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 الرحيم نبسم هللا الرمح

 رمحه اهلل ةحنيف يأبم اإلمامظاهر القدوة يف سرية 

 بن سعد الدغيثر عبدالعزيز: كتبه الدكتور

احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل، بقاا  مان ل ال العيام يادعون مان اال ،  ا اد ، 
ويصربون منهم عيى األذ ، حييون بكتاب هللا املوتى، ويبصرون بناور هللا ل ال العماى، فكام مان  تيال 

وكاام ماان اااا ق  هااه  ااد  اادو ، فمااا لحساان لواار م عيااى النااا ، ول ااب  لواار النااا  إلبياايق  ااد لحيااو ، 
 عييهم.

اجلاا ي ، الاذين عقادوا للوياب الباد ،  ينفون عن كتاب هللا حتريا  الااال ، واحتلاا  املب،يا ، و ويال
ولطيقاااوا عقاااا  الفتناااب فهااام تتيفاااون يف الكتااااب، تاااالفون ليكتااااب،  معاااون عياااى مفار اااب الكتااااب، 

يتكيمااون تملتبااابه ماان الكااون، وااادعون جهااا   ولااون عيااى هللا، ويف هللا، ويف كتاااب هللا بااا  عيااميق
 . 1النا  مبا يببهون عييهم، فنعوذ تهلل من فنت الضال 

و،ن من األهمب الذي لمجع عيى ،مامتهم املسيمون لبو حنيفب النعمان بن اثبت رمحه هللا، الذي كتب 
ا  وتكساتان ولفااحساتان واجلمهاور   ااالقبو ، يف شبه القارة ا نديب وباو  البنهللا لفقهه االحتبار و 

اإلسوميب وتركيا وبو  البيقان ،اافب ،  وجو   يف البو  املصريب والبااميب والعاراو وغ  اا، فهاو مان 
 ذا ب احتبارا.لوسع امل

امتااه األمااب ماان بعاام شااباب ،ال لن بعاام ماان لعااا  هلل عاان رليااب فضاااهل األهمااب، ومااا اتفقاات عيااى ،م
 ذا اجليل الذين مجعوا ب  العقوو العيمي والفقر واملعريف واخليا  النبيال بادلوا يف با  ماا يف حفوساهم 

بلاا  عاان كااون بعاام العيماااا يف بعضااهم ا واار،  ااا ي،ااو  وال ماان كرا يااب، وحفاار لكتااب الاارتا  لي
ذب عن عرض لوياه، فضاو عان عارض  يرو ، و د انلت سهامهم لت حنيفب رمحه هللا، ورحم هللا من

 ،مان من عيماا املسيم .
و ااد و اال اإلمااان لبااو حنيفااب لن ااال بتلقياا  العياام الواسااع والقبااو  احلساان لااد  النااا ، حاا  و اال 

 لدرجب اإلمامب يف الدين، وذلك فضل هللا يؤتيه من يباا.
                                                 

والزان  ب لإلمان لمحد بن حنبل رمحه هللا، و د طبعت رسالته بتلقي  البيخ  ربي سومب، ولشار   ذ  و،بب كتاب الر  عيى اجلهميب   1
 ".317/16،ليها اإلمان ابن تيميب رمحه هللا، ينظر:  مو  فتاو  شيخ اإلسون "
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الارياازة اإلحساااحيب والف،اارة الن ااال طمااول سااانق يتمنااا  كاال ،حسااان، ولااذا فااهن هللا تعااا  وجااه  ااذ  و،ن 
الببريب ألن تكون اامن ،طار اا الصالي . وذاد ذلاك جيياا يف  عااا عباا  الارمحن الاذين انلاوا رااا  

 تعا  ومن مث النعيم الداهم يف جنان اخليد، ومن  عاههم:" واجعينا ليمتق  ،ماما".

لكااان العيااام ال يسااات،ا  براحاااب و و،ماماااب املتقااا  ال تكاااون ،ال ملااان ان   ااادرا كبااا ا مااان التقاااو  والعيااام، 
اجلسااد، بااال ال بااد مااان بااذ  اجلهاااد العظاايم والو ااات الكثاا  لتلصااايل شاايا مااان العياام، وحااا  يكاااون 
املسيم الذي عيت مهته ألن يكون ،ماماا ليمتقا  مساتمرا يف طيباه ليعيام  اابرا عياى مباا ه فهحاه  اد 

سااااه يف مفار ااااب اخلااااون و ااااو م ماااان الفضاااااهل واألجااااور املرتتبااااب عيااااى طيبااااه ليعياااام مااااا يعينااااه عيااااى حف
 واأل لاب وعبثهم، فمن فضاهل طيب العيم البرعي:

لن العيم تلوحي  من ،را ة هللا اخل  ليعبد كما يف  وله تعا : يؤيت احلكمب من يباا ومن ياؤ   -1
  وكما يف  و  رسو  هللا  يى هللا عييه وسيم:" مان يار  ،(269 :احلكمب فقد لويت و ا كث ا" )البقرة

، و وله:" يف الادين" ياد  عياى لن املقصاو  عيام الكتااب والسانب وعياون 2هللا به و ا يفقهه يف الدين"
 من  وله: 3ا لب لفهمهما وما لحسن ما لور عن اإلمان لمحد

 حعم امل،يب ليف  األوبار  ين النيب حممد آاثر 

 4فالرلي ليل واحلدي  هنار ال ترغنب عن احلدي  ول يه

لبر  طري  ،  اجلنب كما يف  و  رسو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم:" مان سايك طريقاا لن العيم ت -2
ي،ياااب فياااه عيماااا سااايك هللا باااه طريقاااا مااان طااارو اجلناااب، و،ن املوهكاااب لتضاااع لجنلتهاااا رااااى  ل،الاااب 

و،ن فضال  ،واحليتاان يف جاوا املااا ،و،ن العاا  ليساتافر لاه مان يف الساماوا  ومان يف األرض ،العيم
و،ن  ،و،ن العيمااااا ورواااب األحبيااااا ،عياااى العاباااد كفضااال القمااار ليياااب البااادر عياااى سااااهر الكواكاااب العاااا 

                                                 

 (  من حدي  حدي  معاويب راي هللا عنه.1037( ومسيم )6/152لورجه البخاري )فت   2
 ا( ، ،مان ل ل السنب وفقيه احملدو  ، له من ا اثر املسند والز د 241 - ا 164بن حنبل البيباين البكري الواهيي )  و لمحد بن حممد 3

وا والور  والر  عيى اجلهميب ، كما لن له فتاو  مبثووب يف مساهل طوبه كمساهل ابنه  احل ومساهل ابنه عبدهللا وغ مها. س  لعون النب
11/177. 
 . 88اخل،يب ،  عبد  األ بهاين ، هتذيب شرا ل لاب احلدي  / وحسبها  4
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وسابب ذلاك لحاه ياد   .5،منا ورووا العيم فمان لواذ  لواذ واف وافار" ،األحبياا   يورووا  ينارا وال  رمها
  (.28 :) فاطر ا  تعا :" ،منا ابى هللا من عبا   العيماا"  ، احبه ،  وبيب هللا تعا 

ويف احلاادي  الساااب  توااااع املوهكااب ل،الااب العياام الباارعي وكااون العااا  تلبااريعب ورياا  النبااوة  -3
 وفضييته عيى العابد ألن حفعه متعدي والعبا ة القا رة ال تصل يف الثواب ،  مرتبب العبا ة املتعديب.

مال العاا   اذ  الفضاييب  اان وفيه لن مجيع من يف الكون حيب عيماا البار  ويساتافر  ام ولاو   -4
 .عند  كل مكرو  يواجهه يف طري  العيم

لن طالب العيام البارعي مبنزلاب ادا اد يف سابيل هللا لقاو  رساو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم:" مان  -5
. و د لمر هللا يف 6جاا مس دي  ذا   أيته ،ال خل  يتعيمه لو يعيمه فهو مبنزلب ادا د يف سبيل هللا"

 ااا  تعااا :" ومااا كااان املؤمنااون  ،الكاارأ لن ينااربي ماان عبااا   ادا اادين فر ااب ليتفقااه يف الاادين القاارآن
لينفااروا كافااب فيااوال حفاار ماان كاال فر ااب ماانهم طاهفااب ليتفقهااوا يف الاادين ولينااذروا  ااومهم ،ذا رجعااوا ،لاايهم 

 (.122 :لعيهم حيذرون" ) التوبب

فقد  ا   يى هللا عييه وسيم:" طياب العيام  ،لن من العيم البرعي ما  و فرض عيى كل مسيم -6
 .7فريضب عيى كل مسيم"

لن ماان جيااق مااع ،وواحااه لااتعيم العياام الباارعي ان  لربااع جااواهز مااذكورة يف احلاادي  املبااهور لن  -7
الناااايب  اااايى هللا عييااااه وساااايم  ااااا :" مااااا ماااان  ااااون  تمعااااون يف بياااات ماااان بيااااو  هللا يتعيمااااون القاااارآن 

وهكب وغبيتهم الرمحب وتنزلت عييهم السكينب وذكر م هللا فيمن عناد  ويتدارسوحه بينهم ،ال حفتهم امل
"8. 

احلادي  عان رساو  هللا  ايى  لن رسو  هللا  يى هللا عييه وسايم  عاا لناشار السانب، فقاد ور  يف -8
فارب حامال فقاه ،   ،هللا عييه وسيم لحه  ا :" حضر هللا امراا مسع منا حديثا فلفظه ح  يبياه غا  

 . 9ورب حامل فقه ليق بفقيه" ،ه منهمن  و لفق

                                                 

من حدي  حدي  ليب الدر اا راي هللا عنه وحسنه األرانلوط يف حتقي  جامع ( وغ  م 2683( والرتمذي )3641) روا  لبو  او  5
 .8/6األ و  

 .8/7 حتقي  جامع األ و  ( من حدي  ليب  ريرة راي هللا عنه  وحسنه األرانلوط يف227روا  ابن ماجه ) 6
 (.3808( و لي  اجلامع )183روا  ابن ماجه و لله األلباين يف  لي  ابن ماجه )  7
 ( عن ليب  ريرة راي هللا عنه.2699روا  مسيم )  8
 .8/18( عن زيد بن اثبت راي هللا عنه و لله األرانلوط يف حتقي  جامع األ و  3660( ولبو  او  )2685لورجه الرتمذي ) 9
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لن العيون الدينيب تصو ب تألمر بتبيياها من ب  العياون وحتارأ كتماهناا،  اا  تعاا :" ،ن الاذين  -9
يكتمون ما لحزلنا من البينا  وا د  مان بعاد ماا بيناا  ليناا  يف الكتااب لوالهاك ييعانهم هللا وييعانهم 

" مااان ساااال عيماااا عيماااه فكتماااه جااااا ياااون :ى هللا عيياااه وسااايمو اااا   اااي ،(160 :الوعناااون" ) البقااارة
، ويف احلدي  عن رسو  هللا  يى هللا عييه وسايم  اا :" بيااوا عا  10القيامب مي ما بي ان من انر" 

 . 11ولو آيب"

لن هللا استبااهد ىلو  العياام الباارعي عيااى لجاالو مبااهو  و ااو التوحيااد فقااا  ساابلاحه:" شااهد  -10
(  اا ياد  عياى تازكيتهم 18 :املوهكاب ولولاوا العيام  اهماا تلقساآ" ) آ  عمارانهللا لحه ال ،له ،ال  و و 

 وتعدييهم.

لن هللا تعااا  رفااع  اادر العيماااا كمااا يف  ولااه جاال وعااو:" يرفااع هللا الااذين آمنااوا ماانكم والااذين  -11
(، و ااا  سااابلاحه:"  ااال  اال يساااتوي الااذين يعيماااون والاااذين ال  11 :لوتااوا العيااام  رجااا " ) ادا لاااب

 (.9 :يعيمون" ) الزمر

فقاد ور  عان رساو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم لحاه  اا :"  ،لن فقد عيماا البريعب او  لألمب -12
حاا  ،ذا لاان يباا    ،،ن هللا ال يقاابم العياام احتزاعااا ينتزعااه ماان النااا  ولكاان يقاابم العياام بقاابم العيماااا

 .12وا ولايوا"فسايوا فأفتوا با  عيم فضي ،عاملا اختذ النا  رلوسا جهاال

لن لوااار عيمهااام  اااري عيااايهم األجااار ،  ياااون القياماااب كماااا يف  اااو  رساااو  هللا  ااايى هللا عيياااه  -13
وساايم:" ،ذا مااا  اإلحسااان احق،ااع عميااه ،ال ماان وااو : ماان  ااد ب جاريااب لو عياام ينتفااع بااه لو ولااد 

لكثاار  . باال ،ن طااوب العياام وغاا  م ياادعون ليعيماااا عنااد ذكاار م ويرتمحااون عياايهم13 اااحل ياادعو لااه"
ماان لوال  اام الااذين  اام ماان ل ااونم. وساابب جاار ن لعمااا  العيماااا ،  يااون القيامااب لن "الاادا  عيااى 

 . 14اخل  له مثل لجر فاعيه" كما يف احلدي  الصلي  عن رسو  هللا  يى هللا عييه وسيم

 

                                                 

 (.6160( و لي  اجلامع )210( و لي  ابن ماجه )2135روا  الرتمذي وابن ماجه و لله األلباين يف  لي  الرتمذي ) 10
 ( عن ابن عمرو راي هللا عنه.6/361روا  البخاري )فت   11
 ( عن ابن عمرو راي هللا عنه .1673( ومسيم )1/174روا  روا  البخاري ) فت   12
 حدي  ليب  ريرة راي هللا عنه. ( من1631روا  مسيم )  13
 وغ   من حدي  ليب مسعو  األحصاري راي هللا عنه. 1893روا  مسيم ) 14
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رياا ، وماان ل اام مااا يعاا  طالااب العياام يف مساا ته  اارااة ساا ة الناااجل  ماان السااابق  لااه يف  ااذا ال،
ويساااميه بعااام عيمااااا اإل ارة "النمذجاااب"، ىلن تااادر  عوامااال الن اااال ليبخصااايب املقصاااو ة ومااان مث 

 االحتذاا نا وواعها لمنوذجا، و و  ريب من مفهون القدوة.

وحياا  لن ل االاب املااذا ب املتبوعااب  ااد و اايوا ،   رجااب عييااا ماان اإلمامااب يف الاادين، فقااد باادل  
 اإلمان لبو حنيفب النعمان بن اثبت رمحه هللا تعا .  ىلو م زمنا ولكثر م لتباعا و و

وحي  لن مقصاو ي األكارب  او  راساب عوامال الن اال يف شخصايته، وسار اجلاذبياب الا  جعيات  ان 
 ر  عييااه يتفااان يف حباار عيمااه واوتياراتااه، فهحااه لاايق ماان املناسااب ذكاار مجيااع ساا ته ومااا  ياال عنااه، 

 ألن ذلك ليق من مقصو  البل . 

 يوما  البخصيب:املع

 ومولااد  ، ماان امسااهاملعيومااا  البخصاايب عاان ليب حنيفاابوت ئ ذي باادا ال بااد ماان معرفااب شاايا ماان  
 وكنيته ولوال   ومهنته. وحسبه

  امسه:

بان زوطاى )وبعضاهم يكتبهاا زوطاا( التيماي الكاويف ماو  با  تايم هللا بان وعيباه مان النعمان بن اثبت  
 تن بدال من زوطي.بكر بن واهل. و ا  بعضهم: املرز 

   ريخ وال ته:

  ا. 80سنب  للو حنيفب رمحه هللا ولد 

 حسبه:

يقااا  ،حااه ماان لبناااا الفاار . و ااا  عماار باان محااا  باان ليب حنيفااب لمااا زوطااي فهحااه ماان ل اال كاباال وولااد  
 اثبت عن اإلسون وكان زوطي  يوكا لب  تايم هللا بان وعيباه فاأعت  فاوالل   ام. و اا  النضار بان حمماد

ورو  ساييمان بان الربياع عان احلاار   .املروزي عن حيىي بان النضار  اا  كاان والاد ليب حنيفاب مان حساا
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ورو  و ا  لبو عبد الرمحن املقري لبو حنيفب مان ل ال تبال .بن ، ريق  ا  لبو حنيفب ل يه من ترمذ
ل ااال  لباااو جعفااار لمحاااد بااان ،سااالاو بااان البهياااو  عااان لبياااه عااان جاااد   اااا  اثبااات والاااد ليب حنيفاااب مااان

 األحبار. 

بان املارزتن لحاه  اا : مان النعماان بان اثبات وذكر الاذ يب مان طريا  ،مساعيال بان محاا  بان ليب حنيفاب 
لبناا فار  األحرار وهللا ما و ع عيينا رو  آ ولاد جادي يف سانب نيااح  وذ اب اثبات ،  عياي و او 

 اب ذلاك لعياي رااي هللا عناه  ا  فدعا له تلربكب فيه ويف ذريته وحنن حرجو من هللا لن يكون اسات
فينا.  ا  والنعمان بان املارزتن والاد اثبات  او الاذي ل اد  لعياي الفاالوذل يف ياون النا وز فقاا  عياي 

يعا  لن عياد النا وز واملهرجاان حورزوان كل ياون و يال كاان ذلاك يف املهرجاان فقاا  مهرجاوان كال ياون. 
 ل يون.بل  و يف ك ،ليق من شريعتنا وفرحنا غ  مرتبآ به

وعييااه فيكااون امسااه  ااو النعمااان باان اثباات باان النعمااان باان املاارزتن. ،ال لن  ااذ  الروايااب ال يوواا  نااا 
 ملخالفتها الروا   الكث ة وألن ،مساعيل بن محا  ال تقبل روايته. 

 كنيته: 

 اشتهر ىليب حنيفب، وال لعيم سبب  ذ  الكنيب.

 لوال  :

: الفقياه محاا  بان ليب حنيفاب كاان ذا عيام و يان و اول وور   ن لشهر م ابنه محا ،  ا  الذ يب عناه
ملا تويف والد  كان عند  و اهع كث ة ول يها غااهبون فنقيهاا محاا  ،  احلااكم ليتسايمها فقاا  بال  عهاا 
عندك فهحك ل ال فقاا  زهناا وا بضاها حا  تاربل منهاا ذماب الوالاد مث افعال ماا تار  ففعال القاااي ذلاك 

  .حسانا ل ما واسترت محا  فما ظهر ح  لو عها القااي عند لم وبقي يف وزهنا و 

تويف محا  سنب ست وسبع  وماب كهو له روايب عان لبياه وغا   حاد  عناه ولاد  اإلماان ،مساعيال بان 
 .15محا   ااي البصرة
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   مهنته:

 وزازا يبيع اخلز واأل مبب. حنيفب رمحه هللالبو  كان

 فضيه:

ابن مسعو  رااي هللا عناه لن النايب  ايى  ن  اار التابع  الذين يبميهم حدي يعترب لبو حنيفب م 
، وماا روا  احلااكم يف املساتدرك عان عباد هللا 16هللا عييه وسيم  ا :" و  النا   رين مث الاذين يياوهنم"

طاو  ملان رآين بن بسر  احب النيب  ايى هللا عيياه وسايم  اا   اا  رساو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم 
و  ملاان رل  ماان رآين وملاان رل  ماان رل  ماان رآين وآماان يب"  ااا  احلاااكم:  ااذا حاادي   ااد روي وطاا

ىلساااحيد  ريبااب عاان لحااق باان مالااك راااي هللا عنااه  ااا عيااوان يف لساااحيد منهااا ول اارب  ااذ  الااروا   ،  
م . ويف املختااارة عاان عبااد هللا باان بساار  ااا   ااا  رسااو  هللا  اايى هللا عييااه وسااي17الصاالب مااا ذكااران 

عان عيقماب .وروا  ال،رباين يف الكبا  18وطو  ملن رل  من رآين طو   م وحسن مآبطو  ملن رآين 
. 19ومان رل  مان رآين واواثطاو  ملان رآين بن واهل عن لبيه  ا   ا  رسو  هللا  يى هللا عييه وسيم 

طااو  ملاان يم عاان لحااق باان مالااك  ااا   ااا  رسااو  هللا  اايى هللا عييااه وساايم وآلااه وسااورو  يف الصااا  
 . 20ومن آمن يب ومن رل  من رآينرآين 

و ااد ذكاار الااذ يب وغاا   لحااه رل  لحااق باان مالااك ملااا  اادن عياايهم الكوفااب و  يثباات لااه حاارا عاان لحااد 
منهم. رل  لحق بن مالك غ  مرة ملا  دن عييهم الكوفاب روا  بان ساعد عان ساي  بان جاابر لحاه مساع 

 .21لت حنيفب يقوله

 ي من الصلابب فقا  و د حظم بعضهم من لق

                                                 

 (.2508البخاري ) ( وبنلو  عن عمران بن احلص  راي هللا عنه يف2533( ومسيم )2509روا  البخاري ) 16
 .6994/ 4/96املستدرك  17
 وفيه بقيب ولحا يثه غ  حقيب. 9/99/87األحا ي  املختارة  18
 .22/2029روا  ال،رباين يف الكب   19
 .2/104858املع م الصا  )الروض الداين(  20
 .1/169تذكرة احلفاظ  21
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 من  لب طه املص،فى املختار       لقي اإلمان لبو حنيفب ستب
 ومسيه ابن احلار  الكرار        لحسا وعبد هللا جنل لحيسهم

 واامم ،ليهم معقل بن يسار    وزا  ابن لوىف وابن واويب الراى

 .22ولكن   تثبت له روايب عن لحد منهم

 يف الروايب واحلدي :شيووه 

عياى ماا  اا  وعان الباعيب وعان جبياب بان  ولفضايهمرو  عن ع،اا بن ليب رتل و و لكرب شايخ لاه  
سليم وعدي بن اثبت وعباد الارمحن بان  رماز األعارل وعمارو بان  يناار وليب سافيان طيلاب بان انفاع 

سام بان عباد الارمحن بان وانفع مو  ابن عمر و تا ة و يق بن مسيم وعاون بان عباد هللا بان عتباب والقا
عبد هللا بن مسعو  وحمارب بن  اثر وعبد هللا بن  ينار واحلكم بن عتيبب وعيقماب بان مرواد وعياي بان 
األ مر وعبد العزيز بن رفيع وع،يب العويف ومحا  بن ليب سييمان وبه تفقه وز   ابن عو ب وسايمب بان 

يد بن مسروو وعبد امليك بن عم  كهيل وعا م بن كييب ومساك بن حرب وعا م ابن ندلب وسع
وليب جعفر البا ر وابن شهاب الز ري وحممد بان املنكادر وليب ،سالاو السابيعي ومنصاور ابان املعتمار 
ومسيم الب،  ويزيد بن  هيب الفقا  وليب الازب  وليب حصا  األسادي وع،ااا بان السااهب وان ا  

 احملميي و بان بن عروة ووي  سوا م 

الروايااب عاان ماان  ااو  وحااه يف الساان حاا  ،حااه رو  عاان شاايبان النلااوي و ااو  و  يكاان يسااتنك  ماان
 ل ار منه وعن مالك ابن لحق و و كذلك. 

 ورو  عن آورين و  يثبت لحه لقيهم و م: فقد رو  عن طاوو  و  يص  وعكرمب ويف لقيه له حظر

 وع  ب،يب ا اثر وارحتل يف ذلك.
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 شيووه يف الفقه:

محاا  بان ليب شيووه يف الروايب واحلدي  ولكن الذي با  ميكتاه الفقهياب  او ال شك لحه استفا  من  
سااييمان، لدرجااب لن الااذ يب  ااا  عاان محااا : وبااه تفقااه،  ااا يااد  عيااى لحااه الزمااه موزمااب كباا ة وياا  

وسبب املوزمب ال،وييب حلما   صب ذكر اا مان تارجم لاه، فقاد رووا عان ليب حنيفاب لحاه  اا : عرا به. 
فظننت لين ال لسأ  عن شيا ،ال لجبت فياه فساألوين عان لشاياا   يكان عنادي فيهاا  دمت البصرة 

 جواب ف عيت عيي حفسي لال لفارو محا ا ح  ميو  فصلبته نياين عبرة سنب. 

 نزلب روايته ليلدي  عند عيماا اجلرل والتعديل:م

والتعاديل،  اا  حمماد بان الثناا عيى ليب حنيفب يف فقهه وتدينه وورعاه و اد ه مبثاو  يف كتاب اجلارل 
سااعد العااويف مسعاات حيااىي باان معاا  يقااو  كااان لبااو حنيفااب وقااب ال حيااد  تحلاادي  ،ال مبااا حيفظااه وال 

 .حيد  مبا ال حيفف

و ااا   اااحل باان حممااد مسعاات حيااىي باان معاا  يقااو  كااان لبااو حنيفااب وقااب يف احلاادي  ورو  لمحااد باان 
ب ال ىل  بااه و ااا  ماارة  ااو عناادان ماان ل اال حممااد باان القاساام باان حماارز عاان اباان معاا  كااان لبااو حنيفاا

 الصدو و  يتهم تلكذب ولقد اربه ابن  ب ة عيى القضاا فأ  لن يكون  اايا. 

 .23وذكر  ابن حبان يف معرفب الثقا 

،ال لحه ال بد من التنبيه ،  لن لت حنيفب   يكن من املتخصص  يف رواياب احلادي  ماع جولتاه، ولاذا 
ل احلدي  لوجو  اخل،أ يف روا ته. فقاد رو  ابان اجلاوزي يف املناتظم مان طريا  طعن عييه مجع من ل 

لمحااد باان سااعيد باان ليب ماارأ  ااا  سااألت حيااىي باان معاا  عاان ليب حنيفااب  ااا  ال تكتااب حديثااه.و ا  
عبدهللا بن عيي بن عبدهللا املدي   ا  ساألت عان ليب حنيفاب فضاعفه جادا و اا  رو  يسا  حاديثا 

لبااو حفاار عماارو باان عيااي  ااا  لبااو حنيفااب لاايق تحلااافف مضاا،رب احلاادي  وا ااي لو،ااأ فيها.و ااا  
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و ا  لبو بكر ابن ليب  او  مجيع ما رو  لبو حنيفب من احلدي  ماهب ويسون حاديثا لو،اأ احلدي  
 .24لو  ا  غيآ يف حصفها

و حعاايم مث و ااا  اباان ليب حااا : رو  عنااه  باايم وعبااا  باان العااوان واباان املبااارك ووكيااع وعبااد الاارزاو ولباا
تركااه باان املبااارك ىلواارة مسعاات ل  يقااو  ذلااك ان عبااد الاارمحن حاادو  ل   ااا  مسعاات حممااد باان كثاا  
العبدي يقو  كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا فقا  رجال حادو  فاون باا   اذا فقاا  مان  او 

  ا  لبو حنيفب  ا  احيت  عيى غ  ميى ا 

 .25ك يقو  كان لبو حنيفب مسكينا يف احلدي ان عبدان بن عثمان  ا  مسعت بن املبار 

 اااحب الاارلي مضااا،رب احلاادي  لاايق لاااه كباا  حااادي  النعمااان باان اثبااات ويف الكاا : لبااو حنيفاااب 
 .26 لي 

و ااد ذكاار  اااحب هتااذيب الكمااا  لحااه رو  لااه الرتمااذي يف كتاااب العياال ماان جامعااه  ولااه مااا رلياات 
 رتل.لحدا  لكذب من جابر اجلعفي وال لفضل من ع،اا بن ليب 

 ورو  له النساهي حدي  ليب رزين عن ابن عبا   ا : "ليق عيى من لتى نيمب حد".

 و ذا يد  عيى  يب مرو ته ليلدي ، لن الفقه يف النصوص  و شايه الباغل، ويف كل و .

 منزلته يف الفقه: 

 ااا   يااا  يف ذلااك.ولمااا الفقااه والتااد ي  يف الاارلي وغوامضااه فهليااه املنتهااى والنااا  عييااه ع  ااا  الااذ يب:
ااارار باان  اار  سااال يزيااد باان  ااارون لميااا لفقااه الثااوري لو لبااو حنيفااب فقااا  لبااو حنيفااب لفقااه وساافيان 

رول باان عبااا ة  ااا : كناات عنااد باان جااري  ترمجتااه ماان هتااذيب الكمااا  عاان  . ويف27لحفااف ليلاادي 

                                                 

 .144 – 8/128 املنتظم ترمجته يف  24 
 .2062ر م  – 8/449اجلرل والتعديل  25
 .963ر م  -276/ 1الك  واألمساا 26
 .1/169تذكرة احلفاظ  27
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 : ومااا  ساانب يساا  يعاا  وماااب ول   مااو  ليب حنيفااب فاساارتجع وتوجااع و ااا : لي عياام ذ ااب   ااا
 فيها ابن جري .

 توميذ :

لإلمان ليب حنيفب طوب موزمون، لوذوا عنه الفقه وطريقب االستنباط، كما لن لاه طاوت لواذوا عناه 
الروايب، فممن تفقه عييه زفار بان ا اذيل و او  ال،ااهي والقاااي لباو يوسا  وحمماد بان احلسان واساد 

 .28ولبو م،يع البيخيبن عمرو واحلسن بن ز   اليؤلؤي وحول اجلامع 

،باارا يم باان طهمااان عااا  وراسااان ولباايم باان األغاار باان الصاابال املنقااري ولسااباط باان حممااد و،ساالاو 
األزرو ولساااد بااان عمااارو الب ياااي و،مساعيااال بااان حياااىي الصااا يف ولياااوب بااان  اااان ا واجلاااارو  بااان يزياااد 

بااان ز   اليؤلاااؤي النيساااابوري وجعفااار بااان عاااون واحلاااار  بااان حبهاااان وحياااان بااان عياااي العنااازي واحلسااان 
واحلسااان بااان فااارا  القااازاز واحلسااا  بااان احلسااان ابااان ع،ياااه العاااويف وحفااار بااان عباااد الااارمحن القاااااي 
وحكان بن سيم ولبو م،يع احلكم بن عبد هللا وابناه محاا  بان ليب حنيفاب ومحازة الاز   و او مان ل راحاه 

حلباااب وساااب  الر ااي ووارجااب باان مصااعب و او  ال،اااهي وزفاار باان ا ااذيل التميمااي الفقيااه وزيااد باان ا
وساعد باان الصاايت القاااي وسااعيد باان ليب اجلهاام القابوساي وسااعيد باان سااون الع،اار وساايم باان سااا  
البيخاااي وساااييمان ابااان عمااارو النخعاااي وساااهل بااان مااازاحم وشاااعيب بااان ،سااالاو والصااابال بااان حماااارب 

ان وعبد هللا والصيت بن احل ال ولبو عا م النبيل وعامر بن الفرا  وعاهذ ابن حبيب وعبا  بن العو 
باان املبااارك وعبااد هللا باان يزيااد املقاار  ا ولبااو حيااىي عبااد احلميااد احلماااين وعبااد الاارزاو وعبااد العزيااز باان 
والد ترمذي وعبد الكرأ بن حممد اجلرجاين وعبد اديد بن ليب روا  وعبد الاوار  التناوري وعبياد هللا 

ن موساى وعتااب بان حمماد وعياي بان ظبياان بن الزب  القرشي وعبياد هللا بان عمارو الر اي وعبياد هللا با
القااااي وعيااي باان عا اام وعيااي باان مسااهر القااااي وعماارو باان حممااد العنقاازي ولبااو  ،اان عماارو باان 
ا يااثم وعيسااى باان يااوحق ولبااو حعاايم والفضاال باان موسااى والقاساام باان احلكاام العاارين والقاساام باان معاان 

ماد بان احلسان بان لتا  وحمماد ابان و يق بن الربيع وحممد بن لتن العنربي كويف وحمماد بان ببار وحم
احلساان الباايباين وحممااد باان والااد الااو يب وحممااد باان عبااد هللا األحصاااري وحممااد باان الفضاال باان ع،يااب 
وحممااد باان القاساام األسااادي وحممااد باان مسااروو الكاااويف وحممااد باان يزيااد الواسااا،ي ومااروان باان ساااا  
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عبااد الكاارأ البيخااي الصاايقل  ومصااعب باان املقاادان واملعاااىف باان عمااران ومكااي باان ،باارا يم وحصاار باان
وحصااار باااان عبااااد امليااااك العتكاااي ولبااااو غالااااب النضاااار باااان عباااد هللا األز ي والنضاااار باااان حممااااد املااااروزي 
والنعمان بن عبد السون األ بهاين وحاول بان  رال القاااي وحاول بان ليب مارأ اجلاامع و بايم و اوذة 

حاجاب وحياىي بان مياان ويزياد بان و يال بن بس،ان ووكيع وحيىي بن ليوب املصري وحيىي بن حصر بان 
زريع ويزيد بن  ارون ويوحق بن بك  ولبو ،سلاو الفازاري ولباو محازة الساكري ولباو ساعد الصااغاين 

 ولبو شهاب احلناط ولبو مقاتل السمر ندي والقااي لبو يوس .

 مكاحته يف حظر معا ريه: 

عباد هللا  فن اديف طياا  كومهام عناه، وأليب حنيفب رمحاه هللا  وا  كبا  يف طوباه، وجناد ذلاك منثاورا 
باان املبااارك يقااو  لااوال لن هللا لعاااح  ىليب حنيفااب وساافيان كناات كساااهر النااا . وعنااه  ااا : مااا رلياات 
رجو لو ر يف  يسه وال لحسن مستا وحيما من ليب حنيفب. و ا  ليضا كما يف هتذيب الكماا : لفقاه 

 يه. ومدحه ابن املبارك فقا : النا  لبو حنيفب مث  ا : ما رليت يف الفقه مث

 يزيد حاباالب ويزيد وا ا  رليت لت حانايفب كال يون

  ،ذا ما  ا  ل ل اجلور جورا  وين،  تلصواب ويص،فيه

 فمن ذا ذعيون له حظا ا  يقايق من يقايساه باياب

 مصيبتنا به لمارا  كابا ا  كفاان فقد محاا  وكااحات

 ولبد  بعد  عيماا  كاثا ا    افر  مشاتب األعاداا عانا

 وي،يب عيمه ورا  غازيرا  رليت لت حنيفب ح  يؤتاى

 رجا  العيم كان نا بص ا  ،ذا ما املبكو  تدافعاهاا

 و ا  لبو حعيم: كان لبو حنيفب  احب غوص يف املساهل.

 تااه. و ااا  عباادهللا و ااا  يف البااافعي رلياات رجااو لااو كيمااك يف  ااذا الساااريب لن  عيهااا ذ بااا لقااان و
بااان  او  احلاااريب ينبااااي ليناااا  لن يااادعوا يف  اااوهتم أليب حنيفاااب حلفظاااه الفقاااه والسااانب عيااايهم و اااا  
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ساافيان الثااوري واباان املبااارك كااان لبااو حنيفااب لفقااه ل اال االرض يف زماحااه و ااا  لبااو حعاايم كااان  اااحب 
 .29غوص يف املساهل و ا  مكي بن ،برا يم كان لعيم ل ل االرض

حتقد بعم املثب،  القاسم بن معان يف جيوساه ماع  ااار ال،يباب با  يادي ليب حنيفاب، وب،ريقاب وملا ا
اساتفزازيب، جنااد الار  املياايا تحلاب واإلع اااب ناذا العااا  املاريب، فقااد  يال ليقاساام بان معاان تراااى لن 
 تكاااون مااان غيماااان ليب حنيفاااب  اااا  ماااا جياااق الناااا  ،  لحاااد لحفاااع مااان  الساااب ليب حنيفاااب و اااا  لاااه

 .،ليه فيما جاا ،ليه لزمه و ا  ما رليت مثل  ذاالقاسم تعا  معي 

 . 30و ا  مكي بن ،برا يم كان لعيم ل ل زماحه وما رليت يف الكوفي  لور  منه

و يل ملالك  ل رليت لت حنيفب  ا  حعم رليت رجو لو كيمك يف  ذ  السااريب لن  عيهاا ذ باا لقاان 
 و ته. 

باااو حنيفاااب ربعاااب مااان لحسااان الناااا   اااورة ولبياهااام ح،قاااا ولعاااذنم حاماااب وعااان ليب يوسااا   اااا  كاااان ل
 ولبينهم عما يف حفسه.

 ورو  حيان بن موسى املروزي  ا  سال ابن املبارك مالك لفقه لو لبو حنيفب  ا  لبو حنيفب. 

 . 31و ا  البافعي النا  يف الفقه عيا  عيى ليب حنيفب

مت البااان عيااى األوزاعااي فرليتااه بباا و  فقااا :     ورو  اخل،يااب عاان عبااد هللا باان املبااارك  ااا   ااد
وراساين من  ذا املبتد  الذي ورل تلكوفب يك  لت حنيفب فرجعت ،  بي  فأ بيت عيى كتاب ليب 
حنيفب فأورجات منهاا مسااهل مان جياا  املسااهل وبقيات يف ذلاك ووواب ل ن ف اات ياون الثالا  و او 

فقااا : لي شاايا  ااذا الكتاااب  فناولتااه فنظاار يف مسااألب مااؤذن مساا د م و،مااامهم والكتاااب يف ياادي 
منهاااا و عااات عييهاااا  اااا  النعماااان فماااا زا   اهماااا  بعاااد ماااا لذن حااا   ااارل  ااادرا  مااان الكتااااب مث وااااع 
الكتااب يف كماه مث ل ااان و ايى مث لوارل الكتاااب حا  لتااى عييهاا فقاا :     وراساااين مان النعمااان 
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ا :  ااذا حبياال ماان املبااايخ اذ ااب فاسااتكثر منااه.  ياات: باان اثباات  ااذا  ياات: شاايخ لقيتااه تلعااراو فقاا
  ذا لبو حنيفب الذي هنيت عنه.

 ااا  الااذ يب بعااد حقيااه لثناااا بعاام ماان عرفااه:  ياات اإلمامااب يف الفقااه و  اهقااه مساايمب ،   ااذا اإلمااان 
 و ذا لمر ال شك فيه 

 ،ذا احتال النهار ،   ليل         وليق يص  يف األذ ان شيا

 فزا  لوستمرار:حم

 من توفي  هللا تعا  لن هتيأ  له لسباب ل،يب العيم واالستمرار فيه، فمن تيك األسباب:

 . فقد وفقه هللا تعا  ليتعيم عيى يد محا  الفقيه وموزمته السنوا  ال،وا 

 ال يقباال جااواهز  وماان ذلااك اسااتانال  تلت ااارة عاان احلاجااب ليااوالة ومنااتهم،  ااا  الااذ يب عنااه: كااان
وكااان ال يقباال جااواهز الدولااب باال ينفاا  ويااؤور ويف شااذرا  الااذ ب: . 32لسااي،ان باال يت اار ويتكساابا

. و ذا يد  عيى لحه   تبايه 33من كسبه له  ار كب ة لعمل اخلز وعند   نا  ولجراا رمحه هللا تعا 
 الت ارة عن العيم، بل يبرا عيى عميهم ويستع  تلثقا  يف ، ارة ذارته. 

 هللا من ذكاا ف،ري، و ادرة عياى احلاوار واإل ناا . ولاه يف ذلاك لعاجياب مان سارعب  ومنه ما منله
اان  البديهب، وحسن اجلواب، فمن ذلك لن عياي بان عا ام  اا :  ويات  عياى ليب حنيفاب وعناد  ح  و
ااعر ، فقياات ليل ااان تتا بلااع موااااع البياااض، ال ت ااز  ،  ااا : و   ال   ااا : ألحااه يكثاار،  ااا :  أيوااذ ماان ش 

موااااع السااوا  لعيااه يكثاار، فلكياات  لبااريكق  ااذ  احلكايااب فضاالك و ااا : لااو تاارك لبااو حنيفااب فتتبااع 
، "وحكى احلسن بان ز    اا :  فان رجال مااال  يف موااع، مث حساي يف لي 34 ياس ه لرتكه مع احل ان

مواع  فنه فيم يقع عييه، ف اا ،  ليب حنيفاب فباكا ،لياه فقاا  لاه لباو حنيفاب: ماا  اذا فقاه فأحتاا  
، ولكن اذ ب فصل اليييب، ففعل الرجل، و  يقم ،ال ل ل من ربع الييل حا  ذكار املوااع، ف ااا لك

                                                 

 .1/169تذكرة احلفاظ  32
 .229 – 1/227شذرا  الذ ب  33
 الوايف تلوفيا  ليصفدي. 34

 



 
18 

،  ليب حنيفب فأورب ، فقا  له:  د عيمت لن البي،ان ال يادعك تصايي حا  ياذكرك، فهاو ل مات 
 .35لييتك شكرا  هلل عزوجل

 زعت  رلياات كااأين لحااب   اارب ويف الاارل  مبباارا  ليمااؤمن ، فقااد جاااا عنااه لحااه  ااا : رلياات رل  لفاا
النيب  يى هللا عييه وسيم فأتيت البصرة فأمر  رجاو يساأ  حمماد بان سا ين فساأله فقاا   اذا رجال 

 يى هللا عييه وسيم. ينب  لوبار رسو  هللا 

 مظا ر القدوة يف شخصيب ليب حنيفب:

  لت حنيفااب يقااو : مااا احرتامااه وتقاادير  ملاان عيمااه الفقااه، فقااد ور  عاان لباان مساعااب، لحااه  ااا : مسعاات
تعيماات منااه عيمااا ، لو  ااييت  ااوة م ااذ مااا  محااا  ،ال اسااتافر  لااه مااع والاادي، و،ين ألسااتافر ملاان 

 عيمته عيما.

  : و د كان احلب متبا ال ب  البيخ والتيميذ فقد ور  عن ،مساعيل بن محا  بن ليب ساييمانحه  اا
 : ولان لر  لحاه  لي شايا كنات لشاوو   ااغاب ليب غيبب يف سفر له، مث  دن، فقيت لاه:   لباب، ، 

 يقو : ،  اب .

 .36فقا : ،  ليب حنيفب، ولو لمكن  لن ال لرفع طريف عنه فعيت

  ،ومن السما  املميزة أليب حنيفب سخال  يف ،حفا ه عيى ال،وب واحملتاج  وحسان تعامياه معهام
لااك لن تتخياال موياا  الاادعوا  لااه وتعا ااد م  ااا غاار  حمبتااه يف  يااونم حاا  حبااروا ل والااه وفقهااه، و 

وحساأ  هللا إلمامناا لن يتاماد   ،تلرمحب عند ذكار  يف  رو  العيام يف كال لرض. حساأ  هللا مان فضايه
بواسااع رمحتاااه، وماان ع اهاااب ماااا ور  عنااه لحاااه كاااان يبعاا  تلبضااااهع ،  باااادا ، يباارتي ناااا األمتعاااب، 

ساانب، فيباارتي نااا حااواه  األشاايا  احملاادو   وحيميهااا ،  الكوفااب، و مااع األرتل عنااد  ماان ساانب ، 
ول اااواهتم، وكساااوهتم، ومجياااع حاااواه هم، مث يااادفع ت اااي الااادانح  مااان األرتل ،لااايهم، فيقاااو : لحفقاااوا يف 
حااواه كم، وال حتماادوا ،ال هللاين فااهين مااا لع،يااتكم ماان مااا  شااياا، ولكاان ماان فضاال هللا عياايل فاايكم، 

ا  ريه هللا لكم عيى يدي فما يف رزو هللا حو  لا  .وحاد  و ذ  لرتل بضاعتكمين فهحه  و وهللا  
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ح ر بان عباد اجلباار،  اا : ماا لر  الناا  لكارن  الساب مان ليب حنيفاب، وال لكثار ،كراماا  أل الابه. 
و ا  حفر بن محزة القرشي: كان لبو حنيفب رمباا مار باه الرجال فاي يق ،لياه لاا   صاد وال  الساب، 

 .37احت به فا ب و يه، و،ن مرض عا  فهذا  ان سأ  عنه، فهن ك

   حر ااه عيااى لن  يبااب العياام يف  السااه، فقااد ور  عاان شااريك  ااا  كااان لبااو حنيفااب طوياال الصاامت
 كث  العقل 

  اال تمان تملظهر وا ياب، مبا يضفي عييه املهابب، فقاد جااا عان محاا  بان ليب حنيفاب لحاه  اا : كاان
،اار  يااوت ال يااتكيم ،ال جااوات وال اااوض رمحااه هللا فيمااا ال ا ياااب كثاا  التعليب مجاايو تعيااو  مساارة حساان 

 وعن ابن املبارك  ا  ما رليت رجو لو ر يف  يسه وال لحسن مستا وحيما من ليب حنيفب. يعنيه. 
    بل كان ال يراى ل،وبه لن يهينوا العمل بيبق ما ال ييي ، فقد ور  عن النضر بن حممد لحاه  اا

سري الثوب ع،ر الري  لتيته يف حاجب وعيي كساا  رمسي فأمر إبسرال  كان لبو حنيفب مجيل الوجه
بايه و ا  لع،  كسااك ووذ كساهي ففعيت فيماا رجاع  اا    حضار و يتا  بكسااهك  او غيايف 

  ا  وكنت لوذته خبمسب  انح  مث ،ين رليته وعييه كساا  ومته ووو   ينارا. 

 لبااو عا اام النبياال كااان لبااو حنيفااب يساامى الوتااد لكثاارة فقااد  ااا   ،كثاارة عبا تااه وتنسااكه رمحااه هللا
 .38 وته. واشتهر عنه لحه كان حيىي الييل  وة و عاا وتضرعا

  )  باال ووفااه ماان هللا تعااا ، فقااد رو  لنااا القاساام باان معاان لن لت حنيفااب  ااان لييااب ياار    ولااه تعااا
  ر. ويبكي ويتضر  ،  الف 46) القمر الساعب موعد م والساعب ل  ى ولمر 

  ومن مظا ر القدوة شدة ورعب، ووصو ا يف األمور املاليب، فقد جاا عناه لحاه كاان شاريكا  حلفار
هاز ،لياه األمتعاب، و او يبياع، فبعا  ،لياه يف ر عاب مبتاا ، ولعيماه لن  بن عبد الرمحن، وكان لبو حنيفاب   

و  يعيم  ن تعاه، فيماا يف ووب كذا وكذا عيبا ، فهذا بعته، فب . فبا  حفر املتا ، وحسى لن يب ، 
 .39عيم لبو حنيفب تصدو بثمن املتا  كيه

  تربيته لنفسه عيى الفضاهل كالصد ب، فقد ور  عن املثا  بان رجااا لحاه  اا  جعال لباو حنيفاب عياى
 حفسه ،ن حي  تهلل  ا  ا لن يتصدو بدينار وكان ،ذا لحف  عيى عياله حفقب تصدو مبثيها. 
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ولن أيتيه بعم األذ  مان جا ال  العوان، ألن من تصد  لينا  ال بدوله رمحه هللا حيم ع يب مع 
لو مارر به، ومن ع يب  صصه ما حكاا  اخلارييب  اا : كناا عناد ليب حنيفاب فقاا  رجال ،ين وااعت  
كتاااات عياااى و،اااك ،  فاااون فو اااب   لربعاااب آالا  ر ااام فقاااا  لباااو حنيفاااب ،ن كناااتم تنتفعاااون ناااذا 

،  ااا  يزيااد باان  ااارون مااا رلياات لحاادا لحياام ماان ليب حنيفااب. وماان فااافعيو . و ااد شااهد ويمااه ماان رآ 
 لع ب ما ذكر من حيمه  صته مع من   ا ، فقد  ا  مساور الوراو: 

 ح  ابتيينا ىل لاب املقاييق  كنا من الدين  بل اليون يف سعب

 ااااااااااااااموا مااااااااااااان الساااااااااااااوو ،ذ  يااااااااااااات  
 مكاسبهام

  فاستعميوا الرلي عند الفقر والبؤ  

 املاالايق ويف املوا  عوما   أمسوا ال ع،اا  املما العريب ف

 فيقيه لبو حنيفب فقا :   وتنا حنن حرايك فبع  ،ليه بدرا م فقا : 

 من الف تيا آببدة طاريفاه  ،ذا ما النا   يوما   ايسوحاا

  ت و ق من ط راز ليب حنيف ه  لتينا م  مب  قيا ق  الاي ق 

   ليف ه لوبت ها خب ق يفو   ،ذا مس  ع  الفقيه نا وعا ا

 فأجابه بعم ل لاب احلدي : 

ن بق سخايفاه  ،ذا ذو الرلي وا  م  يف  يا   وجاا  ب بدع بق   

 وآاثرق مابارلزة شاريفاه  لتينا م بقو  الاياه فايهاا

ن بق عفي ق  ص  لو ح رامه ىليب حنايفاه  فك م  م ن ف رل  حم   ل ح 

لت حنيفااب رمحااه هللا لااه ل لتااه، وال ميكاان لن يقااا  ،حااه لحاال فاارول و ااو   ااذا القاهاال غاا  مضااي، ألن 
 احملصنا ، فقوله غيو ال مربر له.

  وكااان ينظاار إب ابيااب ،  املوا اا  الاا  ظا ر ااا السااوا، فقااد  ااا  رجاال أليب حنيفااب اتاا  هللا فاااحتفم
 ا. وا فر ولطرو و ا  جزاك هللا و ا ما لحول النا  كل و ت ،  من يقو   م مثل  ذ
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 :ومن مظا ر القدوة سعيه يف مصاحل النا ، ويف حياة احليوان الكرب  ليدم ي 

ويف  ريخ بادا  ووفيا  األعياان لن لت حنيفاب كاان لاه جاار اساكايف يعمال هناار  فاهذا رجاع ،  منزلاه 
 ليو  تعبى مث شرب فهذا  ب البراب فيه لحبد يا  ويقو : 

 وسدا  وااار ليون كريهب  لااعوين ولي ف  لااعوا

وال يزا  يبرب وير    اذا البيات، حا  أيواذ  الناون ولباو حنيفاب يسامع يسامع جيبتاه كال ليياب وكاان 
لبااو حنيفااب يصاايي اليياال كيااه ففقااد لبااو حنيفااب  ااوته، فسااأ  عنااه فقياال لااه: لوااذ  العسااق منااذ ليااا ، 

ه فقااا : اهااذحوا لااه فصاايى لبااو حنيفااب الف اار ماان غااد ، مث ركااب بايتااه ولتااى  ار األماا ، فاسااتأذن عيياا
ول بيوا به راكبا  وال تدعو  ينز  ح  ي،اأ البسااط، ففعال باه ذلاك، فوساع لاه األما  مان  يساه، و اا  
لااه: مااا حاجتااك  فباافع يف جااار . فقااا  األماا  طيقااو  وكاال ماان لوااذ يف تيااك اليييااب ،  يومنااا  ااذا 

ميباااي وراا ، فقاااا  لاااه لباااو  فاااأطيقو م ليضاااا  فاااذ بوا فركاااب لباااو حنيفاااب بايتاااه، وااارل واإلساااكايف معاااه
حنيفب:   ف   ل لااعناك  فقاا : بال حفظات ورعيات، ف ازاك هللا وا ا  عان حرماب اجلاوار. مث  ب 

 الرجل و  يعد ،  ما كان يفعل. 

ورو  لن اماارلة جاااا  ،  ليب حنيفااب ت،يااب منااه وااوب وااز، فااأورل  ااا وااوت . فقالاات لااه: ،ين اماارلة 
 ذا الثوب مبا يقون عييك.اعيفب، و،هنا لماحب فبع   

 فقا : و ذيه ىلربعب  را م.

 تسخر يب، ولان امرلة ع وز كب ة.فقالت: ال 

 ا اام، فبقااي  ااذا يقااون عياايل ىلربعاابفقااا : ،ين اشاارتيت وااوب ، فبعاات لحاادمها باارل  املااا  ،ال لربعااب  ر 
 فقا : ما لوحه   ا : كاذا، لت حنيفب،  د احت ت ،  ووب وز.فقا :   وجاا ،ليه رجل، .40 را م

 ع، وآوذ  لك، ،ن شاا هللا تعا .فقا  له: ا رب ح  يق ذا.وك
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فما  ار  اجلمعب ح  و ع، فمر به الرجل، فقا :  د و عت حاجتك، ولورل ،ليه الثوب، فأع به، 
 لت حنيفب، كم لزن   ا :  رمها .فقا :   

   لت حنيفب ما كنت لظنك هتزل. الرجل:فقا  

 ااا : مااا  اازل ، ،ين اشاارتيت وااوب  بعباارين  ينااارا  و ر اام، و،ين بعاات لحاادمها بعباارين  ينااارا ، وبقااي 
 .41 ذا بدر م، وما كنت ألرب  عيى  دي 

 

  ،اجلديااب واالسااتمرار وحتديااد ا اادا، فقااد واااع حصااب عينيااه لن ينفااع األمااب يف الفقااه واالسااتنباط
 نع رجاال  ا رين عيى محل تيك امليكب.ولن يص

  وترك اخلوض يف النا  وعن ابن املبارك:  يات لسافيان الثاوري،   لت عباد هللا، ماا لبعاد لت حنيفاب
 من الايبب، وما مسعته ياتاب عدوا له  آ.

 باال بيااط يف طهااارة  يبااه عيااى 42 ااا :  ااو وهللا لعقاال ماان لن يساايآ عيااى حسااناته مااا يااذ ب نااا .
ياا ع يبااا، ففااي  ريااخ بااادا  عاان سااهل باان ماازاحم  ااا  مسعاات لت حنيفااب يقااو : "فبباار املساايم  شاا

عبا  الذين يستمعون القو  فيتبعون لحسنه"  ا : كان لبو حنيفب يكثر من  او  اليهام مان اااو بناا 
  در  فهن  يوبنا  د اتسعت له.

  عناه عيماه، و اد ومن لعظم مظا ر القدوة يف شخصيته حر ه عيى بناا شخصايا  فقهياب حتمال
جناا  لميااا جنااال. وماان طرياا   صصااه مااع توميااذ  الاا  تباا  لنااا حر ااه عيااى تااربيتهم عيااى التوااااع يف 
التعيم وعادن الع ياب ماا روا  ابان اجلاوزي يف املناتظم مان طريا  الفضايل بان غااب  اا  كاان لباو يوسا  

فاسااارتجع و اااا  كنااات  مريضاااا شاااديد املااارض فعاااا   لباااو حنيفاااب مااارارا فصاااار ،لياااه آوااار مااارة فااارآ  وقااايو
للمياااك ليمسااايم  بعااادي ولاااان ل ااايب الناااا  باااك ليماااوتن معاااك عيااام كثااا  مث رزو هللا لت يوسااا  
العافيب ولورب بقو  ليب حنيفاب فياه فارتفعات حفساه واحصارفت وجاو  الناا  ،لياه فعقاد لنفساه  يساا يف 

يساا ولحاه بيااه كوماك الفقه و صر عن لزون  يق ليب حنيفب فسأ  عنه فأورب لحه  د عقاد لنفساه  
فيااه فاادعا رجااو كااان لااه عنااد   اادر فقااا   اار ،   يااق يعقااوب فقاال لااه مااا تقااو  يف رجاال  فااع ،  
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 صااار وااوت ليقصاار  باادر م فصااار ،ليااه بعااد ل ن يف طيااب الثااوب فقااا  لااه القصااار مالااك عناادي شاايا 
لاه لجارة فقال لو،اأ  ولحكر  مث ،ن رب الثاوب رجاع ،لياه فادفع لاه الثاوب مقصاورا للاه لجارة فاهن  اا  

و،ن  ا  ال لجرة له فقل لو،أ  فصار ،ليه فساأله فقاا  لباو يوسا  لاه األجارة فقاا  لو،اأ  فنظار 
ساعب مث  ا  ال لجرة له فقا  لو،أ  فقان لبو يوسا  مان سااعته فاأتى لت حنيفاب فقاا  لاه ماا جااا 

 يسا ياتكيم يف  يان هللا بك ،ال مسألب القصار  ا  لجل  ا  سبلان هللا من  عد يف  النا  وعقد 
و ذا  در  ال حيسن لن  يب يف مسألب من اإلجارا  فقاا    لت حنيفاب عيما  فقاا  ،ن  صار  بعاد 
غصبه فو لجرة له ألحه  صر  لنفسه و،ن كان  صر   بل لن ياصبه فيه األجارة ألحاه  صار  لصااحبه مث 

  ا  من ظن لحه يستا  عن التعيم فييبك عيى حفسه.

و د  ا  يف اإلشبا  والنظااهر ملاا جياق لباو يوسا  رمحاه هللا ليتادريق مان را  الذ ب: ويف شذ 
غ  اعون ليب حنيفب لرسل ،ليه لبو حنيفب رجو فسأله عان ياق مسااهل األو   صاار جلاد الثاوب 
وجااااا  باااه مقصاااورا ل ااال يساااتل  األجااار لن ال فأجااااب لباااو يوسااا  يساااتل  األجااار فقاااا  لاااه الرجااال 

يسااتل  فقااا  لو،ااأ  مث  ااا  لااه الرجاال لن كاحاات القصااارة  باال اجللااو  اسااتل  لو،ااأ  فقااا  ال 
و،ال فو الثاحيب  ل الدوو  يف الصوة تلفرض لن تلسنب فقاا  تلفارض فقاا  لو،اأ  فقاا  تلسانب 
فقااا  لو،ااأ  فتلاا  لبااو يوساا  فقااا  الرجاال نمااا ألن التكباا  فاارض ورفااع الياادين ساانب الثالثااب طاا  

الناار فياه حلام ومارو  ال ياؤكون لن ال فقاا  لباو يوسا  ياؤكون فخ،اأ  فقاا  ال سقآ يف  ادر عياى 
يؤكون فخ،أ  مث  ا  ،ن كان اليلم م،بووا  بل ساقوط ال،ا  ياسال واواث ويؤكال وترماي املر اب و،ال 
يرمااي الكاال الرابعااب مساايم لااه زوجااب ذميااب ماتاات و ااي حاماال منااه تاادفن يف لي املقااابر فقااا  يف مقااابر 

فخ،أ  فقا  لبو يوس  يف مقابر ل ل الذمب فخ،أ  فتل  فقا  يف مقابر اليهو  اي ألهنام املسيم  
يوجهون  بور م ،  القبيب ولكان حياو  وجههاا عان القبياب حا  يكاون وجاه الولاد ،  القبياب ألن الولاد 
ة يف الب،ن حكون وجهه ،  ظهر لماه اخلامساب لن ولاد لرجال تزوجات باا  اذن موال اا  ال ذاب العاد

ماان املااو  فقااا  ذااب فخ،ااأ  مث  ااا  الرجاال ان كااان الاازول  واال نااا ال ذااب و،ال وجباات فعياام لبااو 
يوس  تقصا   فعاا  ،  ليب حنيفاب فقاا  تزبيات  بال لن حتصارن كاذا يف ،جاارا  الفايم احتهاى كاون 

 .43األشبا  وهللا لعيم وبه التوفي 
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ورو  لن لت حنيفب كاان يقنع اخلصون واملخالف ، و د كان التعييم تحلوار مسب ترزة أليب حنيفب، وبه 
قايسااب، 

 
يااتكيم يف مسااألب ماان املساااهل القياساايب، وشااخر ماان ل اال املدينااب يتساامع، فقااا : مااا  ااذ  امل

  عو ا فهن لو  من  ا  ،بييق.

فأ باال عييااه لبااو حنيفااب، فقااا :    ااذا، واااعت الكااون يف غاا  مواااعه، ،بياايق ر  عيااى هللا تعااا  
ان  اجلْ انو  فا ف س ا   ع اْن  لمر ،  ا  اان  م  هللا تعا : (ة،ْذ  ا ْين ا ليم وه ك ب  اْس  د وا    ن  ف س   دوا ،ال ،بْي ايق  ك 

دين)،  اااج  ااب  ك ي هاام لمْج ع ااونأ ،ال ،بياايق  ل   لْن ي ك ااون  م ااع  السل  وه ك 
اا  د  امل لْماار  ر بو ااه )، و ااا  تعااا : (ف س 

ي ْقات  ط يناا ) فاساتكرب ور  و ا : (،ال ،بييق  ل   و ا اف رين )، و ا : (للْس  د  ل م ْن و  ْست ْكرب  و ك ان  م ن  الك 
عيى هللا لمر ، وكل من ر  عيى هللا تعا  لمر  فهو كافر، و ذا القيا  الذي حنن فيه ح،يب فيه اتبا  

،مجاا  الصالابب والتاابع ،  لمر هللا تعا ين ألان حر   ،  ل ل لمار هللا تعاا  يف الكتااب، لو السانب، لو
فو خنرل من لمار هللا تعاا ، ويكاون العمال عياى الكتااب والسانب واإلمجاا ، فاتبعناا يف لماران ،ليهاا لمار 
ْنك ْم). ،   ولاه:  ا اللذ ن  آم ن وا لطيعوا هللا ولط عوا الرلس و   و لو   األْمر  م  هللا تعا ،  ا  هللا تعا : (   ليا ه 

اار )، فاانلن حاادور حااو  االتبااا ، فنعماال ىلماار هللا تعااا ، و،بياايق وااال  لماار هللا تعااا ،  (و اْلي ااون   ا و 
ور   عييه، فكي  يستو ن  فقا  الرجل: غي،ت   لت حنيفب، وت بات  ،  هللا تعاا ، فناور هللا  يباك  

 .44كما حور   ييب

عيااى ليب حنيفااب، فلضاار  وحااد  لبااو ساافيان احلماا ي،  ااا :  ااا  اباان شااربمب: كناات شااديد اإلزراا
املوسام، وكنات حاجاا  يومااذق، فااجتمع عيياه  اون يساألون، فو فات مان حيا  ال يعيام مان لان، ف اااا  

 رجل، فقا ،:   لت حنيفب،  صدتك عن لمر  د لمه ، لو لع زين.

 ا : ما  و   ا :   ولد ليق   غ  ، فهن زوجته طيا ، و،ن ساريته لعتا ، و اد ع از  عان  اذا، 
ماان حييااب  فقااا  لااه ليو اات: اشاارت اجلاريااب الاا  يراااا ا لنفسااه  ااو، مث زوجهااا منااه، فااهن طيقهااا  هاال 

 رجعت  يوكتك، و،ن لعت  لعت  ما ال مييك.

 .45 ا : فعيمت لن الرجل فقيه من يوماذ، فكففت عن ذكر  ،ال خب 
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 وار و اااا تقااادن جناااد لن مااان لشاااد مظاااا ر القااادوة يف شخصااايته تصاااليله ملفاااا يم تالفياااه تحلااا
ا ا ئ، ومن ما ور  عنه ما جاا يف  ريخ بادا  حدونا حممد بن فضيل الزا د  ا : مسعت لت م،يع 
يقاااو  ماااا  رجااال ولو اااى ،  ليب حنيفاااب و اااو غاهاااب  اااا : فقااادن لباااو حنيفاااب فاااارتفع ،  بااان شاااربمب 

ب احياا  لن وا عااى الو اايب ول ااان البينااب لن فااوان مااا  ولو ااى ،ليااه فقااا : لااه باان شااربمب   لت حنيفاا
شهو ك شهدوا و   ا : ليق عيي مي  كنت غاهبا  ا : اايت مقاليادك   لت حنيفاب  اا : اايت 
مقاليااادي ماااا تقاااو  يف لعماااى شااا  فباااهد لاااه شاااا دان لن فاااوان شااا ه عياااى العماااى ميااا  ان شاااهو   

 شهدوا تحل  وال ير .

رجل عان شايا فأجاباه  ورو  ليضا عن عبد الرزاو  ا : شهد  لت حنيفب يف مس د اخلي  فسأله
فقا : رجل ،ن احلسن يقاو  كاذا وكاذا  اا  لباو حنيفاب لو،اأ احلسان  اا : ف ااا رجال ما،اى الوجاه 
 د عصب عيى وجهه فقا : لحت تقو  لو،أ احلسن   بن الزاحيب مث مضى فما تا  وجهاه وال تياون 

 مث  ا : ،ي وهللا لو،أ احلسن ول اب بن مسعو .

 عتقا ة لحه مييك احلقيقب امل،يقب، ولن غ   مان العيمااا عياى و،اأ، فقاد ومن مظا ر القدوة عدن ا
جاا يف ترمجته يف  ريخ بادا  عناحلسن بن ز   اليؤلؤي يقو  مسعت لت حنيفب يقاو   ولناا  اذا رلي 
 و ااااااااو لحساااااااان مااااااااا  اااااااادران عييااااااااه فماااااااان جااااااااااان ىلحساااااااان ماااااااان  ولنااااااااا فهااااااااو لو  تلصااااااااواب منااااااااا.

 جهو   يف ر  البد  العقديب:

  يافل اإلمان لبو حنيفب جاحب العقيدة، فقاد كاان لاه ماع املبتدعاب  اوال  وجاوال ، فياه منااظرا  
 معهم تد  عيى فهم سيفي وبعد عن البد  يف اجلميب. 

رو  اخل،يااب بسااند ، عاان حيااىي باان حصاار،  ااا : كااان لبااو حنيفااب يفضاال لت بكاار وعماار، وحيااب عييااا  
م يف القادر، وكاان ميسا  عياى اخلفا ، وكاان مان لعيام الناا  وعثمان، وكان يؤمن تأل دار، وال ياتكي

 يف زماحه ولتقا م.

وعاان ليب يوساا ، عاان ليب حنيفااب، لحااه  ااا : ماان  ااا : القاارآن تيااوو فهااو مبتااد ، فااو يقااولن لحااد  
 بقوله، وال يصي  لحد  ويفه.
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فاايكم   ااا  لااه: ورو  لن اباان املبااارك  اادن عيااى ليب حنيفااب، فقااا  لااه لبااو حنيفااب: مااا  ااذا الااذي  ب 
 رجل يقا  له جهم.

  ا : وما يقو    ا : يقو  القرآن تيوو.

ْم ،ْن يا ق ول ون  ،الل ك ذ ت ). ْن لفو ا  ه  با ر ْ  ك ي م ب  م   فقا  لبو حنيفب: (ك 

وكان معياى بان منصاور الارازي، يقاز : ماا تكيام لباو حنيفاب، وال لباو يوسا ، وال زفار، وال حمماد، وال 
 .46يف القرآن، و،منا تكيم ببر املريسي، وابن ليب  او  لحد من ل لانم

ومن لساليبه يف حماربب البد  االعتقا يب ور  ا تعييمه لتومياذ  السابيل ،  منااظرة املبتدعاب، فقاد رو  
ابن اجلوزي يف املنتظم بسند  عن ليب يوس   ا  مسعت لت حنيفب يقو  ،ذا كيمت القدري فهمناا  او 

و،ما لن يكفر يقا  له  ل عيم هللا يف ساب  عيمه لن تكون  ذ  األشياا كما  حرفان ،ما لن يسكت
 ي فهن  ا  ال فقد كفر و،ن  ا  حعم يقا  له لفأرا  لن يكون كما عيم لو لرا  لن يكون خباوا ماا 
عيم فهن  ا  لرا  لن يكون كما عيم فقد ل ر لحاه لرا  مان املاؤمن اإلمياان ومان الكاافر الكفار و،ن  اا  

ا  لن يكااون خبااوا مااا عياام فقااد جعاال ربااه متمنيااا متلساارا ألن ماان لرا  لن يكااون مااا عياام لحااه ال لر 
  .47يكون لو يكون ما عيم لحه يكون فهحه متمن متلسر ومن جعل ربه متمنيا متلسرا فهو كافر

 ورو  اخل،يااااااب يف  راااااااه"، لحااااااه كااااااان تلكوفااااااب رجاااااال يقااااااو : ع ثمااااااان باااااان عفااااااان كااااااان يهااااااو   .
  ا : ملن   نيفب، فا : لتيتك واطبا  ألبنتك.فأ   لبو ح

 ا : لرجل شري ، غ  من املا ، حافف لكتااب هللا، ساخي، يقاون الييال يف ركعاب، كثا  البكااا مان 
 ووا هللا. 

  ا : ،ال لن فيه وصيب. ا : يف  ون  ذا مقنع   لت حنيفب.
  ا : وما  ي   ا : يهو ي.

 ابن  من يهو ي. ا : س بلان هللا،  مرين لن لزول 
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  ا : ال تفعل   ا : ال.
  ا : فالنيب  يى هللا عييه وسيم زول ابنته من يهو ي!.

 .48 ا : لستافر هللا، فهين  هب ،  هللا

 وعن ليب الوليد ال،يالسي  ا :  دن الضلاك الباري الكوفب، فقا  أليب حنيفب: تب.
 فقا : مم لتوب  فقا : من  ولك بت ويز احلكم .

 لبو حنيفب: تقتي  لو تناظرين. فقا :
  ا : بل لانظرك.

  ا : فهن اوتيفنا يف شيا  ا تناظران فيه، فمن بي  وبينك   ا : اجعل لحت من شات.
 فقا  لبو حنيفب لرجل من ل لاب الضلاك: ا عد بيننا فيما خنتي  فيه ،ن اوتيفنا.

 مث  ا  الضلاك: لتراى نذا بي  وبينك .
  ا : حعم.

 بو حنيفب: فأحت  د جوز  التلكيم.فقا  ل
 .49فاحق،ع الضلاك

وعااان ليب يوسااا ،  اااا : جااااا رجااال ،  مسااا د الكوفاااب ياااون اجلمعاااب، فااادار عياااى اخليااا  يساااأ م عااان 
القااارآن، ولباااو حنيفااااب غاهاااب مبكاااب، فاااااوتي  مبكاااب، فااااوتي  النااااا  يف ذلاااك، وهللا ماااا لحساااابه ،ال 

قتناين فسألنا عنهاا، وساأ  بعضانا بعضاا ، ولمساكنا شي،اان  تصور يف  ورة اإلحق، ح  احتهى ،  حي
 عاان اجلااواب، و ينااا لاايق شاايخنا حاااارا ، وحكاار  لن حتقاادن بكااون حاا  يكااون  ااو املبتاادي تلكااون.
فيما  دن لبو حنيفب تيقينا  تلقا سيب، فسألنا عن األ ل والبيد، فأجبنا ، مث  ينا له بعد ذلك: رااي 

يهااا  فكأحااه كااان يف  يوبنااا، ولحكااران، وظاان لحااه و عاات مسااألب هللا عنااك، و عاات مسااألب فمااا  ولااك ف
 معنتاااااااااااااااب، ولان  اااااااااااااااد تكيمناااااااااااااااا فيهاااااااااااااااا بباااااااااااااااياق فقاااااااااااااااا : ماااااااااااااااا  اااااااااااااااي   يااااااااااااااات: كاااااااااااااااذا وكاااااااااااااااذا.
فأمسك ساكتا  ساعب، مث  ا : فما كان جوابكم فيها    ينا:   حتكيم فيها ببياق، ووبينا لن حاتكيم 

 فيها ببياق فتنكر .
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ا ، احفظوا ع  و ي : ال تكيموا فيها وال تسألوا عنها لبدا ، احتهوا فسر  عنه، و ا : جزاكم هللا و  
،  لحااه كااون هللا عااز وجاال، بااو ز  ة حاارا واحااد، مااا لحسااب  ااذ  املسااألب تنتهااي حاا  تو ااع ل اال 

 .50اإلسااااااااون يف لماااااااار ال يقومااااااااون لااااااااه وال يقعاااااااادون، لعاااااااااذان هللا و، كاااااااام ماااااااان البااااااااي،ان الاااااااارجيم
ب ل ااال السااانب يف تب اإلمياااان، و اااو مفصااال يف شااارل ال،لاوياااب وكتااااب ،ال لحاااه رماااي مبخالفتاااه ماااذ 

 اإلميان لبيخ اإلسون ابن تيميب رمحه هللا تعا .

 تعظيمه لينصوص:

كااان لبااو حنيفااب ماان لشااد املعظماا  لينصااوص،و د جعاال منه ااه وملاان تبعااه لن يقاادن الاانر عيااى كاال 
عاان الرسااو   ايى هللا عييااه وساايم فعيااى رو  حااول اجلااامع عان ليب حنيفااب لحااه  ااا  ماا جاااا  او ، فقااد 

 الرل  والع  وما جاا عن الصلابب اورتان وما كان من غ  ذلك فهم رجا  وحنن رجا . 

 و ا  وكيع مسعت لت حنيفب يقو  البو  يف املس د لحسن من بعم القيا  

 .عهو ا  لبو يوس   ا  لبو حنيفب ال ينباي ليرجل لن حيد  ،ال مبا حيفظه من و ت ما مس

و د لور  ابن اجلوزي يف املنتظم بعم القصر ال   د يفهم منها عدن لواذ  تلنصاوص، فمان ذلاك 
 وله: سأ  ابن املبارك لت حنيفب عن رفع اليادين يف الركاو  فقاا  لباو حنيفاب يرياد لن ي،ا  ف فاع يدياه 

. وغ  ااا ماان 51حنيفاابفقااا  لااه اباان املبااارك ،ن كااان طااار يف األو  فهحااه ي،اا  يف الثاحيااب فسااكت لبااو 
القصر ال  ير  اإلمان رل  مث ير  حر لو فتو   لايب ف    بقو   د يفهم منه الرفم، ولذا فقاد  
كاحااات تياااك التصااارفا  تاضاااب مناظرياااه كثااا ا، ولاااو لحاااه بااا   ااام وجهاااب حظااار   ون اساااتثارة اخلصااام 

 لكسب اجلميع، ولكن الكما  عزيز، وهللا املستعان. 

ملساهل ال  ذكر ا ل ل العيم  اا واال  فيهاا لباو حنيفاب النصاوص، فاهن لاه رمحاه هللا وليعيم لحه بتتبع ا
تعا  عذرا يبينه ل،يبته يف  يسه، ولما يف مناظراته فو يذكر ح ته كاميب، ولذا جناد ح تاه مبيناب يف  

وبوتااه كتااب لتباعااه ولحااه ال ميكاان لن ياار  حصااا  رآحيااا لو عاان املعصااون  اايى هللا عييااه وساايم و ااو يااو ن 
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ولحاه حمكاام غاا  منسااو . ولكاان ال ميكاان لن يياازن اإلمااان تلقااو  باانر ال يعتقااد وبوتااه، لو ياار  حسااخه 
 وهللا لعيم.

وجنااد لن اباان ليب شاايبب يف املصاان  عقااد كتااات لمسااا : كتاااب الاار  عيااى ليب حنيفااب، مث  ااا :  ااذا مااا 
 .52سيم  يى هللا عييه و  وال  به لبو حنيفب األور الذي جاا عن رسو  هللا

كماااا جناااد لن البخااااري يف  اااليله ،ذا لرا  لن يااار  عياااى  اااو  أل ااال الكوفاااب ووصو اااا ليب حنيفاااب 
 اا  بان التا  املارا  بابعم  يقو :" و ا  بعم النا ...مث يذكر  وله ويعقب عييه.  ا  ابان ح ار:"

لت حنيفاب  النا  لبو حنيفب  يت و ذا لو  مواع ذكر  فيه البخاري نذ  الصياب وحيتمال لن يرياد باه
. ويف  لي  البخااري سابع عبارة عباارة بيفاف: 53وغ   من الكوفي   ن  ا  بذلك  ا  بن ب،ا "

و ا  بعم النا ، فهل يف مجيعها ،شاارة ،  ل اوا  ليب حنيفاب رمحاه هللا. واملساألب ليسات م،ار ة وهللا 
 لعيم.

. 54حنيفااب  االي  احلاادي و ااد ذكاار اباان اجلااوزي يف املنااتظم، بعاام املساااهل الاا  وااال  فيهااا لبااو 
وتلنظر يف كل مساألب بعا  اإلحصااا جناد لن أليب حنيفاب عاذرا يف كال مساألب، ولساباب عدولاه عان 

 النر راجعب ،  ما ييي:

عدن  لب النقل ،ليه، ألن أليب حنيفب شروطا يف  بو  احلدي  زاهدة عن شاروط احملادو  فهاو  .1
 يبرتط لال اال  الراوي ما روا ، 

  فه لروايتاه فاهن روايتاه غا  معتاربة لو او  الباك فيهاا، ،ذ كيا  يتصاور مان  الايب فهذا وبت وو
لن ااااال  حاااديثا جااااا مااان طريقاااه وحاااد ، فهماااا لال يثبااات حقااال احلااادي  عناااه لو يعيااام لحاااه منساااو ، 

 وكومها ماحع من  بوله.

 دي  وكذا ،ذا وال  احلادي  الفار  عموماا  الباريعب، ومقا اد ا، و اد ي،يا  عيياه: تالفاب احلا
 الفر  ليقيا  اجليي.
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   وكمااا ،ذا كااان راوي احلاادي  غاا  معااروا تلفقااه، ألن الفقيااه يساات،يع لن يعاارب عاان الاانر مبعنااا
 الصلي  خبوا غ  .

لن يص  النقل ،ليه، ولكن يايب عياى ظناه ماا ميناع مان العمال باه بكوحاه منساووا لو تصو اا  .2
 لو مقيدا. 

 متقادن الوفااة، و  تكان السانب  اد مجعات و انفت، ولاذا ويضاا ،  ما سب  لن لت حنيفاب رمحاه هللا
فاته الكث  منها، كما لحه   يكن متخصصا يف احلدي ، ولاذا ال جناد لاه يف الكتاب الساتب ،ال حاديثا 
واحدا يف النساهي، و د كان يذكر احلدي  لارض استنياط الفقه منه ال لاارض التلادي  باه. ولايعيم 

حنيفااب   تكاان مبااتهرة تحلاادي  باال كاحاات ميياااب ب،واهاا  البااد  ماان  لن الكوفااب والاا   ااي بياادة ليب
 الرافضب واملرجاب وغ  م، ولذا جند اإلمان لت حنيفب يتبد  يف  بو  الروايب الحتبار الكذب فيها.

 روا   مواوعب يف س ته:

هم،  ااا ال ماان املعااروا لن املبااا   حمااور ليباااهعا  واألوبااار والقصاار الاا  ييوكهااا النااا  يف  الساا
ولبهرة ليب حنيفب رمحه هللا فقد انله حصايب وافار مان تياك األسااط  واحلكاا  والا   .يتبينون  لتها

ال تثباات، والتنبيااه عييهااا  ااا توجبااه احملبااب العظيمااب  ااذا الرجاال والرغبااب يف تنقااي  التاااريخ اإلسااومي ماان 
 احلكا   املبنيب عيى اإلشاعا  الكاذبب.

رووا عن ليب حنيفب  ا : ملا لر   طيب العيم جعيت لخت  العيون ولساأ  عان  مافمن تيك القصر 
القااارآن فقيااات ،ذا حفظتاااه فماااا يكااون اوااار   اااالوا ذياااق يف املسااا د فيقااارل عيياااك عوا بهااا فقيااال تعيااام 

الصاابيان واألحاادا  مث ال ييباا  لن ااارل فاايهم ماان  ااو لحفااف منااك لو مساااويك فتااذ ب ر سااتك. 
دي  وكتبتااه حاا    يكاان يف الاادحيا لحفااف ماا   ااالوا ،ذا كاارب  واااعفت  ااا   ياات فااهن مسعاات احلاا

حدوت واجتماع عيياك  اؤالا األحادا  والصابيان مث    مان لن تاياآ ف ماوك تلكاذب فيصا  عاارا 
مث  ااا   ياات لتعياام النلااو فقياات ،ذا حفظاات النلااو  .عييااك يف عقبااك فقياات ال حاجااب   يف  ااذا

وا تقعاد معيماا فاأكثر رز اك  ينااران ،  ووواب  يات و اذا ال عا باب لاه آور لمري  الوالعربيب ما يكون 
 يت فهن حظر  يف الباعر فيام يكان لحاد لشاعر ما   االوا  ادل  اذا فيهاب لاك لو اياع عيياك و،ن 
حرمك   وته  يت ال حاجب فيه  يت فهن حظار  يف الكاون ماا يكاون آوار لمار   االوا ال يسايم مان 
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 اا   يات فاهن تعيمات  .لكاون ف ماى تلزحد اب فيقتال لو يسايم ماذموماحظر يف الكون من مبانعا  ا
الفقاه  ااالوا تساأ  وتفاا  الناا  وت،يااب ليقضااا و،ن كناات شاات  ياات لايق يف العيااون شايا لحفااع ماان 

  ذا فيزمت الفقه وتعيمته 

يف  و اد ر  ااا الااذ يب ماان وجااو  متعااد ة، ففااي ساا  لعاون الناابوا: ماان طيااب العياام لير سااب  ااد يفكاار
  سابلان هللا  ، ذا و،ال فقد وبت  او  املصا،فى  ايوا  هللا عيياه لفضايكم مان تعيام القارآن وعيماه

و ااال حمااال لفضااال مااان املسااا د و ااال حبااار لعيااام يقاااارب تعيااايم القااارآن كاااو وهللا و ااال طيباااب وااا  مااان 
  الصبيان الذين   يعميوا الذحوب ولحسب  ذ  احلكايب مواوعب ففي ،سنا  ا من ليق بثقب.

وليضااا فااهن اإلمااان لت حنيفااب طيااب احلاادي  ولكثاار منااه يف ساانب ماااب وبعااد ا و  يكاان ،ذ ذاك يساامع 
احلاادي  الصاابيان  ااذا ا اا،ول وجااد بعااد وااو  ماااب ساانب باال كااان ي،يبااه كبااار العيماااا باال   يكاان 

ع مث  ااا : و اتاال هللا ماان وااا .ليفقهااا عياام بعااد القاارآن سااوا  وال كاحاات  ااد  وحاات كتااب الفقااه ل ااو
  ذ  اخلرافب و ل كان يف ذلك الو ت وجد عيم الكون. 

ومن القصر ال  ترو  لن لت حنيفب  ا : كنت لحظر يف الكون ح  بيات فيه مبياا يباار ،  فياه 
تأل ابع وكنا جنياق تلقارب مان حيقاب محاا  بان ليب ساييمان ف ااهت  امارلة يوماا فقالات   رجال لاه 

يساانب كاام ي،يقهااا فياام ل ر مااا ل ااو  فأمرهتااا لن تسااأ  محااا ا مث ترجااع ختااربين اماارلة لمااب لرا  لن ي،يقهااا ل
فسااألته فقااا  ي،يقهااا و ااي طااا ر ماان احلاايم واجلمااا  ت،ييقااب مث يرتكهااا حاا  حتاايم حيضاات  فااهذا 
اغتساااايت فقااااد حياااات لااااتزوال فرجعاااات فااااأوربت  فقياااات ال حاجااااب   يف الكااااون ولوااااذ  حعيااااي 

ه فأحفف  وله مث يعيد ا من الاد فأحفظها وا،اى ا ل الابه ف يست ،  محا  فكنت لمسع مساهي
فقا  ال  يق يف  در احليقب وذاهي غ  ليب حنيفب فصلبته عبار سان  مث انزعتا  حفساي ال،ياب 

تلعبااي وعزمااي لن لفعاال فيمااا لير سااب فأحبباات لن لعتزلااه ولجيااق يف حيقااب لنفسااي فخرجاات يومااا 
تياك الييياب حعاي  راباب لاه  اد ماا  تلبصارة وتارك مااال ولايق لاه رليته   ت،ب حفسي لن لعتزله ف اا  

وار  غااا   فاااأمرين لن لجياااق مكاحاااه فماااا  اااو ،ال لن وااارل حااا  ور   عياااي مسااااهل   لمسعهاااا مناااه 
فكناات لجيااب ولكتااب جااوايب فااااب شااهرين مث  اادن فعرااات عييااه املساااهل وكاحاات حنااوا ماان ساات  

 ن فآليت عيى حفسي لال لفار ه ح  ميو . مسألب فوافق  يف لربع  ووالف  يف عبري
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 ا  الذ يب: و ذ  ليضا هللا لعيم بصلتها وماا عيمناا لن الكاون يف ذلاك الو ات كاان لاه وجاو  وهللا 
 لعيم.

وذكااروا لن لت حنيفااب رمحااه هللا  اايى العباااا والصااب  بواااوا لربعاا  ساانب. ورو  بباار باان الوليااد عاان 
بي مع ليب حنيفب ،ذ مسعت رجو يقو   ور  ذا لباو حنيفاب ال القااي ليب يوس   ا  بينما لان لم

 ينان الييل فقا  لبو حنفيب وهللا ال يتلد  ع  مبا   لفعل فكان حيىي الييل  وة وتضرعا و عاا.

ومثاال  ااذ  الااروا   عاان األهمااب موجااو ة بكثاارة، والتبااكيك يف وبوهتااا لااه وجااه، الشااتهار النهااي عاان 
حنيفب رمحه هللا  د مأل هنار  تلتعييم مع معاجلاب ذارتاه، فيبعاد لن يوا ال الييال  ،حياا الييل كيه، ولبو 

كيه. ولكن عبا ة ليب حنيفب وطو   رااته لمر ال ينكر، بل  او مباهور عناه رمحاه هللا. فقاد روي مان 
 وجه  لن لت حنيفب  رل القرآن كيه يف ركعب. 

 عو ته تحلكان:

لو يتأور، اسيب يف و ته فقد جربوا معه فتنب املا  وفتنب الس ن فيم يهتز ابتيي لبو حنيفب تلسي،ب السي
  ا  عبد هللا بن املبارك: ما رليت لحدا  لور  من ليب حنيفب و د جرب تلسياط واألموا .

وفااد كاااان أليب حنيفااب مصاااا ما  ماااع سااي،ب بااا  لميااب مث ماااع بااا  العبااا ، فقاااد كااان يااارفم األوامااار 
ضاااا، و ااد روي ماان غاا  وجااه لن اإلمااان لت حنيفااب ااارب غاا  ماارة عيااى لن ييااي اخلا ااب كتوليتااه الق

القضاااا فياام  ااب. وساابب  ااذا الاارفم لحااه ال يريااد ،ااافاا الباارعيب عيااى احلكاام األمااوي مث العباسااي 
فقاااد كاااان ابااان  بااا ة  اااد لرا   عياااى القضااااا يف الكوفاااب ل ن ماااروان املبتااادئ تلااادماا والقتااال والظيااام. 

ربه ماهب سوط وعبرة لسواط كل يون عبرة ول ر عياى اإلمتناا  فخياى سابييه وكاان اجلعدي فأ  وا
 . 55اإلمان لمحد ،ذا ذكر ذلك ترحم عييه احتهى

و اااا  ،سااالاو بااان ،بااارا يم الز اااري عااان ببااار بااان الولياااد  اااا  طياااب املنصاااور لت حنيفاااب فاااأرا   عياااى  
تاار  لماا  املااؤمن  حيياا  ولحاات  القضاااا وحياا  ليياا  فااأ  وحياا  ،ين ال لفعاال فقااا  الربيااع احلاجااب

 حتي   ا  لم  املؤمن  عيى كفارة ميينه ل در م  فأمر به ،  الس ن فما  فيه ببادا .
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وعن ماي  بن بديل  ا   عا املنصور لت حنيفب ،  القضاا فامتنع فقا  لترغاب عماا حنان فياه فقاا  
 ي  فاهن كنات كااذت فاو ل اي  و،ن  ال ل ي   ا  كذبت  ا  فقد حكم لم  املؤمن  عيي لين ال ل

كنااات  اااا  ا فقاااد لواااربتكم لين ال ل اااي  فلبساااه ورو  حنو اااا ،مساعيااال بااان ليب لولااايق عااان الربياااع 
احلاجااب وفيهااا  ااا  لبااو حنيفااب وهللا مااا لان مبااأمون الراااى فكياا  لكااون مااأمون الاضااب فااو ل ااي  

  .لذلك  ا  املنصور كذبت بل تصي  فقا  كي  حيل لن تو  من يكذب

  .و يل ،ن لت حنيفب و  له فقضى  ضيب واحدة وبقي يوم  مث اشتكى ستب ل ن وتويف

 و ا  الفقيه لبو عبد هللا الصيمري   يقبل العهد تلقضاا فضرب وحبق وما  يف الس ن.

 وفاة ليب حنيفب:

 .56 ا  الذ يب: تويف شهيدا مسقيا يف سنب يس  وماب وله سبعون سنب

 .57حه تكيم يف ل ن ورول ،برا يم عيى املنصور فلبق مث ما  يف الس ن و يل ،منا حبق أل

شاااهيدا رمحاااه هللا مساااه  و اااد رو  لن املنصاااور ساااقا  السااام فماااا و اااا  ابااان العماااا  شاااذرا  الاااذ ب: 
باارا يم  الااه يف العاارب و ااا  اباان األ ااد  حقيااه املنصااور عاان الكوفااب ،  بااادا  ليوليااه القضاااا لقيامااه مااع ،

ه ليفعين فخي  لن ال يفعال و اا  لما  املاؤمن  ل ادر ما  عياى الكفاارة فاأمر باه ،  فأ  فخي  عيي
احلبق و يل لحه اربه و يال ساقا  مساا لقياماه ماع ،بارا يم البابه بان عباد هللا بان حسان فماا  شاهيدا 
و يل لحه ل ان يف القضاا ياوم  مث اشاتكى ساتب ل ن وماا  وكاان ابان  با ة  اد لرا   عياى القضااا يف 
الكوفب ل ن مروان اجلعدي فأ  واربه ماهب ساوط وعبارة لساواط كال ياون عبارة ول ار عياى اإلمتناا  

 . 58فخيى سبييه وكان اإلمان لمحد ،ذا ذكر ذلك ترحم عييه احتهى
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فقاد  و د عمل له جهيب حمبيه ما ال يراا  هللا تعا ، بل كان اإلمان لبو حنيفب من لشاد املنكارين لاه،
 بااب ومساا دا، و ااو مساا د اإلمااان األعظاام يف األعظميااب ببااادا . ا  اباان اجلااوزي يف بنااوا عيااى  اارب  

املنتظم و ارل  خباآ ليب الوفااا بان عقيال كاان  ارب ليب حنيفاب عيياه وربباب رليتاه ولان  ايب  بال  واو  
يف ساانب وااو  ويسااا  الاااز بااادا  مث عماال عييااه بعاام لمااراا الرتكماااان سااقفا مث  اادن شاارا امليااك 

أحد   ذ  القبب وكان  د واع لساا  مسا د با  يادي ااري  ليب حنيفاب فهادن شارا ولربعماهب ف
امليااك لبنيااب ذلااك ومااا حياايآ تلقاارب وحفااروا لساسااا  وكاااحوا ي،يبااون األرض الصاايبب فااأورجوا لربعماهااب 

  ن من عظان املوتى. 

ب ماان  ااا  اباان عقياال فقياات مااا ياادريكم لعيااه  ااد ورجاات عظامااه يف  ااذ  العظااان وبقياات القبااب فارغاا
 مقصو  تحيها. 

ولحبااأان عيااي باان عبياادهللا عاان ليب احلساا  املهتاادي  ااا : ال يصاا  لن  اارب لبااو حنيفااب يف  ااذا املواااع 
 . 59ون في،وفون حو  املقربة يزورون لت حنيفب ال يعينون مواعا   الذي بنوا عييه القبب. وكان احلال ير  

، و اا  ابان ويكاان: وبا  ة ارون متاأور  عظايم  ارب   اد حادوت يفو ذا يد  عياى لن تياك الباد  يف ت
شرا امليك لبو سعد حممد بن منصور اخلوارزمي مستويف  يكب السي،ان ميك شا  الساي و ي عياى 

ب، وملاا فارم مان عماارة ذلاك ركاب ياف بب، وبا  عناد  مدرساب كبا ة ليلن رب اإلمان ليب حنيفب مبهدا  و 
بناااااا املبااااهد والقبااااب يف ساااانب تسااااع ويساااا   وكااااان، ...ن ليبااااا دو ا،ا،ليهااااا يف مجاعااااب ماااان األعياااا

ولربعماهب، و د تقدن يف ترمجب للاب لرساون حمماد والاد الساي،ان مياك شاا  لحاه با  مباهدا  عياى  ارب 
اإلمان ليب حنيفب، وكذلك وجدتاه يف بعام التاواريخ، و اد غااب عا  ا ن مان ليان حقيتاه، مث وجاد  

ملااذكور، والظااا ر لن لت سااعد بنامهااا حيابااب عاان للااب بعااد ذلااك لن الااذي باا  مبااهدا  والقبااب لبااو سااعد ا
لرسااون املااذكور، و ااو كااان املباشاار كمااا جاار  عااا ة النااواب مااع ميااوكهم، فتساابت العمااارة ،ليااه نااذ  
ال،ري ، ويد  عيى ذلك لن  ريخ العمارة يف ل ن للب لرسون، لبو ساعد كاان مساتوفيا  يف ل ماه، مث 

 .60ميااك شااا ، و ااذا ،منااا ذكرتااه لن مااع باا  النقياا ، وهللا لعيااماسااتمر عيااى وظيفتااه يف ل ن ولااد  
فقاد  و ذا كيه منكر عظيم، و  ويل من ب  املس د والقبب عيى  ربق، ألحاه معارض ليعان والعيااذ تهلل.
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يف )الصالي ( عان عاهباب رااي هللا عنهاا لن لن سايمب ذكار  لرساو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم   وبت
ببااب ومااا فيهااا ماان الصااور. فقااا : )لولاااك ،ذا مااا  فاايهم الرجاال الصاااحل لو كنيسااب رلهتااا يف لرض احل

 .لصور لولاك شرار اخلي  عند هللا(العبد الصاحل بنوا عيى  رب  مس دا ، و وروا فيه تيك ا

و ما عنها  الت: )ملا ح از  برساو  هللا  ايى هللا عيياه وسايم طفا  ي،ارل ييصاب لاه عياى وجهاه، فاهذا 
))لعناااب هللا عياااى اليهاااو  والنصاااار ، اختاااذوا  باااور لحبيااااههم  :فقاااا  ا و اااو كاااذلك ااغاااتم ناااا كبااافها، 

 متف  عييه.مساجد(( حيذر ما  نعوا، ولوال ذلك لبرز  رب ، غ  لحه وبي لن يتخذ مس دا ، 

وملساايم عاان جناادب باان عبااد هللا  ااا : مسعاات الناايب  اايى هللا عييااه وساايم  باال لن ميااو  خبمااق و ااو 
،  هللا لن يكون   منكم وييل، فهن هللا  د اختذين وييو ، كما اختذ ،برا يم ويايو ، يقو : )،ين لبرل 

ولااو كناات متخااذا  ماان لماا  وياايو ، الختااذ  لت بكاار وياايو ، لال و،ن ماان كااان  اابيكم كاااحوا يتخااذون 
د  بااور لحبياااههم مساااجد، لال فااو تتخااذوا القبااور مساااجد، فااهين لهناااكم عاان ذلااك(. وألمحااد بسااند جياا

عاان اباان مسااعو  راااي هللا عنااه مرفوعااا : )،ن ماان شاارار النااا  ماان تاادركهم الساااعب و اام لحياااا والااذين 
 يتخذون القبور مساجد(.

: )لال ، ملااا يف  االي  شاارعا ناااا عيااى القاارب متلااتمبو،زالااب ال مساايم عاان ليب ا يااال  ااا :  ااا    عياايو
ال تاااد   اااورة ،ال طمساااتها، وال  اااربا  لبعثاااك عياااى ماااا بعثااا  عيياااه رساااو  هللا  ااايى هللا عيياااه وسااايم  ل

 مبرفا  ،ال سويته(.

 ولو ا...

،حنا واجب ،  القرااة الواعيب لس  لعومنا األفذاذ و راسب لسباب الن اال ليعظمااا، لنلاذو حاذو م 
 وحستن  بدرنم، ساهو هللا تعا  لي ميع التوفي  يف القو  والعمل.

 


