقول ،فيدخل فيطلبه فال Èده و�ن ما

 - عليه ا�سالم- ف£جع جÔئيل  ؛&جارة من ا&ديد وال ا&ديد من ا�رجالزفرت زفرة ال أعرف ا
 
ً
�م �م  !ارفع رأسك يا جÔئيل :فيقول اهللا تبارك وتعا; ،حÆ يقع ب) يدي عرش ا�ر�ن ساجدا

 يقول !يا رب :فيقول ؟تØء بعبدي
ً
��إن جهنم زفرت زفرة ال أعرف ا&جارة من ا&ديد : إن ما

ن عبدي g قعر إ :قل �ا�ك !يا جÔئيل :فيقول اهللا تبارك وتعا; !من ا�رجالوال أعرف ا&ديد 
  ،كذا وVذا g بQ كذا وVذا g زاوiة كذا وVذا

ً
 �شدودا

ً
 منكوسا

ً
فيدخل ما�ك فيجده مطروحا

وÈذبه جذبة حÜ Æسقط عنه ا&يات  ،ناصيته إ; قدمه واجتمع عليه ا&يات والعقارب
 )s(ثم ñرجه من ا�ار فيaÇه ،ة أخرى تنقطع عنه ا�سالسل واألغاللثم Èذبه جذب ،والعقارب

  ،g ماء ا&يوان وiدفعه إ; جÔئيل
ً
فما �ر 4 �أل من ا�الئ�ة إال  ،فيأخذ بناصيته وiمده مدا
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حÆ يص£ ب) يدي رب العرش وñر جÔئيل  ‘‘!أف ذا العبد ‘‘!أف ذا العبد’’ :وهم يقو�ون

 
ً
م �أ !عبدي :وiقول اهللا تبارك وتعا; !ارفع رأسك يا جÔئيل : تبارك وتعا;فيقول اهللا ،ساجدا

  ؟أخلقك ¡لق حسن
ً
حÆ  ؟أ�م ينهك ؟أ�م يأ�رك ؟أ�م يقرأ عليك كتا� ؟أ�م أرسل إ`ك رسوال

ظلمت نفú  !يا رب :فيقول العبد ؟فلم فعلت كذا وVذا :فيقول اهللا تبارك وتعا; ،يقر العبد
�م أقطع رجا عنك 

ً
دعوتك با&نان ا�نان  !يا رب ،حÆ بقيت g ا�ار كذا وVذا خرiفا

  شهدوا Ê أ� قد ر�ته. أ !يا �الئ�} :فيقول اهللا تعا; !فأخرجتz بفضلك فار�z بر�تك
إسماعيل بن  عنا� دأ�د بن 2مد بن سعيد ام عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 عنعبد اهللا بن ا�بارك  عن )s(شقيق عنأ� عصمة سعد بن معاذ  عنا�قدI ا�iÇر  إسماعيل
  أ� حنيفة.

أن  - ر� اهللا عنه- حذيفة  عنر�a بن حراش  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ��۸[ا�ديث:
 من ا�وحدين من ا�ار بعدما امتحشوا ’’قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 

ً
ñرج اهللا قوما

 
ً
®سميهم أهل ا^نة ا^هنمي) فيذهب  ف~ستغيثون إ; اهللا تعا; îا ،فيدخلهم ا^نة ،فصاروا فحما

  . ‘‘اهللا عنهم ذ�ك
زVرiا بن ËÌ ا�~سابوري كتابة وقبيصة بن الفضل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 
ً
Ûي عنه سماÔاد  عنالطiد بن عبد اهللا بن ز�نعامة أ� عن2مد بن خليل ا¶�ي  عنأ 

ا&ديث إ; آخره من هو هو  .سمعت قتادة عمن حدثه �اد :�ؤذن �سجد أيوب ا�سجستا� قال
  .-ر� اهللا عنه-أبو حنيفة 

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
قال:  -ر� اهللا عنه- ابن �سعود  عنأ� وائل  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ��۹[ا�ديث:

  ‘‘.إن اهللا هو ا�سالم ومنه ا�سالم’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 
 عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد ا�كو�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 £aز�  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا
عبد اهللا بن  عنا&ارث بن سوiد  عنجواب اxيà  عنأبو حنيفة ] �۲۰[ا�ديث:

 îا  :- ر� اهللا عنه- �سعود 
ً
أن إبل~س األبا�سة xتطاول يوم القيامة رجاء أن تنا0 ا�شفاعة غدا

  يرى من ا�شفاعة. 
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أ� القاسم  عنأ�د بن عبد ا^بار  )s(أ� سعد عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه

 Ê بن Êالج  أ� القاسم عنvاد بن حكيم  عنأ� القاسم بن عقدة  عنا�ا&سن بن 
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن ®سخلف بن  عنأبيه  عنالطالقا� 

{ن رجل مع  :ا&ارث بن سوiد قال عنجواب اxيà  عنأبو حنيفة ] ۱ �[ا�ديث:
أنت اRي  :فلما حÇه ا�وت قدم حÆ {ن g أصحاب عبد اهللا فقال ،معاذ بن جبل ñدمه

 
ً
ص5 اهللا عليه وآ0 - أشهد أن ا�اس {نوا 4 عهد رسول اهللا  :قال ؟يزعم أنك �ؤمن حقا

مظهر �لتصديق و�¾ مثل ما أظهر فهو �ؤمن عند اهللا وعند رسو0  ،4 ثالثة منازل - وسلم
فهو {فر عند اهللا وعند رسو0 وعند  ومظهر �لتكذيب و�¾ مثل ما أظهر ،وعند ا�اس

أنا îن  :فقال عبد اهللا )�(ومظهر �لتصديق و�¾ �لتكذيب فهو منافق يرR باإليمان ،ؤمن)ا�
  يظهر اإليمان و®¾ه. 

 عنخا0 أ� Ê عن  أ� الفضل بن خ£ون عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه
عبد  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد بن �روان  عنالقا� عمر األشنا�  عنعبد اهللا بن دوست 

 £aز�  . -ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عناهللا بن ا
  .-ر� اهللا عنه- القا� األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

-عبد اهللا بن �سعود  عنرجل  عنيزiد بن عبد ا�ر�ن  عنأبو حنيفة ] ۲ �[ا�ديث:
  وا�سعيد من وعظ بغ£ه.  ،ا�ش� من ش� g بطن أمه :أنه قال -ر� اهللا عنه

أ� الفضل أ�د بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
القا� عمر بن ا&سن  عنعبد اهللا بن دوست العالف  عنأ� Ê  عنأ� ب�ر اKياط  عن

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� عبد ا�ر�ن ا�قري  عن!� بن �و�  عناألشنا� 
  .-ر� اهللا عنه-القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده هذا إ; أ� حنيفة  وأخرجه

أم£ ا�ؤمن) Ê بن أ�  عناألسود  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۳ �:[ا�ديث
 عند ا��  :أنه قال - ر� اهللا عنه- طالب 

ً
إذ دخل علينا  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- كنا جلوسا

  :إ� أقول !يا ن� اهللا :عوiمر أبو اHرداء فقال
ً
 كأنك  !يا أبا اHرداء’’ :فقال ،أنا �ؤمن حقا

ً
إن �م تقل حقا

  . ‘‘قلت أنا �ؤمن باطالً 
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عبد اهللا  ا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده قال قرأت g كتاب أ� أخرجه

 :2مد بن أ� ب�ر بن أ�د بن 2مد بن سليمان بن {�ل ا�عروف بغنجار g تارiخ ¡ارى 0 قال
أبو سعيد  حدثناأبو حفص عمر بن حفص  حدثناأبو Ê ا&سن بن يوسف بن يعقوب  حدثنا

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنعطاء بن �و� ا^رجا� 
جابر بن عبد اهللا  عنأ� ا�زa£ 2مد بن �سلم  عنأبو حنيفة ] ۴ �[ا�ديث:

أ�رت أن أقاتل ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنه-األنصاري 
فإذا قا�وها عصموا مz دماءهم وأ�وام إال Äقها وحسابهم  !ال 6 إال اهللا :ا�اس حÆ يقو�وا

  . ‘‘تعا;4 اهللا 
ا&سن بن  عنالفتح بن عمرو  عنÊ بن ا&س) ا�ك�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنزiاد 
جابر بن عبد اهللا األنصاري أن yاقة بن  عنأ� ا�زa£  عنأبو حنيفة ] ۵ �[ا�ديث:
عمل ��ء أنعن دي°نا كأننا وHنا 0  حدثنا !يا رسول اهللا :قال -ر� اهللا عنه- ما�ك األنصاري 

وجفت به  )s(�ا جرت به ا�قادير’’ :قال ؟جرت به ا�قادير وجفت به األقالم أم ��ء �ستقبل
kۙ �ثم قرأ  ،‘‘اعملوا ف� م~¾’’ :قال ؟ففيم العمل :قال ‘‘األقالم    u  � vw  P 

ۙ OQ ؕ x yz ۙ{    |  }  ~  �  ۙ O R $ ؕ � y) � )�( .  
 عنأ� جعفر 2مد بن عبد ا�ر�ن بن 2مد بن زiاد األصفها�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

ر� - أ� حنيفة  عنزفر بن اذيل  عنا&�م بن أيوب  عنغ£ة 2مد بن ا� عنأ�د بن رستمة 
  . - اهللا عنه

 
ً
صالح بن  حدثنا :القاسم بن عباد و2مد بن ا&سن بن Ê ال�مذي) قاال عنورواه أيضا

  أبيه.  عن�اد بن أ� حنيفة  عن2مد 
 
ً
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا- حنيفة 
 
ً
ا&سن عن  ا&سن بن عثمان عن2مد بن عبد اهللا وابن رضوان �هما  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنبن زiاد 
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ً
  . - ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنا&سن  2مد بن عنورواه أيضا

 
ً
أسد بن  عنا&س) بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعمرو 
 
ً
أ�  عنأيوب بن هانئ  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا- حنيفة 
 
ً
هذا كتاب ا&س) بن Ê وفيه  :ا&سن بن Ê قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنأبيه  عنزiاد بن ا&س)  عنËÌ بن ا&سن  عن
 
ً
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة.  عنقرأت g كتاب �زة بن حبيب  :أ�د بن 2مد قال عنورواه أيضا

 
ً
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�قري  عن!� بن �و�  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

 
ً
2مد  عنعبد ا�رحيم بن �و�  عنأ�د بن ا&سن  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن عم£ 
بن Ê بن إبراهيم  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد  وأخرجه

جابر بن عبد عن  أ� ا�زa£ عنأ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنعمرو بن عوف  عنعبد ا�جيد 
أعمرتنا هذه  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سأل yاقة بن ما�ك بن جعشم رسول اهللا  :اهللا قال

 ؟ستقبلفدي°نا هذا نعمل فيه �ا قد جرت به األقالم أم أل�ر � :قال ‘‘�ألبد’’ :فقال ؟لعامنا أم �ألبد
اعملوا وسددوا وقارaوا ف� م~¾ �ا ’’ :قال ؟ففيم العمل :قال ‘‘.�ا جرت به األقالم وا�قادير’’ :قال

kۙ �ثم قرأ  ،‘‘خلق 0    u  � vw ۙ O P  Q � )s( .(اآلي�.  
 
ً
Ê بن يزiد األنصاري ثم  عنسليمان بن توaة ا�هروا�  عنابن ÞÅ عن  ورواه أيضا

   أ� حنيفة  عنا�صدا
  .-ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنا�قري  عن!� بن �و�  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

أ� فروة يزiد بن  عنأ� Ê 2مد بن سعيد ا&را�  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر  وأخرجه
سأ0  :جابر بن عبد اهللا قال عنأ� ا�زa£  عنأ� حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عن2مد بن سنان 

فأخÔنا  :قال ‘‘.بل �ألبد’’ :قال ؟أعمرتنا هذه لعامنا أم �ألبد !يا رسول اهللا :yاقة بن جعشم فقال
í gء سبقت فيه ا�قادير وجرت به األقالم أم  ؟عن دي°نا كأنما خلقنا ا`وم g أي íء نعمل 

íء سبقت فيه ا�قادير وجرت به األقالم’’ :قال ؟ء �ستأنفí فقال ؟ففيم العمل :قال ‘‘.بل: 
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ومن {ن من أهل ا�ار  ،اعملوا ف� م~¾ �ا خلق 0 من {ن من أهل ا^نة ®¾ لعمل أهل ا^نة’’

kۙ �ثم قرأ هذه اآلية  ،‘‘®¾ لعمل أهل ا�ار    u  � vw ۙ O P  Q � )s(.(اآلي�  
أ� Ê  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿  وأخرجه

عبد اهللا  عنش�ب إ2مد بن ن� بن  عنالقا� أ� ن� أ�د  عنأ�د بن ا&سن بن شاذان 
 ،أ� حنيفة بإسناده عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنبن طاهر 

  ولفظ قرiب ا�ع�. 
أ� سهل  عنأ� ا&سن 2مد بن زرقوiه  عنأ� الغنائم 2مد بن Ê بن ا&سن  عنورواه 

أ� عبد ا�ر�ن ا�قري  عن!� بن �و� األسدي  عن )�(�د بن عبد اهللا بن زiاد القطانأمد بن 2
  أ� حنيفة.  عن

أ�  عنأ� Ê بن سعيد ا&را�  عن2مد  عنا&سن  عنا�شيخ أ� ا&س)  عنورواه 
  أ� حنيفة.  عنسابق  عنأبيه  عنفروة 

 عنأ� ا&س) بن قش~ش  عن2مد بن عبد ا�لك األسدي  )|(ا�شيخ أ� سعيد عنورواه 
أ�  عنبهري أ� 2مد الفارâ األ عنا�شيخ أ� طالب بن يوسف  عنأ� ب�ر األبهري و 

أ� حنيفة .  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن )Ù(جده عمر بن أ� عمر عنعروaة ا&را� 
  بألفاظ متقارaة ا�عا�.

أ� ا&س) 2مد بن Ê بن  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  وأخرجه
أ�د بن 2مد بن أ�د بن  أ� ا&سن Ê بن عنأ� أ�د الفر�  عن2مد بن ا�هتدي باهللا 

 Sاiر�2مد  عنأبيه أ� العوام أ�د بن يزiد  عنأ� ب�ر 2مد بن أ�د أ� العوام  عنيزiد ا
  أ� حنيفة.  عنبن ا&سن ا�ش~با� 

 g �وضع آخر g �سنده 
ً
 عنالقا� 2مد بن Ê بن 2مد بن ا�هتدي باهللا  عنورواه أيضا

 عنأ� ا&سن Ê بن أ�د بن 2مد بن أ�د بن يزiد ا�رiاS  عنأ� أ�د بن أ� �سلم الفر� 
2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنأبيه أ� العوام أ�د بن يزiد  عنأ� ب�ر 2مد بن أ�د أ� العوام 

  أ� حنيفة.  عن
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  أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  جهوأخر
  أ� حنيفة.  عنبن خاH ا�وه�  )s(أ�د عنأبيه خاH بن خ½  عن2مد بن خاH بن خ½ 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g  سخته  وأخرجه
 عن -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة ] ۶ �[ا�ديث:

 ��  . ‘‘إذا طلع ا�جم رفعت العاهة عن أهل � بÞة’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا
(عة بن عبد  عن2مد بن إسحاق بن عثمان ا�سمساري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

 àسل�  أ� حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عناهللا ا
 أ وأخرجه

ً
أ�  عنوVيع عن  2مد بن أبان عنعبد اهللا بن 2مد بن Ê ا¶ل¿  عنيضا

وVيع  عنËÌ بن جعفر  عنسهل بن !� و2مد بن عبد اهللا بن 2مد ا�سعدي  عنحنيفة. و 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

  وأخرجه
ً
ع~¸ بن يوسف الطباع  عنصالح بن أ�د بن أ� مقاتل الق£اD  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عن2مد بن رaيعة  عن
  وأخرجه

ً
�صعب بن  عن2مد بن خشنام  عنأ�د بن أ� صالح ا¶ل¿  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عنداؤد الطا  عنا�قدام 
  وأخرجه

ً
 عنزVرiا بن ËÌ  عنقبيصة بن الفضل بن عبد ا�ر�ن الطÔي  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عن�صعب بن ا�قدام  حدثنا :ياس) بن ا�Ç و�براهيم بن عبد اهللا ا�سعدي قاال
  وأخرجه

ً
بن أ�د بن بهلول  )�(عبد اهللا عنا� دأ�د بن 2مد بن سعيد ام عنأيضا

  أ� حنيفة.  عنحدثz أ� والقاسم بن معن  :هذا كتاب جدي فقرأت فيه قال :قال
  وأخرجه

ً
 عنأ�د بن عبد ا^بار  عنأ� عبدة 2مد بن عبد اهللا بن iNح  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عنيو س بن ب�£ 
  وأخرجه

ً
ع~¸ بن  عنËÌ بن زVرiا بن سفيان  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأيضا
  أ� حنيفة.  عنا�سلط بن ا&جاج  عنعبد ا�رحيم ا�كندي 

  وأخرجه
ً
  أ� حنيفة.  عن2مد بن ا&سن  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنأيضا

  أخرجهو
ً
ا&سن بن زiاد  عنا&سن بن عثمان  عن2مد بن عبد اهللا ا�سعدي  عنأيضا
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  أ� حنيفة.  عن

  وأخرجه
ً
عبد اهللا بن  عنÊ بن سلمة  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن iNح  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عنيزiد ا�قري 
  وأخرجه

ً
 عن )s(أ� عمر ا�� عن2مد بن ËÌ  عن2مد بن خزiمة ا¶خاري  عنأيضا

  أ� حنيفة.  عنسفيان بن عي~نة 
ع~¸  عنصالح بن أ� مقاتل  عنg �سنده  لاعا&افظ طلحة بن 2مد بن ا� وأخرجه

  أ� حنيفة.  عن2مد بن رaيعة  عنبن يوسف الطباع 
 
ً
 جعفر بن عنإبراهيم بن إسحاق ا�زهري  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه أيضا

   حنيفة. أ� عنعون 
 
ً
  أ� حنيفة.  عن2مد بن رaيعة  عن2مد بن ëلب  عن2مد بن ÞÅ  عنورواه أيضا
 
ً
  أ� حنيفة.  عن�صعب بن ا�قدام  عنسعيد بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنورواه أيضا
 
ً
  أ� حنيفة.  عن�صعب  عنأبيه  عنإسحاق بن 2مد بن �روان  عنورواه أيضا
 
ً
  أ� حنيفة.  عنيزiد بن هارون  عنÊ بن إبراهيم ا�واسطي  عن2مد بن ÞÅ  عنورواه أيضا
أ� يعقوب إسحاق بن عبد اهللا بن سلمة  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه

  أ� حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنا&سن بن 2مد بن ا�صباح  عنا�كو� 
 
ً
�صعب بن  عنشعيب بن أيوب  عنندي 2مد بن 2مد بن سليمان ا¶اغعن  ورواه أيضا

  أ� حنيفة.  عنداؤد الطا  عنا�قدام 
 
ً
جعفر بن  عنإبراهيم بن أ� العنZس  عنإسحاق بن عبد اهللا بن سلمة  عنورواه أيضا

  أ� حنيفة.  عنعون 
 
ً
أ�د بن عبد  عنأ� عبد اهللا ا&س) بن ا&سن بن عبد ا�ر�ن األنطاã  عنورواه أيضا

  أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عن )�(دبمعÊ بن عن  اهللا ا�كندي
أ�  عنأ� ب�ر اKطيب ا¶غدادي  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه

أ�د  عنأ� العباس 2مد بن يعقوب بن األصم  عنسعيد 2مد بن �و� بن الفضل بن شاذان 
  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنيو س بن ب�£  عنبن عبد ا^بار العطاردي 
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أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه
 Hبن خ½  عن2مد بن خا Hوه�  عنأبيه خا�  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا

أ� Ê بن  عنا�شيخ أ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  وأخرجه
إسماعيل بن توaة  عنبن طاهر القزوzi  عبد اهللا عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عنشاذان 

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عن
 
ً
أ� 2مد بن ا&سن بن Ê  عنأ� ا&س) بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه أيضا

أ� يعقوب إسحاق بن عبد اهللا بن سلمة ا�كو�  عنأ� ا&س) 2مد بن ا�ظفر  عن )s(ا^وهري
  بإسناده اRي قدمناه g �سند ابن ا�ظفر. 

 
ً
أ� ا&سن  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� ا&س) بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه أيضا

 عنداؤد الطا  عندام �صعب بن ا�ق عنشعيب بن أيوب  عن2مد بن 2مد بن سليمان  عن
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

 
ً
إسحاق  عنأ� ا&سن  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� ا&س) ا�ص£�  عنورواه أيضا

  . -ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنجعفر بن عون  عنإبراهيم بن أ� العن~س  عنبن عبد اهللا 
 
ً
أ� عبد عن  أ� ا&س)عن  ا^وهريأ� 2مد عن  أ� ا&س) ا�ص£� عنورواه أيضا

 ãن األنطا�ر�Ê بن معبد  عنأ�د بن عبد اهللا ا�كندي  عناهللا ا&س) بن ا&سن بن عبد ا
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عن

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
  أ� حنيفة. عنته فرواه g  سخ وأخرجه

 :قال -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة ] ۷ �[ا�ديث:
  عن ا�ظر g ا�جوم.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ن� رسول اهللا 
سعيد بن ن� ا�خزوI عن  صالح بن أ� رميح ال�مذي عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن&را� عبد اهللا بن واقد ا عن
 ’’ :قلت ^ابر :أ� ا�زa£ قال عنأبو حنيفة ] ۸ �:[ا�ديث

ً
²N نوبRقال ؟أ¬نتم تعدون ا: 

  . ‘‘إال ا��ك !ال: ’’قال ؟هل g هذه األمة ذنب يبلغ ال�فر !يا رسول اهللا :قلت: )�(قال أبو سعيد ،ال
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 g s�ð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ�د بن حرب  عنبن أ� ا&سن الفرs(  �ë(جبهان عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر�ه اهللا تعا;-أ� حنيفة  عنحفص بن عبد ا�ر�ن  عنا�~سابوري 
2مد بن  عنÊ بن 2مد بن عبيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد ا¶قا g �سنده  وأخرجه

ن جابر ل� عنأ� ا�زa£  عنأ� حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنËÌ بن ا�نهال  عنعثمان 
. :بلفظ آخر أنه قال جابر

ً
²N فاق� وال ا

ً
�م يك يعد ا�نافق ��²  

أن  :- ر� اهللا عنه- جابر  عنأ� ا�زa£  عن - ر� اهللا عنه- أبو حنيفة ] ۹ �:[ا�ديث
فإذا أصاب اHاء دواءه برئ  ،جعل اهللا �� داء دواء’’قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 

  . ‘‘بإذن اهللا تعا;
أ� حذيفة إسحاق  عن�و� بن أفلح بن خاH ا¶خاري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر�ه اهللا تعا;- أ� حنيفة  عنبن !� ا¶خاري 
جاء يهودي إ;  :طارق بن شهاب قال عنق~س بن �سلم  عنأبو حنيفة ] �۳۰[ا�ديث:

� � �أرأيت قو0 تعا;:  :عمر بن اKطاب فقال    �  � �  � �    � 
�j�)�( ار�أجيبوه فلم ي�ن  :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال عمر ألصحاب 2مد  ؟فأين ا

 :قال !ب5 :قال ؟أرأيت ا�هار إذا جاء ا�ليل �أل ا�سماوات واألرض :قال عمر .عندهم فيها íء
 .فكذ�ك ا�ار حيث شاء اهللا تعا; :-ر� اهللا عنه-عمر  :قال .g علم اهللا تعا; :قال ؟فأين اآلخر

  واRي نفú بيده إنه لÚ كتاب اهللا ا�wل كما قلت.  :قال ا`هودي
أ� Ê بن شاذان  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه

 عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عن
  أ� حنيفة.  عن2مد بن ا&سن 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنg اآلثار فرواه  اإلمام 2مد بن ا&سن وأخرجه

ر� اهللا -Ê بن أ� طالب  عن�Ûر ا�شع�  عنايثم  عنأبو حنيفة ] ۱¥�:[ا�ديث
  من بالقدر خ£ه وNه. ؤ ل~س منا من �م ي :أنه خطب ا�اس 4 منÔ ا�كوفة فقال -نهع

!� بن �و�  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنا�قري  عن
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أ� الغنائم 2مد بن أ�  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

!� بن �و�  عنأ� سهل أ�د بن 2مد بن زiاد القطان  عنأ� ا&سن بن زرقوiة  عنعثمان 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة عن  أ� عبد اهللا ا�قري عن

قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] ۲¥�[ا�ديث:
  )s(.‘‘القدرiة fوس هذه األمة’’: - وسلمص5 اهللا عليه وآ0-

ا&ميد بن جامع  عنعبد اهللا بن جامع ا&لوا� ا�قري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )�(2مد بن زiد بن مذحج عنهشام بن عمار  عن

-عبد اهللا بن �سعود  عنيزiد بن عبد ا�ر�ن اHاال�  عنأبو حنيفة ] ۳¥�[ا�ديث:
ثم  ،ت�ون ا�طفة أرaع) `لة’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  :-ر� اهللا عنه

 آخر ،ت�ون �ضغة أرaع) `لة
ً
أسعيد  ؟أذكر أم أنT !أي رب :فيقول ا�لك ‘‘.ثم ي°شئه اهللا خلقا

وا�ش�  ،فا�سعيد من وعظ بغ£ه ،فيكتب ما يرiد اهللا تعا; به ؟ما أثره ؟ما رزقه ؟ما أجله ؟أم ش�
  من ش� g بطن أمه. 

!� بن  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  أ� حنيفة.  عنأ� عبد ا�ر�ن ا�قري  عن�و� 

أ� الفضل بن  عن أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده وأخرجه
عبد اهللا بن طاهر القزوzi  عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عنبن شاذان  أ� Ê عنخ£ون 

  أ� حنيفة. عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عن
قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] ۴¥�[ا�ديث:

فإذا  ،ثم ñرجون منه إ; ا�زندقة ،يØء قوم يقو�ون ال قدر’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
فإنهم  ؛و�ن ماتوا فال Üشهدوا جنائزهم ،و�ن �رضوا فال تعودوهم ،لقيتموهم فال Üسلموا عليهم

 4 اهللا ،شيعة اHجال
ً
   .‘‘)|( أن يلحقهم بهوfوس هذه األمة حقا

2مد بن ع~¸  عنإبراهيم بن 2مد بن ناصح بن نو�رد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  أ� حنيفة.  عنأ�د بن أ� ظبية ا&را�  عناHامغا� 

نافع و�م  عنايثم  عنأ� حنيفة  عنوقد روى من غ£ وجه  :قال أبو 2مد ا¶خاري
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 g s�ó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  يذكره g هذا ا&ديث.

صخر  عنعمارة بن حديد  عنيع5 بن عطاء الطائÚ  عنأبو حنيفة ] ۵¥�:[ا�ديث
  . ‘‘اN بارك ألم} g ب�ورها’’قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن ا��  - ر� اهللا عنه- الغامدي 

أ� ëلب ا�بارك بن أ� ياy عبد  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه
 عنأ� القاسم ا&رU  عنأ� ب�ر أ�د بن ا&س) بن كيالن  عنصور ا�وهاب بن 2مد بن من

يعقوب بن �يد بن {سب  عنجعفر بن 2مد بن ا&س)  عنحبيب بن ا&سن بن داؤد القزاز 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنحاتم بن إسماعيل  عن

عن  عمارة بن حديد عنيع5 بن عطاء الطائÚ عن  أبو حنيفة] ۶¥�:[ا�ديث
اN بارك ’’قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن رسول اهللا  - ر� اهللا عنه- صخر الغامدي 

  . ‘‘قتهمرز g ماألم} 
جعفر  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

أ� حنيفة  عنإسماعيل  حاتم بن عنيعقوب بن �يد بن {سب  عنبن 2مد بن ا&س) 
  .- ر� اهللا عنه- 

أبيه عبد اهللا بن عمر عن  سا�م بن عبد اهللا بن عمرعن  أبو حنيفة] ۷¥�[ا�ديث:
ما من ن� ’’ :لعن القدرiة وقال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن رسول اهللا  :- ر� اهللا عنهما- 

   )s( .‘‘بعثه اهللا تعا; إال حذر أمته منهم ولعنهم
أ�  عن�يد بن فروة  عن2مد بن يزiد ا�¼باذي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنحذيفة إسحاق بن !� ا¶خاري 
ر� اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جب£  عنزر  عنأبو حنيفة ] ۸¥�[ا�ديث:

فأنزل اهللا  ‘‘؟ال تزورنا ،ما�ك’’ :^Ôئل -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أنه قال: قال رسول اهللا  -عنهما
� �تعا;   � � �  ,  h  � ,    �  �  ,   اآلية  �)�( �� 

2مد بن  عنأ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنابن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
صالح بن 2مد  عن2مد بن حفص  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عنأ�د اKطيب 

  أ� حنيفة. عن�اد بن أ� حنيفة  عنال�مذي 
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ا��  عن -ر� اهللا عنه-Ê بن أ� طالب  عنأبو حنيفة عمن حدثه ] ۹¥�[ا�ديث:

 فعوقب به g اHنيا فاهللا تعا; أعدل من أن’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
ً
 من أذنب ذنبا

 g اHنيا فس�ه اهللا تعا; عليه وعفا عنه فاهللا تعا;  ،ي÷z عقوaته عليه g اآلخرة
ً
ومن أذنب ذنبا

  . ‘‘أ¬رم من أن يعود í gء قد عفا عنه
إسماعيل بن ËÌ عن  هبة اهللا بن ا�بارك ا&نب½ عنالقا� 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه

بن أ�د بن  عبد اهللا عنبن ما�ك القطي� أ� ب�ر  عنا&سن ا¶غدادي  عنبن ا&س) 
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنيو س بن إسحاق  عنأ� شجاع عن  أبيه أ�د عنحنبل 

أبيه أ� �و�  عنأ� بردة بن أ� �و� األشعري  عنأبو حنيفة ] �۴۰[ا�ديث:
إذا {ن يوم القيامة ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-األشعري 

 طوiالً 
ً
ارفعوا رءوس�م فقد جعلت عدت�م من ’’ :فيقال ،سجدت أم} من ب) األ�م سجودا
  . ‘‘ا`هود وا�صارى فداءåم من ا�ار

2مد  عنأ�د بن 2مد وصالح بن أ�د الق£اD �هما  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
   . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعون بن جعفر ا�علم  عنبن إسحاق ا¶�
 
ً
عون بن جعفر ا�علم  عن )s(2مد بن إسحاق القاري عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

إذا {ن يوم القيامة يعطى � رجل من ا�سلم) رجًال من ا`هود ’’ :أ� حنيفة بلفظ آخر قال عن
  . ‘‘هذا فداؤك من ا�ار :فيقال ،وا�صارى

 
ً
أ� حنيفة  عن )�(أ� ب�ر ا�كتب عنأ�د بن حازم  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

 :فقيل 0 ،إذا {ن يوم القيامة دفع إ; � رجل من هذه األمة رجل من أهل ا�كتاب’’ :قال ،بلفظ ثالث
  . ‘‘هذا فداؤك من ا�ار
 
ً
� أ عنأ� 2مد ا�كتب  عن )|(أ� عزرة عن2مد بن ا�نذر اروي  عنورواه أيضا

إن هذه األمة أمة �رحومة عذابها بأيديها إذا {ن يوم القيامة دفع إ; � ’’ :حنيفة بلفظ رابع قال
  . ‘‘هذا فداؤك من ا�ار :فيقال ،رجل من ا�سلم) رجل من أهل ا��ك أو اRمة

عون بن جعفر  عن )Ù(اريسصالح بن  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
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  أ� حنيفة با�لفظ األول. عنا�علم 

أ� حنيفة  عنعون بن جعفر  عن2مد بن إسحاق ا¶�  عنصالح بن أ�د  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-

أ� 2مد  عنأ�د بن حازم  عنبن 2مد بن سعيد  أ�د عنورواه با�لفظ اvالث 
   .أ� حنيفة عن )s(ا�كتب

أ� 2مد ا�كتب  عنأ�د بن حازم  عنأ� العباس بن عقدة  عنورواه با�لفظ ا�رابع 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

خا0 أ�  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
 Ê2مد بن عبد  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عن

 IÇ&أ� حنيفة.  عنعون بن جعفر ا�كتب  عن2مد بن العالف  عناهللا بن سليمان ا  
  . -ر� اهللا عنه- القا� األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

أن  -ر� اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأ� ا�زa£  عنأبو حنيفة ] ۱¦�:[ا�ديث
فيفتنون  ،فيبعث yاياه ،ا¶حر عرش إبل~س 4’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

  . ‘‘فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ؛ا�اس
أ� عبد اهللا ا&س)  عنهناد ال°سÚ  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه

2مد بن عثمان بن أ� ش~بة  عنأ� Ê أ�د بن ا&س) بن أ�د  عنبن مهدي اKطيب األي½ 
  أ� حنيفة.  عن )�(ا�قدام عن�صعب بن ا�قدام  عنا&س) بن عبد األول  عن

 عن -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] ۲¦�[ا�ديث:
 ��ْحم�وًدا�g قو0 تعا;:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا اًما م	 ق	 ب�ك	 م	 ك	 ر	 ث	 � أ	ْن ي	ْبع	 	� ا�قام  :قال )|(�ع	

 من أهل اإليمان بذنوaهم ثم ñرجهم !شفاعة 2مد ،ا�حمود ا�شفاعة
ً
فيوV  ،يعذب اهللا تعا; قوما

 يقال 0 
ً
ثم يطلبون من  ‘‘ا^هنميون’’فيغ�سلون فيه ثم يدخلون ا^نة ف~سمون  ‘‘ا&يوان’’بهم نهرا

  اهللا تعا; فيذهب عنهم ذ�ك االسم. 
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2مد بن 2مد  عنمد القاسم بن 2 عنأ�د بن 2مد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن
أ�  عنسعيد بن ا�صلت  عنإسحاق بن إبراهيم  عنقبيصة بن الفضل عن  ورواه

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
حس) بن  عن2مد بن معاوiة  عنصالح بن 2مد بن درب أ� هرiرة ببغداد عن  ورواه

  أ� حنيفة.  عنحسن بن عطية 
أ�  عنأ� سعد ا�صغا�  عنعمر بن نوح  عنإبراهيم بن Ê ال�مذي  عنواه ور

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 عنأ� سعد ا�صغا�  عنËÌ بن �و�  عنعبد اهللا بن 2مد بن Ê ا&افظ  عنورواه 

  أ� سعيد اKدري.  عنعطية  عنأ� حنيفة 
ث	 �قال g قو0 تعا;:  :وا�لفظ �صالح :قال أبو 2مد ا¶خاري � أ	ْن ي	ْبع	 	� ْحم�وًداع	 اًما م	 ق	 ب�ك	 م	  )s(�ك	 ر	

 من ا�ار من أهل اإليمان والقبلة !شفاعة 2مد  :قال
ً
ص5 اهللا عليه وآñ- 0رج اهللا تعا; قوما

 يقال 0  ،فذ�ك ا�قام ا�حمود -وسلم
ً
 فيلقون فيه في°بتون كما ي°بت ‘‘ا&يوان’’فيوV بهم نهرا

اهللا تعا; أن  إ;ثم يطلبون  ‘‘ا^هنميون’’ثم ñرجون منه فيدخلون ا^نة ف~سمون فيها  ،اvعارiر
  يذهب عنهم ذ�ك االسم فيذهبه عنهم.

  أ� حنيفة (اعة هكذا. عنروى هذا ا&ديث  :قال ا¶خاري
 :أبيها قال عنأ�د بن 2مد حدث�z فاطمة بنت 2مد  أخ)نابن حبيب.  vزة :منهم

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنهكذا كتاب �زة 
هكذا  :ا&سن بن Ê قال أخ)'أ�د بن 2مد قال:  أخ)نابن الفرات.  ا�سن :ومنهم

 عنزiاد بن ا&سن  أخ)ناËÌ بن حس)  أخ)ناأبيه g كتاب ا&س) بن Ê فقرأت فيه  عن
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

 عن2مد بن ا�غ£ة  عنته سأ�د بن ر عنا بن ËÌ األصفها� زVرi أخ)نا زفر :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنزفر  عنا&�م بن أيوب 

عبد  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  أخ)نابن ا�زa£.  عبد اهللا :ومنهم
 £aز�  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�ر�ن بن ا
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 حدثنا2مد بن شوVة  أخ)ناصالح بن أ�د الق£اD  أخ)نا :قال أبو 2مد ا¶خاري

�  �سألت أبا سعيد اKدري عن هذه اآلية  :عطية قالعن  أبو حنيفة حدثناقاسم بن ا&�م   
�  �  � � �� � � � � � �� � )s( شفاعة ،ا�قام ا�حمود’’ :قال�يعذب  ،ا

 من أهل اإليمان بذنوaهم
ً
- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ثم ñرجهم !شفاعة 2مد  ،اهللا عز وجل قوما

 يقال 0  ،
ً
ثم يدخلون ا^نة  ،فيغ�سلون فيه في°بتون مثل اvعارiر ‘‘ا&يوان’’فيوV بهم نهرا
  ثم يطلبون إ; اهللا تعا; فيذهب عنهم ذ�ك االسم.  ‘‘ا^هنميون’’ف~سمون g ا^نة 

أبو عبد  :ومنهم أ� حنيفة 4 هذا ا�حو. عنقد روى (اعة  :قال أبو 2مد ا¶خاري
ا�قري عن أ�  حدثناأ�د بن زه£  أخ)نا :أ� وسعيد بن ذاكر قاال أخ)ناا�قري  ا�رvن
  .‘‘ن عتقاء اهللاف~سمو: ’’. وزاد g آخره -ر� اهللا عنه- حنيفة 

 حدثنا2مد بن سالم  حدثنا2مد بن رضوان  أخ)نابن ا&سن ا�ش~با�.  rمد :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن 

 :بن بهلول قال عبد اهللا بن أ�د أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن أ� حنيفة.  vاد :ومنهم
أ� حنيفة و�سعر وعبد ا�ر�ن  عنأ�  حدثناهذا كتاب جدي إسماعيل بن �اد فقرأت فيه 

  .-ر� اهللا عنهم-ا�سعودي 
أسد  حدثناحسن بن 2مد  انحدثا�نذر بن 2مد  أخ)نابن عمرو. 4 ما  أسد :ومنهم

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن عمرو. 
أبيه  عنا�نذر بن 2مد بن 2مد  أخ)ناأ�د  اأخ)نبن زiاد. 4 ما  ا�سن :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&سن  عن
 أخ)ناأ�  أخ)نامنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د  أخ)نابن هانئ. 4 ما  أيوب :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأيوب 
عمه  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د  أخ)نا. 4 ما ابن أ2 ا�هم :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )�(سعيد
 حدثناعباد بن يعقوب  أخ)نا2مد بن ا&س) اKثعà  أخ)نا4 ما  ا�ما� :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&ما� 
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عبد ا�صمد بن الفضل و�سماعيل بن !� و�دان  أخ)نابن إبراهيم. 4 ما  �¬ :ومنهم

�  .-ر� اهللا عنه-�� عن أ� حنيفة  أخ)نا :ون قا�وابن ذي ا
عبد اهللا بن إبراهيم ا�هل�  حدثناأ�د بن 2مد  أخ)نابن يزiد. 4 ما  w :ومنهم

   -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنÊ بن يزiد  حدثناÊ بن ا&سن  حدثنا
  وأخرجه

ً
2مد بن شوVة  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده Åت�ا

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عن
  أ� حنيفة.  عنا&س) بن ا&سن بن عطية  عنصالح بن 2مد بن معاوiة األنماD  عنورواه 
   .أ� حنيفة عنا&سن بن زiاد  عنا&سن بن عتبة  عنابن عقدة  عنورواه 

  وأبو يوسف و2مد وا&سن بن زiاد وا&ما� و�اد وزفر.  ة �زةأ� حنيف عنقال ا&افظ ورواه 
أ� ب�ر  عنأ� سعيد األسدي  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

 عنأبيه  عنأ� فروة  عنأ�د بن إبراهيم بن أ� ا�رجال  عنأ� حفص ا�زiات  عنالÔقا� 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنسابق 

القا� أ� ن� أ�د بن ن�  عنأ� Ê بن شاذان  عنابن خ£ون  عنورواه 
أ� عن  2مد بن ا&سن عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنعبد اهللا بن طاهر  عنا¶خاري 

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
   ،-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
 g  سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأيضا

�  ��قو0 تعا;: سأxه عن :إبراهيم قال عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۳¦�[ا�ديث:  �
   ¡ ¢  £  7¤ �)s( ا {ن يعبده وال يعبد غ£ه’’ :فقالî 

ً
  ،يعذب اهللا تعا; قوما

ً
وقوما

ثم Èمعهم g ا�ار فيع£ اRين {نوا يعبدون غ£ اهللا اRي {نوا يعبدون اهللا  ،îن {ن يعبد غ£ه
فيأذن ا�رب  !عذبنا ألنا عبدنا غ£ه فما أغنت عن�م عبادت�م إياه وقد عذب�م معنا :فيقو�ون

حÆ  عبده إال أخرجه�لمالئ�ة وا�Zي) ف~شفعون فال يب� g ا�ار أحد îن {ن ي -جل جال0-
 .èاألو zلشفاعة إبل~س لعبادته يع�  يتطاول 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه
ر� -ا&ارث بن سوiد عن  جواب بن عبيد اهللا اxيàعن  أبو حنيفة] ۴¦�[ا�ديث:
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إن إبل~س األبا�سة `تطاول يوم ’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  - اهللا عنه

  . ‘‘القيامة رجاء أن تنا0 ا�شفاعة �ا يرى من نفوذ شفاع} يوم القيامة
ا&سن بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  أ� حنيفة. عنخلف بن ياس) ا�زiات  عن أبيه عنحكيم الطالقا�  �اد بن
سمعت أبا سعيد  :أ� روaة شداد بن عبد ا�ر�ن قالعن  أبو حنيفة] ۵¦�[ا�ديث:

يقول g قو0 تعا;:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سمعت رسول اهللا  :يقول -ر� اهللا عنه- اKدري 
ْحم�وًدا � اًما م	 ق	 ب�ك	 م	 ك	 ر	 ث	 � أ	ْن ي	ْبع	 	�  من ا�ار من أهل اإليمان والقبلة ’’ :قال  )s( �ع	

ً
ñرج اهللا قوما

 يقال 0  ،فذ�ك ا�قام ا�حمود ،-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-!شفاعة 2مد 
ً
 ‘‘ا&يوان’’فيوV بهم نهرا

 ‘‘ا^هنميون’’ثم ñرجون فيدخلون ا^نة ف~سمون  )�(،فيلقون فيه في°بتون كما ي°بت اvعارiر
  . ‘‘عا; أن يذهب عنهم ذ�ك االسم فيذهبه عنهموiطلبون من اهللا ت

أ�د بن 2مد بن سهل بن  عنأ�د بن عبد ا�ر�ن  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد ال�مذي  عنماهان و2مد بن رميح بن iNح ال�مذي 

  أ� حنيفة.  عن
ا&سن بن  :وجدت g كتاب جدي :ËÌ بن إسماعيل بن ا&سن بن عثمان قال عنورواه 

  أ� حنيفة.  عنأ� يوسف  عنÞÅ بن عمر قا� ¡ارى  عنعثمان 
 
ً
أ� عن  2مد بن 2مد عنالقاسم بن 2مد  عنا� دأ�د بن 2مد ام عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنهم-أ� حنيفة  عنيوسف 
 
ً
2مد بن ا�غ£ة  عنته سأ�د بن ر عنVرiا بن ËÌ بن كث£ األصفها� ز عنورواه أيضا

  أ� حنيفة.  عنزفر  عنا&�م بن أيوب  عن
  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن2مد  عنورواه 

 
ً
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  حنيفة ر�ة اهللا عليهما.
 4 أ� سعيد. :قال أبو 2مد ا¶خاري

ً
  رواه عن أ� حنيفة (اعة �وقوفا

 حدثZg :أ�د بن 2مد امدا� قال أخ)نابن حبيب ا�زiات العج½. 4 ما  vزة :منهم
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أبو حنيفة  حدثناهذا كتاب �زة بن حبيب فقرأت فيه  :فاطمة بنت 2مد بن حبيب قالت

وسأxه عن هذه اآلية  :قال -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري  عنشداد بن عبد ا�ر�ن  حدثنا
ْحم�وًدا � اًما م	 ق	 ب�ك	 م	 ك	 ر	 ث	 � أ	ْن ي	ْبع	 	�   . ا&ديث كما سبق.‘‘ا�قام ا�حمود ا�شفاعة يعذب اهللا’’ :قال) s( �ع	

قرأت g كتاب حس) بن  :أ�د بن 2مد قال أخ)نابن الفرات. 4 ما  ا�سن :ومنهم
 Êبن حس)  حدثنا ËÌاد  حدثناiأ� حنيفة. عنأبيه  عنز  

 أخ)ناأ�  أخ)نامنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د  أخ)نابن أ� ا^هم. 4 ما  سعيد :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعà سعيد بن أ� ا^هم 

أيوب  عنأ�  أخ)نامنذر بن 2مد  اأخ)نأ�د  أخ)نابن هانئ 4 ما  أيوب :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن هانئ 

حامد بن آدم  أخ)نا2مود بن داالن ا�روزي  أخ)نابن عمرو. 4 ما  أسد :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأسد بن عمرو  حدثنا

 حدثناا�و`د بن �اد  حدثنا�اد بن أ�د  أخ)نابن زiاد. 4 ما  ا�سن :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد 

أ�  حدثناأ�د بن 2مد بن جعفر بن 2مد  أخ)نابن ا�زa£. 4 ما  عبد اهللا :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنابن ا�زa£  حدثنا

بد اهللا بن 2مد 2مد بن ع أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن �¾وق. 4 ما  rمد :ومنهم
  . -ر� اهللا عنه-أبو حنيفة  حدثناهذا كتاب جدي فقرأت فيه  :بن �¾وق قال
 عن2مد بن شوVة  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

 قال عنالقاسم بن ا&�م 
ً
  . ‘‘ا�قام ا�حمود ا�شفاعة’’ :أ� حنيفة Åت�ا

ته سأ�د بن ر عنإسحاق بن شاذان األصفها�  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ عن  ورواه
سمعت  :أ� حنيفة أطول. قال أبو سعيد عنا&�م بن أيوب الفقيه  عن2مد بن ا�غ£ة  عن

ْحم�ودً �يقول g قو0 تعا;:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا  اًما م	 ق	 ب�ك	 م	 ك	 ر	 ث	 � أ	ْن ي	ْبع	 	�  :قال )�(�ا ع	
 من ا�ار من ’’

ً
قال أبو  ‘‘.وهو ا�قام ا�حمود ،اإليمان والقبلة !شفاع}[أهل] ñرج اهللا تعا; قوما

  ا&ديث. . وحدثz عطية عن أ� سعيد  :-ر� اهللا عنه- حنيفة 
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أ� الفضل أ�د  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

القا� أ� ن� بن  عنأ� Ê ا&سن بن أ�د بن 2مد بن شاذان  عنبن ا&سن بن خ£ون 
2مد بن  عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنعبد اهللا بن طاهر القزوzi  عنش�ب ا¶خاري إ

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&سن 
أ�  عنعمه  عنأبيه  عننذر بن 2مد ا� عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنأ� ا&سن الUÔ  عنورواه 

 g حرف ا`اء 
ً
أ�د بن  عنأ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد  عنورواه ابن خ¾و أيضا

ا&سن بن رشيق  عنأ� ا&سن Ê بن زaيد بن Ê بن رaيعة  عنبن أ� ا�صقر  أ�د2مد بن 
�اد  عنصالح بن 2مد ال�مذي  عنا� لقأ� عبد اهللا 2مد بن حفص بن عبد ا�لك الطا عن

  ا&ديث.-أ� روaة ËÌ  عن -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنبن أ� حنيفة 
 عنحبيب بن سا�م  عنأبيه  عن )s(2مد بن ا�ن�� عنأبو حنيفة ] ۶¦�[ا�ديث:
¥  �قرأ  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-ا�عمان بن !ش£   ¦    §  ¨

  . -بفتح ا�س)-قال ابن ا�ن��  )�( � �©
 عنأ� ب�ر الÔقا� عن  اKطيب ا¶غدادي عنأبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه

2مد بن طرiف ا^عÚ  عنأ� ب�ر 2مد بن ا&سن ا�قري  عنالقا� أ� 2مد األ¬فا� 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� زه£  عنأ�د بن إبراهيم  عنا�ؤدب 4 شط نهر ع~¸ 

سعيد بن جب£ أنه جلس إ; طلق بن حبيب  عنأيوب  عنأبو حنيفة ] ۷¦�[ا�ديث:
  و²ن طلق بن حبيب يرى القدر. :هاه عن ذ�ك. قال أبو حنيفةفن

 عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
جلست إ; أ�  :قال ،�اد بن زiد عنسليمان بن حرب  عنأ�د بن عبد اهللا بن زiاد ا&داد 

 :فقال ؟من حدثك بهذا !يا أبا حنيفة :ء فقلترجاحنيفة بمكة تذكر سعيد بن جب£ فنحله إ; اإل
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  ا&ديث. -سعيد بن جب£ عنحدثz أيوب  :حدثz سا�م األفطس ثم قال

 -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنايثم ا�ص£�  عنأبو حنيفة ] ۸¦�[ا�ديث:
ال قدر ثم ñرجون منه إ;  :يØء قوم يقو�ون’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا 

و�ذا ماتوا فال Üشهدوا ، و�ن �رضوا فال تعودوهم ،فإذا لقيتموهم فال Üسلموا عليهم ،ا�زندقة
  . ‘‘فإنهم شيعة اHجال وfوس هذه األمة حق 4 اهللا أن يلحقهم به ؛جنائزهم

 عنأ� جعفر 2مد بن عبد ا�ر�ن بن 2مد األصفها�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
 )s(ةطيبأ�د بن أ�  عن2مد بن ع~¸ بن زiاد  عنأ� عبد اهللا 2مد بن أ�د القو�ú كتابة 

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عن
ا��  عن -ر� اهللا عنهما-ابن عباس  عنعبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۹¦�[ا�ديث:

بذنوaهم ا�ار فيقول م يدخل قوم من أهل اإليمان ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
فيغضب اهللا م فيأ�ر  ،ما أغ� عن�م إيمان�م و$ن وأنتم g دار واحدة معذبون :ا��Vون

 يقول
ً
 فال يدع g ا�ار أحدا

ً
��ال 6 إال اهللا فيخرجون وقد اح�قوا حÆ صاروا {&ممة  :ما

ان فيغ�سلون فيه فيذهب عنهم � نه ال تزرق أعينهم فيوV بهم نهر ا&يو�ا�سوداء إال وجوههم و
�ª :ثم يدخلون ا^نة فتقول م ا�الئ�ة ،وأذى )�(ف�ة  « خاHين فيدعون  )|(� ¬ 

 فإذا خرجوا من  ‘‘ا^هنميون’’
ً
ثم يدعون اهللا تعا; فيذهب عنهم ذ�ك االسم فال يدعون به أبدا

 �يا `�نا كنا �سلم) فذ�ك قو0 تعا;:  :ا�ار قال ا�كفار  ¡ ¢  £  7  �  �¤ � )Ù( .  
أ� طاهر  عنأ�د بن Ê بن 2مد  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه

أ�  عنأ� ا&س) Ê بن رaيعة بن Ê بن ا&سن بن رشيق  عن2مد بن أ�د بن أ� ا�صقر 
صالح بن 2مد  عنعبد اهللا 2مد بن عبد اهللا بن حفص بن عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن الطالقا� 

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة عن  ال�مذي
قال:  -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عنا&سن  عنايثم  عنأبو حنيفة ] �۵۰[ا�ديث:

  . ‘‘U عذاب القÔوُ  ،من مات يوم ا^معة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 
أبيه  عنأ� 2مد عباد بن زiد بن عبد ا�ر�ن اروي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
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  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عن

قال: قال  -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنعبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۱§�[ا�ديث:
®ۙ �g قو0 تعا;:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا    ̄ °±  ¡  ²

³´�)s(  .قال عن ال 6 إال اهللا  
أ�د بن Ê بن 2مد بن أ� طاهر  عن أبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده أخرجه

أ�  عنا&س) بن رشيق  عنأ� ا&س) Ê بن رaيعة بن Ê  عن2مد بن أ�د بن أ� ا�صقر 
صالح بن 2مد ال�مذي  عنعبد اهللا 2مد بن حفص بن عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن الطالقا� 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عن
 عنزiد بن وهب عن  األسدي ا�كو� )�(واصل بن حبانعن  أبو حنيفة] ۲§�ديث:[ا�

من مات ال ®�ك باهللا ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه -أ� ذر 
 دخل ا^نة

ً
  . !‘‘نعم’’ :قال ؟و�ن yق و�ن زA :قلت ‘‘.ش~ئا

إبراهيم بن ا�و`د بن  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ أبو 2مد g �سنده  أخرجه
  أ� حنيفة. عن  2مد بن صبيح عنأبيه  عن�اد 

ا�بارك بن عبد عن  أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده وأخرجه
 أ�د بن 2مد بن سعيدعن  ا&افظ 2مد بن ا�ظفرعن  أ� 2مد الفارâعن  ا^بار ا�ص£�

   )|( .أ� حنيفة عن2مد بن صبيح يعz ابن ا�سماك  عنأبيه  عنإبراهيم بن ا�و`د بن �اد عن 
إبراهيم بن ا�و`د بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عن2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه

  .)Ù(-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن صبيح يعz ابن ا�سماك  عنأبيه  عن�اد 
عبد اهللا بن �سعود  عن�¾وق  عنا�شع�  عنايثم  عنأبو حنيفة ] ۳§�[ا�ديث:

  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قد �& اHخان وا¶طشة 4 عهد رسول اهللا  :قال -ر� اهللا عنه-
القاسم بن  عنأبيه  عنأ� 2مد بن عباد بن زiد اروي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  أ� حنيفة. عن  ا&�م
أ�  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
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  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 

- عمر بن اKطاب  عنأبيه  عنخاH بن عبد األ4  عنأبو حنيفة ] ۴§�[ا�ديث:
 ،ن اهللا تعا; يضل من ®شاء وiهدي من ®شاءإ :أنه قال 4 منÔه g غضون خطبة - ر� اهللا عنه

و�وال  !بل اهللا أضله !كذب :فبلغت عمر مقاxه فقال ،هللا أعدل من أن يضل عبادها :فقال قس
  عهده �aÇت عنقه. 

صلت بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنأبيه  عن2مد 

عبد األ4 من  عنأ� حنيفة  عنروى هذا ا&ديث �زة بن حبيب ا�زiات  :قال ا&افظ
Hة اهللا عليهم.  ،غ£ ذكر خا�ك زفر وأبو يوسف و2مد ر�ورواه غ£هم 4 ما سبق  ووافقه 4 ذ
 .Hمن ذكر خا  

أ� ب�ر اKياط  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  وأخرجه
 عنالقاسم بن 2مد اHالل  عنالقا� عمر األشنا�  عن بن دوست العالف أ� عبد اهللا عن

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة عن  أ� يوسف عنأ� بالل األشعري 
  بذكر خاH.  -ر� اهللا عنه- القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

أبو الفضل أ�د  أخ)ناعبد األ4 فقال:  عنورواه ابن خ¾و g �سنده من غ£ ذكر خاH بل 
القا� أبو ن� أ�د بن  حدثناأبو Ê ا&سن بن أ�د بن شاذان  حدثنابن ا&سن بن خ£ون 

أ�  عنا&سن بن زiاد  عن2مد بن شجاع  عن2مد بن إبراهيم  عنش�ب القا� ا¶خاري إ
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن اآلثار فرواه اإلمام 2مد بن ا&سن g وأخرجه
 عنأ� �و�  عنعبد اهللا بن ا&ارث  عنخاH بن علقمة  عنأبو حنيفة ] ۵§�[ا�ديث:

 ��هذا  !يا رسول اهللا :فقيل ‘‘فناء أم} بالطعن والطاعون’’أنه قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا
  . ‘‘و� � شهادة ،وخز أعدائ�م من ا^ن’’ :قال ؟فما الطاعون ،قد علمنا ما هو ‘‘الطعن’’

ا&سن بن يوسف  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنËÌ بن ن� بن حاجب  عنأ� داؤد ا�سمسار  عن

عبد اهللا بن  عنزiاد بن عالقة  عنوقد روى أبو حنيفة هذا ا&ديث  :قال أبو 2مد
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنأ� �و�  عنهو يزiد بن ا&ارث  :فقال بعضهم ،ا&ارث
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 عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  أ� حنيفة.  عنËÌ بن ن� بن حاجب  عنأ� داؤد ا�سمسار عن  ا&سن بن حاجب
زiاد بن  عنا�شهور g هذا ا&ديث رواية عن أ� حنيفة 0  :طلحة بن 2مد قال ا&افظ

  خاH بن عبد األ4.  عنعبد اهللا بن ا&ارث  عنعالقة 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g  سخته فرواه  وأخرجه

 كنت فيمن :أ� ا^الس قالعن  ا&ارث بن عبد ا�ر�نعن  أبو حنيفة] ۶§�[ا�ديث:
 
ً
 عظيما

ً
 و$ن نهز عنقه g طرiقه فوجدناه g  ،سمع من عبد اهللا ا�سبا �ما

ً
فأت~نا به عليا

 إحدى رجليه 4 األخرى 
ً
 4 ظهره ورداءه Ðت رأسه واضعا

ً
 ،سأ0 عن ا�¼م ا�رحبة �ستلقيا

عن  :قال ؟عمن تروي :فقال !ال :فقال ؟أتروiه عن اهللا أو عن كتابه أو عن رسو0 :فتÍم به فقال
úت عنقك :قال .نفaÇ�و�و روiته عz  ،أما إنك �و روiت عن اهللا أو عن كتابه أو عن رسو0 

 
ً
ب) ’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- و�كz سمعت رسول اهللا  ،ألوجعتك عقوaة وVنت {ذبا

 وأنت منهم
ً
  . ‘‘يدي ا�ساعة ثالثون كذابا

أ�  عنشعيب بن أيوب  عنالح بن أ�د بن أ� مقاتل صعن  أبو 2مد ا¶خاري أخرجه
  ËÌ ا&ما�. 

 
ً
أ� مقاتل حفص عن  أ�د بن ن� العت�عن  سهل بن خلف ا¶خاري عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن سا�م 
 عنأ� يوسف  عنأ� بالل  عنالقاسم بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
عبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنحفص بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
 حدثناقرأت g كتاب إسماعيل بن �اد  :ا� قالدأ�د بن 2مد بن سعيد ام عنورواه 

  . -هر� اهللا عن-أ� حنيفة  عنأ� والقاسم بن معن 
  أ� حنيفة.  عنأبيه  عنعبد اهللا بن ا^راح  عنأ� العباس أ�د بن عبد ا�ر�ن القال ú  عنورواه 

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
  أ� حنيفة.  عنأ� ËÌ ا&ما� 
أ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
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القاسم  عنالقا� عمر األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنأ� Ê  عنخا0  عن

وVنت ’’أ� حنيفة إ; قو0  عنأ� يوسف القا�  عناألشعري  أ� بالل عنبن 2مد اHالل 
 
ً
 - يه وآ0 وسلمص5 اهللا عل-و�كz سمعت رسول اهللا ’’وأخرج آخر ا&ديث وهو قو0  ‘‘كذابا

 
ً
قرأت g  :. عن كتاب غنجار صاحب تارiخ ¡ارى فقال‘‘يقول ب) يدي ا�ساعة ثالثون كذابا

 g د بن 2مد بن 2مد بن سليمان بن {�ل ا�عروف بغنجار�كتاب أ� عبد اهللا 2مد بن أ
 أ�د بن عنأ� هارون سهل بن شاذوiه  عنخلف بن 2مد بن إسماعيل  عنتارñه ¶خارى 

  أ� حنيفة.  عنأ� مقاتل حفص ا�سمرقندي  عنن� بن عبد ا�لك العت� ا�سمرقندي 
 ’’ :القا� األشنا� إ; قو0 وأخرجه

ً
  . بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة. ‘‘وVنت كذابا

أ� يوسف  عنأ� بالل األشعري  عنالقاسم بن 2مد اHالل  عنالقا� األشنا�  وأخرجه
يقول ب) يدي ا�ساعة  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- سمعت رسول اهللا ’’ :أ� حنيفة من قو0 عن

 
ً
  .‘‘ثالثون كذابا

أ� �سلم اKوال�  عنأ� هند حارث بن عبد ا�ر�ن  عنأبو حنيفة ] ۷§�:[ا�ديث
 أتاه رجل شاب فقال :قال

ً
وصدق g  ،وaر ،ما ترى g رجل وصل ا�رحم :�ا نزل معاذ �صا

وعمل ما استطاع من خ£ غ£ أنه ®شك g اهللا  ،وعف بطنه وفرجه ،وأدى األمانة ،&ديثا
وسفك  ،فما ترى g رجل رVب ا�عاÒ :قال –إنها Ðبط ما {ن معها من األعمال  :قال ؟ورسو0
  ،اHماء

ً
 عبده ورسوÅ 0لصا

ً
 ؟واستحل الفروج واأل�وال غ£ أنه ®شهد أن ال 6 إال اهللا وأن 2مدا

واهللا لW {نت ال} أحبطت ما معها من عمل ما  :فقال الفÆ :قال .أرجو 0 وأخاف عليه :قال
  ما أزعم أن رجًال أفقه با�سنة من هذا.  :فقال معاذ ،ثم ان�ف )s(يÇه هذه ما عمل معها

ا�سيب  عنعمرو بن �يد  عنÊ بن ا&سن بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن iNك 

 عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
 Ê 2مد  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ�

أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنحفص بن عبد ا�ر�ن ا¶ل¿  عنبن زرعة بن شداد ا¶ل¿ 
  . -ر� اهللا عنه-
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  .-ر� اهللا عنه- القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

عبد ا�صمد بن وهب القرËÌ  í بن عبد ا&ميد بنعن  أبو حنيفة] ۸§�[ا�ديث:
سئل عن  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  - ر� اهللا عنهما-عبد اهللا بن عباس  عن

(Vل)’’ :فقال ؟أوالد ا���Û اهللا أعلم بما {نوا‘‘ .  
أ� ب�ر بن أ� عن  أ� العباس بن عقدة عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن�ر�ن ا�قري أ� عبد ا عنم~¾ة 
أ� عبد  عن2مد بن سلمة ا�واسطي  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�ر�ن ا�قري 

أ� ب�ر اKياط  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
- أ� حنيفة  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عن

  .- ر� اهللا عنه
�شة  عن�¾وق  عنإبراهيم  عنمنصور  عنأبو حنيفة ] ۹§�[ا�ديث:Û - ر� اهللا

أذهب ’’ :إذا أ� ا�رiض يدعو 0 يقول - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- لقد {ن رسول اهللا  :قالت - عنها
  ،اكف أنت ا��g !اشف أنت ا�شاg !ا¶أس رب ا�اس

ً
  . ‘‘ال شفاء إال شفاؤك شفاًء ال يغادر سقما

 عنالفضل بن العباس ا�رازي  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�و`د بن القاسم  عنإسحاق بن بهلول 
 - ر� اهللا عنه-ابن �سعود  عن�Ûر ا�شع�  عنايثم  عنأبو حنيفة ] �۶۰[ا�ديث:

  بمكة فلقت).  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا شق القمر 4 عهد رسول اهللا  :قال
يعقوب بن يوسف  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  أ� حنيفة.  عنا&سن بن علوان ا��Í  عنهارون بن سباع  عنبن زiاد 
 عنأ� سعد أ�د بن عبد ا^بار  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

يعقوب بن يوسف  عنأ� العباس بن عقدة  عنأ� القاسم بن اvالج  عنÊ بن أ� Ê ا¶�ي 
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنحسن بن علوان ا��Í  عنهارون بن سباع  عنبن زiاد 

عبد اهللا بن  عنأ� _يح  عنعبد اهللا بن أ� زiاد  عنأبو حنيفة ] ۱¡�ديث:[ا�
 -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أتت أسماء بنت عم~س رسول اهللا  :أنه قال -ر� اهللا عنهما- )s(عمر
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 g sÙÙ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
نه �و {ن íء ®سبق �و ،نعم’’ :فقال !ابنا أخيك هذان أخاف عليهما الع) فاس�ق ما :فقالت

  .)s(القدر �سبقته الع) 
القا�  عنأ� سعد بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه

 Ýنوxالج  عنأ� القاسم اvا الفقيه  عنأ� العباس بن عقدة  عنأ� القاسم بن اiرV2مد بن ز
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن )�(عمرو بن ع~¸ عنبقية  عنأ� Ê ا&مM  عن

القا� أ� ن� أ�د بن ن�  عنأ� Ê بن شاذان  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنورواه 
2مد بن ا&سن  عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنعبد اهللا بن طاهر القزوzi  عنش�ب إبن 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
أ�  عنأ� ب�ر األبهري  عنمد ا^وهري أ� 2 عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه 

   -ر� اهللا عنهما-أ� جعفر  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده  عنعروaة ا&را� 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با� g  سخته فرواه  وأخرجه

 :حازم قالق~س بن عن  إسماعيل بن أ� خاH وaيان !� عنأبو حنيفة ] ۲¡�[ا�ديث:
- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال رسول اهللا  :يقول - ر� اهللا عنه- سمعت جرiر بن عبد اهللا ا¶ج½ 

 )|(إن�م س�ون ر�aم عز وجل كما ترون هذا القمر `لة ا¶در ال تضا�ون g رؤiته فال تغلبوا’’: 
  يعz به الغداة والع�.  :. قال �اد بن أ� حنيفة‘‘ة قبل طلوع ا�شمس وقبل غروaهاعن صال

أ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  أخرجه
 عن2مد بن حفص  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عن2مد بن أ�د اKطيب  عن

  . -ر� اهللا عنهما- أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد 
أ� ا�ظفر هناد بن إبراهيم  عنو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري القا� أب وأخرجه

 Úد بن 2مد بن ا&سن ا&را�  عنال°س�بن أ Ê أ� 2مد عبد اهللا بن 2مد  عنأ� القاسم
رجاء بن عبد اهللا  عنأ� عبد اهللا 2مد بن خزiمة بن حسان بن ع~¸  عنبن يعقوب ا&ار· 

  أ� حنيفة ر�هما اهللا. عن�اد بن أ� حنيفة  عنشقيق بن إبراهيم ا¶ل¿ عن  ا�هش½
آية  :عمر بن عبد العزiز أنه قال عن�و� بن أ� كث£  عنأبو حنيفة ] ۳¡�[ا�ديث:
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 g sÙæ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
, µ �  �القدر g كتاب اهللا تعا; علمها من شاء وجهلها من شاء و: قو0 تعا;:     ¶

·�  ̧¹  � º  » ¼½ �)s (–  :;وقو0 تعا� ۙµ ,    ¾¿ ۙÀ  d  ¼  ÁÂ �)�( .  
!� بن  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�قري  عن�و� 
ر� - أم ها�  عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۴¡�[ا�ديث:

  . ‘‘ن يوم القيامة ذو ح¾ة وندامةإ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قالت: قال رسول اهللا  - اهللا عنها
أ� عبد اهللا  عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

أ�  عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عنأ� جعفر 2مد بن القاسم  عن2مد بن أ�د الطالقا� 
  .- ر� اهللا عنه- حنيفة 

  ®شارة اWغفرة Wن يرجو اWغفرة
- أم ها�  عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۵¡�[ا�ديث:

من علم أن اهللا تعا; يغفر ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قالت: قال رسول اهللا  - ر� اهللا عنها
  . ‘‘0 فهو مغفور 0
أ� عبد اهللا  عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

أ�  عنا�سمرقندي  أ� مقاتل عنأ� جعفر 2مد بن القاسم  عن2مد بن أ�د الطالقا� 
  . - ر� اهللا عنه-حنيفة 

أ�  عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
أ�  عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عنأ� جعفر 2مد بن القاسم  عنعبد اهللا 2مد بن أ�د الطالقا� 

من علم اهللا من قلبه أنه يطمع منه ’’ :قالغ£ أنه .أبو 2مد ا¶خاري سواء  حنيفة. كما أخرجه
  .‘‘اxجاوز عنه غفر 0
قال: قال  -)|(ر� اهللا عنه-أبيه  عنÊ بن األقمر  عنأبو حنيفة ] ۶¡�[ا�ديث:

فعلي�م  ،ن اهللا تعا; �م يwل داء إال وأنزل 0 شفاءإ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 
  . ‘‘من � ا�شجر )Ù(فإنها تقم ؛بأ¶ان ا¶قر
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 g sÙì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ� Ê سليمان بن 2مد بن إسماعيل  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد العظيم بن حبيب  عنحفص  2مد بن عناKزا« 
أ� ا�زعراء من أصحاب عبد اهللا بن  عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة ] ۷¡�[ا�ديث:

`خرجن !شفاع} من ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-�سعود 
Ã �: أهل اإليمان من ا�ار حÆ ال يب� فيها أحد إال أهل هذه اآلية  �  Ä ,Å  �  Æ Ç  È

ۙÉÊ �)s( 0إ; قو: �ؕË  Ì  Í  ÎÏ � ��)�(�  
أ� عصمة Ûصم بن عبد  عنإسماعيل بن !� ا¶ل¿  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسماعيل بن ËÌ  عناهللا 
 
ً
قرأت g كتاب �زة بن حبيب ا�زiات  :ا� قالدأ�د بن 2مد بن سعيد ام عنورواه أيضا

ر� اهللا - عبد اهللا بن �سعود  عنأ� ا�زعراء  عنسلمة بن كهيل  عنأ� حنيفة  عنالعج½ 
 من أهل اإليمان ثم ñرجهم !شفاعة 2مد  :قال - عنه

ً
ص5 اهللا عليه وآ0 - يعذب اهللا تعا; قوما

 :إ; قوÄ ,Ã � Å ۙÉ � Æ Ç ÈÊ�)|( 0 � :حÆ ال يب� إال من ذكره اهللا تعا; - وسلم
�ؕË Ì Í ÎÏ �)Ù(�   

أ�د بن عبد اهللا بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنورواه بمثل هذا ا�لفظ 
أ� والقاسم بن  حدثناهذا كتاب جدي إسماعيل بن �اد بن أ� حنيفة فقرأت فيه  :بهلول قال

  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنمعن 
 �اد بن أ� حنيفة عنصالح بن 2مد  عنصالح بن سعيد بن كراس ال�مذي  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنهما- أ� حنيفة عن 
  أ� حنيفة.  عنËÌ ا&ما�  أ� عنعقبة بن �كرم  عن2مد بن رميح  عنورواه 

 IÇ&ب  عنورواه بدر بن ايثم اiا&ما�  عنأ� كر ËÌ أ� حنيفة  عنأ�
  . - ر� اهللا عنه- 

أ�  عنأ� ËÌ ا&ما�  عنشعيب بن أيوب  عنÊ بن ا&س) ا�ك�  عنورواه 
  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 
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 g sÙð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
سا�م بن  عنعمر بن نوح  عن�هما  2مد بن خزiمة ا¶ل¿ ورجاء بن سوiد عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )s(سالم
  أ� حنيفة.  عنا�قري  عنع~¸ بن أ�د  عنعبد اهللا بن عبيد بن iNح  عنورواه 
ËÌ بن  حدثناقرأت g كتاب حس) بن Ê  :ا� قالدأ�د بن 2مد ام عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه عن  زiاد بن حسن بن فرات عنحسن 
- أ� حنيفة  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه
زفر  عنإبراهيم بن سليمان ا�زiات وشداد بن حكيم  عن�اد بن ذي ا�ون  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
أ�  عنأسد بن عمرو  عن(عة بن عبد اهللا  عنر 2مد بن إسحاق ا�سمسا عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
ع~¸ بن  عن )�(ا&سن بن ا�Ç عن2مد بن عبد اهللا بن إبراهيم ا¶خاري  عنورواه 

  أ� حنيفة ر�هما اهللا. عن  أ� يوسف عن�و� 
هذا كتاب جدي فقرأت فيه  :2مد بن عبد اهللا ا�¾وU قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
أ�  عنا&سن بن زiاد  عنا&سن بن عثمان  عن2مد بن عبد اهللا ا�سعدي  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
-أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنا�و`د بن �اد  عن�اد بن أ�د ا�روزي  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه
ر� - أ� حنيفة  عنعمه سعيد  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . - اهللا عنه
 عنالقاسم بن ا&�م  عن2مد بن شوVة  عنصالح بن أ�د بن أ� مقاتل  عنورواه 

  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة 
2مد بن شوVة  عنمقاتل  صالح بن أ�د بن عنورواه ا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده 

 ثم ’’ :غ£ أنه قال - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عن
ً
يعذب اهللا تعا; قوما
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 g sÙò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
   ‘‘.-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ñرجهم !شفاعة 2مد 

2مد بن  عنأ� 2مد عبد ا�ر�ن ا�ر�½  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه
  . - عنهر� اهللا-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عنشوVة 

 عنأ� الغنايم 2مد بن Ê بن ا&س)  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
2مد بن  عنعبيد العج½  عنأ�د بن 2مد  عنأ� ا&سن 2مد بن أ�د بن 2مد بن زرقوiه 

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد ا&ميد ا&ما�  عنالعالء 
ا&افظ  عنأ� 2مد ا&سن بن Ê الفارâ  عنا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-2مد بن ا�ظفر بإسناده إ; أ� حنيفة 
عبد  عنش�ب إأ� ن� بن  عنأ� Ê بن شاذان  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنورواه 

 ziعناهللا بن طاهر القزو  ziة القزوaش~با�  عنإسماعيل بن تو�أ�  عن2مد بن ا&سن ا
  . - ر� اهللا عنهما-حنيفة 

أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه
 »¼�  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنأبيه خاH  عن2مد خاH ا

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g  سخته فرواه  وأخرجه
ر� اهللا -جابر بن عبد اهللا  عنيزiد بن صهيب الفق£  عنأبو حنيفة ] ۸¡�[ا�ديث:

ñرج اهللا تعا; من ا�ار من أهل اإليمان ’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -عنهما
 :إن اهللا تعا; يقول :لت ^ابرفق :قال يزiد بن صهيب ‘‘-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-!شفاعة 2مد 

� ؒÑ � Ò Ó  ,  Ô ��)s( اقرأ ما قبلها :فقال جابر: � £  7   إنما : �لكفار.  ��8 
وجدت g  :إسماعيل بن ا&سن امدا� قال ËÌ بن عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

أ�  عنأ� يوسف  عنÞÅ بن عمر القا� ا¶خاري  عنكتاب جدي ا&سن بن عثمان 
   - ر� اهللا عنه- حنيفة 

ر� - أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنخلف بن أيوب  عنعبد ا�صمد بن الفضل  عنورواه 
  . - اهللا عنه

ا�Ç بن  عنأبيه  عنعبد ا�وهاب بن �اد بن ا&ارث  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  . -عنهر� اهللا -أ� حنيفة  عن2مد 
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 g sÙó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 عنأسد بن عمرو  عنحس) بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
عبد  عنعبدان بن وهب بن زمعة وحامد بن آدم  عن2مد بن Ê ا�¾خú  عنورواه 

   -ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عناهللا بن ا�بارك 
عبد اهللا  عنأ�د بن زه£  عنأبيه 2مد بن يعقوب وسعيد بن ذاكر �هما  عنورواه 

   - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )s(بن يزiد
أ�  عنقرأت g كتاب �زة بن حبيب ا�زiات  :أ�د بن 2مد امدا� قال عنورواه 

   -ر� اهللا تعا; عنه- حنيفة 
عن  أ� سعيد ا�صا�ë عنË بن �و� Ì عن2مد بن قدامة بن سيار ا�زاهد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
أ�  عنبدر بن ايثم بن خلف ا&IÇ و2مد بن قدامة بن سيار �هما عن  ورواه

   -ر� اهللا عنهما-�سعر وأ� حنيفة  عنعبد ا&ميد ا&ما�  عنكرiب 2مد بن العالء 
هذا كتاب حس) بن Ê فقرأت فيه  :الا&س) بن Ê ق عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه  عنزiاد بن ا&سن بن الفرات  عنËÌ بن ا&سن  حدثنا
أ�  عنأيوب بن هانئ  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
2مد بن شوVة  عنالçاز بدرب أ� هرiرة ببغداد  صالح بن أ�د بن أ� مقاتل عنورواه 

   -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالقاسم بن ا&�م  عن
أ�  عنا&سن بن زiاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن !� ا�كندي عن  ورواه

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
دي هذا كتاب ج :أ�د بن 2مد بن عبد اهللا بن عبد ا�ر�ن بن �¾وق قال عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- أبو حنيفة  حدثنافقرأت فيه 
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه 

 من ا�ار !شفاعة 2مد ’’ :غ£ أنه قال -ر� اهللا عنه-حنيفة 
ً
ص5 اهللا -ñرج اهللا تعا; قوما

 يقال 0  -عليه وآ0 وسلم
ً
فيغ�سلون فيه غسل اvعارiر ثم يدخلون  ‘‘ا&يواننهر ’’فيوV بهم نهرا
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  ثم يطلبون إ; اهللا تعا; فيذهب عنهم ذ�ك االسم.  ‘‘ا^هنميون’’ا^نة ف~سمون 

�اد بن  عنخاH بن اياج  عنأبيه  عنعباد بن زiد بن عبد ا�ر�ن اروي  عنورواه 
ص5 - ارج فسألت أصحاب ا�� كنت أرى رأي اKو :يزiد الفق£ قال عنأ� حنيفة وا�سعودي 

¡الف ما كنت أقول فأنقذ�  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فأخÔو� عن ا��  - اهللا عليه وآ0 وسلم
  اهللا تعا; بذ�ك. 
 عن2مد بن شوVة  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  أ� حنيفة.  عنالقاسم بن ا&�م 
عمها �زة بن  عنفاطمة بنت 2مد بن حبيب  عنمد بن سعيد أ�د بن 2 عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنحبيب 
أ�  عنعبد اهللا بن يزiد ا�قري  عن2مود بن Ê  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
أ� ا�سعود أ�د بن Ê  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

أ� ا&سن Ê بن زiد بن Ê بن رaيعة  عنأ� طاهر 2مد بن أ�د بن أ� ا�صقر  عنبن 2مد 
 عنأ� عبد اهللا 2مد بن جعفر بن 2مد بن عبد ا�لك الطالقا�  عنرشيق  ا&سن بن عن

  . -نهر� اهللا ع-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد ال�مذي 
 عنش�ب إأ� ن� بن  عنأ� Ê بن شاذان  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنورواه 

أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنإسماعيل بن توaة القزوzi  عنعبد اهللا بن طاهر 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

 عنأ� ب�ر األبهري  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه 
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده عمرو بن أ� عمرو  عنأ� عروaة ا&را� 

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
  أ� حنيفة.  عناإلمام 2مد بن ا&سن ا�ش~با� g اآلثار فرواه  وأخرجه
أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه

ر� - أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنأبيه خاH بن خ½  عن2مد بن خاH بن خ½ 
  . - اهللا عنه

  .أ� حنيفة  عن2مد g  سخته فرواه  وأخرجه
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  قصة إسالم وح¯ ر5 اهللا تعا[ عنه
ر� - ابن عباس  عن2مد بن ا�سائب ا��Í  عنأبو حنيفة ] ۹¡�[ا�ديث:

 ثم وقع g قلبه اإلسالم فأرسل إ; رسول  :- اهللا عنهما
ً
 �ا قتل �زة �كث زمانا

ً
أن وحشيا

يعلمه أنه وقع g قلبه اإلسالم وقد سمعتك تقول عن اهللا  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- اهللا 
�  ��:تعا;  Õ  Ö  ×  Ø      Ù  Ú  ¹  Û  Ü    7  �)s(  -و�� قد .  - اآلية

 فهل 
ً
  ؟من رخصة� فعلتهن (يعا

Ý  � :قل 0 !يا 2مد :فقال - عليه ا�سالم- فwل جÔئيل  :قال  Þ    ß    à  �  �
 á� )�(  -بهذه اآلية فقال وح� - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فأرسل رسول اهللا  :قال - اآلية: 

 وأخ) أن ال أg بها وال أطيق
ً
 أم ال )|(إن g هذه اآلية Nوطا

ً
فهل  ؟أن أعمل عمًال صا&ا

   !يا 2مد ؟عندك íء أل) من هذا
, â ã ä å � :فwل جÔئيل بهذه اآلية :قال  æ   � ç  � æ   �  8h �)Ù( قال: 

ت عليه أبهذه اآلية وaعث بها إ; وح� فلما قر -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فكتب رسول اهللا 
â ã ä ’’ :إنه يقول :قال  å ,  æ وأنا ال أدري لع½ أن ال أ¬ون g �ش~ئته أن ®شأ �  ‘‘

, ä å  ’’فلو {نت اآلية  ،ا�غفرة  æ فهل عندك أوسع من  .{ن ذ�ك ‘‘â ã ’’و�م يقل ‘‘
   !يا 2مد ؟ذ�ك

¹ � فwل جÔئيل بهذه اآلية :قال  è  � é    ê  ë  ì  7  í  `�  æ �  8
î ï� ð  ñ  _ òó �)æ( عث  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فكتب رسول اهللا  :قالaو

ص5 اهللا عليه وآ0 -ثم أرسل إ; رسول اهللا  !أما هذه فنعم :ت عليه قالأبها إ; وح� فلما قر
ص5 اهللا عليه -فأرسل رسول اهللا  ،إ� قد أسلمت فأذن � g لقائك !يا رسول اهللا :فقال ،-وسلم

   .ال أستطيع أن أ�أل عيz من قاتل عà �زة أن وار عz وجهك فإ� -وآ0 وسلم
  :-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فسكت وح� حÆ كتب �سيلمة إ; رسول اهللا  :قال
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فقد أVNت g األرض ف½ نصف  !أما بعد ،من �سيلمة رسول اهللا إ; 2مد رسول اهللا’’
 قوم يعتدون

ً
   ‘‘.األرض ولقر®ش نصفها غ£ أن قر®شا

رجالن فلما قرئ ا�كتاب 4  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-إ; رسول اهللا  فقدم ب�تابه :قال
  :قال �لرسول) -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

ً
�وال أن�ما رسوالن لقتلتكما ثم دÛ عليا-

  :فقال اكتب -ر� اهللا عنه
ا�سالم 4 من اتبع  .!سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم من 2مد رسول اهللا إ; �سيلمة ا�كذاب’’

   ‘‘.فإن األرض هللا يورثها من ®شاء من عباده والعاقبة �لمتق) وص5 اهللا 4 2مد !أما بعد ،ادى
 ما كتب �سيلمة إ; رسول اهللا 

ً
راق زفأخرج ا� -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فبلغ وحشيا
  حÆ قتله يوم ا`مامة. بقتل �سيلمة فلم يزل 4 عزمه ذ�ك  فصقله وهمّ  ،اRي قتل به �زة

أ� ëلب  عنأ� عبد اهللا رجاء بن سوiد ال°سÚ  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
أ�  عنجعفر بن عون  عن2مد بن �يد ا�سمرقندي  عنا�سمرقندي  )s(جÔئيل بن سهل

  . - ر� اهللا عنه-حنيفة 
 عنأ�د بن 2مد بن أ�د بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

جعفر بن  عنأ� سليمان 2مد بن �يد  عن�و� بن عمر بن 2مد بن عمران ا�سمرقندي 
  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنعون 

ر� -ابن عباس  عنأ� ا�ضP  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] �۷۰[ا�ديث:
   .اهللا أعلم وأرى أنا  �g� t قول اهللا تعا; -اهللا عنهما

2مد  عنأ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه
صالح بن 2مد  عن2مد حفص  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عنبن أ�د اKطيب 

  أ� حنيفة. عن�اد بن أ� حنيفة  عن
عبد اهللا بن عمرو  عنأ� _يح  عنعبد اهللا بن أ� زiاد  عنأبو حنيفة ] ۱¢�[ا�ديث:

 ��بابن ا من أ� ب�ر وابن ا من  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن أسماء بنت عم~س أتت ا
إذ �و {ن íء ®سبق القدر  !نعم’’ :إ� أخاف عليهما الع) فارقهما قال !يا رسول اهللا :جعفر فقالت
�سبقته الع)‘‘ .  
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بن عبد  )s(عبد اهللا عنإبراهيم بن 2مد بن شهاب  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنأبيه  عنا�ر�ن ا�واقدي �وè ا�هدي 
أ� 2مد  عنأ� طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده  عنأ� عروaة ا&را�  عنأ� ب�ر األبهري  عنا^وهري 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

ب~نما أنا مع  :ËÌ بن يعمر قال عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۲¢�[ا�ديث:
فقلت  ،إذ ب�نا بعبد اهللا بن عمر - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- � بمدينة رسول اهللا  صاحب
دعz حÆ أ¬ون أنا اRي أسأ0  :قلت !نعم :قال ؟هل �ك أن تأتيه ف�سأ0 عن القدر :�صاح�

يا أبا  :فقلنا 0 ،فانتهينا إ; عبد اهللا بن عمر فسلمنا عليه وقعدنا إ`ه :قال ،فإنه أعرف � منك
ما نرد بف ‘‘ال قدر’’ :إنا نتقلب g هذه األرض فرaما قدمنا ا¶Þة بها قوم يقو�ون !عبد ا�ر�ن

 ^اهدتهم ،أبلغهم أ� منهم بريء :فقال ؟عليهم
ً
ب~نما  :ثم أ شأ Ìدثنا قال ؛و�و أ� وجدت أعوانا

ومعه رهط من أصحابه إذ أقبل شاب (يل  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- $ن مع رسول اهللا 
ا�سالم  !ا�سالم عليك يا رسول اهللا :أبيض حسن ا�لمة طيب ا�رiح عليه ثياب بيض فقال

دنو يا رسول أ :فقال ،ورددنا معه - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فرد عليه رسول اهللا  :قال .علي�م
 0 ثم قال ‘‘ادن’’ :قال !؟اهللا

ً
 ‘‘ادن’’ :قال !؟دنو يا رسول اهللاأ :فدنا دنوة أو دنوت) ثم قام �وقرا

   .- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فدنا حÆ أ�صق رVب�يه برVب} رسول اهللا 
اإليمان أن تومن باهللا و�الئ�ته وVتبه ورسله ’’ :فقال ‘‘؟عن اإليمان أخ�Ô’’فقال: 

فتعجبنا من تصديقه  !صدقت :فقال ‘‘.ولقائه وا`وم اآلخر والقدر خ£ه وNه من اهللا تعا;
   .كأنه يعلم ‘‘صدقت’’وقو0  ،- وآ0 وسلم ص5 اهللا عليه-�رسول اهللا 

ة وحج ا¶يت إقام ا�صالة و�يتاء ا�ز²’’ :قال ؟فأخ�Ô عن Nائع اإلسالم ما : :ثم قال
   ‘‘.صدقت’’فتعجبنا من قو0  !صدقت :قال ‘‘.وصوم ر�ضان واالغ�سال من ا^نابة

فإن �م ت�ن  ،كأنك تراهاإلحسان أن تعمل هللا ’’ :قال ؟فأخ�Ô عن اإلحسان ما هو :قال
   .صدقت :قال !نعم :قال ؟فإذا فعلت ذ�ك فأنا 2سن :قال ‘‘.تراه فإنه يراك

:ول�ن ا أNاط ،ما ا�سئول عنها بأعلم من ا�سائل’’ :قال ؟فأخ�Ô عن ا�ساعة مÆ : :قال
ً
 ا

 ô õ ö � 8h ÷ ø �: أثر اهللا تعا; بها فقالتف, من اKمس ال} اسh  ù , ú 
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û� ü ý þ � � � , � � � � � � , � ؒ� 	 � 8
�)s (صدقت :قال. 

فقمنا g أثره فما  ‘‘Ê با�رجل’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- م ان�ف و$ن نراه إذ قال رسول اهللا ث
  ،ندري أين توجه

ً
هذا جÔئيل ’’ :فقال - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فذكرنا ذ�ك �لن�  ،وال رأينا 0 ش~ئا

  . ‘‘فيها إال هذه ا�صورةواهللا ما أتا� g صورة إال وأنا أعرفه  ،أتاåم يعلم�م معا�م دين�م
صالح بن أ�د بن أ� مقاتل وأ�د بن 2مد بن عمر عن  أبو 2مد ا¶خاري أخرجه

أ� حنيفة  عنداؤد الطا  عن�صعب بن مقدام  عنشعيب بن أيوب ا�ص£�  عن�هما 
  . - ر� اهللا عنه- 

 عنعبد اهللا بن 2مد بن أ�د بن نوح  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنخاH بن سليمان  عنأبيه 

 
ً
 عنقرأت g كتاب �زة بن حبيب ا�زiات  :أ�د بن 2مد بن سعيد قال عنورواه أيضا

  أ� حنيفة بألفاظ متقارaة ا�عا� 
 
ً
�م و2مد بن حرب Ê بن ح عنالعباس بن عزiز القطان ا�روزي  عنورواه أيضا

   -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنالفضل بن �و� ا�س~نا�  عن�هما 
 
ً
 :حكيم بن زiد قال عنÊ بن سليمان ا�رازي  عنالعباس بن عزiز  عنورواه أيضا
  . عن اإليمان فحدثنا -ر� اهللا عنه-سألت أبا حنيفة 

 
ً
!شار  عن�و� بن ن� ا�رازي  عنأ� سهل 2مد بن عبد اهللا بن سهل  عنورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن ق£اط 
 
ً
 عنأ� ËÌ ا&ما�  عنا�ليث بن �ساور  عن2مد بن قدامة بن سيار  عنورواه أيضا

   -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
 
ً
 عنته سأ�د بن ر عنزVرiا بن ËÌ و2مد بن عبد ا�ر�ن األصفهان~)  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنزفر  عنبن أيوب  ا&�م
 
ً
أسد بن  عن(عة بن عبد اهللا  عن 2مد بن إسحاق ا�سمسار ا¶خاري عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعمرو 
 
ً
أسد  عنحس) بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه أيضا

  . - اهللا عنه ر�-أ� حنيفة عن  بن عمرو
                                           

  ۔�����:.$!   � ��



 g sææ ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 
ً
 عنأ� يوسف  عن!� بن ا�و`د  عنالçاز ا¶ل¿  )s(2مد بن ا&س) عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
 
ً
 عنشقيق  عنا&سن بن عمر  عنا¶خاري  )�(2مد بن زiد بن أ� خاHعن  ورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف 
 
ً
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 عنا&سن بن زiاد  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد امدا�  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
 
ً
هذا كتاب حس) بن Ê فقرأت  :ا&سن بن Ê قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه  عنزiاد بن ا&سن  عنËÌ بن ا&س)  عنفيه 
 
ً
يو س  عنعقبة بن �كرم  عنعبد اهللا بن ا�ستورد عن  أ�د بن 2مد عنورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن ب�£ 
 
ً
أ� شهاب  عنعمرو بن زرارة  عنا�هتدي  Ê بن عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�¾وح بن عبد ا�ر�ن 
 
ً
أ�  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
عمه سعيد بن أ� ا^هم  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
 
ً
أ� مقاتل ا�سمرقندي  عن جده أ� سعيد عنصالح بن منصور ا�صغا�  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
 
ً
2مد بن  عنËÌ بن ا^نيد القش£ي  عنزVرiا بن ا&ارث ا�~سابوري  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناياج بن !سطام  عنسعيد 
 
ً
أ�  عن2مد بن سعيد اروي  عنËÌ بن ا^نيد  عنزVرiا بن ËÌ  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنمعاوiة 
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 g sæì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 
ً
عبد اهللا  عنأ� العباس أ�د بن عبد ا�ر�ن بن خاH ا�رازي القال ú  عنورواه أيضا

دخلنا �سجد  :غ£ أنه قال .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه عن  ستا�بن ا^راح القه
 g ناحية و²ن م� صاحب � 

ً
  . -ا&ديث بتمامه-ا�رسول فوجدنا ابن عمر قاعدا

أبيه  عنإسحاق بن 2مد بن �روان  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
أ� حنيفة  عنرواه  :. قال ا&افظ- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام  عن

  �زة ا�زiات و(اعة. 
أ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

إسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوzi عن  ش�بإأ� ن� بن  عنأ� Ê بن شاذان  عن
ziة القزوaر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن عن  تو- .  
أ�  عنأ� ب�ر األبهري  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه 

   -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده  عنعروaة 
أ� ب�ر أ�د بن Ê بن ثابت  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه

 عنالقا� عمر بن أ�د بن عمر بن 2مد  عنر 2مد بن ب�£ ا�قري أ� ب� عناKطيب 
 عن!شار بن ق£اط  عن )s(�و� بن ن� عنأ� Ê 2مد بن حاتم بن Nف بن نوح األزدي 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
أبيه 2مد  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنأبيه خاH بن خ½  عنبن خاH بن خ½ 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g  سخته فرواه  وأخرجه

ص5 اهللا - ا��  عن )�(ابن برiدة عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۳¢�[ا�ديث:
 ،اHار وا�رأة والفرس :ا�شؤم g ثالث’’ :أنهم تذاكروا ا�شؤم عنده ذات يوم فقال - عليه وآ0 وسلم

 يمنع ظهره ،فشؤم اHار أن ت�ون ضيقة ا ج£ان سوء
ً
وشؤم ا�رأة  ،وشؤم الفرس أن ي�ون (وحا

.
ً
   ‘‘أن ت�ون Ûقرا
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 g sæð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
صالح بن  عنأ�د بن 2مد بن سهل بن ماهان ال�مذي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .ماهان ال�مذي 
أ� مقاتل  عن(عة بن عبد اهللا �هما  عن )s(ا&سن بن سفيان ال°سوي عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنحفص بن سليم 
حفص بن عمر ا�ر�a ون� بن ا�غ£ة  عنا¶خاري  )�(Ê بن ا&سن بن عبدة عنورواه 

. -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنع~¸ بن �و� اxيà  عنا¶خارi) �هما 
  غ£ أنه �م Èاوز به علقمة. 

ا�عمان بن  عنأبيه  عنأ�د بن سليمان بن يوسف  عنزVرiا بن ËÌ األصفها�  عنورواه 
 ’’ :غ£ أنه قال .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد ا�سالم 

ً
  . ‘‘وشؤم ا�رأة أن ت�ون س~ئة اKلق Ûقرا

ا&سن صاحب  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
 âشسا� عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عنال�مذي  صالح بن 2مد عنإسماعيل بن !�  عنا
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

ص5 - ا��  عنأبيه  عنابن برiدة  عنعلقمة  عنهذا حديث �ضطرب  :قال ا&افظ
  .-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنعلقمة  عنوروي  ،- اهللا عليه وسلم

 -ر� اهللا عنه-أبيه  عنابن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۴¢�[ا�ديث:
قال  ،إذا �رض العبد وهو 4 طائفة من اK£’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: قال رسول اهللا 

  . ‘‘اكتبوا لعبدي مثل أجر ما {ن يعمل وهو صحيح مع أجر ا¶الء :اهللا تبارك وتعا; �الئ�ته
 عن!� بن ا�و`د و  عن2مد بن ا&سن الçاز ا¶ل¿  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

خلف بن  عنعبد ا�صمد بن الفضل  عن2مد بن سماعة و  عنËÌ بن إسماعيل امدا� 
  . -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنأيوب õهم 

ر� -أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنورواه 
  . ‘‘ا¶الءمع أجر ’’ :إال قو0 -اهللا عنه

 
ً
أ�  عنا^ارود بن يزiد  عن2مد بن األNس ا�~سابوري ا�سلà  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
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 g sæò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ�  عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عنأبيه  عنصالح بن منصور بن ن�  عنورواه 

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
ا�وسيم بن (يل  عن!� بن ا�و`د  عن2مد بن إبراهيم بن زiاد ا�رازي  عنورواه أيضا

  . ‘‘مع أجر ا¶الء’’ :مع قو0 -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما� 
أ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

 عنبن ا&سن األشنا�  القا� عمر عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê  عن
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنأبيه عن  سماعة بن 2مد بن سماعة

  وأخرجه
ً
تارiخ ¡ارى أل� عبد اهللا 2مد بن أ�د عن  g �سنده2مد بن خ¾و أيضا

عبد  عنطاهر بن 2مد بن �وiه  عنأ� 2مد سهل بن عثمان بن سعيد  عنا�عروف بغنجار 
 ziر� اهللا عنهما- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن2مد بن سماعة  عناهللا بن 2مد القزو-.  

ر� اهللا - أبيه  عنابن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۵¢�[ا�ديث:
أترضون أن ت�ونوا رaع ’’ :ألصحابه - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- قال: قال رسول اهللا  - عنه

أترضون ’’ :قال !نعم :قا�وا ‘‘؟أترضون أن ت�ونوا ثلث أهل ا^نة’’ :قال !نعم :قا�وا ‘‘؟أهل ا^نة
فإن أهل ا^نة ع�ون ومأة صف  ؛أ!�وا’’ :قال !نعم :قا�وا ‘‘؟أن ت�ونوا نصف أهل ا^نة

 
ً
  . ‘‘وأم} من ذ�ك ثمانون صفا

عمر بن �يد  عن2مد بن إبراهيم بن زiاد ا�رازي  عناإلمام أبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنÊ بن غراب  عن

أبيه قال: قال رسول  عنابن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۶¢�[ا�ديث:
 ‘‘ما من �سلم يموت 0 ثالثة من ا�وH إال أدخله اهللا ا^نة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
  . ‘‘أو اثنان’’ -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  :فقال ؟عمر أو اثنان :فقال

 عنل¿ 2مد بن القاسم ا¶ عنأ� القاسم ا�صفار ا¶ل¿  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�روان ا^زري  عنسليمان بن أ�د بن ع~¸ ا�واسطي 

ر� اهللا -سعد بن عبادة  عنرجل  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] ۷¢�[ا�ديث:
إذا وضع ا�ؤمن g قÔه أتاه ا�لك فأجلسه ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه



 g sæó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
وما  :. قال-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- 2مد :قال ؟من نZيك :اهللا تعا;. قال :قال ؟من رaك :فقال

 أجلسه ا�لك :قال .اإلسالم :قال ؟دينك
ً
 ،فيفسح g 0 قÔه وiرى مقعده من ا^نة. فإذا {ن {فرا

  ه!قال ها ؟من رaك :فقال
ً
  ه!فيقول ها ؟من نZيك :فيقول ،{�ضل ش~ئا

ً
ما  :فيقول .{�ضل ش~ئا

  ه!ها :فيقول ؟دينك
ً
فيضيق عليه قÔه وiرى مقعده من ا�ار فيaÇه aøة ®سمعه  .{�ضل ش~ئا

: هذه اآلية -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ثم قرأ رسول اهللا  ‘‘اإل س وا^ن :� íء إال اvقل)
�� ù  �    �  7  �  ��  ù   �  h �  �  �  � ؒ� ,  �  �  � �)s( .  

سعيد و$يل  عنعبد اهللا بن 2مد بن Ê ا&افظ ا¶ل¿  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� مطيع  عن

أ� ËÌ  عن2مد بن فضل بن سهل  عنأ� العباس الفضل بن !سام ا¶خاري  عنورواه 
  . ‘‘اإلسالم :قال ؟وما دينك’’إ; قو0  -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&ما� 

عبد اهللا بن  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنورواه 
 £aز�  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا

أ�  عنأبيه  عنقرأت g كتاب إسماعيل بن �اد  :أ�د بن 2مد قال عنورواه 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

 
ً
�Ûر بن الفرات  عن )�(2مد بن يزiد Åمس عن2مد بن همام ا�ش£ازي  عنورواه أيضا

ص5 اهللا -رجل من أصحاب ا��  عنسعد بن عبادة  عنعلقمة بن �رثد  عنأ� حنيفة  عن
  ا&ديث با�لفظ األول.  -وآ0 وسلم عليه

 عنعلقمة بن �رثد  عنألن األعمش وشعبة روiا  ؛وهو ا�صواب :قال أبو 2مد ا¶خاري
�م يذكر الÔاء بن Ûزب  -ر� اهللا عنه-الÔاء بن Ûزب إال أن أبا حنيفة  عنسعد بن عبادة 

  وهو الÔاء بن Ûزب.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-عن رجل من أصحاب ا��  :وقال
أ�د بن  عنأ� عبد اهللا 2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

ر� -أ� حنيفة  عنأ� مطيع ا¶ل¿  عن2مد بن الفضل ا¶ل¿  عن2مد بن ا^هم ا¶ل¿ 
ص5 اهللا عليه -ا�� عن  -ر� اهللا عنه-سعد بن عبادة  نععلقمة بن �رثد  عن -اهللا عنه

  . -ا&ديث -وآ0 وسلم
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 �g sì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
عبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
أ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

 عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê  نع
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنا�نذر بن 2مد بن �روان 

 عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنا�نذر  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  وأخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

كنا مع علقمة بن �رثد عند عطاء بن أ� رaاح فسأ0  :أبو حنيفة قال] ۸¢�[ا�ديث:
 ال ي÷بتون ألنفسهم اإليمان و�iرهون أن يقو�وا  !يا أبا 2مد :علقمة فقال

ً
إنا ’’إن ببالدنا أقواما

قلنا ذ�ك وأثZتنا ألنفسنا اإليمان إنا إذا  :يقو�ون :قال ؟وما م ال يقو�ون ذ�ك :فقال ‘‘�ؤمنون
فقال سبحان اهللا هذا من خدع ا�شيطان وحبائله وحيله أ^أهم إ;  !جعلنا أنفسنا من أهل ا^نة

ص5 اهللا عليه - .أن دفعوا عن أنفسهم أعظم منة اهللا عليهم وهو اإلسالم وخالفوا سنة رسول اهللا
ي÷بتون اإليمان ألنفسهم  -وآ0 وسلمص5 اهللا عليه -رأيت أصحاب رسول اهللا  - وآ0 وسلم

وال  ‘‘إنا �ؤمنون’’ :فقل م يقو�وا ،- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-وiذكرون ذ�ك عن رسول اهللا 
فإن اهللا تعا; �و عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غ£  ‘‘.إنا من أهل ا^نة’’ :يقو�وا

�و عذب ا�الئ�ة اRين ال يعصونه طرفة ع)  تعا;إن اهللا  !يا أبا 2مد :فقال 0 علقمة .ظا�م م
فقال يا ابن  ؟فكيف يعرف هذا ،هذا عندنا عظيم :فقال !نعم :فقال ؟عذبهم وهو غ£ ظا�م م

Ýرادون عليه .فإياك أن تقول بقوم ،من هذا ضل أهل القدر !أ�أل~س يقول  ،فإنهم أعداء اهللا ا
� � � � :اهللا تبارك وتعا; �Zيه  `h ®  �  �  �� � )s( ح  :فقال 0 علقمةNا

 يذهب عن قلوaنا هذه ا�شبهة
ً
أل~س اهللا تبارك وتعا; دل ا�الئ�ة  :فقال !�ا يا أبا 2مد Nحا

وهذه نعم أنعم  :فقال !نعم :قال ؟ذ�ك 4 تلك الطاعة وأمهم إياها وعزم م عليها وصÔهم 4
فلو طا¶هم !شكر هذه ا�عم ما قدروا عليها وق�وا و²ن 0  :قال !نعم :قال ؟اهللا تعا; بها عليهم

  أن يعذبهم بتقص£ ا�شكر وهو غ£ ظا�م م. 
ا&سن بن يزiد  عن2بوب بن يعقوب ا�ف¾ ا¶خاري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عننوح بن أ� �رiم عن  �اد بن قر®ش عن
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  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن ا�ش~با� g اآلثار فرواه  وأخرجه

�صعب بن سعد بن أ� وقاص  عنعبد العزiز بن رفيع  عنأبو حنيفة ] ۹¢�[ا�ديث:
ما من نفس إال وقد ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-  قال: قال رسول اهللا -ر� اهللا عنه-أبيه  عن

قال  ؟ففيم العمل يا رسول اهللا :فقال رجل من األنصار ‘‘كتب اهللا Åرجها ومدخلها وما : القية
وأما أهل ا�سعادة ف~¾وا  ،أما أهل ا�شقاء ف~¾وا لعمل أهل ا�شقاء ،اعملوا و� م~¾ �ا خلق 0

  اآلن حق العمل.  :نصاريفقال األ ‘‘لعمل أهل ا�سعادة
2مود بن خداش  عنصالح بن أ�د بن أ� مقاتل اروي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنالطالقا� 
�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سهل ال�مذي  عنورواه 

ومن  ،من {ن من أهل ا^نة ®¾ لعمل أهل ا^نة :غ£ أنه قال -اهللا عنهر� - أ� حنيفة عن
  {ن من أهل ا�ار ®¾ لعمل أهل ا�ار.

 عن2مد بن ا�غ£ة  عنأ�د بن 2مد بن رشته  عنزVرiا بن ËÌ األصفها�  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنزفر  عنا&�م 

قرأت g كتاب �زة بن حبيب ا�زiات  :امدا� قالأ�د بن 2مد بن سعيد عن  ورواه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

سابق  عنأبيه  عنأ� فروة  عنجعفر بن 2مد بن �و�  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

ن 2مد بن ا&س عنأبيه  عنصالح بن أ�د بن 2مد بن يزiد بن أ� العوام  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�ش~با� 

 عنعمه سعيد بن أ� ا^هم  عنأبيه عن  منذر بن 2مد عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  أ� حنيفة. 

أ�  عنأيوب بن هانئ  عنأبيه عن  منذر بن 2مد عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

شقيق  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد اهللا بن �Ûر بن زرارة  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن عمرو 

 عنأسد بن عمرو  عنحس) بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
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  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

 عنهما 2مد بن عبد اهللا بن 2مد بن �و� ا�سعدي و2مد بن رضوان � عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنا&سن بن عثمان 

هذا كتاب جدي  :2مد بن عبد اهللا بن 2مد بن �¾وق قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة عن  فقرأت فيه

   -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�قري  عنأ�د بن زه£  عنأبيه  عنورواه 
أ� حنيفة  عنأ� سعد ا�صغا�  عنبن خاËÌ  H عنصالح بن أ� رميح  عنورواه 

  . - ر� اهللا عنه- 
 )s(2مود بن خداش عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

أ�  عنورواه : . قال ا&افظ-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عن
حنيفة �زة ا�زiات و�اد بن أ� حنيفة وزفر وا&سن بن زiاد وصالح بن 2مد وسابق وأيوب بن 

  ها� وسفيان بن عمرو و�صعب بن راشد وأسد بن عمرو ر�هم اهللا 
أ� عبد اهللا ا&س) بن ا&س) األنطاã  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه

أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنÊ بن معبد  عن أ�د بن عبد اهللا ا�كندي عن
  . - ر� اهللا عنه- 

 عن )�(عمرو بن عZسة عنبقية  عن2مد بن �صO  عنورواه 2مد بن 2مد بن سليمان 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

إسماعيل بن  عنن� بن حر®ش  عنرجاء بن زVرiا  عنأ� جعفر الطحاوي  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�و� بن �لحان 

شعيب بن إسحاق  عنعبد ا�ر�ن بن إبراهيم  عنأ� عثمان سعيد بن هاشم  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

أ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
إسماعيل بن توaة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إأ� ن� بن  عنأ� Ê بن شاذان  عن

 ziر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنالقزو- .  
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أ�  عنأ� ب�ر األبهري  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه 

  . -نهر� اهللا ع-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده  عنعروaة ا&را� 
ا&افظ 2مد بن  عن أ� 2مد ا^وهري عنا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�ظفر بأسانيده ا�ذكورة 
القاسم  عنالقا� هناد بن إبراهيم  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه

عبد اهللا بن  عنأ� طالب 2مد بن أ�د بن إسحاق بن بهلول  عنبن عبد اهللا  )s(بن عبيد اهللا
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنأبيه  عنعبد ا�ر�ن بن واقد 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه
أبيه 2مد بن  عنبن خ½ ا�¼« g �سنده ا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH  وأخرجه

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنأبيه خاH بن خ½  عنخاH بن خ½ 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g  سخته فرواه  وأخرجه

أبيه  عنعبد اهللا بن أ� قتادة  عنعبد العزiز بن رفيع عن  أبو حنيفة] �۸۰[ا�ديث:
  . ‘‘فإن اهللا هو اHهر ؛ال Üسبوا اHهر’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا 

 عننعيم  عنا&سن عن  إبراهيم عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 

أبيه سعد  عن�صعب بن سعد  عنعبد العزiز بن رفيع عن  أبو حنيفة] ۱£�[ا�ديث:
ب�ك	 �أنه قال: g قو0 تعا;:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عنبن أ� وقاص  ك	 ر	 ث	 � أ	ْن ي	ْبع	 	� ع	

ْحم�وًدا  اًما م	 ق	   قال ا�شفاعة.  )�( �م	
سوادة بن  عن2مد بن 2مد بن سليمان  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه

 Êد بن ا&ارث  عن�ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنأ- .  
أ� طالب ËÌ بن  عنهناد بن إبراهيم  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  أخرجه
أ� ب�ر  عنا&افظ  أ� سعد إسماعيل بن أ�د بن أ� ب�ر 2مد بن جعفر عنÊ بن الطيب 

�2مد بن  عنأ�د بن ا&ارث بن Ê  عنأ� ا&س) سوادة بن Ê  عنواسطي 2مد بن 2مود ا
  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنا&سن 
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جاء رجل  :س قالطاؤ  عنعبد ا�كرiم بن أ� ا�خارق  عنأبو حنيفة ] ۲£�[ا�ديث:

أرأيت اRين ي�¾ون أغالقنا وiنقبون بيوتنا  !يا أبا عبد ا�ر�ن :إ; ابن عمر فسأ0 فقال
أرأيت هؤالء اRين يتأو�ون علينا و®سفكون دماءنا  :قال، ال :قال ؟وiغ£ون 4 أمتعتنا أ¬فروا

  ،ال :قال ؟أ¬فروا
ً
 :وهو يقول ،صبع ابن عمر وهو ÌرVهاإوأنا أنظر إ;  .حÈ Æعلوا مع اهللا ش~ئا

  . -مص5 اهللا عليه وآ0 وسل-سنة 2مد 
 عنËÌ بن خاH ا�هل�  عنصالح بن أ� رميح كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

   .رواه (اعة فوقفوه 4 ابن عمر :أ� حنيفة. قال أبو 2مد ا¶خاري عنأ� معاذ 
إسماعيل بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  أ� حنيفة.  عن�� بن إبراهيم  عن2مد بن أ� كث£ 
أ� القاسم بن أ�د بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

 )s(2مد بن إبراهيم بن حب~ش عنعبد ا�ر�ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا&سن اKالل  عنعمر 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عن2مد بن شجاع  عن

عبد اهللا بن أ�د بن أسد األصفها�  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  خرجهوأ
أ�  عنزفر بن اذيل  عنا&�م بن أيوب  عن2مد بن ا�غ£ة  عنته سأ�د بن ر عن

  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة عن  �� بن إبراهيم عنإسماعيل بن 2مد بن أ� كث£  عنورواه 

ر� -Ê بن أ� طالب  عن�Ûر عن  ايثم ا�ص£� عنأبو حنيفة ] ۳£�[ا�ديث:
ال يؤمن بالقدر عبد حÆ يؤمن بالقدر ’’قال:  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  -اهللا عنه

   ‘‘.خ£ه وNه
عبد اهللا بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن�صعب بن سالم  عنا&سن بن سهل  عنإبراهيم بن قت~بة 
حذيفة بن  عنر�a بن حراش  عنأ� ما�ك األشج�  عنأبو حنيفة ] ۴£�[ا�ديث:

وال يب� íء إال شيخ  ،يدرس اإلسالم كما يدرس وí اvوب :أنه قال -ر� اهللا عنه-ا`مان 
ال 6 إال اهللا وهم ال يصلون وال يصو�ون وال  :{ن قبلنا قوم يقو�ون :جوز فانية تقولكب£ أو ع

                                           
‘‘. حب~ش’’و� ا¶عض: ‘‘حسن’’و� ا¶عض: ‘‘حفص’’و� ا¶عض: ‘‘ خن~س’’ورد هذا �رارا g بعض ا�واضع:   � ��

 .، كذا g ال°سخة القديمة و� اxارiخ ‘‘ 2مد بن إبراهيم بن أ�د بن حب~ش’’ورايت g حاشية ا�طبوعة: 
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وهم  ‘‘.ال 6 إال اهللا’’فما تغz عنهم يا أبا عبد اهللا  :فقال صلة بن زفر :قال .Ìجون وال يتصدقون

م قال ث ،ينجون بها من ا�ار !يا صلة :فقال ،ال يصلون وال يصو�ون وال Ìجون وال يتصدقون
  ينجون بها من ا�ار.  !يا صلة :اvانية يمد بها صوته

أ� طاهر  عنأ�د بن Ê بن 2مد  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
أ�  عنا&سن بن رشيق  عنأ� ا&س) Ê بن رaيعة بن Ê  عن2مد بن أ�د بن أ� ا�صقر 

�اد بن أ�  عنصالح بن 2مد ال�مذي  عنعبد اهللا 2مد بن حفص بن عبد ا�لك الطالقا� 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنحنيفة 

ر� اهللا -أ� هرiرة  عنعبد ا�ر�ن بن هر�ز األعرج عن  أبو حنيفة] ۵£�[ا�ديث:
د يوH 4 الفطرة فأبواه يهودانه � �و�و’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  -عنه

 يا رسول اهللا .وiن�انه وiمجسانه
ً
  . ‘‘اهللا أعلم بما {نوا �Ûل)’’ :قال !قيل فمن مات صغ£ا

2مد بن  عنأ�د بن ا�ليث ا¶ل¿ ا�عروف باvوري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  أ� حنيفة. عنا�قري  عنيو س 

ر� اهللا - أ� هرiرة  عنعبد ا�ر�ن بن هر�ز األعرج  عنأبو حنيفة ] ۶£�[ا�ديث:
 ،يأß 4 ا�اس زمان ñتلفون إ; القبور’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه

يا رسول اهللا وVيف  :قيل !وددنا أنا كنا صاحب هذا القÔ :فيضعون بطونهم عليها وiقو�ون
�شدة ا�زمان وV» :قال ؟ي�ون هذاXة ا¶اليا والف‘‘ .  

أ�  عنا�قري  عن )s(2مد بن يو س عنأ�د بن ا�ليث  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 

 -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري  عنعطية العو� عن  أبو حنيفة] ۷£�[ا�ديث:
ثم قرأ  ‘‘فإنه ينظر بنور اهللا ؛اتقوا فراسة ا�ؤمن’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن

��    ä �   أي ا�تفرس).  )�( � !8 
أ� ا�سعود أ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه

 عن2مد بن جعفر  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عن2مد بن أ�د اKطيب  عن
  .-ر� اهللا عنه-أبيه أ� حنيفة  عن�اد عن  صالح بن 2مد
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قال:  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] ۸£�[ا�ديث:

 ،ا&بة ا�سوداء :إن اهللا جعل ا�شفاء g أرaعة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال رسول اهللا 
  . ‘‘وماء ا�سماء ،والعسل ،وا&جامة
فرج بن بيان  عنيوسف بن بهلول  عنأ� سعيد كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  رجهأخ

  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عن
سعيد بن  عنعمرو ا^رí  عنعبد ا�لك بن عم£  عنأبو حنيفة ] ۹£�[ا�ديث:

وماؤها  ،من ا�ن ا�كماة’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا  عن -ر� اهللا عنه-زiد 
  . ‘‘شفاء �لع)

 عن2مد بن القاسم ا¶ل¿  عنأ� القاسم ا�صفار  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�روان ا^زري  عنسليمان بن أ�د بن ع~¸ ا�واسطي 

 صخر الغامدي عنعمارة بن حديد  عنيع5 بن عطاء  عنأبو حنيفة ] �۹۰[ا�ديث:
  . ‘‘اN بارك ألم} g ب�ورها’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-

 عنأ� ب�ر 2مد بن ا&سن امدا� عن  ا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده أخرجه
  أ� حنيفة.  عن�� بن إبراهيم  عنعروة بن عبد اهللا بن يعقوب 

   .)s(حاتم بن إسماعيل عنورواه :قال ا&افظ 2مد بن ا�ظفر 
ا�بارك بن عبد ا^بار  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

  ا&افظ 2مد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة.  عنأ� 2مد الفارâ  عنا�ص£� 
أ� عبد اهللا بن  عنأ� ب�ر ا&افظ ا�قري  عنأ� الفضل بن خ£ون  عن وأخرجه
يعقوب بن  عنا&سن بن العباس ا�قري ا�رازي  عنالقا� عمر األشنا� عن  دوست العالف

  أ� حنيفة.  عنحاتم بن إسماعيل عن  أ�د بن �يد بن {سب
  .-ر� اهللا عنه-القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده هذا إ; أ� حنيفة  وأخرجه

  �g قو0 تعا;:  -ر� اهللا عنهما- ابن عمر  عنشيخ  عنأبو حنيفة ] ۱¨�[ا�ديث:
"  # $ �  % &  '  (   ومن �م يؤمن به.  :قال )�(�(� 

أ� ب�ر اKياط  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه
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 g sìð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
ا&س) بن عمرو بن أ�  عنالقا� عمر األشنا�  عنوست العالف أ� عبد اهللا بن د عن

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأبيه  عناألحوص 
  .-ر� اهللا عنه-القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده هذا إ; أ� حنيفة  وأخرجه

أ� �و�  عنيزiد بن ا&ارث عن  زiاد بن عالقة عنأبو حنيفة ] ۲¨�[ا�ديث:
فناء أم} بالطعن ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-األشعري 
 ،وخز أعدائ�م من ا^ن’’ :قال؟ الطعن قد عرفناه فما الطاعون !يا رسول اهللا :قيل ‘‘والطاعون

  . ‘‘و� � شهادة
أ� ËÌ  عنب بن أيوب شعي عنصالح بن أ�د الق£اD  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&ما� 
 
ً
أ�  عن2مد بن ا&سن  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . ‘‘و� � شهداء’’. ل�ن بلفظ - ر� اهللا عنه- حنيفة 
و� رواية 2مد بن ا&سن ��ن يزiد بن ا&ارث عبد اهللا بن ا&ارث وتابع  :قال أبو 2مد

 (اعة.
ً
  2مدا

هذا  :أبيها قال عنفاطمة بنت 2مد  حدثgنا2مد بن أ�د بن 2مد  أخ)نا vزة :منهم
  .-ر� اهللا عنه- أبو حنيفة  حدثناكتاب �زة بن حبيب فقرأت فيه 

قرأت g كتاب حس) بن Ê  :أ�د بن 2مد قال أخ)نابن الفرات  ا�سن :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه  عنزiاد بن ا&سن  حدثناËÌ بن ا&سن  حدثنا

  أبيه. عنبن 2مد  )s(منذر أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن عمرو  أبو يوسف وأسد :ومنهم
 :Ê بن ا&سن اHارÈردي قال حدثناصالح بن 2مد األسدي  أخ)نا اWقري :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا�قري  حدثنا
 عنمنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن ها� ا&سن بن زiاد  أيوب :ومنهم

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأيوب وا&سن  عنأبيه 
عمه سعيد  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د  أخ)نابن أ� ا^هم  سعيد :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنبن أ� ا^هم 
أبو فروة  حدثنا جعفر بن �و� أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نا ال)Aري سابق :ومنهم
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 g sìò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنسابق  عن

 أخ)ناأ�  أخ)نامنذر بن 2مد  أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن ب�£  يو°س :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه-أبو حنيفة  أخ)نابن ب�£  يو س

 :2مد بن عبد اهللا ا�¾وU قال أخ)ناأ�د بن 2مد  أخ)نابن �¾وق  rمد :ومنهم
  .-ر� اهللا عنه- أبو حنيفة  أخ)ناوجدت g كتاب جدي 

 g اسم هذا ا�شيخ اRي ب) زiاد بن عالقة وأ�  :قال أبو 2مد ا¶خاري
ً
واضطرب ا�اس قديما

أ� �و�.  عنرجل  عنزiاد بن عالقة  عنسفيان اvوري  عن :فقال عبد ا�ر�ن بن مهدي ،�و�
وقال  .أ� �و� عنرجل من قومه  عنزiاد بن عالقة  عنسفيان اvوري  عن :وقال يع5 بن عبيد
وقال زائدة بن  ،أ� �و� عنيزiد بن ا&ارث  عنزiاد بن عالقة  عنسفيان  عن :إسماعيل بن زVرiا

  أ� �و�.  عنرجال من قومه عن  زiاد بن عالقة عن :وش~بان بن عبد ا�ر�ن ،قدامة
قطبة بن  عنزiاد بن عالقة  عنأ� ب�ر ا�هش½  عنوحديث ËÌ بن ب�£ ببغداد 

أسامة بن iNك وقطبة بن  عنزiاد بن عالقة  عنأ� �و�. وحديث ËÌ با�كوفة  عنما�ك 
  عنما�ك 

ً
  .أ� �و�. فجمعهما (يعا

  .أ� �و� عنكردوس بن العباس  عنزiاد بن عالقة  عنوحديث ا&جاج بن أرطأة 
 عنزiاد بن عالقة  عنأ� حنيفة  عنوحديث أ� ËÌ ا&ما� و2مد بن زiاد بن عالقة  

  .أ� �و� عنيزiد بن ا&ارث 
عبد اهللا بن ا&ارث  عنزiاد بن عالقة  عنأ� حنيفة  عنديث (اعة 4 ما ذكرنا وح

  أ� �و�.  عن
فرaما ذكر  أن زiاد بن عالقة سمع ا&ديث من هؤالء )s(فيحتمل :قال أبو 2مد ا¶خاري

 ورaما (عهم واهللا أعلم. ورaما سمعه من أحدهم و²ن ®ش�به عليه اسمه عند ا�رواية. ثم 
ً
قال واحدا

ألنه هكذا رواه 2مد بن زiاد  ؛أ� �و� عنوا�صحيح عندي g ا�رواية يزiد بن ا&ارث  :ا¶خاري
  .واهللا أعلم .زiاد بن عالقة. وابن زiاد أعرف بإسناد أبيه من غ£ه عنأ� حنيفة  عنبن عالقة 
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 g sìó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
وقد ساعد أبا حنيفة 4 هذه ا�رواية سفيان اvوري من طرiق إسماعيل بن زVرiا. وشداد  

 
ً
  .يزiد بن ا&ارث عنزiاد بن عالقة  عنبن سليمان Ìدث أيضا

 أخ)ناواH`ل 4 ما ذكرنا من تصحيح هذه ا�رواية دون غ£ها ما  :قال أبو 2مد ا¶خاري
 عنأ� حذيفة اvعل�  عنأبيه  عنعبد اهللا بن إسماعيل بن أ� ا&�م  أخ)ناأ�د بن 2مد 

 ،إن أبا حنيفة روى عنك هذا ا&ديث يعz حديث الطاعون :قلت أل� :قال .2مد بن زiاد بن عالقة
يزiد بن ا&ارث رجل منا îن شهد فتح  !يا بz :فقال ؟من يزiد بن ا&ارث ال أدري :فقال 0 رجل

يزiد بن عن  وأوY إ`ها. وتZ) بهذا أن ا&ديث {ن عند زiاد بن عالقة ،ذه دارهوه .القادسية
   .4 غ£ه من ا�حدث) g ا&فظ واإلتقان - ر� اهللا عنه- وثبت بذ�ك رجحان أ� حنيفة  ،ا&ارث

شعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
zفيi��  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما�  عن ا

أ�د بن  عنا&سن بن ا&س) األنطاã  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنÊ بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي 

أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
عبد اهللا بن طاهر  عنش�ب ا¶خاري إأ� ن� بن  عنا&سن بن أ�د بن إبراهيم بن شاذان 

 ziعنالقزو  ziة القزوaر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنإسماعيل بن تو - .  
الظفر هناد بن إبراهيم أ�  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  وأخرجه

أ� طالب 2مد بن أ�د بن  عنأ� القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ا&س) ا�قيب  عن
 Ýنوxن بن واقد  عنإسحاق بن بهلول القا� ا�ر�2مد بن  عنأبيه  عنعبيد اهللا بن عبد ا

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن ا�ش~با� 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنأبيه  عنورواه عبد اهللا بن أ�د بن حنبل 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه
 Hبن خ½ أب عن2مد بن خا Hوه�  عنيه خا�   -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا

أ� حنيفة  عنg  سخته فرواه  - ر�ه اهللا تعا;- اإلمام 2مد بن ا&سن  وأخرجه
  . - ر� اهللا عنه- 

أ� �و�  عنعبد اهللا بن ا&ارث  عنزiاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] ۳¨�[ا�ديث:



 �g sð ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
إن ا�سقط `كون ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-األشعري 

 
ً
  . ‘‘م� إال وواHي !ال :فيقول ،ادخل :4 باب ا^نة فيقال s( 0(2بنطئا

أ� كرiب  عن )�(عمران عنجعفر بن أ�د  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  أخرجه
  أ� حنيفة.  عنأ� ËÌ ا&ما�  عن

خا0 أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عن2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عن

  .- ر� اهللا عنه- 
+ *  �g قو0 تعا;:  )|(أ� صالح عنÛصم  عنأبو حنيفة ] ۴¨�[ا�ديث:

ۚ,-� )Ù( ا&قب)æ( ها.  :ثمانون سنةõ نياHمنها ستة أيام عدد أيام ا  
أ� طاهر 2مد بن أ�د بن  عنأ�د بن Ê بن 2مد  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و  أخرجه

أ� عبد اهللا 2مد  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة بن ì(  Ê(أ� ا&س) عنأ� ا�صقر 
�اد بن أ�  عنصالح بن 2مد ال�مذي  عنبن حفص بن عبد ا�لك بن عبد ا�ر�ن الطالقا� 

  .-ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنحنيفة 
أبيه أ� �و� �Ûر بن عبد  عنأ� بردة بن أ� �و�  عنأبو حنيفة ] ۵¨�[ا�ديث:

أم} أمة �رحومة ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا قال: قال رسول  -ر� اهللا عنه-اهللا بن ق~س 
  . ‘‘عذابها بأيديها g اHنيا

 عنأ�د بن حازم  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعون بن جعفر ا�علم 

 
ً
عون بن جعفر  عن2مد بن سارiة اxميà  عنصالح بن أ�د الق£اD  عنورواه أيضا

   ‘‘بالقتل وا�زالزل.’’. وزاد أ�د بن 2مد g حديثه -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�علم 
أ� ا&س) الçاز ا�عروف بابن ا¶اقر  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹  وأخرجه
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 g sðs ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
أ� ب�ر يوسف بن يعقوب بن  عناHيباù  أ� ب�ر 2مد بن Ê بن 2مد بن ا�Ç عن

�  يفإذا {ن يوم القيامة أعط’’2مد بن جعفر العúZ وزاد g آخره  عنإسحاق بن ا¶هلول 
 فيقال

ً
 أو ن�انيا

ً
  .‘‘هذا فداءك من ا�ار :رجل منهم يهوديا

   :الفصل ا�الث
 ±Tا:نيا وا�أ³ بأخالق ا R ا�زهد R-وسلم pاهللا عليه وآ µرمو�ف  -صsو  

األسود أن عمر بن  عنإبراهيم  عن�اد بن أ� سليمان  عنأبو حنيفة ] ۶¨�[ا�ديث:
 ،وهو g ش�ة ش�ها -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-دخل 4 رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-اKطاب 

 !بأ� أنت وأI يا رسول اهللا :فقال ،ذخرفإذا هو 4 عباءة قطوانية و�رقعة من صوف حشوها اإل
أما ترR أن ت�ون م اHنيا و�ا  !يا عمر’’ :فقال ؟ى وقي� 4 اHيباج وأنت 4 هذهك¾

ص5 اهللا عليه -Ðم هكذا وأنت رسول اهللا  :فقال .ثم إن عمر �سه فإذا هو شديد ا&Á ‘‘؟اآلخرة
عليهم -وVذ�ك {نت األنZياء  ،نZيها ثم اK£ فاK£ إن أشد هذه األمة بالءً ’’ :فقال ؟-وآ0 وسلم

  . ‘‘قبل�م واأل�م-ا�صالة وا�سالم 
ا�سيب بن إسحاق  عنأ� ا�سميدع ا¶خاري ا¶ابديزي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنع~¸ بن �و�  عن
 سهل بن خلف بن وردان القطان ا¶خاري 

ً
  . إسحاق بن �زة عنورواه أيضا

ع~¸ بن �و� غنجار  عن2مد بن أمية �هما  عن2مد بن زiاد ا�رازي  عنورواه 
  . -ر�ه اهللا- أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن

 )s(عمر عنا&س) بن شاكر  عنالقا� أبو ا&س) عمر األشنا� g �سنده  وأخرجه
  . -ر� اهللا عنهما-  أ� حنيفة عنأ� يوسف  عنع~¸ بن �و�  عن

خا0 أ�  عنا�شيخ أ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
أ� عبد اهللا أ�د بن 2مد بن يوسف بن 2مد العالف  عنÊ ا&سن بن أ�د بن ا&سن ا¶اقال� 

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&س) بن شاكر بإسناده ا�ذكور  عنالقا� عمر األشنا�  عن
�سه ’’ :�اد من قو0 عنأ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  جهوأخر
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Á&إ; آخر ا&ديث. ‘‘فإذا هو شديد ا  

�شة  عناألسود  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۷¨�[ا�ديث:Û- ر� اهللا
 حÆ فارق اHنيا 2مد  :قالت -عنها

ً
ص5 اهللا عليه وآ0 -ما شبعنا ثالثة أيام من خç متتابعا

 -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-2مد  )s( [ها]وما زالت اHنيا علينا كدرة ع¾ة حÆ فارق  ،-وسلم
   .اHنيا صبت علينا -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فلما فارق 2مد 

 عنأ�د بن يعقوب بن �روان  عنبن أ� صالح  أ�د عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإبراهيم  عنشقيق 

أ� ا&سن بن Ê  عنأ� Ê ا&سن  عنعبد اهللا بن 2مد بن ا�Ç اروي  عنورواه 
 ûصال�  . ‘‘الÔما شبع آل 2مد ثالثة أيام من خç ’’ :أ� حنيفة. وا�لفظ أنها قالت عنأ� مطيع  عنا

 عنقرأت g كتاب تارiخ ¡ارى لغنجار  :ا&افظ 2مد بن خ¾و g �سنده قال وأخرجه
عبد اهللا بن 2مد القو:  عنطاهر بن 2مد بن �وiه  عنأ� 2مد سهل بن عثمان بن سعيد 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعمرو بن 2مد العبقري  عنا�رازي 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنg اآلثار فرواه اإلمام 2مد بن ا&سن  وأخرجه
أبيه  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه
 Hبن خ½  أبيه عن2مد بن خا Hوه�  عنخا�  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا

عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۸¨�[ا�ديث:
{ن يعرف با�ليل إذا أقبل  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أن رسول اهللا  :- ر� اهللا عنه- �سعود 

  إ; ا�سجد برiح الطيب. 
 عنأ� ب�ر عبد اهللا بن 2مد القا� ا&بال ا�رازي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

إسماعيل بن إبراهيم  عنأبيه  عن )�(عبيد بن آدم بن أ� إياس عنيعقوب بن يوسف بن دينار 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنسا� اإبراهيم بن طهمان اKر عنالقا� بZيت ا�قدس 

 :قال -ر� اهللا عنه-أ� هرiرة  عنعطاء بن أ� رaاح  عنأبو حنيفة ] ۹¨�[ا�ديث:
  قل°سوة شامية بيضاء.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-{ن �رسول اهللا 
2مد  عنزVرiا بن ËÌ بن ا&ارث  عنقبيصة بن الفضل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
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أ�  عنأ� قتادة  عنا�ضحاك بن ÞÅ  عنأ� أسامة عبد اهللا بن 2مد ا&ل�  عنبن أيوب 
  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 

رجل من األنصار  حدثZ :أبيه قال عنÛصم بن õيب  عنأبو حنيفة ] ۲۰۰[ا�ديث:
يا  :وأنا غالم فلقيه رجل فقال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-خرجت مع أ� إ; رسول اهللا  :فقال

  فم&.  ،فالنة تدعوك !رسول اهللا
أ� سلمة �و� بن  عنأ�د بن 2مد الUÔ القا�  عنالقا� عمر األشنا�  أخرجه

   .أ� حنيفة عنا&سن بن زiاد  عنإسماعيل 
خا0 أ�  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

 Êالقا� عمر األشنا�. عندوست العالف  أ� عبد اهللا بن عن  
قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] �۱ [ا�ديث:

   ‘‘.وا�ؤمن يأ¬ل g معا واحد ،أمعاءا��فر يأ¬ل g سبعة ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
2مد  عن_يح بن إبراهيم القرí  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنبن إسحاق ا¶ل¿ 
من علم وعمل أورثه اهللا علم ما �م  :داؤد الطا قال )s( [قال:]أبو حنيفة ] �۲ [ا�ديث:

-أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عنعمر بن أ� زائدة  عنحدثz داؤد  :ثم قال .يعلم
   ‘‘.أعقل ا�اس أترVهم �Þنيا’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

ل عبد اهللا بن أ�د بن بهلو عنابن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن سليمان  عنإسماعيل بن �اد  عن

القرí أن أم سلمة بنت أ� أمية زوج  )�(عبد اهللا بن �وهب عنأبو حنيفة ] �۳ [ا�ديث:
 �� - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أتت بمشاقة من شعر رسول اهللا  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا

 با&ناء. 
ً
  Åضوaا

ا&س) بن علوiه  عن2مد بن ÞÅ  عن ها&افظ طلحة بن 2مد g �سند أخرجه
 عنداؤد بن ا�زaرقان  عنإسماعيل بن عياش و�سماعيل بن ع~¸ العطار �هما  عنالعطار 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
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سن وا& ،وا�سابق ،والقاسم بن معن ،بن أ� حنيفة أ� حنيفة �ادُ  عنورواه  :قال ا&افظ

  و2مد بن عبد اهللا ا�¾وU.  ،وأسد بن عمر ،و2مد بن ا&سن ،وiو س ،وأبو يوسف ،بن زiاد
 أ� الفضل بن عنا&افظ أبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده.  أخرجهو
 عنإبراهيم بن 2مد بن Ê  عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عنأ� Ê بن شاذان  عنخ£ون 

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنإدر®س بن إبراهيم 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن g  سخته فرواه  وأخرجه

 ،أول من øب اHنان£ تبع وهو أسعد األ¬Ô :�اد أنه قالعن  أبو حنيفة] �۴ [ا�ديث:
  .لفلوس وأدارها 4 ا�اس نمرود بن كنعان وأول من øب ا ،وأول من øب اHراهم تبع األصغر

2مد بن  عنأ�د بن Ê بن 2مد اKطيب  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه
صالح  عن2مد بن 2مد بن جعفر  عنا&سن بن رشيق  عنÊ بن رaيعة  عنأ�د اKطيب 

  .-ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنبن 2مد 
 - ر� اهللا عنه-أبيه  عنابن برiدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة ] �۵ [ا�ديث:

فانطلق وانطلق معه  ،فأذن 0 ،أنه استأذن g زiارة قÔ أمه -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن
 ��ص5 اهللا عليه وآ0 -ا�سلمون حÆ انتهوا إ; قرiب من القÔ فمكث ا�سلمون و�& ا

فقال 0  ،فأقبل وهو يب� ،إ; القÔ فمكث طوiًال ثم اشتد ب�اؤه حÆ ظننا أنه ال ®سكت -وسلم
فاستأذنته  ،استأذنت رg D زiارة قÔ أI فأذن �’’ :قال !ما أب�اك يا ن� اهللا بأ� أنت وأI :عمر

  و�aى ا�سلمون ر�ة ا.  ‘‘فبكيت ر�ة ا ،g ا�شفاعة فأ�
��  عنعبد ا�صمد بن الفضل و�سماعيل بن !� �هما عن  اريأبو 2مد ا¶خ أخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن )s(بن إبراهيم
 
ً
 عنËÌ بن �و�  عنا¶ل¿ ا&افظ  أ� Ê عبد اهللا بن 2مد بن Ê عنورواه أيضا

 Þز بن خiر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد العز- .  
أ� حنيفة  عنا&سن بن زiاد  عنا&سن بن �اد  عن2مد بن قدامة  عنورواه 

  . - ر� اهللا عنه- 
أ� الغنائم 2مد بن أ�د بن  عنأبو عبد اهللا 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه

2مد بن عثمان بن  عنأ� سهل بن زiاد  عنأ� ا&سن بن زرقوiه  عن2مد بن أ� عثمان 
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  عنأ� معاوiة ا�iÇر  عنعمه القاسم  عن2مد 

ً
أنه زار قÔ أمه ثم قال ’’أ� حنيفة Åت�ا
  . ‘‘استأذنت رg D زiارتها فأذن � واستأذنته g االستغفار ا فلم يأذن �

 بتمامه 
ً
 عنعبد اهللا بن ا&سن اKالل  عنم بن أ�د بن عمر قاسأ� ال عنورواه مطوال

إسماعيل بن  عنعمر بن ا&سن بن Ê بن ما�ك  عنأ� عبد اهللا أ�د بن 2مد بن يوسف 
  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن�� بن إبراهيم  عن2مد بن أ� كث£ 
ابن عمر أن رجًال نادى رسول اهللا  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] �۶ [ا�ديث:

ثم ناداه  ‘‘¶يك’’ :فقال 0 ،ثم ناداه ‘‘¶يك’’ :فقال 0 ،وا�� g م0w -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
  فخرج إ`ه.  ‘‘¶يك قد جئتك’’ :فقال ،اvاvة

2مد بن �روان  عن�و� بن بهلول  عنأ� سعيد كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

 عنأبيه  عنسا�م بن عبد اهللا بن عمر  عنا�زهري  عنأبو حنيفة ] �۷ [ا�ديث:
 ��  . ‘‘إنما ا�اس كإبل مأة ال ت�اد Ñد فيها راحلة’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا

أ�  عنأ� طالب بن عبد القادر بن يوسف  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  أخرجه
 âشاهد  عن2مد الفار�أ� ب�ر  عنأ� العباس 2مد بن ن� بن أ�د بن 2مد بن �كرم ا

ا�عمان  عنأبيه  عنوهيب بن جرiر  عنÊ بن �سلم  عنع~¸ الçار  ن إبراهيم بنوب بعقي
  .-ر� اهللا عنه-بن ثابت يعz أبا حنيفة 

  الفصل ا�رابع R الفضائل
  فضائل أم اWٔومنE d¶شة ر5 اهللا تعا[ عنها

�شة  عناألسود  عنإبراهيم  عن�اد عن  أبو حنيفة] �۸ [ا�ديث:Û- ر� اهللا
� رأيتك زوج} إإ� `هون Ê ا�وت ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قالت: قال رسول اهللا  -عنها

  . ‘‘g ا^نة
iyج بن  عن ي2àمد بن ا�نذر بن ب�ر اx عنأبو 2مد ا¶خاري g �سنده  أخرجه

العباس بن عزiر القطان  عند ا�زهرا� ؤ داأ� ا�رaيع سليمان بن  عنصالح بن 2مد  عنيو س 
2مد بن عبد اهللا بن  عنثمة زه£ بن حرب و2مد بن ا�هاجر ويإسحاق بن إyائيل وأ� خ عن

2مد بن ا�نذر  عنا&س) بن ا&سن و عنوËÌ بن 2مد بن صاعد �هما  وâطإسحاق ال



 g sðì ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 عنا�كو�  أ�د بن 2مد عنÊ بن معبد  عنسعد بن 2مد اروي  عنبن سعيد اروي 

ا&ارث بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنسعيد بن عنZسة و عن2مد بن داؤد بن سليمان ا�رازي 
  عنبن ËÌ بن أيوب و

ً
أ� معاوiة  عنصالح بن أ�د بن أ� مقاتل بن هشام القص£ õهم (يعا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنة أسام عن بن ËÌ �ا� عنأ�د بن صالح  عنورواه 
. و�م -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�� بن إبراهيم  عن�دان بن ذي ا�ون  عنورواه 

  aه إبراهيم. وÈاز 
أ� نعيم  عنا�¾ي بن ËÌ وأ�د بن عبد ا�رحيم �هما  عنأ�د بن 2مد  عنورواه 

�شة  عنإبراهيم  عن�اد  عنأ� حنيفة  عنÛ-عن -ر� اهللا عنها  ��ص5 اهللا عليه -ا
�شة g ا^نة ؛هون Ê ا�وت’’أنه قال:  :-وآ0 وسلمÛ أل� رأيت.‘‘   

2مد بن هشام  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد ا¶قا g �سنده  وأخرجه
  . - عنهر� اهللا-أ� حنيفة  عنأ� معاوiة 2مد بن خازم ا�iÇر ا�كو�  عنالقص£ 

 عنا�شيخ أ�د بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنا&افظ ابن خ¾و ا¶ل¿  أخرجه
 Ýنوxالج  عنالقا� أ� القاسم اv2مد بن  عنأ� العباس بن عقدة  عنأ� القاسم ا

أ�  عنأ� معاوiة ا�iÇر  عنسعيد بن عنZسة ا�رازي اKراز  عنداؤد بن سليمان ا�رازي 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

 بإسناده ا�ذكور 
ً
أ� حنيفة  عنأ� نعيم  عنا�¾ي بن ËÌ  عنبن عقدة  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-
2مد بن أ�د بن  عنا�شيخ أ� الغنائم 2مد بن Ê بن ا&سن بن أ� عثمان  عنورواه 

عبد اهللا بن  عن�و� بن إسحاق  نعأ� سليمان أ�د بن 2مد بن زiاد ا�رازي  عنزرقوiه 
 Úة  عنعمر ا^عiر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� معاو- .  
أ� القاسم بن  عنالقا� أ� القاسم اxنوÝ  عنأ� سعد أ�د بن عبد ا^بار  عنورواه 

د بن عنZسة يسع عن2مود بن داؤد بن سليمان ا�رازي  عنأ� العباس بن عقدة  عناvالج 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعاوiة ا�iÇر أ� م عن

واHه أ� طاهر  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  وأخرجه
ËÌ بن صاعد  عنأ� الطيب بن عفان  عن�زة بن طاهر  عنعبد ا¶ا¹ بن 2مد بن عبد اهللا 
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  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� معاوiة ا�iÇر  عنا&س) بن ا&سن ا�روزي  عن
ا&س) بن  عنأ� منصور عبد ا�حسن بن عبد اهللا  عنورواه g �وضع آخر g �سنده 

2مد بن  عن2مد بن هارون  عنأ� عبد اهللا 2مد بن عبد اهللا بن 2مد  عنجعفر ا�سلما� 
  .-ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنأ� معاوiة ا�iÇر  عنهشام ا�روزي 

{ن ستة من  :أنه قال -ر�ه اهللا- �Ûر ا�شع�  عنايثم  عنأبو حنيفة ] �۹ [ا�ديث:
وأبو  ،منهم Ê بن أ� طالب .يتذاكرون الفقه -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أصحاب رسول اهللا 

  . -ر� اهللا عنهم-وابن �سعود  ،وزiد ،وعمر ،وأبو ب�ر ،�و� 4 حدة
  أ� حنيفة.  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  أخرجه

  فضائل أ2 ب{رر5 اهللا تعا[ عنه
�شة  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۱۰ [ا�ديث:Û- ر� اهللا

�روا أبا ب�ر فليصل ’’قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-�ا أغà 4 رسول اهللا  :قالت -عنها
افعلوا ما ’’ :فقال !إن أبا ب�ر رجل ح� وهو ي�ره أن يقوم مقا�ك !يا رسول اهللا :فقيل ‘‘با�اس

  . ‘‘آ�رVم به
أ�د بن عبيد اهللا بن إدر®س بن  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� ع~¸ ا�كو�  عنخاH بن ËÌ ا�قري  عنا�صباح ا�ض� 
 بهذا اإلسناد وزاد g آخره 

ً
  .‘‘يا صوÌبات يوسف’’ورواه ا¶خاري أيضا

  فضائل عمر ر5 اهللا تعا[ عنه
- أ� جعفر 2مد بن Ê بن ا&س) بن Ê بن أ� طالب  عنأبو حنيفة ] �۱ [ا�ديث:

 ؛ال تقعد إ`نا يا أخا العراق :أت~ته فسلمت عليه وقعدت إ`ه فقال :قال - رضوان اهللا عليهم أ(ع)
 :فقال ؟�وت عمر هل شهد Êٌ  !ير�ك اهللا :فقلت 0 :قال ،فإن�م قد نهيتم عن القعود إ`نا

ما أحد من ا�اس أحب إ� من أن أل� اهللا بصحيفته من هذا ’’ )s(أول~س القائل !سبحان اهللا
Zوال أنه رآه أهًال ما {ن يزوج !ثم زوجه ب°ته )�(‘‘ا�س�جدها  ،و²نت أNف  ساء العا�) ،ها إياه

وأمها  ،وأبوها Ê ذو ا��ف ا�نيف وا�نقبة g اإلسالم ،- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 
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 g sðò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 ،وأخوها ا&سن وا&س) سيدا شباب أهل ا^نة ،- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- فاطمة بنت رسول اهللا 

فلو كتبت إ`هم  إنك ال ت�Ôأ منهما وعندنا من ي�Ôأ منهما :فقلت :قال أبو حنيفة .!!وجدتها خدÈة
 
ً
  وقد أ�رتك أن ال Ñلس إ� فلم تطعz فكيف يطيعونz.  ،أنت أقرب إ� منهم :فقال !كتابا

أ� ب�ر أ�د بن 2مد بن ا&سن بن  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنËÌ بن ن� بن حاجب  عنهارون األشنا�  عن�و� 

أ� ا&س) 2مد بن أ�د بن  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري  وأخرجه
 عنأ� ب�ر 2مد بن القاسم بن هاشم  عنأ� ا&سن Ê بن عمر بن 2مد  عن2مد بن حسنون 
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد ا�ر�ن بن عبد رaه ال~شكري  عنأ�م بن حوشب 
. -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

ً
  Åت�ا

 يقول :أبو حنيفة قال] �۲ [ا�ديث:
ً
كنت إذا نظرت إ; إبراهيم ف� من  :سمعت �ادا

 ،من رأى هدي علقمة ف�ن هديه هدي عبد اهللا :وiقول ،رأى هديه ف�ن هديه هدي علقمة
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-من رأى هدي عبد اهللا ف�ن هديه هدي رسول اهللا  :وiقول

عبد اهللا بن أ�د  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري g �سنده  أخرجه
زفر  عنا&سن بن ثابت  حدثZهذا كتاب جدي إسماعيل بن �اد فقرأت فيه  :بن بهلول قال

. :يقول -ر� اهللا عنه-سمعت أبا حنيفة  :قال
ً
  سمعت �ادا

- أ� جعفر 2مد بن Ê بن ا&س) بن Ê بن أ� طالب  عنأبو حنيفة ] �۳ [ا�ديث:
واهللا ما أحد  :أ(ع) أن Ê بن أ� طالب �ا رأى جنازة عمر بن اKطاب قال -ر� اهللا عنهم

  أن أل� اهللا بصحيفته من هذا ا�سZ. من ا�اس أحب إ� 
ا&سن بن Ê  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا&ما�  عنبن عفان 
 
ً
أ�  عنأ� عبد ا�ر�ن  عن!� بن �و�  عنأ� عبد اهللا بن ÞÅ  عنورواه أيضا

وأن أم£ ا�ؤمن) Ê بن أ� طالب دخل 4 أم£  .. ل�ن بلفظ آخر-ر� اهللا عنه-حنيفة 
 ،ر�ة اهللا 4 أ� حفص ورضوانه :وهو �سZ فقال - ر� اهللا عنهما-ا�ؤمن) عمر بن اKطاب 

إ� من ما أحد من خلق اهللا سبحانه وتعا; أحب  !واهللا ،لقد أ¬د من بعده وأتعب من تاله !تاهللا
  أن أل� اهللا تعا; بصحيفته من هذا ا�سZ ثم خرج ود�وعه تتحادر. 

أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه



 g sðó ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
إسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوzi  عنش�ب إالقا� أ� ن� بن  عنبن شاذان 

 ziة القزوaش~با�  2مد بن ا&سن عنتو�  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا
القا� أ� العالء 2مد بن Ê بن أ�د  عنأ� ا&سن Ê بن ا&س) بن أيوب  عنورواه 

أ� Ê !� بن �و� بن صالح األسدي  عنأ� ب�ر أ�د بن جعفر بن �دان القطي�  عن
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� عبد ا�ر�ن ا�قري  عن

أ� العباس 2مد بن ن� بن  عنأ� 2مد الفارâ  عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه 
 عنا�قري  عن!� بن �و�  عنعبد ا�ر�ن بن سعيد بن هارون  عنأ�د بن 2مد بن �كرم 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه

 -ر� اهللا عنه-إبراهيم أن أبا �و� األشعري  عن�اد  عنأبو حنيفة ] �۴ [ا�ديث:
   -ر� اهللا عنه-يعz عبد اهللا بن �سعود  ‘‘ال Üسأ�و� ما دام هذا ا&Ô في�م’’ :قال

عبيد اهللا  عن2مد بن سليمان بن ا&ارث ا�واسطي  عنالقا� عمر األشنا�  وأخرجه
  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن �و� 

�Ûر  عنأ� إسحاق ا�ش~با�  عنسليمان بن أ� سليمان  عنأبو حنيفة ] ۱۵ [ا�ديث:
�شة  عنا�شع� Û -م يعطها أحد من  ساء رسول اهللا  :قالت - ر� اهللا عنها� 

ً
ص5 - أعطيت سبعا

  :- اهللا عليه وآ0 وسلم
ً
 وأبا

ً
 غ£ي ،كنت من أحب ا�اس إ`ه نفسا

ً
 و�م ي"وج ب�را

ً
 ،وتزوجz ب�را

 ،فئام من ا�اس وأنزل عذري من ا�سماء و²د يهلك Og  ،و²ن � يومان و`لتان ول°سائه يوم و`لة
  g ب~} و� يوI وa) سحري و$ري.  - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- وقبض رسول اهللا  :قالت

الفضل بن عباس  عنباس بن عقدة أ� الع عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن بزiع  عنËÌ بن غيالن ا�راس�  عنبن سعد 

قال: قال  - ر� اهللا عنه- أ س بن ما�ك  عنËÌ بن سعيد  عنأبو حنيفة ] �۶ [ا�ديث:
  . ‘‘صخب فيها وال نصب!�ت خدÈة بZيت g ا^نة ال ’’: - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا 

iyج بن يو س  عن2مد بن منذر بن ب�ر ا¶ل¿  عناإلمام أبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبيدة بن �يد  عن

ر� اهللا -أ س بن ما�ك  عنËÌ بن سعيد ا&IÇ  عنأبو حنيفة ] �۷ [ا�ديث:
  ،4 رأس أرaع) -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بعث رسول اهللا  :قال -عنه

ً
فأقام بمكة ع�ا



 �g sò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 
ً
  . )�(وما g رأسه ع� من شعرة بيضاء -)s(عليه ا�صالة وا�سالم-ومات  ،وaا�دينة ع�ا
ا&سن بن سالم  عنصالح بن أ�د الق£اD ا¶غدادي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  فة.أ� حني عنسعيد بن 2مد  عن
ر� اهللا - ابن �سعود عنزر  عنÛصم بن أ� ا�جود  عنأبو حنيفة ] �۸ [ا�ديث:

/ .ۙ  �أنه وجد قملة g ا�سجد فدفنها g ا&Ï ثم تال قو0 تعا;:  -عنه  0 12  I 3
ۙ45 � )|( .  

 عنأبيه  عنإسحاق بن 2مد بن �روان  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام 
إبراهيم بن 2مد بن ا�ن�� بن األجدع وهو أخو �¾وق  عنأبو حنيفة ] �۹ [ا�ديث:

ص5 اهللا -اهللا  ما أخرج رسول’’ :قال -ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنأبيه  عنبن األجدع 
 يده ،رVبته ب) يدي جل~س 0 قط -عليه وآ0 وسلم

ً
قط ف�Vها حÆ ي�ون هو  )Ù(وال ناول أحدا

وما  ،أحد قط فقام حÆ يقوم -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-وما جلس إ; رسول اهللا  ،اRي يدعها
 قط أطيب من رiح رسول اهللا 

ً
  ‘‘.-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-وجدت ش~ئا

ش�ب و�دان بن حازم ا¶خارi) إأ� الفضل مهدي بن  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنعباد بن العوام  عنعبد اهللا بن أ� ش~بة  عن

 
ً
عبد  عنإسحاق بن إyائيل  عنأ� أسامة زiد بن ËÌ الفقيه ا¶ل¿  عنورواه أيضا

   .أ� حنيفة عنا�رزاق 
 
ً
يو س بن ب�£  عنعقبة بن �كرم العà  عنأ�د بن يعقوب بن زiاد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
 
ً
هذا كتاب جدي  :عبد اهللا بن أ�د بن بهلول قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� والقاسم بن معن  حدثZإسماعيل بن �اد فقرأت فيه 
 ورواه أ

ً
أ� ش~بة و�براهيم بن عبد اهللا اروي �هما  عنصالح بن 2مد األسدي  عنيضا

ص5 اهللا عليه -{ن رسول اهللا ’’. وا�لفظ فيه -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعباد بن العوام  عن
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 g sòs ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 

 إذا صافح أحد -وآ0 وسلم
ً
  . ‘‘إال أن ي�ون هو اRي ي�Vه ال ي�ك يده ا

 
ً
ا&سن العو�  عنإبراهيم بن عبد اهللا بن أ� ش~بة  عنمد أ�د بن 2 عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعباد بن العوام  عن
 
ً
أ�  عنعباد بن العوام  عنأ� ش~بة  )s(أ� ب�ر بن عنا&سن بن سفيان  عنورواه أيضا

أحد فقام  - وآ0 وسلمص5 اهللا عليه - ما جلس إ; رسول اهللا ’’ :بلفظ ثالث - ر� اهللا عنه- حنيفة 
   ‘‘.حÆ يقوم

 بهذا ا�لفظ 
ً
عباد بن  عنا&سن العو�  عن )�(أ� ش~بة عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالعوام 
 
ً
 عنأ�د بن عبد ا�ر�ن  عن2مد بن ا&سن الçاز  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنزفر  عن2مد بن ا�غ£ة 
 
ً
2مد بن عبد اهللا بن  عنا&سن بن القاسم ا¶ج½  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

ما �سست ’’ :قال :. بلفظ رابع-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنإسماعيل بن أ� زiاد  عنصالح 
 أل) من كف رسول اهللا 

ً
 وال حرiرا

ً
  . ‘‘-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بيدي خزا

 
ً
 عن2مد بن عبد اهللا بن صالح  عنا&سن بن القاسم  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

ما قام إ; ’’ :بلفظ خا�س -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� زiاد  عنإسماعيل بن أ� زiاد 
   ‘‘أحد g حاجة فان�ف حÆ ي�ون هو ا�ن�ف. -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

 بهذا اإلسناد بلفظ سادسورواه أيض
ً
  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رسول اهللا Hما ر’’ :ا

ً
باديا

  . ‘‘رVب�يه ب) يدي جل~س 0 قط
 
ً
ا&سن  عنأ� ش~بة إبراهيم بن عبد اهللا بن أ� ش~بة  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

 أطيب ’’ :بلفظ سابع -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة عن  عباد بن العوام عنالعو� 
ً
ما وجدت رÌا

   ‘‘.-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-من رiح رسول اهللا 
 عنا&سن بن عرفة  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

ص5 اهللا -ما نهض رسول اهللا ’’ :غ£ أنه قال -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالعباد بن العوام 
  . ‘‘وال مد يده من �صافح حÆ ي�ون هو اRي ي�Vها ،عن جل~س 0 قط -عليه وآ0 وسلم
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 �g sò ما يتعلق باإليمان لثا¶اب اvا  جامع �سانيد اإلمام األعظم 
 با�لفظ األخ£ وأخرجه

ً
 أطيب من رiح رسول اهللا ’’ :أيضا

ً
ص5 اهللا عليه -ما وجدت رÌا

 عنعقبة بن �كرم  عنأ�د بن عبد ا�كرiم  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عن ‘‘-وآ0 وسلم
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة عن  يو س بن ب�£

 عنعبد اهللا بن 2مد بن عبد العزiز  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  هوأخرج
  با�لفظ األول سواء.  -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعباد بن العوام  عنداؤد بن رشيد 

2مد بن عبد اهللا بن  عنا&سن بن القاسم ا¶ج½  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 
ما �سست ’’ :با�لفظ ا�رابع -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسماعيل بن أ� زiاد  عنصالح 

 أل) من كف رسول اهللا 
ً
 وال حرiرا

ً
  . ‘‘-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-بيدي خزا

أ� طالب 2مد  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  وأخرجه
 
ً
أ� عبد اهللا بن ا&س) بن 2مد بن سليمان  عنبن Ê بن الفتح ا�عروف بابن العشاري إذنا

داؤد بن رشيد اKوارزI  عنأ� القاسم عبد اهللا بن 2مد بن عبد العزiز ا¶غوي  عنا��تب 
  أ� حنيفة.  عنعباد بن العوام  عن

أ� الغنائم 2مد بن Ê بن  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
2مد بن  حدثناأ�د بن 2مد بن زiاد  عنن 2مد بن أ�د بن زرقوiه أ� ا&س عن )s(ا&سن

-أ� حنيفة  عنعباد بن العوام  عنزVرiا بن ËÌ ا�واسطي  عن )�(عثمان بن �يد بن زارع
  . -ر� اهللا عنه

2مد بن عقبة بن  عن2مد بن عثمان بن 2مد  حدثنابن زiاد  وقال 2مد بن أ�د :قال
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�£ يو س بن ب عن�كرم 

ا&افظ 2مد بن  عنأ� 2مد الفارâ  عنا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه-ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة 

أ�د بن  عن2مد بن ا�ظفر  عنأ� ا&سن الفارâ  عنأ� ا&س) ا�ص£�  عنورواه 
  2مد بن سعد بإسناده إ; أ� حنيفة. 

  عنأ� سعيد أ�د بن عبد ا^بار  عنورواه 
ً
ابن  عنأ� القاسم بن Ê بن ا�حسن إذنا

 عن2مد بن عبد اهللا بن صالح  عنا&سن بن القاسم ا¶ج½  عنابن عقدة  عناvالج 
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  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسماعيل بن أ� زiاد 

�¾وق أنه  عنأبيه  عنإبراهيم بن 2مد بن ا�ن��  عنأبو حنيفة ] ۲۰ يث:[ا�د
�شة Û أما تقرأ  :فقالت ،-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-عن خلق رسول اهللا  -ر� اهللا عنها-سأل

7 6 � :القرآن يقول اهللا تبارك وتعا;  8 9 : � )s( .  
2مد  عنا&سن بن القاسم  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  أ� حنيفة.  عنإسماعيل بن أ� زiاد  عنبن عبد اهللا بن صالح 
ا&سن بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

ر� اهللا - أ� حنيفة  عن إسماعيل بن أ� زiاد عن2مد بن عبد اهللا بن صالح  عنالقاسم 
  أبو 2مد ا¶خاري سواء.  كما أخرجه -عنه

 عن )�(2مد بن عبد اهللا بن صالح عنا&سن بن القاسم اxمار  عناألشنا�  وأخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنإسماعيل بن أ� زiاد 

 عنأ� الفضل بن خ£ون  عنا&افظ ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
 Ê القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ;  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ�

  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة 
 :�¾وق قال عنأبيه  عنإبراهيم بن 2مد بن ا�ن��  عنأبو حنيفة ] ۱  [ا�ديث:

�شة Û أة حب~بة  :قال -ر� اهللا عنها-{ن إذا حدث عنÔصديق ا��حدث�z ا�صديقة بنت ا
  حبيب اهللا تعا;. 

Ê بن عن  2مد بن عبد اهللا بن سهل و�براهيم بن منصور عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنالفضل بن �و�  عنخ�م 

 
ً
أ�  عنا� 2مد بن ا&سن ا�ش~ب عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
حس) بن إسماعيل  عنËÌ بن إسماعيل ا&رiري  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن
أ�  عنا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنا&افظ ا&س) بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
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 âكندي  عنا&س) بن ا&س)  عن2مد بن ا�ظفر  عنا&سن الفار� عنأ�د بن عبد اهللا ا

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن  عنÊ بن سعيد 
أ� حنيفة  عنg اآلثار فرواه  - ر�ه اهللا تعا;- اإلمام 2مد بن ا&سن  وأخرجه

  .- ر� اهللا عنه- 
- أ س بن ما�ك أن أبا ب�ر  عنيزiد بن عبد ا�ر�ن  عنأبو حنيفة ] ۲  [ا�ديث:

فاستأذنه إ; ا�رأته ابنة  ،خفة -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رأى من رسول اهللا  -ر� اهللا عنه
ثم تو� رسول اهللا  ،فأذن 0 ،و²ن ذ�ك راحة ا�وت وهو ال ®شعر ،خارجة و²نت g حوايط األنصار

  ،ليلة فأصبح يرى ا�اس ي�ا�سونتلك ا� -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-
ً
فأ�ر أبو ب�ر غالما

فاشتد أبو ب�ر  !-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-مات 2مد  :سمعهم يقو�ونأ :فقال ،ثم Ôñه ،®ستمع
وأرجف ا�نافقون  ،فما بلغ أبو ب�ر ا�سجد حÆ ظنوا أنه ال يبلغ ‘‘واقطع ظهراه’’ :وهو يقول

�م يمت :فقا�وا 
ً
إال aøته  ‘‘مات 2مد’’ :ال أسمع رجًال يقول :عمر فقال !�و {ن 2مد نZيا

�كR سيف فكفوا��سZ كشف اvوب  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-فلما جاء أبو ب�ر وا��  ،با
ثم خرج أبو  ،ما {ن اهللا `ذيقك ا�وت �رت) إنك أ¬رم 4 اهللا من ذ�ك :ثم جعل يلثمه وiقول

 قد مات :فقالب�ر 
ً
 فإن 2مدا

ً
ومن {ن يعبد رب 2مد فإن رب 2مد S ال  ،من {ن يعبد 2مدا

; �يموت   � < , h = > � ? @� A  ë B  C  D E  F� G H  �  
I  �  J K  L� M  �  N  O � )s( م تقرأ ’’ :-ر� اهللا عنه-. قال عمر�واهللا �كأنها 

ومات `لة االث°) فمكث  :قال ،فقال ا�اس مثل مقالة أ� ب�ر من �مه وقراءته )�(قبلها قط
و²ن أسامة بن زiد وأوس بن خوè يصبان ا�اء  ،ودفن يوم اvالثاء ،`لتئذ وiومئذ و`لة اvالثاء

  وÊ والفضل يغسالنه. 
2مد بن أمية ا�ساوي  عن2مد بن إبراهيم بن زiاد ا�رازي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

إبراهيم وعمرو ابz 2مد  عنÄ£ بن ا�Ç وعن سهل بن شاذوiه  عنسهل بن !� ا�كندي  عن
 عنسهل بن خلف بن زاذان و2مد بن رجاء ا¶خارi) �هما  عنأبيهما و عن) بن ا&س

  :إسحاق بن �زة قا�وا
ً
أ� حنيفة  عنأ� يوسف اxميà  عنع~¸ بن �و� القà  حدثنا .(يعا

  . - ر� اهللا عنهما- 
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صالح بن 2مد بن سعيد  عنصالح بن صالح بن سعيد بن �رداس ال�مذي  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عن
عبد اهللا بن  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد امدا�  عنورواه 

 £aز�  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا
صالح بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عنبن سعيد ال�مذي 
أ� ب�ر  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و g �سنده  وأخرجه

أ� الفضل  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عناKياط 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنجعفر بن �روان 

 عنأ س بن ما�ك ورaيعة بن عبد ا�ر�ن  عنايثم  عنأبو حنيفة ] ۳  [ا�ديث:
أن  :-ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنا�زa£ بن عدي  عنأ س بن ما�ك وعثمان بن زائدة 

وقبض أبو ب�ر وهو ابن  ،) سنةقبض وهو ابن ثالث وس� -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 
  ثالث وس�) وقبض عمر وهو ابن ثالث وس�). 

أ�د بن  عنزVرiا بن ËÌ بن ا&ارث ا�~سابوري كتابة و عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
أ� عبد اهللا صخر بن  عن2مد بن خليل ا¶�ي  عنعبد اهللا بن زiاد ا¶غدادي �هما 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة  أ� عنسفيان اvوري  عنعثمان 
عبد اهللا بن  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

2مد بن  عنأ�د بن عبد اهللا بن زiاد ا¶غدادي  عن2مد بن يعقوب وهو أبو 2مد ا¶خاري 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنسفيان اvوري  عنصخر بن عثمان  عنخليل ا¶�ي 
أ� ا�ظفر هناد  عنالقا� أبو ب�ر 2مد بن عبد ا¶ا¹ األنصاري g �سنده  وأخرجه

 Úد بن 2مد غنجار ا&افظ  عنبن إبراهيم ال°س�2مد بن ا&س) أ� عمرو  عن2مد بن أ
أ� عبد اهللا صخر بن عثمان ا�سجستا�  عنشZيب بن Ûصم بن 2مد ا��وا�  عنا¶غدادي 

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن -ر�ه اهللا تعا;-اvوري  سفيان عنا&داد 
ر� -  ا�شع� أن عبد اهللا بن �سعود عنعون بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة ] ۴  [ا�ديث:

آية كذا وأقرأنيها غ£ه بغ£  - ر� اهللا عنه- أقرأ� عمر بن اKطاب  :فقال ،لقيz رجل :قال - اهللا عنه
 !فإنه {ن أقرأنا �كتاب اهللا وأفقهنا g دين اهللا وأعرفنا باهللا ؛قرأك عمراقرأ كما أ :فقلت 0 ،قراءته
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  . - ر� اهللا عنه- لقد خفت رD من 2ب} لعمر  !وتاهللا ،هاألحبZتُ  عمرَ  واهللا �و أن دابة أحبْت 
 عنعبد اهللا بن ا^ارود  عن2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنËÌ بن ن� بن حاجب 
  .ال يتحول ا�رجل من قراءة إ; قراءة  :إبراهيم قال عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۵  [ا�ديث:

 - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنg اآلثار فرواه  -ر�ه اهللا-اإلمام 2مد بن ا&سن  أخرجه
  يعz حرف عبد اهللا وحرف زiد وغ£ه. :ثم قال

أنه  :-ر� اهللا عنه-ابن �سعود  عنإبراهيم  عن�اد  عنأبو حنيفة ] ۶  [ا�ديث:
 
ً
Pۙ�{ن يقرئ رجًال أعجميا  Q  8Ê R ST) � )s(  رجل يقول� ةإن شجر’’فجعل ا

قال عبد اهللا بن  ؟طعام الفاجر’’ :أما Ðسن أن تقول :فلما أعياه قال 0 ‘‘ا�زقوم طعام ا`�يم
العزiز ’’ ،‘‘الغفور ا�رحيم’’ :إن اKطأ g القرآن ل~س أن تقرأ بعضه g بعض يقول :�سعود
 ،ول�ن اKطأ أن تقرأ آية العذاب آية ا�ر�ة ،كذ�ك اهللا عز وجل ،‘‘العزiز ا�رحيم’’ ،‘‘ا&كيم

  وأن تزiد g كتاب اهللا ما ل~س فيه.  ،ة العذابوآية ا�ر�ة آي
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنg اآلثار فرواه  - ر�ه اهللا تعا;- اإلمام 2مد بن ا&سن  أخرجه

 :-ر� اهللا عنهما-ابن عباس  عنعكرمة  عنايثم  عنأبو حنيفة ] ۷  [ا�ديث:
�شة Û 4 فان�ف -ر� اهللا عنها-أنه استأذن 

ً
 وVرaا

ً
 :فقال �لرسول ،فأرسلت إ`ه أ� أجد غما

  :فقالت ،فأذنت 0 ،ما أنا باRي ين�ف حÆ أدخل فرجع ا�رسول فأخÔها بذ�ك
ً
إ� أجد غما

 و�� �شفقة îا أخاف أن أهجم عليه
ً
فواهللا لقد سمعت  !أ!�ي :ا ابن عباس فقال )�(،وVرaا

�شة زوج} g ا^نة’’ :يقول -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا Û‘‘ ص5 اهللا -. و²ن رسول اهللا
  فرجت عz فرج اهللا عنك.  :أ¬رم 4 اهللا أن يزوجه (رة من (ر جهنم فقالت -عليه وآ0 وسلم
أ�  عنساور `ث بن � عن2مد بن قدامة بن سيار  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنيوسف 
عبد اهللا بن 2مد  عنأ� العباس بن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .- ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنجده  عنبن إسماعيل بن زiاد 
ما  :عبد اهللا قال عن�¾وق  عنا�شع�  عنايثم  عنأبو حنيفة ] ۸  [ا�ديث:

                                           
  ۔������� :الدخان  � ��
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فأ� برحال من  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-كذبت منذ أسلمت إال واحدة كنت أرحل �رسول اهللا 

فلما رحلها  ،و²ن ي�رهها ؛الطائفة ا�كية :فقلت ؟أي ا�رحال أحب إ; رسول اهللا :الطائف فقال
رحا�ك  :اقا�و ؟‘‘من رحل �ا هذه ا�راحلة’’ :وأ� بها قال -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-�رسول اهللا 

  . ‘‘ردوا ا�راحلة إ; ابن �سعود’’ :فقال !اRي أتيت به من الطائف
أ� ا�رaيع ا�زهرا�  عن2مد بن إبراهيم بن زiاد ا�رازي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنيعقوب بن إبراهيم أ� يوسف  عن
 عنأ� معاوiة عن  ق بن أ� إyائيلإسحا عنزiد بن ËÌ أ� أسامة الفقيه  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة 
 عنأ� ا�رaيع  عن2مد بن ا�و`د بن أبان العقي½  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنأ� يوسف 
2مد بن ا�و`د بن أبان  عنابن عقدة  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن - ر�ه اهللا تعا;-  بن إبراهيم )s(يعقوب عنأ� ا�رaيع  عنالعقي½ 
 عنأبيه  عنمعن بن عبد ا�ر�ن بن عبد اهللا بن �سعود  عنأبو حنيفة ] ۹  [ا�ديث:

ص5 اهللا -ما كذبت منذ أسلمت إال كذبة واحدة كنت أرحل �رسول اهللا  :عبد اهللا بن �سعود قال
 ؟-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-برحال فسألz أي رحل أحب إ; رسول اهللا  فأ� -عليه وآ0 وسلم

من رحل �ا ’’فسأل  ،ي�رهها -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-و²ن رسول اهللا  ؛الطائفة ا�كية :فقلت
  . ‘‘أين ابن أم عبد فل£حل �ا’’ :فقال !ا�كرح :فقا�وا ؟‘‘هذه

أ�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د بن أ� مقاتل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنËÌ ا&ما� 
أ�  عن�اد بن أ� حنيفة  عنصالح بن 2مد  عنبن 2مد ال�مذي  )�(حاتم عنورواه 

  ا�راحلة.  آخره فأعيدت إ�O وقال g .حنيفة 
أ�  عنأ� معاوiة  عنأ� كرiب 2مد بن العالء  عنبدر بن ايثم ا&IÇ  عنورواه 

 :قا�وا ‘‘من صاحب هذه ا�راحلة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-غ£ أنه قال: قال رسول اهللا  .حنيفة
 Úال حاجة به’’ :قال،الطائ‘‘ .  
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عبد اهللا بن  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد  عنعيد امدا� أ�د بن 2مد بن س عنورواه 

 £aز�  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنا
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 عنÊ بن معبد  عنأ�د بن عبد اهللا ا�كندي  عن2مد بن سعيد اروي  عنورواه 

  أ� حنيفة.  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با� 
ÞÅ بن  عنجده ا&سن بن عثمان  عنËÌ بن إسماعيل بن ا&سن بن عثمان  عنورواه 

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عنعمرو 
شعيب بن  عنصالح بن أ�د اروي  عن2مد g �سنده  ا&افظ طلحة بن وأخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن� أ� ËÌ ا&ما عنأيوب 
عبد اهللا  عنأ� ا&سن أ�د بن إسحاق  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه

 عنع~¸ بن �و� ا�عروف بغنجار  عن )s(عمر بن 2مد بن ا&سن عنبن عبد اهللا ا¶خاري 
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنيعقوب يعz أبا يوسف 

ا�بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
ا&افظ 2مد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ; أ�  عنأ� 2مد ا^وهري  عنا^بار ا�ص£� 

  . - ر� اهللا عنه-حنيفة 
أ� ب�ر األبهري  عنأ� 2مد ا^وهري  عنأ� طالب بن يوسف  عنورواه ابن خ¾و 

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنجده  عن� عروaة ا&را� أ عن
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عناإلمام 2مد بن ا&سن g اآلثار فرواه  وأخرجه 

�شة  عن�Ûر ا�شع�  عنعون بن عبد اهللا بن عتبة  عنأبو حنيفة ] ۳۰ [ا�ديث:Û-
ص5 اهللا عليه وآ0 -صال ل~ست g واحدة من أزواج ا�� قالت g سبع خ -ر� اهللا عنها

 غ£ي :-وسلم
ً
 من  سائه ب�را

ً
  ،تزوجz وأنا ب�ر و�م ي"وج أحدا

ً
وأرا� 0 جiÔل و�م يره أحدا

وVنت من أحبهن  ،ونزل جiÔل بصور] و�م يwل بصورة أحد من  سائه غ£ي ،من  سائه غ£ي
 
ً
 وواHا

ً
و²ن جiÔل يwل عليه با�وS وأنا معه g شعاره و�م ي�ن يأتيه وهو مع أحد  ،إ`ه نفسا

ومات g `ل} وiوI وتو�  ،فئام من ا�اس آيات من القرآن {د يهلك gّ  ونزل gّ  ،من أزواجه
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   -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ب) سحري و$ري 

أ�  عنشعيب بن أيوب  نعصالح بن أ�د بن أ� مقاتل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنËÌ ا&ما� 
  إبراهيم بن يوسف.  عن2مد بن إسحاق ا�سمسار  عنورواه 
أ�  عنأبيه �هما  عن2مد بن سعيد العو�  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 

 ،سبع خصال �م ت�ن g أحد من أزواجه {ن gّ  :إال أنه قال: قالت .أ� حنيفة عنيوسف 
  ،أتاه جiÔل بصور] و�م يأته بصورة أحد من أزواجه غ£ي

ً
وVنت من أحبهن إ`ه نفسا

 
ً
وتو� g `ل} و� يوI و�  ،فئام من ا�اس آيات من القرآن {د يهلك gّ  ونزل gّ  ،وواHا

  ب~} وa) سحري و$ري. 
  أ� حنيفة با�لفظ األول بتمامه.  عنا�قري  عنعبد ا�صمد بن الفضل  عنورواه 

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ�د  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما� 

  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأبيه  عن2مد بن سعيد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنورواه 
  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنا�قري  عنأ�د بن م~¾ة  عنورواه 

أبيه 2مد  عنا&افظ أبو ب�ر أ�د بن 2مد بن خاH بن خ½ ا�¼« g �سنده  وأخرجه
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عن2مد بن خاH ا�وه�  عنأبيه خاH بن خ½  عنبن خاH بن خ½ 
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنg  سخته فرواه  - عا;ر�ه اهللا ت- 2مد بن ا&سن  وأخرجه

عبد اهللا بن  عنأبيه  عنعون بن عبد اهللا بن عتبة  عنأبو حنيفة ] ۱¥ [ا�ديث:
ب~ته أرسل  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أنه {ن إذا دخل رسول اهللا  :-ر� اهللا عنه-�سعود 

 ��ص5 اهللا -g ب~ته تنظر إ; هدي ا��  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-واHته أم عبد تدخل 4 ا
  في�شبه به.  ،ود0 وسمته فتخÔه بذ�ك -عليه وآ0 وسلم
ا&سن بن زiاد  عن د بن �ادا�و` عنËÌ بن إسماعيل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن -ر�ه اهللا تعا;-
عبد اهللا بن  عنأبيه  عنعون بن عبد اهللا بن عتبة  عنأبو حنيفة ] ۲¥ [ا�ديث:

   -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-�سعود أنه {ن صاحب حص£ رسول اهللا 
ا&سن بن زiاد  عنو`د بن �اد ا� عنËÌ بن إسماعيل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
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  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن -ر�ه اهللا تعا;-

�ا طعن عمر بن  :زiاد بن جب£ عنجامع بن أ� راشد  عنأبو حنيفة ] ۳¥ [ا�ديث:
 فجمع 0 ا�سلم) -ر� اهللا عنه-اKطاب 

ً
فلما  ،وأن ي�ون أ¬» داخل Ê األنصار ،أ�ر صهيبا

أيها ’’ :ثم قال ،-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ت�ا�لوا Hيه �د اهللا وأث� عليه وص5 4 رسول اهللا 
 ،وهو عنهم راض -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قبض رسول اهللا  ،قد �لت أ�رVم 4 ستة !ا�اس

 ñتارون ألنفسهم و�ألمة
ً
واحد منهم أن  فإن اجتمع ا�اس 4 أحدهم وأ� ،وقد أجلتهم ثالثا
  . -ر� اهللا عنه-ثم مات من يومه  ‘‘و�ن اشتجروا فكونوا g فئة ابن عوف ،يبايع فكونوا عليه

يعقوب بن أ�د بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .- عنه ر� اهللا- أ� حنيفة  عنÊ بن fاهد  عنأ�د بن 2مد بن حنبل  عنا�صباح ا�وراق 

- عبد اهللا بن �سعود  عنأبيه  عنعون بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة ] ۴¥ [ا�ديث:
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا  أنه {ن صاحب عÏ -ر� اهللا عنه

ا&سن بن زiاد  عنا�و`د بن �اد  عنËÌ بن إسماعيل  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

أنه {ن صاحب رداء  :-ر� اهللا عنه-وaإسناده إ; عبد اهللا بن �سعود ] ۵¥ [ا�ديث:
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

- عبد اهللا أنه {ن صاحب ا�راحلة �رسول اهللا  عنبهذا اإلسناد  يورو] ۶¥ [ا�ديث:
  . -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم

أنه {ن  -ر� اهللا عنه-اهللا بن �سعود  عبد عنبهذا اإلسناد  يورو] ۷¥ [ا�ديث:
  وصاحب ا�يضاة وصاحب ا�عل). -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-صاحب سواك رسول اهللا 

أم ها�  عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۸¥¥ [ا�ديث:
�شة’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قالت: قال رسول اهللا Û كون شعارك العلم والقرآن !يا`‘‘ .  

أ� جعفر 2مد بن  عن2مد بن أ�د  عنأ�د بن 2مد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� مقاتل ا�سمرقندي  عن )s(�ا�يالقاسم الطا

   أ�د بهذا اإلسناد سواء. عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه
أن  :أم ها� عنأ� صالح  عنإسماعيل بن عبد ا�لك  عنأبو حنيفة ] ۹¥ [ا�ديث:
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  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

ً
ما  !يا Ê’’ :فقال 0 ،نظر إ; Ê ذات يوم فرآه جائعا

ص5 اهللا عليه وآ0 -فقال رسول اهللا  .إ� �م أشبع منذ كذا وVذا !يا رسول اهللا :قال ؟‘‘أجاعك
  . ‘‘با^نةأ!� ’’: -وسلم

2مد  عن )s(2مد بن إبراهيم عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� مقاتل  عنبن القاسم 

 ،أ�د بن 2مد بن سعيد مثل إسناد أ� 2مد ا¶خاري سواء عنطلحة g �سنده  وأخرجه
  .‘‘أ!� !شهادة اHنيا وسعادة العق\’’ :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- غ£ أنه قال: قال 0 رسول اهللا 

ر� اهللا -عبد اهللا بن �سعود  عنعبد األ4 اxيà  عنأبو حنيفة ] ۲۴۰[ا�ديث:
اء أ�ره أن يقرأ سورة الفرائض يعz سورة ال°س -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-أن رسول اهللا  :-عنه

U �ففعل فلما بلغ قو0 تعا;:   V  G W  X I  Y  Z  [ � X . غلب عليه )�( �̂ [\ ' 
  فلما بلغها اشتد ب�اؤه ،‘‘أعد’’ :ثم قال 0 ‘‘أ�سك’’ :فقال 0 ،ا¶�ء

ً
  .حÆ فعل ذ�ك ثالثا

القاسم بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  . -ر� اهللا عنهما-أ� حنيفة  عنأ� يوسف  عن2مد بن 2مد  عن2مد 

أ� الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
القا� عمر بن  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê ا¶اقال�  عنخ£ون 

أ�  عنأ� يوسف  عنأ� بالل األشعري  عنالقاسم بن 2مد اHالل  عنا&سن األشنا� 
  . - ر� اهللا عنهما- حنيفة 

  .-ر� اهللا عنه- القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه
عبد اهللا بن �سعود  عنأ� ا�زعراء  عنسلمة بن كهيل  نعأبو حنيفة ] ۴۱ [ا�ديث:

اقتدوا باRين من بعدي أ� ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-
  . ‘‘ب�ر وعمر

 عن2مد بن عمر ا�وراق  عنصالح بن أ� رميح كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  :ËÌ بن ن� بن حاجب قال عنخاH بن نزار 

ً
فقلت  ،دخلت 4 أ� حنيفة g بيت îلو كتبا
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حدثz  :فقلت 0 .هذه أحاديث õها ما حدثت بها إال ال~س£ اRي ي°تفع به :قال ؟ما هذه :0
 Ê 5ا&ديث. ‘‘سلمة بن كهيل حدثنا’’ببعضها فأ�  
سمعت ’’ :وiن العر� قالبن جُ  )s(بةحَ  عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة ] ۴۲ [ا�ديث:

 
ً
  . ‘‘- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- أنا أول من أسلم وص5 مع رسول اهللا  :يقول - ر� اهللا عنه- عليا

�Ûر  عنا&سن  عن2مد بن همام بن خلف ا�ش£ازي  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن الفرات 

أبو جعفر  ولقد بعث إ�ّ  !جعفر بن 2مد أفقه من رأيت :قالأبو حنيفة ] ۴۳ [ا�ديث:
  :ا�نصور

ً
أرaع) �سئلة  فلخصت !أن ا�اس قد فتنوا Öعفر بن 2مد فهيئ 0 �سائل شدادا

ثم أبرد إ� فوافيته iy 4ره وجعفر بن 2مد عن يمينه فتداخلz  ،وaعثت بها إ; ا�نصور با&£ة
هذا أبو  !يا أبا عبد اهللا :فأجلسz ثم اxفت إ; جعفر قائالً  ،�نصورمن جعفر هيبة �م أجدها من ا

فجعلت أسأ0 وÈيب  !سله ما بدا �ك يا أبا حنيفة :ثم قال ا�نصور .أعرفه !نعم :فقال ،حنيفة
فرأيته أعلم ا�اس باختالف الفقهاء  ،حÆ أجاب عن أرaع) �سئلة ،اإلجابة ا&سنة وiفحم
  من رأيت. ف#�ك أح�م أنه أفقه 

 عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
 Iاد  عنأ� _يح إبراهيم بن 2مد بن ا&س)  عنجعفر بن 2مد بن ا&س) ا&ازiا&سن بن ز

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن
{ن نقش  :أبيه قال عنإبراهيم بن 2مد بن ا�ن��  عنأبو حنيفة ] ۴¦ [ا�ديث:

  . ‘‘!سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم’’خاتم �¾وق بن األجدع 
2مد بن عبيد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� خاH األ�ر  عنا&س) بن عبد األول  عنبن عتبة 
- قال عمر ’’أبيه قال:  عنبن 2مد بن ا�ن��  إبراهيم عنأبو حنيفة ] ۵¦ [ا�ديث:

  . ‘‘ول�ن ل~س � مثل صوتك !ب5 :قال ؟أول~ست معك :قال !اقرأ ا&جر :�رجل -ر� اهللا عنه
أ�د بن 2مد  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
أ�  عنأبيه يوسف بن خاH ا�سم}  عنخاH بن يوسف بن خاH ا�سم}  عنبن عبد اهللا 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
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 عنÊ بن أ� Ê  عنأ� سعد أ�د بن عبد ا^بار  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  وأخرجه

خاH  عنأ�د بن 2مد بن عبد اهللا  عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن عقدة  عنأ� القاسم بن اvالج 
  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنيوسف بن خاH ا�سم}  أبيه عنبن يوسف بن خاH ا�سم} 

أنه  :�¾وق عنأبيه  عنإبراهيم بن 2مد بن ا�ن��  عنأبو حنيفة ] ۶¦ [ا�ديث:
أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا�صديقة بنت ا�صديق حب~بة رسول اهللا  حدثZg :قال

  . ‘‘االستغفار جنة من ا�ار’’
إسحاق  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه

أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنأ� سليمان ا^وزجا�  عنأبيه  عنبن إبراهيم 
  . - ر� اهللا عنه- حنيفة 

أ�د بن  عنا&س) بن ا&س) األنطاã  عنا&افظ 2مد بن ا�ظفر g �سنده  وأخرجه
أ�  عن -ر�ه اهللا تعا;-2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنÊ بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي 

  .-ر� اهللا عنه- حنيفة 
أنه  :- ر� اهللا عنه- ابن �سعود  عنعبد ا�لك بن عم£  عنأبو حنيفة ] ۷¦ [ا�ديث:

 ’’ :فقال ،- ر� اهللا عنه- خطب ا�اس با�كوفة ح) استعمله عثمان 
ً
  . ‘‘ما آ�ونا عن أعالها فرقا

 عنأ� العباس أ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زa£  عنأبيه  عنجعفر بن 2مد 

أن  :-ر� اهللا عنه-أ س بن ما�ك  عنايثم ورaيعة  عنأبو حنيفة ] ۸¦ [ا�ديث:
وقبض أبو ب�ر وهو ابن  ،قبض وهو ابن ثالث وس�) -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-رسول اهللا 

  .وقبض عمر وهو ابن ثالث وس�)  ،ثالث وس�)
أ�د بن عبد اهللا بن زiاد  عنزVرiا بن ËÌ ا�~سابوري  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

سفيان اvوري  عنأ� عبد اهللا بن صخر عن  2مد بن 2مد بن خليل ا¶�ي عنا¶غدادي 
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن

�ا خرج  :أ� عمرو ا�ش~با� قالعن  عبد ا�لك بن إياسعن  أبو حنيفة] ۹¦ [ا�ديث:
فإن  ؛عليك بتقوى اهللا و�زوم ا^ماعة :فقال !أوصz :$و ا�دينة قلت -ر� اهللا عنه-�سعود  ابن

  ،2مد 4 ضاللةاهللا تعا; لن Èمع أمة 
ً
  وÜس�اح من فاجر.  ،واصÔ حÜ Æس�iح برا

عبد اهللا بن أ�د بن  عنأ�د بن 2مد عن  ا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده أخرجه
  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأبيه  عنجده إسماعيل بن �اد  عنبهلول 
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سعيد بن  عنعمرو بن حرiث  عنعبد ا�لك بن عم£  عنأبو حنيفة ] ۵۰ [ا�ديث:

أبو ب�ر g  :ع�ة g ا^نة’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-ا��  عن -ر� اهللا عنه-زiد 
وسعد g  ،وا�زg £a ا^نة ،وطلحة g ا^نة ،وg Ê ا^نة ،وعثمان g ا^نة ،عمر g ا^نة، وا^نة
  وأنت فب(.  )s(فقيل 0 .وأبو عبيدة g ا^نة ،ا^نة وعبد ا�ر�ن بن عوف g ،وسعيد g ا^نة ،ا^نة

أ� ا`قظان  عنÊ بن ا&س) بن أ�د ا&را�  عنا&افظ ابن ا�ظفر g �سنده  أخرجه
  . -ر�ه اهللا-أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن واقد  عنعبد ا�ر�ن بن عبد اهللا بن �سلم 

ا�بارك بن عبد ا^بار ا�ص£�  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  وأخرجه
  .- ر� اهللا عنه- ا&افظ 2مد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  عنأ� 2مد ا^وهري  عن

قال:  -ر� اهللا عنه-أ� سعيد اKدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] ۵۱ [ا�ديث:
ن أهل اHرجات الع5 ل£اهم من هو أسفل منهم إ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- اهللا قال رسول 

  . ‘‘ن أبا ب�ر وعمر منهم وأنعما�كما يرى ا�كوVب اHري g أفق ا�سماء و
أ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و g �سنده  أخرجه 

القا� عمر بن ا&سن  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê ا¶اقال�  عن
أ�  عنأ� ËÌ ا&ما�  عنالطرÚi  )�(2مد بن حنفية عنبن عباس  ا&سن عناألشنا� 

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
  .-ر� اهللا عنه- القا� عمر بن ا&سن األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه

ر� -�و� بن أ� كث£ عمن حدثه أن عمر بن اKطاب  عنأبو حنيفة ] ۵۲ [ا�ديث:
_  � :قال ؟ما : :فقال 0 !: : ورب ا�كعبة :فقال ،أب�هم يهللون وÔ�iون -اهللا عنه

 ̀a  b   c d  � �� )|(  
عبد  عنأبيه  عنا�نذر بن 2مد بن ا�نذر  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  أخرجه
 £aز�  . -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عناهللا بن ا

أ� الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا&س) بن 2مد بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  وأخرجه
القا� عمر بن ا&سن  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا0 أ� Ê  عنخ£ون 

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عناألشنا� بإسناده 
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حذيفة بن  عنر�a بن حراش  عنعبد ا�لك بن عم£  عنأبو حنيفة ] ۵۳ [ا�ديث:

اقتدوا باRين من بعدي ’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-ا`مان 
  . ‘‘وتمسكوا بعهد أم عبد ،اهتدوا بهدي عمار ،أ� ب�ر وعمر
أ� عبد اهللا الفضل بن 2مد  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� أسامة  عنعبد القدوس بن عبد القاهر  عنا�واسطي 
-ا�� عن  رجل من أهل ا�شام عنعبد ا�لك بن عم£  عنأبو حنيفة ] ۴§ [ا�ديث:

  . ‘‘إ� ��ثر ب�م األ�م’’أنه قال:  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم
 قرأت g كتاب �زة :أ�د بن 2مد بن سعيد امدا� قال عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنبن حبيب 
 
ً
هذا كتاب ا&س) بن Ê فقرأت  :ا&سن بن Ê قال عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة.  عنأبيه  عنسن زiاد بن ا& عنËÌ بن ا&سن  حدثنافيه 
 
ً
أ� يوسف  عنحس) بن 2مد  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنوأسد 
 
ً
أ�د بن إسحاق بن  عن2مد بن أ�د بن عبد ا�لك  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  أ� حنيفة.  عنأبيه  عنيوسف 
 
ً
أيوب بن ها� وا&سن بن  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنزiاد 
 
ً
أ�  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عن2مد بن سالم  عن2مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
 عنسختوiه بن شZيب  عنع~¸ ا�رازي إبراهيم بن  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� مطيع 
 
ً
أ�  عنيو س بن ب�£  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . -ر� اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن 2مد  عنأ�د بن 2مد  عنورواه أيضا

  . - ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� ا^هم 
ا&سن بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  وأخرجه

غ£ أنه  :-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن ا&سن ا�ش~با�  عنع~¸ بن أبان  عنسالم 
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  . ‘‘إ� ��ثر ب�م األ�م يوم القيامة فال تضلوا’’ :قال

أبو يوسف وا&سن بن زiاد و�سحاق  -ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنرواه  :قال ا&افظ
  األزرق وا&�م بن عبد اهللا.

�شة  عنا�شع�  عنأبو حنيفة ] ۵§ [ا�ديث:Û-قالت -ر� اهللا عنها:  ّg نå لقد 
  ،-ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-سبع �م ت�ن ألحد من أزواج ا��  خالل

ً
كنت أحبهن إ`ه أبا

 
ً
 غ£ي ،وأحبهن إ`ه نفسا

ً
 وما تزوج ب�را

ً
وما تزوجz حÆ أتاه جÔئيل  ،وتزوجz ب�را

ولقد {ن يأتيه  ،وما رآه أحد من ال°ساء غ£ي -عليه ا�سالم-ولقد رأيت جÔئيل  ،بصور]
ولقد قبض رسول  ،فئام من ا�اس ولقد نزل g عذري {د أن يهلك gّ  ،جÔئيل وأنا معه g شعار

  g `ل} وiوI وa) سحري و$ري.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-اهللا 
 عن2مد بن ا�نذر بن سعيد اروي وغ£ واحد  عناإلمام أبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  . -ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن2مد بن الفضل بن عطية  عن2مد بن ع~¸ 
الفضل بن  عنأ�د بن 2مد بن سعيد  عنده ا&افظ طلحة بن 2مد g �سن وأخرجه

  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنعبد اهللا بن زرiع  عنËÌ بن غيالن ا�راس�  عنالعباس بن سعيد 
�شة  عنأبو حنيفة ] ۶§ [ا�ديث:Û ل°ساء  - ر� اهللا عنها- عبد ا�لك بن عم£ قال: قالت

 �� ،كنت أحب  سائه إ`ه ،فضلz اهللا علي�ن بع� خصال وال فخر :- ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- ا
 غ£ي ،و²ن أ� أحب أصحابه إ`ه

ً
�سبع و�a ،و�م يعرف ب�را zعذري من  ،� ل�سع وتزوج g ونزل

وأ¬ون g بيت  إن رأيX أن تأذنّ  ،إن هذا ®شق Êّ ’’ :و²ن يطاف به g �رضه ب)  سائه فقال ،ا�سماء
�شةÛ‘‘. أذنا :أم سلمة فقالت، ßنيا أHشة’’ :!سواك فقال ف�ن آخر زاده من ا�Û ففعلت ثم  !‘‘ان�ثيه يا

  وقبضه اهللا ب) سحري و$ري ودفن g ب~}.  ،استاك به فجمع اهللا ب) ر�i ورiقه
 عنق~س بن �سلم  عن2مد بن ÞÅ  عنا&افظ طلحة بن 2مد g �سنده  أخرجه
  أ� حنيفة. عنأسد بن عمرو  عنحامد بن آدم 

{ن  :قال -ر� اهللا عنهما-ابن عمر  عن2ارب بن دثار  عنأبو حنيفة ] ۷§ [ا�ديث:
  دين فقضا� وزاد�.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-4 رسول اهللا  �

أ� ب�ر أ�د بن داؤد ا�سمنا�  عنصالح بن أ� رميح  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه
  أ� حنيفة. عن2مد بن سلمة ا&را�  عنعبد العزiز بن ËÌ  أ� األصبغ عن

 :قال -ر� اهللا عنه-جابر بن سمرة  عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة ] ۸§ [ا�ديث:
 ��  قعدنا حيث انت� بنا ا�جلس.  -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-كنا إذا أت~نا ا
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أ� جعفر 2مد بن ا&سن بن هارون  عنصالح بن أ� رميح كتابة  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .- ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنÊ بن �سهر عن  عبد الغفار بن عبد اهللا ا�وص½ عنا�وص½ 
 - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- رأيت g ا�وم كأ� أنZش قÔ ا��  :أبو حنيفة قال] ۹§ [ا�ديث:

  . - ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم- علم رسول اهللا هذا رجل ينZش  :فقال ؟فأرسلت إ; ابن س£iن أسأ0
 عنإسماعيل بن بهرام  عنداؤد بن ËÌ  عنالقا� عمر بن ا&سن األشنا�  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنأسباط بن 2مد 
- أ� �و�  عنعبد اهللا بن ا&ارث  عنزiاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] ۶۰ [ا�ديث:

  . ‘‘إ� ��ثر ب�م األ�م’’: -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر� اهللا عنه
ابن أ�  عن2مد بن أ�د بن هارون  عنأ�د بن 2مد  عنأبو 2مد ا¶خاري  أخرجه

  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عنأ� ËÌ ا&ما�  عنغسان 
عبد اهللا  عنزر بن حب~ش  عن )s(بن أ� ا�جود Ûصم عنأبو حنيفة ] ۶۱ [ا�ديث:

.ۙ �: ثم قال ،. أنه أخذ قملة g ا�صالة فدفنها-ر� اهللا عنه-بن �سعود   /  0 12 
ۙ4  I 35� )�( .  

أ� Ê  عنأ� الفضل بن خ£ون  عنأبو عبد اهللا بن خ¾و ا¶ل¿ g �سنده  أخرجه
إسماعيل بن توaة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب القا� إأ� ن� بن  عنبن شاذان 

 ziش~با�  عنالقزو�  .-ر� اهللا عنه-أ� حنيفة  عن -ر�ه اهللا تعا;-2مد بن ا&سن ا
 :بن ا&نفيةا2مد  عنا�نذر اvوري  عنجامع بن راشد  عنأبو حنيفة ] ۶۲ [ا�ديث:

 
ً
e  �سئل عن قو0 عز وجل  -ر� اهللا عنه-أن عليا  � f G g  h� )|( رسول اهللا  :قال-

�سانه �سان عرD وهو ا�شاهد منه.  ،ب~نة من رaه وiتلوه شاهد منه -ص5 اهللا عليه وآ0 وسلم  
خا0 أ�  عنأ� الفضل أ�د بن ا&سن بن خ£ون  عنا&افظ ابن خ¾و g �سنده  أخرجه

 Êا&سن بن القاسم بن ا&س)  عنالقا� عمر األشنا�  عنأ� عبد اهللا بن دوست العالف  عن
  . - ر� اهللا عنه- أ� حنيفة  عنإسماعيل بن أ� زiاد  عن2مد بن عبد اهللا بن صالح  عنا¶ج½ 

  .-ر� اهللا عنه- القا� عمر األشنا� بإسناده ا�ذكور إ; أ� حنيفة  وأخرجه
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� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم �� 

  ا	اب الرابع 
    الطهارة وأنه يشتمل � فصول �سة

  � كيفية الوضوء وا!يمم     :الفصل األول
  فيما يوجب الوضوء وا!يمم وأح+م ا*دث     :الفصل ا%ا$

  فيما يوجب الغسل وأح+م ا2نابة   :الفصل ا%الث
  � ا:ياه وا8جاسات     :الفصل الرابع

  فA وغ?هما� ا:سح > ا;   :الفصل ا(امس

  الفصل األول 
    كيفية الوضوء وا,يمم

Iران موH عثمان بن عفان  عنعطاء بن أD رباح  عنأبو حنيفة ] 4/6۶۳[ا2ديث:
  -رM اهللا عنه-أن عثمان 

ً
 ثالثا

ً
ص_ اهللا عليه وآ\ -هكذا رأيت اX8 ’’ :وقال ،توضأ ثالثا

  . ‘‘يتوضأ -وسلم
 عنيعقوب بن يوسف الضX  عنبن fمد بن سعيد  أIد عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD جنادة 
يعقوب بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

 Xجنادة  عنيوسف الض Dحنيفة  عنأ Dاهللا عنه-أ Mر-.  
رأيت عمر  :سود بن يزيد قالاأل عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۴<6/6[ا2ديث:

  توضأ وضوءه rه مرتA مرتA.  -رM اهللا عنه-بن ا;طاب 
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

ا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن 
  . - عنهرM اهللا-أD حنيفة  عن

توضأ ’’ :أD حنيفة مفصًال فقال عناإلمام fمد بن ا*سن � كتاب اآلثار فرواه  وأخرجه
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Aومسح رأسه مث| ،وغسل ذراعيه مث| ،وغسل وجهه مث| ،واستنشق مث| ،فغسل يديه اثنت، 
  . ‘‘وغسل رجليه مث|

  D حنيفة. وبه نأخذ وهو قول أ :قال fمد .إذا أسبغت يوالواحدة �ز :قال Iاد
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  وأخرجه

اغسل مقدم أذنيك مع ’’ :قال .إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۵<6/@[ا2ديث:
بلغنا أن  :-رM اهللا عنه-وامسح مؤخر أذنيك مع الرأس. ثم قال fمد: قال أبو حنيفة  ،الوجه
 X8فيعجبنا أن نمسح مقدمهما مع ‘‘األذنان من الرأس’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا .

  وبه نأخذ. :الوجه ومؤخرهما مع الرأس. قال fمد
عبد اهللا بن  عننافع  عنعبد اهللا بن عمر العمري  عنأبو حنيفة ] B/6>۶[ا2ديث:

 :لفقا ؟.رأيتك تتوضأ � ا8عال السبتية !يا أبا عبد الرIن :أن رجًال قال -رM اهللا عنهما-عمر 
 X8يفعل ذلك.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت ا  

إسماعيل بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنطلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
أD  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنمو� ا�ل�  عنfمد بن جعفر  عنالفضل ا�ل� 

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD يوسف  نعورواه إسماعيل بن Iاد :قال ا*افظ طلحة

سعيد بن أD سعيد ا:ق�ي وذكر ا*ديث � إحرامه  عنعبد اهللا بن عمر  عن وأخرجه
ص_ -رأيت رسول اهللا  :وقو\ ،ووضوئه � ا8عال واستالمه الر�ن ا�ما� وتلوينه *يته بالصفرة

  يفعل ذلك rه. -اهللا عليه وآ\ وسلم
الشعX أنه �ن  عنمزاحم بن زفر ا!ي� الكو�  عنأبو حنيفة ] C/6>۷[ا2ديث:

  يف� بالوضوء من ا:طهرة. 
إسماعيل بن Iاد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه وأسد بن عمرو  عن
قال:  -رM اهللا عنهما-بن عمر ا عنfارب بن دثار  عنأبو حنيفة ] ۸<6/<[ا2ديث:

فإذا غسلتم أرجلكم  !ويل للعراقيب من ا8ار’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال رسول اهللا 
  . ‘‘فبلغوا با:اء أصول العراقيب
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عبد اهللا الفراء  )�(fمد بن أIد بن عنأIد بن fمد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد العزيز بن خا�  عنسم أD جعفر fمد بن القا عنالطالقا� 
fمد بن أIد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

 عنعبد العزيز بن خا�  عنأD جعفر fمد بن القاسم الطايكا�  عنعبد اهللا الطالقا�  )۱(بن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

أن ا:��A �نوا > عهد رسول  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة  ]F/6>۹[ا2ديث:
نرى أن صاحبكم يعلمكم كيف تأتون  :لقوا ا:سلمA فقالوا -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 

 ،أمرنا أن ال نستقبل القبلة بفروجنا :فقالوا ؟فسألوهم !نعم :فقال ا:سلمون ،ا;الء استهزاًء بهم
  وأن نستن  بثالثة أحجار.  ،وال نستن  بعظم وال برجيع ،ناوال نستن  بأيمان

. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
  والغسل با:اء � االستنجاء أحب إ�نا. ،fمد: وبهذا نأخذ
-أن اX8  :أبيه عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] H/6۷۰[ا2ديث:

  توضأ مرة مرة.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
أD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
رM -ابن عمر  عننافع  عنعبد العزيز بن أD رواد  عنأبو حنيفة ] J/6۷۱[ا2ديث:

 ةو¤ب ،¤بة للوجه :¤بتA -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سول اهللا �ن تيمم ر :قال -اهللا عنهما
 .Aلليدين إ¥ ا:رفق  

أD إسحاق إبراهيم بن أIد بن عبد اهللا القزوي¦  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD بكر مو� بن سعيد  عنيوسف بن مو� ا:روزي  عن

ا:بارك بن عبد ا2بار  عنو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده أب وأخرجه
أD إسحاق  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا*سن بن fمد ا2وهري  عنالص?� 

أD بكر مو� بن  عنيوسف بن مو� ا:روزي  عنإبراهيم بن أIد بن عبد اهللا قاM قزوين 
  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنسعيد 

تضع راحتيك �  :إبراهيم � ا!يمم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L/6۷۲[ا2ديث:
                                           

�� �  ��� 
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  ثم تضعهما ا©انية فتنفضهما فتمسح يديك وذراعيك إ¥ ا:رفقA.  ،الصعيد فتمسح وجهك

ونرى مع ذلك  ،وبه نأخذ :ثم قال ،أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،أن يمسح وجهه وذراعيه يديه � » مرة من قبل أن ينفض

 -رM اهللا عنه- إبراهيم أن سعد بن مالك  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 44/6۷۳[ا2ديث:
  و£ك إن هذا ليس عليك.  :فقال ،مر برجل يغسل ذكره

هوذة بن خليفة  عنلرحيم إبراهيم بن عبد ا عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده إ¥  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنا�اقال� 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
ثم قال  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنفرواه  ،ا*سن � اآلثار اإلمام fمد بن وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وغسله أحب إ�نا إذا بال
رM اهللا -عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 46/6F۴[ا2ديث:

  بدعة ونعمت ا�دعة.  :أنه قال � غسل ا�دين -عنه
 عنأIد بن fمد بن عبد ا2بار الص?�  عنلقاM عمر بن ا*سن األشنا� ا أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجنادة بن مسلم  عنأبيه 
خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

ألشنا� بإسناده القاM عمر بن ا*سن ا عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنا�اقال� 
  .-رM اهللا عنه-ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

-  بن أD طالب  عنعبد خ?  عنخا� بن علقمة  عنأبو حنيفة ] 6F۵/@4[ا2ديث:
�(أنه د¯ بماء فغسل يديه :- رM اهللا عنه(  

ً
  ،ثالثا

ً
  ،وتمضمض ثالثا

ً
وغسل وجهه  ،واستنشق ثالثا

 
ً
  ،ثالثا

ً
  ومسح برأسه ،وغسل ذراعيه ثالثا

ً
  ،ثالثا

ً
- هذا وضوء رسول اهللا  :ثم قال ،وغسل قدميه ثالثا

  . - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
م² بن إبراهيم  عنأIد بن ذي ا8ون و±سماعيل بن ب�  عنا�خاري  أبو fمد أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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بن عبد اهللا  أD مطيع ا*كم عن£¢ بن مو�  عنعبد اهللا بن fمد بن   عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 عن  fمد بن  بن طرخان وfمد بن إبراهيم بن زياد الرازي ³هما عنورواه 

fمد  عنfمد بن عبد اهللا بن عمار. و عنعمر بن مقاتل الزن   عنبن ميمون العطار و
أD  عنا:عا´ بن عمران  عنfمد بن عبد اهللا بن عمار ³هما  عنبن عبد اهللا السمنا� 

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
 عن )�(fمد بن خا� الواق¶ عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح ا�خاري  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد ا:لك بن مروان 
ا*سن بن عثمان جده  عن£¢ بن إسماعيل بن ا*سن بن عثمان ا�خاري  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عند� ععبد اهللا بن الو�د ال عن
إبراهيم بن  عنfمد بن Iيد الرازي  عنالقطان ا:روزي  رالعباس بن عزي عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:ختار 
  . -عنهرM اهللا -أD حنيفة عنخارجة بن مصعب  عنfمد بن  الsخ·  عنورواه 
 :-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخارجة  عنابنة خارجة  عنا:غيث بن بديل  عنورواه 
  ومسح برأسه مرة واحدة.  :غ? أنه قال

إسماعيل بن عبد اهللا  عنعبيدة بن الشاه بن عبيد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه 
أD  عنن مصعب خارجة ب عن بن مصعب أ¸ خارجة بن مصعب  عنبن سعيد ا:قري 

ص_ - هذا وضوء رسول اهللا  :ثم قال ،ومسح برأسه مرة وغسل قدميه :قال - رM اهللا عنه- حنيفة 
  . - اهللا عليه وآ\ وسلم

 - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنيزيد  ا2ارود بنعن  fمد بن األµس السل� عنورواه 
  ،واحدةومسح بهما رأسه مرة  ،ثم إنه أخذ ا:اء بيديه :غ? أنه قال

ً
ثم غرف  ،ثم غسل قدميه ثالثا

  فهذا طهوره.  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- من ¹ه أن ينظر إ¥ طهور رسول اهللا  :ثم قال ،بكفه ف�به
أسد بن  عنأD حفص fمد بن حفص ا�خاري  عنهارون بن هشام الكندي  عنورواه 

أخذ ماء بكفيه فصبه > صلعته ثم  :غ? أنه قال ،-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمرو ا�ج« 
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ً
ص_ اهللا عليه -من ¹ه أن ينظر إ¥ وضوء رسول اهللا  :ثم قال ،فتحدر عنها وغسل رجليه ثالثا

  �مًال فلينظر إ¥ هذا.  -وآ\ وسلم
 عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل  عنورواه 

.  :ه قالغ? أن :-رM اهللا عنه-أD حنيفة 
ً
  مسح برأسه ثالثا

  هذا ¾اعة. -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنقال الشيخ أبو fمد ا�خاري وقد حدث 
عن  إسماعيل بن هود الواسطيعن  fمد بن رميح أخSنا> ما  إسحاق األزرق :منهم

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق األزرق 
أبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد  أخSنا> ما  ا2ما$ عبد ا2ميد :ومنهم

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد ا*ميد ا*ما�  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن أبو يوسف :ومنهم
ا*سن بن  عنالفتح بن عمر  عنسهل بن ب�  أخSنابن زياد > ما  ا2سن :ومنهم

  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنزياد 
قرأت �  :أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� قال أخSنابن الفرات > ما  ا2سن :ومنهم

أD  عنأبيه  عنزياد بن ا*سن بن الفرات  عن£¢ بن ا*سA  عنكتاب ا*سA بن  
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

منذر بن  عن أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� أخSنابن أD ا2هم > ما  سعيد :ومنهم
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمه سعيد بن أD ا2هم  عنأبيه  عنfمد 

 عنمنذر بن fمد  عنأبيه fمد  عنأIد بن fمد  أخSنابن ها� > ما  أيوب :ومنهم
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأيوب بن ها�  عنأبيه 

 أبو fمد ا�خاري 
ً
د اهللا بن أIد عب حدثنا :أIد بن fمد بن سعيد قال عنورواه أيضا

 عنأD حنيفة  عنأD  حدثناهذا كتاب جدي إسماعيل بن Iاد فقرأت فيه  :بن بهلول قال
 وقال -رM اهللا عنه- بن أD طالب  عنعبد خ?  عنخا� بن علقمة 

ً
 ثالثا

ً
 :أنه توضأ ثالثا

  .-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-هذا وضوء رسول اهللا 
 فمعناه أنه وضع يديه  :قال الشيخ أبو fمد ا�خاري

ً
من روى هذا ا*ديث أنه مسح ثالثا

و±نما  ،> يافوخه ثم مر بهما إ¥ مؤخر رأسه ثم مدهما إ¥ مقدم رأسه فيظن أن ذلك ثالث مرات
أال ترى أنه بA ذلك ا2ارود بن يزيد وخارجة بن مصعب وأسد بن عمرو أن  .ذلك مرة واحدة
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  .ا:سح �ن مرة واحدة
. :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ة من أصحاب رسول اهللا وقد روى ¾اع

ً
  أنه مسح ثالثا

ومعناه  -رM اهللا عنهم-بن عفان و بن أD طالب وعبد اهللا بن مسعود  عثمان :منهم
  واهللا تعا¥ أعلم. -ما ذكرنا إال أنه أخذ ا:اء ثالث مرات
 فرواه وقد غلط شعبة � هذا ا*ديث غل :قال الشيخ أبو fمد ا�خاري

ً
 فاحشا

ً
 عنطا

 م+ن  - رضوان اهللا عليه-  بن أD طالب  عنعبد خ?  عنمالك بن عرفطة 
ً
فجعل مال+

رM اهللا - ولو أن هذا الغلط �ن من أD حنيفة  ،‘‘علقمة’’م+ن  ‘‘عرفطة’’وصحف  ،خا�
ن قلة ورعهم وهذا م !لنسبوه إ¥ قلة ا:عرفة با*ديث وا2هالة وألخرجوه مثًال من ا�ين - عنه

  واتباع هواهم. 
 عنأبيه  عنمروان  إسحاق بن fمد بن عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

إبراهيم بن عثمان  عنصالح بن أIد  عنو .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمصعب بن ا:قدام 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن بن إبراهيم  عن

 
ً
أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عند صالح بن أI عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-
أD  عنأD يوسف  عنأبيه  عن بن عبد ا:لك  عن بن fمد بن عبيد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنمو� بن نÃ  عنا*سن بن fمد بن ا*سن الرازي  عنfمد بن حامد  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا ا�ل�  أD مطيع ا*كم بن
رM اهللا -  عنعبد خ?  عنخا� بن علقمة  عنأبو حنيفة ] 4B/6F۶[ا2ديث:

.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-عنه
ً
 ومسح برأسه ثالثا

ً
 ثالثا

ً
  توضأ ثالثا

أD  عنإبراهيم بن أIد أD ا*سن fمد بن  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
  بإسناده باللفظ األول.  - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنعبد اهللا fمد بن شجاع 

 بن معبد و±براهيم بن ا2راح  عنأIد بن عبد اهللا الكندي  عنا*سA  عنورواه 
 ثم قال :أD حنيفة بإسناده عنأD يوسف  عن

ً
 ثالثا

ً
ن أحب أن ينظر إ¥ وضوء م :أنه توضأ ثالثا

  فلينظر إ¥ وضوÄ هذا.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
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عبد الرIن بن عبد الصمد  عنبدمشق  )�(أD بكر القاسم بن عيÆ العصار عنورواه 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنجده شعيب بن إسحاق  عنبن شعيب 
µيك وأبو عوانة وجعفر بن ا*ارث rهم عبد خ? زائدة و عنورواه يع¦ : قال ا*افظ

  عبد خ? وذكر طرقهم.  عن
ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  ا*افظ وأخرجه

  . - رM اهللا عنه- ا*افظ ابن ا:ظفر بأسانيده ا:ذكورة إ¥ أD حنيفة  عنأf Dمد ا*سن بن   عن
 عنا*سن بن رشيق  عن بن ربيعة  عنبن fمد ا;طيب أIد بن   عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنIاد بن أD حنيفة  عنصالح بن fمد  عنجعفر بن fمد 
أD بكر أIد بن  بن ثابت  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

أIد بن  عنع بن مرزوق القاM ناقعبد ا�اÇ بن  عنأD  ا*سن بن شاذان  عنا;طيب 
   -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD مطيع  عنأبيه  عنfمد بن مقاتل 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه

 عنالضحاك بن مزاحم  عنا*ارث بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] 4C/6F۷[ا2ديث:
  :- رM اهللا عنه-  بن أD طالب

ً
  ،أنه د¯ بماء فغسل كفيه ثالثا

ً
ثم استنشق  ،ثم تمضمض ثالثا

 
ً
  ،ثالثا

ً
  ،وغسل وجهه ثالثا

ً
 من ا:اء فصبه > صلعته حÈ Éادر  ،وغسل ذراعيه ثالثا

ً
وأخذ كفا

  . -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-هذا وضوء رسول اهللا  :ثم قال ،وغسل قدميه ،ا:اء من رأسه
 )�(fمد بن Êلب عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنfمد ا�خاري  أبو أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد ا:لك بن مروان  عنالواق¶ 
عبيد اهللا بن مو�  عنأIد بن خازم  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 

ثم أخذ بكفه ا�م| ماء فوضعه > رأسه حÉ  :غ? أنه قال :-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 .
ً
  جعل يتحدر عليه ثم غسل رجليه ثالثا

ٰ  عنورواه   عنمصعب بن ا:قدام  عنأبيه  عنبن اÎ8 ا8يسابوري  )¼(ٓس أD أIد بن ي
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
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أD حنيفة  نعأسد بن عمرو  عنأD حفص  عنهارون بن هشام الكساÐ  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
رM - أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑار  عنورواه 

  . -اهللا عنهما
إسحاق  عنأIد بن داؤد  عنfمد بن أIد بن عبد ا:لك  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنبن يوسف األزرق 
أD £¢ عبد ا*ميد  عنشعيب بن أيوب  عنن أIد بن أD مقاتل صالح ب عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ما� 
أD حنيفة  عنا:قري  عنأIد بن زه?  عنأبيه وسعيد بن ذاكر ³هما  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
 عن جده عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD مقاتل 
£¢  عنقرأت � كتاب ا*سA بن   :أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� قال عنورواه 

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنا*سن  عنبن ا*سن بن زياد 
أD  عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن عبيد اÀمدا�  عن بن ا*سن  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- يفة حن
 - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا2ارود بن يزيد  عنfمد بن األµس السل�  عنورواه 

 
ً
.  -رM اهللا عنه-أن  بن أD طالب  :ÓتÃا

ً
 ثالثا

ً
  توضأ ثالثا

  عنأD ا*سن  بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنهما- أD حنيفة  عنأD يوسف  عنه أبي عنبن عبد ربه 

خا\ أD  عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
القاسم بن ز�ريا  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  عن أD عبد اهللا بن دوست العالف عن 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن عبيد اهللا بن مو� عنأIد بن عثمان بن حكيم  عن

  .-رM اهللا عنه- القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
رجل من ثقيف  عنÔاهد  عنمنصور بن ا:عتمر  عنأبو حنيفة ] 6F۸/<4[ا2ديث:

فأخذ حفنة  -وسلمص_ اهللا عليه وآ\ - توضأ اX8  :أبيه قال عنا*كم أو ابن ا*كم  :يقال \
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  من ماء فنضحه � مواضع طهوره. 
الليث بن  عنالزاهد ا�ل�  )�(fمد بن قدامة بن سيار عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنمساور 
 عنتمام  عنأD ا*سن  بن ا*سA الزراد  عنأبو حنيفة ] 4F/6F۹[ا2ديث:

 من أصحاب اX8  :-رM اهللا عنه-ر بن أD طالب جعف
ً
 -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن ناسا

 X8فقال -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-دخلوا > ا: ’’ 
ً
استاكوا فلوال أن أشق  )�(ما× أراكم قلحا

   ‘‘.> أم� ألمرتهم بالسواك عند » صالة
¾عة بن عبد  عنثمان ا�خاري fمد بن إسحاق بن ع عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عناهللا 
fمد بن سالم  عن. وعن fمد بن رضوان )¼(fمد بن شو�ة عنالقاسم بن عباد  عنورواه 

ما× أراكم ’’ :وزاد فيه :- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن³هما 
 
ً
  . ‘‘تدخلون  قلحا

-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنالو�د بن Iاد  عنIاد بن أIد ا:روزي  عنورواه 
   -رM اهللا عنه
 :أD حنيفة عننوح بن أD مريم  عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل بن ب�  عنورواه 

  .‘‘أو عند » وضوء’’ :إال أنه زاد � آخره
أبيه fمد  عنخا� بن خ« الØÙ � مسنده ا*افظ أبو بكر أIد بن fمد بن  وأخرجه

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن خا� الوهX  عنأبيه خا� بن خ«  عنبن خا� بن خ« 
fمد بن   عن بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

أD  جعفر بن fمد  عننيفة أD ح عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنسعيد بن سليمان  عن
   -رM اهللا عنه-جعفر بن أD طالب  عن )Á(تمام بن مسكA عنبن عبد اهللا بن  صيقل 

أIد بن عبد  عنfمد بن ا*سن  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد  وأخرجه
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  أD ا*سن الزراد.  عن. -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنزفر  عنا*كم  عنالرIن 

تمام  عنأD يع_  عن -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنورواه ا*سن بن زياد : قال ا*افظ
  جعفر.  عن

   .جعفر عنتمام  عنأD ا*سن الزراد  عنأD حنيفة  عنورواه عبد اهللا بن الزب? 
fمد بن  عنسعيد بن سليمان  عنfمد بن الفضل  عنfمد بن Óت  عنورواه ا*افظ 

   .جعفر عنتمام  عن -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنبن ا*سن الشيبا� fمد  عنسليمان 
 عنأf Dمد £¢ بن fمد بن صاعد  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب 
عبد اهللا بن  عنبعضهم ¾اعة  عنورواه ا*افظ ابن ا:ظفر من غ? طريق أD حنيفة 

  بن عباس من غ? ذكر أبيه واهللا تعا¥ أعلم. اعبد اهللا  عنوبعضهم  ،أبيه عنعباس 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� نسخته فرواه  fمد بن ا*سن وأخرجه
 عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ أبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عنوهري أf Dمد ا2
ا*سن بن إسماعيل  عن£¢ بن إسماعيل ا2ريري  عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن بن يزيد  عنا2ريري 
أD بكر األبهري  عنري أf Dمد ا2وه عنأD طالب بن يوسف  عنورواه ابن خsو 

 -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنجده  عنأD عروبة ا*را�  عن
  ولعله الصيقل. -جعفر ا*ديث  عنتمام  عنأD   عن

. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  سنة ال ينبÜ أن يÛك.fمد: والسواك عندنا 

  يستاك ا:حرم من الرجال والنساء.  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H/6۸۰[ا2ديث:
ثم قال  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنفرواه  ،اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار أخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ
عطاء  عنزيد بن أسلم  عنسفيان بن سعيد ا©وري  عننيفة أبو ح] 4J/6۸۱[ا2ديث:

  توضأ مرة مرة.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت رسول اهللا  :ابن عباس قال عنبن يسار 
أD ا*سA ا:بارك  عنا*افظ أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
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أD حفص عمر بن أIد  عنن  بن عبد اهللا أD الفرج ا*سA ب عنبن عبد ا2بار الص?� 

 عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنيعقوب بن ا*سن ا;الل با�Ãة  عنبن عثمان 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

تمسح ا:رأة  :قال -رM اهللا عنه- إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6L/6۸۲[ا2ديث:
  أن تمسح > ßارها.  وال Þزيها ،> رأسها > الشعر

. ثم قال fمد: وبه -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،نأخذ

ال Þزي ا:رأة أن تمسح >  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 64/6۸۳[ا2ديث:
  صدغها حÉ تمسح برأسها كما يمسح الرجل. 

ثم قال fمد: وأما àن  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � اآلثار  أخرجه
وأحب إ�نا أن  ،إذا مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثالثة أصابع أجزأها :فنقول

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،تمسح كما يمسح الرجل
أبيه  عنÔمع بن عتاب  عنيد العطار fمد بن يز عنأبو حنيفة ] 66/6H۴[ا2ديث:

  توضأ فحرك خاتمه.  - رM اهللا عنه-أنه رأى  بن أD طالب 
fمد بن عبيد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنخا� بن عبد الرIن  عنfمد بن هشام  عنبن عتبة 

   :الفصل ا%ا$
  فيما يوجب الوضوء وا,يمم و_ أح^م ا2دث

رM اهللا -ابن عباس  عنعطاء بن أD رباح  عنأبو حنيفة ] 6H۵/@6[ا2ديث:
  ليس � القبلة وضوء.  :أنه قال -عنهما

أD نعيم  عنأD عبيد القاسم بن خا�  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
 Aحنيفة  عنالفضل بن دك Dاهللا- أ Mعنه ر- .  

 عنيزيد بن هارون  عن بن إبراهيم ³هما وfمد بن إبراهيم بن عبد اهللا .  عنورواه 
   -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
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  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

أكل اX8  :قال -رM اهللا عنه- جابر  عنأD الزب?  عنأبو حنيفة ] 6B/6H۶[ا2ديث:
 بلحم - اهللا عليه وآ\ وسلمص_-

ً
  ثم ص_ ولم يتوضأ.  ،مرقا

أIد بن خا� بن عمرو  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 ãبن يزيد  عنأبيه  عنا*م Æحنيفة. عناألبيض بن األغر  عنعي Dأ  

شاة وهو سألت إبراهيم عن الرجل يذبح  :Iاد قال عنأبو حنيفة ] 6C/6H۷[ا2ديث:
  يغسل ما يصيبه وال يعيد الوضوء.  :قال .> وضوء فيصيب ا�م > يده

  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
إبراهيم � الرجل يتوضأ فيمسح وجهه  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6H۸/<6[ا2ديث:

  . !!غتسل � �لة باردة يقوم حÞ Éفأرأيت لو ا :ثم قال ،ال بأس به :قال ؟با©وب
وال  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 وهو قول أD حنيفة 
ً
  .-رM اهللا عنه-نرى بذلك بأسا

إبراهيم � الرجل يقص أظفاره أو يأخذ  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6F/6H۹[ا2ديث:
  يمر عليه ا:اء.  :قال ؟من شعره

ثم قال  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
وأخذت من شعري ولم أصبه با:اء حÉ  ،ربما قصصت أظفاري :fمد: وسمعت أبا حنيفة يقول

  .-رIهما اهللا تعا¥-وهو قول أD يوسف وا*سن ا�Ãي  ،أص«. ثم قال fمد: وبه نأخذ
رM اهللا -أD هريرة  عنعبد الرIن بن µحبيل  عنأبو حنيفة ] 6H/6۹۰[ا2ديث:

  ليس فيما مست ا8ار وضوء.  :قال -عنه
يعقوب بن يوسف بن زياد  عنأD العباس  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن )�(انبإسماعيل بن عل عن
إذ قلست مأل فيك فأعد  :إبراهيم قال عنIاد  عنحنيفة أبو ] 6J/6۹۱[ا2ديث:

  فيك فال تعد وضوءك.  ءو±ذا �ن أقل من م_ ،وضوءك
ثم قال  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  وبه نأخذ. ،fمد: وهو قول أD حنيفة
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ص_ اهللا - أم سلمة زوج اX8  عن )�(سليمان بن يسار عنأبو حنيفة ] L/6۹۲@[ا2ديث:

  . ءايقبل نساءه � رمضان وما Þدد وضو - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أنه �ن  :- عليه وآ\ وسلم
 بن منصور  عنا*ارث عن  أD سعيد ا�Ãي عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنا2رجا� 
إبراهيم � الرجل يقدم من السفر فتقبله  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4/6۹۳@[ا2ديث:

ال Þب عليه الوضوء إذا قبل من £رم عليه  :قال ؟عمته أو خا!ه أو امرأة æن £رم عليه نكاحها
  فأما إذا قبل من £ل \ نكاحها وجب عليه الوضوء وهو بمçلة ا*دث.  ،نكاحها

 .وهو قول إبراهيم :أD حنيفة ثم قال عن اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا*سن � أخرجه
وهو  ،> حال إال أن يمذي فيجب للمذي عليه الوضوء ءاوال نرى � القبلة وضو ،ولسنا نأخذ به

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
إبراهيم بن يزيد  عنعطية بن روق اÀمدا� الكو�  عنأبو حنيفة ] 6/6J۴@[ا2ديث:

ة ثم يقبل¦ وال أنه �ن يتوضأ للصال :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-حفصة زوج اX8  عنا!ي� 
  . ءا£دث وضو

fمد بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن£¢ بن نÃ بن حاجب  عنا2ارود 

هارون بن مو�  عنأIد بن fمد بن ا*سA  نعا*افظ fمد بن ا:ظفر  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن£¢ بن نÃ بن حاجب  عناألشنا� 

 أن أصحاب :سعيد بن جب? عنإبراهيم. و عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6J۵/@@[ا2ديث:
 X8ن يقرأ أحدهم جزءه من القرآن وهو > غ? وضوء -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا�.   

وبه نأخذ ال نرى  :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،به بأسا

أربعة ال يقرؤن القرآن  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] B/6J۶@[ا2ديث:
  و� ا*مام.  ،عواèي Þام ،واèي > الغائط ،ا2نب - اآلية أو àوها- 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
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�� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
رM -¯ئشة  عنعروة  عنالزهري  عن )�(هشام عنأبو حنيفة ] C/6J۷@[ا2ديث:

  ويص«.  ءا�ن يقبل وال Þدد وضو -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-اهللا عنها
ا:نذر  عنأD العباس أIد بن fمد بن سعيد  عنة بن fمد � مسنده ا*افظ طلح أخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأبيه  عنا*سA بن سعيد  عنعمه  عنأبيه  عنبن fمد 
إبراهيم قال � الرجل يبول ومعه êء من  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6J۸/<@[ا2ديث:

  يكون � هميان أو � مÃورة أحسن.  :قالو ،فكرهه ؟ا�راهم فيها كتاب يع¦ القرآن
وهو  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  ويكره أن يأخذها وفيها القرآن بيده. ،قول أD حنيفة

-معبد بن صبيح  عنا*سن  عنمنصور بن زاذان  عنأبو حنيفة ] F/6J۹@[ا2ديث:
فأقبل أعë يريد  ،أنه �ن � الصالة :- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه

ص_ اهللا عليه -فلما انÃف رسول اهللا  ،فضحك بعض القوم حÉ قهقه ،فوقع � زبية ،الصالة
  . ‘‘من �ن قهقه فليعد الوضوء والصالة’’قال:  -وآ\ وسلم

 عن شعيب بن أيوب عنأIد صالح بن  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما� 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل بن fمد  عنابن عقدة  عنورواه 
ابن  حدثنامعبد وعن  - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنرواه أسد بن عمرو  :قال ا*افظ

ثم قال  ،معبدعن  ا*سن عنمنصور  عنأD حنيفة  عنا:قري  عنfمود بن   عنعقدة 
  معقل بن يسار وهو غلط.  عن يوقد رو :ا*افظ

م² بن  عنإسماعيل بن fمد بن أD كث?  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنإبراهيم 

 عنأسد بن عمرو  عنعمر بن أبان عبد اهللا بن  عنأIد بن بك? بن خا�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 

أD عبد اهللا  عنخا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو � مسنده  وأخرجه
  . - رM اهللا عنه- القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناديه إ¥ أD حنيفة  عنبن دوست العالف 

 
ً
عبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنم بن أIد بن عمر أD القاس عنورواه ابن خsو أيضا
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ا*سن بن  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم بن خنيس  عنعبد الرIن بن عمر  عن

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنزياد 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فر وأخرجه

 :إبراهيم � الرجل يقهقه � الصالة قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] H/۳۰۰@[ا2ديث:
  يعيد الوضوء والصالة ويستغفر فإنه أشد ا*دث. 

وهو قول  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رIه اهللا-أD حنيفة 

إبراهيم � ا:ريض ال يستطيع الغسل من  عنIاد  عنأبو حنيفة ] J/۳۰۱@[ا2ديث:
  يتيمم.  :ا2نابة أو ا*يض قال

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عن اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

قيس بن طلق أن  عنعتبة قاM ا�مامة أيوب بن  عنأبو حنيفة ] BL/۳۰۲[ا2ديث:
 :فقال ؟عن مس اèكر يتوضأ منه - ص_ اهللا عليه آ\ وسلم-أن رجًال سأل رسول اهللا  :حدثهأباه 

  . ‘‘هل هو إال بضعة من جسدك’’
fمد بن ا*جاج  عن بن أIد بن سليمان  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

 ìÎ*مد بن ا*سن الشيبا�  نع بن معبد  عناfحنيفة  عن Dاهللا عنه- أ Mر - .  
أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو  وأخرجه
 íمد الفارfحنيفة  عن Dمد بن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أf اهللا عنه- ا*افظ Mر-.  

رM اهللا - بن أD طالب  عناهيم إبر عنIاد  عنأبو حنيفة ] B4/۳۰۳[ا2ديث:
  ما أبا× أ� أمسه أم طرف أن¶.  :� مس اèكر أنه قال -عنه

. ثم قال - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
�(-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ(.  

رM اهللا -إبراهيم أن عبد اهللا بن مسعود  عند Iا عنأبو حنيفة ] B6/@L۴[ا2ديث:
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 فاقطعه.  :فقال ؟سئل عن الوضوء من مس اèكر -عنه

ً
  إن �ن ïسا

  .-رM اهللا عنه-اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه عن أD حنيفة  أخرجه
 قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] B@/@L۵[ا2ديث:

ً
انتð  :إبراهيم � الرجل يبول قائما

  إ¥ سباطة قوم ومعه أصحابه فتفحج ثم بال -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-X ا8
ً
فقال بعض  ،قائما

 من ا�ول.  :أصحابه
ً
  حÉ رأينا تفحجه إشفاقا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
ابن  عن سعيد بن جب? عنعدي بن ثابت  عنأبو حنيفة ] BB/@L۶[ا2ديث:

  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رأيت رسول اهللا  :قال - رM اهللا عنهما- عباس 
ً
µب �نا

  فتمضمض وص_ ولم يتوضأ. 
fمد  عن£¢ بن خا� بن ا:هلب  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا:نت� أD سعيد الصغا� 
أD سعيد  عنµحبيل  عنداؤد بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] BC/@L۷[ا2ديث:

 ثم ’’ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8  عن -رM اهللا عنه- ا;دري 
ً
 مشويا

ً
أنه أكل عندهم *ما

  . ‘‘غسل يديه وفمه ثم ص_ ولم يتوضأ
?� ا:بارك بن عبد ا2بار الص عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

أD سعيد أIد بن fمد بن عصمة  عنأD ا*سf Aمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عن
بن أD ¾يلة  )�(fمد عنIاد بن أIد  عنأIد بن ا;Î  عنقرأت � كتاب أD  :بن و�يع قال

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عمرو نعيم بن عمرو ا:روزي  عن
 عنأبيه  عنجعفر بن fمد بن مروان  عنن ا*سن األشنا� القاM عمر ب وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب? 
 
ً
أD  عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل بن fمد بن أD كث? القاM  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
اM أD القاسم  بن حسن الق عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري  وأخرجه

عمه إسماعيل بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول  عنأD ا*سن أIد بن يوسف األزرق  عنا!نو¸ 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  عن إسماعيل بن fمد بن أD كث? القاM عن
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 :دري أنه قالأD سعيد ا; عنµحبيل  عنأD   عنأبو حنيفة ] B>/@L۸[ا2ديث:

فطعم منه فد¯  ،� بي� فأتيته بلحم قد شوي -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-دخل  رسول اهللا 
 .
ً
  بماء فغسل كفيه ثم تمضمض وص_ ولم £دث وضوءا

 عنأD طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
جده عمرو بن أD عمرو  عنأD عروبة ا*را�  عنأD بكر األبهري  عنأf Dمد ا2وهري 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن
عبد  عن -رM اهللا عنه-اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه عن أD حنيفة  وأخرجه

  µحبيل.  عنالرIن بن زاذان 
 � نسخته فرواه  وأخرجه

ً
عبد الرIن بن  عن. ومرة أخرى µحبيل عنأD   عنأيضا

  µحبيل. عنزاذان 
 عند عدي بن أرطأة  :شيبة بن ا:ساور قال عنأبو حنيفة ] BF/@L۹[ا2ديث:

ً
كنت قاعدا

- دخل اX8  :فقال بكر بن عبد اهللا ا:زò !نعم :فقال ؟إذ سئل ا*سن ا�Ãي أتتوضأ æا مست ا8ار
ابنة عبد ا:طلب فقربت \ من كتف بارد فطعم منها ولم > عمته صفية  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم

 .
ً
  £دث وضوءا

ثم قال fمد بن  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،وبقول بكر بن عبد اهللا ا:زò نأخذ :ا*سن

 عنأD ماجد ا*ن¶  عنن عبد اهللا ا!ي� £¢ ب عنأبو حنيفة ] BH/@۱۰[ا2ديث:
- بينما àن قعود � ا:سجد مع عبد اهللا بن مسعود  :قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود 

إ� ألراكم  :فقال ابن مسعود ،إذ أقبلوا óفنة وقلة من ماء من باب الفيل àونا -رM اهللا عنه
فوضعت فطعم  ،مأدبة �نت � الô !عبد الرIن يا أبا أجل :قال رجل من القومف !ترادون بهذه

هذا  :منها وµب من ا:اء ثم صب > يديه فغسلهما ومسح وجهه وذراعيه ببلل يديه ثم قال
  وضوء من لم £دث. 

ثم قال fمد: وهو قول أD  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  وال بأس بالوضوء � ا:سجد إذا �ن من غ? قذر. ،وبه نأخذ ،-رM اهللا عنه- حنيفة 

- ابن عباس  عنسعيد بن جب?  عنعمرو بن مرة  عنأبو حنيفة ] BJ/@۱۱[ا2ديث:
لو أتيت óفنة من خÑ و*م فأكلت منه حÉ أشبع ثم أتيت بعس من  :أنه قال -رM اهللا عنهما
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  مس ماء. لõ ف�بت منه حÉ أتضلع وأنا > وضوء لم أبال أن ال أ

أD القاسم بن أIد بن  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
fمد بن إبراهيم بن خنيس  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنعمر 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا�ل�  عن

أD حنيفة. ثم قال fمد: وهو قول أD  عنا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن  أخرجه
  إنما الوضوء æا خرج وليس æا دخل.  ،وال وضوء æا غ?ت ا8ار ،وبه نأخذ -رM اهللا عنه- حنيفة 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
إبراهيم بن  عنا� دا*ارث اÀمأD روق عطية بن عن  أبو حنيفة] CL/@۱۲[ا2ديث:

ص_ اهللا عليه وآ\ -أن اX8  :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- حفصة زوج اX8  عنيزيد ا!ي� 
  .ة ثم يقبل وال Þدد وضوء �ن يتوضأ للصال -وسلم

ا:بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  أخرجه
أIد بن fمد بن ا*سن  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنا2بار الص?� 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن £¢ بن نÃ بن حاجب عنهارون بن مو� األشنا�  عن
أD القاسم يوسف بن fمد  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري  وأخرجه

 داÀم
ً
أD عبد اهللا fمد بن  عنfمد بن عبد اهللا بن مهدي الفارí عبد الواحد بن  عنا� إذنا
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن£¢ بن نÃ  عنfمد بن ا2ارود  عنÓت العطار 

 عن )�(fمد بن عبيد اهللا بن أD سليمان العرزì عنأبو حنيفة ] C4/@۱۳[ا2ديث:
- ص_ اهللا عليه وسلم--وج اX8 زينب بنت أم سلمة ز عنجده  عنأبيه  عنعمرو بن شعيب 

توضأ ثم خرج إ¥  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  -رM اهللا عنها-¯ئشة  عن -
  الصالة فمر بها فقبلها ثم ص_ ولم يتوضأ. 

داؤد بن بهرام بن  عنأIد بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -عنهرM اهللا -أD حنيفة  عنالزبرقان 

أبيه  عنالقاسم بن عبد اهللا بن ¯مر بن زرارة  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه 
�ن  :غ? أنه قال: قالت ¯ئشة .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن وهب ا*ìÎ  عن

  يتوضأ ثم يقبل ثم يص« ولم يتوضأ.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
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داؤد بن  عنأبيه  عنصالح بن مقاتل  عنبن ا*سن األشنا�  القاM عمر وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالزبرقان 
أD الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا*سن بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

أD  عنالقاM عمر األشنا�  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا\ أD   عنخ?ون 
  .-رM اهللا عنه-  حنيفة

عبد الرIن بن زاذان  :وقيل ،عبد الرIن بن زياد عنأبو حنيفة ] C6/@4۴[ا2ديث:
-رسول اهللا  دخل  :قال -رM اهللا عنه-أD سعيد ا;دري  عنµحبيل  عنوهو الصحيح 

 فأتيته بلحم مشوي فأكل منه ثم غسل يديه ولم يتوضأ.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
ً
  زائرا

إبراهيم بن عثمان  عنصالح بن أD مقاتل  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  جهأخر
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  عنا�ل� 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD ¯صم  عن )�(أIد بن عبد اهللا عنورواه 
أD سعيد  عنداؤد بن عبد الرIن بن µحبيل  عنأبو حنيفة ] C@/@4۵[ا2ديث:

 ثم غسل  :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه-ا;دري 
ً
 مشويا

ً
أنه أكل *ما

  يديه وفمه وص_ ولم يتوضأ. 
 عنأD العباس أIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-حنيفة  أD عنزفر  عنا*كم  عنأIد بن عبد الرIن عن  fمد بن ا*سن
 
ً
أD  عنم² بن إبراهيم  عنإبراهيم بن عثمان ا�ل�  عنصالح بن أIد  عنورواه أيضا

فأتيته  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-دخل  رسول اهللا  :غ? أنه قال .-رM اهللا عنه-حنيفة 
 .
ً
  بلحم مشوي فأكل ثم د¯ بماء فغسل كفيه ثم تمضمض ولم £دث وضوءا

  كذلك  -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنرواه أبو يوسف  :ل ا*افظقا
   .واألول أصح .عبد الرIن بن داؤد عن :فقال عنهورواه ا:قري 

fمد بن  عن بن أIد بن سليمان  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
غ? أنه  .-M اهللا عنهر-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن بن معبد  عنا*جاج 

  وال ابنه داؤد.  ،ولم يذكر فيه ال عبد الرIن ،عن µحبيل بن سعد :قال
 
ً
عبد الصمد  عنعباس بن fمد  عنبن fمد بن عبد العزيز  )�(عبد اهللا عنورواه أيضا
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ص_ اهللا - أD رافع موH رسول اهللا  عنµحبيل بن سعد  عنأD جعفر الرازي  عنبن ا8عمان 

فناو!ه  وقد أهدي 8ا شاة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: دخل  اX8  -وآ\ وسلمعليه 
ثم دخل علينا ذات يوم  ،اèراع فأكل ثم د¯ بماء فتمضمض وغسل بأطراف أصابعه ثم ص_

 .
ً
  وعندنا *م بارد فأكل ثم ص_ ولم يصب ماءا

  .)�(µحبيل  عنقال ابن ا:ظفر سماك بن حرب 
 بن معبد  عنأIد بن عبد اهللا الكندي  عن*سA بن ا*سA األنطاö ا عنورواه 

أD  عنµحبيل  عنأD   عن - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن
فأتيته بلحم  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- دخل  رسول اهللا  :قال - رM اهللا عنه- سعيد ا;دري 

  ا*ديث.  - قد شوي 
قرأت � كتاب  :أD سعيد أIد بن fمد بن عطية بن و�يع قدم علينا ا*ج قال عنرواه و

 Dعنأ  ìÎ*د اIد  عنأIاد بن أIتميلة  عن Dمد بن أfعمرو بن نعيم بن عمرو  عن Dأ
أD سعيد  عنµحبيل  عنداؤد بن عبد الرIن  عن - رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  ا:روزي

   - اهللا عنهرM - ا;دري 
م² بن  عنإسماعيل بن fمد بن أD كث?  عنعمر بن أIد بن هارون العطار  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- أD سعيد ا;دري  عنµحبيل  عنعبد الرIن داؤد بن  عنأD حنيفة  عنإبراهيم 
 عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

  ا*افظ fمد بن ا:ظفر بطرقه. عنأf Dمد ا2وهري 
 عنابن ا:ساور ا�Ãي  :شيبة بن ا:ستورد ويقال عنأبو حنيفة ] CB/@4۶[ا2ديث:

 òاهللا عنها-¯ئشة  عنبكر بن عبد اهللا ا:ز Mر-:  X8دخل  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن ا
 عليها فطعم من كتف بارد ثم ص_ ولم £دث وض

ً
   .وءا

fمد بن   عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنخا� بن مفتاح  عنبن عبيد بن زيد اÀروي 

حسA بن fمد بن  األزدي  عنا:نذر بن fمد  عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنو أD يوسف وأسد بن عمر عن
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�� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
عبد اهللا  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

fمد  عنfمد بن إبراهيم بن خنيس ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنبن ا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنبن شجاع 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن زياد  ا*سن وأخرجه

  الفصل ا%الث
  فيما يوجب الغسل و_ أح^م اaنابة

عبد اهللا بن  عننافع  عنعبد اهللا بن عمر العمري  عنأبو حنيفة ] CC/@4۷[ا2ديث:
 :فقال .رأيتك تتوضأ � ا8عال السبتية !يا أبا عبد الرIن :أن رجًال قال :-رM اهللا عنهما- عمر 
  يفعل ذلك.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  رأيت

إسماعيل بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  أD حنيفة.  عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن جعفر بن مو� ا�ل�  عنالفضل ا�ل� 

عبد اهللا  عنأD حنيفة  عنأD يوسف  عنرواه إسماعيل بن Iاد  :قال ا*افظ طلحة
 ،ووضوئه � ا8عال ،وذكر ا*ديث � إحرامه .سعيد بن أD سعيد ا:ق�ي عنبن عمر 

ص_ اهللا عليه وآ\ - رأيت رسول اهللا  :وقو\ ،وتلوينه *يته بالصفرة ،واستالمه الر�ن ا�ما�
  يفعل ذلك rه. - وسلم

ا*سن بن  عن )�(أD العريف عن¯مر بن السمط  عنأبو حنيفة ] C>/@4۸[ا2ديث:
 )�(يقرأ’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  -رM اهللا عنه- بن أD طالب  عن 

 
ً
 واحدا

ً
  . ‘‘ا2نب من القرآن حرفا

fمد بن عبد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عند سعيد بن حكيم أD زي عنأبيه  عناهللا بن سالم 

ص_ اهللا - اX8  عنجده  عنأبيه  عنعمرو بن شعيب  عنأبو حنيفة ] CF/@۱۹[ا2ديث:
   ‘‘.وغيبوبة ا*شفة أنزل أو لم يçل ،æا يوجب الغسل ا!قاء ا;تانA’’أنه قال:  - عليه وآ\ وسلم
هللا بن fمد بن يعقوب عبد ا عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
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 øحنيفة  عنا2ارود بن يزيد  عنإبراهيم بن £¢ ا8يسابوري  عنا*ار Dاهللا عنه-أ Mر- .  

رM -أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنابن أD ميsة  عنابن عقدة  عنورواه 
  .-اهللا عنه

 بن أD طالب  عنالشعX  عنعون بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة ] CH/@۲۰[ا2ديث:
 من ا:اء :أنه قال -رM اهللا عنه-

ً
   .يوجب الصداق ويهدم ا©الث ويوجب العدة وال يوجب صا¯

 :-رIه اهللا تعا¥- أD حنيفة. قال fمد  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،يع¦ إذا ا!ù ا;تانان وجب الغسل أنزل أو لم يçل

أربعة ال يقرءون القرآن  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] CJ/@۲۱[ا2ديث:
   .و� ا*مام ،واèي Þامع ،واèي > الغائط ،ا2نب :اآلية أو àوها

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
اذكر اهللا > » حال �  :إبراهيم قال عنIاد  عنة أبو حنيف] L/@۲۲<[ا2ديث:

  طست. عا*مام و� غ?ه إذا 
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- قول أD حنيفة

رM - ¯ئشة عناألسود  عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] ۲۳@/4<[ا2ديث:
يصيب من أهله من أول الليل فينام  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قالت -اهللا عنها

  فإن استيقظ من آخر الليل أ¯د واغتسل.  ،وال يصيب ماء
fمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالشيبا� 
 
ً
 ،و بن fمد بن عبد الرIن الsخ· )�(fمد بن عبد اهللا بن سهل عنورواه أيضا

 بن خ�م  أخSنا :وfمد بن يوسف قالوا ،و±براهيم بن منصور ،وعمرو بن ¯صم ا:روزي
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعيÆ بن يونس  عن

 
ً
وعبد اهللا بن  ،:نذر بن سعيد اÀرويوfمد بن ا ،£¢ بن fمد بن صاعد عنورواه أيضا

 عن£¢ بن أيوب  عنمعاذ بن فضالة  عنإبراهيم بن مرزوق  حدثنا :عبيد اهللا الشيبا� قالوا
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
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ً
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنإسماعيل بن ب�  عنورواه أيضا

 
ً
أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنسن الÑاز fمد بن ا* عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنهما- 
 
ً
أD  عنأسد بن عمرو  عنعبد اهللا بن عمر  عنfمد بن قدامة  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنالو�د بن Iاد  عنIاد بن أIد  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- 
 
ً
أD  عن بن ¯صم  عنعيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن fمد بن   عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
 خارجة عنا:غيث بن بديل  عنأبيه  عنأIد بن إسحاق بن إبراهيم  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
ا*سA بن  عنسن بن عبدة ³هما و بن ا* ،عبد اهللا بن fمد بن  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالفضل بن مو�  عنحريث 
 
ً
   .أD حنيفة عنعبد اهللا بن يزيد ا:قري عن  عبد الصمد بن الفضل عنورواه أيضا

 
ً
إسحاق بن  عنأIد بن مصعب  عنfمد بن نÃ بن سليمان اÀروي  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة عنيوسف األزرق 
 
ً
فقرأت  ،هذا كتاب ا*سن بن  :ا*سن بن  قال عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأبيه  عنأخيه زياد بن ا*سن  عن£¢ بن ب�  حدثنافيه 
 
ً
 عمه ا*سA بن سعيد بن عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنأD ا2هم 
 
ً
 عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أD  عن بن يزيد الصداÐ  عنfمود بن خداش  عنصالح بن أIد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 ورواه أ

ً
أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
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ً
 ،هذا كتاب جدي :fمد بن عبد اهللا ا:sوü قال عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- أبو حنيفة  حدثنافقرأت فيه 
 عنD عبد اهللا fمد بن Óت أ عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده بمعناه  وأخرجه

أIد بن  عنفضل بن أD طالب. و عنصالح بن أIد  عنعبيد اهللا بن جرير بن جبلة العت² و
  عنبن سعيد ³هما  وأIد بن fمد ،fمد بن يوسف

ً
معاذ  حدثنا :fمد بن مو� قالوا ¾يعا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنبن فضالة 
أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد  عناه ورو

  . - رM اهللا عنه- 

رM - أD حنيفة  عن بن يزيد  عنfمود بن خداش  عنصالح بن أIد  عنورواه 
  . - اهللا عنه

أD  عن )�(إسحاق األزرق عنأIد بن عبيد اهللا ا*م?ي  عنfمد بن Óت  عنورواه 
  .-اهللا عنهرM - حنيفة 

أD عروبة ا*سA بن fمد بن مودود  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنجده  عنا*را� 

عبد  عنfمد بن fبوب  عنأD عبد اهللا أIد بن إبراهيم بن خالد العسكري  عنورواه 
  باللفظ ا©ا�.  -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ارث بن نبهان  عناهللا بن fمد 
إبراهيم بن  عنأD ا*سA أIد بن fمد بن ا*ارث بن عبد الوارث بمÃ  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-مو� بن عقبة وأD حنيفة  عن£¢ بن أيوب  عنمعاذ بن فضالة عن  مرزوق
طاهر أIد بن ا*سن  أD عنأبو عبد اهللا ا*سA بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

أD بكر أIد بن  عنأD  ا*سن بن أIد بن إبراهيم بن شاذان  عنبن أIد ا�اقال� 
   -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن بن ¯صم  عن£¢ بن جعفر  عنسليمان 

أIد بن  عنش+ب إأD نÃ بن  عنأD  بن شاذان  عنأD الفضل بن خ?ون  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنزياد  ا*سن بن عنإدريس بن إبراهيم  عننÃ ا*ما� جعفر بن 

ا*افظ fمد بن  عنأf Dمد ا2وهري  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 
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ا:بارك بن fمد  عنري � مسنده القاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصا وأخرجه

 عن بن عمر بن fمد ا*رý  عنأD بكر fمد بن أIد بن عبد الواحد  عنبن منصور 
جدهما  عنأD عروبة ا*سA بن fمد بن مودود وأخيه الفضل  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر 

  .- هللا عنهرM ا-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-أD يوسف  عنعمرو بن أD عمرو 
وال بأس  ،وبه نأخذ :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  . - رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،إذا أصاب الرجل من أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضأ
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� نسخته فرواه  - تعا¥رIه اهللا- fمد  وأخرجه

- ¯ئشة  عنعمرة  عن£¢ بن سعيد األنصاري  عنأبو حنيفة ] 6۴@/6<[ا2ديث:
يعا2ون أرضهم  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �نت أصحاب رسول اهللا  :قالت - رM اهللا عنها

من راح إ¥ ’’ :لطA ف+ن يقالبأيديهم ف+ن الرجل يروح إ¥ ا2معة وقد عرق وتلطخ با
  . ‘‘ا2معة فليغتسل

أD  عنfمد بن إبراهيم بن أIد ا�غوي  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنعبد اهللا fمد بن شجاع ا�ل� 

أبيه  عنبن يزيد بن سنان  أD فروة يزيد بن fمد عنfمد بن سعيد ا*را�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسابق بن عبد اهللا  عن

أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عن£¢ بن صاعد  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- 

عبد اهللا  عنأIد بن ا*سن بن أIد بن ا:ختار  عنأIد بن نÃ بن طالب  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن حفص  )�(أD هاشم عنبن fمد بن رستم 
رM اهللا - ¯ئشة أم ا:ؤمنA  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6۵@/@<[ا2ديث:

�ن يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :- عنها
 .
ً
ن الغسل ¾يعا   يتنا̄ز

أD  عنأD طالب بن يوسف  عنسA بن fمد بن خsو � مسنده ا*افظ ا* أخرجه
 عنجده عمرو بن أD عمرو  عنأD عروبة ا*را�  عنأD بكر األبهري  عنfمد ا2وهري 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن 
م قال fمد: وبه نأخذ ال ث .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 بغسل ا:رأة مع الرجل بدأت قبله أو بدأ قبلها
ً
   -رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،نرى بأسا

 � نسخته فرواه  وأخرجه
ً
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأيضا

عمر بن ا;طاب وعبد اهللا  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B/@6۶<[ا2ديث:
   .إذا انقطع دمها فþ حائض ما لم تغتسل :أنهما قاال � ا*ائض -اهللا عنهمارM -بن مسعود 

أD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ أبو عبد اهللا ا*سA بن خsو � مسنده  أخرجه
fمد بن  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عن

  D حنيفة. أ عنا*سن بن زياد  عنشجاع 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

رM اهللا -¯ئشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C/@6۷<[ا2ديث:
 ،إ� حائض :فقالت ‘‘ناو�¦ ا;مرة’’ :قال Àا -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-عنها
  . ‘‘� يدك إن حيضتك ليست’’ :فقال

 عنأIد بن أD صالح  عنعبد اهللا بن fمد بن يعقوب  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنأD يوسف عن  ب� بن الو�د عنيعقوب بن إسحاق بن أD إ¹ائيل 

أنها  :-رM اهللا عنها-¯ئشة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6۸@/<<[ا2ديث:
و� حائض وهو معتكف �رج إ�ها  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ل رأس رسول اهللا �نت تغس

  رأسه من نافذة ا:سجد. 
 عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمصعب بن ا:قدام 
أD الغنائم fمد بن  بن  عننده بن خsو � مس[بن fمد] ا*افظ ا*سA  وأخرجه

أD سهل أIد بن fمد بن زياد  عنأD ا*سن fمد بن أIد بن fمد بن زرقويه  عنأD عثمان 
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة عن  أD عبد الرIن ا:قري عنب� بن مو�  عنالقطان 

قال fمد: وبهذا نأخذ  ثم .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،ال نرى به بأسا

رM اهللا -حذيفة  عنرجل  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F/@6۹<[ا2ديث:
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ص_ - فقال رسول اهللا  ،مد يده إ�ه فدفعها عنه -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-عنه

ص_ اهللا عليه -فقال \ رسول اهللا  !إ� جنب يا رسول اهللا :فقال ‘‘؟مالك’’: -اهللا عليه وآ\ وسلم
  .‘‘فإن ا:ؤمن ال ينجس ؛أرنا يدك’’ :-وآ\ وسلم

 عنهالل بن £¢  عنfمد بن ا*سن الÑاز ا�ل�  عن )�(أبو fمد ا�خاري أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنيوسف بن خا� السم� 

 
ً
أIد بن حرب ا:وص«  عنا�خاري  )�(عبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنصاحب Àم  عنالقاسم بن يزيد  عن
 
ً
كث? بن  عنfمد بن جعفر الكو�  عنهان بن أD ا*سن الفر�Ê بج عنورواه أيضا

   حذيفة. عنهمام  عنإبراهيم  عنIاد  عنأD حنيفة  عنهشام 
fمد بن يزيد الواسطي  عنا*سن بن ا*كم  عنfمد بن إبراهيم الرازي  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أD القاسم بن  عنا*افظ أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
غوي fمد بن إبراهيم ا� عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عنأIد بن عمر 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا�ل�  عن
ثم قال  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 
ً
 وال بمصافحة ا2نب بأسا

ً
  . -رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ ال نرى به بأسا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنن بن زياد � مسنده ا*س وأخرجه
أنها  -رM اهللا عنها- ¯ئشة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] H/@۳۰<[ا2ديث:

  إذا ا!ù ا;تانان وجب الغسل أنزل أو لم يçل.  :قالت
أD القاسم  عناإلمام ا*افظ أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عنن أIد ب
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا�ل� 

  أD حنيفة.  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ه اهللارI- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده فرواه  وأخرجه

                                           
�� �  !23 �( /� !�� �  ����QR� /� !�C( y �C�� '��w��� 0i��I� z��I� �( �6C* �(١٢ XTD�� 
�G �  �{*| 



 ��Ï ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
قال: قال رسول  -رM اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] J/@۳۱<[ا2ديث:

  . ‘‘من جاء إ¥ ا2معة فليغتسل’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 
عبدوس بن  عنfمد بن Óت بن حفص  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -عا¥رIه اهللا ت-أD يوسف  عنب� الرازي 
أD القاسم  بن أIد بن fمد بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

 عنأD عمرو عبد الواحد بن fمد بن عبد اهللا بن fمد بن جه? الفارí  عنإمالء  )�(الب�
أD  عنيوسف القاM  أD عنعبدوس بن ب�  عنأD عبد اهللا بن fمد بن Óت بن حفص 

  .- رM اهللا عنهما-حنيفة 
رM - ¯ئشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] FL/@۳۲[ا2ديث:

إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن رسول اهللا  :قالت - اهللا عنها
  ة. وضوءه للصال
أIد بن fمد  عنfمد بن سعيد اÀمدا� أIد بن  عناإلمام أبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمروان بن سالم ا2زري  عنأمية بن ا*ارث  عنبن عبد اهللا 
 امرأة مsوق سألت ¯ئشة  عنأبو حنيفة ] F4/@۳۳[ا2ديث:

ً
رM اهللا -Iاد أن قم?ا

  � ا:ستحاضة.  -وسلمص_ اهللا عليه وآ\ -رسول اهللا  )�(فأمرتها بمثل مقالة -عنها
أIد بن عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعمر بن أD عثمان  عنخا�  عنزياد 
حبيب بن أD  عناألعمش سليمان بن مهران  عنأبو حنيفة ] F6/@@۴[ا2ديث:

إ� أستحاض  !يا رسول اهللا :طمة بنت أD حبيش قالت¯ئشة أن فا عنعروة عن  ثابت
 ،إنما ذلك عرق وليس �يض’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فقال رسول اهللا  ؟أفأدع الصالة

و±ن قطر ا�م  :قلت ‘‘.ةفإذا أقبلت أيام ¯دتك فدØ الصالة ثم اغتس« ثم توض
 ل	 صال
  . ‘‘و±ن قطر > ا*ص?نعم! ’’ :قال

عبد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنافظ طلحة بن fمد � مسنده ا* أخرجه
 عنب� بن £¢  عناÎ8 بن fمد بن سيار  عن بن الفرزدق  عناهللا بن fمد بن يعقوب 
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  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنخا� بن صبيح 

 
ً
ب�  عناÎ8 بن fمد  عندق  بن الفرز عنعبد اهللا  عنابن سعيد  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنسهل بن مزاحم  عنبن £¢ 
من سمع أم سليم  أخcSإبراهيم قال:  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F@/@@۵[ا2ديث:
 X8ص_ -فقال رسول اهللا  ،عن ا:رأة ترى ما يرى الرجل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أنها سألت ا

  . ‘‘تغتسل’’: - عليه وآ\ وسلماهللا
نوح بن  عنعمرو بن Iيد  عن بن ا*سن بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عندراج 
أf Dمد  عنأD طالب بن يوسف  عنا*افظ ابن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

fمد  عنجده عمرو بن أD عمرو  عن أD عروبة ا*را� عنأD بكر األبهري  عنا2وهري 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا*سن الشيبا� 

 ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة 

 � نسخته فرواه  وأخرجه
ً
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة.  عنأيضا

أD سلمة بن  عن£¢ بن أD كث?  عنأيوب بن عتبة  عنأبو حنيفة ] 2FB/@@۶ديث:[ا
ص_ اهللا عليه - سألت رسول اهللا  :قالت - رM اهللا عنها- أم حبيبة بنت أD سفيان  عنعبد الرIن 

  .‘‘ة وتص«وتتوضأ ل	 صال ،قرائهاأتغتسل غسًال إذا مضت أيام ’’ :فقال ؟عن ا:ستحاضة - وآ\ وسلم
 عن بن أIد بن سليمان  عناإلمام ا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

أD  عن - رIه اهللا تعا¥- fمد بن ا*سن الشيبا�  عن بن معبد  عنfمد بن حجاج 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة إ¥ fمد بن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور  عنالفارf íمد 

أD سلمة بن  عنرجل  عنأD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  ثم قال fمد: وبه نأخذ. .عبد الرIن بن عوف

اهللا  رM-¯ئشة  عنأبيه  عنهشام بن عروة  عنأبو حنيفة ] FC/@@۷[ا2ديث:
 :فقال Àا ؟إ� أحيض الشهر والشهرين !يا رسول اهللا :أن فاطمة بنت أD حبيش قالت :-عنها
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و±ذا أدبرت فاغتس« لطهرك ثم توض
 ل	  ،إنما عرق هو فإذا أقبلت حيضتك فذري الصالة’’

  .‘‘ة وص«صال
ان بن سليم عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
   -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD نعيم الفضل بن دكA  عنتوبة اÀمدا� 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD نعيم  عنش+ب إfمد بن  عنصالح بن أIد  عنورواه 
 
ً
عبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنعبد الرIن بن األزهر  عنÓت  fمد بن عنورواه أيضا

  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عن
 عنأD الفضل أIد بن ا*سن بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

أD يونس إدريس بن  عنأD إسحاق إبراهيم بن fمد بن   عنش+ب القاM إأD نÃ بن 
 úحنيفة  عنا*سن بن زياد  عنإبراهيم ا:قان Dاهللا عنه-أ Mر-.  
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنه ا*سن بن زياد � مسند وأخرجه

نها تÛك الظهر إ :إبراهيم أنه قال � ا:ستحاضة عنIاد  عنأبو حنيفة ] F>/@@۸[ا2ديث:
Ãإذا �ن � آخر الوقت اغتسلت ثم صلت الظهر ثم صلت الع Éإذا دخل وقت  ،ح Éثم تمكث ح

  والعشاء حÉ تفرغ.  ا:غرب تر�ت الصالة حÉ إذا �ن آخر وقتها اغتسلت وصلت ا:غرب
ثم قال fمد:  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

�(، الوقت اآلخر� ة وتص« ولسنا نأخذ بهذا و±نما نأخذ با*ديث اآلخر أنها تتوضأ لوقت » صال( 
  .- رM اهللا عنه- نيفة وهو قول أD ح ،قرائهاأوليس عليها إال غسل واحد حÉ تم� أيام 

إذا حاضت ا:رأة � وقت  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] FF/@@۹[ا2ديث:
  و±ن طهرت � وقت الصالة فلتصل.  ،الصالة فليس عليها أن تق� تلك الصالة

وهو  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-نيفة قول أD ح

إذا أجنبت ا:رأة ثم حاضت  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] FH/@۴۰[ا2ديث:
  فإن ما بها من ا*يض أشد æا بها من ا2نابة.  ،فليس عليها غسل

وهو قول  ،وبه نأخذ :ثم قال ،أD حنيفة عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  اإلمام أخرجه
.ال غس .أD حنيفة

ً
 Àما ¾يعا

ً
  ل عليها حÉ تطهر من حيضها فتغتسل غسًال واحدا
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إذا طهرت ا:رأة � وقت  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] FJ/@۴۱[ا2ديث:

  الصالة ولم تغتسل حÉ ذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة � غسلها فليس عليها قضاء. 
ل fمد: وبه نأخذ إذا انقطع ا�م � ثم قا .أD حنيفة عناإلمام fمد � اآلثار  أخرجه

وهو قول أD  ،وقت ال تقدر > أن تغتسل فيه حÉ يم� الوقت فليس عليها إ¯دة تلك الصالة
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

¯ئشة بنت عجرد قالت: قال  عنعثمان بن راشد  عنأبو حنيفة ] HL/@۴۲[ا2ديث:
ون· ا:ضمضة واالستنشاق فليعد الوضوء إذا اغتسل ا2نب  :-رM اهللا عنهما-ابن عباس 

  با:ضمضة واالستنشاق. 
 بن إبراهيم الواسطي  عنfمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنيزيد بن هارون  عن
د أD عب عنfمد بن إبراهيم بن fمد  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عناهللا fمد بن شجاع 
أD طاهر أIد بن ا*سA بن  :الشيخA عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

أD ا*سن بن ا*سA  عنبن إبراهيم ا:قري ³هما  )�(وأD ا:عا× ثابت بن منذر ،أIد الكر¸
 عنأIد بن خا� السل¶  عنا*سن عيÆ بن حامد القنبيطي القاM أD  عنبن العباس 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناألبيض بن األغر  عنعكرمة  عنأبيه 
ا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنا:بارك بن عبد ا2بار  عنورواه 

  إ¥ أD حنيفة  بإسناده
  . -رM اهللا عنه- فة أD حني عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

جابر بن عبد اهللا األنصاري  عنأD نÎة  عنأبان  عنأبو حنيفة ] H4/@۴۳[ا2ديث:
من اغتسل يوم ا2معة فقد ’’أنه قال:  ،-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه-

  . ‘‘أحسن ومن لم يغتسل فبها ونعمت
ال�يف أD   عننصاري � مسنده القاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األ أخرجه

أD ا*سن fمد بن أIد بن fمد بن أIد النس¶  عنfمد بن fمد بن عبد العزيز ا:هتدي 
£¢ بن نÃ بن  عن بن حرب  عنfمد بن نوح  عنعبد اهللا بن أIد بن مالك ا�يع  عن
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحاجب 
. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا وأخرجه

 
ً
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد: وبه نأخذ. وأخرجه � نسخته فرواه أيضا

إن  :إبراهيم � الغسل يوم ا2معة قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] H6/@B۴[ا2ديث:
  و±ن تر�ته فحسن.  ،فحسن ،اغتسلت

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن*سن فرواه اإلمام fمد بن ا أخرجه
  رأيت إبراهيم �رج إ¥ العيدين وال يغتسل.  :Iاد قال عنأبو حنيفة ] H@/@B۵[ا2ديث:

أD حنيفة. ثم قال fمد: إذا اغتسلت للجمعة  عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  و±ن تر�ته فال بأس. ،والعيدين فحسن

  كنا نأ العيدين وما نغتسل.  :إبراهيم قال عنIاد  عنحنيفة أبو ] HB/@B۶[ا2ديث:
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد � اآلثار  أخرجه

حذيفة أنه قال المرأته و�  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] HC/@B۷[ا2ديث:
  تù عليك. ا ،ال تتخلله نار قليلة -يع¦ الشعر-خلليه با:اء  :تغتسل

عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنابن خsو � مسنده  *افظا أخرجه
fمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم بن حبيش  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنا�ل� 
  .- عنهرM اهللا- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده فرواه  وأخرجه

-عبد اهللا بن عمر  عن )�(fمد بن عمرو بن شعيب عنأبو حنيفة ] H>/@B۸[ا2ديث:
أن سائًال سأ\ أال يوجب ا:اء يا رسول  :- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنهما

   .‘‘إذا ا!ù ا;تانان وÊبت ا*شفة وجب الغسل أنزل أو لم يçل’’ :فقال ؟إال ا:اء !اهللا
ا:بارك بن عبد ا2بار  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

أD  عنأIد بن نÃ بن طالب  عنا*افظ ابن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنالص?� 
أD  عنأD هشام fمد بن حفص  عنعبد اهللا بن fمد بن رستم  عنا*سن أIد بن ا:حيا 

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنبن أD سليمان العرزf)�(  ìمد بن عبد اهللا عنأبو حنيفة ] HF/@B۹[ا2ديث:
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 :قال ؟أيوجب الغسل غ? ا:اء !يا رسول اهللا :أن رجًال قال :جده عنأبيه  عنعمرو بن شعيب 

  . ‘‘إذا ا!ù ا;تانان وتوارى ا*شفة أنزل أو لم يçل !نعم’’
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عن ا*افظ طلحة بن fمد � مسنده أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما� 
أD ا*سن  عنأIد بن نÃ بن طالب  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
أD حنيفة  عنأD هشام fمد بن حفص  عنعبد اهللا بن fمد بن رستم  عنأIد بن ا:حيا 

  .- رM اهللا عنه- 
 عنأبيه  عنجعفر بن fمد بن مروان  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  جهوأخر

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب? 
أD  عنخا\ أD  ا�اقال�  عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو ا�ل�  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- حنيفة  القاM عمر األشنا� بإسناده إ¥ أD عنعبد اهللا بن دوست العالف 
¯مر  عنإسماعيل بن أD خا� األI· ا�ج«  عنأبو حنيفة ] HH/@۵۰[ا2ديث:

 Xوق  عنالشعsاهللا عنها-¯ئشة  عنامرأة م Mأنها أمرت ا:ستحاضة أن تدع الصالة  :-ر
   .ة بعد أن تغتسل ل	 طهروأن تتوضأ ل	 صال ،أيام حيضها

 عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنمسنده ا*افظ ابن fمد �  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنأبيه 

أD عبد اهللا  عنخا\ أD   عنابن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
 أبيه عنجعفر بن fمد بن مروان  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  عنبن دوست العالف 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD £¢ عبد ا*ميد ا*ما�  عن
  .-رM اهللا عنه- القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  وأخرجه

ا8فساء إذا لم يكن Àا وقت  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] HJ/@۵۱[ا2ديث:
�(نسائهاأيام قعدت وقت ( .  

ثم قال fمد: ولسنا نأخذ  .حنيفةأD  عنسن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا* أخرجه
  ،بهذا

ً
فإذا زادت > ذلك اغتسلت وتوضأت لوقت »  ،ولكنها نفساء ما بينها وبA أربعA يوما

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،ة وصلتصال
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�م فليست إذا رأت ا*ب_ ا :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] JL/@۵۲[ا2ديث:

  �ائض فلتصل و!صم و�أتها زوجها وتصنع ما يصنع الطاهر. 
ثم قال  .أD حنيفة عن� اآلثار فرواه  -رIه اهللا تعا¥-اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ
 ما لم تضع و±ن ا*ب_ تص :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] J4/@۵۳[ا2ديث:

ً
« أبدا

  ؛رأت ا�م
ً
  و±ن أوصت و� تطلق ثم ماتت فوصيتها من ا©لث.  ،ألن دم ا*ب_ ال يكون حيضا

وهو  ،وبه نأخذ :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

جابر  عنأD نÎة  عنD عياش ا�Ãي أبان بن أ عنأبو حنيفة ] J6/@C۴[ا2ديث:
من اغتسل يوم ’’أنه قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنهما-بن عبد اهللا 

  . ‘‘ا2معة فقد أحسن ومن اقتÃ > الوضوء فال حرج
إسماعيل بن  عن بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

 Dمد بن أf ?حنيفة.  عنم² بن إبراهيم  عنكث Dأ  
 
ً
أD  عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أIد بن مقاتل و±سحاق بن سهل الرازي ³هما  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- ا*سن بن زياد  عنإدريس بن إبراهيم  عن
رM اهللا - أنس بن مالك  عنأبان بن أD عياش  عنأبو حنيفة ] J@/@C۵[ا2ديث:

ومن  ،من توضأ يوم ا2معة فبها ونعمت’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  - عنه
   ‘‘.اغتسل فهو أفضل

أD الغنائم fمد بن  بن  عنخsو � مسنده ا*افظ ا*سA بن fمد بن  أخرجه
�(أD سهل fمد بن أIد بن زياد عنأD ا*سن fمد بن أIد بن fمد بن زرقويه  عنا*سن ( 

   .أD حنيفة بمعناه عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل  عن
 أD نÃ عنأD  ا*سن بن أIد بن شاذان  عنأIد بن خ?ون  أD الفضل عنورواه 

fمد بن ا*سن  عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عنعبد اهللا بن طاهر القزوي¦  عنش+ب إبن 
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ومن لم  ،من اغتسل يوم ا2معة فقد أحسن’’ :غ? أنه قال ،-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

  . ‘‘ها ونعمتبيغتسل ف
فر أIد بن جع عنش+ب إأD نÃ بن  عنابن شاذان  عنأIد بن خ?ون  عنورواه 

-أنه قال  :بسنده -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنإدريس بن إبراهيم  عن
  . ‘‘ومن اغتسل فالغسل أفضل ،من توضأ يوم ا2معة فبها ونعمت’’: -عليه الصالة والسالم

أD بكر األبهري  عنأD ا*سن بن قشيش  عن )�(عبد ا:لك بن عبد القاهر عنورواه 
أنس بن مالك  عنأبان  عنأD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنجده  عنرا� أD عروبة ا* عن

  � هذه الطرق. 
 حدثناو :ابن خsو :جابر بن عبد اهللا قال عنأD نÎة  عنأبان  عنورواه أبو حنيفة 

أبو عبد اهللا أIد بن  حدثناأبو القاسم عبد اهللا بن ا*سA بن fمد  حدثنا )�(الكث? الsي أIد
 حدثناإسماعيل بن أD كث? القاM  حدثناfمد بن عبد اهللا بن عتاب  حدثنابن يوسف fمد 

- جابر أنه قال: قال  عنأD نÎة  عنأبان عن  - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم 
  .‘‘ومن لم يغتسل فبها ونعمت ،من اغتسل يوم ا2معة فقد أحسن: ’’- عليه الصالة والسالم

   الفصل الرابع
    اhياه واfجاسات

قالت: قال رسول  -رM اهللا عنها-¯ئشة  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] JB/@C۶[ا2ديث:
  .‘‘بئس ا�يت ا*مام بيت ال يسÛ وماء ال يطهر’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 

مصعب  عنا;Î بن أبان اÀاش�  عنصالح الÛمذي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنم بن ا:قدا

 - رM اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا  عنأD الزب?  عنأبو حنيفة ] JC/@C۷[ا2ديث:
  . ‘‘ال يبولن أحدكم � ا:اء ا�ائم ثم يتوضأ منه’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا 

أIد بن عبد اهللا  عني fمد بن ا:نذر بن سعيد اÀرو عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عنإبراهيم بن ا2راح  عنالكندي 
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 Á¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD بالل  عنبن بك? ا!مار  )�(عبيد اهللا عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عناألشعري 
 عنأD الفضل أIد بن خ?ون  عنبن خsو ا�ل� � مسنده  أبو عبد اهللا وأخرجه

  Dعبد اهللا بن دوست العالف  عنخا\ أ Dعنأ  Dعمر األشنا� بإسناده إ¥ أ Mالقا
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنfمد بن س?ين  عنبن حبيب  )�(ميشاÀ عنأبو حنيفة ] J>/@C۸[ا2ديث:
  أن يبال � ا:اء ا�ائم  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-نð رسول اهللا  :. قال- رM اهللا عنه-هريرة 

أD  عن¤ار  عن بن fمد بن عثمان  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنيوسف 

 عنأD حنيفة  عنأD يوسف  عن بن fمد بن سعيد العو�  عنابن عقدة  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-جابر  عن¯مر  عنثم اÀي

إذا �ن ا�م قدر ا�رهم أو  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] JF/@C۹[ا2ديث:
  و±ن �ن أقل من ذلك فامض > صالتك.  ،ا�ول أو غ?ه فأعد صالتك

 ثم قال fمد: وبه نأخذ .اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه عن أD حنيفة أخرجه
وهو  ،فإذا �ن كذلك لم �ز صالته ،يه حÉ يكون أك� من قدر ا�رهم الكب? ا:ثقالÞز

  .- رM اهللا عنه- قول أD حنيفة 
 :-رM اهللا عنها-¯ئشة عن  مsوقعن  الشعX عنأبو حنيفة ] JH/@۶۰[ا2ديث:

ء فتوضأ أن رسول اهللا ص« اهللا عليه وآ\ وسلم توضأ ذات يوم فجاءت اÀرة ف�بت من اإلنا
  منه وµب ما ب�.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 

أIد بن عبد اهللا  عنسعيد اÀروي  عنfمد بن ا:نكدر  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رIهما اهللا-أD حنيفة عن  أD يوسف عنإبراهيم بن ا2راح  عنالكندي 

ابن عباس  عنعكرمة  نعسماك بن حرب ا�كري  عنأبو حنيفة ] JJ/@۶۱[ا2ديث:
ما > ’’ :مر بشاة ميتة لسودة فقال - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :- رM اهللا عنهما- 

.  :قال ‘‘.أهلها لو انتفعوا بإهابها
ً
 � ا�يت حÉ صار شنا

ً
  فسلخوا جت تلك الشاة فجعلوه سقاءا
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 Å¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
fمد بن مو� بن  عن� أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عنالليث بن Iاد عن  إسماعيل بن £¢ عنإبراهيم 
  .- رM اهللا عنه- 

fمد بن مو� بن إبراهيم  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد  وأخرجه
  .- رM اهللا عنه-  حنيفة أD عنأD يوسف  عنالليث بن Iاد  عنإسماعيل بن £¢  عن

 عنأD غرزة  عنأIد بن حازم  عنس أابن ك عنورواه ابن األخشيد  :قال ا*افظ 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبيد بن مو� 

رM اهللا -ابن عباس  عنعكرمة  عنسماك  عنأبو حنيفة ] 4LL/@۶۲[ا2ديث:
  . ‘‘طهر )�(دأيما إهاب دبغ فق’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  -عنهما

الليث  عنإسماعيل بن £¢  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنبن Iاد 

ذ�ة  :ابن عمر أنه قال عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L4/@۶۳[ا2ديث:
  » مسك دباغه. 

وهو  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
أبيه خا� بن  عنأبيه fمد  عنا*افظ أبو بكر أIد بن fمد بن خا� بن خ«  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن خا� الوهX  عنخ« 
 ،أنه رأى > Iاد قلنسوة ثعالب :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L6/@>۴:[ا2ديث

 óلود ا8مر. 
ً
  و�ن ال يرى بأسا

  .-رM اهللا عنه- fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه عن أD حنيفة  أخرجه
» êء منع ا2ت من  :أنه قال ،إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L@/@>۵[ا2ديث:

  باغ. الفساد فهو د
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه

إذا أصاب ثوبك من ا�م قدر  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4LB/@>۶[ا2ديث:
  ه حÉ تغسله. و±ن �ن أك� من قدر ا�رهم لم Þزئك أن تص« في ،ا�رهم أو أقل أجزأك أن تص« فيه
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 Ï¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

fمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم بن خنيس  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عننده فرواه � مس-رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه
¯ئشة  عنهمام بن ا*ارث  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4LC/@>۷[ا2ديث:

   -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-لقد كنت أفر�ه من ثوب رسول اهللا  :قالت -رM اهللا عنها-
ن عباس الفضل ب عنأIد بن fمد بن عيÆ الرازي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن زريع  عن£¢ بن غيالن  عن
أD  عنأD سعيد الصغا�  عنأIد بن يعقوب  عنfمد بن عبد اهللا بن   عنورواه 

أضافت رجًال وأرسلت  -رM اهللا عنها-أن ¯ئشة  :إال أنه زاد � أو\ .-رM اهللا عنه-حنيفة 
ما أراد  :بها بالليل فأصابته جنابة فغسل ا:لحفة rها فبلغ ¯ئشة فقالتإ�ه ملحفة فا!حف 

ص_ اهللا عليه -لقد كنت أفر�ه عن ثوب رسول اهللا  ،إنما �ن Þزئه أن يفر�ه ؟بغسل ا:لحفة
  ثم يص« فيه.  -وآ\ وسلم

 عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده باللفظ األول  وأخرجه
 عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنزياد  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل 

  أD حنيفة رIة اهللا عليهما. عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع 
 عنالقاM أD ا*سA بن ا:هتدي باهللا  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

الفضل بن  عنأD ا*سن fمد بن نوح بن عبد اهللا  عنجنادة  أD القاسم عبد اهللا بن fمد بن
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن زريع  عن£¢ بن غيالن  عنالعباس التسÛي 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

 :ب من اإلناء قالإبراهيم � السنور ت� عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L>/@>۸[ا2ديث:
إن اهللا تعا¥  :فقال ؟ةأيتطهر بفضلها للصال :فسأ\ ،� من أهل ا�يت ال بأس بأن ي�ب فضلها

   .قد أرخص ا:اء ولم يأمره ولم ينهه
ثم قال fمد: قال  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � كتاب اآلثار فرواه  أخرجه

و�ذلك µب غ?ه أحب إ× و±ن  :قال fمد .ضأ به أجزأهغ?ه أحب إ× و±ن تو :اإلمام أبو حنيفة
  وبقول أD حنيفة نأخذ. :قال fمد .أجزأه توضأ به



 Õ¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
ال خ? � سؤر ا�غل  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4LF/@>۹[ا2ديث:

  .ويتوضأ بسؤر الفرس وال�ذون والشاة وا�ع?  ،وا*مار وال يتوضأ بسؤر ا�غل وا*مار
وبهذا rه نأخذ وهو قول أD حنيفة  :أD حنيفة وقال عنfمد � اآلثار فرواه  رجهأخ

  .- رM اهللا عنه- 
أD هريرة  عنfمد بن س?ين  عناÀيثم الÃاف  عنأبو حنيفة ] 4LH/@۷۰[ا2ديث:

تسل أن يبال � ا:اء ا�ائم ثم يغ -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-نð رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنه-
  منه أو يتوضأ. 
fمد بن  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل الÑاز اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عن¤ار  عنعثمان بن إبراهيم الكو� 
 :ا*سن ا�Ãي أنه قال عنرجل من أهل ا�Ãة عن  أبو حنيفة] 4LJ/@۷۱[ا2ديث:

  ذات كرش.  ال بأس ببول »
ثم قال  ،- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

و±ن أصاب ا©وب منه  ،إن وقع � وضوء أفسد الوضوء :fمد: �ن أبو حنيفة يكرهه ويقول
  .êء كث? ثم ص« فيه أ¯د الصالة

ً
ال ال يفسد ماء و ،ثم قال fمد: وأما أنا فال أرى به بأسا

 
ً
 وال ثوبا

ً
  .وضوءا

 .إبراهيم � الرجل يصيب ثوبه بول الصX عنIاد  عنأبو حنيفة ] 44L/@۷۲[ا2ديث:
.  :قال

ً
  إذا لم يكن أكل وµب أجزأك أن تصب عليه ا:اء صبا

وأحب إ�نا أن  :ثم قال .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-D حنيفة وهو قول أ ،يغسله غسالً 

رM -الشعX أن ابن عباس  عناÀيثم بن حبيب  عنأبو حنيفة ] ۷۳@/444[ا2ديث:
  وا2سد.  ،وا©وب ،واألرض ،ا:اء :أربع ال ينجسهن êء :قال -اهللا عنهما

أD  عنب� بن مو�  عنfمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن عبد الرIن ا:قري

أD  ا*سA بن  بن أيوب  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
بن جعفر بن  )�(أD بكر أIد عنالقاM أD العالء fمد بن  بن يعقوب الواسطي  عن
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 �¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  . - عنه رM اهللا-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عنIدان 

أD حنيفة. ثم قال fمد: وتفس? ذلك  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
�(عندنا أن ذلك(  

ً
إذا  :و±نما ا:ع| � ا:اء عندنا ،إذا أصابه القذر فغسل ذلك عنه فلم £مل قذرا

 
ً
 أنه ال £مل خبثا

ً
 أو جاريا

ً
  واهللا أعلم. .�ن كث?ا

  الفصل ا(امس 
hهما  اjوغ lسح � ا(ف  

 -رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] F۴@/446[ا2ديث:
  يمسح � السفر > ا;فA ولم يوقت. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت رسول اهللا  :قال

مروان بن  عن )�(سليمان بن عبيد اهللا عنأD سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنية الفزاري معاو

µيح  عنالقاسم بن Óيمرة  عنا*كم بن عتبة  عنأبو حنيفة ] ۱۱۳/۳۷۵[ا2ديث:
قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8 عن  -رM اهللا عنه- بن أD طالب  عنها�  بن
 و�’’

ً
  . ‘‘لةيمسح ا:سافر > ا;فA ثالثة أيام و�ا�هن وا:قيم يوما

أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن ا:نذر بن سعيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رIه اهللا-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنإبراهيم بن ا2راح  عنالكندي 

 
ً
 عنإبراهيم بن يوسف الكو�. و عنfمد بن ا:نذر بن بكر ا�ل�  عنورواه أيضا

أIد بن عبد  عنأIد بن fمد  عنأفلح بن fمد. و عنق ا:سيب بن إسحا عنfمد بن يزيد 
fمد بن �مل.  عنعبد اهللا بن أIد الطواوي·  عنأيوب بن سليمان. و عنبن زياد  )¼(اهللا

رM - سألت ¯ئشة  :إال أن فيه أن µيح بن ها� قال .أD حنيفة عنأسد بن عمرو  عنrهم 
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�¼� ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
 فاسأ\ائت  :فقالت ؟أيمسح > ا;فA - اهللا عنها

ً
ص_ اهللا عليه -فإنه �ن يسافر مع اX8  ؛عليا

 فسأ!ه فقال .-وآ\ وسلم
ً
  ا*ديث.  -قال: µيح فأتيت عليا

 
ً
�(هتسقرئ > أD حامد أIد بن ر :fمد بن عبد الرIن األصفها� قال عنورواه أيضا( 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفةعن  زفر عنا*كم بن أيوب  عنfمد بن ا:غ?ة  عنوأنا حا¤ 
 
ً
 عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أD  عنأD مقاتل  عنإبراهيم بن مسعدة  عنعبد اهللا بن عبد اهللا  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
هذا كتاب  :لوهاب بن عبد الرIن بن شيبة قالعبد ا عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

- أبو حنيفة مثل حديث أسد بن عمرو  حدثناجدي شيبة بن عبد الرIن بن إسحاق فقرأت فيه 
  .- رIه اهللا تعا¥

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  ا*ديث بكما\. -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما� 

 
ً
أIد بن خلف  عنعبد الرIن بن يوسف  عنأIد بن fمد بن سعيد عن  ورواه أيضا

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنالقاسم بن ا*كم  عن
 
ً
 عنا*سA بن شبيب ا:ؤذن عن  أD عبد اهللا أIد بن ا*سA الكر¸ عنورواه أيضا

 Mيوسف القا Dحنيف عنأ Dاهللا عنهما-ة أ Mر-.  
-بالل  عنابن أD �_ عن  ا*كم بن عتيبة عنأبو حنيفة ] 44B/@F۶[ا2ديث:

  �ن يمسح > ا;فA.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-رM اهللا عنه
أD بكر fمد بن خلف بن أيوب  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنرو أسد بن عم عنأبيه  عن
خزيمة  عنأD عبد اهللا ا2د×  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 44C/@F۷[ا2ديث:

 :أنه قال � ا:سح > ا;فA - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8  عن - رM اهللا عنه- بن ثابت 
  ‘‘.فيه إن شاء إذا لبسهما وهو متوضئ ال يçع خ ،وللمسافر ثالثة أيام و�ا�هن ،للمقيم يوم و�لة’’

 ،وIدان بن ذي ا8ون ا�لخيA ،عبد الصمد بن الفضل عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
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 ��Á ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  عنrهم  )�(وأحيد بن ا*سA ا�ما�

  إبراهيم مثله.  عنمع� أD  عنسعيد بن أD عروبة  حدثناو :قال ا:² :قال أبو fمد ا�خاري
أD حنيفة  عنخارجة  عن بن مصعب  عنأD سعيد الفراء  عنورواه ا�خاري 

  . - رM اهللا عنه- 
ا:غيث بن بديل  عنأD إسحاق بن إبراهيم  عنأيوب بن إسحاق الsخ·  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنخارجة  عن
أ�م بن حوشب  عنأIد بن يعقوب ا�ل�  نعأIد بن أD صالح ا�ل�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناÀمدا� 
إسحاق بن إبراهيم بن صالح  عنfمد بن عبد الرIن بن fمد األصفها�  عنورواه 

-أD حنيفة و±براهيم الصائغ  عنحسان بن إبراهيم  عنfمد بن منصور الكرما�  عناألصفها� 
  .- رIة اهللا عليهم

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجهو
  أD £¢ ا*ما�.
أD بكر أIد  عنأf Dمد ا2وهري  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنبن جعفر بن Iدان 
القاM أD ا*سA بن ا:هتدي باهللا  عنر fمد بن عبد ا�اÇ القاM أبو بك وأخرجه

أD بكر عبد اهللا بن fمد ا8يسابوري  عنأD القاسم عبيد اهللا بن أIد بن  الصيدال�  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-أD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عن

أنه رأى  :همام بن ا*ارث عنإبراهيم  عنIاد  عننيفة أبو ح] F۸@/<44[ا2ديث:
إ� رأيت  :فقال ؟توضأ ومسح > خفيه فسأ\ عن ذلك -رM اهللا عنه-جرير بن عبد اهللا ا�ج« 

  . ؟و±نما صحبته بعد نزول سورة ا:ائدة ،يصنعه -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
أIد بن عبد اهللا  عنذر بن سعيد اÀمدا� fمد بن ا:ن عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عن بن معبد  عنالكندي 
 عنا�ارقط¦  عنعبد الكريم  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

 öاألنطا Aبن ا*س Aا*س Mد بن عبد اهللا الكندي  عنالقاIأ  Dمعبد   بن عنأ
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��Á ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن - رIه اهللا-fمد بن ا*سن الشيبا�  عن

إبراهيم عمن  عنIاد  عنأD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 
ً
  .-رM اهللا عنه-رأى جريرا

رM اهللا -ا:غ?ة بن شعبة  عنالشعX  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 44F/@F۹[ا2ديث:
فأخرج  ،وعليه جبة شامية ضيقة الكمA -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت رسول اهللا  :قال -هعن

  يديه من Èتها فتوضأ ومسح > خفيه. 
بن fمد  )�(ا*سن عنصالح بن أIد بن أD مقاتل  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنالصباح الزعفرا� 
 ور

ً
- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنواه أيضا

  . -رM اهللا عنه
ا*سن بن الصباح  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

 -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-وضأت رسول اهللا  :غ? أنه قال ،أD حنيفة عنأسد بن عمرو  عن
  فتوضأ ومسح > خفيه. )�(شامية ضيقة الكمA فأخرج يديه من جنبهاوعليه جبة 

أD سعيد fمد بن عبد ا:لك  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
أD بكر fمد بن عبد اهللا األبهري  عنأD ا*سن  بن fمد بن ا*سن  عنبن عبد القاهر 

fمد بن ا*سن  عنجده عمرو بن أD عمرو  عن أD عروبة ا*سن بن fمد ا*را� عن
   .بمعناه -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالشيبا� 

 
ً
 عنأf Dمد ا*سن ا2وهري  عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار  عنورواه أيضا

  عنfمد بن ا*جاج  عنأD ا*سن  بن أIد بن سليمان  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  نعبن معبد 

أD ا:ظفر هناد بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري � مسنده  وأخرجه
أD عمرو عثمان بن أIد بن عبد  عنأD ا*سf Aمد بن ا*سA بن fمد القطان  عنالنس¶ 

أD  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنن عيÆ بن أبا عنا*سن بن سالم  عناهللا بن السماك 
  . - رM اهللا عنه- حنيفة 

 عنأD بكر ا;طيب ا�غدادي  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه
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 ��Á ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
عيÆ  عنا*سن بن سالم  عنعثمان بن أIد ا�قاق  عنا*سA بن عمر بن برهان الغزال 

  . -رM اهللا عنهما-حنيفة  أD عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنبن أبان بن صدقة 
 عنالشعX  عنIاد عن  أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أبيه ا:غ?ة بن شعبة  عنإبراهيم بن ا:غ?ة بن شعبة 
 عن¯مر الشعX  عناÀيثم بن حبيب الص?�  عنأبو حنيفة ] 44H/@۸۰[ا2ديث:

أنه مسح > ا;فA  :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8 عن  -رM اهللا عنه-ة ا:غ?ة بن شعب
  وعليه جبة شامية ضيقة الكمA فأخرج يديه من أسفل جبته. 

£¢ بن fمد بن   عنا*سA بن أيوب  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه
  . أD حنيفة عنأD يوسف  عنجده ألمه fمد بن إبراهيم  عن

أf Dمد  عنا:بارك بن عبد ا2بار  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عنا2وهري 

ا*سن بن ا*سA بن  عنأD ا:عا× ثابت بن بندار  عنورواه ابن خsو � مسنده 
 عن£¢ بن  بن fمد بن هاشم  عنfمد بن ا*سن بن  ا�قطي¦  عن )�(ا×عالعباس ا8

  .-رM اهللا عنهما- أD حنيفة  عنأD يوسف  عنأD عبد اهللا fمد بن إبراهيم بن أD سكينة 
 عنأD عبد اهللا ا2د×  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 44J/@۸۱[ا2ديث:

أنه قال  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا  عن - عنهرM اهللا-خزيمة بن ثابت األنصاري 
Aللمقيم يوم و�لة وللمسافر ثالثة أيام و�ا�هن.  :� ا:سح > ا;ف  

أIد بن عبد  عنز�ريا بن £¢ بن كث? األصفها�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- ة أD حنيف عنزفر  عنا*كم  عنfمد بن ا:غ?ة  عنالرIن بن عمر 

أD  عنيونس بن بك?  عنعبيد اهللا بن يعيش  عنأIد بن fمد ا�ل�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

 
ً
عبد الرIن بن  عنيوسف بن مو�  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه أيضا

ال يçع خفيه إذا ’’ ه:وزاد � آخر .أD حنيفة عنجده  عنعبد الصمد بن شعيب بن إسحاق 
  . ‘‘لبسهما وهما طاهران

 
ً
هذا كتاب  :عبد اهللا بن أIد بن بهلول قال عنأIد بن fمد بن سعيد عن  ورواه أيضا
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  أD حنيفة.  عنأD والقاسم بن معن  حدثناجدي إسماعيل بن Iاد بن أD حنيفة فقرأت فيه 

  Iاد مثله سواء.  عنر fمد بن أبان وروح بن مساف وحدثn :قال إسماعيل بن Iاد
 
ً
أD  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑاز  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنهما- حنيفة 
 
ً
ٰ  عنIاد بن حكيم الطالقا�  عنIزة ا8يسابوري  عنورواه أيضا الزيات  ٓس خلف بن ي

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
أD £¢ عبد  عنشعيب بن أيوب  عنبن أD مقاتل صالح بن أIد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ميد ا*ما� 
 
ً
أD  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنأIد بن fمد بن سعيد الكو�  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنباب زيد بن ا* عنا*سن بن  ا*داد  عنصالح بن أD رميح كتابة  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 
أD الغنائم fمد بن  بن  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

أD سهل أIد بن  عنأD ا*سن fمد بن أIد بن fمد بن زرقويه  عنا*سA بن أD عثمان 
  . -رM اهللا عنه- ة أD حنيف عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عنfمد بن زياد 

م² بن إبراهيم  عنإسماعيل  حدثنا :ورواه بهذا اإلسناد إ¥ أIد بن fمد بن زياد قال
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

أD بكر  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان  عنا:بارك بن عبد ا2بار  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنأIد بن جعفر بن Iدان 

أD بكر بن مالك القطيú  عنأD طالب fمد بن ا*سن بن أIد  عنابن خ?ون  عنورواه 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عن

أD طالب fمد بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري � مسنده  وأخرجه
أD عبد اهللا fمد بن  بن  عنأD بكر أIد بن إبراهيم بن شاذان  عن بن الفتح العشاري 

أD  عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل بن fمد بن أD كث? القاM  عنإسماعيل ا*افظ األي« 
  . - رM اهللا عنه- حنيفة 

ا× عا*سن بن ا*سA ا8 عنب أD بكر أIد بن  بن ثابت ا;طي عنورواه 
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أD يعقوب إسحاق بن  عنfمد بن Óت  عنعبيد اهللا بن fمد بن أIد الÑاز  عن

 عنحسان بن إبراهيم الكرما�  عنfمد بن منصور  عناألصفها�  )�(إبراهيم بن صالح
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 

 راهيم بن أD مو�إب عنالشعX  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 46L/@۸۲[ا2ديث:
ص_ اهللا عليه وآ\ -أنه خرج مع رسول اهللا  :-رM اهللا عنه-ا:غ?ة بن شعبة  عناألشعري 

  فص_.  )�(فتوضأ ومسح > خفيه فلم يçعهما ثم قام ،� سفر -وسلم
عبد  عنيوسف بن مو�  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

أD  عن - رIه اهللا تعا¥- جده شعيب  عنن شعيب بن إسحاق الرIن بن عبد الصمد ب
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

عمه سعيد بن أD ا2هم عن  أبيه عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
ص_ اهللا عليه وآ\ - أنه خرج مع رسول اهللا  :ا:غ?ة عنأD حنيفة. لكن بلفظ آخر  عن

فق� حاجته ثم رجع وعليه جبة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-  � سفر فانطلق نX اهللا - وسلم
Aمن ضيق كميها و�نت  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فرفعها رسول اهللا  ،\ رومية ضيقة الكم

ة ومسح > ا:اء فتوضأ وضوءه للصال - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أصب يع¦ > رسول اهللا 
  خفيه ولم يçعهما. 

جده  عنعبد الرIن بن عبد الصمد  عنيوسف بن مو�  عنfمد  أIد بن عنورواه 
  . ‘‘داوةإأصب ا:اء عليه من ’’ :غ? أنه قال .أD حنيفة باللفظ ا©ا� عنشعيب 

 
ً
أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه أيضا

   .‘‘ثم تقدم وص_’’ :غ? أنه زاد � آخره
  .أD حنيفة عنم² بن إبراهيم  عنإسماعيل بن ب�  عنورواه 

ً
ولم يذكر مI ²ادا

  الشعX.  عنأبو حنيفة  حدثنا :ولكن قال
 عنأD  سختويه بن ا:رزبان موH ب¦ هاشم  عنصالح بن fمد األسدي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
fمد  عنعمار بن خا�  عنبن يوسف السمنا� عبد اهللا بن fمد بن عبد اهللا  عنورواه 
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 �ÁÅ ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  عنبن ربيعة 

ً
  توضأ ومسح > خفيه. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :أD حنيفة ÓتÃا

أD  عنأD طالب بن يوسف  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
 عنجده  عنمد ا*را� أD عروبة ا*سن بن f عنأD بكر األبهري  عنfمد ا2وهري 

  بمعناه. -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن الشيبا� 
اختلف  :سالم بن عبد اهللا بن عمر قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۸۳@/464[ا2ديث:

 !امسح :فقال سعد ،� ا:سح > ا;فA -رM اهللا عنهم-عبد اهللا بن عمر وسعد بن أD وقاص 
  عمك أفقه منك سنة.  :فاجتمعا عند عمر فقال عمر !امسح :وقال سعد !ما يعجب¦ :وقال عبد اهللا
 عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه سعيد بن أD ا2هم  عنعمه  عنأبيه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا وأخرجه

fمد بن عمرو بن ا*ارث  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] H۴@/466[ا2ديث:
 :� سفر -رM اهللا عنه-صحبت عبد اهللا بن مسعود  :أن عمرو بن ا*ارث بن أD ¤ار قال

  فأتت عليه ثالثة أيام و�ا�هن ال يçع خفيه. 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه اإل أخرجه

   .أنه �ن يمسح > ا;فA :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] H۵@/@46[ا2ديث:
. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  وهو قول أD حنيفة. ،fمد: وبه نأخذ
أD بكر عبد اهللا بن أD ا2هم القرê العو�  عنأبو حنيفة ] 46B/@H۶يث:[ا2د

 يمسح فقلت :أنه قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن عمر  عنالكو� 
ً
 :فقال ؟ما هذا :رأيت سعدا

  فعل ذلك. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت رسول اهللا  :فقال ؟فسأ!ه !سل عمر
 عنأD عبد اهللا بن ا*سA الكر¸  عنمسنده ا*افظ طلحة بن fمد �  أخرجه

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنا*سن بن شبيب 
  أD حنيفة fمد بن ا*سن وأسد بن عمرو. عنورواه  :قال ا*افظ

 فرواه  وأخرجه
ً
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � اآلثار و� نسخته أيضا

 :أبيه عنسليمان بن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 46C/@H۷[ا2ديث:
   .توضأ ومسح > ا;فA وص_ ßس صلوات -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا 



 �ÁÏ ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD £¢  عنحم بن نوح  عنصالح بن أD رميح كتابة  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ما� 
إذا توضأ الرجل يمسح >  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] H۸@/<46[ا2ديث:
  فإنما يغسل رجليه.  ،خفيه ثم �لعهما
أD ا*سن fمد  عنأD الغنائم fمد بن   عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

  أD حنيفة.  عنهوذة بن خليفة  عنحامد  عنأD سهل بن زياد  عنبن أIد بن زرقويه 
 ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  خرجهوأ

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة 
أن رسول  :أبيه عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 46F/@H۹[ا2ديث:

 .مسح > خفيهيوم فتح مكة ص_ ßس صلوات بوضوء واحد و -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اهللا 
 ’’ -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فقال اX8  ؟ما رأيناك صنعت هذا قبل ا�وم :فقال \ عمر

ً
عمدا

  . ‘‘صنعته يا عمر
أD £¢ عبد  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ميد ا*ما� 

إبراهيم � الرجل إذا اغتسل من ا2نابة  عنIاد  عننيفة أبو ح] 46H/@۹۰[ا2ديث:
   .يمسح > ا2بائر :قال

وبه  :-رIه اهللا-قال fمد  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
و±ن �ن �اف من مسحه > ا2بائر ترك إن شاء وأجزأه وهو قول أD  ،وهو قول أD حنيفة ،نأخذ

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
 :إبراهيم قال عنعبد الكريم بن أD ا:خارق  عنأبو حنيفة ] 46J/@۹۱[ا2ديث:

nج« يقول حدث� -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رأيت رسول اهللا  :من سمع جرير بن عبد اهللا ا
   .يمسح > ا;فA بعدما أنزلت سورة ا:ائدة

ا*سن بن عمر  عن£¢ الفقيه ا�ل�  أD أسامة زيد بن عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عننوح بن دراج  عنبن شقيق 

 عنأD عبد اهللا أIد بن ا*سA الكر¸  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف القاM  عنا*سA بن شبيب ا:ؤذن 



 �ÁÕ ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
ب� بن  عنأIد بن سليمان بن عمر العطار  عنمد بن سعيد أIد بن f عنورواه 

  و�ن إسالì بعد نزول ا:ائدة.  :غ? أنه قال ،أD حنيفة عنالو�د 
  .- رM اهللا عنهم- وعبد اهللا بن الزب?  ،وأبيض بن األغر ،أD حنيفة زفر عنرواه  :قال ا*افظ

ا:غ?ة  عنعروة  عنالزهري  عن )�(اÀيثم الصواف عنأبو حنيفة ] L/@۹۲@4[ا2ديث:
   .مسح > ا;فA -ص_ اهللا عليه وسلم-أن اX8  :-رM اهللا عنه-بن شعبة 

عبد  عنfمد بن عبد اهللا  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
ف أD يوس عنعمه fمد بن إبراهيم  عناهللا بن fمد بن أ¸ fمد بن إبراهيم بن أD السكينة 

 Mحنيفة  عنالقا Dاهللا عنهما-أ Mر-.  
عبد ا�اÇ بن fمد بن  وا�ه أD طاهر عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

أD جعفر fمد بن ا*سن بن  بن  عنأD ا*سن  بن عبد العزيز الطاهري  عنعبد اهللا 
أD عبد اهللا fمد بن إبراهيم  عنهاشم أD العباس £¢ بن  بن fمد بن  عنfمد ا�قطي¦ 
  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنبن أD سكينة 

إبراهيم  عن )�(سعيد بن مsوق ا©وري عنأبو حنيفة ] ۹۳@/4@4[ا2ديث:
- أن رسول اهللا  :خزيمة بن ثابت عنأD عبد اهللا ا2د×  عنعمرو بن ميمون  عنا!ي� 

للمسافر ثالثة أيام و�ا�هن ’’ :فقال ؟سئل عن ا:سح > ا;فA - وسلمص_ اهللا عليه وآ\ 
  . ‘‘وللمقيم يوم و�لة

أD  ا*سن بن  ا*داد  عنصالح بن أD رميح كتابة  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنزيد بن ا*باب  عن

 عنذ بن نصيب األسدي الكو� هشام بن ¯ئ عنأبو حنيفة ] J۴@/6@4[ا2ديث:
  ثم �رج فيمسح عليهما.  ،أنه �ن يدخل ا*مام وعليه خفاه :إبراهيم

ا*سن بن جعفر  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنخارجة بن مصعب  عنعمه  عنبن مدرار 

قدمت  :ابن عمر قال عنبن أD ا2هم  )¼(أD بكر عنأبو حنيفة ] J۵@/@@4[ا2ديث:
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 ��Á ا�اب الرابع � الطهارة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
إذا  !يا ابن عمر :فقال ؟ما هذا :> غزو � العراق فإذا سعد بن مالك يمسح > ا;فA فقلنا \

ص_ اهللا -رأيت رسول اهللا  :فقال ؟فأتيته فسأ!ه :قال ابن عمر .قدمت > أبيك فسله عن ذلك
  يمسح فمسحنا.  -عليه وآ\ وسلم

إبراهيم  عنأD عبد اهللا fمد بن ا:نذر األعمش ا�ل�  عنأبو fمد ا�خاري  جهأخر
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنبن يوسف 

fمد بن  عنأIد بن رسته  عنبن fمد األصفها�  fمد بن عبد الرIن عنورواه 
  . -عنه رM اهللا- أD حنيفة  عنزفر  عنا*كم بن أيوب  عنا:غ?ة 

أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- 

أD سعيد الصغا� وأD مقاتل  عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنورواه 
ص_ اهللا عليه - رأينا رسول اهللا  ‘‘عمك أفقه منك’’ :قال عمر :� آخره :غ? أنه قال ،السمرقندي

  يمسح فمسحنا. - وسلموآ\
أf Dمد  عنأD طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

fمد بن  عنجده  عنأD عروبة ا*را�  عنأD بكر fمد بن عبد اهللا األبهري  عنا2وهري 
  أD حنيفة.  عنا*سن 

  .حنيفة  أD عناإلمام fمد بن ا*سن � كتاب اآلثار فرواه  وأخرجه
 � نسخته فرواه  -رIه اهللا-  وأخرجه

ً
 ،. ثم قال fمد: وبه نأخذ:اإلمام أD حنيفة عنأيضا

  آمA. -رM اهللا عنه وعنا به وعن ¾يع ا:سلمA-حنيفة  أDوهو قول 
   



��Á ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  

 ا	اب ا(امس

    الصالة وأنه يشتمل � سبعة فصول
  .ألذانو� ا ،والقبلة ،� مواقيت الصالة   :الفصل األول
  .و±خفاء البسملة ،والقنوت ،� القراءة   :الفصل ا%ا$
  .وسÛ العورة ،وما يفسد الصالة ،� ترك رفع ا�دين عند الر�وع ورفع الرأس  :الفصل ا%الث
  .وا8وافل ،والس� ،والعيدين ،� ا2معة   :الفصل الرابع

  .وµائط وجوبها ،والشك فيها ،� هيئتها :الفصل ا(امس
  .وما يكره � ا:سجد ،وآداب اإلمام ،� ا2ماعة :السادس الفصل

  .� ا2نائز   :الفصل السابع

  الفصل األول
  واألذان ،والقبلة ،  مواقيت الصالة

ص_ اهللا عليه -أن رجًال أ� اX8  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] J۶@/4[ا2ديث:
ص_ اهللا عليه وآ\ -لصلوات مع رسول اهللا فأمره أن £Î ا ،فسأ\ عن وقت الصالة -وآ\ وسلم

 أن يبكر بالصلوات rهن -وسلم
ً
ثم  ،ثم أمره � ا�وم ا©ا� أن يؤخر الصلوات rها ،ثم أمر بالال

  . ‘‘وقت الصلوات ما بA هذين الوقتA ؟أين السائل عن الوقت’’ :قال
ثم قال  .-اهللا عنه رM-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

وهو قول  ،وا:غرب وغ?ها � هذا سواء إال أنه يكره تأخ?ها إذا Êبت الشمس ،fمد: وبه نأخذ
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] J۷@/6[ا2ديث:
  م. فإن شدة ا*ر من فيح جهن ؛أبردوا بالظهر :أنه قال -عنه

ثم قال fمد: يؤخر الظهر �  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،ويص« � الشتاء حA تزول الشمس ،الصيف حÉ ي�د بها



 ��Å ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
رM اهللا -عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] J۸@/@[ا2ديث:

  هذا حA دلكت.  :نه نظر إ¥ الشمس حA غربت فقالأ :-عنه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

عبد  عنأD عبد اهللا ا2د×  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B/@J۹[ا2ديث:
  �لتA من اÀالل.  قال كنا نص« العÃ والشمس � مقدار -رM اهللا عنه- اهللا بن مسعود 
ب� بن مو�  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  . -رIه اهللا-أD حنيفة عن  أD عبد الرIن ا:قري عن
أD عبد اهللا عن  أD بكر ا;ياط عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  وأخرجه

أD  عنا:قري  عنمو�  ب� بن عنا� عمر بن ا*سن األشن أنبأنابن دوست العالف 
  . - رM اهللا عنه- حنيفة 

  .-رM اهللا عنه-القاM األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
لم Þتمع أصحاب رسول اهللا  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C/۴۰۰[ا2ديث:

   .الفجر وا!عجيل � ا:غرب > êء �جتماعهم > ا!نوير � -آ\ وسلموص_ اهللا عليه -
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن شجاع ا�ل�  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

رM اهللا -عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۴۰۱/<[ا2ديث:
  . ‘‘إقامة ا8اس �زي’’ :أصحابه � بيته فص_ بهم بغ? أذان وال إقامة وقال أنه أمّ  :-عنه

د اهللا بن عب عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

ال بأس أن  :ه قالأن -رIه اهللا تعا¥- إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F/۴۰۲[ا2ديث:
  يؤذن ا:ؤذن وهو > غ? وضوء. 

  ،ثم قال fمد: وبهذا نأخذ .أD حنيفة عنfمد � اآلثار فرواه  أخرجه
ً
ال نرى بذلك بأسا
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ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،ويكره أن يؤذن جنبا

 :� أذانه قاليت�م  :إبراهيم أنه قال � ا:ؤذن عنIاد  عنأبو حنيفة ] H/۴۰۳[ا2ديث:
  ذلك أذانه.  وأما àن نرى أن ال يفعل فإن فعل لم ينقض :قال fمد .ال آمره وال أنهاه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
 عنه سأ! :قال -رIه اهللا تعا¥-إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] J/BL۴[ا2ديث:

وذكر أن تثويبهم �ن حA يفرغ ا:ؤذن  ،هو æا أحدثه ا8اس وهو حسن æا أحدثوا :ا!ثويب فقال
  مرتA.  ‘‘الصالة خ? من ا8وم’’من أذانه أن 

أD حنيفة. ثم قال fمد: وهو قول أD  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  حنيفة وبه نأخذ.

  األذان واإلقامة مث| مث|.  :إبراهيم قال عنIاد  عنحنيفة أبو ] 4L/BL۵[ا2ديث:
ثم قال fمد: وبه نأخذ وهو  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
   .ليس > النساء أذان وال إقامة :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] BL۶/44[ا2ديث:

ثم قال  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ

اهللا أك�  ،�ن آخر أذان بالل :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] BL۷/46[ا2ديث:
  ال � إال اهللا.  ،اهللا أك�

وهو  ،وبه نأخذ :أD حنيفة. قال fمد عنبن ا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

عمر بن  عنأD الغادية  عنعبد ا:لك بن عم?  عنأبو حنيفة ] BL۸/@4[ا2ديث:
  أنه �ن يÎب > الصالة بعد العÃ.  :-رM اهللا عنه-ا;طاب 

أIد بن حرب  عن بن fمد ا*افظ  عنده ا*افظ طلحة بن fمد � مسن أخرجه
  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنهوذة  عن

 أD حنيفة عنمصعب بن ا:قدام  عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- 

أD  بن  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه
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إسماعيل بن توبة  عنعبد اهللا بن طاهر القزوي¦  عنش+ب إأD نÃ بن القاM  عنشاذان 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنالقزوي¦ 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-عنه رM اهللا- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

ما ندمت >  :-رM اهللا عنه- أبو حنيفة قال: قال  بن أD طالب ] 4B/BL۹[ا2ديث:
 X8ما اÀ أن ال أكون سألت Aء ما ندمت > ا*سن وا*سê-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- 

لبوا لو أن ا:الئكة �نت � األرض لغ’’ :وقال ‘‘.و*وم ا:ؤذنA حرام > ا8ار’’ :قال ،األذان
  . ‘‘ا8اس > األذان

تاريخ �ارى ألD عبد اهللا  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
 عنخلف بن fمد بن إسماعيل  عنfمد بن أD بكر بن fمد بن سليمان ا:عروف بغنجار 

Óت  عنان ا*سن بن عثم عنأD إبراهيم إسحاق بن عبد اهللا  عنfمد بن يعقوب بن ا*ارث 
  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنأD مزاحم ا�خاري  عنبن عمر 

 :جابر بن عبد اهللا قال عنأD سفيان طلحة بن نافع  عنأبو حنيفة ] 4C/B۱۰[ا2ديث:
  . ‘‘الصالة � مواقيتها’’ :قال ؟أي العمل أفضل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سئل رسول اهللا 
ا2ارود بن  عنم بن أIد بن نور بن ا;طاب الÛمذي حات عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنأD معاوية  عنمعاذ 
ص_ اهللا -عرس رسول اهللا  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] B۱۱/<4[ا2ديث:

 !هللاأنا يا رسول ا: فقال رجل من األنصار شاب ؟من £رسنا الليلة :فقال ،�لة -عليه وآ\ وسلم
فقام رسول  ،فحرسهم حÉ إذا �ن مع الصبح غلبته عيناه فما استيقظ إال �ر الشمس !أحرسكم

ثم أقيمت  ،وأمر ا:ؤذن فأذن فص_ ر�عتA ،فتوضأ وتوضأ أصحابه -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 
   .الصالة فص_ الفجر بأصحابه فجهر فيها بالقراءة كما �ن يص« بهم � وقتها

: - رIه اهللا تعا¥- ثم قال fمد  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  هأخرج
�(].-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة ، [وبه نأخذ(  

ما يòs صالة الرجل حA  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4F/B۱۲[ا2ديث:
  Èمر الشمس. 

                                           
�� �  '!��?�� ��#��i9 �� ��D��  ,H*!I� !C( ������ � ��� 
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وهو  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ .أD حنيفة عنفرواه  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار أخرجه

تكره الصالة تلك الساعة إال أن تفوته العÃ من يومه ذلك فيصليها تلك  .قول أD حنيفة
   فأما غ?ها من الصلوات ا:كتوبات وا!طوع فال ينبÜ أن يفعل. ،الساعة

رM اهللا - ريدة ب عن£¢ بن أD كث?  عنشيبان  عنأبو حنيفة ] 4H/B۱۳[ا2ديث:
  .  ‘‘من فاتته العÃ فكأنما وتر أهله وما\’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه

 عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعصمة بن عبد اهللا 

  . ‘‘ة العÃبكروا بصال’’ :آخر قالورواه بهذا اإلسناد بلفظ 
أD حنيفة  عننوح بن أD مريم  عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل بن ب�  عنورواه 

ص_ -قال: قال رسول اهللا  -رM اهللا عنه-بريدة األسل�  عن£¢ بن أD كث?  عنشيبان  عن
ة العÃ حÉ تغرب فاتته صال فإن من ؛ة العÃ � يوم الغيمبكروا بصال’’: -اهللا عليه وآ\ وسلم

   .‘‘الشمس فقد حبط عمله
fمد بن سعيد  أD العباس أIد بن عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

بادروا ’’أD حنيفة وزاد � أو\  عنعصمة بن عبد اهللا  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عن
Ãبصالة الع‘‘.  

 عنلشيخ أD سعيد أIد بن عبد ا2بار ا عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه
جعفر بن  عنأD العباس بن عقدة  عنأD القاسم بن ا©الج  عنالقاM أD القاسم ا!نو¸ 

رM اهللا -أD حنيفة  عنعصمة بن عبد اهللا بن سالم األسدي  عنأبيه  عنfمد بن مروان 
  بتمامه. -عنه

أدر�ت أصحاب ابن  :أنه قال إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J/B4۴[ا2ديث:
  إ¥ آخر الوقت.  .يؤخرون العÃ -رM اهللا عنه-مسعود 

 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
ب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن:قري عبد اهللا بن يزيد ا عن
ثم قال fمد: وبه نأخذ ما  .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،لم تتغ? الشمس
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أن رجًال من  :أبيه عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 6L/B4۵[ا2ديث:

 و�ن الرجل ذا طعام Þتمع إ�ه - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- برسول اهللا األنصار مر 
ً
 ،فرآه حزينا

 :ا رأى من حزن رسول اهللا 
ً
وترك طعامه وما �ن Þتمع  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فانطلق حزينا

هل علمت ما حزن  :فقال ،فأتاه آت � ا8وم ،فبينما هو كذلك إذ نعس ،إ�ه ودخل مسجده يص«
 أن  ؛فهو Àذا ا8اقوس :قال !ال :فقال ؟- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- سول اهللا ر

ً
فأته فمره أن يأمر بالال

 أشهد أن fمد’’ ،مرتA ‘‘أشهد أن ال � إال اهللا’’مرتA  ‘‘اهللا أك� ،اهللا أك�’’ :فعلمه األذان ،يؤذن
ً
 ا

ال �  ،‘‘اهللا أك� ،اهللا أك�’’ ،مرتA ‘‘الح  > الف’’ ،مرتA ‘‘الصالة   >’’ ،مرتA ‘‘رسول اهللا
اهللا أك� اهللا  ،قد قامت الصالة ،قد قامت الصالة :ثم علمه اإلقامة مثل ذلك وقال � آخره .إال اهللا

ص_ اهللا - فأقبل األنصاري فقعد > باب رسول اهللا  ،كأذان ا8اس و±قامتهم ،ال � إال اهللا ،أك�
فدخل أبو بكر وقد رأى مثل ذلك فأخ� به اX8  :استأذن × :و بكر فقالفمر أب - عليه وآ\ وسلم

ص_ اهللا - فقال اX8  ،ثم استأذن لألنصاري فدخل وأخ� باèي رأى ،- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- 
 يؤذن بذلك.  قد أخ�نا :- عليه وآ\ وسلم

ً
  أبو بكر بمثل ذلك فأمر بالال

أIد بن نÃ العت²  عن بن عبيد اهللا بن µيح عبد اهللا عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD مقاتل  عن

 عنخارجة بن مصعب بن خارجة  عن بن fمد بن عبد الرIن الsخ·  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:غيث بن بديل بن بنت خارجة بن مصعب 

أسد  عنعبد اهللا بن عمر بن أبان  عنر الزاهد ا�ل� fمد بن قدامة بن سيا عنورواه 
   - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن عمرو 

اÎ8 بن fمد  عنب� بن £¢  عنيع_ بن Iزة  عنا:ث| بن fمد ا:روزي  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

عبد اهللا بن  عنبيه أ عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 
  أD حنيفة.  عنالزب? 

رIه اهللا -أD يوسف  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن Iاد  :أIد بن fمد قال عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -تعا¥

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-  أD حنيفة عنأD £¢ ا*ما� 
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أD  عنأسد بن عمرو  عن أD كريب عنداؤد بن £¢  عنأD العباس بن عقدة  عنورواه 

ص_ اهللا عليه وآ\ - استأذن × > رسول اهللا  :فمر به أبو بكر فقال \ األنصاري’’ :وزاد فيه .حنيفة
  .‘‘ا رسول اهللاقد رأيت مثل ذلك ي :قال أبو بكر .ففعل فدخل عليه فأخ�ه بذلك !- وسلم

أf Dمد عبد اهللا  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
إبراهيم  عنأD ا*سن  بن عمر ا�ارقط¦  عنأD بكر بن ب�ان  عنبن  بن عبد اهللا 

 عن2بار إبراهيم بن  بن عبد ا عنا*سن بن fمد بن داؤد  عنبن fمد بن إبراهيم ا:عدل 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سA بن ا*سن بن عطية العو� 

أD بكر بن مو� بن إسحاق  عنأD سهل  عنابن زرقويه  عنأD الغنائم  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنfمد بن العالء  عن

أD  عن عبد اهللا ا2د× أD عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B4۶/64[ا2ديث:
 ،أول الليل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أوتر رسول اهللا  :أنه قال -رM اهللا عنه-مسعود األنصاري 

 غ? أن من طمع �  ؛وآخره ،وأوسطه
ً
 > ا:سلمA أي ذلك أخذوا به �ن صوابا

ً
ل² يكون واسعا
   .قيام الليل فليجعل وتره آخر الليل

حفص بن عبد  عنfمد بن األµس السل� ا8يسابوري  عنخاري أبو fمد ا� أخرجه
وقطن بن إبراهيم ³هما  ،أIد بن حفص بن عبد اهللا عنعبد اهللا بن fمد بن   عنو ،اهللا
أبيه  عنأIد بن حفص بن عبد اهللا  عنأIد بن fمد ال�ü  عنحفص بن عبد اهللا و عن
  . -اهللا عنه رM-أD حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عن

 
ً
و بن fمد بن عبد الرIن الsخ· ³هما  ،أD بكر بن داؤد السجزي عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه-  أD حنيفة عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنأIد بن حفص بن عبد اهللا  عن
 
ً
  . -  عنهرM اهللا- أD حنيفة  عنا2ارود بن يزيد  عنfمد بن األµس السل�  عنورواه أيضا

 
ً
fمد بن ا:غ?ة  عنأIد بن رستة  عنز�ريا بن £¢ بن كث? األصفها�  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنزفر  عنا*كم  عن
 
ً
 عنسعد بن جناح ا�خاري  عنأD عثمان سعيد بن ذاكر ا�خاري  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم 
fمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل اÀروي بدرب أD هريرة ببغداد  عنرواه و

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عن
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ً
عبد  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه أيضا

عقبة بن عمرو  عن عبد اهللا ا2د× أD عنإبراهيم  عنIاد  عنأD حنيفة  عناهللا بن الزب? 
  .-رM اهللا عنه-أD مسعود 

fمد بن شو�ة ا:ؤدب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عن

بن أIد  عنfمد بن إسحاق ا8يسابوري  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنحفص 

خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
  القاM األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنا�اقال� 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه
ال  :إبراهيم أنه قال � رجل عليه صلوات عنIاد  عنأبو حنيفة ] B4۷/66[ا2ديث:

  يص« حÉ يق� ما عليه. 
أD بكر بن ب�ان  عنأf Dمد بن اآلبنوí  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

 بن  عنا*سن بن مكرم  عنن ا:ب�  بن عبد اهللا ب عن بن عمر ا�ارقط¦  عن
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن¯صم 

ا*سن أنه  عنهشام  عنيع¦ ابن ¯صم فحدثت أبا حنيفة  :وقال  :قال ابن خsو
وال  ،ة مكتوبة فصالها � آخر وقتها ثم يق� ما عليهفإن حÎت صال ،يق� ما عليه :قال

  .-رIهم اهللا تعا¥-يفة قول إبراهيم وأخذ بقول ا*سن فÛك أبو حن :قال .يفرط � êء
الصالة قبل ا:غرب  عنسألت إبراهيم  :Iاد قال عنأبو حنيفة ] B4۸/@6[ا2ديث:

  وأبا بكر وعمر لم يصلوها.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ن اX8 إ :وقال ،فنها� عنها
ثم قال fمد: وبه نأخذ إذا  .نيفةأD ح عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  Êبت الشمس فال صالة > جنازة وال غ?ها قبل صالة ا:غرب.
رM اهللا -سمعت ابن عمر  :عبد اهللا بن دينار قال عنأبو حنيفة ] 6B/B4۹[ا2ديث:

  إذا أذن ا:ؤذن قال مثل ما يقول ا:ؤذن.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن اX8  :يقول -عنهما
 عنمو� بن بهلول  عنأD سعيد بن جعفر ا8ج?ي  عنأبو fمد ا�خاري  جهأخر

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن الصلت 
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رM اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] 6C/B۲۰[ا2ديث:

ل الليل مسخطة الوتر أو’’ :يقول -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سمعت رسول اهللا  :قال -عنهما
  . ‘‘وأكل السحور مرضاة للرIن ،للشيطان

سالم عن  fمد بن إسماعيل )�(أD جعفرعن  أD سعيد عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ب� العبدي عن  موH ب¦ هاشم

رM -  عبد اهللا بن عمر عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] B۲۱/<6[ا2ديث:
فإنه  ؛أسفروا بصالة الفجر’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  - اهللا عنهما

   ‘‘.أعظم للثواب
أD  عنfمد بن مروان  عن£¢ بن فروخ  عنأD سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
د اهللا بن يزيد ا;ط� عب عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] 6F/B۲۲[ا2ديث:

ص_ ا:غرب  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-رM اهللا عنه-أD أيوب األنصاري  عن
  بأذان و±قامة واحدة.  )�(جمعفوالعشاء 

أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن ا:نذر بن سعيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 - رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن الشيبا�  عنلعبدي ا )¼( بن معبد بن شداد عنالكندي 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن ا:نذر  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

أD حنيفة غ? أنه  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن بن معبد بن شداد العبدي  عنالكندي 
  . ‘‘:غرب والعشاء فجمع بينهما بأذان و±قامة واحدةفاتته صالة ا’’ :قال

  هذا حديث ال يثبت عن أD إسحاق. :قال ا*افظ
رM -¯ئشة  عناألسود  عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] 6H/B۲۳[ا2ديث:

   .لم يكن بA أذان بالل وابن أم مكتوم إال قدر ما يçل هذا ويصعد هذا :قالت -اهللا عنها
 عنعبد الواحد بن Iاد  عنابن عقدة  عنافظ طلحة بن fمد � مسنده ا* أخرجه

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد ا*كم بن ميsة  عنأبيه 
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 عننافع  عنأD عبد اهللا جابر بن يزيد ا2ع¶ الكو�  عنأبو حنيفة ] 6J/B6۴[ا2ديث:

  وتره آخر صالته �ًال ويقنت فيه. �ن Þعل  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :ابن عمر
عبد  عنابن عقدة أIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

القاسم بن إسماعيل والقاسم بن  عنعبد اهللا بن Iاد  عننم?  ابن عناهللا بن إبراهيم بن قتيبة 
 ما سألت جابر ا2ع¶ عن مسئل :سمعنا أبا حنيفة يقول :معن قاال

ً
ولقد  ،ة قط إال أورد فيها حديثا

  ا*ديث. -ابن عمر  عننافع  حدثn :فقال ؟-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سأ!ه عن وتر رسول اهللا 
 يقول :ا أبو غسان قالنابن حازم حدث حدثناابن عقدة  حدثناقال ا*افظ 

ً
 :سمعت زه?ا

 من أصدق ا8اس عندي. فإن ؛فاقطع به ‘‘سمعت’’أو  ‘‘حدث¦’’ :إذا قال جابر بن يزيد
ً
  جابرا

إذا جعلت ا:�ق  :سعيد بن جب? أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] L/B6۵@[ا2ديث:
  فما بينهما قبلة أهل العراق.  ،عن يسارك وا:غرب عن يمينك

عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
fمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم بن حبيش  عنرIن بن عمر عبد ال عنا*سن ا;الل 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

أD سعيد  عنقزعة  عنعبد ا:لك بن عم?  عنأبو حنيفة ] B6۶/4@[ا2ديث:
ة بعد الغداة ال صال’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ال رسول اهللا قال: ق -رM اهللا عنه-ا;دري 

األض#  :وال يصام هذان ا�ومان ،وال صالة بعد العÃ حÉ تغيب الشمس ،حÉ تطلع الشمس
 ،ومسجدي هذا ،وا:سجد األق$ ،ا:سجد ا*رام :وال تشد الرحال إال إ¥ ثالثة مساجد ،والفطر

  . ‘‘وا�وم اآلخر إال مع ذي رحم fرموال تسافر امرأة تؤمن باهللا 
 عنعبد الصمد بن الفضل و±سماعيل بن ب� ³هما  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  أD حنيفة.  عنزفر  عنشداد بن حكيم 
 
ً
 عنأسد بن عمرو  عن¾عة بن عبد اهللا  عنfمد بن إسحاق السمسار  عنورواه أيضا

   -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أسد بن عمرو  عنحسA بن fمد  عنمنذر بن fمد  عن أIد بن fمد نعورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
أD  عنا*سن بن زياد  عنا*سن بن عثمان  عن£¢ بن إسماعيل  عنورواه أيضا
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  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

 
ً
 ن fمدمنذر ب عنأIد بن fمد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ب�  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنابن زياد  عنأبيه عن 
 
ً
 عنأIد بن داؤد  عنfمد بن أIد بن عبد ا:لك  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق بن يوسف 
 
ً
 عنسعيد بن مسلمة  عنأÊ Dلب الراف�  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه أيضا

Dاهللا عنه- حنيفة أ Mر- .  
 
ً
أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
 عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-
 
ً
هارون بن  عنشعيب بن الليث  عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن )�(العالء بن ا*صA عنيوسف بن واقد  عنهاشم 
 
ً
 عنأD قرة  عنأبيه  عنن زياد اللخ� أIد بن  ب عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
هذا كتاب جدي  :أIد بن عبد اهللا بن بهلول قال عنأIد بن £¢  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD والقاسم بن معن  حدثn :فقرأت فيه
 
ً
كتاب جدي حسن بن   هذا :ا*سن بن  قال عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنزياد  عن£¢  حدثنا :فقرأت فيه
 
ً
أبيه  عنأIد بن سليمان بن يوسف  عنfمد بن عبد اهللا األصفها�  عنورواه أيضا

  عنا8عمان بن عبد السالم األصفها�  عن
ً
  ال يصام يومان.  :أD حنيفة ÓتÃا

 
ً
وجدت � كتاب جدي  :fمد بن عبد اهللا ا:sوü قال عند بن fمد أI عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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ً
  أD حنيفة.  عنا:قري  عنعيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه أيضا

 
ً
أD قرة مو� بن طارق  عنfمد بن يوسف  عنجعفر بن شعيب الشاê  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة عن
 
ً
 عنfمد بن الزبرقان  عنروح بن الفرج  عنfمد بن إبراهيم بن زياد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
الصباح بن fارب  عنعمر بن   عنأIد بن   عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
شعيب بن أيوب  عنصالح بن أD مقاتل  عن مسنده ا*افظ طلحة بن fمد � وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عن
 -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنعمار بن خا�  عنصالح  عنورواه 

  ال تسافر امرأة.  -:عليه الصالة والسالم-إ¥ قو\ 
 
ً
- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنيوب شعيب بن أ عنصالح بن أIد  عنورواه أيضا

  اþ8 عن الصالة والصوم.  -رM اهللا عنه
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمصعب  عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنورواه 

 
ً
- أD حنيفة عنالقاسم بن ا*كم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح  عنورواه أيضا
  ا*ديث بتمامه. 
وأبو  ،والقاسم بن ا*كم ،وا*سن بن زياد ،وزفر ،Iزة ،أD حنيفة عن ورواه :قال ا*افظ

والعالء بن  ،وfمد بن ا*سن ،وأبو إسحاق ،وا:نذر ،وأسد بن عمرو ،وأيوب بن هانئ ،يوسف
Aندار ،والقاسم بن معن ،وأبو قرة ،ا*ص�وعبد اهللا بن يزيد  ،وسعيد بن مسلمة ،ويوسف بن ا

  ن fمد رIة اهللا عليهم.واÎ8 ب ،يع¦ ا:قري
أIد بن عبد  عنا*سA بن ا*سA األنطاö  عنfمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عن بن معبد  عناهللا الكندي 
)�(fمد عنا*سA بن القاسم  عنورواه   Dعن )�(عباد بن صهيب عنبن مو� ا�وال 

  بمعناه. -رM اهللا عنه-فة أD حني
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عبد اهللا بن fمد بن  عنأIد بن ا*سن بن ا:حيا  عنأIد بن نÃ بن طالب  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن حفص  عنرستم 
أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

إسماعيل بن توبة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش+ب إÃ بن القاM أD ن عنبن شاذان 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنالقزوي¦ 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � نسخته فرواه  وأخرجه

ً
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأيضا

حÉ تطلع ’’ :أD حنيفة لكن أو\ إ¥ قو\ عنياد � مسنده ا*سن بن ز وأخرجه
  واهللا تعا¥ أعلم. -‘‘الشمس

  الفصل ا%ا$ 
    القراءة والقنوت وzخفاء البسملة

 :قال - رM اهللا عنه- أD هريرة  عنعطاء بن أD رباح  عنأبو حنيفة ] B6۷/6@[ا2ديث:
  . ‘‘ة إال بقراءة ولو بفاÈة الكتابال صال’’با:دينة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- نادى منادي رسول اهللا 

 عنأIد بن fمد الكندي  عنfمد بن ا:نذر اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .أD حنيفة عنعبد اهللا بن ا:بارك  عننعيم بن Iاد 

إسحاق بن إبراهيم بن عن  ابن عقدة عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
 .أD حنيفة عنعبد اهللا بن ا:بارك  عنأIد بن عبد اهللا بن fمد الكو�  عننباري حاتم األ

  .‘‘بقراءة ولو بفاÈة الكتاب’’ :وقال مرة ‘‘.ال صالة إال بقراءة بفاÈة الكتاب’’ :غ? أنه قال
�(ا*سA بن ا*سA وأIد بن  بن سعيد عنfمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه( 

أD حنيفة  عنعبد اهللا بن ا:بارك  عننعيم بن Iاد  عند بن عبد اهللا الكندي أI عن³هما 
  .-رM اهللا عنه-

ا:بارك بن عبد ا2بار  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
  بأسانيده ا:ذكورة. -رIه اهللا تعا¥-ا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنالص?� 
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القاM أD عبد  عنأD بكر ا;طيب  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

أD العباس أIد  عنعبد اهللا بن fمد بن عبد اهللا بن fمد بن عبد اهللا ا:عدل  عناهللا الصيمري 
 أIد بن عبد اهللا بن fمد الكو� عنإسحاق بن إبراهيم بن حاتم األنباري  عنبن fمد بن سعيد 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن ا:بارك  عننعيم بن Iاد  عن - مر بنا باألنبار - 
عبد  عنأبيه  عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] B6۸/@@[ا2ديث:

 ،ال صالة إال بفاÈة الكتاب’’ :قال - رM اهللا عنه-عمر بن ا;طاب  عنالرIن بن زياد ا*نظ« 
sمن القرآن بعدها وما تي‘‘ .  

عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن حسان الطاÐ  عنالعالء  عنإبراهيم بن قتيبة 

رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B/B6۹@[ا2ديث:
 من أهل ا�Ãة أتوا عمر بن ا;طاب لم يأتوه إال ليسألوه عن افتتاح الصالةأن ن: -عنه

ً
فقام  ؟اسا

سبحانك ا% و�مدك وتبارك اسمك وتعا¥ ’’ :وهم خلفه ثم جهر فقال ،عمر فافتتح الصالة
  . ‘‘جدك وال � غ?ك

ثم قال fمد  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
و±نما  ،وبهذا نأخذ � افتتاح الصالة ولكن ال نرى أن Þهر بذلك اإلمام وال من خلفه :- رIه اهللا- 

- وهو قول أD حنيفة  ،إبراهيم ا8خú عنو�ذلك بلغنا  .جهر بذلك عمر �علمهم ما سألوه عنه
  .- رM اهللا عنه

لم يقرأ علقمة خلف  :لإبراهيم أنه قا عنIاد  عنأبو حنيفة ] C/B۳۰@[ا2ديث:
 ال فيما Þهر فيه بالقراءة

ً
وال  ،وال قرأ � األخريA بأم الكتاب ،وال فيما ال Þهر فيه ،اإلمام حرفا

.  ،غ?ها خلف اإلمام
ً
  وال أصحاب عبد اهللا ¾يعا

أD  عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
 عنب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عند بن عثمان منصور fمد بن fم

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
ال  .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

�( هر بها.وال فيما ال Þ ،ال فيما Þهر بها :نرى القراءة خلف اإلمام � êء من الصالة(  
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 ¼�Ï ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
ال يزاد � الر�عتA األخريA  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] B۳۱/<@[ا2ديث:

  > فاÈة الكتاب. 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 رM اهللا-أن عبد اهللا بن مسعود  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] F/B۳۲@[ا2ديث:
  ال � الر�عتA األو�A وال � غ?هما.  ،لم يقرأ خلف اإلمام -عنه

  ابن خsو � مسنده بإسناده ا:ذكور سواء. أخرجه
ما قنت أبو بكر وال  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] H/B۳۳@[ا2ديث:

  عمر وال عثمان وال  حÉ حارب أهل الشام ف+ن يقنت. 
 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنخsو � مسنده  ا*افظ ابن أخرجه

ب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عن

أD عبد الرIن  عنأD  ب� بن مو�  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 

من ص_ إ¥ جانب حدثn  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] J/B۳۴@[ا2ديث:
رب زد� ’’ :من حرصه > أن يسمع صوته فلم يسمع غ? أنه سمع يقول :عبد اهللا بن مسعود

 
ً
  ‘‘علما

ً
  . ‘‘هٰ طٰ ’’فظن الرجل أنه يقرأ �  ،يرددها مرارا

أD حنيفة. ثم قال fمد: وهذا rه � صالة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 أن يقف الرجل > ال&ء من القرآن مثل هذا يدعو 8فسه � ا!طوع ،ا8هار

ً
وأما  ،وال نرى بأسا

  ا:كتوبة فال.
بد اهللا بن ع عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] BL/B@۵[ا2ديث:

واèي نف· بيده لقد ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رM اهللا عنه-مسعود 
هممت أن آمر óمع حزم من حطب وأقدم رجًال يص« با8اس ثم أتتبع اèين �الفون وال 

  . ‘‘£Îون ا2ماعة فأحرق عليهم بيوتهم
 عنD ا*سA  بن fمد بن عبيد أ عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

-أD حنيفة  عنإسماعيل بن £¢  عنعبد اهللا بن £¢ ا:روزي  عنجعفر بن fمد بن كفاك 
  .-رM اهللا عنه



 �ÏÁ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 :سائل أنه سأ\ :ا*سن ا�Ãي عنميمون بن سياه  عنأبو حنيفة ] B4/B@۶[ا2ديث:

 ،أنا أطيقه :قال الرجل ؟من يطيق هذا !سبحان اهللا :وقال ،فتعجب ؟أقرأ ßس مأة آية � » ر�عة
  إن أحب الصالة إ¥ اهللا تعا¥ طول القنوت.  :قال

أD حنيفة. ثم قال fمد: طول القيام �  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  صالة ا!طوع أحب إ�نا من ك�ة الر�وع والسجود وهو قول أD حنيفة.

 - رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود  عنأf Dمد  عنفة أبو حني] B6/B@۷[ا2ديث:
   .‘‘من قرأ القرآن � أقل من ثالث فكأنه لم يقرأ’’ :أنه قال

أD  عنالقاسم بن fمد  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنبالل 

رمقت  :قال - رM اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] B@/B@۸[ا2ديث:
 X8ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- ا-  

ً
 أو شهرا

ً
�  � ـفسمعته يقرأ � ر�ع� الفجر ب أربعA يوما  � �

	ۙ �و  � ��ۚ  
  �� � .  
سلم بن سالم  عنيمان  بن سل عن رالعباس بن عزي عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
عبد اهللا بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

أD  عنسلم بن سالم  عن بن سليمان  عنالعباس بن عزير القطان  عنfمد بن يعقوب 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنأD نÎة عن  سفيان طريف بن شهابأD  عنأبو حنيفة ] BB/B@۹[ا2ديث:
 ،الوضوء مفتاح الصالة’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  -رM اهللا عنه-سعيد ا;دري 

وال �زئ صالة إال بفاÈة الكتاب  ،و� » ر�عتA تسليم ،والتسليم Èليلها ،وا!كب? Èريمها
  . ‘‘ومعها غ?ها

 عنعبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنعبد الصمد بن الفضل  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

قلت  :قال ا:قري :وزاد � آخره ،ا:قري عنسفيان بن عبد ا*كم  عن )�(أبيه عنورواه 
   .صدق :قال ا:قري .يع¦ فتشهد :قال )�(‘‘؟� » ر�عتA فسلم’’فما مع|  :ألD حنيفة
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 �ÏÅ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD حنيفة  عنا:قري  عنfمد بن إبراهيم الصائغ  عن بن عبيد اهللا عبد اهللا عنورواه 

  إ¥ قو\ صدق. 
  أD حنيفة.  عنا:قري  عنبن زه? أIد  عنأبيه  عنورواه 
وأحيد  ،و±سماعيل بن ب� ا�لخيA ،وfمد بن منصور ،عبد الصمد بن الفضل عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  عنبن ا*سA ا�اميا� rهم 
   .ا2ارود بن يزيد عنfمد بن األµس السل� ا8يسابوري  عنورواه 
نوح بن أنس و بن سليمان الرازيA  عنالعباس بن عزير القطان ا:روزي  عنورواه 

و� » ر�عتA ’’ :. غ? أنه قال- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمهران بن عمر الرازي  عن
  . ‘‘ع¦ ا!طوعتسليمة ي

 
ً
 عنشداد بن حكيم  عنعبد الصمد بن الفضل و±براهيم بن ب� ³هما  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنزفر 
أD  عنأIد بن ا*جاج الÛمذي  عنإبراهيم بن  بن ا*سن الÛمذي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
عبد العزيز بن خا� الÛمذي  عنأIد بن يعقوب  نعأD أسامة زيد بن £¢  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
عبد العزيز بن خا�  عنحم بن نوح  عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 أD عنأD سعيد الصغا�  عنا*سن بن صالح  عنfمد بن يزيد بن أD خا�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
ا*سن بن سليمان  عنfمد بن سهل ا;طيب  عنfمد بن صالح بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنأIد بن حفص  عنهشام  هارون بن عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أسد بن  عنا*سA بن fمد  نعمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد اÀمدا�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمرو 
fمود بن عنو ،عبدان ووهب بن زمعة عنالsخ·  )�(fمد بن  بن شاذي عنورواه 
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 �ÏÏ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
fمد بن صالح عنو ،حامد بن آدم عنوعبد اهللا بن fمد الطواوي· rهم  ،داالن ا:روزي

عبد اهللا بن  عنسويد بن نr Ãهم  عنزي ³هما وfمد بن Iدويه بن سنجار ا:رو ،الÛمذي
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:بارك 

 
ً
حفص بن عبد اهللا  عنfمد بن يزيد fمش  عنfمد بن همام ا;فاف  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنو±براهيم بن طهمان ³هما  ،كنانة بن جبلة عن
أD  عنجعفر بن عون  عنإبراهيم بن هاشم  عن عبد اهللا بن صالح عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنجعفر بن عون  عنأIد بن يونس الضX  عنقبيصة بن الفضل الط�ي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
 عنا*سن بن جبلة  عنfمد بن حنيفة  عنأIد بن fمد اÀمدا�  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن الصلت  )�(سعيد
أIد بن إسحاق األزرق  عنfمد بن أIد بن عبد ا:لك  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
رM - أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑار  عنورواه 

  . -اهللا عنهما
 
ً
 عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن )�(fمد بن سالم عنfمد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ب�  عنورواه 

أD  عنعبد ا*ميد ا*ما�  عنأبيه  عن جعفر بن fمد عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

 ور
ً
أD حنيفة  عنأيوب بن ها�  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- 
رM - أبو حنيفة  حدثناقرأت � كتاب fمد بن مsوق  :أIد بن fمد قال عنورواه 

  . - اهللا عنه
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 �ÏÕ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أبيه سعيد بن أD  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا2هم 
 أنا :و±براهيم بن منصور قالوا ،وأحيد بن عمر ،أIد بن  بن سليمان ا:روزي عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- أبو حنيفة  حدثنا£¢ بن نÃ بن حاجب  أناfمد بن  بن ا*سن بن سفيان 
 عنfمد بن اÀمدا�  عنfمد بن سليمان ا:روزي  عنأD سليمان الشعرا�  عنورواه 

  أD حنيفة.  عنالقاسم بن ا*كم 
أD حنيفة  عنبشار بن ق?اط  عنIاد بن آدم  عنالsي بن عصام ا�خاري  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-
 عنfمد بن يع_  عنإبراهيم بن إسحاق الزهري  عنأIد بن fمد الكو�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
حفص بن عبد  عنيزيد بن صالح اليشكري  عن*سن بن سفيان النسوي ا عنورواه 

  . ‘‘ال صالة إال بفاÈة الكتاب ومعها غ?ها’’ولفظه  .أD حنيفة عنالرIن 
 عنأIد بن عبد اهللا بن fمد الكندي  عنfمد بن ا:نذر بن سعيد اÀروي  عنورواه 

 Ãم Mيوسف  عنإبراهيم بن ا2راح قا Dحني عنأ Dال صالة :ن ال يقرأ فيها ’’واللفظ  .فةأ
   ‘‘.بفاÈة الكتاب أو غ?ها

سعيد بن  عن �fمد بن Êلب الراف عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمسلمة بن هشام بن عبد ا:لك بن مروان 

عبد اهللا  عنfمد بن Óت  أD عبد اهللا عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
 .أD حنيفة عنا*ارث بن نبهان  عنعبد اهللا بن معاوية ا2مô  عنبن fمد بن يزيد ا*ن¶ 

 ،و� » ر�عتA فسلم ،وÈليلها التسليم ،وÈريمها ا!كب? ،مفتاح الصالة الطهور’’ :إال أنه قال
  . ‘‘وال تصح صالة إال بفاÈة الكتاب ومعها غ?ها

إبراهيم بن إسحاق  عنأD العباس أIد بن fمد بن سعيد  عنباللفظ األول ورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن يع_  عنالزهري 

 
ً
 عنعبد اهللا بن عبد الرIن بن واقد  عنأD الطيب إبراهيم بن شهاب  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنأبيه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنابن Óت  عن ورواه



 ��Ï ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD عبد اهللا fمد  عنfمد بن إبراهيم  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنبن شجاع ا©ل  
 عنم² بن إبراهيم  عنD كث? إسماعيل بن أ عن )�(عبد الرIن أD ا*سA عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
fمد بن  عنإبراهيم بن إسحاق  عنأD القاسم ا*سن بن ب� بن داؤد ا�ج«  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنيع_ السل� 
إسماعيل بن  عنأبيه  عنأD عمرو أIد بن خلف ا:عروف بابن أD األخيل  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنش عيا
أD  عن£¢ بن نÃ  عنهارون بن مو�  عنأIد بن ا*سن ا�ينوري  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD الغنائم fمد  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

أD سهل أIد بن fمد  عنزرقويه  أD ا*سن fمد بن أIد بن fمد بن عنبن  بن fمد 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنمو�  ب� بن عنبن زياد القطان 

ا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنا:بارك بن عبد ا2بار  عنورواه 
 .-رM اهللا عنه- بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

أD ا*سf Aمد بن أIد بن حسنون  عنبكر fمد بن عبد ا�اÇ  القاM أبو وأخرجه
أf Dمد إسماعيل بن fمد بن  عنالقاM أD ا*سن  بن fمد بن إسحاق بن يزيد  عن

أD عن  إبراهيم بن طهمان عنحفص بن عبد اهللا  عنقطن بن إبراهيم بن سعيد عن  قبيصة
 .- رM اهللا عنه- حنيفة 

أD حنيفة باللفظ األول. ثم قال  عنمد بن ا*سن � كتاب اآلثار فرواه اإلمام f وأخرجه
رIه -ثم قال fمد  ،شاء اهللا و±ن قرأ بأم الكتاب وحدها فقد أساء وÞزيه إن :-رIه اهللا-fمد 

هو أمامك فإن شئت فأقلل  :فقال ؟ابن عباس أنه سئل عن القرآن � الصالة عنوبلغنا  :-اهللا
 .-رIه اهللا-وهو قول أD حنيفة  .ك�و±ن شئت فأ ،منه

 .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

 fمد بن ا*سن � نسخته فرواه  وأخرجه
ً
  فسلم أي تشهد. :أD حنيفة إ¥ قو\ عنأيضا
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عبد  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنأبان بن أD عياش  عنأبو حنيفة ] BC/B۴۰[ا2ديث:

ص_ اهللا عليه وآ\ -رأيت رسول اهللا  :قالت -رM اهللا عنها-أم عبد اهللا  عنسعود اهللا بن م
   .قنت � الوتر قبل الر�وع -وسلم

عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
   -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنأIد بن أD ميsة 

  أD حنيفة. عنعبيد اهللا  عنابن عقدة وأIد بن حازم ³هما  عنرواه و
يزيد بن هارون  عنأIد بن منيع  عنجده  عنعبد اهللا بن fمد بن عبد العزيز  عنورواه 

بعثت  :قال ،عبد اهللا عنعلقمة  عنإبراهيم ا8خú  عنأبان بن أD عياش عن  أD حنيفة عن
 X8فباتت عند زوجات ا ìيقنت - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- بأ Éفأخ�ت أنه يقنت �  ،!نظر م

  وتره قبل الر�وع. 
  أبان بن أD عياش. عن  هذا حديث حسن رواه ¾اعة :قال ا*افظ

أf Dمد عبد اهللا بن  بن عبد اهللا  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
أD ا*سن  عن عبد الوهاب الDÙ أD ا*سA عن )�(يمذfÛمد بن أIد العن  األنصاري

جده شعيب بن  عنعبد الرIن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق عن  أIد بن عم?
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق 

أD عبد اهللا عمر بن ا*سA  عنأD القاسم بن أIد بن fمد بن أD القاسم  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن )�(و�عبيد اهللا بن م عنا*سن بن سالم  عن

يزيد  عنأD نÎة  عنأD سفيان طريف بن شهاب  عنأبو حنيفة ] B>/B۴۱[ا2ديث:
فلما  ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـأبيه أنه ص_ خلف إمام فجهر ب عنبن عبد اهللا بن ا:غفل 

ص_ اهللا عليه -اهللا  فإ� صليت خلف رسول ؛أحبس عنا نغمتك هذه !يا عبد اهللا :انÃف قال
  وعثمان فلم أسمعهم Þهرون بها.  ،وعمر ،وخلف أD بكر -وآ\ وسلم

يزيد  عنأD سفيان  عنأD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  أبيه. ثم قال fمد: وبه نأخذ.  عن

 � نسخته فرواه  وأخرجه
ً
   .أD حنيفة عنأيضا
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يونس بن  عنعقبة بن مكرم عن  ا*سن بن سفيان عناري أبو fمد ا�خ وأخرجه

  أD حنيفة.  عنبك? 
 
ً
fمد بن ا*سن الشيبا� عن  fمد بن سالم عنfمد بن رضوان  عنورواه أيضا

   .أD حنيفة عن
 عنfمد بن ا:غ?ة  عن أIد بن عبد الرIن عنز�رياء بن £¢ األصفها�  عنورواه 

  .فة أD حذي عنزفر  عنا*كم 
  أD حنيفة.  عنإسحاق األزرق  عنعمار بن خا�  عن بن fمد السمسار  عنورواه 

 
ً
  أD حنيفة.  عنا*سن بن زياد  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

أD يوسف وأسد بن  عنحسA بن fمد  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . أD حنيفة عنعمرو 

وجدت � كتاب جدي  :fمد بن عبد اهللا ا:sوü قال عنأIد بن fمد  عنورواه 
  أD حنيفة.  عن

يزيد بن عبد اهللا  عنأD سفيان  عنأD حنيفة  عنهؤالء رووه  :قال أبو fمد ا�خاري
عبد  عنيزيد بن عبد اهللا بن مغفل  عنأD سفيان  عنأD حنيفة  عنوروت ¾اعة  .بن ا:غفل

 عنوروت ¾اعة عبد اهللا بن مغفل. عن  ألن ا*ديث مشهور ؛ بن مغفل وهو الصواباهللا
  .أبيه عنابن لعبد اهللا بن مغفل عن  )�(قيس بن عبايةعن  ا2ريري سعيد بن إياس

fمد بن عبيد بن ثعلبة  ثناصالح بن أIد بن أD مقاتل الÑاز ببغداد  حدثنا :قال ا�خاري
 عنيزيد بن عبد اهللا بن مغفل  عنأD سفيان  عنأD حنيفة  عنا*ما� أبو £¢  حدثناا*ما� 

إ� صليت خلف  !فناداه يا عبد اهللا ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـأنه ص_ خلف إمام فجهر ب :أبيه
 منهم Þهر بها.  ،وعمر ،وأD بكر - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا 

ً
  وعثمان فلم أسمع أحدا

جعفر بن  حدثناإبراهيم بن إسحاق الزهري  حدثناأIد بن fمد  حدثناو :قال ا�خاري
  أبو حنيفة.  حدثناجعفر بن عون  أنبأناfمد بن عبد بن Iيد الك&  حدثناعون و

£¢ بن نÃ بن  عنعمر بن حفص  عنأبيه و±سحاق بن أIد  عنورواه ا�خاري 
  أD حنيفة.  عنحاجب 

أبيه سعيد بن أD ا2هم  عنعمه  عنأبيه  عنبن fمد  أIد بن fمد ومنذرعن  ورواه
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  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

 
ً
  أD حنيفة.  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عن ورواه أيضا

هذا كتاب جدي ا*سA بن  فقرأت  :ا*سن بن  قال عنأIد بن fمد  عنورواه 
  أD حنيفة.  عنأبيه  عنزياد  دثناح£¢  حدثنا :فيه

ا:قري  عنعيÆ  عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ وعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه 
  أD حنيفة.  عن

   .أD حنيفة عنا:قري  عنأIد بن كث?  عنأبيه وسعيد بن ذاكر ³هما  عنورواه 
زفر  عنشداد بن حكيم  عنعبد الصمد بن الفضل و±سماعيل بن ب� ³هما  عنورواه 

  أD حنيفة إال أنه لم يذكر عثمان.  عن
عبد العزيز بن خا�  عنأIد بن يعقوب  عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
fمد بن ثعلبة ا*ما�  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  أD حنيفة.  عنا*ما�  أD £¢ عن
 
ً
أD شبيل عبد اهللا بن عبد الرIن بن  عنأD الطيب إبراهيم بن شهاب  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنأبيه  عنواقد 
 عنأD ا*سن fمد بن إبراهيم بن أIد  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

 Dمد بن شجاع ا©ل أf عبد اهللا)�  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن )
جده  عنعبد الرIن بن عبد الصمد  عنالعصار بدمشق  أD القاسم بن عيÆ عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنشعيب بن إسحاق 
 بن معبد  عنندي أIد بن عبد اهللا الك عنا*سA بن ا*سA األنطاö عن ورواه 

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن
أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عن£¢ بن صاعد  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
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 عنأIد بن fمد بن رستم  عنأIد بن ا:حيا  عنأIد بن نÃ بن طالب  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-  حنيفة أD عنfمد بن حفص 
أD ا*سA ا:بارك  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

ا*افظ fمد بن ا:ظفر بأسانيده ا:ذكورة  عنأf Dمد ا2وهري  عنبن عبد ا2بار الص?� 
  إ¥ أD حنيفة. 

  يزيد بن عبد اهللا بن مغفل.  عنوالصواب  :قال ابن خsو
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  جهوأخر

 :أنه قال - رM اهللا عنه- أنس بن مالك  عنرجل  عنأبو حنيفة ] BF/B۴۲[ا2ديث:
رM اهللا - وال أبو بكر وال عمر وال عثمان  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- لم Þهر رسول اهللا 

  يع¦ بالتسمية.  - عنهم
أD  عنأD الفضل بن خ?ون  عنsو ا�ل� � مسنده أبو عبد اهللا بن خ أخرجه

القاM عمر بن ا*سن األشنا�  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنبكر بن ا;ياط 
أD حنيفة  عن£¢ بن ا�مان  عنإبراهيم بن عبد ا*ميد  عنfمد بن أIد بن نÃ  عن

  . - رM اهللا عنه- 
  سواء. -رM اهللا عنه-بن أIد إ¥ أD حنيفة  fمد عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه

-إبراهيم قال: قال عبد اهللا بن مسعود  عنIاد  عنأبو حنيفة ] BH/B۴۳[ا2ديث:
وال  و�ن ال Þهر بها هو ،نها أعرابيةإ :‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـ� الرجل Þهر ب -رM اهللا عنه

   .أحد من أصحابه
وهو  ،وبه نأخذ :أD حنيفة. قال fمد عن� اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
: أربع �افت بهن اإلمام :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] BJ/BB۴[ا2ديث:

  وآمA.  ،وبسم اهللا الرIن الرحيم ،وا!عوذ من الشيطان ،سبحانك ا% و�مدك
وهو  ،وبه نأخذ :قال fمد .أD حنيفة عنن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا*س أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
�ن اX8  :قال - رM اهللا عنه- أنس بن مالك  عنIاد  عنأبو حنيفة ] CL/BB۵[ا2ديث:

  . ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـوأبو بكر وعمر وعثمان ال Þهرون ب - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- 



 ¼�Õ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
fمد  عنعبد الرحيم بن عبد اهللا بن إسحاق السمنا�  عنأبو fمد ا�خاري  جهأخر

أD  عن )�(إسحاق بن ب� ا;راسا� أD حذيفة ا�خاريعن بن الفرج ا;طيب ا�غدادي 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

أD بكر ا;طيب  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري  وأخرجه
أD نf Ãمد بن أIد بن fمد بن مو� بن جعفر  عنالقاسم األزهري  أD عنا�غدادي 
عبد الرحيم بن عبد اهللا بن إسحاق السمنا�  عنعبد اهللا بن fمد بن يعقوب  عنا:الح� 

أD  عنإسحاق بن ب� القرê  عنأD جعفر القزوي¦  عنfمد بن فرج ا�غدادي  عن
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

عبد اهللا بن  عنإبراهيم  عنأبان بن أD عياش  عنأبو حنيفة ] C4/BB۶[ا2ديث:
� الوتر فرأيته  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال رمقت رسول اهللا  - رM اهللا عنه- مسعود 

  قنت قبل الر�وع. 
أIد بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
 عنعبد الكريم بن عبد اهللا ا2رجا�  عنهشام  عن يعقوب بن إسحاق عنمقاتل الرازي 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة 
 بن أD   عنأD سعد أIد بن عبد ا2بار  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

يعقوب بن  عنأIد بن fمد بن مقاتل  عنأD العباس بن عقدة  عنأD القاسم بن ا©الج  عن
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عند الكريم بن عبد اهللا ا2رجا� عب عنهشام  عنإسحاق 

رM اهللا -أن عمر بن ا;طاب  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] C6/BB۷[ا2ديث:
	ۙ ’’ـأصحابه � صالة الصبح فقرأ � الر�عة األوH ب أمّ  -عنه  
 و� ا©انية ، ‘‘ �� 

�ۙ’’ـب  �� ‘‘ .  
  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد � اآلثار فرواه  أخرجه

ً
ونراه Ôزيا

وأن يقرأ � » ر�عة سورة  ،ولكنا نستحب لإلمام إذا ص_ الصبح وهو مقيم أن يطيل فيها القراءة
 سوى فاÈة الكتاب

ً
  ويطيل األوH > ا©انية. ،تكون ع�ين آية فصاعدا

 - رM اهللا عنه- ال�اء بن ¯زب  عنعدي بن ثابت  عنأبو حنيفة ] C@/BB۸[ا2ديث:
ۙ ’’ـصالة العشاء فقرأ ب - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- صليت مع رسول اهللا  :قال � � �� ‘‘ .  
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سطام خا� بن اÀياج بن ب عنأبيه  عن )�(عباد بن زيد عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عن
عبد اهللا  )�(أبيه عنيزيد بن عبد اهللا  عنأD سفيان  عنأبو حنيفة ] CB/BB۹[ا2ديث:

إ�  !يا عبد اهللا :فلما انÃف قال ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـأنه ص_ خلف إمام فجهر ب :بن مغفل
وعمر فلم أسمعهم Þهرون  ،وأD بكر - مص_ اهللا عليه وآ\ وسل- صليت خلف رسول اهللا 

  . ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـب
إبراهيم بن  عن بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

 Mحنيفة  عن )¼(جعفر بن عون ا*ري( عنإسحاق القا Dاهللا عنه-أ Mر-.  
ابن  عنأD الشعثاء  عنط حو عنالصلت بن بهرام  عنأبو حنيفة ] CC/B۵۰[ا2ديث:

  فال يفعل.  !أنبئت أن إمامكم يقوم � آخر ر�عة من الفجر ال تا× للقرآن وال راكع :عمر قال
جعفر بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنfمد 
 عنعلقمة  عنإبراهيم  عنأبان بن أD عياش  عنأبو حنيفة ] C>/B۵۱[ا2ديث:

�  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-لم يقنت رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود 
 
ً
 واحدا

ً
 من ا:��A فقنت يدعو عليهم.  ؛الفجر قط إال شهرا

ً
  ألنه حارب حيا

 عنمالك  عنسفيان  عند بن fمد أI عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

أD القاسم عبد اهللا  عنأD القاسم بن أIد  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
أD الsي مالك بن  عنfمد بن عبد اهللا بن سليمان  عنعمر  عنأD عبد اهللا  عنبن ا*سن 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالفديك 
 عنوهب بن كيسان  عنبالل بن مرداس الفزاري  عنأبو حنيفة ] CF/B۵۲ديث:[ا2

  -ص_ اهللا عليه وسلم-أن اX8  :جابر بن عبد اهللا
ً
 وسجودا

ً
�ن يعلمهم التشهد وا!كب? ر�̄و

  كما يعلمهم السورة من القرآن. 
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 �ÕÅ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 القاسم بن عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*كم 
 
ً
أسد  عنأD هريرة  عنfمد بن سليمان  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن عمرو 
 
ً
أD  عنعبد اهللا بن يزيد  عنسهل بن عمار  عنIشاذ  عنابن Óت  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
fمد بن  عنا*سن بن fمد بن شعيب  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  هوأخرج

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عنعمران اÀمدا� 
 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?� عن ا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

 íمد الفارf Dمد بن ا:ظفر  عنأfعن  Aا*س Aد بن عبد اهللا الكندي  عنبن ا*سIأ
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عن بن معبد  عن

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � نسخته فرواه  وأخرجه

 عنإبراهيم  عنمان بن مهران األعمش سلي عنأبو حنيفة ] CH/B۵۳[ا2ديث:
ص_ اهللا عليه وآ\ - علم¦ رسول اهللا  :أنه قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود عن  علقمة

  ثم تدعو بما أحببت.  ‘‘عبده ورسو\’’إ¥  ‘‘ا!حيات هللا والصلوات والطيبات’’ :التشهد -وسلم
سن fمد بن أIد بن اÀيثم بن أD ا* عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن fمد  عنأبيه خا� بن ïيح  عنعبد الرIن بن خا� بن ïيح  عن ي�صالح ا!م
 ،صليت إ¥ جنب أD حنيفة فسمع¦ أتشهد :الضحاك بن مسافر موH سليمان بن عبد ا:لك قال

  ا*ديث. -سليمان بن مهران األعمش  حدثn !يا شاì :فقال ×
أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  جهوأخر

  .-رM اهللا عنه-ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده إ¥ أD حنيفة  عنfمد ا2وهري 
ا:بارك بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري � مسنده  وأخرجه

أD بكر fمد بن أIد بن  عنن fمد بن منصور عبد الوهاب ب عنعبد ا2بار الص?� 
أD  عنأD ا*سf Aمد بن ا:ظفر ا*افظ  عن بن عمر بن fمد ا*رý  عنعبد الواحد 

عبد الرIن بن خا� بن ïيح  عنا:قري  )�(ي�ما*سن fمد بن أIد بن اÀيثم بن صالح ا!
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 �ÕÏ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 :موH سليمان بن عبد ا:لك قال الضحاك بن مسافر عن )�(fمد بن fمد عنأبيه  عن

  ا*ديث.  - صليت óنب أD حنيفة
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

-جابر بن عبد اهللا  عنوهب بن كيسان  عنبالل  عنأبو حنيفة ] CJ/BC۴[ا2ديث:
ك�وا rما ر�عتم وسجدتم ’’ :�ن يقول -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  -رM اهللا عنه

  و�ن يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.  :قال‘‘ورفعتم
أD كريب  عنا;ثع�  )�(fمد بن ا*سA عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عن
أf Dمد  عند ا2بار الص?� ا:بارك بن عب عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

 íمد بن ا:ظفر  عنالفارf مد بن سليمان  عنا*افظf مد بنfإبراهيم بن يوسف  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو عن  الص?�

   .-رIه اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � نسخته فروا وأخرجه

ً
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنه أيضا

بسم اهللا الرIن  :أقول :قلت :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] L/BC۵<[ا2ديث:
  . ‘‘ا!حيات هللا والصلوات’’ :قل :قال .الرحيم ا!حيات هللا

ال  .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،وال ينقص منه حرف واحد يزاد � التشهد )¼(نرى أن

�نوا يتشهدون > عهد  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] BC۶/4<[ا2ديث:
فانÃف رسول اهللا ‘‘السالم > اهللا’’ :فيقولون � تشهدهم -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 

‘‘ السالم > اهللا’’ال تقولوا  :ذات يوم فأقبل عليهم بوجهه فقال Àم -وسلمص_ اهللا عليه وآ\ -
  .‘‘السالم علينا و> عباد اهللا الصا*A’’ :فإن اهللا هو السالم لكن قولوا

وهو  ،وبه نأخذ :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

 عنالقاسم بن ا:خيمرة  عنا*سن بن ا*ر  عنأبو حنيفة ] BC۷/6<ا2ديث:[
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 �ÕÕ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :- رM اهللا عنه- عبد اهللا بن مسعود  عنعلقمة 

ورIة  !السالم عليك أيها اX8 ،ا!حيات هللا والصلوات والطيبات’’ :أخذ بيده فعلمه التشهد
فإن  ،إذا فعلت ذلك فقد تمت صالتك’’ :ثم قال \ ‘‘.عبده ورسو\’’\ إ¥ قو ‘‘اهللا وبر�ته

  .‘‘شئت أن تقوم فقم و±ال فاقعد
ا*سن بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنهم-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنمع_ بن منصور  عنسالم 
�(أD القاسم بن زاهر عن مسنده ا*افظ ابن خsو � وأخرجه(  ìعنبن طاهر الشحا 

أD جعفر أIد بن  عنأD نÃ ا8عمان بن fمد ا2رجا�  عنأf Dمد  بن إسحاق ا2زري 
 عنأD حنيفة  عنأD يوسف القاM  عنمع_ بن منصور  عنا*سن بن سالم  عنعمران 

علقمة بيدي فحدث¦ أن عبد اهللا بن مسعود  أخذ :القاسم بن ا:خيمرة قال عنا*سن بن ا*ر 
أخذ بيد عبد اهللا بن مسعود فعلمه  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أخذ بيده وحدثه أن رسول اهللا 

  ا*ديث. -‘‘ا!حيات هللا والصلوات والطيبات’’ :التشهد
مع_ بن  عنfمد بن إ¹ائيل ا2وهري  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه

  . - رM اهللا عنهم-أD حنيفة  عنأD يوسف القاM  عن منصور
 
ً
القاM عمر  عنخا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنورواه ابن خsو أيضا

  .-رIه اهللا-األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة 
عبد اهللا قال: قال  عنأD األحوص  عن¯صم  عنأبو حنيفة ] BC۸/@<[ا2ديث:

فاأللف  ،يعطى قارئ القرآن بكل حرف ع� حسنات’’: -عليه وآ\ وسلم ص_ اهللا-رسول اهللا 
  . ‘‘وا:يم حرف ،والالم حرف ،حرف

عمها Iزة بن  عنفاطمة  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحبيب 

  .-رIهم اهللا تعا¥-د أD حنيفة أسد بن عمرو وأبو يوسف وا*سن بن زيا عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد فرواه  وأخرجه

أD مو�  عنعياض األشعري  عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة ] B/BC۹<[ا2ديث:
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 ��Õ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 X8ٓص  سجد � - وسلمص_ اهللا عليه وآ\-األشعري أن ا.   

fمد بن  عن )�(fمد بن يونس عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنfمد بن الزبرقان األهوازي  عنالفرج موH ب¦ هاشم 

رM اهللا - قطبة بن مالك  عنزياد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] C/B۶۰<[ا2ديث:
�  �يقرأ � إحدى ر�ع� الفجر  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-  سمعت اX8 :قال - عنه  �

ۙ �  �  �  �� � )�( .  
القاسم بن عبد اهللا  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

أD حنيفة  عن عقيل fمد بن ا:غ?ة ا©ق¶ من آل أD عنfمد بن ب� الÑاز  عنبن ¯مر 
  .-رM اهللا عنهما-ومسعر بن كدام 

القاسم بن عبد اهللا بن ¯مر بن  عنأIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمسعر  عنfمد بن ا:غ?ة ا©ق¶  عنfمد بن ب� الÑاز  عنزرارة 

القاسم بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنه ا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسند وأخرجه
fمد بن ا:غ?ة ا©ق¶ من آل أD  عنfمد بن ب� ا:داي¦  عنعبد اهللا بن ¯مر بن زرارة 

 وأبا حنيفة  :عقيل قال
ً
  . -رM اهللا عنهما-سمعت مسعرا

ا:بارك بن عبد ا2بار  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
fمد بن ا:ظفر ا*افظ بإسناده ا:ذكور إ¥  عنأf Dمد ا*سن بن  الفارí  عن?� الص

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة 
أD القاسم بن  عنالقاM أD القاسم ا!نو¸  عنأD سعد أIد بن عبد ا2بار  عنورواه 

fمد  عنمد بن ب� f عنالقاسم بن عبد اهللا بن ¯مر  عنأD العباس بن عقدة  عنا©الج 
  .-رM اهللا عنهما-مسعر وأD حنيفة  عنبن ا:غ?ة ا©ق¶ من آل أD عقيل 

ا*سن  عنأD بكر ا;طيب ا�غدادي  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه
القاسم بن عبد اهللا  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنfمد بن مو� ا*افظ  عنبن fمد ا;الل 

أD حنيفة  عنمسعر بن كدام  عنfمد بن ا:غ?ة  عنfمد بن ب� ا:دائ¦  عنبن زرارة  بن ¯مر
  .- رM اهللا عنه- 
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صحبت عمر بن  :األسود قال عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B۶۱/<<[ا2ديث:

 � الفجر.  -رM اهللا عنه-ا;طاب 
ً
  سنتA فلم أره قانتا

عبد  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنسنده ا*افظ ا*سA بن خsو � م أخرجه
 عن fمد بن شجاع عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عناهللا بن ا*سن ا;الل 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه

 - رM اهللا عنه- أD سعيد ا;دري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] F/B۶۲<[ا2ديث:
 يدعو > عصية وذكوان ثم لم  :- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8 عن 

ً
أنه لم يقنت إال أربعA يوما

  يقنت إ¥ أن مات. 
 fمد بن ب� عن£¢ بن فروخ ا8جرا�  عنأD سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- فة أD حنيعن 
ما قنت أبو  :علقمة قالعن  إبراهيمعن  Iادعن  أبو حنيفة] H/B۶۳<[ا2ديث:

  � الفجر حÉ *ق باهللا عز وجل.  -رM اهللا عنه-بكر 
أD عبد الرIن  عنأD  ب� بن مو�  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
أD عبد  عنخا\ أD  ا�اقال�  عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  جهوأخر

  .-رM اهللا عنه- القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عناهللا بن دوست العالف 
- أن عمر  :زيد بن وهب عنعبد ا:لك بن ميsة  عنأبو حنيفة ] J/B>۴<[ا2ديث:

  وي�Ûه إذا لم £ارب.  ،رب�ن يقنت إذا حا -رM اهللا عنه
fمد بن أIد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنبن نعيم ا:روزي 
أD سعد أIد بن عن  أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده وأخرجه

أD العباس بن عقدة عن  أD القاسم بن ا©الج عنالقاM أD القاسم ا!نو¸  عنعبد ا2بار 
أD  عنإبراهيم بن أIد ا�ل�  عنعمر بن حفص وfمد بن إسحاق بن مو� ا:روزي  عن

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن عبد اهللا  µيك عنمطيع 
رM - عبد اهللا بن مسعود  عنبراهيم إ عنIاد  عنأبو حنيفة ] FL/B>۵[ا2ديث:



 ��� ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  أنه �ن يقنت السنة rها � الوتر قبل أن ير�ع.  -اهللا عنه

عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عند ا*سن بن زيا
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه

 :- رM اهللا عنهما- عبد اهللا بن عمر  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة ] F4/B>۶[ا2ديث:
 X8قو\ تعا¥:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أنه قرأ > ا� � � � � � � � � � 

�   ! " � � � � # �$ � )�  .)�)من بعد ضعف :قل :فرد عليه وقال (
 عنfمد بن معاوية األنماâ  عنصالح بن أIد اÀروي عن  أبو fمد ا�خاري أخرجه

  أD حنيفة. عنية حسA بن حسن بن عط
عبد اهللا بن شداد بن اÀاد  عنمو� بن أD ¯ئشة  عنأبو حنيفة ] F6/B>۷[ا2ديث:

 - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا :  -رM اهللا عنه- جابر بن عبد اهللا األنصاري  عن
  . ‘‘من �ن \ إمام فقراءة اإلمام \ قراءة’’قال: 

عمرو بن  عنسليمان fمد بن منصور بن داؤد ا�ل�  أD عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
   -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عن )¼(عون الواسطي

 
ً
إسحاق  عن£¢ بن أيوب ا:قابري  عنعمرو بن ا:وجه ا:روزي  )f)Áمد عنورواه أيضا

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن يوسف 
fمد  عنهريرة ببغداد وعبد اهللا بن µيح ³هما صالح بن أIد من درب أD  عنورواه 

 íحنيفة و عنإسحاق  عنبن منصور الطو Dعن أ Ãمد بن نfد بن مصعب  عنIعنأ 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنإسحاق 
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��� ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
أD  عنإسحاق  عنش+ب إ بن  عنأD عبد اهللا fمد بن عقيل  عنورواه 

أD  عنإسحاق بن يوسف  عن بن خ�م  نعالعباس بن عزير القطان عن حنيفة. و
  . - رM اهللا عنه- حنيفة 

إسحاق بن  عنالفضل بن عبد العزيز  عنfمد بن يزيد  عنإسحاق بن خلف  عنورواه 
  . ‘‘من �ن \ إمام فإن قراءته \ قراءة’’ :غ? أن لفظ إسحاق .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنيوسف 

  األول عن ¾اعة. ورواه أبو fمد ا�خاري باللفظ
 بن ا*سA  حدثناfمد بن سعيد الÑاز  أنا :فقال )�(العنقزي عمرو بن {مد :منهم

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالعنقزي  حدثنااèه« 
إسحاق بن القاسم  حدثناحاتم بن مو� ا;وارزì  أنا :فقال جعفر بن عون :ومنهم

  .-اهللا عنه رM-أD حنيفة  عنجعفر بن عون  حدثنا
عبد اهللا بن  حدثناأIد بن fمد بن سعيد  أخSنافقال:  خارجة بن مصعب :ومنهم

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنخارجة بن مصعب  حدثناأIد بن فرج ا�ل� 
 عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ ا�ل�  أخSنافقال:  خا~ بن سليمان :ومنهم

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمان خا� بن سلي عن£¢ بن مو� 
ٰ  :ومنهم ا*سن بن  حدثناأIد بن fمد بن سعيد الكو�  أنا :الزيات فقال ٓس خلف بن ي

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخلف بن ياسA الزيات  حدثناIاد بن حكيم 
 عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد  أخSنابن الزب? فقال:  عبد اهللا :ومنهم

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب? 
فرأيت  ،Iل¦ أD إ¥ £¢ بن نÃ بن حاجب وأنا صغ? :داؤد بن أD العوام قال عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أبو حنيفة  حدثنا :� ا*ديث عالم� قال
بد العزيز بن £¢ ع عنأD األصبغ ا*را�  عنfمد بن إبراهيم بن زياد الرازي عن  ورواه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عنالليث  عنعبد اهللا بن وهب  عن
أIد بن fمد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

 ôا*ما�  عنالطل ¢£ Dحنيفة.  عنأ Dأ  
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 ��� ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 ،وأسد بن عمرو ،وأبو يوسف ،وا*سن بن زياد ،ةIز :أD حنيفة عنورواه  :قال ا*افظ

وعبد  ،والفضل بن مو� السينا� ،وfمد بن ا*سن ،وعبد اهللا بن يزيد ا:قري ،و±سحاق األزرق
  .-رM اهللا عنهم-وخارجة بن مصعب  ،وا*سن بن عمارة ،وfمد بن مsوق ،اهللا بن الزب?

ا:بارك بن عبد  عن�ل� � مسنده أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا وأخرجه
أD القاسم سعيد بن  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد ا2وهري  عنا2بار الص?� 

الفضل بن مو� السينا�  عنحامد بن آدم  عنfمود بن fمد ا:روزي  عنأIد الفقيه 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن

ا*سA بن  بن  )�(رجأD الف عند ا2بار الص?� أD ا*سA ا:بارك بن عب عنورواه 
 )�(أIد بن القاسم بن الريان عنأD حفص عمر بن أIد بن شاهA  عنعبيد اهللا الطناج?ي 

أD  عنالليث بن سعد  عنعبد اهللا بن وهب  عنعمه سعيد بن تليد  عنمقدام بن داؤد  عن
  أD حنيفة.  عنيوسف 

ومات الليث قبل أD  .أD يوسفعن  ديث الليث بن سعدروى هذا ا* :قال ابن خsو
Aومأة  .يوسف بست سن Aس وسبعß ة اهللا عليه-مات سنةIر- .  

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
عبد اهللا بن شداد بن اÀاد عن  مو� بن أD ¯ئشة عنأبو حنيفة ] F@/B>۸[ا2ديث:

�  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رجًال قرأ خلف اX8  :-رM اهللا عنه- د اهللا جابر بن عب عن
ص_ -أتنها� أن أقرأ خلف رسول اهللا  :فلما انÃف قال ،الظهر أو � العÃ وأو+ إ�ه رجل فنهاه

فقال رسول اهللا  ،-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فتذاكرا ذلك حÉ سمع اX8  ؟-اهللا عليه وآ\ وسلم
  . ‘‘من ص_ خلف اإلمام فقراءة اإلمام \ قراءة’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-

وfمد  ،وعبد اهللا بن fمد ا�ل� ،صالح بن fمد األسدي عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
أIد بن عبد الرIن بن  عنrهم  ،وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح ا�خاري ،بن صالح الÛمذي

 عن - رIة اهللا عليه- أD يوسف بن إبراهيم  عنالليث بن سعد  عنبن وهب عبد اهللا  عنوهب 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 

 
ً
أD £¢  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل الÑاز  عنورواه أيضا
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  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ما� 

 
ً
 عن¾عة بن عبد اهللا  عناري fمد بن إسحاق بن عثمان السمسار ا�خ عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأسد بن عمرو 
 
ً
fمد  عنأIد بن عبد اهللا اÀروي  عنأD سعيد سليمان بن داؤد اÀروي  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة عن  بن الفضل بن عطية وسليمان بن مسلم بن نافع ا;شاب ³هما
 
ً
أD يونس إدريس بن إبراهيم الرازي  عن بن عبيد اهللا بن µيح عبد اهللا عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن
 
ً
أD  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ب� الكندي  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
م²  عنfمد بن منصور rهم عبد الصمد بن الفضل وأحيد بن ا*سA و عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن إبراهيم 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنعبد الصمد بن الفضل  عنورواه 
  ا*كم. عنfمد بن ا:غ?ة  عن ستهأIد بن ر عنز�ريا بن £¢ األصفا�  عنورواه 
أD حنيفة  عنزفر  عنو±سماعيل بن ب� ³هما  ،عبد الصمد بن الفضل عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أD  عن£¢ بن نÃ بن حاجب  عنشداد بن سعيد عن  سعيد بن سليمان عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
إبراهيم بن  عنصالح بن أD مقاتل  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رIه اهللا-أD حنيفة  عن م² بن إبراهيم عنعثمان ا�ل� 

fمد بن شجاع ا©ل   عنإبراهيم بن أIد ا�غوي  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن

 بن معبد  عنأIد بن عبد اهللا الكندي  عناألنطاö  ا*سA بن ا*سA عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-يفة أD حن عنfمد بن ا*سن  عن

 عنسعيد بن fمد بن عبد الرIن  عنأf Dمد عبد اهللا بن fمد ا�مش�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنأبيه  عنشعيب بن الليث 

 عنحامد بن آدم  عنfمود بن fمد ا:روزي  عنسعيد بن أIد الفقيه  عنورواه 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-الفضل بن مو� السينا� 

أD ا*سن  عنأD الغنائم fمد بن  بن أD عثمان  عنأبو عبد اهللا بن خsو  وأخرجه
م²  عنإسماعيل بن fمد  عنأD سهل بن زياد القطان  عنfمد بن أIد بن fمد بن زرقويه 

  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنبن إبراهيم 
ا*افظ fمد بإسناده  عنأf Dمد ا2وهري  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-إ¥ أD حنيفة 
ال�يف أD  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري � مسنده  وأخرجه

كر عبد أD ب عنأD ا*سن  بن عمر ا�ارقط¦  عنالغنائم عبد الصمد بن  بن ا:أمون 
أD  عنالليث بن سعد  عنعمه  عنأIد بن عبد الرIن بن وهب  عناهللا بن fمد بن زياد 

  . -رM اهللا عنهم-أD حنيفة  عنيوسف 
أD القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا بن ا*سA  عنأD بكر ا;طيب ا�غدادي  عنورواه 

أD  عن )�(يد اهللا الواقديعب عنأD طالب fمد بن أIد بن إسحاق بن بهلول  عنا*فار 
  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنيوسف 

 ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه
عبد اهللا بن شداد بن اÀاد  عنمو� بن أD ¯ئشة  عنأبو حنيفة ] FB/B>۹ا2ديث:[

ص_ اهللا عليه وآ\ -ص_ رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا األنصاري  عن
 :فقال -ثالث مرات- ‘‘؟أيكم قرأ خل¶’’ :فلما ق� الصالة قال ،با8اس فقرأ رجل خلفه -وسلم

  . ‘‘فإن قراءة اإلمام \ قراءة ؛من ص_ خلف اإلمام’’ :فقال !رسول اهللا رجل أنا يا
 عنأيوب بن ا*سن  عنأD بكر fمد بن همام السÑواري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنواÀياج بن بسطام ³هما  ،كنانة بن جبلة عنحفص بن عبد اهللا 
عبيد بن  عنأIد بن  بن مو� الطرسوí  عنل الط�ي قبيصة بن الفض عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنIيد 
اقرأ خلف اإلمام �  :سعيد بن جب? قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] FC/B۷۰[ا2ديث:
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Ãوال تقرأ فيما سوى ذلك.  ،الظهر والع  
م قال fمد: ال ينبÜ أن أD حنيفة. ثعن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

  يقرأ خلف اإلمام � êء من الصلوات.
يقرأ  :إبراهيم � اإلمام يغلط باآلية قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F>/B۷۱[ا2ديث:

فإن لم يفعل فل?�ع إذا �ن قد قرأ ثالث آيات أو àوها  ،ال� بعدها فإن لم يفعل قرأ سورة غ?ها
  م·ء. فإن لم يفعل فافتتح عليه فهو 

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذعن اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

ابن  عنأD الشعثاء  عنحوط  عنالصلت بن بهرام  عنأبو حنيفة ] FF/B۷۲[ا2ديث:
ة يقوم � آخر ر�عة من الفجر ال ن إمامكم � القراءإ :أنه قال ألD الشعثاء - رM اهللا عنهما- عمر 

  يقرأ وال ير�ع. 
أD بالل  عنأD القاسم fمد بن ا�الل  عن القاM عمر بن ا*سن األشنا� أخرجه

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عناألشعري 
أD الفضل أIد  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

 عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا\ أD  ا�اقال�  عن*سن بن خ?ون بن ا
  .-رM اهللا عنه- القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

أD الو�د عبد  عنأD ا*سن مو� بن أD ¯ئشة  عنأبو حنيفة ] FH/B۷۳[ا2ديث:
ص_ اهللا عليه وآ\ -انÃف اX8  :قال -رM اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللا عناهللا بن شداد 

%ۙ � :من قرأ منكم’’ :من صالة الظهر والعÃ فقال -وسلم  &  '  (� ���� )�فسكت  )
  عنالقوم حÉ سأل 

ً
لقد رأيتك تنازع¦ ’’ :فقال !أنا يا رسول اهللا :فقال رجل من القوم ،ذلك مرارا

  . ‘‘القرآن -2¦,ا :أو–
عبد الصمد بن الفضل وIدان بن ذي ا8ون و±سماعيل بن  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنم² بن إبراهيم  ثنا .ب� قالوا
الفضل بن مو�  عنfمد بن حرب ا:روزي  عنعبد اهللا بن fمد بن   عنورواه 

  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنالسينا� 
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أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد الÑاز  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-
أD حنيفة  عنيونس بن بك?  عنعقبة بن مكرم  عنا*سن بن سفيان  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أIد  عنهما ³ )�(fمد بن ز�ريا االسÛباديعن عبد اهللا بن fمد ا�ل� و عنورواه 

أD  عنأD يوسف  عنالليث بن سعد  عنعمه عبد اهللا بن وهب  عنبن عبد الرIن بن وهب 
  . -رM اهللا عنهم- حنيفة 

أIد  عنعبد ا:لك  عنfمد بن أIد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عن

هذا كتاب جدي  :قال )�(fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن عنIد بن fمد أ عنورواه 
  . - رM اهللا عنه-أبو حنيفة  حدثناfمد بن مsوق فقرأت فيه 

أD  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
   -رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنمروان بن إسحاق  عنا;Î بن fمد  نععبد اهللا بن يزيد ا*را�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن fمد بن ربيعة  عنfمد بن ا*سن الÑاز  عنورواه 
أD حنيفة  عنأD طالب ج�ئيل بن سهل السمرقندي  عنرجاء بن سويد  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أD  عنأسد بن عمرو  عنأD حفص أIد بن حفص  عنهشام هارون بن  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما� 
بن fمد سعيد  عنعبد اهللا بن fمد ا�مش�  عنfمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

أD  عنأD يوسف  عنأبيه الليث بن سعد  عنشعيب بن الليث  عنبن عبد الرIن بن صفوان 
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  .-رM اهللا عنهم- حنيفة 

 عنال�يف أD الغنائم عبد الصمد  عنأبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ � مسنده  وأخرجه
ن fمد بن زياد أD بكر عبد اهللا ب عنا*افظ  بن عمر ا�ارقط¦  عن بن ا:أمون 

 عنأD يوسف  عنالليث بن سعد عن  عمه عنأIد بن عبد الرIن بن وهب  عنا8يسابوري 
  .- رM اهللا عنهم- أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
- أD ذر  عنعبيد بن نضلة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] FJ/BF۴[ا2ديث:

أنت  :أنه ص_ صالة فخففها وأك� السجود والر�وع فلما انÃف قال \ رجل :-هللا عنهرM ا
 X8لم أتم الر�وع  :فقال \ أبو ذر !وتص« هذه الصالة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-صاحب ا

من سجد سجدة ’’ :يقول -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فإ� سمعت اX8  :قال !قال ب_ ؟والسجود
   .أو يكتب × درجات ،فأحببت أن يرفع × درجات ‘‘ تعا¥ بها درجة � ا2نةرفعه اهللا

 عنأD العباس بن يزيد  عنإبراهيم بن عمرو اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمصعب بن ا:قدام 

 .أD حنيفة عن نوح بن أD مريم عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل بن ب�  عنورواه 
إبراهيم عمن حدثه أنه مر بأD ذر بالربذة وهو يص« صالة خفيفة  عنIاد  عن’’ :غ? أنه قال

  ا*ديث. -‘‘يك� فيها الر�وع والسجود
أD منصور  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

ب� بن مو�  عنجعفر بن Iدان القطيú أD بكر أIد بن  عنfمد بن fمد بن عثمان 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عن

أD عبد الرIن ا:غرý عن  ب� بن مو� األسدي عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

�ن عبد اهللا  :أD وائل قالعن  إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] HL/BF۵[ا2ديث:
ص_ اهللا عليه وآ\ - وغ?هم من أصحاب اX8  ،وأبو مو� األشعري ،وحذيفة ،بن مسعود

 ،لصاحب ا:çل فأب !تقدم يا فالن :اجتمعوا � مçل وأقيمت الصالة فجعلوا يقولون - وسلم
_ بهم صالة فص فتقدم !تقدم أنت يا أبا عبد الرIن :- رM اهللا عنه- فقالوا لعبد اهللا بن مسعود 

لقد حفظ أبو عبد الرIن صالة  :فلما انÃف قال القوم ،خفيفة وج.ة أتم الر�وع والسجود
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  . - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا 
نوح بن أD  عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل بن ب�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمريم 
أD بالل  عنالقاسم بن fمد ا�الل  عنمر بن ا*سن األشنا� القاM ع وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عناألشعري 
 عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

نا� القاM عمر األش عنأD عبد اهللا fمد بن دوست العالف  عنخا\ أD  ا�اقال� 
  . -رM اهللا عنه- بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

أن أبا  :عبد اهللا بن مسعود عنرجل  عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] H4/BF۶[ا2ديث:
فخرجنا وخرج  :ذات �لة قال - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- بكر وعمر سهرا عند رسول اهللا 

ص_ اهللا - فقال رسول اهللا  ،وهو يقرأ فمروا بابن مسعود - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا 
وجعل  ،‘‘فليقرأه > قراءة ابن أم عبد ،من ¹ه أن يقرأ القرآن كما نزل’’: - عليه وآ\ وسلم

فأتاه أبو بكر وعمر يب�انه فسبق أبو بكر عمر إ�ه فب�ه وأخ�ه أنه  ‘‘سل تعطه’’ :يقول \
 ال يرتدا%  :ابن مسعود � د¯ئه :فقال ،)�(قد د¯ \

ً
 ال ينفذ ،إ� أسألك إيمانا

ً
 ،ونعيما

  ومرافقة نبيك fمد � أ> جنة ا;ت. 
 عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب? 
 عنfمد بن ا:غ?ة  عنIن أIد بن عبد الر عنز�ريا بن £¢ األصفها�  عنورواه 

غ? أنه لم يذكر الرجل بA اÀيثم وعبد  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنزفر  عنا*كم بن أيوب 
   .اهللا بن مسعود
أD يوسف  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن Iاد  :fمد بن سعيد قال أIد بن عنورواه 

  كذلك. -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
fمد بن ا*سن  عنأD العباس بن عقدة  عنحة بن fمد � مسنده ا*افظ طل وأخرجه

أD  عنزفر  عنا*كم بن أيوب  عنfمد بن ا:غ?ة  عنأIد بن عبد الرIن  عنبن يزيد 
   -رM اهللا عنه- حنيفة 
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ً
أD  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنابن عقدة  عنورواه أيضا

  .-هرM اهللا عن- حنيفة 
عبد اهللا بن  عن )�(القاسم بن عبد الرIن عنأبو حنيفة ] H6/BF۷[ا2ديث:

خطبة ا8+ح  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- علمنا رسول اهللا  :قال - رM اهللا عنه- مسعود 
  يع¦ التشهد. 
إسحاق بن أD  عنإبراهيم بن Óت الÎير السجزي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 عنأD األسباط يعقوب بن إبراهيم ³هما  عنن  بن ا:هدي العطار fمد بعن إ¹ائيل و
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD £¢ عبد ا*ميد ا*ما� 

وfمد بن   ،أIد بن fمد بن طريف عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 
عبد  عنأD £¢  عنن إبراهيم أD األسباط يعقوب ب عنوعبد اهللا بن fمد الكنا�  ،الكندي

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*ميد ا*ما� 
ابن مسعود  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] H@/BF۸[ا2ديث:

  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- لم يقنت رسول اهللا  :قال - رM اهللا عنه- 
ً
 ،� الفجر إال شهرا

 من ا:��A فقنت يدعو.
ً
   حارب حيا

أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن ا:نذر بن سعيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنإبراهيم بن ا2راح  عنالكندي 

خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
القاM عمر األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥  عنالف أD عبد اهللا بن دوست الع عنا�اقال� 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 
سعيد بن جب?  عنأبيه  عنعمر بن ذر اÀمدا�  عنأبو حنيفة ] HB/BF۹[ا2ديث:

 :قال � سجدة ٓص  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-رM اهللا عنهما-ابن عباس  عن
  ونسجدها سجدها داؤد توبةً ’’

ً
  . ‘‘àن شكرا

fمد  عنأD ا*سن  بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
 بن معبد  عنأD جعفر fمد بن ا*جاج ا:Ãي ا*ìÎ  عنبن أIد بن عبيد ا8يسابوري 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن الشيبا�  عن
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ا*سن بن حرب  عنأبيه  عنfمد بن £¢ أD سعيد الرهاوي  عنابن عقدة  عنورواه 

  ۔ -رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن  عن

ابن ذر من غ? ذكر أD  عنfمد بن ا*سن  عنورواه ¾اعة � كتاب اآلثار : قال ا*افظ
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

fمد بن  عنوري fمد بن أIد ا8يساب عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-اإلمام fمد بن ا*سن  عن بن معبد  عنfمد بن ا*جاج 

  .-رM اهللا عنه-
 عنخا\ أD  ا�اقال�  عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو � مسنده  وأخرجه

  القاM عمر األشنا� بإسناده. عنأD عبد اهللا بن دوست العالف 
 عنأD وائل شقيق بن سلمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] HC/B۸۰ديث:[ا2

 - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- كنا إذا صلينا خلف اX8  :قال - رM اهللا عنه- عبد اهللا بن مسعود 
 - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فأقبل اX8  ،السالم > ج�ئيل ومي+ئيل ،السالم > اهللا :نقول

 ،ا!حيات هللا والصلوات والطيبات’’ :إن اهللا هو السالم فإذا تشهد أحدكم فليقل’’ :لفقا ،بوجهه
أشهد أن ال �  ،السالم علينا و> عباد اهللا الصا*A ،السالم عليك أيها اX8 ورIة اهللا وبر�ته

 عبده ورسو\
ً
  . ‘‘إال اهللا وأشهد أن fمدا

 عنأIد بن عبد الرIن  عناألصفها� ز�ريا بن £¢  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنهما- أD حنيفة  عنزفر  عنا*كم  عنfمد بن ا:غ?ة 

أD  عنزفر  عنشداد  عنعبد الصمد بن الفضل و±سماعيل بن ب� ³هما  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنبن موفق عبد الرIن بن الفضل  عنداؤد بن £¢  عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن£¢ ا*ما� 
أسد بن عمرو  عن¾عة بن عبد اهللا  عنfمد بن إسحاق بن عثمان السمسار  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
عبد العزيز  عنأIد بن يعقوب ا�ل�  عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-حنيفة أD  عنبن خا� 
إسحاق بن  عنإسماعيل بن هود الواسطي  عنfمد بن إبراهيم بن زياد الرازي  عنورواه 
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  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنيوسف 

 عنحسA بن fمد  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأسد بن عمرو 

 عنأسد بن عمرو  عنأبيه  عنبهلول بن إسحاق بن بهلول  عنأIد بن fمد  عنه وروا
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 

حسان بن  عنمنصور الكرما�  عنfمد بن عبد الرIن األصفها�  عنورواه 
عبد اهللا  عنشقيق بن سلمة أD وائل  عنIاد  عنو±براهيم الصائغ  ،أD حنيفة عنإبراهيم 

نقول إذا  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- كنا إذا صلينا مع اX8  :قال - رM اهللا عنه-  بن مسعود
نسميهم من  ‘‘السالم > رسول اهللا و> مالئكته ،السالم > اهللا’’ :جلسنا � آخر الصالة

ا!حيات ’’ :وقولوا ،‘‘ال تقولوا كذا’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فقال رسول اهللا  ،ا:الئكة
   ‘‘. والصلوات والطيباتهللا

 عنأD عبد اهللا أIد بن ا*سA الكر¸  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
كتب ع¦ هذا ا*ديث  :أD حنيفة. قال ا*افظ ابن ا:ظفر عنأD يوسف  عنا*سن بن شبيب 

  أبو العباس بن عقدة. 
ا*سن بن زياد  عن©ل  fمد بن شجاع ا عنfمد بن إبراهيم بن خنيس  عنورواه 

�نوا يتشهدون �  :قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة أطول منه فقال بإسناده إ¥ ابن مسعود  عن
ص_ اهللا -فقال رسول اهللا  !السالم > اهللا :فيقولون - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-عهد رسول اهللا 
السالم علينا و>  :و السالم ولكن قولواإن اهللا ه ،السالم > اهللا’’ :: ال تقولوا-عليه وآ\ وسلم

A*عباد اهللا الصا‘‘.  
ا:بارك بن عبد ا2بار  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

أD ا*سf Aمد بن ا:ظفر باإلسنادين  عنأf Dمد ا*سن بن  الفارí  عنالص?� 
 
ً
   .ا:ذكورين واللفظA ¾يعا

 عنلقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ بن fمد األنصاري � مسنده ا وأخرجه
 عنأD بكر fمد بن أIد بن عبد الواحد  عنا:بارك بن عبد الوهاب بن fمد بن منصور 

 ýمد ا*رf مد بن ا:ظفر ا*افظ  عن بن عمر بنf Aا*س Dد بن  عنأIعبد اهللا أ Dأ
أD حنيفة  عنأD يوسف القاM  عنسن بن شبيب ا:ؤذن ا* عنا*سA بن أIد الكر¸ 
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  . - رM اهللا عنهما- 

 أD عنأD ا*سf Aمد بن ا*سA بن الفضل القطان  عنهناد بن إبراهيم  عنورواه 
عبد الرIن بن الفضل بن  عنعمرو عثمان بن أIد بن عبد اهللا بن أIد بن Iاد بن سفيان 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  نعأD £¢ ا*ما�  عنا:وفق 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده فرواه  وأخرجه

عبد  عنأبيه  عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] H>/B۸۱[ا2ديث:
ال صالة إال بفاÈة  :أنه قال - رM اهللا عنه-عمر بن ا;طاب  عنالرIن بن زياد ا*نظ« 

  معها êء. الكتاب و
بن أD القاسم بن  )�(أD سعيد عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

أD العباس بن  عنأD القاسم fمد بن ا©الج  عنالقاM  بن أD  ا�Ãي  عنأIد 
أD  عنالعالء بن عمر وfمد بن حسان الطاÐ  عنعبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة  عنعقدة 

أD  عنأبيه  عنfمد بن عبد اهللا بن سويد  حدثناوبه إ¥ ابن عقدة  :فة. قال ابن خsوحني
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

�ن نقش  :أبيه قال عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] HF/B۸۲[ا2ديث:
  . ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’خاتم مsوق 
أD سعيد بن أD القاسم بن أIد  عن� مسنده ا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو  أخرجه

 عنأD العباس بن عقدة  عنأD القاسم fمد بن ا©الج  عنالقاM  بن أD  ا�Ãي  عن
أD حنيفة  عنسليمان بن حيان  عنأD خا� األIر  عنا*سA بن عبد األول  عنfمد بن عبيد 

  .- رM اهللا عنه- 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عن أبو حنيفة] HH/B۸۳[ا2ديث:

لم يقنت � الفجر قط إال  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-رM اهللا عنه- مسعود 
 
ً
 واحدا

ً
   .و±نما قنت � ذلك الشهر يدعو > ناس من ا:��A ؛لم ير قبل ذلك وال بعده ،شهرا

 عنأIد بن يعقوب  عن ا�ل�  مد بنعبد اهللا بن f عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD سعد الصغا� 

أD  عنب� بن الو�د الكندي  عنأD ا*سن ال�ü  عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه
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  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنيوسف 

أD عبد  عن خا\ أD  عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو � مسنده  وأخرجه
  أD حنيفة. إ¥القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور  عناهللا بن دوست العالف 

لو أخ�تك  :علقمة أنه قال عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] HJ/BH۴[ا2ديث:
(  �يسجدان �  -رM اهللا عنهما-أ� رأيت عمر بن ا;طاب وعبد اهللا بن مسعود   *

ۙ+�� )�   .أما ا�قA فأحدهما )
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 

 :قال -رM اهللا عنه-ال�اء  عنأD إسحاق السبيú  نعأبو حنيفة ] JL/BH۵[ا2ديث:
  �¶ بسم اهللا الرIن الرحيم.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا 
حفص بن  عنعبد اهللا بن غنام  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

صم بن يوسف  ،غياث   .- هللا عنهرM ا-أD حنيفة  عنالقاسم بن معن ³هما  عن̄و
أن  :-رM اهللا عنه-ال�اء بن ¯زب  عنأD إسحاق  عنأبو حنيفة ] J4/BH۶[ا2ديث:

 X8ن يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا�  
¯صم  عن عبد اهللا بن غنام عن صالح بن أD رميح كتابةً  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنقاسم بن معن ال عنبن يوسف 
وهب بن كيسان  عنبالل  عنزيد بن أD أنيسة  عنأبو حنيفة ] J6/BH۷[ا2ديث:

أنه �ن يعلمنا ا!كب? rما سجدنا  :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8 عن  جابر بن عبد اهللا عن
   .ورفعنا كما يعلمنا السورة من القرآن

fمد بن مزاحم ا:قري عن  أD العباس عنبن fمد � مسنده ا*افظ طلحة  أخرجه
هذا ا*ديث يرويه أبو حنيفة  :أD حنيفة. قال ا*افظ طلحة بن fمد عناألبيض بن األغر  عن

  -رM اهللا عنه-
ً
  بالل بغ? زيد. عنأيضا

حسن بن إسماعيل  عن£¢ بن إسماعيل ا2ريري  عنالقاM عمر األشنا�  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنري ا2ري
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خا\  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

القاM األشنا� بإسناده إ¥ أD  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنأD  ا�اقال� 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

كنت مع علقمة فافتتحت  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] J@/BH۸[ا2ديث:
يا ابن  ،إ¥ أين :سورة الفرقان وأنا معه � ا:حمل فتلوت السجدة ال� فيها فتهيأت للçول فقال

  اإليماء Þزيك.  :قال !أنزل فأسجد :قلت ؟األخ
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

ا*سن  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عن*سن ا;الل ا
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥- بن زياد 

 واهللا أعلم. - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� مسنده  - رIه اهللا تعا¥- ا*سن بن زياد  وأخرجه

  الفصل ا%الث
  الصالة وس� العورة لر�وع ورفع الرأس وما يفسد  ترك رفع ا�دين عند ا

أنه أمهم � قميص ومعه فضل  :جابر عنعطاء  عنأبو حنيفة ] JB/BH۹[ا2ديث:
  . -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-يعرفنا سنة اX8  ،ثيابه

  عنسعد بن fمد ا�?و/  عنfمد بن ا:نذر اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنبن معبد 

وابن  ،أD عبد اهللا fمد بن Óت عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده بمعناه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنب� بن مو� ا:قري  عنعقدة ³هما 

 fمد بن مو� عنا*سA بن القاسم  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
 يص« � قميص ضيق ليس  :عطاء قال عنأD حنيفة  عنعباد بن صهيب عن 

ً
رأيت جابرا

  عليه ثوب.
 عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

  ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة. عنأf Dمد ا2وهري 
أD  عنأf Dمد ا2وهري  عنبكر عبد ا�اÇ األنصاري � مسنده القاM أبو  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنبكر أIد بن جعفر بن Iدان 
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  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

أنه أمهم  :- عنهرM اهللا- جابر  عنعطاء بن يسار  عنأبو حنيفة ] JC/B۹۰[ا2ديث:
   .� قميص ليس عليه إزار وال رداء �علمنا أنه ال بأس بالصالة � ثوب واحد

fمد  عنالقاسم بن fمد  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  و� حديثه يع¦ أبا حنيفة عنه نظر. :قال ا*افظ .أD حنيفة عنأD يوسف  عنبن fمد 

 :-رM اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا  عنأD الزب?  عنأبو حنيفة ] J>/B۹۱[ا2ديث:
 به -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا 

ً
فقال بعض القوم ألD  ،ص_ � ثوب واحد متوشحا

  ا:كتوبة وغ? ا:كتوبة.  :قال ،غ? ا:كتوبة :الزب?
و�يع بن fمد بن  عن أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

أD  عنحفص بن عبد الرIن  عنب� بن حذيفة ا:روزي  عنأبيه  عنرزمة ا8يسابوري 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

 أIد بن fمد بن سعيد كما أخرجه عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

إذ  ؛بن معاوية أD خيثمة زه? عنالصواب حفص بن عبد الرIن  :لكن قال ا*افظ ،ا�خاري
  ا*ديث لزه? لكن وقع كذلك � أصل و�يع.

رM اهللا - جابر بن عبد اهللا  عنأD الزب?  عنأبو حنيفة ] JF/B۹۲[ا2ديث:
ال £ل لرجل يؤمن باهللا وا�وم ’’أنه قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا  عن - عنه

ته من ا8اس �ن � لعنة اهللا وا:الئكة ومن لم يسÛ عور ،اآلخر أن يدخل ا*مام إال بم.ر
Aوا;لق أ¾ع.‘‘   
صالح بن أIد بن أD مقاتل من درب أD هريرة ببغداد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن شبيب  عن )�(fمد بن سالم عن
قامت ا:رأة إ¥ جنب إذا  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] JH/B۹۳[ا2ديث:

  رجل وهما يصليان صالة واحدة فسدت عليه صالته. 
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر عن  ا*افظ ابن خsو � مسنده أخرجه
 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عن ا*سن ا;الل

  .-عنهرM اهللا - أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

إبراهيم � الرجل يص« العÃ فيتذكر أنه  عنIاد  عنأبو حنيفة ] JJ/BJ۴[ا2ديث:
  ثم يص« العÃ.  صالته فاسدة يبدأ بالظهر :قال ،لم يصل الظهر
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

إال � خصلة واحدة إن خاف فوت صالة العÃ إن بدأ بالظهر م� > العÃ ثم ص_ الظهر 
  إذا Êبت الشمس.
عبد اهللا  عنأD رزين  عن¯صم بن أD ا8جود  عنأبو حنيفة ] 4LL/BJ۵[ا2ديث:

ۙ � :أنه أخذ قملة � الصالة فدفنها ثم قال :- رM اهللا عنه- بن مسعود  ,  -  .  /0 
ۙ 1    23 � )�( .  

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
. ال  ،قول أD حنيفة

ً
  نرى بقتل القملة ودفنها � الصالة بأسا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
أD زرعة بن عمرو بن جرير  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L4/BJ۶[ا2ديث:

 ،ة� الرجل Þد ا�لل � طرف ذكره وهو � الصال -رM اهللا عنه-أD هريرة  عنبن عبد اهللا 
 :قلت إلبراهيم :قال Iاد ،يضع كفيه > األرض وا*$ فيمسح وجهه ويديه ثم يص« :قال

  إذا وجدت ذلك فإ� أعيد الوضوء والصالة وهو أوثق � نف·.  :قال ؟كيف تفعل أنت
وأما àن  :أD حنيفة. قال fمد عنفرواه  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار أخرجه

وال يمسح وجهه وال  ،وال يÎب بيديه > األرض ،وال يعيد ،تهف0ى أن يم� > صال
أ¯د الوضوء وهو قول  ،يديه حÉ يستيقن أن ذلك خرج منه بعد الوضوء فإذا استيقن ذلك

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 
رM اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جب?  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L6/BJ۷[ا2ديث:

 من ا�لةإذا وجد :قال -عنهما
ً
  هو من ا:اء.  :فانضحه وما يليه من ثوبك با:اء ثم قل ،ت شيئا

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ إذا  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،ك� ذلك من اإلنسان
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بأس أن يغطي الرجل رأسه �  ال :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L@/BJ۸[ا2ديث:

 أن يغطي أنفه. 
ً
  الصالة ما لم يغط فاه ويكره أن يغطي فاه ويكره أيضا

  أD حنيفة. عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
اجتمع أبو حنيفة واألوزاØ � دار ا*ناطA  :سفيان بن عيينة قال] 4L۴/BJ۹[ا2ديث:

   :يفةفقال األوزاØ ألD حن ،بمكة
   ؟ما بالكم ال ترفعون أيديكم � الصالة عند الر�وع وعند الرفع منه

   :فقال أبو حنيفة
   .� ذلك êء -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا عن  ألنه لم يصح

ص_ اهللا -رسول اهللا  عنأبيه  عنسالم  عنالزهري  حدثnوقد  ؟كيف لم يصح :فقال
  ديه إذا افتتح الصالة وعند الر�وع وعند الرفع منه. أنه �ن يرفع ي :-عليه وآ\ وسلم

   :فقال \ أبو حنيفة
 :- رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود  عنعلقمة واألسود  عنإبراهيم  عنIاد  حدثناو

�ن ال يرفع يديه إال عند افتتاح الصالة ثم ال يعود  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا 
  ل&ء من ذلك. 

ص_ اهللا عليه وآ\ -اX8  عنأبيه  عنسالم  عنالزهري  عنأحدثك  :ألوزاØفقال ا
   .إبراهيم عنIاد  حدثn :وتقول ،-وسلم

   :أبو حنيفة فقال \
وعلقمة ليس بدون ابن عمر �  ،و�ن إبراهيم أفقه من سالم ،�ن Iاد أفقه من الزهري

عبد  ،وعبد اهللا -سود \ فضل كث? \ فضل الصحبة. واألوو±ن �نت البن عمر صحبة  ،الفقه
�(اهللا(  X8ص_ اهللا -بن مسعود \ فضل كث? � الفقه والقراءة وحق الصحبة من صغره عند ا

  فسكت األوزاØ.  ،> عبد اهللا بن عمر -عليه وآ\ وسلم
سليمان الشاذكوò  عنfمد بن إبراهيم بن زياد الرازي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنهما- معت سفيان بن عيينة يقول اجتمع أبو حنيفة واألوزاØ س :قال
ال ترفع  :إبراهيم أنه قال عنطلحة بن مÃف ا�اì  عنأبو حنيفة ] 4L۵/۵۰۰[ا2ديث:
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و> الصفا  ،وعند استالم ا*جر ،و� العيدين ،� افتتاح الصالة :األيدي إال � سبع مواطن

  ا2مار.  وعند رì ،وóمع ،وا:روة
عبد اهللا  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  أخرجه

fمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنبن ا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
ال ترفع األيدي � êء  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L۶/۵۰۱[ا2ديث:

 .Hمن صالتك بعد ا:رة األو  
وهو  ،وبه نأخذ :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
إبراهيم أنه قال � الرجل يدخل >  عنIاد  عنفة أبو حني] 4L۷/۵۰۲[ا2ديث:

 ‘‘السالم علينا و> عباد اهللا الصا*A’’إذا تشهد  :أليس يقول :قال ،صاحبه فيسلم وهو يص«
  فقد رد عليه. 
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ ال عن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

  وهو يص«. يسلم الرجل عليه يرد السالم وال يعجبنا أن
إبراهيم � الرجل Þلس خلف اإلمام قدر  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L۸/۵۰۳[ا2ديث:

إذا جلس قدر  :ال Þزيه. وقال عطاء بن أD رباح :قال ،التشهد ثم ينÃف قبل أن يسلم اإلمام
  قو1 هو قول عطاء.  :التشهد أجزأه. قال أبو حنيفة

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبقول عطاء  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
.
ً
  نأخذ àن أيضا

رM -أD هريرة  عنسعيد بن ا:سيب  عنالزهري  عنأبو حنيفة ] 4L۹/۵۰۴[ا2ديث:
أيص« الرجل � ا©وب  :فقال -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سأل رجل رسول اهللا  :قال -اهللا عنه

  ‘‘.أو2كم Þد ثوبA’’ :فقال ؟دالواح
القاM  عنالقاM هناد بن إبراهيم  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  أخرجه

أIد بن  عنأD بكر أIد بن عبدان ا*افظ  عنأD ا*سن fمد بن ا*سن بن fمد بن همام 
 øمد بن مو� بن إبراهيم ا*ارfعناهيم بن شاذان إسحاق بن إبر عنسمعان بن عبد اهللا و 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجده سعيد بن الصلت 

الزهري  عنأD العطوف ا2راح بن ا:نهال الشاì  عنأبو حنيفة ] CL۵/4۱۰[ا2ديث:
 ؟أيص« � ثوب واحد -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سعيد بن ا:سيب أن رجًال سأل رسول اهللا  عن
   ؟‘‘أو2كم Þد ثوبA’’ :قال

fمد بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  رجهأخ
  أD حنيفة.  عن£¢ بن نÃ بن حاجب  عنا2ارود 

رIه -أD يوسف  عنأD بالل  عنالفتح بن fمد  عنأD العباس بن عقدة  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -اهللا تعا¥

أن عبد اهللا بن  :األسود عنإبراهيم  عنIاد  عنحنيفة أبو ] CL۶/44۱[ا2ديث:
 ويأثر ذلك ،ثم ال يعود إ¥ êء من ذلك ،�ن يرفع يديه � أول ا!كب? -رM اهللا عنه-مسعود 

   .-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا عن 
 أD عنشقيق بن إبراهيم  عنرجاء بن عبد اهللا ا8هش«  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
أنه سأل  :األسود بن يزيد عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] CL۷/44۲[ا2ديث:

تزعمون أن ا*مار  !إنكم يا أهل العراق !ماأ :عما يقطع الصالة فقالت -رM اهللا عنها-¯ئشة 
ال يقطع صالتك  فإنه ؛ادرأ ما استطعت ،فقرنتمونا بهم !وال�ب وا:رأة والسنور يقطعون الصالة

  . يص« وأنا نائمة إ¥ جنبه عليه ثوب جانبه 3  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن اê.  X8ء
أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن منذر بن سعيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عن بن معبد  عنالكندي 
عبد اهللا بن  عنالكساÐ اÀمدا�  )�(إبراهيم بن ا*سA عنصالح بن أD رميح  عنورواه 

 -آخر ا*ديث -رIه اهللا-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن سوار  عنالليث بن سعد  عنصالح بن 
   .يص« وأنا نائمة إ¥ جنبه وعليه ثوب جانبه 3  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قالت

 عنحرملة بن £¢  عنبن عثمان بن صالح )�( #ي عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنرواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن سوار  عنالليث بن سعد  عنعبد اهللا بن وهب 

عبد اهللا بن صالح بن  عن£¢ بن عثمان بن صالح  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه 
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  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناألحوص بن حكيم  عنلليث بن سعد ا عنfمد ا2ه¦ 
أD عصمة سعد بن  عن )�(عمران بن فربنام fمد بن قدامة الزاهد ا�ل� وأD زيد عنورواه 
األحوص بن حكيم  عنالليث بن سعد  عنعبد اهللا بن صالح  عن£¢ بن أكثم  عنمعاذ ³هما 

يص« وأنا معÛضة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن رسول اهللا  :لتقا’’غ? أن لفظه  :أD حنيفة عن
  . ‘‘بينه وبA القبلة

سفيان بن عيينة  ثنا :قال £¢ بن أكثم :قال أبو عصمة سعد بن معاذ :قال أبو fمد ا�خاري
الرجل الصالح ولم يقدم علينا أحسن هيئة منه األحوص بن حكيم أنه رأى أنس بن مالك يطوف  ثنا
Aاره بI < عن و±نما ذكرنا رواية ابن عيينة هذه :قال £¢ بن أكثم .الصفا وا:روة  Aاألحوص !ب

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  به جال!ه وفضله ولقاؤه بعض الصحابة ثم روايته
أf Dمد عبد اهللا بن  بن  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

عبد الوهاب بن ا*سA  )¼(أD ا*سA عنfمد بن أIد  )�(أD ا*سA عن�يل عبد اهللا الو
 DÙد بن عم? بن يوسف  عنالIأ Aا*س Dن بن عبد الصمد بن  عنأIبكر عبد الر Dأ

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجده شعيب بن إسحاق  عنشعيب بن إسحاق 
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبقول ¯ئشة  عنفرواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه-نأخذ وهو قول أD حنيفة 
الرجل يص« � جانب  عنسألت إبراهيم  :Iاد قال عنأبو حنيفة ] CL۸/44۳[ا2ديث:

ýوا:رأة � ا2انب الغر üفكره ذلك إال أن يكون � م+ن يكون بينها وبينه قدر  ؟ا:سجد ال�
  لرحل. مؤخرة ا

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ إذا  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  �نا � صالة واحدة يصليان بإمام واحد.

ص_ -قال رسول اهللا  :إبراهيم قال عبد اهللا عنIاد  عنأبو حنيفة ] CL۹/44۴[ا2ديث:
  . ‘‘ورةما بA الsة إ¥ الر�بة ع’’: -اهللا عليه وآ\ وسلم

أD يوسف يعقوب بن يوسف  عنأD سعيد بن جعفر كتابة  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
األسود قال: قال عن  إبراهيمعن  غ? أنه ذكر فيه .أD حنيفة عنروح بن عبادة  عناألIرا� 

                                           
�� �  _�Q�(� 
�G �  �%I� ��� 
�N �  �%I� v9� 



��¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
  ما بA الsة إ¥ الر�بة عورة. :عبد اهللا

رM اهللا - ¯ئشة  عناألسود  نعإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۱۰/44۵[ا2ديث:
  يص« وأنا نائمة إ¥ جنبه وعليه ثوب جانبه .  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن اX8  :أنها قالت - عنها

أf Dمد ا2وهري  عنأD طالب بن يوسف  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
أD حنيفة  عنا*سن fمد بن  عنجده  عنأD عروة ا*را�  عنأD بكر األبهري  عن

  . - رM اهللا عنه- 
 
ً
عبد  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنورواه أيضا
 عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنالرIن بن عمر 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 
. ثم قال - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فروا وأخرجه
  ،وهو قول أD حنيفة ،fمد: وبه نأخذ

ً
 ةو�ذلك لو صلت إ¥ جنبه و� � صال ،ال نرى به بأسا

 ،إنما تفسد عليه إذا صلت إ¥ جنبه وهما � صالة واحدة تأتم به أو أمهما غ?ه ؛تهغ? صال
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنبن زياد � مسنده ا*سن  وأخرجه
 � نسخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأيضا

أD صالح  عنأD إسماعيل fمد بن إسماعيل الÛمذي  عنالقاM األشنا�  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناألحوص بن حكيم  عنالليث بن سعد  عنعبد اهللا بن صالح 
أعراD  :إبراهيم أنه قال � وائل بن حجر عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۱۱/44۶[ا2ديث:
 X8صالة قبلها قط فهو أعلم من عبد اهللا وأصحابه -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-لم يصل مع ا! 

  حفظ ولم £فظوا يع¦ رفع ا�دين عند الر�وع. 
عبد اهللا  عنأبيه  عنن fمد جعفر ب عنأIد بن fمد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن الزب? 
الصلت  عنأبيه  عناÀروي  )�(fمود بن  بن عبيد اهللا عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا*جاج 

ا*كم القاسم بن  عنfمد بن عبيد  عنإبراهيم بن عمرو بن fمد اÀمدا�  عنورواه 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

ذكر عنده حديث وائل بن  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۱۲/44۷[ا2ديث:
 X8فقال ،رفع يديه عند الر�وع وعند السجود -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-حجر أنه رأى ا: 

 X8ائع اإلسالم لم يصل مع اµ ال يعرف Dإال صالة واحدة -وسلمص_ اهللا عليه وآ\ -أعرا. 
أنه �ن يرفع يديه � بدء  -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود عن  من ال أحã حدثnوقد 

 ،وعبد اهللا ¯لم ب�ائع اإلسالم وحدوده -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عنالصالة فقط وح+ه 
وقد ص_ مع  ،قامته وأسفارهمالزم \ � إ - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- ،متفقد أحوال رسول اهللا

 X8ما ال £$. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا  
- أD هريرة  عنسعيد بن ا:سيب  عنالزهري  عنأبو حنيفة ] C۱۳/44۸[ا2ديث:

ص_ اهللا -فقال اX8  ؟يص« الرجل � ا©وب الواحد !يا رسول اهللا :أن رجًال قال -رM اهللا عنه
  . ‘‘Þد ثوبA ما rكم’’ :-عليه وآ\ وسلم
وأD ا*سf Aمد بن صالح بن عبد  ،جعفر بن fمد الشاê عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 عن الزهري أنه حدثه عنذكر ابن جريج  :أبو قرة قال أناfمد بن يوسف  حدثنا :اهللا الط�ي قاال
 اهللا عليه وآ\ ص_- أن رجًال قال للنX  - رM اهللا عنه- أD هريرة  عنأD سلمة بن عبد الرIن 

 :- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فقال اX8  ؟يص« الرجل � ا©وب الواحد !يا رسول اهللا :- وسلم
أD  عنسعيد بن ا:سيب  عنالزهري  عنأبو قرة فسمعت أبا حنيفة يذكر  :قال .؟‘‘أول�كم ثوبان’’

  .‘‘Þد ثوبAما rكم ’’ :وقال ،كذلك - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8  عنهريرة 
 
ً
أIد بن  حدثنا :وعبد اهللا بن fمد ا�لخيA قاال ،زيد بن £¢ أD أسامة عنورواه أيضا

  . ‘‘ليس rكم Þد ثوبA’’ :أD حنيفة واللفظ عنعبد العزيز بن خا�  ثنايعقوب 
 
ً
fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد بن  عنأIد بن fمد الكو�  عنورواه أيضا

sوق قال :وق قالمsمد بن مf سعيد  عنالزهري  عنأبو حنيفة  ثنا :وجدت � كتاب جدي
ما ’’ :قال ؟أن سائًال سأ\ أيص_ � ا©وب الواحد -رM اهللا عنه- أD هريرة  عنبن ا:سيب 

Aد ثوبÞ كمr‘‘مدf الزهري رجًال آخر :. ولم يرفعه. قال أبو Aوربما ذكر  ،وربما أدخل بينه وب
  راح بن ا:نهال.ا2

عبيد اهللا بن  عنأD عبد اهللا بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
 عنابن جريج وأD حنيفة  عنمو� بن طارق  عنا*سن بن صالح بن أD ا�وا�  عنكث? 
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  .-رM اهللا عنه-أD هريرة  عنأD سلمة عن  الزهري

أD ا*سA  عنأD الفضل بن خ?ون  عن أبو عبد اهللا بن خsو � مسنده وأخرجه
أD أIد ا*سA بن عبد اهللا بن سعيد العسكري  عنfمد بن أIد بن مو� األهوازي 

أD  عنبن الصلت  )�(سعيد عنإسحاق بن إبراهيم ا8هش«  عنعبد اهللا بن إسحاق  عن
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد بن fمد  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنوجدت � كتاب جدي fمد بن مsوق  :مsوق الكندي قال

 ] C۱۴/44۹[ا2ديث:
ً
 عنأD العطوف ا2راح بن ا:نهال  عنأبو حنيفة رواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD هريرة  عنأD سلمة  عنسعيد بن ا:سيب  عنالزهري 
عبد  عنالقاسم بن عيÆ العطار بدمشق  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  خرجهأ

أD  عنأD حنيفة  عنجده شعيب بن إسحاق  عنالرIن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق 
  الزهري.  عنالعطوف 

 
ً
£¢ بن نÃ بن  عنهارون بن مو�  عنأIد بن fمد بن ا*سن  عنورواه أيضا

  الزهري.  عنأD العطوف  عننيفة أD ح عنحاجب 
سمعت  :قال ،أD قرة عنfمد بن يوسف  عنأD ا*سA بن شاكر السمرقندي  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أبا حنيفة 
القوم �  أن جابر بن عبد اهللا أمّ  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] C4۵/4۲۰[ا2ديث:

. وقد خالف بA طرفيه وثيابه > ا: ،ثوب واحد
ً
  شجب لو شاء !ناول منها ثوبا

أD  عنأD بالل األشعري  عنالقاسم بن fمد ا�الل  عنالقاM عمر األشنا�  أخرجه
 Mحنيفة  عنيوسف القا Dاهللا عنه- أ Mر-.  
أD  عنأD الفضل أIد بن ا*سن بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

أD عبد اهللا أIد بن fمد بن يوسف بن دوست العالف عن  بكر fمد بن  بن fمد ا;ياط
  . -رM اهللا عنه-القاM عمر األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  عن

 عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنورواه ابن خsو 
 عنن بن زياد ا*س عنfمد بن شجاع  عنا�غوي  fمد بن إبراهيم عنعبد الرIن بن عمر 
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   -رM اهللا عنه-أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
-   عن¯صم بن ضمرة  عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] C4۶/46۱[ا2ديث:

أ وأبط ،سÛ فيه تماثيل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أنه �ن علق � بيت اX8  :-رM اهللا عنه
 فيه rب وال  :قال ؟ك ع¦ما أبطأ :فقال ،ثم أتاه -عليه السالم- عليه ج�ئيل 

ً
إنا ال ندخل بيتا

   .وأخرجوا هذا ا2رو ،واقطع رؤس ا!ماثيل ،فأمط السÛ ،تماثيل
أD  عنأIد بن fمد بن أIد بن fمد بن أIد بن fمد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحفص بن عبد الرIن  عن بن ا*سن  عن )�(جابر
 
ً
عبد اهللا بن  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

  àوه.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عنرجل  عنأD إسحاق  عنأD حنيفة  عنالزب? 
 
ً
أD  عنتاب إسماعيل بن Iاد قرأت � ك :أIد بن fمد بن سعيد قال عنورواه أيضا

  àوه. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عنأD إسحاق  عنأD حنيفة  عنيوسف 
ص_ اهللا عليه وآ\ -اX8  عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] C۱۷/46۲[ا2ديث:

ما اèي  !ئيليا ج� :فقال \ ،ثم أتاه ،فأبطأ عنه ج�ئيل ،أنه علق � بيته سÛ فيه تماثيل :-وسلم
 فيه rب وال تماثيل :فقال ؟أبطأك ع¦

ً
واقطع رؤس ا!ماثيل ال�  ،فأمط السÛ ،إنا ال ندخل بيتا

  » ذلك.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ففعل اX8  ،وأخرج هذا ا2رو من مçلك ،فيه
جعفر بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عن )�(fمد
 أمّ  :عطاء بن يسار عنأبو حنيفة ] C4۸/46۳[ا2ديث:

ً
هم � قميص واحد أن جابرا

   .وال أراه أراد بذلك إال أنه ال بأس بالصالة � ا©وب الواحد :ليس عليه غ?ه قال
أD الفضل أIد بن  عنا�ل� � مسنده  أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو أخرجه

القاM  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا\ أD  ا�اقال�  عنا*سن بن خ?ون 
-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن بطحا  عنعمر بن ا*سن األشنا� 

  .-رM اهللا عنه
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  الفصل الرابع
  س� واfوافل  صالة العيدين واaمعة وال

رأيت ا:غ?ة بن شعبة  :عبد ا:لك بن عم? قال عنأبو حنيفة ] C4۹/46۴[ا2ديث:
  �طب > راحلته بعد الصالة يوم العيد. 

عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنfمد بن نوح 

-¯ئشة  عنعبيد بن عم?  عنعطاء بن أD رباح  عنأبو حنيفة ] C۲۰/46۵[ا2ديث:
> êء من ا8وافل أشد  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ما �ن رسول اهللا ’’ :قالت -رM اهللا عنهما

  . ‘‘معاهدة منه > ر�ع� الفجر
  عند بن إبراهيم الفضل بن fم عنصالح الÛمذي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمو� بن طارق  عن )�(بن زياد ا�ل�

 عنfمد بن زرعة بن شداد  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا� � مسنده  وأخرجه
   .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنزفر  عنجده شداد 

خا\ أD  عنون أD الفضل بن خ? عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه
القاM األشنا� بسنده إ¥ أD حنيفة  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عن ا�اقال� 

  .- رM اهللا عنه- 
رM اهللا - عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۲۱/46۶[ا2ديث:

صالة الغداة يوم عرفة إ¥  يبدأ با!كب? � دبر ،أنه �ن يك� � الصلوات أيام الت�يق - عنه
ال � إال اهللا واهللا  ،اهللا أك� ،اهللا أك�’’ :و�ن تكب?ه ،صالة العÃ من الغد يوم ا8حر ثم يقطع

  . ‘‘اهللا أك� وهللا ا*مد، أك� 
عبد  عنا*افظ أD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنالرIن بن عمر  عبد عناهللا بن ا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
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fمد بن كعب القر4  عنأيوب بن ¯ئذ  عنأبو حنيفة ] C۲۲/46۷[ا2ديث:

 ،والعبد ،ا:رأة :أربعة ال ¾عة عليهم’’أنه قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8  عن
  . ‘‘وا:سافر ،وا:ريض

أD الغنائم fمد بن  بن  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
أبو سهل أIد بن fمد بن زياد  أخSناfمد بن أIد بن زرقويه  )�(أD ا*سA عنا*سن 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالرIن ا:قري أD عبد  عنب� بن مو�  حدثنا

عبد اهللا بن طاهر  عنش+ب إأD نÃ بن  عنابن شاذان  عنابن خ?ون  عن وأخرجه
   .أD حنيفة عنfمد بن ا*سن  عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عن

 غيالن وأيوب بن ¯ئذ عنأD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  فإن فعلوا ذلك أجزأهم. :fمد بن كعب القر4. ثم قال fمد: قال أبو حنيفة عن³هما 

ص_ اهللا عليه -ابن عمر أن رسول اهللا  عننافع  عنأبو حنيفة ] C۲۳/46۸[ا2ديث:
  . ‘‘الغسل يوم ا2معة واجب > من أ� ا2معة’’قال:  -وآ\ وسلم

أIد بن عبد اهللا بن زياد  عنا بن £¢ ز�ري عنقبيصة  عن أبو fمد ا�خاري أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنIاد بن £¢ األبح  عنfمد بن خليد ا�Ãي  عن

عبد اهللا بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
د ا�Ãي fمد بن خلي عنز�ريا بن £¢  عنقبيصة  عنfمد بن يعقوب ا*ارø ا�خاري 

  .-رM اهللا عنهم-وأD حنيفة  ،وfمد بن سوقة ،منصور بن ا:عتمر عنIاد بن £¢ األبح  عن
قال: قال  -رM اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] C۲۴/46۹[ا2ديث:

  . ‘‘من أ� ا2معة فليغتسل’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
 عنأD يوسف  عنعبدوس بن ب�  عنصالح بن أIد  نعأبو fمد ا�خاري  أخرجه

   -رM اهللا عنهما-أD حنيفة 
 
ً
 عنأبيه  عنfمد بن سعيد العو�  عنأIد بن fمد ا!مي� ا:نكدري  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنأD يوسف 
 
ً
- بن إبراهيم م² عنعمر بن مدرك  عنأIد بن fمد بن سعد العو�  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥
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عبدوس بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف القاM  عنب� بن شعيب الرازي 
ا:بارك بن عبد ا2بار  عنبن خsو ا�ل� � مسنده  أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد وأخرجه

أD عبد اهللا fمد بن Óت بن جعفر  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر  عنأf Dمد الفارí  عنالص?� 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عنعبدوس بن ب� الرازي  عن

 أخSنابغنجار قال:  يخ �ارى للحافظ ا:عروفوقرأت � تار :وقال ا*افظ ابن خsو
 بن مسلم  عن بن إبراهيم بن إسماعيل الكندي  حدثناخلف بن fمد بن إسماعيل 

 íعنالطو  Mيوسف القا Dه اهللا تعا¥- أIحنيفة  عن -ر Dاهللا عنه-أ Mر-.  
أIد  عندادي أD بكر ا;طيب ا�غ عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

عمر بن  عنأD بكر fمد بن فروة ا:ستم«  عن بن fمد بن لؤلؤ  عنبن fمد العتي� 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-م² بن إبراهيم  عنمدرك 

قال: قال  -رM اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] C6۵/4۳۰[ا2ديث:
 ’’: -عليه وآ\ وسلم ص_ اهللا-رسول اهللا 

ً
  . ‘‘صلوا � بيوتكم وال �علوها قبورا

عيÆ بن عبد الرIن عن  عالن بن يعقوب العالف عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 úحنيفة  عن£¢ بن عنبسة  عنالرب Dاهللا عنه-أ Mر-.  

 سألت بال :قال - رM اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] C۲۶/۱@4[ا2ديث:
ً
ال

  ر�عتæ Aا ي« العمود.  :قال ؟و�م ص_ ؟� الكعبة - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-  رسول اهللا أين صّ_ 
ا;Î بن أبان اÀاش� بالكوفة  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنالقاسم بن معن  عنأD سعيد اÀيثم بن fفوظ اÀندي  عن
السكوت � العيدين إذا  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۲۷/۲@4ا2ديث:[

  خطب اإلمام مثل يوم ا2معة. 
 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

ب�  نعأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنبن مو� 

السالم يقطع ما بA  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۲۸/۳@4[ا2ديث:
.Aالصالت  
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وبه نأخذ  :قال fمد .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  )�( [أخرجه]

  .-اهللا عنه رM-وهو قول أD حنيفة 
 ،-رM اهللا عنه-ابن مسعود عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۲۹/۴@4[ا2ديث:

فلما انÃف عن ا2معة قال \ ابن  ،فسكت عنه ،أن رجًال استقرأه يوم ا2معة واإلمام �طب
  .ما إن حظك من ا2معة ما سألت عنه أ :-رM اهللا عنه-مسعود 

عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنه ا*افظ ابن خsو � مسند أخرجه
fمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنا©ل  
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

عبد اهللا بن عمر  عنأبيه  عنعطاء بن السائب  عننيفة أبو ح] C۳۰/۵@4[ا2ديث:
 :فقال ا8اس -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اهللا  :قال

فأطال القيام حÉ  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فقام رسول اهللا  ،انكسفت الشمس :وت إبراهيم
ثم جلس  ،ثم سجد ف+ن سجوده قدر ر�وعه ،قدر قيامهثم ر�ع و�ن ر�وعه  ،ظنوا أنه ال ير�ع

ثم ص_ الر�عة ا©انية ففعل مثل ذلك حÉ إذا �نت  ،ف+ن جلوسه بA السجدتA قدر سجوده
 ‘‘ا% ألم تعد� أال تعذبهم وأنا فيهم’’ :السجدة األخ?ة بكى فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول

إن الشمس والقمر آيتA من آيات اهللا تعا¥ ’’ :م قالث ،ثم جلس فتشهد ثم انÃف عليهم بوجهه
ولقد رأيت¦ أدنيت من ا2نة  ،فإذا �ن ذلك فعليكم بالصالة ؛ال تنكسفان :وت أحد وال *ياته

 من أغصانها فعلت
ً
أدنيت من ا8ار حÉ جعلت أت�  ولقد رأيت¦ ،حÉ لو شئت أن أتناول غصنا

يعذب  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-سارق بدن رسول اهللا ولقد رأيت فيها  ،Àبها  وعليكم
ولقد رأيت فيها امرأة طويلة أدماء  ،ولقد رأيت فيها عبد ب¦ دعدع سارق ا*اج بمحجنه ،با8ار

  . ‘‘I?ية تعذب � هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش األرض
أD  عنا2ارود بن يزيد  عنس السل� fمد بن األµ عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD  عنأسد بن عمرو  عنعبد اهللا بن عمر ا2ع¶  عن بن fمد السمسار  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
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��¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
أD  عنأسد بن عمرو  عنعمار بن خا� ا!مار  عنصالح بن أD أIد اÀروي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD قرة مو� بن  عنfمد بن يوسف الزبيدي  عنfمد بن صالح الط�ي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنطارق 
عيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن fمد بن  وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عن
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عنب� بن مو�  عنأIد بن fمد  عنورواه 
أD حنيفة. وألفاظه  عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان  عنIدان بن ذي ا8ون  عنورواه 
إنما  : قالÄو±ذا ر ،و�ن إذا خ¶ \ êء ذهب به ،سارق ا*اج بمحجنه’’ :غ? أنه قال ،قريبة ا:ع|

  . ‘‘تعلق بمحج¦
عبد الرIن بن عبد  عنيوسف بن مو�  عنfمد بن سعيد اÀمدا�  أIد بن عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  جده عنالصمد بن شعيب بن إسحاق 
إبراهيم بن عبد  عنعبد الرIن بن علقمة ا:روزي  عنداؤد بن أD العوام  عنورواه 

 ìن ا;وارزIحنيفة  عنالر Dاهللا عنه-أ Mر- .  
أD  عنعبد اهللا بن الزب?  عن أبيه عنجعفر بن fمد  عند بن fمد أI عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD  عنوfمد بن fمد األشعري  ،ب� بن الو�د عنfمد بن ا*سن الÑار عن  ورواه

   -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنيوسف 
 عنبن أD حنيفة إسماعيل بن Iاد  عنfمد بن حرب  عنfمد بن ا*سن  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف 
أD  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ب� الكندي  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
الو�د بن Iاد وجده ا*سن بن عثمان ³هما  عنن إسماعيل اÀمدا� £¢ ب عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عن



�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-
 عن£¢ بن ا*سن  عن قرأت � كتاب ا*سA بن  :أIد بن fمد قال عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن )�(ا*سن بن الفرات عنأبيه  عنزياد 
أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  .- رM اهللا عنه- حنيفة 
أبيه سعيد بن أD  عنعمه  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن2هم ا
 :fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد بن مsوق قال عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنوجدت � كتاب جدي fمد بن مsوق 
أD  عن£¢ بن نÎ بن حاجب  عنعمر بن حفص  عنإسحاق بن خلف  عنورواه 

  .-عنهرM اهللا - حنيفة 
عمار بن خا�  عنصالح بن أD مقاتل  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عن
 
ً
أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنعثمان بن سعد بن نوفل  عنورواه أيضا

  .- رM اهللا عنه- 
 عن ا*سن  بن ا*سن بن أيوب أD عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

 عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنالقاM أD العالء fمد بن  بن أIد بن يعقوب 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو� 

 
ً
fمد بن أD ا*سن  عنأD الغنائم fمد بن  بن ا*سن بن أD عثمان  عنورواه أيضا

أD  عنب� بن مو�  عنأD سهل أIد بن fمد بن زياد القطان  عنأIد بن fمد بن زرقويه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد الرIن ا:قري 
رM -عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۳۱/۶@4[ا2ديث:

وأبو مو� حÉ خرج عليهم الو�د بن عقبة أنه �ن � مسجد الكوفة ومعه حذيفة  :-اهللا عنه
 عيدكم فكيف أصنع :فقال ،وهو أم? الكوفة

ً
فأمره عبد  !أخ�ه يا أبا عبد الرIن :فقالوا ؟غدا
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
  ،أن يص« بغ? أذان وال إقامة -رM اهللا عنه-اهللا بن مسعود 

ً
و�  ،وأن يك� � األوß Hسا

 
ً
  طب بعد الصالة > راحلته. و� ،ويوا× بA القراءتA ،األخ?ة أربعا

fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنوجدت � كتاب جدي fمد بن مsوق  :بن مsوق قال
أD عبد اهللا بن  عنخا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-إ¥ أD حنيفة  القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور عنالعالف دوست 
 
ً
عبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنورواه ابن خsو أيضا

أD  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عن
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

 ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  رجهوأخ
 إن لم يكن > راحلته

ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،وال بأس بأن �طب قائما

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
�نت الصالة � العيدين  :براهيم قالإ عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۳۲/۷@4[ا2ديث:

  ويص« بغ? أذان وال إقامة.  ،ثم يقف اإلمام > راحلته بعد الصالة ،قبل ا;طبة
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۳۳/۸@4[ا2ديث:
ص_ اهللا -بن رسول اهللا  إبراهيم )�(انكسفت الشمس يوم مات :قال -رM اهللا عنه- عود مس

إن الشمس والقمر ’’ :فخطب فقال -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فقام رسول اهللا  -عليه وآ\ وسلم
 فإذا رأيتم ذلك فصلوا واIدوا اهللا و��وه ،آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان :وت أحد وال *ياته

  وص_ ر�عتA.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ثم نزل رسول اهللا  ‘‘وسبحوه حÉ ينج«
fمد بن  عنfمد بن إسحاق بن عثمان السمسار ا�خاري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن¯مر بن الفرات النسوي  عنيزيد ا8يسابوري ا:عروف بمحمش 
ابن  عنسعيد بن جب?  عنعدي بن ثابت  عنو حنيفة أب] C۳۴/۹@4[ا2ديث:

خرج يوم العيد إ¥ ا:ص_ فلم  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن اX8  :- رM اهللا عنهما- عباس 
  يصل قبل العيد وال بعدها. 

                                           
�� �  k�� 



�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
خا� بن اÀياج بن  عنأبيه  عنعباد بن يزيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- نيفة أD ح عنأبيه  عنبسطام 
رM -أD هريرة  عنأبيه  عنسهيل بن أD صالح  عنأبو حنيفة ] C@۵/4۴۰[ا2ديث:

 يوم ا2معة فليصل ’’أنه قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -اهللا عنه
ً
من �ن مصليا

 بعدها
ً
 قبلها وأربعا

ً
  . ‘‘أربعا

هناد بن إبراهيم بن  عنصاري � مسنده القاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األن أخرجه
أIد بن عبدان بن الفرج  عنأD ا*سن  بن أIد بن ا*سن بن fمد بن نعيم  عنfمد النس¶ 

أD حنيفة  عنا*سA بن الو�د  عنfمد بن منصور السل�  عنعبد اهللا بن سلمة بن شاهA  عن
  .- رM اهللا عنه- 

أنها  -رM اهللا عنها-أم عطية  عنعبد الكريم  عنأبو حنيفة ] 4B۱/C۳۶[ا2ديث:
�(�ن يرخص للنساء � ا;روج يوم عيد الفطر واألض# :قالت( .  

أIد بن حازم  عنأD العباس بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبيد اهللا  عن

 ،وعبيد اهللا بن مو� ،وأيوب بن ها� ،وزفر ،ياتأD حنيفة Iزة الز عنورواه  :قال ا*افظ
  .-رIهم اهللا تعا¥-وfمد بن ا*سن  ،وا:نذر

ن ا�كرين ,رجان � أحÉ ’’ :أD حنيفة. وزاد فيه عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
  .‘‘ثوب واحد و,رج الطامث � عرض ا8اس فتدعو

وتشمتوا  ،تردوا السالم :اهيم قالإبر عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4B۲/C@۷[ا2ديث:
  .واإلمام �طب يوم ا2معة  العاطس

. ثم قال - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 عنسفيان بن عيينة  أنبألكنا نأخذ �ديث سعيد بن ا:سيب > ما  ،fمد: ولسنا نأخذ بهذا

 عطس واإلمام �طب إ :قلت لسعيد بن ا:سيب :قالعبد اهللا بن سعيد بن أD هند 
ً
ن فالنا

  فال يعودن.  همر :فشمته فالن قال
 ،وال يرد فيها السالم ،وبه نأخذ ا;طبة بمçلة الصالة ال يشمت فيها العاطس :قال fمد

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة 
                                           

�� �   £�TAR�  ����� �*!�C�� ��� 



�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم ¼ 
سعيد بن جب?  عنمسلم ا�طA  عنÓول بن راشد ا8هدي  عن] 4B۳/C@۸[ا2ديث:

�ن يقرأ � ا2معة سورة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن اX8  :- رM اهللا عنهما- ابن عباس  عن
 .Aا2معة وا:نافق  

يعقوب بن يوسف بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD جنادة  عنزياد 

 عنأIد بن ا*سن بن سعيد بن عثمان  عنلقاM عمر بن ا*سن األشنا� ا وأخرجه
  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة وأزهر بن معبد  عنحصA بن Óارق  عنأبيه 

أD  عن£¢ بن أD كث?  عنناصح بن عجالن  عنأبو حنيفة ] 4B۴/C@۹[ا2ديث:
يعلمنا  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن اX8  :أنه قال -رM اهللا عنه-أD هريرة  عنسلمة 

  االستخارة � األمور rها كما يعلمنا السورة من القرآن. 
 عنfمد بن القاسم ا�ل�  عنأIد بن صالح ا�ل�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم 
�(قزعة عنإبراهيم  عن عبيدة بن ا:عتب الضX عنأبو حنيفة ] 4B۵/C۴۰[ا2ديث:( 

ص_ اهللا عليه -�ن رسول اهللا  :أنه سمع أبا ذر يقول ،عبد الوهاب :رجل من أصحابه يقال \ عن
  يص« أربع ر�عات قبل الظهر ال يفصل بينهما بتسليم. -وآ\ وسلم

جعفر بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  نعأبيه  عنfمد 

قزعة  عنإبراهيم  عنعبيدة  عنأD حنيفة  عنرواه أبو عبد الرIن ا:قري  :قال ا*افظ
  قال: وهو الصحيح. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا  عن

خا\ أD  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
جعفر بن  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عن 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنfمد بن مروان 
ما �ن أصحاب رسول  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4B۶/C۴۱[ا2ديث:

 ،> êء من ا!طوع أشد مثابرة منهم > ر�عتA قبل الفجر -  وسلمص_ اهللا عليه وآ\- اهللا 
  وأربع قبل الظهر. 
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم Á 
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

ا*سن  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن زياد 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
رM اهللا -ا:غ?ة بن شعبة  عنزياد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] 4B۷/C۴۲[ا2ديث:

أليس قد  :فقال \ أصحابه ،يقوم ¯مة الليل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن رسول اهللا  :قال -عنه
 ’’ :قال ؟قدم من ذنبك وما تأخرغفر اهللا لك ما ت

ً
 شكورا

ً
  . ‘‘أفال أكون عبدا

إسحاق بن  عنالط�ي  قبيصة بن الفضل بن عبد الرIن عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 íحنيفة  عنسعيد بن الصلت  عنإبراهيم الفار Dاهللا عنه-أ Mر-.  

بن سالم  حبيب عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] 4B۸/C۴۳[ا2ديث:
�ن يقرأ يوم ا2معة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-رM اهللا عنه-ا8عمان بن بش?  عن
]ۚ4� 5[ .  

أD الغنائم fمد بن  بن  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
الفضل بن جابر السقطي  fمد بن عنأIد بن fمد  عنfمد بن أIد بن fمد  عنا*سن 

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمشمعل بن ملحان  عننÃ بن حريش الصامت  عن
إبراهيم � الرجل يأ ا:سجد يوم ا2معة  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4B۹/C۴۴[ا2ديث:

فإذا سلم اإلمام قام  ،يك� تكب?ة يدخل معهم فيتشهد معهم :قال ،واإلمام قد جلس آخر صالته
  ر�ع ر�عتA. ف

أD حنيفة. ثم قال fمد: ولسنا نأخذ  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  ،من أدرك من ا2معة ر�عة أضاف إ�ها أخرى .بهذا

ً
 ص_ أربعا

ً
وبذلك  .)�(ومن أدر�هم جلوسا

  جاءت اآلثار من غ? واحد. 
أنس بن مالك  عنقتادة  عنبة سعيد بن أD عرو أخSناأبو حنيفة  حدثناثم قال fمد: 

من أدرك من ا2معة ر�عة  :وخالس بن عمرو أنهم قالوا ،وسعيد بن ا:سيب ،وا*سن ا�Ãي
. قال fمد ،أضاف إ�ها أخرى

ً
 ص_ أربعا

ً
علقمة بن قيس  عنو�ذلك بلغنا  :ومن أدر�هم جلوسا

  وبه نأخذ. ،وهو قول سفيان ا©وري وزفر بن اÀذيل ،واألسود بن يزيد
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم Å 
حبيب  عنأبيه  عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] CB۵/4۵۰[ا2ديث:

أنه �ن  :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه-ا8عمان بن بش?  عنبن سالم 
%ۙ �بـيقرأ � العيدين ويوم ا2معة   &  ' 6  �و � �)   7  8ؕ:� � .  

القاسم  عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا*كم 

 
ً
 عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنبن ب� سهل  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- 
 
ً
   .أD حنيفة عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑار  عنورواه أيضا

هذا كتاب جدي ا*سA بن  فقرأت  :ا*سن بن  قال عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنن زياد بن ا*س عن )�(£¢ بن ا*سن ثنا :فيه

 
ً
أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد بن مsوق  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة وسفيان  عنfمد بن مsوق  :وجدت � كتاب جدي :قال
 
ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD ا2هم 
 
ً
أسد بن  عنا*سA بن fمد  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . - عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنعمرو 
 
ً
إسحاق بن  عنأIد بن داؤد  عنأIد بن خا�  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  غ? أنه لم يذكر ا8عمان بن بش?.  .أD حنيفة عنيوسف األزرق 
 
ً
عيÆ  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا ³هما  عنعبد اهللا بن fمد بن   عنورواه أيضا

  عيدين فقط. أD حنيفة � ال عنا:قري  عنبن أIد 
 
ً
عبد اهللا بن عبد الرIن  عنأIد بن fمد بن عبد الرIن الsخ·  عنورواه أيضا
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم Ï 
  أD حنيفة � العيدين.  عنعفيف بن سالم ا:وص«  عنا:دي¦ 

 
ً
أبيه  عنأIد بن خا� بن عمرو ا*مã  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

  أD حنيفة � العيدين. عن األبيض بن األغر عنعيÆ بن يزيد  عن
 عنfمد بن شو�ة  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم 
 
ً
 عنعيÆ بن يزيد  عنأبيه  عنأIد بن خا�  عنصالح بن أIد  عنورواه أيضا
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناألبيض بن األغر 
 
ً
أD  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنأD ا*سن بن أD مقاتل  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
fمد بن  عنا*سن بن fمد بن سعيد  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
  أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عنعمران اÀمدا� 

 عنأD بكر وعثمان اب¦ أD شيبة ³هما  عنيمان fمد بن fمد بن سل عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجرير بن عبد ا*ميد 

حبيب  عنأبيه  عنإبراهيم بن fمد بن ا:نت�  عنأبو حنيفة ] 4C۱/CB۶[ا2ديث:
 أنه �ن يقرأ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه-نعمان بن بش?  عنبن سالم 

ؕ  �� العيدين وا2معة  : 6  7 %ۙ �و � �8   &  ' و±ذا ¾ع � العيدين  � �) 
 � يوم

ً
  .قرأهما ¾يعا

أD  ا*سن بن fمد بن سعيد األنصاري  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه
   -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنلقاسم بن ا*كم ا عنfمد بن عمران العمرا�  عن

 
ً
 عنعكرمة بن يزيد األÀا�  عنأبيه  عنأIد بن خا� بن عمرو  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناألغر  األبيض بن
  إبراهيم كذلك. عنورواه شعبة :قال ا*افظ 

ارك بن عبد ا2بار الص?� ا:ب عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
 إ¥ أD حنيفةfمد بن ا:ظفر بإسن عنأf Dمد ا*سن الفارí  عن

ً
  . -رIه اهللا-اده ا:ذكور أوال

 بهذا اإلسناد إ¥ ابن ا:ظفر ا*افظ 
ً
  أIد بن خا� بإسناده إ¥ أD حنيفة.  عنورواه أيضا

 
ً
  ب عنأIد بن عبد ا2بار الص?�  عنورواه أيضا

ً
ابن  عنن ا*سن ا�Ãي إذنا



�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم Õ 
 عنfمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن بن fمد بن مsوق  عنأD العباس بن عقدة  عنا©الج 

  أD حنيفة وسفيان ا©وري. 
وأD  ،أf Dمد عبد العزيز بن أIد الكنا� عنعبد اهللا بن أIد ا�مش�  عنورواه 

أD  عنf Dمد عبد الرIن بن عثمان بن أD نÃ أ عنالقاسم ا:سلم بن أIد الكع² ³هما 
 êة  عنا*سن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرsمي Dد بن أIعبد  عنعبد اهللا بن أ Dأ

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنالرIن ا:قري 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

رM اهللا - عبد اهللا بن عمر  عنعطية العو�  عنة أبو حنيف] 4C۲/CB۷[ا2ديث:
إذا صعد ا:ن� يوم ا2معة جلس قبل  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن رسول اهللا  :قال - عنهما

  ا;طبة جلسة خفيفة. 
عبد  عن£¢ بن فروخ  عنأD سعيد بن جعفر كتابة  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-D حنيفة أ عنالوهاب بن إبراهيم ا;راسا� 
 -رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4C۳/CB۸[ا2ديث:

  ن × مثل Iر ا8عم. ±ما أحب أ� تر�ت الوتر و :أنه قال
عبد اهللا بن  عنالقاسم بن أIد بن عمر  عن� مسنده  ا*افظ ابن خsو أخرجه

 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنر عبد الرIن بن عم عنا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

أم ها� بنت  عنأD هند ا*ارث بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] 4C۴/CB۹[ا2ديث:
أنه اغتسل يوم فتح مكة من جفنة فيها أثر  :-وآ\ وسلم ص_ اهللا عليه-اX8  عنأD طالب 

Aثم ص_ أربع ر�عات.  ،العج  
�(fمد بن  ا:داي¦ فستقه عنأD عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه( 

  .- رM اهللا عنهما- أD حنيفة  عنأD يوسف  عنأبيه  عنأIد بن هشام بن بهرام  عن
خا\ أD   عنأD الفضل أIد بن خ?ون  عنو � مسنده ا*افظ ابن خs وأخرجه

تميم بن  عنfمد بن حنيفة  عنالقاM عمر األشنا�  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عن
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
 Ãحنيفة عنإسحاق األزرق  عنا:نت Dغ? أنه قال .أ: ’’Aأخرجه  . وهكذا‘‘ثم ص_ ر�عت

  .-رM اهللا عنه- ¥ أD حنيفة القاM عمر األشنا� بإسناده ا:ذكور إ
أنه سأل عبد اهللا  :إبراهيم أن رجًال حدثه عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4C۵/C۵۰[ا2ديث:

أما  :فقال ؟يوم ا2معة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-عن خطبة اX8  -رM اهللا عنه-بن مسعود 
� ; � * �فاقرؤا  :فقال ،ولكن ال أعلم !ب_ :قال ؟تقرأ سورة ا2معة  <  =  > ? @ A  

B$ �)�.  :. قال)
ً
  فا;طبة يوم ا2معة قائما

Iاد بن أD  عنصالح بن fمد  عنصالح بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحنيفة 

fمد بن  عنبن أIد  fمد بن إبراهيم عنر � مسنده ا*افظ fمد بن ا:ظف وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنشجاع 

ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
بن أIد fمد بن إبراهيم  عنfمد بن ا:ظفر ا*افظ  عنأf Dمد ا*سن بن  الفارí  عن
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا©ل   عن

أD  عنأD بكر األبهري  عنأf Dمد ا2وهري  عنأD طالب بن يوسف  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنجده  عنعروبة ا*را� 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  رواهاإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار ف وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � نسخته فرواه  وأخرجه

رخص  :إبراهيم عمن سمع أم عطية تقول عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4C۶/C۵۱[ا2ديث:
حÉ لقد �نت  ،ين حÉ لقد �نت ا�كران ,رجان � ا©وب الواحدللنساء � ا;روج إ¥ العيد

  يدعون وال يصلA.  )�(ا*ائض !خرج فتجلس � عرض ا8اس
نوح بن  عنعمرو بن Iيد  عن بن ا*سن بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عندراج 
أم عطية أنها  عنلكريم بن أD ا:خارق عبد ا عنأبو حنيفة ] 4C۷/C۵۲[ا2ديث:
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�¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم � 
  الفطر واألض#.  )�(العيدين ��ن يرخص للنساء � ا;روج  :قالت

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � نسخته فرواه  أخرجه
C D �إبراهيم � قول اهللا عز وجل  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4C۸/C۵۳[ا2ديث:  � 

E  F  G$ وا:علومات أيام ا8حر.  ،األيام ا:عدودات أيام الع� :. قال�  
أD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو ا�ل� � مسنده  أخرجه

� ب عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان  عن
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عبد الرIن عبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنبن مو� 

وأربع قبل  ،أربع قبل الظهر :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4C۹/C۵۴[ا2ديث:
  ا2معة ال يفصل بينهن بالتسليم. 

  .-عنه رM اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 -شك fمد-أو fارب بن دثار  )�(زيادا*ارث بن  عنأبو حنيفة ] CC۵/4۶۰[ا2ديث:

من ص_ أربع ر�عات بعد العشاء اآلخرة قبل أن  :قال -رM اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر  عن
  فإنهن يعدلن أربع ر�عات من �لة القدر.  ؛�رج من ا:سجد

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنر فرواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثا أخرجه
القاسم بن عبد الرIن  عنمعن بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] CC۶/۱<4[ا2ديث:

  يع¦ السكوت فيها.  ،وقروا ا!الوة :قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود  عنأبيه  عن
  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

سعيد بن جب?  عنمسلم ا�طA  عنÓول بن راشد  عنأبو حنيفة ] C۵۷/۲<4[ا2ديث:
�ن يقرأ � ا2معة سورة  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن اX8  :- رM اهللا عنهما- ابن عباس  عن

 .Aا2معة وا:نافق  
يعقوب بن  نعأD العباس بن عقدة  عناإلمام ا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD جنادة  عنيوسف بن زياد 
�ن  :أم عطية قالت عنأD أمية  )¼(عبد الكريم عنأبو حنيفة ] C۵۸/۳<4[ا2ديث:

  واألض#.  ،الفطر :يرخص للنساء � ا;روج إ¥ العيدين
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 ��¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 عنهما و±سماعيل بن ب� ³ ،عبد الصمد بن الفضل عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنزفر بن اÀذيل  عنشداد بن حكيم 
أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑاز ا�ل�  عنورواه 

   -رM اهللا عنهما-
أD  عنfمد بن ا*سن الشيبا�  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
  أD حنيفة.  عنقرأت � كتاب Iزة بن حبيب  :أIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� قال عنورواه 

أD حنيفة  عنعبيد اهللا بن مو�  عنأIد بن حازم  عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- 

أبيه سعيد بن أD  عنعمه  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنهم ا2

أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
  . - رM اهللا عنه- حنيفة 

أD  عنا:قري  عنعيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

ا*سن بن  عنfمد بن ا:نذر عن و ،ح بن عمروالفت عنسهل بن ب� الكندي  عنورواه 
ن �نت ا�كران !خرجان � أ’’ :غ? أنه قال .أD حنيفة عنا*سن بن زياد  عنIاد ³هما 

  . ‘‘ا©وب الواحد � العيدين
  أD حنيفة مثله.  عنعبيد اهللا بن مو�  عنأIد بن حازم  عنأIد بن fمد  عنورواه 
أD يوسف وأسد بن  عنحسA بن fمد  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  أD حنيفة مثله.  عنعمرو 
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عن منذر بن fمد عنأIد بن fمد  عنورواه كذلك 

  أD حنيفة مثله.  عنأD ا2هم 
ب وجدت � كتا :fمد بن عبد اهللا بن fمد بن مsوق قال عنأIد بن fمد  عنورواه 

  أD حنيفة مثله.  عنجدي 
أبيه سعيد بن أD ا2هم  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
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  . ‘‘تدعو � العيدينف�نت الطامث !خرج فتجلس � عرض النساء ’’ :غ? أنه قال .أD حنيفة عن

� هذه  -وآ\ وسلمص_ اهللا عليه -أم عطية هذه و±ن لم تكن تذكر اX8  :قال أبو fمد
قد ثبت ذلك � أخبار كث?ة رويت  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عناألخبار فح+يتها rها 

 منها !علموا ذلك. ،عنها من غ? وجه
ً
  نذكر خ�ا

أD  عنشداد بن حكيم  عنعبد الصمد بن الفضل و±سماعيل بن ب� ³هما  حدثنا
أمرنا  :قالت -رM اهللا عنها-أم عطية  عنت س?ين حفصة بن عنهشام  عنالرازي  )�(جعفر

 ،ويوم الفطر ذوات ا;دور وا*يض ،أن 6رج يوم ا8حر -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
Aإذا �نت  !يا رسول اهللا :فقالت امرأة .فأما ا*يض فيع7لن الصالة ويشهدن ا;? ودعوة ا:سلم

  .‘‘بسها أختها من جلبابها!ل’’ :قال ؟إحدانا ليس Àا جلباب
أIد بن حازم  عنأD العباس بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  عن
أD القاسم بن  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
fمد بن إبراهيم  نعبن عمر  )�(عبد الرIن عنسن ا;الل عبد اهللا بن ا* عنأIد بن عمر 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنبن حبيش 
أD العباس fمد بن نÃ بن  عنأf Dمد ا2وهري  عنأD طالب بن يوسف  عنورواه 

أIد بن عبد اهللا الكندي  نعا*سA بن ا*سن األنطاö  عن أIد بن fمد بن مكرم الشاهد
  . -رIه اهللا- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عن بن معبد  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
أن اX8  :- رM اهللا عنها- ¯ئشة  عنرجل  عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] CC۹/۴<4[ا2ديث:

شد ا:.ر  ،فإذا دخل الع� األواخر ،دخل شهر رمضان نام وقام �ن إذا - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- 
  وأح¢ الليل. 

fمد بن الفضل  عنز�ريا بن £¢ بن سيف ا�خاري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  أD حنيفة. عنا:قري  عن

أن رجًال سأل أبا مو� إ� خفت أن  :جواب ا!ي� عنأبو حنيفة ] C۶۰/۵<4[ا2ديث:
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ً
  ما ص_ منافق وحده قط. :قال !نعم :قال ؟هل صليت صالة وحدك قط :فقال :قال ،أكون منافقا

أD  عنخا\ أD   عنأD الفصل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
أD بالل  عنالقاسم بن fمد ا�الل  عنالقاM عمر األشنا�  عنعبد اهللا بن دوست العالف 

  .-رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عناM أD يوسف الق عناألشعري 
  القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور.  وأخرجه
أما  :فقال \ أبو مو� ،لكن مفصالً  ،أD حنيفة عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  فإن ا:نافق ال يص« حيث ال يراه أحد إال اهللا. :قال !ب_ :قال ؟صليت قط حيث ال يراك أحد إال اهللا
أم ها�  عنأD صالح  عنا*ارث بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] C۶۱/۶<4[ا2ديث:

يوم فتح مكة وضع المته ود¯ بماء فصبه  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-رM اهللا عنها-
  ثم د¯ بثوب واحد فص_ فيه.  ،عليه

م²  عن ³هما عبد الصمد بن الفضل و±سماعيل بن ب� عن أبو fمد ا�خاري أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن إبراهيم 

أسد بن عمرو  عن¾عة بن عبيد اهللا  عنfمد بن إسحاق بن عثمان السمسار  عنورواه 
 ’’أD حنيفة غ? أنه قال � آخره  عن

ً
  . ‘‘متوشحا

 عنأIد بن ا*سن بن سعيد بن عثمان  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 
  أD حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنأبيه 

 عنأIد بن داؤد األي«  عنfمد بن أIد بن عبد ا:لك  عنأIد بن fمد  عنورواه 
د¯ بماء فأ به � جفنة فيها و¤ العجA فاستÛ بثوب ’’ :أD حنيفة غ? أنه قال عنإسحاق األزرق 

  .و� الض#  :- رM اهللا عنه- أبو حنيفة . قال ‘‘ثم د¯ بثوب فتوشح به ثم ص_ ر�عتA ،فاغتسل
أبيه سعيد بن أD  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

 أو ر�عتA’’ :وقال � آخره .‘‘فيها أثر العجA’’ :غ? أنه قال .أD حنيفة عنا2هم 
ً
  .‘‘ص_ أربعا

أD  عنا:قري  عنيزيد fمد بن  عنfمد بن إسحاق بن عثمان السمسار  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

 
ً
عبد اهللا بن fمد بن  ا�ل� وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح ³هما  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري  عنعبد اهللا بن أIد  عن
 عنا8بيل أD ¯صم  عنأIد بن عبد اهللا بن سويد  عنصالح بن أD مقاتل  عنورواه 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 

أIد بن عبد اهللا بن  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD ¯صم  عنسويد 

 
ً
م² بن  عنإسماعيل بن fمد بن أD كث?  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنإبراهيم 
 
ً
أD عبد الرIن ا:قري  عننÃ بن أIد  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عن ورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
ا*سن بن ا*سA بن   )�(ال�يف أD سعيد عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

عبد الرIن بن  )�(أD ا*سن عنان أD  ا*سن بن أIد بن إبراهيم بن شاذ عنبن العباس 
أD حنيفة.  عنم² بن إبراهيم  عن )¼(إسماعيل بن أIد التسÛي عنأIد بن سيماء ا:ج�. 

  ا*ارث بن عبد الرIن.  عنتفرد بروايته أبو حنيفة  :قال ا*افظ
 أD  ا*سن بن عنالقاM أD مسلم عبد الرIن بن عمر السمنا� ا*ن¶  عنورواه 

  أIد بن إبراهيم بن شاذان بإسناده ا:ذكور سواء. 
أD طالب fمد بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ ا*افظ � مسنده  وأخرجه

 
ً
أD الليث نÃ بن  عنfمد بن Óت بن حفص  عن بن عمر ا*افظ  عن بن الفتح إذنا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنأIد أD سورة ا:روزي 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۶۲/۷<4[ا2ديث:

يعلمنا االستخارة �  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنه-مسعود 
  األمر كما يعلمنا السورة من القرآن. 

وا*ارث بن األسد  ،براهيم بن زياد الرازيfمد بن إ عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  عمرو بن Iيد القاM.  عنبادي ³هما آاألسد

  £¢ بن عثمان ا*رý.  عنعبد اهللا بن fمد بن عبد العزيز ا�غدادي  عنورواه 
مالك  عنالقاسم بن نÃ بن ج�ئيل  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل اÀروي  عنورواه 

  بن سليمان ا*مr ãهم
ً
صالح بن أIد ل واللفظ .أD حنيفة عنإسماعيل بن عياش  عن¾يعا
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 فليتوضأ ول?�ع ر�عتA ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا 

ً
إذا أراد أحدكم أمرا

فإنك تعلم  ؛وأسألك من فضلك العظيم ،وأستقدرك بقدرتك ،ا% إ� أستخ?ك بعلمك :ثم �قل
 ،ا% إن �ن هذا األمر خ?أ × � دي¦ .إنك أنت عالم الغيوب ،أقدر وتقدر وال ،وال أعلم

 × � معيش�
ً
 × � ¯قبة أمري ،وخ?ا

ً
  . ‘‘فيsه × وبارك × فيه ،وخ?ا

 
ً
عمران بن  عنfمد بن ا:نذر  عنعمرو بن Iيد  عنا*ارث بن أسد  عنورواه أيضا

 ãا*م ØÙالربيع بن روح عنبكار ال)�إسماعيل بن  عنأIد بن fمد اÀمدا� عن و )
 عنأIد بن fمد عن إبراهيم بن العالء بن الضحاك. و عنالفضل ا�ل� أ¸ عبد الصمد 

رM اهللا -أD حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنجعفر بن  rهم  عن£¢ بن إسماعيل 
 × فاقدر × ا;? ح’’ :. وزاد � آخره-عنه

ً
  .‘‘رض¦ بهأيث �ن ثم و±ن �ن غ?ه خ?ا

القاسم بن نÃ بن ج�يل  عنصالح بن fمد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجهو
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنأD أنس مالك بن سليمان ا*مã  عن

عالء إبراهيم بن ال عنإسماعيل بن الفضل ا�ل�  عنأIد بن fمد اÀمدا�  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنبن الضحاك 

 
ً
إسماعيل  عنعبد الوهاب بن الضحاك  عننÃ بن fمد  عنأD عبيد  عنورواه أيضا

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن عياش 
عمران بن  عنعبد اهللا بن أIد بن حنبل  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنالربيع بن روح  عنبكار 
إسماعيل  عنإبراهيم بن العالء بن الضحاك  عنإسماعيل بن الفضل ا�ل�  عنورواه 

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن عياش 
أD عبد اهللا بن  عنخا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- القاM عمر األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عنالعالف دوست 
 :Ôاهد قال عنأD اÀذيل حصA بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] C۶۳/۸<4[ا2ديث:

فإذا �نت  ،صحبت عبد اهللا بن عمر إ¥ مكة ف+ن يص« ا!طوع > راحلته حيث توجهت به
 نزل فصالهم

ً
  ا. فريضة أو وترا
خا\  عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
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 Dعبد اهللا بن دوست العالف عن  أ Dعمر األشنا�  عنأ Mعنالقا Aد بن ا*سIأ)�( 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنأبيه  عنبن سعيد بن عثمان 
عبد الرIن بن  عنأD القاسم عبد اهللا بن ا*سن  عنIد بن عمر أD القاسم بن أ عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعمر 
 عنالقاسم بن ا©الج  عنالقاM أD القاسم ا!نو¸  عنأD سعيد ا:قري  عنورواه 

أD حنيفة  عنfمد بن زياد  عنعبد اهللا بن £¢  عنأIد بن fمد بن £¢  عنابن عقدة 
  . - رM اهللا عنه- 

  . -رM اهللا عنه- القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  وأخرجه

رM اهللا - ابن عمر  عنبن جب? سعيد  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۶۴/۹<4[ا2ديث:
-  اX8 صّ_  :فقال .� الكعبة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رجًال سأ\ عن صالة اX8  :-عنهما

فبعث  ،أرò ا:+ن اèي ص_ فيه :فقلت \ ،� الكعبة أربع ر�عات -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
  ال ا2ذعة. ثم ذهب إ¥ Èت األسطوانة �ي !تعال :مú ابنه فقال
حسA  عنا:نذر بن fمد عن  أIد بن fمد بن سعيد عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنبن fمد 
 - رIه اهللا تعا¥-زفر  عنإبراهيم بن سليمان الزيات  عنIاد بن ذي ا8ون  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
Ôاهد أنه صحب ابن عمر من مكة إ¥  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C>۵/4۷۰[ا2ديث:

 إال ا:كتوبة والوتر
ً
فإنه �ن يçل  ؛أن دخل ا:دينة يص« > راحلته ووجهه قبل ا:دينة يوì إيماءا

ص_ اهللا عليه -�ن رسول اهللا  :فقال × ،فسألت عن صالته > راحلته ووجهه قبل ا:دينة ،Àما
.  -وآ\ وسلم

ً
 حيث �ن وجهه يوì إيماءا

ً
  يص« > راحلته تط̄و

 عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  أD حنيفة. عنأبيه سعيد بن أD ا2هم  عنعمه  عنأبيه 

ي أD سعيد ا;در عنأD األغر  عن بن األقمر  عنأبو حنيفة ] 4F۱/C>۶[ا2ديث:
 ،أنه قال: من استيقظ من الليل -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا  عن. -رM اهللا عنه-
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�Hكتبهم اهللا تعا¥ من ،وص_ ،وأيقظ أهله    I  C  J  �K� .  

أIد بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
 -رIه اهللا تعا¥-¯فية بن يزيد بن قيس األودي  عنمعاذ بن مو�  عنبن عبد ا:لك ا*سن 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أD جعفر fمد بن  بن ا*سA بن  بن أD  عنأبو حنيفة ] 4F6/C>F[ا2ديث:

 :ة ر�عة�نت ثالث ع� - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن صالة اX8  :- رM اهللا عنهم- طالب 
  منهن ر�عات الوتر ور�عتا الفجر. 

أIد بن fمد بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 ôعن£¢ الطل  ¢£ Dحنيفة  عنأ Dاهللا عنه-أ Mر- .  

 
ً
أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنا*سن بن   عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

. قال أبو fمد -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عنفر أD جع عن
ً
وهكذا  :ولم يذكر فيه عليا

  . -رM اهللا عنهم- أD حنيفة  عنحديث ا:قري و±سحاق بن يوسف وfمد بن ا*سن وغ?هم 
 عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

ôمد بن £¢ الطلf د بنIبن  بن عفان ³هما أ Aا*ما�  عن وا*س ¢£ Dعنأ  Dأ
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

 عنأD ا*سن  بن ا*سA بن أيوب  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه
أD  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنالقاM أD العالء fمد بن  بن أIد 

  . -رM اهللا عنهما-أD حنيفة  عنا:قري  عن  ب� بن مو�
أD بكر أIد بن  عنأD منصور بن السواق  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عنجعفر بن Iدان 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

رM اهللا -�ن عبد اهللا بن عمر  :حصA قال عنأبو حنيفة ] 4F@/C>H[ا2ديث:
 أينما توجهت به -عنهما

ً
  فإذا �نت الفريضة أو الوتر نزل فص_.  ،يص« ا!طوع > راحلته إيماءا

حنيفة. ثم قال أD  عن� اآلثار فرواه  -رIه اهللا تعا¥-اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ

 :أنه قال -رM اهللا عنه-أنس بن مالك  عنأبان  عنأبو حنيفة ] 4F۴/C>۹[ا2ديث:



 �Õ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
ومن اغتسل  ،من توضأ يوم ا2معة فبها ونعمت’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال رسول اهللا 
  . ‘‘فالغسل أفضل
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عند � مسنده ا*سن بن زيا أخرجه

رM - ¯ئشة  عنعمرة  عن£¢ بن سعيد األنصاري  عنأبو حنيفة ] 4F۵/C۷۰[ا2ديث:
من راح إ¥  :فقيل Àم ،�نوا يروحون إ¥ ا2معة وقد عرقوا وتلطخوا بالطA :أنها قالت - اهللا عنها

  ا2معة فليغتسل. 
 عن�ث بن مساور  عنن قدامة الزاهد ا�ل� fمد ب عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق بن سليمان الرازي 
 
ً
أD  عنقرأت � كتاب Iزة بن حبيب الزيات  :أIد بن سعيد الكو� قال عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أD يوسف  عنة fمد بن سماع عنصالح بن سعيد بن مرداس الÛمذي  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
 عنأسد بن عمرو  عن¾عة بن عبد اهللا  عنfمد بن إسحاق السمسار  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
أD  عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أD  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنبن ب� الكندي  سهل عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
Iاد بن  عنعباس بن إبراهيم  عنإبراهيم بن مو�  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمرو 
 
ً
قرأت � كتاب  :fمد بن عبد اهللا بن عبد الرIن قال عنfمد بن أIد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجدي 
 
ً
ٰ  عنأبيه  عنا*سن بن Iاد بن حكيم  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا  ٓس خلف بن ي

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
 عنأبيه  عنأD فروة  عنحفص بن fمد بن مو�  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -عنهرM اهللا -أD حنيفة  عنسابق 
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ً
أD  عنجده  عنأبيه  عنا*سA بن عمر بن إبراهيم  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أD حنيفة  عنأيوب بن ها�  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه- 
 
ً
 عن£¢ بن حسن  عنقرأت � كتاب حسA بن   :أIد بن fمد قال عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنزياد بن ا*سن 
 
ً
أD  عنأبيه  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أD حنيفة  عنا:قري  عنعيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن fمد بن   عنورواه أيضا

  . -هرM اهللا عن-
 
ً
 عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنورواه أيضا

 ،و�نوا يروحون �الطهم العرق والÛاب ،�ن ا8اس عمار أرضهم :غ? أن لفظ ا*ما�.أD حنيفة 
بعضهم وألفاظ  .إ¥ آخره .‘‘إذا حÎتم ا2معة’’ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فقال Àم رسول اهللا 

  قريبة من بعض. 
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما� 
أD ا*سA ا:بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

fمد بن  عنأD ا*سf Aمد بن ا:ظفر ا*افظ  عنأf Dمد الفارí  عنا2بار الص?� 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا©ل   عنإبراهيم ا�غوي 

أD فروة يزيد بن fمد  عنأبو  fمد بن سعيد ا*را�  حدثنا :وبه إ¥ ابن ا:ظفر قال
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عن

 
ً
 عنأD ا*سن أIد بن ا:حيا  عنfمد بن نÃ بن طالب  عنوبه إ¥ ابن ا:ظفر أيضا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD هاشم fمد بن حفص  عنعبد اهللا بن fمد بن رستم 
عيÆ بن  عن )�(إبراهيم بن مو� الرازي عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنر ا8صيبي¦ Iاد بن عم عنإبراهيم 
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القاM أD يع_ fمد بن ا*سA  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

أD نÃ ا*?ي  عنأD نÃ أIد بن ا*سن بن fمد بن  بن الشاه ا:روروذي  عنالفراء 
 عنأبيه  عنيد بن fمد بن سنان أD فروة يز عنا*را�  )�(أD طالب  بن fمد بن زيد عن

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسابق 
 -رM اهللا عنه-ال�اء  عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] 4F۶/C۷۱[ا2ديث:

  . ‘‘بسم اهللا الرIن الرحيم’’ـ�¶ ب -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قال
حفص بن  عنعبد اهللا بن غنام  عنرميح صالح بن أD  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  أD حنيفة. عنالقاسم بن معن ³هما  عن¯صم بن يوسف عن غياث و
 :¯صم بن ضمرة قال عنأD إسحاق السبيú  عنأبو حنيفة ] 4F۷/C۷۲[ا2ديث:

 
ً
ولكنه سنة عن  ،أما كحق الصالة فال :فقال ؟. عن الوتر أحق هو-رM اهللا عنه-سألت عليا

  فال ينبÜ ألحد أن ي�Ûه.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا
 أبيه عنبن fمد  )�(حفص عنأIد بن fمد بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن زب?  عن
رM اهللا -ابن عباس  عنÔاهد  عنا*كم  عنأبو حنيفة ] 4F۸/C۷۳[ا2ديث:

  يص« بعد الظهر ر�عتA.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ن اX8 � :قال -عنهما
يعقوب بن يوسف  عن )¼( ]حفص عن[أD سعيد بن جعفر  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ب�  عن
أنه �ن ال يرى ا!كب? > أحد  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4F۹/C۷۴[ا2ديث:

  > من ص_ � ¾اعة � أيام الت�يق.  إال
أD  عنأD طالب السمسار  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ األنصاري  أخرجه

أD سعيد  عنأD ا*سن عبد اهللا بن ثابت الغزنوي  عنا*سن fمد بن جعفر بن fمد ا!مي� 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحفص بن غياث  عناألشج 

رM اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنfارب بن دثار  عنأبو حنيفة ] CF۵/4۸۰ث:[ا2دي
 بعد العشاء ال يفصل ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  -عنهما

ً
من ص_ أربعا
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و� الر�عة ا©انية بفاÈة  ،بفاÈة الكتاب وتçيل السجدة )�(بينهن بسالم يقرأ � ر�عة واحدة

ٰ  ،ا�خان مٓ الكتاب وحٰ  و� الر�عة الرابعة بفاÈة الكتاب  ،ٓس و� الر�عة ا©ا©ة بفاÈة الكتاب وي
 ،وشفع � أهل بيته æن وجبت Àم ا8ار ،كتب \ كمن قام �لة القدر ،وتبارك اèي بيده ا:لك

   .‘‘وأج? من عذاب الق�
عيÆ بن  عن · بن fمد بن عبد الرIن الsخ عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 Ãحنيفة  عنخارجة بن مصعب  عنن Dاهللا عنه-أ Mر-.  
 > ابن عمر ولم  عنوقد روى هذا ا*ديث  :قال ا�خاري

ً
أD حنيفة ¾اعة موقوفا

وأيوب بن  ،وسعيد بن أD ا2هم ،عمرو وأسد بن ،وأبو يوسف ،يسندوه. منهم ا*سن بن الفرات
وعبد اهللا  ،و±سحاق بن يوسف ،وعبد ا*ميد ا*ما� ،والصلت بن ا*جاج ،وا*سن بن زياد ،ها�

  .-رIهم اهللا تعا¥-وfمد بن ا*سن وغ?هم  ،بن الزب?
 عنبلغ¦  :أD حنيفة قال عنأD يوسف  عن� رواية إسماعيل بن Iاد  :فقال أبو يوسف

يز بن وقد روى عبد العز :بن عمر حديثهم أخÃ. قال أبو fمد ا�خاري عنfارب بن دثار 
fارب بن دثار بنحو  عنأيوب بن ¯ئذ  عنأD حنيفة  عنخا� وأبو عصمة و±براهيم بن ا2راح 

  حديث خارجة بطو\.
fمد بن خلف بن أيوب  حدثناكتب إ× صالح بن أD رميح  :قال أبو fمد ا�خاري

ابن  عنfارب بن دثار  عنأD حنيفة  عنجعفر بن عون  حدثنا :وfمد بن عبد الوهاب قاال
من ص_ بعد العشاء ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رM اهللا عنهما- عمر 

  .‘‘عدلن بمثلهن من �لة القدر ،أربع ر�عات قبل أن �رج من ا:سجد
أبو بكر بن داؤد السمنا�  حدثناصالح بن أD رميح  كتب إ×ّ  :قال أبو fمد ا�خاري

 عنأD حنيفة  عنfمد بن سلمة بن ا*را�  حدثنا£¢ أبو األصبغ عبد العزيز بن  حدثنا
  fارب بن دثار.
ا*سن بن  بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

 ،وأسد بن عمرو ،أD حنيفة أبو يوسف عنورواه  :أD حنيفة. قال ا*افظ عنا*ما�  عنعفان 
  والصلت بن حجاج.

أD القاسم بن  عن أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده أخرجهو
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fمد بن إبراهيم بن  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنأIد بن عمر 

 أنه قال عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا©ل   عنخنيس 
ً
من ص_  :أD حنيفة ÓتÃا

  لعشاء اآلخرة قبل أن �رج من ا:سجد عدلن بمثلهن من �لة القدر.أربع ر�عات بعد ا
  .-رM اهللا عنه-القاM األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

  الفصل ا(امس
    هيئة الصالة والشك فيها و�ائط وجوبها

رM اهللا -ابن عباس  عنعطاء بن أD رباح  عنحنيفة أبو ] 4H۱/CF۶[ا2ديث:
  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  -عنهما

ً
 وfتبيا

ً
 وقاعدا

ً
   .ص_ قائما

�(عبد اهللا عنأIد بن fمد بن عبد الرIن الsخ·  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه( 
  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنأD أIد خلف بن خليفة  عنبن عبد الرIن 
أD  ا*سA بن القاسم بن جعفر ال+تب  عنا*افظ ابن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه

 عنعطاء بن أD رباح  عنأD حنيفة  عنعباد بن صهيب  عنfمد بن مو� ا�والD  عن
  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- )�( اX8صّ_  :قال -رM اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا 

ً
 وقاعدا

ً
قائما

 ومنتعالً وح
ً
  وانÃف عن يمينه وشما\.  ،افيا

 عنجابر ورواه ا*سن بن زياد  عنيع¦ ابن صهيب  :هكذا قال :قال ابن ا:ظفر ا*افظ
  عطاء مرسًال.

ا:بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
 ا*افظ اب عنأf Dمد ا2وهري  عنا2بار الص?� 

ً
   .ن ا:ظفر بإسناده ا:ذكور آنفا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
   .نه ال بأس بالسجود > العمامةإ :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H۲/CF۷[ا2ديث:

ل أD حنيفة. ثم قا عن� اآلثار فرواه  -رIه اهللا تعا¥-اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ
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أنه ص_ خلف أD  :عثمان بن عبد اهللا بن موهب عنأبو حنيفة ] 4H۳/CF۸[ا2ديث:

  ف+ن يك� rما سجد و2ما ر�ع.  - رM اهللا عنه-هريرة 
أD وهو قول  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
سمع اهللا  :عطاء وقد سأ\ عن شأن اإلمام إذا قال عنأبو حنيفة ] 4H۴/CF۹[ا2ديث:

 :عبد اهللا بن عمر قالعن  ما عليه أن يقول ذلك. ثم روى :قال ؟ربنا ولك ا*مد :أيقول ،:ن Iده
ربنا لك  :�وع قال رجلفلما رفع رأسه من الر -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- ص_ بنا رسول اهللا 

 
 مبار�ً

ً
 طيبا

ً
 كث?ا

ً
من ذا ’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فلما انÃف اX8  ،ا*مد Iدا

لقد رأيت بضعة  !واèي بعث¦ با*ق’’ :فقال !أنا يا نX اهللا :قال رجل ،قاÀا ثالث مرات ؟‘‘ا:ت�م
 يبتدرون أيهم يكتبها لك

ً
  . ‘‘ع� مل+

عبد الوهاب بن فليح  عن بن ا*سA بن عبدة ا�خاري  عند ا�خاري أبو fم أخرجه
  ا*ديث.- رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن اإلمام يرفع رأسه  :أD ب� اليسع بن طلحة قال عنا:² 

ابن عباس أو غ?ه من أصحاب اX8  عنطاوس  عنأبو حنيفة ] 4H۵/C۸۰[ا2ديث:
أن  - عليه الصالة والسالم - ال: أو8 اهللا تعا¥ إ¥ رسول اهللا أنه ق - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- 

  يسجد > سبعة أعظم. 
عن  ا*سن بن أD زيد عنfمد بن صالح الط�ي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسماعيل بن £¢ 
يغë  جل ا:ريضإبراهيم أنه سأ\ عن الر عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H۶/C۸۱[ا2ديث:

فإن �ن أك� من ذلك فهو �  ،إذا �ن ا�وم الواحد فإ� أحب أن يقضيه :فقال ؟فيدع الصالة ،عليه
  عذر إن شاء اهللا تعا¥. 

إذا أغ� عليه  :أD حنيفة. قال fمد عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 و�لة

ً
  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،اء عليهو±ن �ن أك� من ذلك فال قض ،ق� ،يوما

 -رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H۷/C۸۲[ا2ديث:
 و�لة قال

ً
   .وبه نأخذ :يق�. قال fمد :� ا:غë عليه يوما

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
قال: قال  - رM اهللا عنهما- ابن عباس  عنعكرمة  عنأبو حنيفة ] 4H۸/C۸۳[ا2ديث:
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.  ،: أمرت أن أسجد > سبعة أعظم- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا 

ً
 وال ثوبا

ً
  وأن ال أكف شعرا

سعيد  عنا*سن بن سالم  عنصالح بن أIد الق?اâ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-M اهللا عنهر-أD حنيفة  عنبن fمد 

إبراهيم � الرجل يشك � السجدة والتشهد  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H۹/C۸۴[ا2ديث:
يق� ما شك فيه من ذلك ويق� سجدة السهو èلك  :وàو ذلك من صالته ما لم تكن ر�عة تامة

 
ً
رغمتان نهما ا:إ :و�ن يقال ،فإنهما يصلحان بإذن اهللا تعا¥ ما �ن قبلهما من النسيان ؛أيضا

  ألن أسجد èلك سجد السهو فيما لم £ق  أحب إ× من أن أدعهما.  :نه قال±و .للشيطان
و±ن  ،وبه نأخذ :أD حنيفة. قال fمد عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 م� > أك� رأيه وسجد سجد السهو.
ً
  �ن يبت_ بذلك كث?ا

  عنIاد  عنة أبو حنيف] CH۵/4۹۰[ا2ديث:
ً
إبراهيم فيمن ن· فريضة فال يدري أربعا

 
ً
فإن �ن  ،و±ن �ن يك� النسيان Èرى للصواب ،إذا �ن أول نسيانه أ¯د الصالة :قال ،ص_ أم ثالثا

  و±ن �ن ،أك� ظنه أنه أتم الصالة سجد سجد السهو
ً
ثم  ،أضاف إ�ها رابعة ،أك� ظنه أنه ص_ ثالثا

  . سجد سجد السهو
  أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ. عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

رM اهللا -إبراهيم أن عمر بن ا;طاب  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۱/CH۶[ا2ديث:
  �ن يÎب الرجل إذا رآه يتابع بA السجود � غ? سهو. ،-عنه

أD حنيفة. ثم قال fمد: ال ينبÜ أن  عن اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
يسجد للر�عة أك� من سجدتA إال أن يسهو فال يدري أسجد واحدة أم ثنتA فيم� > أك� 

  .-رM اهللا عنه- رأيه وهذا rه قول أD حنيفة 
عبد  عنشقيق بن سلمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۲/CH۷[ا2ديث:

  :قال -هللا عنهرM ا-اهللا بن مسعود 
ً
 ص_ أم أربعا

ً
إذا شك أحدكم � صالته فلم يدر أثالثا

  ،فليتحر فلينظر أفضل ظنه
ً
قام فأضاف إ�ها رابعة ثم تشهد ثم سلم  ،فإن �ن أك� ظنه أنها ثالثا

  و±ن �ن أفضل ظنه أنه ص_ أربعاً تشهد ثم سلم ثم سجد سجد السهو.  ،وسجد سجد السهو
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ إال أنا نستحب \ إذا  عند � اآلثار فرواه اإلمام fم أخرجه

 عنمالك بن Óول  حدثناوهو قول أD حنيفة. ثم قال fمد:  ،�ن ذلك أول ما أصابه أنه يعيد الصالة
  .- رM اهللا عنه- وبهذا نأخذ وهو قول أD حنيفة  :يعيد مرة. قال fمد :عطاء بن أD رباح أنه قال
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إذا سها اإلمام فسجد  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۳/CH۸[ا2ديث:

   :و±ن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد ،سجد السهو فاسجد معه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد  أخرجه

قال � رجل سجد ثالث  إبراهيم أنه عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۴/CH۹[ا2ديث:
 
ً
  فعليه سجدتا السهو.  :سجدات ناسيا
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

إذا ,ا2ك أمران فظن أن  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۵/C۹۰[ا2ديث:
  أقربهما إ¥ ا*ق أوسعهما. 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
إذا انÃفت من صالتك  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۶/C۹۱[ا2ديث:

  فعرض لك شك � وضوء أو صالة أو قراءة فال تلتفت. 
قال  . ثم-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ
أن رسول  :-رM اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] 4J۷/C۹۲[ا2ديث:

  نð عن ا:جثمة.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 
أIد بن  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل الÑاز ا�غدادي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخويت  عنخا� بن خداش بن عجالن ا:هلX  عنحاق بن صالح إس
أIد بن  عنابن Óت وصالح بن أIد ³هما  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخويت الصفار  عنخا� بن خداش  عنإسحاق بن صالح الوراق 
 :رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J۸/C۹۳[ا2ديث:

فإن  ،فإذا قام � آخر الليل ص_ ر�عة يريد بها نقض وتره ثم يص« ،أنه �ن يوتر أول الليل ثم ينام
رIه اهللا ابن عمر ما علمه  :قالت -رM اهللا عنها-فرغ أوتر � آخر صلوته فبلغ ذلك ¯ئشة 

يص« مث| مث| يص«، فإذا أوتر أحدكم � أول الليل ثم قام  !نه يريد يلعب بصالتهأما إ ،بالوتر
  فإنه يصبح > وتره.  ،حÉ يسحر

 رأي رآه :فقال ؟سألت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن فعل أبيه � الوتر :قال Iاد
  فلم يأل عن ا;?. 
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 عنأبيه  عنمد بن عبد الرIن أIد بن f عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجنادة بن سالم 
خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه

القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنا�اقال� 
  .-رM اهللا عنه-

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن*سن بن زياد � مسنده ا وأخرجه
-أن اX8  :- رM اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] 4J۹/C۹۴[ا2ديث:

  سن � الصالة إذا نابهم فيها êء التسبيح للرجال وا!صفيق للنساء.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
 بن  عنلعزيز القطان ا:روزي العباس بن عبد ا عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحكيم بن زيد  عنسليمان 
  ا*افظ طلحة بن fمد � مسنده كذلك. وأخرجه

أنه سئل  :-رM اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] CJ۵/۲۰۰[ا2ديث:
قال: كن يÛبعن ثم  ؟-وسلمص_ اهللا عليه وآ\ - كيف �ن النساء يصلA > عهد رسول اهللا 

�(أمرن أن £تفزن( .  
عبد  عنز�ريا بن £¢ ا8يسابوري  عنقبيصة الط�ي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

أD  عنإبراهيم بن ا:هدي  عنأD ثابت زر بن ïيح ا�Ãي  عناهللا بن أIد بن خا� الرازي 
  .-رM اهللا عنهما- ة أD حنيف عنسفيان ا©وري  عنا2واب األحوص بن ا2واب 

أIد بن fمد بن  عن بن fمد الÑاز  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
سفيان عن  أD جواب األحوص بن جواب عنإبراهيم بن ا:هدي  عنزر بن ïيح  عنخا� 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا©وري 
أD  عنخا\ أD  ا�اقال�  عن أD الفضل بن خ?ون عنابن خsو � مسنده  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه- القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عنعبد اهللا بن دوست العالف 
إبراهيم � الرجل يص« � يوم غيم ثم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6L۱/CJ۶[ا2ديث:

يتحول إ¥  :قال ؟? قبلةتطلع الشمس وقد ب� عليه بعض صالته فإذا هو قد �ن يص« إ¥ غ
  القبلة و£تسب بما م� ويص« ما ب�. 
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وهو  ،وبه نأخذ :أD حنيفة. قال fمدعن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

  .-رIه اهللا-قول أD حنيفة 
أD  عنأD نÎة  عنأD سفيان ظريف بن شهاب  عنأبو حنيفة ] 6L۲/CJ۷[ا2ديث:

اإلنسان يسجد ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  -  اهللا عنهرM- سعيد ا;دري 
فإذا سجد أحدكم فليضع » عضو  ،وصدور قدميه ،ور�بتيه ،ويديه ،جبهته :> سبعة أعظم

�(و±ذا ر�ع فال يدبح تدبيح ا*مار ،موضعه( .  
مر بن الرماح ع عنIاد بن قريش  عنإسماعيل بن ب�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أD حنيفة زاد �  عنا2ارود بن يزيد  عنfمد بن أµس السل� ا8يسابوري  عنورواه 

   .-ا*ديث– ‘‘فإن اإلنسان يسجد ؛إذا سجد أحدكم فال يمدد صلبه’’ :أو\
د اهللا بن أسلم عب عنبن ا:رزبان  )�(عبيد اهللا عنبادي آا*ارث بن أسد األسد عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمار بن بزيع  عن «ا�ج
 
ً
 عنأIد بن ب�  عنالعباس بن يزيد  عنإبراهيم بن عبدوس اÀمدا�  عنورواه أيضا

  أن يمد الرجل صلبه � السجود. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-نð رسول اهللا  :واللفظ .أD حنيفة
�ن أبو  :مsوق أنه قال عنأD الض#  عنIاد  عنيفة أبو حن] 6L۳/CJ۸[ا2ديث:

  إذا سلم كأنه > الرضف حÉ ينفتل.  -رM اهللا عنه-الصديق  بكر
عبد اهللا بن ا*سن  عنأD القاسم أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

أD عبد اهللا  عنغوي fمد بن إبراهيم بن حبيش ا� عنعبد الرIن بن عمر بن أIد  عنا;الل 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- ا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا©ل  

أD حنيفة. ثم قال  عن� اآلثار فرواه  -رIه اهللا تعا¥-اإلمام fمد بن ا*سن  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،fمد: وبه نأخذ

إبراهيم أنه قال � الرجل يص« � ا:+ن  عنIاد  عنو حنيفة أب] 6L۴/CJ۹[ا2ديث:
فليجلس > جانبه  :قال ؟الضيق ال يستطيع أن Þلس > جانبه األيs أو تكون به علة

  و±ن �ن يستطيع ا2لوس > جانبه األيs فليجلس.  ،األيمن
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  .-هللا عنهرM ا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

إذا �ن للرجل علة جلس �  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6L۵/۶۰۰[ا2ديث:
  الصالة كيف شاء. 

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ إذا عن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،تمنعه من ا2لوس � الصالة > ما أمر به�نت العلة 

أD  عنأD نÎة  عنأD سفيان طريف بن شهاب  عنأبو حنيفة ] 6L۶/۶۰۱[ا2ديث:
  . ‘‘ال فصل � الوتر’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  - رM اهللا عنه- سعيد ا;دري 
عبد اهللا  عنا�خاري من أهل زنكر  )�(الsي بن ¯صم عنا�خاري  أبو fمد أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنجعفر بن عون  عنبن عبد الرIن ا:دي¦ 
جابر بن عبد اهللا  عنأD سفيان طلحة بن نافع  عنأبو حنيفة ] 6L۷/۶۰۲[ا2ديث:

 -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أنه دخل > رسول اهللا :-رM اهللا عنه-أD سعيد ا;دري  عن
  فوجده يص« > حص? يسجد عليه. 

أIد بن  عنأIد بن fمد بن ا*سن بن سالم ا�ينوري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعيÆ بن يونس  عنعباد بن سعيد السق¶ الsاج 

-�ن عمر بن ا;طاب  :قال إبراهيم أنه عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6L۸/۶۰۳[ا2ديث:
�ن يطبق  -رM اهللا عنه-ن عبد اهللا بن مسعود ±و .يضع يديه > ر�بتيه إذا ر�ع -رM اهللا عنه

واèي صنع  ،اèي �ن يصنع عبد اهللا �ن êء يصنع فÛك :يديه بA ر�بتيه إذا ر�ع. قال إبراهيم
  عمر أحب إ×. 
 [بن fمد]أD حنيفة fمد بن حنيفة  عنشنا� القاM أبو ا*سن عمر بن ا*سن األ أخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنتميم بن ا:نتÃ  عنبن ماهان  )�(
خا\ أD  ا*سن بن أIد  عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  وأخرجه

قاM األشنا� بإسناده إ¥ ال عنأD عبد اهللا أIد بن fمد بن دوست العالف  عنا�اقال� 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 
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  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  وأخرجه

أن رسول اهللا  :ا*سن عنأD سفيان طلحة بن نافع  عنأبو حنيفة ] 6L۹/۶۰۴[ا2ديث:
  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-

ً
  من رمد �ن بعينيه.  ص_ fتبئا

  عنfمود بن خداش  عنعبد اهللا بن ¹يج ا�خاري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 Ðحنيفة  عنبن يزيد الصدا Dاهللا عنه- أ Mر-.  

 عنأبيه  عنمروان  إسحاق بن fمد بن عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
 وهو fتب بثوبه. :غ? أنه قال -أD حنيفة عنمصعب بن ا:قدام 

ً
  ص_ تط̄و

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ ال  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 
ً
  فإذا بلغ السجود حل حبوته وسجد. ،وهو قول أD حنيفة ،نرى بذلك بأسا

وابن  ،ابن عمر عنÔاهد  عنمو� بن مسلم  عنأبو حنيفة ] L۵</6۱۰[ا2ديث:
 فأتم الصالة  :قال :-اهللا عنهمرM -عباس 

ً
  .إذا هممت بإقامة ßسة ع� يوما

مÎ بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
أD  عن - رIة اهللا عليه- أD مطيع ا�ل�  عنأD جعفر الرازي أIد بن عمر  عنfمد 

  .- رM اهللا عنه- حنيفة 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عن أبو حنيفة] L۶</64۱[ا2ديث:

يص« � السفر ر�عتA وأبو  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن اX8  :قال -رM اهللا عنه-مسعود 
  ال يزيدون عليه.  -رM اهللا عنهما-بكر وعمر 

حسن بن ا:طيع  عنحاتم بن يوسف بن ا;طاب الÛمذي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD ا2ارود  عنبن أD ا2ارود  معاذ عن

رM - ابن عمر  عنÔاهد  عنمو� بن مسلم  عنأبو حنيفة ] L۷</64۲[ا2ديث:
  :قال -اهللا عنهما

ً
 فوطنت نفسك > إقامة ßسة ع� يوما

ً
و±ن  ،فأتم الصالة ،إذا كنت مسافرا

 .Ãكنت ال تدري فأق  
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] L۸</64۳[ا2ديث:

�ن  إنا سفر فمن !يا أهل مكة :وقال ،أنه ص_ با8اس بمكة الظهر ر�عتA ثم انÃف :-عنه
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  فأكمل أهل ا�ت.  !أهل ا�ت فليكمل منكم من

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
وهو قول أD  ،وأتم ا:قيم صالته ،إذا دخل ا:قيم � صالة ا:سافر فقÃ ا:سافر .نأخذ

  .- رM اهللا عنه- حنيفة 
إذا  :أنه قال -رIة اهللا عليهم-اهيم إبر عنIاد  عنأبو حنيفة ] L۹</64۴[ا2ديث:

  دخل ا:سافر � صالة ا:قيم أكمل. 
إذا  .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 
ً
  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،دخل ا:سافر مع ا:قيم وجبت عليه صالة ا:قيم أربعا

رM اهللا - عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة  ]۱۰</64۵[ا2ديث:
 :يغيب الرجل منكم � ضيعته فيقÃ ويقول ،ال يغرنكم ح�Îم هذا عن صالتكم :قال - عنه

   .أنا مسافر
 .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذعن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

فإذا �ن > مس?ة ثالثة أيام  ،ثالثة أيام و�ا�ها أتم الصالة إذا �ن > مس?ة أقل من
 
ً
 فليقÃ ،ولم يكن \ بها أهل ،و�ا�ها فصاعدا

ً
 ،ولم يوطن نفسه > إقامة ßسة ع� يوما

 أتم الصالة ما دام � ضيعته
ً
 إ¥  ،فإذا وطن نفسه > إقامة ßسة ع� يوما

ً
فإذا خرج راجعا

وهو قول  ،ة ثالثة أيام و�ا�ها � القÃ س? اإلبل أو م& األقدامأهله قÃ الصالة. ومس?
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 

رM اهللا -¯ئشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۱۱</64۶[ا2ديث:
ا:رض اèي قبض فيه خف من  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-:ا مرض رسول اهللا  :قالت -عنها

فأرسلت إ¥ أD بكر  ‘‘مري أبا بكر فليصل با8اس’’ :لما حÎت الصالة قال لعائشةف ،الوجع
إ� شيخ  !فأرسل إ�ها يا بنتاه ،أن تص« با8اس يأمرك -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا 

فاجتمú  ،� مقامه أرق èلك -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-كب? رقيق فإ� مÉ ال أرى رسول اهللا 
فقال رسول اهللا  :لتفعف !ف?سل إ¥ عمر -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن� وحفصة عند رسول اهللا 

مري أبا بكر فليصل  -عليه السالم-أن9 صواحب يوسف ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-
  > ’’ :ا:ؤذن وهو يقول -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فلما نودي للصالة سمع اX8  ‘‘با8اس

قد أمرت أبا  :فقالت ¯ئشة ‘‘ارفعوò’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فقال رسول اهللا  ‘‘الةالص
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قالت  ‘‘فإنه جعلت قرة عي¦ � الصالة ؛أرفعوò’’ :قال .بكر أن يص« با8اس وأنت � عذر
ص_ اهللا -فلما سمع أبو بكر �س رسول اهللا  ،فرفع بA اثنA وقدماه �ران � األرض :¯ئشة

ص_ اهللا -فجلس اX8  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فأو+ إ�ه رسول اهللا  ،تأخر -ليه وآ\ وسلمع
 ،حذاءه يك� - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-عن يسار أD بكر و�ن اX8  -عليه وآ\ وسلم

 X8بكر ،-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ويك� أبو بكر بتكب? ا Dويك� ا8اس بتكب? أ،  Éح
  . -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ولم يصل با8اس غ? تلك الصالة حÉ قبض  ،فرغ من الصالة
fمد بن  عنأD أسامة زيد بن £¢ بن زيد الفقيه ا�ل�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد العزيز بن خا�  عنالقاسم 
رM -¯ئشة عن  األسود عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۱۲</64۷[ا2ديث:

'  �يوتر بثالث يقرأ � األوH بـ  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن اX8  :قالت -اهللا عنها  (
ۙ% 	ۙ �و� ا©انية بـ  ��&   
 � �ۚ �و� ا©ا©ة بـ  � ��   � �� � .  

 عنfمد بن حرب  عنfمد بن  بن سهل ا:روزي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالفضل بن مو� 

الفضل بن  عن fمد بن عبد اهللا عنالعباس بن عبد العزيز القطان ا:روزي  عنورواه 
يقرأ � الر�عة  -\ وسلمص_ اهللا عليه وآ- �ن رسول اهللا  :قالت :أD حنيفة ولفظه عنمو� 

%ۙ �األوH من الوتر بأم الكتاب و  &  ' 
  �و� ا©انية بأم الكتاب و ��)   �
� �ۚ �و� ا©ا©ة بأم الكتاب و  ��	ۙ  � �� � .  

 
ً
fمد  عند بن تميم بن عباد ا:روزي fم عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

ص_ اهللا - �ن رسول اهللا  :قالت :أD حنيفة ولفظه عنالفضل بن مو�  عنبن أD تميلة 
  يوتر بثالث.  - عليه وسلم

أD تميلة  عنfمد بن عبد اهللا بن fمود  عنالعباس بن عبد العزيز القطان  عنورواه 
  لم يذكر األسود.إال أنه  ،أD حنيفة عنالفضل بن مو�  عن

من لم يك� حA يفتتح  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۱۳</64۸[ا2ديث:
  الصالة فليس � صالة. 

 يريد بها  :قال fمد
ً
وبه نأخذ إال أن يكون حA ك� تكب?ة الر�وع ك�ها منتصبا

  . -رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،ا�خول � الصالة وÞزيه ذلك
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  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  رجهأخ

 عنعبد الرIن بن أD �_  عنزياد بن أD زياد  عنأبو حنيفة ] ۱۴</64۹[ا2ديث:
�ن إذا افتتح الصالة رفع  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن اX8  :-رM اهللا عنه-ال�اء بن ¯زب 

  أو حذو أذنيه.  ،ديه حذو منكبيهي
عبد اهللا بن أIد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأبيه  عنجده إسماعيل بن Iاد بن أD حنيفة  عنبن بهلول 
بن سعيد  عنمسلم ا�طA  عنÓول بن راشد  عنأبو حنيفة ] 4۵</6۲۰[ا2ديث:

يوتر بثالث  �ن -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  -رM اهللا عنهما-ابن عباس  عنجب? 
%ۙ �ر�عات يقرأ � األوH بـ   &  ' 	ۙ �و� ا©انية بـ  ��)   
 و� ا©ا©ة بـ  � �� 

� ۚ� �  � �� � .  
يعقوب بن يوسف بن زياد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  خرجهأ

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD جنادة  عن
عبد اهللا  عنوقدان أD يعفور العبدي عمن حدثه  عنأبو حنيفة ] 4۶</66۱[ا2ديث:

اهللا زادكم صالة  نإ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال رسول اهللا  -رM اهللا عنهما-بن عمر 
  . ‘‘و� وتر

عبد اهللا بن fمد بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخارجة بن مصعب  عنأبيه  عنفروخ 

أD بكر fمد بن  عن و ،أIد بن مصعب عنfمد بن يونس الsخ·  عنورواه 
رM اهللا -أD حنيفة  عنالفضل بن مو�  عنfمد بن حرب ³هما  عنبن سهل ا:روزي 

   .زادكم صالة :إ¥ قو\ -عنه
أD  عنإبراهيم بن مسعود السمرقندي  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنورواه 

  ن اهللا زادكم صالة الوتر. إ :أD حنيفة عنمقاتل حفص بن سالم 
عبد اهللا بن  عنأبيه  عنحفص بن fمد  عنمدا� أIد بن fمد بن سعيد اÀ عنورواه 

  إن اهللا زادكم صالة و� الوتر فحافظوا عليها.  :قال ،أD حنيفة عنزب? 
 بن سعيد بن fمد بن مsوق  عنوعبد اهللا الط�ي  ،fمد بن صالح عنورواه كذلك 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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أD  عنأسد بن عمرو  عنعة بن عبد اهللا ¾ عنfمد بن إسحاق بن عثمان  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنحاجب  £¢ بن نÃ بن عن بن خ�م  عن بن ا*سن ا:روزي  عنورواه 

قال  :يقول -رM اهللا عنه-£¢ بن أD كث? عمن سمع أبا هريرة  عن )�(أD يعفور عنأD حنيفة 
 X8ن اهللا زادكم صالة � الوتر فحافظوا عليهاإ’’ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا‘‘ .  

أسد  عنعمار بن خا�  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
ص_ -اX8  عن -رM اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر  عنأD يعفور  عنأD حنيفة  عنبن عمرو 

  . ‘‘صالة الوتر فاسمعوا وأطيعوان اهللا تعا¥ زادكم إ’’أنه قال:  -اهللا عليه وآ\ وسلم
£¢ بن  عنfمد بن عبد الوهاب  عنعمرو بن حفص السل�  عنابن عقدة  عنورواه 

رM -أD هريرة  عن£¢ بن أD كث? الشاì  عنأD يعفور  عنأD حنيفة  عننÃ بن حاجب 
دكم صالة و� الوتر ن اهللا تعا¥ زاإ’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-اهللا عنه

  .‘‘فحافظوا عليها
أD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

القاM عمر بن ا*سن  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنأD بكر ا;ياط ا:قري  عن
أD  عنعمرو  أسد بن عنعبد اهللا بن عمر بن أبان  عن بن fمد بن وهب  عناألشنا� 

  .-رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنأD يعفور عمن حدثه  عنحنيفة 
  القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة كذلك.  وأخرجه
القاM أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*سA بن fمد بن خsو  وأخرجه

عمر بن  عنأD العباس بن عقدة  عن أD القاسم بن ا©الج عنالقاسم  بن  ا�Ãي 
أD  عن£¢ بن نÃ بن حاجب القرê  عنfمد بن عبد الوهاب ا:روزي  عنحفص ا�ل� 

قال: قال رسول اهللا  -رM اهللا عنه-أD هريرة  عنابن أD كث? الشاì  عنأD يعفور  عنحنيفة 
  .‘‘الوتر فحافظوا عليها إن اهللا تعا¥ زادكم صالة و�’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-

كنا  :سعد بن مالك قال عنأD يعفور عمن حدثه  عنأبو حنيفة ] 4۷</66۲[ا2ديث:
   .ثم أمرنا بالر�ب ،نطبق

عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
                                           

�� �   ��C* (9 '!�C�� P�!"  �–�72F� M�.m  h��(−  s&* 
#(� 
#�  ,s&9  �2� �(�  ª 9 v9 �(� �� ' �* ����
  ��C] 9«^R� (9 �&��(, ��j�  �*�C�� !C( k��١٢ ¢�6�� !23 Y*Z �*!�� 



 ¼Á¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD  عنأD  حدثn :هذا كتاب جدي إسماعيل بن Iاد فقرأت فيه :أIد بن بهلول قال

   .- رM اهللا عنه- حنيفة 
أD حنيفة  عنأD £¢ ا*ما�  عنشعيب بن أيوب  عن بن ا*سن الك&  عنورواه 

إذا ر�ع وضع يديه >  -رM اهللا عنه- أنه رأى عمر بن ا;طاب  :حدثه عمنأD يعفور  عن
  ثم أمرنا بالر�ب.  ،كنا نطبق :وقال سعد بن أD وقاص :قال ،ر�بتيه

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD يوسف  عنالقاسم بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 
 عن -رIه اهللا تعا¥-أD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑاز  عنورواه 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة 
fمد  جعفر بن عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد ا*ميد ا*ما�  عنأبيه  عنبن مروان 
رM -عبد ا:لك بن ميsة أن سعد بن أD وقاص  عنأبو حنيفة ] 4۸</66۳[ا2ديث:

  ثم أمرنا بالر�ب.  ،كنا نطبق :قال -اهللا عنه
هللا بن عبد ا عنأIد بن Iد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عنجده إسماعيل بن Iاد  عنأIد بن ا�هلول 
رM اهللا - آدم بن  ا�كري أن عبد اهللا بن عمر  عنأبو حنيفة ] 4۹</66۴[ا2ديث:

 ،وابد ضبعيك ،وادعم > راحتيك ،إذا سجدت فال تفرش ذراعيك افÛاش السبع :قال × - عنهما
  أمرò بذلك.  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فإن رسول اهللا  ؛د » عضو منكفإن بذلك يسج
ا*سن بن   عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد ا*ميد ا*ما�  عنبن عفان 
خا\  عنل بن خ?ون أD الفض عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل�  وأخرجه

  Dعبد اهللا بن دوست العالف  عنأ Dاألشنا�  عنأ Mا*سن بن   عنالقا  Dأ
 Ðحنيفة  عن بن ¯صم  عنأبيه  عنالصدا Dصليت إ¥ جنب عبد  :آدم بن  قال عنأ

Øش ذراÛقال يا  .وفةمن الك :قلت ؟من أين أنت :فلما سلم اإلمام قال ،اهللا بن عمر فجعلت أف
  إذا سجدت فال تفÛش ذراعيك افÛاش السبع.  !ابن أ¸

fمد  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عنالقاسم بن أIد بن عمر  عنورواه 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع ا©ل   عنبن إبراهيم بن أحبيش 



 ÁÁ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
Ôاهد  عنبك? بن األخنس  عنأيوب بن ¯ئذ  عنفة أبو حني] ۲۰</66۵[ا2ديث:

ن اهللا تعا¥ إ’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  -رM اهللا عنهما-ابن عباس  عن
 
ً
   .‘‘و> ا;ائف ر�عة واحدة ،و> ا:سافر شطرها ،فرض الصالة > لسان نبيكم > ا:قيم أربعا

أIد بن عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد  عنمسنده ا*افظ طلحة بن fمد �  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD سعد الصغا� fمد بن ميs  عنfمد بن يعقوب  عنالصباح 

رM اهللا -وائل بن حجر  عن¯صم بن rيب  عنأبو حنيفة ] ۲۱</66۶[ا2ديث:
  ذي بهما شحم� أذنيه. �ن يرفع يديه £ا -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-عنه

الفضل  عن بن حكيم  عنجبهان بن ا*سن الفر�Ê  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن مو� 

 عنوأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا� ³هما  ،صالح بن أIد بن أD مقاتل عنورواه 
I غال� دعبد اهللا بن�أD حنيفة  عنالفضل بن مو� السينا�  عن بن آدم )�(fمود عنويه ا

  . -رM اهللا عنه-
Iاد بن أD  عنصالح بن fمد  عنصالح بن سعيد بن مرداس الÛمذي  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحنيفة 
-أD حنيفة  عنأD مقاتل  عنجده  عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا� عن  ورواه

- رأيت رسول اهللا  :أبيه قال عنعبد ا2بار بن وائل بن حجر  عن :قال غ? أنه -رM اهللا عنه
  يرفع يديه عند ا!كب? ويسلم عن يمينه ويساره. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم

 عنصالح بن أIد  عنfمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
أD حنيفة  عنل بن مو� السينا� الفض عنfمود بن آدم  عنعبد اهللا بن Iدويه ا�غال� 

  . - رM اهللا عنه- 
 
ً
صالح بن fمد  عنعبد اهللا بن fمد الفزاري  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

وائل بن  عنأبيه  عن¯صم بن rيب  عنوسمعت  :أD حنيفة. قال Iاد عنIاد بن أD حنيفة  عن
يرفع يديه � الصالة حÉ £اذي  - اهللا عليه وآ\ وسلم ص_- أنه رأى رسول اهللا  - رM اهللا عنه- حجر 

  شحم� أذنيه.
أD الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
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القاM عمر بن ا*سن  عن أD عبد اهللا بن دوست العالف عنخا\ أD   عنخ?ون 

أD  عنفضل بن مو� السينا� ال عن بن حجر  عنسعيد بن إ¹ائيل  عناألشنا� 
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

   -رM اهللا عنه- القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
رM اهللا - وائل بن حجر  عنأبيه  عن¯صم بن rيب  عنأبو حنيفة ] ۲۲</66۷[ا2ديث:

و±ذا قام رفع يديه  ،بتيه قبل يديهإذا سجد وضع ر� - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن اX8  :قال .- عنه
  قبل ر�بتيه. 

fمد بن أIد بن السكن أD  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  أD حنيفة. عنهوذة بن خليفة  عنبكر 

رM اهللا - وائل بن حجر  عنأبيه  عن¯صم بن rيب  عنأبو حنيفة ] ۲۳</66۸[ا2ديث:
إذا جلس � الصالة أضجع رجله اليsى ونصب  -  عليه وآ\ وسلمص_ اهللا- �ن اX8  :قال - عنه

  رجله ا�م|. 
أIد بن عبد اهللا  عنfمد بن ا:نذر بن سعيد اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD معاذ ا�ل�  عنfمد بن إ¹ائيل ا�ل�  عنالكندي 
سألت سالم بن  :ابن س?ين قال عن¯صم األحول  عن أبو حنيفة] ۲۴</66۹[ا2ديث:

أليس هو من أطيب  :قال ؟أïعل ا:سك � حنوط ا:يت -رM اهللا عنهم-عبد اهللا بن عمر 
  . ؟طيبكم

ا:قري  عنب� بن مو�  عنابن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*سA بن خsو � مسنده  أبو عبد اهللا وأخرجه
إسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوي¦  عنش+ب إالقاM أD نÃ بن  عنبن شاذان 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنتوبة القزوي¦ 
قاM أD العالء fمد ال عنالشيخ أD ا*سن  بن ا*سن بن أيوب الÑاز  عنورواه 

 عنا:قري  عنب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنبن أIد  بن 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زيادة � مسنده  وأخرجه
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رM - عبد اهللا بن عمر  عنجبلة بن سحيم  عنأبو حنيفة ] 6۵</6۳۰[ا2ديث:

من ص_ فال يفÛش ذراعيه ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- قال: قال رسول اهللا  - نهمااهللا ع
  . ‘‘�فÛاش ال�ب
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنداؤد الطاÐ  عنمصعب بن ا:قدام 
عبد الرIن بن  عنذر  عنزبيد بن ا*ارث ا�اì  عنأبو حنيفة ] 6۶</۱@6[ا2ديث:

�ن يوتر  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود  عنأبزى 
  بثالث ر�عات. 
 عنأD العباس أIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنأD ميsة 
أD عبد الرIن  عن )�(fمد بن مسلمة عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
خا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه- شنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة القاM األ عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عن
عبد  عنذر أD عمرو  عنزبيد بن ا*ارث ا�اì  عنأبو حنيفة ] 6۷</۲@6[ا2ديث:

يقرأ � وتره بـ  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنه-الرIن بن أبزى 
� ۙ%  &  ' 	ۙ � �و ��)   
� �ۚ �و  � �  � �� �.  

fمود بن خداش  عنصالح بن أIد بن أD مقاتل اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  أD حنيفة.  عنأسباط بن fمد القرê  عنالطالقا� 

غ?  .حنيفة أD عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه 
%ۙ ��ن يقرأ � الوتر � الر�عة األوH بـ  :أنه قال  &  ' L �و� ا©انية  ���)   �

M� - و� ا©ا©ة بـ  -هكذا � قراءة ابن مسعود�  �ۚ  �  � �� �.  
ا:غيث بن بديل  عنخارجة بن مصعب  عن·  بن fمد بن عبد اهللا الsخعن  ورواه

و� الر�عة ا©انية بـ  :أD حنيفة مثل لفظ fمد بن ا*سن غ? أنه قال عنخارجة بن مصعب  عن
� ۙ	 
 �� � .  
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 ÁÕ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  أD حنيفة كذلك. عنا2ارود بن يزيد  عنfمد بن األµس السل�  عنورواه 
هذا كتاب جدي  :عبد اهللا بن أIد قال عنبن سعيد اÀمدا�  أIد بن fمد عنورواه 

 :أD حنيفة مثل اللفظ األول غ? أنه قال عنأD  حدثnإسماعيل بن Iاد بن أD حنيفة فقرأت فيه 
  يوتر بثالث.

أD  عنا:قري  عنعيÆ بن أIد  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن µيح  عنورواه 
  . -رM اهللا عنه- حنيفة 

¯مر بن الفرات النسوي  عنأيوب بن ا*سن  عن )�(fمد بن همام السÑواري عنواه ور
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

أD حنيفة  عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان الزيات  عنIدان بن ذي ا8ون  عنورواه 
  مثل لفظ fمد بن ا*سن. 

 عنأسد بن عمرو  عناهللا  ¾عة بن عبد عنfمد بن إسحاق السمسار ا�ل�  عنورواه 
  سعيد بن عبد الرIن بن أبزى.  عن :غ? أنه قال .أD حنيفة

  حنيفة.  أD عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑاز  عنورواه 
 عنأD اÎ8 بن fمد  عنأبيه  عنأIد بن عبد الواحد بن Iاد بن ا*ارث  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
أD حنيفة  عنعبد الواحد بن Iاد ا;جندي  عنا*سن بن تدون الفر�Ê  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أD حنيفة  عنأD مقاتل  عنجده  عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
أD  عنا*سن بن زياد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ب� الكندي  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه-  حنيفة
أD  عنا:قري  عنعبد اهللا بن أIد بن ميsة  عنأIد بن fمد اÀمدا�  عنورواه 

ص_ -أن اX8  :- رM اهللا عنه-ابن مسعود  عنعبد الرIن بن أبزى عن  :إال أنه قال .حنيفة
  �ن يوتر بثالث ر�عات. -اهللا عليه وآ\ وسلم

 عنزبيد  عن :إال أنه قال .أD حنيفة عنا:قري  نععبد اهللا بن أIد كتابة  عنورواه 
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ص_ اهللا عليه وآ\ -أن اX8  :-رM اهللا عنه- ابن مسعود عن  عبد الرIن بن أبزى عنذر 

%ۙ �ـ �ن يقرأ � األوH من الوتر ب -  وسلم  &  ' �Mو� ا©انية   ���)   L �� -
� �ۚ �و� ا©ا©ة بـ  -ا � قراءة ابن مسعودهكذ  � �� �.  

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � نسخته فرواه  وأخرجه
 عنfمود بن خداش  عنصالح بن أIد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأسباط بن fمد 

  أD حنيفة. عن  مصعب بن ا:قدام عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عناه ورو
أبيه  عنعبد اهللا بن عبد الرIن الواقدي  عنأD الطيب إبراهيم بن شهاب  عنورواه 

  أD حنيفة. عنfمد بن ا*سن  عن
 ،رووأسد بن عم ،وأبو يوسف ،وزفر ،أD حنيفة Iاد عنورواه  :قال ا*افظ طلحة بن fمد

  .وأبو عبد الرIن ا:قري  ،واÎ8 بن fمد ،وخارجة بن مصعب
أD  عنأD الفضل ابن خ?ون  عنا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه
إسماعيل بن توبة  عنعبد اهللا بن طاهر القزوي¦  عنش+ب إأD نÃ بن  عن بن شاذان 

  . -رM اهللا عنه-  حنيفة أD عناإلمام fمد بن ا*سن  عنالقزوي¦ 
أD  عنأD بكر األبهري  عنأf Dمد ا2وهري  عنأD طالب بن يوسف  عنورواه 

رIه اهللا -اإلمام fمد بن ا*سن الشيبا�  عنجده عمرو بن أD عمرو  عنعروبة ا*را� 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -تعا¥

قاM ا�خÛي بن fمد ا�خÛي ال عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
 Mحازم القا Dمد بن سماعة  عنخليفة أfعن  Mيوسف القا Dه اهللا تعا¥- أIعن - ر 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 
  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه

ً
 عنالقاM أD القاسم ا!نو¸ إذنا

 بن  عن )�(أIد بن fمد الفن� عند أIد بن fمد بن سعي عنطلحة بن fمد بن جعفر 
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عن بن حرملة  عنمكنف الفقيه 

ثم قال fمد: إن قرأت  ،أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  فاÈة الكتاب فهو حسن.وما قرأت من القرآن � الوتر مع  ،فهو عندنا أحسن ،هذا
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�Á¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6۸</۳@6[ا2ديث:

  ما أحب أ� تر�ت الوتر بثالث و±ن × Iر ا8عم.  :أنه قال -عنه
 :-رIه اهللا-أD حنيفة. ثم قال fمد  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،ث ال يفصل بينهن بسالمالوتر ثال. وبه نأخذ
إذا أصبحت ولم توتر  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6۹</۴@6[ا2ديث:

  فال توتر. 
أD حنيفة. ثم قال fمد: ولسنا  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 ،ة تكره فيها الصالة حA تطلع الشمس حÉ تبيضيوتر > » حال إال � ساع .نأخذ بهذا
وهو قول أD  ،أو عند اIرار الشمس حÉ تغيب ،أو ينتصف ا8هار حÉ تزول الشمس

  .- رM اهللا عنه- حنيفة 
 ،ال يص« أحد عن أحد :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۳۰</۵@6[ا2ديث:

  وال يصوم أحد عن أحد. 
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنسن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا* أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
أبو حنيفة دخل > زيد بن  بن ا*سA بن  بن أD طالب أD ] ۳۱</۶@6[ا2ديث:

وما  ؟ةما مفتاح الصال :فقال \ زيد ،هذا فقيه أهل الكوفة :فقيل \ - رM اهللا عنه- ا*سA الشهيد 
 ،واستفتاحها Óتلف فيه ،وافتتاحها ا!كب? ،مفتاح الصالة الطهور :فقال ؟وما استفتاحها ؟افتتاحها

سبحانك ا% و�مدك وتبارك اسمك وتعا¥ ’’ :وàن 6تار ،‘‘وجهت وجþ’’ :فمنهم من يقول
  . ‘‘جدك وال � غ?ك

سف القزوي¦ � ³م طويل أD يو عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل� � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنهما-دخل عليه أبو حنيفة  :يذكر فيه زيد بن  إ¥ أن قال

 :-رM اهللا عنه-أD جحيفة عن   بن األقمر عنأبو حنيفة ] ۳۲</۷@6[ا2ديث:
 X8مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن ا  

 عنfمد بن أD رجاء العبادا�  عنأIد بن أD صالح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنfمد بن ربيعة 

 
ً
أD  عنعبد الرزاق  عنfمد بن سهل بن عسكر  عنأIد بن أD صالح  عنورواه أيضا



 �Å¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  . ‘‘ثوبه فعطفه عليه سدل’’ :لكن بلفظ ،حنيفة

 
ً
عبد الرزاق  عنا*سA بن أD الربيع  عني جعفر بن fمد بن  ا*م? عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
fمد بن  عنا*سA بن fمد  عن )�(fمد بن ا*سن صاحب األما× عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنربيعة 
 
ً
أD  عنابن إدريس  عنأD يزيد بن هشام الرفاØ  عنأIد بن أD صالح  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
أD  عنfمد بن مع_  عنأD إسحاق ا;الل  عنجبهان بن حبيب الفر�Ê  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
قلت  :fمد بن ب� قال عنfمد بن ا:هاجر  عنfمد بن ا:نذر اÀروي  عنورواه أيضا

  فحدث¦.  !نعم :قال ،حدث¦ �ديث السدل :ألD حنيفة
 
ً
عبد عن Iيد بن الربيع و عن بن الفتح بن عبد اهللا العسكري  عنورواه أيضا
 عن )�(أD معاوية الÎير عنأIد بن عيÆ ا;شاب ا!ني· ³هما  عناهللا بن عبيد اهللا 

  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة 
 
ً
ة أD حنيف عنحفص بن غياث  عنfمد بن العالء  عنfمد بن صالح  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-
 
ً
أD  عنو�يع  عن£¢ بن معA  عنfمد بن عبد اهللا بن نÃ ا:²  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
أIد بن fمد بن أD بكر ا:قدì ا�Ãي  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا عن  ورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-ة أD حنيف عنfمد بن ا*سن الواسطي  عنأD  ب� بن عبيد  عن
 
ً
يزيد بن هارون  عنعيÆ بن أIد العسقال�  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
 
ً
  أD حنيفة.  عنيزيد بن هارون  عنعبد الرحيم بن حبيب  عنداؤد بن العوام  عنورواه أيضا

 
ً
ا2ارود بن يزيد  عن عند بن زيد fم عنfمد بن إسحاق السمسار  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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�Å¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
 
ً
 عنا:قري  عنfمد بن الفضل  عنأD إسحاق ز�ريا بن £¢ ا�خاري  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
عن  fمد بن عبد اهللا الكندي عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه أيضا

  أD حنيفة  عنعبد اهللا بن نم?  عنل حسA بن عبد األو
 
ً
 عنأسباط بن fمد  عنأD حسA  عنأبيه عن  عبد اهللا بن عبيد اهللا عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 
 
ً
 ش+بإأIد بن عن  أIد بن عيÆ ا!ني· عنعبد اهللا بن عبيد اهللا عن  ورواه أيضا

  . -هرM اهللا عن-أD حنيفة عن  أD أسامةعن 
 
ً
ب� بن عبيد اهللا  عن )�(أIد بن fمد ا:قدì عنعبد اهللا بن عبيد اهللا عن  ورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن الشيبا�  عن
 
ً
fمد بن  عن بن سعيد  عنfمد بن صالح بن عبد اهللا الط�ي  عنورواه أيضا

  . -اهللا عنهرM - أD حنيفة  عنجده  عنمsوق 
 
ً
 خا� بن عبد اهللاعن  fمد بن سالم عنأبيه  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا عن  ورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة عن 
 
ً
أD  عنا:عا´  عنأIد بن fمد بن سيار عن  ز�ريا بن ا*سن النس¶عن  ورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
 عنأIد بن عبيد اهللا  عنابن ا2عا�  عننده ا*افظ طلحة بن fمد � مس وأخرجه

fمد بن  عنسحيم، وهو fمد بن القاسم  عنعبد اهللا ا;زاز  عنعبد الرIن بن £¢ 
  أD حنيفة.  عنا*سن 

 >  بن األقمر
ً
 عن بن عثمان عن  أIد بن fمد بن سعيد عن )�(ورواه موقوفا

رجًال  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أبÃ اX8  :قمر قال بن األ عنأD حنيفة  عنعبد ا*ميد 
 ثوبه فعطفه عليه.

ً
  يص« سادال

fمد بن عن  fمد بن إبراهيم بن أIد عنا*افظ ا*سA بن ا:ظفر � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنشجاع 

 .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ نعاإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
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 �Å¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
  ألنه فعل أهل الكتاب.  ؛يكره السدل > القميص وغ?ه

  أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ. عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
رM -مسلم بن صبيح أن ابن عباس  عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] ۳۳</۸@6[ا2ديث:

 انÃفوا عنها فÃف اهللا قلوبهم ،فنا من الصالةانÃ :ال تقولوا :قال - اهللا عنهما
ً
 ،فإن قوما

  قضينا الصالة.  :ولكن قولوا
عبد اهللا بن fمد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنخا� بن سليمان  عنأبيه  عنبن نوح 
عبد اهللا بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عننده ا*افظ fمد بن ا:ظفر � مس وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنخا� بن سليمان  عنأبيه  عنfمد بن نوح 
ا:بارك بن  عنا*افظ أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

إ¥ أD ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده  عنأf Dمد ا2وهري  عنعبد ا2بار الص?� 
  .- رIه اهللا تعا¥- حنيفة 

ص_ اهللا -ن رسول اهللا إ :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۳۴</۹@6[ا2ديث:
  �ن يعتمد بيمينه > يساره ويتواضع بذلك هللا عز وجل. -عليه وآ\ وسلم
أD ا*سA  بن  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  أخرجه

أD بكر  عنالقاM أD العالء fمد بن  بن يعقوب الواسطي  عنA بن أيوب الÑار ا*س
 úدان القطيI د بن جعفر بنIن ا:قري  عن ب� بن مو� عنأIعبد الر Dحنيفة  عنأ Dأ

  .-رM اهللا عنه-
رأيته يع¦ إبراهيم يص« �  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۳۵</6۴۰[ا2ديث:

  فيمسح عن وجهه قبل أن ينÃف. ،ا:+ن فيها الرمل والÛاب الكث?
. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 بمسحه قبل التشهد والتسليم :fمد: قال أبو حنيفة
ً
ألن تر�ه يؤذي ا:ص« وربما  ؛ال نرى بأسا

  يشغله عن صالته.
 :قال -رM اهللا عنهم-سعيد بن جب?  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۱/>@۶[ا2ديث:

 .
ً
  صالة القاعد > ا8صف من صالة الرجل قائما

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه



 ¼Å¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
ال Þزي الرجل أن  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۲/>@۷[ا2ديث:

. يعرض ب
ً
 وال قصبة حÉ ينصبها نصبا

ً
  A يديه سوطا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
رM اهللا - إبراهيم أن عبد اهللا بن عمر  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۳/>@۸[ا2ديث:

   .. �ن إذا سجد اعتمد بمرفقيه > فخذيه-عنهما
. ثم قال -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن  أخرجه

 
ً
  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،fمد: ولسنا نرى بذلك بأسا

ص_ اهللا عليه -أن رسول اهللا  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۴/>@۹[ا2ديث:
  . �ن يعتمد بإحدى يديه > األخرى � الصالة يتواضع هللا -وآ\ وسلم

يضع بطن الكف  :قال fمد ،أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  ويكون الرسغ � وسط الكف. ،Èت الsة )�(ا�م| > رسغه اليsى

عبد اهللا  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] 6B۵/>۴۰[ا2ديث:
يسلم عن يمينه  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اهللا �ن رسول  :قال - رM اهللا عنه-  بن مسعود

 .Aويساره بتسليمت  
يعقوب بن يوسف بن  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 Xجنادة  عنزياد الض Dحنيفة  عنأ Dاهللا عنه-أ Mر-.  
�ن  :قال )�(-رM اهللا عنه-عطاء بن أD رباح  عنأبو حنيفة ] 6B۶/>۴۱[ا2ديث:

  ينÃف عن يمينه وعن شما\.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 
 عنfمد بن إبراهيم بن أIد بن خنيس  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

   .أD حنيفة عنا*سن بن زياد  عنأD عبد اهللا fمد بن شجاع 
  .-هللا عنهرM ا- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

 ،إبراهيم أن مsوق بن األجدع عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۷/>۴۲[ا2ديث:
فأما مsوق  ،فقاما �قضيا ،انتهيا إ¥ اإلمام وقد ص_ ر�عتA من ا:غرب )¼(وجندب األزدي

                                           
�� �  �O*R� 
�Q� o� �2*R� 
�	 ��( 
�G �   �bF] b�	 0C(�=e[C#�� �%I� 
�N �  �'!QR� 



 ÅÁ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
Aوجلس � ا©انية ،فجلس � الر�عت Hأنكر » منهما  ،وأما جندب فقام � األو Êفلما فر

وأنا أصنع  ،³كما قد أحسن :فقال ،فانطلقا إ¥ ابن مسعود فذكرا \ اèي صنعا ،> صاحبه
   .فإنه أحب إ× ؛كما صنع مsوق

 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
ب�  نعأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 

  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-أD عبد الرIن ا:قري  عنبن مو� 
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبقول عبد  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،اهللا نأخذ
م � رجل سبقه اإلمام أيتشهد إبراهي عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B۸/>۴۳[ا2ديث:

  إذا فرغ من صالته رد السالم.  :قال ؟أف?د السالم إذا سلم اإلمام :قال !نعم :قال ؟سبقه اإلمام فيما
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ وهو  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنIاد  عنو حنيفة أب] 6B۹/>۴۴[ا2ديث:

السالم ’’يسلم عن يمينه  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-�ن رسول اهللا  :قال -رM اهللا عنه-مسعود 
  وعن يساره مثل ذلك.  ،شق وجهه )�(حÉ نرى ‘‘عليكم ورIة اهللا

رو بن عثمان ا*مã عم عنالعباس بن Iزة ا8يسابوري  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
fمد بن  بن طرخان عن ا:علل بن نفيل ا*را�. و عنIدان بن ¯رم ا�خاري عن و

  أD حنيفة.  عنإسماعيل بن عياش  عنعبد الوهاب بن الضحاك rهم عن ا�يكندي و
 
ً
fمد بن إسماعيل بن  عنfمد بن اÀيثم  عنمنذر بن سعيد اÀروي عن  ورواه أيضا

وعن شما\ مثل ذلك  ،حÉ يرى بياض خده األيمن :غ? أنه قال .أD حنيفة عنه أبي عنعياش 
  ه األيæ sا يلتفت.دحÉ يرى بياض خ

fمد بن اÀيثم  عن بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  .-عنه رM اهللا- أD حنيفة  عنأبيه  عنfمد بن إسماعيل بن عياش  عنIاد القاM  عن

 عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
القاM عمر بن ا*سن بن  بن مالك األشنا�  عنخا\ أD  ا*سن بن أIد بن ا*سن 

                                           
�� �  �'�* 
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أD  عنإسماعيل بن عياش  عنعبد الوهاب بن الضحاك  عنا*سن بن  بن شبيب  عن

   .-رM اهللا عنه- حنيفة 
  . -رM اهللا عنه- إ¥ أD حنيفة  القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور وأخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ا*سن بن زياد  أخرجهو
علقمة أنه ص_ بأصحابه  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B۵</6۵۰[ا2ديث:

 :فقال إلبراهيم .إنك قد صليت ßس ر�عات :يل \فلما انÃف واàرف ق ،الظهر ßس ر�عات
  ثم سلم عن يمينه وعن يساره.  ،فسجد بهم سجد السهو !نعم :قال \ !يا أعور ؟ما تقول

 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
ب�  عنعفر بن Iدان القطيú أD بكر أIد بن ج عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنبن مو� 
عبد اهللا بن عن  علقمة عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۱/>B۶[ا2ديث:

ما ±ما الظهر وإ :ص_ صالة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-رM اهللا عنه-مسعود 
Ãء أم نقصت :فلما فرغ وسلم قيل \ ،د أو نقصفزا ،العê قال ؟أحدث � الصالة: ’’ Æإ� أن

ثم حول وجهه إ¥ القبلة وسجد سجد السهو  ‘‘فذكروò ،أل� من الب� فإذا نسيت ؛كما تنسون
�(ثم سلم عن يمينه وعن يساره ،وتشهد فيها(.  

fمد بن عمران  عن fمد بن قدامة الزاهد ا�ل� عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم  عناÀمدا� 

رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۲/>B۷[ا2ديث:
  إال � صالة أو قراءة قرآن.  ،ا*ديث بعد صالة العشاء )�(أحدث ا*دث :أنه قال :-عنه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  اإلمام fمد بن ا*سن أخرجه
�  -يع¦ ا�ناء-Þزيه  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۳/>B۸[ا2ديث:

ف   واالستيناف أحب إ�نا.  ،وا*دث ،ال̄ر
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبقول إبراهيم  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
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  و±ن تكلم واستقبل فهو أفضل. ،زيوذلك Þ .نأخذ

إبراهيم � الرجل يرعف � الصالة أو  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۴/>B۹[ا2ديث:
ويق� ما عليه  ،�رج وال يت�م إال أن يذكر اهللا تعا¥ ثم يتوضأ ثم يرجع إ¥ م+نه :£دث قال
  فإن تكلم استقبل.  ،ويعتد بما ص_ ،من صالته

أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ وهو  عنن ا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد ب أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

رM -عبد اهللا بن مسعود  عنأD وائل  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۵/>۵۰[ا2ديث:
  - اهللا عنه

ّ
 وهو يص« -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-م > رسول اهللا أنه :ا قدم من أرض ا*بشة سل

أعوذ باهللا من  :قال ابن مسعود -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فلما انÃف اX8  ،فلم يرد عليه
قال سلمت عليك فلم ترد   ‘‘؟وما ذلك’’ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال اX8  .سخطه
   .فلم يرد السالم منذ يومئذ ؛‘‘إن � الصالة شغًال من رد السالم’’ :قال .السالم

أD مقاتل عن  أبيه عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنfمد ا�خاري أبو  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحفص بن سالم السمرقندي 

�ن يكره أن يفرقع  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C۶/>۵۱[ا2ديث:
أو  ،أو يدفن كبار ا*$ ،أو يضع يديه > خا�ته ،أو يلù رداء �ن > منكبيه ،أصابعه الرجل

  أو يعبث بلحيته.  ،يقú > عقبيه
ن إ .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذعن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

  .-رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،العبث � الصالة يشغل عنها
رM - مالك  أنس بن عنfمد بن ا:نكدر  عنأبو حنيفة ] 6C۷/>۵۲[ا2ديث:

  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- صلينا مع رسول اهللا  :قال - اهللا عنه
ً
والعÃ بذي  ،الظهر أربعا

 .Aا*ليفة ر�عت  
fمد بن ب�  عنمو� بن بهلول  عنأD سعيد كتابة  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
رM اهللا -جابر بن عبد اهللا  عننكدر fمد بن ا: عنأبو حنيفة ] 6C۸/>۵۳[ا2ديث:

 ،ومعه أبو بكر وعمر وعثمان -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-مرضت فعاد� رسول اهللا  :قال -عنه
Mوصب >  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فتوضأ رسول اهللا  ،وحانت الصالة ،وقد أغ�  � مر
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ما  صِلّ ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ثم قال رسول اهللا  ‘‘!يا جابر ؟كيف أنت’’ :وجþ وقال

ìاستطعت ولو أن تو‘‘ .  
أD بكر بن عبد اهللا بن fمد بن خا� القاM ا*بال  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 عنfمد بن بك? بن fمد بن بك? بن شهاب  عنfمد بن ا:هدي القوم·  عنالرازي 
إذا ذهب  :تبت إ¥ أD حنيفة � ا:ريضك :جده fمد بن بك? قاM ا�امغان قال عنأبيه 

جابر  عنfمد بن ا:نكدر  عنفكتب إ× ��ò  ؟عقله � مرضه كيف يعمل به � وقت الصالة
  .-رM اهللا عنه-

أD  عنا*سن ا�Ãي  عنا:بارك بن فضالة  عنأبو حنيفة ] 6C۹/>۵۴[ا2ديث:
ص_ -ما فرغ ذكر ذلك لرسول اهللا فل ،أنه ر�ع دون الصف ثم م; حÉ وصل إ¥ الصف :بكرة

 وال تعد’’ :فقال -اهللا عليه وآ\ وسلم
ً
  . ‘‘زادك اهللا حرصا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � نسخته فرواه  أخرجه
عبد اهللا بن مسعود  عنشقيق بن سلمة  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۵</6۶۰[ا2ديث:

 فليتحر و�نظر أفضل ظنهإذا شك أحدكم �  :أنه قال
ً
 ص_ أم أربعا

ً
فإن  ،الصالة فلم يدر أثالثا

 أضاف إ�ها رابعة وسجد سجد السهو
ً
و±ن �ن أفضل ظنه أنه  ،�ن أفضل ظنه أنه ص_ ثالثا

 سلم ثم سجد سجد السهو. 
ً
  ص_ أربعا

 أD عنأD ا*سن  بن ا*سن بن أيوب  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
عبد  عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنبكر fمد بن إسماعيل بن العباس الوراق 

  ورM عنا به آمA آمA. -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناهللا بن الزب? 

  الفصل السادس
    اaماعة وآداب اإلمام وما يكره   اhسجد

 عن -  عنهمارM اهللا-ابن عباس  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] C۶</۱<6[ا2ديث:
 > صالة الغداة والعشاء ’’أنه قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا 

ً
من داوم أربعA يوما

  . ‘‘وبراءة من ال�ك ،كتب \ براءة من ا8فاق ،� ¾اعة
أD الفضل جعفر بن fمد بن أIد بن الو�د ا�اقال�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناÀياج بن بسطام  عني fمد بن £¢ األزد عن
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قرأت � تاريخ  :أبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده قال وأخرجه

أD   عن�ارى ألD عبد اهللا fمد بن fمد بن fمد بن سليمان بن �مل ا:عروف بغنجار 
 عنسعيد عطاء بن مو� ا2رجا�  أD عنأD عمرو حفص الك&  عنا*سA بن يوسف 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن يزيد ا:قري 
 رجل من أصحاب أمّ  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C۷</۲<6[ا2ديث:

 X8إ�هم رجل > بع?ه فأناخه فعقله ثم  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-ا ðوأطال بهم فانت 
ً
قوما

  ،فانبعث بع?ه ،صالةدخل � ال
ً
واإلمام >  ،فجعل الرجل ينظر إ¥ ا�ع? وال يزداد منه إال بعدا

-فبلغ ذلك اX8  ،ص_ � جانب ا:سجد ثم انÃف � طلب بع?ه ،فلما رأى الرجل ذلك ،قراءته
 فليخفف من أمّ  ؟ما بال أقوام ينفرون من هذا ا�ين’’ :فقال -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم

ً
 ؛بهم قوما

  . ‘‘كونوا مؤلفA وال تكونوا متنفرين ،وذا ا*اجة ،والكب? ،فإن فيهم الضعيف
أD منصور  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

أD  عنب� بن مو� عن  أD بكر أIد بن جعفر بن Iدان عنfمد بن fمد بن عثمان 
  .-رM اهللا عنه-D حنيفة أ عنعبد الرIن ا:قري 

 قال fمد عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
ً
وبه  :أD حنيفة ÓتÃا

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،وال بد أن يتم الر�وع والسجود .نأخذ
قال: قال  -رM اهللا عنهما-ابن عباس  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] C۸</۳<6[ا2ديث:

براءة  : براءتان\من شهد الفجر والعشاء � ¾اعة �نت ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- رسول اهللا
  . ‘‘وبراءة من ال�ك ،من ا8فاق

أIد بن عبد اهللا  عنعبد اهللا بن fمد بن اÎ8 اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأسد بن عمرو  عن

 ،سووا صفوفكم :أنه �ن يقال :إبراهيم عنIاد  عنو حنيفة أب] C۹</۴<6[ا2ديث:
ن اهللا ومالئكته إ ،�تخللنكم الشيطان كأوالد ا*ذف )�(لÛاصن ،وتراصوا ،وسووا مناكبكم

  . )�(الصفوف �ييصلون > مق
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  حÉ يستوي.  حنيفة ال يÛك الصف وفيه خللDأ قول
                                           

  .ليس � كتاب اآلثار‘‘ لÛاصن’’لفظ:   � ��
�G �   :مقدم’’كذا � كتاب اآلثار، ومثله فيما سي ء، و� ا:طبوع‘‘. 
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لم  :الصف األول سألت إبراهيم عن :Iاد قال عنأبو حنيفة ] ۶۰</۵<6[ا2ديث:

  ال تقم � الصف ا©ا� حÉ يت+مل الصف األول.  :فقال ؟فضل > الصف ا©ا�
 .به نأخذأD حنيفة. ثم قال fمد: و عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 ؛وال يقوم � الصف األول ويزاحم عليه ،ينبÜ إذا تكامل الصف األول أن يقوم � الصف ا©ا�
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،والقيام � الصف ا©ا� خ? من األذى ،فإنك تؤذي

يؤم القوم أقرأهم لكتاب  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۶۱</۶<6[ا2ديث:
.  ،فإن �نوا � اÀجرة سواء ،فإن �نوا � القراءة سواء فأقدمهم هجرة ،تعا¥ اهللا

ً
  فأقدمهم سنا

 .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
� ألن ا8اس �نوا � ذلك الزمان أقرأهم للقرآن أفقههم  ؛أقرأهم لكتاب اهللا تعا¥ :و±نما قيل

فإن �ن غ?ه أفقه منه وأعلم بسنة  ،يؤمهم أقرأهم ،فإن �نوا � هذا الزمان > ذلك ،ا�ين
 من قراءته

ً
وهو قول أD  ،فأقرأهما وأعلمهما بسنة الصالة أوH لإلمامة ،الصالة وهو يقرأ àوا

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
أس أن يؤم األعراD ال ب :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۶۲</۷<6[ا2ديث:

  والعبد وو� الزنا إذا قرأ القرآن. 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

إبراهيم � الرجلA يؤم أحدهما  عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۶۳</۸<6[ا2ديث:
   .يقوم اإلمام � ا2انب األيs :قال ؟صاحبه

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنن ا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد ب أخرجه
  يكون ا:أموم عن يمينه. .قول أD حنيفة

إذا زاد > الواحد �  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۶۴</۹<6[ا2ديث:
  الصالة فþ ¾اعة. 

وهو  ،ال fمد: وبه نأخذأD حنيفة. ثم ق عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

رM اهللا -أن حذيفة بن ا�مان  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] ۵<</6۷۰[ا2ديث:
- فجذبه سلمان الفارí  ،فذهب �قوم > د�ن من جص مرتفع ،ذهب يؤم ا8اس با:دائن -عنه

  وم مقامهم. إنما أنت رجل من القوم تق :وقال -رM اهللا عنه
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تميم بن  عنأD حنيفة fمد بن حنيفة بن ماهان  عنالقاM عمر األشنا�  أخرجه

 Ãحنيفة  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنا:نت Dاهللا عنه- أ Mر- .  
أD  عنأD الفضل أIد بن ا*سن بن خ?ون  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجهو

أD عبد اهللا أIد بن fمد بن يوسف بن دوست العالف  عنبكر fمد بن  بن fمد ا;ياط 
  .-رM اهللا عنه-القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة  عن

أنه �ن يؤمهم فيقوم عن يسار  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6F۱/>>۶[ا2ديث:
  الطاق أو عن يمينه. 

أD حنيفة. ثم قال fمد: وأما àن فال  عنار فرواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلث أخرجه
 أن يقوم �يال الطاق ما لم يدخل قدمه فيه

ً
 منه وسجوده فيه. ،نرى بأسا

ً
  إذا �ن مقامه خارجا

إذا سلم اإلمام فال  :أنه قال ،إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6F۲/>>۷[ا2ديث:
  مام ال يفقه أمر الصالة. يتحول الرجل حÉ ينفتل اإلمام إال أن يكون اإل

 :-رIه اهللا-أD حنيفة. ثم قال fمد  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 ،فال بأس باالنفتال ،ال ندري لعل عليه سجد السهو فإذا �ن ال يفقه أمر الصالة .وبه نأخذ

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة 
رM -ابن عباس  عنسعيد بن جب?  عنIاد  نعأبو حنيفة ] 6F۳/>>۸[ا2ديث:

  أصحابه � بيته > بساط قد طبق ا�يت.  أنه أمّ  :-اهللا عنهما
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنسن بن زياد ا*

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
أن شبيب بن ربú قام يص« فبصق  :تميم بن سلمة عنأبو حنيفة ] 6F۴/>>۹[ا2ديث:

وجل  نه ليس من عبد يقوم � الصالة إال أقبل اهللا عزإ :قال \ حذيفة ،� القبلة فلما انÃف
  عليه بوجهه مستقبل القبلة حÉ ينÃف. 

عبد اهللا بن  عنأD القاسم أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
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  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عند � مسنده فرواه ا*سن بن زيا وأخرجه

رM اهللا -أD سعيد ا;دري  عنعطاء بن يسار  عنأبو حنيفة ] 6F۵/>۷۰[ا2ديث:
ن اهللا ومالئكته يصلون > اèين إ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه

  . ‘‘يصلون الصفوف
�يد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه Dخ· أsمد بن إدريس الfسويد بن سعيد  عن

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعثمان بن القاسم  عن
كنا  :علقمة واألسود قاال عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6F۶/>۷۱[ا2ديث:

فقمنا خلفه أحدنا  ،فحÎت الصالة فقام يص« ،ه� بيت -رM اهللا عنه-عند عبد اهللا بن مسعود 
  ثالثة.  هكذا فاصنعوا إذا كنتم :وقال ،ثم قام بيننا ،اآلخر عن شما\عن يمينه و

 عنيعقوب بن يوسف بن مو� ا:روزي  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنجده  عنعبد الرIن بن عبد الصمد 

 عبد اهللا بن أD عنخا\ أD   عنأD الفضل بن خ?ون  عنابن خsو  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاM األشنا� بإسناده  عندوست العالف 
و�ن إذا ر�ع  :وزاد فيه .أD حنيفة عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

�زئ إقامة ا8اس حو8ا. ثم قال fمد: ولسنا نأخذ بقول  :وقال ،وص_ بغ? أذان وال إقامة ،طبق
إذا �نوا ثالثة تقدم اإلمام عليهما وص_ ا�اقيان خلفه. ولسنا  :ولكنا نقول .اهللا � ا©الثة عبد

 � ا!طبيق بA يديه إذا ر�ع ثم Þعلهما بA ر�بتيه
ً
ولكنا نرى أن يضع الرجل  ،نأخذ بقو\ أيضا

 ،أقامة فذلكوأما صالته بغ? أذان وال ، )�(ويفرج أصابعه Èت الر�بتA ،راحتيه > ر�بتيه
وهو قول أD  ،و±ن أقام للصالة ولم يؤذن فذلك أفضل من الÛك لإلقامة ،واألذان واإلقامة أفضل

  .-رM اهللا عنه- حنيفة 
رM اهللا -أنس بن مالك  عنقتادة  عنمسعر  عنأبو حنيفة ] 6F۷/>۷۲[ا2ديث:

  . ‘‘سجد خطيئة و�فارتها دفنهالÑاق � ا:’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه
 عنأD بكر ا;طيب ا�غدادي  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  أخرجه

�ث بن fمد بن  عنأf Dمد عبد اهللا بن Iدويه ا8هروا�  عنا*سن بن ا*سA ا8عال 
براهيم أIد بن إ عنfمد بن يوسف بن ¯صم  عنfمد بن ا*سن ا:وص«  عنالليث ا:روزي 
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  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسفيان ا©وري  عنأشعث بن العطاف  عن

قرأت > fمد بن عبد اهللا األنصاري  :ا*افظ ابن خsو ا�ل� � مسنده فقال وأخرجه
  أD بكر ا;طيب ا�غدادي بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة. عن

أنه  :إبراهيم عن الكو� طلحة بن مÃف ا�اì عنأبو حنيفة ] 6F۸/>۷۳[ا2ديث:
   .قد قامت الصالة :�ن يك� إذا قال ا:ؤذن

 عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمصعب بن ا:قدام 
 
ً
ابن  عن أبيه عنfمد بن عبد اهللا بن نوفل  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنيمان 
  أD حنيفة. عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 :إذا قال ا:ؤذن :إبراهيم أنه قال عنطلحة بن مÃف عن  أبو حنيفة] 6F۹/>۷۴[ا2ديث:
  ك� اإلمام.  ‘‘قد قامت الصالة’’ :فإذا قال ،فينبÜ للقوم أن يقوموا للصالة ‘‘  > الفالح’’

فإن كف اإلمام حÉ فرغ ا:ؤذن من اإلقامة  ،وهو قول أD حنيفة ،ثم قال fمد: وبه نأخذ
 
ً
  » ذلك حسن. .ثم ك� فال بأس أيضا

رM - أD هريرة  عنأبيه  عن£¢ بن عبد ا*ميد  عنأبو حنيفة ] F۵</6۸۰[ا2ديث:
 :فقال ،فسأ!ه عن ذلك ،فخفف - \ وسلمص_ اهللا عليه وآ-  بنا رسول اهللا صّ_  :قال - اهللا عنه

فإن فيهم  ؛فأيكم ص_ با8اس فليخفف و�تم ،سمعت بكاء صX فكرهت أن أشق > أمه’’
  . ‘‘الضعيف والكب? وذاا*اجة

عبد اهللا بن Iدويه  عنصالح بن أD مقاتل  عنمسنده  �ا*افظ طلحة بن fمد  أخرجه
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنن مو� السينا� الفضل ب عنfمود بن آدم  عنا�غال� 

 
ً
وfمد بن  ،Iدان بن سهل عنعبد اهللا بن جعفر ا�ل�  عنابن Óت  عنورواه أيضا

  . - رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنزفر  عنشداد  عنrهم  ،وعبد الصمد بن الفضل ،
 
ً
زفر  عنشداد  عنهما وfمد بن مو� f ،³مد بن  عنابن عقدة  عنورواه أيضا

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
أD بكر  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن خsو � مسنده  وأخرجه
fمد  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنا;ياط ا:قري 
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  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنذيل زفر بن اÀ عنشداد بن حكيم  عنبن زرعة بن شداد 

  .-رM اهللا عنه- القاM عمر األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  وأخرجه
- أD هريرة  عنأبيه  عن£¢ بن عبد ا*ميد  عنأبو حنيفة ] 6H۱/>F۶[ا2ديث:

 فليخفف من أمّ ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أنه قال: قال رسول اهللا  -رM اهللا عنه
ً
فإن  ؛قوما

   ‘‘.فيهم الشيخ والضعيف وذاا*اجة
ا*سA بن  عنا:نذر بن fمد القابوí  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف وأسد بن عمرو  عنfمد بن  األزدي 
أD بكر  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده إ¥  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عن;ياط ا
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة 

عطاء عن  Ôاهد عنإسماعيل بن عبد ا:لك  عنأبو حنيفة ] 6H۲/>F۷[ا2ديث:
 قبل ا8وم أحب إ× من صال :قال -رM اهللا عنهما-ابن عباس  عن

ً
تها ألن أص« العشاء منفردا

  óماعة بعد ا8وم. 
 عنأبيه  عنإسحاق بن fمد بن مروان  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمصعب بن ا:قدام 
إذا دخلت � صالة  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6H۳/>F۸[ا2ديث:
أجزأت  اإلمام صالته ونوى اèي خلفه غ?هاو±ن ص_  ،صالتهم لم �زك يالقوم وأنت ال تنو
   .اإلمام ولم �زهم

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
ابن عباس  عنعكرمة  عن )�(عبد ربهعن  توبة عنأبو حنيفة ] 6H۴/>۷۹[ا2ديث:

الصالة � ¾اعة أفضل من ’’قال:  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  :-رM اهللا عنهما-
  . ‘‘ا:نفرد بسبع وع�ين درجة

أD �_  عنالقاسم بن fمد بن Iاد  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد  أخرجه
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD يوسف  عنعفان بن ا*سن 

جد والقوم إذا دخل ا:س :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6H۵/>۸۰[ا2ديث:
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   .ر�وع فل?�ع من غ? أن يشتد

أD حنيفة. ثم قال fمد: ولسنا نأخذ  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  بهذا ولكنه يم& > هينة حÉ يدرك الصف فيص« ما أدرك ويق� ما فاته.

 عنأبيه  عنخلف بن ياسA بن معاذ الزيات  عنأبو حنيفة ] 6H۶/>۸۱[ا2ديث:
  أن ا2نب إذا ص_ بقوم عليه أن يعيد ويعيدوا معه.  :حبيب بن أD ثابت

عبد الواحد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
   .أD حنيفة عنأبيه  عنبن Iاد 

  ياسA نفسه.  عنورواه أبو حنيفة وسفيان ا©وري  :قال ا*افظ
رM اهللا - أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- ن اإلمام fمد بن ا*س وأخرجه

أم? ا:ؤمنA   عنعمرو بن دينار  عنإبراهيم بن يزيد ا;وزي ا:² [ثم قال fمد: أخ�نا]  .- عنه
عبد اهللا بن ا:بارك  أخSنا: fمد ثم قال )�( [أنه قال � الرجل يص« بالقوم جنبا]. - رM اهللا عنه- 

يعيد  :عطاء بن أD رباح � الرجل يص« بأصحابه بغ? وضوء قال عنوب بن القعقاع يعق عن
 :fمد بن س?ين قال عنعبد اهللا  عون بن عنعبد اهللا بن ا:بارك  أخSناويعيدون. ثم قال fمد: و

. ثم قال fمد: وبه نأخذ
ً
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،أحب إ× أن يعيدوا معا

رM اهللا - إبراهيم أن عمر بن ا;طاب  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6HF/>۸۲[ا2ديث:
ما منعك أن  :فقال \ أصحابه ،ص_ بأصحابه ا:غرب فلم يقرأ � êء منها حÉ انÃف -عنه
 إ¥ الشام فلم أزل أرحلها منقلة منقلة  :فقال !يا أم? ا:ؤمنA ؟تقرأ

ً
أوما فعلت إ� جهزت ع?ا

  فأ¯د وأ¯د أصحابه.  ؛حÉ وردت الشام
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذعن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
 أو > غ? وضوءٍ  :قول أD حنيفة

ً
وفسدت صالته بوجه من الوجوه فسدت أ إذا ص_ اإلمام جنبا

  صالة من خلفه.
 - رM اهللا عنه- ن سمرة جابر ب عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة ] 6HH/>۸۳[ا2ديث:

إذا ص_ صالة الصبح لم ي�ح من موضعه حÉ تطلع  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- �ن اX8  :قال
  الشمس وتبيض. 
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fمد بن  عنïيح بن إبراهيم فقيه أهل الكوفة  عنصالح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 _� Dعنعمران بن أ  êن الرقاIيد بن عبد الرIحن عن Dه اهللا تعا¥-يفة أIر-.  
رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6HJ/>H۴[ا2ديث:

Ûاصن أو �تخللنكم الشيطان كأوالد لسووا مناكبكم تراصوا  ،سووا صفوفكم :أنه قال -عنه
  إن اهللا ومالئكته يصلون > مقيم الصفوف.  .ا*ذف

 عنأD ا*سA  بن ا*سA بن أيوب الÑاز  عن ا*افظ ابن خsو � مسنده أخرجه
أD بكر fمد بن جعفر بن Iدان  عنالقاM أD العالء fمد بن  بن يعقوب الواسطي 

 úن ا:قري  عنب� بن مو�  عنالقطيIعبد الر Dحنيفة  عنأ Dاهللا عنه-أ Mر-.  
رM -ابن عمر  عنعX الش عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6JL/>H۵[ا2ديث:

رخص � ا;روج لصالة الغداة والعشاء اآلخرة  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-اهللا عنهما
 يتخذنه دغالً  :فقال رجل البن عمر .للنساء

ً
ص_ اهللا - رسول اهللا  عنأخ�ك  :فقال ابن عمر !إذا

  وتقول هذا.  -عليه وآ\ وسلم
 أD يوسف عنأD بالل  عند بن إبراهيم بن زياد fم عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  أD حنيفة.عن 
ا:ؤذنA يؤذنون فوق  عن سألت إبراهيم :Iاد قالعن  أبو حنيفة] 6J4/>H۶[ا2ديث:

   .Þزيهم :قال ؟ا:سجد ثم يصلون فوق ا:سجد
ما لم أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،يكونوا قدام اإلمام
إبراهيم � الرجل يكون بينه وبA  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6J6/>H۷[ا2ديث:

  حسن ما لم يكن بينه وبA اإلمام طريق أو بنيان.  :قال ،اإلمام êء
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة ن ع � اآلثار فرواه - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه

أن اX8  :أبيه عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 6J@/>H۸[ا2ديث:
  . ‘‘ال وجدت’’ :فقال ،سمع رجًال ينشد ¾ًال � ا:سجد -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-

رIن ا*سA بن عبد ال عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأبيه  عنخلف بن ياسA الزيات  عنأبيه  عنبن fمد األزدي 

عبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه 
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  . ‘‘إن هذه ا�يوت بنيت :ا بنيت \’’ :أD حنيفة. وزاد � آخره عن

أD  عنأD يوسف  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن Iاد  :أIد بن fمد قال عنورواه 
  غ? أنه لم Þاوز به علقمة. .حنيفة

 :قال -رIه اهللا تعا¥-سعيد بن جب?  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6JB/>H۹[ا2ديث:
 وع�ين صالة.

ً
  صالة الرجل � ¾اعة تفضل صالة الرجل وحده ßسا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فر أخرجه
رM اهللا -ابن عباس  عنعكرمة  عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] 6JC/>JL[ا2ديث:

  ص_ برجل وص_ خلفه امرأة ص_ بهم ¾اعة.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن اX8  :-عنهما
اتل أD مق عنجده  عنصالح بن منصور بن نÃ الصغا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنحفص بن سالم الفزاري 
أD حنيفة يرفعه  عنأسد بن عمرو  عنأD مقاتل حفص  عنهارون بن هشام  عنورواه 

 X8مثله. -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-إ¥ ا  
من ص_ بA يدي اإلمام  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6J>/>J4[ا2ديث:

أما اèي خلفه وعن يمينه وعن يساره  :قال ،يمينه وعن يساره ويأتمون باإلمام وخلفه وعن
  وأما اèين أمامه فليست صالتهم تامة.  ،فصالتهم تامة
أD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار  عنا*افظ ا*سA بن خsو � مسنده  أخرجه

بن جعفر بن Iدان أD بكر fمد  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان  عنالص?� 
 úن ا:قري  عنب� بن مو�  عنالقطيIعبد الر Dحنيفة.  عنأ Dأ  

صالتهم تامة �  ،بل صالتهم تامة :يقول أهل ا�Ãة :وقال ا:قري :قال ابن خsو
  ألن ا8اس يك�ون. ؛ا2معيات واألعياد
 عنبن جابر  جابر بن األسود أو األسود عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] 6JF/>۹۲[ا2ديث:

وهما يريان أن  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رجلA صليا الظهر � بيوتهما > عهد اX8  :أبيه
فقعدا �  ،� الصالة -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فإذا رسول اهللا  ،ثم أتيا ا:سجد ،ا8اس قد صلوا

 -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-X ا8 فلما انÃف ،ناحية ا:سجد وهما يريان أن الصالة ال Èل Àما
 ،فأرسل إ�هما ف ء بهما وفرائصهما ترعد Óافة أن يكون قد حدث � أمرهما êء ،رآهما

إذا فعلتما ذلك فصليا مع ا8اس ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فقال رسول اهللا  ،فأخ�اه ا;�
  . ‘‘واجعال األوH � الفريضة
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أD مقاتل  عنجده  عنلح بن منصور بن نÃ الصغا� صا عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

من يرفعه إ¥  :منهم .اÀيثم عنقد روى هذا ا;� ¾اعة  :أD حنيفة. فقال أبو fمد ا�خاري عن
 X8يثم. :ومنهم -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اÀاوز به اÞ من لم  

-اÀيثم يرفعه إ¥ اX8  عنأD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وال نرى أن تعاد العÃ والفجر وال ا:غرب. ،. ثم قال fمد: وبه نأخذ-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم

رM اهللا -ابن عمر  عننافع  عنمالك بن أنس  عنأبو حنيفة ] 6JH/>۹۳[ا2ديث:
  إذا صليت الفجر وا:غرب ثم أدر�تهما فال تعدهما.  :قال -عنهما

أD حنيفة. ثم قال fمد: أما الفجر  عنمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه اإل أخرجه
ال صالة ’’ :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-والعÃ فال ينبÜ أن يص« بعدهما نافلة لقول رسول اهللا 

. وأما ا:غرب فþ وتر فيكره ‘‘بعد العÃ حÉ تغرب الشمس وال بعد الفجر حÉ تطلع الشمس
 أن يص« متط

ً
 فسلم اإلمام ،وع وترا

ً
فليقم و�ضف إ�ها رابعة  ،فإن دخل رجل معهم متط̄و

   .-رIه اهللا-وهذا rه قول أD حنيفة  :ثم قال .ويشهد ويسلم
إذا سها اإلمام فلم  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6JJ/>J۴[ا2ديث:

  يسجد سجد السهو فليس عليك أن تسجدهما. 
أD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*سA بن خsو � مسنده  ا*افظ أخرجه

�(IدأأD بكر  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان  عن( úمد بن القطيf عن  بن جعفر بن
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنمو�  ب� بن

 :-رM اهللا عنه-أنس بن مالك  عنطويل Iيد ال عنأبو حنيفة ] LL/>J۵@[ا2ديث:
حA قام إ¥ الصالة رأى � قبلة ا:سجد 6امة فحكها  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا 

إن أحدكم إذا قام إ¥ الصالة ينا= ربه عز ’’ :وقال ،بيده ورؤي � وجهه كراهة وشدة عليه
ثم أخذ  ‘‘كن عن يساره أو Èت قدمه اليsىفال يبصق � قبلته ول ،وربه بينه وبA قبلته ،وجل

  . ‘‘ويفعل هكذا’’ :ثم قال ،بعضه > بعض طرف ردائه وبصق فيه وردّ 
fمد بن  عنأf Dمد ا*سن بن عبد اهللا  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

ق fمد بن إسحا عنحفص  عن بن سلمة  عن )�(fمد بن Iدان بن مهران عنعبد اهللا 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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 عنا:بارك بن fمد الص?�  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

 íمد الفارf Dحنيفة  عنأ Dمد بن ا:ظفر ا*افظ بإسناده ا:ذكور إ¥ أf-اهللا عنه Mر-.  
و� الزنا  :ال يؤمونثالثة  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] L4/>J۶@[ا2ديث:

  واألعراD والعبد و±ن قرأوا القرآن. 
أIد بن  بن fمد ا;طيب  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه

 عنfمد بن حفص  عنا*سن بن رشيق  عن بن ربيعة  عنfمد بن أIد ا;طيب  عن
  .-اهللا عنهما رM- أD حنيفة  عنIاد بن أD حنيفة  عنصالح بن fمد 

رM اهللا - ¯ئشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] L6/>J۷@[ا2ديث:
حA خرج إ¥  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- كأ� أنظر إ¥ بياض قدì رسول اهللا  :أنها قالت - عنها

  الصالة � مرضه. 
  .- عنهرM اهللا-بإسناده إ¥ أD حنيفة  أبو fمد ا�خاري � مسنده أخرجه

أن رجًال  :معبد بن صبيح عنعبد ا:لك بن عم?  عنأبو حنيفة ] L@/>J۸@[ا2ديث:
ص_ خلف عثمان بن عفان وأحدث الرجل  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-من أصحاب رسول اهللا 

R  { :ثم أقبل وهو يقول ،فانÃف ولم يت�م حÉ توضأ  �  S  T  U V  W  �XY  {)�( .  
أD الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  أخرجه

عبد اهللا بن طاهر  عنش+ب إالقاM أD نÃ بن  عن بن ا*سن بن شاذان  عنخ?ون 
  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن  عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  ا*سن بن زياد � مسنده وأخرجه
 عنأبيه  عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] LB/>J۹@[ا2ديث:

 X8ا:سجد :- ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- ا � 
ً
إن  !ال وجدت’’ :فقال ،أنه رأى رجًال ينشد بع?ا

  . ‘‘ا:سجد :ا ب¦ \
جعفر بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنطلحة بن fمد � مسنده ا*افظ  أخرجه

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنعبد اهللا بن الزب?  عنأبيه  عنfمد 
قال:  -رM اهللا عنه-أنس بن مالك  عنالزهري  عنأبو حنيفة ] LC/۷۰۰@[ا2ديث:

   .‘‘ن ا:ؤذن فابدؤا بالعشاءإذا نودي بالعشاء وأذ’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال رسول اهللا 
                                           

�� �  ��� ���	:ة آل عمران، اآلیة



�Ï¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
£¢ بن إسماعيل اÀمدا�  عنصالح بن أD رميح  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن السماك  عنجده ا*سن بن عثمان  عنا�خاري 
أD  عنعطاء بن يسار  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة ] L>/۷۰۱@[ا2ديث:

إذا أقيمت الصالة فال ’’أنه قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- اX8  عن -  عنهرM اهللا- هريرة 
  . ‘‘إال ا:كتوبة صالة

ا*سن  عنأD  ا*سA بن  الوراق  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبد اهللا بن بزيع  عن£¢ بن غيالن  عنبن عثمان التسÛي 

أIد بن  عنأD يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنزفر  عنالوضاح 

أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه- ا*افظ fمد بن ا:ظفر بإسناده إ¥ أD حنيفة عنfمد ا2وهري 

إذا ص_  :إبراهيم � صالة ا;وف قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] LF/۷۰۲@[ا2ديث:
فليصل اإلمام بالطائفة ال� معه  ،اإلمام بأصحابه تقوم طائفة منهم مع اإلمام وطائفة بإزاء العدو

ا مقام فيقومو ،ثم تنÃف الطائفة اèين صلوا مع اإلمام من غ? أن يت�موا ب&ء ،ر�عة
فليصلوا ر�عة مع اإلمام ثم ينÃفوا من غ? أن يت�موا ب&ء  ،ثم تأ الطائفة األخرى ،أصحابهم

 ثم ينÃف ،حÉ يقوموا مقام أصحابهم
ً
�(ونثم تأ الطائفة األخرى يصلوا ر�عة وحدانا(  Éح

  ،يقوموا مع أصحابهم
ً
  . ثم تأ الطائفة حÉ يقضوا الر�عة ال� بقيت عليهم وحدانا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
رM اهللا -ابن عباس  عنا*ارث بن عبد الرIن  عنأبو حنيفة ] LH/۷۰۳@[ا2ديث:

  مثل ا*ديث األول سواء.  -عنهما
rه أD حنيفة. ثم قال fمد: وبهذا  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

ألنهم أدر�وا أول الصالة مع اإلمام فقراءة  ؛فأما الطائفة األوH فيقضون بغ? قراءة .نأخذ
ألنها فاتتهم مع اإلمام وهو  ؛وأما الطائفة األخرى فيقضون ر�عتهم بقراءة ،اإلمام Àم قراءة
  قول أD حنيفة.
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 ، ا;وف وحدهالرجل يص« � )�(�إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] LJ/FL۴@[ا2ديث:

 مستقبل القبلة :قال
ً
 مستقبل القبلة ،يص« قائما

ً
فإن لم يستطع يوì إيماء  ،فإن لم يستطع فراكعا

  وÞعل السجود أخفض من الر�وع. 
أD حنيفة. ثم قال fمد: وهو قول أD  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 و±ن اشتد ا;وف صلوا ر� ،حنيفة وبه نأخذ
ً
ال يدعون الوضوء  ،فرادى باإليماء أي جهة قدروا ،بانا

  واهللا أعلم. .والقراءة

  الفصل السابع
    اaنايز 

أنها  :-رM اهللا عنها-¯ئشة  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4L/FL۵@[ا2ديث:
 يsح

ً
  > ما تنصون ميتكم.  :رأسه فقالت )�(رأت ميتا

أD القاسم بن أIد بن عمر  عنن خsو � مسنده ا*افظ ا*سA بن fمد ب أخرجه
fمد  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنبن شجاع ا©ل  
 بن  عن أD £¢ عم? بن سعيد ا8خú عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] FL۶/44@[ا2ديث:

أنه ص_ > يزيد بن ا:كفف فك� أربع تكب?ات وهو آخر êء ك�ه  - رM اهللا عنه- أD طالب 
  > ا2نائز.  )¼(]- رM اهللا تعا¥ عنه–[ 

عن  أD  بن شاذان عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsوا  أخرجه
إسماعيل بن توبة القزوي¦  عنن طاهر القزوي¦ عبد اهللا ب عنش+ب إالقاM أD نÃ  بن 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عن
  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  وأخرجه

 ص_-أن اX8  :-رM اهللا عنه-إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] FL۷/46@[ا2ديث:
 أو أك� -اهللا عليه وآ\ وسلم

ً
 أو ßسا

ً
� والية أD بكر  و�ن ا8اس ،�ن يك� > ا2نائز أربعا
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ص_ اهللا عليه -رأى اختالفهم فجمع أصحاب fمد  -رM اهللا عنه-فلما و1 عمر  ،> ذلك

أخذ به فأ¾عوا > êء ي ،تلف من بعدكم�تلفون ,مÉ  !يا أصحاب fمد :فقال ،-وآ\ وسلم
أن ينظروا إ¥ آخر جنازة ص_  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فأ¾ع أصحاب fمد  ،من بعدكم

حA قبض فيأخذون بذلك ويرفضون ما سوى ذلك  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-عليها رسول اهللا 
حA قبض أربع تكب?ات  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-فنظروا آخر جنازة ك� عليها رسول اهللا 

  وتر�وا ما سواها.  ،خذوا بأربعفأ
أD عبد الرIن  عنب� بن مو� األسدي  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-عبد اهللا بن يزيد ا:قري 
 عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

 Dعبد اهللا بن دوست العالف  عن خا\ أ Dعمر بن ا*سن األشنا� بإسناده  عنأ Mالقا
  .-رM اهللا عنه-ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد فرواه  وأخرجه

 عنfمد بن س?ين  عناÀيثم بن حبيب الص?�  عنحنيفة أبو ] FL۸/@4@[ا2ديث:
يك� >  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أنه �ن يع¦ اX8  :-رM اهللا عنه- بن أD طالب 

 فلما قبض 
ً
 وأربعا

ً
 وßسا

ً
  . -ا*ديث إ¥ آخره كما رواه Iاد-ا2نائز ستا

أD القاسم بن أIد بن  عنسنده ا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � م أخرجه
fمد  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنعمر 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنبن شجاع 
أD  عنأD نÎة  عنريف بن شهاب طأD سفيان  عنأبو حنيفة ] 4B/FL۹@[ا2ديث:

.  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أن رسول اهللا  - عنهرM اهللا-سعيد ا;دري 
ً
  ك� > ابنه أربعا

إبراهيم بن  عنأIد الكندي  عنfمد بن ا:نذر اÀروي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا2راح 

 ص_ اهللا- أنه دنا من ق� اX8  :أيوب السختيا� عنأبو حنيفة ] 4C/F۱۰@[ا2ديث:
 إ¥ الÛبة - عليه وآ\ وسلم

ً
ثم غلبه ا�+ء حÉ  ،ثم سلم عليه وص_ ،مستدبر القبلة متوجها

  �د أن يغ; عليه. 
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fمد بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

وهب  عنا*سن بن ا:بارك  عنأIد بن ا;ليل  عنإسحاق بن حكيم بن الصلت  عنيعقوب 
  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عنبن الورد 

 عنأD سلمة  عن£¢ بن أD كث?  عنشيبان  عنأبو حنيفة ] F۱۱/<4@[ا2ديث:
 :�ن يقول إذا ص_ > ا:يت :-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اX8  عن -رM اهللا عنه-أD هريرة 

  . ‘‘وصغ?نا و�ب?نا ،اوذكرنا وأنثان ،وشاهدنا وÊئبنا ،ا% اغفر *ينا وميتنا’’
 عنfمد بن عمران  عنا*سن بن زيد بن يعقوب  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنالقاسم بن ا*كم 
رM اهللا - أD عطية الوادØ  عن بن األقمر  عنأبو حنيفة ] 4F/F۱۲@[ا2ديث:

 ،فرأى امرأة فأمر بها فطردت ،رج � جنازةخ - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :- عنه
  فلم يك� حÉ لم يرها. 

أD مقاتل حفص  عنجده  عنصالح بن منصور بن نÃ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن سالم 

عبد  عنسعيد بن ا:رزبان موH حذيفة بن ا�مان  عنأبو حنيفة ] 4H/F۱۳@[ا2ديث:
Dاهللا عنهما- أو@ اهللا بن أ Mر-:  .

ً
  أنه ك� > و�ه أربعا

عبيد اهللا  عنأD الطيب إبراهيم بن شهاب  عن� مسنده  ا*افظ طلحة بن fمد أخرجه
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنأبيه  عنبن عبد الرIن الواقدي 

 fمد بن مsوق.  عنورواه : قال ا*افظ
ً
  أD حنيفة أيضا

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
أن عمر بن  :غ? واحد عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J/F4۴@[ا2ديث:

فسأÀم عن ا!كب? >  -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-¾ع أصحاب اX8  -رM اهللا عنه-ا;طاب 
فوجدوه قد  ‘‘-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-آخر جنازة ك� عليها اX8  انظروا’’ :فقال Àم ،ا2نازة

 حÉ قبض
ً
.  :قال عمر .ك� عليها أربعا

ً
  فك�وا أربعا

Iاد بن أD  عنصالح بن fمد  عنصالح بن سعيد  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥- حنيفة 

 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنخsو � مسنده  ا*افظ ابن وأخرجه
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ب� بن  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان السواق 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنمو� 
اجعل � حنوط ا:يت »  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6L/F4۵@[ا2ديث:

  êء إال الورس والزعفران. 
 عنأD ا*سن  بن ا*سA بن أيوب الÑاز  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

أD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنالقاM أD العالء fمد بن يعقوب الواسطي 
  .-رM اهللا عنه- يفة أD حن عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عن

ال بأس أن يم& أمام  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F4۶/64@[ا2ديث:
 
ً
  ويكره للراكب أن يتقدمها. ،ا2نازة أو عن يمينها أو عن يسارها أو خلفها ما لم يكن راكبا

أD ا*سA ا:بارك بن عبد  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  أخرجه
أD بكر أIد بن جعفر بن  عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان  عن2بار الص?� ا

 úدان القطيIن عبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنب� بن مو�  عنIعبد الر Dعنأ  Dأ
  .- رM اهللا عنه- حنيفة 

رأيت إبراهيم يتقدم ا2نازة ويتباعد  :Iاد قال عنأبو حنيفة ] F4۷/66@[ا2ديث:
  من غ? أن يتوارى. عنها 

أD حنيفة. ثم قال fمد: ال نرى بتقدم ا2نازة  عناإلمام fمد � اآلثار فرواه  أخرجه
 منها

ً
 إذا �ن قريبا

ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،وا:& خلفها أفضل ،بأسا

 ؟سألت إبراهيم عن ا:& أمام ا2نازة :Iاد قال عنأبو حنيفة ] F4۸/@6@[ا2ديث:
  إنما يكره أن ينطلق القوم فيجلسون عند الق� وي�Ûون ا2نازة.  ،امش حيث شئت :قال

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
كنت أجالس أصحاب  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B/F4۹@[ا2ديث:

فتمر عليهم ا2نازة وهم fتبون  ،واألسود وغ?هما ،علقمةو ،-رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود 
  فال £ل أحد منه حبوته. 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
إذا  :قال ؟سألت إبراهيم مÞ Éلس القوم :Iاد قال عنأبو حنيفة ] 6C/F۲۰@[ا2ديث:

 ؟ [قال:]أرأيت لو انتهوا إ¥ الق� ولم يÎب فيه بفاس :قال ،الوضعت ا2نازة عن مناكب الرج
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 حÉ £فر الق�. ا

ً
�ث قايما  

إذا  ،ثم قال fمد: وبه نأخذ ،أD حنيفة عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
وهو قول أD حنيفة  ،ويكره أن Þلس قبل ذلك ،وضعت ا2نازة > األرض فال بأس بالقعود

  .-  عنهرM اهللا- 
إبراهيم أن ا*ارث بن أD ربيعة ماتت  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۲۱/<6@[ا2ديث:

 X8انية فتبع جنازتها � رهط من أصحاب اÃص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-أمه ن-.   
أD حنيفة. ثم قال fمد: ال نرى عن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

 إال أنه
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،يتن# ناحية من ا2نازة باتباعها بأسا

Iران  عن بن األقمر  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 6F/F۲۲@[ا2ديث:
 !ذات يوم يا Iران :فقال \ ،ما ل� ابن عمر قط إال وأقرب ا8اس إ�ه Ôلسا فيه Iران :قال

 
ً
أما اثنان فإ�  :قال !أجل يا أبا عبد الرIن :فقال ؟ما أراك لزمتنا إال وأنت تريد 8فسك خ?ا

 - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- فإ� سمعت رسول اهللا  ؛وأما واحدة فإ� آمرك بها ،أنهاك عنهما
 تدع \ وفاءً  :قال؟ ما هن يا أبا عبد الرIن :قال .يأمر بها

ً
وال  ،ال تموتن وعليك دين إال دينا

 
ً
 وال يظلم  فإنه ؛تنفA من و� لك أبدا

ً
يسمع بك يوم القيامة كما سمعت به � ا�نيا قصاصا

 
ً
فر�ع� الفجر فال  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- وأما اèي آمرك به كما أمرò اX8  ،ربك أحدا

  ا الرÊئب. مفإن فيه ؛دعهمات
عمرو بن Iيد  عنإبراهيم بن عمروس بن fمد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .أD حنيفة عنح بن دراج نو عن
 ولم  عن :أD حنيفة فقال بعضهم عنروت ¾اعة هذا ا;�  :قال أبو fمد ا�خاري

Iران ولم يسند ا*رف اآلخر � ر�ع� الفجر إال  عن بن Iران  عن :وقال بعضهم ،يذكر أباه
  نوح بن دراج.

بنت fمد بن حبيب  فاطمة عنأIد بن fمد  عنطلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعمها Iزة بن حبيب الزيات  عن

  .- رIهم اهللا تعا¥- وأسد بن عمرو  ،وأبو يوسف، أD حنيفة ا*سن بن زياد عنورواه : قال ا*افظ
أD القاسم بن أIد بن  عنأبو عبد اهللا ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده  وأخرجه

fمد بن  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عنخيه عبد اهللا ³هما عمر وأ
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  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنإبراهيم بن خنيس 

أD  عنالقاf Mمد بن fمد ال�ü  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن ا*سن fمد  عنسليمان ا2وزجا� 

  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
أ*د  :أبيه قال عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] 6H/F۲۳@[ا2ديث:

 Xص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-للن-  
ً
  .وأخذ من قبل القبلة ونصب عليه اللõ نصبا

نوح  عنعمرو بن Iيد  عنإبراهيم بن عمروس اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنبن دراج 

إذا سبق الرجل ببعض  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6J/F6۴@[ا2ديث:
  ا!كب? من ا2نازة يك� مع اإلمام ما أدرك ويق� ما سبق به. 

أD منصور  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنافظ ابن خsو � مسنده ا* أخرجه
ب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú  عنfمد بن fمد بن عثمان 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عن
أنه كره األذان  :براهيمإ عنأI Dزة ميمون األعور  عنأبو حنيفة ] L/F6۵@@[ا2ديث:

  هو من نú ا2اهلية.  :فقال: قال عبد اهللا بن مسعود ،بدار ا:يت
£¢ بن  عنعبيد اهللا بن كث? ا!مار  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأخيه زياد بن ا*سن  عنالفرات  ا*سن بن
أD عبد اهللا  عنخا\ أD   عنD الفضل بن خ?ون أ عنابن خsو � مسنده  وأخرجه

  .- رM اهللا عنه- القاM عمر بن ا*سن األشنا� بإسناده إ¥ أD حنيفة  عنبن دوست العالف 
 عنسالم بن أD ا2عد  عنمنصور بن ا:عتمر  عنأبو حنيفة ] F6۶/4@@[ا2ديث:
من السنة أن Èمل óوانب  :أنه قال -رM اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود  عنعبيد بن نسطاس 

  فما زدت > ذلك فهو نافلة.  ،الsير األربع
 عن£¢ بن مو�  عنعبد اهللا بن fمد بن  ا*افظ  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
أبيه  عنأD فروة  عنجعفر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسابق ال�بري  عن
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 عبد الرIن بن عبد الصمد بن شعيب عنيوسف بن مو�  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  أD حنيفة.  عنجده شعيب عن 
  أD حنيفة  عن بن يزيد الصداÐ  عنالروح بن الفرج  عنأIد بن fمد  عنورواه 
 عنعقبة بن مكرم  عنأIد بن £¢ بن ز�ريا  عن?اâ صالح بن fمد الق عنورواه 

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنيونس بن بك? 
أD  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- حنيفة 
 عبد اهللا بن عنعبد اهللا بن حازم  عنأIد بن حازم  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنمو� 
 عن£¢ بن ا*سن  عنقرأت � كتاب ا*سA بن   :أIد بن fمد قال عنورواه 

  . -رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنأبيه  عنزياد بن ا*سن بن الفرات 
أبيه  عنعمه ا*سن بن سعيد  عنأبيه  عنمنذر بن fمد  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنD ا2هم سعيد بن أ
أD حنيفة  عنأبيه  عنا*سA بن عمر بن إبراهيم  عنأIد بن fمد  عنورواه 

  . - رM اهللا عنه- 
قرأت �  :قال ،fمد بن عبد اهللا بن fمد بن مsوق حدثنا :أIد بن fمد قال عنورواه 

  . -هرM اهللا عن-أD حنيفة  عنكتاب جدي fمد بن مsوق 
  أD حنيفة. عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنعبد الصمد بن الفضل  عنورواه 

أD حنيفة  عنأD يوسف  عنب� بن الو�د  عنfمد بن ا*سن الÑاز  عنورواه 
  . - رM اهللا عنهما- 

أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنfمد بن سالم  عنfمد بن رضوان  عنورواه 
  .- رM اهللا عنه- 

أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنا*سن بن عثمان  عن¢ بن إسماعيل £ عنورواه 
  .- رM اهللا عنه- 

أD ا*سن  بن fمد بن عبيد  عنا*افظ fمد بن طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنعبيد اهللا بن مو�  عنأIد بن حازم  عن



 ÕÕ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
أD  عنأf  Dمد بن سعيد ا*را�  عننده ا*افظ fمد بن ا:ظفر � مس وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عنفروة يزيد بن fمد بن يزيد بن سنان 
عبد اهللا بن fمد  عنfمد بن الو�د  عنأD سهل fمد بن أIد بن يونس  عنورواه 

 ìحنيفة  عنمو� بن طارق  عنالشا Dاهللا عنه-أ Mر-.  
أD  بن شاذان  عنأD الفضل بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو ا�ل�  هوأخرج

اإلمام fمد  عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش+ب إأD نÃ بن  عن
  أD حنيفة.  عنبن ا*سن 

 
ً
 ابن أيوب عنÔاهد  عنأبيه  عنا*سA بن ا*سن الضغائري  عنوا�ه  عنورواه أيضا

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنالصداÐ  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  وأخرجه
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ يبدأ الرجل  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

ثم يعود إ¥ ا:قدم األيs  )۱( نه][ثم يضع يمA ا:يت ا:ؤخر > يمي > يمينه )�( [ا:مقدم] فيضع يمA ا:يت
  . - رIه اهللا- وهو قول أD حنيفة  ،ثم يأ ا:ؤخر األيs فيضعه > يساره ،فيضعه > يساره
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� نسخته فرواه  وأخرجه

ال قراءة > ا2نازة وال  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F6۷/6@@[ا2ديث:
  ولكن يسلم عن يمينه وعن شما\ إذا فرغ من ا!كب?.  ،ع وال سجودر�و

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة عن  اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه
ليس � الصالة >  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F6۸/@@@[ا2ديث:
 ،-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-> اX8  وتص« ،ولكن تبدأ فتحمد اهللا تعا¥ ،ا:يت êء موقت

  وتدعو 8فسك وللميت بما أحببت. 
  أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ. عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

يص« عليها  :Iاد أنه قال � الصالة > ا2نازة عنأبو حنيفة ] B/F6۹@@[ا2ديث:
  . ؟ون بهم � صالتكم ا:كتوبة وال ترضون بهم > ا:وAترض :قال إبراهيم :أئمة ا:ساجد

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
إذا حÎت ا2نازة و�ن  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C/F۳۰@@[ا2ديث:

  أحد من القوم > غ? وضوء تيمم. 
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 �Õ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
 عنأD ا*سA ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنو � مسنده ا*افظ ابن خs أخرجه

ب� عن  أD بكر أIد بن جعفر بن Iدان القطيú عنأD منصور fمد بن fمد بن عثمان 
  .- رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن عبد اهللا بن يزيد ا:قري  عنبن مو� 

ص_ اهللا - حدث¦ من رأى ق� اX8  :براهيم قالإ عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۳۱/<@@[ا2ديث:
  مدر أبيض.  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- و> ق� رسول اهللا  ،وأD بكر وعمر مسنمة - عليه وآ\ وسلم
 عنا:نذر بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

  .- عنهرM اهللا-أD حنيفة  عنيونس بن بك?  عنأبيه 
ص_ عبد  :¯مر الشعX قال عنسليمان األعمش  عنأبو حنيفة ] F/F۳۲@@[ا2ديث:

فجعل  ،و> ابنها زيد بن عمر ،-رM اهللا عنه-اهللا بن عمر > أم rثوم بنت  بن أD طالب 
 æا ي« اإلمام. 

ً
  أم rثوم تلقاء القبلة وجعل زيدا

أD نÃ  عنأD  بن شاذان  عنفضل بن خ?ون أD ال عنأبو عبد اهللا بن خsو  أخرجه
أD حنيفة  عنfمد بن ا*سن  عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش+ب إبن 

  .- رM اهللا عنه- 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

 عنا:رزبان ا�قال سعيد بن أD سعيد بن  عنأبو حنيفة ] H/F۳۳@@[ا2ديث:
  :- رM اهللا عنه- عبد اهللا بن أD أو@ 

ً
- هكذا رأيت رسول اهللا  :وقال ،أنه ك� > ابنه أربعا

  يفعل.  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
أIد بن  عنأD  أIد بن  بن شعيب  عن ا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده أخرجه

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنمام fمد بن ا*سن اإل عن بن معبد  عنعبد اهللا الكندي 
أD   عنأD الفضل أIد بن خ?ون  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  وأخرجه

عبد اهللا بن طاهر القزوي¦  عنش+ب القاM ا�خاري إأD نÃ بن  عنا*سن بن أIد بن شاذان 
  . - رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن*سن اإلمام fمد بن ا عنإسماعيل بن توبة القزوي¦  عن

ا*افظ fمد بن  عنأf Dمد ا2وهري  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنورواه 
  .-رM اهللا عنه-ا:ظفر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة 

£¢ بن سعيد  عناÀيثم بن حبيب الص?�  عنأبو حنيفة ] J/F@۴@@[ا2ديث:
  ص_ > امرأة وو�ها ماتت � نفاسها من الزنا.  -رM اهللا عنهما-أن ابن عمر  :األنصاري

أD  عنا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنأبو عبد اهللا بن خsو � مسنده  أخرجه



�Õ¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
 عنب� بن مو�  عنأD بكر أIد بن جعفر بن Iدان  عنمنصور fمد بن fمد بن عثمان 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا:قري 
ال  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  خرجهوأ

 من أهل القبلة أن ال يص_ عليه
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،نÛك أحدا

ص_ ابن عمر  :¯مر الشعX قال عنسليمان الشيبا�  عنأبو حنيفة ] BL/F@۵@[ا2ديث:
وجعل  ،فجعل أم rثوم تلقاء القبلة - رM اهللا عنهم-  )�( [ابنها]وزيد بن عمر  > أم rثوم بنت 

 æا ي« اإلمام. 
ً
  زيدا

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

رأيت أبا هريرة  : بن موهب قالعثمان بن عبد اهللا عنأبو حنيفة ] B4/F@۶@[ا2ديث:
  والنساء يلA القبلة.  ،فجعل الرجال يلونه :يص« > جنازة الرجال والنساء -رM اهللا عنه-

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
يصف  :تإبراهيم � ا2نائز إذا اجتمع عنIاد  عنأبو حنيفة ] B6/F@۷@[ا2ديث:

 بعضها أمام بعض
ً
 ونساًء جعل الرجال  ،يقوم اإلمام � وسطها ،صفا

ً
يلون  )�( [هم]فإذا �نوا رجاال

  والنساء أمام ذلك يلA القبلة.  ،اإلمام
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
 عنعون بن عبد اهللا عن و ،إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] B@/F@۸@ديث:[ا2

   .الزوج أحق بالصالة > ا:يتة من األب :الشعX أنهما قاال
أD حنيفة. ثم قال fمد: ورفع أبو  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 إ¥ عمر
ً
رM اهللا -عمر بن ا;طاب  عني ا*سن ا�Ã عنرجل  أخcSفقال:  ،حنيفة حديثا

وهو قول أD  ،األب أحق بالصالة > ا:يتة من الزوج. ثم قال fمد: وبه نأخذ :أنه قال -عنه
  .-رM اهللا عنه- حنيفة 

إذا استهل  :إبراهيم أنه قال � السقط عنIاد  عنأبو حنيفة ] BB/F@۹@[ا2ديث:
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 ��¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم 
�(رثوم يو±ذا لم يستهل لم يصل عليه ول ،عليه وورث ص_( .  

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 قد كمل  ،إبراهيم � الصX عنIاد  عنأبو حنيفة ] BC/F۴۰@[ا2ديث:

ً
يقع ميتا

  ولكنه يغسل.  ،وال يص_ عليه ،وال يرث ،ال £جب :قال ،خلقه
وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عن اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه أخرجه

  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 
-  من رأى ق� اX8 أخcSإبراهيم أنه قال:  عنIاد  عنأبو حنيفة ] B>/F۴۱@[ا2ديث:

  من مدر بيض.  )�( [فلق]عليها  ،مسنمة ناBة من األرض :وق� أD بكر وعمر - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم
أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ يسنم  عنمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه اإل أخرجه
  .)۲(]- رIه اهللا–، [وهو قول أD حنيفة الق� وال يربع

ارفعوا الق� حÉ يعرف  :)¼(إبراهيم �ن يقول عنIاد  عنأبو حنيفة ] BF/F۴۲@[ا2ديث:
  . )Á(يوطأأنه ق� فال

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
*د رسول  :أم عطية قالت عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] BH/F۴۳@[ا2ديث:

 عليه مدر أبيض.  أخcSو .-ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-اهللا 
ً
  من رأى ق�ه مسنما

 عنألشعري أD بالل ا عنالقاسم بن fمد ا�الل  عنالقاM عمر األشنا�  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن 
أD  عنأD الفضل بن خ?ون  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه

أD عبد اهللا أIد بن fمد بن يوسف بن دوست العالف  عنبكر fمد بن  بن fمد ا;ياط 
  .-رM اهللا عنه- اده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة القاM عمر األشنا� بإسن عن

ص_ اهللا عليه -شيخ 8ا يرفعه إ¥ اX8  حدثنا :أبو حنيفة قال] BJ/FB۴@[ا2ديث:
  تربيع القبور و�صيصها.  عن أنه نð -وآ\ وسلم

أD حنيفة. ثم قال fمد: ال نرى أن يزاد  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
                                           

�� �  ��i�� ���	 � ��	 	
�و  �	������ � z�* � :� 
�G �  ���i�� ���	 � ��� 	
ولیس  �������� ��� 
�N �  a��$%"a&�'(a#�a���� !"a#a"?(	
���a�هكذا’’ �@�A,aB�(a�@�C‘‘� 
�\ �  ���i�� ���	 � ��� 	
�و �������� �Pg- :� 



��¼ ا�اب ا;امس � الصالة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
وال  ،ويكره اآلجر ،أو Þعل عنده مسجد أو علم ،أو يطA ،ويكره أن Þصص ،خرج منه > ما

 
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،نرى برش ا:اء عليه بأسا

رM اهللا -�ن ابن مسعود  :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] CL/FB۵@[ا2ديث:
. ألن أطأ > ¾رة أحب إ× من أن أط :يقول -عنه

ً
  أ > ق� متعمدا

ويكره الوطء  :قال fمد .أD حنيفة عنfمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  اإلمام أخرجه
 
ً
  .-رM اهللا عنه-وهو قول أD حنيفة  ،> الق� متعمدا

 ؟سألت إبراهيم من أين يدخل ا:يت :Iاد قال عنأبو حنيفة ] C4/FB۶@[ا2ديث:
من رأى أهل ا:دينة يدخلون  حدثn :قال إبراهيم ،عليهæا ي« القبلة من حيث يص_  :قال

  و±نما السل êء آخر ابتدعه أهل ا:دينة.  ،موتاهم � الزمان األول من قبل القبلة
 ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  جليه.يدخل ا:يت æا ي« القبلة وال يسل سًال من قبل ر
  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] C6/FB۷@[ا2ديث:

ً
 ،يدخل الق� إن شاء شفعا

 
ً
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،» ذلك حسن. ثم قال fمد: وبه نأخذ ،و±ن شاء وترا

إبراهيم � الرجل يشهد فيموت م+نه  عنIاد  عنأبو حنيفة ] C@/FB۸@[ا2ديث:
  يçع عنه خفاه و¹اويله وقلنسوته ويكفن � ثيابه ال� �نت عليه.  :قال ،اèي قتل فيه

ويçع عنه  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .- رM اهللا عنه- وهو قول أD حنيفة  ،ويص_ عليه ،» جت وسالح ويزيدون rما أحبوا من األكفان

 :قال ؟إبراهيم � الرجل يقتل � ا:عر�ة عنIاد  عنأبو حنيفة ] CB/FB۹@:[ا2ديث
  يغسل.  :قال ؟واèي يÎب فيحامل إ¥ أهله :قال ،ال يغسل

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
   



 ��¼ ا�اب السادس � الز�ة جامع مسانيد اإلمام األعظم 

 ا	اب السادس

  فصول  الز�ة يشتمل � أربعة 
  .ومصارفها ،� نصب الز�ة    :الفصل األول
  .والكç ،وا;راج ،� الع�    :الفصل ا%ا$

  .وا:ديون ،ومال ا�تيم ،� ز�ة ا*«  :الفصل ا%الث
  .� صدقة الفطر    :الفصل الرابع

  الفصل األول
  ومصارفها ،  نصب الز�ة

ليس � أقل من ع�ين  :قالإبراهيم أنه  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۵۰/4[ا2ديث:
 من اèهب ز�ة

ً
 ففيها نصف مثقال ،مثقاال

ً
فإذا زاد فبحساب  ،فإذا �ن اèهب ع�ين مثقاال

ففيها ßسة دراهم  ،فإذا بلغت الورق مائ� درهم ،درهم صدقة )�( أ]م[وليس فيما دون  ذلك.
  فما زاد فبحساب ذلك. 

 ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنواه اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فر أخرجه
ما إذا زاد > ا:ائتA فليس � الزيادة êء  ،و�ن أبو حنيفة يأخذ بهذا rه إال � خصلة واحدة

 فيكون فيها درهم
ً
 فليس � ذلك êء حÉ  ،حÉ يبلغ أربعA درهما

ً
وما زاد > ع�ين مثقاال

  ك.يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها �ساب ذل
إبراهيم أنه قال � ا;يل السائمة ال�  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۵۱/6[ا2ديث:

 أو ع�ة  ،ن ا:صدق با;يارإ :يلتمس نسلها إذا حال عليها ا*ول
ً
إن شاء أخذ من » فرس دينارا

  ثم يأخذ من » مائ� درهم ßسة دراهم.  ،و±ن شاء بالقيمة يقومها ،دراهم
أD القاسم بن أIد بن عمر  عنن fمد بن خsو � مسنده ا*افظ ا*سA ب أخرجه

fمد بن  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عن
                                           

�� �  ���i�� ���	 � ��� 	
���a:;<�=a:6a�/� و����� �'!��?�� �E����� : 
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  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنشجاع 

 -ليه وآ\ وسلمص_ اهللا ع-فقد بلغنا عن اX8  ،ال ز�وة � ا;يل :ثم قال fمد: و� قو8ا
  .‘‘عفوت عن أم� � صدقة ا;يل والرقيق’’أنه قال: 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  أخرجهو

إبراهيم  عنأD اÀيثم نافع بن درهم العبدي الكو�  عنأبو حنيفة ] F۵۲/@[ا2ديث:
   .أنه �ن يتصدق > الرهبان و�نوا يتعاهدونه :ا!ي�

fمد بن أIد بن  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  جهأخر
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن£¢ بن مهاجر العبدي  عنأبيه  عنا*سن 

سمعت أD  :خثيم بن عراك بن مالك الغفاري قال عنأبو حنيفة ] B/F۵۳[ا2ديث:
ليس > ’’ :يقول - اهللا عليه وآ\ وسلمص_-سمعت رسول اهللا  :سمعت أبا هريرة يقول :يقول

  . ‘‘ا:سلم � فرسه وعبده صدقة
إبراهيم بن  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

 íد الفارIعن£¢ بن أ  ýمد بن الفضل بن خراش ا:حارfيكندي  عن�fمد بن سالم ا
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن  عن

ليس فيما دون  :إبراهيم أنه �ن يقول عنIاد  عنأبو حنيفة ] C/FC۴[ا2ديث:
فإذا بلغت  ،إ¥ تسع وثالثA ةفإذا بلغت ثالثA ففيها تبيع أو تبيعة جذع ،ثالثA من ا�قر صدقة

  فإذا زادت > األربعA فبحساب ذلك.  ،أربعA ففيها مسنة
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنافظ ابن خsو � مسنده ا* أخرجه

ا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥-

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
كرم -  بن أD طالب عن  fمد بن س?ين عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] FC۵/<يث:[ا2د

  . ‘‘صدقة ليس � العوامل وا*وامل’’قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  - اهللا وجهه
ب� بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنن ا:قري أD عبد الرI عنمو� 
 عنfمد بن عبد الرIن بن يزيد  عنحكيم بن جب?  عنأبو حنيفة ] F/FC۶[ا2ديث:
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من سأل ’’قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن اX8  :- رM اهللا عنه- عبد اهللا بن مسعود  عنأبيه 

 أو ’’ :قال ؟ناؤهغوما  :الق .‘‘فهو كدوح وخدوش � وجهه يوم القيامة ،و\ ما يغنيه
ً
ßسون درهما

  . ‘‘حسابها من اèهب
أD ا*سن  بن ا*سن بن أIد ا*را�  عنا*افظ fمد بن ا:ظفر � مسنده  أخرجه

 عنأD قتادة عبد اهللا بن واقد  عنأD ا�قظان عبد الرIن بن عبد اهللا بن مسلم بن طارق  عن
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة 

بن عبد  )�(أIد بن حفص عنأf Dمد عبد اهللا بن العباس الطيال·  عنبمعناه  ورواه
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عناهللا 

ا:بارك بن عبد ا2بار الص?�  عنا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو � مسنده  وأخرجه
  .- رM اهللا عنه- فر بإسناده ا:ذكور إ¥ أD حنيفة ا*افظ fمد بن ا:ظ عنأf Dمد الفارí  عن

القاM هناد بن إبراهيم بن  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ � مسنده  وأخرجه
أD ا*سن   عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنأD القاسم عبد اهللا بن fمد  عنfمد 

أD  عنعبد الرIن بن £¢  عن ا*را�  بن أIد بن خا� عنبن fمد بن مو� ا!مار 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنقتادة 

  الفصل ا%ا$
    الع� وا(راج والك�

قال: قال  - رM اهللا عنهما-ابن عمر  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] H/FC۷[ا2ديث:
  . ‘‘الر�ز اèي ينبت من األرض’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-رسول اهللا 

 عن بن ا*سن بن يسار ا:قري  عنصالح الÛمذي  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
 Dمد بن الصباح ا�والfحنيفة  عنحبان بن   عن Dاهللا عنه-أ Mر-.  

ه وآ\ ص_ اهللا علي-أن رسول اهللا  :إبراهيم عنIاد  عنأبو حنيفة ] J/FC۸[ا2ديث:
  . ‘‘� الر�ز ا;مس’’ :قال -وسلم

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن� مسنده  -رIه اهللا تعا¥-ن بن زياد ا*س أخرجه
أن عمر بن  :ا*سن عنعطاء بن عجالن ا�Ãي  عنأبو حنيفة ] 4L/FC۹[ا2ديث:

                                           
�� �  ��C8� 
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.  -رM اهللا عنه-ا;طاب 

ً
  بعث سبعA ساعيا

fمد  عنالقاسم بن fمد  عنابن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن -رIه اهللا تعا¥- أD يوسف  عند بن fم

فيما أخرجت األرض  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۶۰/44[ا2ديث:
 
ً
و±ن لم �رج إال  ،و±ال ففيه نصف الع� ،الع� من » êء æا سقته السماء أو سù سيحا

  دستجة بقل. 
عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنه ا*افظ ابن خsو � مسند أخرجه

 عنfمد بن شجاع  عن شيحبfمد بن إبراهيم بن  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن 
  أD حنيفة.  عنا*سن بن زياد 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

عبد اهللا بن  عنلقمة ع عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۶۱/46[ا2ديث:
ال Þتمع > مسلم ’’: - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  - رM اهللا عنه-مسعود 

  . ‘‘ع� وخراج � أرض
وعبد اهللا بن  ،موH ب¦ هاشم £¢ بن fمد بن صاعد عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه

 ،وعبد اهللا بن زياد الsخ· ،بن fمدوأIد  ،وfمد بن ا:نذر اÀروي ،جامع بن زياد ا*لوا�
يوسف بن سعيد  عنrهم  ،وأD £¢ ز�ريا بن حسA النس¶ ،وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن ¹يج

 ãحنيفة  عن£¢ بن عنبسة  عنبن مسلم ا:صي Dاهللا عنه-أ Mر-.  
D أ عنأD ا*سن  بن fمد بن عبيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

£¢ بن عنبسة  عنيوسف بن سعيد بن مسلم ا:صيã  عنبكر أIد بن عبيد ا8يسابوري 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

 عنأD عبد اهللا fمد بن مو� األزرق  عنالقاM عمر بن ا*سن األشنا�  وأخرجه
  . -رIه اهللا- أD حنيفة  عن£¢ بن عنبسة  عنيوسف بن مسلم 
 عنأD الفضل بن خ?ون  عن*سA بن fمد بن خsو � مسنده ا*افظ ا وأخرجه

القاM األشنا� بإسناده ا:ذكور  عنأD عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا\ أD  ا�اقال� 
  .-رM اهللا عنه-إ¥ أD حنيفة 

أD بكر أIد بن  بن ثابت  عنالقاM أبو بكر fمد بن عبد ا�اÇ  وأخرجه
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أيوب بن يوسف  عنعمر بن أIد بن شاهA  عنا*سA بن  بن fمد ا:عدل  عنا;طيب 
كذا رواه ابن  :قال ا;طيب .£¢ بن عيÆ عنيوسف بن سعيد بن مسلم ا:صيã  عنا:Ãي 

Aحنيفة  عنو±نما هو £¢ بن عنبسة  ،شاه Dاهللا عنه-أ Mر-.  
رM اهللا -أبيه  عنابن بريدة  عنعلقمة بن مرثد  عنأبو حنيفة ] F۶۲/@4[ا2ديث:

فوزره  ،من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إ�ه’’: -ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه
   .‘‘عشار’’ :قال ؟وما صاحب مكس !يا رسول اهللا :فقيل .‘‘كوزر صاحب مكس

براهيم إ عنا*سن بن يزيد بن يعقوب ا�قي� اÀمدا�  عنأبو fمد ا�خاري  أخرجه
أD  عن :سمعت جدي يقول :سمعت أD يقول :قال .بن نÃ بن عبد العزيز من ساك¦ نهاوند

  .- رM اهللا عنه- حنيفة 
لو لم ,رج األرض إال  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4B/F۶۳[ا2ديث:

  دستجة بقل �ن فيها الع�. 
أD القاسم أIد بن عمر  عنمسنده  ا*افظ ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � أخرجه

أD عبد اهللا fمد  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا*سن  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنا*سن بن زياد  عنبن شجاع 

رM اهللا -أنس بن مالك  عنأبان بن أD عياش  عنأبو حنيفة ] 4C/F>۴[ا2ديث:
� » êء أخرجت األرض الع� أو ’’أنه قال:  -_ اهللا عليه وآ\ وسلمص-اX8  عن -عنه

   .ولم يذكر صاعكم :قال أبو حنيفة .‘‘نصف الع�
أD  عنأD القاسم بن أIد بن عمر ا�مش�  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه

سن fمد بن أD ا* عنأD ا*سن fمد بن fمد الرازي  عنعبد اهللا fمد بن  سكينة 
أD  عنأD سليمان fمد بن الفضل  عنفارس بن fمد بن ¹دويه ا�ل�  عنfمد الفقيه 

  .- رM اهللا عنه- أD حنيفة  عن - رIه اهللا تعا¥- مطيع 
 ،fمد بن س?ين عناÀيثم بن حبيب الص?�  عنأبو حنيفة ] F>۵/<4[ا2ديث:

أبعثك > ما بعث¦ عليه  :فقال × أنس :الأن أنس بن مالك بعث > صدقة ا�Ãة ق :وأخيه
ا نأخذ نّ إ’’ :فكتب ،ال أعمل لك حÉ تكتب × عهد عمر بن ا;طاب :فقلت ،عمر بن ا;طاب

ومن  ،ومن أموال أهل اèمة إذا جاؤا بها للتجارة نصف الع� ،من أموال ا:سلمA ربع الع�
  . ‘‘أهل ا*رب الع�
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ب� بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنمسنده ا*افظ طلحة بن fمد �  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنمو� 
ب� بن  عنأD عبد اهللا fمد بن Óت  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  وأخرجه

  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة عن  أD عبد الرIن ا:قري عنمو� 
أD الغنائم fمد  عن ا*سA بن fمد بن خsو ا�ل� � مسنده أبو عبد اهللا وأخرجه

 Aمد بن زرقويه  عنبن  بن ا*سf د بنIمد بن أfمد  عنf مد بنf د بنIسهل أ Dأ
  . -رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأD عبد الرIن ا:قري  عنب� بن مو�  عنبن زياد القطان 

عبد الرIن  عنعبد اهللا بن ا*سن ا;الل  عند بن عمر أD القاسم بن أI عنورواه 
أD  عنا*سن بن زياد  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم ا�غوي  عنبن عمر 

   - رM اهللا عنه- حنيفة 
ش+ب إالقاM أD نÃ بن  عنأD  بن شاذان  عنأD الفضل بن خ?ون  عنورواه 

 - رIه اهللا تعا¥-fمد بن ا*سن  عنوبة القزوي¦ إسماعيل بن ت عنعبد اهللا بن طاهر  عن
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن

  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه
 :زياد بن حدير قال عنا:حارý ا:²  ةأD صخر عنأبو حنيفة ] 4F/F>۶[ا2ديث:

  -رM اهللا عنه-بعث¦ عمر بن ا;طاب 
ً
ومن  ،رò أن آخذ من ا:سلمA ربع الع�فأم ،مصدقا

ومن اÃ8ا� ا*رý ا!غلæ Xا قيمته ع�ون  ،ومن ا*رý الع� �مالً  ،ذلك ا:عاهدين مثَ«ْ 
 أو مائتا درهم ع� ذلك

ً
 قيمته ع�ون ألف درهم فعرض 3  ،دينارا

ً
 :قال ،نÃا� تغلX فرسا

 ؟أو أعطيك ثمانية ع� ألف درهم وآخذ فرسكوتم� بفرسك  ،أما تعطي¦ ألفA :فقلت \
  :فقال

ً
  . -عليه السالم-بهذا قام ا*ق وبه جاء عيÆ  !جزاك اهللا خ?ا

ا*سA بن   عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
  .- اهللا عنهرM - أD حنيفة  عنأD ب� عبد ا:لك الشاì  عنأD سعيد ا©علX  عنبن عفان 

عبد اهللا بن  عنأD القاسم بن أIد بن عمر  عنا*افظ ابن خsو � مسنده  وأخرجه
ا*سن  عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم  عنعبد الرIن بن عمر بن أIد  عنا*سن 

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عن
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  الفصل ا%الث
  واhديون ،ومال ا�تيم ،  ز�ة ا�2

رM -عبد اهللا بن مسعود  عنإبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4H/F>۷[ا2ديث:
 فهل  فيه ز�ةإ :أن امرأة قالت -اهللا عنه

ً
إن ×  :فقالت !نعم :فقال Àا ابن مسعود ؟ن × حليا

  نعم.  :فقال ؟أفيجزي ع¦ أن أجعل ز� Àما ،اب¦ أخ يتيمA � حجري
عبد اهللا بن  عن القاسم بن أIد بن عمر أD عنا*افظ ابن خsو � مسنده  أخرجه
 عنfمد بن شجاع  عنfمد بن إبراهيم بن أIد  عنعبد الرIن بن عمر  عنا*سن ا;الل 
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد 
ال بأس  .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنفرواه  ،اإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار وأخرجه

 ،عطى من الز�ة » ذي رحم fرم إال وا� أو و� أو و� و� أو جد أو جدة و±ن �نوا � عيا\بأن ي
  :وقال أبو حنيفة .والزوجة ال تعطى من الز�ة

ً
  ،ال يعطى الزوج أيضا

ً
وال نرى  ،وأما àن فال نرى به بأسا

  إال أن يكون للتجارة. ، ز�ة فيهفأما � ا2واهر واللؤلؤ فال ،� ا*« ز�ة إال ما �ن من اèهب والفضة
  .-رM اهللا عنه- أD حنيفة  عنا*سن بن زياد � مسنده  وأخرجه

ال ز�ة �  :قال -رIهم اهللا تعا¥-إبراهيم  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 4J/F>۸[ا2ديث:
  ا2واهر واللؤلؤ إذا لم يكن للتجارة. 

أD حنيفة. ثم قال  عناآلثار فرواه  � - رIه اهللا تعا¥- اإلمام fمد بن ا*سن  أخرجه
  fمد: وبه نأخذ.

 - رM اهللا عنه-عثمان بن عفان  عن )�(أD بكر عنأبو حنيفة ] 6L/F>۹[ا2ديث:
فمن �ن عليه  ،إن هذا شهر ز�تكم قد حÎ !أيها ا8اس :أنه �ن يقول إذا حÎ شهر رمضان

  ثم ل.ك ما ب�.  ،دين فليقضه
من  .أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عنا*سن � اآلثار فرواه اإلمام fمد بن  أخرجه

  عليه دين و\ مال فل.�ه بعد قضاء دينه.
- ابن مسعود  عنÔاهد  عن�ث بن أD سليم األموي الكو�  عنأبو حنيفة ] F۷۰/64[ا2ديث:

  . ‘‘�تيم ز�ة حÉ £تلمليس � مال ا’’قال:  - ص_ اهللا عليه وآ\ وسلم- أن رسول اهللا  :- رM اهللا عنه
عبد اهللا بن fمد  عنأIد بن fمد بن سعيد  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه
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��¼ ا�اب السادس � الز�ة جامع مسانيد اإلمام األعظم  
  أD حنيفة.  عنشعيب بن إسحاق  عن بن معبد  عنfمد بن ا:هلب ا8م?ي  عنبن  ا�ل� 

  .-رIه اهللا-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
وال  ،ليس � مال ا�تيم ز�ة :إبراهيم قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] F۷۱/66[ا2ديث:

  �ب عليه الز�ة حÉ �ب عليه الصالة. 
  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه

رM -طالب  بن أD  عنابن س?ين  عناÀيثم  عنأبو حنيفة ] F۷۲/@6[ا2ديث:
  إذا �ن لك دين > ا8اس فقبضته فز�ه :ا م�.  :قال -اهللا عنه

وهو  ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رM اهللا عنه-قول أD حنيفة 

ألف  إبراهيم أنه قال � رجل أقرض رجالً  عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6B/F۷۳[ا2ديث:
  ز�تها > اèي يستعملها وينتفع بها.  :قال ،درهم

أD حنيفة. ثم قال fمد: ولسنا نأخذ  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  واهللا تعا¥ أعلم. .ها :ا م�إذا قبضها ز�ّ  ،ز�تها > صاحبها ،بقول  ولكنا نأخذ ،بهذا

  الفصل الرابع
    صدقة الفطر

صدقة الفطر > »  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] 6C/FF۴ديث:[ا2
  أو صاع من شع?.  ،أو صاع من تمر ،نصف صاع من بر :æلوك أو حر صغ? و�ب?

 ،أD حنيفة. ثم قال fمد: وبه نأخذ عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  فال Þزيه إال صاع. :وأما � قو8ا ،نصف صاع من زبيب Þزيه :وقال أبو حنيفة

ليس � ا:ملو�A اèين  :إبراهيم أنه قال عنIاد  عنأبو حنيفة ] FF۵/<6[ا2ديث:
  ولكن إذا �نوا للتجارة �ن الز�ة � القيمة.  ،يؤدون الÎيبة ز�ة

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عناإلمام fمد بن ا*سن � اآلثار فرواه  أخرجه
سالم بن  عنعمر بن fمد  عنمنصور بن دينار  عنأبو حنيفة ] 6F/FF۶يث:[ا2د

  م+تبيه صدقة الفطر.  عنأن عبد اهللا بن عمر �ن �رج  :عبد اهللا
إسماعيل بن Iاد  عنأD العباس بن عقدة  عنا*افظ طلحة بن fمد � مسنده  أخرجه

  .-رM اهللا عنه-أD حنيفة  عنأبيه  عن



 
 ��� ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

 ا	اب ا�سابع

  وأنه �شتمل � �سة فصول ، ا�صوم
  .و&ائط صحته ،� فضل ا�صوم   :الفصل األول
وا�صوم �  ،وا5نابة،وا3جامة ،ما ال بأس به من القبلة �   :الفصل ا"ا!

  .ا�سفر
  .ما يوجب القضاء �  :الفصل ا"الث
  .ما يوجب ا�كفار �   :الفصل ا�رابع

  .ا<ذور�   :الفصل ا'ا&س

 الفصل األول

 فضل ا�صوم و,ائط صحته  
رK اهللا - أF هرCرة  عنأF صالح ا�زCات  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] 2/44۷[ا0ديث:

Z عمل ابن آدم P إال ا�صوم ’’ :: يقول اهللا تعاS- صR اهللا عليه وآP وسلم- قال: قال رسول اهللا  - عنه
  . ‘‘به يفهو ] وأنا أجز
أdد بن _مد بن زbرCا بن طلحة  عنصالح بن أF رميح  عنا�خاري  أبو _مد أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF أسامة  عنبن عبيد اهللا 

أF بن كعب  عنزر بن حبgش  عنeصم بن أF ا<جود  عنأبو حنيفة ] 44۸/;[ا0ديث:
وم لgس rا شعاع كأنها وذ�ك أن ا�شمس تصبح صبيحة ذ�ك اj، jلة القدر jلة سبع وعCiن :قال

  طست ترقرق. 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

- أF سعيد اzدري  عنقزعة  عنعبد اyلك بن عمx  عنأبو حنيفة ] 44۹/=[ا0ديث:
يوم الفطر  :اjومان ال يصام هذان’’: - صR اهللا عليه وآP وسلم- قال: قال رسول اهللا  - رK اهللا عنه
  . ‘‘وCوم األض}



 
 {�� ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

 ،وزCدان بن _مد ،_مد بن إبراهيم بن أdد عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  أخرجه
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عنأF عبد اهللا _مد بن شجاع  عن�هما 

اyبارك بن عبد  عنده أبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سن وأخرجه
 �xمد ا5وهري  عنا5بار ا�ص_ Fحنيفة. عنأ Fأ Sذكور إyظفر بإسناده اyا3افظ _مد بن ا  

� عن  أبو حنيفة] A@4/?[ا0ديث:xيثم ا�صrابن ا3وت�ية  عن�و� بن طلحة  عنا
  -  وسلمصR اهللا عليه وآP- أ� رسول اهللا  :قال - رK اهللا عنه- عمر بن اzطاب  عن

ً
فأ�ر من  ،أرنبا

 بأ�لها
ً
قال  ؟فما صو�ك :قا�وا ،إ� صائم :فقال ؟ما با�ك ال تأ�ل :فقا�وا ��ي جاء بها ،�ن حا�ا

  . ‘‘فهال جعلته صو�ك ا�يض’’ :- صR اهللا عليه وآP وسلم- فقال رسول اهللا  ،تطوع
د بن _مد بن وأd ،� بن _مد بن عبيد عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

 عنأبيه  عنأdد بن حفص بن عبد اهللا  عنيد بأdد بن _مد بن ع عن�هما  ،سعيد
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان 

 عنأF العباس أdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
إبراهيم بن  عنأبيه  عنفص بن عبد اهللا أdد بن ح عنأdد بن _مد بن عبيدة ا<gسابوري 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنطهمان 
أF سعيد اzدري  عنقزعة  عنعبد اyلك بن عمx  عنأبو حنيفة ] B/4@2[ا0ديث:

  ن� عن صيام ثالثة أيام ال�Ciق.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  -رK اهللا عنه-
 عن_مد بن _مد بن ا3سن  عنأdد بن _مد بن سعيد  نعأبو _مد ا�خاري  أخرجه

أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-زفر  عنا�3م  عن_مد بن اyغxة  عن_مد بن عبد ا�رdن 
  .-رK اهللا عنه-

ابن  عن�و� بن طلحة بن عبيد اهللا ا�ي� القر�  عنأبو حنيفة ] ;@C/4[ا0ديث:
صR اهللا عليه وآP -أهدى أعراF إS ا<�  :قال -اهللا عنه رK-عمار بن يا�  عنا3وت�ية 

  -وسلم
ً
 �شوCا

ً
إ�  :فقال ؟‘‘�م ال تأ�ل’’ :فقال P ،واع ل رجل فلم يأ�ل ،فأ�رنا بأ�لها ،أرنبا

صR اهللا عليه -فقال P رسول اهللا  !صوم ثالثة أيام من Z شهر :قال ؟‘‘صوم ماذا’’ :قال !صائم
  . ‘‘ جعلتهن ا�يضفهال’’ :-وآP وسلم

أdد  عنأF ا3سن � بن _مد بن عبيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
   -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبيد اهللا بن �و�  عنبن حازم 



 
 ¢�� ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

أF  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن ¤£ ا�صو�  عنصالح بن أdد  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

�و�  عنأF حنيفة  عنأF حنيفة dزة بن حبيب كذ�ك. وروى  عنورواه  :فظقال ا3ا
  بن كثx أF ا�صباح وهو وهم. 

 جgشأdد بن  عن_مد بن إبراهيم  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
�و� بن  عنأF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن�هما  ،وزCدان بن _مد

 :أنه سئل عن 3م األرنب فقال - رK اهللا عنه-عمر بن اzطاب  عنابن ا3وت�ية  عنطلحة 
 أو أنقص منه 3دثت�م

ً
 !ول�ن أرسل إS بعض من شهد ا3ديث ،�وال أ� أ¨وف أن أزCد شgئا

 .وسفيان بن عيgنة ،واªوري ،رواه ابن أRj F :فأرسل إS عمار بن يا�. قال ا3افظ ابن اyظفر
  قهم � �سنده. وذكر طر

أبيه _مد  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عنبن خا® بن خ 
  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه

أF سعيد اzدري  عنقزعة  عنعبد اyلك بن عمx  عنبو حنيفة أ] =@4/4[ا0ديث:
ن� عن صيام اjوم ا±ي °شك فيه  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنه-

  أنه من ر�ضان. 
_مد بن ا3سن بن � بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

 عن -رdه اهللا تعاS-زفر  عنا�3م بن أيوب  عنمد بن اyغxة _ عنأdد بن عبد ا�رdن 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة 

 عنعطاء  عنة ا�كو� اة أF أرطاا3جاج بن أرط عنأبو حنيفة ] ?@4/@[ا0ديث:
عمرة � ر�ضان ’’: - صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنهما-ابن عباس 
   .‘‘تعدل حجة

� عن ا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyا
أF جعفر أdد  عنأF ا3س� _مد بن اyظفر ا3افظ  عن أF _مد ا3سن بن � الفار³ عن

أسد بن عمرو  عن_مد بن عمر ا�رو´  عن_مد بن خزCمة  عنبن _مد بن سالمة الطحاوي 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -تعاSرdه اهللا -



 
 ��� ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

dيد بن  عنأبيه  عنإبراهيم بن _مد بن اyن�i  عنأبو حنيفة ] D/4@B[ا0ديث:
أنه قال �رجل من أصحابه يوم  -صR اهللا عليه وآP وسلم- رسول اهللا  عن ){(عبد ا�رdن ا3مxي

  . ‘‘و·ن �نوا قد طعموا’’ :فقال .واإنهم قد طعم :فقال ،‘‘�ر قو�ك فليصو�وا هذا اjوم’’ :eشوراء
�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه أF  عن� بن حكيم  عنابن أF ا3سن جبهان الف̧ر

  . -رdه اهللا-أF حنيفة  عنمقاتل 
 
ً
أF مقاتل  عنإبراهيم بن �سعدة ا�خاري  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
عبد اهللا بن  عنأF العباس أdد بن _مد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  جهأخر

غx أنه ع� ا�رجل ا±ي أ�ره  .أF حنيفة عنجده سعيد بن سوCد  عن_مد بن سعيد بن سوCد 
�ر قو�ك ’’ :نه قال ألF أيوب األنصاريإ :فقال .-صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا 

  ث.ا3دي - ‘‘فليصو�وا
اyهاجرCن بن  عن¤£ بن أF كثx  عنشgبان  عنأبو حنيفة ] 2A/4@C[ا0ديث:

صوم  عن -صR اهللا عليه وآP وسلم- ن� ا<�  :قال -رK اهللا عنه-أF هرCرة  عنعكرمة 
  وصوم ا�وصال.  ،ا�صمت

يوسف بن عºg  عن� بن ا3سن بن عبدة ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن �و�  الفضل عن

الفضل بن  عن_مد بن حرب اyروزي  عنعبيد اهللا بن _مد بن � ا�ل�  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�و� 

الفضل بن �و�  عنبن آدم  حامد عنإ�ائيل بن ا�سميدع ا�خاري  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا�سgنا� 

صR -أن ا<�  -رK اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] 4@22/4[ا0ديث:
  �ن يصل شعبان بر�ضان.  -اهللا عليه وآP وسلم

خلف  عنتارCخ ¼ارى ألF عبد اهللا اyعروف بغنجار  عنابن خ�و � �سنده  أخرجه
  .- رK اهللا عنهما- نيفة أF ح عنأF يوسف  عن� بن �سلم  عن� بن إبراهيم  عنبن _مد 

رK - عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] @@4/;2[ا0ديث:
                                           

�� �  ���� 	
��� �� ������� ��� �� ����� ��� �� ��� 
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 :فقلنا ،jلة القدر -صR اهللا عليه وآP وسلم- تذاكرنا و¿ن مع رسول اهللا  :قال -اهللا عنه
·نها �نت jلة و ،وbذا jلة �ن القمر كأنه فلقة ا�صحيفة ،كنا بقاع كذا ،Àفظون jلة كذا وbذا

  فطلبنا تلك ا�ليلة فلم نقدر عليها.  :قال !القدر
أبيه _مد  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عنبن خا® 
زر بن حبgش  عنر eصم بن أF ا<جود أF ب� عنأبو حنيفة ] D@4/=2[ا0ديث:

وآية  ،أنه حلف ال °س�ثÁ أن jلة القدر jلة سبع وعCiن :-رK اهللا عنه-أF بن كعب  عن
  ذ�ك طلوع ا�شمس صبيحتها بغx نور وال شعاع كأنها طست ترقرق. 

 عبد اهللا بن dدوCه عنأF عبد اهللا _مد بن _مد  عنطلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنالفضل بن �و� ا�سgنا�  عن_مود بن آدم  عنا�غال� 

أF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
القاK عمر األشنا�  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عنخاP أF � ا�اقال�  عن

  .-رK اهللا عنه- بإسناده إS أF حنيفة
 عنبن سعيد ا�كو�  ){(وجوÂC ،منذر بن عبد اهللاعن  أبو حنيفة] 4۹۰/?2[ا0ديث:

صR اهللا عليه -سمعت رسول اهللا  :قال -رK اهللا عنه- الÃال بن سÂة  عنبن �زاحم  ا�ضحاك
  . ‘‘وال صمت يوم إS ا�ليل ،ال وصال � صوم’’ :يقول -وآP وسلم

عبيد اهللا بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنن _مد � �سنده ا3افظ طلحة ب أخرجه
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبد العزCز بن خا® بن زCاد  عنأبيه  عن_مد بن _مد بن نوح 

اyهاجر بن عكرمة  عن¤£ بن أF كثx  عنشgبان  عنأبو حنيفة ] 2B/4D2[ا0ديث:
  . )¢(عن صوم ا�وصال - صR اهللا عليه وآP وسلم- سول اهللا ن� ر :قال - رK اهللا عنه- أF هرCرة  عن

_مد بن � بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنالفضل بن �و� ا�سgنا�  عن_مود بن آدم  عنإبراهيم اyروزي 

 عنأF حازم  عنعدي بن ثابت  عنحنيفة  أF عنورواه الفضل بن �و�  :قال ا3افظ
  .-رK اهللا عنه-أF هرCرة  عنأF ا�شعثاء 

                                           

�� �  	��� �� ���! ,#�$�� %�&' ()*��� +,�-�� ��. ���/ �012 3��/ :5��- �� 6� 
�7 �  #������ 89: 6 (�$1;� �<�� 6�: 	=�>��� ?�>� @A1�� ?�> ��١٢ 



 
 ��Ä ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

أنها  :- رK اهللا عنها- Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;2C/4D[ا0ديث:
Çرج رأسه إjها  ،وÆ حائض وهو معتكف - صR اهللا عليه وآP وسلم- �نت تغسل رأس رسول اهللا 

  من اyسجد. 
عبد اهللا بن  عنأF القاسم أdد بن عمر  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  هأخرج

ا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنا3سن 
  أF حنيفة. عن

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
صR اهللا عليه وآP -�ن ا<�  :األقمر قال� بن  عنأبو حنيفة ] =24/4D[ا0ديث:

  -وسلم
ً
 وÈCيت طاوCا

ً
 ،Pأعدت  فإذا �ن � وجه ا�سحر انËف إÊ& Sة من ا�لÉ ،يظل صايما

فلم Ìدها فذهب فأرسل  -صR اهللا عليه وآP وسلم-وطلبها ا<�  ،فÊiها jلة أبو ذر 5هد 3قه
 Íأزواجه وأ� Sأإ 

ً
نظر إS عÃ ف اثالث ‘‘من يطعمÎ أطعمه اهللا’’ :فقال ،صحابه فلم Ìد شgئا

  . -صR اهللا عليه وآP وسلم-حافل فحلب و&ب ا<� 
 عنأبيه  عنإسحاق بن _مد بن �روان  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�صعب بن اyقدام 
  أF حنيفة. عنرواه اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار ف وأخرجه

 :قال -رdه اهللا تعاS-سعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?4D/@2[ا0ديث:
  وسنة بعدها. ،سنة قبلها :وصوم يوم عرفة بصوم سÏت� ،صوم eشوراء يعدل صيام سنة

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 عنابن ا3وت�ية  عن�و� بن طلحة  عناrيثم  عنأبو حنيفة ] 2D/4DB[ا0ديث:
بأرنب فأ�ر  - صR اهللا عليه وآP وسلم- أÐ رسول اهللا  :قال - رK اهللا عنه-  ){(عمر بن اzطاب

 :قال ؟‘‘وما صو�ك’’ :قال !إ� صائم :قال ؟ما�ك ال تأ�ل منها :وقال ��ي جاء بها ،أصحابه فأ�لوا
  . ‘‘يضفهال ا�’’ :قال .تطوع

أdد بن جعفر  عنأdد بن _مد بن ا�Ñi ا<gسابوري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنبن عبد اهللا 

�  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyا
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أF العباس أdد بن _مد بن سعيد  عنفظ _مد بن اyظفر ا3ا عنأF _مد ا5وهري  عن
إبراهيم بن  عنأبيه  عنأdد بن جعفر بن عبد اهللا  عنأdد بن عبيدة ا<gسابوري  عن

  أF حنيفة. عنطهمان 
عمر بن  عنابن ا3وت�ية  عن�و� بن طلحة  عنأبو حنيفة ] A/4DC;[ا0ديث:

إال Óافة أن  ما يمنعÎ أن أحدث�م :فقال ،األرنبأنه سئل عن أ�ل  -رK اهللا عنه-اzطاب 
رK اهللا -فبعث إS عمار بن يا�  ،ول�ن سآتي�م برجل شهد ذ�ك اyجلس ،أزCد أو أنقص

أهدى أعراF إS  :فقال ،-صR اهللا عليه وآP وسلم-حدثهم بما شهدت من رسول اهللا  :فقال -عنه
   .-آخره ا3ديث إS -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 

�  عنابن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد  عنا_ Fأ
_مد بن �و�  عنأF � ا3س� بن القاسم ا�Õتب  عنا3افظ _مد بن اyظفر  عنا5وهري 
 Fحنيفة  عنعباد بن صهيب  عنا®وال Fاهللا عنه-أ Kر-.  

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة عنا3سن بن زCاد  وأخرجه
 عنأF ا�شعثاء  عنأF حازم  عنعدي بن ثابت  عنأبو حنيفة ] 2/4D4;[ا0ديث:

 ،ن� عن صوم ا�وصال :-صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  -رK اهللا عنه-أF هرCرة 
  وصوم ا�صمت. 
نيفة أF ح عن�Ö بن إبراهيم  عنعبد ا�صمد بن الفضل  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  . -رK اهللا عنه-
 عن�صعب بن اyقدام  عنإبراهيم بن عبد اهللا  عنصالح بن _مد األسدي  عنورواه 

   -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
يوسف بن خا® ا�سمØ  عنهالل بن ¤£ ا�Ëي  عن_مد بن ا3سن ال×از  عنورواه 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
عبد اهللا بن يزCد اyقري  عنبن عبد اهللا بن ا�3م  _مد عن_مد بن �  عنورواه 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
عبيد اهللا  عن_مد بن إبراهيم بن �سلم  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن &Cح  عنورواه 

  . - رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن �و� 
  . - رK اهللا عنه- حنيفة  أF عنا3سن بن زCاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ  عنورواه 



 
 ��Ú ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

_مد بن  عنأF كرCب _مد بن العال  عنبدر بن اrيثم بن خلف اÛ3´  عنورواه 
 iÙحنيفة  عن Fاهللا عنه- أ Kر-   

 عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×از  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة 

أسد بن عمرو  عنÜعة بن عبد اهللا  عنسحاق بن عثمان ا�خاري _مد بن إ عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

أF  عنأF مقاتل ا�سمرقندي  عنجده  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  عنورواه 
   -رK اهللا عنه- حنيفة 

  . -عنه رK اهللا- أF حنيفة  عنا5ارود بن يزCد  عن_مد بن األ&س ا�سل� عن  ورواه
�  عنورواه    أF سعد ا�صغا�.  عن¤£ بن �و�  عنا3سن بن تدون الف̧ر
أبيه سعيد عن  عمهعن  أبيه عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنبن أF ا5هم 
 عنبن ها� أيوب  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنسعيد  عنأdد بن _مد  عنورواه 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
أF  عنقرأت � كتاب dزة بن حبيب ا�زCات  :أdد بن _مد بن سعيد قال عنورواه 

  . -رK اهللا عنه- حنيفة 
أF  عنأبيه  عنحس� بن إبراهيم يعرف بابن األحوص  عنأdد بن _مد عن  ورواه

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
زCاد  عن¤£ بن ا3سن  عنقرأت � كتاب حس� بن �  :أdد بن _مد قال عنورواه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن حسن بن فرات 
قرأت �  :قال ،_مد بن أdد بن dيد بن إبراهيم بن شماس عنأdد بن _مد  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن :كتاب جدي

عبد اهللا بن _مد بن  عن_مد بن ÞÓ  عنمد � �سنده ا3افظ طلحة بن _ وأخرجه
إسماعيل  عنأdد بن _مد عن إبراهيم بن عثمان ا�ل�. و عنصالح بن _مد عن سودة. و

xكث Fهم  ،بن أßبن إبراهيم  عن Öحنيفة  عن� Fاهللا عنه- أ Kر- .  
ا3سن بن جبلة  عنأF حنيفة _مد بن حنيفة بن ماهان  عن_مد بن ÞÓ  عنورواه 
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  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسعيد بن ا�صلت  عن
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن�صعب بن اyقدام  عنأبيه  عنإسحاق بن �روان  عنورواه 

و_مد بن  ،وdزة ا�زCات ،وأبو يوسف ،أF حنيفة ا3سن بن زCاد عنورواه : قال ا3افظ
  .-رdهم اهللا تعاS-وعبيد اهللا بن �و�  ،توسعيد بن ا�صل ،وأسد بن عمرو ،ا3سن

 عنأF � ا3س� بن قاسم بن جعفر  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
 Fحنيفة.  عنعباد بن صهيب  عن_مد بن �و� ا®وال Fأ  

 زCدان بن أخFناá ما  ‘‘أبا حازم’’ورواه ا3سن بن زCاد فنقص من إسناده : قال ابن اyظفر
  أF ا�شعثاء.  عنعدي بن ثابت  عنأF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  ناث_مد 

أF فروة يزCد بن _مد  عنأF � _مد بن أF سعيد ا3را�  عنورواه ا3افظ ابن اyظفر 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عنبن يزCد بن سنان 

جده  عنعبد ا�رdن بن عبد ا�صمد  عنالعطار بد�شق القاسم بن عºg  عنورواه 
  أF ا�شعثاء. عنأF حازم  عنعدي بن ثابت  عنأF حنيفة  عنسابق  عن

أF الغنائم _مد بن � بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل�  وأخرجه
ل أdد بن _مد بن أF سه عنأF ا3س� _مد بن أdد بن زرقوCه  عنا3سن بن أF عثمان 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�Ö بن إبراهيم عن  إسماعيلعن  زCاد القطان
�  عنورواه xبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد ا5وهري  عنا_ Fظفر  عنأyا3افظ ابن ا

  .-رK اهللا عنه-بأسانيده إS أF حنيفة 
أF القاسم �  عني � �سنده القاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصار وأخرجه

أF حنيفة _مد بن  عنأF ا3سن � بن _مد بن سعيد ا�رزاز  عنبن ا3سن ا�نوã إجازة 
   -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنسعيد بن ا�صلت  عنا3سن بن جبلة عن  حنيفة بن ماهان

بن عمر أF _مد عبد ا�رdن  عنأF إسحاق ا5بار قراءة عليه بمË  عنورواه 
أF  عن�Ö بن إبراهيم  عنإسماعيل الÏسوي  عنأF سعيد بن األعراF  عنا<حاس 

  . - رK اهللا عنه- حنيفة 
  .-رK اهللا عنه- عن� �سنده فرواه  -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد  وأخرجه
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  :الفصل ا"ا!
  فيما ال بأس به من القبلة وا0جامة واIنابة وا�صوم  ا�سفر

�ن رسول  :قالت -رK اهللا عنها-Åeشة  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] 4D۸/;;ث:[ا0دي
 من غx احتالم ثم يتم صومه.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-اهللا 

ً
  يصبح جنبا

أF مقاتل  عنجده  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنحفص بن سا�م 

 و
ً
الفضل بن  عنأdد بن �صعب  عن_مد بن نË بن سليمان اrروي  عنرواه أيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-�و� 
رجل من بÎ  عنإبراهيم بن اyهاجر ا�ج ا�كو�  عنأبو حنيفة ] 4DD/=;[ا0ديث:

فإذا أنا برفقة فيها  ،ر�ضان خرجت أرCد �كة حä إذا كنت بالقادسية وذ�ك � شهر :سواد قال
فصحبت حذيفة فلم يزل هو  :قال .يرCدان �كة ،ورفقة أخرى فيها أبو �و� األشعري ،حذيفة

 
ً
  ،وأصحابه صياما

ً
و�م يزل حذيفة يعجل اإلفطار وCؤخر  ،و�م يزل أبو �و� وأصحابه صياما

  وæن أبو �و� يؤخر الفطر وCعجل ا�سحور.  ،ا�سحور
   .حذيفة نأخذ بن ا3سن � اآلثار. ثم قال _مد: وÊقول اإلمام _مد أخرجه
عبد اهللا بن  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  أخرجه

ا3سن  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنعبد ا�رdن بن عمر بن أdد  عنا3سن 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن زCاد 

صR اهللا -أم سلمة زوج ا<�  عنسليمان بن °سار  عنأبو حنيفة ] ۸۰۰/?;[ا0ديث:
Çرج إS الفجر ورأسه يقطر  -صR اهللا عليه وآP وسلم-�ن رسول اهللا  :قالت - عليه وآP وسلم

. ئمن Üاع غx احتالم وCص صا
ً
  ما

ا� � بن منصور ا5رج عنأF سعيد ا�Ëي ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن

 عنعبد ا�رdن ا�كو�  عنفرات بن أF فرات  عنأبو حنيفة ] B/@A2;[ا0ديث:
  أنها احتجمت وÆ صائمة.  :قgس �وç أم سلمة

أF بالل القاسم  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه



 
 ��¾ ا�اب ا�سابع � ا�صوم   جامع �سانيد اإلمام األعظم

  . -رK اهللا عنهما-أF حنيفة  عنف أF يوس عنبن _مد 
 
ً
أسد  عنأdد بن حفص  عنأdد بن _مد  عن� بن _مد بن عبيد  عنورواه أيضا

  . - رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن عمرو 
  أF حنيفة.عن  ا3سن بن زCاد � �سنده وأخرجه

أن  :-رK اهللا عنه-أ¯س بن ما�ك  عنا�زهري  عنأبو حنيفة ] ;C/@A;[ا0ديث:
  احتجم وهو صائم.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا 

_مد بن عمر بن عرعرة بن الÂند  عن_مد بن إبراهيم ا�رازي  عنا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن ا�واسطي  عن

 
ً
 ،اyغxة ا��CËو� بن عبد ا�رdن بن  ،� بن عبد ا�رdن بن عقدة عنورواه أيضا

أن : ابن شهاب ا�زهريعن  أF حنيفة عن¤£ بن أيوب  عنسعيد بن أF �رCم  عن�هما 
. ‘‘احتجم وهو صائم’’ -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا 

ً
  و�م يذكر فيه أ¯سا

رK اهللا -أ¯س بن ما�ك  عنأبان بن أF عياش  عنأبو حنيفة ] =A@/4;[ا0ديث:
إذا هاج ا®م ’’ :فقال ،ا3جامة عن -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا  سئل :قال -عنه

   .‘‘بصاحبه فيقتله ){(فإنه رÊما تÈيغ ؛بأحدêم فليحتجم
أdد بن �  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأبيه  عنعمر بن �  عنبن إسماعيل 

القاK أF  عنأF سعيد أdد بن عبد ا5بار  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  وأخرجه
 � Fالج  عنالقاسم � بن أªالقاسم بن ا Fد بن _مد بن سعيد بن  عنأdالعباس أ Fأ

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عن_مد بن �  عنأdد بن � بن إسماعيل  عنعقدة 
ا�زهري  عنأF العطوف منهال بن ا5راح ا�شا´  عنأبو حنيفة ] ?A@/@;[ا0ديث:

  أنهما احتجما وهما صائمان.  :سعد بن أF وقاص وزCد بن ثابت عنسعيد بن اyسيب  عن
_مد بن  عن_مد بن ÞÓ بن العطار  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  .-عنه رK اهللا-أF حنيفة  عنابن حاجب  عنا5ارود 
 -رK اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] D/@AB;[ا0ديث:

 ينادي بليل فíوا وا&Êوا إ’’ :يقول -صR اهللا عليه وآP وسلم-سمعت رسول اهللا  :قال
ً
ن بالال
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  . ‘‘فإنه يؤذن وقد حلت ا�صالة ؛حä ينادي ابن أم �كتوم
 عنأdد بن ا3سن ا�كرã  عنيد ا�خîي كتابة أF سع عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد 
-Åeشة  عنعمرو بن ميمون  عنزCاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] A/@AC=[ا0ديث:

   .�ن يقبل وهو صائم -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-رK اهللا عنها
Üعة بن عبد  عنمد بن عثمان بن إسحاق ا�سمسار _ عنا�خاري  أبو _مد أخرجه

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عناهللا 
 
ً
وهب  عن¤£ بن أ�ثم  عنأحيد بن حرCز بن اyسيب ا�لؤ�ؤي ا�ل�  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عنبن جرCر بن حازم 
 
ً
أF  عنا3ناط  ){(أF شهاب عنخلف بن هشام  نع_مد بن إبراهيم  عنورواه أيضا

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
  أF حنيفة.  عنأبيه  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد قال عنورواه أيضا

 عنالقاسم بن معن  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد قال عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
 ورو

ً
أF حنيفة  عن�صعب بن اyقدام  عنأبيه  عن )¢(أF أdد بن ياس� عناه أيضا

   .- رK اهللا عنه- 
 
ً
 عن¤£ بن نË  عنالفضل بن عبد ا5بار  عن� بن اyحسن اyروزي  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
 
ً
 عنن إبراهيم إسحاق ب عنقبيصة بن الفضل بن عبد ا�رdن الطÂي  عنورواه أيضا
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسعيد بن ا�صلت 
 
ً
 عنأF ¤£ ا3ما�  عنشÕب إ_مد بن  عنصالح بن أdد القxاð  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
 
ً
أF حنيفة  عنعبيد اهللا بن �و�  عنسعيد بن �سعود  عنأبيه  عنورواه أيضا

  . - رK اهللا عنه- 
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 ورواه أ
ً
أF حنيفة  عنعبد اهللا بن يزCد اyقري  عنأdد بن زهx  عنأبيه  عنيضا

   .- رK اهللا عنه- 
 
ً
أF  عن_مد بن ا3سن ا�شgبا�  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
 عنأبيه  عنإسحاق بن _مد بن �روان  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�صعب بن اyقدام 
أF حنيفة  عنأF ¤£ ا3ما�  عنشÕب إ_مد بن  عنصالح بن أdد  عنورواه 

  . - رK اهللا عنه- 
أF  عنا3ما�  عنا3سن بن � العا�ري  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنورواه 

   -رK اهللا عنه- حنيفة 
جده إسحاق بن إبراهيم بن �  عنإبراهيم بن �  عنعبيد � بن _مد بن  عنورواه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسعيد بن ا�صلت  عن
أF ا3سن أdد بن _مد بن  عنأF ا3سن �  عنابن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجه

 ا3س� بن عبد ا�رdن عنأF العباس أdد بن _مد بن عقدة ا3افظ  عن�و� األهوازي 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد العزCز بن _مد  عناألزدي 

عبد  عنشÕب إأF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنأF الفضل بن خxون  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن توÊة  عناهللا بن طاهر 
أF  عنأF _مد ا3سن بن � الفار³  عن� اyبارك بن عبد ا5بار ا�صx عنورواه 

  .-رK اهللا عنه-ا3س� _مد بن اyظفر ا3افظ بأسانيده اyذكورة إS أF حنيفة 
  .-رdه اهللا-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه

أF  عنواب ا�ص :قال أبو _مد ا�خاري ،أF ا�سوار عنأبو حنيفة ] A۷@/2=[ا0ديث:
 - صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-رK اهللا عنهما-ابن عباس  عنأF حا�  عنا�سوداء 

  وهو صائم.  ){(احتجم بالقاحة
dاد بن قgس  عنإسماعيل بن iÙ بن سامان اzوارز´  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة عنومات بها  ،بن عطية س�ن ¼ارى _مد بن الفضل عن
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أF حنيفة  عنأF مطيع  عن_مد بن معاذ  عنإسماعيل بن iÙ اzوارز´  عنورواه 
  . - رK اهللا عنه- 

أF مطيع وا�صباح بن  عن_مد بن مقاتل  عنالفقيه أF أسامة زCد بن ¤£  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_ارب 

أe Fصم  عن_مد بن اyثÁ العÃي  عنا�لؤ�ؤي أحيد بن حرCز بن اyسيب  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

 عنأe Fصم  عنأdد بن يزCد ا�ل�  عن_مد بن عبد اهللا بن � ا�ل�  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 

  . - عنهرK اهللا - أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنأdد بن حفص  عنهارون بن هشام  عنورواه 
أF  عنأسد بن عمرو  عنÜعة بن عبد اهللا  عن_مد بن إسحاق ا�سمسار  عنورواه 

  . -رK اهللا عنه- حنيفة 
أF  عنأسد بن عمرو  عنعمار بن خا® ا�مار  عنصالح بن أdد القxاð  عنورواه 

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
أبيه  عنب إسماعيل بن dاد قرأت � كتا :أdد بن _مد بن أdد اrمدا� قال عنورواه 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
ا3سن  عنأdد بن _مد بن سهل بن ماهان الîمذي وأdد بن _مد بن سعيد �هما  عنورواه 
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنعبد اهللا بن أdد  عنبن حاجب 

نË بن عبد  عنأF مقاتل  عنجده  عنا�صغا� صالح بن منصور بن نË  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناyلك 

عºg  عن�هما  ،وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن &Cح ،عبد اهللا بن _مد بن � عنورواه 
  . -رdه اهللا-أF حنيفة  عناyقري  عنبن أdد 

بن توÊة القزوÎC  إسماعيل عنعبد ا�رحيم بن عبد اهللا بن إسحاق ا�سمنا�  عنورواه 
  . -رdه اهللا-أF حنيفة  عنية طا3سن بن ا3سن بن ع عن

أF حنيفة  عنهوذة بن خليفة  عنإسحاق بن عبد اهللا بن ال×از  عنأبيه  عنورواه 
  . - رK اهللا عنه- 

إبراهيم بن عبد اهللا بن أF شgبة وأdد بن زCاد  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنهوذة بن خليفة  عن ال×از
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حارثة بن  عنأزهر بن �روان ا�رقا�  عنعبد اهللا بن _مد بن � الفقيه  عنورواه 
صR اهللا عليه -أن ا<�  :){(أF ا�سوار عنأF حا�  عن’’ :غx أنه قال .أF حنيفة عننبهان 

أF عن  وذكر :عباس. قال ا�شيخ أبو _مد ا�خاري. و�م يذكر ابن ‘‘احتجم وهو صائم -وآP وسلم
   :أF ا�سوداء Üاعةعن  حنيفة

عبد  عن¤£ بن ا��ي  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل  أخFناá ما  ابن أU رواد :منهم
  ا3ديث. - ابن عباس  عنأF حا�  عنأF ا�سوار  عنأF حنيفة  عناyجيد بن عبد العزCز بن أF رواد 

_مد بن عبد اهللا بن ا�صباح  عنأdد بن _مد  أخFنابن يزCد á ما عبد اهللا  :مومنه
  أF حنيفة.  عنعبد اهللا بن يزCد  عنيوسف بن يو¯س  عن

 عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  أخFنابن _مد بن شوذب á ما  عتاب :ومنهم
أF حنيفة  عن_مد بن شوذب  عتاب بن عنيوسف بن يو¯س  عن_مد بن عبد اهللا بن ا�صباح 

صR اهللا عليه وآP -أن ا<�  :- رK اهللا عنهما-ابن عباس  عنأF حا�  عنأF ا�سوار  عن
  احتجم وهو صائم.  -وسلم

الفضل بن  حدثناوا®jل á ذ�ك ما  ‘‘ا�صواب أبو ا�سوداء’’ :ثم قال أبو _مد ا�خاري
 عنأF ا�سوداء ا�سل�  عنعباد بن العوام  عنسعيد بن سليمان  عنعمر بن عثمان اyروزي 

احتجم  -صR اهللا عليه وآP وسلم- أن ا<� ’’ :-رK اهللا عنهما-ابن عباس  عنأF حا� 
  .‘‘بالقاحة وهو _رم

 عن¤£ بن ا��ي  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
-ا<�  عنابن عباس  عنأF ا�سوداء  عنحنيفة  أF عن¤£ بن عبد اyجيد بن عبد العزCز 

   .أنه احتجم وهو صائم _رم -صR اهللا عليه وآP وسلم
 عنهوذة بن خليفة  عن_مد بن عبد العزCز بن أF رجاء  عنابن ÞÓ  عنورواه كذ�ك 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
  . -اهللا عنه رK-أF حنيفة  عناyقري  عنأF ��ة  عنابن عقدة  عنورواه 

أF الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
عبد اهللا بن  عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنأF � ا3سن بن أdد بن شاذان  عنخxون 
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 ÎCحنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عنطاهر القزو Fاهللا عنه-أ Kر- .  
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن ا3سن � ¯سخته فرواه  اإلمام _مد وأخرجه

إبراهيم بن �سلم اrجري عن رجل من بÎ سواءة  عنأبو حنيفة ] A۸@/;=[ا0ديث:
 فرأيت حذيفة :بن �eر قال

ً
 ،ومع Z واحد منهما رفقة ،وأبا �و� األشعري ،خرجت حاجا

  منا �كة. هما ورفقاؤهما صائم� حä قد يزاالفلم  ،فصحبت حذيفة
اyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  .- رK اهللا عنهم-أF حنيفة  عنأF يوسف وأسد بن عمرو  عنا3سن بن _مد  عن
 عنا�شيخ أF الفضل بن خxون  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل�  وأخرجه

 � Fأ Pعب عنخا Fعمر بن ا3سن األشنا�  عند اهللا بن دوست العالف أ Kعبيد بن  عنالقا
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأخيه زCاد بن ا3سن  عن¤£ بن ا3سن بن الفرات  عنكثx ا�مار 

  . -رK اهللا عنه- القاK األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  وأخرجه
فÕن  :غx أنه قال � آخره .أF حنيفة عناآلثار فرواه اإلمام _مد بن ا3سن �  وأخرجه

وæن أبو �و� األشعري يؤخر الفطور وCعجل ا�سحور. ثم  ،حذيفة يعجل اإلفطار وCؤخر ا�سحور
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ - رK اهللا عنه-قال _مد: وÊفعل حذيفة 

  من غx هذه ا�زCادة. أF حنيفة عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
أبيه أن dزة األسل� سأل رسول اهللا  عنهشام بن عروة  عنأبو حنيفة ] A۹@/==[ا0ديث:

  . ‘‘و·ن شئت فأفطر ،إن شئت فصم’’ :فقال .عن ا�صوم � ا�سفر - صR اهللا عليه وآP وسلم- 
_مود بن  عنا3سن بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبد اهللا بن يزCد  عن� 
 
ً
عبد العزCز بن  عنأبيه  عن_مد بن �  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنورواه أيضا

Åeشة  عنأبيه أن dزة سأل. وقال سفيان �رة  عنهشام  عنأF حنيفة وسفيان  عنخا® 
  أن dزة سأل.

 عنأF _مد سليمان بن مهران ا�كو�  األعمش عنأبو حنيفة ] 2A@/?=[ا0ديث:
صR اهللا -�ن ا<�  :قالت -رK اهللا عنها- Åeشة  عنعروة بن ا�زxÊ  عنحبيب ابن أF ثابت 

 ثم يتوضأ �لصالة فيلò اyرأة من ¯سائه فيقبلها ثم يص -عليه وآP وسلم
ً
فقال rا  ،يصبح صائما

  .فضحكت  !فلgست غxك :عروة
_مد بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنحة بن _مد � �سنده ا3افظ طل أخرجه
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أF حنيفة. قال أبو ¤£  عن :أF ¤£ ا3ما� عن_مد بن eصم  عنا3سن بن � بن زCد 
  قصد أبو حنيفة األعمش ألجل هذا ا3ديث. :ا3ما�

Åeشة  عنعمرو بن ميمون  عنزCاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] B/@22=[ا0ديث:
  �ن يقبلها وهو صائم.  - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن رسول اهللا  :- رK اهللا عنها- 

سعيد  عنأF _مد عبد اهللا بن _مد  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  أخرجه
أF  عنأF يوسف  عنأبيه  عنشعيب بن ا�ليث بن سعد  عنبن _مد بن عبد ا�رdن 

  . - رK اهللا عنهما- حنيفة 
عبد ا�رdن بن عبد ا�صمد بن  عنأF ب�ر القاسم بن عºg القصار بد�شق  نعورواه 

  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنجده شعيب  عنشعيب بن إسحاق 
� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عنورواه 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن
 عنداؤد بن ا�زxÊ  عن_مد بن معاوCة األنماð  عنصالح بن أF مقاتل  عنورواه 

  أF حنيفة.
  وذكر طرCقهما. .عمرو بن ميمون عنوÊيان بن iÙ  ،ورواه ا�سدي :قال ا3افظ
أF حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رdه اهللا تعاS- اإلمام _مد بن ا3سن  وأخرجه

  .- رK اهللا عنه- 
دخلت Åe áشة  :��وق قال عن� بن األقمر  عنبو حنيفة أ] ;C/@2=[ا0ديث:

 وأ�Íوا حلواه :فقالت ،� يوم عرفة - رK اهللا عنها- 
ً
أF �م يمنعÎ من  :قلت !اسقوا ��وقا

 أن ي�ون يوم ا<حر
ً
 ،يوم ينحر فيه ا<اس ريوم ا<ح !سبحان اهللا :فقالت ،صوم يو´ إال خوفا

  اس. وCوم الفطر يوم يفطر فيه ا<
أF ¤£ جعفر بن هاشم  عن_مد بن ÞÓ  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

 :عمرو بن دينار ثم قال عنسمعت أبا حنيفة ¤دث  :dاد بن زCد قال عنeرم بن الفضل  عن
  .-رdة اهللا عليهم- ��وق  عنوحدثÎ � بن األقمر 

أ¯س بن ما�ك  عنبن نافع أF سفيان طلحة  عنأبو حنيفة ] =2@/4=[ا0ديث:
أفطر ا3اجم ’’ :بعدما قال - صR اهللا عليه وآP وسلم- احتجم ا<�  :قال - رK اهللا عنه- 

  . ‘‘واyحجوم
 عنiÙ بن ¤£  عنالعباس بن عزCز القطان اyروزي  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
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  أF حنيفة.  عنأسد بن عمرو 
 
ً
أF رÊيعة فهد  عن_مد بن خشنام ا�زاهد  عن� أdد بن أF صالح ا�ل عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنيزCد بن زرCع  عنبن عوف ا�Ëي 
 ){(أdد بن أF طيبة عنيعقوب بن ا5راح كتابة  عننË بن أdد ا�كندي  عنورواه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعمران بن عبيد  عنا5رجا� 
أF _مد عبد اهللا بن  عنأF العباس  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

أسد بن  عنiÙ بن ¤£  عنالعباس بن عزCز القطان اyروزي  عن_مد بن يعقوب ا�خاري 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعمرو 

أن ا<�  :Åeشة عناألسود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?2@/@=[ا0ديث:
  يبا& بعض أزواجه وهو صائم. �ن  -صR اهللا عليه وآP وسلم-

_مد  عن_مد بن إسحاق بن عثمان ا�سمسار ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد اهللا بن يزCد  عنبن يزCد ا<gسابوري 

أF األحوص _مد  عنزbرCا بن ¤£ الطوCل  عنأF الفضل بن Ùسام ا�خاري  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن يزCد ا�واسطي  عنبن حيان 

أنه  :-رK اهللا عنها-Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] D/@2B=[ا0ديث:
 : أنه -صR اهللا عليه وآP وسلم-بلغها أن أبا هرCرة �ن يفØ � �سجد رسول اهللا 

ً
من أصبح جنبا

صR اهللا -لقد رأيت رسول اهللا  ،إنه �م ¤فظ! أبا هرCرة  يرحم اهللا :فقالت ،فال يصومن ذ�ك اjوم
 ئÇرج إS صالة الفجر ورأسه يقطر من ماء غسله من ا5نابة ثم يصبح صا -عليه وآP وسلم

ً
 ،ما

   .Æ أعلم مÎ :وقال ،فرجع عن قوP ،فبلغ ذ�ك أبا هرCرة
اسم بن أdد بن أF الق عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه

_مد بن  عن_مد بن إبراهيم  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن  عنعمر 
 õلªاد  عنشجاع اCا3سن بن ز-Sه اهللا تعاdحنيفة  عن -ر Fاهللا عنه-أ Kر-.  

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
رK اهللا -Åeشة  عناألسود  عنإبراهيم  عناد d عنأبو حنيفة ] A/@2C?[ا0ديث:
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Çرج إS صالة الفجر أو إS الفجر  -صR اهللا عليه وآP وسلم- �ن رسول اهللا  :قالت -عنها
 .
ً
  ورأسه يقطر من غسل جنابة من Üاع ثم يظل صائما

 عنأF سعيد بن جعفر  عن_مد بن _مد ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عننوح بن بيان  عنهلول �و� بن ب

صR اهللا عليه وآP - أن ا<�  :إبراهيمعن  dادعن  أبو حنيفة] 24@/2?[ا0ديث:
  .){(�ن يقبل وهو صائم -وسلم

  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
صR اهللا عليه وآP -ا<�  عن إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] @2@/;?[ا0ديث:

   .أنه با& وهو صائم -وسلم
وال  .أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذعن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه

 ما �م Çف á نفسه غx اyبا&ة
ً
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نرى بذ�ك بأسا

 عن��وق  عن�eر ا�شع� عن  dاد عنأبو حنيفة ] 2۹@/=?[ا0ديث:
يصيب من  - صR اهللا عليه وآP وسلم- �ن رسول اهللا  :أنها قالت :- رK اهللا عنها- Åeشة 

  وجهها وهو صائم. 
أF طالب عبد القادر بن _مد  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه

مد بن نË بن أdد بن أF العباس _ عنأF _مد ا3سن بن � ا5وهري  عنبن يوسف 
 عن� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س�  عن�كرم ا�شاهد 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-اإلمام _مد بن ا3سن 
رÅe- Kشة  عن��وق  عن�eر ا�شع�  عن )¢(رجلعن  أبو حنيفة روى هذا ا3ديث

  . -اهللا عنها
 عنأF طالب بن يوسف  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  جهوأخر

جده عمرو بن أF عمرو  عنأF عروÊة ا3را�  عنأF ب�ر األبهري  عنأF _مد ا5وهري 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عن

  . -رK اهللا عنه-نيفة أF ح عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � ¯سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأيضا
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�  عنأبو حنيفة ] ۲۰@/۴?[ا0ديث:xيثم بن حبيب ا�صrأ¯س بن ما�ك  عنا- Kر
�ليلت� خلتا من شهر ر�ضان من اyدينة  - صR اهللا عليه وآP وسلم-خرج ا<�  :قال -اهللا عنه
  فصام حä ،إS �كة

ً
 حä أ� �كة.  ،فشÕ إjه ا<اس من ا5هد ،أ� قديدا

ً
  فأفطر فلم يزل مفطرا

أdد بن حفص  عنهارون بن هشام ا�كساö ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنا�خاري 

أF حنيفة  عنرو أسد بن عم عنا3سن بن �سهر  عنأdد بن صالح ا�ل�  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-

أF  عنأبيه  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد بن سعيد قال عنورواه 
  . -رK اهللا عنه- حنيفة 

 عنإسماعيل بن توÊة القزوÎC  عن_مد بن صالح بن عبد اهللا الطÂي  عنورواه 
 �  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3س� بن ا3سن العو

ا�صلت بن ا3جاج  عنأبيه  عن_مود بن � بن عبيد  عنأdد بن _مد  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

 عنالقاسم بن معن  ثناقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد قال عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 

 عن� بن أF مقاتل  عن�صباح أdد بن عبد اهللا بن ا عنأdد بن _مد  عنورواه 
  أF حنيفة.  عناإلمام _مد بن ا3سن 

 عنأdد بن عبد اهللا بن زbرCا  عن_مد بن عبد ا�رdن بن _مد األصفها�  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنشعيب بن إسحاق  عنعبد ا�وهاب 

أdد بن عبد اهللا بن  عنة أF العباس بن عقد عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عن� بن أF مقاتل  عنا�صباح 

 عنأdد بن عبد اهللا بن زbرCا  عن_مد بن عبد ا�رdن بن _مد األصفها�  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنشعيب بن إسحاق  عنعبد ا�وهاب 

عبد اهللا بن سليمان بن  عنبو ا3س� _مد بن اyظفر � �سنده ا3افظ أ وأخرجه
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�Ö بن إبراهيم  عنأdد بن ا5ناب ا3مxي  عناألشعث 

عبد ا�رdن بن عبد ا�صمد بن شعيب بن  عن ابن القاسم العصار بد�شق عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنجده شعيب  عنإسحاق 
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اyبارك بن عبد ا5بار  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 �xمد ا5وهري  عنا�ص_ Fحنيفة  عنأ Fأ Sظفر بأسانيده إyاهللا عنه- ا3افظ _مد بن ا Kر - .  

أF ا3سن أdد بن _مد  عنأF ا3س� � بن ا3س� بن � بن قر°ش ا�نا  عنورواه 
_مود بن  عنأF العباس أdد بن _مد بن سعيد بن عقدة  عن�و� بن ا�صلت األهوازي بن 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا�صلت بن ا3جاج  عنأبيه  عن� 

أF القاسم بن  عنالقاK أF القاسم ا�نوã  عنأF القاسم أdد بن عمر  عنورواه 
خا®  عنإبراهيم بن عبد اهللا  عن¤£ بن اyنذر أdد بن  عنأF العباس بن عقدة  عناªالج 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنالعبدي 
وا®ه  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ أF طاهر األنصاري � �سنده  وأخرجه

أF ب�ر أdد بن إبراهيم بن شاذان  عنأF القاسم عبيد اهللا بن أdد بن عثمان  عنأF طاهر 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن�Ö بن إبراهيم  عنأdد بن ا5ناب ا3مxي  عند أF داؤ عن

�  عنأبو حنيفة ] B/@;2?[ا0ديث:xيثم بن حبيب ا�صrر ا�شع�  عنا�eعن 
يصيب  - صR اهللا عليه وآP وسلم- �ن رسول اهللا ’’ :قالت -رK اهللا عنها-Åeشة  عن��وق 

  . ‘‘من وج÷ وهو صائم
أF  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن¤£ ا3ما� 
تميم بن عبد اهللا  عنأdد بن عبد اهللا بن ا�صباح  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنورواه 

مام _مد بن ا3سن اإل عن� بن أF مقاتل  عن جعفر بن عبدوس قاK اyداين �هما عنو 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

القاسم بن معن  حدثناقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد قال عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF ¤£ ا3ما� 

  صالح بن أdد بإسناده.  عنابن عقدة  عنورواه 
 عنإسماعيل بن توÊة  عن_مد بن نهار بن عمار ا�ي�  عنأdد بن _مد  عنورواه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3س� بن ا3سن بن عطية 
  وا<Û بن _مد.  ،أF حنيفة _مد بن ا3سن عنورواه  :قال ا3افظ
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و_مد بن جعفر بن  ،_مد بن _مد بن سليمان عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  هوأخرج
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF ¤£ ا3ما�  عنشعيب بن أيوب  عن�هما  ،اyهلب

اyبارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 �xمد ا عنا5بار ا�ص_ Fحنيفة  عن5وهري أ Fأ Sظفر بإسناده إyا3افظ _مد بن ا

  .- رK اهللا عنه- 
øاهد �  عنأF ا�صباح �و� بن أF كثx  عنأبو حنيفة ] ۲۲@/۶?[ا0ديث:

 :Sتعا Pقو� �  �  �  �  �  � ال و ،هو ا�شيخ ا�كبx يطعم عنه :قال ){( � 	� 
  .يصوم 

جعفر بن _مد  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنبن �روان 

أ¯س بن  عنأF عبد اهللا �سلم بن كgسان اyالö  عنأبو حنيفة ] =;@/4?[ا0ديث:
فصام  ،� ر�ضان يرCد �كة -عليه وآP وسلمصR اهللا -سافر ا<�  :قال -رK اهللا عنه-ما�ك 

   .وصام ا<اس معه
ا3س� بن عمران  عناrمدا�  أdد بن _مد بن سعيد عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عنبن إبراهيم 
خلف بن  عنأبيه  عنdاد بن حكيم الطالقا� عن  أdد بن _مد بن ا3سن عنورواه 

  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنياس� ا�زCات 
أسد بن  عنأF حفص أdد بن حفص  عنهارون بن هشام ا�كساö  عنورواه 

من اyدينة  - صR اهللا عليه وآP وسلم- خرج رسول اهللا  :أF حنيفة غx أنه قال عنعمرو 
فلم  ،هد فأفطرفشÕ ا<اس إjه ا5 ،فصام حä انت� إS بعض الطرCق ،إS �كة � ر�ضان

 حä أ� �كة
ً
أF  عنوقد حدث بمثل هذا  :قال ا�شيخ أبو _مد ا�خاري .يزل مفطرا

  حنيفة Üاعة.
قرأت � كتاب dزة  :أdد بن _مد بن سعيد قال أخFنابن حبيب á ما  [زة :منهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
شداد  عن·سماعيل بن iÙ �هما و ،عبد ا�صمد بن الفضل أخFناá ما  زفر :ومنهم

                                           

�� �   :
�-��������	 
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  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنزفر  عنبن حكيم 
أF  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×از  أخFناá ما  أبو يوسف :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-يوسف 
dد بن _مد بن سهل �هما وأ ،_مد بن رميح أخFنابن أF حنيفة á ما  [اد :ومنهم

  أF حنيفة. عنdاد بن أF حنيفة  عنصالح بن _مد  عن
 عنا�وjد بن dاد  عنdاد بن أdد اyروزي  أخFنابن زCاد á ما  ا0سن :ومنهم

  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد 
_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  ناأخFبن ا3سن بن الفرات á ما  aمد :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن
ا3س� بن  قرأت � كتاب :أdد بن _مد قال أخFنابن الفرات á ما  ا0سن :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عنزCاد  حدثنا¤£ بن حسن  حدثنا� 
 عنأبيه  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  أخFناما  بن أF ا5هم á سعيد :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه سعيد بن ا5هم  عنعمه 
أيوب بن ها�  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  أخFنابن ها� á ما  أيوب :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
� بن عن  د بن صالح بن عبد اهللا الطÂي_م أخFنابن ��وق á ما  سعيد :ومنهم

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأبيه  عنسعيد 
أF فروة  عنجعفر بن _مد بن �و�  عنأdد بن _مد  أخFناá ما  سابق :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسابق  عنأبيه  عن
عبيد  عنأdد بن حازم  عنأdد بن _مد  أخFنابن �و� á ما  عبيد اهللا :ومنهم

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناهللا بن �و� 
أF  عنجده  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  أخFناá ما  أبو مقاتل :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنمقاتل ا�سمرقندي 
عثمان بن  عنصالح بن أdد اrروي  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

حä إذا �ن � بعض ’’ :أF حنيفة غx أنه قال � آخره عنأF عبد ا�رdن اyقري  عند سعي
  . ‘‘فطر اyسلمونأفدe بماء فأفطر و ،الطرCق شÕ إjه اyسلمون ا5هد
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  أF حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن حازم  عنابن عقدة  عنورواه 
  وا3سن. ،زCاتأF حنيفة dزة ا� عنورواه : قال ا3افظ

إبراهيم بن أdد بن  أF ا3سن _مد بن عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة با�لفظ اªا�.  عنا3سن بن زCاد  عنأF عبد اهللا _مد بن شجاع  عن جgش

شعيب  عنعبد ا�رdن بن عبد ا�صمد  عنالقاسم بن عºg العطار بد�شق  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنده ج عنبن إسحاق 

 عنأF فروة يزCد بن _مد بن سنان  عنأF � _مد بن سعيد ا3را� با�رقة  عنورواه 
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسابق  عنأبيه 

أF  عنعباد بن صهيب  عن_مد بن �و� ا®والF  عنا3س� بن قاسم  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

أF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  هوأخرج
�  عنشÕب إأF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنxإسحاق إبراهيم بن _مد بن � ا�ص Fعنأ 

 ùقانyيو¯س إدر°س بن إبراهيم ا Fاد  عنأCحنيفة  عنا3سن بن ز Fاهللا عنه- أ Kر - .  
� اy عنورواه xمد ا5وهري  عنبارك بن عبد ا5بار ا�ص_ Fا3افظ _مد بن  عنأ

  . -رK اهللا عنه- اyظفر بأسانيده إS أF حنيفة 
أF  عنا3سن بن �  عناyنذر بن _مد  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنيوسف 
 
ً
عن  سابق عنأبيه  عنأF فروة  عنمد بن صدقة أF ب�ر أdد بن _ عنورواه أيضا
خرج � ر�ضان فصام وصام اyسلمون  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :أF حنيفة Ùسنده

  فشÕ إjه ا<اس � بعض الطرCق فأفطر حä أ� �كة.
إسحاق بن إبراهيم بن عمر  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ � �سنده  وأخرجه

Âال Öعن�  úد ا3رdالقاسم إبراهيم بن أ Fسابوري  عنأg>دان اd يعقوب إسحاق بن Fأ
  أF حنيفة.  عنأF سعيد _مد بن م�g  عنحم بن نوح  عن

. عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
ً
  أF حنيفة بتمامه مطوال

 :-عنهارK اهللا -قgس �وç أم سلمة  عنفرات  عنأبو حنيفة ] ?;@/@?[ا0ديث:
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  أنها احتجمت وÆ صائمة. 
وأF القاسم  ،عبد اهللا :األخوCن عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه

_مد بن  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنابÎ أdد بن عمر �هما 
  .- رK اهللا عنه- نيفة أF ح عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن جgشإبراهيم بن 

  :الفصل ا"الث
  فيما يوجب القضاء

-أفطر عمر بن اzطاب  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] B;@/۴۹[ا0ديث:
فقال عمر بن  ،فطلعت ا�شمس ،وأصحابه � يوم غيم ظنوا أن ا�شمس قد ¸بت -رK اهللا عنه

.نتم هذا اjوم ثم نقü يو ،ما تعرضنا ا5نف :اzطاب
ً
  ما

أيما  .أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
أو قدم اyسافر �  ،أو حائض أفطرت ثم طهرت � بعض ا<هار ،رجل أفطر � شهر ر�ضان � سفر

 �Õنه ،بعض ا<هار إË� Sه
ً
ول أF وهو ق ،أتم ما بþ من يومه و�م يأ�ل و�م °iب وقý يوما

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
إبراهيم أنه قال � اyرأة ي�ون عليها  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ۶;@/۵۰[ا0ديث:

  ها. تنها ال تصوم حä تيأس من حيضإ :صوم شهرCن متتابع�
أF ا3س� � بن ا3س� بن  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه

أdد بن  أF ب�رعن  F العالء _مد بن � بن يعقوب ا�واسطيالقاK أ عنأdد ال×ار 
 عنأF عبد ا�رdن عبد اهللا بن يزCد اyقري  عنiÙ بن �و� األسدي  عنجعفر بن dدان 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة 
إبراهيم أنه قال � ا�رجل يتمضمض أو  عنdاد  عنأبو حنيفة ] B۱/@;۷[ا0ديث:

  يتم صومه ثم يقضيه. :قال ،سبقه اyاء فيدخل حلقهفg ،°ستÏشق وهو صائم
أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ إذا عن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه

 �صومه
ً
 فال �ء عليه ،�ن ذاكرا

ً
  وهو قول أF حنيفة. ،فإن �ن ناسيا
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ال قضاء عليه  :ءإبراهيم أنه قال � الþ عنdاد  عنأبو حنيفة ] @;@/;B[ا0ديث:
  إال أن ي�ون تعمده فيتم صومه ثم يقضيه. 

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذعن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

  :الفصل ا�رابع
  فيما يوجب ا�كفارة

رdه -ن اyسيب سعيد ب عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة ] B=/@;D[ا0ديث:
إ� جامعت أه �  !يا رسول اهللا :أن رجًال أتاه فقال -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� عن  -اهللا

 ،ال :قال ؟فعR أن تصوم شهرCن متتابع� :قال ،ال :قال ؟فهل تقدر á أن Àرر رقبة :قال ،ر�ضان
  :قال

ً
 من تمر ثم قال Pفأ�ر P ¼م :قال ،ال :قال ؟فعR أن تطعم س�� �سكينا

ً
eصا iسة ع: 

  ،اذهب
ً
واهللا ما ب� الب�يها أهل بيت أحوج إjه  !يا رسول اهللا :فقال .فتصدق á س�� �سكينا

  اذهب ف� وأطعم. :فقال P .مÎ وال من عيا]
فاطمة بنت  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة.  عنdزة بن حبيب عمها  عن_مد بن حبيب 
وأسد  ،وا3سن بن زCاد ،وعبد اهللا بن ا�زxÊ ،أF حنيفة أبو يوسف عنورواه  :قال ا3افظ

  وسعيد بن سوCد.  ،وdاد بن أF حنيفة ،وأيوب بن ها� ،بن عمرو
أF  عنا�غوي  _مد بن أdد بن إبراهيم عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن _مد بن شجاع عبد اهللا
عن  أF القاسم بن أdد بن عمر عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

_مد  عن جgش_مد بن إبراهيم بن  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 
   أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عنبن شجاع 

�  عنورواه xبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد ا5وهري  عنا_ Fا3افظ _مد بن  عنأ
  .-رK اهللا عنه-اyظفر بأسانيده اyذكورة إS أF حنيفة 

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
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هله إبراهيم � ا�رجل يصيب من أ عنdاد  عنأبو حنيفة ] B?/@=A[ا0ديث:
و�و علم به  ،وCتقرب إS اهللا بما استطاع ،يتم صومه وCقü ما أفطر :قال ،وهو صائم

  اإلمام عزره. 
 .أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

إطعام فإن �م °ستطع ف ،فصيام شهرCن متتابع� ،فإن �م Ìد ،عتق رقبة :ونرى أن عليه ا�كفارة
 
ً
وهو قول أF  ،أو شعx ،أو صاع من تمر ،�� �سك� نصف صاع من بر :س�� �سكينا

  .- اهللا ورK عنا به dهر- حنيفة 

  الفصل ا'ا&س
 اkذور   

رK -ابن عمر قال: قال عمر بن اzطاب  عننافع  عنأبو حنيفة ] B۵/@۳۱[ا0ديث:
صR -سألت رسول اهللا  ،ا3رام فلما أسلمتنذرت � ا5اهلية أن أعتكف � اyسجد  :-اهللا عنه

  أوف بنذرك.  :فقال -اهللا عليه وآP وسلم
�روان بن معاوCة  عنأF سعيد بن جعفر ا3ر�C  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  أF حنيفة. عن
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  ا	اب ا"امن
  وأنه �شتمل � ثالثة فصول.  ا0ج

  .و�كة ،والعمرة ،� فضائل ا3ج     :الفصل األول
  .وسائر أفعال ا3ج ،� ا�لبية     :الفصل ا"ا!

  .و� األجزCة ،وفيما لgس منها ،فيما هو من _ظورات اإلحرام   :الفصل ا"الث

  :الفصل األول
 فضائل ا0ج والعمرة و&كة  

 -رK اهللا عنهما- ابن عباس  عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة ] ۳۲@/2[ا0ديث:
   ‘‘.عمرة � ر�ضان تعدل حجة’’أنه قال:  -ه وآP وسلمصR اهللا علي-ا<�  عن

_مد بن عمر  عن_مد بن خزCمة بن أخت يزCد بن سنان  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنا�رو´ 

ما من ن� يهرب من قومه إال  :سا�م األفطس قال عنأبو حنيفة ] ۳=@/;[ا0ديث:
Sها هرب إÊا القبور .ا�كعبة يعبد رrثالث مأة ن�.  ،و·ن حو  

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 ،قÂ هود :قال -رdه اهللا تعاS-عطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] ۴=@/=[ا0ديث:

  � اyسجد ا3رام. -عليهم ا�سالم-وشعيب  ،وصالح
  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنم _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه اإلما أخرجه

  .-رK اهللا عنهم- أF حنيفة  عناإلمام _مد  عنورواه أdد بن حنبل 
بلغنا أن اهللا تعاS يبعث ا�رbن واyقام rما عينان  :أبو حنيفة قال] B=@/?[ا0ديث:

  و�سانان وشفتان °شهدان yن وافاهما با�وفاء. 
أبيه  عنا3افظ أبو العباس أdد بن _مد بن عبد اهللا بن أF العوام ا�سعدي  أخرجه

أdد بن عن  _مد بن أdد بن dاد عنبن أF العوام  أبيه عبد اهللا عن_مد بن عبد اهللا 
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 يعقوب بن إسحاق وحدثp :إسحاق األزرق. قال عبد اهللا بن أF العوام عنالقاسم 
ً
 :قال ،أيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن¤£ بن سالم  ثنا :قاال ،أF حدثنا
خرجنا نرCد  :أبيه قال عن_مد بن ما�ك اrمدا�  عنأبو حنيفة ] B/@=C[ا0ديث:

من الفج  :قلنا ؟من أين أهل القوم :ثم قال ،فرد ا�سالم ،ا3ج فرأينا أبا ذر با�رÊذة فسلمنا عليه
 ؟ما أشخص�م غxه !اهللا ا±ي ال � إال هو :قال .قا�يت العتي :قلنا ؟فأين تؤ�ون :قال .العميق

 وأخلص وقý ’’قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-فإن رسول اهللا  :قال !نعم :قلنا
ً
من خرج حاجا

  .‘‘فإن اهللا تعاS قد غفر P ما تقدم من ذنبه ؛فلgستأنف العمل ،¯سكه
ا3سن بن  عنسعيد أdد بن _مد بن  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عنعºg بن أبان  عنسالم 
القاK أF  عنأdد بن _مد اrروي  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن - رdه اهللا تعاS-اإلمام _مد بن ا3سن  عنسليمان ا5وزجا� 
 عنخاP أF �  عنأF الفضل بن خxون  عنا3س� بن خ�و � �سنده  جهوأخر

القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده اyذكور إS أF  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

اإلمام أF حنيفة  عن� اآلثار فرواه  - رdه اهللا تعاS- اإلمام _مد بن ا3سن  وأخرجه
  .- رK اهللا عنه- 

 عنعجوز من العتيك  عنيزCد بن عبد ا�رdن  عنأبو حنيفة ] C/@=۷[ا0ديث:
 ،يوم عرفة :ما خال �سة أيام ،ال بأس بالعمرة � أي ا�سنة شئت :قالت -رK اهللا عنها-  Åeشة

  .وأيام ال�Ciق  ،وCوم ا<حر
  .-رK اهللا عنه-حنيفة  اإلمام أF عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
رK - ابن عباس  عنعطاء  عنا3جاج بن أرطأة  عنأبو حنيفة ] @=@/4[ا0ديث:

  . ‘‘عمرة � ر�ضان تعدل حجة’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -اهللا عنهما
_مد بن  عن_مد بن أdد بن سالمة  عنمد بن اyظفر � �سنده ا3افظ _ أخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عن_مد بن عمر ا�رو´  عنخزCمة اËyي 
yا أ�ر  :قال -رK اهللا عنه-جابر  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة ] D=@/@[ا0ديث:
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 :-رK اهللا عنه-قال �اقة بن ما�ك  ،حجة ا�وداعبالعمرة �  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 
   ‘‘.بل Æ �ألبد’’ :فقال ؟عمرتنا هذه �سÏتنا خاصة أم �ألبد أخÂنا عن !يا ن� اهللا

سعد بن سعيد اzل�  عنحم بن نوح  عنرجاء بن سوCد الÏس�  عنا�خاري  أخرجه
  . -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF نصx  عن

 
ً
خلف بن  عن_مد بن حكيم الطالقا�  عنباس بن dزة ا<gسابوري ع عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنياس� 
 
ً
 ،هذا كتاب dزة بن حبيب :فاطمة بنت حبيب قالت عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنفقرأت فيه 
 
ً
فقرأت  ،هذا كتاب حس� بن � :لا3سن بن � قا عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عنأخيه  عن¤£ بن حسن  عنفيه 
 
ً
أسد بن  عن Üعة بن عبد اهللا عن_مد بن إسحاق ا�سمسار ا�خاري  عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعمرو 
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنف أF يوس عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن  عنورواه 
 عنأسد بن عمرو عن  ا3سن بن _مد عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه 

  .أF حنيفة 
 
ً
أF  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

   -رK اهللا عنه- حنيفة 
 
ً
 ،هذا كتاب جدي :اهللا بن بهلول قال أdد بن عبد عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنوالقاسم بن معن  ،حدثÎ أF :فقرأت فيه
 
ً
  . - رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنإسماعيل بن iÙ  عنورواه أيضا

 
ً
أF  عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنورواه أيضا

  .- رK اهللا عنه- ة حنيف
 
ً
ا3سن بن  حدثنا :_مد بن عبد اهللا ا�سعدي و_مد بن رضوان قاال عنورواه أيضا

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  حدثناعثمان 
 
ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناyقري  عنأdد بن زهx  عنأبيه  عنورواه أيضا

عبد اهللا بن  عنأF �يح  عناهللا بن أF زCاد عبد  عنأبو حنيفة ] D/@۴۰[ا0ديث:
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من أ�ل من أجور بيوت ’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -رK اهللا عنهما-عمر 
 
ً
  . ‘‘وأ�ل ثمنها ،Êاعهافحرام بيع رِ  ،ألن اهللا تعاS حرمها ؛�كة فإنما يأ�ل نارا

عبد اهللا  عنن _مد بن شهاب إبراهيم ب عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  أF حنيفة.  عناإلمام _مد بن ا3سن  عنبن عبيد ا�رdن 

 ،وسعيد بن �سلمة ،وعبد العزCز بن خا® ،أF حنيفة أبو يوسف عنرواه  :قال ا3افظ
  وزفر رdة اهللا عليهم أÜع�. ،وشجاع بن ا�وjد

  . -رK اهللا عنه- نيفة أF حعن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه وأخرجه
 � ¯سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأيضا

رK اهللا -عمر بن اzطاب  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] 2A/@?2[ا0ديث:
 وأنتم مدهنون !يا أهل �كة :أنه قال -عنه

ً
 غÂا

ً
 - فأهلوا ،إذا رأيتم اrالل !ما] أرى ا<اس شعثا

  وأحر�وا.  -ا3جة يعÎ هالل ذي
عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه

 عن_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 
 õلªاد  عن_مد بن شجاع اCحنيفة  عنا3سن بن ز Fاهللا عنه-أ Kر-.  

 :- رK اهللا عنها- Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنحنيفة أبو ] ;?@/22[ا0ديث:
فإنه ح� مات  ؛كما تصنعون بموتاêم :قالت ؟أنها سئلت عن اyحرم إذا مات كيف يصنع به

  ذهب عنه اإلحرام. 
أF القاسم بإسناده إS أF حنيفة  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه

  .- رK اهللا عنه- 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناد � �سنده ا3سن بن زC وأخرجه

 عن -رK اهللا عنه-أF سعيد اzدري  عنعطية  عنأبو حنيفة ] =?@/;2[ا0ديث:
  . ‘‘من أراد ا3ج فليتعجل’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 

 عن_مد بن أdد بن عمر ا�وراق  عنصالح بن أF رميح  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF معاوCة  عنعثمان بن أF شgبة 

أقبلت  :ا�ص� بن معبد قال عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ??@/=2[ا0ديث:
 فمررت Ùسلمان بن رÊيعة

ً
 قارنا

ً
 ،وهما منيخان بالعذيب ،وزCد بن صوحان ،من ا5زCرة حاجا

هذا أضل  :وقال اآلخر ،هذا أضل من ناقته :أحدهما فقال ‘‘.�يك بعمرة وحجة’’ :فسمعا� أقول
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يا  :فقلت ،و�ررت بأمx اyؤمن� عمر فأخÂته فمضيت حä إذا قضيت ¯سÖ :قال .من كذا وbذا
فأحببت أن  ،أذن اهللا تعاS ] � هذا ا�وجه ، ا®ار	كنت رجًال بعيد ا�شقة قا !أمx اyؤمن�

 و�م أشعرأÜع عمرة إS حجة فأهللت بهما Üيع
ً
فمررت Ùسلمان بن رÊيعة وزCد بن صوحان  ،ا

  ‘‘�يك 
جة وعمرة’’ :فسمعا� أقول
ً
هذا  :وقال اآلخر ،هذا أضل من ناقته :فقال أحدهما .معا

 لعمر� ’’ :قلت ؟فصنعت ماذا :قال .أضل من كذا وbذا
ً
 لعمر� وسعيت سعيا

ً
�ضيت فطفت طوافا

 أصنع كما يصنع ا3اج حä قضيت ¯سÖت حبقيثم عدت ففعلت مثل ذ�ك 3جØ ثم 
ً
 ‘‘.راما

   .-صR اهللا عليه وآP وسلم- هديت �سنة نÈيك  :قال عمر
ا3س� بن  عن_مد بن إسحاق ا�سمسار ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  أF حنيفة ومنصور بن دينار.  عنالقاسم بن ا�3م  عنمنصور 
 
ً
القاسم بن  عنإسحاق بن إبراهيم العف�  عننË بن أdد ا�كندي  عنورواه أيضا

  dاد.  عنمنصور بن دينار. و�م يذكر أبا حنيفة  عنا�3م 
 عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان ا�زCات  عنdدان بن ذي ا<ون ا�ل�  عنورواه 

فأسلمت فقدمت  ،كنت حديث عهد با<Ëانية :قال ا�ص� بن معبد .أF حنيفة بلفظ آخر
وزCد بن صوحان يرCدان ا3ج � زمن عمر بن  ،ج فوجدت سلمان بن رÊيعةا�كوفة أرCد ا3

 :فقاال ،ل ا�ص� با3ج والعمرةوأهّ  ،ل سلمان وزCد با3ج وحدهفأهّ  ،- رK اهللا عنهم- اzطاب 
نقدم á عمر  :فقلت :قال !واهللا ألنت أضل من بعxك ،وقد ن÷ عن ا�متع ){(و¤ك تمتع

 فلما قدم ا�ص�  ؛وتقد�ون
ً
�كة طاف با�يت وس� ب� ا�صفا واyروة لعمرته ثم رجع حراما

 �م ¤لل منه حä  ،ثم طاف با�يت و�Ê ا�صفا واyروة 3جته ،�م ¤ل من �ء
ً
ثم أقام حراما

 yتعته ،أ� عرفات وفرغ من حجته
ً
فلما صدروا من  ،فلما �ن يوم ا<حر حل وأهرق دما

إنك  !يا أمx اyؤمن� :فقال P زCد بن صوحان -  عنهرK اهللا-  حجهم �روا بعمر بن اzطاب
أهللت يا  :فقال ؟صنعت ماذا يا ص� :فقال ،و·ن ا�ص� بن معبد قد تمتع ،نهيت عن اyتعة

 ،فلما قدمت �كة طفت با�يت وسعيت ب� ا�صفا واyروة لعمر� ،أمx اyؤمن� با3ج والعمرة
 و�م أحل منه �Ùء

ً
ثم أقمت  ،طفت وسعيت ب� ا�صفا واyروة 3جØثم  ،ثم رجعت حراما

 �متù ثم أحللت
ً
 حä �ن يوم ا<حر فأهرقت دما

ً
 :وقال ،فÛب عمر á ظهره :قال .حراما

  . ‘‘هديت �سنة نÈيك’’
                                           

�� �  @� m	 
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ً
ا3سن  عن�و� بن أF نË  عنأF نË _مد بن _مد بن سالم الفقيه  عنورواه أيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS- بن زCاد 
عبد اهللا بن  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  وأخرجه
_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنا3سن اzالل 

 õلªاد  عناCحنيفة.  عنا3سن بن ز Fأ  
  .-رK اهللا عنه- نيفة أF حعن  ا3سن بن زCاد � �سنده وأخرجه

 عنمعاوCة  عنشيخ من بÎ رÊيعة  عنdاد  عنأبو حنيفة ] B?@/?2[ا0ديث:
ا3اج مغفور P وyن استغفر P ’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عنإسحاق القر� 

  . ‘‘إS ا¯سالخ اyحرم
أF  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×از ا�ل�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنيوسف 
أF بالل  عنالقاسم بن _مد ا®الل  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

   .أF حنيفة عنأF يوسف القاK عن األشعري و
أF  عنأF الفضل بن خxون  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

عبد اهللا أdد بن _مد بن يوسف بن دوست العالف  أF عنن � بن _مد اzياط ب�ر _مد ب
  .-رK اهللا عنه-القاK األشنا� بإسناده إS أF حنيفة  عن

عبد اهللا بن  عنأF �يح  عنعبد اهللا بن أF زCاد  عنأبو حنيفة ] 2B/@?C[ا0ديث:
 ،�كة حرام التباع رÊوعها’’قال:  -وسلم صR اهللا عليه وآP- ا<�  عن -رK اهللا عنهما-عمر 

  . ‘‘ال تؤجر بيوتهاو
 عن_مد بن شوbة  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة.  عنالقاسم بن ا�3م 
أF  عن - رdه اهللا تعاS- أسد بن عمرو  عنعمار بن خا®  عنصالح  عنورواه 

  .- رK اهللا عنه- حنيفة 
أF �  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  هوأخرج

إسماعيل بن توÊة  عنعبد اهللا بن طاهر القزوÎC  عنشÕب إأF نË بن  عنبن شاذان 
 ÎCبا�  عنالقزوgحنيفة  عن_مد بن ا3سن ا�ش Fاهللا عنه- أ Kر- .  
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 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عنه اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فروا وأخرجه
  التباع األرض وال بأس با�ناء.

عبد اهللا بن  عنأF �يح  عنعبد اهللا بن أF زCاد  عنأبو حنيفة ] 2C/@?4[ا0ديث:
من أ�ل من أجر بيوت ’’أنه قال:  - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عن -رK اهللا عنه-عمر 
  ،�كة

ً
  . ‘‘فإنما يأ�ل نارا

أبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده بإسناده اyذكور � ا3ديث ا�سابق  أخرجه
  إS أF حنيفة. 

أF  عنأF ب�ر األبهري  عنأF _مد ا5وهري  عنأF طالب بن يوسف  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن ا�شgبا�  عنجده  عنعروÊة ا3را� 

  اإلمام أF حنيفة. عن� اآلثار فرواه  -رdه اهللا تعاS-مد بن ا3سن اإلمام _ وأخرجه
 � ¯سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأيضا

عبد اهللا  عنطارق بن شهاب  عنقgس بن �سلم  عنأبو حنيفة ] @?@/24[ا0ديث:
أفضل ا3ج العج ’’: -وسلمصR اهللا عليه وآP -قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنه- بن �سعود 
  . ‘‘فثج ا®م :وأما اªج فثج ا�دن أو قال ،فأما العج فالعجيج با�لبية ،واªج

وصالح بن _مد  ،أF أسامة زCد بن ¤£ الفقيه ا�ل� عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  ،و·براهيم بن مفضل ،األسدي

ً
أF حنيفة  عنأF أسامة  عنأبو هشام ا�رفا»  حدثنا :قا�وا Üيعا

  . -رK اهللا عنه-
 
ً
أF  عنا3س� بن عبد األول ا<خù  عنالقاسم بن عباد الîمذي  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنأسامة 
  أF حنيفة. عنحاتم بن إسماعيل  عنيعقوب بن dيد  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عنورواه 

 عنأبيه  عن3س� بن عبد ا�رdن ا عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنورواه 
  أF حنيفة. عنخلف بن ياس� 

  أF حنيفة.  عنأF مقاتل  عنجده  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  عنورواه 
 عننوح بن دراج  عنعبد اهللا بن عبد ا�رdن  عن�ي بن عصام ا�خاري  عنورواه 

  أF حنيفة.
 وÊعضهم أوقفوه.أF ح عنهؤالء رووه  :قال أبو _مد ا�خاري

ً
  نيفة �سندا

 عنأبيه  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  أخFنابن أF ا5هم á ما  سعيد :منهم
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  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأبيه  عنعمه 
أيوب  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  أخFنابن ها� á ما  أيوب :منهم

  .-عنه رK اهللا-أF حنيفة  عنبن ها� 
قرأت � كتاب حس� بن �  :أdد بن _مد قال أخFنابن فرات á ما  ا0سن :ومنهم

  أF حنيفة. عنأبيه  عنزCاد  عن¤£ حس�  عن
_مد بن  عنأdد بن رسته  عنزbرCا بن ¤£ األصفها�  أخFناá ما  زفر :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنزفر  عنا�3م  عناyغxة 
iÙ بن  عن -رdه اهللا تعاS-_مد بن ا3سن ال×ار  أخFناá ما  أبو يوسف :ومنهم

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عنا�وjد 
حس� بن _مد  عنمنذر بن _مد  عنبن عمرو á ما أنا أdد بن _مد  أسد :ومنهم

  .- عنهرK اهللا-أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عن
عن  أبيهعن  منذر بن _مد عنأdد بن _مد  أخFنابن زCاد á ما  ا0سن :ومنهم

  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد 
_مد بن عبد اهللا بن ��وق  عنأdد بن _مد  أخFنابن ��وق á ما  aمد :ومنهم

  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنجده  عن
�يح بن إبراهيم  عنصالح بن أF مقاتل  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة  عنأF أسامة  عنحس� بن عبد األول  عنا�زهري 
أF  عنأF عبد اهللا بن _مد  عنجده  عنأdد بن _مد بن يعقوب بن شgبة  عنورواه 

  أF حنيفة. عنأسامة 
_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنفر � �سنده ا3افظ _مد بن اyظ وأخرجه

  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عن
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF أسامة  عنأF تميلة  عنورواه 

�  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyعنا 
  .-رK اهللا عنه- yظفر بإسناده اyذكور إS أF حنيفة ا3افظ _مد بن ا عنأF _مد ا5وهري 

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
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  :الفصل ا"ا!
  .والقران ،واsتعة ،واإلفراد ،وسائر أفعال ا0ج ، اqلبية

أن  :-رK اهللا عنهما- الفضل بن عباس  عنعطاء  عنأبو حنيفة ] D?@/@2[ا0ديث:
   . ح� ر� ا5مرةل��  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 

أF  عن� بن �سهر  عن_مد بن اyنذر األعمش ا�ل�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

  وأخرجه
ً
أF  عنيعقوب بن يوسف ا�ض�  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأيضا

صR اهللا عليه -أن ا<� ’’ :-رK اهللا عنهما-ابن عباس  عنعطاء  عنأF حنيفة  عنجنادة 
  -وآP وسلم

ً
 حسنا

ً
صR اهللا -فجعل يالحظ الÏساء وا<�  ،أردف الفضل بن العباس وæن غالما

  . ‘‘ حä ر� Üرة العقبةيËف وجهه فل��  -عليه وآP وسلم
  وأخرجه

ً
جنادة بن سلم  عنمال هارون ا3 عنا3سن بن معروف ا�خاري  عنأيضا

  أF حنيفة. عن
  وأخرجه

ً
عتاب بن  عنأdد بن يعقوب  عنسليمان بن داؤد بن سعيد اrروي  عنأيضا

  أF حنيفة. عن_مد بن شوذب 
  وأخرجه

ً
أF ¤£  عنأبيه  عنجعفر بن _مد  عنأdد بن _مد اrمدا�  عنأيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3ما� 
 أيض وأخرجه

ً
 عنأسد بن عمرو  عنعمار بن خا®  عنصالح بن أdد القxاð  عنا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة 
أdد  عن ‘‘أنه أردف الفضل’’ :ا3افظ طلحة بن _مد � �سنده با�لفظ اªا� وأخرجه

  أF حنيفة.  عنابن زCاد  عنيعقوب بن يوسف  عنبن _مد بن سعيد 
  أF حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنعمار بن خا®  عنأdد  صالح بن عنبا�لفظ األول  وأخرجه
عبد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا� عن  ا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده وأخرجه

  أF حنيفة. عننوح ا5امع  عنأبيه  عنا�واحد بن dاد بن ا3ارث 
وجدت �  :أdد بن dيد بن شماس قال عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه
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  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنكتاب جدي 
خاP أF  عنأF الفضل بن خxون  عنا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

القاK عمر األشنا� بإسناده اyذكور إS أF  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عن� 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

يقطع اyحرم بالعمرة  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنيفة أبو حن] 2D/@BA[ا0ديث:
  وCقطع ا�لبية اyحرم با3ج إذا ر� أول حصاة من Üرة العقبة. ،ا�لبية إذا استلم ا3جر

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

 :قال ؟إبراهيم � ا�رجل °شîط � ا3ج عنdاد  عنأبو حنيفة ] A/@B2;يث:[ا0د
   .لgس &طه �Ùء

  أF حنيفة.عن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه
رK اهللا -ابن عباس  عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة ] ;B@/2;[ا0ديث:

  من ا3جر إS ا3جر.  ر�ل -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-عنهما
 عنداؤد بن رشيد  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعمر بن أيوب اyوص 
  وأخرجه

ً
هذا  :عبد اهللا بن أdد بن بهلول قال عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأيضا

رdه - عطاء  عنأF حنيفة  عنوهب بن خا®  حدثنا :فقرأت فيه ،كتاب جدي إسماعيل بن dاد
Sوسلم- أن ا<� ’’ - اهللا تعا Pاهللا عليه وآ Rا3جر - ص Sو�م يذكر فيه ابن عباس. ‘‘ر�ل من ا3جر إ  

أdد بن عبد ا5بار  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 �xالقاسم عنا�ص Fأ Kالقا  ãالج  عنا�نوªعنعبد اهللا بن _مد بن عبد اهللا ا  Fأ

إبراهيم بن سليمان  عنعبد اهللا بن أdد بن اyستورد  عنالعباس أdد بن _مد بن سعيد 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا�وضاح بن يزCد ا�مي� ا�كو�  عنا�ي� 

أبيه  عن -رK اهللا عنه- ب ا3سن بن سعد �وç ا3سن بن � بن أF طالوأخرجه عن 
 
ً
 لّ�  -كرم اهللا وجهه-أن عليا

ً
  وس� rما سعي�. ،وطاف rما طواف� ، بعمرة وحجة Üيعا

القاسم بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  .-رK اهللا عنهما-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنأF بالل األشعري  عن_مد 
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أF الفضل بن خxون  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
القاسم بن _مد  عنالقاK عمر األشنا�  عنأF عبد اهللا العالف  عنخاP أF �  عن

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنأF بالل األشعري  عنا®الل 
راهيم � ا�رجل إذا أهل بالعمرة � غx أشهر إب عنdاد  عنأبو حنيفة ] B۳@/;;[ا0ديث:

بالعمرة � أشهر ا3ج ثم  و·ذا أهل .فلgس بمتمتع :ا3ج ثم أقام حä ¤ج أو يرجع إS أهله ثم ¤ج
  فهو متمتع.  :و·ذا اعتمر � أشهر ا3ج ثم أقام حä ¤ج ،فلgس بمتمتع :يرجع إS أهله ثم ¤ج

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عنثار فرواه اإلمام _مد بن ا3سن � اآل أخرجه
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

إبراهيم � رجل من أهل �كة اعتمر �  عنdاد  عنأبو حنيفة ] B۴@/=;[ا0ديث:
  فلgس عليه هدي.  :أشهر ا3ج ثم حج من eمه ذ�ك

 ،ثم قال _مد: وÊه نأخذأF حنيفة.  عناإلمام _مد ابن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 :Sتعا Pحنيفة لقو Fوهو قول أ� 
 �  �   �  �  � �	 � )}(.  

قال: قال رسول  -رK اهللا عنه-جابر  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة ] B۵@/?;[ا0ديث:
   ‘‘.من�م برCح طيب فليصب منهإذا أÐ أحد ’’: -صR اهللا عليه وآP وسلم-اهللا 

إسحاق  عنعبد اهللا الطÂي با�ري  عن_مد بن صالح  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-_مد بن ا3سن  عنبن شاه� 

رأيت ابن عمر طاف  :أF ب�ر بن أF فالن قال عنأبو حنيفة ] B/@B۶;[ا0ديث:
 
ً
   .بعد صالة العË ثم انËف فلم يرbع حä ¸بت ا�شمس با�يت سبعا

 عن )¢(أF القاسم بن أdد بن عمر عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه
_مد  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 

  .- عنهرK اهللا-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد عن  بن شجاع
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

اyتمتع إذا ¿ر اrدي يوم  :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] C/@B4;[ا0ديث:
   .ا<حر فقد حل
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وÊه نأخذ  . ثم قال _مد:أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
فأما غx الÏساء  ،ل من الÏساء خاصة حä يزور ا�يت فيطوف طواف ا�زCارةإال أنه �م ¤

وهو قول أF  ،لطيب وغx ذ�ك فقد حل P ذ�ك إذا حلق رأسه قبل أن يطوف با�يتامن 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

رK -ابن عباس  عنأF معبد �وç ابن عباس  عنأبو حنيفة ] @B@/4;[ا0ديث:
  . ‘‘ال �سافر اyرأة إال مع _رم أو زوج’’قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-اهللا  أن رسول -اهللا عنهما

سعيد  عنا3سن بن سالم  عنصالح بن أdد القxاð  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن _مد 

رأس من أقلل من أخذ ا� :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] BD@/@;[ا0ديث:
  وا3لق �لرجال أفضل يعÎ � اإلحرام.  ،الÏساء فهو أفضل

أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
أن تأخذ أقل من ا�رÊع وطول  :وما أحب �لمرأة :و�ا قال اإلمام ،وهو قول أF حنيفة ،نأخذ

Ìب �لمرأة أن تأخذ أقل من  :قول اإلمام وهو ،ا�شعر قدر األنملة من جوانب رأسها
  .){(األنملة من جوانب رأسها

 عنعبد اهللا بن يزCد  عنأF إسحاق ا�سÈيù  عنأبو حنيفة ] D/@CA;[ا0ديث:
صR اyغرب  - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن ا<�  :- رK اهللا عنه- أF أيوب األنصاري 

  والعشاء �مع بأذان و·قامة. 
أF � أdد بن  عنا3س� بن ا3س�  عن_مد بن اyظفر � �سنده  ا3افظ أخرجه

 عناإلمام _مد بن ا3سن  عن� بن معبد بن شداد العبدي  عنعبد اهللا بن _مد ا�كندي 
   -رK اهللا عنه-أF حنيفة 

إسماعيل بن _مد  عنأdد بن ا5ارود  عن_مد بن أdد بن إسماعيل  عنورواه 
عبد اهللا بن  عنعدي بن ثابت  عنم�gة ا<هدي  عنراهيم بن أF ¤£ إب عناألنصاري 

فجمع ب�  -صR اهللا عليه وآP وسلم- مع ا<�  أنه صR :- رK اهللا عنه-الÂاء  عنيزCد 
  ا�صالت� �مع بأذان و·قامة.
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أF ب�ر  عنأF _مد ا5وهري  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ  وأخرجه
أdد بن عبد  عنا3س� بن ا3س� القاK  عنبد اهللا بن ا�شخx ا�صو� _مد بن ع

أF  عن - رdه اهللا تعاS- اإلمام _مد ابن ا3سن  عن� بن معبد  عنالعزCز ا�كندي 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

صR اهللا -أن رجًال قدم á ا<�  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] A/@C2=[ا0ديث:
Pوسلم- فأ�ره ا<�  ،يوم ا<حر وهو مهل با3ج -وسلم عليه وآ Pاهللا عليه وآ Rأن ¤ل با3ج  -ص

  وأن ¤ج من قابل.  ،بعمرة
أF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه

ش _مد بن إبراهيم بن حبg عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عن
  أF حنيفة. عن -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عنا�غوي 

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
إذا جعل ا�رجل á نفسه  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;C@/2=[ا0ديث:

bور 
ً
 قالا�y إS بيت اهللا ا3رام فم� بعضا

ً
  . ‘‘يعود فيم� ما رbب’’ :ب بعضا

أF حنيفة. ثم قال _مد:  عناإلمام _مد بن ا3سن ا�شgبا� � اآلثار فرواه  أخرجه
إذا رbب ’’ - رK اهللا عنه- و·نما نأخذ بقول أمx اyؤمن� � بن أF طالب  ،و�سنا نأخذ بهذا

 وشاة �زCه يذ
ها وCتصدق بها وال يأ�ل منها شgئ ،أهدى
ً
وال �  ،و¤رم بعمرة أو حجة ،ا

  .- رK اهللا عنه- وهو قول أF حنيفة  ‘‘عليه غx ذ�ك
إنما ن� عمر بن اzطاب  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] =C@/;=[ا0ديث:

  عن اyتعة و�م ينه عن القران.  -رK اهللا عنه-
عبد  عنأdد بن عمر أF القاسم بن  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه

 عن_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 
 õلªاد  عن_مد بن شجاع اCحنيفة. عنا3سن بن ز Fأ  

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
� �  �يم � قوP تعاS: إبراه عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?C@/==[ا0ديث:

  وعi من ذي ا3جة.  ،وذو القعدة ،هو شوال :قال) {( ��
                                           

�� �   :
�-�������		 
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عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه
_مد بن  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 

 õلªاد  عنشجاع اCحنيفة. عنا3سن بن ز Fأ  
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

�و حججت ألف حجة �م أدع  :س أنه قالطاؤ  عنdاد  عنأبو حنيفة ] CB@/?=[ا0ديث:
  يقرن لgس ب�ا�ل.  ونرى أن حج من �م ‘‘ا3ج األ�Â’’ا <دعوه أنحä  ،أن أقرن ب� ا3ج والعمرة

عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه
 عن_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 

  أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع 
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن�سنده فرواه �  - رdه اهللا تعاS- ا3سن بن زCاد  وأخرجه

صR -قرن رسول اهللا ’’ :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] B/@CC=[ا0ديث:
  -اهللا عليه وآP وسلم

ً
  . ‘‘ب� حجة وعمرة Üيعا

أF القاسم بن أdد بن عمر بإسناده اyذكور  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  أخرجه
  إS أF حنيفة.

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  رجهوأخ
صR اهللا عليه وآP -أن ا<� ’’ :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] C/@C4=[ا0ديث:

  . ‘‘فقرن إحدى عمره األرÊع مع حجته ،واعتمر أرÊع عمر[حجة]،  حج -وسلم
  .-K اهللا عنهر-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  أخرجه

إذا أردت ا3ج فال تدع  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] @C@/4=[ا0ديث:
 
ً
 ،فإنك إن أفردت العمرة �نت عمرتك كوفية وحجتك �كية ؛أن تقرن ب� ا3ج والعمرة Üيعا

 �نت عمرتك كوفية وحجتك كوفية. 
ً
  و·ن أحرمت بهما Üيعا

أF القاسم بن أdد بن عمر بإسناده اyذكور عن  ا3افظ ابن خ�و � �سنده أخرجه
  إS أF حنيفة.

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
إذا فاتك الظهر والعË  :إبراهيم أنه قالعن  dادعن  أبو حنيفة] CD@/@=[ا0ديث:

  فصل Z واحدة منهما بأذان و·قامة.  ،مع اإلمام يوم عرفة
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  أF القاسم بإسناده اyذكور إS أF حنيفة.  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

إذا صليت يوم عرفة �  :إبراهيم أنه قالعن  dاد عنأبو حنيفة ] D/@4A=[ا0ديث:
  وال ترÀل من م�Ãك حä تفرغ من ا�صالة.  ،فصل Z واحدة من ا�صالت� �وقتها ،رحلك

أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊهذا �ن  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 بأذان  :وأما قو<ا ،يأخذ أبو حنيفة

ً
فإنه يصليهما � رحله كما يصليهما مع اإلمام Ìمعهما Üيعا

عبد عن و ،-رK اهللا عنها-Åeشة عن  بلغناوbذ�ك  ،ألن العË إنما قدمت �لوقوف ؛و·قامت�
  .-رdهما اهللا تعاø-Sاهد عن و ،عطاء بن أF رÊاحعن و ،-رK اهللا عنهما-اهللا بن عمرو 

إذا صالهما  :إبراهيم � ا�صالة �مع قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] A/@42?[ا0ديث:
  حدة إقامة. فإن تطوعت بgنهما فاجعل �� وا ،�مع صليتهما بأذان و·قامة

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  قول أF حنيفة. ثم قال _مد: وال يعجبنا أن يتطوع بgنهما.

إبراهيم أنه �م ي�ن Çرج يوم عرفة من  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;4@/2?[ا0ديث:
  إنما ا�عرCف بعرفات. ،ا±ي يصنعه ا<اس لgس �Ùءا�عرCف  :وقال أبو حنيفة .ا�يت

علقمة واألسود أنهما أفاضا  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] =4@/;?[ا0ديث:
علي�م  !يا أيها ا<اس’’ :فسمعناه يقول ،من عرفات إÜ Sع -رK اهللا عنه-مع عمر بن اzطاب 

  ن بعxه �م يزل يقصع �رته حä أ� Üعا. ·و ‘‘.فإن الÂ لgس � عدو اإلبل ؛با�سكينة وا�وقار
أF القاسم بن أdد بن عمر بإسناده  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-اyذكور إS أF حنيفة 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

صR اهللا عليه وآP -أن ا<�  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?4@/=?[ا0ديث:
م ضعفة أهله إS �كة من Üع جعل يو	 إZ S إ¯سان منهم أن ال ير´ ا5مرة yا قدّ  -وسلم

  حä تطلع ا�شمس. 
أF القاسم بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عناد � �سنده فرواه ا3سن بن زC وأخرجه
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رK -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] 4B@/??[ا0ديث:
 ‘‘فتعجب ا<اس منه فزاد � تلبgته ،أنه خرج من �سجد اzيف يوم ا<حر وهو يل� ،-اهللا عنه

  ثم �م يعدها.  ‘‘�يك عدد الîاب
  و � �سنده بإسناده اyذكور إS أF حنيفة.ا3افظ ابن خ� أخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
صR اهللا عليه وآP -أن ا<�  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] B/@4C?[ا0ديث:

ت طفت أما كن’’ :فقال ‘‘عقرى حلò’’ :فقال ،إ� حائض :قالت ،أ�ر صفية أن تنفر -وسلم
   ‘‘.فاصدري’’ :قال !بR :قالت ‘‘؟با�يت

  ا3افظ ابن خ�و � �سنده بإسناده ا�سابق إS أF حنيفة.  أخرجه
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

أن رجًال  :أF سعيد اyقÂي عنعبد اهللا بن سعيد  عنأبو حنيفة ] C/@44?[ا0ديث:
رأيت  :قال .أيتك إذا طفت با�يت �م �اوز ا�رbن اjما� حä �ستلمهر :قال لعبد اهللا بن عمر

  فعل ذ�ك ففعلته.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا 
ا3ارث بن عبد اهللا  عنعبد اهللا بن منصور ا�كساö  عنالقاK عمر األشنا�  أخرجه

 �  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنحسان بن إبراهيم  عنا3ار
عبد اهللا بن  عنأF القاسم بن عمر  عنأبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده  هوأخرج

_مد بن  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنا3سن اzالل 
 õلªاد  عنا�شجاع اCحنيفة  عنا3سن بن ز Fاهللا عنه-أ Kر- .  

أF عبد اهللا بن دوست  عنقال� خاP أF � ا�ا عنأF الفضل بن خxون  عنورواه 
  القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة. عنالعالف 

  .-رdه اهللا- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
عبد اهللا بن أF سعيد اyقÂي أن رجًال قال لعبد  عنأبو حنيفة ] @4@/4?[ا0ديث:

إ� ’’ :فقال .ح� أردت أن Àرم رbبت دابتك واستقبلت القبلة ثم أحرمت رأيتك :اهللا بن عمر
  . ‘‘يفعل ذ�ك -صR اهللا عليه وآP وسلم-رأيت رسول اهللا 

ا3ارث بن عبد اهللا  عنعبد اهللا بن أdد  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنحسان بن إبراهيم  عن
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خاP أF  عنأF الفضل بن خxون  عنعبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  أبو وأخرجه
القاK عمر األشنا� بإسناده اyذكور �  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عن� ا�اقال� 

  .-رK اهللا عنه- ا3ديث ا�سابق إS أF حنيفة 
رK اهللا -طاب عمر بن اz عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] 4D@/@?[ا0ديث:

 ؟قدمت ا�ساعة وأنا مهل با3ج !يا أمx اyؤمن� :فقال ،أنه بgنا هو واقف �مع إذ أتاه رجل -عنه
عرفات فليقف إS انطلق به  :فأرسل معه رجًال وقال !ال :قال ؟أتهتدي إS عرفات :فقال P عمر

وقف  -رK اهللا عنه- ر فلما أصبح عم ،فإ� حاÙس ا<اس عليك ؛ثم أعجل � أتم العجل ،بها
 با<اس حä جاء ا�رجل ؟هل جاء ا�رجل ؟هل جاء ا�رجل :با<اس فقال

ً
وأفاض  ،فلم يزل واقفا

  ا�رجل وأفاض ا<اس معه. 
أF القاسم بن أdد بن  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجه

_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنمر عبد ا�رdن بن ع عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع اªلõ  عنا�غوي 

أF ب�ر أdد بن  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري � �سنده  وأخرجه
عفر بن _مد بن أF _مد ج عن ض�أF ا3سن أdد بن _مد بن أdد ا� عن� بن ثابت اzطيب 

  أF حنيفة. عنحسان  عن�و� بن أيوب  عنأF القاسم ا�غوي  عن� بن ا3س� الطاهري 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

صR اهللا عليه وآP -أن رسول اهللا  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] D/@@A?[ا0ديث:
و��  ،أشواط ا�يت ßه يت من ا3جر األسود إS ا3جر األسود ثالثةر�ل � طوافه با� -وسلم

   .األرÊعة á هي�ته
عبد اهللا بن  عنالقاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  أخرجه

_مد بن  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنا3سن اzالل 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن ا3سن بن زCاد عنشجاع 

 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أF حنيفة.
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  ){(أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
 :لقا -رK اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] BA/@@2[ا0ديث:

  إذا طاف با�يت �م Ìاوز ا�رbن اjما� حä °ستلمه.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-رأيت رسول اهللا 
� بن عبد  عنأF ا3سن  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ بن _مد  أخرجه

_مد بن  عن¤£ بن � بن _مد بن هاشم  عنأF _مد ا3سن اjقطيÎ  عنالعزCز الطاهري 
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن - رdه اهللا تعاS- اإلمام _مد بن ا3سن  عنراهيم بن أF سكينة إب

ما ترbت  :قال - رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] ;@@/B2[ا0ديث:
  °ستلمه.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-استالم ا3جر منذ رأيت رسول اهللا 

عºg بن  عن� بن _مد بن عبد ا�رdن ا��خ   نعأبو _مد ا�خاري  أخرجه
 Ëا3ما�  عنن £¤ Fحنيفة  عنأ Fاهللا عنه-أ Kر-.  

أنه س� با�صفا واyروة مع   :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] B;/@@۳[ا0ديث:
فقلت  ،وCصعد اyروة وال يصعد عكرمة ،فجعل إبراهيم يصعد ا�صفا وال يصعد عكرمة ،عكرمة

P: نdروة !يا أبا عبد ا�رyهكذا طاف رسول اهللا  :فقال ؟أال تصعد ا�صفا وا- Pاهللا عليه وآ Rص
-إنما طاف رسول اهللا  ؛كذب :فقال ،فلقيت سعيد بن جبx فحكيت P ذ�ك :قال dاد .-وسلم

á á راحلته وهو شاك °ستلم األرæن بمحجنه فطاف با�صفا واyروة  -صR اهللا عليه وآP وسلم
  فمن أجل ذ�ك �م يصعد ا�صفا واyروة.  ،راحلته

. ثم قال _مد: - رK اهللا عنه- أF حنيفة عن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه
  يÏب! أن يصعد ا�صفا و°ستقبل القبلة حä يراها وCدعو اهللا تعاS. .قول سعيد بن جبx نأخذÊو

سعيد بن جبx أنه قرأ � ا�كعبة � ا�رbعة  نعdاد  عنأبو حنيفة ] B=/@@۴[ا0ديث:
� �ۚ �و� ا�رbعة اªانية بـ  ،)¢(األوç بالقرآن  � �� � .  
أF حنيفة. ثم قال _مد: و�سنا نرى  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 إذا �ن يفهم ما يقول
ً
  .-نهرK اهللا ع-وهو قول أF حنيفة  ،بأسا

� �  �قرأ á ميمون بن مهران � قراءة أF  :أبو حنيفة قال] B?/@@B[ا0ديث:  �
                                           

ولgس هذا  –‘‘ ثم قال _مد: وÊه نأخذ، وهو قول أF  حنيفة رdه اهللا تعاS’’� اyطبوعة هاهنا:   � ��
  	مقامه. اyشاهدي

�7 �  �*K Gq�-��� :�.	  
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�  � �  ! "  #  $ % & '  ( ) *  + ,	 � )}( .  
أF سعد أdد بن عبد ا5بار  عن�سنده  خ�و ا�ل� �أبو عبد اهللا ا3س� بن  أخرجه

_مد بن أdد  عنأF العباس بن عقدة  عنأF القاسم بن اªالج  عن� بن � ا�Ëي  عن
أF حنيفة  عنسعدان بن ¤£ ا�لخ� ا®�شþ  عن_مد بن إسحاق  عنبن عبد اهللا بن زCاد 

  .-رK اهللا عنه-
من  :قال -رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنة أبو حنيف] BB/@@C[ا0ديث:

 ،و�عل ظهرك إS القبلة ،من قبل القبلة -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا�سنة أن تأÐ قÂ ا<� 
  .‘‘ا�سالم عليك أيها ا<� ورdة اهللا وÊرæته’’ :ثم تقول ،و�ستقبل القÂ بوجهك

 عنعثمان بن سعيد  عنأdد  صالح بن عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF عبد ا�رdن اyقري 

 أخÂه :¤£ بن سعيد األنصاري عنأبو حنيفة ] BC/@@4[ا0ديث:
ً
 :قال ،أن نافعا

 ؟من أين اyهل !يا رسول اهللا :فقال ،قام رجل :يقول -رK اهللا عنهما-سمعت عبد اهللا بن عمر 
   ‘‘.وCهل أهل �د من قرن ،وCهل أهل ا�شام من ا5حفة ،دينة من العقيقيهل أهل اy’’ :فقال

عبد اهللا بن القاسم ا�Ëي  عنصالح بن أF رميح كتابة  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنزفر بن اrذيل  عن -هو أبو اrذيل-مطهر بن ¸لب  عن

 عنبن أF كثx أF ا�صباح عمن حدثه  �و� عنأبو حنيفة ] @@@/B4[ا0ديث:
 !Æ واهللا Æ :فقال ،أنه رآهم يهللون وÂ�Cون عند ا5مرة -رK اهللا عنه-عمر بن اzطاب 

- � :فقال ؟فسئل عن قصده بذ�ك  �  . /  0 �  1 2	 � )¢(.  
جعفر بن _مد بن �روان  عنن عقدة اب عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عن
أF نË ا�ل�  عنإبراهيم  عنمنصور بن اyعتمر  عنأبو حنيفة ] B@/@@D[ا0ديث:

 ،فطف rما طواف� ،إذا أهللت با3ج والعمرة :أنه قال -رK اهللا عنه-� بن أF طالب  عن
  ا�صفا واyروة. واسع rما سعي� ب� 

�  عنا3افظ ابن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyعنا  Fأ
                                           

�� �   :
�-������
�	 
�7 �   :` ��������	 
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إسماعيل بن توÊة القزوÎC  عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إأF نË بن  عن� بن شاذان 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن  عن

عبد ا�رdن بن  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنبن عمر أF القاسم بن أdد  عنورواه 
أF حنيفة وزاد  عنا3سن بن زCاد  عن _مد بن شجاع عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعمر 

 وهو يفØ ا<اس بطواف واحد وسù واحد :قال منصور بن اyعتمر :فيه
ً
فأخÂته بهذا  ،فلقيت øاهدا

  وأما بعد اjوم فال أفØ إال بهما. ،م ما أفتيت إال بطواف� وسعي��و سمعته قبل اjو :فقال ،عن �
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

 :-رK اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] BD/@DA[ا0ديث:
ا# إ� أعوذ بك من ’’ :3جر األسود�ن يقول ب� ا�رbن وا -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<� 

  . ‘‘و�واقف اzزي � ا®نيا واآلخرة ،وا±ل ،والفقر ،ال�فر
أdد بن سعيد بن عمر اªق� أF عن  أF سعيد كتابة عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد  عنعثمان 
أنها  - رK اهللا عنها-Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنو حنيفة أب] CA/@D2[ا0ديث:

  ثم يقيم ما يع ل منا ا�رأة.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-لقد كنت أفتل قالئد اrدي yحمد  :قالت
أF القاسم بن أdد بن  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجه

 عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عبيد  عنل عبد اهللا بن ا3سن اzال عنعمر 
 õلªاد � �سنده  عن_مد بن شجاع اCحنيفة  عنا3سن بن ز Fاهللا عنه-أ Kر-.  

األسود  عنإبراهيم  عناألعمش سليمان بن مهران  عنأبو حنيفة ] ;C2/@D[ا0ديث:
  أهدى عنها وقÞ اrدي.  -آP وسلمصR اهللا عليه و-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنها-Åeشة  عن

عبد اهللا بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنالقاسم بن معن  عنجده إسماعيل بن dاد  عنا�هلول 

ه صR اهللا علي-أن رسول اهللا  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] =C;/@D[ا0ديث:
  ت ذات عرق ألهل العراق. وّق  -وآP وسلم

اyبارك بن عبد ا5بار  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجه
 �xمنصور _مد بن _مد بن عثمان ا�سواق  عنا�ص Fد بن جعفر بن  عنأdب�ر أ Fأ

 ùدان القطيdبن �و�  عن iÙعن Cن عبد اهللا بن يزdعبد ا�ر Fقري أyحنيفة. عند ا Fأ  
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-ابن �سعود  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?C=/@D[ا0ديث:
ما انتهيت إS ا�رbن اjما� إال ’’قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنه

  . ‘‘-عليه ا�سالم-لقيت عنده جÂئيل 
أF اyسيب سالم بن أF  عنمة ا�زاهد ا�ل� _مد بن قدا عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنسالم 
_مد بن قدامة  عنأF ا�وفا الطشØ اyروزي  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنأF اyسيب سالم أF سالم  عنا�ل� 
أF  عنخاP أF � ا�اقال�  عنأF الفضل بن خxون  عنا3افظ ابن خ�و  جهوأخر

  .-رK اهللا عنه- القاK األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  عنعبد اهللا بن دوست العالف 
عبد اهللا بن سعيد بن أF سعيد اyقÂي أن رجًال قال  عنأبو حنيفة ] C?/@DB[ا0ديث:

  يفعل ذ�ك.  - صR اهللا عليه وآP وسلم- رأيت رسول اهللا  :قال .�ستلم ا�رbن اjما�إنك  :البن عمر
عبد اهللا  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

أF عن  أبيه عنحسان بن إبراهيم  عنا3ارث بن عبيد اهللا  عنبن _مد بن منصور 
   .- رK اهللا عنه- حنيفة 

  :_مد طلحة بن قال ا3افظ
ً
eحنيفة سما Fرواية أ �عبد اهللا بن سعيد بن أF عن  و

  سعيد اyقÂي نظر. 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

عمر بن  عناألسود بن يزCد  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] CB/@DC[ا0ديث:
 ،من أراد من�م ا3ج فال ¤رمن إال من ميقات :ا<اس وقالأنه خطب  -رK اهللا عنه-اzطاب 

ألهل اyدينة ومن �ر بها من غx  -صR اهللا عليه وآP وسلم-واyواقيت الØ وقتها ل�م نÈي�م 
وألهل �د ومن �ر بها من غx  .وألهل ا�شام ومن �ر بها من غx أهلها ا5حفة .أهلها ذو ا3ليفة

  وألهل العراق وسائر ا<اس ذات عرق. .من �ر بها من غx أهلها يلملموألهل اjمن و .أهلها قرن
 عنا3سن بن زCاد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة 
اrياج بن  عنعمر بن dيد القاK  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عنورواه 

صR اهللا عليه -أن ا<�  :-رK اهللا عنه- عمر بن اzطاب عن  :ولفظه .نيفةأF ح عنÙسطام 
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  ا3ديث.- وقت  -وآP وسلم
 :� قال عنعبد اهللا بن سلمة  عنعمرو بن �رة  عنأبو حنيفة ] CC/@D4[ا0ديث:

  من تمام ا3ج والعمرة أن ¤رم بهما من دوCرة أهله. 
_مد بن  عنdد بن _مد بن سعيد أ عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة. عنأسد بن عمرو  عن_مد بن عمرو بن عقبة  عنإسماعيل بن إسحاق 
  . -رK اهللا عنهم-أF حنيفة  عنورواه أبو يوسف وغxه  :قال ا3افظ

أF �  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
شÕب القاK إالقاK أF نË أdد بن نË بن  عنبن إبراهيم بن شاذان ا3سن بن أdد 

عبد ا�رdن بن عمر  عن_مد بن ا3سن اzالل  عن عبد اهللا بن طاهر القزوÎC عنا�خاري 
�  -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عن

   .-عنه رK اهللا-أF حنيفة  عن�سنده 
رK اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة ] @C4/@D[ا0ديث:

ال ’’ :ضعفة أهله من Üع بليل وقال rم -صR اهللا عليه وآP وسلم-بعث رسول اهللا  :قال -عنهما
  . ‘‘تر�وا Üرة العقبة حä تطلع ا�شمس

عيد بن سليمان وأF همام س عنصالح بن _مد األسدي  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
عباس بن عزCر  عن_مد بن عبد اهللا بن خxون  عن� بن _مد ا�سمسار عن ا�سكو$. و

عبد  عنا3سن بن سفيان عن و� بن ا3سن ا�كو� و ،أF همام ا�سكو$ عنالقطان اyروزي 
عبد ا�رحيم  عنأF كرCب ßهم  عنبدر بن اrيثم بن خلف اÛ3´ عن اهللا بن عمر ا5ع� و

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن سليمان 
هذا  :قال ،عبد اهللا بن أdد بن بهلول عنdد بن _مد بن سعيد اrمدا� أ عنورواه 

أF حنيفة  عنأF والقاسم بن معن  أنبأ :كتاب جدي إسماعيل بن dاد بن أF حنيفة فقرأت فيه
  . -رK اهللا عنه-

 
ً
ا5ارود بن يزCد  عنسهل بن عمار  عنهمام أF ب�ر اzفاف _مد بن  عنورواه أيضا

  أF حنيفة. عن
أF كرCب  عنأF _مد عبد اهللا بن زCد  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة.  عنعبد ا�رحيم بن سليمان  عن_مد بن العال 
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ا3سن بن  عنن شجاع أF عبد اهللا _مد ب عنأF ا3سن _مد بن إبراهيم  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-زCاد 

الغنائم _مد بن � بن  أF عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
أF سهل _مد بن  عنأF ا3سن _مد بن أdد بن _مد بن زرقوCه  عنا3سن بن أF عثمان 

عبد ا�رحيم بن  عنعبد اهللا بن عمر  عنن بن عبد ا5بار أdد بن ا3س عنأdد القطان 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسليمان 

 
ً
�  عنورواه أيضاxبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد الفار³  عنا_ Fا3افظ _مد بن  عنأ

  . -رK اهللا عنه- اyظفر بإسناده األول إS أF حنيفة 
عبد  عنأF ا3سن ال%³  عند بن عبد اهللا أF _مد عبد اهللا بن _م عنورواه 

عبد ا�رdن بن عبد ا�صمد بن شعيب بن  عنأdد بن عمx بن جوصاء  عنا�وهاب بن ا3سن 
  أF حنيفة. عن ){(إسحاق

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه
 - رK اهللا عنهما- ابن عباس عن  سعيد بن جبx عنdاد  عنأبو حنيفة ] C@/@DD[ا0ديث:

  .‘‘با�يت وهو شاك á راحلته °ستلم األرæن بمحجنه - صR اهللا عليه وآP وسلم- طاف ا<� ’’ :قال
أF مقاتل  عنأبيه  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
�ن  :قال - رdه اهللا تعاS-سعيد بن جبx  عنdاد  نعأبو حنيفة ] CD/DAA[ا0ديث:

 فطاف با�يت á ناقته -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 
ً
و�م  ،واستلم ا3جر بمحجنه ،�رCضا

  °ستطع أن يصعد á راحلته.
تميم بن  عن_مد بن حنيفة بن ماهان  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  أخرجه

 Ëنتyحنيفة. عنوسف األزرق إسحاق بن ي عنا Fأ  
أF ب�ر _مد  عنأF الفضل بن خxون  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  وأخرجه

القاK األشنان بإسناده إS أF  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عنبن � اzياط 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

ن يزCد اzط� عبد اهللا ب عنأF إسحاق ا�سÈيù  عنأبو حنيفة ] 4A/DA2[ا0ديث:
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صR اyغرب  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنه-أF أيوب األنصاري  عن
  والعشاء �مع بأذان و·قامة واحدة. 

أdد بن عبد اهللا  عن_مد بن اyنذر بن سعيد اrروي  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  أF حنيفة. عنبن ا3سن اإلمام _مد  عن� بن معبد بن شداد  عنا�كندي 

 عن_مد بن اyنذر  عنأdد بن _مد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
أF حنيفة بإسناده بلفظ  عن_مد بن ا3سن  عن� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي 

و·قامة. ثم  فاتته صالة اyغرب والعشاء فجمع بgنهما بأذان - صR اهللا عليه وآP وسلم-أنه  :آخر
  أF إسحاق. هذا حديث ال ي&بت عن :قال

�  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyا
 عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عنا3افظ _مد بن اyظفر  عنأF _مد ا5وهري  عن

أF  عن - رdه اهللا تعاS- ن _مد بن ا3س عن� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

رK اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;DA/42[ا0ديث:
  طاف ب� ا�صفا واyروة وهو شاك á راحلته.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  : -عنهما

أF  عنأF مقاتل  عنأبيه  نعصالح بن منصور بن نË  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

أن رجًال  :أF سعيد اyقÂي عنعبد اهللا بن سعيد  عنأبو حنيفة ] =DA/;4[ا0ديث:
صR -فعله رسول اهللا  :فقال .إنك تلون 3يتك با�صفرة !يا أبا عبد ا�رdن :قال لعبد اهللا بن عمر

 ا<عال ا�سÈتية و·ذا أردت أن Àرم رbبت ثم استقبلت قال: رأيتك تتوضأ � .-اهللا عليه وآP وسلم
  يفعلها.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-رأيت رسول اهللا  :قال .القبلة ثم أحرمت

عبد اهللا بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
أF  عنأبيه  عنراهيم حسان بن إب عنا3ارث بن عبيد اهللا  عن_مد بن منصور اrمدا� 

  :حنيفة. قال ا3افظ طلحة بن _مد
ً
عبد اهللا بن  عنقد روى أبو حنيفة هذه األحاديث أيضا

  .-رK اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن سعيد بن أF سعيد اyقÂي  عن ){(عمر
 ] ?DA/=4[ا0ديث:

ً
نافع  عنعبيد اهللا بن عمر  عنأبو حنيفة روى هذا ا3ديث أيضا

                                           

�� �  	BC�<�� ��;� 	�<� c��2 Y� i! �A� ���T ��A��� �A� �� Y� ��� �: 
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 .رأيتك تصنع أرÊع خصال !يا أبا عبد ا�رdن :أنه قال P رجل :- رK اهللا عنهما-ابن عمر  نع
رأيتك ح� أردت أن Àرم رbبت راحلتك واستقبلت القبلة ثم أحرمت ح�  :قال ؟ما هن :قال

ورأيتك تلون  ،ورأيتك ح� تطوف با�يت �م �اوز ا�رbن اjما� حä �ستلمه ،انبعث بك بعxك
صR اهللا عليه وآP -إ� رأيت رسول اهللا  :فقال ،ورأيتك تتوضأ � ا<عال ا�سÈتية ،ك با�صفرة3يت

  يفعل ذ�ك ßه.  -وسلم
أF الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  أخرجه

Ë بن أF الفضل أdد بن ن عنأF � ا3سن بن أdد بن إبراهيم بن شاذان  عنخxون 
إسماعيل بن توÊة القزوÎC  عنأF عبد اهللا بن طاهر القزوÎC  عنشÕب القاK ا�خاري إ

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-اإلمام _مد بن ا3سن  عن
  أF حنيفة. عنكذ�ك _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه

رK اهللا -Åeشة  عناألسود  عنيم إبراه عنdاد  عنأبو حنيفة ] DAB/?4[ا0ديث:
صR اهللا عليه -فأ�ر ا<�  ،يصدر ا<اس 
ج وعمرة وأصدر 
جة !يا ن� اهللا :أنها قالت -عنها

فلتهل بعمرة ثم �فرغ منها  ،انطلق بها إS ا�نعيم’’ :فقال ،عبد ا�رdن بن أF ب�ر -وآP وسلم
  . ‘‘فإ� أنتظرها ببطن العقبة ؛ثم �عجل �

_مد بن  عنأF أسامة زCد بن ¤£ بن زCد ا�ل� الفقيه  عنأبو _مد ا�خاري  خرجهأ
  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد العزCز بن خا®  عنالقاسم 

 عنسعيد بن أF سعيد  عنعبد اهللا بن عمر العمري  عنأبو حنيفة ] 4B/DAC[ا0ديث:
  يهل إذا استوت به راحلته.  -  اهللا عليه وآP وسلمصR- رأيت ا<�  :قال - رK اهللا عنهما- ابن عمر 

_مود بن � بن  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
 حدثناو :قال ا�صلت :أF حنيفة. قال ا3افظ عنا�صلت بن ا3جاج  عنأبيه  عنعبيد اهللا 
  ابن عمر.  عنعبد اهللا بن جرCج  عنسعيد بن أF سعيد  عنعبيد اهللا 

وا3سن بن  ،وdزة بن حبيب ،وأسد بن عمرو ،وا�yوÑ ،وهياج ،أF حنيفة زفر عنورواه 
  .-رdهم اهللا تعاS-وأبو يوسف  ،زCاد

أF طالب _مد  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري � �سنده  وأخرجه
 عنأdد بن سعيد اrمدا�  عنابن شاه�  عنأF حفص  عنبن � بن الفتح العشاري 

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا�صلت بن ا3جاج  عن_مود بن � 
صR عثمان  :عبد اهللا أنه قيل P عنعلقمة  عنإبراهيم  عنأبو حنيفة ] 4C/DA4[ا0ديث:
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 فقال
ً
� ومع أF رbعت - صR اهللا عليه وآP وسلم- صليت مع رسول اهللا  ،إنا هللا و·نا إjه راجعون’’ :أرÊعا

اسîجعت وقلت ما  :فقيل P .رbعات ثم حÛ ا�صالة مع عثمان فصR معه أرÊع ‘‘ب�ر وعمر رbعت�
 
ً
  وæن عثمان أول من أتمها بمÁ.  :قال ‘‘.اzالف &’’ :فقال ؟قلت ثم صليت أرÊعا

نوح بن أF  عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل بن iÙ عن  أبو _مد ا�خاري أخرجه
  أF حنيفة. نع�رCم 

أF الفضل أdد بن خxون  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
أF بالل  عنالقاسم بن _مد ا®الل  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  عنخاP أF �  عن

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF يوسف  عناألشعري 
أF أيوب  عنعبد اهللا بن يزCد  عنثابت عدي بن  عنأبو حنيفة ] @DA/44[ا0ديث:

اyغرب  -صR اهللا عليه وآP وسلم-صليت مع رسول اهللا  :قال -رK اهللا عنه-األنصاري 
  والعشاء باyزدلفة. 

أبيه هياج  عنخا® بن هياج  عنأخيه  عنعباد بن يزCد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة عن  بن Ùسطام

رK -ابن عباس  عنا3سن  عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة ] DAD/@4يث:[ا0د
 :أنه عجل ضعفة أهله من اyزدلفة وقال rم :-صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن - اهللا عنهما

  . ‘‘ال تر�وا Üرة العقبة حä تطلع ا�شمس’’
ا3سن  عن_مد بن يو¯س  عنأF ب�ر أdد بن _مد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
 Ñبا�  عنبن حرب ا�رgحنيفة.  عناإلمام _مد بن ا3سن ا�ش Fأ  

أF حفص أdد بن  عن_مد بن &Cح  عنزbرCا بن ¤£ بن سيف ا�خاري  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن ا�شgبا� عن  حفص ا�خاري

أمة اهللا  عنعبد ا�رdن  عن يزCد ا�رشك ا�Ëي عنأبو حنيفة ] 4D/D2A[ا0ديث:
قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  -رK اهللا عنها-Åeشة عن  بنت �eر العتكية

  .‘‘وأيام ال�Ciق ،وCوم ا<حر ،ال بأس بالعمرة � سائر ا�سنة ما خال يوم عرفة’’
ن بن ا3س عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن  عنعºg بن أبان  عنسالم 
¤£  عنعبد اهللا بن كثx ا�مار ا�كو�  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأبيه  عنأخيه زCاد بن ا3سن  عنبن ا3سن بن الفرات 



 
 �¾¾ ا�اب اªامن � ا3ج   جامع �سانيد اإلمام األعظم

أF ب�ر  عنأF الفضل بن خxون  عن أبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده وأخرجه
  القاK األشنا� بإسناده إS أF حنيفة.  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عناzياط اyقري 

 بإسناده إS األشنا� قال: 
ً
iÙ بن  حدثناأبو ا3سن الÑÂ  أخFناورواه ابن خ�و أيضا

  .-رK اهللا عنه-فة أF حني عن -رdه اهللا تعاS- أبو يوسف  حدثناا�وjد 
 عنها� بن يزCد  عنأF جناب ¤£ بن أF حية  عنأبو حنيفة ] A/D۱۱@[ا0ديث:
فلما نز<ا Üعا أقام فصلينا  ،أفضنا معه من عرفات :قال -رK اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر 

فقعدنا نÏتظر  ،ثم أوى إS فراشه ،ثم دe بماء فصبه عليه ،ثم تقدم فصR بنا رbعت� ،اyغرب معه
أما  :فقال ،العشاء اآلخرة :قلنا ؟أي ا�صالة تعنون :فقال !يا أبا عبد ا�رdن ا�صالة :ثم قلنا ،طوCالً 

 Rّوسلم- رسول اهللا كما ص Pاهللا عليه وآ Rفقد صليت.  -ص  
وعبد اهللا بن عبيد اهللا  ،� اªلõ عنعبد اهللا بن _مد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  أF حنيفة.  عناyقري  عنعºg بن أdد العسقال�  عنهما بن &Cح �
أF عبد  عنعثمان بن سعيد بن يو¯س  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل  عنورواه 

   .أF حنيفة عنا�رdن اyقري 
 .أF حنيفة عنعبد العزCز بن خا®  عنأبيه  عنصالح بن أdد بن يعقوب اªلõ  عنورواه 
  . ‘‘Üع ب� اyغرب والعشاء يعÎ باyزدلفة - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  أن’’ :غx أن لفظه
فقرأت  ،هذا كتاب حس� بن � :ا3سن بن � قال عنأdد بن _مد اrمدا�  عنورواه 

  أF حنيفة با�لفظ األول.  عنزCاد بن ا3سن بن الفرات  حدثنا¤£ بن ا3سن  حدثنا :فيه
وا3سن بن زCاد  ،أيوب بن ها� عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنمد أdد بن _ عنورواه 

  أF حنيفة.  عن
رdه اهللا -أF يوسف  عنعبدوس بن iÙ  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل  عنورواه 

Sحنيفة  عن -تعا Fاهللا عنه-أ Kر-.  
 عنعثمان بن سعيد  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة. عنأF عبد ا�رdن اyقري 
 عنأdد بن اyحيا  عنأdد بن نصx  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن  عنعبد اهللا بن _مد بن رستم 
اyبارك بن عبد ا5بار  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

xا�ص �  ا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده بإسناده اyذكور إS أF حنيفة.  عنأF _مد الفار³  عن
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أF عبد اهللا بن دوست العالف  عنأF ب�ر اzياط  عنأF الفضل بن خxون  عنورواه 
  أF حنيفة. عنأF عبد ا�رdن اyقري  عن_مد بن سلمة ا�واسطي  عنالقاK عمر األشنا�  عن

  .-رdه اهللا تعاS- القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  رجهوأخ

  :الفصل ا"الث
  فيما هو من aظورات اإلحرام وفيما لxس منها وv األجزuة

بgنما عبد  :كثx بن Üهان قال عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] D۱۲/2@[ا0ديث:
 :فقال ؟تلÈس اyصبوغ وأنت _رم :إذ قال P رجل ،Êان هروCاناهللا بن عمر � اyس� وعليه ثو

  فإنما صبغنا بمدر.  !سبحان اهللا
iÙ بن  عنأF عبد اهللا _مد بن ÞÓ  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  أF حنيفة. عنأF عبد ا�رdن اyقري  عن�و� 
 عنأF ا3سن بن زرCق  عنم أF الغنائ عنأبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة. عنأF عبد ا�رdن اyقري  عنiÙ بن ا�وjد  عنأF سهل أdد بن _مد 
ال  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 
ً
  وهو قول أF حنيفة.  ،ألنه لgس بطيب وال زعفران ؛نرى به بأسا

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنسن بن زCاد � �سنده فرواه ا3 وأخرجه
قال: قال  - رK اهللا عنه- جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة ] =D2/;@[ا0ديث:

 �ن عليه شاة’’: - صR اهللا عليه وآP وسلم- رسول اهللا 
ً
eن أو حالال ،من قتل ضفد� 

ً
  . ‘‘_رما

أdد بن _مد بن �و� األنطاó  عنصالح بن أF رميح  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن عبد ا�رdن بن ها� عن_مد بن � العسقال�  عن

 عن - رK اهللا عنه- جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة ] ?D2/=@[ا0ديث:
  . ‘‘وا من إحرامهم با3ج وÌعلوها عمرةأ�ر أصحابه أن ¤ل’’ - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<� 

سعدان بن  عننوح  حم بن عنرجاء بن سوCد الÏس�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
 ùلzعنسعيد ا Ëحنيفة  عن ){(ن Fاهللا عنه- أ Kر-.  

 � شهر  عنdاد  عنأبو حنيفة ] D2B/?@[ا0ديث:
ً
إبراهيم � ا�رجل يقدم متمتعا

                                           

�� �  	�1' 
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  ألنه طاف � أشهر ا3ج.  ؛فهو متمتع :قال ،ل شوالر�ضان فال يطوف حä يدخ
أF حنيفة. ثم قال _مد: وعمرته �  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

  .- رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،ال � ا�شهر ا±ي ¤رم فيه ،ا�شهر ا±ي يطوف فيه
 ا�رجل يفوته صوم ثالثة أيام � إبراهيم � عنdاد  عنأبو حنيفة ] B/D2C@[ا0ديث:

  عليه اrدي ال بد منه و�و أنه يÈيع ثوÊه.  :ا3ج قال
  أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

وعليه خفان  ،رأيت سفيان اªوري يطوف با�كعبة :أبو حنيفة قال] C/D24@[ا0ديث:
  مقطوeن. 

_مد بن عبد ا�وهاب بن  عنابن عقدة  عنافظ طلحة بن _مد � �سنده ا3 أخرجه
أF  عنسمعت الفضل بن �و� ا�سgنا�  :عبد ا�رحيم بن شÈيب قال عن_مد ا�كتا� 

  .- رK اهللا عنه- حنيفة 
 ،اyحرم ){(يبط :إبراهيم � اyحرم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] @D2/4@[ا0ديث:

  وÂÌ ا�ك�.  ،ظفر إذا ان��وCقص ال ،وCعË القرحة
أF العالء _مد بن أdد بن  عنا3افظ عبد اهللا بن أF العوام ا�سغدي � �سنده  أخرجه
 �  أF حنيفة. عنعباد بن العوام  عن. )¢(شgبةأF أF ب�ر بن  عنجعفر ا�كو

-  ابن عباس عنجابر بن زCد  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة ] D2D/@@[ا0ديث:
Kوسلم-قال: قال رسول اهللا  -اهللا عنهما ر Pاهللا عليه وآ Rس ’’: -صÈإزار فليل P من �م ي�ن

  . ‘‘ومن �م ي�ن P نعالن فليلÈس اzف� ،ا��اوCل
اyغxة  عنأdد بن سعيد اªق�  عنأF سعيد بن جعفر  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن عبد اهللا 
أن رسول  :-رK اهللا عنه-أF حا�  عنأF ا�سوار  عنأبو حنيفة ] D/D;A@ديث:[ا0

  احتجم وهو صائم _رم.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-اهللا 
 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
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  . -رK اهللا عنه-ل أF حنيفة وهو قو ،ول�ن ال يÏب! �لمحرم أن ¤لق شعره إذا احتجم
سعيد  عنسا�م بن عجالن ا�كو� ا5زري األفطس  عنأبو حنيفة ] DA/D;2[ا0ديث:

 xفرماها :ابن عمر عنبن جب xدبرة بع á وهو _رم. ،أنه رأى حدأة  
� بن إبراهيم  عنأF عبد اهللا بن ÞÓ العطار  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن - رdه اهللا تعاS- أF يوسف  عنعمر بن ع'ار  عني ا�واسط
أF القاسم بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

_مد بن إبراهيم بن  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنأdد بن عمر 
  أF حنيفة رdة اهللا عليهما. عنا3سن بن زCاد  عنبن شجاع اªلõ _مد عن  ا�غوي حبgش

  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه  وأخرجه

 :قال ،مإبراهيم أنه قال � ا�شقاق إذا أحر عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;;D2/D[ا0ديث:
  ب�ل �ء تأ�له.  :وقال سعيد بن جبx ،ادهنه با�سمن وا�ودك

أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ يعÎ  عن_مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  اإلمام أخرجه
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،بقول سعيد بن جبx ما �م ي�ن فيه طيب

ما  :قال ؟أيغ�سل اyحرم :قلت إلبراهيم :dاد قال عنأبو حنيفة ] =;D;/D[ا0ديث:
 
ً
.  ،ثم قال _مد: وÊه نأخذ !يصنع اهللا بدرنه شgئا

ً
  ال نرى بذ�ك بأسا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 :إبراهيم أنه قال � ظفر اyحرم ينك� قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?;D=/D[ا0ديث:

  يقطعه.  :��ه. وقال سعيد بن جبxي
ال  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

 
ً
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،و) ذ�ك حسن ،نرى بذ�ك بأسا

  ساء. °ستاك اyحرم من ا�رجال والÏ :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] D?/D;B[ا0ديث:
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

رسول اهللا  عن -رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة ] DB/D;C[ا0ديث:
 ،وا3دأة ،وا�íب العقور ،وا3ية ،أنه قال: يقتل اyحرم الفأرة -صR اهللا عليه وآP وسلم-

   .والعقرب
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أdد بن  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  أخرجه
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن� بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي 

اyبارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
 �xمد ا5وهري  عنا5بار ا�ص_ Fحنيفة. ا3افظ  عنأ Fأ Sظفر بإسناده إyمد بن ا_  

عبد  عنشÕب إأF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنأF الفضل بن خxون  عنورواه 
 ÎCعناهللا بن طاهر القزو  ÎCة القزوÊحنيفة عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن تو Fأ.   

 ،قال _مد: وÊه نأخذ أF حنيفة. ثم عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وما عدا عليك من ا�سباع فقتلته فال �ء عليك. .وهو قول أF حنيفة
 -رK اهللا عنهما-ابن عباس  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة ] DC/D;4[ا0ديث:

  عليه بدنة وتم حجه.  :قال ،� ا�رجل يواقع ا�رأته بعدما وقف بعرفة
عبد اهللا  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عن أبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده أخرجه

_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنبن ا3سن اzالل 
   .أF حنيفة عنا3سن بن زCاد  عن

  عبد اهللا بن ا3سن اzالل á ما سبق.  عنعبد اهللا بن أdد بن عمر ا®�شþ  عنورواه 
 عنعطاء بن أF رÊاح  عنأF حنيفة  عنن ا3سن � اآلثار فرواه اإلمام _مد ب وأخرجه

  .-رK اهللا عنهما-ابن عباس 
 ،عبد اهللا بن عمر عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة ] @;D4/D[ا0ديث:

  وعليه ا3ج من قابل.  ،يقü ما بþ من حجه ،ض من عرفات فعليه دميإذا جامع بعدما يف :قال
أF حنيفة. ثم قال _مد: و�سنا نأخذ بهذا  عنا3سن � اآلثار فرواه _مد بن  أخرجه

  .-رK اهللا عنهما-القول، القول ما قال ابن عباس 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

بgنما عمر بن اzطاب  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] D@/D;D[ا0ديث:
 أ واقف بعرفات إذ - نهرK اهللا ع- 

ً
اyحرم أشعث  !وCلك :فقال ،بË برجل يقطر رأسه طيبا

Âأه :فقال !أغ ùوأخذت من  ،أهللت بالعمرة مفردة ثم قدمت �كة وم �فأحللت من عمر
فظن عمر أن ا�رجل صدقه فكف  ؛حä إذا �ن غداة الîوCة أهللت با3ج ،الطيب ومن أه

ثم  ،عن متعة ا3ج - رK اهللا عنه- فن� عمر  ،والطيب باأل�س و·نما �ن أ�م بالÏساء ،عنه
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و�Ê متعة ا3ج ألوشكتم أن تضاجعوهن Àت األراك بعرفات  � خليت بgن�مأواهللا ’’ :قال
 
ً
  . ‘‘ثم تروحون حجاجا

أF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  أخرجه
_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنالل عبد اهللا بن ا3سن اz عن

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عنا�غوي 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

-ابن عباس  عنøاهد  عنعبد العزCز بن رفيع  عنأبو حنيفة ] DD/D=A[ا0ديث:
 وتم حجك’’ :فقال ،فأدفقت ،إ� قبلت أه وأنا _رم :أن رجًال قال -هللا عنهمارK ا

ً
  . ‘‘أهرق دما

_مد بن كثx بن  عنعبيد  عن� بن _مد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع اªلõ  عنا�صباح بن _مد بن إبراهيم  عنسهل 

ال  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  جهوأخر
  .-رdه اهللا- وهو قول أF حنيفة  ،يفسد ا3ج حä يلتþ اzتانان

   .عليه ا®م :إبراهيم � اyحرم إذا قبل فأنزل قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] 2AA/D=2[ا0ديث:
  أF حنيفة.  عن اآلثار فرواه اإلمام _مد بن ا3سن � أخرجه

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة عن  ا3سن بن زCاد � ¯سخته وأخرجه
- Åeشة  عنعمرو بن ميمون  عنزCاد بن عالقة  عنأبو حنيفة ] ;=2A2/D[ا0ديث:

  �ن يقبل وهو _رم.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-رK اهللا عنها
_مد  عنأF ب�ر اzطيب  عنبن عبد ا�اâ األنصاري  القاK أبو ب�ر _مد أخرجه

�سعود بن  عنأdد بن سعيد بن شاه�  عن_مد بن عبد اهللا ا�شافù  عنبن أdد بن روق 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنمعا( بن عمران  عنجوCرCة 

 ،ا5ماع :ا�رفث’’ :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] ==2A;/D[ا0ديث:
  . ‘‘ال واهللا بR واهللا :قول ا�رجل :وا5دال ،اyعا* :والفسوق

عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه
_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد اهللا بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 

  .-رK اهللا عنه-  حنيفة أF عن -رdه اهللا تعاS-ا3سن بن زCاد عن 
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
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إذا اشîك القوم اyحر�ون �  :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] ?=2A=/D[ا0ديث:
  فعZ R واحد منهم جزاء.  ،قتل

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
 ،نرى أن القوم يقتلون خطأ فيكون Z á واحد منهم كفارة عتق رقبة �ؤمنة ،قول أF حنيفة

   فإن �م Ìد فصيام شهرCن متتابع�.
ابن  عنا�صلت بن جبx  عناrيثم بن أF اrيثم  عنأبو حنيفة ] 2A?/D=B[ا0ديث:

هال ’’ :وقال ،أن يقبله ,ٰ فأ ،أهدي P ظبيان وÊيض نعام � ا3رم :قال -رK اهللا عنهما-عمر 
  . ‘‘ذ
تهما قبل أن تõء بهما

إذا  .أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- وهو قول أF حنيفة  ،وخ سÈيله ،دخل �ء من ا�صيد ا3رم �م ¤ل ذ
ه

طلحة بن  عنعثمان بن _مد  عنمد بن اyنكدر _ عنأبو حنيفة ] 2AB/D=C[ا0ديث:
صR اهللا - تذاكرنا 3م صيد يصيده ا3الل فيأ�له اyحرم ورسول اهللا  :قال - رK اهللا عنه- عبيد اهللا 

 :وقال - صR اهللا عليه وآP وسلم- حä ارتفعت أصواتنا فاس�يقظ رسول اهللا  ،نائم - عليه وآP وسلم
  . ‘‘فأ�رنا بأ�له’’ :قال .3م صيد يصيده ا3الل فيأ�له اyحرم � :فقلنا ؟‘‘فيما ت�نازعون’’

عمار  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل القxاð ا�غدادي  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  أF حنيفة.  عنأسد بن عمرو قاK واسط  عنبن خا® 

 
ً
سعيد بن  عن _مد بن ¸لب ا�رافþ عنعبيد اهللا بن عبيد اهللا بن &Cح  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنسلمة 
 
ً
حسان بن إبراهيم  عنا3ارث بن عبد اهللا  عن_مد بن اyنذر ا�ل�  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عن
 
ً
 عنإسماعيل بن هود ا�واسطي  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنإسحاق بن يوسف 
 
ً
حفص بن  عنأيوب بن ا3سن  عنبن همام ا�شxازي  أF ب�ر _مد عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنإبراهيم بن طهمان.  عنعبد اهللا 
 
ً
أF ¤£ عبد ا3ميد  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أdد القxاð  عنورواه أيضا

  أF حنيفة  عنا3ما� 
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ً
ن Ùسطام هياج ب عنأبيه  عن_مد بن سعيد العو�  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة. عن
 
ً
أF يوسف  عنأF بالل األشعري  عنالقاسم بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عن
 
ً
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن ا�شgبا�  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنورواه أيضا

 
ً
  أF حنيفة.  عنأبيه  عن _مد بن أF مطيع ا�ل� عنإسماعيل بن iÙ  عنورواه أيضا

 
ً
عبد ا�رdن بن عبد ا�صمد بن  عنيوسف بن �و�  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنجده شعيب بن إسحاق  عنشعيب بن إسحاق 
وا3سن بن زCاد  ،أيوب بن ها� عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه 

  أF حنيفة.  عن
 
ً
اyغxة  _مد بن عنأdد بن رستة  عنأF جعفر _مد بن عبد ا�رdن  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنزفر  عنا�3م بن أيوب  عن
 
ً
رdه اهللا - _مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنورواه أيضا

Sحنيفة  عن -تعا Fاهللا عنه-أ Kر-.  
عمار بن خا®  عنن أdد اrروي صالح ب عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عن
 
ً
 عنسعيد بن سليمان  عن_مد بن � اyد�  عن� بن _مد بن عبيد  عنورواه أيضا
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن 

 
ً
 عنأبيه  عنعبد ا�رdن  عنعبد اهللا بن أdد  عنا3سن بن صالح  عنورواه أيضا
  أF حنيفة.  عنن إبراهيم بن طهما

رdه اهللا -أF يوسف  عنأبيه  عنعبدرÊه  عن� بن عبد اهللا بن عبد اyلك  عنورواه 
Sحنيفة  عن -تعا Fاهللا عنه-أ Kر-.  

_مد بن  عن� بن أdد بن سليمان  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
 ÑÂقري  عنعبد ا�رحيم الyن اdعبد ا�ر Fعنأ  Fحنيفة.أ  

أF  عنإسحاق األزرق  عنعبد ا3ميد بن بيان  عن� بن عبد اهللا بن مiÈ  عنورواه 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
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� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عنورواه 
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن  عن

  وذكر طرCقهما. ،مد بن اyنكدر_ عنوابن جرCج  ،ورواه اªوري :قال ا3افظ
أF الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

 عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنخxون 
 ÎCة القزوÊحنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن تو Fأ  

ا3افظ _مد بن اyظفر  عن_مد الفار³  أF عنعبد ا5بار  اyبارك بن عنورواه 
  بأسانيده اyذكورة إS أF حنيفة 

أF ب�ر أdد بن � بن  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري  وأخرجه
 عنعبد اهللا بن _مد بن عبد اهللا ا3لوا�  عنالقاK أF عبد اهللا ا�صيمري  عنثابت إجازة 

_مد بن dدان اyدائÎ  عنأdد بن يوسف بن يعقوب  عنبن _مد بن سعيد اrمدا�  أdد
  أF حنيفة. عنوسعيد بن �سلمة  ،_مد بن �روان بن شجاع عن

أF حنيفة. ثم قال _مد: وأراهم �  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
صR اهللا - تهم و�م يعب عليهم رسول اهللا هذا ا3ديث تنازعوا � الفقه حä ارتفعت أصوا

  .- عليه وآP وسلم
 � ¯سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأيضا

 -رK اهللا عنه-أF قتادة  عن_مد بن اyنكدر  عنأبو حنيفة ] 2AC/D=۷[ا0ديث:
 ،حالل غxي لgس فيهم -صR اهللا عليه وآP وسلم-خرجت � رهط من أصحاب رسول اهللا  :قال

فÃلت  ،فأبوا !ناو�ونيه :ف�ت إS فر³ فرbبتها وعجلت عن سوð فقلت rم ،نعامة ){(فبËت
 فأ�لت وأ�لوا.  ،وطلبت ا<عامة ،عن فر³ فأخذت ا�سوط

ً
  وأصبت dارا

�سيب بن إسحاق  عنأF خا®  عن_مد بن يزCد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  أF حنيفة.  عنعمر بن _مد العبقري  عنحفص أF حفص أdد بن  عنا�خاري 

 
ً
إسحاق  عنإسماعيل بن هود ا�واسطي  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عناألزرق 
 
ً
أF ¤£ ا3ما�  عنأبيه  عنأdد بن _مد بن جعفر بن _مد ا�شا�  عنورواه أيضا
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  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن
 
ً
  .أF حنيفة  عنإبراهيم  حبان بن عنا3ارث بن عبد اهللا  عن_مد بن اyنذر  عن ورواه أيضا

 
ً
 عنعبد ا�رdن بن عبد ا�صمد  عنيوسف بن �و�  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة. عنجده 
 
ً
_مد بن مع�  عنأdد بن رستة  عن_مد بن عبد ا�رdن األصفها�  عنورواه أيضا

  أF حنيفة. عنزفر  عنأيوب ا�3م بن  عن
 
ً
أF  عنحس� بن _مد بن �  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

   .أF حنيفة عنيوسف 
 
ً
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنورواه أيضا
 
ً
  أF حنيفة.  عنبن زCاد  ا3سن عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

 
ً
  أF حنيفة.  عنأيوب بن ها�  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

 
ً
فقرأت  ،هذا كتاب ا3س� بن � :قال ،ا3سن بن � عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عنزCاد بن ا3سن  ثنا¤£ بن حس�  حدثنا :فيه
 
ً
عمه ا3س� بن سعيد  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عن
 
ً
عبد اهللا بن يزCد اyقري  عنعºg بن أdد  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عنورواه أيضا

  أF حنيفة. عن
� بن إبراهيم بن  عنعبد اهللا بن ÞÓ  عنا3افظ طلحة بن _مد بن �سنده  وأخرجه

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن - رdه اهللا تعاS- أF يوسف  عنعمرو بن عون  عنعبد اyجيد 
  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
عبد ا3ميد  عن � بن عبد اهللا بن مiÈ عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  فة.أF حني عنإسحاق األزرق  عنبن بيان 
  وابن جرCج تدل á هذا اyعÁ بطرقها. ،سفيان عنوأخرج ا3افظ ابن اyظفر أحاديث 

أF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 عنإسماعيل بن توÊة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إأF نË بن  عنأF � بن شاذان  عن

  F حنيفة. أ عن_مد بن ا3سن 
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أF عبد اهللا  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري � �سنده  وأخرجه
أF القاسم  عنأF ب�ر أdد بن عبد اهللا بن ا3س� بن يوسف  عناyبارك بن عبد ا�وهاب 

 عنأdد بن _مد بن عºg الóî  عنأF ب�ر ا�شافù  عنعبد ا�رdن بن عبيد اهللا ا3ر´ 
 Fحنيفة  عن_مد بن ا3سن  عنسليمان ا5وزجا� أ Fاهللا عنه-أ Kر-.  

  :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] 2A4/D=۸[ا0ديث:
ً
إذا أهللت بهما Üيعا

 �ن عليك جزاءان
ً
و�و أهللت با3ج  ،إذا أهللت بعمرة فعليك جزاء :وقال .فأصبت صيدا

   .�ن عليك جزاء
  أF حنيفة. عنن � اآلثار فرواه اإلمام _مد بن ا3س أخرجه

 � ¯سخته فرواه  وأخرجه
ً
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأيضا

 :قال -رK اهللا عنه-أF هرCرة  عنأF سلمة  عنأبو حنيفة ] 2A@/D=D[ا0ديث:
فأفتgتهم  ؟�ررت با�حرCن فسأ�و$ عن 3م ا�صيد يصيده ا3الل هل يصلح �لمحرم أن يأ�له

�و قلت  :فقال ،فقدمت á عمر بن اzطاب فذكرت P ما قلت rم ، منه �ءبأ�له و� نف 
  ب� اث�Ï ما بقيت.  ){(غx هذا �م تقل
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه

رK -ابن عمر بن اzطاب  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] 2AD/D?A[ا0ديث:
من �م ي�ن P نعالن فليلÈس ’’: -صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  - عنهمااهللا

  . ‘‘وjقطعهما أسفل من ا�كعب� ،اzف�
اyغxة بن عبد  عنأdد بن سعيد  عنأF سعيد كتابة  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

   .أF حنيفة عناهللا 
عن  خا�ه عنإبراهيم  عنyعتمر منصور بن ا عنأبو حنيفة ] 22A/D?2[ا0ديث:

إذا هلك اrدي � الطرCق أو عطب فنحره وأ�له أحب ] من  :قالت -رK اهللا عنها-Åeشة 
  ترbه ��ياب. 

سهيل  عنإبراهيم بن _مد بن شهاب  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .أF حنيفة عن_مد بن ا3سن  عنأبيه  عنا�واقدي 

  وأسد بن عمرو. ،أF حنيفة أبو يوسف عنرواه و :قال ا3افظ 
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أF حنيفة. ثم قال _مد: قال أبو  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 فاصنع به ما أحببت وعليك �Õنه’’ :حنيفة

ً
 فتصدق به á  ،إن �ن واجبا

ً
eو·ن �ن تطو

ره واغمس نعله � دمه ثم ا�ب به فإن �ن ذ�ك � �Õن ال يوجد فيه الفقراء فا¿ ،الفقراء
 فعليك �Õن ما أ�لت ،صفحته ثم خل بgنه و�Ê ا<اس يأ�لونه

ً
و·ن  ،فإن أ�لت منه شgئا

  .‘‘شئت صنعت به ما أحببت وعليك �Õنه
 - رK اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة ] ;?D/222[ا0ديث:

 ،وال اªياب ،ال يلÈس القميص’’ :قال ؟يلÈس اyحرم من اªياب ماذا !يا رسول اهللا :أن رجًال قال
 �سه ورس ،وال الÂ¯س ،وال ا��اوCل ،وال القباء ،العمامةال و

ً
ومن �م  .وال زعفران ،وال ثوÊا
  . ‘‘ي�ن P نعالن فليلÈس اzف� وjقطعهما أسفل من ا�كعب�

اyغxة بن عبد  عنسعيد  أdد بن عنأF سعيد كتابة  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناهللا 

ما  ،يتداوى اyحرم بما أحب :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة ] =?D/;22[ا0ديث:
  �م ي�ن فيه طيب. 

أF العالء _مد بن أdد بن  عنا3افظ عبد اهللا بن أF العوام ا�سغدي � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعباد بن العوام  عنشgبة  أF ب�ر بن أF عنجعفر 

- Åeشة  عنأبيه  عنإبراهيم بن _مد بن اyن�i  عنأبو حنيفة ] ??D/=22[ا0ديث:
صR اهللا عليه وآP -كأ� أنظر إS وÊيص الطيب � مفرق رسول اهللا  :قالت -رK اهللا عنها

  وهو _رم.  -وسلم
 عنأF سعيد بن أF القاسم  عنبن خ�و � �سنده  ا3افظ ا3س� بن _مد أخرجه

أF العباس بن  عنالقاسم بن _مد بن اªالج  عنالقاK أF القاسم � بن أF � ا�Ëي 
  أF حنيفة.  عنعبد ا�رزاق عن  إسحاق بن إبراهيم عن_مد بن عºg بن سهل  عنعقدة 

  .-اهللا عنه رK- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
 .-رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عناrيثم  عنأبو حنيفة ] D?B/?22[ا0ديث:

و·ذا ر� � ا3ل فأصاب � ا3رم  ،إذا ر� ا�رجل � ا3رم فأصاب � ا3ل فعليه ا5زاء :أنه قال
  فعليه ا5زاء. 

 عنبن آدم _مد  عنعبد اهللا بن _مد ا�قال�  عنالقاK عمر األشنا�  أخرجه
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  أF حنيفة.  عنالفضل بن �و� ا�سgنا� 
 عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

القاK عمر األشنا� بإسناده اyذكور  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عنأF ب�ر اzياط 
  .-رK اهللا عنه-إS أF حنيفة 

 عنرùÊ بن حراش  عنعبد اyلك بن عمx  عنأبو حنيفة ] 22B/D?C[ا0ديث:
  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-رK اهللا عنها- Åeشة 

ً
  .أ�ر �رفضها العمرة دما

 عنبن صالح ا�ل�  سعيد عنالفضل بن Ùسام ا�خاري  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنالقاسم بن ا�3م  عنأF أيوب ا�زاهد 

سألت  :أبيه قال عنإبراهيم بن _مد بن اyن�i  عنأبو حنيفة ] 22C/D?4[ا0ديث:
 ’’ :فقال ؟ابن عمر أيتطيب اyحرم

ً
 أحب إ] من أن أصبح أنضح طيبا

ً
 ‘‘.ألن أصبح أنضح قطرانا

فطاف  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أنا طيبت رسول اهللا ’’ :فقالت ،فأتيت Åeشة فذكرت ذ�ك rا
  ‘‘� أزواجه ثم أصبح

ً
   .تعÎ _رما

أdد بن سعيد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه
  أF حنيفة.  عناyعا( بن عمران  عن�سعود بن جوCرCة  عنا�غدادي 

  أF حنيفة  عنأF ¤£ ا3ما�  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أdد  عنورواه 
 ورواه أيض

ً
  أF حنيفة.  عنعبد ا�رزاق  عنإسحاق بن إبراهيم  عن_مد بن سعيد ا�ساوي  عنا

 
ً
ا�3م بن أيوب  عن_مد بن اyغxة  عن_مد بن عبد ا�رdن األصفها�  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنزفر  عن
 
ً
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عنالفتح بن عمر  عنسهل بن أiÙ F  عنورواه أيضا

 ور
ً
اyقري  عنوعبد اهللا بن _مد بن عºg بن أdد  ،عبد اهللا بن عبيد اهللا عنواه أيضا

  أF حنيفة.  عن
 
ً
  أF حنيفة. عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

 
ً
أdد  عنأبيه  عن_مد بن أdد بن عبد اهللا ا�سل�  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

 Rعyحنيفة.  عنشعيب  عنبن ا Fأ  
 
ً
 :فقرأت فيه ،هذا كتاب ¤£ بن ا3سن :ا3سن بن � قال عنأdد  عنورواه أيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عنزCاد بن أF ا3سن  حدثنا
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ً
أسد بن  عنا3س� بن _مد  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه أيضا

   .أF حنيفة عنعمرو 
 ورواه أي

ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنضا

   .أF حنيفة عنأF ا5هم 
 
ً
  أF حنيفة. عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×ار  عنورواه أيضا

 
ً
بÎ احبان ومندل  عنأبيه  عنسلمة بن إبراهيم  عنصالح بن أF رميح  عنورواه أيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن� 
أF غسان  عن¤£ بن _مد بن ساعد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  . ‘‘أنا طيبت’’أF حنيفة من قوrا  عنإسحاق بن يوسف  عنما�ك بن خا® ا�واسطي 
 
ً
  أF حنيفة. عنعبد ا�رdن اyقري  عنعثمان بن سعيد  عنصالح بن أdد  عنورواه أيضا

 عنأF سعيد بن أF القاسم  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  رجهوأخ
أF العباس بن عقدة  عنالقاسم بن _مد بن اªالج  عنالقاK أF القاسم � بن أF � ا�Ëي 

  أF حنيفة. عناyعا( بن عمران  عن�سعود بن جوCرCة  عنأdد بن سعيد ا�غدادي  عن
عمه ا3س� بن عن  أبيه عناyنذر بن _مد بن اyنذر عن  شنا�القاK األ وأخرجه

  أF حنيفة. عنأبيه  عنسعيد 
 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذعن  اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه وأخرجه

  ال يÏب! �لمحرم أن يتطيب �Ùء من الطيب بعد اإلحرام. ،وهو قول أF حنيفة
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنCاد � �سنده ا3سن بن ز وأخرجه

رK اهللا - Åeشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] @?D/224[ا0ديث:
  وهو _رم.  - صR اهللا عليه وآP وسلم- كأ� أنظر إS وÊيص الطيب � مفرق رسول اهللا  :قالت - عنها

أF ا�ضحاك بن  عنمد بن عبيد � بن _ عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن ){(القاسم بن ا�3م عنا�صلت 

 عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
_مد بن إبراهيم بن حبgش ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 
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  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عنع اªلõ _مد بن شجا عن
ا�Ciف أF � _مد بن _مد بن  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ  وأخرجه

أF العباس _مد بن نË بن  عنأF منصور _مد بن _مد بن عثمان بن ا�سوار  عنعبد العزCز 
أF ¤£  عنبن حرب الطاö �  عن_مد بن نوح ا5ند°سابوري  عنأdد بن _مد بن �كرم 

  األعمش وأF حنيفة رdة اهللا عليهما. عن
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

- Åeشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنمنصور بن اyعتمر  عنأبو حنيفة ] D?D/@22[ا0ديث:
  . - صR اهللا عليه وآP وسلم-  رأيت وÊيص الطيب � مفرق رسول اهللا :قالت - رK اهللا عنها
_مد بن عبد اهللا بن  عن Fابن ا5عا عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه

أF  عنسوCد بن عبد العزCز  عن_مد بن هاشم  عنإسماعيل بن أdد بن هارون  عنجعفر 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

ب ا�ي� القر� ا�كو� ¤£ بن عبيد اهللا بن �وه عنأبو حنيفة ] 22D/DBA[ا0ديث:
 � جنح  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنه-أF هرCرة  عن

ً
خرج ماشيا

xا�ليل °س،  
ً
 أن ي�بgنه ،فرأى خياال

ً
إ�  :فقالت ؟ما أنت :فقال ،فإذا ا�رأة عرCانة ،ففعل ،فأ�ر عليا

 .هار وأسx با�ليل وأنتكب الطرCقنذرت أن أحج عرCانة ماشية ناقضة شعري وأنا أ�كث با<
ارجع إjها وأ�رها أن ترbب وتلÈس ’’ :فقال .بذ�ك -صR اهللا عليه وآP وسلم-فأخÂ رسول اهللا 

 
ً
  . ‘‘وتهرCق دما

أdد  عنأF ا3سن � بن _مد بن عبيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
   .أF حنيفة عنهوذة  عنبن جرCر 

  أF حنيفة.  عنهوذة  عنأdد بن جرCر  عن_مد بن عبد العزCز  عنبن ÞÓ  _مد عنورواه 
  أF حنيفة.  عنعبد اهللا بن شgبة  عنإبراهيم  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنورواه 

أF  عنهوذة  عنإبراهيم بن عبد ا�رحيم  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

أF  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه
القاK عمر األشنا� بإسناده اyذكور  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عنب�ر اzياط 
   إS أF حنيفة.
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رK اهللا -Åeشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] A/DB2;2[ا0ديث:
فرفضت عمرتها  - صR اهللا عليه وآP وسلم-فأ�رها ا<�  ،قدمت متمتعة وÆ حائضأنها  -عنها

  حä إذا فرغت من حجها أ�رها أن تصدر إS ا�نعيم مع أخيها عبد ا�رdن.  ،واستأنفت ا3ج
�صعب  عنسفيان بن وbيع  عنا�رÊيع بن حسان ا�ك�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .- K اهللا عنهر-أF حنيفة  عنبن اyقدام 
رK اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة ] ;DB/2;2[ا0ديث:

  احتجم وهو _رم.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<� : -عنهما
أF مقاتل  عنأبيه  عنصالح بن منصور بن نË ا�صغا�  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-عنهرK اهللا -أF حنيفة  عنا�سمرقندي 
رK اهللا - ابن عباس  عنطاوس  عنأF العاjة  عنأبو حنيفة ] =DB/;;2[ا0ديث:

  احتجم وهو _رم.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-عنهما
خا® بن عبد  عنهبة اهللا بن اyبارك  عنأبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري  أخرجه

أdد بن أF  عنيعÎ اyخلص  ){(بن عبد ا�رdن_مد  عنا3سن بن أdد بن �و�  عناهللا 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأe Fصم  عنعمر بن رستة  عنداؤد ا�سختيا� 

سألت سعيد بن  :خارجة بن عبد اهللا األنصاري قال عنأبو حنيفة ] ?DB/=;2[ا0ديث:
  ال بأس به.  :اrميان �لمحرم فقال عن اyسيب

أdد بن _مد  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنمد � �سنده ا3افظ طلحة بن _ أخرجه
ورواه وbيع بن ا5راح : قال ا3افظ أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عنبن نعيم 

. عن
ً
  أF حنيفة أيضا

 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة 
كنا  :جده أنه قال عنأبيه  عنهشام بن عروة  عنأبو حنيفة ] DBB/?;2[ا0ديث:

 و¿ن _ر�ون مع رسول اهللا 
ً
  .-صR اهللا عليه وآP وسلم-¿مل 3وم ا�صيد زادا

� بن عبد  عن� بن _مد بن عبيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  أF حنيفة.  عنيوسف  أF عناyلك بن عبد رÊه 
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  أF حنيفة. عنأF عبد ا�رdن اyقري  عنصالح بن عثمان بن سعيد  عنورواه 
أF _مد جعفر بن _مد  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

ا3افظ � بن عمر  عنأF القاسم األزهري  عنأdد بن � ا�غدادي  عنبن ا3س� ا��اج 
أF عبد ا�رdن أdد بن  عنأF ا3سن _مد بن عبد اهللا بن زbرCا ا<gسابوري  عنرقطÎ ا®ا

 öساÏعنشعيب ال  öساÏعبد اهللا  عنعمار بن ا3سن ال-Öإبراهيم  عن -وهو أبو سعيد ا®شت
  أF حنيفة. عنdاد بن أF سليمان  عنبن ميمون ا�صائغ 

وقد  ،أF حنيفة 5اللة قدره عناذ أF حنيفة وروى هذا ا3ديث dاد أست :قال ابن خ�و
  سنة عCiن ومأة با�كوفة. -رdه اهللا تعاS-مات dاد 

عبد ا�رdن بن  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنورواه 
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنعمر 

أF إسحاق إبراهيم بن سعيد ا3بال  عن أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ القاK وأخرجه
أF ا3سن _مد بن عبد اهللا بن زbرCا ا<gسابوري  عنأF ا3سن أdد بن _مد بن �رزوق  عن
إبراهيم بن  عنعبد اهللا بن سعد ا�سعدي  عنعمار بن ا3س�  عنأdد بن شعيب  عن

  أF حنيفة.  عنان أستاذ أF حنيفة dاد بن أF سليم عنميمون ا�صائغ 
  أF حنيفة.عن  ا3سن بن زCاد وأخرجه

أ¯س بن ما�ك  عنأF أمية عبد ا�كرCم بن أF اyخارق  عنأبو حنيفة ] B/DBC;2[ا0ديث:
  . ‘‘ارbبها’’ :رأى رجًال °سوق بدنة فقال - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن ا<�  :- رK اهللا عنه- 

أF عن  ¤£ بن خا® اyهل� عنصالح بن رميح كتابة  عنخاري أبو _مد ا� أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنمعاذ خا® بن سليمان 

قيمة  :عبد اهللا قال عنأF عبيدة  عنخصيف  عنأبو حنيفة ] C/DB4;2[ا0ديث:
  بيض ا<عام إS أصابه اyحرم Æ ا�واجب. 

أdد بن حازم  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
. عنورواه أبو يوسف  :أF حنيفة. قال ا3افظ عنعبد اهللا بن �و�  عن

ً
  أF حنيفة أيضا

عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 عنمد بن شجاع _ عن_مد بن إبراهيم  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن اzالل 

  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد 
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القاK أF القاسم � بن أF � ا�Ëي  عنأF سعيد أdد بن عبد ا5بار  عنورواه 
 ا3سن بن زCاد عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عن
  أF حنيفة.عن 

 عنأF سعيد بن أF القاسم  عنمد بن خ�و ا3افظ أبو عبد اهللا ا3س� بن _ وأخرجه
أF العباس بن عقدة  عنالقاسم بن _مد بن اªالج  عنالقاK أF القاسم � بن أF � ا�Ëي 

دخلنا مع أF حنيفة á  :أنه قال ،_مد بن الفضل عنحامد بن آدم  عنأdد تميم بن عباد  عن
 :فأشار إjه أبو حنيفة أن ،ه �و علم به الستقبلهفظننا أن ،فلما أبË بأF حنيفة شخص ،خصيف

 á حياء وتعزCر P ،فجلس !�Õنك
ً
 دقيقا

ً
 :قال ،فلما انتهينا إjه قبض á يد أF حنيفة فسأP سؤاال

 á يد أF حنيفة حä رد أبو حنيفة يده
ً
فأ, أبو  ،ومد يد أF حنيفة �لجلسة معه :قال ،فما زال قابضا

  فحدثه به. ،حديث ابن �سعود � بيض ا<عام عن وسأP ،يديه معناحنيفة وجلس ب� 
أنها  :-رK اهللا عنها-Åeشة  عنرجل  عناrيثم  عنأبو حنيفة ] DB۸/4;2[ا0ديث:

  عمرتها.  فرفضت -صR اهللا عليه وآP وسلم-فأ�رها ا<�  ،قدمت متمتعة وÆ حائض
أF بالل _مد بن  عناسم بن _مد الق عنأdد بن _مد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

 �  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عن_مد األشعري ا�كو
  _مد.  عنالقاسم بن _مد  عنأبيه  عنأdد بن _مد اrمدا� ا�كو�  عنورواه 
إبراهيم بن ا5راح �هما  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عن_مد بن اyنذر  عنورواه 

  . أF حنيفة عنأF يوسف  عن
أF  عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنجعفر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنورواه 

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
أنه  :-رK اهللا عنها-Åeشة  عنرجل  عناrيثم  عنأبو حنيفة ] DB۹/@;2[ا0ديث:

   .){(أ�ر برفض عمرتها وذبح �رفض العمرة بقرة
_مد بن  عنF العباس بن عقدة أ عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
أF  عنأF يوسف  عنإبراهيم ا5راح  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عناyنذر اrروي 

  .- رK اهللا عنه- حنيفة 
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أنها  :- رK اهللا عنها-Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة ] D/D۶۰;2[ا0ديث:
  فنحرتهما.  فاشîت �Õنها أخرى ثم وجدت األوç ،فضلت ،ساقت بدنة

عبد  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  أخرجه
 عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عناهللا بن ا3سن 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد 

من  :اء بن أF رÊاح أنهما قاالميمون بن مهران وعط عنأبو حنيفة ] A/D۶۱=2[ا0ديث:
� ��قال اهللا تعاS: .فلgس عليه �ء ،طاف ب� ا�صفا واyروة و�م ير�ل � �   � � �! � )}( .  

القاسم بن _مد  عنبن عقدة  أF العباس عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن أF يوسف عنوأF بالل 

أن اyتمتع إذا �م ي�ن صام  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة ] D۶۲/2=2[ا0ديث:
وعليه دم  ،فإن �ضت أيام ا<حر قبل أن يهدي فعليه اrدي ،ثالثة أيام � ا3ج فال بد من اrدي

 أdد بن القاسم حدثpو .�أخx اrدي
ً
eئذ بن  حدثنا :قاال ،لإسحاق بن أF إ�ائيعن  أيضا

  .-رK اهللا عنهم-أبو حنيفة  حدثنا :حبيب بن أdد قال
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 ا	اب اqاسع

 ا	يوع  
  :وأنه °شتمل á أرÊعة فصول

  .واÂyة منها ،وا�صدق فيها ،� ا�حرCض á ا�جارة   الفصل األول
  .والØ ال بأس بها ،� العقود اyن÷ عنها   الفصل ا"ا!

  .فيما ي&بت فيه اzيار   الفصل ا"الث
  .� االختالف ا�واقع � العقد   الفصل ا�رابع

 الفصل األول

  واFsة منها ،وا�صدق فيها ، اqحرuض � اqجارة
أF سعيد اzدري  عنا3سن بن ا3سن [ا3سن بن]  عنأبو حنيفة  ]DC۳/2[ا0ديث:

 ا�اجر ا�صدوق مع ا<Èي�’’ :قالأنه  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -رK اهللا عنه-
  . ‘‘وا�صديق� وا�شهداء وا�صا�3 يوم القيامة

 عنإسماعيل بن توÊة القزوÎC  عنعبد اهللا بن طاهر القزوÎC  عنا�خاري أخرجه 
  اإلمام أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن ا�شgبا� 

أF  عنلعدل � �سنده ا3افظ أبو القاسم طلحة بن _مد بن جعفر ا�شاهد ا وأخرجه
عبد اهللا بن  عنعبد اهللا بن أdد بن يزCد اzي�  عنعبد اهللا _مد بن ÞÓ بن جعفر العطار 

  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد اهللا بن اyبارك  عنعبدان 
رK -رافع بن خديج  عنإسماعيل بياع ا�سابري  عنأبو حنيفة  ]۲/۹۶۴[ا0ديث:

 -ثالث �رات- !يا معi ا�جار’’ :- صR اهللا عليه وآP وسلم-سول اهللا قال: قال ر -اهللا عنه
 إال من بر وصدق

ً
  . ‘‘إن�م تبعثون يوم القيامة فجارا

_مد  عنا3افظ أبو القاسم عبد اهللا بن _مد بن أF العوام ا�سغدي � �سنده  أخرجه
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iÙ بن زCاد  عنن دبgس عبد ا�رdن ب عنأdد بن ¤£ األزدي ا�كو�  عنبن أdد بن dاد 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

وافينا اyدينة  :أF صخرة جامع بن شداد اyحارú قال عنأبو حنيفة  ]DC۵/=[ا0ديث:
أرÊعوا فلقد بايعتم  :فقالت عجوز <ا ،فتذاكرنا ذ�ك فيما بgننا ،بتجارة فابتاع منها رجل ال نعرفه

فنÍ اªمر á أنطاع  ،فأتgناه ،فأرسل إjنا !ه سنان الغدررجًال �م ي�ن jقف á رجل أن يلÈس
  !ßوا :ثم قال

ً
  ،فأصدرنا منه شبعا

ً
 حä روانا عنه رCا

ً
فلم نر بعده  ،ثم أوفانا فأفضل ،ثم سقانا �نا

  . -رK اهللا عنه-فقيل � بن أF طالب  ؟فسأ<ا عنه ،مثله � ا�وفاء
جعفر  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  نعا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنبن _مد 
أF الفضل  عنا3افظ أبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

عبد اهللا أdد بن أF  عنخاP أF � ا3سن بن أdد ا�اقال�  عنأdد بن ا3سن بن خxون 
جعفر بن _مد بن  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  عن_مد بن يوسف بن دوست العالف 

  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عن�روان الغزال 
  .-رK اهللا عنه- القاK عمر األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  وأخرجه

إبراهيم � ا�رجل ي�ون P ا®ين á  عناد d عنأبو حنيفة  ]DC۶/?[ا0ديث:
  ال خx فيه حä يقبضه.  :قال ،ا�رجل فيجعله � ا�سلم

ألنه  ؛وÊه نأخذ :ثم قال _مد ،ةفأF حني عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،يÈيع ا®ين با®ين

 ،ي�ره ا�سلم إS ا3صاد :إبراهيم أنه قال عنdاد  نعأبو حنيفة  ]B/DC۷[ا0ديث:
  و·S القطاع وا®ياس. 

ألنه  ؛وÊه نأخذ :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،أجل øهول يتقدم وCتأخر

يم � ا�رجل °سلم � الفاكهة إS إبراه عنdاد  عنأبو حنيفة  ]C/DC۸[ا0ديث:
  ال خx فيه.  :قال ،أخذ قف' بقف'Cنبالقطاع 

وÊه  :اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،ألنه أجل øهول يتقدم وCتأخر ؛نأخذ
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ال  :قال ،إبراهيم � ا�رجل °سلم � ا�مر عناد d عنأبو حنيفة  ]DC۹/4[ا0ديث:
  خx فيه حä يطعم. 

وÊه نأخذ ال  :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وÌعل أجل �سليمها  ،زمانها بعد بلوغها يÏب! أن °سلم � تمر لgس � بيوت ا<اس إال ما �ن �

  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،فعل ذ�ك جاز و·ال فال خx فيهفإذا  ،قبل انقطاعها
  ال بأس با�رهن وا�كفيل � ا�سلم.  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]D۷۰/@[ا0ديث:

وÊه  :ثم قال _مد ،اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

 ،إبراهيم � ا�سلم � الفلوس فيأخذ ا�كفيل عنdاد  عنأبو حنيفة  ]D/D۷۱[ا0ديث:
  ال بأس به.  :قال

وÊه  :اإلمام أF حنيفة ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

قgس  عنأF وائل  عنسليمان بن مهران األعمش  نعأبو حنيفة  ]2A/D۷۲[ا0ديث:
وbنا ن�بايع �  - صR اهللا عليه وآP وسلم-قال خرج علينا رسول اهللا  ){(بن أF غرزة الغفاري

 !يا معi ا�جار’’ :فقال ،فسمانا باسم هو أحب إjنا من أسمائنا ‘‘ا�سما�ة’’وbنا ¯س-  ،األسواق
  . ‘‘ثمان فشوÊوه با�صدقةهذا ا�يع ¤Ûه ا3لف � األإن 

_مد بن عبد اهللا بن � بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده فرواه أخرجه 
أF نعيم ا3افظ األصفها�  عنأF ب�ر أdد بن � بن ثابت اzطيب ا�غدادي  عنعبد اهللا 

 عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عنأF يعR  عنعبد اهللا بن _مد بن عثمان ا�واسطي  عن
  أF حنيفة.

أF  عنأF ب�ر اzطيب ا�غدادي  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ  وأخرجه
أF  عنiÙ بن ا�وjد  عنأF يعR  عنعبد اهللا بن _مد بن عثمان ا�واسطي  عننعيم ا3افظ 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنيوسف 

                                           

  ا3سن ا<عما� أحسن اهللا إjه. ۱۲ة بمعجمة وزاي مفتوحات صحاF نزل ا�كوفة.( ا�قرCب: قgس بن أ, غرز  ���
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  الفصل ا"ا!
  ل� ال بأس بهاوا ، العقود اsن� عنها

رK اهللا -ا3سن بن ا3سن بن � بن أF طالب  عنأبو حنيفة  ]D4۳/22[ا0ديث:
 من  ،أقبل زCد بن حارثة برقيق من اjمن: قال -عنه

ً
فاحتاج إS نفقة ينفقها عليهم فباع غالما

 :باألم فقالتصفح ا�رقيق فبË  -صR اهللا عليه وآP وسلم-فلما قدم á ا<�  ،ا�رقيق ال مع أمه
  فأ�ره أن يرجع وCرده.  ،قال احتجنا إS نفقة فبعنا ابنها ؟‘‘ما] أرى هذه واrة’’

أdد بن حازم  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عن

 عنأF حنيفة  عن أخرجهأبو عبد اهللا بن ا3س� بن خ�و � �سنده غx أنه  وأخرجه
عبد اهللا بن ا3سن. فقرأت á ا�شيخ الفقيه ا3افظ أF القاسم _مد بن � بن ميمون القر� 

 عن_مد بن ا3س�  عنأF جعفر  عنا�Ciف أF عبد اهللا _مد بن � بن عبد ا�رdن  عن
سمعت أF يقول: هذا  :قال ،فاطمة بنت _مد عنأF العباس أdد بن _مد بن سعيد بن عقدة 

رK -� بن أF طالب  عنعبد اهللا بن ا3سن  عنأبو حنيفة  حدثنافقرأت فيه  ،كتاب dزة
  أÜع�. -اهللا عنهم

ا3سن بن _مد بن �  عنالقاK عمر األشنا� عن اyنذر بن _مد بن اyنذر  وأخرجه
  أF حنيفة. عنأF يوسف  عن

ي�ره  ،وÊه نأخذ :أF حنيفة. ثم قال _مد عناآلثار فرواه اإلمام _مد بن ا3سن �  وأخرجه
xنا، أن يفرق ب� وا®ه وو®ها إذا �ن صغCذا ب� األخوbن أو  ،وCxو) ذي رحم _رم إذا �نا صغ

 
ً
 فال بأس به ،�ن أحدهما صغxا

ً
  .- رdه اهللا- وهذا ßه قول أF حنيفة  ،أما إذا �نوا كبارا

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن� �سنده  ا3سن بن زCاد وأخرجه
¤£ بن عبد اهللا بن �وهب ا�ي� القر� ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]D4۴/;2[ا0ديث:

أن ين�  أ�ره -صR اهللا عليه وآP وسلم-عتاب بن أسيد أن رسول اهللا  عن�eر ا�شع�  عن
  و عن بيع وسلف.  ،ضمنو عن رÊح ما �م ي ،و عن &ط� � بيع ،قومه عن بيع ما �م يقبض

أF نعيم  عنأF عبد اهللا _مد بن ÞÓ  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
أF حنيفة  عنجعفر بن عون  عنأ0م بن ما�ك  عنعبد ا�رdن بن قر°ش بن خزCمة اrروي 
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  .-رK اهللا عنه-
 عنواحد عبيد اهللا بن عبد ا� عن¤£ بن �eر  عنأبو حنيفة  ]D4۵/=2[ا0ديث:

انطلق إS أهل ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم - ا<� عن -رK اهللا عنه-عتاب بن أسيد 
 ،وعن &ط� � بيع ،ورÊح ما �م يضمنوا ،عن بيع ما �م يقبضوا :أرÊع خصال عنهم ا نهأ�كة ف

  . ‘‘وعن سلف وÊيع
فاطمة بنت _مد  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

  أF حنيفة. عنdزة بن حبيب ا�زCات  حدثناأF  حدثنا :قالت ،بن حبيب
 عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

_مد  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 
  بن زCاد عن أF حنيفة.  ا3سن عنبن شجاع 

 عنأبو حنيفة  :أF حنيفة غx أنه قال عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  عتاب بن أسيد. عنرجل  عن¤£ بن �eر 

  ._مد بن ا3سن � اآلثار أF حنيفة كما أخرجه عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
أبيع عبدي هذا ب�ذا وbذا ’’ :فا�رجل يقول �لرجل ‘‘سلف وÊيع’’ :فأما قو� :ثم قال _مد

&ط� � ’’ :وقو�فال يÏب! هذا.  ‘‘تقرضá Î أن أبيعك’’أو يقول:  ‘‘á أن تقرضÎ كذا وbذا
 نه ال Ìوز. ·و ،فيقع عقد ا�يع á هذا ،ا�رجل يÈيع ا��ء باأللف ا3الة و·S شهر باأللف� ‘‘بيع

 ،فا�رجل °شîي ا��ء فيÈيعه قبل أن يقبضه برÊح فال Ìوز ‘‘يضمنوا رÊح ما �م’’ :وأما قو�
وهذا ßه قول أF حنيفة إال � �ء واحد  ،°شîي شgئا فيÈيعه قبل القبض وbذ�ك ال Ìوز أن

ألنها ال Àول  ؛ال بأس بأن يÈيعها ا±ي اشîاها قبل أن يقبضها :قال ،العقار من ا®ور واألرض�
  فهذا عندنا ال Ìوز وهو كغxه من األشياء. :ل _مدعن �وضعها. ثم قا
عتاب  عنرجل  عن¤£ بن �eر ا�كو� ا3مxي  عنأبو حنيفة  ]D4۶/?2[ا0ديث:

ورÊح  ،نه أهلك عن بيع ما �م يقبضواإ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عنبن أسيد 
   .‘‘وعن سلف � بيع ،وعن &ط� � بيع ،ما �م يضمنوا

أdد بن حازم  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة. عن ){(أF حنيفة. قال ا3افظ ورواه عن ){(أF عبد اهللا عن

                                           

  أي: _مد بن ا3سن ا�شgبا�.  ){(
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_مد بن خا® بن  عنأبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ  وأخرجه
   .أF حنيفة عنبن خا® ا�وه� أبيه خا® بن خ عن _مد  عنخ 

  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه
أF �  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

إسماعيل بن توÊة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنبن شاذان 
 ÎCحنيفة.  عنن _مد بن ا3س عنالقزو Fأ  

أF ب�ر  عنأF ا3سن بن قشgش  عنأF سعيد _مد بن عبد اyلك  عن ورواه
  .أF حنيفة  عنجده  عنأF عروÊة ا3را�  عناألبهري 

أF ب�ر األبهري بإسناده هذا  عنعن أF طالب بن يو¯س عن أF _مد ا5وهري  ورواه
  .-رK اهللا عنه-إS أF حنيفة 

و°شîط  ،إبراهيم � ا�رجل °شîي ا5ارCة عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2B/D4۷[ا0ديث:
لgس هذا بنÕح وال يملك  ،Èيع ال يملك صاحبه بيعهبلgس هذا  :قال ،عليه أن ال يÈيع وال يهب

  ذ�ك يصنع بماP ما يصنع بملك يمينه. 
Êه نأخذ Z ثم قال _مد: و ،أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

و)  ،وفيه منفعة �لبايع أو �لمشîي أو �لمبيع فا�يع فاسد ،&ط °شîط � ا�يع لgس من ا�يع
  &ط لgس فيه منفعة �واحد منهم فال بأس به.

ا�رأة أF ا�سفر أن ا�رأة قالت  عنأF إسحاق  عنأبو حنيفة  ]2C/D4۸[ا0ديث:
مÙ Îست  )¢(هااîشثم ا ،جارCة بثمان مائة درهم أن زCد بن أرقم باعÎ -رK اهللا عنها-لعاÅشة 

صR اهللا عليه وآP -أبلغيه عÎ أن اهللا تعاS أبطل جهاده مع رسول اهللا  :فقالت ،مائة درهم
  إن �م يتب.  -وسلم

إسماعيل بن  عن_مد بن سعيد القزوÎC  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  يفة. أF حن عن_مد بن ا3سن  عنتوÊة 

  ورواه
ً
 -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عن� بن عبد اyلك  عن� بن عبيد  عنأيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

                                                                                                                                                  

  ن ا<عما�.ا3س -۱۲كذا � األصول، والظاهر سقوط أسماء بعض ا�رواة عن اإلمام أF حنيفة رK اهللا تعاS عنه (واهللا أعلم)   ){(
)¢(  .Îدها مîاس  
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خاP أF  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه
� بن عمر  عن القاK عمر بن ا3سن األشنا� عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عن� 

 ÎCعنالقزو  ÎCة القزوÊحنيفة  عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن تو Fاهللا عنه- أ Kر -.  
رK -أF هرCرة  عنأF حازم  عنأبو حنيفة عن عدي بن ثابت  ]D4۹/24[ا0ديث:

   .‘‘أنه ن� عن بيع حا� �اد’’ -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا  عن -اهللا عنه
أF _مد حامد بن ا�3م  عن_مد بن عمر ا5عاF  عن3افظ طلحة بن _مد اأخرجه 

  أF حنيفة. عنأF حاتم  عن_مد بن صالح ا�طاح  عن
رK اهللا - سئل ابن عمر  :قال ،_مد بن قgس عنأبو حنيفة  ]D۸۰/@2[ا0ديث:

وم فحر�وا أ�لها قاتل اهللا اjهود حرمت عليهم ا�شح :فقال ؟بيع اzمر وأ�ل ثمنها عن -عنهما
  إن اهللا تعاS حرم اzمر فحرام بيعها وأ�ل ثمنها.  :ثم قال ،واستحلوا أ�ل ثمنها

وعبد اهللا ابÎ أdد بن  ،األخوCن أF القاسم عنأبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده أخرجه 
_مد  عن_مد بن إبراهيم  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر 

  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عنن شجاع ب
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

 -رK اهللا عنهما- ابن عمر  عنجبلة بن سحيم  عنأبو حنيفة  ]2D/D۸۱[ا0ديث:
  عن ا�سلم � ا<خل حä يبدو صالحه.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ن� رسول اهللا  :قال

 عنإبراهيم بن سليمان بن حيان  عنصالح بن أF رميح  عنو _مد ا�خاري أبأخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن أ¯س ا�صغا�  عنإبراهيم بن �و� الفراء 

أنه  - رK اهللا عنه- عبد اهللا بن �سعود  عنا�زهري  عنأبو حنيفة  ]A/D۸۲;[ا0ديث:
أبيعكها á أن تمسكها � فإن أردت بيعها كنت  :تفقال ،طلب من ا�رأته جارCة °شCîها منها

ال تقرÊها  :فقال ؟-رK اهللا عنه-ثم سأل عمر بن اzطاب  ؛فاشîاها منها باªمن ؛أحق بها باªمن
  فرجع عبد اهللا وردها.  !وفيها �شوÊة ألحد

عبد اهللا  عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنأبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده أخرجه 
_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنبن ا3سن اzالل 

 õلªاد  عناCحنيفة  عنا3سن بن ز Fاهللا عنه-أ Kر-.  
رK اهللا - ابن عباس  عنعكرمة  عناrيثم  عنأبو حنيفة  ]=@D/2;[ا0ديث:
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  من ßب ا�صيد. � ث -صR اهللا عليه وآP وسلم-رخص رسول اهللا  :قال -عنهما
أdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن� بن معبد  عن
أdد بن  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنا3سن _مد بن  عن� بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي 
عبد اهللا بن  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده عن أF العباس بن عقدة  وأخرجه
_مد  عن� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عن_مد بن اyنذر  عن_مد ا�خاري 

  أF حنيفة. عنبن ا3سن 
رك بن عبد ا5بار اyبا عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل�  وأخرجه

 �xمد ا5وهري  عنا�ص_ Fنذر  عنأyعنا3افظ _مد بن ا  óعنا3س� بن ا3س� األنطا 
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي 

أF العباس _مد بن نË بن  عنأF _مد ا5وهري  عنأF طالب بن يوسف  عن ورواه
_مد بن  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س�  عن�كرم ا�شا´ أdد بن 

  أF حنيفة.  عنا3سن 
 عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنأF الفضل بن خxون  عن ورواه

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن توÊة  عنعبد اهللا بن طاهر 
رK - عبد اهللا بن عمر  عنأF يعفور عمن حدثه  عنأبو حنيفة  ]?@D/;;يث:[ا0د

 :وقال ،أنه بعث عتاب بن أسيد إS أهل �كة -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -اهللا عنهما
  . ‘‘بيع ما �م يقبض وعن ،وعن رÊح ما �م يضمن ،وعن بيع وسلف ،هم عن &ط� � بيعا نهأ’’

_مد بن  عنiÙ بن ا�وjد. و عن_مد بن ا3سن ال×ار  عنخاري أبو _مد ا�أخرجه 
�هما  -وا�لفظ P-� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عناyنذر بن سعيد اrروي 

 أF حنيفة. عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عن

د بن أd عنأF العباس بن عقدة  عناإلمام ا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة.  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن القاسم 
أF عبد  عنأF ب�ر اzياط  عنأF الفضل بن خxون  عنابن خ�و � �سنده  وأخرجه

 .- رK اهللا عنه- القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده إS أF حنيفة  عناهللا بن دوست العالف 
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أن عبد  :ا�زهري عنوف ا5راح بن اyنهال أF العط عنأبو حنيفة  ]D@B/=;[ا0ديث:
اهللا بن �سعود اشîى جارCة من زوجته زCنب اªقفية واشîطت عليه أنه إن استغÁ عنها ف÷ 

ما يعجبÎ أن تقرÊها وألحد فيها  :فقال ،فذكر P ذ�ك ،فلþ عمر بن اzطاب ،أحق بها بثمنها
  فرجع عبد اهللا فردها.  !&ط

أF � بن  عنأF الفضل بن خxون  عنبن خ�و � �سنده ا3افظ ا3س� أخرجه 
 عنإسماعيل ابن توÊة القزوÎC  عنأF طاهر القزوÎC  عنشÕب إأF نË بن  عنشاذان 

 أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن 

Z  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  فيه منفعة �لبائع أو �لمشîي أو �لجارCة فهو فاسد.  ،يع لgس من ا�يع&ط �ن � ب

 .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده أخرجه 

فلم  ؟سمعت عطاء بن أF رÊاح وسئل عن ثمن اrر :أبو حنيفة قال ]D@C/?;[ا0ديث:
  بأسا.  ير به

وهو  ،ثم قال _مد: وÊه نأخذ ،أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  ال بأس بÈيع ا�سباع إذا �ن rا قيمة. ،قول أF حنيفة

إذا وð اyملوbة ثالثة نفر  :إبراهيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]B/D@4;[ا0ديث:
 فهو �آلخر

ً
 فهو عبد  ،� طهر واحد فادعوه Üيعا

ً
 ‘‘ريال ند’’ :و·ن قا�وا ،آلخر�فإن نفوه Üيعا

  ورثهم وورثوه. 
و�سنا نأخذ  :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 نظرنا êم جاءت به منذ �لكها اآلخر ،بهذا
ً
 معا

ً
فإن �نت جاءت به  ،و�كنهم إن ادعوه Üيعا

باعها األول فهو  و·ن �نت جاءت به ألقل من ستة أشهر منذ ،�ستة أشهر فهو ابن اyشîي اآلخر
 أو شكوا فيه فهو عبد اآلخر وال يلزم الÏسب با�شك حä يأÐ اjق�  ،ابن األول

ً
و·ن نفوه Üيعا

  .-رK اهللا عنه- وهذا ßه قول أF حنيفة  ،وا®عوة
عبد اهللا بن �سعود �  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]@@C/D;[ا0ديث:

  .ها طالق بيع :قال ،اyملوbة تباع وrا زوج
و�سنا نأخذ  :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
و عبد ا�رdن بن  ،و عن � بن أF طالب ،بلغنا ذ�ك عن عمر بن اzطاب ،بهذا و·ن بيعت
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ول�ن يفرق بgنهما � ا�يع وá Æ  -رضوان اهللا عليهم أÜع�-حذيفة بن اjمان و ،عوف
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،rاحا

أسلم ما ي�ال فيما  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]D@D/4;[ا0ديث:
فإذا  .وال ما يوزن فيما يوزن ،وال �سلم ما ي�ال فيما ي�ال ،وما يوزن فيما ي�ال ،يوزن

  اختلف
ً
  ،بيدا<وeن �ا ال ي�ال وال يوزن فال بأس به اث�Ï بواحد يدا

ً
و·ن  ،وال بأس به ¯سgئا

 بيد
ً
.  ،�ن من نوع واحد �ا ال ي�ال وال يوزن فال بأس به اث�Ï بواحد يدا

ً
  وال خx فيه ¯سgئا

وÊهذا ßه  :أF حنيفة. ثم قال _مدعناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

سلمت � اªياب ثم �ن أإذا  :إبراهيم قال عنdاد  عنو حنيفة أب ]DDA/@;[ا0ديث:
 عرضه ورقعته فهو جائز. 

ً
  معروفا

أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو قول أF  ،إذا س- الطول والعرض وا�رقعة واÏ5س واألجل ونقد اªمن قبل أن يتفرقا

  .- رK اهللا عنه- حنيفة 
 ،إبراهيم � ا�رجل °سلم اªياب � اªياب عنdاد  عنأبو حنيفة  ]D/DD2;[ا0ديث:

  إذا اختلفت أنواعه فال بأس به.  :قال
وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

رK اهللا -جابر بن عبد اهللا  عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة  ];A/DD=[ا0ديث:
 �ن إلبراهيم بن نعيم بن ا<حام فدبره -عنهما

ً
صR اهللا -ثم احتاج إS ثمنه فباعه ا<�  ،أن عبدا
  بثمان مائة درهم.  -عليه وآP وسلم
 بن _مد أdد بن عبد اهللا عن_مد بن اyنذر اrروي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  .-رdة اهللا عليهما-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عنا�كندي 
  وأخرجه

ً
أF  عن ){(أdد بن يعقوب ا�سل2 عنعبد اهللا بن _مد ا�ل�  عنأيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنسعيد _مد بن اyن�i ا�صغا� 
- أنه  :-رK اهللا عنه- جابر  عنرÊاح  عطاء بن أF عنأبو حنيفة  ]=DD/2=[ا0ديث:

                                           

���  	()*��� 



 
 ¢Ú¾ ا�اب ا�اسع � ا�يوع   جامع �سانيد اإلمام األعظم

  باع اyدبر.  -عليه ا�صالة وا�سالم
 عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

إبراهيم بن ا5راح  عن ){(أdد بن عبد اهللا بن _مد ا�كو� عنإسحاق بن إبراهيم األنباري 
  .-هللا عنهرK ا- أF حنيفة  عنأF يوسف  عن

 -رK اهللا عنه-أF هرCرة  عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة  ]?DD/;=[ا0ديث:
  .‘‘ال تباع اªمار حä تطلع الCÍا’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال رسول اهللا : قال

خاP  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
 عنا3سن األشنا� بن القاK عمر  عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عناقال� أF � ا�

  أF حنيفة. عن )¢(بن أF ب�x يوسف عن_مد بن أF ا��ي  عن_مد بن إسماعيل الîمذي 
  .القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  وأخرجه
أF  عنعبد اهللا بن _مد بن عثمان ا�واسطي  عن ا3افظ أبو نعيم األصفها� وأخرجه

 Rد  عنيعjبن ا�و iÙيوسف  عن Fأ-Sه اهللا تعاdحنيفة  عن -ر Fاهللا عنه- أ Kر-.  
 :قال -رK اهللا عنهما-عطاء عن جابر بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]DDB/==[ا0ديث:

  . ...‘‘�مر وال�Èعن ا�زÊيب وا -صR اهللا عليه وآP وسلم-ن� رسول اهللا ’’
جعفر بن _مد بن  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  .-رdهما اهللا تعاS-أF حنيفة و�سعر  عنخاقان بن ا3جاج  عنأبيه  عن�روان 
أسامة بن  عنابن عباس  عنعطاء بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة  ]DDC/?=[ا0ديث:

 بيد فال بأس.  ،إنما ا�رÊا � الÏسgئة :قال -رK اهللا عنهم-زCد 
ً
  وأما يدا

_مد بن  عن� بن عبد ا�صمد  عنصالح الîمذي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF اyنذر إسماعيل بن عمرو  عنمنصور الطو³ 

 -رK اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة  ]B/DD4=[ا0ديث:
  اشîى عبدين بعبد.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<� 

زهx بن  عنأdد بن عبدة  عنأF خيثمة  عنا�خاري عن صالح بن أF رميح أخرجه 
  أF حنيفة. عنعبيد 
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إبراهيم أنه قال � ا�اجر Çتلف إS  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]@C/DD=[ا0ديث:
 نه الإ’’ :أراK ا3رب

ً
 أو سÈيا

ً
eأو كرا 

ً
  . ‘‘ بأس بذ�ك ما �م ¤مل إjهم سالحا

اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

- وأF سعيد اzدري  ،أF هرCرة عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]DDD/4=[ا0ديث:
  . ‘‘ال °ستام ا�رجل á سوم أخيه’’ :أنه قال - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عن - رK اهللا عنهما
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد أخرجه 

رK -وأF سعيد  ،أF هرCرة عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AAA/@=[ا0ديث:
ال Çطب ا�رجل á خطبة ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم- قال رسول اهللا  :أنهما قاال -اهللا عنهما

وال �سأل طالق أختها  ،وال á خا�ها ،وال تنكح اyرأة á عمتها ،وال °سوم á سوم أخيه ،أخيه
 فليعلمه أجره :وقال ،فإن اهللا هو رازقها ،�كفئ ما � صحفتها

ً
  . ‘‘من استأجر أجxا

اrيثم  عنإبراهيم بن عمروس بن _مد بن عبيد  عنا3افظ أبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة بطرق كثxة. عنبن ا�3م 

أF  عنأF الغنائم بن أF عثمان  عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه
العباد  عنإبراهيم بن زCاد  عن )¢(iÙ بن الفضل عنأF سهل بن زCاد  عن ){(زقوCهرا3سن بن 
أF  عنأF هارون  عنأبو حنيفة روى هذا ا3ديث  .-رK اهللا عنه-يفة أF حن عنبن العوام 

  .-صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عنوأF سعيد اzدري  ،هرCرة
 عنبن يوسف  أF طالب عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة. عنجده  عنأF عروÊة ا3را�  عنأF ب�ر األبهري  عنأF _مد ا5وهري 
وال ’’ :وزاد فيه ،اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

وهو قول أF  ،وÊهذا ßه نأخذ :-رdه اهللا-. ثم قال _مد ‘‘تناجشوا وال تبايعوا بإلقاء ا3جر
ف'Cد رجل آخر � اªمن وهو ال فا�رجل يÈيع ا�يع  ‘‘فال تناجشوا’’ :وأما قوP :حنيفة. ثم قال _مد

فال  ،وهو ا<جش ،لgسمع بذ�ك غxه فgشCîه بذ�ك á سومه )�( [بل يزCد]يرCد أن °شîي 
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Pب!. وأما قوÏإذا ألقيت ’’ :فهذا بيع �ن � ا5اهلية يقول أحدهم ‘‘فال تبايعوا بإلقاء ا3جر’’ :ي
  وا�يع فاسد فيه. ،طوهو تعليق با�i ،فهذا �كروه ‘‘ا3جر فقد وجب ا�يع

أبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة. عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ ا�¬»  عن_مد بن خا® بن خ 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه
- عن ا<�  -رK اهللا عنه-جابر  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة  ]D/2AA2=[ا0ديث:

   .أنه ن� أن °شîي تمرة حä �شقح :-صR اهللا عليه وآP وسلم
أعطا� إسماعيل بن  :قال ،أdد بن _مد بن سعد اrمدا� عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  .-رK اهللا عنه-نيفة أبو ح حدثنا_مد كتاب جده إسماعيل بن أF ¤£ فÕن فيه 
رK اهللا - ابن عباس  عنطاوس  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة  ]۰/2AA۲?[ا0ديث:

 فال يبعه حä °ستوفيه’’ :أنه قال - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عن - عنهما
ً
   ‘‘.من اشîى طعاما

¤£  عن إبراهيم بن نË ا�كندي عنصالح بن أF رميح  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن نË بن حاجب 
 عنأF جبلة  عنأF ب�ر �رزوق ا�ي� ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]۱/2AA۳?[ا0ديث:
Pسدةإ :ابن عمر أنه سأÕقال ا�ªها اÊفاف ا<افقة وzي  ،نا نقدم األرض ومعنا ا�ورق اîشÏأف

فإن  ،واشî ورقهم وال تفارقهم حä تقبض ،انxول�ن بع ورقك با®ن !ال :قال ؟ورقهم بورقنا
  و·ن وثب فثب معه.  ،صعد فوق ا�يت فاصعد معه

القاسم بن _مد  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  .-رdه اهللا-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عنأF بالل األشعري  عن

 عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنبن خ�و ا�ل� � �سنده أبو ا3س�  وأخرجه
_مد  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عنبن شجاع 
 -عنهما رK اهللا-ابن عباس  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة  ]۲/2AA۴?[ا0ديث:

وأرى أن Z �ء مثل الطعام ال يباع ’’ :قال ابن عباس ،نهينا عن بيع الطعام حä نقبض :قال
  . ‘‘حä يقبض

ا3سن بن أF زCد  عن_مد بن صالح بن عبد اهللا الطÂي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
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  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنإسماعيل بن أF ¤£  عن
 - رK اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنحنيفة  أبو ]۳/2AA۵?[ا0ديث:

  . ‘‘Èيع حا� �اديال ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن
_مد بن � بن أF عثمان  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده أخرجه 

أdد بن ا3سن بن عبد  عنالقطان أF سهل أdد بن _مد بن زCاد  عنقوCه رزا3سن بن  عن
 Îgد بن شجاع  عنا5بار ا�كنjحنيفة  عنا�و Fاهللا عنه- أ Kر-.  

أن رجًال  :اyستورد بن األحنف عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة  ]2AAC/??[ا0ديث:
 !نعم :قال ؟إن ] أمة أرضعت و®ي أفأبيعها :فقال ،-رK اهللا عنه-أ� عبد اهللا بن �سعود 

  من °شîي مÎ أم و®ي.  :طلق فباعها قالفان
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده أخرجه 

ن�  :قال -رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]۵/2AA۷?[ا0ديث:
  عن بيع الغرر.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا 

_مد بن منيع  عند اهللا بن إسحاق الطو³ _مد بن عب عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF أdد ا�زxÊي  عن

أن رجًال من ثقيف ي�Á أبا �eر  :_مد بن قgس عنأبو حنيفة  ]۶/2AA۸?[ا0ديث:
فأهدى إjه � العام  ،� e Zم راوCة من �ر -صR اهللا عليه وآP وسلم-�ن يهدي إS ا<� 

 :-صR اهللا عليه وآP وسلم-فقال رسول اهللا  ،حرمت فيه اzمر راوCة �ر كما �ن يهديهاا±ي 
واستعن بثمنها  ،وÊعها ،خذها :فقال ‘‘إن اهللا تعاS حرم اzمر فال حاجة <ا � �رك !يا أبا �eر’’

  . ‘‘إن اهللا تعاS حرم &Êها وحرم بيعها وأ�ل ثمنها’’ :فقال ،á حاجتك
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن� �سنده  -رdه اهللا تعاS-سن بن زCاد ا3أخرجه 

 عن ){(معن بن عبد ا�رdن بن عبد اهللا بن �سعود عنأبو حنيفة  ]4/2AAD?[ا0ديث:
اشîوا ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا  عن -رK اهللا عنه-عبد اهللا بن �سعود 

  . ‘‘تقو�ون بعنا إS مقاسمنا ومغانمنا’’ :قال ؟�ك يا رسول اهللاوbيف ذ :قا�وا ‘‘á اهللا
عمرو بن dيد  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  أF حنيفة. عنإسماعيل بن عياش  عنالقاض 
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رK -إبراهيم عن عبد اهللا بن �سعود  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A2A/@?[ا0ديث:
 � قالئص إS أجل معلوم � �ء معلومأ :-اهللا عنه

ً
 ،فكره ذ�ك ابن �سعود ،ن رجًال أسلم ماال

  . ‘‘خذ رأس ما�ك وال �سلم � ا3يوان’’ :وقال
ا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده عن القاسم بن أdد بن عمر أخرجه 

_مد  عنن إبراهيم ا�غوي _مد ب عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عن
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عنبن شجاع 

رفع عبد اهللا بن  :فقال ،اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه عن أF حنيفة مفصالً  وأخرجه
 �ضارÊة

ً
-  .فأسلم زCد إS عî°س بن عرقوب � قالئص ،�سعود إS زCد بن خليد ا�كري ماال

  وهو قول أF حنيفة. ،ال Ìوز ا�سلم � �ء من ا3يوان ،ل _مد: وÊه نأخذثم قا - ا3ديث إS آخره
_مد بن  كما أخرجه -رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن ا3سن بن زCاد � �سنده وأخرجه

  .-رdه اهللا-ا3سن 
 - رK اهللا عنهما- ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة  ]D/2A۱۱?[ا0ديث:

  .‘‘لgس منا من غش � ا�يع وا�iاء’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-هللا قال: قال رسول ا
�روان بن معاوCة  عن¤£ بن فروخ  عنأF سعيد  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنالفزاري 
أنه �ن ي�ره بيع صيد اآلجام  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة  ]BA/2A2۲[ا0ديث:

   وقصبها.
ثم قال _مد: وÊه  ،اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ
طلبت من أF عبد ا3ميد أن ي�تب إd:  Sاد قال عنأبو حنيفة  ]B۱/2A2۳[ا0ديث:

  ال بأس به.  :هفكتب إj ؟عمر بن عبد العزCز °سأP عن بيع صيد اآلجام وقصبها
 و�سنا نأخذ :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

فأما ا�صيد فال Ìوز بيعه إال أن ي�ون يؤخذ  ،Ìوز بيع القصب إذا باعه صاحبه خاصة ،بهذا
و قول أF وه ،بغx صيد وÌوز ا�يع و�Cون صاحبه باzيار إن شاء أخذه إذا رآه و·ن شاء رده

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
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أF سعيد اzدري وأF  عن ){(إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة  ]B۲/2A2۴[ا0ديث:
ال °سوم ا�رجل á ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال رسول اهللا  :قاال -رK اهللا عنهما-هرCرة 

  . ‘‘سوم أخيه
أF القاسم بن أdد بن  عننده ا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سأخرجه 

 عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع 
  اإلمام أF حنيفة بتمامه مفصًال. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 عنوقيل أF عمر و  ،وقيل أF حبلة ،أF ¤£ عنأبو حنيفة  ]B=/2A2B:[ا0ديث
 xاهللا عنهما-ابن عباس  عنسعيد بن جب Kوسلم-أن رسول اهللا  -ر Pاهللا عليه وآ Rقال:  -ص

  . ‘‘إذا أخذ ا�رجل بعض رأس اyال وÊعض سلمه فال بأس به’’
جعفر بن _مد  عنبن عقدة أF العباس  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عن
أF القاسم بن أdد بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنعبد ا�رdن بن عمر عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن

ثم قال _مد: وÊه  ،اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
 -اهللا عنه رK-�  عنا3ارث  عنأF إسحاق  عنأبو حنيفة  ]B?/2A2C[ا0ديث:

  ßه. آ�ل ا�رÊا و�ؤ  -صR اهللا عليه وآP وسلم-لعن رسول اهللا  :قال
أF صابر  عن_مد بن أdد بن إسماعيل ا�غدادي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنحفص بن عبد ا�رdن  عن� بن ا3سن  عنا<gسابوري 
صR -أن ا<�  :جده عنأبيه  عنرو بن شعيب عم عنأبو حنيفة  ]BB/2A24[ا0ديث:

  ن� عن ا�iط � ا�يع.  -اهللا عليه وآP وسلم
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ا3سن بن  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
قلت ألF حنيفة ما تقول �  :قال ،عبد ا�وارث بن سعيد عنا3س� ا�ج  عنالقاسم 

 و&ط &
ً
 رجل ابتاع بيعا

ً
فأتيت ابن أRj F فسأ�ه  ‘‘ا�يع باطل وا�iط باطل’’ :فقال ؟طا

 :فقال ؟فأتيت ابن شÂمة فسأ�ه عن ذ�ك ‘‘ا�يع جائز وا�iط باطل’’ :فقال ؟عن ذ�ك
ثالثة من فقهاء ا�كوفة اختلفوا � �  !سبحان اهللا :فقلت ‘‘ا�يع جائز وا�iط جائز’’

عمرو  حدثp ،ال علم ] بما قاال’’ :فقال ،أخÂته بذ�كثم أتيت أبا حنيفة ف !�سئلة واحدة
 ‘‘.ن� عن ا�iط � ا�يع - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن ا<�  :بن شعيب عن أبيه عن جده

هشام بن عروة عن  حدثp ،ال أدري ما قاال’’ :فقال ،ثم أتيت ابن أRj F فذكرت P ذ�ك
اشîي برCرة  :قال rا - صR اهللا عليه وآP وسلم-  أن ا<� :- رK اهللا عنها- أبيه عن Åeشة 
فأتيت ابن شÂمة فأخÂته  ‘‘.أعتق فا�يع جائز وا�iط باطل فإن ا�والء yن ؛واشðî ا�والء

- �سعر عن _ارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا  حدثp ،ال أدري ما قاال’’ :فقال ،بذ�ك
ناقة واشîطت dال�  - اهللا عليه وآP وسلم صR- بعت من رسول اهللا  :قال - رK اهللا عنه

 
ً
  . ‘‘إS اyدينة فأجاز ا�يع وا�iط Üيعا

القاK أF  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
 ÎCد  عنيوسف عبد ا�سالم بن _مد القزوdالقضاة عبد ا5بار بن أ Kجعفر بن  عنقا

أF _مد عبد اهللا بن أيوب  عنراهيم بن _مد بن عبيد األسدي عبد اهللا بن إب عن_مد 
قدمت  :عبد ا�وارث بن سعيد قال عن_مد بن سليمان ا±ه  عنبن الفxوز اzزا» 

   .�كة فوجدت بها أبا حنيفة
أF ب�ر عبد القاهر بن _مد بن  عناªقة � بن _مد بن _مد اzطيب  عن ورواه

_مد بن سليمان ا±ه  عنعبد اهللا بن أيوب بن زاذان اyقري  عن أF هارون �و� عن_مد 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبد ا�وارث بن سعيد  عن

وا®ه أF طاهر  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن أF طاهر عبد ا�اâ األنصاري  وأخرجه
أF  عنdد اyوص عبد القاهر بن _مد بن _مد بن أ عنعبد ا�اâ بن _مد بن عبد اهللا 
_مد بن سليمان ا±ه  عنعبد اهللا بن أيوب القزوÎC  عنهارون �و� بن هارون بن �و� 

  ا3ديث. .قدمت اyدينة فوجدت بها أبا حنيفة :عبد ا�وارث بن سعيد قال عن
 عنأF القاسم سليمان بن أdد الطÂا�  عنا3افظ أبو نعيم األصفها�  وأخرجه
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أF  عنعبد ا�وارث بن سعيد  عن_مد بن سليمان ا±ه  عنأF ب�ر اyقري عبد اهللا بن 
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

أF سعيد  عنقزعة  عنعبد اyلك بن عمx  عنأبو حنيفة  ]B۶/2A2۸[ا0ديث:
ال يÈتاع أحد من�م ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنه-اzدري

 وال 
ً
  . ‘‘فإنه عقد � ا�رق ؛أمة فيه &طعبدا

 عن_مد بن عبيد بن عيgنة  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة.  عن_مد بن عبد ا�رdن القر�  عنبقية بن ا�وjد  عنسليمان بن عبد اهللا 

مان بن سلي عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن عبد ا�رdن القر�  عنبقية بن ا�وjد  عنعبد اهللا 

عطية بن توÊة بن  عنعبيد اهللا بن _مد  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
  . ‘‘فإنه عقدة � رق �م يفك’’ :أF حنيفة غx أنه قال � آخره عن_مد  عنأبيه  عنا�وjد 

صR اهللا -ا<�  عنعبد اهللا بن اyغفل  عنابن اyظفر من غx طرCق أF حنيفة  ورواه
  مثله. -عليه وآP وسلم

بقية بن  عنخا® بن �  عن_مد بن عوف  عن_مد بن عبد اهللا بن _مد  عن ورواه
أبو وقال  ،قيل هو _مد بن ا3سن :أF حنيفة. قال ا3افظ ابن اyظفر عن_مد  عنا�وjد 
  هو _مد بن عبد ا�رdن شيخ øهول. :العباس

إبراهيم � ا�رجل °شîي ا5ارCة و°شîط  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]B4/2A2D[ا0ديث:
 ،وال يملك صاحبه بيعه وال هبته ،هذا لgس بÈيع’’ :فقال ،فكره ذ�ك ،عليه أن ال يÈيع وال يهب

فكره  ،أن ال يÈيع :°شîي ا5ارCة و°شîط عليهوقال � ا�رجل  ‘‘.أ�ره أن أجعل ما] فيما ال أ�لك
  . ‘‘ها وال بملك يم� يصنع بها ما يصنع بملك يمينهتلgس با�رأة تزوج’’ :ذ�ك وقال

أF  عن ورواه� كتاب اآلثار  - رdه اهللا تعاS- اإلمام _مد بن ا3سن أخرجه 
عة �لبائع أو �لمشîي Z &ط اشîط � ا�يع وفيه منف ،وÊهذا نأخذ :ثم قال _مد ،حنيفة

وهو  ،ال منفعة فيه �واحد منهم فا�يع فيه جائز وا�iط باطل وما �ن من &ط ،فا�يع فاسد
  قول أF حنيفة.
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  الفصل ا"الث
  فيما ي�بت فيه ا'يار

�  عنأبو حنيفة  ]B۸/2A۲۰[ا0ديث:xن  عنالقاسم بن حبيب ا�صCxعن_مد بن س 
 ){(من اشîى �Ëاة’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-: قال رسول اهللا قال -رK اهللا عنه-أF هرCرة 

 من ا�مر ،فهو باzيار ثالثة أيام
ً
eفإن ردها رد معها صا‘‘.   

عبدة  عنأF � ا3س� بن مهدي  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده أخرجه 
 عن )¢(زفر أdد بن ب�xأF  عنأdد بن _مد بن مقاتل ا�رازي  عناyروزي قدم علينا ا3ج 
  أF حنيفة. عنزفر  عنأF يزCد _مد بن �زاحم 

أF ا3س� اyبارك  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
 �xمد ا5وهري  عنبن عبد ا5بار ا�ص_ Fعنأ  Fأ Sظفر بهذا اإلسناد إyا3افظ _مد بن ا

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
جابر بن يزCد  عنعمرو بن دينار اÖy  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]BD/2A;2[ا0ديث:

  إذا قام اyتبايعان من øلسهما فال خيار.  :قال
_مد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عنبن أdد بن نعيم 
�  عنأبو حنيفة  ];;CA/2A[ا0ديث:xيثم بن حبيب ا�صrن  عناCxعن_مد بن س 

 �م يره ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -رK اهللا عنه-أF هرCرة 
ً
من اشîى شgئا

   .‘‘فهو باzيار إذا رآه
أF ا3س� اyبارك بن عبد  عن أبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سندهأخرجه 
 �xي  عنا5بار ا�صÂالطيب طاهر بن عبد اهللا الط Fأ Kا3سن � بن عمر  عنالقا Fأ

 Îد بن _مود بن خ�و عنا®ارقطdب�ر بن أ Fاألهوازي  ،أ Kعبد اهللا بن عنزاد القا
أF  عنم بن ا�3م القاس عنعمر بن إبراهيم بن خا®  عنزاهر بن نوح  عنأdد بن �و� 

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
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 -رK اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة  ]=;C2/2A[ا0ديث:
 ’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عن

ً
 P مال فاªمرة واyال  ،من باع 4ًال �ؤÊرا

ً
أو عبدا

   .‘‘إال أن °شîطها اyشîي ،�لبايع
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن ا�شgبا�  عن_مد بن سالم  عنأبو _مد ا�خاري  أخرجه

  أF حنيفة.  عنا3سن بن �  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن حازم  عن_مد بن عبيد  عنأيضا

  ورواه
ً
عºg بن يزCد  عنأبيه  عنأdد بن خا® بن عمر  عنح بن أdد صال عنأيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناألبيض بن األغر  عن
 عنار صأF ب�ر القاسم بن عºg الع عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنشعيب  عنعبد ا�رdن بن عبد ا�صمد 
 عنعكرمة بن يزCد األrا�  عنأبيه  عنا3م� أdد بن خا® بن عمرو  عن ورواه

  .أF حنيفة غx أنه �م يذكر العبد عناألبيض بن األغر 
عباد بن صهيب  عن_مد بن �و�  عنا3س� بن القاسم  عنبا�لفظ األول  ورواه

  أF حنيفة.  عن
ا3سن بن _مد بن سعدان  عن_مد بن شجاع اªلõ  عن_مد بن إبراهيم  عن ورواه

  أF حنيفة. عنأF ¤£ عبد ا3ميد ا3ما�  عنا3سن بن � بن عفان  عن
أF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إ القاK أF نË أdد بن عنأF � بن شاذان  عن
   حنيفة. أF عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن توÊة 

أF  عنأF ب�ر األبهري  عنأF _مد ا5وهري  عنأF طالب بن يوسف  عن ورواه
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن  عنجده  عنعروÊة ا3را� 

أF ا�شعثاء  عنا3سن بن � بن ما�ك  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه
  أF حنيفة.  عنوbيع بن ا5راح  عن� بن ا3سن 

اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عنفرواه  ،اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار أخرجهو
 ،أو �ن � األرض زرع نابت فباعها صاحبها فا�مرة وا�زرع �لبايع ،نأخذ إذا طلع ا�مر � ا<خل

  وهو قول أF حنيفة. ،وbذ�ك العبد إذا �ن P مال ،إال أن °شîط ذ�ك اyشîي
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أبيه  عنافظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده ا3 وأخرجه
  أF حنيفة. عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عن_مد بن خا® بن خ 

  . -رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه
جابر  عنأF ا�زxÊ  عنخر أبو حنيفة روى هذا ا3ديث بلفظ آ ]?;C;/2A[ا0ديث:

 وP مال فاyال �لبا’’قال:  - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن ا<�  - رK اهللا عنه- 
ً
ع يمن باع عبدا

 فثمرته �لبايع إال أن °شîط اyبتاع ،){(إال أن °شîط اyشîي
ً
  . ‘‘ومن باع 4ًال �ؤÊرا

ا3سن بن  عند بن dاد ا�وj عنdاد بن أdد اyروزي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
[ورواه أيضا عن إسماعيل بن iÙ عن ا3سن بن شوذب عن أسد بن عمرو أF حنيفة.  عنزCاد 

  )¢( عن أF حنيفة].
  ورواه

ً
 :قالت ،فاطمة بنت _مد بن حبيب عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأيضا

   .أF حنيفة عنفقرأت فيه  ،سمعت أF يقول: هذا كتاب dزة بن حبيب ا�زCات
  ورواه

ً
أdد بن خا® بن عمرو  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل القxاð  عنأيضا

  أF حنيفة.  عناألبيض بن األغر  عنعºg بن يزCد  عنا3م� 
  ورواه

ً
ا3سن بن  عنحس� بن _مد  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنزCاد 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عند بن ا3سن ا5وCباري _م عنأيضا

  ورواه
ً
أF ¤£ عبد  عناألخÏس بن ا3ارث  عن_مد بن حفص ا�يكندي  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنا3ميد ا3ما� 
  ورواه

ً
عمه حس� بن سعيد  عنأبيه  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عنبن أF ا5هم 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عن_مد بن سالم  عنسهل بن اyتو)  عنأيضا

  ورواه
ً
أعطا� إسماعيل بن _مد كتاب جده إسماعيل بن  :قال ،أdد بن _مد عنأيضا
  أF حنيفة.  عنأF ¤£ وæن فيه 

  ورواه
ً
 :ن _مد قاالو أdد ب ،عبد ا�رdن بن أdد بن أF جعفر ا�سمنا� عنأيضا
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  أF حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن حازم  أخFنا
  ورواه

ً
عمر بن العالء  عنأبيه  عنأdد بن _مد بن ¤£ بن عمرو ا3از´  عنأيضا

  أF حنيفة.  عن
  ورواه

ً
فقرأت  ،هذا كتاب ا3س� بن � :ا3سن بن � قال عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة. عنأبيه  عنأã زCاد بن ا3سن  حدثpن ا3سن ¤£ ب حدثنافيه 
  ورواه

ً
عبد العزCز بن  عنأdد بن يعقوب بن �روان  عنأdد بن أF صالح  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنخا® 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عن عبد العزCز بن خا® عنزCد بن ¤£ بن �و�  عنأيضا

  ورواه
ً
ن بن صاحب بن dيد بن داؤد ا�سمساراyروزي ا3س عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عن¤£ بن نË بن حاجب  عن
  ورواه

ً
و صالح بن منصور  ،و _مد بن _مد ا5رجا� ،أdد بن أF صالح ا�ل� عنأيضا

  أF حنيفة.  عنعمر بن اrيثم  عن_مد بن شجاع  حدثنا :بن نË ا�صغا� قا�وا
  ورواه

ً
القاسم بن  عنا3سن بن _مد ا5رCري  عنداؤد ا�غال� مطرف بن  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنمندل بن �  عنÜيل 
  ورواه

ً
  أF حنيفة. عنسا�م بن سا�م  عنأdد بن يعقوب  عنأdد بن أF صالح  عنأيضا

 عن_مد بن سليمان بن ا3ارث األزدي  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه
  أF حنيفة. عنبن �و�  عبد اهللا بن _مد

أF الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
 عنأF عبد اهللا بن دوست العالف  عنخاP أF � ا�اقال�  عنأdد بن ا3س� بن خxون 

  أF حنيفة. عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا� 
 عنأF القاسم عبد العزCز ا�سكري  عنبد ا�اâ القاK أبو ب�ر _مد بن ع وأخرجه

  أF حنيفة. عنوbيع  عنيوسف بن �و�  عن_مد بن هند اÛ3´  عنأF طاهر اyخلص 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

أمx اyؤمن� � بن أF  عنا�شع�  عناrيثم  عنأبو حنيفة  ]C=/2A;B[ا0ديث:
أنه ال °ستطيع أن  :� ا�رجل °شîي ا5ارCة فيطأها ثم حدث بها عيب -رK اهللا عنه-طالب 

  يردها وCرجع بنقصان العيب. 
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�  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده أخرجه xبارك بن عبد ا5بار ا�صyعنا  Fأ
  _مد بن اyظفر بإسناده اyذكور إS أF حنيفة.  ا3افظ عن_مد ا5وهري 

عبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنالقاسم بن أdد بن عمر  عن ورواه
  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع اªلõ  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عن

_مد  عناrيثم  عنأF حنيفة  عنفرواه  ،اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار وأخرجه
 ،ثم قال _مد: وÊه نأخذ - رK اهللا عنه- yؤمن� � بن أF طالب بن سCxن عن أمx ا

فإنه ال °ستطيع  ؛ثم وجد بها عيب د�سه ا�ائع ،وbذ�ك إذا �م يطأها وحدث بها عيب عنده
ع أن يأخذها بالعيب ا±ي حدث عند يإال أن °شاء ا�ا ،ردها و�كنه يرجع بنقصان العيب

 وال �
ً
 اyشîي وال يأخذ �لعيب أرشا

ً
 ،فإن شاء ذ�ك أخذها وأعطاه اªمن ßه ،لوطئ عقرا

  وهذا ßه قول أF حنيفة.
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

القاسم بن عبد ا�رdن بن عبد اهللا بن �سعود  عنأبو حنيفة  ]C?/2A;C[ا0ديث:
 من رقيق أن األشعث بن قgس ا�كندي اشîى من عبد  :جده عنأبيه  عن

ً
اهللا رقيقا

 :فقال عبد اهللا ،اشCîتها منك بعiة آالف درهم :فقال األشعث ،اإلمارة فتقاضاه عبد اهللا
 
ً
أنا أجعلك  :فقال األشعث ،اجعل بÎg وgÊنك رجالً  :فقال عبد اهللا ،بعتها منك بعCiن ألفا

صR - رسول اهللا إ� سأقü بgنك وÎgÊ بقضاء سمعته من  :فقال عبد اهللا ،بÎg و�Ê نف 
إذا اختلف ا�يعان و�م ي�ن rما بgنة فالقول ما قال ’’سمعته يقول:  - اهللا عليه وآP وسلم

  . ‘‘أو يîادان ا�يع ،عيا�ا
 عن¤£ بن �و�  عنعبد اهللا بن _مد بن � ا�ل�  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  أF حنيفة.  عنعبد اهللا بن يزCد 
اyقري  عنعثمان بن سعيد بن يو¯س عند بن أF مقاتل صالح بن أd عن ورواه

  أF حنيفة.  عن
عبد اهللا بن _مد بن نوح  عنأF العباس أdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عن ورواه

  . ‘‘إذا اختلف ا�يعان’’ :أF حنيفة من قوP عنخارجة بن �صعب  عنأبيه  عنالفزاري 
أF والقاسم بن  حدثناكتاب إسماعيل بن dاد قرأت �  :أdد بن _مد قال عن ورواه

   .بطوP .أF حنيفة عنمعن 



 
 àÄ¾ ا�اب ا�اسع � ا�يوع   جامع �سانيد اإلمام األعظم

  أF حنيفة.  عنعبد العزCز بن خاP  عنأdد بن يعقوب  عن ورواه
أF شهاب ا3ناط  عنخلف بن هشام  عن_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي  عن ورواه

  أF حنيفة. عن
اyعا( بن عمران  عنن عبد اهللا بن عمار _مد ب عنعباد بن أdد ا�سمنا�  عن ورواه

  أF حنيفة. عن
عثمان بن سعيد بن  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنأF عبد ا�رdن اyقري  عنيو¯س ا�ع 
إبراهيم  عنعبد ا�صمد بن � بن _مد  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنعباد بن العوام  عنداؤد بن رشيد  عنأdد بن عمر  بن
 عناyقري  عنأF القاسم سعيد بن أdد بن _مد بن عبد اهللا بن م�gة  ){(عن ورواه

  أF حنيفة. 
  ا3افظ ابن اyظفر بطرق أخر غx طرق أF حنيفة. ورواه

�  عنابن خ�و  وأخرجهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد ا5وهري  عنا_ Fعنأ 
  واهللا أعلم.. -رK اهللا تعاS عنه-ا3افظ _مد بن اyظفر بإسناده إS أF حنيفة 

  الفصل ا�رابع
 االختالف ا�واقع  العقد  

أن أشعث بن قgس اشîى  :dاد أن رجًال حدثه عنأبو حنيفة  ]CB/2A;4[ا0ديث:
  من

ً
فقال  ،ابتعت منك بعiة آالف :فقال األشعث .فتقاضاه عبد اهللا ،عبد اهللا بن �سعود رقيقا

  :عبد اهللا
ً
 :فقال األشعث ،اجعل بÎg وgÊنك من شئت :فقال عبد اهللا ،بعته منك بعCiن ألفا

سمعت  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أنا أخÂك بقضاء رسول اهللا  :فقال عبد اهللا ،أنت بÎg وgÊنك
إذا اختلف ا�يعان و�م ي�ن rما بgنة ’’ل: يقو -صR اهللا عليه وآP وسلم-من رسول اهللا 

  . ‘‘أو يîادان ،عيوا�سلعة قائمة فالقول ما قال ا�ا
 عنصالح بن _مد  عن )¢(صالح بن سعيد بن �رداس عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
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  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنdاد بن أF حنيفة 
 عنعثمان بن سعيد  عنأdد صالح بن  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

أن األشعث بن قgس اشîى من  :إبراهيم عنdاد  عنأF حنيفة  عنأF عبد ا�رdن اyقري 
صR -سمعت رسول اهللا  :فقال عبد اهللا بن �سعود ،رقيق اإلمارة فاشتجرا � زCادة اªمن ونقصانه

  .‘‘أو يîادان ا�يع ،عيل قول ا�اإذا اختلف ا�يعان وال بgنة فالقو’’يقول:  -اهللا عليه وآP وسلم
من باع جارCة ثم اد5  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]@;CC/2A[ا0ديث:

 فهو �لمشîي
ً
و·ن نفاه فهو  ،فإن ادeه ا�ايع ونفاه اyشîي فهو �لبايع ،ا�و® اyشîي وا�ائع Üيعا

  نه. و·ن شÕ فيه فهو بgنهما يرثهما وCرثا ،عبد اyشîي
و�سنا نأخذ  :أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 فهو  ){([عند اyشîي]إن جاءت به  :بهذا و�كنا نقول
ً
 معا

ً
ابن ألقل من ستة أشهر فادعياه Üيعا

ا�iاء فهو فإن جاءت به أل�Í من ستة أشهر منذ وقع  ،قض ا�يع فيه وÆ أم و® PتوÏC )¢(عئ�اا
وهذا ßه قول  ،و·ن شÕ فيه أو جحدا فهو عبد اyشîي ،ابن اyشîي وال دعوة �لبايع فيه á حال

  واهللا تعاS أعلم. -رK اهللا تعاS عنه-أF حنيفة 
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  ا	اب العا,
 ا��ف  

 -رK اهللا عنه-أF سعيد اzدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة  ]2/2A;۹[ا0ديث:
والفضة  ،ا±هب با±هب مثًال بمثل والفضل رÊا’’ :أنه قال - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<� عن

 بوزن والفضل رÊا
ً
  ،بالفضة وزنا

ً
وا�شعx با�شعx مثًال بمثل  ،وا�مر با�مر مثًال بمثل والفضل رÊا

 
ً
  ،والفضل رÊا

ً
  .‘‘واyلح باyلح مثًال بمثل والفضل رÊا

 ‘‘اyثل باyثل’’ :اإلمام أF حنيفة بلفظ عن� اآلثار فرواه  اإلمام _مد بن ا3سنأخرجه 
  وهو قول أF حنيفة. ،� ا��. ثم قال _مد: وÊه نأخذ

أبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه
حنيفة كما أF  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عن_مد بن خا® بن خ 

  .‘‘اyثل باyثل’’ :اإلمام _مد بلفظ أخرجه
 ،و·سماعيل بن iÙ ا�لخي� ،عبد ا�صمد بن الفضل عنأبو _مد ا�خاري  وأخرجه

  أF حنيفة.  عن�Ö بن إبراهيم  أخFنا :وأحيد بن ا3س� ا3لوا� قا�وا
  ا3نطة.  :كر فيه بلفظأF حنيفة وذ عنقرأت � كتاب dزة  :قال ،أdد اrمدا� عن ورواه
زCاد  حدثنا¤£ بن ا3سن  حدثناقرأت � كتاب ا3س� بن �  :أdد قال عن ورواه

   .أF حنيفة عنأبيه  عنبن ا3سن بن الفرات 
  . - رdه اهللا- أF يوسف عن أF حنيفة  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×ار  عن ورواه
أF  عن ){(بن يوسف سحاقإ عنو_مد بن إسحاق  ،ل�عبد اهللا بن _مد ا� عن ورواه

  .ا�شعx  :أF حنيفة إال أنه �م يذكر فيه عنيوسف 
 :أF حنيفة إال أنه قال عنأdد بن حفص عن أسد بن عمرو  عنهارون بن هشام  عن ورواه

’’ 
ً
 بيد والفضل رÊا

ً
 بوزن يدا

ً
 بوزن والفضل رÊ ،ا±هب با±هب وزنا

ً
 والفضة بالفضة وزنا

ً
وا3نطة  ،ا

 
ً
 بيد والفضل رÊا

ً
  ،با3نطةكيًال ب�يل يدا

ً
 بيد والفضل رÊا

ً
  . ‘‘واyلح باyلح كيًال ب�يل يدا

أF  عنحس� بن _مد  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنبهذا ا�لفظ  ورواه
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  أF حنيفة.  عنيوسف وأسد بن عمرو 
أF  عنعبد ا3ميد ا3ما�  نعا3سن بن � بن العباس  عنأdد بن _مد  عن ورواه

 ’’ :حنيفة إال أنه قال � ا�كيل
ً
  . ‘‘مثًال بمثل والفضل رÊا

 :أF حنيفة كذ�ك عنعبيد اهللا بن �و�  عنسعيد بن �سعود  عنأبيه  عن ورواه
   .مثًال بمثل

  ورواه
ً
  أF حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن حازم  عنأdد بن _مد  عنأيضا

 أ ورواه
ً
 عن_مد بن عبد اهللا ا�سعدي  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنيضا

  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عنالفتح بن عمرو �هما  وعنسهل بن iÙ  عن_مد بن عثمان 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عنا�وjد بن dاد  عنdاد بن إبراهيم اyروزي  عنأيضا

  ورواه
ً
إسحاق  عنعمار بن خا® ا�مار  عنزرارة ا�كشا� حامد بن أdد بن  عنأيضا
  أF حنيفة.  عنبن يوسف األزرق 

  ورواه
ً
إسحاق بن  عنأdد بن داؤد  عنأdد بن عبد اyلك  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنيوسف 
  ورواه

ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنهم أF ا5
  ورواه

ً
فقرأت  ،هذا كتاب جدي :_مد بن عبد اهللا ا�yوÑ قال عنأdد بن _مد  عنأيضا

 ’’ :أبو حنيفة بهذا غx أنه �م يقل حدثنافيه 
ً
  .‘‘من زاد أو ازداد فقد أرÊا’’ :وقال ،‘‘والفضل رÊا

  ورواه
ً
 عن¤£  عنداؤد ا�سمسار  عنا3سن بن صاحب  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة. á لفظ إسحاق بن يوسف األزرق.
  ورواه

ً
dاد بن أF  عنصالح بن _مد  عنأdد بن _مد بن ماهان الîمذي  عنأيضا

 :وأبا يوسف á رواية حس� بن _مد عنه ذكر ،أF حنيفة غx أن أسد بن عمرو عنحنيفة 
  . ‘‘ا�كيل � األشياء األرÊعة’’

  ورواه
ً
أF عبد  عنعثمان بن سعيد  عنالح بن أdد بن أF مقاتل اrروي ص عنأيضا

  أF حنيفة مثله.  عنا�رdن اyقري 
  ورواه

ً
عطية  عنحس� بن حسن  عنأF األزهر  عنصالح بن _مد األسدي  عنأيضا

  أF حنيفة.  عن
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  ورواه
ً
 نعإسماعيل بن توÊة  عنعبد ا�رحيم بن عبد اهللا بن إسحاق ا�سمسار  عنأيضا

 أF حنيفة.  عنحس� بن حسن عن عطية 

  ورواه
ً
 عن� بن سعيد بن ��وق  عن_مد بن صالح بن عبد اهللا الطÂي  عنأيضا

  أF حنيفة. عنأبيه 
 عنعثمان بن سعيد  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عناyقري 
  أF حنيفة.  عن�Ö بن إبراهيم  عنن صالح بن إبراهيم بن عثما عن ورواه
  أF حنيفة. عن عبد ا3ميد ا3ما�  عنا3سن بن � بن عباس  عنأdد بن _مد  عن ورواه
  أF حنيفة.  عنإسحاق األزرق  عنأdد بن عبد اهللا ا3مxي  عن_مد بن ÞÓ  عن ورواه
  ورواه

ً
أF  عنمد بن يوسف أd Fزة _ عنأF سعيد ا5ندي  عنابن ÞÓ  عنأيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنقرة �و� بن طارق 
 ’’ :قال ا3افظ وا�لفظ إلسحاق األزرق

ً
إS آخر - .‘‘ا±هب با±هب مثًال بمثل والفضل رÊا

dزة ا�زCات وا3سن بن زCاد  -رdه اهللا-أF حنيفة  عنقال ا3افظ ورواه  .بلفظ اyثل -ا3ديث
  أÜع�. -رdة اهللا عليهم-بن أF حنيفةوأبو يوسف وأسد بن عمرو وأيوب بن ها� وdاد 

_مد بن  عنأF � ا3س� بن القاسم  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
ا±هب با±هب مثًال بمثل ’’ :صهيب[ابن] أF حنيفة. ولفظ  عنعباد بن صهيب  عن�و� 

 
ً
  . ‘‘والفضل رÊا

عبد ا�رdن بن عبد ا�صمد بن  عنبد�شق  ){(ارصالعالقاسم بن عºg  عن ورواه
  عنجده شعيب  عنشعيب بن إسحاق 

ً
   .أF حنيفة بهذا ا�لفظ أيضا

� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عن ورواه
 ’’ :أF حنيفة غx أنهما ذكرا عنأF يوسف و_مد بن ا3سن  عن

ً
  ا±هب والفضة وزنا

ً
بوزن يدا

 
ً
  . ‘‘بيد والفضل رÊا

أF  عنعفان  عنا3سن بن �  عنا3سن بن _مد بن سعيد  عنبا�لفظ األول  ورواه
  أF حنيفة.  عن¤£ ا3ما� 
عبد اهللا بن _مد بن رستم  عنأdد بن اyحيا  عنأdد بن نË بن طالب  عن ورواه
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  عن_مد بن حفص  عن
ً
  . أF حنيفة با�لفظ األول أيضا

أF الفضل أdد بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
عبد  عنشÕب القاK ا�خاري إأF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنا3سن بن خxون 

أF حنيفة بلفظ  عن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن توÊة القزوÎC  عناهللا بن طاهر 
  � ا��.  ‘‘اyثل’’

�  نع ورواهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد ا5وهري  عنا_ Fا3افظ _مد بن  عنأ
  .-رK اهللا عنه-اyظفر بأسانيده اyذكورة إS اإلمام أF حنيفة 

أ¯س بن  عن�وç عمرو بن حرCث  ){(ا�وjد بن �Cع عنأبو حنيفة  ]۲/2A=A[ا0ديث:
بإناء من فضة خ�وا� قد  -K اهللا عنهر-بعث عمر بن اzطاب  :أنه قال -رK اهللا عنه-ما�ك 

فإن  !ال :فقال عمر !أزاد á وزنه إ� :فقال ،فرجع ا�رسول ،فأ�ر ا�رسول أن يÈيعه ،أحكمت صنعته
  الفضل رÊا. 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده فرواه أخرجه 
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

أF � بن  عنأF الفضل بن خxون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و � �سنده  أخرجهو
إسماعيل بن توÊة القزوÎC  عنعبد اهللا بن طاهر  عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنشاذان 

  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن
_مد: وÊه  اإلمام أF حنيفة. ثم قال عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ
إذا �ن اzاتم فضة وفيه  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A=2/=[ا0ديث:

 .
ً
  فص فاشîه بما شئت قليًال و·ن شئت كثxا

و�سنا نأخذ  :ثم قال .اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
فيكون فضل اªمن �  ،ذا وال �' ا�يع حä نعلم أن اªمن أ�Í من الفضة الØ � اzاتمبه

  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،الفص
رK اهللا -ابن عمر  عنأF جبلة  عن�رزوق  عنأبو حنيفة  ];=2A/?[ا0ديث:

ورق خفاف نافقة أنÈيع ورقنا نا نقدم األرض بها ا�ورق اªقال ا�Õسدة ومعنا إ :قلت :قال -عنهما
                                           

  تقرCب  -بعةصدوق من ا�را ،ا�كو� ،ا�وjد بن �Cع بفتح اyهملة   ){(
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وال تفارق صاحبك حä  ،واشî ورقهم با®نانx ،ول�ن بع ورقك با®نانx ،ال :قال ؟بورقهم
  و·ن وثب فثب معه.  ،فإن صعد فوق ا�يت فاصعد معه ،�ستو� منه

ثم قال _مد: وÊه  .اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

القاسم بن _مد  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة. عنأF يوسف  عنبن أF بالل 

 عنأF القاسم بن عمر  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
ا3سن  عن_مد بن إبراهيم بن حبgش  عنا�رdن بن عمر عبد  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل 

  أF حنيفة. عنبن زCاد 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

 -رK اهللا عنه-أF سعيد اzدري  عنعطية العو�  عنأبو حنيفة  ]==۵/2A[ا0ديث:
 ا3ن’’ :أنه قال -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن

ً
 بيد والفضل رÊا

ً
 ،طة با3نطة مثًال بمثل يدا

 وا�شعx با�شعx مثًال بمثل يد
ً
  ا

ً
  ،بيد والفضل رÊا

ً
 بيد والفضل رÊا

ً
 ،وا�مر با�مر مثًال بمثل يدا

 
ً
 بيد والفضل رÊا

ً
  .‘‘واyلح باyلح مثًال بمثل يدا

. وقال � ‘‘ا±هب والفضة’’أF حنيفة و�م يذكر  عنا3سن بن زCاد � �سنده أخرجه 

صR اهللا - ا<�  عنعطية العو� عن أF سعيد اzدري  عنأبو حنيفة  حدثنا :�وضع آخر

 ’’ :أنه قال - عليه وآP وسلم
ً
والفضة بالفضة مثالً  ،ا±هب با±هب مثالً بمثل والفضل رÊا

 
ً
 .‘‘بمثل والفضل رÊا
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  ا	اب ا0ادي ع�
 ا�رهن  

رK اهللا -Åeشة  عناألسود  عنإبراهيم  نعdاد  عنأبو حنيفة  ]2/2A=۴[ا0ديث:
.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-عنها

ً
eوأرهنه در 

ً
  اشîى من يهودي طعاما

أdد بن عبد اهللا  عن_مد بن اyنذر بن سعيد اrروي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-اهللا عنهرK -أF حنيفة  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عنا�كندي 

أF الغنائم بن � بن  عنعبد ا�اâ األنصاري � �سنده [بن] القاK _مد  وأخرجه
القاK أF عبد اهللا  عنأF ا3سن ا®ارقطÎ � بن عمر بن أdد  عنا3سن بن اyأ�ون 

 óد بن عنا3س� بن ا3س� األنطاdا5راح  عنعبد اهللا ا�كندي  أ Fيوسف  عنأ Fعنأ 
Fحنيفة. أ  

إذا �ن ا�رهن °ساوي أ�Í  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A=۵/;[ا0ديث:
و·ذا �ن ا�رهن أقل �ا رهن به ذهب من حقه بقدر ا�رهن وæن  ،�ا رهن فيه فهو � الفضل �ؤتمن

  ما بá þ صاحب ا�رهن. 
. ثم قال - رdه اهللا-حنيفة  اإلمام أF عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  واهللا أعلم. .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،_مد: وÊه نأخذ
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  ا	اب ا"ا! ع�
 ا0جر  

ا�سنة إذا  :قال -رK اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]2/2A=۶[ا0ديث:
  نÈتت eنة الغالم جرت عليه األمانة. 

عºg  عنالفضل بن عبد ا5بار  عنصالح بن أF رميح  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عننوح بن أF �رCم ا5امع  عنبن سا�م ا�مي� 

 -رK اهللا عنه-أ¯س بن ما�ك  عن_مد بن اyنكدر  عنأبو حنيفة  ]2A=۷/;[ا0ديث:
  . ‘‘مال يتم بعد حل’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا 

الفضل بن  عن�و� بن عºg  عنصالح بن أF رميح  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
- أF حنيفة  عنداؤد  عنا�زxÊ بن سعيد  عنسفيان بن عيgنة  عن� بن عبد اهللا  عنسهل 

  .-رK اهللا عنه
-جابر بن عبد اهللا أن Åeشة  عن_مد بن اyنكدر  عنأبو حنيفة  ]@=2A/=[ا0ديث:

   .من عنده -صR اهللا عليه وآP وسلم-فجهزها ا<�  ،�نت عندها ه ي�يمةً جتْ زوّ  -عنها رK اهللا
سعيد  عنا3سن بن سالم  عنصالح بن أdد القxاð  عنأبو _مد ا�خاري  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنبن _مد 
 رK اهللا-ة Åeش عناألسود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A=D/?[ا0ديث:

رفع القلم عن ثالثة عن ا�ص� حä ’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -عنها
Âيفيق وعن ،ي� äجنون حyس�يقظ وعن ،ا° äا<ائم ح‘‘ .  

عمر  عنأF أسامة ا��í  عنصالح بن أF رميح كتابة  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-K اهللا عنهر-أF حنيفة  عنبن حفص بن غياث 

رK اهللا -حذيفة  عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]B/2A?A[ا0ديث:
رفع القلم عن ثالثة عن ا<ائم حä ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنه

  . ‘‘وعن ا�ص� حä ¤تلم ،وعن اyجنون حä يفيق ،°س�يقظ
 عنعبد ا�رحيم بن حبيب  عنصالح ا�ل�  أdد بن عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
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  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبيد اهللا  عنإسماعيل بن ¤£ 
جابر بن عبد اهللا  عنا�شع�  عنمنصور بن اyعتمر  عنأبو حنيفة  ]C/2A?2[ا0ديث:

معتوه ال Ìوز �ل’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنهما-األنصاري 
  . ‘‘طالق وال بيع وال &ى

أdد  عنأdد بن سعيد اyقري  عن_مد بن منذر  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
أF  عن - رdه اهللا تعاS- أF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عنبن عبد اهللا ا�كندي 

  .- رK اهللا عنه- حنيفة 
أdد بن عبد  عنشعيب أdد بن � بن  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عناهللا ا�كندي 
أF ا3سن اyبارك  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

 �xا3سن عنبن عبد ا5بار ا�ص Fحنيفة. ){(أ Fأ Sظفر بإسناده إyا3افظ _مد بن ا   
شÕب إالقاK أF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنأF الفضل بن خxون  عن ورواه

 - رdه اهللا تعاS-_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن توÊة القزوÎC  عنبن طاهر  عبد اهللا عن
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

�نوا  :قالت -رK اهللا عنها-Åeشة  عن )¢( ... اrيثم عنأبو حنيفة  ];?4/2A[ا0ديث:
ما كنت ألذره ��وح� ل�ن أخلط  :فقالت Åeشة ،يضعون طعام ا�jيم á خوان á حدة

4 3  ﴿ :فإن اهللا تعاS قال ،وعلف دابته بعلف دابØ ،ولÈسه بلÈ  ،طعامه بطعا´  �
5	   6 7﴾)�( .  

جعفر بن _مد  عنأF العباس بن عقدة  عن �سنده ا3افظ طلحة بن _مد �أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنبن �روان 

رK اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبx  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]=?2A/@[ا0ديث:
فأسþ من أ�انها بغy xوا]  إ� á سÈيل من الطرCق � �واش :فقال ،أنه أتاه عبد أسود -عنهما
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 �Ä¾ ا�اب اªا� عi  � ا3جر       جامع �سانيد اإلمام األعظم

 .‘‘Z ما أصميت ودع ما أنميت’’ :فقال ؟إ� � أرض صيد فأص� وأن� :فقال ،ال :فقال ؟إذنهم
  واإلنماء ما ذهب وتوارى عنك فمات.  .صماء ما حÈس عليك وأنت تنظر إjهواإل

 عبد اهللا عنأF القاسم بن أdد بن عمر  عنا3افظ ا3سن بن خ�و � �سنده أخرجه 
_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنبن ا3سن اzالل 

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن
سعد بن أF  عنبعض آل سعد  عناrيثم بن حبيب  عنأبو حنيفة  ]??D/2A[ا0ديث:

ض عليه عمx بن أF وقاص عر -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن ا<�  :-رK اهللا عنه-وقاص 
  فأجازه.  ،وهو غالم �م ¤تلم á أن يعقد عليه dائل سيفه

أF سعيد أdد بن عبد  عنأبو عبيد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
أF العباس بن عقدة  عنأF القاسم بن اªالج  عنالقاK أF القاسم ا�نوã  عنا5بار

 :قال ،إسحاق بن خا® �وç جرCر عن ){(�و� بن أشيم عن أبيه عنعبد اهللا بن شgبة  عن
 :قلت ،ثما� عiة سنة إال أن ¤تلم قبل ذ�ك :فقال ؟سألت أبا حنيفة عن حد بلوغ الغالم

 :فقال ؟فسألت سفيان اªوري .سبع عiة سنة إال أن Àيض قبل ذ�ك وÀتلم :قال ؟وا5ارCة
فذكرت P قول أF  .ذ�ك أو Àيض ا5ارCة أو Àبل � ßيهما �س عiة سنة إال أن ¤تلم قبل

- أنه عرض á رسول اهللا ’’ :ابن عمر عننافع  عنعبيد اهللا بن عمر  حدثp :فقال ،حنيفة
وعرض عليه يوم اzندق وهو  ،وهو ابن أرÊع عiة سنة فلم يقبله - صR اهللا عليه وآP وسلم

كذا روى عبيد اهللا بن  ،صدق :فقال ،ةفأخÂت بذ�ك أبا حنيف ‘‘ابن �س عiة سنة فقبله
  ا3ديث.- اrيثم  أخ�Fو ،نافععن عمر وغxه 
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 �Ò¾ ا�اب اªالث عi  � اإلجارات       جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ا	اب ا"الث ع�
  جارات اإل 

 - رK اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�زxÊ  عنأبو حنيفة  ]2/2A?۵[ا0ديث:
  . ‘‘ة أو سÏت�أنه ن� عن بيع ا<خل سن’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا  عن

أعطا� إسماعيل بن  :أdد بن _مد بن سعيد اrمدا� قال عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أبو حنيفة.  حدثنا_مد كتاب جده إسماعيل بن ¤£ وæن فيه 

إسماعيل بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن¤£ 

أF سعيد  عنإبراهيم عمن ال أتهم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A?C/;[ا0ديث:
ال °ستام ’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -رK اهللا عنهما-وأF هرCرة  ،اzدري

وال �سأل  ،وال á خا�ها ،وال تنكح اyرأة á عمتها ،وال ينكح á خطبته ،ا�رجل á سوم أخيه
و·ذا  ،وال تبايعوا بإلقاء ا3جر، فإن اهللا تعاS هو رازقها ؛الق أختها �كفئ ما � صحفتهاط

 فأعلمه أجره
ً
  . ‘‘استأجرت أجxا
عن _مد بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن عمروس اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

  أF حينفة.  عنالقاسم بن ا�3م 
  ورواه

ً
_مد بن عن أF حفص أdد بن حفص و عنخاري هارون بن هشام ا� عنأيضا

   .أF حنيفة عنأسد بن عمرو  عنÜعة بن عبد اهللا �هما عن إسحاق ا�سمسار ا�خاري 
   .أF حنيفة عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عن_مد بن حفص  عنأdد بن _مد  عن ورواه
  ورواه

ً
هذا  :قالت ،ن حبيبفاطمة بنت _مد ب عنأdد بن _مد اrمدا�  عنأيضا
   .أF حنيفة عنفقرأت فيه  ،كتاب جدي dزة

  ورواه
ً
  أF حنيفة.  عنأيوب بن هانئ  عنأبيه عن منذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا

إسحاق بن يوسف األزرق  عنوهب بن بيان ا�واسطي  عن_مد بن رميح  عن ورواه
   .أF حنيفة عن

  ورواه
ً
   .أF حنيفة عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنجعفر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا
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  ورواه
ً
 عنزفر  عنشداد بن حكيم  عنإسماعيل بن iÙ بن سامان اzوارز´  عنأيضا

  أF حنيفة. 
  ورواه

ً
 ،هذا كتاب جدي :قال ،_مد بن عبد اهللا ا�yوÑ عن_مد بن أdد  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنفقرأت فيه 
 أيض ورواه

ً
  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ ا�كندي  عنا

  ورواه
ً
  أF حنيفة.  عنأF يوسف عن iÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×ار ا�ل� عن أيضا

  ورواه
ً
¤£ بن ا3سن  عنقرأت � كتاب ا3س� بن �  :أdد بن _مد قالعن أيضا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنأبيه  عنالفرات  زCاد بن ا3سن بنعن 
الغنايم _مد  أF عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

أF سهل أdد  عنزقوCه رأF ا3سن _مد بن أdد بن  عنبن � بن ا3سن بن أF عثمان 
العباد بن العوام  عند إبراهيم بن زCا عن_مد بن الفضل  عنبن _مد بن زCاد القطان 

   .أF حنيفة عن
  ورواه

ً
صالح بن _مد  عنالقاسم بن عباد وصالح بن سعيد بن �رداس �هما  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عنdاد عن 
أبيه سعيد بن أF  عنعمه  عنأبيه عن اyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن ورواه

  أF حنيفة. عنا5هم 
أF ب�ر بن iÙان  عنأF ب�ر اآلبنو³  عنخ�و � �سنده  ا3افظ ابن وأخرجه

�  عن_مد بن حرب الÏساö  عن� بن عبد اهللا بن م�gة  عن� بن عمر ا®ارقطÎ  عن
 فليعلمه أجره’’ :وهو قوP ،أF حنيفة آخر ا3ديثعن بن eصم 

ً
  . ‘‘من استأجر أجxا

  ىورو
ً
 عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر  أF القاسم بن أdد بن عنآخره أيضا

 عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع اªلõ عن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�رdن بن عمر 
  أF حنيفة. 

أF يوسف  عنأF طالب العشاري  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ  وأخرجه
هشام بن عبد اهللا ا�رازي  عن¤£ بن ا��ي  عنا3س� بن إسماعيل اyحا�  عنالقواس 

  أF حنيفة. عنأd Fزة  عن
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة عن _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه
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وأF سعيد اzدري  ،أF هرCرة عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A?4/=[ا0ديث:
 ، °سوم ا�رجل á سوم أخيهال’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عن -رK اهللا عنهما-

  ،وال تناجشوا ،وال تبايعوا بإلقاء ا3جر ،وال Çطب á خطبة أخيه
ً
و·ذا استأجر أحدêم أجxا

صحفتها  وال �سأل طالق أختها �كفئ ما � ،وال تنكح اyرأة á عمتها وخا�ها ،فليعلمه أجره
  . ‘‘فإن اهللا رازقها
أبيه _مد  عنبن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  أبو ب�ر أdد بن _مد ا3افظأخرجه 

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عنبن خا® بن خ 
رافع بن  عنأF حص� عثمان بن eصم األسدي  عنأبو حنيفة  ]@?2A/?[ا0ديث:

 ؟‘‘yن هذا’’ :فقال ،�ر 
ائط فأعجبهأنه  :-صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<�  عنأبيه  عنخديج 
 �Ùء منه’’ :قال ،استأجرته :قلت ؟‘‘من أين �ك’’ :قال ،هو ] :فقلت

ً
  . ‘‘فال �ستأجر شgئا

 ،وصالح بن أdد بن أF مقاتل ،¤£ بن _مد بن صاعد عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  ){(و_مد بن إسحاق الÏسيابوري اxyا9

ً
عبيد  عنمد بن عثمان بن كرامة _ حدثناقا�وا Üيعا

  أF حنيفة.  عناهللا بن �و� 
  ورواه

ً
عبيد اهللا بن  عنإبراهيم بن ها�  عنعبد اهللا بن _مد بن � ا3افظ  عنأيضا

  أF حنيفة.  عن�و� 
  أF حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنوسعيد بن �سعود �هما  ،زهx عنأبيه  عن ورواه
_مد بن  عن_مد بن حرب ا�واسطي  عنا3سن ال×ار ا�ل� _مد بن  عن ورواه

رافع ابن  عنابن رافع بن خديج  عن :أF حنيفة غx أنه قال عنو_مد بن يزCد �هما  ،رÊيعة
] وقد  :فقلت ؟yن هذا :فقال ،�ر 
ائط فأعجبه -صR اهللا عليه وآP وسلم-خديج أن ا<� 

  منه.  ال �ستأجره �Ùء :فقال ،استأجرته
  أF حنيفة.  عنقرأت � كتاب dزة بن حبيب  :_مد بن أdد قال عنكذ�ك  ورواه
_مد بن أF ب�ر  عن عثمان Fجعفر بن أ عنصالح بن أdد بن أF مقاتل  عن ورواه

عباية بن  عنأF حص�  عن :أF حنيفة غx أنه قال عنأF عبد ا�رdن اyقري  عناyقد´ 
   .رافع بن خديج ا3ديث عنأبيه  عنديج رفاعة بن رافع بن خ

هذا كتاب  :قال ا3سن بن � عنأdد بن _مد  عنبهذا اإلسناد ألF حنيفة  ورواه
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 عنأبيه  عنزCاد بن ا3سن بن الفرات  عن¤£ بن ا3سن  حدثنافقرأت فيه  ،ا3س� بن �
  أF حنيفة. 

 عنعمه ا3س� بن سعيد  نعأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد ابن _مد  عن ورواه
   .أF حنيفة عنأبيه سعيد بن أF ا5هم 

أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنكذ�ك  ورواه
قال ا�شيخ أبو  - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عنرافع بن خديج  عنابن رافع  عنأF حص�  عن

  - :ابن رافع Üاعة عنأF حص�  عنأF حنيفة  عنسناد بمثل هذا اإل حدثp :_مد ا�خاري
 عنÜعة بن عبد اهللا  عن_مد بن إسحاق ا�سمسار  أخFنابن عمرو á ما  منهم أسد

  .-رdه اهللا تعاS- أF حنيفة  عنأسد بن عمرو 
أF  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×ار  أخFناá ما  ومنهم أبو يوسف

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -اهللا تعاSرdه -يوسف 
 عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ ا�كندي  أخFناá ما  ومنهم ا0سن بن زuاد

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد 
ا3سن بن صاحب  عنأdد بن _مد  أخFنابن حاجب á ما  ومنهم �� بن ن�

  أF حنيفة. عنابن حاجب  عنداؤد ا�سمسار  عن
_مد بن عبد اهللا  عنأdد بن سعيد اrمدا�  أخFناá ما  ومنهم aمد بن &�وق

  .-رK اهللا عنه- أبو حنيفة  حدثنافقرأت فيه  ،هذا كتاب جدي :قال ،بن _مد بن ��وق
 عنوابن ÞÓ �هما  ،صالح بن أdد عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  .أF حنيفة عنعبيد اهللا بن �و�  عنكرامة  _مد بن عثمان بن
¤£ بن نË بن  عنعبد العزCز بن عبد اهللا اrاش�  عن_مد بن _مد  عن ورواه

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنحاجب 
 ،و·سماعيل بن ¤£ ،وdزة بن حبيب ،أF حنيفة _مد بن ا3سن عن ورواه :قال ا3افظ

وا3س� بن ا3س� بن  ،وا3سن بن زCاد ،وأبو جنادة ،Cد ا�واسطيو_مد بن يز ،و_مد بن رÊيعة
  أÜع�. -رdة اهللا عليهم-وأبو عبد ا�رdن اyقري  ،وراشد بن عمرو ،عطية

أF ب�ر القاسم بن عºg العصار بد�شق  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة. عنجده  عنحاق سعيد بن شعيب بن إس عنعبد ا�رdن بن عبد ا�صمد  عن
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القاسم بن  عن_مد بن عمران اrمدا�  عنا3س� بن _مد بن سعيد  عن ورواه
  أF حنيفة. عنا�3م 

� بن معبد  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عن ورواه
  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن  عن

عبد اهللا بن هاشم القواس  عنبن سعيد بن أبان  أF جعفر _مد بن ا3س� عن ورواه
  أF حنيفة. عنأسد بن عمرو  عنiÙ بن ¤£  عن

القاسم  عن_مد بن اyتو) ا�غدادي  عنأF _مد عبد ا�رdن بن سا¤ون  عن ورواه
  أF حنيفة.  عنبن ا�3م 

  ا3افظ بن اyظفر بطرق أخر غx طرCق أF حنيفة. ورواه
القاK أF نË  عنأF � ا3سن بن شاذان  عنفضل أdد بن خxون أF ال عن ورواه

عبد ا�رdن  عن_مد بن ا3سن اzالل عن عبد اهللا بن طاهر القزوÎC  عنشÕب إأdد بن 
  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم  عنبن عمر 

�  اyبارك عنسنده أبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � � وأخرجهxمد  عنا�ص_ Fأ
  ا3افظ _مد بن اyظفر بأسانيده اyذكورة إS أF حنيفة. عنا5وهري 

أبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه
  أF حنيفة. عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عن_مد بن خا® بن خ 

  أF حنيفة. عن_مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  خرجهوأ
_مد بن سهل  عنأF ا3س� أسلم بن سهل  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنو_مد بن زCد ا�واسطي �هما  ،_مد بن رÊيعة عن_مد بن حرب الÏساö  عن
  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنن ا�وjد iÙ ب عنأF ب�ر _مد بن ما�ك ا�شعxي  عن ورواه
  أF حنيفة.  عن¤£ بن نË بن حاجب  عنعبد العزCز بن عبيد اهللا اrاش�  عن ورواه
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبد اهللا بن يزCد اyقري  عن_مد بن �سلمة  عن ورواه

بد اهللا بن أF ع عنخاP أF �  عنأF الفضل بن خxون  عنابن خ�و  وأخرجه
  القاK األشنا� بإسناده إS أF حنيفة.  عندوست العالف 
القاK  عنالقاK هناد بن إبراهيم  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ  وأخرجه

أF القاسم عبيد اهللا بن أdد بن �  عنأF ا3س� _مد بن � بن _مد بن اyهتدي باهللا 
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عبيد اهللا عن _مد بن عثمان بن كرامة عن _مد بن ÞÓ العطار أF عبد اهللا  عنا�صيدال� 
  أF حنيفة. عن بن �و� 

  .-رK اهللا عنهم- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
رK اهللا - ابن عباس  عن ){(أF حا� عنأF اyسور  عنأبو حنيفة  ]B/2A?۹[ا0ديث:

 ما أعطاه ،احتجم وأعطى ا3جام أجره - وسلمصR اهللا عليه وآP - أن ا<�  :- عنهما
ً
   .و�و �ن خبgثا

_مد بن  عنأF ب�ر أdد بن _مد بن عºg ال×ازي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة. عنأe Fصم ا<Èيل  عنيو¯س 

رK اهللا - أF سعيد اzدري  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]C/2ABA[ا0ديث:
 فليعلمه أجره’’أنه قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�عن  -عنه

ً
  . ‘‘من استأجر أجxا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده أخرجه 
� بن  عنأبيه  عن_مد بن �  عنiÙ ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]4/2AB2[ا0ديث:

ال ضمان á ’’قال:  - عليه وآP وسلمصR اهللا -أن ا<�  -رضوان اهللا تعاS عليهم-أF طالب 
  . ‘‘وال وشاء ،وال صباغ ،قصار

القاسم بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عن_مد بن _مد  عن_مد 

- جابر بن عبد اهللا  عنأF ا�وjد  عنأنgسة زCد بن أF  عنأبو حنيفة  ];2AB/@[ا0ديث:
  . ‘‘أنه ن� أن °شîي ا�رجل ا<خل سنة أو سÏت�’’ - صR اهللا عليه وآP وسلم- ا<�  عن - رK اهللا عنه

dزة بن حبيب  عنأdد بن _مد ا�كو�  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن

رK اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة  ]=D/2AB[ا0ديث:
 فليعلمه أجره’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنهما

ً
  . ‘‘من استأجر أجxا

قاK القضاة أF  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
إبراهيم بن _مد بن سعيد عنبن _مد بن أdد ا3افظ  سعيد _مد بن أdد بن _مد بن أdد

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنإسماعيل بن ¤£ ا�ي�  عنبن زرCق 
إبراهيم � ا�رجل °ستأجر األرض ثم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]?2A/2AB[ا0ديث:
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. :قال ؟يواجرها بأ�Í �ا استأجرها
ً
   ال خx � الفضل إال أن ¤دث فيها شgئا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 قط.  عن ){( [عن dاد]أبو حنيفة  ]22/2ABB[ا0ديث:

ً
 �م يضمن أجxا

ً
  إبراهيم أن &¤ا

وهو  ،ثم قال _مد: وÊه نأخذ .أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 إال ما جنت يده. قول أF حنيفة ال

ً
  يضمن األجx اyشîك شgئا

أF جعفر  عنiÙ أو Ùشx شك _مد بن ا3سن  عنأبو حنيفة  ]2ABC/;2[ا0ديث:
وال  ،_مد بن � بن ا3س� بن � بن أF طالب كرم اهللا وجهه أنه قال: ال يضمن القصار

  وال ا3ايك.  ،ا�صباغ
وهو قول أF  :ثم قال _مد .أF حنيفة عنفرواه اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار أخرجه 

  .-رK اهللا عنه- حنيفة 
 رجل وأنا  :قال ،&Cح عن� بن األقمر  عنأبو حنيفة  ]2AB4/=2[ا0ديث:

ً
أ� &¤ا

أدفع  :فقال ،ادفع إjه ثوÊه :فقال ؟دفع إ] هذا ثوÊه ألصبغه فاحîق بØg واحîق ثوÊه :عنده فقال
  ال.  :قال ؟أرأيت �و احîق بgته أ�نت تدع P أجرك :فقال ؟د احîق بØgثوÊه وق )۱( [إjه]

ال  :ثم قال _مد .اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  جناية يده. )۱( [عن]ألن هذا لgس  ؛يضمن ما احîق � بgته

 عنر _مد بن � أF جعف عنيو¯س بن _مد  عنأبو حنيفة  ]@2AB/?2[ا0ديث:
  أنه �ن ال يضمن القصار وال ا�صباغ.  -رK اهللا عنه-أمx اyؤمن� � بن أF طالب 

أبيه _مد  عن�سنده  ا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» �أخرجه 
 Rا�¬»  عنبن خا® بن خ Rحنيفة  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ Fأ- Kر

وصR اهللا á سيدنا _مد وá آP وصحبه  ،وا3مد هللا رب العا�y .واهللا أعلم .-اهللا تعاS عنه
  آم� آم� آم�. .وال حول وال قوة إال باهللا الع العظيم ،وحسÈنا اهللا ونعم ا�وbيل ،وسلم
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  ا	اب ا�رابع ع�
 ا�شفعة  

-جابر بن عبد اهللا األنصاري  عنكدر _مد بن اyن عنأبو حنيفة  ]2/2AB۹[ا0ديث:
ا5ار أحق Ùشفعته إذا �نت ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنه
  . ‘‘الطرCق واحدة

 عنسليمان بن عبد اهللا  عنأF سعيد بن جعفر كتابة  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد 

  &Cح أنه قال: ا�شفعة من قبل األبواب.  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2ACA/;[ا0ديث:
 ،و�سنا نأخذ بهذا :أF حنيفة. ثم قال عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أF حنيفة. ،ا�شفعة �لجxان اyالزق�
  م أنه قال: ال شفعة إال � أرٍض أو داٍر. إبراهي عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AC2/=[ا0ديث:

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 
_مد بن  عنا3افظ أبو القاسم عبد اهللا بن _مد بن أF العوام ا�سغدي � �سنده  وأخرجه
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعبد ا�رزاق  عنمد بن إسحاق بن ا�صباح _ عنا3سن بن � 

 :قال ،اyسور بن Óرمة عنعبد ا�كرCم بن أF اyخارق  عنأبو حنيفة  ]2AC۲/?[ا0ديث:
P 

ً
 ،فإ� قد أعطيت بها ثمان مائة درهم ؛خذها Ùسبع مائة درهم :فقال 5اره ،أراد سعد أن يÈيع دارا

  . ‘‘ا5ار أحق Ùشفعته’’يقول:  - صR اهللا عليه وآP وسلم-  سمعت رسول اهللا أل� ؛ول�ن أعطيكها
  iÙ بن ا�وjد.  عن_مد بن ا3سن ال×از  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

 عنو _مد بن إسحاق بن عثمان ßيهما  ،عبد اهللا بن _مد بن � ا3افظ عن ورواه
  أبو حنيفة.  ناأخFأبو يوسف  حدثنا :قاال ،إبراهيم بن يوسف

   .أF حنيفة عنأF سعيد ا�صغا�  عن¤£ بن �و�  عنعبد اهللا بن _مد بن �  عن ورواه
أF ¤£ عبد  عنسعيد بن أيوب  عنصالح بن أdد بن أF مقاتل اrروي  عن ورواه

عرض �  :رافع بن خديج قال عناyسور  عنعبد ا�كرCم  عنأF حنيفة  عنا3ميد ا3ما� 
  . -ا3ديث–دسع
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  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنكذ�ك  ورواه
¤£  عنقرأت � كتاب حس� بن �  :أdد بن _مد بن سعيد قال عنكذ�ك  ورواه

   .أF حنيفة عنأبيه  عنزCاد بن حسن  عنبن حسن 
  أF حنيفة. عنبن زCاد  ا3سن عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ  عنكذ�ك  ورواه
  أF حنيفة.  عناyقري  عنأdد بن زهx  عنأبيه عن كذ�ك  ورواه
أF يوسف  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن dاد  :أdد بن _مد بن سعيد قال عن ورواه

  ا3ديث.  .رافع �وç سعد أنه قال سعد �رجل عناyسور  عنعبد ا�كرCم  عنأF حنيفة  عن
عبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنجعفر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن بهذا ا�لفظ ورواه

  أF حنيفة.  عن
  ورواه

ً
 عن�يح بن إبراهيم و _مد بن عبيد ا�كندي ßيهما  عنأdد بن _مد  عنأيضا
رافع  عناyسور  عنعبد ا�كرCم  عنأF حنيفة  عنهياج بن Ùسطام  عن&Cح بن �سلمة 

  :قال
ً
  ا3ديث.  .عرض � سعد بgتا

سعيد بن  عنأبيه  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن _مد عنأdد بن _مد  عن ورواه
  أF حنيفة بهذا ا�لفظ.  عنأF ا5هم 

  أF حنيفة بهذا ا�لفظ.  عنقرأت � كتاب dزة بن حبيب ا�زCات  :أdد بن _مد قال عن ورواه
أF يوسف وأسد  عن حس� بن _مد عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن ورواه

  أF حنيفة.  عنبن عمرو 
  أF حنيفة.  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن ورواه
و �يح بن إبراهيم و _مد بن عبد اهللا بن � ßهم  ){(أdد بن _مد بن ¤£ عن ورواه

اyسور بن  عنا�كرCم عبد  عنأF حنيفة بلفظ آخر  عنأF يوسف  عن�ار بن 0د  عن
  . ‘‘ا5ار أحق Ùشفعته’’قال:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :سعد عنÓرمة 

الفقيه أF أسامة زCد بن ¤£ و _مد بن قدامة بن سيار ا�زاهد ا�خلي�  عن ورواه
عبد  نعأF حنيفة  عنو أF مطيع ßيهما  ،_مد بن أF زbرCا عن¤£ بن �و�  عنßيهما 

 P :أF رافع قال عناyسور  عنا�كرCم 
ً
 ،خذه فإ� أعطيت به أ�Í :فقال ،عرض � سعد بgتا

  . ‘‘ا5ار أحق Ùشفعته’’يقول:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-أل� سمعت رسول اهللا  ؛و�كÎ أعطيكه
  .شداد بن حكيم  عنإسماعيل بن iÙ  عن ورواه
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 Ä�Ä ا�اب ا�رابع عi  � ا�شفعة       جامع �سانيد اإلمام األعظم

 عنأF حنيفة  عنزفر  عناهيم بن سلمان ßيهما إبر عنdدان بن ذي ا<ون  عن ورواه
 á P جاره بأرÊع مائة :سعد بن ما�ك عناyسور  عنعبد ا�كرCم 

ً
قد أعطيت بها  :قال ،أنه عرض بgتا

  . ‘‘هشفعتا5ار أحق Ù’’يقول:  - صR اهللا عليه وآP وسلم- و�كÎ سمعت رسول اهللا  ،ثمان مائة
 عن_مد بن ا3جاج بن �سلم اÛ3´  عنن &Cح عبد اهللا بن عبيد اهللا ب عن ورواه
- سعد بن ما�ك  عناyسور عنأF أمية  عنأF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن� بن معبد 
  . ‘‘هشفعتا5ار أحق Ù’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال: قال رسول اهللا  -رK اهللا عنه

و _مد بن قدامة  ،ره زCد بن ¤£� هذا ا�اب ما ذك يقال أبو _مد ا�خاري أصح ما رو
 عنعبد ا�كرCم  عنأF حنيفة  عنو أF مطيع  ،_مد بن أF زbرCا عن¤£ بن �و�  عن

أو رافع �وç سعد فهو غلط á  ،رافع بن خديجعن أF رافع. و) من رواه  عناyسور بن Óرمة 
 وسكت عليهأF رافع فظنه من وهم رافععن ألن أبا حنيفة رواه  ؛أF حنيفة

ً
وزاد بعضهم �  ،ا

 �وç سعد ،ا�وهم فظن أنه رافع بن خديج
ً
 وجعل  ،وظنه بعضهم رافعا

ً
وشك بعضهم فأسقط رافعا

 Âzرمة عن اÓ سور بنyرافع.  عنوجعله بعضهم  ،سعدعن ا Fرجل إذ �م ¤فظ اسم أ  
 ،أF حنيفة عنو) هذه األ¸jط عمن دون أF حنيفة ال  :قال ا�شيخ أبو _مد ا�خاري

.  ،و�Ê ذ�ك _مد بن أF زbرCا وأبو مطيع وحفظاه
ً
 متقنا

ً
  وæن أبو مطيع حافظا

ما  - صR اهللا عليه وآP وسلم- وا®jل á أنه أبو رافع �وç ا<�  :قال ا�شيخ أبو _مد ا�خاري
  بن جرCج. ا عن�Ö بن إبراهيم  أخFنا :و·سماعيل بن iÙ قاال ،عبد ا�صمد بن الفضل حدثنا

روح بن عبادة  عن_مد بن أبان  عنعبد اهللا بن _مد بن �  أخFناقال ا�خاري: و
 :إبراهيم بن م�gة أن عمرو بن ا�Ciد قال أخFنا :ابن جرCج و زbرCا بن إسحاق قاال عن

وقفت á سعد بن أF وقاص فجاء اyسور فوضع يده á منك� إذ جاء أبو رافع �وç رسول اهللا 
  ا3ديث. -فذكر  -صR اهللا عليه وآP وسلم-

 أخFنا :و إبراهيم بن إسماعيل قاال ،عبد اهللا بن _مد بن نË أخFناقال ا�خاري: 
  ا3ديث.  -إبراهيم بن م�gة  عنسفيان  أخFناا3ميدي 

 من وجوه أن ا�¬م �ن ب� أF رافع :قال أبو _مد ا�خاري
ً
وسعد واyسور  وقد روي أيضا

وهو و·ن اختلف أن ا�شفيع أبو رافع أو غxه ل�ن �م Çتلف أن ا�¬م دار بgنهم  ،بن Óرمة
  .-صR اهللا عليه وآP وسلم- فعلمنا أن ا�صحيح أبو رافع �وç رسول اهللا 

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أdد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
 :رافع بن خديج قالعن اyسور بن Óرمة  عنعبد ا�كرCم  عنأF حنيفة  عنأF ¤£ ا3ما� 



 
 Ä�Ò ا�اب ا�رابع عi  � ا�شفعة       جامع �سانيد اإلمام األعظم

’’P 
ً
�كÎ سمعت رسول  ،أما أ� أعطيت بها أ�Í �ا تعطيÎ ،خذه :ثم قال ‘‘عرض � سعد بgتا

  . ‘‘ا5ار أحق Ùشفعته’’يقول:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-اهللا 
 ،وا3سن بن زCاد ،وأبو يوسف ،وهياج ،وزفر ،أF حنيفة dزة بن حبيب عن قال ا3افظ ورواه

 ،وعبد اهللا بن ا�زxÊ ،وعبيد اهللا بن �و� ،و_مد بن ا3سن ،وأبو عبد ا�رdن اyقري ،وأسد بن عمرو
  وهو غرCب. :. قال ا3افظ- رdة اهللا عليهم- و·براهيم بن طهمان  ،وأبو مطيع ،بن أF زbرCا ){(و_مد

أF طاهر _مد بن أdد بن _مد  عنده أبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و � �سن وأخرجه
زbرCا بن ¤£ ا<gسابوري  عندعلج  عن� بن _مد بن عبد اهللا بن iÙان  )¢(أF ا3س� عن
  أF حنيفة.  عنأF مطيع  عنأيوب بن حس� و � بن ا3سن ßيهما  عن

أF  عنبن قشgش  أF ا3س� عنأF سعد _مد بن عبد اyلك بن عبد القاهر بن أسد  عن ورواه
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عنجده عمرو بن أF عمرو  عنأF عروÊة ا3را�  عنب�ر األبهري 
 عنشÕب إالقاK أF نË بن  عنأF � بن شاذان  عنأF الفضل بن خxون  عن ورواه

 ÎCعنعبد اهللا بن طاهر القزو  ÎCة القزوÊعن_مد بن ا3سن  عنإسماعيل بن تو Fحنيفة أ، 
 عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنأF القاسم بن أdد بن عمر عن و

  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عن_مد بن إبراهيم 
أF سليمان إسحاق بن  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ � �سنده  وأخرجه

أF يعقوب إسحاق بن  عن )�(أF القاسم إبراهيم بن أdد اzرÑ عنعمر الÖ�Â إبراهيم بن 
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنأF سعد _مد بن م�gة  عنحم بن نوح  عنdدان ا<gسابوري 

 ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رdه اهللا- وهو قول أF حنيفة

  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
أبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه

أF حنيفة كما  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عن_مد بن خا® بن خ 
  ا3افظ طلحة بن _مد سواء. أخرجه

  .-رdه اهللا-أF حنيفة  عنام _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه اإلم وأخرجه
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 Ä�Ú ا�اب اzا�س عi  � اyضارÊة . . . جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ا	اب ا'ا&س ع�
  واsشار�ة ، اsضار�ة

 عنعبد اهللا بن dيد بن عبيد األنصاري ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]2/2AC۳[ا0ديث:
 �ضارÊة �jيم.  -رK اهللا عنه-أن عمر بن اzطاب  :جده عنأبيه 

ً
  أعطاه ماال

أF  عنالقاسم بن _مد  عنأF العباس بن عقدة  عنظ طلحة بن _مد ا3افأخرجه 
  .-رK اهللا عنهما-أF حنيفة  عنأF يوسف  عنبالل 

�  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن خ�و  وأخرجهxد بن عبد ا5بار ا�صdسعد أ Fعنأ 
 ãالقاسم ا�نو Fأ Kالج  عنالقاªالقاسم بن ا Fالعباس بن عقدةعنأ Fد بن  عن أdأ

أF  عن ){(أF عمرو بن حبيب ا�Ëي عنزbرCا بن ¤£ بن أF زائدة  عن_مد بن طرCف 
  .-رK اهللا عنه- حنيفة 

رK اهللا -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]?2AC/;[ا0ديث:
 �ضارÊة :-عنه

ً
ضارÊة إS رجل من بÎ فأسلم يزCد من اy ،أنه أعطى يزCد بن خليفة ا�كري ماال

فذكروا ذ�ك  ،فأدى بعضها وþÊ بعضها ،لب�سارCة يقال P عî°س بن عرقوب � قالئص إبل 
  .‘‘خذ رأس ما�ك وال �سلم � �ء من ا3يوان’’ :فقال -رK اهللا عنه-لعبد اهللا بن �سعود 

ن عمر أF القاسم بن أdد ب عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده أخرجه 
أF عبد اهللا _مد بن  عنعبد ا�رdن بن عمر بن أdد  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عن

رdه -ا3سن بن زCاد  عنأF عبد اهللا _مد بن شجاع اªلõ  عنإبراهيم بن حبgش ا�غوي 
Sحنيفة  عن -اهللا تعا Fاهللا عنه-أ Kر-.  

 ا�رجل يعطي مال اyضارÊة إبراهيم � عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AC۵/=[ا0ديث:
 ما �ن P. ‘‘ال خx فيه’’ :باªلث أو ا<صف وزCادة عiة دراهم قال

ً
  أرأيت �و �م يرÊح إال درهما

ثم قال _مد: وÊه  .اإلمام أF حنيفةعن اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  أخرجه
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ
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 Ä�à ا�اب اzا�س عi  � اyضارÊة . . . جامع �سانيد اإلمام األعظم

ما شاء ا�و	  :إبراهيم � مال ا�jيم قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AC۶/?[ا0ديث:
  ا�ر به فإن رأى أن يدفعه �ضارÊة دفعه.  ،و·ن شاء أن يتجر به ،إن شاء أن يودعه أودعه ،صنع به

اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

أنها  -رK اهللا عنها-Åeشة  عنإبراهيم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]B/2AC۷[ا0ديث:
  �م أجعله بمÃلة ا�وحش.  ،و&ابه iÙاF ،�و وjت مال ا�jيم zلطت طعامه بطعا´: قالت

  .-رK اهللا عنه-اإلمام أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
   



 
 ��Ä ا�اب ا�سادس عi � ا�كفالة . . . جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ا	اب ا�سادس ع�
  وا�و�لة ، ا�كفالة

&حبيل بن �سلم عن إسماعيل بن عياش ا3م�  عنأبو حنيفة  ]2/2AC۸[ا0ديث:
يقول eم  - صR اهللا عليه وآP وسلم- سمعت رسول اهللا  :قال - رK اهللا عنه- أF أمامة  عناzوال� 

وا�و® �لفراش و�لعاهر  ،ية �لوارثن اهللا تعاS قد أعطى Z ذي حق حقه فال وصإ’’ :حجة ا�وداع
ومن اد5 إS غx أبيه أو انت- إS غx �واjه فعليه لعنة اهللا إS يوم  ،وحسابهم á اهللا تعاS ،ا3جر

 من بيت زوجها إال بإذنه ،القيامة
ً
 ؛وال الطعام’’ :قال ،الطعام وال !يا رسول اهللا :قيل ‘‘.وال تنفق اyرأة شgئا

  . ‘‘- وا®ين مقü وا�زعيم ¸رم- واyنحة �ردودة  - والعارCة �ؤداة- وا<ا فإنه من أفضل أ�
ا3سن بن  عنأF العباس أdد بن _مد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

 :قال ،أF حنيفة. وÊاإلسناد إS عبد ا�وهاب بن �دة عنعبد ا�وهاب بن �دة  عنا�سميدع 
 فسمع � جا :إسماعيل بن عياش قال أخFنا

ً
ء� أبو حنيفة ا<عمان بن ثابت الفقيه متنكرا

  هذا من Üلتها.  ،أحاديث
أF ب�ر اzطيب  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري  وأخرجه

أF ا3ارث أسد بن عبد  عنأF الطيب _مد بن أdد ا�وراق  عنأF سعد اyاÎj  عنا�غدادي 
 ��  عنأبو حنيفة  :أF حنيفة غx أنه قال عنأF يوسف  عنن ا�وjد iÙ بعن ا3ميد ا3ار

  إسماعيل بن عياش. عناألعمش  عنبن �سهر 
عبد اهللا بن ا3سن بن ا3سن بن � بن أF طالب  عنأبو حنيفة  ]2AC۹/;[ا0ديث:

  ،فاحتاج إS نفقة ينفقها عليهم ،أقبل زCد بن حارثة برقيق من اjمن: قال
ً
من ا�رقيق  فباع غالما

ما] أرى هذه ’’ :فقال ،تصفح ا�رقيق -صR اهللا عليه وآP وسلم-فلما قدم á ا<�  ،و�م يبع أمه
  فأ�ر برده.  ،احتجنا إS نفقة فبعنا ابنها :قال ؟‘‘واrا

أdد بن حازم  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة.  نععبيد اهللا بن �و�  عن

_مد بن ا3سن  عنعبد اهللا بن عبد ا�رdن بن واقد  عنإبراهيم بن شهاب  عن ورواه
  أF حنيفة.  عن

  .- رdة اهللا عليهم- وا3سن بن زCاد  ،وأبو يوسف ،أF حنيفة dزة ا�زCات عن قال ا3افظ ورواه
    



 
 �{Ä ا�اب ا�سابع عi � ا�صلح      نيد اإلمام األعظمجامع �سا

  ا	اب ا�سابع ع�
 ا�صلح  

سمعت ا<عمان  :ا�شع� قال عنبن عبيد اهللا  ا3سن عنأبو حنيفة  ]2/2A۷۰[ا0ديث:
مثل اyؤمن� � توادهم ’’يقول:  -صR اهللا عليه وآP وسلم-بن Ùشx يقول: سمعت رسول اهللا 

  . ‘‘إذا اشت> ا�رأس من اإل¯سان تداP 5 سائر ا5سد با�سهر وا3- ،وتراdهم كمثل جسد واحد
 عنعمرو بن dيد  عنيم بن زCاد ا�رازي _مد بن إبراه عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

 ùحنيفة  عنسليمان بن عمرو ا<خ Fاهللا عنه-أ Kر-.  
أن صفوان  :ا�زهري عنإسماعيل بن أمية القر�  عنأبو حنيفة  ]2A۷۱/;[ا0ديث:

صR اهللا عليه وآP -وارتفعا إS رسول اهللا  ،بن معطل �ب يد حسان بن ثابت ألبيات هجاه بها
  إذ أقر حسان بقوP وصفوان بفعله.  ،يقاصه فلم -وسلم

جعفر بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عن_مد 

عبد اهللا بن  عنخاP أF � عنابن خxون  عنا3افظ ابن خ�و � �سنده  وأخرجه
عبد اهللا  عنأبيه  عنجعفر بن _مد بن �روان  عنعمر األشنا�  القاK عندوست العالف 

 xÊحنيفة.  عنبن ا�ز Fأ  
  .-رK اهللا عنه- القاK األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة  وأخرجه

أنه �ن �رجل عليه  :أبيه عنرجل من أهل �كة  عنأبو حنيفة  ]2A4۲/=[ا0ديث:
  عن ذ�ك فنهاه.  -رK اهللا عنه- سأل عمر بن اzطاب ف !عجل ] وأضع عنك :فقال P ،دين

جعفر بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن _مد  عن_مد 

أبو  أخFنا :�رجل فقالاأF حنيفة وذكر اسم  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه
دين إS أجل فسألÎ أن أعجله وCضع  أبيه أنه قال: �ن �رجل �ّ  نعزCاد بن م�gة  عنحنيفة 

  فذكرت ذ�ك البن عمر فنها�.  ،عÎ بعضه
أF القاسم بن أdد بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 

إبراهيم بن حبgش _مد بن  عنعبد ا�رdن بن عمر بن أdد  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنعمر 
  .- رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد  عنأF عبد اهللا _مد بن شجاع اªلõ  عن
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  ا	اب ا"امن ع�
 ا�بة وا�وقف  

أنه �ن  :أ�e Fر اªق� عن_مد بن قgس اrمدا�  عنأبو حنيفة  ]2/2A4۳[ا0ديث:
  eم راوCة �ر. Z  -صR اهللا عليه وآP وسلم-يهدي إS ا<� 
صالح بن  عنأdد بن _مد بن سهل بن ماهان الîمذي  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة.  عنdاد بن أF حنيفة  عن_مد الîمذي 

ا�وjد بن  عنdاد بن أdد اyروزي  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ  عن ورواه
أF  عنبن زCاد  ا3سن عنبن عثمان ßهم ا3سن  عن_مد بن عبد اهللا ا�سعدي عن و ،dاد

صR اهللا عليه -أن رجًال من ثقيف ي�Á أبا �eر �ن يهدي �لن�  :_مد بن قgس عنحنيفة 
وأهدى إjه � العام ا±ي حرمت فيه اzمر راوCة كما �ن  ،e Zم راوCة من �ر -وآP وسلم

P وسلم-فقال رسول اهللا  ،يهدي Pاهللا عليه وآ Rر’’ :-ص�e مر  !يا أباzقد حرم ا Sإن اهللا تعا
صR اهللا -فقال رسول اهللا  ،خذها فبعها واستعن بثمنها á حاجتك :قال ‘‘فال حاجة <ا ¼مرك

  . ‘‘إن اهللا قد حرم &Êها وÊيعها وأ�ل ثمنها !يا أبا �eر’’ :-عليه وآP وسلم
رأت � كتاب dزة بن حبيب ق :أdد بن _مد بن سعيد اrمدا� قال عنكذ�ك  ورواه

  أF حنيفة. عن
  ورواه

ً
 عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عنجعفر بن _مد  عنأdد بن _مد  عنأيضا

  أF حنيفة. 
عمرو  عن_مد بن سعيد اrروي  عن_مود بن �  عنأdد بن _مد  عنكذ�ك  ورواه

  أF حنيفة.  عنبن øمع 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عنزفر بن اrذيل  عنشداد بن حكيم  نعإسماعيل بن iÙ  عنأيضا

  ورواه
ً
  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عن_مد بن ا3سن ال×ار  عنأيضا

  ورواه
ً
أF  عنو_مد بن سماعة  ،iÙ بن ا�وjد عن¤£ بن إسماعيل اrمدا�  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنيوسف 
  ورواه

ً
أF يوسف  عنأF ا�رÊيع ا�زهرا�  عنم بن زCاد ا�رازي _مد بن إبراهي عنأيضا
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  أF حنيفة.  عن
  ورواه

ً
 عنأسد بن عمرو  عنÜعة بن عبد اهللا  عن_مد بن إسحاق ا�سمسار  عنأيضا

  أF حنيفة. 
  ورواه

ً
أعطا� إسماعيل بن _مد بن إسماعيل كتاب جده  :أdد بن _مد قال عنأيضا

   أبو حنيفة. حدثنافقرأت فيه 
 عن¤£ بن حسن  عنبن �  ){(قرأت � كتاب حس� :_مد بن dد قال عن ورواه

  أF حنيفة. عنأبيه  عنزCاد 
  ورواه

ً
  أF حنيفة.  عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنأيوب بن ها�  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن ورواه
أبيه سعيد بن أF  عنعمه  عنأبيه  عناyنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن رواهو

  أF حنيفة.  عنا5هم 
اrياج بن  عنأبيه  عنعبد اهللا بن ما�ك  عنعبد اهللا بن ا<Û اrروي  عن ورواه

   .أF حنيفة عنÙسطام 
  أF حنيفة. عننوح بن دراج  عنعمر بن dيد  عنإبراهيم بن عمرو بن _مد  عن ورواه

 عنأdد بن عبد اهللا  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنdزة  عن� بن عبد اهللا 

 )¢(بالل بن أF بالل �رداس الفزاري ثم ا<صيÈيÎ عنأبو حنيفة  ]2A4۴/;[ا0ديث:
صR اهللا عليه وآP -ا<� عن  -اهللا عنهمارK -جابر بن عبد اهللا  عنوهب بن كgسان  عن

 ؛احتÈسوا علي�م أ�وال�م !أيها ا<اس’’ :yا فشت العمرى باyدينة أنه صعد اyنÂ قائالً  :-وسلم
 فهو ��ي أعمره � حياة اyعمر وÊعد �وته

ً
  . ‘‘فإنه من أعمر شgئا

بن عقدة �هما � بن _مد بن عبيد و ا عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأdد بن حازم  عن

  ورواه
ً
 عنا3سن بن جبلة  عن_مد بن حنيفة  عنأF عبد اهللا _مد بن ÞÓ  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنسعد بن ا�صلت و _مد بن ا3سن �هما 
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 عنراهيم بن أdد أF ا3سن _مد بن إب عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  ورواه
 õلªعبد اهللا _مد بن شجاع ا Fاد  عنأCحنيفة.  عنا3سن بن ز Fأ  

إبراهيم بن  عنأdد بن عبد اهللا ا�كندي  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عن ورواه
  أF حنيفة. عنأF يوسف  عنا5راح 

� اyبارك بن عبد ا5بار ا� عنا3افظ ا3س� بن خ�و � �سنده  وأخرجهxعنص  Fأ
أdد بن عبد  عنا3س� بن ا3س� األنطاó  عن_مد بن اyظفر ا3افظ  عن_مد الفار³ 

  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عناهللا ا�كندي 
 بهذا اإلسناد  ورواه

ً
  ابن اyظفر بإسناده األول اyذكور إS أF حنيفة. عنأيضا

  اإلمام أF حنيفة. عن سن � اآلثار فرواه اإلمام _مد بن ا3 وأخرجه
أبيه  عنا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة. عن_مد بن خا® ا�وه�  عنخا® بن خ ا�¬»  عن_مد بن خا® بن خ 
بن الفتح بن جعفر أdد  عنا3افظ عبد اهللا بن _مد بن أF العوام ا�سغدي  وأخرجه

-أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عنهشام بن سعدان  عنأdد بن _مد بن قادم  عناyقري 
  .-رdة اهللا عليهما
  اإلمام أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � ¯سخته فرواه  وأخرجه

 :¤£ بن حبيب بن أF ثابت األسدي ا�Õه ا�كو� عنأبو حنيفة  ]2A4۵/=[ا0ديث:
  نها yن أعطيها وÆ � يديه. إ :فقال ،العمرى عنأن ابن عمر سئل 

جعفر بن  عنأdد بن _مد بن سعيد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
  أF حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زxÊ  عنأبيه  عن_مد 

مد بن _ عنأF سهل _مد بن أdد بن يو¯س  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه
  سمعت أبا حنيفة.  :قال ،�و� بن طارق عنقرأت á عبد اهللا بن _مد ا�سبا»  :قال ،ا�وjد

  .-رK اهللا عنه-اإلمام أF حنيفة  عنا3افظ ابن اyظفر من طرق أخر  ورواه
أF الفضل أdد بن  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

شÕب إالقاK أF نË بن  عنسن بن أdد بن إبراهيم بن شاذان أF � ا3 عنخxون 
_مد بن ا3سن  عنوÊة القزوÎC تإسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوÎC  عنا�خاري 

   .أF حنيفة عن



 
 ¾{Ä ا�اب اªامن عi � اrبة وا�وقف  جامع �سانيد اإلمام األعظم

�  عن ورواهxبارك بن عبد ا5بار ا�صyمد الفار³  عنا_ Fظفر عنأyمد بن ا_
عبد اهللا بن ¤£  عن_مد بن ا�وjد بن 
ر  عنن أdد بن يو¯س أF سعد _مد ب عنا3افظ 

  أF حنيفة.  عن�و� بن طارق  عنا�سبا» 
  اإلمام أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

 فهو P �  عن dاد عنأبو حنيفة  ]2A4۶/?[ا0ديث:
ً
إبراهيم أنه قال: من أعمر شgئا

  . -يعÎ � ثلث العمر األول -وال ي�ون � ثلثه  ،حياته ولعقبه من بعد �وته
  أF حنيفة. عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

رK -أF أمامة ا�اه  عن ){(&حبيل بن �سلم عنفة أبو حني ]B/2A4۷[ا0ديث:
 ،� خطبته eم حجة ا�وداع -صR اهللا عليه وآP وسلم-أنه قال: سمعت رسول اهللا  - اهللا عنه

 ،وا�و® �لفراش و�لعاهر ا3جر ،إن اهللا قد أعطى Z ذي حق حقه فال وصية �وارث’’يقول: 
Sاهللا تعا á وحسابهم، xغ Sومن اد5 إSيوم   أبيه أو انت- إ Sه فعليه لعنة اهللا إjوا� xغ

 من بgتها إال بإذن زوجها ،القيامة
ً
وال ’’ :قال .وال الطعام !يا رسول اهللا :قيل .‘‘وال تنفق ا�رأة شgئا

  . ‘‘وا�زعيم ¸رم ،وا®ين مقü ،واyنحة �ردودة .والعارCة �ؤداة ،فإنه من أفضل أ�وا<ا ؛الطعام
أF طالب بن يوسف أF  عنعبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده أبو أخرجه 
أF عبد اهللا _مد بن ÞÓ  عنأF العباس _مد بن نË بن أdد بن �كرم  عن_مد ا5وهري 

أF  عناyسيب بن &Cك  عنماع الفرج بن اjمان سوجدت �  :قال ،عبد اهللا بن قر°ش عن
  ذكر أحد عنه. &حبيل نفسه من غx عنحنيفة 

إبراهيم أنه قال: ا�زوج واyرأة بمÃلة  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]C/2A4۸[ا0ديث:
  أيهما وهب �صاحبه فلgس P أن يرجع á صاحبه.  ،القرابة

ثم قال _مد: وÊه  .اإلمام أF حنيفةعن اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أF حنيفة. ،نأخذ
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  اqاسع ع� ا	اب
 الغصب  

أF بردة بن أF �و�  عنeصم بن ßيب ا5ر´  عنأبو حنيفة  ]2/2A4۹[ا0ديث:
 من  - صR اهللا عليه وآP وسلم-أن رسول اهللا  :-رK اهللا عنه-أF �و� األشعري  عن

ً
زار قوما

  ،األنصار � دارهم
ً
 فالك ،فذ
وا P شاة فصنعوا P طعاما

ً
ه فمضغه ساعة ال فأخذ من ا�لحم شgئا

 :قال ،ضيه من ثمنهاف%شاة لفالن ذ
ناها حä يõء  :قا�وا ؟‘‘ما شأن هذا ا�لحم’’ :قال ،°سيغه
  . ‘‘أطعموها األسارى’’: -صR اهللا عليه وآP وسلم-فقال رسول اهللا 
_مد بن ا3سن ال×ار ا�ل� و إبراهيم بن معقل بن  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 

 عنأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عنو_مد بن إبراهيم بن زCاد ا�رازي ßهم  ،�ا3جاج الÏس
  أF حنيفة. 

  ورواه
ً
 عنأبيه عن_مد بن سعيد العو�  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأيضا

  أF حنيفة.  عنأF يوسف 
  ورواه

ً
ن حبيب قرأت � كتاب dزة ب :أdد بن _مد بن سعيد اrمدا� قال عنأيضا

  - صR اهللا عليه وآP وسلم- صنع رجل من أصحاب ا<�  :أF حنيفة غx أنه قال عن
ً
طعاما

 ،منه وتناو<ا - صR اهللا عليه وآP وسلم- فلما وضع الطعام تناول ا<�  ،فدeه فقام وقمنا معه
فرماها  :قال ،فجعل ال °ستطيع أن يأ�لها ،فأخذ بضعة من ذ�ك الطعام فالكها � فيه طوCالً 

  - صR اهللا عليه وآP وسلم- فلما رأينا رسول اهللا  ){(من فمه
ً
 ،قد صنع ذ�ك أ�سكنا عنه أيضا

عن 3مك هذا من أين  أخÂ$’’ :فقال ،صاحب الطعام - صR اهللا عليه وآP وسلم- فدe ا<� 

ناها شاة �نت �صاحب <ا فلم ي�ن عندنا ¯شCîها منه وعجلنا وذ !يا رسول اهللا :قال ؟‘‘هو

 ،برفع الطعام - صR اهللا عليه وآP وسلم- فأ�ر ا<�  ،فصنعناها �ك حä يõء فنعطيه ثمنها
  وأ�ر أن يطعموه األ�ى.

  وأخرجه
ً
 عناyروزي  )¢(أdد بن _مد بن � بن سلمان عنأبو _مد ا�خاري أيضا
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  أF حنيفة.  عنأe Fصم ا<Èيل  عنسعد بن معاذ 
  ورواه

ً
أF  عن_مد بن حرب ا�واسطي  عنبن ا3سن ال×ار ا�ل�  _مد عنأيضا

  أF حنيفة.  عنeصم ا<Èيل 
 عنفهد بن عوف  عن_مد بن هشيم ا�زاهد  عنأdد بن أF صالح ا�ل�  عن ورواه

  أF حنيفة.  عنيزCد بن زرCع 
  ورواه

ً
 عن قرأت � كتاب ا3س� بن � :أdد بن _مد بن سعيد اrمدا� قال عنأيضا

  أF حنيفة.  عنأبيه  عنزCاد بن ا3سن بن فرات  عن¤£ بن خ�و 
أبيه سعيد بن أF  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن _مد  عنأdد بن _مد  عن ورواه

  أF حنيفة.  عنا5هم 
هذا كتاب جدي _مد بن  :_مد بن عبد ا�رdن قال عنأdد بن _مد  عن ورواه

  يفة. أF حن عن��وق فقرأت فيه 
  أF حنيفة.  عنا3سن بن زCاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن iÙ ا�كندي عن ورواه
  أF حنيفة  عن_مد بن ا3سن  عن_مد بن سالم  عن_مد بن رضوان  عن ورواه
 عنو أdد بن _مد بن سعيد اrمدا� �هما  ،أdد بن ا�ليث ا�ل� عن ورواه

قلت ألF  :قال ،عبد ا�واحد بن زCاد عنسماعيل �و� بن إ عنأdد بن زهx بن حرب 
أخذته من  :قال ؟من أين أخذت ا�رجل يعمل � مال ا�رجل بغx إذنه يتصدق با�رÊح :حنيفة

  حديث eصم بن ßيب.
يوسف بن  عنأF عبد اهللا _مد بن ÞÓ  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  نعأF يوسف  عنiÙ بن ا�وjد  عنا�3م 
و  ،و dزة ا�زCات ،و ا3سن بن زCاد ،أF حنيفة القاسم بن ا�3م عن ورواه :قال ا3افظ

  .-رdة اهللا عليهم- و _مد بن ا3سن  )¢(و عبد ا3ارث بن خا®){(أبو eصم ا�ضحاك 
 عنأF العباس حامد بن _مد بن شعيب  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنأF يوسف القاK  عنا�وjد  iÙ بن

                                           

���   }�;� �A| �� ��s��� %��<�� +>�� ��., �S � �!�)��� 5T�>��8�D� `�s1, �K�8 #>[�� 6: ��, ��� =�J:  #<, 6�2
U2��� 
�� V�!..١٢  

�7�  
�*o	 



 
 Ä}Ú ا�اب ا�اسع عi � الغصب       جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ورواه
ً
أF الفضل _مد بن ا3س� بن _مد بن ا<عمان اrروي ابن بنت أF  عنأيضا

  أF حنيفة. عنأبيه  عنخا® بن اrياج  عنا3س� بن إدر°س  عنسعد 
عبد ا5بار اyبارك بن  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

 �xمد ا5وهري  عنا�ص_ Fحنيفة  ا3افظ ابن عنأ Fأ Sظفر بأسانيده إyاهللا عنه- ا Kر -.  
 عنأF سلمة  عنأdد بن _مد الÑÂ  عنالقاK عمر بن ا3سن األشنا�  وأخرجه

x أن ا�رجل يعمل � مال ا�رجل بغ’’من أين أخذت  :قلت ألF حنيفة :عبد ا�واحد بن زCاد قال
  وذكره. ،من حديث eصم بن ßيب :قال ؟فإنه يتصدق با�رÊح ؛إذنه

القاK أF يعR  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري � �سنده  وأخرجه
iÙ بن ا�وjد  عنأF ا3سن بن عبد ا3ميد  عنأF ا3سن � ا3رCري  عن ){(_مد بن ا3سن

  .- رK اهللا عنه-أF حنيفة  عن -رdه اهللا تعاS-أF يوسف  عن
اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 ،أن يطعموه األسارى -صR اهللا عليه وآP وسلم-و�و �ن ا�لحم á حاP األول yا أ�ر ا<�  .نأخذ
 ،من �صاحبه ا±ي أخذت منه شاتهألنه �م يض ؛و�كنه رآه قد خرج عن �لك األول وbره أ�له

 فصار P من وجه غصب فاألحب إjنا أن يتصدق به وال يأ�له
ً
 ،وbذ�ك ر
ه ،ومن ضمن شgئا

  وهذا ßه قول أF حنيفة. ،واألسارى عندنا هم أهل ا�سجن اyحتاجون
سئل رسول  :جده قال عنأبيه  عنعمرو بن شعيب  عنأبو حنيفة  ]2A۸۰/;[ا0ديث:

صR اهللا عليه وآP -فقال ا<�  ؟عما أفسدت اyوا� jالً  -هللا عليه وآP وسلمصR ا-اهللا 
 ’’ :-وسلم

ً
  . ‘‘á أهل اyوا� حفظها jًال وá أهل األ�وال حفظها نهارا

_مد بن منذر بن  عنأF العباس بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
أF  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عن�كندي أdد بن عبد اهللا ا عنسعيد اrروي 

  .-رdة اهللا عليهما- حنيفة 
أdد بن عبد اهللا  عنأF ا3س� األنطاó  عنا3افظ _مد بن اyظفر � �سنده  وأخرجه

  أF حنيفة.  عنأF يوسف  عنإبراهيم بن ا5راح  عنا�كندي 
dد بن نË بن أ أخFنا )¢(يب_مد بن عمرو بن شع عنأبو حنيفة  قال ا3افظ ورواه
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أبو هشام  أخFناعبد اهللا بن _مد بن رستم  أخFناأبو ا3سن أdد بن ا3بار  حدثناطالب 
رK -عبد اهللا بن عمرو  عن_مد بن عمرو بن شعيب  عنأF حنيفة  عن ){(أdد بن حفص

  . -اهللا عنهما
أF ا3س� اyبارك  نعأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 �xمد ا5وهري  عنبن عبد ا5بار ا�ص_ Fعنأ  Fأ Sظفر بأسانيده إyا3افظ _مد بن ا
  .- رK اهللا عنه- حنيفة 

رجل من أصحاب  عنأبيه  عنeصم بن ßيب  عنأبو حنيفة  ]2A۸۱/=[ا0ديث:
 - اهللا عليه وآP وسلمصR-قال: صنع رجل من أصحاب ا<�  -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 

 �لن� 
ً
وقمنا  -صR اهللا عليه وآP وسلم-فقام إjه ا<�  ،فدeه -صR اهللا عليه وآP وسلم- طعاما

وأخذ  ،وتناو<ا معه -صR اهللا عليه وآP وسلم- فلما وضع الطعام ب� يديه فتناول ا<�  ،معه
ا � فيه طوCًال فجعل ال °ستطيع أن بضعة من ا�لحم فالكه -صR اهللا عليه وآP وسلم-ا<� 
صنع  -صR اهللا عليه وآP وسلم-فلما رأينا ا<�  ،فألقاها من فمه وأ�سك عن الطعام ،يأ�لها

 
ً
 أخÂ$’’ :وقال ،صاحب الطعام -صR اهللا عليه وآP وسلم- فدe ا<�  ،ذ�ك أ�سكنا عنه أيضا

اة �نت 5ار <ا فلم ي�ن عندنا فÏشCîها ش !يا رسول اهللا :قال ؟‘‘هو �ك عن 3مك هذا من أين
 حä يõء فنعطيه ثمنها

ً
صR اهللا عليه -فأ�ر ا<�  ،منه وعجلناها فذ
ناها وصنعناها �ك طعاما

  وأ�ره أن يطعمه األسارى.  ،برفع الطعام -وآP وسلم
بن خ  أبيه _مد بن خا®عن ا3افظ أبو ب�ر أdد بن _مد بن خا® بن خ ا�¬» أخرجه 

  .-رK اهللا تعاS عنه-أF حنيفة  عن_مد بن خا® ا�وه�  عنأبيه خا® بن خ  عن
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 �{Ä ا�اب العiون � الفرض ... وا�لقطة جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ا	اب الع�ون
  وا�لقطة ،وا�لقيط ،واآلبق ،والعارuة ،وا�وديعة ،واqقا� ، الفرض

أم  عن ){(أF صالح عنإسماعيل بن عبد اyلك  عنأبو حنيفة  ]2/2A@۲[ا0ديث:
ن اهللا تعاS خلق � إ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قال رسول اهللا  :قالت -ارK اهللا عنه-هانئ 

Z á  ،فيها حور حسان ،وشجرها خلقت من نور ،ماؤها ا�سلسÈيل ،ذفرأا5نة مدينة من �سك 
�و أن واحدة منهن أ&فت á أهل األرض ألضاءت ما ب� اiyق  )¢(ابةؤ ذواحدة سبعون 

yن ’’ :قال ؟yن هذه !يا رسول اهللا :فقا�وا ‘‘ب ر¤ها ما ب� ا�سماء واألرضو�ألت من طي ،واyغرب
Kا�قا � 

ً
   .‘‘�ن سمحا

و جبهان بن أF ا3سن �هما  )�(_مد بن زCد القر� عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أF حنيفة.  عنأF مقاتل ا�سمرقندي  عن� بن حكيم  عن

أF  عنأF مقاتل  عنا3سن بن صالح  عنبن خا® ا�خاري _مد بن يزCد  عن ورواه
 
ً
�و أن واحدة من ا3ور الع� أ&فت � دار ا®نيا أل&قت ما ب� اiyق ’’ :قال ،حنيفة ÓتËا

  . ‘‘وyألت ما ب� ا�سماء واألرض من طيبها ،واyغرب
 عناهللا الطالقا� أdد بن _مد أF عبد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عن ورواه

ألضاءت ’’ :- إS قوP-أF حنيفة من أول ا3ديث عنأF مقاتل  عنأF جعفر _مد بن القاسم 
  . ‘‘ما ب� اiyق واyغرب

_مد بن أdد  عنأdد بن _مد  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده  وأخرجه
رK اهللا -أF حنيفة  عنأF مقاتل ا�سمرقندي  عنأF جعفر _مد بن القاسم  عنالطالقا� 

. -عنه
ً
  ÓتËا

أF اyظفر هناد  عنالقاK أبو ب�ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري � �سنده  وأخرجه
أF _مد عبد اهللا بن  عنأF القاسم � بن أdد بن _مد بن حسن ا5را=  عنبن إبراهيم 
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�  عن_مد بن يعقوب األستاذ  أF  عنحكيم ا�سمرقندي  � بن عنجبهان بن حبيب الف̧ر
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنمقاتل ا�سمرقندي 
أم هانئ عن أF صالح  عنإسماعيل بن عبد اyلك  عنأبو حنيفة  ]2A@۳/;[ا0ديث:

من شدد á أمØ � ’’ :-صR اهللا عليه وآP وسلم-قالت قال رسول اهللا  -رK اهللا عنها-
 شدد اهللا 

ً
  . ‘‘عليه � قÂها�قاK إذا �ن مع�ا

_مد بن أdد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة.  عنأF مقاتل  عن_مد بن القاسم  عنالطالقا� 

  ا�خاري سواء.  طلحة كما أخرجه وأخرجه
أF الفضل أdد بن  عنا3افظ ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

القاK عمر بن حسن  عنخاP أF � ا3سن بن شاذان  عن_مد بن ا3سن بن خxون 
 عنأF مقاتل  عن_مد بن القاسم أF جعفر ا�صغا�  عن_مد بن زرعة بن شداد  عناألشنا� 

  أF حنيفة.
  القاK عمر بن ا3سن األشنا� بإسناده اyذكور إS أF حنيفة. وأخرجه

�  أنه قال � قوP تعاS: ﴿ :سعيد بن جبx عنdاد  عنحنيفة  أبو ]2A@۴/=[ا0ديث:
9۠  :  ;  <! =  >  ?  ; .  :قال .){( ﴾ 	� > 

ً
  قرضا

  .-رK اهللا عنه-اإلمام أF حنيفة  عناإلمام _مدابن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ال يأ�ل ا�و	 من مال  :أنه قال :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2A@۵/?0ديث:[ا

 أو غxه. 
ً
  ا�jيم قرضا

  .-رK اهللا عنه-اإلمام أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
رK اهللا -عبد اهللا بن �سعود  عنرجل  عناrيثم  عنأبو حنيفة  ]B/2A@۶[ا0ديث:

 أو غxه’’نه قال: أ -عنه
ً
 قرضا

ً
  . ‘‘ال يأ�ل ا�و	 من مال ا�jيم شgئا

  .-رK اهللا عنه-اإلمام أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أم هانئ  عنأF صالح  عنإسماعيل بن عبد اyلك  عنأبو حنيفة  ]C/2A@۷[ا0ديث:

إال  ،ا®نيا �لعونة وما فيها �لعون’’قال:  - P وسلمصR اهللا عليه وآ-أن ا<�  :-رK اهللا عنها-
Sؤمن� وما �ن هللا تعاyا‘‘ .  
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_مد بن أdد  عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنأبو _مد ا�خاري أخرجه 
  أF حنيفة. عنأF مقاتل ا�سمرقندي  عنأF جعفر _مد بن القاسم الطالقا�  عنالطالقا� 

  أdد بن _مد بن سعيد بهذا اإلسناد سواء. عنبن _مد � �سنده ا3افظ طلحة  وأخرجه
حذيفة  عنرùÊ بن حراش  عنأF ما�ك األشجù  عنأبو حنيفة  ]4/2A@۸[ا0ديث:

فيقول: أي رب ما عملت  ،أنه قال: يؤ< بعبد إS اهللا تعاS يوم القيامة :-رK اهللا عنه-بن اjمان 
 
ً
 فكنت أوسع á اyو� وأنظر اyع� ،ما أردت به إال إياك ،إال خxا

ً
فيقول اهللا عز  !رزقتÎ ماال

وأشهد  :-رK اهللا عنه-فقال ابن �سعود  :قال ،فتجاوزوا عن عبدي ،أنا أحق بذ�ك منك :وجل
  أ� سمعته منه.  -صR اهللا عليه وآP وسلم-á رسول اهللا 

أdد بن � بن  عننده أبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سأخرجه 
 عنأF ا3س� � بن رÊيعة بن �  عنأF ا�صقر  أF طاهر _مد بن أdد بن عن_مد 

 عنعبد اyلك بن عبد ا�رdن الطالقا� عن أF عبد اهللا _مد بن حفص  عنا3س� بن رشيق 
  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة  عنdاد بن أF حنيفة  عنصالح بن _مد الîمذي 

 &حبيل بن �سلم اzوال� عنإسماعيل بن عياش  عنأبو حنيفة  ]2A@۹/@[ا0ديث:
يقول  -صR اهللا عليه وآP وسلم-سمعت رسول اهللا  :قال -رK اهللا عنه-أF أمامة ا�اه  عن

وا�و® �لفراش  ،ن اهللا تعاS أعطى Z ذي حق حقه فال وصية �لوارثإ’’ :eم حجة ا�وداع
ومن اد5 إS غx أبيه أو انت- إS غx �واjه فعليه لعنة اهللا  ،حسابهم á اهللاو ،و�لعاهر ا3جر
 من بيت زوجها إال بإذنه ،إS يوم القيامة

ً
 ،وال الطعام !يا رسول اهللا :قيل .‘‘وال تنفق اyرأة شgئا

  . ‘‘¸رم وا�زعيم ،واyنحة �ردودة ،والعارCة �ؤداة. فإنه من أفضل أ�وا<ا ؛وال الطعام’’ :فقال
 عنأdد بن _مد بن سعيد اrمدا�  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

جاء� أبو  :قال ،إسماعيل بن عياش أخÂنا :قال ،عبد ا�وهاب بن �دة عنا3سن بن ا�سميدع 
 فسمع � عدة أحاديث هذا من Üلتها.

ً
  حنيفة ا<عمان بن ثابت الفقيه متنكرا

أF ب�ر أdد بن � بن عن �ر _مد بن عبد ا�اâ األنصاري القاK أبو ب وأخرجه
iÙ بن  عنأF الطيب _مد بن أdد ا�وراق  عنأF سعيد اyاÎj  عنثابت اzطيب ا�غدادي 

 Kد القاjعنا�و  Kيوسف القا Fحنيفة عنأ Fعناألعمش  عن� بن �سهر  عن أ 
Pإسماعيل بن عياش إال قو: ’’yرأةوال تنفق ا‘‘ -Pقو Sفإنه من أفضل أ�وا<ا’’ -إ‘‘.  

عبد اهللا  عنأF عمرو ا�شgبا�  عنأF رÊاح ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]D/2A۹۰[ا0ديث:
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  � رد اآلبق.  رخص � ا5عل - صR اهللا عليه وآP وسلم- أن رسول اهللا  :- رK اهللا عنه- بن �سعود 
عمر  عنن _مد بن سعيد اrمدا� أdد ب عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 

  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنعياش  عنخا® بن �eر  عنأبيه  عنبن عºg بن عثمان 
و عبد اهللا بن  ،ابن عمر عنسعيد بن اyرزÊان  عنأبو حنيفة  ]2A/2A۹۱[ا0ديث:

 أن جعل اآلبق إذا رده من �وضع خارج من اËy أرÊعون د :-رK اهللا عنهم-�سعود 
ً
   .رهما

  .أF حنيفة عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
إبراهيم � اyضارÊة وا�وديعة إذا �نت عند  عنdاد  عنأبو حنيفة ] 22/2AD۲[ا0ديث:

 أسوة الغرماء إذا �م يعرفا بأعيانهما :قال ،ا�رجل فمات وعليه دين
ً
ا�وديعة  ،ي�ونون Üيعا

  واyضارÊة. 
اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه عن _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  اإلمامأخرجه 

  .-رK اهللا عنه-وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ
ا�شع�  عنفراس بن ¤£ اrمدا� ا3ار� ا�كو�  عنأبو حنيفة  ]2AD۳/;2[ا0ديث:

اyيت ’’أنه قال:  :-صR اهللا عليه وآP وسلم-رسول اهللا  عن -رK اهللا عنه-أF ا®رداء  عن
ýيق äرتهن بدينه ح�‘‘ .  

عبد اهللا بن  عنأF العباس أdد بن عقدة  عنا3افظ طلحة بن _مد � �سنده أخرجه 
رK -أF حنيفة  عنعمرو بن القاسم ا�مار  عنأبيه  عنقر°ش بن إسماعيل بن زbرCا األسدي 

  .-اهللا عنه
 فجاءه إبراه عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AD۴/=2[ا0ديث:

ً
يم � رجل أقرض رجًال ورقا

  أ�ره P الفضل حä يأÐ بمثلها.  ،ا�ورق با�ورق :قال ؟بأفضل منها
و�سنا  :ثم قال _مد .اإلمام أF حنيفةعن اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 اشîط عليه ،نأخذ بهذا
ً
وهو قول  ،فإذا �ن اشîط عليه فال خx فيه ،ال بأس ما �م ي�ن &طا

  .-رK اهللا عنه-أF حنيفة 
إبراهيم � ا�رجل يقرض ا�رجل ا®راهم  عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AD۵/?2[ا0ديث:

á  
ً
  فإ� أ�رهه.  :قال ؟أن يوفيه خxا

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-عنهرK اهللا -قول أF حنيفة 



 
 �¢Ä ا�اب العiون � الفرض ... وا�لقطة جامع �سانيد اإلمام األعظم

Z قرض جر منفعة فال  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2B/2AD۶[ا0ديث:
  خx فيه. 

وهو  ،اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

 عنأF عمرو ا�شgبا�  عنعبد اهللا بن أF رÊاح  عنأبو حنيفة  ]2C/2AD۷[ا0ديث:
 ،يأجره اهللا تعاS :أن رجًال قدم بعبد آبق فجعلوا يدعون P :-رK اهللا عنه-ن �سعود بعبد اهللا 

.  ،أجر ومغنم :فقال ،فسمعه عبد اهللا بن �سعود
ً
  � Z رأس أرÊعون درهما

dد أF القاسم بن أ عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
_مد بن إبراهيم بن  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا3سن اzالل  عنبن عمر 

  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عنحبgش 
اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  نأخذ إذا �ن اyوضع ا±ي أصابه فيه �سxة
ً
 فجعله أرÊعون درهما

ً
 ،ثالثة أيام وjاjها فصاعدا

  وهو قول أF حنيفة.  ،و·ن �ن أقل من ذ�ك أرضخ á P قدر �سxه
  .-رK اهللا عنه- أF حنيفة  عنا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

أنه قال � العارCة من ا3يوان  :إبراهيم عنdاد  عنأبو حنيفة  ]24/2AD۸[ا0ديث:
  فلgس عليه ضمان.  :ف�ق أو أضله أو تعطب ا®ابة :ما �م Çالف اyستعx إS غx ا±ي قالواyتاع 

وهو  ،أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه نأخذ عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رK اهللا عنه-قول أF حنيفة 

  ن ال يضمن العارCة. � :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2AD۹/@2[ا0ديث:
  .-رK اهللا عنهما-أF حنيفة  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 

�  عنeصم بن ضمرة  عنأF إسحاق ا�سÈيù  عنأبو حنيفة  ]2D/2۱۰۰[ا0ديث:
يعرفها صاحبها ا±ي أخذها سنة إن جاء rا  :أنه قال � ا�لقطة :-رK اهللا عنه-بن أF طالب 

ثم إن جاء rا طالب بعد ذ�ك �ن صاحبها باzيار إن شاء ضمنه مثلها  ،و·ال تصدق بها ،طالب
  و·ن شاء أ�ý ا�صدقة وæن األجر P.  ،وæن األجر ��ي تصدق بها

أF القاسم بن أdد  عنأبو عبد اهللا ا3س� بن _مد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
_مد بن إبراهيم بن  عنعبد ا�رdن بن عمر  عنل عبد اهللا بن ا3سن اzال عنبن عمر 
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  أF حنيفة. عنا3سن بن زCاد  عن_مد بن شجاع  عنحبgش 
اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه  عناإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  وهو قول أF حنيفة. ،نأخذ
  .-عنه رK اهللا- أF حنيفة عن ا3سن بن زCاد � �سنده  وأخرجه

يتصدق بها  :إبراهيم أنه قال � ا�لقطة عنdاد  عنأبو حنيفة  ]A/2۱۰۱;[ا0ديث:
 فأ�لت فال بأس به.  ،أحب إjنا من أن يأخذها

ً
  و·ن كنت _تاجا

اإلمام أF حنيفة. ثم قال _مد: وÊه عن اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-عنهرK اهللا -وهو قول أF حنيفة  ،نأخذ

ما أنفقت á ا�لقيط ترCد به  :إبراهيم أنه قال عنdاد  عنأبو حنيفة  ]2/22A۲;[ا0ديث:
  وأما ما أنفقت عليه ترCد أن ي�ون �ك عليه فهو �ك عليه.  ،وجه اهللا تعاS فلgس عليه �ء

أF حنيفة. ثم قال _مد هذا ßه تطوع عن اإلمام _مد بن ا3سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أF حنيفة. ،ال يرجع á ا�لقيط �Ùءو

_مد  عنا3افظ أبو القاسم عبد اهللا بن _مد بن أF العوام ا�سغدي � �سنده  وأخرجه
-أF حنيفة  عن_مد بن عبد ا�رزاق  عن_مد بن إسحاق بن ا�صباح  عنبن ا3سن بن � 

  .-رK اهللا عنه
  

  اIزء ا"ا! تم اIزء األول من جامع اsسانيد وuليه
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