
٤ العدد ، ٢ المجلد،التربیة األساسیةكلیةأبحاث مجلة

٧١  

سیرتھ واسھاماتھ الفقھیة:محمد بن الحسن الشیباني
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احمد اسماعیل عبد هللا د.أ.م.

  ٢٤/٤/٢٠٠٥ : النشرقبولتاریخ ؛ ١٦/٢/٢٠٠٥ : البحثتسلیمتاریخ

:البحثملخص
تبین من خالل البحث ان الفقیه محمد بن الحسن الشیباني كان من مؤسسي المذهب

الحنفي بعد االمام ابو حنیفة واالمام أبو یوسف ، وارتبط مع الرشید بعالقة قویة ساهمت بنشر 

هذا المذهب ، وعده العلماء من كبار فقهاء الحنفیة وبصورة خاصة من االمام الشافعي الذي 

اعجب بعلمه وورعه فعكف على دراسة مؤلفاته ، ونستطیع القول انه استطاع ان یسد الفراغ 

هي بعد وفاة االمام أبو یوسف وتعتمد الدولة علیه في الكثیر من المسائل الفقهیة ، ونجح في الفق

كسب ثقة الخلیفة هارون الرشید الذي قربه ، واصبح بمنزلة االمام أبو یوسف عنده ، وما حدث 

في توتر العالقة بینهما یجدها لم تدم طویًال (سحابة صیف) حتى عادت العالقة اكثر من قبل ،

وهذه المكانة استغلها الفقیه الشیباني لكتابة مؤلفاته الغزیرة ، واصبحت مرجعًا للفقهاء من بعده ، 

ووفاته بجانب الرشید داللة على مكانته بالدولة وانه اصبح قاضیًا للقضاة في اخر حیاته ، یعد 

االسالمیة الفقیه محمد بن الحسن الشیباني من المع الفقهاء الذین رفدوا الحضارة العربیة

بمؤلفاتهم الغزیرة والتي تعد االن مرجعًا اساسیًا في الفقه االسالمي .

Mohammed Bin Al-Hassan Al-Shaibani
his life and Fiqhi Contributions

132-189 A.H / 149-806 A.D.

Dr. Ahmed Ismael Abdullah

Abstract:
This research enlighten us that Mohammed bin Al-Hassan Al-

Shaibuni was one of the establishers of Hanafi approach along with Imam

Abu hanifa and Abu Yousif . Mohammed Bin Al-Hassan Al-Shaibani
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was a good friend for Caliph Al-Rasheed which resulted in spreading his

religious approach and was regarded as one of the masters of Hanafis

specially Imam Shafie who admired his knowledgo and religious attitudes

. He also filled the place of Imam Abu yousif in judging in rellgious

issues of the state . He gained the confidence of Caliph Haroon Al-

Rasheed , and the short period of tention did not last long . This great

status the shaybani used it to write his numerous publications that became

an authority for other religious men .

Even when he died his ceremony went under the super vision of Al-

Rasheed to notify his position in the state , and just before his death , he

become a chief judye .

Fakih Mohammed Bin Al-Hassan Al-Shaibani is one of the most

Fakih who provided Arabic Islamic civilization with his numerous

publications now considered a basic anthority in Islam Fakih .

:المقدمة
یعد الفقیه محمد بن حسن الشیباني من كبار فقهاء الحنفیة بعد اإلمام یوسف وهو الذي 

مثل المذهب الحنفي بشكل جلي وارتبط بعالقة قویة مع الخلیفة هارون الرشید الذي اعتبره خلیفة 

ته وعلمه وفقهه ولكن الذي االمام أبي یوسف رحمه اهللا وكان قد قربه في حیاة أبو یوسف لفصاح

حدث أن هذه العالقة قد كانت بین المد والجزر ، فهنالك رأي بضربه وعزله من قبل الخلیفة 

الرشید وهنالك رأي بأنه لم یتقلد منصب قاضي القضاة ورأي آخر بأنه تقلد هذا المنصب إضافة 

ار في الفقه واللغة ومؤلفات أخرى الى مؤلفاته الكبیرة التي تمثل لنا كنزًا ألحد علماء الحنفیة الكب

، وقد رفد الحضارة العربیة االسالمیة في العصر العباسي بمؤلفاته والذي یعد اكثر العلماء في 

طبقته تألیفًا وما وصل الینا من كتبه یعد اآلن مرجعًا أساسیًا للفقهاء في المذاهب االربعة وقد 

المحاور التالیة –ل الفقهیة ، ویتضمن البحث امتازت مؤلفاته بتنوعها واستعراضها أغلب المسائ

:

المحور االول : سیرته وتكوینه الفقهي .

المحور الثاني : عالقته بالخالفة العباسیة .

المحور الثالث : مؤلفاته الفقهیة .
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المحور االول : سیرتھ وتكوینھ الفقھي
نسبھ ووالدتھ :-١

م اصـله ٧٤٩هــ / ١٢٣اني موالهم ولـد سـنة محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبداهللا الشیب

.)٢(، قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط ونشأ في الكوفة)١(دمشقي من أهل قریة تسمى (حرستا)

شیوخھ :-٢
، وســـفیان )٣(ســمع العلــم مــن ابــي حنیفــة واصــبح أمـــام اهــل الــرأي ومــن مســعر بــن كــّدام

، وأبي عمرو )٧(كتب ایضًا عن مالك بن انس، و )٦(ومالك بن مغول)٥(، وعمر بن ذر)٤(الثوري

، وأبــي یوســف القاضــي وســكن بغــداد )١٠(، وبكــر بــن عــاص)٩(، وزمعــة بــن صــالح)٨(األوزاعــي

، وهشـــام بـــن )١١(وحـــدث بهـــا ، وروى عـــن محمـــد بـــن ادریـــس الشـــافعي ، أبـــو ســـلیمان الجوزجـــاني

، وعلـــي بـــن مســـلم )١٤(بـــن توبـــة، وأســـماعیل)١٣(وأبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـالم)١٢(عبـــداهللا الـــرازي

.)١٦(وغیرهم)١٥(الطوسي

وقد جالس االمام أبي حنیفة (وسمع منه ونظـر فـي الـرأي فغلـب علیـه وعـرف بـه ونفـذ فیـه 

.)١٧(وقدم بغداد فنزلها واختلف الیه الناس وسمعوا إالیه الحدیث والرأي)

عــن مســالة فیهــا نظــر إال واخــذ منــه اإلمــام الشــافعي العلــم وقــال عنــه (مــا رأیــت أحــد یســال 

تبینت الكراهة في وجهه إال محمد بن الحسن) .

وقال (حملت من علم بن الحسن وقر بعیر ، وكتب اإلمام الشافعي الى محمد بـن الحسـن 

وقد طلب منه كتبًا له لینسخها فتأخرت عنه :

ـــــــــــــــــرعین ـــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن ل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رآه مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهق

ـــــــــــــــــــــــــد رأت مـــــــــــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن رآه ق

ــــــــــــــــــــــــــهالعلـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهینهـــــــــــــــــــــــــى أهل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنعوه أهل أن ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلعـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یـبذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یبذل )١٨(ألهل

وحكــى محمــد بــن الحســن انــه أتــوا أبــا حنیفــة فــي امــرأة ماتــت وفــي جوفهــا طفــل یتحــرك ، 

فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوا الطفل فعـاش حتـى طلـب العلـم وكـان یتـردد الـى مجلـس محمـد بـن 

صــاحب النحــو )٢٠(ومحمــد بــن الحســن هــو ابــن خالــة الفــراء.)١٩(الحســن وســمي أبــن أبــي حنیفــة

.)٢١(واللغة

وقال محمد بن الحسن (ترك أبي ألف درهم ، فأنفقت خمسة عشر ألفًا على النحو والشعر 

.)٢٢(، وخمسة عشر ألفًا على الحدیث والفقه)

ثر من وقال (أقمت على باب مالك ثالث سنین وكسرًا وكان یقول ! أنه سمع منه لفضًا اك

ســبعمائة حــدیث ، وكــان إذا حــدثهم عــن مالــك امــتأل منزلــه وكثــر النــاس علیــه حتــى یضــیق علــیهم 
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الموضع واذا حدثهم عن غیر مالك لم یحبه إال قلیل من الناس فقال (ما اعلم أحدا أسـوأ نثـا علـى 

ي اصحابه منكم إذا حدثتكم عن مالـك مألتـم علـي الموضـع وٕاذا حـدثتكم عـن اصـحابكم إنمـا تـأتون

.)٢٣(متكارهین)

ودخـل یومـًا علـى االمــام وهـو یفتـي بالنـاس فقــال (مـا تقـول فـي جنــب ال یجـد المـاء إال فــي 

المسجد فقال مالك : ال یدخل الجنـب المسـجد قـال : كیـف یصـنع وقـد حضـرت الصـالة وهـو یـرى 

ل أنـت الماء ، قال : فجعل مالك یكرر ال یـدخل الجنـب المسـجد ، فلمـا اكثـر قـال مالـك : فمـا تقـو 

في هذا ؟ قال : یتیمم ویدخل فیأخذ الماء من المسجد ویخرج فیغتسل ، قال : من أین أنت ، قال 

من أهل هذا وأشار الى االرض ، فقال ما مـن اهـل المدینـة أحـد ال أعرفـه فقـال : مـا اكثـر مـن ال 

مـد تعرف ثـم نهـض ، قـالوا لمالـك : هـذا محمـد بـن الحسـن صـاحب أبـي حنیفـة ، فقـال مالـك : مح

بن الحسن كیف یكذب وقد ذكر انه مـن اهـل المدینـة ؟ قـالوا : إنمـا قـال مـن أهـل هـذه وأشـار الـى 

.)٢٤(األرض قال : هذا اشد علي من ذلك ویقصد االمام أبو حنیفة)

وعن علمه وفقهـه قـال أبـا عبیـد القاسـم بـن سـالم (مـا رأیـت اعلـم بكتـاب اهللا مـن محمـد بـن 

افعي (لـو أشـأ أن أقـول أن القـرآن نـزل بلغـة محمـد بـن الحسـن لقلتـه ، وقال االمـام الشـ)٢٥(الحسن)

، وعنه أیضًا اإلمام الشـافعي (مـا رأیـت سـمینًا أخـف روحـًا مـن محمـد بـن الحسـن ، )٢٦(لفصاحته)

، وعنــدما ســئل االمــام احمــد بــن )٢٧(ومــا رأیــت افصــح منــه كنــت إذا رأیتــه یقــرأ القــرآن نــزل بلغتــه)

.)٢٨(الدقاق ، قال من كتب محمد بن الحسن رحمه اهللا)حنبل (من أین لك السائل 

المحور الثاني : عالقتھ بالخالفة العباسیة :
یبـــدو انـــه بعـــد أن اعجـــب الرشـــید بشخصـــیة محمـــد بـــن الحســـن وفقـــه اســـتدعاه الـــى مدینـــة 

حیــث كـــان فــي زیـــارة فیهــا فعینــه علـــى قضــاءها ، وبعـــد مــدة لیســت بطویلـــة عزلــه منهـــا )٢٩(الرقــة

.)٣٠(ه الى بغداد لیكون بالقرب منه ویستفاد من علمه وفقههواستدعا

ومــرة اقبــل الرشـــید فقــام الیـــه كلهــم اال محمــد بـــن الحســن فانـــه لــم یقــم ، وكـــان الحســن بـــن 

ثقیل القلب ممتلئ البطن على الفقیه محمـد بـن الحسـن ، فقـام ودخـل النـاس مـن اصـحاب )٣١(زیاد

ذن فقــال محمــد بــن الحســن ، فجــزع اصــحابه لــه ، فادخــل الخلیفــة فأمهــل الرشــید یســیرًا ثــم خــرج اآل

فأمهل ثم خـرج طیـب الـنفس مسـرورًا فقـال لـي الخلیفـة : مالـك لـم تقـم مـع النـاس ؟ قلـت كرهـت أن 

اخرج عن الطبقة التي جعلتني فیهـا ، انـك أهلتنـي للعلـم فكرهـت أن اخـرج منهـا الـى طبقـة الخدمـة 

قــال (مـن احــب أن یتمثـل لــه الرجـل قیامــًا فلیتبــوأ التـي خارجــه عنـه ، وٕان ابــن عمـك محمــد 

مقعده من النار) وانه إنما أراد بذلك العلماء ، فمن قام بحق الخدمة وأعزاز الملك فهـو هیبـة لعـدو 

.)٣٢(، ومن قعد اتبع السنة التي عنكم اخذت فهو زین لكم قال (صدقت یا محمد)
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كیـــف صـــالح بـــن الخطـــاب وســـأله الخلیفـــة هـــارون الرشـــید حـــول الخلیفـــة عمـــر بـــن 

تغلب على ان ال ینصـروا ابنـائهم ، نصـروا ابنـائهم وحلـت بـذلك دمـاؤهم فمـا تـرى ویـذكران الخلیفـة 

، فأجـاب محمـد بـن الحسـن : أن عمـر أمـرهم بـذلك وقـد نصـروا ابنـائهم عمر بن الخطـاب 

ء بـه علیـك وابـن عمـك وكـان مـن العلـم واألضـفابعد عمـر واحتمـل بـذلك عثمـان بـن عفـان 

وجرت بذلك السنن ، فهذا صـلح مـن الخلفـاء مـن بعـده وال شـيء لحقـك فـي ذلـك ، وقـد كشـفت لـك 

من العلم ورأیك أعال ، قال الخلیفـة هـارون الرشـید : لكّنـا نجریـه علـى مـا اجـروه أن شـاء اهللا ، ان 

لیـك بالـدعاء لمـن اهللا أمر نبیه بالشورى فـي امـره ثـم یأتیـه جبریـل علیـه السـالم بتوفیـق اهللا ولكـن ع

واله اهللا أمــرك ومــن اصــحابك بــذلك ، وقــد امــرت لــك بشــيء تفرقــه علــى اصــحابك فخــرج لــه مــال 

.)٣٣(كثیر ففرقه

بغــداد كــان محمــد بــن الحســن علــى مقربــة مــن الرشــید ولمــا دخــل االمــام الشــافعي 

.)٣٤(وجرى بینهما مجالس ومسائل بحضرته

اني قد حرََّض الرشید على قتل اإلمام الشافعي فهـذا أما ما یقال ان محمد بن الحسن الشیب

غیر صحیح فاتهامه باالشتراك مع حركة علویة مع تسعة اشخاص وادعاءه الخالفة فالتسعة قتلوا 

بعد محاكمتهم أمام الخلیفة هارون الرشید اوًال وثانیًا : مساعدة اإلمام محمد بن الحسن الذي زكّاه 

ید قـد سـأل اإلمـام الشـافعي الـذي أحسـن صـیاغة حجتـه فـي الـدفاع وابعد عنـه التهمـة ، وكـان الرشـ

عن نفسه قائًال (أمیر المؤمنین ما تقول في رجلین أحدهما یراني أخاه واآلخر یراني عبده ، أیهمـا 

أحـب إلـي ؟ قــال الـذي یــراك أخـاه قـال : فــذاك أنـت یــا أمیـر المـؤمنین ، انــك ولـد العبــاس وهـم ولــد 

ب فــانتم ولــد العبــاس تروننــا اخــوتكم وهــم یروننــا عبیــدهم) هــذا الحــوار علــي ، ونحــن بنــو عبــدالمطل

والجواب كان له تأثیر في تغییر وجهة نظر الرشید في أمر اإلمام الشافعي والتهمة الموجهـة لـه ، 

هذا من ناحیة ومن جهة اخـرى شـهادة محمـد بـن الحسـن بحضـرة الرشـید للصـلة العلمیـة بینهمـا إذ 

حیث أثنى علیـه فـي مجلـس الرشـید ، وان لـه حظـًا مـن العلـم والفقـه عنـدما أن العلم رحم بین اهله

  م .٨٠٠هـ / ١٨٤أخذ رأیه الرشید في التهمة الموجهة إلیه ، فعفا عنه وكان هذا بحدود 

، شـافعیة المتعصـبین لإلمـام الشـافعيومما یضعف هذه الروایة هو ذكرها من قبل بعـض ال

لعلــم أن أبــو یوســف أثنــاء هــذه الحادثــة كــان قــد تــوفي ســنة واتهــام اإلمــام أبــو یوســف أیضــًا مــع ا

م ، وهذا أیضًا ال یلیق بأخالق العلماء وورعهم في ذلك الوقت .٧٩٨هـ / ١٨٢

ومما یقوي رأینا في أن الروایة غیر صحیحة هو بعد هذه المحادثـة عكـف اإلمـام الشـافعي 

.)٣٥(على دراسة كافة كتب محمد بن الحسن الشیباني

مـام لــم یـزل محمــد بـن الحسـن عنــدي عظیمـًا جلــیًال أنفقـت علـى كتبــه سـتین دینــارًا وقـال اإل

حتـى جمعنـي وایـاه مجلـس عنـد الرشـید فابتـدأ محمـد بـن الحسـن فقـال : یـا أمیـر المـؤمنین أن أهــل 

، واجمــاع المســلمین ، أخــذني مــا قــدم وحــدث المدینــة خــالفوا كتــاب اهللا واحكــام رســول اهللا 
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بــین أظهــرهم ، د قصــدت أهــل بیــت النبــوة ومــن نــزل فــیهم وقبــر رســول اهللا فقلــت أال أراك قــ

أرایت أنت بأي شيء قد قضیت بشهادة امرأة قابلة حتى تورث ابن خلیفة ملك الدنیا وماال عظیمًا 

؟ قال : بعلي ابن أبي طالب قلت : إنما رواه عن علـي رجـل مجهـول یقـال لـه عبـداهللا بـن نجـي ، 

وقضــاء فسـألني عــن شـيء مــن أمــر الكهنـة ، ونحــن قضـاء رســول اهللا ورواه جـابر الجعفــي

؟ قـال : اسـتفهام )٣٦(علي أبـن أبـي طالـب ، اقضـى بـین أهـل العـراق ، وقلـت لـه مـا تقـول القسـامة

قلت (سبحان اهللا) تزعم أن رسول رب العالمین حكم في امته فـي االسـتفهام ؟ یسـتفهم ؟ وال یحكـم 

فـة هـارون الرشـید فقـال : مـا هـذا ؟ علـي بالسـیف والـنطح فلمـا جـيء بهـا به ؟ قال : فسمعها الخلی

قلـــت ك یـــا أمیـــر المـــؤمنین ومــــا هـــذا عقـــدة فـــي القســـامة وانــــه لیقـــول فیهـــا بخـــالف هـــذا ، ولكــــن 

المتنـاظران اذا تنــاظرا احــب احــدهما أن یـدخل علــى صــاحبه حجــة یكبتـه بهــا قــال : فســرى هــارون 

.)٣٧(كنت قد اشطت بدمي : قلت : فقد خلصك اهللا اآلنقال : فلما خرجنا من عنده قال لي

أما سوء عالقته بالخلیفة هارون الرشید ، فیذكر أن الخلیفة هـارون الرشـید كـان قـد أعطـى 

أمانًا بعدم قتله أراد ابطاله أي قتلـه ، فاستفسـر اوًال مـن محمـد بـن )٣٨(یحیى بن عبداهللا بن الحسن

بأنـه أمـان صـحیح وال یجـوز شـرعًا قتلـه ودمـه حـرام ، فـانزعج الحسن الشیباني حـول ذلـك أجابـه : 

الخلیفــة مــن ذلــك ، أعطــى األمــان الــى الحســن ابــن زیــاد الــذي كــان یكــره الفقیــه الشــیباني ویحســده 

علـى مكانتــه عنــد الخلیفــة ، فكــان یریـد الفرصــة للنكایــة بــه ، وفــي هـذه اللحظــة دخــل علــى الخلیفــة 

خطة مدبرة سلفًا ، فاخرج من حفظه سكینًا فقطع الكتاب من غیـر ویبدو أنها)٣٩(الفقیه (البختري)

أن یسأل عنه ، وهو معروف بنفاقه ، وقال هذا : أمان مفسوخ وكتاب فاسد اقتله ودمه فـي عنقـي 

فغضــب الرشــید علــى محمــد بــن الحســن ویقــال ضــربه بالــدوارة وشــجه ، وهــذا غیــر صــحیح ومبــالغ 

ن الرشید الذي یمتاز بالذكاء والتسـامح ، وخـرج محمـد بـن فیها ولیس هي من اخالق الخلیفة هارو 

الحسن منه وهو یبكي وسئل عن السبب هل هـو الضـرب أم غیـره فأجـاب بأنـه یبكـي لتقصـیره فـي 

الرد على البختري وبأي حجة قال ذلك وان الرشید قد قال له ویبدو انه السبب الحقیقي : أن الذي 

وامثالك ، ومنعه من الفتوى .یقوي عزم هؤالء على الخروج علینا أنت

، )٤٠(ونالحظ ان القطیعة بینهما لم تدم طویًال حتى قربه الرشید واصبح قاضي القضاة له

وهنالك مسألة فیها خالف بین المؤرخین هي هل تقلد هذا المنصب أم ال ؟

یــرى االنبـــاري أن محمـــد بــن حســـن الشـــیباني لــم یتقلـــد منصـــب قاضــي القضـــاة وانمـــا كـــان 

، ویسـتند فـي ذلـك الـى ذكـر تقلـد المنصـب المـذكور مـن دون ذكـر لتـاریخ تعیینـه ، وموقفـه قاضـیاً 

من األمان لیحي العلـوي یضـیف احتمـال تعیینـه فـي هـذا المنصـب ، وال یاخـذ بروایـة طـاش كبـرى 

زاده النــه یعتبــره مــن المــؤرخین الــذي وصــفوا الشــیباني بقاضــي القضــاة مــن بــاب التعبیــر االدبــي ، 

ذكر الخطیب البغدادي عند ترجمته للشیباني على انهه قاضي القضاة وانمـا تقلـد قضـاء كذلك لم ی

.)٤١(الرقة
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هــ ١٨٩-١٨٤أما مـا سـینیون فیـرى انـه تقلـد منصـب قاضـي القضـاة فـي الفتـرة المحصـورة 

التي یرثي فیها محمد بن الحسن الشیباني والكسائي قائًال :)٤٢(استنادًا على قصیدة الیزیدي

ـــــــى قاضـــــــي القضـــــــاة محمـــــــدٍ أســـــــیُت  فأذویــــــــــــــُت دمعـــــــــــــي والعیـــــــــــــون هــــــــــــــجودُ عل

بإیضاحــــــــــــــــــه یومــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــت فقیــــــــــــــــــدُ وقلــــــت إذا مــــــا الخطــــــُب شــــــكل مــــــن لنــــــا

وكــــــــــادت بــــــــــي االرض الفضــــــــــاء تمیــــــــــدُ وأقلقنـــــــــــــــي مـــــــــــــــوت الكسائــــــــــــــــي بعــــــــــــــــده

)٤٣(فمـــــــــــا لهمـــــــــــا فــــــــــي العالمیـــــــــــن ندیــــــــــدهمـــــــــــــــــا عالمانــــــــــــــــــا أودیــــــــــــــــــا وتخرمــــــــــــــــــا

ضــحة ولــیس فیهــا أي شــيء مــبهم أو كنیــة مجــردة ولــیس مــن بــاب المــدح وهنــا القصــیدة وا

وانمـــا هنـــا إشـــارة واضـــحة علـــى منصـــبه بأنـــه قاضـــیًا للقضـــاة ولـــو كـــان غیـــر ذلـــك لقالـــه الشـــاعر 

خصوصًا أن هـذا الشـاعر كـان علـى صـلة قویـة بالرشـید ومحمـد بـن الحسـن الشـیباني ونحـن لـیس 

نصــب ، إضــافة الــى اشــارة اغلــب المــؤرخین الــى ذلــك ، مــع الــرأي الــذي یقــول انــه لــم یتقلــد هــذا الم

ومكانته وفقهه تجعاله جدیرًا بتقلد هذا المنصب ، وصلته مع الرشید ومحاولة الرشید إرضاءه بعـد 

القطیعة بینهما وموته وهو مالزمًا له دلیل على ذلك .

هـــا أمـــا مـــن ینســـب هـــذه القصـــیدة الـــى الرشـــید فهـــذا غیـــر صـــحیح الن إجمـــاع المـــؤرخین أن

.)٤٤(للیزیدي ولیس له

المحور الثالث : مؤلفاتھ الفقھیة
یعد محمد بن حسن الشیباني من كبار فقهاء الحنفیة بعد اإلمام أبو یوسف وقد اثنى علیه 

المؤرخین مثل ابن خلكان في تاریخه ، والیافعي في مرآة الجنان والسمعاني في االنسـاب والـذهبي 

مــن طبقــة المجتهــدین فــي المــذهب الــذین ال یخــالفون إمــامهم فــي ، وعــده ابــن كمــال )٤٥(فــي العبــر

.)٤٦(االصول وان خالفوه في بعض المسائل

لم یصل الینا من أي عالم في طبقتـه كتـب فـي الفقـه قـدر مـا وصـل الینـا مـن الفقیـه محمـد 

بن حسن الشیباني بـل كتبـه هـي العمـاد للكتـب المدونـة فـي فقـه المـذاهب وأهـم مـا وصـل الینـا مـن 

كتبه :

:كتاب الحجة على أهل المدینة  .١

رحـــل اإلمـــام الـــى المدینـــة المنـــورة لســـماع الموطـــأ مـــن االمـــام مالـــك بـــن انـــس ومكـــث فـــي 

المدینة ثـالث سـنین وسـمع الحـدیث ومـن غیـره ایضـًا ، ونـاظر علمـاء المدینـة ایضـًا واحـتج علـیهم 

الــى العــراق رواه عــن بحجــاج حســان وجمــع حججــه فــي كتــاب ســماه "كتــاب الحجــة" ولمــا انصــرف 

تالمیذه واشتهر بروایة عیسى بن آبان واهتم به علماء الكوفة یتداولونه بینهم وانتفع بـه أهـل العلـم 

ومن ما جاء فیه :)٤٧(شرقًا وغربًا قرنا بعد قرن
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:قـال اإلمـام أبـو حنیفـة اختالف أهل الكوفـة وأهـل المدینـة فـي الصـلوات والمواقیـت : .أ

بـالفجر (أي یظهـر) لمـا قـد جـاء فـي ذلـك مـن اآلثـار والن صـالة الفجـر یكـون ینبغي أن یسفر

الناس فیها في حال ثقـل مـن النـوم فینبغـي أن یسـفر بهـا الن یشـهدها مـن كـان نـائم ومـن كـان 

وقــال أهــل المدینــة ومالــك : ینبغــي أن یغلــس (أي قبــل ظهــور الفجــر) بهــا لمــا قــد غیــر نــائم .

ل محمـــد بـــن الحســـن : قـــد جـــاء فـــي ذلـــك آثـــار مختلفـــة مـــن جـــاء فـــي ذلـــك مـــن االخبـــار ، وقـــا

التغلـــیس واالســـفار بـــالفجر ، واالســـفار بـــالفجر احـــب إلینـــا الن القـــوم كـــانوا یغســـلون فیطیلـــون 

.)٤٨(القراءة فینصرفون كما ینصرف أصحاب األسفار ویدرك النائم وغیره الصالة

المسح على الخفـین وال ینبغـي للمـرأة أن قال اإلمام أبو حنیفة رحمه اهللا : ال بأس بالوضوء : .ب

تمســـح علـــى الخمـــار وال الرجـــل علـــى العمامـــة ولكـــن یمســـحان علـــى رأســـیهما (أي بمعنـــى نـــزع 

وقال أهل المدینة في رجل توضأ فنسي فغسـل الخمار والعمامة والمسح على الرأس مباشرة) .

یجزیه ولیس علیـه وجهه قبل أن یتمضمض أو غسل ذراعیه قبل أن یغسل وجهه أن ذلك كله 

أن یعید ما قد غسل من ذلك أو أن رجًال توضأ وذكر بعد ما فـرغ مـن وضـوئه وجـف وضـوءه 

انه ترك عضوا من أعضائه ولم یغسله ذراعًا أو رجًال او رأسا فلیغسل مـا تـرك ولیمسـح برأسـه 

مـه اهللا وقـال أبـو حنیفـة رحولیس علیه إعادة وضوءه الن تقدیم هذا وتأخیره ناسیًا الباس بـه .

: من توضأ فنسي المضمضة واالستنشاق حتى صلى صالته تامة ، ال إعادة علیه فان نسي 

أن یمسح برأسه حتى صلى فعلیه أن یمسح برأسه ویعید الصـالة الن مسـح الـرأس فریضـة فـي 

.)٤٩(كتاب اهللا تعالى

یم یومًا ولیلة مـن قال اإلمام أبو حنیفة البأس بالمسح على الخفین للمقالمسح على الخفین : .ج

الحــدث الــى تلــك الســاعة مــن الغــد او للمســافر ثالثــة أیــام ولیالیهــا وال یمســح اكثــر مــن ذلــك . 

وقال أهل المدینة : المسح على الخفین أبدًا لیس من ذلـك عنـدنا وقـت یمسـح علـى الخفـین مـا 

.)٥٠(دام مسافرًا مال لم یحدث

مــس فرجــه وهــو متوضــئ لــم ینــتقض وضــوءه . قــال أبــو حنیفــة رحمــه اهللا : مــن مــس الــذكر : .د

وقــال أهــل المدینــة : مــن مــس فرجــه وهــو متوضــئ وجــب علیــه الوضــوء . وال یكــون المــس إال 

ببطن الكف فان مسـه بظهـر الكـف لـم یجـب بـذلك الوضـوء وقـد كـان أهـل المدینـة یقولـون قبـل 

ذلـك وقـالوا ذلك: إذا مس بشيء من مواضع الوضوء الفرج وجب بذلك الوضوء ثم رجعـوا عـن 

وقـال محمـد بـن الحسـن : كیـف افتـرق بطـن ال یجب علیه الوضـوء حتـى یمـس بـبطن الكـف .

الطــــف وظهرهــــا ولــــئن كــــان الوضــــوء ینــــتقض إذا مســــها بــــبطن الكــــف انــــه ینــــتقض إذا مســــها 

، وغیرها من االبواب واالختالف .)٥١(بظهرها

ب على طلبة العلم) .كتاب األمالي : المقصود باآلمالي (ما یملیه صاحب الكتا .٢
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یتناول هذا الكتاب عدد من المسائل الفقهیة منها :

.)٥٢(غصب المال. أ

.)٥٣(عیار النقود في ذلك العصرب. 

.)٥٤(في البیوع والصرف .ج

.)٥٥(في الطالق .د

.)٥٦(الكفالة والحوالة ومسائل اخرى .هـ

كتاب االصل : .٣

لم منها :یتناول الجزء االول منه البیوع والس

، مما ال ینقطع في ایـدي النـاس جـائزباب الوكالة في السلم في جمیع ما یكال وجمیع ما یوزن . أ

والشــعیر والحنطــة والسمســم والزیــت والزبیــب والســمن ومــا اشــبهه مــن الكیــل والــوزن فــال بـــأس 

.)٥٧(به

باب البیوع الفاسدة : إذا اشترى الرجل عدل بز بألف درهم على ان فیه خمسین ثوبًا فـاذا فیـه . ب

.)٥٨(تسعة واربعون ثوبًا ، فان البیع فاسد من قبل انه ال یدري بكم یقوم الذاهب عنها

انه قال (من اشترى شـاة محفلـة فهـو بخیـر النظـرین باب الخیار : بلغنا عن رسول اهللا . ج

نصـار بالخیـار فـي انه : (جعل رجـًال مـن أهـل االثالثة ایام) وبلغنا عن رسول اهللا الى 

.)٥٩(ثالثة ایام)كل بیع یشتریه 

كتاب األثار : (كتاب في علم الحدیث النبوي وآثاره واخباره واقوال الصحابة واتباعهم) . .٤

ة ومن بین اشهر ما جاء فیه :یعد أحد أهم مؤلفات الشیباني في الفقه والسنة النبویة المطهر 

قال محمد بن الحسن اخبرنـا أبـو حنیفـة عـن حمـاد عـن ابـراهیم عـن االسـود بـن باب الوضوء :. أ

أنه توضأ فغسـل یدیـه مثنـى ، وتمضـمض مثنـى واستنشـق یزید عن عمر بن الخطاب 

وغســل مثنــى ، وغســل وجهــه مثنــى ، وغســل ذراعیــه مثنــى مقــبًال ومــدبرًا ومســح رأســه مثنــى ، 

.)٦٠(رجلیه مثنى ، وقال حماد الواحدة تجزي إذا اسبغت قال محمد بن الحسن : وبهذا تأخذ

قال محمـد بـن الحسـن : اخبرنـا أبـو حنیفـة عـن حمـاد عـن ابـراهیم باب المسح على الخفین : .ب

عــن محمــد بــن عمــرو بــن الحــارث ان عمــرو بــن الحــارث بــن أبــي ضــرار صــحب ابــن مســعود 

٦١(ت علیه ثالث ایام ولیالیها ال ینزع خفیهفي سفر ، فات(.

قـال محمـد بـن الحسـن : اخبرنـا أبـو حنیفـة عـن حمـاد باب الرجل یـؤم القـوم أو یـؤم رجلـین :. ج

عــن ابــراهیم فــي الــرجلین یــؤم احــدهما صــاحبه قــال : یقــوم اإلمــام فــي الجانــب االیســر : قــال 

.)٦٢(كون المأموم عن یمین اإلمامیمحمد بن الحسن : وبه تأخذ وهو قال أبي حنیفة 
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كتاب السیر الكبیر : .٥

یــــراد بالســــیر احكــــام الجهــــاد والحــــرب ، ومــــا یجــــوز فیهــــا ومــــا ال یجــــوز واحكــــام الصــــلح 

والموادعـات ، واحكــام االمـان ، وممــن یجــوز ثـم احكــام الغنـائم والفدیــة واالســترقاق وغیـر ذلــك ممــا 

بـاب تنظـیم العالقـة الدولیـة بـین المسـلمین وغیـرهم یكون فـي الحـروب وفـي اعقابهـا ، وفـي الجملـة

.)٦٣(في السلم وفي الحرب وان كان اكثر الكالم في الحرب

ولمحمــد بــن الحســن وهــو الســیر كتابــان احــدهما باســم الســیر الصــغیر والثــاني باســم الســیر 

لفـه محمـد بـن الكبیر واولهما تألیفًا السیر الصغیر واخرهما السیر الكبیـر بـل ذكـر انـه اخـر كتـاب ا

.)٦٤(الحسن بعد ان تولى القضاء

ولعالقة محمد بن الحسن الشیباني القویة بالرشید وصـلته قـد الفـه بعـد مـوت أبـي یوسـف ، 

وتولیه منصب القضاء من بعده ، وان محمد بن الحسن قد كتـب هـذا الكتـاب فـي سـتین دفتـرًا وان 

، ثــم ه، ولمــا نظــر فیــه ازداد اعجابــهامــیحمــل علــى بــاب الخلیفــة فاعجبــه ذلــك وعــده مــن مفــاخر ای

.)٦٥(بعث اوالده الى مجلس محمد لیستمعوا منه

وقد ترجم هذا الكتاب القیم الى اللغة التركیة فـي عهـد السـلطان محمـود خـان مـن سـالطین 

.)٦٦(آل عثمان ، لیسهل على المجاهدین من االتراك االطالع على احكام الجهاد في االسالم

ي الكتاب :ومن أهم ما جاء ف

.)٦٧(فضیلة الرباط .١

.)٦٨(باب وصایا االمراء في الحرب .٢

.)٦٨(باب الرایات وااللویة .٣

.)٧٠(باب الدعاء عند القتال .٤

.)٧١(باب البركة في الخیل وما یصح عنها .٥

.)٧٢(باب القتال في االشهر الحرم .٦

.)٧٣(باب المبارزة .٧

.)٧٤(خدعة–باب الحرب  .٨

كتاب المخارج في الحیل :. ٦

یتضمن الكتاب كثیر من المخارج لبعض المسائل الفقهیة وحلها مثل :

قـال حـدثنا یعقـوب بـن یوسـف عـن أبـي حنیفـة قـال : قلـت :باب الحیـل فـي الطـالق واالسـتثناء  .أ

أرأیت رجـًال طلـق امرأتـه ثالثـًا او واحـدة یقـول لهـا انـت طـالق فهـل فـي ذلـك حیلـة حتـى ال یقـع
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علیها الطالق وترجع الیه فتكون على حالها ، قال : نعم ، قلت فما الحیلة فـي ذلـك قـال : اذا 

.)٧٣(قال انت طالق ثالثًا او واحدة فقال أنشاء اهللا فوصل یمینه باالستثناء

بــاب الحیــل فــي اجــارة الــدور : اذا رجــًال اســتأجر دارًا ولــیس فیهــا بنــاء واذن لــه رب الــدار ان  .ب

یحسب له ما انفقه في البناء من اجر الدار ما بین وبین كـذا درهمـًا أیجـوز ذلـك : نعـم یبنیها و 

، قلت فان أنفق المستأجر وبنـى الـدار فقـال انفقـت كـذا وكـذا وانكـر رب الـدار وقـال بـل انفقـت 

.)٧٤(اقل من ذلك ، قال القول قول رب الدار مع یمینه

رجل هبة فقبضها قبل ان یتفرقا والواهب ساكت ولم لو أن رجًال وهب لباب الحیل في الهبة :. ج

.)٧٥(یأمره بالقبض قال الهیة جائزة

.)٧٦(باب الحیل في اجارة االرض .د

.)٧٧(باب الحیل في الوكالة .هـ

.)٧٨(باب الحیل في الصلح .و

.)٧٩(باب الحیل في النكاح .ز

.)٨٠(باب الحیل في الطعام والشراب .ح

.)٨١(یل في الّدین والحوالةباب الح .ك

.)٨٢(باب الصلح في الجنایات.ل

كتاب الكسب : .٧

تحصــیل المــال بمــا حــل مــن االســباب وذكــر االمــام محمــد بــن الحســن فــي مســتهل الكتــاب 

بقولــه (طلـــب الكســب فریضـــة علــى كـــل مســـلم ، وفــي روایـــة طلــب الكســـب بعــد الصـــالة المكتوبـــة 

یقــدم درجــة الكســب علــى درجــة یفــة عمــر بــن الخطــاب الفریضــة بعــد الفریضــة وكــان الخل

الجهاد) .

وفــي اآلثــار أن آدم علیــه الســالم لمــا أهــبط الــى االرض أتــاه جبریــل علیــه الســالم بالحنطــة 

وأمــره ان یزرعهــا فزرعهــا وســقاها وحصــدها ودرســها وطحنهــا وخبزهــا فلمــا فــرغ مــن هــذه االعمــال 

وقــال ان ربــك یقــرؤك الســالم ویقــول ان صــمت بقیــة حــان وقــت العصــر أتــاه جبریــل علیــه الســالم 

الیـــوم غفـــرت لـــك خطیئتـــك وشـــفعتك فـــي اوالدك فصـــام وكـــان حریصـــًا علـــى تنـــاول ذلـــك الطعـــام ، 

وســیدنا نــوح علیــه الســالم كــان نجــارًا یأكــل مــن كســبه وادریــس علیــه الســالم خیاطــًا وابــراهیم علیــه 

.)٨٣(السالم بزازًا وداود علیه السالم یأكل من كسبه

وهنالك مؤلفات اخرى له مثل كتاب المبسوط والـذي یقـال عنـه ان االمـام الشـافعي كـان قـد 

حفظه وألف كتاب االم محاكاة له ، ثم كتاب الجامع الصغیر ، وذكر انه ما وضع االسالم كتاب 
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، وهنالــك مؤلفــات اخــرى نســبت إلیــه مثــل الكیســانیات ، )٨٤(مثــل جــامع محمــد بــن الحســن الكبیــر

.)٨٥(ونیات ، والرقیات ، وزیادة الزیاداتوالهار 

وفاتھ :
م بـالري عنـدما خـرج ٨٠٦هــ / ١٨٩یذكر ان الفقیه محمد بن الحسن الشـیباني تـوفي سـنة 

مــع الخلیفــة هــارون الرشــید ودفــن بجبــل (طبــرك محركــة) قلعــة بــالري بقــرب دار هشــام بــن عبــداهللا 

الكسـائي ویقـال فـي یـوم واحـد ودفـن فـي "رنبوبـة" الرازي النه كان نازال عنده ، وتوفي بعده بیـومین 

.)٨٧(، ولذلك قال الخلیفة هارون الرشید "دفنت الیوم اللغة والفقه")٨٦(قریة من قرى الري

وتحــدث هشــام بــن عبــداهللا الــذي كــان نــازًال عنــده الفقیــه محمــد بــن الحســن الشــیباني فقــال : 

علم فقال لي : رأیت ان اوقفني اهللا تعـالى حضرت محمدًا وهو یموت فبكى فقلت له : اتبكي مع ال

فقال : یا محمد : مـا اقـدمك الـري : الجهـاد فـي سـبیل اهللا أم ابتغـاء رضـائي : مـاذا اقـول ثـم مـات 

رحمه اهللا .

وقد رآه أحد أصدقائه في المنام وقیل له ما صنع ربك بك قال : قال : ادخلني الجنة وقال 

.)٨٨(ن اعذبكلي : لم اصیرك وعاء علم وانا ارید ا
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الھوامش
حرستا : وهي حرستا المنظـرة مـن قـرى دمشـق ایضـًا فـي شـرقیها الن صـاحب النجـوم الزاهـرة )١(

 ٢/٢٤٢یــذكر ان اصــله مــن حرســتا مــن غوطــة دمشــق ، یــاقوت الحمــوي ، معجــم البلــدان : 

  . ١٣١-٢/١٣٠ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة : 

  . ٦/٣٠٩، الزركلي ، االعالم :  ٢/١٧٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٢(

مسعر بـن كـدام االمـام : الحـافظ ابـو سـلمة الهاللـي الكـوفي االحـول احـد االعـالم ، ، حـدث )٣(

عن عدي بن ثابـت وقتـادة وعمـرو بـن مـرة ، وعـن سـفیان بـن عینیـة ، وقـال االمـام احمـد بـن 

  . ١٨٩-١/١٨٨م) الذهبي ، تذكرة الحفاظ : ٧٧١هـ / ١٥٥حنبل انه ثقة (ت 

ســفیان الثــوري : ســفیان بــن ســعید بــن مســروق الثــوري ، مــن بنــي ثــور بــن عبــد منــاة ، مــن )٤(

مضــر ، ابــو عبــداهللا : أمیــر المــؤمنین فــي الحــدیث ، كــان ســید أهــل زمانــه فــي علــوم الــدین 

والتقـــوى ، ولـــد ونشـــأ فـــي الكوفـــة ، طلـــب المنصـــور منـــه ان یلـــي الحكـــم فـــامتنع ، الزركلـــي ، 

  . ٣/١٠٤االعالم : 

هــ / ١٥٣ر بن ذر : بن عبداهللا بن زرارة الهمداني ، ذكـره النسـائي والـدار قطنـي ثقـة (تعم)٥(

  . ٤٤٥-٧/٤٤٤م) ، ابن حجر العسقالني ن تهذیب التهذیب : ٧٦٩

مالك بن مغول : بن عاصـم بـن غزیـة بـن حارثـة بـن حـدیج بـن بجیلـة البجلـي ، ابـو عبـداهللا )٦(

م) ابن حجـر العسـقالني ٧٧٤هـ / ١٥٨ابن سعد (الكوفي ، قال ابن حّبان انه من الثقاة قال 

  . ٢٣-١٠/٢٢، تهذیب التهذیب : 

مالك بن أنس : بن مالـك االصـبحي الحمیـري ، أبـو عبـداهللا : امـام دار الهجـرة واحـد االئمـة )٧(

االربعة عند أهل السنة وٕالیه تنسب المالكیة ، مولده ووفاته في المدینة ، كان صلبًا فـي دینـه 

  . ٥/٢٥٧اء والملوك ، الزركلي ، االعالم : بعیدًا عن االمر 

م) أحــد االئمــة ٧٧٣هـــ / ١٥٧أبـي عمــرو االوزاعــي : عبــدالرحمن بــن عمــرو بــن محمــد (ت )٨(

المشهورین ینتسب الى االوزاع وهي قریة على باب دمشق ، ابـن خلكـان ، وفیـات االعیـان : 

٣٧٩-٦/٣٧٨ .  

الـیمن ، یمـاني سـكن مكـة ، روى زمعة بن صالح : الجندي نسبه الى الجنـد وهـي مـن مـدن)٩(

عن سلمة بن وهرام ، ابن طاووس ، عمر بن دینار ، لیس بالقوي ، قـال النسـائي : ضـعیف 

  . ٢٥١-٢/٢٠٠، ابن حجر ، تهذیب التهذیب : 

بكر بن عاص : لم أعثر له على ترجمة .)١٠(

أبو سلیمان الجوزجاني : لم أعثر له على ترجمة .)١١(
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ــــرازي : ال)١٢( ــــداهللا ال ســــبتي ، روى عــــن بســــر أبــــو ســــلیمان وعنبســــة بــــن االزهــــر هشــــام بــــن عب

:ضــعفاء ، ابــن حجــر ، تهــذیب التهــذیبوعبــدالوارث ، كــان صــدوقًا ، ذكــره ابــن حّبــان فــي ال

٤٨-١١/٤٧ .

م) ابن ٨٣٨هـ / ٢٢٤ابو عبید بن سالم : البغدادي الفقیه القاضي صاحب التصانیف (ت)١٣(

  . ٨/٣١٥حجر ، تهذیب التهذیب : 

وبة : بن سلیمان بـن یزیـد الثقفـي أبـو سـلیمان ویقـال أبـو سـهل الـرازي ، نـزل أسماعیل بن ت)١٤(

م) ابـن حجـر ، ٨١١هــ / ٢٤٧قزوین وأصله من الطائف ، ثقة كان عالمًا كبیرًا مشهورًا (ت

  . ١/٢٨٦تهذیب التهذیب : 

علي بن مسلم الطوسي : علي بن مسلم بن سعید الطوسي أبو الحسن نـزل بغـداد روى عـن )١٥(

یعقـوب بـن الماجشـون وابـن المبـارك قـال ابـن حبـان ثقـة ، وقـال الـدار قطنـي ثقـة یوسف بـن 

  . ٣٨٣-٧/٣٨٢م) ابن حجر ، تهذیب التهذیب : ٨٦٧هـ / ٢٥٣(ت

  . ٢/١٧٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )١٦(

  . ١٧٣-٢/١٧٢المصدر نفسه : )١٧(

-١٠/٢٠٢ایة : ، ابن كثیر ، البدایة والنه ١٨٥-٤/١٨٤ابن خلكان ، وفیات االعیان : )١٨(

٢٠٣ .  

  . ٤/١٨٥ابن خلكان ، وفیات االعیان : )١٩(

الفراء : یحیى بن عبداهللا بن منظور الدیلمي ، مولى بن اسد أبو زكریا امام الكوفیین واعلم )٢٠(

هــــ / ٢٠٧بـــالنحو واللغـــة وفنـــون االداب ، كـــان یقـــال : الفـــراء أمیـــر المـــؤمنین فـــي النحـــو (ت

  . ٩/١٧٨، الزركلي ، االعالم :  ٥/٢٢٢م) ابن خلكان ، وفیات االعیان : ٨٢٢

  . ٤/١٨٥ابن خلكان ، وفیات االعیان : )٢١(

  . ٢/١٧٣الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٢٢(

  . ٢/١٧٣المصدر نفسه : )٢٣(

  . ٢/١٧٤المصدر نفسه : )٢٤(

  . ١٧٥-٢/١٧٤المصدر نفسه : )٢٥(

  . ٢/١٧٥المصدر نفسه : )٢٦(

  . ٢/١٧٥المصدر نفسه : )٢٧(

  . ٢/١٧٥المصدر نفسه : )٢٨(

  . ١٠/٢٠٢ابن كثیر ، البدایة والنهایة : )٢٩(

الرقـــة : مدینـــة مشـــهورة علـــى الفـــرات ، معـــدودة مـــن بـــالد الجزیـــرة النهـــا مـــن جانـــب الفـــرات )٣٠(

  . ٥٩-٣/٥٨الشرقي ، یاقوت الحموي ، معجم البلدان : 



…سیرته واسهاماته الفقهیة:محمد بن الحسن الشیباني

٨٥

  . ٢/١٧٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٣١(

أصحاب أبي حنیفة ، حدث عن أبـي الحسن بن زیاد أبو علي اللؤلؤي مولى االنصار أحد)٣٢(

م) للمزیــد انظــر : الخطیــب البغــدادي ، تــاریخ ٨١٩هـــ / ٢٠٤حنیفــة ، كــوفي نــزل بغــداد (ت

  . ٣١٦-٧/٣١٤بغداد : 

  . ١٧٤-٢/١٧٣الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٣٣(

  . ١٧٨-٢/١٧٧المصدر نفسه : )٣٤(

  . ٤/١٨٤ابن خلكان ، وفیات االعیان : )٣٥(

حنبلــي ، شــذرات ، ابــن العمــاد ال ٢٣٢-٢/٢٣١مفتــاح دار الســعادة : ابــن القــیم الجوزیــة :)٣٦(

ـــو زهـــرة االمـــام ال٢٣٢-٢/٢٣١الـــذهب :  ـــه وعصـــره وارؤه وفقهـــه، محمـــد اب ، شـــافعي، حیات

  . ٦٠ص

القسامة : اتفق االئمة على ان القسامة مشروعة اذا وجد قتیل ولم یعلم قاتله ، واختلفوا في )٣٧(

  . ٢/١٦٠الشعراني ، المیزان : بعض المسائل ، للمزید مراجعة ،

  . ١٧٩-٢/١٧٨الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٣٨(

یحیى بن عبداهللا بن الحسن : یحیى بن عبـداهللا بـن الحسـن بـن الحسـن بـن أبـي طالـب مـن )٣٩(

كبار الطالبین في ایام موسى الهادي وهارون الرشید ، وربـاه جعفـر الصـادق بالمدینـة فـروى 

نفســـه وبایعـــه كثیـــر مـــن اهـــل الحـــرمین والـــیمن ومصـــر والمغـــرب الحـــدیث وتفقـــه ودعـــا الـــى 

، الزركلــي ، االعــالم :  ١٠/٥٤والعــراق ، وللمزیــد انظــر الطبــري ، تــاریخ الرســل والملــوك : 

٩/١٩٠ .  

ابو البختري : وهب بن وهب بن كبیر بن عبداهللا بن زمعة مـن بنـي المطلـب بـن احمـد بـن )٤٠(

، ولـد بـار واالنسـاب ، مهـتم بوضـع الحـدیثباالخعبد العزى من قریش قاضي ، من العلماء 

ونشــأ بالمدینــة ، وانتقــل الــى بغــداد فــي خالفــة هــارون الرشــید وقــال االمــام احمــد هــو اكــذب 

  . ٩/١٥٠الناس ، الزركلي ، االعالم : 

، ٢/٣٣٣یار بكــري ، تــاریخ الخمــیس : ، الــد ٢/٢٤٥، مفتــاح الســعادة : طــاش كبــرى زاده)٤١(

  . ١/١٢٠ الذهبي ، دول االسالم :

، النظـــــام القضـــــائي فـــــي بغـــــداد فـــــي العصـــــر  ١٤٤-١٤٣منصـــــب قاضـــــي القضـــــاة ، ص)٤٢(

  . ١٢٨العباسي ، ص

الیزیدي : یحیى بن المبارك بن المغیرة أبو محمد مولى بني عـدي بـن عبـد منـاف ، قیـل لـه )٤٣(

ــًا لولــده فنســب الیــه ، ثــم اتصــل  الیزیــدي النــه صــحب یزیــد بــن منصــور خــال المهــدي مؤدب

م) ، انظــــر : یــــاقوت الحمــــوي ، معجــــم ٨٢٣هـــــ / ٢٠٢لــــه مؤدبــــًا للمــــأمون (تبالرشــــید فجع

  . ٣١-٢٠/٣٠االدباء : 
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،  ٣/٣٥٤، المســــعودي ، مــــروج الـــــذهب :  ٢/١٨٢الخطیــــب البغــــدادي ، تــــاریخ بغــــداد : )٤٤(

  . ١٤٣االنباري ، منصب قاضي القضاة ، ص

  . ٢/١٨٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٤٥(

  . ١٦٣یة في تراجم الحنفیة ، صاللكنوني ، الفوائد البه)٤٦(

  . ١٦٣المصدر نفسه ، ص)٤٧(

  . ١/١الشیباني ، كتاب الحجة على أهل المدینة : )٤٨(

  . ١٤-١/١المصدر نفسه : )٤٩(

  . ٢٣-١/١٧المصدر نفسه : )٥٠(

  . ٢٥-١/٢٣المصدر نفسه : )٥١(

  . ١/٥٩المصدر نفسه : )٥٢(

  . ٣الشیباني ، االمالي ، ص)٥٣(

  . ٥المصدر نفسه ، ص)٥٤(

  . ١٤المصدر نفسه ، ص)٥٥(

  . ٢٨المصدر نفسه ، ص)٥٦(

  . ٣٣المصدر نفسه ، ص)٥٧(

  . ١/٣الشیباني ، االصل : )٥٨(

  . ١/٥٨المصدر نفسه : )٥٩(

، محفلة : ترك حلبها حتى اجتمع الحلیب في ضرعها . ١/١٢٣المصدر نفسه : )٦٠(

  . ١/٢٠١الشیباني ، كتاب االثار : )٦١(

  . ٢٣-١/٢١المصدر نفسه : )٦٢(

  . ١/٢٠٧المصدر نفسه : )٦٣(

  . ٣٥-١/٣٣ر الكبیر : الشیباني ، السی)٦٤(

  . ١/١٢١المصدر نفسه : )٦٥(

  . ١/١٧٥المصدر نفسه : )٦٦(

  . ١/٢٢٥المصدر نفسه : )٦٧(

  . ١/٢٢٩المصدر نفسه : )٦٨(

  . ١/٢٣٧المصدر نفسه : )٦٩(

  . ١/٢٥٢المصدر نفسه : )٧٠(

  . ١/٢٦٤المصدر نفسه : )٧١(

  . ١/٢٨٨المصدر نفسه : )٧٢(
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  . ١الشیباني ، المخارج في الحیل ، ص)٧٣(

  . ١٠-٩صالمصدر نفسه ، )٧٤(

  . ١٣المصدر نفسه ، ص)٧٥(

  . ١٩المصدر نفسه ، ص)٧٦(

  . ٢١المصدر نفسه ، ص)٧٧(

  . ٢٦المصدر نفسه ، ص)٧٨(

  . ٤٨المصدر نفسه ، ص)٧٩(

  . ٧٤المصدر نفسه ، ص)٨٠(

  . ٧٧المصدر نفسه ، ص)٨١(

  . ٨٤المصدر نفسه ، ص)٨٢(

  . ٣٤٦-٣٠/٣٤٤السرخسي ، المسبوط : )٨٣(

؛ ابــن النــدیم ، الفهرســت ،  ٢، ص؛ كتــاب الحجــة ٢٣-١/١٩الشــیباني ، كتــاب االثــار : )٨٤(

  . ٥١ص

  . ٣٠-١/٢٩الشیباني ، السیر الكبیر : )٨٥(

  . ١/٢٤الشیباني ، كتاب االثار : )٨٦(

  . ٣/٣٥٤؛ المسعودي ، مروج الذهب :  ٢/١٨٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : )٨٧(

  . ١/٢٤الشیباني ، كتاب االثار : )٨٨(



احمد اسماعیل عبد اهللا 

٨٨

المصادر والمراجع الحدیثة
لدولیة :اوالً : المصادر ا

  م) .١٤٦٩هـ / ٨٧٤ابن تغري بردي : جمال الدین أبو المحاسن یوسف (ت

  ) .١٩٦٦) جزءًا ، دار الكتب (القاهرة : -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (  .١

  م) .١٠٧٠هـ / ٤٦٣الخطیب البغدادي ، ابو بكر محمد بن علي (ت

(بیروت : د/ت) .) جزءًا ، دار الكتاب العربي١٤تاریخ بغداد ( .٢

  م) .١٢٨٢هـ / ٦٨١ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد (ت

) اجزاء ، تحقیق الدكتور احسان عباس (بیروت : ٨وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان ( .٣

١٩٦٨. (  

  م) .١٥٥٩هـ / ٩٦٦الدیار بكري : حسین بن محمد بن الحسن (ت 

فس نفیس ، مؤسسة الشعب (بیروت : د/ت) .تاریخ الخمیس في احوال ان .٤

  م) .١٣٤٧هـ / ٧٤٨الذهبي : شمس الدین ابو عبداهللا محمد بن احمد بن عثمان (ت

م) ١٩١٨دول االسالم جزءان ، الطبعة االولى ، مطبعة دار المعارف النظامیة (حیدر اباد :  .٥

.

زادة ، طاش كبرى

كامل كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور ، القاهرة مفتاح السعادة ومصباح السیادة ، تحقیق :  .٦

، دار الكتب الحدیثة .

السرخسي : ابو بكر محمد بن احمد (ت               )

  ) .١٩٧٨) جزءًا ، دار المعرفة للطباعة والنشر (بیروت : ٣٠المسبوط  ( .٧

  م) .٨٠٦هـ / ١٨٩الشیباني : ابو عبداهللا محمد بن الحسن بن فرقد (ت 

  ) .١٩٦٥اب االثار ، تصحیح الفقیه أبو الوفاء االفغتني (حیدر اباد : كت .٨

  ) .١٩٥٤كتاب االصل ، تحقیق : شفیق شحاته ، مطبعة جامعة القاهرة (القاهرة :  .٩

  هـ .١٣٦٠كتاب االمالي ، مطبعة دار المعارف العثمانیة ، حیدر اباد ، الهند ،  .١٠

جزاء ن تحقیق وتصمیم المفتي .) ا٣كتاب الحجة على أهل المدینة ( .١١

  . ١٩٥٨كتاب السیر الكبیر ، شرح السرخسي ، مطبعة جامعة القاهرة ،  .١٢

  ) .١٩٣٠كتاب المخارج في الحیل ، مكتبة المثنى ، بغداد (لیبك :  .١٣

  م) .٩٢٢هـ / ٣١٠الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر (ت 

حمد ابو الفضل ابراهیم ، دار المعارف ) اجزاء ، تحقیق : م١٠تاریخ الرسل الملوك (. ١٤

  ) .١٩٦٦(القاهرة : 

  م) .١٦٧٨هـ / ١٠٨٩ابن العماد الحنبلي ، أبو الفالح عبدالحي البن العماد الحنبلي (ت 

) مجلدات ، دار الكتب العلمیة (بیروت : د/ت) .٤شذرات الذهب في اخبار من ذهب ( .١٥



…سیرته واسهاماته الفقهیة:محمد بن الحسن الشیباني

٨٩

  م) .١٣٥٠هـ / ٧٥١ن محمد بن أبي بكر (ت ابن القیم الجوزیة ، أبو عبداهللا شمس الدی

  ) .١٩٠٥مفتاح دار السعادة جزءان ، الطبعة االولى ، مطبعة السعادة (القاهرة :  .١٦

  م) .١٣٧٢هـ / ٧٧٤ابن كثیر ، عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن عمر (ت 

ادة (القاهرة : ) اجزاء ، الطبعة االولى ، مطبعة السع١٠البدایة والنهایة في التاریخ ( .١٧

١٩٣٢. (  

اللكنوني ، محمد بن عبدالحي .

الفوائد البهیة في تراجم الحنیفة ، الطبعة االولى ، مطبعة السعادة (مصر : د/ت) . .١٨

  م) .٩٥٦هـ / ٣٤٥المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسین (ت 

لحمید ، المكتبة ) أجزاء ، تحقیق : محمد محي الدین عبدا٤مروج الذهب ومعادن الجوهر ( .١٩

  ) .١٩٨٨المصریة (بیروت : 

  م) .٩٩٥هـ / ٣٨٥ابن الندیم ، أبو یعقوب بن اسحاق (ت 

  ) .١٩٧٨الفهرست ، دار المعرفة (بیروت :  .٢٠

  .م)١٢٢٨هـ/٦٢٦(تیاقوت بن عبداهللا الرومي الحمويأبو عبداهللا شهاب الدین ،حمويیاقوت ال

العربیة (بیروت : د/ت) .) أجزاء ، دار الكتب ٥معجم البلدان ( .٢١

) ١٩٨٠(بیروت : نیة ، دار الفكر للطباعة والنشر جزءًا ، الطبعة الثا ٢٠معجم االدباء ،  .٢٢

.

ثانیاً : المراجع الحدیثة : 

االنباري عبدالرزاق علي .

م ، مطبعة النعمان٦٥٦ –هـ ١٤٥من النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي  .٢٣

  ) .١٩٧٧:  (النجف االشرف

منصب قاضي القضاة في الدولة العباسیة منذ نشأته حتى نهایة العصر السلجوقي ، الدار  .٢٤

  . ١٩٨٧العربیة للموسوعات ، الطبعة االولى ، 

الشعراني ، عبدالوهاب .

  ) .١٩١٧المیزان جزءان ، المطبعة البهیة ، (مصر :  .٢٥

الزركلي ، خیر الدین .

  ) .١٩٦٩الطبعة الثالثة (بیروت : ) جزء ،١١االعالم ( .٢٦

أبو زهرة ، محمد .

الشافعي ، حیاته وعصره وآراؤه وفقهه ، دار الحمامي للطباعة ، دار الفكر العربي (القاهرة  .٢٧

 :١٩٤٨. (  


