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L  اإلمام أبو حنيفة  J
ْعَماُن بُن  ِة، َعالُِم الِع��َراِق، اإِلَماُم َأُبو َحنِْيَف��َة النُّ َفِقْي��ُه الِملَّ

ُه  ، َمْوَلى َبنِي َتْيِم اهللِ بِن َثْعَلَبَة. ُيَقاُل: إِنَّ ، الُكْوِفيُّ ْيِميُّ َثابِ��ِت التَّ

ِمْن َأْبَناِء الُفرِس.

َحاَبِة، َوَلْم َيثُبْت َلُه  ُولَد َس��َنَة َثَمانِْيَن، ِفي َحَياِة ِصَغاِر الصَّ

َحرٌف َعْن َأَحٍد ِمْنُهم، َوَرَأى َأَنَس بَن َمالٍِك -رضي اهلل عنه- 

ا َقِدَم َعَلْيِهُم الُكْوَفَة. َلمَّ

َرَوى َعْن َعَطاِء بِن َأبِي َرَباٍح، َوُهَو َأْكَبُر َشْيٍخ َلُه َوَأْفَضُلُهم 

َه– وعن  اِد بِن َأبِي ُسَلْيَماَن -َوبِِه َتَفقَّ -َعَلى َما َقال- َوَعِن َحمَّ

، َوَناِفٍع َمْوَلى اْبِن ُعَمَر، َوَقَتاَدَة، َوَعاِصِم بِن َبْهَدَلَة)))،  ْعبِيِّ الشَّ

ِد بِن الُمْنَكِدِر، َوِهَشاِم بِن ُعْرَوَة، َوَخْلٍق ِسَواُهم، َحتَّى  َوُمَحمَّ

وهو عاصم بن أبي النجود، صاحب القراءة المعروفة.  (((
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ُه َرَوى َعْن َشْيَباَن النَّْحِويِّ َوُهَو َأْصَغُر ِمْنُه، َوَعْن: َمالِِك بِن  إِنَّ

َأَنٍس َوُهَو َكَذلَِك أصَغُر ِمْنه!

��ا الِفْقُه  َوُعنِ��َي بَِطَل��ِب اآلَث��اِر، َواْرَتَح��َل ِفي َذلِ��َك، َوَأمَّ

ْأِي َوغَواِمِضِه، َفإَِلْيِه الُمْنَتَهى، َوالنَّاُس ِعَياٌل  ْدِقْي��ُق ِفي الرَّ َوالتَّ

َعَلْيِه ِفي َذلَِك.

اِج  َث َعْن��ُه َخْلٌق َكثِْيٌر، َذَك��َر ِمْنُهم َش��ْيُخَنا َأُبو الَحجَّ َحدَّ
ي ِفي )َتْهِذْيبِِه( َهُؤاَلء: الِمزِّ

يَّاُت  إِْبَراِهْي��ُم بُن َطْهَماَن -َعالُِم ُخَراَس��اَن- َوَحْم��َزُة الزَّ

اِق، َوَعِليُّ  زَّ بِْيُل، َوَعْبُد الرَّ -َوُهَو ِمْن َأْقَرانِ��ه- َوَأُبو َعاِصٍم النَّ

بُن ُمْسِهٍر الَقاِضي، َوُهَشْيٌم، َوَيِزْيُد بُن َهاُرْوَن، َوالَقاِضي َأُبو 

اُد بُن َأبِي َحنِْيَفَة))). ُيْوُسَف، َواْبُنُه: َحمَّ

ذكر الذهبي -رحمه اهلل- عددًا كبيرًا من العلماء الذين أخذوا عن أبي حنيفة،   (((
اكتفيُت بذكر بعضهم رغبة يف االختصار.



اإلمام أبو حنيفة

5

ي )أبو  اِد بِن َأبِ��ي َحنِْيَفَة: ُولَد َجدِّ قال إِْس��َماِعْيُل بُن َحمَّ
حنيفة النعمان بن ثابت( فِي َس��نَِة َثَمانِْيَن، َوَذَهَب أبوه َثابٌِت 
إَِل��ى َعِل��يٍّ  َوُه��َو َصِغْيٌر، َفَدَعا َل��ُه بِالَبَرَك��ِة فِْيِه َوفِي 
َيتِه، َوَنْح��ُن َنْرُجو ِمَن اهللِ َأْن َيُكْوَن اْس��َتَجاَب َذلَِك لَِعِليٍّ  ُذرِّ

 فِْينَا.

ٍد: َكاَن َأُبو َحنِْيَفَة َجِمْيَل الَوْجِه، َسرِيَّ  قال النضُر بُن ُمَحمَّ
يِح. الثَّْوِب، َعطَِر الرِّ

وق��ال َأبو ُيْوُس��ف: َكاَن َأُب��و َحنِْيَفَة َرْبَعة)))، ِمْن َأْحَس��ِن 
ا  النَّ��اِس ُصْوَرًة، َوَأبَلِغِهم ُنْطقًا، َوَأعَذبِِهم َنغَمًة، َوَأْبَينِِهم َعمَّ

فِي َنْفِسِه.

اُد بُن َأبِي َحنِْيَفة: َكاَن َأبِي َجِمْيالً، َتعُلْوُه ُسْمَرٌة،  وقال حمَّ
ُم إاِلَّ َجَوابًا، َوالَ َيُخوُض  َحَسَن الَهْيَئِة، َكثِْيَر التََّعطُّرِ، الَ َيَتَكلَّ

 فِْيَما الَ َيْعنِْيِه.

ط القامة، ليس بالطويل جدًا وال بالقصير. َرْبَعة: أي متوسِّ  (((
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وقال ابُن الُمَباَرك: َما َرَأْيُت َرُجالً َأوَقَر فِي َمْجِلِس��ِه، َوالَ 
َأْحَسَن َسْمتًا َوِحْلمًا ِمْن َأبِي َحنِْيَفة.

بِْيع: َكاَن َأُبو َحنِْيَفَة َوِرعًا، َتِقّيًا، ُمْفِضالً  وقال قيُس بُن الرَّ
َعَلى إِْخَوانِه.

ْمِت، َكثِْيَر الَعْقِل. وقال َشِرْيك: َكاَن َأُبو َحنِْيَفَة َطِوْيَل الصَّ

وَقاَل َيِزْيُد بُن َهاُرْوَن: َما َرَأْيُت َأَحدًا َأحَلَم ِمْن َأبِي َحنِْيَفَة.

.((( ازًا َيبِْيُع الَخزَّ : َكاَن أبو حنيفة َخزَّ وَقاَل الِعْجِليُّ

قال الِعْجلي: َقاَل َأُبو َحنِْيَفَة: َقِدْمُت الَبْصَرَة، َفَظنَنُْت َأنِّي 
الَ ُأْسَأُل َعْن َشْيٍء إاِلَّ َأَجبُت فِْيِه، َفَسَأُلونِي َعْن َأْشَياَء َلْم َيُكْن 
اد بن  ِعنِْدي فِْيَها َجَواٌب، َفَجَعلُت َعَلى َنْفِس��ي َأالَّ ُأَفاِرَق َحمَّ

أبي ُسلْيمان َحتَّى َيُمْوَت، َفَصِحبُته َثَمانَِي َعْشَرَة َسنَة.

��اِفِعيَّ َق��اَل: ِقْيَل  بَّاِح، َس��ِمْعُت الشَّ وق��ال َأْحَم��ُد بُن الصَّ
لَِمالٍِك: َهْل َرَأْيَت َأَبا َحنِْيَفَة؟ 

الخز: قماش ناعم يشبه الحرير.  (((
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��اِرَيِة َأْن  َمَك ِفي َهِذِه السَّ َق��اَل: َنَع��ْم، َرَأْيُت َرُجاًل َل��ْو ُكلَّ
تِه))). َيْجَعَلَها َذَهبًا، َلَقاَم بُِحجَّ

وقال الَقاِضي أبو ُيْوُسف: َبْيَنَما َأَنا َأمِشي َمَع َأبِي َحنِْيَفَة، 
يَل.  إِْذ َس��ِمْعُت َرُجاًل َيُقْوُل آلَخَر: َهَذا َأُبو َحنِْيَف��َة اَل َيَناُم اللَّ
ُث َعنِّي بَِما َل��ْم َأْفَعْل، َفَكاَن  َفَق��اَل َأُبو َحنِْيَف��َة: َواهللِ اَل ُيَتَحدَّ

عًا، َوُدَعاًء. ْيَل َصاَلًة، َوَتَضرُّ ُيْحيِي اللَّ

ى الَوتَِد؛  بِْي��ُل: َكاَن َأُبو َحنِْيَفَة ُيَس��مَّ َوَق��اَل َأُبو َعاِص��ٍم النَّ
لَِكْثَرِة َصاَلتِه.

َقاَل ِمْسَعُر بُن ِكَداٍم: َرَأْيُت َأَبا َحنِْيَفَة َقَرَأ الُقْرآَن ِفي َرْكَعٍة.

ُد َقْوَله  وقال القاس��ُم ب��ُن َمْعٍن: ق��ام َأبو َحنِْيَف��َة َلْيَلًة ُي��َردِّ

]س��ورة  )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(   َتَعاَل��ى: 

ُع إَِلى الَفْجِر. القمر: آية 46[  َوَيْبِكي، َوَيَتَضرَّ

ة قوية. أي أنه كان ذا بيان ُمشرِق وُحجَّ  (((
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ِق  قال زيُد بُن ُكَمْيت: َسِمعُت َرُجاًل َيُقْوُل أَلبِي َحنِْيَفَة: اتَّ

، َوَأطَرَق، َوَقاَل: َج��َزاَك اهلَل َخْيرًا، َما  ، َواصَفرَّ اهلَل. َفاْنَتَف��ضَ

َأحَوَج النَّاَس ُكلَّ َوْقٍت إَِلى َمْن َيُقْوُل َلُهم ِمْثَل َهذا.

َقاَل بش��ُر بُن الَولِْيِد: َطَلَب أبو جعف��ر الَمْنُصْوُر َأَبا َحنِْيَفَة، 

َفَأَراَده َعَلى الَقَضاِء، َوَحَلَف عليه َلَيِلَينَّ القضاء، َفَأَبى، َوَحَلَف: 

بِْيُع الَحاِجُب: ي��ا أبا حنيفة َتَرى َأِمْيَر  إِنِّ��ي اَل َأْفَعُل. َفَقاَل له الرَّ

الُمْؤِمنِْي��َن َيحِل��ُف َوَأْنَت َتحِلُف؟ َق��اَل: َأِمْي��ُر الُمْؤِمنِْيَن َعَلى 

ْجِن، َفَماَت ِفْيِه بَِبْغَداَد. اَرِة َيِمْينِه َأْقَدُر ِمنِّي. َفَأَمَر بِِه إَِلى السِّ َكفَّ

َوق��ال مغي��ُث بُن ُبَدْي��ل: َدَع��ا الَمْنُص��ْوُر َأَبا َحنِْيَف��َة إَِلى 

ا َنْحُن ِفْيِه؟ َفَقاَل  الَقَضاِء، َفاْمَتَنَع، َفَقاَل المنصور: َأَترَغُب َعمَّ

أبو حنيفة: إين اَل َأْصُلُح. َقاَل: َكَذبَت. فَقاَل: َفَقْد َحَكَم َأِمْيُر 

، َفإِْن ُكْنُت َكاِذبًا، َفاَل َأصُلُح،  الُمْؤِمنِْيَن َعَليَّ َأنِّي اَل َأْصُل��حُ

َوإِْن ُكْنُت َصاِدقًا، َفَقْد َأْخَبرُتُكم َأنِّي اَل َأصُلُح. َفَحَبَسُه.
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: َل��ْم َيْقَبِل أبو حنيفة  ْيَمِريُّ َوَق��اَل الَفِقْيُه َأُب��و َعْبِد اهللِ الصَّ

ْجِن. الَعْهَد بِالَقَضاِء، َفُضِرَب، َوُحبَِس، َوَماَت ِفي السِّ

َقاَل اْبُن الُمَباَرِك: َأُبو َحنِْيَفَة َأْفَقُه النَّاِس.

عَنا  اُن: اَل َنكِذُب اهلَل، َما َس��مِ وَقاَل َيْحَيى بُن َس��ِعْيٍد الَقطَّ

َأْحَسَن ِمْن َرْأِي َأبِي َحنِْيَفَة، َوَقْد َأَخذَنا بَِأْكَثِر َأْقَوالِه.

َوَقاَل َعِليُّ بُن َعاِصٍم: َلْو ُوِزَن ِعْلُم اإِلَماِم َأبِي َحنِْيَفَة بِِعْلِم 

َأْهِل َزَمانِِه، َلَرَجَح َعَلْيِهم.

َوَق��اَل َحْفُص بُن ِغَياٍث: َكاَلُم َأبِ��ي َحنِْيَفَة ِفي الِفْقِه، َأَدقُّ 

ْعِر، اَل َيِعيُبه إاِلَّ َجاِهل. ِمَن الشَّ

: النَّاُس ِفي الِفْقِه ِعَياٌل َعَلى َأبِي َحنِْيَفَة. اِفِعيُّ َوَقاَل الشَّ

َمٌة إَِلى َهَذا اإِلَماِم،  ُقْل��ُت: اإِلَماَمُة ِفي الِفْقِه َوَدَقائِِقه ُمَس��لَّ

َوَهَذا َأمٌر اَل َشكَّ ِفْيِه.
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َوَلْيَس َيِصحُّ ِفي اأَلْذَهاِن َشْيٌء

َه���اُر إَِلى َدلِْيِل إَِذا اْحَتاَج النَّ

َدْين،  َوَرِحَمه. َوِسْيَرُته َتْحَتِمُل َأْن ُتفَرَد ِفي ُمَجلَّ

َي: َش��ِهْيدًا، َمْس��ِقّيًا))) ِفي َسَنِة َخْمِس��ْيَن َوماَئٍة، َوَلُه  ُتُوفِّ

َسْبُعْوَن َسَنة.

اُد بُن َأبِ��ي َحنِْيَفَة، َكاَن َذا ِعْل��ٍم، َوِدْيٍن،  َواْبُن��ُه الَفِقْي��ُه َحمَّ

. َوَصاَلٍح، َوَوَرٍع َتامٍّ

اٌد َسَنَة ِستٍّ َوَسْبِعْيَن َوماَئة. َي َحمَّ ُتُوفِّ

أي أنه ُسقَي الُسمَّ ليموت، رحمة اهلل عليه.  (((


