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 امللخص
هذا البحث المستل يتعلق بدراسة اختيارات اإلماا  محماد بال الحسال النا با و تاو ة ال صا م العااه مال طتا اق المتما ه ة اد ا اتمل هاذا 

المبحااث النااا وث ة اال صاا م العاااه المبحث النالااثث البحااث ىلااث    ااة مبابثثالمبحااث اعةيث التعهمااح  اإلمااا  محمااد ة  تا ااق المتم  
 ت خ ه ة ل العاه 

Summary 

This extracted research is related to the study of the choices of Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-

Shaibani at the time of the afternoon prayer from his book Al-Muwatta, and this research included three 

sections: The first topic: introducing Imam Muhammad and his book Al-Muwatta. The second topic: the 

time of the afternoon prayer. The third topic: Delaying the time of Asr. 

 املقدمة 
الط با ل الطااههمله  الحمد هلل بق بمدهه ةالا م ةالس   ىلث خاتم اع بياء ةأ هف المهسل له س د ا محمد النباو العه او اعما له ةىلاث  لاق

تاإ   عاا العلمااء باذلتا وبعد: ةأصحا ق الغه الميام له ةمل تبعهم  إبساا  للاث يات  الاديله ر اتا  ر تباارل ةتعاالث ىل ناا ةىلا هم أ معا ل 
لحديث ةالفقاقه  هتدًا خ هم لخدمة اإلس    خدمة ىلتمقه ةمنها ىلم الفقق ةة عتا المؤلفات لهذا الغهضه ة عا هذه المؤلفات  معل ب ل ا

ق منها متم  اإلما  مالك بل أ س بهةاية اإلما  محماد بال الحسال النا با و هربمهماا ر تعاالث  ةهاذا  حاث تاو التعهماح  اإلماا  محماد ة  تا ا
محمااد  المبحااث اعةيث التعهمااح  اإلمااا المتماااه مااا دراسااة مساا لت له ة ااد ا ااتمل هااذا البحااث  عااد هااذه المقدمااة الماات  م ىلااث    ااة مبابثث

  م خاتمة البابث ة ائمة الماادر ةالمها ا المبحث النا وث ة ل ص م العاه المبحث النالثث ت خ ه ة ل العاه ة  تا ق المتم  
 التعريف باإلمام حممد وبكتابه املوطأ املبحث األول

ل أ اس هربمهماا ر تعاالث ه لاذال سارتنااه ل   ههم اإلما  محمد ةطنهم ما طتب ىنق تغنو ىل اإلسهاب تاو التهيياح  اق أة  اإلماا  مالاك با
 هنا ىلث بيا  أهم اإل اءاتث

ه لماا   2هالكتتو الفقيق الحنفو الع مة  ا و القضام  1ه هت أبت ىبد ره محمد بل الحسل بل ته د الن با و متالهمث  أواًل  حياة اإلمام محم:
ه ةهاات الااذ   نااه ىلمااقه ةصااابب المؤلفااات الكن ااهم تااو مااذهب  4هه ةإمااا  الفقااق ةاعصااتيه مفتااو العااها  له ةصااابب أبااو بنيفااة 3هأهاال الااهأ 

محماد أباد أباهال ت ماذم اإلماا  أباو   ةاإلماا  7ه ه 132  ةلاد تاو ةاسان سانة ه 6هه ةا تهل لليق رماساة الفقاق  االعهاع  عاد أباو يتسا  5هالحنفية
بنيفاااة هربمهماااا ر تعاااالث ه ةطاااا  أباااهال ت مذتاااق اإلماااا  النااااتعو هربماااق ر تعاااالث ه ةلتماااا  محماااد السااابق تاااو ة اااا المؤلفاااات الفقهياااةه 

   9ه ه 189   ةتتتو اإلما  محمد هربمق ر تعالث  سنة ه 8هبتقسيماتها المعهةتة ال ت 
ث ماا اإلماا  مالاك طتا اق الاذ  ىاهف  المتما  ىلاث اعباتابه ةلام يقتااه اياق اإلماا  مالاك ىلاث الحاديث النبات  ثانيًا  التعريف بكتاب الموطد 

 المهتتع للث النبو هصلث ر ىليق ةسلم ؛ بل ذطه ايق أ تاي الاحا ة ةالتا ع له تكا  ينظه ايق ةمنقحق بتث أصاب  ىلاث ماا هات ىلياقه ة اد
  ةالاد اإلما  محمد ىلث المتم  تو منهج أمتر منهاث 10هع تو تانيفق ةتنقيحق ةتحهمهه المنًا متم ً استغه 

 ل ق يذطه  عد ذطه الحديث أة اعباديث من هًا للث ما أتادتقث ة هذا   خذه أة  ق   خذه ةمذطه  عده تفا   ماه ة د ي تفو ىلث أبدهماه  1
 ةمنل هذا داي ىلث اختياره ةاإلتتاء  ق 

 ينبق ىلث ما يخال  مسلكق مما هتو اعصلث "ما"ه ةالظاههث "مما"  أتادتق رةايتق ىل مالكه ةمذطه سند مذهبق مل غ ه مهمق مالك   2
ال ي تفو ايما يهةمق ىل غ ه مالك ىلث  اي  معا ل طاإلماا  أباو بنيفاةه بال يساند ىناق ةىال غ اههه ةىادتاق تاو "أتااب اد اار" أ اق يساند   3

 ةىل غ هه  ل ً   أن هًا ىل أبو بنيفة
 وقت صالة العصر املبحث الثاني

ا  اَلْةِ  "َ اَي ُمَحمَُّد ْبُل اْلَحَسِلث َأْخَبَهَ ا َماِلُك ْبُل َأَ ٍسه َىْل َيِ مَد ْبِل اِلَماٍد َمْتَلث َبِنو َهاِ ٍمه َىْل َىْبدِ  َو َّللاَُّ َىْنهاَ َلَمَة هَر اِ ْتَلث ُأ ِ  ساَ ٍا ماَ ِ ْبِل َراتاِ  َّللاَّ
ْل   لََّم ه ىاَ َه ِلَذا النَِّبوِ  هَصلَّث َّللاَُّ َىَلْيِق َةساَ لِ  الظ هاْ ُهَله صاَ ا ُأْخباِ َهَمث َْأ اَ اَي َأباُت ُهَهماْ ِل الااَّ ِمه َتقاَ ْل َة اْ َ َلُق ىاَ ُق ساَ َهَمه َأ اَّ و ُهَهماْ َكه َأباِ َك ِمْنلاَ لا  ِِ اَ   طاَ

ا َبْ ناَكَ  اَء ماَ ْمُسه َةاْلِعناَ ل َك ِمنَلْيَكه َةاْلَمْغِهَب ِلَذا َغَهَ ِل الناَّ ِِ اَله َةاْلَعْاَه ِلَذا َطاَ   ْل َىْ ناَ ِل تاَ  َ اماَ ِ  اللَّ اْ َل ِللاَث ِ ااْ ِإْ  ِ ماْ ِله تاَ ْ َل ُ لاُِث اللَّ اْ  َة اَ
ث َهَذا َ ْتُي َأِبو َبِنيَفَة َرِبَمُق َّللاَُّ ِتو َةْ ِل اْلَعْاِهه َةَطاَ  َيهَ  ْبَ  ِ َغَلٍس«  َ اَي ُمَحمَّدر ا تاِ َةَصلِ  الا  ِهه َةَأماَّ و اْلَفراْ َفاَر تاِ تُيث ى اإِلساْ ا َ قاُ اه َتِإ اَّ و َ ْتِلناَ
ُل  َل َة اْ ْد َدخاَ ْمُسه َتقاَ ْل باِ ِل اَلالاَِل الناَّ اَدًم ماِ ْوِء َةاِلماَ َل الناَّ اَر ِمناْ ِل َتااَ ُل ِلَذا اَلاَد الظِ ل  َىَلث اْلِمناْ ْدُخُل َة اْ اَيث ال ياَ ُق  اَ َة َتِإ اَّ ِه َةَأمَّا َأباُت َبِنيفاَ اْلَعااْ
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   11هل  ِمنَلْيِق"اْلَعْاِه َبتَّث َيِا َه الظ ِ 
 ث اختل  الفقهاء تو أةي ة ل ص م العاه ىلث  تل لثأقوال الفقهاء
ه  12ه ث ل  أةي ة ااال صااا م العااااه مااال بااا ل ياااا ه ِااال الناااوء منلاااق للاااث اصااافهار النااامس  ة اااق  ااااي أبااات يتسااا   محمااادالقدددول ا ول

 استدلتا  عدد مل اعدلة منهاث  حجتهم   18هه ةالظاههمة 17ه ةال مديةه  16هه ةاإل ا ية 15هه ةرةاية ىل أبمد 14هه ةالناتعية 13هةالمالكية
ْمُس تِ  – 1    19هو ُبْرَهِتَها َ ْبَل َأْ  َتْظَهَه"ىل ىائنة هر و ر ىنها   ايث "ل َّ َرُستَي َّللاَِّ هَصلَّث ُر َىَلْيِق َةَسلََّم  َطاَ  ُيَالِ و الَعْاَهه َةالنَّ

 تلقث ه بل أ  تظهه  معنث الظهتر ههنا الاعتده يقاي ِههت ىلث النوء لذا ىلتتقه ةبرهم ىائنة هر و ر ىنها   يقة  ث وجه ال:اللة
   20هاله عة ةالنمس تقلص ىنها سهمعًا ت  ي ت  ماليًا العاه  بل أ  تاعد النمس ىنها لال  ة د   ه بها

ت ىال أبااو متساث اع ااعه  هر او ر ىنااق   - 2 ْل َرسااُ ُهدَّ ىاَ ْم يااَ َ ِمه َتلاَ ْل َمَتاِ  اِل الاااَّ َ ُلُق ىااَ اِئلر َيساْ ُق َأتَااُه سااَ لََّم ه َأ ااَّ ِق َةساَ لَّث ُر َىَليااْ ِي ِر هصاَ
تُي مَّ َأَمهَ َىَلْيِق َ ْ ًئاه َ اَيث َتَ َ اَ  اْلَفْرَه ِب َل اْ َنقَّ اْلَفْرُهه َةالنَّاُس اَل َيَكاُد َيْعِهُف َ ْعُضُهْم َ ْعًضاه  ُ  ُل َيقاُ ْمُسه َةاْلَقائاِ ُه َتَ َ اَ  ِ الظ ْهِهه ِب َل اَلاَلِل النَّ
ةره  ُامَّ  ْمُس ُمْهَتِفعاَ ِه َةالناَّ اَ  ِ اْلَعااْ َهُه َتَ  اَ ْنُهْمه  ُامَّ َأماَ َم ماِ اَ  أَْىلاَ َت طاَ اُره َةهاُ َ  النَّهاَ مْ َ ِد اْ َتااَ ِل الناَّ اْلَمْغِهِب باِ َل َةَ عاَ اَ   اِ َهُه َتَ  اَ اَ   َأماَ َهُه َتَ  اَ ُسه  ُامَّ َأماَ

ْد مَ  تُي  اَ ُل َيقاُ َه اْلَفْرَه ِمَل اْلَغِد َبتَّث اْ َاَهَف ِمْنَهاه َةاْلَقائاِ َفُقه ُ مَّ َأخَّ اَ  اْلِعَناَء ِب َل َغاَب النَّ َه َبتاَّث طاَ َه الظ هاْ اَدْته  ُامَّ َأخاَّ ْمُسه َأْة طاَ ِل الناَّ َلعاَ
َه الْ َ ِهمًبا ِمْل َةْ ِل اْلَعْاِه  ِ  ْمُسه  ُامَّ َأخاَّ َه اْلَعْاَه َبتَّث اْ َاَهَف ِمْنَهاه َةاْلَقاِئُل َيُقتُي َ ِد اْبَمهَِّت النَّ ُقتِ  اْعَْمِسه ُ مَّ َأخَّ َد ساُ اَ  ِىناْ ِهَب َبتاَّث طاَ َمغاْ

ُيه ُ مَّ َأْصَبَ   َه اْلِعَناَء َبتَّث َطاَ  ُ ُلُث اللَّْ ِل اْعَةَّ َفِقه ُ مَّ َأخَّ اِئَله َتَقاَيث ْاْلَتْ ُل َبْ َل َهَذْيِل«النَّ    21هَتَدَىا السَّ
   22ه ث هذا هت اعص ؛ ع ق  خه اعمهمل ىل رستي ر هَصلَّث َّللاَُّ َىَلْيِق َةَسلََّم وجه ال:اللة

َتْ ِله َتَالَّث الظ ْهَه ِتو اُعةَلث ِمْنُهَما ْ َأ َّ النَِّبوَّ َصلَّث َّللاَُّ َىَلْيِق َةَسلََّم َ اَيثىل ابل يباس هر و ر ىنهما    -  3 َأمَِّنو ِ ْبِهمُل ِىْنَد الَبْ ِل َمهَّ
لِ ِقه ُ مَّ َصلَّث الَمْغِهبَ  ِِ َهاِله ُ مَّ َصلَّث الَعْاَه ِب َل َطاَ  ُطل  َ ْوٍء ِمْنَل  ْمُس َةَأْتَطَه الاَّ ِب َل َطاَ  الَفْوُء ِمْنَل النِ  لَّث  ِب َل َةَ َبِل النَّ اِئُمه ُ مَّ صاَ
لَّث  اِئِمه َةصاَ َفُقه ُ مَّ َصلَّث الَفْرَه ِب َل َبَهَع الَفْرُهه َةَبُهَ  الطََّعاُ  َىَلث الاَّ ْوٍء الِعَناَء ِب َل َغاَب النَّ لِ   اَ ل  طاُ اَ  ِاِ َه باِ َل طاَ َة الظ هاْ هََّم النَّاِ ياَ الماَ

اِمْنَلُق ِلَتْ ِل الَعْاِه ِ اَعْمِسه  ُامَّ   لَّث الِعناَ ِيه  ُامَّ صاَ ِق اَعةَّ ِهَب ِلَتْ تاِ لَّث الَمغاْ ِقه  ُامَّ صاَ ْوٍء ِمْنَلياْ لِ   اَ ل  طاُ اَ  ِاِ َه باِ َل طاَ لَّث الَعااْ َهَم باِ َل صاَ َء ادخاِ
ْبَ  ِب َل َأْسَفَهِت اَعْرُضه ُ مَّ الَتَفَل ِلَلوَّ ِ ْبِهمُله َتقَ  ْ َل َذَهَب ُ ُلُث اللَّْ ِله ُ مَّ َصلَّث الا  ا باَ ُل ِايماَ ْل َ ْبلاَِكه َةالَت اْ اِء ماِ ُل اَعْ ِبياَ َذا َة اْ ُده هاَ اَيث َيا ُمَحماَّ

   23هَهَذْيِل الَتْ َتْ ِل«
أ ق هصلث ر ىليق ةسلم  صلث العاه تو ال ت  اعةي ب ل صار ِل طل  وء منلقه تدي أ  أةي ة ل العاه هاذاه تكاا  ث "وجه ال:اللة

مه ةأ  اإلمامة تو ال ت  النا و طا ل لبيا   خه الت له ةلم يؤخه الظهه تو ال ت  النا و للاث أ  ياا ه ِال طال هت  خه ة ل الظهه  هةر 
   24ه وء منليق"
   26هه ةاإلمامية 25هث ص م العاه تالث مل ب ل يا ه ِل  وء منليق للث غهةب النمس  ةهت مذهب اإلما  أبو بنيفةالقول الثاني

 ل اعدلة منهاث استدلتا  عدد م  حجتهم 
َتْ ِله َتَالَّث الظ ْهَه ِتو اُعةَلث ِمْنُهَما ْ َأ َّ النَِّبوَّ َصلَّث َّللاَُّ َىَلْيِق َةَسلََّم َ اَيثىل ابل يباس هر و ر ىنهما    -  1 َأمَِّنو ِ ْبِهمُل ِىْنَد الَبْ ِل َمهَّ

َهاِله ُ مَّ َصلَّث الَعْا  اِئُمه ُ مَّ صاَ ِب َل َطاَ  الَفْوُء ِمْنَل النِ  ْمُس َةَأْتَطَه الاَّ لِ ِقه ُ مَّ َصلَّث الَمْغِهَب ِب َل َةَ َبِل النَّ ِِ لَّث َه ِب َل َطاَ  ُطل  َ ْوٍء ِمْنَل 
لَّث  اِئِمه َةصاَ َفُقه ُ مَّ َصلَّث الَفْرَه ِب َل َبَهَع الَفْرُهه َةَبُهَ  الطََّعاُ  َىَلث الاَّ ْوٍء االِعَناَء ِب َل َغاَب النَّ لِ   اَ ل  طاُ اَ  ِاِ َه باِ َل طاَ َة الظ هاْ هََّم النَّاِ ياَ لماَ
هِ  لَّث الَمغاْ ِقه  ُامَّ صاَ ْوٍء ِمْنَلياْ لِ   اَ ل  طاُ اَ  ِاِ َه باِ َل طاَ لَّث الَعااْ َهَم باِ َل ِمْنَلُق ِلَتْ ِل الَعْاِه ِ اَعْمِسه  ُامَّ صاَ اَء ادخاِ لَّث الِعناَ ِيه  ُامَّ صاَ ِق اَعةَّ َب ِلَتْ تاِ

ْبَ  ِب َل َأْسَفَهِت اَعْرُضه ُ مَّ الَتَفَل ِلَلوَّ ِ ْبِهمُله َتَقاَيث َيا ُمَحماَّ َذهَ  ْ َل َب ُ ُلُث اللَّْ ِله ُ مَّ َصلَّث الا  ا باَ ُل ِايماَ ْل َ ْبلاَِكه َةالَت اْ اِء ماِ ُل اَعْ ِبياَ َذا َة اْ ُده هاَ
   27هَهَذْيِل الَتْ َتْ ِل«
 ل صااار الظال منلاق دل ال أ ااق ة ال الظهاه ال ة اال العااه ةهات محال الخاا فه ةإذا ة اا التعاارض تااو ع  لمامتااق الظهاه باث "وجده ال:اللدة

   28هخهة ق ال يخه   النك"
َتعْ ىاال ىبااد ر باال ىمااه هر ااو ر ىنهمااا   - 2 ٍل اسااْ اَرى َطَه ااُ تُد َةالنَّاااَ َنُلُكْم َةالَ هااُ ا مااَ اَيث ِْل َّمااَ لََّم   ااَ ِق َةسااَ لَّث ُر َىَليااْ تَي َّللاَِّ هصااَ َمَل َأ َّ َرسااُ

تُد َىلاَث ِ  اَهاٍ   ِ  ِل الَ هاُ اَرى َىلاَث ِ  اَهاٍ  ِ  اَهاٍ ه  ُامَّ ُىمَّااًله َتَقاَيث َمْل َيْعَمُل ِلو ِلَلث ِ ْاِ  النََّهاِر َىَلث ِ  َهاٍ  ِ  اَهاٍ   َتَعِملاَ  اَهاٍ ه  ُامَّ َىِملاَِل النَّااَ
َبِل  ْمِس َىَلث ِ  اَهاَمْ ِل ِ  اَهاَمْ ِل "ه َتَغضاِ ً  َةَأ اَ َأْ ُتُم الَِّذيَل َتْعَمُلتَ  ِمْل َصَ ِم الَعْاِه ِلَلث َمَغاِرِب النَّ ُل َأْأنَاُه َىماَ اُلتاث َ حاْ اَرىه َة اَ تُد َةالنَّااَ ل  الَ هاُ
َلْمُتُكْم ِمْل َبقِ ُكْم َ ْ ًئا « َ اُلتاث اَله َتَقاَيث َْتَذِلَك َتْضِلو ُأةِتيِق َمْل َأَ اُء« َِ    29هَىَطاًءه َ اَيث َْهْل 
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   30هتدي أ  ة ل العاه أ ل مل ة ل الظهه ةإ ما ي ت  ذلك لذا امتد ة ل الظهه للث أ  يبلغ الظل  امت ل" ث "وجه ال:اللة
َ ِمه و ههمهمه ةابل ىمهه ةأبو ذر هر و ر ىنهم ه أ  رستي ر هصلث ر ىليق ةسلم   ايث ىل أب  –  3 ِْلَذا اْ َتدَّ الَحه  َتَ ْبِهُدةا َىِل الااَّ

َم الَحهِ  ِمْل َاْيِ  َ َهنََّم«    31هَتِإ َّ ِ دَّ
تُي َّللاَِّ ةىاال أبااو سااع د الخاادر  هر ااو ر ىنااق ه  ااايث  – 4  اَي َرسااُ ْيِ    ااَ ْل اااَ هِ  مااِ َم الحااَ دَّ ِإ َّ  ااِ الظ ْهِهه تااَ ِهُدةا  ااِ لََّم ث َْأبااْ ِق َةسااَ لَّث ُر َىَليااْ هصااَ

   32هَ َهنََّم«
ث ل  " أ اد ماا ي ات  مال الحاه تاو دياارهم لذا صاار ِال طال  اوء منلاقه ةع اا ىهتناا دخاتي ة ال الظهاه بيقا ل ةة اتع الناك تاو وجه ال:اللة

   33هالخت ف اد اره ةاليق ل ال ي ةي  النك"خهة ق لذا صار الظل  امة 
ُق لذا ذهااب اإل ا ااية للااث أ  الخاا ف سااببق تبااايل اعة اااته  – 5 تااإ  "ة اال العاااه تااو منتهااث النااتاء هاات لذا صااار الظاال  ااامت له ةذلااك َأ ااَّ

   34هصار ِل  ُطل   وء منليق تو منتهث النتاء"
أدلتهما الاحيحةه مما ين ه للث أ  تو اعمه سعةه ةأ  الاحا ة هر و ر ىنهم  " لم تكل صا تهم ث ل  ط  القتل ل لهما القول المختار

 تو تتر ةابد لعلمهم  ما أبي  لهم مل سعة الت له ةاد ار طلها أة أأنهها ىلث أ  ة ل العاه ممدةد منذ أ  ي مد الظل ىلث  امة مل الحد
ء  قياة     ةماا لام تادخلها صافهمه تاإذا اصافهت النامس ةد ال للغاهةب خاه  الت ال المحماتد الذ  الالل ىليق النمس ماا طا ال النامس بيضاا

المحتسااب المختااار ةلحااق مؤخهَّهااا ماال غ ااه ىااذر للااث ذلااك الت اال الااذ      ةاد ااار طلهااا تاادي ىلااث السااعة تااو الت اال مااا داماال الناامس لاام 
     35هتافه"

 تأخري وقت العصر املبحث الثالث
َ ْتِنو َىاِئَنُة هَرِ  "َ اَي ُمَحمَُّد بْ  ه َىْل ُىْهَةَمه َ اَيث َبدَّ ه َأْخَبَهِ و اْبُل ِ َهاٍب ال  ْهِه   لَّث َّللاَُّ ُل اْلَحَسِلث َأْخَبَهَ ا َماِلكر َو َّللاَُّ َىْنَها ه َأ َّ َرُستَي َّللاَِّ هصاَ

و ُبْرَهِتهااَ  ْمُس تااِ َهه َةالنااَّ لِ و اْلَعاااْ اَ  ُْياااَ لََّم  طااَ ِق َةسااَ َه«َىَليااْ َل َأْ  َتْظهااَ ِل  36ها َ بااْ ِس بااْ ْل َأ ااَ ه ىااَ ِه   َهاٍب ال  هااْ ُل  ااِ و ابااْ اَيث َأْخَبَه ااِ ه  ااَ ا َمالااِكر  َأْخَبَه ااَ
ْمُس ُمْهتَ  ْ ِت ِهْم َةالناَّ اَءه َاياَ ْذَهُب الاذَّاِهُب ِللاَث ُءباَ َهه  ُامَّ ياَ ةر«َماِلٍكه َأ َُّق َ اَيث ُْأنَّا ُ َالِ و اْلَعااْ ِل  37هِفعاَ ِ باْ ِد َّللاَّ ُل َىباْ َحاُع باْ ا ِلساْ ه َأْخَبَه اَ ا َمالاِكر  َأْخَبَه اَ

ِهة باْ  و َىماْ َه«َأِبو َمْلَحَةه َىْل َأَ ِس ْبِل َماِلٍكه َ اَيث ُْأنَّا ُ َالِ و اْلَعْاَهه ُ مَّ َيْخُهُ  اإِلْ َساُ  ِللاَث َبناِ ل تَ  اْلَعااْ ُدُهْم ُيااَ ْتٍفه َاَيراِ اَي     38هِل ىاَ  اَ
ْمُس َبْيَضاُء َ ِقيَّةر َلْم َتدْ ُمحَ  ث "َتْ ِخ ُه اْلَعْاِه َأْتَضُل ِىْنَدَ ا ِمْل َتْعِر ِلَها ِلَذا َصلَّْ َتَها َةالنَّ و مَّدر ْتُي َأباِ َت  اَ ُخْلَها ُصْفَهمره َةِ َذِلَك َ اَءْت َىامَُّة ادَ اِره َةهاُ

ُه"َبِنيَفَةه َةَ ْد َ اَي َ ْعُا اْلُفَقَهاِءث ِل ََّما  َ ِل اْلَعْاَهه َع ََّها ُتْعَاُه َةُتَؤخَّ    39هُسمِ 
 اختل  الفقهاء تو ت خ ه ص م العاه ىل أةي ة تها ىلث  تل لث  أقوال الفقهاء 
ةهت  اااتي ةال يؤخههاااا للاااث أ  تتغ اااه النااامس اساااتحباب تااا خ ه صااا م العااااه ىااال أةي ة تهااااه أ ث تاااو  خاااه ة تهاااا المختااااره  القدددول ا ول 

 ااي الطحااة ث "ةهاذا الاذ  اساتحببناه مال تا خ ه العااهه مال   43هه ةالظاههمة 42هه ةراةمة ىل ال مدية 41هه ةرةاية ىل اإلما  أبمد 40هالحنفية
ة ل  د تغ هت ايق النمسه أة دخلتها صفهم ةهت  تي أبو بنيفة ةأبو يتسا   محماد بال الحسال ربمهام ر تعاالثه غ ه أ  ي ت  ذلك للث  

  ث استدلتا  ما ي توثحجتهم  45هالنمس لال لعذر"تافه أ  للث العاه ت خ ه   كهه ة اي ابل ب  ث "أ نا   44هة ق   خذ"
اُء بديث  ابه بال ىباد ر هر او ر ىنهما  -  1 ْمُس َبْيضاَ لََّم  ةاياقث ههَةالناَّ ِق َةساَ لَّث َّللاَُّ َىَلياْ ا  الساابق تاو ةصا  أة اات صالتات النباو هصاَ

   46هَ ِقيَّةر  
لََّم  العااهه ةالنامس بيضااء  قياة دلا ً  لتا خ هه لياهااه لذ النقااء يطاتيه ةباديث  اابوجه ال:اللة    ِق َةساَ لَّث َّللاَُّ َىَلياْ ه أ  تاو صا م النباو هصاَ

   47هينمل  خههه ةإال لب ل
   48هأ  هذا ال يدي ىلث استحباب الت خ هه بل يدي ىلث استحباب التعر ل واعترض

    49هما رة  ىل راتا بل خديج هَرِ َو ُر َىْنق ث ههأ  النبو هصلث ر ىليق ةسلم  طا  ي مه بت خ ه العاه   - 2
   50هالحديث ِاهه الداللة تو أ  ت خ ه الا م مستحبوجه ال:اللة  

ىلث الحديث  ضع  لسنادهه ةىلث اتتهاض صحتق تهت معارض  اعباديث الاحيحة التاو اباتج بهاا أصاحاب القاتي الناا و ادتياة   أعترض
   51هةالتو تن ه للث استحباب التعر ل

ىلث رستي ر هصلث ر ىليق ةسلم  تكا  يؤخه العاه ما دامال النامس ما رة  ىل ىلو بل   با  هر و ر ىنق   ايث هه دمنا   -  3
     52هبيضاء  قية  



   

         

 من كتابه املوطأ -يف وقت صالة العصر  اختيارات اإلمام حممد بن احلسن الشيباني          

  

  

   53هالحديث يب ل أ  سنة َرُستي ِر هصلث ر ىليق ةسلم  هو ت خ ه ص م العاهوجه ال:اللة  
 ىلث هذا االستدالي  ما ي توث واعترض

أ  هااذا الحااديث ال ياادي لال ىلااث أ ااق طااا  يااؤخه العاااه مااا دا  طاات  الناامس بيضاااءه ةهااذا مسااتنكهه تإ ااق لاام يقاال أبااد  عااد   ااتاال ذلااك  -أ 
ةالك   ل ماا هات تاو تضا لة التا خ ه ةهات لايس بنابال مناقه ال يقااي هاذا الحاديث يادي ىلاث أ  التا خ ه طاا  ىادتاق يناهد  اق لفا  هأاا  ؛ ع اا 

ث ذلك لعار ق طن ه مل اعباديث القتمة الدالة ىلاث أ  ىادتاق هصالث ر ىلياق ةسالم  طا ال التعر اله تااعةلث أ  ال يحمال  قتي لت دي ىل
   54ههذا الحديث ىلث الدةا  دتعًا للمعار ةه ةاىتبارًا لتقديم اعباديث القتمة

و باال  اا با  ةهاات مرهااتيه تهااذا الحااديث الضااعيح ال الااهبمل باال ىلاا الحااديث  ااعيحه تإ ااق رةاه ىاال ىلااو باال  اا  با ث ي مااد باال ىبااد -ب 
   55هيال  ل بترا  

ما رة  ىل أ  سلمة هر او ر ىنهاا ث ههأاا  رساتي ر هصالث ر ىلياق ةسالم  أ اد تعرا ً  للظهاه مانكمه ةأ اتم أ اد تعرا ً  للعااه   -  4
   56همنق  

   57ها  تعر ل العاهه ةهذا يف د أ  المستحب هت ت خ ههاب ل الحديث ل كار أ  سلمة هَرِ َو ُر َىْنهوجه ال:اللة  
   58هأ  الحديث ل ما يدي ىلث طت  التعر ل تو الظهه أ د مل التعر ل تو العاه ال ىلث استحباب الت خ ه اعترض

ه  محماد بال الحنفياة أ هام  االتاث ل ماا سام ل العااه لتعااهه أ ث لمعاصاهتها الغاهةب أة لتناا ا ما رة  ىل أباو    اة ةابال  ابهمة  -  5
    59ه تء النمس منها بتث يفنث  يعنيا  أ  ت خ هها أتضله ةذلك دل ل استحباب ت خ هها

يعااهه خاصاة ةأ  للعااه معااٍ  أ  الت ا النهىو هنا م ختذ مل اللغت  ةلم تكل العهب ب ل أرسلتق تاو ط هماا تفعال اياق ماا   واعترض
   60هُأَخَه ال يم ل  حاي أ  ي ت  للت خ ه ت ها معنث ةمل ذلك الههن ةالعن هم

ىاال الماااد النخعااوه  ااايث ههأنااا  لتسااًا مااا ىلااو هر ااو ر ىنااق  تااو المساارد اعىظاام ةالكتتااة يتمئااذ لخاااا ه تراااءه المااؤذ ه تقااايث  - 6
ا لااسه ترلااسه  اام ىاااد تقاااي ذلااكه تقاااي ىلااوث هااذا الكلااب يعلمنااا  الساانةه تقااا  ىلااو  تااالث بنااا الااا م يااا أم ااه المااؤمن ل للعاااهه تقااايث 

    61هللهطب تت ةر النمس للمغ ب  تهاءاهاترنت ا العاهه  م ا اهتنا ته عنا للث الم ا  الذ  طنا ايق  لتسًاه 
ث أ  ص م ىلو هر و ر ىنق  طا ل مؤخهم للث بدةد تغ ه النمسه تلت لم ي ل ت خ ه العاه سنة ما أخاه ىلاو هر او ر وجه ال:اللة

   62هىنق  هذا الت خ هه ةلت طا  التعر ل ت ها سنة ما أ كه ىلث المؤذ   منل هذا اإل كار
   63هاستحب لذلك ت خ ههال  تو ت خ ه العاه تكن ه النتاتل؛ ع  الناتلة  عدها م هةهة ت - 7

ِق ةَ   واعترض لَّث َّللاَُّ َىَلياْ لََّم     ق ةإ  بال  الت خ ه تكن ه النتاتل تقد تات  ق أتضلية أةي الت له ةاالستنا   الهد  النبت  تو ص تق هصاَ ساَ
   64هالعاه أةي ة تها ا  م ل   اب التنفل ةاسا

   65هأ ها  خه ص تو  ماه تاستحب ت خ هها طا م العناء - 8
ه  66هىااااد  اسااااتحباب تاااا خ ه العاااااه ىاااال أةي ة تهاااااه باااال للمسااااتحب تقااااديمها ايااااق ةهت  ااااتي  مهااااتر الفقهاااااء ماااال المالكيااااة القددددول الثدددداني 

   70هةاإلماميةه  69هه ةرةاية ىل ال مدية 68هه ةالحنابلة تو الها   ىندهم 67هةالناتعية
 حجتهم  است:لوا بع:د من ا دلة منها  

لََّم   ام تنحاه ال  -  1 ِق َةساَ لَّث َّللاَُّ َىَلياْ تَي َّللاَِّ هصاَ را ةر تتقسام ما ص   ىل راتا بل خديج هر او ر ىناق   اايث ههأناا  االو العااه ماا َرساُ
   71ه ىنه  سمه  م تطب ه تن أل لحمًا  ضيرًا  بل مغ ب النمس  

لََّم  يااالو العاااهه ةالناامس مهتفعااة - 2 ِق َةسااَ لَّث َّللاَُّ َىَليااْ تَي َّللاَِّ هصااَ بيااةه  مااا صاا   ىاال أ ااس باال مالااك هر ااو ر ىنااق   ااايث ههأااا  َرسااُ
   72ه ت ذهب الذاهب للث العتالوه اي ت هم ةالنمس مهتفعة  

   73هث الحدينا  ِاهها الداللة مل أ  السنة هو تو تعر ل العاهوجه ال:اللة
لباباث ياهى أ اق ال تعاارض بقيقاو با ل لال أ  ا ةهاو ىلاث در اة ىالياة مال ب اث الااحةه  أدلاة  مهاتر الفقهااءه  ث ما ر حا القول المختار

 خ ه أدلة الفهمق ل؛ ةأ  أدلة الرمهتر محمتلة ىلث الع ممةه ةأدلة الحنفية محمتلة ىلث الهخاةه ال سيما أ  الفهمق ل  د اتفقتا ىلاث بهماة تا
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 اخلامتة
 تو خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائجث

 اإلما  محمد بل الحسل أبد أىمدم الفقق اإلس موه ةإليق يعتد الفضل تو تقسيم الفقق للث البتاب المعهةتة ال ت    1
 العاهه تهت يهى أ  ة ل العاه لذا الاد الظل ىلث منلق خال  اإلما  محمد  يخق اإلما  أ ا بنفية تو ة ل   2
 ةاتق اإلما  محمد  يخق اإلما  أ ا بنفية تو ت خ ه ة ل العاه   3

 املصادر واملراجع
 ه مؤسسااة اإلمااا  المااد باال ىلااو النقاايااةه ه 298اعب ااا  تااو الحاا ي ةالحااها ه أباات الحساال يحااو باال الحساا ل باال القاساام باال لبااهاهيم الهسااو هت  1

  اعرد ية الها ميةه ب  تارم  المملكة
   1985 -ه 1405ه 2 ه ىالم الكتبه ب هةته  ه 436أخبار أبو بنيفة ةأصحا قه أبت ىبد ر بس ل بل ىلو الايمه  هت  2
ابو  ه م تبة ةمطبعاة مااطفث الباه 683بل متدةد المتصلو الحنفو هت االختيار لتعل ل المختاره مرد الديل أبت الفضل ىبد ر بل محمتد  3

   1937 -ه 1356ه 1الحلبو ةأةالدهه ماهه  
 ه مننااترات لدارم القااه   ه 1362 ه ىلااث  ااتء مااا أتاااده أ ااهف ىلااو التهااا ت ه هه 1394لىاا ء الساانله ِفااه أبمااد العنمااا و التهااا ت  هت  4

  ه1414ه 3ةالعلت  اإلس ميةه  اأستا ه  
المبراال أبمااد باال بنبااله أباات الحساال ىاا ء الااديل ىلااو  باال سااليما  المااهداة  اإل ااااف تااو معهتااة الااها   ماال الخاا ف ىلااث مااذهب اإلمااا    5

   1958ه 1 ه تحق ق محمد بامد الفقوه دار لبياء التهاث العه وه ب هةته  ه 885هت
   1975ه 1 ه مؤسسة الهسالةه ب هةته  ه 840البحه ال خار الراما لمذاهب ىلماء اعمااره أبمد بل يح ث المهتضث ال مد  هت  6
 -ه 1406ه 2 ه دار الكتاب العلمياةه ب اهةته  ه 587دائا الانائا تو تهت ب النهائاه أبت   ه ى ء الديل بل مساعتد أبماد الكاساا و هتب  7

1986   
 ه الم تباة اعالههماة للتاهاثه ه 1371بلتغ اعما و تاو سا هم محماد بال الحسال النا با و هر او ر ىناق ه محماد الاهاد بال الحسال الكات ه  هت  8

   1998 -ه1418ه 1همه  القاه
 ه تحق اق ساامو بال سا د خمااس ه 637تارم  لر له المبارل بل أبمد بل المباارل بال متهاتب اللخماو اإلر لاوه المعاهةف  اابل المساتتتو هت  9

   1980الاقاره دار اله  د للننهه ةالارم النقاتة ةاإلى  ه العهاعه 
 ه تحق ق الدطتتر  ناار ىاتاد معاهةفه ه 748  مس الديل محمد بل أبمد الذهبو هتتارم  اإلس   ةةايات المناه ه ةاعى  ه أبت ىبد ر  10

   2003ه 1دار الغهب اإلس موه ب هةته  
 ه تحق ق الادطتتر  ناار ىاتاد معاهةفه النا اه دار الغاهب ه 463تارم   غداد أة مدينة الس  ه أبت   ه أبمد بل ىلو الخط ب البغداد  هت  11

   2002 -ه 1422ه 1اإلس موه ب هةته  
 ه دار الكتااب العلميااةه ب ااهةته ه 1353تحفااة اعبااتذ   نااه   اااما التهمااذ ه أباات العاا  محمااد ىبااد الااهبمل باال ىبااد الااهبيم المبااارطفتر  هت  12

  ه ب  تارم 1 
  ما ه ب  تارم  ه تحق ق سليما   اب م ه مننترات ةالارم التهاثه ىه 380 اما أبو الحسل ىلو  بل محمد بل ىلو البس ت  العما و هت  13
 ه تحق ااق أبمااد محمااد  اااأه ة خااهمله دار لبياااء ه 279ساانل التهمااذ ه أباات ييسااث محمااد باال ييسااث التهمااذ  الساالمو هت -الراااما الكب ااه  14

   1975 -ه 1395ه 2التهاث العه وه ب هةته  
البخار ه أبت ىبد ر محماد بال لساماى ل صحي   -الراما المسند الاحي  المختاه مل أمتر رستي ر صلث ر ىليق ةسلم ةسننق ةأيامق  15

  ه 1422ه 1 ه تحق ق محمد اله ه  اصه الناصهه دار متع النرامه ب هةته  ه 256البخار  الرعفو هت
 ه تحق اق مهاد  بسال الك   او القاادر ه ىاالم الكتابه ب اهةته ه 189الحرة ىلث أهال المديناةه أبات ىباد ر محماد بال الحسال النا با و هت  16

  ه 1403ه 3 
 ه تحق ااق ساا د طسااهة  بسااله دار الكتااب العلميااةه ه 1167ديااتا  اإلساا  ه  اامس الااديل أباات المعااالو محمااد باال ىبااد الااهبمل باال الغاا   هت  17

   1990 -ه 1411ه 1ب هةته  
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لاوه دار الهساالة  ه تحق اق  اع ب اعر اا،ة ه  محماد طامال  اهه بله 275سنل أبو داةده أبت داةد سليما  بل اع عث السرساتا و اعالد  هت  18
   2009 -ه 1430ه 1العالميةه ب هةته  

ه 1 ه تحق ق  ع ب اعر ا،ة  ة خهمله مؤسسة الهسالةه ب اهةته  ه 385سنل الدار طنوه أبت الحسل ىلو  بل ىمه الدار طنو البغداد  هت  19
   2004 -ه 1424

  تحق ق محمد يح ث ى ا ه ةبم د  ابه ىب ده مهطا  ه 411الهارة و الحسنو هت ه  الترهمد تو تقق ال مديةه المؤمد  اهلل أبمد بل الحس ل   20
   2006 -ه 1427البحتث ةالتهاث اليمنوه اليمله 

 ه تحق اق ماق ىباد الاه،ةف ساعده م تباة النقاتاة ه 1122 ه  ال ر ا و ىلث متم  اإلما  مالكه محمد بل ىبد البا و بل يتس  ال ر اا و هت  21
   2003 -ه 1424 ه1الدينيةه القاههمه  

 ه أباات   ااه أبمااد باال ىلااو الااهاال  الراااا  ه 321 ااه  مختاااه الطحاااة ه أباات  عفااه أبمااد باال محمااد باال ساا مة الطحاااة  الحنفااو هت  22
   2010 -ه 1431ه 1 ه تحق ق سائد   داش ة خهمله دار البنائه اإلس ميةه ةدار السها ه ب هةته  ه 370هت

  ه ب  تارم 1 ه دار الفكه للطباىةه ب هةته  ه 1101بل ىبد ر الخه و المالكو هت ه  مختاه خل له أبت ىبد ر محمد   23
 ه تحق اق محماد سا د ه 321الملاك بال سالمة اعالد  الطحااة  الحنفاو هت  ه  معا و اد اره أبات  عفاه أبماد بال محماد بال سا مة بال ىباد  24

  ه 1399ه 1 اد الحقه  محمد الهد  النراره دار الكتب العلميةه ب هةته  
ه 1 ه دار المعهتاااةه ب اااهةته  ه 852تااات  الباااار   اااه  صاااحي  البخاااار ه أبااات الفضااال أبماااد بااال ىلاااو  بااال براااه العساااق  و النااااتعو هت  25

   1960 -ه 1379
 ه تحق ااق  اااه الهااترمنوه المؤسسااة ه 817القااامتس المحااينه أباات الطاااهه مرااد الااديل محمااد باال يعقااتب الف هةال  اااد  الاااديقو الناا هاال  هت  26

  ه ب  تارم 1 ية للطباىة ةالننهه ب هةته  العه 
أناا  الظناات  ىاال أسااامو الكتااب ةالفناات ه ماااطفث باال ىبااد ر طاتااب  لبااو القسااطنط نو المنااهتر  اساام بااا و خليفااة أة الحااا  خليفااة   27

   1941 ه م تبة المننثه  غداده ه 1067هت
 ه تحق ااق الاادطتتر محمااد تضاال ىبااد الع ماا  المااهاده دار ه 686رااو هتاللباااب تااو الرمااا باا ل الساانة ةالكتااابه أباات محمااد ىلااو  باال الطهمااا المن  28

   1983 -ه 1403النهةع للننه ةالتتالما ةالطباىةه  دمه 
 ه تحق ااق محمااد مح ااو ه 1298اللباااب تااو  ااه  الكتااابه ىبااد الغنااو باال مالااب باال بمااادم باال لبااهاهيم الغنيمااو الدمنااقو الم اادا و الحنفااو هت  29

   1997ه 1العلميةه ب هةته  الديل ىبد الحم ده الم تبة 
 -ه 1414ه 1 ه دار المعهتاااةه ب اااهةته  ه 483المبسااات ه  ااامس اعئماااة أبااات   اااه محماااد بااال أبماااد بااال أباااو ساااهل السهخساااو الحنفاااو هت  30

1993   
ه 1قاااههمه   ه تحق ااق بسااا  الااديل القدسااوه م تبااة القدسااوه اله 807مرمااا ال ةائااد ةمنبااا الفتائااده  ااتر الااديل ىلااو  باال أبااو   ااه اله نمااو هت  31

   1994 -ه 1414
  تحق ااق محمااتد مطهبااوه دار الفكااه للطباىااة ةالننااهه ب ااهةته ه 676المرمااتع  ااه  المهااذبه أباات الطهمااا مح ااو الااديل باال  ااهف النااتة  هت  32

   1996 -ه 1417ه 1 
ه با  1ار الفكاهه ب اهةته   ه تحق ق أبمد محمد  اأهه ده 456المحلثه أبت محمد ىلو  بل أبمد بل سع د بل ب   الظاهه  اع دلسو هت  33

  تارم 
 ه تحق ااق مااطفث ىبااد القااادر ىطاااه دار ه 405المساتدرل ىلااث الاااحيح له أباات ىباد ر الحااات  محمااد باال ىباد ر الحاااأم النيسااابتر  هت  34

لااااذهبو    هةتااااو ذيلااااق تلخاااايص المسااااتدرله أباااات ىبااااد ر  اااامس الااااديل محمااااد باااال أبمااااد ا1990 -ه 1411ه 1الكتااااب العلميااااةه ب ااااهةته  
   ه 748هت

صحي  مسلمه أبت الحس ل مسلم بل الحراا  القنا ه   -المسند الاحي  المختاه بنقل العدي ىل العدي للث رستي ر صلث ر ىليق ةسلم  35
  ه ب  تارم 1 ه تحق ق محمد تؤاد ىبد البا وه دار لبياء التهاث العه وه ب هةته  ه 261النيسابتر  هت
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 ه ةالارم التاهاث القاتمو ه 1332الكماي بنظم مختاه الخاايه  تر الديل أبت محمد ىبد ر بل بم د السالمو هتمعار  ادماي ىلث مدار     36
   1983 -ه 1403ىما ه  -ةالنقاتةه مسقن

 -ه 1351 ه المطبعاة العلمياةه بلاابه ه 388معاالم السانل  اه  سانل أباو داةده أبات ساليما  بماد باال محماد بال لباهاهيم الخطاابو البساتو هت  37
1932   

 ه تحق اااق بماااد  ىباااد المر اااد السااالفوه م تباااة العلااات  ةالح ااامه ه 360المعرااام الكب اااهه أبااات القاسااام ساااليما  بااال أبماااد بااال أياااتب الطبها اااو هت  38
   1983 -ه 1404المتصله 

   1968 -ه 1388ه 1 ه م تبة القاههمه  ه 620المغنوه متتق الديل ىبد ر بل أبمد بل أبمد بل محمد بل  دامة المقدسو هت  39
 ه تحق اق محماد الاهاد ه 748بال أبماد بال ىنماا  بال َ اْيمااال الاذهبو هت منا ب اإلما  أباو بنيفاة ةصااببيقه  امس الاديل أبات ىباد ر محماد  40

  ه 1408ه 3الكت ه ه ةأبو التتاء اعتغا وه لرنة لبياء المعارف النعما يةه ب دره   اد الدطل  الهنده  
  ه 1413 ه مؤسسة الطبا ةالننهه ادستا ة اله تمةه ه 726الديل بل المطهه اعسد  الحلو هتمنتهث الطلبه  ماي   41
 ه تحق ااق ىبااد التهاااب ىبااد اللطيااحه الم تبااة ه 179المتماا  هرةايااة محمااد باال الحساال الناا با و ه أباات ىبااد ر مالااك باال أ ااس اعصاابحو هت  42

  ه ب  تارم 2العلميةه ب هةته  
تحق ق مهط  البحتث ةالدراسات العلميةه را طة النقااية ةالع  ات   هه 436هتضث ىلو  بل الحس ل المتست  هتالنهمح المالناصهماته 

 اإلس ميةه مؤسسة
 هوامش البحث

 

   2/561ث تارم   غدادينظهث   1ه
  2/620ث تارم  لر لينظهث   )2(
  2/561ينظهث تارم   غدادث   )3(
  4/954ث تارم  اإلس  ينظهث   )4(
  136-4/135ث اإلس  ديتا  ينظهث   )5(
  79ث منا ب اإلما  أبو بنيفةينظهث   )6(
   2/409؛ ديتا  اإلس  ث 79ينظهث منا ب اإلما  أبو بنيفةث   7ه
  2/1581ينظهث طن  الظنت ث    8ه
  133أخبار أبو بنيفةث   )9(
  1/61ينظهث  ه  ال ر ا وث    10ه
     12ه ر م ه2/11 ؛ المتم  بهةاية الل نوث 1ه ر م ه32 -31ث المتم  رةاية الن با و   11ه
  1/144ث  المبست  ينظهث   12ه

  1/27ث  ه  ال ر ا وينظهث    13ه
  3/24ث  المرمتعينظهث    14ه
  1/433ث اإل اافينظهث    15ه
  6/169ث معار  ادماي ينظهث   16ه
  1/89ث اعب ا  تو الح ي ةالحها  ينظهث   17ه
  3/164ث المحلثينظهث    18ه
 ااااب ة ااال العااااهه  ه 522ه ر ااام ه1/110ه متا  ااال الاااا م ةتضااالها ه  اااابمتا  ااال الاااا مث طتااااب صاااحي  البخاااار  متفااق ىلياااق     19ه
    611ه ر م ه1/426ه  اب أة ات الالتات الخمسه أتاب المسا د ةمتا ا الا مث صحي  مسلم ؛ 454ه ر م ه1/114
  1/130ينظهث معالم السنلث    20ه
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   614ه ر م ه1/429 اب أة ات الالتات الخمسه طتاب المسا د ةمتا ا الا مه مسلمث صحي     21ه
  1/165ث اللبابينظهث    22ه
ث أباااتاب سااانل التهماااذ "؛ لساااناده بسااال  ه  ااااي الناااي   اااع بث"393ه ر ااام ه1/293ث طتااااب الاااا مه  ااااب المتا  ااال سااانل أباااو داةد   23ه

 بديث ابل يباس بديث بسل"    اي التهمذ ث "150  ه149ه ر م ه1/278ه متا  ل الا م اب ما  اء تو الا مه 
  1/123ث بدائا الانائاينظهث    24ه
  1/179ث الحرة ىلث أهل المدينةينظهث    25ه
  190ث الناصهماتينظهث    26ه
 سبق تخهمرق    27ه
  6/23ث االختيار   28ه
   2269ه ر م ه3/90ه اإل ارم للث ص م العاه اب ه  طتاب اإل ارمصحي  البخار ث    29ه
  1/143المبست ث    30ه
 ؛ صااحي  مساالمث 536  ه535  ه533ه ر اام ه1/113صااحي  البخااار ث طتاااب متا  اال الااا مه  اااب اإلبااهاد  ااالظهه تااو  اادم الحااه    31ه

   615ه ر م ه1/430ه  اب استحباب اإلبهاد  الظههه أتاب المسا د ةمتا ا الا م
 ااب اإل اارم للاث ه طتااب اإل اارم ه 538ه ر ام ه1/113طتااب متا  ال الاا مه  ااب اإلباهاد  االظهه تاو  ادم الحاه صحي  البخار ث     32ه

   2269ه ر م ه3/90ه ص م العاه
  1/143المبست ث    33ه
  1/338ث  اما البس ت     34ه
  1/296التمه دث    35ه
 د  تخهمرق    ةتق2ه ر م ه32المتم  بهةاية الن با وث    36ه
   ةالحاديث تاو الااحيح ل  14ه ر ام ه2/12 ه 421ه ر ام ه1/150 ؛ المتما  بهةاياة الل ناوث 3ه ر ام ه32المتم  بهةاية النا با وث     37ه

 اااب ه طتاااب المسااا د ةمتا ااا الااا م   صااحي  مساالمث 551ه ر اام ه1/115ه  اااب ة اال العاااهصااحي  البخااار ث طتاااب متا  اال الااا مه 
     621ه ر م ه1/434ه  العاهاستحباب التب  ه 

   ةالحاااديث تاااو الااااحيح ل  متفاااق ىلياااق  13ه ر ااام ه2/12 ؛ المتمااا  بهةاياااة الل ناااوث 4ه ر ااام ه32المتمااا  بهةاياااة النااا با وث    38ه
 اااب ه طتاااب المسااا د ةمتا ااا الااا م ؛ صااحي  مساالمث 548ه ر اام ه1/115ه  اااب ة اال العاااهصااحي  البخااار ث طتاااب متا  اال الااا مه 

    621ه ر م ه1/434ه استحباب التب  ه  العاه
     12ه ر م ه2/11 ؛ المتم  بهةاية الل نوث 5ه ر م ه33المتم  بهةاية الن با وث    39ه
  1/125؛ بدائا الانائاث 1/147ينظهث المبست ث    40ه
  1/434ينظهث اإل اافث   41ه
  2/386ث  ه  الترهمدينظهث   42ه
  2/197ينظهث المحلثث   43ه
  1/194ث  ه  معا و اد ار  44ه
  2/197المحلثث   45ه
المسااا د ةمتا ااا الااا مه  اااب  ؛ صااحي  مساالمث طتاااب 535ه ر اام ه1/205ه متا  اال الااا مه  اااب ة اال المغااهبصااحي  البخااار ث   46ه

    646ه ر م ه1/446ه استحباب التكب ه  الاب  تو أةي ة تها
  1/125؛ بدائا الانائاث 1/147المبست ث   47ه
  1/421ث تحفة اعبتذ   48ه



   

         

 من كتابه املوطأ -يف وقت صالة العصر  اختيارات اإلمام حممد بن احلسن الشيباني          

  

  

 

  ة اااي الاادار طنوث الحااديث  ااعيح اإلسااناد   اااي اله نمااوث 5ر اام ه 1/251ث ساانل الاادار طنو ؛ 4376ه ر اام ه4/267ث الكب ااهالمعراام   49ه
  1/307ث مرما ال ةائدبل  اتا الك ىو ذطهه ابل ببا  تو النقاته ةذطهه تو الضعفاء "   التابد "ةايق ىبد

  1/147ينظهث المبست ث    50ه
   ة اي الدار طنوث الحديث  عيح اإلسناد 5ر م ه 1/251الدار طنوث سنل   51ه
     اي الني   ع بث " لسناده  عيح "  408ه ر م ه1/306سنل أبو داةدث طتاب الا مه  اب تو ة ل ص م العاهه   52ه
  1/514ث  ه  مختاه الطحاة  ينظهث   53ه
  1/421تحفة اعبتذ ث   54ه
  1/142ينظهث المادر  فسقث   55ه
  ه ة اي التهمذ ث " بديث بسل" 161ه ر م ه1/302سنل التهمذ ث أبتاب الا مه  اب ما  اء تو التعر ل  الظههه   56ه
  1/185ث اللبابينظهث   57ه
  1/421تحفة اعبتذ ث   58ه
  1/421؛ تحفة اعبتذ ث 1/193 ؛  ه  معا و اد ارث 20ر م ه 1/255سنل الدار طنوث   59ه
 ه مادمث هىاه  2/90ث القامتس المحينينظهث   60ه
    ااااي الحااااأمث " هاااذا باااديث صاااحي ؛ لااام يخه ااااه  عاااد ابترا هماااا بهةاتاااق "؛ ةاتقاااق 690ه ر ااام ه1/305ث المساااتدرل ىلاااث الااااحيح ل  61ه

 الذهبو 
  44 -2/43ث لى ء السنلهينظهث   62ه
  1/147ينظهث المبست ث    63ه
  1/402ث  المغنوينظهث   64ه
  1/147ست ث  ينظهث المب  65ه
  216-1/215ث  ه  مختاه خل لينظهث   66ه
  3/54ينظهث المرمتعث    67ه
  1/402ينظهث المغنوث    68ه
  1/161ث البحه ال خارينظهث   69ه
  4/117ث منتهث الطلبينظهث   70ه
مساالمث طتاااب المسااا د  ؛ صااحي  2485ه ر اام ه3/183صااحي  البخااار ث طتاااب النااهطةه  اااب النااهطة تااو الطعااا  ةالنهااد ةالعااهةضه   71ه

   625ه ر م ه1/435ةمتا ا الا مه  اب استحباب التكب ه  العاهه 
 ؛ صااحي  مساالمث طتاااب المسااا د ةمتا ااا الااا مه 550ه ر اام ه1/115صااحي  البخااار ث طتاااب متا  اال الااا مه  اااب ة اال العاااهه   72ه

    621ه ر م ه1/433 اب استحباب التب  ه  العاهه 
  3/54ينظهث المرمتعث    73ه


